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Predgovor

Konj je plemenita žival, na katerem je, kot radi pravijo, človeštvo osvojilo
svet. Stari Grki so konju rekli hipos in zapisali ἵππος. Iz te kratke besede se
je razvilo z dodajanjem drugih precej novih, daljših. Tako imamo na primer
besedo hipodrom, grško ἱππόδρομος, nastalo iz besed ἵππος in δρόμος, kar po-
meni tek, dirka, dirkališče, skupaj pa konjsko dirkališče. Angleži povodnemu
konju pravijo hippopotamus. Beseda je nastala z združitvijo grških besed
ἵππος in ποταμός. Druga pomeni reka. Osebno ime Filip, ki tako redko, je
tudi grško. Φίλιππος namreč dobesedno pomeni prijatelj konj. Po grško ne
pomeni φίλος nič drugega kot prijatelj. Nekateri jeziki so ohranili v imenu
za Filip dva “p” iz grščine: Philippe, Philipp, Filippo.

Da pa bo branje tistih nekaj grških besed v besedilu potekalo kot po maslu,
najprej še enkrat zapišimo klasični grški alfabet, ki ima le 24 črk (γράμματα).

Α α alfa Ι ι jota Ρ ρ ro
Β β beta Κ κ kapa Σ σv ς sigma
Γ γ gama Λ λ lambda Τ τ tav
Δ δ delta Μ μ mi Υ υ ipsilon
Ε ε epsilon Ν ν ni Φ φ fi
Ζ ζ zeta Ξ ξ ksi Χ χ hi
Η η eta Ο ο omikron Ψ ψ psi
Θ θ theta Π π pi Ω ω omega

Obstaja še cela vrsta grških imen, ki izhajajo iz besede ἵππος, konj, na primer:
Hipodam, Hipodameja, Hipoklejd, Hipokrat, Hipokrena, Hipokrit, Hipolit,
Hipolita, v stari grščini ῾Ιππόδαμος, ῾Ιπποδάμεια, ῾Ιπποκλείδης, ῾Ιπποκράτης,
῾Ιπποκρήνη, ῾Ιππόκριτος, ῾Ιππόλυτος, ῾Ιππολύτη. Pri Hipokratu moramo pa-
ziti, ker se pogosto omenjata kar dva: Hipokrat iz Hiosa (470–410), ῾Ιπ-
ποκράτης ὁ Χῖος, ki je bil matematik in astronom, in Hipokrat s Kosa (460–
380), ῾Ιπποκράτης ὁ Κῷος, ki je bil zdravnik in se po njem imenuje v me-
dicini znamenita Hipokratova prisega, ῾Ιπποκράτους ὅρκος. Kos, Κῶς, in
Hios, Χίος, sta otoka v Egejskem morju (Αἰγαῖον πέλαγος). Oba otoka sta
dandanes Turkom tik pred nosom. Od otoka Kos ni več daleč do Knida na
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maloazijski obali. Mesto Knid (Κνίδος) se tudi omenja v zvezi z matematiko,
kot bomo videli. Po matematiku Hipokratu so poimenovali znani Hipokra-
tovi lunici ali Hipokratova mesečka v geometriji. Navadno ju omenjamo v
zvezi s kvadraturo kroga, kajti Hipokrat se je ukvarjal tudi s tem problemom,
pa tudi s problemom podvojitve kocke.

Ves ta grško obarvani predgovor, zlasti tisti v zvezi s konjem, je napisan
zaradi ravninske krivulje, ki ji pravimo Proklova hipopeda, grško ἱπποπέδη.
Obravnavali jo bomo v nadaljevanju. Beseda hipopeda je že na prvi pogled
grškega izvora: prvi del seveda pride iz ἵππος, konj, drugi del pa iz πέδη, kar
pomeni veriga, spona, okov, nožna veriga. Oblika Proklove hipopede, ki je
algebrska krivulja četrte stopnje in odvisna od enega parametra, v nekaterih
primerih spominja na policijske lisice ali na okove, v katere vklenejo noge
najhujšim kriminalcem. Morda so Grki imeli tudi za konje nekaj podobnega.

V veliko pomoč nam bo računalniški program GeoGebra, s katerim bomo
brez posebnih težav predstavili nastopajoče krivulje in ploskve. Nekatere
izračune bomo preverili še s programom Derive, ki dobro odvaja, integrira in
poenostavlja matematične izraze.

Pri besedah grškega izvora, ki se začnejo s hipo, je treba biti previden, ker je
ta hipo lahko nastal tudi iz grške besede ὑπό, kar pomeni marsikaj, na primer
spodaj, pod, zaradi, po, od. V latinščini in v jezikih, ki so si v njej izposodili
veliko besed, je hippo nastal iz ἵππος, hypo pa iz ὑπό. Krivuljama, ki jima
rečemo hipocikloida in hipotrohoida, nimata nobene zveze s konjem. Obe
nastaneta kot sled točke v ravnini kroga, ki se brez drsenja kotali po notranji
strani dane mirujoče krožnice. Opazovana točka, ki ji sledimo, je lahko zunaj
ali znotraj kroga ali na njegovem obodu. Drugače povedano, krog se kotali
pod mirujočo krožnico, gledano iz središča slednje. Taki sta v matematiki
tudi besedi hipoteza in hipotenuza, v grščini ὑπόθεσις in ὑποτείνουσα. Na
drugih znanstvenih področjih je besed, ki se začenjajo s hipo, še več, na
primer: hipocenter, hipoderm, hipofiza, hipohonder, hipotonija.

Gradivo je nastajalo, se oplajalo in medilo v okviru splošnega izbirnega pred-
meta Zgodovina matematike, ki se je v zimskem semestru akademskega leta
2012/2013 prvič izvajal na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Ljubljana, februar 2013 Dr. Marko Razpet
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1 Nožiščna krivulja elipse

Nožiščna ali pedalna krivulja dane ravninske krivulje K glede na dano točko
P v ravnini te krivulje je množica K′ pravokotnih projekcij ali nožišč točke
P na tangente krivulje K. To je eden od načinov, kako iz dane krivulje
pridobimo novo krivuljo.

Pridevnik pedalna pride iz rodilnika pedis latinskega samostalnika pes, kar
pomeni noga. Vendar so izrazi v jezikih različni: v angleščini pedal curve,
v nemščini Fußpunktkurve, v francoščini podaire, v italijanščini in španščini
podaria, v poljščini podera. Kaže, da so nekateri vzeli za osnovo rodilnik
ποδός grškega samostalnika πούς, kar tudi pomeni noga.

Izračunajmo nožiščno krivuljo elipse glede na njeno središče. Elipsa naj ima
v pravokotnem kartezičnem koordinatnem sistemu enačbo x2/a2 +y2/b2 = 1,
kjer sta a in b polosi elipse. Vzeli bomo, da je a > b > 0. Po potrebi bomo
uporabljali tudi linearno ekscentričnost c =

√
a2 − b2, kar je razdalja gorišč

elipse od njenega središča O(0, 0), in numerično ekscentričnost ε = c/a. Za
lažje računanje elipso parametriziramo:

x = a cos t, y = b sin t, 0 ≤ t < 2π.

Temena elipse so točke A(a, 0) pri t = 0, B(0, b) pri t = π/2, C(−a, 0) pri
t = π in D(0,−b) pri t = 3π/2. Za tangento na elipso izračunamo strmino v
poljubni točki T , ki ustreza parametru t elipse:

k = dy

dx
= ẏ

ẋ
= −b cos t

a sin t = − b
a

cot t.

Enačba tangente v točki T je potem

y − b sin t = k(x− a cos t)

in po preureditvi
bx cos t+ ay sin t = ab.

Enačba je pravilna tudi v temenih elipse.

Pravokotnica skozi točko O na tangento elipse ima enačbo

ax sin t− by cos t = 0.
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Ko rešimo na x in y sistem enačb

bx cos t+ ay sin t = ab, ax sin t− by cos t = 0,

dobimo nožiščno krivuljo elipse glede na njeno središče v parametrični obliki:

x = ab2 cos t
a2 sin2 t+ b2 cos2 t

, y = a2b sin t
a2 sin2 t+ b2 cos2 t

.

Lahko pa nožiščno krivuljo elipse zapišemo tudi v implicitni obliki tako, da
se iz sistema znebimo parametra t. Izrazimo

cos t = ax

x2 + y2 , sin t = by

x2 + y2 .

Iz znane identitete cos2 t + sin2 t = 1 imamo po preureditvi takoj enačbo
iskane nožiščne krivulje v implicitni obliki:

(x2 + y2)2 = a2x2 + b2y2.

Ker nismo upoštevali, da mora biti x2 + y2 6= 0, smo pridobili izolirano točko
(0, 0), ki po definiciji ni na nožiščni krivulji, saj ni na nobeni tangenti elipse.
S točko (0, 0) kot izolirano se posebej ne bomo ukvarjali.

Krivulja (x2 + y2)2 = a2x2 + b2y2 je Boothova lemniskata, natančneje elip-
tična Boothova lemniskata. Beseda lemniskata je grškega izvora. Beseda
λημνίσκος namreč pomeni volneni trak, s kakršnim so zmagovalcu na glavo
privezali lovorov venec. To se je vsekakor spodobilo, da se ne bi osramotili
kar z neko navadno vrvico ali srobotom. Lemniskata nas nehote spominja na
otok Lemnos, grško Λῆμνος, otok v Egejskem morju. Morda omenjeni trak
izvira s tega otoka, ki je bil sicer posvečen bogu Hefajstu, grško ῞Ηφαιστος,
ki je bil pristojen za ogenj in kovaštvo. Beseda lemniscus pa je znana tudi v
anatomiji človeka.

James Booth (1806–1878), po katerem se krivulja imenuje, je bil po rodu
Irec. Po podatkih v [13] se je rodil 26. avgusta leta 1806, umrl pa 15. aprila
leta 1878. Matematiko je študiral na starodavnem Trinity Collegeu. Tu je
med drugimi študiral in predaval tudi William Rowan Hamilton (1805–1865),
oče kvaternionov. Trinity College je bil ustanovljen že leta 1592 v Dublinu.
Boothu ni uspelo ostati na tej ustanovi, zato se je odselil iz Irske. Najprej
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se je preselil v Bristol, od tam pa v Liverpool in kasneje v London, kjer je
predaval matematiko. Ukvarjal se je z algebrskimi krivuljami in eliptičnimi
integrali, pa tudi s posodabljanjem izpitnega sistema in z umetnostjo.

Podoben račun bi lahko naredili tudi za hiperbolo x2/a2− y2/b2 = 1 in prišli
do hiperbolične Boothove lemniskate

(x2 + y2)2 = a2x2 − b2y2.

V primeru enakoosne hiperbole, ko je a = b, dobimo staro znanko, Bernoul-
lijevo lemniskato (x2 + y2)2 = a2(x2− y2), imenovano po Jakobu Bernoulliju
(1654–1705).

Slika 1: Eliptična Boothova lemniskata za a > b
√

2.

Iz enačbe eliptične Boothove lemniskate takoj preberemo, da sta koordinatni
osi njeni simetrali. Kje doseže ekstremne abscise in ordinate? Vpeljemo
funkcijo

F (x, y) = (x2 + y2)2 − a2x2 − b2y2

in izračunamo njen gradient na krivulji F (x, y) = 0, na Boothovi lemniskati:

gradF (x, y) = 2(2x(x2 + y2)− a2x, 2y(x2 + y2)− b2y).

Ekstrem ima abscisa na Boothovi lemniskati pri pogojih

(x2 + y2)2 = a2x2 + b2y2, 2y(x2 + y2)− b2y = 0.

7



Ena možnost iz druge enačbe je y = 0. Prva enačba pa preide tedaj v
x4 − a2x2 = x2(x2 − a2) = 0. Rešitev x = 0, y = 0 nas ne zanima, pravi
rešitvi pa sta x = a, y = 0 in x = −a, y = 0, to sta temeni A in C osnovne
elipse.

Druga možnost je 2(x2 + y2)− b2 = 0, ki pa nam, upoštevana v prvi enačbi,
da enačbo 4(a2 − b2)x2 = −b4, ki pa nima realnih rešitev.

Slika 2: Eliptična Boothova lemniskata za a ≤ b
√

2.

Podobno ugotovimo, da ekstrem ordinata na Boothovi lemniskati doseže, če
je x = 0, y = b in x = 0, y = −b. To sta temeni B in D osnovne elipse. Toda
upoštevati moramo, da je ekstrem ordinate lahko tudi, če je hkrati

(x2 + y2)2 = a2x2 + b2y2, 2(x2 + y2)− a2 = 0.

Sistem nas privede do enačbe

4(a2 − b2)x2 = a2(2a2 − b2).

Če je a > b
√

2, ima enačba dve rešitvi in na Boothovi lemniskati so štiri
točke, v katerih je absolutna vrednost ordinate maksimalna:(

± a

2c
√
c2 − b2,±a

2

2c

)
.
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V teh točkah ima Boothova lemniskata dvojne vodoravne tangente.

Če pa je a ≤ b
√

2, ima Boothova lemniskata samo dve točki z ekstremno
ordinato. V vsakem primeru lahko govorimo o veliki in mali polosi eliptične
Boothove lemniskate. To sta kar a in b, velika in mala os elipse, iz katere je
nastala kot nožiščna krivulja. V temenih elipse se Boothova lemniskata in
elipsa dotikata.

2 Podoida elipse

Podobno kot nožiščno krivuljo definiramo tudi podoido ravninske krivulje
glede na dano točko P v ravnini te krivulje. Podoida krivulje je množica K∗

zrcalnih slik dane točke P čez vse tangente krivulje K.

Ker je podoida dane krivulje samo razteg za faktor 2 ustrezne nožiščne kri-
vulje glede na točko P , se beseda podoida redko uporablja. Uporablja jo
na primer Savelov v [12]. Beseda podoida izhaja iz rodilnika ποδός grškega
samostalnika πούς, kar pomeni noga, in dopolnila ειδής, kar pomeni v obliki
(namreč tistega, kar stoji pred tem dopolnilom), in prihaja iz besede εἶδος,
kar pomeni oblika.

Slika 3: Nožiščna krivulja in podoida elipse glede na njeno središče.

Podoido elipse x2/a2 + y2/b2 = 1, kjer sta a in b polosi elipse in kjer je
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a > b > 0, glede na njeno središče dobimo iz nožiščne krivulje

(x2 + y2)2 = a2x2 + b2y2

te elipse z raztegom za faktor 2, torej s transformacijo x → x/2, y → y/2 v
zgornji enačbi:

(x2 + y2)2 = 4(a2x2 + b2y2).

Podoida elipse glede na njeno središče je torej eliptična Boothova lemniskata.

Vzemimo mirujočo elipso x2/a2 +y2/b2 = 1, po kateri se brez drsenja zakotali
njej skladna elipsa. Opazujemo središče O′ kotaleče se elipse. Zanima nas,
katero krivuljo opiše pri tem središče.

Na sliki 4 takoj opazimo, da imata v vsaki legi elipsi skupno tangento v točki
A. Kotaleča se elipsa je vedno zrcalna slika mirujoče čez tangente slednje.

Slika 4: Eliptična Boothova lemniskata kot podoida elipse glede na njeno
središče O.

Na tak način lahko obravnavamo tudi kardioido kot podoido krožnice glede
na izbrano točko na njej. Kardioida je zato tudi epicikloida, ker nastane kot
sled točke krožnice, ki se brez drsenja kotali po enako veliki mirujoči krožnici.
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3 Eliptična Boothova lemniskata kot ogrinjača

Eliptična Boothova lemniskata kot podoida elipse glede na njeno središče je
tudi ogrinjača krožnic skozi središče te elipse in s središči na tej elipsi. Elipsa
naj ima enačbo x2/a2 + y2/b2 = 1 in na njej naj bo točka T (a cos t, b sin t).
Enačba krožnice skozi središče (0, 0) elipse in s središčem v točki T je

F (x, y, t) = (x− a cos t)2 + (y − b sin t)2 − a2 cos2 t− b2 sin2 t = 0.

Po poenostavitvi dobimo

F (x, y, t) = x2 − 2ax cos t+ y2 − 2by sin t = 0.

Ogrinjačo enoparametrične družine krožnic dobimo tako, da zgornjo enačbo
odvajamo po parametru t in nato iz zvez

F (x, y, t) = 0, ∂F
∂t

(x, y, t) = 0

izločimo parameter t. Dobimo sistem enačb:

ax cos t+ by sin t = 1
2(x2 + y2), by cos t− ax sin t = 0.

Sistem rešimo, kakor da sta cos t in sin t neznanki:

cos t = ax(x2 + y2)
2(a2x2 + b2y2) , sin t = by(x2 + y2)

2(a2x2 + b2y2) .

Iz znane identitete cos2 t + sin2 t = 1 imamo po preureditvi takoj enačbo
iskane ogrinjače v implicitni obliki:

(x2 + y2)2 = 4(a2x2 + b2y2).

Iskana krivulja je res podoida elipse glede na njeno središče, to se pravi
eliptična Boothova lemniskata.

4 Nožiščna krivulja in podoida elipse v po-
larni obliki

Nožiščno krivuljo elipse glede na njeno središče v polarni obliki dobimo iz
njene implicitne oblike (x2 + y2)2 = a2x2 + b2y2 z zamenjavo

x = r cosϕ, y = r sinϕ.
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Slika 5: Eliptična Boothova lemniskata kot ogrinjača krožnic.

Dobimo
r2 = a2 cos2 ϕ+ b2 sin2 ϕ

ali
r2 = a2(1− ε2 sin2 ϕ).

Podoida elipse glede na njeno središče v polarni obliki je zato

r2 = 4a2(1− ε2 sin2 ϕ).

Ploščino Sn lika, ki ga krivulja omejuje, izračunamo brez težav:

Sn = 4 · 1
2

∫ π/2

0
r2(ϕ) dϕ = 2

∫ π/2

0
(a2 cos2 ϕ+ b2 sin2 ϕ) dϕ.

Po krajšem računu dobimo

Sn = π

2 (a2 + b2).

Ploščina Sp lika, ki ga omejuje podoida, je 4-krat večja kot ploščina lika, ki
ga omejuje nožiščna krivulja, torej

Sp = 2π(a2 + b2).

Dolžino `1 eliptične Boothove lemniskate v prvem kvadrantu bomo izrazili s
formulo

`1 =
∫ a

b

√
1 + (rϕ′)2 dr, ϕ′ = dϕ

dr
.
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Za integracijsko spremenljivko izberemo polarni radij r. Polarni kot ϕ izra-
zimo kot funkcijo polarnega radija r:

ϕ = arc sin
√
a2 − r2

a2 − b2 .

Dobimo

`1 =
∫ a

b

√√√√(a2 + b2)r2 − a2b2

(a2 − r2)(r2 − b2) dr.

Običajno pravijo po virih, da se dolžina `1 izraža z eliptičnim integralom, ne
povejo pa, kako. Če v zgornji integral vpeljemo novo integracijsko spremen-
ljivku u z relacijo

r2 = a2b2(b2u2 + a2(1− u2))
b4u2 + a2(1− u2) ,

dobimo po daljšem računanju, kjer nam lahko obilno pomaga program za
simbolno računanje:

`1 = b3

a2

∫ 1

0

du

(1− hu2)
√

(1− u2)(1− ε2u2)
, h = a4 − b4

a4 , ε2 = a2 − b2

a2 .

Integral

Π(n, k) =
∫ 1

0

du

(1− nu2)
√

(1− u2)(1− k2u2)
, 0 < k < 1,

imenujemo popolni eliptični integral tretje vrste v Legendrovi obliki. Pri tem
sta k modul in n parameter tega integrala. Zato lahko nazadnje zapišemo
celotno dolžino eliptične Boothove lemniskate:

` = 4 b
3

a2 Π(h, ε), h = a4 − b4

a4 , ε2 = a2 − b2

a2 .

Opazimo, da lahko celotno dolžino eliptične Boothove lemniskate izrazimo z
veliko polosjo a in razmerjem η = b/a obeh polosi:

` = 4aη3Π(1− η4,
√

1− η2).

Dolžino `1 lahko izračunamo tudi z integralom

`1 =
∫ π/2

0

√
r2 + r′2 dϕ
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in dobimo

`1 =
∫ π/2

0

√√√√a4 cos2 ϕ+ b4 sin2 ϕ

a2 cos2 ϕ+ b2 sin2 ϕ
dϕ.

Če pa v zgornji popolni eliptični integral tretje vrste vstavimo novo integra-
cijsko spremenljivko z relacijo u = sinϕ, dobimo

`1 = a3b3
∫ π/2

0

dϕ

(a4 cos2 ϕ+ b4 sin2 ϕ)
√
a2 cos2 ϕ+ b2 sin2 ϕ

.

Potemtakem velja zanimiva enakost:

∫ π/2

0

√√√√a4 cos2 ϕ+ b4 sin2 ϕ

a2 cos2 ϕ+ b2 sin2 ϕ
dϕ =

= a3b3
∫ π/2

0

dϕ

(a4 cos2 ϕ+ b4 sin2 ϕ)
√
a2 cos2 ϕ+ b2 sin2 ϕ

.

James Booth jo je dokazal neposredno tako, da je v integral na levi strani
vstavil novo integracijsko spremenljivko ψ z relacijo a2 cotϕ = b2 tanψ. Če
mu sledimo, dobimo

a4 cos2 ϕ+ b4 sin2 ϕ = b4 sin2 ϕ(1 + a4

b4 cot2 ϕ) = b4 sin2 ϕ

cos2 ψ
,

a2 cos2 ϕ+ b2 sin2 ϕ = b2 sin2 ϕ

a2 (a2 + a4

b2 cot2 ϕ) = b2 sin2 ϕ

a2 (a2 + b2 tan2 ψ),

dϕ = − a2b2 dψ

(a4 + b4 tan2 ψ) cos2 ψ
.

Potem zlahka najprej izrazimo√√√√a4 cos2 ϕ+ b4 sin2 ϕ

a2 cos2 ϕ+ b2 sin2 ϕ
dϕ = − a3b3 dψ

cos3 ψ(a4 + b4 tan2 ψ)
√
a2 + b2 tan2 ψ

in nato√√√√a4 cos2 ϕ+ b4 sin2 ϕ

a2 cos2 ϕ+ b2 sin2 ϕ
dϕ = − a3b3 dψ

(a4 cos2 ψ + b4 sin2 ψ)
√
a2 cos2 ψ + b2 sin2 ψ

.

Integracijski meji ϕ = 0 ustreza ψ = π/2 in meji ϕ = π/2 ustreza ψ = 0. S
tem smo enakost preverili.
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5 Zrcaljenje elipse na krožnici

Točka T ∗ je zrcalna točka točke T glede na krožnico polmera R, če ima dve
lastnosti: točki T in T ∗ ležita na istem poltraku s krajiščem v središču O

krožnice in pri tem velja relacija |OT | · |OT ∗| = R2. Pravimo, da je T ∗

nastala z zrcaljenjem točke T na krožnici. Točke na krožnici se prezrcalijo
vase, točke zunaj krožnice se prezrcalijo v notranjost, točke v notranjosti
pa v zunanjost krožnice. Neskončno oddaljena točka se prezrcali v središče
krožnice, središče pa v neskončno oddaljeno točko. Vse to se dogaja v ravnini
krožnice. Zrcaljenje na krožnici preslika premice v krožnice ali premice, prav
tako pri tem iz krožnice lahko nastane krožnica ali premica. Premico kot
zrcalno sliko vedno dobimo, ko zrcalimo krožnico ali premico, ki potekata
skozi središče krožnice kot zrcala. Zrcaljenje na krožnici ohranja kote med
krivuljami. Dotikajoče se krivulje zrcaljenje na krožnici preslika v dotikajoče
se krivulje.

Če ima v izbranem pravokotnem kartezičnem koordinatnem sistemu Oxy

krožnica enačbo x2 + y2 = R2 in T koordinati (x, y), potem ima zrcalna
točka T ∗ koordinati

u = R2x

x2 + y2 , v = R2y

x2 + y2 .

S kompleksnimi števili z = x+ iy in w = u+ iv bi lahko zapisali na kratko:
w = R2/z̄. Obratna transformacija je prav taka:

x = R2u

u2 + v2 , y = R2v

u2 + v2 .

V kompleksni obliki: z = R2/w̄. Zaradi obratne vrednosti v kompleksnih
izrazih pogosto namesto zrcaljenje na krožnici rečemo tudi inverzija na kro-
žnici. V polarnih koordinatah ima zrcaljenje na krožnici še posebno eno-
stavno obliko:

% = R2

r
, r = R2

%
.

Pri tem je r =
√
x2 + y2, % =

√
u2 + v2.

Elipso v parametrični obliki x = a cos t, y = b sin t prezrcalimo najprej prek
simetrale lihih kvadrantov in dobimo elipso x = b sin t, y = a cos t. Potem
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Slika 6: Zrcaljenje elipse na krožnici.

dobljeno elipso zrcalimo na krožnici x2 + y2 = R2 in dobimo krivuljo

x = R2b sin t
b2 sin2 t+ a2 cos2 t

, y = R2a cos t
b2 sin2 t+ a2 cos2 t

.

Naredimo še zamenjavo parametra: t→ π/2−t. Zgornja krivulja ima potem
parametrično obliko:

x = R2b cos t
a2 sin2 t+ b2 cos2 t

, y = R2a sin t
a2 sin2 t+ b2 cos2 t

.

Opazimo, da se enačbi za faktor ab/R2 razločujeta od enačb, ki predstavljata
parametrično obliko nožiščne krivulje elipse x2/a2 +y2/b2 = 1 glede na njeno
središče. Zrcalna slika elipse na krožnici s središčem v središču elipse je torej
eliptična Boothova lemniskata. Če izberemo za R geometrijsko sredino polosi
elipse, torej R =

√
ab, potem dobimo ravno nožiščno krivuljo začetne elipse

glede na njeno središče (slika 6).
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6 Konstrukcija Proklove hipopede

Vzemimo krožnico x2 + y2 = R2 v pravokotnem kartezičnem koordinatnem
sistemu Oxy. Os y ni vrisana, na slika ne bi imela preveč črt. Na osi x v
notranjosti krožnice izberemo točko E z absciso mR, kjer je m2 < 1. Na sliki
7 je −1 < m < 0. Skozi točko E načrtamo premico z naklonskim kotom ϕ,
ki seka krožnico v točkah A in B. Izračunajmo dolžino p tetive AB.

Konstruiramo premico skozi točko B in središče O krožnice. Premica seka
krožnico še v točki D, skozi katero potegnemo k osi x vzporednico, ki seka
premico skozi A in B v točki C. Nastali trikotnik DBA je pravokoten,
trikotnika CDB in EOB pa sta si podobna. Očitno pa so razmerja njunih
stranic 2 : 1. Zato je |CD| = 2|EO| = 2mR. Zato je katetaDA pravokotnega
trikotnika CDA dolga |DA| = |CD| sinϕ = 2mR sinϕ. Po Pitagorovem
izreku je zato

p2 = |AB|2 = |DB|2 − |DA|2 = 4R2(1−m2 sin2 ϕ).

Sedaj, ko poznamo dolžino tetive AB skozi točko E, lahko definiramo krivuljo
v polarni obliki:

r2 = 4R2(1−m2 sin2 ϕ).

Do posamezne točke T na krivulji pridemo tako, da konstruiramo parale-

Slika 7: Tetiva krožnice.
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logram AOTB, kakor kaže slika 8. Stranica OT ima isti naklonski kot ϕ
kakor AB in pri tem je p = |OT | = |AB| = r. Dobljena krivulja je Proklova

Slika 8: Konstrukcija hipopede.

hipopeda.

Neoplatonist Proklos Naslednik (412–485) (namreč Platonov naslednik –
Πρόκλος ὁ Διάδοχος) je najbolj znan po svojih znamenitih komentarjih Ev-
klidovih Elementov. Kakor vemo, je Evklid (360–280) (Εὐκλείδης) zbral
skoraj celotno matematično znanje svojega časa v Elementih (Στοιχεῖα), ki
jih sestavlja trinajst knjig.

Ko primerjamo enačbo Proklove hipopede v polarni obliki, takoj opazimo
njeno istovetnost s podoido elipse glede na njeno središče:

r2 = 4a2(1− ε2 sin2 ϕ).

Proklova hipopeda ima parametra R in m. Elipsa, katere podoida je, ima
veliko polos a = R in numerično ekscentričnost ε = |m|. Malo polos b lahko
izrazimo kot

b = a
√

1− ε2 = R
√

1−m2.

Zato brez težav zapišemo enačbo Proklove hipopede v implicitni obliki:

(x2 + y2)2 = 4R2(x2 + (1−m2)y2).
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Oblika Proklove hipopede je odvisna od parametra m, ker je oblika podoide
elipse glede na njeno središče odvisna od razmerja b/a polosi te elipse. Za
m2 ≤ 1/2 ima dve ekstremni absolutni vrednosti ordinat, za m2 > 1/2 pa
štiri.

Implicitna enačba hipopede pa nas ne ovira, da ne bi za parameter m vzeli
poljubno realno število. Za m = 1 dobimo

(x2 + y2)2 − 4R2x2 = (x2 + y2 + 2Rx)(x2 + y2 − 2Rx) = 0.

Krivulja je v tem primeru unija krožnic

(x+R)2 + y2 = R2, (x−R)2 + y2 = R2.

Obe imata polmer R, prva ima središče v točki (−R, 0), druga pa v točki
(R, 0). V točki (0, 0) pa se krožnici dotikata.

Zam = 0 je krivulja unija krožnice x2+y2 = 4R2 in točke (0, 0). Zam2 < 1 je
krivulja eliptična Boothova lemniskata, za m2 > 1 pa hiperbolična Boothova
lemniskata. Za m2 = 2 dobimo Bernoullijevo lemniskato

(x2 + y2)2 = 4R2(x2 − y2).

Nekaj primerov Boothovih lemniskat kaže slika 9. Za m2 = 1 dobimo unijo
dveh krožnic, za m2 > 1 pa hiperbolične Boothove lemniskate, ki se vedno
bolj stiskajo v daljico, ko m2 →∞.

7 Perzejeve krivulje

Če krožnico s polmerom b > 0 zavrtimo za polni kot okoli premice v ravnini
te krožnice, dobimo ploskev, ki ji rečemo torus. Pri tem naj središče krožnice
opiše krožnico s polmerom a > 0. Premica, okoli katere zavrtimo krožnico,
je os torusa, središče krožnice, po kateri potuje pri vrtenju središče krožnice,
pa je središče torusa.

Oblika torusa je odvisna od razmerja b/a. Če je a > b ima torus luknjo (slika
11), če je a = b, se ta luknja zapre (slika 12), če pa je a < b pa torus seka
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Slika 9: Boothove lemniskate v odvisnosti od parametra m.

sam sebe (slika 13). Torus v koordinatnem sistemu Oxyz, v katerem je O
središče torusa, os z pa os torusa, parametriziramo z

x = (a+b cos v) cosu, y = (a+b cos v) sin u, z = b sin v, 0 ≤ u < 2π, 0 ≤ v < 2π.

Pri konstantnem u dobimo poldnevnike na torusu, pri konstantnem v pa
vzporednike. Poldnevniki in vzporedniki na torusu se sekajo pod pravim
kotom. Pri a = b se vsi poldnevniki dotikajo osi torusa.

Torus brez težav zapišemo v implicitni obliki:

(
√
x2 + y2 − a)2 = b2 − z2.

Ko odpravimo koren, dobimo:

(x2 + y2 + z2 + a2 − b2)2 = 4a2(x2 + y2).

Torus je torej algebrska ploskev četrte stopnje, odvisna pa je od konstant a in
b. Iz implicitne enačbe torusa pa lahko poiščemo presek te ploskve z ravnino.
Najenostavneje je vzeti ravnino, ki je vzporedna z osjo torusa. Brez škode za
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Slika 10: Poldnevnik in vzporednik na torusu.

Slika 11: Polovica torusa za a > b.

splošnost je to lahko ravnina y = c. Smiselno je vzeti omejitev 0 ≤ c ≤ a+ b,
saj je v nasprotnem primeru presek ravnine in torusa prazen. Primer c = 0
ni zanimiv, ker je Perzejeva krivulja tedaj unija dveh krožnic. Prav tako ni
zanimiv primer c = a+ b, ko je Perzejeva krivulja le točka.

Pravokotna projekcija preseka torusa z ravnino y = c na ravnino Ozx je v
implicitni obliki krivulja

(x2 + z2 + a2 − b2 + c2)2 = 4a2(x2 + c2).
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Slika 12: Polovica torusa za a = b.

Namesto z bomo pisali y in dobljeno krivuljo samostojno obravnavali v rav-
nini Oxy, kakor smo navajeni:

(x2 + y2 + a2 − b2 + c2)2 = 4a2(x2 + c2).

Enačbo preoblikujemo:

(x2 + y2)2 = 2αx2 + 2βy2 + γ,

kjer je:

α = a2 +b2−c2, β = b2−a2−c2, γ = (a+b+c)(b+c−a)(c+a−b)(a+b−c).

Med krivuljami
(x2 + y2)2 = 2αx2 + 2βy2 + γ

najdemo Cassinijeve ovale in Boothove lemniskate ter seveda Proklove hi-
popede, če so le konstante a, b, c prav izbrane. Očitno dobimo Boothove
lemniskate, če je γ = 0. To se zgodi v primerih

c = a− b (a > b), α = 2ab, β = −2a(a− b),

ko je Perzejeva krivulja hiperbolična Boothova lemniskata, in

c = b− a (a < b), α = 2ab, β = 2a(b− a),
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Slika 13: Polovica torusa za a < b.

ko je Perzejeva krivulja eliptična Boothova lemniskata. Primer a = b ni
zanimiv, ker je tedaj γ = 0 le za c = 0 in c = 2a. Ustrezni Perzejevi krivulji
sta unija dveh krožnic oziroma točka.

Slika 14: Presek torusa z ravnino – Perzejeva krivulja.

23



V primeru a = 2b in c = b je Perzejeva krivulja Bernoullijeva lemniskata

(x2 + y2)2 = 8b2(x2 − y2).

Slika 15: Bernoullijeva lemniskata kot Perzejeva krivulja.

Proklovo hipopedo v obliki

(x2 + y2)2 = 4R2(x2 + (1−m2)y2), m2 < 1,

dobimo med Perzejevimi krivuljami, če izberemo torus z a < b in c = b− a:

(x2 + y2)2 = 4abx2 + 4a(b− a)y2.

Ustrezna parametra Proklove hipopede sta

R =
√
ab, m2 = a

b
.

Grški geometer Perzej (Περσεύς) je živel v 2. stoletju pred našim štetjem,
O njem vemo zelo malo, tako malo kot na primer kot o Dioklu (Διοκλῆς)
in Nikomedu (Νικομήδης). Zahvaljujoč Heronu (῞Ηρων ὁ Ἀλεξανδρεύς) in
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Slika 16: Proklova hipopeda kot Perzejeva krivulja.

Geminu (Γεμῖνος ὁ ῾Ρόδιος) izvemo le, da se je Perzej ukvarjal s krivuljami,
ki nastanejo z ravninskimi preseki torusa. Torus je Perzej imenoval spejra
(σπεῖρα). V slovarju [6] za geslom σπεῖρα med drugim piše: kar je spleteno,
zanka, vrv; ovinek, zavinek. Angleži Perzejevi krivulji zato pravijo spiric
section, beseda spejra pa nekaj takega kot anchor-ring, obroč pri sidru, ki je
res podoben torusu.

8 Evdoksova hipopeda

Evdoksova hipopeda je presek sfere (σφαῖρα) in valja (κύλινδρος), ki se sfere
dotika in čigar os sfero dvakrat prebode. Valj se sfere dotika odznotraj.
Evdoks je svojo hipopedo vpeljal, da bi razložil na videz zapleteno gibanje
planetov. Enačbi sfere in valja sta v pravokotnem kartezičnem koordinatnem
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Slika 17: Evdoksova hipopeda kot presek valja in sfere.

sistemu Oxyz

x2 + y2 + z2 = R2, (x− a)2 + z2 = (R− a)2, 0 < a < R.

Evdoksovo hipopedo lahko parametriziramo. Najprej to naredimo z njeno
projekcijo na ravnino y = 0:

x = a+ (R− a) cos t, z = (R− a) sin t.

Nato izrazimo iz enačbe sfere

y2 = R2 − x2 − z2 = R2 − a2 − 2a(R− a) cos t− (R− a)2.

Dobljeni izraz poenostavimo in imamo:

y2 = 4a(R− a) sin2(t/2).

Evdoksova hipopeda v parametrični obliki je s tem

x = a+ (R− a) cos t, y = 2
√
a(R− a) sin(t/2), z = (R− a) sin t, |t| ≤ 2π.

Če je a = R/2, poteka valj skozi sferino središče. Evdoksova hipopeda, presek
sfere x2 + y2 + z2 = R2 in valja x2 + z2 = Rx, je potem v parametrični obliki

x = R cos2(t/2), y = R sin(t/2), z = R sin(t/2) cos(t/2), |t| ≤ 2π.

26



Ta izjemen primer Evdoksove hipopede imenujemo Vivianijeva krivulja, po-
imenovana po matematiku Vincenzu Vivianiju (1622–1703) iz Firenc.

Astronom, matematik, zdravnik in filozof Evdoks (410–347) iz Knida ob ju-
gozahodni obali Male Azije (Εὔδοξος ὁ Κνίδιος) je eden največjih starogrških
znanstvenikov, po pomembnosti morda takoj za Arhimedom (287–212) iz Si-
rakuz (Ἀρχιμήδης ὁ Συρακόσιος). Evdoks je študiral na Platonovi Akademiji
v Atenah. V svoji revščini si ni mogel privoščiti bivanja v Atenah, našel pa
si je poceni streho nad glavo v atenskem pristanišču Pirej (Πειραιεύς), tako
da je na Akademijo in nazaj pešačil vsak dan. Evdoksova učitelja sta bila
Platon (423–348) (Πλάτων) in Arhitas (428–347) (Ἀρχύτας ὁ Ταραντίνος).
Platon je bil baje nekoliko zavisten Evdoksu, ki je bil vsaj v matematiki bolj
podkovan kot njegov učitelj.

To ni prvi primer zavisti v grški kulturi. Spomnimo se na Dajdala (Δαίδαλος)
in njegovega nečaka in vajenca Talosa (Τάλως). Dajdal je bil sicer vsestranski
mojster, ki pa je nekega dne v navalu zavisti tekmeca Talosa porinil z Akro-
pole (Ἀκρόπολις). Po nekaterih mitičnih razlagah je Talosa gotove smrti v
zadnjem trenutku rešila boginja Atena (Ἀθηνᾶ) in ga spremenila v jerebico
(πέρδιξ). Atensko Aresovo (῎Αρης) sodišče Areopag (῎Αρειος πάγος) je zaradi
zločina obsodilo Dajdala, ki pa se je zatekel na Kreto, kjer je kralju Minosu
(Μίνως) zgradil znameniti Labirint (Λαβύρινθος), kamor so zaprli zloglasnega
Minotavra (Μινώταυρος), ki je bil pol bik pol človek in se je prehranjeval s
človeškim mesom. Red je naredil šele Tezej (Θησεύς).

Kasneje je Evdoks ustanovil svojo šolo v Kiziku (Κύζικος) ob južni obali
Marmarskega morja ali Propontide (Προποντίς), študiral pa je tudi v Egiptu,
v Heliopolisu (῾Ηλιούπολις), od koder je prinesel nova znanja. Dokazal je
več matematičnih trditev, veliko se je ukvarjal z razmerji, tako da je Evklid
(360–280) (Εὐκλείδης), ki je zbral skoraj celotno matematično znanje svojega
časa v Elementih (Στοιχεῖα, Prvine), ki jih sestavlja trinajst knjig, lahko
uporabil marsikateri Evdoksov dokaz. Od Evdoksovih učencev sta najbolj
znana Menajhmos (380–320) (Μέναιχμος ὁ Θρᾷξ) in Dejnostrat (390–320)
(Δεινόστρατος). Po slednjem se imenuje Dejnostratova kvadratrisa, krivulja,
s katero so Grki reševali problem kvadrature kroga. Krivuljo je poznal že
sofist Hipias iz Elide (5. stoletje pne.) (῾Ιππίας ὁ ᾿Ηλεῖος).
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Mesto Knidos je znano tudi po Afroditi Knidski, kipu boginje lepote, ljubezni
in spolnega poželenja Afrodite (Ἀφροδίτη) v naravni človeški velikosti, katere
avtor je sam Praksitel (390–320) (Πραξιτέλης). Kip je slovel daleč naokoli
po svoji lepoti in občudovalci so dobesedno romali v Knid, da bi ga videli.
Original se žal ni ohranil, obstajajo pa kopije.

Za konec

Slika 18: Svobodni konji v Laznicah. Foto: Marko Razpet.

Avtor se oprošča za vse napake, ki jih je v svojem neznanju prizadel v besedilu
zapisanim grškim besedam. Da pa jih sploh lahko pišemo tudi v LATEX-u, pa
je izvedel šele na svoja stara leta, ko je že skoraj odložil kredo in gobo. Zato
lahko konča s Talesovo mislijo (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος):

Τί εὔκολον; Τὸ ἀλλῳ ὑποτίθεσθαι.

Kaj je preprosto? Svetovati drugemu.
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