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Predgovor

Stari Egipčani ob Nilu, grško Νεῖλος, latinsko Nilus, arabsko ÉJ

	
JË @, so poznali

pisavo že 3000 let pne. Poročila pravijo, da datirajo njihovi zadnji zapisi v
leta okoli 400 naše ere. Cesar Teodozij I. Veliki je tisti čas zaprl nekrščanske
templje in stara egipčanska pisava je počasi šla v pozabo. V Egiptu so
znali pisati v glavnem svečeniki in uradniki. Veliko so napisali v zvezi z
božanstvi, zato so Grki njihovo pisavo poimenovali hieroglifska, kar pride iz
grških besed ἱερός, svet, posvečen, in γλύφω, vdolbem, izdolbem, vrežem.
Znake, hieroglife, so vrezovali v kamen in les, pisali pa so jih tudi na papirus.
Zahvaljujoč pomembnima dokumentoma egiptovske preteklosti, Rhindovemu
in Moskovskemu papirusu, vemo veliko o egipčanski matematiki: kako so
zapisovali števila, kako so računali z ulomki, kako so računali ploščine likov
in prostornine teles. Izvemo tudi, katero število so vzeli za razmerje med
obsegom in premerom kroga, to se pravi krožno konstanto oziroma število
π. Ker je to število povezano z Dejnostratom v naslovu pričujočega dela,
povejmo, da je za Egipčane bilo število

256
81 = 3, 16

približek za π. Kjub temu, da ni posebno natančno, je za njihove takratne
potrebe popolnoma zadoščalo.

Zaradi vsakoletnih Nilovih poplav je bilo treba obdelovalno zemljo pogosto
na novo odmerjati. Če je kmetu zemljo celo odneslo, je moral to javiti ura-
dnikom, ki so potem izmerili preostanek rodovitne zemlje in kmetu so znižali
davek. Ljudem, ki so hodili z vrvicami po Egiptu in merili zemljo, so Grki
rekli ἁρπεδονάπται, harpedonapti, kar izhaja iz grških besed ἁρπεδόνη, vrv,
vrvica, in ἅπτω, pritikam, privezujem, pripnem. V latiščini so jih imeno-
vali harpedonaptae, Angleži jim pravijo rope stretchers, rope knotters, rope
fasteners, Nemci Strickspanner, Seilspanner, Seilknüpfer, Francozi tendeurs
de corde, Hrvati zatezači konopa, Čehi napínači provazců, Slovaki pa na-
pínači povrazov, skratka napenjalci vrvi. Znali pa so z vrvico odmeriti tudi
pravi kot na podlagi egipčanskega pravokotnega trikotnika, ki ima stranice
v razmerju 3 : 4 : 5. Števila 3, 4 in 5 sestavljajo osnovno pitagorejsko trojko.

O merjenju z vrvico beremo že v Starem testamentu, na primer:

3



On sam je zanje vrgel žreb, njegova roka jim je z vrvico odmerila delež. (Izaija

(34, 17))

Tvojo zemljo bodo razdelili z vrvico. (Amos (7, 17))

Oče zgodovine, Herodot iz Halikarnasa, (῾Ηρόδοτος ὁ Ἁλικαρνασσεύς, 490–
424), v svojih Zgodbah, ῾Ιστορίαι – ᾿Ευτέρπη – ρθʹ, piše:

Ta kralj je razmeril, kot so pravili, vso zemljino v državi. Sleherni Egipčan je
dobil svoj enako velik četverokoten kos zemlje in od njega je za vzdrževanje
dvora vsako leto plačeval določen davek v državno zakladnico. Če je komu
reka odtrgala del posestva, je obvestil kralja, ta pa je poslal ljudi, da so škodo
pregledali in izmerili, za koliko se je zemljišče zmanjšalo, ter določili, koliko
bo plačeval v prihodnje, sorazmerno s predpisano dačo. To je bil po mojem
vzrok, da so v Egiptu iznašli zemljemerstvo in od onod je ta umetnost prišla
v Helado; zakaj sončno uro s kazalcem in podelitev dneva na dvanajst ur
imajo Grki od Babiloncev. (poslovenil Anton Sovrè)

Klemen Aleksandrijski (Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς, 150–211) je v svojem delu
Στρωματείς (στρωματεύς, preproga) omenil Demokrita (Δημόκριτος, 470–
360):

Γραμμέων ξυνθέσιος μετὰ ἀποδέξιος οὐδείς κώ με παρήλαξε, οὐδ΄ οἱ Αἰγυπτίων

καλεόμενοι Ἁρπεδονάπται σύν τοῖσδ΄ ἐπὶ πᾶσι ἐπ΄ ἔτεα πέντε ἐπὶ ξείνης ἐγενήθην.

To pomeni

V sestavljanju črt z dokazom me ni še nihče prekosil, tudi tako imenovani
harpedonapti iz Egipta ne; s temi sem bil nazadnje v tujini pet let.

Nekaj podobnega so poznali v Indiji v sredini prvega tisočletja pnš. Postopku
so rekli šulva sutra, v pisavi devanagari f� Sb s� /. V Indiji so uporabljali
pravokotne trikotnike s stranicami v razmerju

3 : 4 : 5, 5 : 12 : 13, 8 : 15 : 17, 7 : 24 : 25, 12 : 35 : 37.

Tako se je iz povsem praktičnih potreb začela razvijati geometrija, ne samo
v Egiptu, tudi drugje, zlasti ob velikih rekah: v Mezopotamiji, v Indiji in na
Kitajskem.

Iz grške besede ἀνά, na, drug na drugem, in γλύφω pa so skovali besedo ana-
glifen, s katero imenujemo sliko, ki jo vidimo prostorsko, anaglifno sliko. Če
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tako sliko gledamo z rdeče-zelenimi očali, dobimo kar dober vtis trirazsežno-
sti.

Slika 1: Anaglifna slika.

Egipčanskih hieroglifov, pa tudi nekaterih drugih pisav, sčasoma ni nihče več
znal brati, kajti v tistem koncu sveta so prevladali drugi jeziki in pisave. Šele
v 19. stoletju jih je uspelo razvozlati Francozu Jeanu-Françoisu Champolli-
onu (1790–1832), in to na podlagi napisov na kamnu iz Rosette in na obelisku
v Filah. Zelo sta mu pomagali imeni, zapisani s hieroglifi in v grščini:�

�
�
KliopadratO – kleopatra – Kleopatra,�

�
�
ptolMys – ptolemaios – Ptolemaj.

Hieroglifska pisava ni tako preprosta, da bi jo naštudirali kar mimogrede.
Hieroglif je lahko posamezna črka, lahko zlog, lahko pa tudi cela beseda za
neko reč ali pojem.

Zanimivo je vsekakor vedeti, kako smo prišli do pisave, kakršno uporab-
ljamo dandanes. Kulture Bližnjega Vzhoda so prihajale v medsebojne stike,
se med seboj dopolnjevale in tudi pisave so se tako ali drugače širile, se
dopolnjevale in spreminjale. Na Kreti so v obdobju 1625–1500 tudi poznali
hieroglife, verjetno zaradi egiptovskega vpliva. Na nekaterih egejskih otokih
in na Peloponezu se je medtem ali še prej razvila linearna A pisava, v obdobju
1450–1200 pa se je na Kreti in v Mikenah razvila zlogovna linearna B pisava.
Nekaj znakov te pisave:

a e i o u d j k m n o p q r s t w z
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Zlogovno pisavo so uporabljali tudi na Cipru (grško Κύπρος), in sicer med
enajstim in petim stoletjem pred našo ero. V klasični dobi so uporabljali že
grško pisavo, po osvajanjih Aleksandra Velikega pa samo še slednjo. Ciper
je bil vedno pomemben otok, geografsko in politično. Po grški mitologiji je
na Cipru pri Pafosu, Πάφος, stopila na kopno boginja Afrodita, Ἀφροδίτη,
boginja lepote in ljubezni, rojena v morski peni.

Za ilustracijo navedimo nekaj znakov starodavne ciprske pisave:

a e i o u d j k m n o p q r s t w

Danes prevladuje splošno mnenje, da se je grška pisava razvila iz feničanske.
Dežela Fenicija, grško Φοίνικη, je bila na obalah današnjega Libanona in
Sirije. V obdobju 1500-300 so bili Feničani, grško Φοίνικοι, ena od naj-
pomembnejših pomorskih in trgovskih ljudstev. Sloveli so po proizvodnji in
trgovini s škrlatno barvo, grško πορφύρα. Najpomembnejša mesta v Feniciji
so bila Biblos, Tir in Sidon, grško Βύβλος, Τύρος, Σιδών. So pa Feničani
ustanovili tudi druga mesta v Sredozemlju, tudi najbolj slovito, Kartagino,
grško Καρχηδών. Svoje trgovske postojanke so ustanovili na primer tudi na
Cipru, Siciliji, Sardiniji, Ibizi, v današnji Libiji, na Pirenejskem polotoku in
v Maroku.

Mesto Tir je omenjeno tudi v Bibliji. Judovskemu kralju Salomonu, hebrejsko
שלמה! (vladal 970–931), je tirski kralj Hiram poslal mojstre, ki so sodelovali
pri gradnji jeruzalemskega templja, pa tudi izkušene morjeplovce. Pluli so
zelo daleč. Takole piše:

Hiram mu je po svojih služabnikih poslal ladje in ljudi, ki so bili vajeni
morja. S Salomonovimi služabniki vred so prišli v Ofir, od tam pripeljali
štiristo petdeset talentov zlata in ga prinesli kralju Salomonu. (Druga kroniška

knjiga (8, 18))

Ofir je bajeslovna, na zlatu in drugih dragocenostih bogata dežela, zapisana
v Bibliji. Dolgo že tečejo, razprave, kje naj bi bila, a zadovoljivega odgovora
ni. Talent je utežna enota za zlato, približno 26 kg, pa tudi starodavna grška
denarna enota. V prenesenem pomenu je talent tudi velika umska sposobnost
ali pa zelo nadarjen človek. Beseda izhaja iz grške τάλαντον.

Feničani so imeli svojo religijo. V Sidonu so najbolj častili Baala in Astarto.
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Baal se velikokrat omenja v Bibliji. Očitno so bili Izraelci in Feničani v tesnih
stikih. Izraelski kralj Ahab (hebrejsko (אחאב! se je celo poročil s Feničanko
Jezabelo (hebrejsko .(איזבל! Tako piše:

Omrijev sin Ahab je delal, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh, huje ko vsi,
ki so bili pred njim. To je bilo še najmanj, da je hodil v grehih Nebatovega
sina Jeroboama. Vzel si je vrh tega za ženo Jezabelo, hčer Etbaala, kralja
Sidoncev, in šel ter služil Baalu in ga molil. (Prva knjiga kraljev, (16, 30–31))

Kralj Ahab je vladal v letih 874–853. Če je verjeti zgodovinarjem, je bil po
novejših raziskavah omenjeni Etbaal tirski kralj Itobaal I., ki je vladal v letih
887–856 in ki je svojo vladavino razširil tudi na Sidon in na del Cipra.

Feničanski alfabet, ki se je ustalil okoli leta 1100 pne., je bil soglasniški, tako
kot drugi alfabeti Bližnjega Vzhoda, in je poznal dvaindvajset znakov (berite
jih po stolpcih):

a alef T tet p pe
b bet y jod x sadi
g gimel k kaf q kof
d dalet l lamed r reš
h he m mem S šin
w vav n nun t tav
z zajin s samek
H het o ajin

Podobno kot je gotov po mariborsko gotof, so Feničani poznali za črko vav
dva znaka: w in f. Zato ni čudno, da so Grki na to mesto postavili svojo
digamo ϝ. Iz imen feničanskih črk in njihovega vrstnega reda sklepamo, da so
le-te semitskega izvora. Semitski narodi so od nekdaj prebivali na področju
Bližnjega Vzhoda, vzhodno od Sinaja pa vse do Tigrisa, severno do Male
Azije in daleč na Arabski polotok na jugu.

Po nekaterih teorijah semitske pisave izhajajo iz tako imenovane protosemit-
ske. Beseda πρῶτος pomeni v grščini prvi, sprednji, najzgodnejši. Beseda
Semit naj bi izvirala iz biblijske osebe Sem, Jafetovega in Hamovega brata.

Ko pa je Noe imel petsto let, je dobil sinove Sema, Hama in Jafeta. (Prva

Mojzesova knjiga (5, 32))
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Sem, Ham in Jafet (hebrejsko !Mש, !Mח in (יפת! so se Noetu (hebrejsko (נח! rodili
že pred vesoljnim potopom.

Težko je reči, kdaj točno je nastala feničanska pisava. Nekateri postavljajo
njene začetke v prvo polovico drugega tisočletja pred našo ero. Feničanska
pisava po nekaterih teorijah izhaja iz ugaritske, katere alfabet za razliko od
feničanskega še nima črke šin:

a alef T tet p pe
b bet y jod x sadi
g gimel k kaf q kof
d dalet l lamed r reš
h he m mem
w vav n nun t tav
z zajin s samek
H het o ajin

Ugaritska pisava je poimenovana po arheološkem najdišču, v davnih časih
živahnem pristanišču in kulturnem središču Ugarit, po arabsko �

IK
PA
	
«ð


@, v

bližini današnjega kraja Ras Šamra, arabsko �
èQÒ

�
� �


@P, severno od Latakije,

arabsko Al Ladakija, �
éJ


�
¯

	
XCË@, grško Λαοδικεία ob sredozemski obali v Siriji.

Veščino pridobivanja škrlata naj bi se Feničani naučili ravno v Ugaritu.

Ugaritska pisava je klinopisna. Pred njenim nastankom so klinopis uporab-
ljali Sumerci (okoli 2800 pne.), Akadijci (okoli 2300 pne.) in Babilonci (okoli
2000 pne.). To je bila deloma ideografska, deloma zlogovna pisava. Ideo-
grafska pisava označuje neki pojem s preprosto risbo. Ideografski znak ne
označuje glasu tako kot črka. Pri ugaritski pisavi zasledimo napredek, znak
oziroma črka namreč označuje glas. Klinopisne ugaritske črke so se prilago-
dile semitskemu jeziku. Znakov za samoglasnike niso uvedli, najbrž jih zato
še danes nimata arabska in hebrejska pisava. Hitro pa opazimo, da so imena
črk v ugaritski, hebrejski, arabski in grški pisavi precej podobna. Prav tako
vrstni red, ki se je očitno ustalil že zelo zgodaj. Kot kaže, je prvi glas v
imenu črk začetni glas neke običajne besede, na primer alef – vol, bet – hiša,
gimel – kamela, dalet – vrata. Pisali so različno: od desne proti levi kot se
to dela še dandanes v hebrejski in arabski pisavi, od leve proti desni, pa tudi
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v zavojih, tako kot so nekdaj kmeti orali njive. Oblika črk se je prilagajala
smeri pisave. Tak način pisanja označujemo z besedo bustrofedon, ki je na-
slala iz grških besed βοῦς, kar pomeni govedo, in στροφή, kar pomeni zavoj,
upogib, obrat. Če je Feničan pisal z levi proti desni, je črko he zapisal kot
h, v obratni smeri pa kot e.

Kot je že bilo rečeno, so se morda semitski alfabeti razvili iz skupnega, pro-
tosemitskega, ki ima triindvajset znakov. Ni sicer znano, kaj naj bi pomenil
zadnji znakv. Če je verjeti gospodu Petru Wilsonu, ki je omogočil v LATEX-u
zapisati vse te starodavne alfabete, je protosemitski takšen:

a alef T tet p pe
b bet y jod x sadi
g gimel k kaf q kof
d dalet l lamed r reš
e he m mem S šin
w vav n nun t tav
z zajin s samek v ??
h het o ajin

Aramejski alfabet se je razvil iz feničanskega okoli leta 900 pred našo ero.
Svoj čas je bil razširjen od Male Azije pa vse do Indije, to se pravi po vsem
perzijskem kraljestvu. Ima prav tako dvaindvajset črk:

a alaf T tet p pe
b bet y jud x sade
g gamal k kaf q kof
d dalat l lamad r reš
h he m mem S šin
w vav n nun t tav
z zajin s semkat
H het o ajin

Aramejsko pisavo so uporabljali za zapis aramejskih besedil. Nekateri deli
Starega testamenta so bili izvirno napisani v aramejščini: deloma Ezra, Jere-
mija in Danijel. Aramejščina je bil jezik, v katerem je govoril Jezus Kristus.
Izvirnih besed, ki jih je izrekel, je zapisanih zelo malo.
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Besedila v hebrejskem jeziku se običajno zapisuje, od desne proti levi, s he-
brejskim alfabetom. Seveda obstajajo, tako kot v drugih sodobnih pisavah,
razne oblike tiskanih hebrejskih črk. Za primerjavo z drugimi semitskimi al-
fabeti si poglejmo brez zaključnih črk klasičnega hebrejskega, ki ga imenujejo
alef-bet ivri, v hebrejščini עברי! :אלÊPבית

א! alef ט! tet פ|! pe
ב! bet י! jod צ|! cade
ג! gimel כ|! kaf ק! kof
ד! dalet ל! lamed ר! reš
ה! he מ|! mem ש! šin
ו! vav נ|! nun ת! tav
ז! zajin ס! samek
ח! het ע! ajin

Hebrejski alfabet ima posebne znake za zaključni kaf, mem, nun, pe in cade:
!K, !M, !N, !P in !Z.

Babilonskemu kralju Baltazarju (vladal 552–543) se je na neki pojedini, na
kateri ni manjkalo žlahtne kapljice in kar zraven spada in ko je bil že nekoliko
v rožicah, prikazala človeška roka, ki je s prstom pisala na zid neke skrivno-
stne besede. Skrivnostne so bile že zato, ker so bile brez samoglasnikov in
jih je bilo moč brati tako ali drugače. Nihče jih ni znal razložiti, dokler si ni
nekdo spomnil na preroka Danijela, ki je bil med ujetniki. Na kraljev ukaz
so šli ponj in ga privedli pred kralja. Preroku so obljubili bogato nagrado
za razlago besed, ki so bile: mene, mene, tekel, uparsin, kar je pomenilo
šteto, prešteto, stehtano, razdeljeno. Natančneje o tem v Starem testamentu
(Danijel (5, 25–28)). Še isto noč so Baltazarja ubili, nad Babilonom pa so
zavladali Perzijci.

Če je roka pisala v hebrejščini, je bil verjetno napis tak:

!Nופרסי Ê תקל Ê מנא Ê מנא

Lahko pa so bile besede tudi kako drugače razporejene. Kdo ve. O tem v
Bibliji nič ne piše.

Holandski slikar in grafik Harmenszoon van Rijn Rembrandt (1606–1669) je
ta napis naslikal v olju na platno. Delo je znano kot Baltazarjeva gostija.
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Napis v hebrejščini na sliki se bere po spolpcih od desne proti levi in od
zgoraj navzdol. Črke v takem pravokotniku pa so videti še bolj skrivnostne:

ס! ו! ת! מ|! מ|!
י! פ|! ק! נ|! נ|!
!N ר! ל! א! א!

Ni pa Danijelova razlaga skrivnostnega napisa edino mesto, kjer je v Bibliji
govora o črkah in pisanju. V Janezovem evangeliju najdemo:

Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvo-
vanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli: "Učitelj, tole ženo smo zasačili
v prešuštvovanju. Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti
praviš?"To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga mogli tožiti. Jezus se
je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je
vzravnal in jim rekel: "Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen
vanjo."Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za
drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena v sredi. Je-
zus se je vzravnal in ji rekel: "Kje so, žena? Te ni nihče obsodil?"Rekla je:
"Nihče, Gospod."In Jezus ji je dejal: "Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej
ne gréši več!"(Janez (8, 3–11))

Nič pa ni omenjeno, kaj je Kristus pisal po tleh, niti tega ne, ali je pisal
besede. Če jih je, so bile verjetno aramejske, seveda v aramejskem alfabetu.
Vsekakor je najpomembnejši nauk opisanega dogodka.

Na področju Bližnjega Vzhoda so od nekdaj prebivali številni narodi in ljud-
stva. Med seboj so se prerivala, preganjala, preseljevala, trgovala, drug dru-
gega ropala, se krepila, vladala, propadala, se pa tudi drug od drugega učila.
Zanimivo ljudstvo so bili Nabatejci. Kar je lepega ostalo od njih, je Petra
(grško Πέτρα, kar pomeni skala, arabsko Z @Q

�
�J. Ë @, al Batra), v skalo vklesano

svetovno čudo v današnji Jordaniji. Nabatejci so svoj največji razcvet doži-
veli v četrtem stoletju pred našo ero. Veliko so trgovali, zlasti s kadili, miro,
začimbami in katranom iz Mrtvega morja. Slednjega so Egipčani uporab-
ljali za balzamiranje. Nabatejce omenja grški zgodovinar Diodor Siciljanski
(Διόδωρος Σικελιώτης, 1. stoletje pne.), zapisani pa so tudi v Prvi knjigi
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Makabejcev:

Juda Makabejec in njegov brat Jonatan pa sta prekoračila Jordan in nastopila
tridnevno pot po puščavi. Naletela sta na Nabatejce, ki so se jima miroljubno
približali in povedali vse, kar se je pripetilo njunim bratom v Gileadu. (Prva

knjiga Makabejcev (5, 24–25))

Jonatan pa je poslal svojega brata Janeza, ki je poveljeval četam, z naročilom,
naj od njegovih prijateljev Nabatejcev izprosi dovoljenje, da bi smeli shraniti
pri njih svojo obilno prtljago. (Prva knjiga Makabejcev (9, 35))

Petro so zgradili okoli leta 100 pred našo ero. Leta 106 naše ere so jih
dokončno podjarmili Rimljani. Sestavili pa so svoj, nabatejski alfabet:

a alaf T tet p pe
b bet y jod x sade
g gamal k kaf q kof
d dalat l lamad r reš
h he m mem S šin
w vav n nun t tav
z zajin s simkat
H het o ajin

Bil je predhodnik arabskega, ki pa ima nekoliko več črk. Za primerjavo
zapišimo tiste, ki ustrezajo nabatejskim:

@ alif   t.a
	

¬ fa
H. ba ø



ja � s.ad

h. džim ¼ kaf �
� qaf

X da È lam P ra
è ha Ð mim �

� šin
ð vav 	

à nun �
H ta

	P zaj � sin
h h. a ¨ ajn

Grki so se glede pisave zgledovali po Feničanih. Spoznali so, da feničanske
črke popolnoma ne ustrezajo njihovemu jeziku, v katerem so važni samogla-

12



sniki. V devetem in osmem stoletju pred našo ero so začeli zapisovati s svojim
alfabetom, v katerem so bili tudi samoglasniki. Kakšno črko pa so tudi malo
preoblikovali, zasukali ali prezrcalili. Spremenili so tudi črkam imena, ki so
izgubila svoj prvoten pomen. Vrstnega reda črk niso spreminjali, popolnoma
nove so dodali na koncu alfabeta. Tako kot Feničani so tudi Grki na začetku
imeli samo velike črke, male so uvedli kasneje.

Feničanski alef (a) je postal znak za samoglasnik A. Črka je dobila ime alfa.
Črka he (h) je postala znak za samoglasnik E in dobila ime epsilon, črka
ajin (o) pa znak za samoglasnik O z imenom omikron. Za samoglasnik I so
vzeli feničanski jod (y), črko pa imenovali jota. Grške besede se ne morejo
končati na karkoli, ampak le na samoglasnik, dvoglasnik in na Σ, Ρ, Ν, Ξ,

Ψ. Zato na primer alfa, ne pa alef.

Feničansko črko vav (w), za katero je ustrezni glas na Grškem izginjal, so
najprej uporabili za glas U, pozneje za Ü. Črko so imenovali ipsilon in jo
dodali na konec alfabeta, na dvaindvajseto mesto, za črko tav. Nekatera
narečja pa so vav še uporabljala, zato so uvedli znak digama, to je Ϝ, v mali
obliki ϝ, in ga pustili na šestem mestu.

Feničani so imeli kar štiri sičnike: zajin, samek, sadi, šin, v znakih z, s, x,
S. Črko zajin so Grki ohranili na sedmem mestu, prevzela je vlogo glasu DZ,
preimenovali pa so jo v zeta. Glasu Š ali česa podobnega Grki niso imeli,
zato so feničanski šin (S) uporabili za glas s, črko pa so zasukali, da jo niso
zamenjevali s podobno črkom. Tako je nastala črka s, ki so jo poimenovali
sigma. Ostala je na dvajsetem mestu. Črko samek so nadomestili s črko x,
ki je znak za KS, dobila pa je ime ksi. Črko sadi, torej x, so nekateri še
uporabljali za ostri S, sicer pa so jo nadomestili s ss.

Za P in K s pridihom so si izmislili črki fi in hi, torej f in X in ju dodali
za ipsilon. Vpeljali so še črko psi z znakom P za glas PS in jo postavili za
črko hi. Feničanska črka het, to se pravi H, je postala neizkoriščena, nekateri
je niso več niti izgovarjali, zato so jo Grki začeli uporabljati za dolgi E, jo
preimenovali v eta in jo pisali kot h. Za dolgi O so vpeljali črko omega in
jo pisali kot O. Predstavljamo si lahko, da O nastane iz črke o tako, da to
spodaj prerežemo in oba konca zavihamo navzven. Svoje mesto je O našla
čisto na koncu alfabeta.
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Besedi omikron in omega nista brez pomena. Prva pomeni mali O, druga pa
veliki O. Ker grška beseda ψιλός pomeni gol, gladek, razgaljen, nag, bi lahko
rekli, da črki epsilon in ipsilon pomenita gladki E in gladki I.

Črke T, thet, niso kaj dosti spreminjali, izgovarjali so jo verjetno vsi zelo
podobno, nekako tako kot danes Angleži svoj th, na primer v besedi thin.

Ko so grške besede prenašali v latinščino, so črko x nadomestili z X, črko
f v PH, črko X pa v CH. Iz latinščine je ta navada prešla v nekatere mo-
derne evropske jezike. Zato imamo še danes na primer CHAOS iz Xaos,
PHYSICS iz fysis, PSYCHE iz PyXh in XERXES iz xerxhs.

Majhen problem je nastal pri zapisu števnikov, ker je zmanjkala ena črka v
številskem sistemu, namreč znak za 900. Grki ne bi bili Grki, če ne bi nekaj
ukrenili: za 900 so vzeli najprej opuščen feničanski znak x, sadi, ki so ga
preoblikovali v znak ϡ in ga imenovali sampi.

Števniki od 1 do 9 so bili

a, b, g, d, e, F, z, h, T,

od 10 do 90 po deseticah

i, k, l, m, n, x, o, p, q

in od 100 do 900 po stoticah

r, s, t, y, f, X, P, O, ϡ.

Kasneje so jim dodali še črtico desno zgoraj, da se je vedelo, da gre za število.
Z uvedbo malih črk so tudi števila zapisovali z njimi. Tako bi na primer s
starimi črkami zapisali: 1949 = ,aϡmT. Prav tako so označevali vladarje.
Špartanski kralj Arhidam III. bi bil, zapisan v starinski grščini: arXida
mos g’. Njegov doprsni kip so našli v Herkulaneumu pod Vezuvom in so
ga dolgo časa imeli za Arhimedovega iz Sirakuz.

Od 1000 naprej se je vse to ponovilo, dodali so za oznako števila črtico levo
spodaj. Tako se je dalo zapisati števila do 999 999. Za večja števila so si
izmislili še dodatne oznake, o čemer pa tu ne bomo razpravljali. Za število
6 so začeli uporabljati znak stigma, ki se piše kot ϛ. Ničle, tako kot drugi
narodi, niso poznali vse do časov, ko so jo iz Indije posredovali Arabci.

Grški alfabet v šestem stoletju pred našo ero je imel šestindvajset črk bil

14



torej takšen:

a alfa T theta p pi P psi
b beta i jota q kopa O omega
g gama k kapa r ro
d delta l lambda s sigma
e epsilon m mi t tav
F digama n ni y ipsilon
z zeta x ksi f fi
h eta o omikron X hi

Pesnik Simonides s Keosa (Σιμωνίδης ὁ Κεῖος, 556–468), je napisal za epitaf
(ἐπιτάφιον, iz ἐπί, na, pri; τάφος, grob) v Termopilah (Θερμοπύλαι, iz θερμός,
topel; πύλη, vrata, soteska; tam so bili namreč topli vodni vrelci), kjer se je
leta 480 pred našo ero odvijala bitka (μάχη τῶν Θερμοπυλῶν) med Perzijci
in Špartanci ali Lakedaimonci, naslednje besede, ki bi bile s črkami zgornjega
alfabeta videti take:

O xein aggellein

lakedaimoniois oti thde

keimeTa tois keinOn

rhmasi peiTomenoi

To pomeni v prevodu Antona Sovréta, enega najboljših prevajalcev iz stare
grščine v slovenščino, kar smo jih Slovenci kadarkoli imeli:

Tujec, ki greš v Lakedaimon, povej, da še zmerom ležimo v klancu stražarji
zvesti, kakor je velel ukaz.

V resnici se črke na epitafu nekoliko razločujejo od tistih v zgornji tabeli.

V Perziji so za veličastne kraljeve napise, recimo v Perzepolisu (Περσέπολις),
uporabljali staro perzijsko klinopisno pisavo od šestega do četrtega stoletja
pred našo ero, za običajna besedila pa so uporabljalo elamitsko klinopisno
pisavo ali pa aramejsko pisavo. Perzijski kralj Kserks I. (grško Ξέρξης Α΄,
519–465), ki je vodil perzijsko vojsko leta 480 pne. nad Grčijo, je bil naslednik
Dareja I. (grško Δαρεῖος Α΄, 550–486). Slednji je vladal v času bitke pri
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Maratonu (μάχη τοῦ Μαραθῶνος). Darej in Kserks se v stari perzijski pisavi
zapišeta kot

daryvhuS xSyarSa

in izgovorita približno kot Darajavahuš oziroma Hšajarša. V novi perzijski
pisavi sta imeni videti zapisani takole: Kserks kot A

�
�PAJ


�
�

	
k in Darej Veliki

kot ÀP 	QK.
�

��
P@X, kar izgovarjamo približno kot Darijuš Bozorg.

Grški alfabet se je izpopolnjeval in v četrtem stoletju pred našo ero je bil s
svojimi štiriindvajsetimi črkami takšen:

a alfa i jota r ro
b beta k kapa s sigma
g gama l lambda t tav
d delta m mi y ipsilon
e epsilon n ni f fi
z zeta x ksi X hi
h eta o omikron P psi
T theta p pi O omega

Opazimo, da sta bili opuščeni črki digama F in kopa q. Še naprej pa so ju
uporabljali za zapis števili 6 oziroma 90. Za starogrško matematiko je bil
vrstni red črk izredno pomemben, ker so jih, podobno kot drugi narodi na
Bližnjem vzhodu, uporabljali tudi za zapis števil.

Male grške črke so vpeljali kasneje, tudi simbole za akcente ΄ (ostrivec), `

(krativec), ῀ (cirkumfleks) in ¨ (diareza) ter pridiha ῾ (krepki pridih) in ᾿ (šibki
pridih). Vse to so vpeljali za pravilen zapis besed in da bi se tujci laže naučili
pravilne grščine, zlasti v izgovorjavi. Z znakom za pridih mora biti označen
samoglasnik ali dvoglasnik na začetku besede. Pri pravih dvoglasnikih je znak
za pridih na drugem delu. Na latinskih besedah grškega izvora se takoj vidi,
kdaj je pridih krepki, kdaj šibki. Slavni zdravnik Hipokrat je po latinsko
Hippocrates, po grško ῾Ιπποκράτης. Znanstvenik Arhimed pa Archimedes,
grško Ἀρχιμήδης.

Zadnja leta pa je sploh v modi, da se imena zapiše originalno, recimo po
grško, če je le priložnost, pa tudi po arabsko, indijsko ali rusko.
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Prav nič ne bo škodilo, če ponovimo grški alfabet, ki ga uporabljamo danda-
nes:

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

Iz grškega alfabeta se je na Apeninskem polotoku razvil etruščanski alfabet:

a alfa T theta p pi X hi
b beta i jota S sade P psi
g gama k kapa q kopa v vav?
d delta l lambda r ro
e epsilon m mi s sigma
F digama n ni t tav
z zeta x ksi y ipsilon
h eta o omikron f fi

Prvi zapisi so iz šestega stoletja pred našo ero. Iz njega se je razvila latinska
abeceda, kakršno uporabljamo z nekaj dodatki tudi mi. Iz grškega alfabeta
je z rahlimi spremembami in dopolnitvami nastal v helenističnem obdobju
koptski alfabet v Egiptu.

Pričujoče gradivo je nastajalo, ko smo 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, na hitro
predelali zgodovino grške matematike.

Ljubljana, julij 2013 Dr. Marko Razpet
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1 Izvor imena

Dejnostratova kvadratrisa je samo ena od krivulj, ki so jih odkrili v antiki
in kasneje pri reševanju problema kvadrature kroga. Izkaže se, da je ista
krivulja dobra tudi za razdelitev kota na tri, celo več enakih delov. Krivulja
nam torej reši tudi problem trisekcije ali tretjinjenja kota. Povejmo, da ne
gre za evklidsko reševanje, ki dovoljuje uporabo samo neoznačenega ravnila
in šestila, ampak privzema kvadratriso kot konstrukcijsko orodje. Problem
kvadrature kroga se ukvarja s pretvorbo kroga v ploščinsko enako velik kva-
drat. Kot so dokazali šele v novem veku, se tega evklidsko v splošnem ne da
narediti.

Beseda kvadrat, ki v geometriji označuje pravilni štirikotnik, je latinskega iz-
vora. Veliko jezikov jo je predelalo iz besede quadratum. Vse, kar se začne na
quadr-, ima neko zvezo s številom štiri, latinsko quattuor. Nekateri jeziki so
ustvarili za kvadrat tudi svoje besede. Nemci Geviert, ker je pač vier število
štiri. Toda te besede ne uporabljajo prav pogosto, raje imajo Quadrat. Čehi
imajo čtverec, Slovaki štvorec, Angleži square, Madžari négyzet, Francozi
carré in tako dalje. Slovenci imamo v rezervi besedo štirják, za katero pa le
malokdo ve. Zato, ker je ploščina kvadrata s stranico a enaka a2, kar beremo
kot a kvadrat ali a na kvadrat, imenujemo produkt a · a kar kvadrat števila
a. Ponosni Grki so imeli seveda za kvadrat svoj izraz: τετράγωνον. Beseda
je nastala iz števnika τέτταρες, štiri, in γωνία, kot. Kvadraturi kroga pa so
rekli τετραγωνισμὸς τοῦ κύκλου. Beseda κύκλος pomeni krog. V latinščini
je ta postal cyclus, od koder smo dobili na primer besede ciklus, cikel, bicikel,
cikličen, acikličen, reciklirati.

Pretvorba pravokotnika ABCD v ploščinsko enakovreden kvadrat ljudem že
od najstarejših časov ni delala težav. Z višinskim izrekom v pravokotnem
trikotniku, za katerega izpeljavo rabimo le nekaj znanja o podobnih triko-
tnikih, hitro konstruiramo stranico kvadrata, ki ima enako ploščino kot dani
pravokotnik. Potreba po pretvarjanju je nastala na primer pri delitvi zemlje,
njeni zamenjavi in prodaji.

Konstrukcija je preprosta. Pravokotniku ABCD s stranicama |AB| = |CD|
in |BC| = |DA| najprej načrtamo krožni lok polmera |BC| s središčem v
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oglišču B, ki seka podaljšek stranice AB v točki E. Nato konstruiramo
središče S daljice AE in načrtamo polkrožnico s središčem v S nad daljico
AE. Pravokotnica skozi točko B seka polkrožnico v točki F . Daljica BF je
stranica iskanega kvadrata BHGF , ki ga brez težav konstruiramo (slika 2).
Upoštevamo namreč, da je po višinskem izreku |BF |2 = |AB| · |BE|.

Slika 2: Kvadratura pravokotnika.

Pretvorba paralelograma ABCD v ploščinsko enak pravokotnik ABC ′D′, ki
ga potem pretvorimo po pravkar opisanem postopku v ploščinsko enak kva-
drat, je še lažja (slika 3). Ploščina paralelograma je namreč enaka produktu
osnovnice in višine nanjo.

Slika 3: Pretvorba paralelograma v ploščinsko enak pravokotnik.

Beseda paralelogram, grško παραλληλόγραμμον, je sestavljena iz treh besed.
Prvi del je predlog παρά, kar pomeni poleg, ob strani, zraven, mimo, drugi
del pride iz ἀλλήλων, kar je drug drugega, zadnji del pa iz γραμμή, črta. Za
paralelogram je bila predlagana slovenska beseda vštričnik, za vzporednici
pa vštričnici. Žal se besedi nista prijeli.
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Prav tako lahko pretvorimo trapez ABCD v ploščinsko enakovreden pravoko-
tnik. Konstruirati je treba le pravokotnici skozi središči E in F stranic BC in
DA na stranici AB in CD oziroma njuna podaljška, da dobimo pravokotnik
A′B′C ′D′ (slika 4).

Slika 4: Pretvorba trapeza v ploščinsko enak pravokotnik.

Beseda trapez je tudi grškega izvora. Je nekoliko krajša kot τραπέζιον, ki jo
uporablja Evklid (Εὐκλείδης) v svojih Elementih (Στοιχεῖα). Beseda ima iz-
vor v drugi, τράπεζα, kar lahko pomeni miza, obed, oltar, menjalnica, plošča.
Nam znana beseda banka je nastala v srednjem veku in dobesedno pomeni
klop, ker so na klopi menjali in posojali denar. Italijansko je klop banca, fran-
cosko banque, nemško Bank, angleško bench. Zato je banka v novi grščini kar
τράπεζα. Na smetišču zgodovine je ostala slovenska beseda polvštričnik za
trapez. Paralelogram, vštričnik ima dva para med seboj vzporednih stranic,
trapez pa pol toliko, zato polvštričnik.

Podobno pretvorimo najpreprostejši lik, trikotnik ABC, v ploščinsko enak
pravokotnik A′B′C ′D′ (slika 5).

Slika 5: Pretvorba trikotnika v ploščinsko enak pravokotnik.
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Trikotnik je po grško τρίγωνον; τρία pomeni tri, γωνία pa kot. Iz te besede
smo dobili trigonometrijo. Njen zadnji del izhaja iz μετρέω, merim.

Obvladamo torej pretvarjanje likov, ki so omejeni z ravnimi črtami, v ploščin-
sko enake kvadrate. Zapleten lik z ravnimi črtami razdelimo na enostavnejše
in te pretvorimo v kvadrate. Denimo, da smo delili dvakrat in dobili dva
kvadrata, enega s stranico a, drugega s stranico b. Kako sedaj konstruirati
kvadrat s stranico c, ki bo imel ploščino c2 = a2 + b2? Nič lažjega! Konstrui-
ramo pravokoten trikotnik s katetama a in b. Kot vemo, ima po Pitagorovem
izreku tedaj hipotenuza dolžino c. Očitno lahko potem korak za korakom več
kvadratov pretvorimo v kvadrat, ki ima za ploščino vsoto njihovih ploščin.
Vse opisane kvadrature, od pravokotnika do trikotnika, lahko naredimo po
evklidsko, z neoznačenim ravnilom in šestilom.

Vse skupaj pa postane težje, kakor hitro so liki omejeni tudi s krivimi čr-
tami. Že pri takih, ki so omejeni s krožnimi loki in ravnimi črtami, se nam
kvadratura vedno ne posreči. Lep primer, ki ga je vredno omeniti, so Hi-
pokratovi mesečki ali Hipokratove lunice, imenovani po Hipokratu s Hiosa
(῾Ιπποκράτης ὁ Χῖος, 460–370). Njega ne smemo zamešati s Hipokratom
s Kosa (῾Ιπποκράτης ὁ Κῷος, 470–410), zdravnikom, ki je najbolj znan po
Hipokratovi prisegi.

Slika 6: Hipokratova mesečka.

Nad enakokrakim pravokotnim trikotnikom ABC je načrtana polkrožnica,
nad katetama pa še manjši polkrožnici. Velika polkrožnica in vsaka od ma-
lih določata po en srpast meseček (μήνισκος): M1 in M2. Oba imata enako
ploščino, denimo P . Hipotenuza trikotnika ABC naj bo 2a. Manjši polkro-
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žnici imata premer a
√

2. Ploščina lika S, ki je omejena s hipotenuzo AB in
obema manjšima polkrožnicama, je enaka vsoti ploščin trikotnika ABC in
vsoti ploščin manjših polkrogov:

S = a2 + 2 · 2πa
2

8 = a2 + πa2

2 .

Ploščina večjega polkroga je πa2/2. Zato je skupna ploščina obeh mesečkov
enaka

2P = S − πa2

2 = a2,

kar je enako ploščini kvadrata s stranico a. Vsak meseček ima ploščino a2/2,
kvadrat s tako ploščino ima stranico a

√
2/2, kar je ravno polovica katete

trikotnika ABC (slika 6). Vse to pa zlahka konstruiramo z neoznačenim
ravnilom in šestilom.

Tako je Hipokratu uspelo rešiti problem kvadrature mesečka. Pogosto v zvezi
s Hipokratom navajajo primer različnih mesečkov. Nekateri jima pravijo Al-
hazenova mesečka. Ime sta dobila po islamskem matematiku Ibn Abu Ali al
Hasan al-Haitamu (965–1041), v arabščini Ñ

�
JJ
êË @

	áK.
	á�jË@ 	áK.

	á�jË@ ù



Ê« ñK.


@,

ki mu Evropejci na kratko rečejo Alhazen. Če namreč nad poljubnim pravo-
kotnim trikotnikom s katetama a in b ter hipotenuzo c načrtamo polkrožnico,
nato pa še nad katetama, dobimo na splošno različna mesečka. Z uporabo
Pitagorovega izreka zlahka dokažemo, da je vsota ploščin obeh mesečkov
enaka ploščini trikotnika (slika 7). Ne poznamo pa pretvorbe v kvadrata za
vsak meseček posebej.

Slika 7: Alhazenova mesečka.
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Hipokrat je preštudiral tudi mesečke nad pravilnim šestkotnikom. Ugotovil
je, da je njihova skupna ploščina, ki ji prištejemo še ploščino kroga, katerega
premer je enak stranici šestkotnika, enaka ploščini šestkotnika.

Pravijo pa, da so Hipokrata s Hiosa kot trgovca oropali morski razbojniki.
Vložil je zoper njih v Atenah tožbo, ki se je zavlekla, zato je začel zahajati
k tamkajšnjim filozofom, od katerih se je naučil veliko geometrije. Hipo-
krat je prišel na idejo, kako bi rešili problem podvojitve kocke, v grščini
Διπλασιασμὸς τοῦ κύβου. Njegova ideja je bila, da bi med dolžini a in 2a in-
terpolirali dve drugi, recimo b in c, tako da bi bile a, b, c, 2a v geometrijskem
zaporedju. S tem je zadevo le še zapletel. Veljati bi morale relacije

b

a
= c

b
= 2a

c
= λ

pri nekem pozitivnem λ. Če vse tri relacije med seboj zmnožimo, dobimo
za λ enačbo λ3 = 2. Edina smiselna rešitev je λ = 3

√
2, zato je b = a 3

√
2.

Kocka z robom b ima dvakrat večjo prostornino kot kocka z robom a. Če
bi znali konstruirati samo z neoznačenim ravnilom in šestilom b in c, bi bil
problem rešen. Toda to Grkom ni šlo od rok. Saj jim tudi ni moglo, ker
je problem na ta način nerešljiv, česar pa niso vedeli. Če drugega ne, so
pa odkrili zanimive krivulje, s katerimi so si pomagali, na primer Dioklovo
cisoido in Nikomedovo konhoido. O Dioklu (Διοκλῆς, 240–180) se iz virov
vsaj nekaj izve, o Nikomedu pa le to, da je 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.

Reševanje geometrijskih problemov s čim drugim kot z neoznačenim ravni-
lom in šestilom ni bilo prav nič všeč filozofu Platonu (Πλάτων, 427–347),
Aristotelevemu učitelju in ustanovitelju Akademije v Atenah. Trdil je, da se
tako izgubi in pokvari vse dobro, kar ga je v geometriji. Geometre bi morala
zanimati abstraktnost, ne pa da se ukvarjajo s čutnimi in zaznavnimi rečmi,
kot so nova geometrijska pomagala.

Hipokrat se je ukvarjal tudi z astronomijo. Opazoval je Sonce, Luno in neki
komet ter si po svoje razlagal nebesne pojave. Hipokrata s Hiosa omenja
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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).

2 Konstrukcija Dejnostratove kvadratrise

Pomagača, stroj, aparat ali osebo, ki obvlada kvadraturo, so v latinščini ime-
novali quadrator. Prav tako je trisector tisti ali tisto, kar zna razdeliti kot na
tri enake dele. Tovrstne latinske besede so na primer še auctor, orator, im-
perator, generator. Ustrezne ženske oblike pa so auctrix, oratrix, imperatrix,
generatrix, ustrezni rodilniki pa auctricis, oratricis, imperatricis, generatri-
cis. Rodilniki so v latinščini in grščini včasih pomembni, ker iz njih, ne pa
iz imenovalnikov, delamo nove besede. V slovenščini je tudi nekaj takega:
rodilnik besede kolo je kolesa, iz nje dobimo besedo kolesar, ne pa kolar,
ki označuje poklic izdelovalca koles. Iz telo, telesa dobimo pridevnik tele-
sni, iz tele, teleta pa teletino. Potem je logično, da sta ženski obliki besed
quadrator in trisector kar quadratrix in trisectrix z ustreznima rodilnikoma
quadratricis in trisectricis. Angleži so brez debate ohranili tudi v matematiki
besedi quadratrix in trisectrix za krivulje, ki pomagajo pri kvadraturi kroga
in tretjinjenju kota. Prav tako Nemci, le da pišejo Quadratrix in Trisektrix.
Italijani uporabljajo besedi quadratrice in trisettrice, kar nas spominja na
pralni stroj: lavatrice. Francozi so uvedli besedi quadratrice in trisectrice,
kar izgovarjajo približno kot kvadratris in trisektris. Morda smo ravno po
njih Slovenci sprejeli obliko kvadratrisa in trisektrisa. Temu so sledili tudi
Rusi, zato imajo besedi kvadratrisa in trisektrisa. Če se zgledujemo
po Nemcih, imamo kvadratrika in trisektrika, nekako tako kot smo iz ma-
trix, matricis dobili matrika, ki označuje v linearni algebri pravokotno shemo
števil. Toda Rusi, Ukrajinci, Srbi, Makedonci in Bolgari imajo matrica,
Hrvati pa matrica. Pri svojem so ostali Čehi, Slovaki in Poljaki: matice,
matica, macierz.

Odločimo se torej: kvadratrisa, trisektrisa. To sta krivulji, beseda krivulja
pa je ženskega spola. Tudi v grščini je tako: ἡ γραμμή – črta. To besedo je
uporabil že Evklid v svojih Elementih.
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Prvi, ki se je ukvarjal z Deinostratovo kvadratriso, je bil Hipija iz Elide
(῾Ιππίας ὁ ᾿Ηλεῖος, 5. stoletje pne.). Vedel je, da z njo lahko razdelimo kot
na več enakih delov. Zato jo nekateri imenujejo Hipijeva trisektrisa.

Zgodovinska pokrajina Elida, grško ῏Ηλις, kjer je bil Hipija doma, leži na
zahodnem delu Peloponeza (Πελοπόννησος). Elida meji na severu na Ahajo
(Ἀχαΐα), na vzhodu na Arkadijo (Ἀρκαδία), na jugu naMesenijo (Μεσσηνία),
na zahodu pa jo obliva Jonsko morje (᾿Ιόνιον πέλαγος). Beseda Elida izhaja
iz rodilnika besede ῏Ηλις, to je ῏Ηλιδος. V Elidi je tudi mesto ῏Ηλις, še bolj
pa poznamo starodavno Olimpijo, ᾿Ολυμπία, kjer so prirejali olimpijske igre
od leta 776 pne. naprej. Grki se med igrami niso med seboj bojevali, leta
pa so šteli po olimpiadah. Čas prve olimpiade je bil od poletja leta 776 do
poletja 772 pne. Govorili so na primer takole: v tretjem letu šeste olimpijade.
Ni težko posplošiti: čas n-te olimpijade je trajal od poletja leta 780− 4n do
poletja leta 776− 4n za čas pred našim štetjem. Leta 394 naše ere je antične
olimpijske igre ukinil cesar Teodozij I.

Kako je opredeljena Dejnostratova kvadratrisa? Vzemimo polkrog s polme-
rom a (slika 8). Krajišči premera sta A in B, središče pa O. Postavimo
daljico AC z dolžino a, pravokotno na premer polkroga. Zavrtimo polmer
OA okoli O s konstantno kotno hitrostjo v pozitivni smeri proti polmeru OB
prek vmesnih leg OA′′, hkrati pa daljico AC vzporedno samo s seboj pre-
mikamo s konstantno hitrostjo po premeru AB prek vmesnih leg A′C ′ tako,
da polmer in daljica hkrati prispeta v B. Presečišče T daljice in polmera
pri tem opiše v blagem loku krivuljo, ki ji pravimo Hipijeva trisektrisa ali
Dejnostratova kvadratrisa.

Da bi poiskali enačbo kvadratrise, postavimo pravokotni kartezični koordi-
natni sistem Oxy, kakor kaže slika 8. Ko polmer OA′′ oklepa z osjo x kot ϕ,
ima točka A′′ koordinati (a cosϕ, a sinϕ). Zaradi enakomernosti gibanja po
krožnici oziroma po premeru mora veljati sorazmerje:

ϕ : π = |AA′| : 2a = (a− x) : 2a.

Pri tem je x abscisa točke T . Zato velja

y = x tanϕ = x tan (a− x)π
2a = x tan

(
π

2 −
πx

2a

)
= x cot πx2a .
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Slika 8: Nastanek Dejnostratove kvadratrise.

S tem smo našli enačbo Dejnostratove kvadratrise:

y = x cot πx2a , (−a ≤ x ≤ a).

Sama enačba ima smisel tudi za |x| > a razen za |x| = 2na, kjer n naravno
število. Takrat ima krivulja navpične asimptote.

Navidez funkcija

x 7→ f(x) = x cot πx2a
za x = 0 ni definirana, a ima na srečo tam odpravljivo posebnost. Velja
namreč

lim
x→0

x cot πx2a = lim
x→0

xcos πx2a
sin πx2a

= lim
x→0

x

sin πx2a
= 2a

π
.

Zato lahko brez skrbi vzamemo: f(0) = 2a/π. To je tudi največja vrednost
funkcije f na intervalu [−a, a]. Na tem intervalu je f zvezna. Ravno ta π
v izrazu za največjo vrednosti funkcije f omogoča kvadraturo kroga. Točko,
kjer ima f maksimum, označimo z M . V antiki pojma limite še niso po-
znali, a so naš f(0) vseeno izračunali, in sicer z metodo protislovja. Stari so
predpostavili, da je limita malo večja oziroma malo manjša od prave, kar je
obakrat vodilo v protislovje. Ostala je le tretja možnost, prava vrednost.
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3 Ploščina, prostornina

Ploščino S lika pod Dejnostratovo kvadratriso in nad premerom (slika 9)
dandanes brez večjih težav izračunamo z integralom:

S = 2
∫ a

0
x cot πx2a dx.

Z uvedbo nove integracijske spremenljivke u, za katero je 2au = πx, integral
precej polepšamo in imamo

S = 8a2

π2

∫ π/2

0
u cotu du.

Z nepogrešljivo metodo integracije per partes dobimo naprej

S = 8a2

π2

(
u ln sin u|π/2

0 −
∫ π/2

0
ln sin u du

)
= −8a2

π2

∫ π/2

0
ln sin u du.

Dobljeni integral je znan, dobimo ga v vsaki malo boljši knjigi, ki obravnava
infinitezimalni račun: ∫ π/2

0
ln sin u du = −π2 ln 2.

Sicer se ga izračuna z majhnimi triki po nestandardni poti. Tako je po
krajšem računu pred nami rezultat

S = 4a2

π
ln 2.

Za dolžino dobimo grd integral. Prostornina Vx telesa, ki ga lik opiše pri
vrtenju okoli abscisne osi (slika 10), je enaka

Vx = 2π
∫ a

0
x2 cot2 πx

2a dx.

Z enako zamenjavo integracijske spremenljivke kot pri računanju ploščine S
dobimo

Vx = 16a3

π2

∫ π/2

0
u2 cot2 u du.

Po krajšem računu dobimo:

Vx = 16a3

π
(ln 2− π2/24).
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Slika 9: Lik pod kvadratriso s težiščem.

Po Papos–Guldinovem pravilu lahko izračunamo, kje ima lik (kot homogena
tanka ploščica) težišče. Abscisa težišča je zaradi simetrije xT = 0, za ordinato
yT pa velja:

2πyT · S = Vx.

Iz te enostavne relacije izrazimo:

yT = a
( 2
π
− π

12 ln 2

)
.

To je nekoliko več od četrtine polmera a.

Slika 10: Prvo rotacijsko telo.

Podobno zapišemo prostornino Vy telesa, ki nastane, ko lik na sliki 9 zavrtimo
okoli osi y:

Vy = 2π
∫ a

0
xy dx = 2π

∫ a

0
x2 cot πx2a dx.
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Z vpeljavo iste nove integracijske spremenljivke kot v primeru Vx zapišemo

Vy = 16a3

π2

∫ π/2

0
u2 cotu du.

Spet z metodo integracije per partes pričnemo računati takole:

Vy = 16a3

π2

(
u2 ln sin u

∣∣∣π/2

0
− 2

∫ π/2

0
u ln sin u du

)
=

= 16a3

π2

(
−2

∫ π/2

0
u ln sin u du

)
.

Sedaj nastane glavni problem: izračun integrala

J = −2
∫ π/2

0
u ln sin u du,

ki ni nič kaj prijazen. Spomnimo se, da smo pri funkciji Lobačevskega nekoč
srečali naslednji razvoj v vrsto:

− ln(2 sin(ϑ/2)) =
∞∑
n=1

cos(nϑ)
n

, (0 < ϕ < 2π).

Če vstavimo ϑ = 2u, imamo razvoj:

− ln(2 sin u) =
∞∑
n=1

cos(2nu)
n

, (0 < u < π).

Iz tega dobimo najprej za 0 < u < π

−u ln sin u = u ln 2 +
∞∑
n=1

u cos(2nu)
n

,

z integracijo pa

J = 2 ln 2
∫ π/2

0
u du+ 2

∞∑
n=1

1
n

∫ π/2

0
u cos(2nu) du.

Za naravno število n je po metodi integracije per partes

Kn =
∫ π/2

0
u cos(2nu) du = u

2n sin(2nu)
∣∣∣∣π/2

0
− 1

2n

∫ π/2

0
u sin(2nu) du =

= 1
4n2 cos(2nu)

∣∣∣∣π/2

0
= (−1)n − 1

4n2 .
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To pomeni, da je

K2m = 0, K2m−1 = − 1
2(2m− 1)2

za vsako naravno število m. Zato lahko zapišemo

J = π2

4 ln 2−
∞∑
m=1

1
(2m− 1)3 .

Vrsta zgoraj pa je v tesni zvezi z Riemannovo funkcijo

ζ(s) =
∞∑
n=1

1
ns
, (s > 1).

Iz razdelitve vrste na člene s sodimi in lihimi indeksi, to je

ζ(s) =
∞∑
m=1

1
(2m)s +

∞∑
m=1

1
(2m− 1)s = 1

2s ζ(s) +
∞∑
m=1

1
(2m− 1)s ,

takoj dobimo
∞∑
m=1

1
(2m− 1)s = (1− 2−s)ζ(s).

Za s = 3 imamo ∞∑
m=1

1
(2m− 1)3 = 7

8ζ(3)

in nazadnje
J = π2

4 ln 2− 7
8ζ(3).

Prostornino rotacijskega telesa (slika 11) lahko izrazimo v obliki

Vy = 2a3

π2 (2π2 ln 2− 7ζ(3)).

Riemannova funkcija ζ(s) je dobila ime po nemškem matematiku Georgu
Friedrichu Bernhardu Riemannu (1826–1866). Bruci na fakultetah, kjer je
vsaj malo matematike, se že v prvem letniku srečajo z Riemannovim inte-
gralom. V tem besedilu dejansko uporabljamo Riemannov integral pri raču-
nanju ploščin in prostornin. Je pa še več drugih reči v matematiki, ki nosijo
Riemannovo ime.
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Slika 11: Drugo rotacijsko telo.

Leonhard Euler (1707–1883) je prvi rešil tako imenovani baselski problem,
ko je leta 1735 seštel vrsto

ζ(2) =
∞∑
n=1

1
n2

in dobil ζ(2) = π2/6. Vrednosti ζ(2), ζ(4), ζ(6), . . . se vse lepo izražajo z
ustreznimi potencami števila π, za ζ(3) pa nimamo nekega lepega, zaklju-
čenega končnega izraza, ki bi vseboval znane konstante. Nihče ni posebno
srečen, ko na primer vidi:

ζ(3) = π2

7

(
2 ln 2− 1 + 2

∞∑
n=1

ζ(2n)
(n+ 1)4n

)
.

Slika 12: Težišče polovice lika pod Dejnostratovo kvadratriso.

Po vsem tem lahko izračunamo še koordinati xT in yT lika, ki ga omejujeta
Dejnostratova kvadratrisa, abscisna in ordinatna os (slika 12). Ploščina S1
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tega lika je enaka polovici ploščine S:

S1 = 2a2

π
ln 2.

Ker po Papos–Guldinovem pravilu veljata relaciji

2πxT · S1 = Vy, 2πyT · S1 = 1
2Vx,

imamo naslednji rezultat:

xT = a

(
1− 7ζ(3)

2π2 ln 2

)
, yT = a

( 2
π
− π

12 ln 2

)
.

4 Trisekcija kota in kvadratura kroga

Oglejmo si sedaj delitev kota na tri enake dele (slika 13) z Dejnostratovo
kvadratriso. Brez škode za splošnost vzemimo oster kot α in ga postavimo
tako, da bo njegov vrh v središču polkroga, s katerim smo konstruirali Dejno-
stratovo kvadratriso. En krak kota naj poteka po polmeru OA, drugi pa naj
seka kvadratriso v točki T . Dovolj je vzeti samo desno polovico kvadratrise.
Točko T pravokotno projiciramo na polmer kroga OA, da dobimo točko T ′.
Nato razdelimo daljico T ′A na tri enake dele s točkama T ′′ in T ′′′. Pravoko-
tnici na polmer OA v točkah T ′′ in T ′′′ sekata kvadratriso v točkah P in Q.
Po definiciji kvadratrise takoj sledi, da je 6 AOQ = 6 QOP = 6 POT = α/3.

Pravzaprav bi podobno razdelili kot tudi na več enakih delov. Daljico T ′A
bi pač razdelili na toliko delov, kot želimo. Vse to je že vedel Hipija.

Kvadratura kroga je z Dejnostratovo kvadratriso razmeroma preprosta. Na-
črtamo daljico MA, nato pa njej vzporednico skozi najvišjo točko N na
polkrožnici (slika 8). Le-ta preseka podaljšek premera krožnice v točki G.
Zaradi podobnosti trikotnikov OAM in OGN velja dvorazmerje

|OG|
a

= a
2a
π

= π

2 .

Zato ima točka G absciso enako aπ/2. Trikotnik OGN ima ploščino a2π/4,
kar pa je isto kot ploščina četrtine kroga BON . Sedaj ni težko vsega početve-
riti, da dobimo pravokotnik, ki ima ploščino enako ploščini kroga s polmerom
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Slika 13: Tretjinjenje kota.

a, to se pravi πa2. Pravokotnik samo še pretvorimo v ploščinsko enakovreden
kvadrat po že opisanem postopku.

Slika 14: Kvadratura četrtine kroga.

Opazimo pa tudi, da je dolžina |OG| enaka aπ/2, kar je ravno četrtina ob-
sega kroga s polmerom a, to je dolžina krožnega loka BN s središčem v O.
Z Dejnostratovo kvadratriso nam je torej uspelo rešiti še en problem, pro-
blem rektifikacije krožnice. To pomeni na splošno najti daljico, ki ima enako
dolžino kot dana krivulja.

Za prvi odvod funkcije f dobimo izraz

f ′(x) = cot πx2a −
πx

2a ·
1

sin2 πx

2a
,
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iz katerega izračunamo

f ′(−a) = π

2 , f
′(a) = −π2 .

To pomeni, da lahko v točkah A in B Dejnostratove kvadratrise konstruiramo
tangenti. Ker je |ON |/|OM | = π/2, lahko hitro konstruramo premici s
smernim koeficientom ±π/2 (slika 15). Treba je samo najti točki P in Q na
premeru kroga, ki sta od središča O oddaljeni za |OM |. Premica skozi P in
N je vzporedna tangenti na kvadratriso v točki A, premica skozi Q in N pa
je vzporedna tangenti na kvadratriso v točki B.

Slika 15: Tangenti v krajiščih.

Tangento na Dejnostratovo kvadratriso lahko konstruiramo v poljubni točki
T (x, y). Odvod funkcije f namreč lahko zapišemo v obliki

f ′(x) = y

x
− πx

2a

(
1 + cot2 πx

2a

)
= y

x
− πx

2a

(
1 + y2

x2

)
.

Če dobljeni izraz preuredimo in postavimo %2 = |OT |2 = x2 + y2, pridemo
do izraza, ki nam omogoča konstrukcijo tangente v točki T :

f ′(x) = 1
x

(
y − %2

m

)
,

kjer je m = 2a/π ordinata točke M (slika 16). Če vpeljemo še n = %2/m,
kar pomeni, da je točka M ′(0, n) zrcalna slika točke M(0,m) na krožnici s
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Slika 16: Tangenta v poljubni točki.

polmerom % in središčem v koordinatnem izhodišču, potem je

f ′(x) = y − n
x

= |OG| − |OM
′|

|GT |
.

Zrcaljenje na krožnici nam ne dela težav, dobljeno razmerje, s katerim se
izraža f ′(x), pa je ravno strmina iskane tangente, ko poteka skozi točki T in
M ′. Zanimivo, da tangento lahko konstruiramo samo z neoznačenim ravnilom
in šestilom.

Ukrivljenost k krivulje, ki je dana eksplicitno z enačbo y = f(x), izračunamo
s formulo

k = f ′′(x)
(1 + (f ′(x))2)3/2 .

Prvi odvod funkcije x 7→ f(x) = x cot(πx/(2a)) pri x = 0 je kar 0, drugi
odvod pa −π/(3a). To pomeni, da sta ukrivljenost k in krivinski polmer r
Dejnostratove kvadratrise v točki M

k = − π

3a, r = 3a
π
.

To se pravi, da je središče K pritisnjenega kroga v točki M za a/π pod
središčem polkroga na premici skozi M in O (slika 17).

Negativen predznak v drugem odvodu in s tem negativna ukrivljenost pomeni
konkavnost krivulje v točki M .
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Slika 17: Pritisnjeni krog v točki M .

5 Kohleoida

Že pri definiciji Dejnostratove kvadratrise smo našli povezavo med polarnim
kotom ϕ in absciso x poljubne točke:

x = % cosϕ = a− 2aϕ
π
.

Iz tega dobimo enačbo Dejnostratove kvadratrise še v polarni obliki:

% = a

π cosϕ (π − 2ϕ), (0 ≤ ϕ ≤ π).

Še lepšo obliko dobi kvadratrisa, če koordinatni sistem zasukamo za pravi
kot okoli izhodišča (slika 18). To pomeni, da kot ϕ zamenjamo s komple-
mentarnim kotom. Poleg tega pa dovolimo novemu kotu interval (−π, π). V
polarnih koordinatah imamo:

% = 2a
π

ϕ

sinϕ, (−π < ϕ < π).

Na sliki 18 je dodana še krivulja, ki jo dobimo z zrcaljenjem kvadratrise na
krožnici s polmerom R in središčem v izhodišču. Njena enačba v polarnih
koordinatah je

% = R2π

2a
sinϕ
ϕ

, (−π < ϕ < π).
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Slika 18: Kvadratrisa v vodoravni legi in njena zrcalna slika na krožnici.

Če vzamemo za kot ϕ poljubno realno število, dobimo krivuljo, kateri so
dali ime mehkužci. Imenuje se kohleoida (slika 19). Ta morda izhaja iz
latinske besede grškega izvora cochlea, ki pomeni školjka, polž, zavita hišica
morske školjke, isto kot grški besedi κόχλος in κόχλιας. Nekatere školjke
so od nekdaj uporabljali kot trobilo. Omenja pa se tudi krivulja kohloida,
originalno κοχλοειδὴς γραμμή, polžu podobna črta, ki je bila za Grke isto kot
konhoida. Beseda kohleoida je skovanka poznega 19. stoletja, študirali pa
so jo pred tem že John Wallis (1616–1703) in drugi. Morda so dodali tisti e
samo zato, da se sliši razlika med kohleoido in kohloido, ki je samo drugo ime
za konhoido, ki pride iz grške besede κόγχη, kar pomeni školjka. Na sliki 18
je samo del kohleoide, ki ki je nastal iz glavne veje Dejnostratove kvadratrise.
Nekoliko spominja na kardioido.

Kohleoida ima že sama po sebi zanimive lastnosti. Da jih nekaj odkrijemo,
zapišimo najprej njeno enačbo v parametrični obliki, ki jo pridelamo iz po-
larne oblike % = A sinϕ/ϕ. Pri tem je A pozitivna konstanta. Pri zrcaljenju
na krožnici smo imeli A = R2π/(2a). Zlahka dobimo, ko zamenjamo kot ϕ s
parametrom t:

x = A
sin 2t

2t , y = A
sin2 t

t
.

Poglejmo, v katerih svojih točkah ima kohleoida navpične tangente. Pogoj
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Slika 19: Kohleoida.

za to je
dx
dt = A

2t cos 2t− sin 2t
2t2 = 0.

To se zgodi pri tistih parametrih t0, za katere je

sin 2t0 = 2t0 cos 2t0.

Zgornja enačba ima neskončno mnogo rešitev, ki se dajo najti samo nume-
rično. Toda za take t0 je

%0 = A
sin t0
t0

= A
2 sin t0 cos 2t0

sin 2t0
= A

cos 2t0
cos t0

.

To pa pomeni, da točke, v katerih je tangenta na kohleoido navpična, ležijo
na strofoidi, ki ima v polarni obliki enačbo

% = A
cos 2ϕ
cosϕ .

Kohleoida ima simetralo, premico y = 0. Beseda strofoida izhaja iz grščine:
στροφή pomeni zavoj, upogib, obrat.

V našem primeru strofoida doseže največjo absciso v točki (A, 0), v koordina-
tnem izhodišču preseka sama sebe, pri x = −A pa ima navpično asimptoto.
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Slika 20: Kohleoida, krožnica in strofoida.

Podobno poiščemo na kohleoidi točke, v katerih je tangenta vodoravna. Po-
goj za to je

dy
dt = A

2t sin t cos t− sin2 t

t2
= 0.

To je pri tistih parametrih t0, za katere je

sin t0 = 2t0 cos t0.

Zgornja enačba ima tudi neskončno mnogo rešitev, ki se dajo najti samo
numerično. V resnici so rešitve tudi celi mnogokratniki kota π, ki pa ne
pridejo v poštev, ker vse dajo koordinatno izhodišče, kamor kohleoida prehaja
z rastočim t. Za prave t0 pa je

%0 = A
sin t0
t0

= A
2 sin t0 cos t0

sin t0
= 2A cos t0.

To pa tokrat pomeni, da točke, v katerih je tangenta na kohleoido vodoravna,
ležijo na vsem znani krožnici, ki ima v polarni obliki enačbo

% = 2A cosϕ.

Središče te krožnice je na abscisni osi, poteka skozi koordinatno izhodišče,
njen premer pa je 2A.

Navadno kohleoido zapišemo v parametrični obliki tako, da prešji parameter
t nadomestimo s t/2, pri tem pa še uporabimo enakost 2 sin2 t = 1− cos 2t:

x = A
sin t
t
, y = A

1− cos t
t

.
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Slika 21: Težišča krožnih izsekov z istim polmerom leže na kohleoidi.

Vzemimo krožni izsek s središčnim kotom α in polmerom a. Polmer izseka
OA naj leži na osi x, vrh izseka pa naj bo v koordinatnem izhodišču (slika
21). Ploščina izseka je S = a2α/2.

Naj bo najprej 0 ≤ α < 2π. Da se izračunati koordinati xT in yT težišča
takega izseka kot homogenega lika po formulah

xT = 1
S

∫ ∫
x dxdy, yT = 1

S

∫ ∫
y dxdy,

kjer dvojna integrala izračunamo po krožnem izseku. Po krajšem računu, pri
katerem ne smemo pozabiti na Jacobijevo determinanto za polarne koordi-
nate, torej upoštevaje dxdy = % dϕd%, dobimo:

xT = 2a
3

sinα
α

, yT = 2a
3

1− cosα
α

.

Če se sedaj kot α spreminja, ko točka B zakroži po krožnici, težišče T ves
čas leži na kohleoidi z naslednjo enačbo v polarni obliki:

% = 2a
3

sinϕ
ϕ

.

Kaj pa, če je 2π ≤ α < 4π? Potem je lik deloma dvoplasten: na polni krog je
položen krožni izsek z notranjim kotom α′ = α− 2π v enaki legi kot v prvem
primeru. Koordinati težišča T ′ tega izseka sta

x′ = 2a
3

sinα′
α′

, y′ = 2a
3

1− cosα′
α′

.
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Absciso težišča T deloma dvoplastnega lika pa izračunamo kot absciso težišča
sistema dveh točkastih mas: πa2 v izhodišču in a2α′/2 v točki T ′:

xT = 0 · πa2 + x′ · a2α′/2
πa2 + a2α′/2 = x′α′

2π + α′
= 2a

3
sinα′
α′ + 2π = 2a

3
sin(α′ + 2π)
α′ + 2π .

Analogno izračunamo ordinato težišča T :

yT = 0 · πa2 + y′ · a2α′/2
πa2 + a2α′/2 = y′α′

2π + α′
= 2a

3
1− cosα′
α′ + 2π = 2a

3
1− cos(α′ + 2π)

α′ + 2π .

Nazadnje lahko tudi v tem primeru zapišemo

xT = 2a
3

sinα
α

, yT = 2a
3

1− cosα
α

.

Težišče je na isti kohleoidi kot v primeru 0 ≤ α < 2π. Do istega sklepa bi
prišli tudi v splošnem primeru 2nπ ≤ α < (2n + 2)π, kjer je n poljubno
naravno število. Z rastočim n se število krogov povečuje, krožni izsek lahko
le malo premakne težišče iz izhodišča, ker je skoraj vsa masa zbrana v krogih.

Za Francoze je krivulja kohleoida cochléoïde, za Angleže cochleoid, za Nemce
pa Schneckenlinie. Slovenci bi ji lahko mirne duše rekli polžnica. Zmeda z
imeni polžastih krivulj je velika, ker je v igri več osnovnih besed: spirala,
vijak, polž, školjka. Zavite tvorbe v naravi, na primer polžje hišice, rogovi
in ovijalke, so vedno vzbujale veliko zanimanje naravoslovcev, umetnikov in
matematikov.

6 Kohleoida in vijačnica

Kohleoida poskrbi še za eno presenečenje. Dobimo jo kot središčno projekcijo
vijačnice iz njene izbrane točke T0 na ravnino, ki je pravokotna na os vijačnice.

V Homerjevi Odiseji (῞Ομηρου ᾿Οδύσσεια) je velikokrat govora o zavitih ro-
govih in vitorogih živalih. Videti je, da so oblike polžev, školjk in rogov od
nekdaj delale na Grke velik vtis. Krivulja vijačnica je slovensko ime dobila
po vijaku, ker navoji sledijo tej krivulji. Tako kot razločujemo levi in desni
vijak, razločujemo tudi levo in desno vijačnico. Vijaku so sledili tudi Čehi,
ki vijačnici pravijo šroubovice, Nemci jo imenujejo Schraubenlinie, Rusi pa
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vintova� lini�. Angleži so se odločili za helix, Francozi pa za hélice, kar
pa oboje pride iz grške besede ἕλιξ, kar pomeni zvit, zavit, zvitorog, krivorog.

Vijačnico opisuje točka, ki enakomerno kroži po krožnici, ki pa se premo
in enakomerno giblje vzdolž premice, ki poteka pravokotno skozi središče
krožnice. Lahko pa si mislimo, da vijačnica nastane iz diagonale pravokotnika
(slika 22; pravokotnik in valj sta risana v poševni projekciji), ki ga zvijemo
v valj, nato pa ta valj s krivuljo vred periodično podaljšamo na obe strani.

Slika 22: Nastanek vijačnice iz diagonale pravokotnika.

Vijačnic ne opazimo le na vijakih, pač pa tudi na primer v arhitekturi (sto-
pnice), v naravi (ovijalke, molekule DNK), v ceveh nekaterih strelnih orožij.
Puška risanica, ki so ji nekoč rekli risana puška, ima znotraj svoje cevi žle-
bove v obliki vijačnice, ki izstreljeni krogli že v cevi dajo natančnejšo smer
zaradi osne rotacije, ki jo povzročijo.

Pavel Golia (1887–1959) v pesmi Kralj Matjaž reši Alenko poje:

Tako je rekel ptici kralj:

"Ne zbijaj z mano pustih šal,

obleko ti bom pisano

raztrgal s puško risano!"

Enačba desne vijačnice v pravokotnem kartezičnem koordinatnem sistemu
Oxyz v vektorski obliki je

~r (t) = (a cos t, a sin t, bt).

Za njen prvi zavoj je 0 ≤ t ≤ 2π. Parameter a pove, da je vijačnica navita
na valj s polmerom a, parameter b, pomnožen z 2π pa, za koliko se točka
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na vijačnici dvigne oziroma spusti, ko se parameter t spremeni za 2π. Na
sliki 22 je valj visok 2πb, toliko kot pravokotnik, ki smo ga zvili. Vodoravna
stranica pravokotnika pa je dolga 2πa, kar je obseg osnovne ploskve valja.
Pri levi vijačnici zamenjamo med seboj prvi dve koordinati.

Slika 23: Več zavojev vijačnice.

Sedaj na desni vijačnici izberemo točko T0(a, 0, 2πb), ki ustreza parametru
t0 = 2π. To je zgornje krajišče prvega zavoja vijačnice. Vzemimo na vijačnici
še katerokoli drugo točko T . Ustreza naj parametru t 6= 2π Premica skozi T0

in T je natančno določena. Njena enačba je

~r = ~r (2π) + λ(~r (t)− ~r (2π)),

kjer je λ poljuben realen parameter.

Zapišimo v koordinatah:

x = a+ λa(cos t− 1), y = λa sin t, z = 2πb+ λb(t− 2π).

Premica preseka koordinatno ravnino Oxy, ko je z = 0 oziroma

λ = − 2π
t− 2π .

Prvi dve koordinati presečišča sta:

x = a
(

1 + 2π1− cos t
t− 2π

)
, y = −2πa sin t

t− 2π .
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Slika 24: Središčno projiciranje vijačnice na ravnino.

Ko se t spreminja, se spreminja tudi presečišče po neki krivulji. Da jo spo-
znamo, vpeljimi nov parameter τ = t− 2π. Pri funkcijah sinus in kosinus se
to nič ne pozna, tako da dobimo iskano krivuljo v parametrični obliki:

x = a
(

1 + 2π1− cos τ
τ

)
, y = −2πasin τ

τ
.

To je na prvi pogled kohleoida (slika 24). Točka, proti kateri se stekajo njeni
cikli, je (a, 0). Zanimivo: kohleoida ni odvisna od parametra b vijačnice.

Dobljeno kohleoido v ravnini Oxy je na sliki 25). Upoštevali smo oba dela,
kajti točka T je lahko nad ali pod točko T0.

Ne glede, kje bi izbrali točko T0 na vijačnici, vedno bi dobili za središčno
projekcijo iz T0 na ravnino z = 0 kohleoido, le da je glede na našo vzpore-
dno premaknjena, zasukana povečana ali pomanjšana (slika 26). To hitro
ugotovimo s preprostim premislekom.

Denimo, da smo vzeli za središče projekcije na vijačnici poljubno točko T0, ki
ustreza parametru t0. Tako kot v prejšnjem primeru, ko smo vzeli t0 = 2π,
tudi tokrat zapišemo enačbo premice skozi točko T0 in poljubno drugo točko
na vijačnici, poiščemo njeno prebodišče z ravnino z = 0 in s tem najdemo
parametrični enačbi projekcije na to ravnino:

x = a
t cos t0 − t0 cos t

t− t0
, y = a

t sin t0 − t0 sin t
t− t0

.
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Slika 25: Središčna projekcija vijačnice na ravnino (t0 = 2π).

Slika 26: Središčna projekcija vijačnice na ravnino.

Ker je
lim
t→∞

x(t) = a cos t0, lim
t→∞

y(t) = a sin t0,

ima dobljena kohleoida limito svojih ciklov na krožnici x2 + y2 = a2 (slika
26), in sicer v točki C(a cos t0, a sin t0). Ker je x(0) = a, y(0) = 0 neodvisno
od t0, vse projekcije potekajo skozi točko (a, 0).
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Brez težav izračunamo še

lim
t→t0

x(t) = a(cos t0 + t0 sin t0), lim
t→t0

y(t) = a(sin t0 − t0 cos t0).

Slika 27: Kohleoida in evolventa krožnice.

Torej je na kohleoidi točka

M(a(cos t0 + t0 sin t0), a(sin t0 − t0 cos t0))

od točke C(a cos t0, a sin t0) najbolj oddaljena, in sicer za a|t0|. Premica skozi
ti dve točki je simetrala kohleoide in tangenta na krožnico x2 + y2 = a2. Ko
se t0 spreminja, teče točka M po evolventi ravno te krožnice (slika 27).

Evolvento krožnice opisuje krajišče napete niti, ki se odvija s krožnice. Na
splošno evolvente dane krivulje ni tako lahko najti kot evolute krivulje, ki
je množica središč pritisnjenih krogov te krivulje. Za dovolj gladke krivulje
potrebujemo za izračun njene evolute odvode prvega in drugega reda funkcij,
s katerimi je krivulja analitično podana. Pri računanju evolvente pa naletimo
na integral, ki ga redkokdaj znamo izraziti z elementarnimi funkcijami.

Vzemimo pravokotni kartezični koordinatni sistem Oxy in neko stalno dolžino
`. Po poljubni krožnici, ki se v izhodišču O dotika osi x, odmerimo dolžino `
v pozitivni matematični smeri (slika 28). Drugo krajišče T nastalega loka je
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Slika 28: Še en nastanek kohleoide.

odvisno od polmera r krožnice. Zanimivo je, da med spreminjanjem polmera
r > 0 leži točka T ves čas na neki kohleoidi. Poiščimo jo! Zapišimo njeni
parametrični enačbi.

Krožnica polmera r, ki se dotika v točki O abscisne osi, ima središče v točki
(0, r) oziroma (0,−r). Vzemimi prvi primer. Loku ` ustreza središčni kot
α = `/r. Abscisa in ordinata točke T sta očitno

x = r sinα = r sin(`/r), y = r − r cosα = r(1− cos(`/r)).

Vzemimo nov parameter t = `/r namesto r in dobimo:

x = `
sin t
t
, y = `

1− cos t
t

.

Do istih enačb pridemo, če je središče krožnice v točki (0,−r). S spreminja-
jočim se r res točka T potuje po kohleoidi.

V pravokotni kartezični koordinatni sistem Oxy narišimo hiperbolično spi-
ralo, ki ima v polarni obliki enačbo

% = a

ϕ+ π/2 ,
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Slika 29: Kohleoida iz hiperbolične spirale.

kjer je a neka pozitivna konstanta. V točki P na tej spirali odmerimo nav-
pično navzgor polarni radij |OP |, od točke P do točke T . Ko P potuje po
spirali, točka T potuje po kohleoidi.

Koordinat x in y točke T res ni težko izračunati:

x = % cosϕ = a cosϕ
ϕ+ π/2 , y = % sinϕ+ % = a(sinϕ+ 1)

ϕ+ π/2 .

Sedaj je treba samo vpeljati parameter t = ϕ+ π/2, pa dobimo:

x = a
sin t
t
, y = a

1− cos t
t

.

To pa sta parametrični enačbi kohleoide.

Naj bo x2 + y2 = a2 krožnica v pravokotnem kartezičnem koordinatnem
sistemu Oxy. Poiščimo koordinati xT in yT težišča T homogenega loka s
središčnim kotom α na tej krožnici. Naj bo najprej 0 ≤ α < π. Lok naj
se začne v točki (a, 0) in naj se meri v pozitivnem matematičnem smislu.
Koordinati izračunamo na običajni način:

xT = 1
aα

∫ α

0
a cosϕadϕ, yT = 1

aα

∫ α

0
a sinϕadϕ.

Preprost račun nam da rezultat:

xT = a
sinα
α

, yT = a
1− cosα

α
.
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Slika 30: Kohleoida kot množica težišč krožnih lokov.

To pomeni, da težišča krožnih lokov ležijo na kohleoidi. Ko kot α spre-
minjamo, težišče loka drsi po kohleoidi. Z analognim argumentom kot pri
težišču krožnega izseka pridemo do spoznanja, da je lahko kot α poljubno
velik, kar pomeni da je lahko lok deloma večkraten. Težišče bo vselej na
kohleoidi, ki smo jo izračunali.

Našli smo, kot vidimo, kohleoido tam, kjer je sploh nismo pričakovali. Če
pozorno pogledamo v cev puške risanice ali pa skozi topovsko cev, se nam bo
morda zazdelo, da jo vidimo del, za kar je seveda kriva zarezana vijačnica.
Pa še bi se kje našla.

7 Papos in Dejnostratova kvadratrisa

Poznoantični matematik Papos iz Aleksandije (Πάππος ὁ Ἀλεξανδρεύς, 290–
350), znan po svojem obsežnem matematičnem opusu s preprostim naslovom
Zbirka, grško Συναγωγή, je odkril, da je Dejnostratova kvadratrisa pravo-
kotna projekcija preseka helikoida s primerno ravnino. Helikoid je ploskev,
ki jo opiše premica, ki seka pravokotno izbrano premico p, okrog katere se
vrti s stalno kotno hitrostjo, pri tem pa se presečišče giblje enakomerno po
premici p. Premica p je os helikoida. V pravokotnem kartezičnem koordina-
tnem sistemu Oxyz naj bo os helikoida kar os z. Točka, ki je za a oddaljena
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Slika 31: Helikoid.

od te premice, opisuje vijačnico

~r (t) = (a cos t, a sin t, bt).

Če nadomestimo a s parametrom u in t z v, dobimo helikoid v parametrični
obliki:

~r (u, v) = (u cos v, u sin v, bv).

Pri tem sta u in v poljubna realna parametra. Koordinatne krivulje na
helikoidu so: za konstantne u vijačnice, za konstantne v premice, pravokotne
na os z (slika 31). Obe družini koordinatnih krivulj se med seboj sekata
pravokotno. Ločimo seveda desne in leve helikoide.

Helikoid sedaj presekajmo z ravnino. Brez škode za splošnost vzemimo rav-
nino, ki je vzporedna z osjo y. Njena enačba je oblike z = k(a− x), kjer sta
a in k pozitivni števili. Za presek helikoida in ravnine mora veljati relacija
bv = ka− ku cos v, iz katere je

x = u cos v = a− b

k
v, bv = k(a− x).

Sledi relacija

y = u sin v = u cos v tan v = x tan
(
ka

b
− kx

b

)
.
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Slika 32: Presek helikoida z ravnino in Dejnostratova kvadratrisa.

Če izberemo k in b tako, da velja ka/b = π/2, in x za parameter, dobimo za
presek helikoida in ravnine krivuljo

~r (x) =
(
x, x cot πx2a ,

πb

2a(a− x)
)
.

Njena pravokotna projekcija na ravnino Oxy je očitno Dejnostratova kvadra-
trisa (slika 32)

y = x cot πx2a .

Kot vidimo, sta na razpolago dva neodvisna parametra, a in b, s katerima
lahko realiziramo presek helikoida z ravnino tako, da dobimo za pravokotno
projekcijo preseka na ravnino Oxy ravno Dejnostratovo kvadratriso.

8 Hipija, Dejnostrat in Papos

Hipija iz Elide uvrščamo med sofiste. Sofisti (σοφιστής iz σοφός, moder,
pameten, razumen, vešč, zvit, učen) so delovali v grški antiki približno od 450
do 380 pred našo ero. V središče njihovih naukov je bil človek (ἄνθρωπος) s
svojimi problemi. Svoje filozofsko in drugo znanje so predajali proti plačilu.
Po poročilih drugih grških matematikov, tudi kasnejših, je Hipija verjetno
poznal opisano krivuljo kot trisektriso in kvadratriso (τετραγωνίζουσα), ni
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pa za to nobenih dokazov. Kaže, da pa Grki za trisektriso niso imeli posebne
besede. Za pretvorbo lika v ploščinsko enak kvadrat so uporabljali glagol
τετραγωνίζειν. Znano je, da se je Hipija spoznal tudi na astronomijo in
glasbo, da o govorništvu niti ne govorimo, zaradi česar je bil tudi dober
diplomat pri urejanju zadev med grškimi polisi. Slovel pa je tudi po tem, da
je bil zmožen memorirati do petdeset imen v istem vrstnem redu, kakor so
mu bila povedana. Napisal je tudi seznam olimpijskih zmagovalcev.

Kako bi trisektrisi rekli po slovensko? Vsekakor mora biti beseda, tako kot
je samostalnik krivulja, ženskega spola. Morda bi bila ustrezna beseda tre-
tjinjača, ker tretjini kot, to je, razdeli ga na tri enake kote. Morda zveni
nova beseda malo prostaško, dokler se je ne privadimo. Kaj pa kvadratrisi
ali kvadratriki? Če izhajamo iz besede štirjak za kvadrat, bi lahko predlagali
za kvadratriso besedo štirjača ali pa ji brez sramu rekli štirjačnica.

Slika 33: Pajkova geometrijska konstrukcija. Foto: Marko Razpet.

O Dejnostratu (Δεινόστρατος, 390–320) vemo v resnici zelo malo. Bil je
Menajhmov (Μέναιχμος, 380–320) brat. Menajhmos je bil Evdoksov uče-
nec, ni pa znano, če je bil Dejnostrat tudi. Evdoks iz Knida (Εὔδοξος ὁ

Κνίδιος, 410–347), eden od najboljših matematikov svojega časa, je prišel v
Atene, kjer je študiral na Platonovi Akademiji. Po njem se imenuje krivulja
Evdoksova hipopeda, ki pa ni nastala zaradi reševanja treh znamenitih an-
tičnih problemov, ampak zaradi nekega astronomskega. Dejnostrat je dobro
preštudiral Hipijevo trisektriso in zahvaljujoč najbolj Paposu iz Aleksandrije
jo pogosteje imenujemo po Dejnostratu.

Papos, latinsko Pappus, je zbral v svoji Zbirki (Συναγωγή), ki jo je sestavljalo
osem knjig, praktično vso takrat znano matematiko. Skoraj celotna Zbirka se
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Slika 34: Paposova konfiguracija.

je ohranila. Med drugim se je ukvarjal tudi s tremi klasišnimi matematičnimi
problemi antike. Paposu gre zahvala, da je veliko citiral svoje predhodnike, na
primer Evklida, Ptolemaja in Apolonija, tako da se je veliko starega znanja
sploh ohranilo. Velja za predhodnika projektivne geometrije. Pogosto ga
omenjamo v zvezi s površinami in prostorninami rotacijskih teles. Njegovo
delo so nadgrajevali še stoletja dolgo za njim.

V ravnini obstaja 9 točk in 9 premic, tako da od teh skozi vsako točko
potekajo 3 premice, na vsaki premici pa so 3 točke. Tak sistem točk in
premic imenujemo Paposova konfiguracija (slika 34).

Za konec

V veliko pomoč je bil avtorju odličen računalniški program GeoGebra, ki je
vsakomur dostopen na spletišču http://www.geogebra.org. Z GeoGebro
je brez posebnih težav predstavljal nastopajoče krivulje. Nekatere izračune
pa mu je preveril program Derive, ki dobro odvaja, integrira in poenostavlja
matematične izraze.

Avtor se oprošča za vse napake, ki jih je ob svojem skromnem znanju pri-
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zadel v besedilu zapisanim grškim besedam, pa tudi posameznim besedam
v nekaterih orientalskih jezikih v različnih pisavah. Da pa jih sploh lahko
pišemo tudi v LATEX-u, pa je spoznal šele v svojem od rojstva štetem letu, ki
se po egipčansko zapiše kot

222222||||, ko je že skoraj odložil kredo in gobo.

Zato lahko konča s Demokritovo mislijo (Δεμόκριτος ὁ Ἀβδηρίτης, 470–360):

Οὔτε τέχνη οὔτε σοφίη ἐφικτόν, ἢν μὴ μάθηι τις.

Niti veščina niti modrost nista dosegljivi, če se nekdo ne uči.
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