
Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

Oddelek za matematiko in računalništvo
Katedra za algebro in analizo

Marko Razpet

NIKOMEDOVA KONHOIDA
Študijsko gradivo

Zgodovina matematike

Ljubljana, julij 2013



Kazalo

Predgovor 3

1 Izvor imena 4

2 Konstrukcija Nikomedove konhoide 5

3 Tretjinjenje kota z Nikomedovo konhoido 9

4 Podvojitev kocke z Nikomedovo konhoido 9

5 Tangenta in normala na Nikomedovo konhoido 12

6 Konhoidne krivulje 22

7 Konhoidne ploskve 27

8 Antičnim problemom na rob 29

Za konec 40

Literatura in spletni viri 42

2



Predgovor

Krivulje so postale zanimive, čim je pračlovek začel kracati po kamnitih
stenah ali po mivki. Ni mu bilo treba prav veliko pameti, pa je izumil krožnico
in ravno črto. Še malo, pa je izdelal ravnilo in šestilo, tuj mu ni bil pravi
kot in še bi lahko naštevali. Sčasoma so se izumljale bolj in bolj zapletene
krivulje. Treba jim je bilo dati ustrezna imena. Najbolj so se prijela grška
in latinska imena krivulj. V tem delu bomo predstavili eno, Nikomedovo
konhoido. Pri tem bomo srečali nekaj imen starih matematikov, ki so z
njo tako ali drugače povezani. Zapisali jih bomo po domače tako, kot jih
poznamo že dolgo, pa tudi originalno, kajti ni zgodovine matematike brez
minimalnega znanja klasičnih jezikov. Zadnja leta pa je sploh v modi, da se
jih zapiše originalno, recimo po grško, če pa je priložnost, pa tudi po arabsko,
indijsko ali rusko.

Branje tistih nekaj grških besed v besedilu bo potekalo kot po maslu, če
najprej še enkrat ponovimo klasični grški alfabet, ki ima le 24 črk (γράμματα).
Prav nič ne bo škodilo!

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

Za matematiko je vrstni red grških črk pomemben, ker so jih, podobno kot
drugi narodi na Bližnjem vzhodu, uporabljali tudi za zapis števil.

Gradivo je nastajalo, se gnetlo 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, junij 2013 Dr. Marko Razpet
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1 Izvor imena

Ime matematične krivulje v naslovu, konhoida, izvira iz grške besede κόγχη,
kar pomeni školjka. Marsikdo se bo morda čudil, od kod sliši nh v besedi, če
pa piše γχ. Gre za posebnost grščine, v kateri se soglasniške skupine γγ, γκ,

γξ, γχ berejo kot ng, nk, nks, nh. Za Slovence ne sme biti to nič čudnega, saj
na primer napišemo jedel, izgovorimo pa jedeu

¯
. Podobno imamo v besedah

ἄγγελος, ἄγκυρα, σφίγξ, ki pomenijo angela, sidro, sfingo. Sorodni besedi
sta κογχιλιάτης, školjčni apnenec, in κογχύλιον, školjčna lupina, školjka.

Mehkužci so dali ime še eni krivulji, kohleoidi. Ta izhaja iz latinske besede
cochlea, ki pomeni školjka, polž, zavita hišica morske školjke. Slednjo so
rabili kot trobilo. Grki še niso vedeli za kohleoido, svoji konhoidi pa so rekli
tudi kohloida, iz grške besede κόχλος za polža ali školjko. Šele v 19. stoletju
so imeni kohloida in kohleoida ustalili za dve popolnoma različni krivulji.

Razložiti je treba še končnico -ida mnogih krivulj, na primer astroida, ciklo-
ida, cisoida, strofoida, kardioida. Končnica pride iz besede εἷδος, kar pomeni
na primer gledanje, pogled, oblika, stas. Iz nje je nastal εἰδής in krivulja κογ-

χοειδὴς γραμμή, kar dobesedno pomeni školjki podobna črta. Besedo γραμμέ

so začeli izpuščati, pa je iz κογχοειδής nastala konhoida. Podobno mi ne re-
čemo dežurna sestra, dežurni oficir, disciplinsko sodišče, ampak kar dežurna,
dežurni, disciplinsko. Angleži imajo conchoid curve, krajše conchoid, Nemci
Konchoide (ženskega spola kot v grščini), Francozi conchoïde, Španci, Ka-
talonci in Luzitanci concoide, Rusi konhoida, Ukrajinci konhoïda, Madžari
konhoisz, Poljaki konchoida, Baski konkoide, Nizozemci conchoïde.

O starogrškem matematiku Nikomedu (Νικομήδης, 280–210) v resnici vemo
zelo malo, celo točnejših letnic njegovega rojstva in smrti ne. Največkrat ga
omenjamo v zvezi z ravninsko krivuljo, ki je dobila po njem ime Nikomedova
konhoida. Z njo je namreč skušal razdeliti kot na tri enake dele in podvojiti
kocko. To sta bila svojčas dva od treh znamenitih problemov antične mate-
matike, imenovana problem tretjinjenja ali trisekcije kota (τριχοτόμηση τῆς

γωνίας) in problem podvojitve kocke ali deloški problem (Διπλασιασμὸς τοῦ

κύβου, Δήλιον πρόβλημα). Tretji je bil problem kvadrature kroga (τετραγω-

νισμὸς τοῦ κύκλου). S slednjim se je tudi ukvarjal Nikomed. Grki so vse
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tri probleme skušali rešiti z neoznačenim ravnilom in šestilom, kar pa jim ni
uspelo, kajti mnogo stoletij kasneje so matematiki dokazali, da problemi na
ta način sploh niso rešljivi. Zakaj je Grkom in drugim bilo toliko do tega,
da bi problem rešili samo z ravnilom in šestilom? V tistih časih pač ni bilo
niti zanesljivih računskim metod niti primernega zapisa števil za natančno
računanje. Zato so si pomagali z geometrijo. Če je na primer nekdo hotel
razdeliti neko dolžino v zlatem razmerju, je to konstruiral z ravnilom in še-
stilom na licu mesta ali pa na manjšem modelu in dobljeni rezultat v pravem
merilu prenesel na pravi objekt.

Posredno vemo le, da je matematik Nikomed živel v času Eratostena iz Kirene
(᾿Ερατοσθένης ὁ Κυρηναῖος, 276/273–194), ki je nanj vplival s svojimi spisi.
Konhoidam podobne krivulje omenja tudi Apolonij iz Perge (Ἀπολλώνιος ὁ

Περγαῖος, 262–190), iz česar lahko sklepamo, da je Apolonij živel v istem
času kot Nikomed ali malo kasneje.

Nikomedova konhoida je postala splošno znana v 16. stoletju hkrati z deli Pa-
posa (Πάππος ὁ Ἀλεξανδρεύς, 290–350) in Evtokija iz Askalona (Εὐτόκιος ὁ

Ἀσκαλωνίτης, 480–540). Prav tako je zabeleženo, da je Nikomed poznal Hi-
pijevo (῾Ιππίας ὁ ᾿Ηλεῖος, 5. stoletje pne.) oziroma Dejnostratovo kvadratriso,
ki je povezana s problemom kvadrature kroga. Dejnostrat (Δεινόστρατος,

390–320) in Menajhmos (Μέναιχμος, 380–320) sta si bila brata.

Tako kot večina grških osebnih imen ima tudi Nikomedes neki pomen. Ime
izhaja iz pogosto uporabljene besede νίκη, kar pomeni zmaga, in iz μῆδος,
kar pomeni misel, svet, sklep, načrt, namera, nakana, skrb.

2 Konstrukcija Nikomedove konhoide

Nikomedova konhoida je ravninska krivulja, ki jo lahko poljubno natančno
konstruiramo po točkah. Vsako njeno točko lahko natančno določimo z rav-
nilom in šestilom. Nikomedova konhoida ima dva parametra, ki določata
njeno velikost in obliko. Da bi jo lahko zapisali analitično, postavimo v rav-
nino pravokotni kartezični koordinatni sistem Oxy, ki Nikomedu v antičnih
časih sicer ni bil še na voljo, mi pa ga bomo vsekakor s pridom uporabili,

5



med drugim tudi zato, da bi pojasnili njeno uporabo pri prej omenjenem
tretjinjenju kota.

Konstruirajmo premico, ki je za dano razdaljo a > 0 oddaljena od osi x, torej
vzporednico z osjo x. Premica ima enačbo y = a. To je tako imenovana baza
Nikomedove konhoide. Nikomed jo je imenoval ravnilo, po grško κανών. To
je prvi podatek za Nikomedovo konhoido. Sedaj izberemo točko, ki ni na
ravnilu, pol, grško πόλος, skozi katero povlečemo poljubno premico, ki rav-
nilo seka v točki S. Brez škode za splošnost vzamemo za pol kar koordinatno
izhodišču O. Od točke S odmerimo dano razdaljo d, grško διάστημα, v obe
smeri po premici skozi O in S. Tako dobimo točki T1 in T2 Nikomedove kon-
hoide. S spreminjanjem točke S na ravnilu najdemo toliko točk Nikomedove
konhoide, kolikor želimo (slika 1).

Slika 1: Nikomedova konhoida za d > a.

Nikomedova konhoida je dvodelna krivulja. Nikomed je pisal o prvi, drugi,
tretji in četrti konhoidi, ni pa popolnoma jasno, kaj je s tem mislil. Za
obe veji Nikomedove konhoide je očitno njeno ravnilo tudi njena asimptota.
Najlaže je zapisati Nikomedovo konhoido v polarnih koordinatah % in ϕ.

Razdalji |OS| in |OT1| brez težav zapišemo kot

|OS| = a

sinϕ, |OT1| = |OS|+ |ST1| =
a

sinϕ + d.
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Prav tako dobimo

|OT2| = |OS| − |ST2| =
∣∣∣∣∣ a

sinϕ − d
∣∣∣∣∣ .

V resnici pa obe veji v polarnih koordinatah dobimo na en mah, če zapišemo:

% = a

sinϕ + d.

Če v tej enačbi dovolimo tudi negativne vrednosti za %, dobimo za 0 < ϕ < π

zgornjo vejo Nikomedove konhoide, za π < ϕ < 2π pa spodnjo.

Slika 2: Nikomedova konhoida za d = a.

Nikomedovo konhoido zapišemo še v pravokotnih kartezičnih koordinatah.
Najprej je

% sinϕ = a+ d sinϕ.

Zato je
(y − a)% = d% sinϕ = dy.

Po kvadriranju imamo enačbo Nikomedove konhoide:

(y − a)2(x2 + y2) = d2y2.

Parametrična oblika Nikomedove konhoide sledi iz polarne oblike:

x = a cotϕ+ d cosϕ, y = a+ d sinϕ.
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Zapišimo Nikomedovo konhoido še v vektorski obliki:

~r(t) = a+ d sin t
sin t (cos t, sin t).

V tej obliki takoj spoznamo enotski vektor (cos t, sin t), ki kaže od pola O
proti točki konhoide. Nikomedova konhoida je torej algebrska krivulja četrte
stopnje. Simetrična je glede na os y. Ker točka O(0, 0) zadošča tej enačbi, jo
je smiselno vzeti kot posebno točko Nikomedove konhoide, čeprav jo polarna
oblika zmeraj ne vključuje.

Za d > a je točka O(0, 0), to je pol Nikomedove konhoide, samopresečišče
(dvojna točka) spodnje veje (slika 1). Zgornja veja krivulje naredi nekakšno
grbo navzgor, in sicer tem večjo, čim večji je d v primerjavi z a. Spodnja
veja pa se zavozla, krivulja naredi zanko, in sicer tem večjo, čim večji je d v
primerjavi z a.

Za d = a je točka O(0, 0) ost z navpično poltangento spodnje veje Nikome-
dove konhoide (slika 2). Videli bomo, da je ravno ta primer pomemben pri
reševanju problema podvojitve kocke.

Slika 3: Nikomedova konhoida za d < a.

Za d < a je točka O(0, 0) izolirana točka Nikomedove konhoide (slika 3).
Zgornja veja krivulje se v bolj ali manj blagem loku ob simetrali najbolj
oddalji od ravnila.
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3 Tretjinjenje kota z Nikomedovo konhoido

Brez škode za splošnost lahko vzamemo, da je kot ϑ, za katerega bomo po-
iskali njegovo tretjino, oster. Topi kot bi razpolovili, ga tretjinili, nato pa
dobljeno tretjino podvojili. Kot s krakoma postavimo tako, kot kaže slika
4: vrh kota označimo z O, en krak bomo vzeli za os y, nanj postavimo pra-
vokotno os x, tako da imamo pravokotni kartezični koordinatni sistem Oxy.
Na drugem kraku kota, ki pade v prvi kvadrant, pa izberemo poljubno točko
S. Skoznjo potegnemo vzporednico osi x. Medsebojno razdaljo vzporednic
označimo z a. Razdaljo |OS| = a/ cosϑ označimo z d1 in postavimo d = 2d1.
Nato konstruiramo Nikomedovo konhoido s polom O, ravnilom y = a in raz-
daljo d. Premica skozi točko S, pravokotno na ravnilo y = a, preseka zgornjo
vejo Nikomedove konhoide v točki B, premica skozi pol O in točko S pa v
točki A. Trdimo, da premica skozi točki O in B oklepa z osjo y kot α, ki je
enak ϑ/3.

Po definicije Nikomedove konhoide je

|OB| = a

cosα + d = a

cosα + 2a
cosϑ.

Pravokotni razdalji točk S in B od osi y sta enaki, torej:(
a

cosα + 2a
cosϑ

)
sinα = a tanϑ.

Po krajšanju z a, odpravi ulomkov in preureditvi dobimo

sinϑ cosα− cosϑ sinα = 2 sinα cosα.

Z upoštevanjem adicijskega izreka poenostavimo dobljeno relacijo v

sin(ϑ− α) = sin(2α),

iz česar sledi ϑ− α = 2α oziroma α = ϑ/3.

S tem smo opisano tretjinjenje kota popolnoma preverili.

4 Podvojitev kocke z Nikomedovo konhoido

Z Nikomedovo konhoido lahko tudi podvojimo kocko, kar pomeni, da lahko
pri dani dolžini a > 0 konstruiramo dolžino b = a 3

√
2, tako da ima kocka
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Slika 4: Tretjinjenje kota z Nikomedovo konhoido.

z robom b dvakrat večjo prostornino kot kocka z robom a. Z Nikomedovo
konhoido poteka konstrukcija takole. V koordinatnem sistemu Oxy (slika
5) izberemo točko A(−a

√
3, 0) in konstruiramo Nikomedovo konhoido z rav-

nilom y = a, ki preseka ordinatno os v točki B(0, a), polom O in razdaljo
d = a. Enačba Nikomedove konhoide s temi podatki je potem

(y − a)2(x2 + y2) = a2y2.

Nato potegnemo skozi točki A in B premico, ki preseka zgornjo vejo Nikome-
dove konhoide v točki T (x0, y0). Premica skozi pol O in točko T seka ravnilo
Nikomedove konhoide v točki C. Trdimo:

|OC| = a
3
√

2, |BT | = a
3
√

4.

Da bi dokazali zgornji relaciji, zapišemo enačbo premice skozi točki A in B:

y = x+ a
√

3√
3

= x√
3

+ a.
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Desno stran zgornje relacije vstavimo namesto y v enačbo konhode in dobimo:

x2

3

(
x2 + (x+ a

√
3)2

3

)
= a2 (x+ a

√
3)2

3 .

Po poenostavitvi dobimo polinomsko enačbo četrte stopnje:

Slika 5: Podvojitev kocke z Nikomedovo konhoido.

4x4 + 2a
√

3x3 − 6a3√3x− 9a4 = 0.

Za udobnejše računanje vpeljemo novo neznanko ξ z relacijo x = a
√

3 ξ in
dobimo:

4ξ4 + 2ξ3 − 2ξ − 1 = 0.

Preoblikujemo:

2ξ3(2ξ + 1)− (2ξ + 1) = (2ξ + 1)(2ξ3 − 1) = 0.

V poštev pride samo pozitivna rešitev ξ = 1/ 3
√

2. Tako imamo nazadnje
koordinati točke T :

x0 = a
√

3
3
√

2
, y = a

(
1 + 1

3
√

2

)
.

Sedaj brez težav izračunamo

|BT |2 = a2
(

3
3
√

4
+ 1

3
√

4

)
= a2 4

3
√

4
= a2 3
√

16.

11



Torej res velja:
|BT | = a

3
√

4.

Poiščimo še absciso x1 točke C. Očitno velja relacija x1 : x0 = a : y0, zato je

x1 = ax0

y0
= a

√
3

1 + 3
√

2
.

Potem je

|OC|2 = a2
(

1 + 3
(1 + 3

√
2)2

)
= a2 4 + 2 3

√
2 + 3
√

4
1 + 2 3

√
2 + 3
√

4
=

= a2 3
√

4 2 3
√

2 + 3
√

4 + 1
1 + 2 3

√
2 + 3
√

4
= a2 3
√

4,

kar pomeni
|OC| = a

3
√

2.

S tem smo konstrukcijo v celoti utemeljili. Opazimo, da so se na sliki pojavile
štiri daljice, katerih dolžine rastejo v geometrijsko s kvocientom 3

√
2:

|OB|, |OC|, |BT |, |OD|

oziroma
a, a

3
√

2, a 3
√

4, 2a.

To je geometrijska interpolacija razdalj med a in 2a. Grki so vse to zapisovali
z razmerji.

5 Tangenta in normala na Nikomedovo kon-
hoido

Polarne koordinate so pri obravnavi ravninskih krivulj včasih bolj pripravne
kot kartezične. Vzemimo krivuljo K, ki je dana polarno % = %(ϕ), kjer se
polarni kot spreminja po nekem intervalu. Vzemimo, da je funkcija ϕ 7→ %(ϕ)
zvezno odvedljiva na tem intervalu. Tangenta na krivuljo K v točki T oklepa
s polarno osjo kot α, z radijem % = |OT | pa kot µ (slika 7). Iščemo izraz
za kot µ. Zveza med koti je preprosta: µ = α − ϕ. Pri tem radij % = |OT |
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oklepa s polarno osjo kot ϕ. Če kot običajno postavimo pravokotni kartezični
koordinatni sistem, potem z uporabo adicijskega izreka dobimo

tanµ = tan(α− ϕ) = tanα− tanϕ
1 + tanα tanϕ

in nato

tanµ =
dy
dx −

y

x

1 + dy
dx ·

y

x

= xdy − ydx
xdx+ ydy =

(x2 + y2)d arctan y
x

1
2d(x2 + y2)

= %2dϕ
%d% = %

d%
dϕ

.

Tako smo našli osnovno formulo za odvod in z njim povezane tangente v
polarnih koordinatah:

tanµ = %

% ′
.

Pomembna je, kar se tiče tangent na krivulje, vsaj tako kot formula

tanα = dy
dx

v pravokotnih kartezičnih koordinatah. Sedaj se lotimo tako imenovanih

Slika 6: Dotikalne količine.

dotikalnih količin pri krivuljah. V pravokotnih kartezičnih koordinatah na
krivuljo y = y(x) v točki T postavimo tangento in normalo (slika 6). Prva
seka abscisno os v točki A, druga pa v točki B. Pravokotno projekcijo točke
T na abscisno os označimo s T ′. Trikotnik ABT je pravokoten, njegovi kateti
sta |AT | in |BT |, hipotenuza pa |AB|. Kateti |AT | pravimo odsek tangente,
kateti |BT | odsek normale, pravokotnima projekcijama teh dveh, to se pravi
|AT ′| in |BT ′|, pa subtangenta in subnormala.
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Slika 7: Polarne dotikalne količine.

Odsek tangente, odsek normale, subtangenta in subnormala so dotikalne ko-
ličine. Odvisne so od krivulje in točke T na njej. Preprost račun pokaže:

|AT | =
∣∣∣∣∣ yy′
∣∣∣∣∣
√

1 + y′2, |BT | = |y|
√

1 + y′2, |AT ′| =
∣∣∣∣∣ yy′
∣∣∣∣∣ , |BT ′| = |yy′|.

Dotikalne količine igrajo pomembno vlogo pri raziskavi ravninskih krivulj.
Če znamo reševati diferencialne enačbe, lahko poiščemo krivulje, ki imajo
konstantno po eno dotikalno količino. Med temi je zanimiva zlasti traktrisa,
ki ima konstanten odsek tangente. Ploskev, ki nastane z rotacijo traktrise
okoli njene asimptote, je psevdosfera, ploskev s konstantno negativno Gau-
ßovo ukrivljenostjo, na kateri se da realizirati hiperbolično neevklidsko geo-
metrijo (slika 8). Beseda psevdosfera je grškega izvora: σφαῖρα pomeni obla,
krogla, žoga, ψευδής pa lažniv, izmišljen, zlagan. Spomnimo se na besedo
psevdonim, ki je nastala iz iste besede, pa še besede ὄνομα, kar pomeni ime,
povrhu. Naš rojak, pisatelj France Bevk (1890–1970) je na primer objavil
svojega Kaplana Martina Čedermaca pod psevdonimom Pavle Sedmak.

Vpeljemo jih tudi za krivulje, ki so podane v polarnih koordinatah. Na radij
% = |OT | postavimo skozi točko O pravokotnico in poiščemo njeno presečišče
A s tangento na krivuljo v točki T , nato pa še presečišče B z normalo (slika
7). Odsek |AT | imenujemo odsek polarne tangente, odsek |BT | odsek po-
larne normale, |AO| je polarna subtangenta in |BO| je polarna subnormala.
Podobno kot v pravokotnih kartezičnih koordinatah hitro izračunamo:

|AT | =
∣∣∣∣∣ %% ′

∣∣∣∣∣
√
%2 + % ′2, |BT | =

√
%2 + % ′2, |AO| =

∣∣∣∣∣%2

% ′

∣∣∣∣∣ , |BO| = |% ′|.
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Slika 8: Psevdosfera s poldnevnikom in vzporednikom.

Vrnimo se k problemu konstrukcije tangente in s tem tudi normale na Niko-
medovo konhoido v dani točki T . Iz polarne enačbe Nikomedove konhoide in
njenega ravnila, to je

% = a

sinϕ + d, % = a

sinϕ,

spoznamo, da imata obe isto polarno subnormalo:

|BO| = |% ′| = a| cosϕ|
sin2 ϕ

.

Ker sta tangenta in normala na premico, ravnilo Nikomedove konhoide, znani,
konstruiramo na radij OS skozi pol O pravokotnico. Točka S je središče
krožnice polmera d, s katero smo konstruirali točki T1 in T2 konhoide (slika
9). Skozi S postavimo na ravnilo konhoide pravokotnico, ki prej konstruirano
pravokotnico seka v točki E. Odsek |OE| je očitno polarna subnormala
ravnila konhoide. Ker je |OE| tudi polarna subnormala konhoide same, je
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treba samo potegniti premico skozi točki E in T1, in imamo s tem že normalo
na konhoido v točki T1. Pravokotnica nanjo v točki T1 pa je iskana tangenta
na konhoido. Postopek ponovimo še s točko T2, da dobimo še tangento na
konhoido v točki T2.

Slika 9: Tangenta in normala na Nikodemovo konhoido.

Tangento in normalo v točki Nikodemove konhoide lahko konstruiramo še
drugače. Skozi točko T1 konhoide (slika 10) potegnemo vzporednico ravnilu,
nato pa še v polu O pravokotnico na premico skozi O in T1. Dobljena premica
seka prejšnjo v točki E. Premica skozi E in S, središče krožnice, s katero
smo konstruirali točki T1 in T2 konhoide, je vzporedna iskani tangenti, ki jo
potem zlahka konstruiramo v točki T1, prav tako tudi normalo.

Zakaj smo tako dobili vzporednico tangenti? Skozi S postavimo na ravnilo
pravokotnico, ki seka premico skozi E in O v točki B. Iz prejšnje konstrukcije
pa vemo, da je ta premica normala na konhoido v točki T1. V trikotniku
EBT1 poznamo nosilki višin na stranici ET1 in EB. Zato je S višinska točka
trikotnika EBT1 in premica skozi E in S seka premico skozi B in T1, torej
normalo konhoide v T1, pravokotno, in je zato vzporedna iskani tangenti.
Prav tako konstruiramo tangento v točki T2 konhoide. Kot opazimo, smo
uporabili tudi preprosto resnico, namreč da se vse tri višine trikotnika sekajo
v skupni točki.
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Slika 10: Še ena konstrukcija tangente in normale na Nikodemovo konhoido.

Ukrivljenost k krivulje pove, kako hitro se vzdolž njenega loka spreminja
smer tangente. V polarnih koordinatah velja formula

k = |%
2 + 2% ′2 − %% ′′|
(%2 + % ′2)3/2 .

Za Nikomedovo konhoido je

% = a

sinϕ + d, % ′ = − cosϕ
sin2 ϕ

, % ′′ = a

(
2 cos2 ϕ

sin3 ϕ
+ 1

sinϕ

)
.

Po daljšem računu dobimo izraz za ukrivljenost Nikomedove konhoide:

k = d| sin3 ϕ| · |3a sin2 ϕ+ d sin3 ϕ− 2a|
(d2 sin4 ϕ+ 2ad sin3 ϕ+ a2)3/2 .

S tem rezultatom lahko izračunamo krivinski polmer za Nikomedovo kon-
hoido v katerikoli točki. V zgornjem temenu, ko je ϕ = π/2, dobimo za
krivinski polmer R1 = (a + d)2/d. Krivinska krožnica ima središče v točki
P (0, a+ d−R1) (slika 12).

V primeru d > a naredi Nikomedova konhoida zanko. V samopresečišču
O(0, 0) brez težav poiščemo enačbi njenih tangent, če v implicitni enačbi
(y − a)2(x2 + y2) = d2y2 izpustimo člene tretjega in četrtega reda:

a2x2 + a2y2 = d2y2.
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Po preurejanju imamo enačbi tangent v točki O:

y = ± ax√
d2 − a2

.

Tangens kota ϕ0, ki ga oklepa tangenta na konhoido oziroma njeno spodnjo
vejo v točki O z abscisno osjo, (slika 11), preberemo iz zgornje relacije, torej
ga izračunamo po formuli

tanϕ0 = a√
d2 − a2

.

Še lepše se izraža sinus tega kota:

sinϕ0 = a

d
.

Slika 11: Zanka in tangenti v samopresečišču Nikomedove konhoide.

Za ϕ = 3π/2 dobimo krivinski polmer R2 = (a − d)2/d za najnižjo točko
zanke Nikomedove konhoide. Središče krivinske krožnice je v točki Q(0, a−
d + R2). V samopresečišču O, kjer je ϕ = π + ϕ0, je krivinski polmer R3 =
d
√
d2 − a2/(2a). Središče desne krivinske krožnice je v točki R, ki je za R3

oddaljeno od točke O v smeri normale na konhoido.

V prevojni točki krivulje, kjer v neki njeni okolici krivulja leži na obeh straneh
tangente v tej točki, je ukrivljenost krivulje enaka nič. V takih točkah je v
polarnih koordinatah izpolnjen pogoj:

%2 + 2% ′2 − %% ′′ = 0.

Pogoj za prevoj dobimo iz formule za ukrivljenost:

d sin3 ϕ+ 3a sin2 ϕ− 2a = 0.

18



Slika 12: Nekaj krivinskih krožnic Nikodemove konhoide.

Kje so prevoji in koliko jih je, je odvisno od rešitev te kubične enačbe za
neznanko sinϕ. Zgornja veja Nikomedove konhoide ima vedno dva prevoja,
spodnja pa dva, če je d < a, sicer pa nobenega.

Z vpeljavo nove neznanke u = 1/ sinϕ pretvorimo zgornjo kubično enačbo v
obliko

u3 − 3
2 u−

d

2a = 0,

ki jo lahko rešujemo po Cardanovih formulah. Lepo rešitev dobimo, ko je
d = a

√
2: u =

√
2 in u = −1/

√
2. Druga ne pride v poštev, pri prvi pa

je sinϕ = 1/
√

2, torej ϕ = π/4 in ϕ = 3π/4. Ustrezni radij je za oba kota
% = 2a

√
2.

Kubično enačbo predelajmo v obliko:

(u3 − u)− 1
2a (au+ d) = 0.

Drugi člen je % za prevoj. Zato lahko zapišemo naprej:

1
sin3 ϕ

− 1
sinϕ −

%

2a = cos2 ϕ

sin3 ϕ
− %

2a = 0.

Če upoštevamo povezavi x = % cosϕ in y = % sinϕ, dobimo nazadnje enačbo
2ax2 = y3. To je krivulja, na kateri ležijo prevoji Nikomedove konhoide pri
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Slika 13: Prevojne točke konhoid pri istem ravnilu y = a in z različnimi
razdaljami d ležijo na polkubični paraboli.

stalnem a (slika13). Imenuje se polkubična ali Neilova parabola, poimeno-
vana po Angležu Williamu Neilu (1637–1670).

Zanko ima Nikomedova konhoida, če je d > a. Konhoida se spusti najniže
v točki M(0, a − d), kar je posledica definicije te krivulje. Zanimata pa nas
točki M1 in M2, v katerih se zanka najbolj oddalji od simetrale konhoide.
Če zapišemo konhoido v obliki

F (x, y) = (y − a)2(x2 + y2)− d2y2 = 0,

potem koordinate točk M1 in M2 dobimo tako, da rešimo sistem enačb

F (x, y) = 0, ∂F
∂y

(x, y) = 0.

Druga enačba nam da

(y − a)(x2 + y2) + (y − a)2y − d2y = 0.

Če jo pomnožimo z y−a 6= 0 in upoštevamo prvo enačbo ter dobljeno relacijo
okrajšamo, dobimo:

(y − a)3y = −d2ay.

Rešitev y = 0 ni prava za točki M1 in M2, tako da nam preostane

y1,2 = a− 3
√
ad2.
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To je skupna ordinata točk M1 in M2. Z uvedbo razmerja δ = d/a > 1 lahko
zapišemo:

y1,2 = a(1− δ2/3).

Nato z nekaj truda izračunamo še abscisi točk M1 in M2:

x1,2 = ∓a(δ2/3 − 1)3/2.

Nazadnje lahko zapišemo:

M1(−a(δ2/3 − 1)3/2, a(1− δ2/3)), M2(a(δ2/3 − 1)3/2, a(1− δ2/3)).

Iz koordinat lahko hitro zaključimo, da pri konstantnem a pri spreminjanju
razdalje d točki M1 in M2 tudi opišeta polkubično parabolo, in sicer

ax2 + y3 = 0.

Slika 14: Ekstremni točki zanke konhoide pri istem ravnilu y = a in z različ-
nimi razdaljami d ležijo na polkubični paraboli .

Nazadnje izračunajmo še ploščino S zanke konhoide. V polarnih koordinatah
je

S =
∫ π/2

ϕ0

(
d− a

sinϕ

)2

dϕ =
∫ π/2

ϕ0

(
d2 − 2ad

sinϕ + a2

sin2 ϕ

)
dϕ.

Integrali so elementarni in hitro dobimo:

S = d2(π/2− ϕ0)− 2ad ln tan(ϕ0/2) + a2 cotϕ0.
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Z uporabo relacij

ϕ0 = arcsin(a/d), cotϕ0 =
√
d2 − a2

a
, tan(ϕ0/2) = d−

√
d2 − a2

a

in z uvedbo razmerja δ = d/a > 1 dobimo po pretvorbi:

S = a2(δ2 arccos(1/δ)− 2δ arch δ +
√
δ2 − 1).

Kako se spreminja z δ razmerje S/a2, kaže slika 15.

Slika 15: Plošćina zanke Nikomedove konhoide.

6 Konhoidne krivulje

Nikomedova konhoida je določena s polom O, ravnilom y = a in razdaljo d.
Lahko pa zamenjamo ravnilo ali bazo, to je premico, s kakšno drugo znano
ravninsko krivuljo K, na kateri izberemo točko S, konstruiramo skozi pol O,
ki je v ravnini krivulje K, in S premico ter odmerimo razdaljo d vzdolž te
premice v obe smeri. Tako dobimo točki T1 in T2. Množica teh točk sestavlja
konhoido krivulje K glede na pol O. To je eden od načinov, kako iz znane
krivulje dobimo novo.

Konhoidna krivulja krožnice glede na pol O na njej je Pascalov polž. Ime
je krivulja dobila po francoskem matematiku Étiennu Pascalu (1588–1651),
očetu še bolj znanega matematika, filozofa in fizika Blaisa Pascala (1623–
1662). Malo krivično, kajti nemški slikar, grafik in ne navsezadnje matematik
Albrecht Dürer(1471–1528) jo je odkril precej let prej. Dürerjeva grafika
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Melencolia I vsebuje kar nekaj matematičnih elementov. Znan je na njej
stoječ zagoneten polieder, še bolj pa magični kvadrat s šestnajstimi polji
(slika 16). Nanje so postavljena števila od 1 do 16 tako, da je vsota po
vrsticah, stolpcih in obeh diagonalah vselej enaka 34.

Slika 16: Magični kvadrat s šestnajstimi polji.

Konhoidne krivulje z bazo K se najlaže obravnava, če vpeljemo polarni ko-
ordinatni sistem s polom v točki O, ki je tudi pol pri nastanku te konhoidne
krivulje. Če je baza podana v polarni obliki % = f(ϕ), potem ima konhoidna
krivulja na splošno dve veji v polarni obliki

% = f(ϕ)± d.

Pascalov polž ima za bazo krožnico K s premerom a, njeno središče pa na
polarni osi. Enačba te krožnice je, kot kaže slika 17, % = a cosϕ. Zato je
enačba Pascalovega polža v polarni obliki

% = a cosϕ+ d.

Obe veji dasta sklenjeno krivuljo. Oblika Pascalovega polža je odvisna od
razmerja premera a baze K in razdalje d. Če je d < a, ima Pascalov polž v
polu O samopresečišče (slika 17).

Če je d = a, dobimo staro znanko, kardioido ali srčnico (slika 18). V polu
O ima ost. Ime je krivulja dobila po svoji srčasti obliki. Koliko je to res,
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Slika 17: Pascalov polž je konhoidna krivulja krožnice (d < a).

naj vsakdo presodi sam. Bolj je podobno jabolku v prerezu. O tem raje ne
bomo razpravljali v skladu z latinskim pregovorom

De gustibus et coloribus non est disputandum.

O barvah in okusih ne gre razpravljati.

Prvi del besede kardioida pride iz grške besede za srce, καρδία, drugi del
pa izhaja iz grške εἷδος, kar pomeni, kot smo že videli, gledanje, pogled,
oblika, stas. Prvi, ki se je ukvarjal s kardioido, je bil Francoz Louis Carrè
(1663–1711), ime pa ji je dal Italijan Giovanni Francesco Mauro Melchio-
rre Salvemini da Castiglione (1704–1791). Z njo so se ukvarjali še Francoz
Philippe de La Hire (1640–1718), Holandec Jacob Koersma (1689) in drugi.
Kardioida je povezana s parabolo, je katakavstika, ogrinjača določene dru-
žine krožnic in poseben primer epicikloide (ἐπί, na, po; κύκλος, krog). Njena
enačba v polarnih koordinatah sledi iz enačbe Pascalovega polža za d = a:

% = a(1 + cosϕ).

Kardioida je šolski primer krivulje, za katero brez težav z integralom izraču-
namo njene osnovne mere.

Za d > a je Pascalov polž ločen od baze, iz katere je nastal kot konhoidna
krivulja. Pol O navadno vzamemo za njegovo izolirano točko (slika 19).

Vsak Pascalov polž je algebrska krivulja četrte stopnje. Da se o tem pre-
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Slika 18: Kardioida je konhoidna krivulja krožnice (d = a).

pričamo, moramo poiskati njegovo implicitno obliko kot F (x, y) = 0, kjer je
F (x, y) polinom v pravokotnih kartezičnih koordinatah x in y. Najprej lahko
zapišemo

%2 = a% cosϕ+ %d, x2 + y2 = ax+ %d,

nato pa
%d = x2 + y2 − ax

in nazadnje
(x2 + y2 − ax)2 − d2(x2 + y2) = 0.

Pascalov polž je res algebrska krivulja četrte stopnje. V vsakem primeru vse-
buje točko O kot neko posebno točko (ost, samopresečišče, izolirana točka).

Kljub temu pa imamo krivuljo, imenovanu po Dürerju: Dürerjevo konhoido.
Odkril jo je pri študiju perspektive. V resnici to ni prava konhoida, lahko pa
bi rekli, da njegova konhoida nastane z gibanjem.

Izberemo si dve razdalji a in d. V koordinatnem sistemu Oxy izberemo na
abscisni osi točko P (p, 0), na ordinatni osi pa točko Q(0, q) tako, da velja
p + q = a. Nato poiščemo točki T1 in T2, ki sta za d oddaljeni od točke P .
Množica vseh točk T1 in T2 je Dürerjeva konhoida (slika 20). To je zapletena
krivulja, njena oblika pa je odvisna od konstant a in d. Krivulja je algebrska,
in to četrte stopnje. Njena izpeljava je razmeroma težavna in se ji bomo na
tem mestu raje odrekli.
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Slika 19: Še en Pascalov polž kot konhoidna krivulja krožnice (d > a).

Slika 20: Dürerjeva konhoida.

Obstajajo še de Sluzejeve konhoide, ki jih je študiral René François Walter de
Sluze (1622–1685) in so po njem dobile ime. Niso prave konhoidne krivulje.
Odvisne so od dveh od nič različnih konstant in v polarni obliki imajo enačbo

% = a

cosϕ + b cosϕ.

De Sluzejeve konhoide so algebrske krivulje tretje stopnje. Med njimi je nekaj
znanih krivulj, med drugimi tudi Dioklova cisoida in strofoida. Prvi je ime
nastalo iz besede κισσός, bršljan, drugi pa iz στροφή, zavoj, upogib, obrat.
Cisoido je odkril Diokles (240–180), v grščini Διοκλῆς, ko je reševal, tako kot
Nikomed, problem podvojitve kocke.
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Pascalovi polži so konhoide krožnice s polom O na tej krožnici. Zanimive
konhoide krožnice dobimo, ko pol ni na krožnici. Prav tako bi za bazo kon-
hoide lahko vzeli kakšno drugo krivuljo. Za zaključek si poglejmo primer
konhoide elipse, kjer je pol P zunaj nje (slika 21).

Slika 21: Konhoida elipse.

7 Konhoidne ploskve

Tako kot je nastala Nikomedova konhoida, lahko nastane tudi ploskev v pro-
storu, v katerega vpeljemo pravokotni kartezični koordinatni sistem. Za pol
vzamemo kar koordinatno izhodišče O, ravnilo konhoide, premico y = a,
nadomestimo z ravnino, bazo z = a, na kateri izberemo točko S. Nato na
premici skozi O in S konstruiramo premico in na njej od S na vsako stran
odmerimo dano razdaljo d. Spet dobimo točki T1 in T2. Množica vseh točk
T1 in T2 je ploskev, konhoidna ploskev ravnine z = a.

Očitno jo dobimo tako, da Nikomedovo konhoido zavrtimo okoli njene sime-
trale. Enačbo zato zlahka zapišemo v vektorski obliki:

~r (u, v) = a+ d sin v
sin v (cosu cos v, sin u cos v, sin v).

Vektorski faktor je enotski vektor

~e (u, v) = (cosu cos v, sin u cos v, sin v),
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Slika 22: Nastanek konhoidne ploskve ravnine.

ki kaže od pola O proti točki S in proti točkama T1 in T2. Koordinatne
krivulje u = konst. na ploskvi so Nikomedove konhoide, koordinatne krivulje
v = konst. pa krožnice, vzporedni bazi z = a. Primer take ploskve kaže
slika 23. Zaradi enostavnosti baza ni narisana. Ploskev je algebrska, četrte
stopnje.

Slika 23: Konhoidna ploskev ravnine.

Za bazo konhoidne ploskve lahko vzamemo kakšno drugo ploskev namesto
ravnine. Če poznamo enačbo te ploskve v sfernih koordinatah glede na pol
O, denimo r = f(u, v), potem je, prav tako v sfernih koordinatah, enačba
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konhoidne ploskve glede na pol O:

~r (u, v) = (f(u, v)± d)~e (u, v).

Pri tem pomeni r =
√
x2 + y2 + z2 oddaljenost točke (x, y, z) od pola O.

Sfera premera a, ki se v točki O dotika ravnine z = 0 in ima središče na
pozitivni polovice osi z, ima enačbo r = a sin v. Konhoidna ploskev te sfere
glede na pol O ima zato enačbo:

~r (u, v) = (a sin v + d)(cosu cos v, sin u cos v, sin v).

Oblika je odvisna od razmerja premera a in razdalje d.

Slika 24: Konhoidna ploskev sfere za d = a.

8 Antičnim problemom na rob

Problem podvojitve kocke ali deloški oziroma delski problem se ukvarja s tem,
kako konstruirati samo z neoznačenim ravnilom in šestilom, to je po evklid-
sko, rob kocke, ki ima dvakrat večjo prostornino od dane kocke. Drugo ime
je problem dobil po grškem otoku Delos (Δῆλος) v Egejskem morju (Αἰγαῖον

πέλαγος). Iz splošne zgodovine je znana slavna Atiško-deloška pomorska
zveza, ustanovljena leta 478 pne. zato, da bi po znameniti bitki pri Termo-
pilah (Θερμοπύλαι), Artemiziju (Ἀρτεμίσιον) in Salamini (Σαλαμίς) uspešno
nadaljevala vojno proti Perziji. Središče zveze je bilo na Delosu. Štiriindvaj-
set let kasneje, po neuspešnem posegu v Egiptu (Αἴγυπτος), so sedež zveze
prestavili v Atene (Ἀθῆναι).
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Delski ali deloški? Po prvi logiki bi pili samsko vino, ne pa samoško vino z
otoka Samos, Σάμος, kjer so bili doma matematik in filozof Pitagora (Πυ-

θαγόρας), filozof Epikur (᾿Επίκουρος), pisec basni Ezop (Αἴσωπος) in astro-
nom Aristarh (Ἀρίσταρχος). Zato je bolje uporabljati pridevnik deloški.

V grški mitologiji (μυθολογία), kjer je vse na svojem mestu, je Delos rojstni
kraj boga Apolona (Ἀπόλλων) in boginje Artemide (῎Αρτεμις). Prebivalce
tega otoka je po pripovedovanju nekoč doletela huda nesreča – kuga, kar
ni bilo v tistih časih nič posebnega. Kot je bila navada v takih primerih,
so Grki prosili Apolonovo preročišče v Delfih (μαντεῖον τῶν Δελφῶν) za
nasvet, kaj storiti. Svečenica Pitija (Πυθία), sedeča na trinožniku (τρίπους)
nad skalno razpoko, iz katere se je kadilo, jim je v omami svetovala, da naj
doma na Delosu podvojijo Apolonov oltar, ki je imel obliko kocke. Praviloma
so bili Pitijini odgovori dvoumni. Delošani (Δῆλιοι) so izdelali novo kocko z
dvakrat daljšim robom kot je bil pri prejšnji, kar je kugo le še bolj razdivjalo.
Podvojiti bi namreč morali prostornino kocke. Tega pa očitno niso znali.
Menda so se v skrajni sili obrnili na samega Platona (Πλάτων, 423–348),
ki pa jih je zavrnil, češ da so kaznovani zaradi zanemarjanja matematike
(μαθηματική τέχνη), zlasti geometrije (γεωμετρία). Antični pisec Plutarh
(Πλούταρχος, 48–127), znan po življenjepisih slavnih Grkov in Rimljanov,
celo poroča, da je Platon vendarle dal rešiti problem (πρόβλημα) Menajhmosu
(Μέναιχμος ὁ Θρᾷξ, 380–320), Evdoksu iz Knida (Εὔδοξος ὁ Κνίδιος, 408–
355) in Arhitasu (Ἀρχύτας ὁ Ταραντίνος, 428–347), ki so problem reševali
vsak po svoje, tudi z drugimi mehanskimi pomagali, ne pa z neoznačenim
ravnilom in šestilom, kar je Platon kot velik idealist zelo grajal. Niso pa
kljub vsemu znanju takrat še vedeli, da je problem z neoznačenim ravnilom
in šestilom v resnici nerešljiv. Klasične geometrijske probleme antike omenja
tudi Evdem (Εὔδημος ὁ ῾Ρόδιος, 370–300), eden prvih zgodovinarjev mate-
matike, ki je med drugim napisal Zgodovino geometrije (Γεωμετρικὴ ἱστορία).
Evdemov učitelj je bil sam Aristotel (Ἀριστοτέλης, 384–322).

Po drugi varianti, za katero je vedel Eratosten (᾿Ερατοσθένης ὁ Κυρηναῖος,
276–195), pa naj bi Glavku (Γλαῦκος), ki se je nesrečno utopil v vrču medu,
sinu legendarnega kretskega kralja Minosa (Μίνως), arhitekt (ἀρχιτέκτος)
naredil načrt za premajhno grobnico v obliki kocke. Minos mu je ukazal
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narediti načrt za dvakrat večjo grobnico, kot se spodobi za kraljevega sina, a
zapovedano mu je bilo, da naj pri tem pazi, da ohrani njeno obliko. Torej je
celo v grški mitologiji nekaj matematike. Eratosten se je tudi sam ukvarjal
s podvojitvijo kocke in v ta namen izumil mehansko napravo mezolabon
(μεσολαβών), s katero pa Platon ni bil popolnoma nič zadovoljen. Eratosten
je izračunal obseg Zemlje in izumil sito (κόσκινον) za iskanje praštevil.

Slika 25: Labirint v razvedrilni matematiki.

Po grški mitologiji je šestilo (διαβήτης), žago (πρίων) in lončarsko kolo, tudi
lončarski kolovrat (κεραμεικὸς τροχός), iznašel Talos (Τάλως), tudi Perdiks
(Πέρδιξ), Dajdalov (Δαίδαλος) nečak in vajenec. Dajdal je bil vsestran-
ski mojster, ki pa je v navalu zavisti tekmeca Talosa pahnil z Akropole
(Ἀκρόπολις). Po nekaterih mitičnih razlagah je Talosa gotove smrti zadnji
hip otela boginja Atena (Ἀθηνᾶ) in ga spremenila v jerebico (πέρδιξ). Ne-
izprosno atensko Aresovo (῎Αρης) sodišče Areopag (῎Αρειος πάγος) je zaradi
hudega zločina obsodilo Dajdala, ki se je zatekel na Kreto ali pa bil celo tja
izgnan, kar niti za nas ni pomembno. Na tem otoku z bogato zgodovino
je kralju Minosu zgradil znameniti Labirint (Λαβύρινθος), kamor so kmalu
po rojstvu zaprli zloglasnega Minotavra (Μινώταυρος), ki je bil pol bik pol
človek in se je prehranjeval s človeškim mesom, ki so mu ga morali dostaviti
Atenci še živega zaradi neke druge zadeve. Zaprta sta bila tudi Dajdal in
njegov sin Ikaros (῎Ικαρος), ki pa sta s Krete ušla po zraku. Red je naredil
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šele Tezej (Θησεύς). V resnici je Dajdal celo sodeloval pri tem, da se je Mi-
notaver sploh rodil. Labirinti pa so ostali v umetnosti in vrtnarstvu (slika
26), pa tudi v matematiki kot posebni problemi (slika 25).

Slika 26: Labirint v Arboretumu Volčji Potok. Foto. M. Razpet.

Kralj Minos namreč potem, ko je bil zasedel kretski prestol, ni hotel žrtvovati,
kot je bil obljubil, belega bika, ki mu ga je bog Pozejdon (Ποσειδῶν) poslal
iz morja, ker se mu je zdelo škoda zaklati prelepo žival, ampak je žrtvoval
drugo kar iz svoje črede. Užaljeni Pozejdon se je kralju maščeval tako, da se
je Minosova žena Pazifaja (Πασιφάη), kretska kraljica, do ušes zatreskala v
belega bika. Dajdal je izdelal umetno votlo kravo, v katero je Pazifaja zlezla,
se nastavila biku in glej, prijelo se je. Rodila je Minotavra, pošast z bikovo
glavo in človeškim telesom (ταῦρος, bik, vol, junec). Mit (μῦθος) o vsem tem
je sicer dolg, a dobro znan. Če drugega ne, je ostal veterinarjem za navdih,
kako vzeti plemenskemu biku seme (σπέρμα) za umetno oplojevanje krav.

Tako kot po Španiji mrgoli kipov, postavljenih v spomin Don Kihotu, bistro-
umnemu plemiču iz Manče ( El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha),
po Kreti, pa tudi drugje, najdemo umetniške upodobitve Pazifajine krave.

Pesnik Dante Alighieri (1265–1321) v svoji Božanski komediji (La divina
commedia) ni mogel mimo Minotavra in Pazifaje. V dvanajstem spevu Pekla
(Inferno) v trinajsti vrstici piše:
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che fu concetta ne la falsa vacca

ta, ki se skotil je v zlagani kravi (pr. Andrej Capuder)

V petindvajseti vrstici nadaljuje:

vid’io lo Minotauro far cotale

tak bil je Minotaver, vodja zviti (pr. Andrej Capuder)

Pazifaja je omenjena še v Vicah (Purgatorio), v šestindvajstem spevu, v
enainštirideseti in dvainštirideseti vrstici.

Ne la vacca entra Pasife,

’l torello a sua lussuria corra.

Pazifaja šla je v kravo zato,

da bik pohotni jo naskoči. (pr. Andrej Capuder)

Dante je v Pekel strpal precej svojih sodobnikov, pa tudi osebnosti iz mito-
logije. Če bi živel danes, bi mu zagotovo ne zmanjkalo prostora za morilce,
prevarante, goljufe, prešuštnike in zločince novejših časov vseh vrst.

Pri matematični logiki omenjamo tudi logične paradokse (παρά, poleg, zraven,
δόξα, mnenje, pogled) ali antinomije (ἀντί, proti, νόμος, zakon). Krečani,
prebivalci otoka Kreta (Κρήτη), so od nekdaj sloveli kot veliki lažnivci. Kaj
torej reči, če Krečan izjavi:

Vsi Krečani so lažnivci.

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται.

Laže ali govori po resnici? Kakorkoli že sklepamo, se vrtimo v začaranem
krogu: laže, ne laže, laže, . . . Če namreč govori resnico, laže; če pa laže, govori
resnico.

Tretjinjenje kota, to se pravi razdeliti dani kot α na tri enake dele, se prav
tako ne da v splošnem izvesti evklidsko. Trigonometrijska enakost

sin(3t) = 3 sin t− 4 sin3 t,

ki je posledica adicijskih izrekov v trigonometriji, pove, da število sin(α/3)
zadošča kubični enačbi

4x3 − 3x+ sinα = 0.
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Na podlagi te enačbe je Gijat ad-Din Gamšid Kašani (1380–1429), perzijsko
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æ
�
�AºË@, znal z iteracijo izračunati

sin 1◦ iz točne vrednosti

sin 3◦ = 1
16

(
(
√

5− 1)(
√

6 +
√

2)− (
√

6−
√

2)
√

10 + 2
√

5
)
.

V šestdesetiški obliki, v kakršni je računal, je

sin 3◦ = 0; 03, 08, 24, 33, 59, 34, 28, 14, 50, 05, . . .

Ta zapis pomeni:

sin 3◦ = 3 · 60−1 + 8 · 60−2 + 24 · 60−3 + 33 · 60−4 + . . .

Iz znanih vrednosti

sin 0◦ = 0, sin 30◦ = 1
2 , sin 45◦ =

√
2

2 , sin 60◦ =
√

3
2 , sin 90◦ = 1 ,

cos 0◦ = 1, cos 30◦ =
√

3
2 , cos 45◦ =

√
2

2 , cos 60◦ = 1
2 , cos 90◦ = 0,

ki so posledica Pitagorovega izreka in ki naj bi jih znali na pamet maturantje,
lahko z osnovnimi štirimi aritmetičnimi operacijami in s kvadratnimi koreni
izrazimo sinuse in kosinuse kotov, ki so celi mnogokratniki kota 15◦. Z adi-
cijskimi izreki namreč dobimo razen za zgoraj navedene kote, ki so sicer že
celi mnogokratniki kota 15◦, še:

sin 15◦ = sin(45◦ − 30◦) = sin 45◦ cos 30◦ − cos 45◦ sin 30◦ = 1
4(
√

6−
√

2) .

Z enakostjo sin x = cos(90◦ − x) dobimo tudi

cos 15◦ = 1
4(
√

6 +
√

2), sin 75◦ = 1
4(
√

6 +
√

2), cos 75◦ = 1
4(
√

6−
√

2) .

Ali lahko samo z zgoraj omenjenimi računskimi operacijami izrazimo tudi
vrednosti funkcij sinus in kosinus za cele mnogokratnike kakšnega manjšega
kota, izraženega v stopinjah? Izkaže se, da je najmanjši tak kot 3◦.

Da bi lahko izrazili sin 3◦ in cos 3◦, je treba najti vrednosti funkcij sinus
in kosinus kakšnega naravnega mnogokratnika kota 18◦ (18◦, 36◦, 54◦, 72◦).
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Do rezultata pridemo po ovinku, prek kvadratne enačbe. Najprej je očitno
36◦ = 90◦ − 54◦ oziroma 18◦ + 18◦ = 90◦ − 18◦ − 18◦ − 18◦. Zato je

sin(18◦ + 18◦) = sin(90◦ − (18◦ + 18◦ + 18◦)) = cos((18◦ + 18◦) + 18◦) .

Po adicijskih izrekih lahko zapišemo:

2 sin 18◦ cos 18◦ = cos(18◦ + 18◦) cos 18◦ − sin(18◦ + 18◦) sin 18◦

= (cos2 18◦ − sin2 18◦) cos 18◦ − 2 sin 18◦ cos 18◦ sin 18◦ .

Po krajšanju s faktorjem cos 18◦ 6= 0 in z upoštevanjem osnovne enakosti
sin2 α + cos2 α = 1 dobimo:

2 sin 18◦ = 1− 4 sin2 18◦ .

Torej je sin 18◦ pozitivna rešitev kvadratne enačbe 4x2 + 2x− 1 = 0

sin 18◦ =
√

5− 1
4 .

Iz tega rezultata ni težko izraziti:

cos 18◦ =
√

1− sin2 18◦ = 1
4

√
10 + 2

√
5 .

Opazimo, da shajamo z osnovnimi štirimi aritmetičnimi operacijami in s
kvadratnimi korenjenji. Sedaj pa takoj vidimo, da je:

sin 3◦ = sin(18◦ − 15◦) = sin 18◦ cos 15◦ − cos 18◦ sin 15◦ .

Z znanimi vrednostmi dobimo:

sin 3◦ = 1
16

(
(
√

5− 1)(
√

6 +
√

2)− (
√

6−
√

2)
√

10 + 2
√

5
)
.

V decimalni obliki pa je

sin 3◦ = 0.052 335 956 242 943 83 . . .

Tako bi lahko izrazili tudi cos 3◦ in sestavili tabelo sinusov in kosinusov kotov
0◦, 3◦, 6◦, . . . , 42◦, 45◦. Več pa zaradi znanih zvez ni potrebno. Vse vrednosti
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pa se izražajo le z osnovnimi štirimi aritmetičnimi operacijami in s kvadra-
tnimi koreni. Tako tabelo je sestavil in jo objavil v svojih Vorlesungen über
die Mathematik že baron Jurij Vega (1754–1802).

Zakaj poleg štirih aritmetičnih operacij toliko poudarjamo kvadratne korene?
Zato, ker daljico, katere dolžina se izraža s temi operacijami, lahko geome-
trijsko konstruiramo samo z neoznačenim ravnilom in šestilom. Pomagamo si
s sorazmerji in podobnimi trikotniki ter s Pitagorovim izrekom, ki posledično
v pravokotnem trikotniku eno stranico izraža s preostalima dvema ravno s
kvadratnim korenom.

Kaj pa je s sin 1◦? Kakorkoli obračamo znane enakosti in dobljene enačbe,
nikoli ne pridemo do kvadratne enačbe, ampak do kubične. Korene kubične
enačbe se v splošnem primeru da točno izraziti s tako imenovanimi Cardano-
vimi formulami, ki pa so zapletene in poleg kvadratnega korena vsebujejo tudi
tretji koren. Poleg tega pa Cardanove formule navadno vsebujejo ravno kote,
katerih vrednosti trigonometričnih funkcij ne znamo točno izraziti. Dolžine
daljice, ki se izraža s tretjim korenom, pa na splošno ne moremo konstruirati
samo z ravnilom in šestilom. Kot 3◦ torej lahko konstruiramo le z neoznače-
nim ravnilom in šestilom, kota 1◦ pa ne. Vprašanje je le, če se nam to ljubi
narediti ali ne.

Kvadratne enačbe ljudem niso delale hujših težav, ker so jih hitro pretvorili
v obliko, ki je bila primerna za geometrijsko reševanje s sorazmerji in pra-
vokotnimi trikotniki. Vetra pa jim je dala kubična enačba, ki so ji bili kos
le v izjemno lepih primerih. Z njimi se je ukvarjal že Perzijec Omar Hajam
(1048–1131), pesnik in matematik, tudi filozof in astronom, po perzijsko Gi-
jat ad-Din Abul Fath Umar ibn Ibrahim al Hajam Nišaburi (tudi Nišapuri),
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kubičnih enačb in njih reševanja s stožnicami pa ni prišel. Člene kubične
enačbe je premetaval z ene strani enačaja na drugega, tako da so bili na
koncu na isti strani členi s pozitivnimi koeficienti. Negativna števila se še
niso uveljavila, pa tudi prave rešitve so bile lahko le pozitivne. Omar Hajam
je sestavil tudi zelo natančen koledar.

Ker pa je načrtovanje kota enakovredno konstrukciji primernega pravoko-
tnega trikotnika, to na splošno ne gre samo z neoznačenim ravnilom in še-
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stilom, če se vrednost ene od kotnih funkcij tega kota izraža s kubičnim
korenom. Za sin 1◦ so tako na voljo le še približni numerični izračuni.

Podobno kot smo računali prej, zlahka zapišemo relacijo:

sin 3◦ = 3 sin 1◦ − 4 sin3 1◦ .

Število s = sin 1◦ je torej pozitivna rešitev kubične enačbe

4x3 − 3x+ a = 0 ,

pri čemer je a = sin 3◦ znano število, ki ga lahko izračunamo klasično. Ker
je kot 3◦ majhen, je sin 1◦ približno enak a/3. V prvi polovici 15. stoletja je
bistroumni Al Kaši že znal izračunati število s poljubno natančno z iteracijo.
Dandanes z iteracijo še vedno rešimo kakšno enačbo. Vsekakor se je že v
starih časih spodobilo imeti izračunan sinus kotne enote, 1◦, in to čimbolj
natančno.

Al Kaši oziroma al Kašani je v daljnjem Samarkandu, nekoč ob slavni svilni
cesti, v današnjem Uzbekistanu, računal in računal, sešteval, odšteval, množil
ter delil na vse pretege in našel (zapisali smo jih malo več, namreč šestdese-
tiških mest):

sin 1◦ = 0; 01, 02, 49, 43, 11, 14, 44, 16, 26, 18, . . .

Pisal seveda ni s takimi števkami kot mi. Te so postopoma dobile današnjo
podobo. Za primerjavo navajamo nekaj pisav. Ni težko ugotoviti, v kakšnih
je pisal Al Kaši.

Indijske števke

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Arabske števke
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perzijske števke
0 1 2 3 R S T 7 8 9

Sodobne števke
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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n sn

0 0.017 445 318 747 647 94
1 0.017 452 397 805 531 90
2 0.017 452 406 426 767 05
3 0.017 452 406 437 270 70
4 0.017 452 406 437 283 49
5 0.017 452 406 437 283 51

Tabela 1. Računanje približkov za sin 1◦.

Zgornjo kubično enačbo prepišemo v obliko, primerno za iteracijo:

x = (4x3 + a)/3 .

Tri rešitve dobimo kot presečišča krivulj y = x in y = f(x) = (4x3 + a)/3.
Najmanjša pozitivna rešitev pa je ravno s. Za začetni približek s0 števila s
vzamemo kar a/3, nato pa izračunamo naslednji, boljši približek s1 = f(s0).
Iz tega dobimo še boljši približek s2 = f(s1). Ta postopek nadaljujemo in
števila sn = f(sn−1) se približajo številu s tako blizu, kakor želimo. Postopek
poteka tem hitreje, čim manjši je odvod funkcije f v okolici rešitve.

Slika 27: Najmanjša pozitivna abscisa presečišč obeh krivulj je sin 1◦.

Podobno izračunamo sin 2◦, če vzamemo v zgornjem postopku

a = sin 6◦ = sin(36◦ − 30◦) = 1
16

(
(
√

15−
√

3)
√

10 + 2
√

5− 2(1 +
√

5)
)
.

38



n sn

0 0.034 842 821 089 217 82
1 0.034 899 221 032 773 53
2 0.034 899 495 359 476 37
3 0.034 899 496 695 957 89
4 0.034 899 496 702 469 09
5 0.034 899 496 702 500 81
6 0.034 899 496 702 500 97

Tabela 2. Računanje približkov za sin 2◦.

Tako bi lahko korak za korakom sestavili tabelo sinusov. Njen skromen za-
četek je v tabeli 3.

Kubične enačbe so znali algebrsko reševati šele v obdobju renesanse. Mate-
matik Pierre Laurent Wantzel (1814–1848) je leta 1837 z uporabo algebrske
teorije dokazal, da je v splošnem problem tretjinjenja kota nerešljiv z neoz-
načenim ravnilom in šestilom.

α sinα
0 0.000 000 000 000 000
1 0.017 452 406 437 284
2 0.034 899 496 702 501
3 0.052 335 956 242 944

Tabela 3. Začetek tabele sinusov.

Problem kvadrature kroga se ukvarja s tem, kako evklidsko, to je samo z
neoznačenim ravnilom in šestilom načrtati kvadrat, ki ima enako ploščino
kot dani krog. To bi šlo, če bi bilo število π, to je razmerje med obsegom in
premerom kroga, racionalno število. Šele Johann Heinrich Lambert (1728–
1777) je leta 1761 dokazal, da je število π iracionalno. Leta 1882 je Ferdinand
Lindemann (1852–1939) dokazal še več, in sicer, da je π transcendentno
število, kar pomeni, da π ni ničla nobenega polinoma s celimi koeficienti.
S tem je bilo enkrat za vselej dokazano, da je kvadratura kroga po evklidsko
nemogoča. Škoda, da tako pozno, kajti veliko ljudi je do takrat potratilo
nemalo časa, da bi rešili problem kvadrature kroga.
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Omenimo še, da sta oba, Al Kaši in Jurij Vega, računala število π. Al Kaši
se je še mučil s starodavno Arhimedovo metodo (Ἀρχιμήδης ὁ Συρακόσιος,
287–212 ), pri kateri krogu včrtujemo in očrtujemo pravilne večkotnike, izra-
čunamo njihove obsege in rezultat delimo s premerom, da dobimo približke
za π. S to metodo so ljudje porabili ogromno časa in dobili nekaj deset deci-
malk tega znamenitega števila. Od Newtonovih časov naprej so ga računali s
primerno hitro konvergentnimi številskimi vrstami in prišli sredi vihre druge
svetovne vojne do nekaj sto točnih decimalk. Al Kaši je uporabljal pravilni
3 · 228-kotnik in zapisal pravzaprav dvakratnik tega števila v šestdesetiškem
številskem sistemu. Danes bi zapisali, če bi bilo že treba, takole:

τ = 2π = 6; 16, 59, 28, 01, 34, 51, 46, 14, 49, 55, . . .

Zapisal ga je sicer tudi v desetiškem številskem sistemu, kar pa ni več tako
zanimivo.

Za konec

V veliko pomoč je bil avtorju pri vsem skupaj računalniški program Geo-
Gebra, ki je dostopen na spletišču http://www.geogebra.org, s katerim je
brez posebnih težav predstavljal nastopajoče krivulje in ploskve. Nekatere
izračune pa je preveril še s programom Derive, ki dobro odvaja, integrira in
poenostavlja matematične izraze.

Avtor se oprošča za vse napake, ki jih je ob svojem skromnem znanju prizadel
v besedilu zapisanim grškim besedam. Da pa jih sploh lahko pišemo tudi v
LATEX-u, pa je spoznal šele v svojem od rojstva štetem letu, ki se dvojiško ali
binarno zapiše z 1000000, ko je že skoraj odložil kredo in gobo.

Zato lahko konča s Protagorovo mislijo (Πρωταγόρας, 490–420):

῎Ανθρωπος μέτρον.

Človek je merilo vseh stvari.
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Slika 28: Školjka na Debelem rtiču. Foto: Marko Razpet.

Avtor se zahvaljuje kolegu dr. Milanu Hladniku za temeljit pregled gradiva.
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