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Predgovor

Pogosto pravimo, da je konj plemenita žival, ki so ji Stari Grki rekli hipos
in zapisali ἵππος, na kateri je, kot se ljudje radi pohvalijo, človeštvo osvojilo
svet. Stari Grki so navsezadnje s konjem, čeprav lesenim (Δούρειος ῞Ιππος),
s prevaro osvojili tudi Trojo (Τροία) ali Ilion (῎Ιλιον). Čeprav je trojanski
svečenik Laokoont (Λαοκόων) posvaril Trojance (οἱ Τρῶες), ko je rekel

Φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας,

kar pomeni

Boj se Danajcev, čeprav prinašajo darove,

s čimer je hotel povedati, da naj lesenega konja pustijo raje pri miru, saj je
poln grških vojakov, kar je tudi dokazal, so ga vseeno zvlekli v mesto. Temu
je seveda sledila katastrofa (καταστροφή). Laokoont in njegova sinova so
svarilo drago plačali, kar pojasnjujejo umetniška dela, na primer znamenita
Laokoontova skupina v Vatikanskem muzeju. Izklesali so jo verjetno kiparji
Agesander (Ἀγήσανδρος), Atenodor (Ἀθηνόδωρος) in Polidor (Πολύδωρος)
z Rodosa (᾿Ρόδος) v prvem stoletju p.n.e. Prvi dve imeni se pojavljata tudi
v rahlo spremenjenih oblikah.

Še danes pomeni trojanski konj tisto, kar se s kruto prevaro ali z bistro zvi-
jačo pretihotapi v nekaj, da bi se to razmajalo ali celo uničilo. Dandanes so
trojanci najbolj znani kot računalniška nadloga, ki jo proizvajajo prepametne
glave, ki ne vedo, kam s svojim presežkom znanja oziroma so postali nava-
dni kriminalci (beseda kriminalec je izpeljana iz grške besede κρίμα, sodba,
razsodba, obsodba, pravda).

Iz besede ἵππος se je s časom razvilo z dodajanjem drugih besed precej no-
vih, daljših. Tako imamo na primer vsem znano besedo hipodrom, grško
ἱππόδρομος, nastalo iz besed ἵππος in δρόμος, kar pomeni tek, dirka, dir-
kališče, skupaj pa konjsko dirkališče. Prav tako poznamo besedo aerodrom
za letališče. Beseda ἀέρ namreč pomeni zrak. Iz besed καλός, lep, dober, in
δρόμος so Srbi in Makedonci dobili besedo kaldrma, Bolgari pa kal�dr�m,
kar pomeni s kamenjem tlakovana pot ali cesta. Take kaldrme iz turških
časov še vedno obstajajo po Balkanu. Hrvati pa se ponašajo celo z vasjo
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Kaldrma v občini Gračac ob meji z Bosno in Hercegovino.

Glavna beseda v naslovu pričujočega študijskega gradiva je hipopeda, ki je
tudi nastala iz besede ἵππος, a o tem raje več kasneje.

Da pa bo branje tistih nekaj grških besed v nadaljevanju potekalo brez težav,
najprej zapišimo klasični grški alfabet, ki ima le 24 črk (γράμματα). Dodana
so tudi grška imena črk.

Α α alfa - ἄλφα Ι ι jota - ἰῶτα Ρ ρ ro - ῥῶ
Β β beta - βῆτα Κ κ kapa - κάππα Σ σv ς sigma - σῖγμα
Γ γ gama - γάμμα Λ λ lambda - λάμβδα Τ τ tav - ταῦ
Δ δ delta - δέλτα Μ μ mi - μῦ Υ υ ipsilon - ὖ ψιλόν

Ε ε epsilon - ἔ ψιλόν Ν ν ni - νῦ Φ φ fi - φῖ
Ζ ζ zeta - ζῆτα Ξ ξ ksi - ξῖ Χ χ hi - χῖ
Η η eta - ἦτα Ο ο omikron - ὄ μικρόν Ψ ψ psi - ψῖ
Θ θ theta - θῆτα Π π pi - πῖ Ω ω omega - ὦ μέγα

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. Med
slušatelji tega predmeta so bili matematiki, socialni in specialni ter rehabili-
tacijski pedagogi, bodoči učitelji razrednega pouka, bodoči predšolski vzgo-
jitelji in morda še kdo. Sicer pa se je predmet kot navadni izbirni izvajal že
prej.

Besede matematika, matematik, matematičen izvirajo v stari grščini, in sicer
v besedi μάθημα, znanost, znanje učenje. Uporabili smo tudi besedo akadem-
ski. Zasluga gre samemu Platonu (Πλάτων), ki je bil Sokratov (Σωκράτης)
učenec. Platon ni bil od muh. Ustanovil je slavno Akademijo, ki je delovala
od približno 387 p.n.e. do 529 n.e., ko jo je dal zapreti bizantinski cesar
Justinian I (᾿Ιουστινιανός Α΄), torej vsega skupaj 916 let. Njej v tem po-
gledu lahko postavimo ob bok le bolonjsko univerzo, ustanovljeno leta 1088.
Akademija, grško Ἀκαδήμεια, izvira iz imena Akadem, grško Ἀκάδημος, ki
je bil bajeslovni atenski junak in mu je bil posvečen neki gaj v bližini Aten
(Ἀθῆναι). Platonova Akademija še ni bila šola v današnjem smislu, ampak
nekakšna filozofska skupnost, usmerjena v svobodno in ustvarjalno miselno
sobivanje. Platonov učenec je bil Aristotel (Ἀριστοτέλης), ki je po svoji osa-
mosvojitvi v Atenah vodil svojo šolo, imenovano Likej, Λύκειον. Iz te besede
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smo dobili besedo licej. Tudi v Ljubljani smo ga imeli in nekaj naših uglednih
zgodovinskih osebnosti ga je obiskovalo. Aristotel je poučeval v Likeju, ki je
stal v gaju, posvečenem bogu Apolonu (Ἀπόλλων). V grščini obstajata pre-
cej podobni besedi λύκος in λύκη. Prva pomeni volk, druga pa je iz arhaične
grščine in pomeni svetloba. Apolon je imel tudi pridevek Λύκειος, ker je bil
kot bog pristojen tudi za svetlobo. Zato si niso enotni, po kateri besedi je
Likej dobil ime. Apolon je imel tudi svojo temno stran, ki jo je simboliziral
(σύμβολον, znamenje) ravno volk. Pravijo pa tudi, da so Likej krasili kipi
volkov.

Marsikdo je hodil na gimnazijo, ne da bi se zavedal, da ime tako pomembne
šole prihaja iz grščine. Sicer so profesorji zgodovine, umetnostne zgodovine,
sociologije in filozofije nekaj pripovedovali o tem, predvsem da so grški mlade-
niči nagi telovadili v takem gimnaziju, grško γυμνάσιον, kamor pa mladenke
niso imele vstopa. Beseda izvira v pridevniku γυμνός, kar pomeni nag. Ker
je bil gimnazij prostor za brezdelico, prosti čas, telesne in duhovne vaje, po
grško σχολή, smo iz vsega tega dobili še besedo šola. Kasneje pa je šola
postala bolj resna reč, kar puhloglavci nikoli ne bodo priznali, namreč kraj
predavanj, študija, razmišljanja, diskusije. Seveda je tudi filozofija beseda gr-
škega izvora, sestavljena iz φίλος, prijatelj, in σοφία, modrost. Torej ljubezen
do modrosti.

Besedo akademija smo razložili. V Ljubljani pa smo njega dni imeli Peda-
goško akademijo, preden je le-ta prešla v Pedagoško fakulteto. Tudi beseda
pedagoška je grškega izvora. Sestavljena pa je iz dveh delov. Glagol παιδεύω
ima izvor v besedi παῖς z rodilnikom παιδός, otrok. Zato pomeni παιδεύω

vzgajam, poučujem. Glagol ἄγω pa pomeni vodim, peljem, ker je nekoč
suženj (δοῦλος) pripeljal otroka v šolo.

Najprej bomo preštudirali zasuk točke okoli dane osi v pravokotnem karte-
zičnem koordinatnem sistemu Oxyz, nato pa bomo sestavili dva zasuka in
opazovali trajektorijo izbrane točke, Evdoksovo hipopedo. Nazadnje bomo to
krivuljo obravnavali še kot presek sfere in valja. Besedi sistem in sfera prav
tako prihajata iz grščine: σύστημα pomeni združitev, celota, truma, drhal,
društvo, zbor, oddelek, sestav, σφαῖρα pa obla, krogla, žoga.

Ljubljana, junij 2013 Dr. Marko Razpet
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1 Prostorski koordinatni sistem

Da bi lahko prostorske objekte – točke, premice, ravnine, krivulje, ploskve –
obravnavali algebrsko, se pravi z enačbami in vektorji, ponovimo najnujnejše.
V prostoru si izberimo točko O, skoznjo pa položimo tri med seboj pravoko-
tne premice, ki jih orientiramo ali usmerimo tako, kot kaže slika 1. Od točke
O v smeri puščic je orientacija pozitivna, v nasprotni smeri negativna. Izbe-
remo še enoto, s katero bomo merili razdalje. Enoto 1 odmerimo od točke
O v vseh treh pozitivnih smereh. S tem smo dobili pravokotni kartezični
koordinatni sistem v prostoru. Točko O imenujemo izhodišče koordinatnega
sistema, osi pa označimo z x, y, z. Po vrsti jim pravimo abscisna, ordi-
natna, aplikatna os. Ko smo natančni, moramo vedno povedati, da gre za
pravokotni kartezični koordinatni sistem Oxyz, ker je takih sistemov v pro-
storu nešteto. Beseda kartezični izvira iz polatinjenega priimka matematika
in filozofa Renata Cartesiusa, ki je bil Francoz René Descartes (1596–1650).
Po dve in dve koordinatni osi v sistemu Oxyz določata ravninske koordina-

Slika 1: Prostorski koordinatni sistem.

tne sisteme Oxy,Oyz,Ozx, ki jim pogosto pravimo kar koordinatne ravnine
Oxy,Oyz,Ozx. Te ravnine prostor razdelijo na osem oktantov. Položaj točke
T v prostoru, kamor smo postavili koordinatni sistem Oxyz, opišemo s tremi
realnimi števili x, y, z, koordinatami točke T . Običajno zapišemo točko T kar
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s koordinatami: T (x, y, z). Pri tem pomenijo |x|, |y|, |z| po vrsti oddaljenosti
od ravnin Oyz,Ozx,Oxy. Predznak koordinat določimo glede na orientacijo
koordinatnih osi x, y, z. Na koordinatnih ravninah je povsod po ena koordi-
nata enaka 0: na ravnini Oxy je z = 0, na Oyz je x = 0, na Ozx pa je y = 0.
Zato so enačbe koordinatnih ravnin v tem vrstnem redu: z = 0, x = 0, y = 0.

Vektor ~r = −→OT imenujemo krajevni vektor točke T (x, y, z). Tak vektor zapi-
šemo preprosto kot ~r = (x, y, z). Predpostavljamo, da so osnove vektorskega
računa bralcu znane. Skalarni produkt vektorjev ~a in ~b bomo označevali z
~a ·~b, vektorskega pa z ~a×~b. Standardno urejeno ortonormirano bazo (βάσις,
podstavek, temelj) v prostoru, opremljenim s pravokotnim kartezičnim koor-
dinatnem Oxyz, sestavljajo enotski vektorji v smeri koordinatnih osi:

~i = (1, 0, 0), ~j = (0, 1, 0), ~k = (0, 0, 1).

Zdi se nam, da je beseda temelj domača, v resnici pa je grškega izvora.

Slika 2: Smerni koti.

Besedi θεμέλιος, θεμέλιον pomenita v grščini isto – temelj. Proti vsem pri-
čakovanjem jezikoslovci izganjajo besedo kišta, češ da izhaja iz nemške Kiste,
zaboj. V resnici pa so jo Nemci prevzeli od Grkov, saj κίστη ravnotako po-
meni zaboj, lahko tudi skrinjo ali kovček. Tudi beseda koliba se nam zdi
domača, v resnici pa je k nam zašla iz grške καλύβη, šotor, koča, koliba,
streha.
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Beseda ortonormiran je na prvi pogled skrpucalo grške in latinske besede.
Beseda ὀρθός pomeni raven, pokončen. Drugi del besede izhaja iz latin-
ske normalis, kar pomeni prav, pravokoten. Tvorec besede ortonormiran je
najbrž razmišljal takole: vektorji~i,~j,~k so drug na drugega pravokotni ali or-
togonalni (γωνία, kot), poleg tega pa so vsi trije normirani z dolžino 1, tako
da noben ni privilegiran. Nekateri pa menijo, da naj bi beseda norma prišla iz
grščine prek etruščine v latinščino. Razvoj naslanjajo na besedo γνώμων, mi-
zarsko ravnilo. Učeni Francis Edward Jackson Valpy (1797–1882) leta 1828
v svojem etimološkem slovarju latinščine omenja podobni besedi γνωρίμη,

γνώρμη, ki naj bi bili krivi, da imamo besedi norma, normiran. Vendar se
vsi z njegovo razlago ne strinjajo.

Urejena baza {~i,~j,~k} je torej ortonormirana, kar pomeni, da imajo vektorji
~i,~j,~k dolžino enako 1 in da so paroma pravokotni eden na drugega, pri čemer
pa še zahtevamo, da je njihov mešani produkt (~i,~j,~k) = (~i×~j)·~k = 1. Vektor
~r = (x, y, z) lahko na en sam način zapišemo kot

~r = x~i+ y~j + z~k.

Njegova dolžina je
|~r| =

√
~r · ~r =

√
x2 + y2 + z2.

Vsak neničelni vektor ~r določa neko smer v prostoru (slika 2). S pozitivnimi
polovicami koordinatnih osi x, y, z po vrsti oklepa smerne kote α, β, γ, po
velikosti med vključno 0 in π, ki določajo smerne kosinuse:

cosα =~i · ~r/|~r|, cos β = ~j · ~r/|~r|, cos γ = ~k · ~r/|~r|.

Povezava med smernimi kosinusi je preprosta:

cos2 α + cos2 β + cos2 γ = 1.

V koordinatnem sistemu Oxyz zlahka predstavimo objekte, ki so zapisani z
algebrskimi relacijami. Za primer vzemimo ravnino z enačbo

x

3 + y

4 + z

2 = 1,

ki preseka koordinatne osi v točkah A(3, 0, 0), B(0, 4, 0), C(0, 0, 2). Na sliki
3 je posebej poudarjen trikotnik ABC, ki je del te ravnine. Enačba ravnine
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Slika 3: Ravnina v prostoru.

je oblike
ax+ by + cz = d,

pri čemer ne smejo biti hkrati vsi koeficienti a, b, c enaki 0. Normalni vektor
na to ravnino je ~ν = (a, b, c). Ko je d = 0, poteka ravnina skozi koordinatno
izhodišče O. Pogosto normalni vektor normiramo, kar pomeni, da enačbo
ravnine prepišemo v ekvivalentno obliko

ax+ by + cz − d√
a2 + b2 + c2

= 0.

Ravnina je najpogosteje podana s tremi točkami ali s svojo normalo in eno
točko. Sfera (σφαῖρα) ali obla s središčem v koordinatnem izhodišču O in s
polmerom R ima enačbo x2 + y2 + z2 = R2. Ko je R = 1, govorimo o enotski
sferi. Enotska sfera ima enačbo x2 + y2 + z2 = 1. Običajno rečemo točki
N(0, 0, 1) na njej severni pol, točki S(0, 0,−1) pa južni pol sfere. Presek
enotske sfere z ravnino z = 0 je ekvator sfere (slika 4). Presek enotske
sfere z ravnino, ki poteka skozi koordinatno izhodišče O, je krožnica, glavna
krožnica (slika 5). Tako kot v geografiji (γῆ, zemlja, γράφω, pišem, zapišem)
vpeljemo na sferi poldnevniške ali meridianske krožnice, ki so pravzaprav
glavne krožnice, dobimo pa jih kot preseke sfere z ravninami, ki potekajo
skozi oba pola. Beseda meridian prihaja iz latinščine. Circulus meridianus
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Slika 4: Sfera z ekvatorjem.

namreč pomeni opoldanski krog. Vzporedniki niso glavne krožnice na sferi
razen ekvatorja. Vzporednike ali paralele (παρά, zraven, vzdolž, ob; ἀλλήλων,
drug drugega) dobimo kot preseke sfere z ravninami, ki so pravokotne na
premico skozi pola sfere. Z mrežo poldnevnikov in vzporednikov sestavimo
krivočrtni koordinatni sistem na sferi.

Slika 5: Sfera z glavno krožnico.
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2 Zasuk točke v prostoru

Zasuk točke v prostoru je nekoliko težja transformacija kot sta na primer
paralelni premik in razteg. Zasuk se da obravnavati tudi s kvaternioni, mi pa
se bomo zadovoljili kar z običajnimi geometrijskimi vektorji. Privzemimo,
da je ~n enotski vektor (|~n| = 1), ki nam definira os, okrog katere sučemo
prostor, smer vektorja ~n pa hkrati pove pozitivno smer zasuka, in sicer po
znanem pravilu desnega vijaka: zasuk v desno mora dati premik desnega
vijaka v smeri vektorja ~n. Drugače povedano: Iz konice vektorja ~n moramo
videti zasuk v pozitivni matematični smeri, to je v nasprotni smeri gibanja
urinih kazalcev. Brez škode za splošnost vzemimo, da os zasuka poteka skozi
koordinatno izhodišče O. Razmere kaže slika 6.

Točka T naj bo določena s krajevnim vektorjem ~r = −→OT , po zasuku za kot ϕ
okoli osi, ki jo določa vektor ~n, pa T preide v točko T ∗, s krajevnim vektorjem
~r ∗ = −−→OT ∗. Skozi točko T postavimo na os zasuka pravokotno ravnino Π, po
kateri točka T zariše pri zasuku krožni lok, ki ima središče v točki S, kjer
ravnina preseka os zasuka. Polmer krožnice je |ST | = |ST ∗|.

Slika 6: Zasuk točke okoli osi.

V ravnini Π (slika 7) konstruiramo pomožno točko M kot presečišče pra-
vokotnice na krožnico v točki T in vzporednice daljici ST skozi točko T ∗.
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Izbira točke M se bo izkazala kot primerna za udobno obravnavanje zasuka
z vektorji. Takoj lahko zapišemo:

|MT ∗| = |ST |(1− cosϕ), |TM | = |ST | sinϕ.

Sedaj očitno lahko izrazimo:

~r ∗ = ~r +−−→TM +−−−→MT ∗.

Najti pa moramo še prave smeri vektorjev −−→TM in −−−→MT ∗. Naj bo α kot med
vektorjema ~r in ~n, kar pomeni.

~r · ~n = |~r | · |~n| · cosα = |~r | · cosα.

Najprej je
−→
OS = |OS|~n = |~r | cosα~n = (~r · ~n)~n.

Zato je
−→
ST = ~r −−→OS = (~n · ~n)~r − (~r · ~n)~n.

Z znano enakostjo za dvojni vektorski produkt iz vektorske algebre lahko
zapišemo:

−→
ST = (~n× ~r )× ~n.

Ker sta vektorja ~n× ~r in ~n drug na drugega pravokotna, velja:

|ST | = |~n× ~r |.

Zato lahko zapišemo enotski vektor ~e v smeri vektorja −→ST :

~e = 1
|ST |

(~n× ~r )× ~n.

Zato je
−−−→
MT ∗ = −|MT ∗|~e = ~n× (~n× ~r ) (1− cosϕ).

Smer vektorja −−→TM , ki je pravokoten na vektorja ~n in ~r, dobimo z vektorskim
množenjem:

~g = ~n× ~r.
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Zato enotski vektor ~f v smeri vektorja ~g izračunamo z

~f = 1
|ST |

~n× ~r.

S tem dobimo
−−→
TM = |TM | ~f = |ST | sinϕ ~f = ~n× ~r sinϕ.

Nazadnje lahko izrazimo, kar smo želeli, v zelo priročni Rodriguesovi formuli:

~r ∗ = ~r + ~n× ~r sinϕ+ ~n× (~n× ~r ) (1− cosϕ).

Slika 7: Zasuk točke v ravnini Π okoli osi.

Benjamin Olinde Rodrigues (1795–1851) je bil francoski bankir, matematik
in socialni reformator.

Zasuk smo izrazili za oster kot ϕ, kar pa ni omejitev, saj trigonometrija in
vektorji sami poskrbijo, da je s predznaki vse v redu.

Z razvojem funkcij sinus in kosinus v potenčno vrsto dobimo

~r ∗ = ~r + ~n× ~r (ϕ− ϕ3/3! + . . .) + ~n× (~n× ~r ) (ϕ2/2!− ϕ4/4! + . . .).

Za zelo majhne kote ϕ ohranimo le linearne člene. Zato lahko zapišemo v
diferencialni obliki:

d~r = ~n× ~r dϕ.
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Z uvedbo usmerjenega kota
~ϕ = ~n dϕ

lahko preprosto zapišemo
d~r = d~ϕ× ~r.

Preslikava V (ϕ,~n ) : ~r 7→ ~r ∗ je očitno linearna. Tudi ni težko zapisati obratne
transformacije V −1(ϕ,~n ) : ~r ∗ 7→ ~r:

~r = ~r ∗ − ~n× ~r ∗ sinϕ+ ~n× (~n× ~r ∗ ) (1− cosϕ).

To pomeni, da velja:

V −1(ϕ,~n ) = V (−ϕ,~n ) = V (ϕ,−~n ).

V splošnem dobimo zapletene formule, s katerimi se izrašajo koordinate vek-
torja ~r ∗ = (x∗, y∗, z∗) s koordinatami vektorja ~r = (x, y, z). Če je vektor
~n podan s smernimi kosinusi, torej ~n = (cosα, cos β, cos γ), pri čemer je
cos2 α + cos2 β + cos2 γ = 1, potem namreč velja:

x∗ = +x[sin2 α cosϕ+ sin2 β − cos2 γ]−
−y[cos γ sinϕ− cosα cos β(1− cosϕ)] +
+z[cos β sinϕ+ cosα cos γ(1− cosϕ)],

y∗ = +x[cos γ sinϕ+ cosα cos β(1− cosϕ)]−
+y[sin2 β cosϕ+ sin2 γ − cos2 α]−
−z[cosα sinϕ− cos β cos γ(1− cosϕ)],

z∗ = −x[cos β sinϕ− cosα cos γ(1− cosϕ)] +
+y[cosα sinϕ+ cos β cos γ(1− cosϕ)] +
+z[sin2 γ cosϕ+ sin2 α− cos2 β].

Vse skupaj ni videti nič kaj prijazno, ker v formulah kar mrgoli sinusov in
kosinusov, toda zapisana transformacija je vsaj linearna. Linearne transfor-
macije pa matematika že dolgo kar dobro obvlada.
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Poglejmo si poseben primer: točko T (x, y, z) oziroma krajevni vektor ~r =
(x, y, z) zasukajmo za kot ϕ okoli osi z v pozitivni smeri. Vzamemo ~n =
~k = (0, 0, 1), kar pomeni α = β = π/2, γ = 0. Lahko bi računali po zgor-
njih splošnih formulah, še laže pa kar neposredno po Rodriguesovi formuli.
Najprej imamo

~n× ~r = ~k × ~r =

∣∣∣∣∣∣∣∣
~i ~j ~k

0 0 1
x y z

∣∣∣∣∣∣∣∣ = (−y, x, 0),

nato pa še

~n× (~n× ~r ) = ~k × (~k × ~r ) =

∣∣∣∣∣∣∣∣
~i ~j ~k

0 0 1
−y x 0

∣∣∣∣∣∣∣∣ = (−x,−y, 0).

Končno lahko zapišemo:

(x∗, y∗, z∗) = ~r ∗ = ~r + ~k × ~r sinϕ+ ~k × (~k × ~r ) (1− cosϕ) =

= (x, y, z) + (−y, x, 0) sinϕ+ (−x,−y, 0)(1− cosϕ).

Po krajšem računu dobimo transformacijske formule za zasuk okoli osi z:

x∗ = x cosϕ− y sinϕ,
y∗ = x sinϕ+ y cosϕ,
z∗ = z.

Transformacijo lahko zapišemo tudi v matrični obliki:
x∗

y∗

z∗

 =


cosϕ − sinϕ 0
sinϕ cosϕ 0

0 0 1



x

y

z

 .

Analogno dobimo transformacijske formule za zasuk okoli osi x (~n = ~i =
(1, 0, 0) oziroma α = 0, β = γ = π/2):

x∗ = x,

y∗ = y cosϕ− z sinϕ,
z∗ = y sinϕ+ z cosϕ.
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oziroma 
x∗

y∗

z∗

 =


1 0 0
0 cosϕ − sinϕ
0 sinϕ cosϕ



x

y

z


in za zasuk okoli osi y (~n = ~j = (0, 1, 0) oziroma α = γ = π/2, β = 0)

x∗ = x cosϕ+ z sinϕ,
y∗ = y,

z∗ = −x sinϕ+ z cosϕ.

oziroma 
x∗

y∗

z∗

 =


cosϕ 0 sinϕ

0 1 0
− sinϕ 0 cosϕ



x

y

z

 .
Matrike imamo lahko za transformacije, ki v prostoru premetavajo točke.
Vrtenja za kot ϕ okoli koordinatnih osi x, y, z torej po vrsti opisujejo matrike


1 0 0
0 cosϕ − sinϕ
0 sinϕ cosϕ

 ,


cosϕ 0 sinϕ
0 1 0

− sinϕ 0 cosϕ

 ,


cosϕ − sinϕ 0
sinϕ cosϕ 0

0 0 1

 .
Marsikdo v naglici drugo matriko, po analogiji z ostalima dvema, napačno
zapiše kot 

cosϕ 0 − sinϕ
0 1 0

sinϕ 0 cosϕ

 .
Da je to res napačno, hitro ugotovimo iz pogledov s konic vsakega od vek-
torjev~i,~j,~k na preostala dva (slika 8). Za oster kot ϕ zasukan vektor ~k okoli
vektorja ~j ima pozitivni koordinati v smeri vektorjev ~k in ~i.

Za nadaljnje delo si oglejmo še zasuk prostora za kot ϕ okoli vektorja ~n =
(0, cosα, sinα). Os vrtenja leži v ravnini Oyz in oklepa kot α z ravnino Oxy.
Transformacijske formule so v tem primeru:

x∗ = x cosϕ− y sinα sinϕ+ z cosα sinϕ,
y∗ = x sinα sinϕ+ y(sin2 α cosϕ+ cos2 α) + z sinα cosα(1− cosϕ),
z∗ = −x cosα sinϕ+ y cosα sinα(1− cosϕ) + z(cos2 α cosϕ+ sin2 α).
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Slika 8: Zasuki okoli koordinatnih osi. Krožec s piko označuje smer vektorja
proti bralcu.

3 Sestavljanje zasukov

Sestavljanje vzporednih premikov nam ne dela posebnih težav. Vzporeden
premik točke T (x, y, z) v prostoru opišemo s smerjo premika, to je z vektorjem
~a = (a, b, c), Premaknjena točka T ∗(x∗, y∗, z∗) ima koordinate,

x∗ = x+ a, y∗ = y + b, z∗ = z + c.

Očitno vzporeden premik ni linearna transformacija. S krajevnima vektor-
jema obeh točk lahko zapišemo vzporeden premik kot transformacijo P (~a ) :
~r 7→ ~r ∗, dano s formulo

~r ∗ = ~r + ~a.

Obratno transformacijo ~r ∗ 7→ ~r zapišemo s formulo

~r = ~r ∗ − ~a.

Torej velja
P−1(~a ) = P (−~a ).

Sestavljanje vzporednih premikov P (~a ) in P (~b ) poteka običajno:

P (~a )P (~b )~r = P (~a )(~r +~b) = ~r + ~a+~b = P (~a+~b )~r.

Očitno je sestavljanje premikov zamenljivo:

P (~a )P (~b ) = P (~b )P (~a ) = P (~a+~b ).
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Slika 9: Sestavljanje vzporednih premikov.

Tudi z zasuki okoli iste osi ~n ni težav. Zlahka z malo potrpežljivosti doka-
žemo:

V (ψ,~n )V (ϕ,~n ) = V (ϕ+ ψ,~n ).

Precej teže pa je pri sestavljanju zasukov okoli različnih osi. Za nas bo
pomembno sestavljanje zasukov okoli sekajočih se osi. Ena naj bo določena
z enotskim vektorjem ~n1, druga pa z enotskim vektorjem ~n2. Zanima nas,
kaj sta

V (ϕ1, ~n1 )V (ϕ2, ~n2 ), V (ϕ2, ~n2 )V (ϕ1, ~n1 ).

Izračunajmo po znanih formulah na primer

V (π/2,~i )V (π/2,~j ), V (π/2,~j )V (π/2,~i ).

Prva sestavljenka transformira točko T (x, y, z) v točko T ′(z, x, y), druga pa
v točko T ′′(−y, z,−x). Sestavljanje zasukov torej ni komutativno.

Vektor ~r po zasuku za majhen kot d~ϕ1 okoli osi, ki jo določa vektor ~n1, preide
v vektor

~r1 = ~r + (~r1 − ~r) = ~r + d~ϕ1 × ~r.

Če nato ~r1 zasukamo še za majhen kot d~ϕ2 okoli osi, ki jo določa vektor ~n2,
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dobimo:

~r2 = ~r1 + d~ϕ2 × ~r1 = ~r + d~ϕ1 × ~r + d~ϕ2 × (~r + d~ϕ1 × ~r).

Če zanemarimo produkt diferencialov v primerjavi s faktorjema v tem pro-
duktu, dobimo

d~r = d~ϕ1 × ~r + d~ϕ2 × ~r = (d~ϕ1 + d~ϕ2)× ~r.

To pomeni, da zasuk, sestavljen iz dveh majhnih zasukov, nadomestimo z
enim zasukom:

d~r = d~ϕ× ~r, d~ϕ = d~ϕ1 + d~ϕ2 = ~n1dϕ1 + ~n2dϕ2.

S tem želimo povedati, da neka analogija (ἀναλογία, pravo razmerje, skla-
dnost) med majhnimi zasuki in vzporednimi premiki obstaja.

4 Evdoksova hipopeda

Sedaj bomo študirali transformacijo točke T (1, 0, 0) pri dveh zaporednih za-
sukih, najprej za kot −ϕ okoli osi, ko jo določa konstanten vektor ~n =
(0, cosα, sinα), nato pa za nasprotni kot ϕ okoli osi, ko jo določa vektor
~k = (0, 0, 1). Vektor ~n oklepa kot α z osjo y in lahko zavzame katerokoli
vrednost med vključno −π/2 in vključno π/2. Za pozitivne kote α vektor ~n
oklepa z osjo z oster kot, za negativne pa top kot. Pri prvem zasuku dobimo
točko T ∗ s koordinatami

x∗ = cosϕ,
y∗ = − sinα sinϕ,
z∗ = cosα sinϕ,

pri drugem pa iz točke T ∗ točko T ∗∗ (slika 11) s koordinatami

x∗∗ = sinα sin2 ϕ+ cos2 ϕ,

y∗∗ = sinϕ cosϕ(1− sinα),
z∗∗ = cosα sinϕ.
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Slika 10: Ena od osi zasuka.

Če kot ϕ teče po vseh realnih vrednostih, točka T ∗∗ opiše na enotski sferi x2+
y2 + z2 = 1 krivuljo, podobno osmici, ki jo imenujemo Evdoksova hipopeda
(slika 12). Evdoks iz Knida (Εὔδοξος ὁ Κνίδιος, 410–347) je skušal s svojo
hipopedo razložiti vzvratno ali retrogradno gibanje planetov – Marsa, Jupitra
in Saturna. Opazovalec na Zemlji vidi večinoma njihovo gibanje od vzhoda
proti zahodu, toda od časa do časa nas presenetijo, se obrnejo proti vzhodu,
naredijo zanko in nadaljujejo svojo pot proti zahodu. Evdoks je vpeljal
več sfer, ki se vrtijo ena v drugi, prav zato, da bi pojasnil ta zagoneten
pojav. Ker je verjel v geocentričen sistem, je zabredel v hude matematične
težave, prav tako kasneje Klavdij Ptolemaj (Κλαύδιος Πτολεμαῖος, 90–168).
Agonija (ἀγωνία, trpljenje, boj) z vsemi temi sferami je trajala kar nekaj
stoletij, dokler niso naredili reda Nikolaj Kopernik (1473–1543), Johannes
Kepler (1571–1630) in Isaac Newton (1643–1727). Šele Kopernikova teorija
o heliocentričnem sistemu je dala pravilen odgovor, zakaj vidimo planete v
retrogradnem gibanju.

Evdoksovo hipopedo zapišemo v parametrični (παρά, zraven, vzdolž, ob;
μέτρον, mera) obliki takole:

x = sinα sin2 τ + cos2 τ,

y = sin τ cos τ(1− sinα),
z = cosα sin τ.
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Slika 11: Vrstni red zasukov za nasprotna kota: okoli ~n, nato okoli ~k.

Kot zasuka ϕ smo zamenjali s parametrom τ , za katerega ni posebnih omeji-
tev zaradi periodičnosti nastopajočih funkcij. Če vidimo v zgornjih enačbah
gibanje točke po ustrezni krivulji, je zato to gibanje periodično. V izrazu za
x in y preidemo z znanimi enakostmi na dvojne kote:

x = 1 + sinα
2 + 1− sinα

2 cos(2τ),

y = 1− sinα
2 sin(2τ),

z = cosα sin τ.

Vidimo, da med koordinatama x in y velja relacija(
x− 1 + sinα

2

)2
+ y2 =

(1− sinα
2

)2
.

To pomeni, da je Evdoksova hipopeda presek valja

(x− a)2 + y2 = r2, a = 1 + sinα
2 , r = 1− sinα

2 ,

in enotske sfere x2 + y2 + z2 = 1. Vsaka točka tega preseka je dosežena pri
nekem parametru τ , |τ | ≤ π. Opazimo, da velja relacija r+a = 1. V mejnem
primeru α = 0 je a = r = 1/2 poteka hipopeda skozi severni in južni pol
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sfere, to je skozi točki (0, 0,±1). V primeru α = π/2 je a = 1, r = 0 in
hipopeda se stisne v točko (1, 0, 0). Za α = −π/2 je a = 0, r = 1 in hipopeda
je krožnica, ekvator enotske sfere.

Evdoks je s svojim matematičnim znanjem že ugotovil, da je njegova hipo-
peda presek sfere in valja (κύλινδρος), ki se sfere dotika odznotraj, pri čemer
os valja sfero dvakrat prebode (slika 14).

Slika 12: Nastanek Evdoksove hipopede.

V bistvu gre za to, kako opisati gibanje točke na sferi, ki se enakomerno
vrti okoli osi, ki jo določa vektor ~n, ki pa se enako hitro, toda v nasprotni
smeri, vrti okoli vektorja ~k. Gibanje take točke je sestavljeno iz dveh vrtenj,
kakršnega smo že opisali.

Parametrične enačbe Evdoksove hipopede, kot presek sfere in valja, lahko v
parametrični obliki res brez težav izpeljemo, neodvisno od prejšnjih izpeljav
z zasuki. Enačbi sfere in valja sta v pravokotnem kartezičnem koordinatnem
sistemu Oxyz

x2 + y2 + z2 = 1, (x− a)2 + y2 = (1− a)2, 0 ≤ a < 1.

Evdoksovo hipopedo kot presek valja in sfere lahko parametriziramo, če to
najprej naredimo z njeno projekcijo na ravnino z = 0 (slika 15), kar je
krožnica. Za parameter t vzamemo kar polarni kot točke (x, y, 0), za pol pa
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središče krožnice (a, 0, 0). Polarni kot merimo na običajen način od pozitivne
polovice osi x. S tem imamo:

x = a+ r cos t, y = r sin t.

Pri tem je seveda a+ r = 1. Nato izrazimo iz enačbe sfere

z2 = 1− x2 − y2 = 1− a2 − 2ar cos t− r2.

Dobljeni izraz poenostavimo in imamo:

z2 = 4ar sin2(t/2).

Slika 13: Evdoksova hipopeda.

Evdoksova hipopeda v parametrični obliki je s tem

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

Faktor sin(t/2) poskrbi, da se točke na hipopedi lepo sprehodijo po zgornji
in spodnji hemisferi enotske sfere. Parametrizacija krivulje je koristna, saj
se z njo potem lahko ukvarjamo analitično. Parametrizacija ni samo ena;
navadno smo zadovoljni z eno, še posebej, če je le-ta gladka.

23



Takoj opazimo, da res gre za isto krivuljo. Prvič smo hipopedo dobili s
sestavljanjem zasukov, drugič s presekom sfere in valja. Parametra t in τ sta
preprosto povezana: 2τ = t.

Če je a = 1/2, to je za α = 0, poteka valj skozi sferino središče. Evdoksova
hipopeda, presek sfere x2 + y2 + z2 = 1 in valja x2 + y2 = x, je potem v
parametrični obliki dana z

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

oziroma
x = cos2 τ, y = sin τ cos τ, z = sin τ, |τ | ≤ π.

Ta izjemen primer Evdoksove hipopede imenujemo Vivianijeva krivulja, po-
imenovano po matematiku Vincenzu Vivianiju (1622–1703) iz Firenc. Vi-
viani je bil Torricellijev učenec. Zaslovel je skupaj z Borellijem, potem ko
sta bila izvedla leta 1660 poskus, s katerim sta izračunala hitrost širjenja
zvoka. Giovanni Alfonso Borelli (1608–1679) je bil italijanski renesančni fi-
ziolog, fizik in matematik. Viviani je bil tudi Galilejev asistent in primaknil

Slika 14: Evdoksova hipopeda kot presek valja in sfere.

je nemalo denarja za njegov dostojen grob v cerkvi Santa Croce v Firencah.
Galileo Galilei (1564–1642) je bil obtožen herezije zaradi svoje prepričanosti
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v heliocentričen sistem. Zamerili mu niso, da je izdelal daljnogled in opa-
zoval približevanje ladij pristanišču, ampak da ga je usmeril v nočno nebo
(οὐρανός) in na podlagi tega, kar je videl, začel razmišljati s svojo glavo.

Besedo herezija smo dobili iz besede αἵρεσις, izbira, pogled, kriva vera. Prav
tako heliocentričen. Ta pride iz ἥλιος, sonce, in κέντρον, središče. Navseza-
dnje je tudi beseda sistem grška: σύστημα pomeni sestav.

5 Pravokotne projekcije na koordinatne rav-
nine

Evdoksovi hipopedi lahko hitro poiščemo njene pravokotne projekcije na ko-
ordinatne ravnine. Na ravnino Oxy se projicira kot krožnica

(x− a)2 + y2 = r2, r = 1− a,

kar bi vedel že sam Evdoks, če bi le imel na voljo koordinatni sistem, saj mu
je bilo znano, da je njegova hipopeda presek sfere in valja, ki se sfere dotika
odznotraj v točki.

Slika 15: Pravokotna projekcija Evdoksove hipopede na ravnino Oxy.

25



Krožnica ima polmer r = 1 − a, središče v koordinatnem sistemu Oxy v
točki S(a, 0), pri čemer je 0 ≤ a ≤ 1. S tem smo vključili tudi ekstremna
primera. Krožnica se v točki T (1, 0) dotika ekvatorja enotske sfere, na kateri
leži hipopeda.

Pravokotno projekcijo Evdoksove hipopede na ravnino Ozx v parametrični
obliki že poznamo:

x = a+ r cos t, z = 2
√
ar sin(t/2), |t| ≤ 2π.

Ker lahko zapišemo tudi

x = a+ r(1− 2 sin2(t/2)) = 1− 2r sin2(t/2),

dobimo brez večjih težav po izločitvi parametra t enačbo

x = 1− z2

2a.

Iskana krivulja je torej parabola

z2 = −2a(x− 1), 2a− 1 ≤ x ≤ 1.

Parabola, grško παραβολή, ima teme v točki T (1, 0), njena geometrijska os
oziroma simetrala je premica z = 0, parameter parabole je a, gorišče G pa
ima parabola v točki s koordinatama x = 1− a/2 in z = 0.

Pravokotno projekcijo Evdoksove hipopede na ravnino Oyz v parametrični
obliki že imamo:

y = r sin t = 2r sin(t/2) cos(t/2), z = 2
√
ar sin(t/2), |t| ≤ 2π.

Ker lahko zapišemo

y2

z2 = r

a
cos2(t/2) = r

a
(1− sin2(t/2)),

dobimo po izločitvi parametra t enačbo

y2

z2 = r

a

(
1− z2

4ar

)
.

Iskana krivulja ima obliko osmice in ima implicitno obliko

4a2y2 = (4a(1− a)− z2)z2.

26



Slika 16: Pravokotna projekcija Evdoksove hipopede na ravnino Ozx.

Če zanemarimo člen z4, najdemo obnašanje krivulje v okolici točke (0, 0):

y2 = r

a
z2 = z2 tan2(π/4− α/2).

To sta premici, ki oklepata z osjo z kot δ = π/4−α/2, med premicama pa je
kot 2δ = π/2−α. Pod tem kotom torej seka samo sebe pravokotna projekcija
Evdoksove hipopede na ravnino Oyz oziroma na tangentno ravnino enotske
sfere v točki T (1, 0, 0), to je ravnino x = 1.

Vse pravokotne projekcije Evdoksove hipopede na koordinatne ravnine so
algebrske krivulje, stopnje največ štiri. Med njimi so krožnica, parabola in
osmici podobna krivulja.

V primeru dobro znane Vivianijeve krivulje, ko je a = r = 1/2, je projekcija
na ravnino Oyz krivulja y2 = z2 − z4, ki sama sebe seka pravokotno. Ime-
nuje se Geronova lemniskata, tudi Huygensova lemniskata ali preprosto kar
osmica. Camille-Christophe Gerono (1799–1891) je bil francoski matematik,
Christiaan Huygens (1629–1695) pa nizozemski astronom, fizik in matema-
tik, eden najbistrejših umov vseh časov. Beseda lemniskata izhaja iz grščine.
Beseda λημνίσκος namreč pomeni volneni trak, s kakršnim so zmagovalcu
na kakšnem tekmovanju na glavo privezali lovorov venec. To se je vsekakor
spodobilo, da se ne bi prireditelji osramotili, če bi to naredili kar z neko nava-
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Slika 17: Pravokotna projekcija Evdoksove hipopede na ravnino Oyz.

dno vrvico. Latinska beseda lemniscus ima isti izvor in je doma v anatomiji.
S sabo ga nosimo v glavi, ne da bi vedeli za to. Anatomija je tudi beseda
grškega izvora: ἀνά pomeni na, po, τομή pa rez.

Slika 18: Geronova lemniskata.

Geronovo lemniskato običajno zapišemo v pravokotnem kartezičnem koordi-
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natnem sistemu Oxy v obliki

y2 = x2 − x4.

Kot smo že videli, lahko to krivuljo zapišemo v parametrični obliki kot

x = sin τ, y = sin τ cos τ, |τ | ≤ π.

Zapišimo Geronovo lemniskato še v polarni obliki. V njeno implicitno obliko
vstavimo x = % cosϕ, y = % sinϕ in dobimo

%2 = cos(2ϕ)
cos4 ϕ

.

V točki O(0, 0) krivulja seka samo sebe pod pravim kotom. V točkah A(1, 0)
in B(−1, 0) preseka pravokotno abscisno os (slika 18), v točkah T1(1/

√
2, 1/2)

in T2(−1/
√

2, 1/2) se od abscisne osi najbolj oddalji v pozitivni smeri, v
točkah T3(−1/

√
2,−1/2) in T4(1/

√
2,−1/2) pa v negativni smeri. Ploščina

S lika, ki ga krivulja omejuje, je

S = 4
∫ 1

0

√
x2 − x4 dx = 4

∫ 1

0
x
√

1− x2 dx = 4
3 .

Krivulja ima za simetrali obe koordinatni osi.

6 Sprehod vzdolž Evdoksove hipopede

Zapišimo Evdoksovo hipopedo v parametrični obliki

x = a+ r cos(2τ), y = r sin(2τ), z = 2
√
ar sin τ, |τ | ≤ π,

kjer je a = (1 + sinα)/2, in si poglejmo, kako se spreminja položaj točke
na njej, ko se spreminja parameter τ . Primera a = 1 oziroma α = π/2,
ko je krivulja degenerirana v točko, in a = 0 oziroma α = −π/2, ko je
krivulja ekvator enotske sfere, tu izločimo. Za τ = 0 dobimo točko T (1, 0, 0),
to je točko, v kateri krivulja seka sama sebe. Za τ = π namreč dobimo
spet točko T . Izračunajmo kot δ, ki ga krivulja v točki T oklepa z normalo
na ekvatorialno ravnino, to je kot med vektorjema (ẋ(0), ẏ(0), ż(0)) in ~k =
(0, 0, 1). Najprej je

ẋ = −2r sin(2τ), ẏ = 2r cos(2τ), ż = 2
√
ar cos τ,
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nato pa dobimo vektor

(ẋ(0), ẏ(0), ż(0)) = 2(0, r,
√
ar),

ki ima dolžino 2
√
r. Enotski vektor tangente na hipopedo v točki T je torej

(0,
√
r,
√
a).

Zato je

cos δ =
√
a =

√
1 + sinα

2 = cos(π/4− α/2).

Pri pogoju −π/2 < α < π/2 je 0 < π/4−α/2 < π/2, zato lahko zaključimo:
δ = π/4− α/2. Hipopeda se v točki T seka pod kotom 2δ = π/2− α.

Slika 19: Nekaj Evdoksovih hipoped: a = 0.7 (zelena), a = 0.5 (rdeča),
a = 0.2 (modra).

Ko parameter τ narašča od 0 proti π, pri τ = π/4 hipopeda gre skozi točko
(a, r,

√
2ar), kjer se najbolj oddalji od ravnine Ozx. Pri τ = π/2 doseže točko

(a − r, 0, 2
√
ar) = (sinα, 0, cosα), ki je najbolj oddaljena od ravnine Oxy.

Pri τ = 3π/4 dobimo točko (a,−r,
√

2ar) in pri τ = π spet točko T (1, 0, 0).
Podobno opišemo potek hipopede na južni hemisferi (ἡμισφαίριον, pol sfere).
Parametru τ = −π/4 ustreza točka (a,−r,−

√
2ar), parametru τ = −π/2
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točka (a − r, 0,−2
√
ar) = (sinα, 0,− cosα), parametru τ = −3π/4 točka

(a, r,−
√

2ar) in nazadnje parametru τ = −π spet točka T (1, 0, 0).

Izračunajmo dolžino Evdoksove hipopede. Zaradi simetrije je dovolj izraču-
nati četrtino njene dolžine, ki jo dobimo za 0 ≤ τ ≤ π/2. Iz parametrizacije
hipopede dobimo

ẋ2 + ẏ2 + ż2 = 4r2 + 4ar cos2 τ = 4r(r + a− a sin2 τ) = 4r(1− a sin2 τ).

Celotna dolžina ` Evdoksove hipopede je

` = 8
√
r
∫ π/2

0

√
1− a sin2 τ dτ.

Izrazimo jo lahko s popolnim eliptičnim integralom E druge vrste v Legen-
drovi obliki:

E(k) =
∫ π/2

0

√
1− k2 sin2 u du, 0 < k < 1.

Ker lahko izrazimo
a = cos2 δ, r = sin2 δ,

kjer je δ kot, ki ga hipopeda v svojem samopresečišču oklepa z vektorjem
~k = (0, 0, 1), dobimo nazadnje rezultat:

` = 8 sin δE(cos δ), δ = π/4− α/2.

Ekstremna primera, ko bi bil k v eliptičnem integralu 0 ali 1, to se pravi
α = ±π/2, lahko izločimo, ker se tedaj hipopeda izrodi v točko T oziroma v
ekvator enotske sfere.

V primeru Vivianijeve krivulje, ki je Evdoksova hipopeda za a = 1/2 oziroma
α = 0, dobimo znani rezultat:

` = 4
√

2 E(1/
√

2).

Vivianijeva krivulja seka samo sebe v točki T pod pravim kotom.

Kako se spreminja dolžina hipopede v odvisnosti od parametra α? V ta
namen moramo preštudirati funkcijo

a 7→ `(a) = 8
√

1− aE(
√
a), 0 < a < 1.
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Slika 20: Dolžina Evdoksove hipopede kot funkcija parametra a.

Funkcija je strogo padajoča, in sicer pada od vrednosti 4π (dvakrat štet ek-
vator enotske sfere) proti 0 (točka T ), kjer je poltangenta na graf pravokotna
na abscisno os. Ni težko videti, da ima hipopeda enako dolžino kot elipsa s
polosema ā = 2

√
1− a, b̄ = 2(1− a).

Računanje površine listov, ki ju na enotski sferi omejuje Evdoksova hipopeda,
privede do zapletenih integralov. Edino v primeru α = 0 oziroma a = r =
1/2, ko dobimo Vivianijevo krivuljo, se poenostavijo in jih znamo izračunati.

7 Stereografska projekcija Evdoksove hipo-
pede

Evdoksovo hipopedo, ki leži na enotski sferi, brez težav stereografsko pro-
jiciramo na ekvatorialno ravnino te sfere. To pomeni, da za vsako točko
P (x, y, z) razen severnega pola N(0, 0, 1) na sferi poiščemo prebodišče P ′

poltraku s krajiščem v N skozi P z ravnini OXY . Premica skozi N in P ima
enačbo

(x, y, z) = (0, 0, 1) + λ(x, y, z − 1).

32



Presečišče z ravnino OXY dobimo, ko je λ = 1/(1− z), to je v točki

P ′(x/(1− z), y/(1− z), 0).

X = x/(1− z), Y = y/(1− z).

Obratno preslikavo, z ravnine OXY na enotsko sfero, izražajo formule

x = 2X
X2 + Y 2 + 1 , y = 2Y

X2 + Y 2 + 1 , z = X2 + Y 2 − 1
X2 + Y 2 + 1 .

Veliki črki X, Y smo uporabili samo začasno zaradi razlikovanja koordinat
točk na sferi in v njeni ekvatorialni ravnini.

Točka P ′ je stereografska projekcija (στερεός), trden, čvrst, prostorski, γράφω,
pišem) točke P . Poznala sta jo vsaj že Hiparh (῞Ιππαρχος, 190–120) in Klav-
dij Ptolemaj. Oblika stereografske projekcije Evdoksove hipopede je zelo

Slika 21: Stereografska projekcija točke.

odvisna od parametra a oziroma od kota α. Slika 22 kaže primer take pro-
jekcije. Stereografska projekcija ohranja kote med krivuljami. Krožnice na
sferi, ki ne potekajo skozi severni pol, preslika v krožnice. Krožnice na sferi
skozi severni pol pa preslika v premice.
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Slika 22: Stereografska projekcija Evdoksove hipopede.

Stereografska projekcija Evdoksove hipopede v parametrični obliki pri para-
metru a je

X = a+ r cos(2τ)
1− 2

√
ar sin τ , Y = r sin(2τ)

1− 2
√
ar sin τ , |τ | ≤ π,

pri čemer sta a = (1 + sinα)/2, r = (1− sinα)/2.

Ker vemo, da je hipopeda presek valja x2 + y2 − 2ax = r − a in sfere x2 +
y2 + z2 = 1, lahko hitro poiščemo enačbo stereografske projekcije hipopede.
Uporabimo formule za obrat projekcije v enačbi valja in dobimo:

4x2 + 4y2

(x2 + y2 + 1)2 −
4ax

x2 + y2 + 1 = r − a.

Po preureditvi imamo enačbo stereografske projekcije Evdoksove hipopede:

x2 + y2 − ax(x2 + y2 + 1) = 1− 2a
4 (x2 + y2 + 1)2.

To so algebrske krivulje četrte stopnje razen za a = 1/2, ko imamo opravka
s krivuljo tretje stopnje, ki jo bomo spoznali v nadaljevanju.

Za vsak kot α dobimo drugačno krivuljo. Nekaj jih je na sliki 23. Lahko se
vprašamo, če je med njimi kakšna znana krivulja, podobno kot se sprašuje
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na svoji poti po peklu v Vergilovem spremstvu Dante Alighieri (1265–1321)
v svoji Božanski komediji (La divina commedia), če je kaj znanih v krajih,
kjer je treba opustiti vsako upanje. Dante vpraša v sedmem spevu Vergila:

Maestro, tra questi cotali dovre’ io ben riconoscere alcuni che furo immondi
di cotesti mali.

Morda, učenik, bi prepoznali tam koga, ki grehote jih nekdanje so iz ljudi
napravile živali? (pr. Andrej Capuder)

O mojster, v tej drhali morda so znani kakšni mi prelati, ki so se s temi grehi
obrazdali? (pr. Alojz Gradnik)

Beseda komedija je kajpada grškega izvora, izpeljana iz κωμῳδία, pojoči spre-
vod, ki je nastala iz κῶμος, sprevod, in ᾠδή, pesem.

Slika 23: Stereografske projekcije nekaj Evdoksovih hipoped.

Za α = −π/2 oziroma a = 0 dobimo

x = cos(2τ), y = sin(2τ), |τ | ≤ π,

kar ni nič drugega kot krožnica, dvakrat štet ekvator enotske sfere.

Za α = 0 oziroma a = 1/2 imamo bolj eksotično krivuljo

x = 1 + sin τ, y = sin τ cos τ
1− sin τ , |τ | ≤ π.
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V implicitni obliki jo imamo takoj iz splošne enačbe stereografske projekcije
hipopede:

x2 + y2 − 1
2x(x2 + y2 + 1) = 0.

S preoblikovanjem imamo hitro:

y2 = x(x− 1)2

2− x .

Krivulja je načrtana na sliki 24. Imenuje se strofoida. Beseda izhaja iz
grščine: στροφή pomeni zavoj, upogib, obrat, -ειδής pa je oblike. Poznal jo
je že Evangelista Torricelli (1608–1647). Strofoida je torej algebrska krivulja
tretje stopnje.

Vidimo, da ima strofoida presečišči z absisno osjo v točkah O(0, 0) in A(1, 0)
ter navpično asimptoto x = 2. Razvoj v Taylorjevo vrsto v okolici točke
x = 1 se začne takole:

y2 = (x− 1)2 + 2(x− 1)3 + . . .

To se pravi, da je za x blizu 1 y blizu |x− 1|, kar pomeni, da strofoida seka
samo sebe v točki A pravokotno.

Slika 24: Strofoida.

Opišimo osnovno lastnost strofoide. Na premici x = 1 izberimo poljubno
točko S(1, s). Strofoida ima v točki A(1, 0) samopresečišče, kjer se seka pod
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pravim kotom. Ne glede na izbiro ordinate s točke S velja: |SA| = |ST1| =
|ST2| = |s|, pri čemer sta točki T1, T2 s pozitivnima abscisama presečišči
premice skozi točki O(0, 0) in S(1, s) s strofoido. Omenjena premica ima
enačbo y = sx. Strofoido preseka v točkah z absciso x, ki zadošča enačbi

s2x2 = x(x− 1)2

2− x .

Očitna rešitev x = 0 ne pride v poštev, preostali rešitvi pa sta

x1 = 1− |s|√
s2 + 1

, x2 = 1 + |s|√
s2 + 1

.

Točki T1, T2 lahko zapišemo v koordinatah:

T1(x1, sx1), T2(x2, sx2).

Brez težav dobimo:

|ST1|2 = (x1 − 1)2(s2 + 1) = s2, |ST2|2 = (x2 − 1)2(s2 + 1) = s2.

Res velja: |SA| = |ST1| = |ST2| = |s| za vsak s.

Slika 25: Osnovna lastnost strofoide: |SA| = |ST1| = |ST2|.

Skupna vsem stereografskim projekcijam Evdoksovih hipoped je točka (1, 0).
Vzemimo funkcijo

F (x, y) = x2 + y2 − ax(x2 + y2 + 1)− 1− 2a
4 (x2 + y2 + 1)2.
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Ni težko videti, da velja

F (1, 0) = ∂F

∂x
(1, 0) = ∂F

∂y
(1, 0) = 0

za vsak a, 0 < a < 1. Točka (1, 0) je za stereografske projekcije vseh Ev-
doksovih hipoped singularna. Singularnost je samopresečišče, tako kot za
hipopede na sferi. Z vzporednim premikom koordinatnega sistema za enoto
v levo lahko dosežemo, da bodo singularnost imele v točki (0, 0). Enačba
krivulj bo po premiku in preureditvi dobila obliko

(2a− 1)(x2 + y2)2 − 4rx(x2 + y2) + 4ay2 − 4rx2 = 0.

Če ohranimo člena najnižjega reda,

4ay2 − 4rx2 = 0,

dobimo približek obnašanja krivulje v okolici singularne točke (0, 0), to je

y = ±x
√
r

a
= ±x tan(π/4− α/2) = ±x tan δ.

Projekcija hipopede se seka pod kotom 2δ = π/2 − α, tako kot hipopeda
sama. Čudnega to ni nič, ker stereografska projekcija ohranja kote med kri-
vuljami. Poldnevnike na sferi preslika v premice skozi koordinatno izhodišče,
vzporednike pa v koncentrične krožnice.

8 Evdoksova kampila

Če v enačbi Geronove lemniskate y2 = x2 − x4 med seboj zamenjamo x2 in
x4, dobimo dvodelno krivuljo, ki se izraža implicitno z enačbo

y2 = x4 − x2.

Imenuje se Evdoksova kampila. Beseda pride iz grške καμπύλος in pomeni
kriv, ukrivljen, upognjen, zavit. Prav tako kot Geronova lemniskata ima
Evdoksova kampila za simetrali obe koordinatni osi. Zapišimo Evdoksovo
kampilo še v polarni obliki. V njeno implicitno obliko preprosto vstavimo
x = % cosϕ, y = % sinϕ in dobimo

% = 1
cos2 ϕ

.
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Slika 26: Evdoksova kampila.

Evdoksova kampila pravokotno preseka abscisno os v točkahA(1, 0) inB(−1, 0).
Kampila ima tudi izolirano točko O(0, 0). Ima parabolični asimptoti y =
x2 − 1/2 in y = −x2 + 1/2. Dobimo ju iz razvoja

y = ±x2
√

1− 1/x2 = ±x2
(

1− 1
2x2 −

1
8x4 − . . .

)
, |x| > 1.

Če obdržimo v dobljeni vrsti samo prva dva člena, dobimo parabolični asimp-
toti, ki smo ju navedli.

Evdoksova kampila ima štiri prevoje. Dobimo jih tako, da poiščemo, kje je
drugi odvod y′′(x) = 0 in prvi odvod y′(x) 6= 0. Iz enačbe kampile dobimo:

yy′ = 2x3 − x, y′2 + yy′′ = 6x2 − 1.

Postavimo y′′ = 0 in imamo y′2 = 6x2 − 1. Z izločitvijo y′ dobimo po
preureditvi enačbo 2x2 = 3. Krivulja ima prevoje v točkah P1, P2, P3, P4 s
koordinatami (slika 26):

(±
√

6/2,±
√

3/2).

Beseda asimptota je grška. Nastala je iz grške ἀσύμπτωτος, kar pomeni
nesovpadajoč. Če analiziramo naprej, pridemo vse do glagola πίπτω, kar
pomeni padam, zlagam se, ujemam se, predpone συν-, kar označuje hkrati,
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vkup, s kom ali s čim vred, in še nikalne predpone ἀ-. Predpona συν- preide
v določenih okoliščinah v συμ-, tako kot v latinščini in- v im-. To so nekakšne
soglasniške spremembe.

συν-γ → συγγ,συν-κ → συγκ,συν-χ → συγχ,συν-π → συμπ,

συν-β → συμβ,συν-φ → συμφ,συν-λ → συλλ,συν-μ → συμμ.

Navedimo nekaj besed te vrste. Besedo simfonija smo prepisali iz grške
συμφωνία, ujemanje, soglasje, ki pa je nastala iz συν- in φωνή, kar pomeni
glas, zvok, šum. Italijani rečejo sinfonia, torej ne uporabljajo glasovne spre-
membe. Beseda simbol prihaja iz grške σύμβολον, znak, znamenje. Nastala
je iz συν- in βάλλω, mečem, lučam. Podobno razložimo besede simpozij, gr-
ško συμπόσιον, silogizem, grško συλλογισμός, simetrija, grško συμμετρία, ter
manj znan izraz singonija, po grško συγγωνία, ki ga dobro poznajo krista-
lografi, obstaja pa tudi syngonium, rastlina, imenovana po domače oslovska
glava. Glasba pozna besedo sinkópa, po grško συγκοπή. Sočasen ali sinhron
pa je po grško σύγχρονος. Pri tem ne pozabimo, da se γγ, γκ, γξ, γχ v
grščini berejo kot ng, nk, nks, nh.

Izraz asimptota je uvedel znameniti antični grški matematik Apolonij iz
Perge, Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος, v svojem delu, ki obravnava stožnice. Mednje
spada hiperbola, grško ὑπερβολή, ki ima dve asimptoti. Navadno je asimp-
tota krivulje neka premica, ni pa treba. V primeru Evdoksove kampile imamo
kar dve paraboli. Krivulja in njena asimptota se oddaljujeta v neskončnost,
razdalja med njima pa postaja vse manjša in se bliža nič. Pri tem se lahko
krivulja poljubno mnogokrat ovije okoli svoje asimptote, vendar se ta igra ni-
koli in nikjer ne konča. Hiperbola se svojima asimptotama približa poljubno
blizu, a ju nikoli in nikjer ne doseže, ne pade nanjo. Zato tako ime, saj Apo-
lonij verjetno primerov, ko se krivulja ovija okoli svoje asimptote, ni študiral.
Očitno ima krivulja y = e−x sin x za asimptoto kar os x, se pravi premico
y = 0, ki jo neštetokrat preseka, pa nikoli povsem ne pade nanjo. Nekako
tako kot prevzetno neomoženo dekle, ki zavrača snubca in se mu izmika v
nedogled.

Jih dókaj jo prosi, al vsakmu odreče, prešerna se brani in ples odlašuje, si
vedno izgovore nove zmišljuje, . . . (F. Prešeren, Povodni mož)
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Slika 27: Konstrukcija števila 3
√

2.

Evdoksova kampila je povezana s problemom podvojitve kocke, kar je enako-
vredno problemu konstrukcije števila 3

√
2. Načrtajmo krožnico s polmerom

1 in s središčem v točki A(1, 0) na naprimer desni veji Evdoksove kampile.
Vprašajmo se po presečiščih kampile in te krožnice (slika 27).

Kampila ima enačbo y2 = x4−x2, krožnica pa x2 +y2 = 2x. Presečišče obeh
krivulj dobimo, ko najdemo pozitivno rešitev enačbe

x4 − x2 = 2x− x2.

Rešitev x = 0 ni prava, rešitev x = 3
√

2 pa je. Točka

Q( 3
√

2,
√

2 3
√

2− 3
√

4)

leži na kampili in je od osi y oddaljena za |PQ| = 3
√

2.

9 Evdoks iz Knida

Astronom, matematik, zdravnik in filozof Evdoks iz Knida ob jugozahodni
obali Male Azije, Εὔδοξος ὁ Κνίδιος, je eden največjih starogrških znanstve-
nikov, po pomembnosti morda takoj za slavnim Arhimedom (287–212) iz
Sirakuz (Ἀρχιμήδης ὁ Συρακόσιος) na Siciliji. Evdoks je študiral na Plato-
novi Akademiji v Atenah. V svoji revščini si ni mogel privoščiti bivanja v

41



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.

Navadno imajo imena neki pomen. Ime Evdoks je sestavljeno iz εὔ, kar
pomeni dobro. prav, srečno, lepo, blágo. Drugi del izvira v besedi δόξα, ki
ima več pomenov: mnenje, mišljenje, vera, nauk, misel, slava, sloves, ugled,
čast. Zato zlahka razumemo, zakaj ortodoksen pomeni pravoslaven. Pravijo,
da je ime Evdoks moč enačiti z latinskim Benedictus, po slovensko Benedikt,
kar pomeni blagoslovljeni.

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. Evdoks je teorijo razmerij privedel
najdlje in je z njimi utrl pot do realnih števil. Z Evdoksovo teorijo razmerij je
Julius Wilhelm Richard Dedekind (1831–1916) vpeljal realna števila s svojimi
prerezi. Prav tako je bil Evdoks pri računanju ploščin geometrijskih likov vešč
v metodi izčrpavanja. 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 (῾Ιππίας ὁ ᾿Ηλεῖος, 5. stoletje pne.).

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. Kip je
bil postavljen tako, da se ga je dalo ogledati z vseh strani. Original se žal ni
ohranil, obstajajo pa kopije. Ohranila se je tudi zgodba, ki pripoveduje, da je
nekemu mladeniču, zaljubljenemu v Afrodito, uspelo ostati v templju čez noč,
kjer pa mu je nekaj ušlo, tako da je od takrat na brezhibnem marmornatem
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kipu ostala mala nepravilnost v strukturi njegovega površja.

Obravnavani krivulji na sferi, ki ji pravimo Evdoksova hipopeda, grško bi za-
pisali ἱπποπέδη τοῦ Εὐδόξου, za razliko od Proklove hipopede, ki je ravninska
krivulja, moramo še razložiti ime. Proklos (Προκλος, ) je bil tudi znan staro-
grški matematik. Beseda hipopeda pride iz ἵππος, konj, drugi del pa iz πέδη,
kar pomeni veriga, spona, okov, nožna veriga. Oblika Evdoksove hipopede
spominja na policijske lisice ali na okove, v katere vklenejo noge najhujšim
kriminalcem. Grki in drugi narodi, ki so imeli veliko konjev, so izumili tudi
za konje nekaj podobnega. Žival, vkljenjena s hipopedo, ni mogla pobegniti,
konjski tatovi pa je niso mogli kar tako zlahka ukrasti. Obe hipopedi imata
obliko osmice. Grki ji niso mogli tako reči, ker arabske številke 8 še niso
poznali. Za osem, ὀκτώ, so uporabljali svojo črko η oziroma Η. Če slednji
navznoter ukrivimo krake in jih sklenemo, pa le dobimo nekakšno osmico.
Grki so namreč števila od 1 do 9 pisali kot α, β, γ, δ, ε, ϛ, ζ, η, θ, kasneje so
jim dodali še črtico: αʹ, . . . Grki so pisavo prevzeli od Feničanov, ki so imeli
na šestem mestu svojega alfabeta črko vav, nekakšen w, ki so jo Grki sprva
nadomestili z digamo (ϝ oziroma Ϝ), kasneje pa opustili, za številko 6 pa so
uporabili znak stigma (ϛ).

V veliko pomoč nam je pri vsem računalniški program GeoGebra, ki je dosto-
pen na spletišču http://www.geogebra.org, s katerim brez posebnih težav
predstavljamo nastopajoče krivulje in ploskve. Nekatere izračune pa pre-
verimo še s programom Derive, ki dobro odvaja, integrira in poenostavlja
matematične izraze.

Za konec

Pogosto smo namenoma razlagali besede grškega izvora. Evropa je zašla v
hudo gospodarsko in finančno, verjetno tudi v moralno in duhovno krizo in
moderna Grčija se je prva znašla v hudi godlji, malo po svoji, malo po tuji
krivdi. Kljub temu ne smemo pozabiti, da se je ravno na grških tleh pred
nekaj tisočletji začela evropska civilizacija. Tam najdemo prve evropske filo-
zofe, naravoslovce, literarne ustvarjalce in umetnike. Tam so razvili glasovno
pisavo, ki jo še danes uporabljajo, tam so prirejali prve olimpijske igre, po
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njihovih božanstvih, polbožanstvih in junakih se imenujejo nekatere zvezde
in ozvezdja in še bi lahko naštevali. Dali so nam osnove politične kulture,
takšne in drugačne. Iz naziva za staro grško mestno državico, πόλις, smo
dobili besedo politika, iz δῆμος, ljudstvo, in κρατέω, imam moč in oblast,
vladam, pa besedo demokracija. Ne pozabimo, pri Grkih ne najdemo samo
demokracije, ampak tudi tiranijo. Ta beseda pa izhaja iz besede τύραννος,
neomejen vladar, samodržec, samosilnik, trinog.

Pisanje v grščini omogoča sodobna tehnologija. Marsikoga sicer izvor besed
figo briga. Takemu ni pomoči. Njemu je beseda le beseda, s katero opleta, ko
se mu zdi potrebno. Avtor je v mladosti spoznal precej ljudi„ ki so se pogosto
spraševali, zakaj se nečemu tako in tako reče. Če pa bodo sprotne skromne
jezikovne razlage koga hudo motile, naj jih preprosto preskoči. Avtor se

Slika 28: Konji na Poreznu. Foto: Marko Razpet.

iskreno oprošča za vse morebitne napake, ki jih je v svojem neznanju kljub
vsemu trudu, da bi bil čim bolj natančen, prizadel v besedilu zapisanim
grškim besedam. Prav dosti pa se ne bo žrl, kajti tudi eksperti za klasična
jezika imajo v svojih slovnicah in drugih besedilih precej napak. Da pa v stari
grščini sploh lahko pišemo tudi v LATEX-u, pa je izvedel šele na svoja stara
leta, ko je že skoraj odložil kredo in gobo. Končajmo z grškim palindromom
(παλίνδρομος), stavkom z modro vsebino, ki se enako bere v obeh smereh in
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ki so ga radi zapisali ob kakšnem vodnjaku ali koritu s pitno in za umivanje
primerno vodo:

ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ

Umij si tudi grehe, ne le obraz.

Slovenci se ponašamo s svojim palindromom, ki pa nima globlje vsebine:

PERICA REŽE RACI REP

Beseda δρόμος, kar pomeni tek, dirka, dirkališče, nam je že domača, beseda
πάλιν pa pomeni nazaj, spet.
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