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Povzetek 

 

V diplomskem delu je obravnavano življenje in delo islamskega znanstvenika Alhazena, ki je 

na začetku drugega tisočletja deloval v Kairu. Alhazen je poznan predvsem po preučevanju 

optike, matematike, fizike in astronomije, svoj pečat pa je pustil tudi v filozofiji, fiziologiji in 

medicini. Prvi je uvedel tudi znanstveno metodo, za katero je potrebno pred podajanjem 

dejstev in ugotovitev narediti eksperiment. V diplomskem delu so najprej predstavljeni 

najpomembnejši poudarki njegovih del, ki se nanašajo na optiko. Zatem so opisane nekatere 

njegove razprave, ki se nanašajo predvsem na astronomijo. Jedro diplomskega dela je 

obravnava tako imenovanega Alhazenovega oziroma biljardnega problema. V nadaljevanju 

so predstavljeni poudarki njegovih del, ki se nanašajo na matematiko. Ker je spekter 

Alhazenovega delovanja zelo širok in Alhazen v današnjem času velja za očeta optike, je na 

koncu diplomskega dela opisan njegov vpliv na evropsko znanost.  
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Abstract – Alhazen 

 

This diploma thesis deals with the life and work of the Islamic scientist Alhazen, who worked 

in Cairo at the beginning of the 2nd millennium. Alhazen is mostly recognised for his study of 

optics, mathematics, physics and astronomy. He also left his mark in philosophy, physiology 

and medicine. Alhazen was also the first to introduce a scientific method where an 

experiment needs to be done before giving facts. In this paper, his most important 

contributions to optics are introduced and presented first. Alhazen's discussions about 

astronomy are described later on. The main focus of the diploma paper is the discussion of 

»Alhazen's problem« or the »billiard problem«. The paper continues with the emphases of 

his work in mathematics. Alhazen is known as the father of modern optics because of his 

tremendous contribution to this field of science. Therefore, his impact on the European 

science is described in the last part of this thesis.  
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1 UVOD 

 

V diplomskem delu je predstavljeno življenje islamskega znanstvenika Alhazena, ki je deloval 

na začetku drugega tisočletja v Kairu. Področje njegovega preučevanja je zelo široko, saj se je 

sprva posvetil študiju filozofije, zatem se je ukvarjal z optiko, matematiko, fiziko in 

astronomijo, zaznamoval pa je tudi fiziologijo in medicino. Ravno Alhazen je omogočil optiki 

nadaljnji znanstveni razvoj, saj je prvi pravilno pojasnil teorijo vida in se ukvarjal z nekaterimi 

optičnimi zakonitostmi, zaradi česar danes velja za očeta optike. Alhazen je znan tudi po tem, 

da je pred navajanjem teoretične vsebine najprej opravil z eksperimentalnim delom, s čimer 

je prvi uvedel tovrstno znanstveno metodo. 

 

Cilji diplomskega dela so: predstaviti Alhazenovo življenje, opisati njegova najpomembnejša 

dela v optiki in matematiki ter predstaviti njegov vpliv na evropsko znanost. Jedro 

diplomskega dela predstavlja opis Alhazenovega oziroma biljardnega problema, kjer je z 

uporabo stožnic (krožnice in konfokalnih elips) podana tudi rešitev omenjenega problema. 

 

Uvodnemu poglavju sledi poglavje, kjer je predstavljeno njegovo življenje.  

 

Zatem sledi poglavje, kjer so predstavljeni njegovi najpomembnejši poudarki iz del, ki se 

nanašajo na optiko. V začetku je predstavljen odboj svetlobe, ki mu sledi ponazoritev 

odbojnega zakona s programom za dinamično geometrijo − GeoGebra. Zatem je opis loma 

svetlobe, ki mu prav tako sledi ponazoritev lomnega zakona s programom GeoGebra. Nato 

so opisana parabolična in sferična zrcala. Sledi opis delovanja lupe, zatem pa je predstavljena 

camera obscura ter njeno delovanje. Ob koncu poglavja so opisane nekatere druge 

Alhazenove razprave, ki se nanašajo predvsem na optiko in astronomijo.   

 

Četro poglavje predstavlja jedro diplomskega dela, kjer je predstavljen biljardni problem.  V 

začetku poglavja je simulacija rešitve biljardnega problema z GeoGebro, ki ji sledi obravnava 

trivialnih primerov. Zatem je podana splošna rešitev Alhazenovega problema, ki temelji na 

uporabi krožnice in konfokalnih elips in se zaključi s tremi različnimi primeri. Na koncu 

poglavja so predstavljeni nekateri alternativni načini reševanja biljardnega problema. 



2  

Peto poglavje se nanaša na Alhazenova dela v matematiki. Najprej je predstavljen Alhazen- 

Wilsonov izrek, ki mu sledi opis popolnih števil. Zatem so predstavljene vsote prvih, drugih in 

tretjih potenc zaporednih naravnih števil, čemur sledi izpeljava formule za vsoto četrtih 

potenc. V nadaljevanju je opisan Alhazen-Evklidov izrek o vzporednicah, poglavje pa se 

zaključi z opisom tako imenovanih Alhazenovih lun. 

 

V šestem poglavju je predstavljen Alhazenov vpliv na nekatere evropske znanstvenike, 

predstavljeni pa sta tudi dve zanimivosti, ki sta poimenovani po Alhazenu.   
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2 ŽIVLJENJE 

 

Islamski fizik Alhazen (z arabskim imenom Abu Ali al Hasan Ibn al Hajtam) se je rodil v Basri (v 

sedanjem Iraku) okrog leta 965.  

 

 

 

Slika 1: Alhazen. [1] 

 

 Sprva se je odločil za študij teologije, saj je v svojih mladostniških letih veliko razmišljal o 

nasprotujočih si verskih pogledih različnih verskih gibanj in prišel do zaključka, da ne gre 

verjeti v nobeno od njihovih načel. Imenovan je bil tudi za ministra v Basri z okolico in se 

posvečal predvsem delu v državni upravi. Sčasoma je postajal vedno bolj nezadovoljen s 

študijem različnih religij, zato se je odločil, da se v bodoče posveti zgolj preučevanju 

naravoslovnih znanosti. Motiv za preučevanje znanosti je našel v Aristotelovih spisih ter v 

delih starogrških filozofov in matematikov: Evklida in Arhimeda. Tako se je začel ukvarjati 

predvsem z matematiko, fiziko, optiko, svoj pečat pa je pustil tudi v filozofiji, fiziologiji in 

medicini.      

 

Ko je sprejel odločitev, da svoje nadaljnje življenje posveti znanosti, se je preselil v Egipt. 

Menil je, da je sposoben izgradnje posebnega stroja, ki bi bil namenjen regulaciji Nila ob 

poplavah. Z omenjeno idejo je navdušil egiptovskega kalifa Al Hakima, ki je veljal za enega 

izmed najnevarnejših takratnih voditeljev. Alhazen je spoznal, da je kalif Al Hakim mislil 

povsem resno, ko mu je ukazal zgraditi omenjeni stroj, v nasprotnem primeru pa ga bo dal 

usmrtiti z eno izmed dolgotrajnejših metod. Ko je Alhazen spoznal, da ne bo mogel izpolniti 
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ukazane mu naloge, se je začel pretvarjati, da je blazen in mu tako ni vredno zaupati, kar je 

spoznal tudi kalif Al Hakim. Alhazen je svojo blaznost "igral" vse do smrti egiptovskega kalifa 

Al Hakima leta 1021, s čimer si je rešil življenje. 

Med tem časom je deloval tudi v kairski Hiši modrosti, kjer je prevajal in prepisoval različna 

znanstvena dela. V omenjenem obdobju se je posvetil pisanju enega izmed svojih 

najpomembnejših del, imenovanega Velika optika. V omenjenem delu so opisane razprave o 

optiki. Omenjena veja fizike se je začela razvijati s Heronom in Ptolemajem, ki sta menila, da 

ljudje vidijo s pomočjo svetlobnih žarkov, ki izhajajo iz očesa ter se odbijajo na videnih 

predmetih. Alhazen je menil, da svetlobni žarki izhajajo iz Sonca ali katerega drugega vira 

svetlobe in se v oko odbijajo od videnih predmetov, kar se je izkazalo za povsem pravilno. 

Opisal in razložil je delovanje leč ter ugotovil, da je z lečami možno doseči povečavo prav 

zaradi ukrivljenih površin in ne zaradi snovi, iz katerih so izdelane. Raziskoval je lom in odboj 

svetlobe, preučeval mavrico ter menil, da ima ozračje zgornjo mejo, in jo je ocenil na višino 

desetih milj (16 km). Pojasnil je astronomsko refrakcijo. Ukvarjal se je z zbiranjem svetlobe z 

lečami in sestavil preprosto projekcijsko napravo, imenovano camera obscura. Med drugim 

je konstruiral parabolična zrcala, s kakršnimi danes opremljajo velike teleskope. 

 

Preučeval je še teorijo števil in se ukvarjal z vsoto četrtih potenc zaporednih naravnih števil. 

Po njem se imenuje tudi znani biljardni oziroma Alhazenov problem. Svoj pečat je pustil tudi 

v geometriji.  

 

Potrebno je poudariti, da je prav Alhazen uvedel znanstveno metodo, za katero je pred 

podajanjem teorije potrebno narediti eksperiment.  

 

Obstajajo domneve, da naj bi Alhazen v času svojega delovanja napisal okoli dvaindevetdeset 

del, od katerih se jih je ohranilo več kot petinpetdeset. Njegovo najbolj znano delo z 

naslovom Velika optika je bilo v latinskem prevodu objavljeno v trinajstem stoletju pod 

dvema naslovoma, in sicer De aspectibus in Perspectica. Omenjeno delo je pustilo močan 

vpliv tudi na Keplerja in njegovo delovanje. Šele od takrat naprej se je optika razvijala preko 

meje, ki jo je postavil prav Alhazen.  Rezultat njegovega raziskovanja je bil prvič viden šele po 

smrti egiptovskega kalifa Al Hakima, ko je objavil svoja številna dela. Z raziskovanjem optike, 

matematike in fizike pa se je ukvarjal vse do konca svojega življenja.  
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Slika 2: Naslovnica latinske izdaje knjige Velika optika. [10] 

 

Umrl je v Kairu, po nekaterih podatkih leta 1040. [1], [8], [9], [10], [11], [12] 
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3. DELO V OPTIKI 

 

S preučevanjem optike so se že davno pred Alhazenom ukvarjali številni znanstveniki, kot so: 

Platon, Aristotel, Heron, Ptolemaj, Arhimed, Evklid in nekateri drugi. V svojih razpravah so 

med drugim skušali pojasniti teorijo vida. Izkazalo se je, da so bile njihove domneve v teoriji 

vida napačne. Tako sta Heron in Ptolemaj sprva celo trdila, da ljudje vidijo s pomočjo 

svetlobnih žarkov, ki izhajajo iz očesa in se odbijajo na videnih predmetih.   

Alhazen pa je bil prvi znanstvenik, ki je v svojem delu Velika optika pravilno pojasnil teorijo 

vida. Trdil je, da svetlobni žarki izvirajo iz Sonca ali drugega svetila in se na predmetih 

odbijajo v oko. Pravilno je domneval, da iz vsake osvetljene točke vidimo samo tiste žarke, ki 

zadenejo oko pravokotno. Ker je torej Alhazen prvi pravilno pojasnil teorijo vida, upravičeno 

velja za "očeta optike".  [1], [8] 

 

3.1 Odboj svetlobe 

  

Svetloba je elektromagnetno valovanje, ki v vakuumu potuje s konstantno hitrostjo 

)1299792458(0 ±=c  m/s. Starogrški misleci pa so sprva mnenili, da je svetlobna hitrost 

neskončna. Prav Alhazen je bil prvi, ki je pravilno domneval, da je hitrost svetlobe končna. V 

drugih prozornih sredstvih svetloba potuje s hitrostmi sredstvac , ki so manjše od 0c . Razmerje 

med sredstvac  in 0c  se imenuje lomni količnik, ki ga označujemo z 
sredstvac

c
n 0=  in je večji od 1. 

Snov, ki ima večji lomni količnik, je optično gostejša od snovi z manjšim lomnim količnikom, 

ki je optično redkejša.  

 

 Tabela 1 prikazuje lomne količnike za nekatera optična sredstva.  

 

Optično sredstvo Lomni količnik 

Zrak pri standardnih pogojih 1,0003 

Voda 1,33 

Steklo 1,5 
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Kamena sol 1,54 

Ogljikov sulfid 1,62 

Diamant 2,4 

 

Tabela 1: Lomni količniki nekaterih najpogostejših optičnih sredstev. [15] 

 

Del svetlobe se na meji med različnima optičnima sredstvoma odbije,  del pa gre skozi mejo v 

drugo sredstvo, kjer spremeni smer širjenja. Del odbite svetlobe je tem večji, čim večja je 

razlika hitrosti širjenja valovanja med obema sredstvoma. Če se svetloba v drugem sredstvu 

ne more širiti ( 02 =c ), je del odbite svetlobe največji.  

Svetloba se odbija po odbojnem zakonu, ki pravi, da je vpadni kot α  enak odbojnemu kotu 

β  glede na vpadno pravokotnico na mejno ravnino med dvema sredstvoma. Pri tem so 

vpadni in odbiti žarek ter vpadna pravokotnica v isti ravnini.   

 

 

 

Slika 3: Odboj svetlobe. 

 

Poleg odbojnega zakona je dobro poznati še dejstvo, da je čas širjenja svetlobe stacionaren, 

čemur pravimo Fermatovo načelo, iz katerega je izpeljan odbojni zakon.   
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Sedaj pokažimo veljavnost odbojnega zakona kot posledico Fermatovega načela, pri čemer 

privzamemo, da sta točki A in B začetni oziroma končni točki svetlobnega žarka. Na meji med 

dvema sredstvoma oziroma na premici p iščemo torej točko C, za katero velja, da je vsota 

razdalj AC + BC najmanjša. Vpadni in odbiti žarek ter vpadna pravokotnica na mejno ravnino 

v točki odboja ležijo v isti ravnini. Pravokotni projekciji točk A in B na premico p označimo z 

1A  oziroma ,1B  z l pa razdaljo .11BA  

 

 

 

Slika 4: Določitev točke C tako, da je vsota razdalj AC + BC najmanjša. 

 

Očitno je, da velja 1αα =  in 1ββ = . Če je točka C za razdaljo x oddaljena od točke 1A ,  ki je 

pravokotna projekcija točke A na odbojno ravnino, je 

22
xaAC += , .)(

22
xlbBC −+=  

Sedaj je treba poiskati ekstrem funkcije 

.)()(
2222

xlbxaxf −+++=  

Tedaj je  

.0
)(

)(
2222

=
−+

−
−

+
=′

xlb

xl

xa

x
xf  

Naj bosta α  in β  kota, ki ju oklepata AC in BC s pravokotnico na premico p. Tedaj je 

,sin
22

xa

x

+
=α               .

)(
sin

22 xlb

xl

−+

−
=β  

Iz enačbe  
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0)( =′ xf  

dobimo, da je βα sinsin = , torej βα = . Vsota razdalj AC + BC je torej najmanjša takrat, ko 

izberemo točko C na premici p tako, da oklepata AC in BC s pravokotnico na p enaka kota. 

 

Do istega rezultata pridemo tudi na naslednji način: Ravnino nad premico p zavrtimo za °180  

okrog premice p. Tedaj se točka B prezrcali v točko 2B . Torej .2 CBCB =  Vsota AC + BC je 

najmanjša tedaj, ko C leži na zveznici točk 2AB . Sledi, da je βα = . [2], [4], [13], [14] 

 

3.1.1 Ponazoritev s programom za dinamično geometrijo  

 

Točka C je na premici p določena tako, da je vsota razdalj AC + BC najmanjša. Veljavnost 

odbojnega zakona in Fermatovega načela prikažimo še s programom za dinamično 

geometrijo – GeoGebra. Za prikaz potrebujemo točko C, ki jo lahko premikamo vzdolž 

premice. Točka C je hkrati končna točka vpadnega in začetna točka odbitega žarka. Izberemo 

si točko A, ki predstavlja začetno točko vpadnega žarka, in točko B, ki predstavlja končno 

točko odbitega žarka. Obe izbrani točki sta fiksni. Konstruiramo še vpadno pravokotnico skozi 

točko C na mejno ravnino in kota α  in β , ki ju oklepata AC in BC z vpadno pravokotnico. 

 

 

 

Slika 5: Konstrukcija osnovnih elementov za ponazoritev odbojnega zakona in Fermatovega načela. 
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Za ponazoritev Fermatovega načela je bistvena vsota razdalj AB in BC, za katero vemo, da je 

pri odboju svetlobe najkrajša. Sedaj izmerimo obe razdalji in uvedemo parameter vsote 

razdalj, ki ga označimo z d. 

 

 

 

Slika 6: Izmerimo razdalji AC in BC ter uvedemo parameter vsote razdalj, ki ga označimo z d. 

 

Nato definiramo točko H, ki je odvisna od abscise točke C glede na premico, po kateri se 

premika, in od vsote razdalj. Za nastalo točko H vključimo sled in dobimo krivuljo, ki je 

prikazana na sliki 7. 
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Slika 7: Krivulja, ki jo opiše konstruirana točka H. 

 

Če premikamo točko C po premici, se pri tem spreminja vsota razdalj AC in BC, velikost kotov 

α  in β , točka H pa se premika po krivulji.  

 

 

 

Slika 8: Premikanje točke C vodoravno po premici. 
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Sedaj definiramo še parameter 

βα sinsin −=r  

in opazujmo njegovo vrednost, hkrati pa tudi vsoto razdalj d, velikost kotov α  in β  ter 

položaj točke H na krivulji. Ugotovimo, da je 0=r  natanko tedaj, ko točka H zavzame 

minimum krivulje, vsota razdalj d je najmanjša, kota α  in β  pa sta takrat enaka. Tako 

pokažemo, da se svetlobni žarek odbija po odbojnem zakonu, pri čemer se potrdi veljavnost 

Fermatovega načela.  

 

 

 

Slika 9: Odboj svetlobnega žarka po odbojnem zakonu in Fermatovemu načelu. 

 

3.2 Lom svetlobe 

 

Pojavu, ko gre del svetlobe skozi mejo v drugo sredstvo, kjer spremeni smer širjenja, pravimo 

lom svetlobe. Alhazen je svojo trditev, da je hitrost svetlobe končna, utemeljil ravno s 

pojavom loma svetlobe. Pravilno je obrazložil, da je lom svetlobe pojav, zaradi katerega se 

pri prehodu iz enega sredstva v drugo spremeni hitrost in smer svetlobe.  Sprememba smeri 

svetlobnega žarka je odvisna od vpadnega kota in od hitrosti svetlobe v obeh sredstvih. 

Svetloba se lomi po lomnem zakonu, ki pravi, da je razmerje sinusov vpadnega in lomnega 
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kota enako razmerju lomnih količnikov obeh sredstev. Pri tem ležijo vpadni in lomni žarek ter 

vpadna pravokotnica v isti ravnini. Lomni zakon lahko zapišemo z relacijo: 

 

.
sin

sin

1

2

n

n
=

β

α
 

 

 

 

Slika 10: Lom svetlobe. 

 

Tako kot pri odboju svetlobe lahko tudi pri lomu svetlobe upoštevamo Fermatovo načelo, ki 

pravi, da se svetloba v poljubnem sredstvu širi od ene točke do druge tako, da je čas širjenja 

stacionaren, in na podlagi tega izpeljemo lomni zakon. 

 

Ko svetloba prehaja iz optično redkejše v optično gostejšo snov, se svetlobni žarek lomi proti 

vpadni pravokotnici na mejno ravnino, kadar pa svetloba prehaja iz optično gostejše v 

optično redkejšo snov, se svetlobni žarek lomi stran od pravokotnice na mejno ravnino.  

 

Sedaj pokažimo veljavnost lomnega zakona in Fermatovega načela tako, da izberemo točki A 

in B na nasprotnih straneh premice p. Sedaj moramo določiti točko C na premici p tako, da 
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preide svetloba, ki se na odseku AC giblje s hitrostjo 1c , na odseku BC pa s hitrostjo ,2c  v 

najkrajšem času od A do B. 

 

 

Slika 11: Določitev točke C tako, da je vsota razdalj AC + BC najmanjša. 

 

Očitno je, da je 1αα =  in 1ββ = . Zopet lahko zapišemo  

22
xaAC += ,  .)(

22
xlbBC −+=  

Čas, ki ga svetloba potrebuje, da pride od točke A do B, je enak 
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Ponovno označimo kota α  in β , ki ju AC in BC oklepata s pravokotnico na p. Tedaj je enako 

kakor prej  

22
sin

xa

x

+
=α ,              .

)(
sin

22 xlb

xl

−+

−
=β     

Iz enačbe  

0)´( =xf  

sledi 

21

sinsin

cc

βα
=  

oziroma 

.
sin

sin

2

1

c

c
=

β

α
 

 

Tako dobimo 

.
sin

sin

1

2

n

n
=

β

α
 

 

Dobljena relacija predstavlja lomni zakon. [3], [13], [15], [16] 

 

3.2.1 Ponazoritev s programom za dinamično geometrijo 

 

Točko C izberemo na premici p tako, da je vsota razdalj od točke A do B najmanjša. Gre za 

veljavnost Fermatovega načela in lomnega zakona, kar zopet prikažimo s programom za 

dinamično geometrijo – GeoGebra. 

 

Podobno kot pri odboju svetlobe konstruiramo osnovne elemente: premico, po kateri 

premikamo točko C, vpadni in lomljeni žarek, vpadno pravokotnico na mejno ravnino, kota 

α  in β  ter lomna količnika. Ker je pri lomu hitrost svetlobe med sredstvoma različna, 

poudarimo, da gre za dve različni sredstvi z različnima lomnima količnikoma. Privzamemo, da 

je prvo sredstvo zrak, ki ima lomni količnik 1, drugo sredstvo z lomnim količnikom 1,3 pa je 

voda. Lomna količnika obeh sredstev lahko poljubno spreminjamo. 
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Slika 12: Konstrukcija osnovnih elementov za ponazoritev lomnega zakona in Fermatovega načela. 

 

Sedaj uvedemo parameter t, ki predstavlja čas širjenja svetlobe od točke A do B. Definiramo 

ga: 

.21 ndnct ⋅+⋅=  

 

Zatem konstruiramo še točko H, ki je odvisna od abscise točke C glede na premico, po kateri 

se premika, in od parametra t ter vključimo njeno sled. Ta nam izriše krivuljo, ki jo opiše 

točka H.  
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Slika 13: Krivulja, ki jo opiše konstruirana točka H. 

 

Če premikamo točko C po premici, se pri tem spreminja čas, ki ga potrebuje svetloba od 

točke A do B, ter vpadni in lomni kot, točka H pa se giblje po krivulji.   

 

Sedaj definiramo še parameter 

1

2

sin

sin

n

n
r −=

β

α
 

in opazujemo njegovo vrednost (prikazana v levem stolpcu na sliki 13),  hkrati pa opazujemo 

tudi čas, velikost kotov α  in β  ter položaj točke H na krivulji. Ugotovimo, da je 0=r  

natanko tedaj, ko točka H zavzame minimum krivulje. Čas je takrat najmanjši, sinusa kotov 

α  in β  pa sta po lomnem zakonu v ustreznem razmerju. Tako pokažemo, da se svetlobni 

žarek lomi po lomnem zakonu, pri čemer velja Fermatovo načelo. 

 



18  

 

 

Slika 14: Lom svetlobnega žarka po lomnem zakonu in Fermatovemu načelu. 

 

3.3 Zrcala 

 

Alhazen se je ukvarjal tudi s preučevanjem zrcal. Z zrcali je napravil številne poskuse, na 

podlagi katerih je opisal nekatere njihove lastnosti. Zanimala so ga predvsem sferična in 

parabolična zrcala.  

 

Parabolično zrcalo ima površino v obliki rotacijskega paraboloida. Svetlobni žarki, ki so 

vzporedni z osjo paraboloida, se ne glede na oddaljenost od nje po odboju sekajo v isti točki. 

To točko imenujemo gorišče, ki se hkrati ujema tudi z geometrijskim goriščem paraboloida.  
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Slika 15: Svetlobni žarki pri paraboličnem zrcalu. 

 

Alhazen se je tudi sam lotil konstrukcije paraboličnega zrcala, kakršnega danes vgrajujejo v 

sodobne teleskope. Parabolična zrcala najdemo tudi v nekaterih svetilih (reflektorji), v 

laserjih in tudi pri satelitskih antenah.  

 

Sferično zrcalo ima površino v obliki sfere. Pri sferičnih zrcalih se svetlobni žarki, ki so tik ob 

optični osi in vzporedni z njo, po odboju ravno tako skoraj natančno sekajo v eni točki. Ta 

točka se imenuje gorišče. To pa ne velja za vzporedne žarke, ki so daleč stran od optične osi.   

 

 

 

Slika 16: Svetlobni žarki pri sferičnem zrcalu. 

 

Alhazen naj bi računsko določil gorišče konveksnega sferičnega zrcala, pri čemer naj bi 

uporabil postopek za reševanje problemov pri konstrukciji stožnic. [8], [17], [18] 
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3.4 Delovanje lupe 

 

Alhazen je pravilno pojasnil delovanje lupe. Trdil je, da povečana slika predmeta nastane 

ravno zaradi ukrivljene površine, kar se je izkazalo za povsem resnično. Znanstveniki, ki so se 

z optiko ukvarjali v času pred Alhazenom, so namreč trdili, da je povečana slika predmeta 

odvisna od snovi, iz katere je lupa narejena.   

 

Lupa ali povečevalno steklo je zbiralna leča z majhno goriščno razdaljo (f < 25 cm), ki nam 

omogoča, da predmet postavimo bližje očesu (na oddaljenosti f) , s čimer povečamo zorni 

kot γ . To nam omogoča navidezno povečavo predmeta, pri čemer ostane ostrina slike na 

mrežnici nespremenjena.  

 

 

 

Slika 17: Slika predmeta brez povečave (zgornja slika) in povečana slika predmeta z lupo (spodnja slika). [19] 

 

Povečava lupe M je definirana kot razmerje med zornima kotoma, pod katerima opazujemo 

predmet z lupo in brez nje. Omenjeni kvocient zornih kotov je enak kvocientu velikosti slik na 

mrežnici, ki jih dobimo z lupo in brez nje. Lahko zapišemo: 

 

.0

1

2

f

x
M ==

γ

γ
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Pravilno pojasnjeno Alhazenovo delovanje lupe je dvesto let kasneje uporabil Roger Bacon, 

ko je lupo uporabil za izdelavo očal, ki služijo kot pripomoček za boljši vid. [19], [20] 

 

3.5 Camera obscura 

 

Latinski izraz camera obscura pomeni temna soba. Sprva je bila to zatemnjena soba, ki je 

imela na sprednji steni majhno odprtino, skozi katero so vstopali svetlobni žarki. Na 

nasprotni steni je tako nastala zrcalna (obrnjena) slika predmeta, ki se je nahajal pred 

odprtino. V sedemnajstem stoletju je zatemnjeno sobo zamenjala v notranjosti potemnjena 

prenosna škatla, vendar je bil njen princip delovanja popolnoma enak.  

 

 

 

Slika 18: Princip delovanja Camere obscure. [21] 

 

Prva omemba camere obscure sega v peto stoletje pred našim štetjem, ko je kitajski filozof 

Mo – Ti uradno zabeležil zrcalno sliko, ki je nastala kot posledica širjenja svetlobnih žarkov 

skozi manjšo odprtino. Alhazen pa je v desetem stoletju natančneje pojasnil nastanek zrcalne 

slike predmeta, ki se je nahajal pred odprtino camere obscure. Pred odprtino je v vrsto 

postavil tri različne sveče, katerih zrcalne slike so nastale na nasprotni steni. Opazil je, da se 

je zrcalna slika sveče, ki je bila pred odprtino postavljena na levi, pojavila na desni strani 

stene. Iz tega je pravilno sklepal, da se svetloba širi premočrtno. Opazil je še, da velikost 

odprtine vpliva na ostrino slike; čim manjša je odprtina, ostrejša je slika. Bil je prvi, ki je na 

podlagi delovanja omenjene kamere pojasnil nastanek slike v očesu. Alhazen je torej s 
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camero obscuro veliko eksperimentiral in ugotovil, da lahko s pomočjo omenjene naprave 

opazuje Sončev mrk, ne da bi si pri tem poškodoval oči. Omenjeno dejstvo je leta 1490 

uporabil Leonardo da Vinci, ko je napravo podrobneje opisal in jo priporočil za opazovanje 

Sončevih mrkov. S tem se je uporaba camere obscure znatno povečala, doživela pa je tudi 

nekaj izboljšav. V času renesanse so tako na primer v odprtino camere obscure vstavili lečo, s 

čimer so zagotovili še ostrejšo in jasnejšo sliko.  

 

Camera obscura velja za predhodnico sodobnega fotoaparata, saj so v sedemnajstem 

stoletju slikarji obrisali oz. upodobili zrcalno sliko predmeta, ki je bil postavljen pred 

odprtino. To so storili s pomočjo poševnega zrcala, ki je bilo vgrajeno v notranjosti camere 

obscure, to pa je zrcalno sliko projiciralo na mlečno steklo zgornje stranice kamere. [23], 

[24], [25], [26] 

   

 

 

Slika 19: Camera obscura kot predhodnica sodobnega fotoaparata. [22] 

 

3.6 Številne druge razprave 

 

Alhazen se je s preučevanjem optičnih načel ukvarjal tudi pri številnih svetlobnih pojavih v 

naravi. Tako je na primer preučeval in pravilno pojasnil nastanek mraka. Ugotovil je, da mrak 

nastane ravno zaradi loma svetlobe, ki jo oddaja Sonce. Spoznal je, da mrak nastopi takrat, 

ko se Sonce nahaja manj kot devetnajst stopinj pod obzorjem. [27]  
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Predmet njegovega preučevanja je bil tudi pojav mavrice. Bil je prvi znanstvenik, ki je podal 

razlago o nastanku mavrice. Trdil je, da ima mavrica obliko krožnega loka in da nastane kot 

posledica odboja sončnih žarkov na oblaku. Njegovi trditvi  je kasneje pritrdilo tudi nekaj 

drugih znanstvenikov, ki so se ukvarjali s pojavom mavrice. Omenjena trditev pa se je 

kasneje izkazala za napačno, a je bila povod za nadaljnje raziskave o pojavu mavrice. 

Znanstveniki, ki so kasneje raziskovali mavrico, so se pri svojem delu opirali tudi na 

Alhazenovo najpomembnejše delo z naslovom Velika optika. Pravilno pojasnjen nastanek 

mavrice sega v štirinajsto stoletje, zanj pa je zaslužen nemški menih Teodoric iz Freiberga. 

[28]  

 

Alhazen se je ukvarjal tudi z opazovanjem in preučevanjem Lune. Pri preučevanju Lune se je 

zanimal predvsem za tako imenovani lunin privid. Pri omenjenem izrazu gre za neke vrste 

optično prevaro, ko se nam zdi, da je Luna tik nad obzorjem večja in da je bliže nam kot 

takrat, ko se nahaja više nad njim. To optično prevaro opazimo tudi pri opazovanju sončnega 

vzhoda in zahoda ter zvezd na različnih višinah.  Alhazen je pri pojasnjevanju luninega privida 

nasprotoval Ptolemajevi teoriji o  lomu svetlobe v ozračju in trdil, da lunin privid temelji zgolj 

na podlagi človeške zaznave. Menil  je, da človek zazna razdaljo do Lune tako, da oko 

neprekinjeno in zaporedno posreduje možganom predmete, ki naj bi bili med človekom in 

Luno, a jih tam sploh ni. Zato se nam po njegovem mnenju zdi, da je Luna tik nad obzorjem 

večja in bližja opazovalcu. Tudi nekateri drugi znanstveniki (Bacon, Pecham, Witelo), ki so se 

z luninim prividom ukvarjali po Alhazenu, so si pri svojih razlagah  pomagali z njegovim 

pojasnilom in kasneje spoznali, da je lunin privid povsem psihološki pojav. Do te ugotovitve 

pa naj bi v času pred Alhazenom že prišli nekateri drugi znanstveniki, katerih razprave pa naj 

bi bile nekoliko nejasne in nedokončane. Lunin privid  v današnjem času še vedno velja za 

problem, o katerem si astronomi niso popolnoma enotni. [17] 

 

Svoj pečat je Alhazen pustil tudi pri preučevanju ozračja, ko je menil, da ima ozračje zgornjo 

mejo, in jo je ocenil na višino desetih milj oziroma šestnajst kilometrov. To oceno naj bi 

podal na podlagi opazovanja poti Sonca. Kasneje se je izkazalo, da je njegova ocena nekoliko 

prevelika. Pravilno pa je pojasnil astronomsko refrakcijo oziroma lom svetlobe v ozračju. 

Ugotovil je, da ravno zaradi loma svetlobe v ozračju vidimo vsa nebesna telesa nekoliko više 

kot dejansko so. Ozračje je namreč sestavljeno iz različnih plasti z različno gostoto. Plasti, ki 
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so bliže zemeljskemu površju, imajo večjo gostoto in prav zato se svetlobni žarek bliže 

zemeljskemu površju izraziteje lomi k vpadni pravokotnici na meji med plastema. Na smer 

lomljenega svetlobnega žarka pa vplivata tudi temperatura in zračni tlak. Ena izmed posledic 

astronomske refrakcije je tudi ta, da je Sonce nad obzorjem vidno dlje časa, zaradi česar je 

dan daljši, kot je v resnici. Zaradi astronomske refrakcije loma pa vidimo Sonce in Luno tik ob 

obzorju nekoliko sploščena. [8], [29]  

 

V enem izmed svojih številnih del je razpravljal o fizični strukturi planeta Zemlje in jo 

podrobneje opisal. Kljub kritikam, ki jih je namenil nekaterim Ptolemajevim razpravam, je v 

omenjeni razpravi še naprej sprejemal njegova dejstva o strukturi Zemlje: da ima Zemlja 

obliko krogle, da je njeno središče hkrati tudi središče sveta in da je Zemlja nenehno v 

mirovanju. Preučeval je tudi mehaniko in se ukvarjal s teorijo gibanja telesa. Bil je eden 

prvih, ki je ugotovil, da se telo giblje premo in enakomerno, če nanj ne deluje nobena 

zunanja sila, kar lahko povežemo s prvim Newtonovim zakonom o gibanju telesa. [17], [30]   

 

Alhazen je v eni izmed svojih razprav okoli leta 1038 predstavil modele gibanja za vse do 

tedaj poznane "planete": Luna, Sonce, Jupiter, Venera, Saturn, Merkur, Mars. Omenjena 

razprava naj bi vsebovala še nekatere astronomske izračune, predstavil pa naj bi tudi 

nekatere astronomske inštrumente. Ohranil naj bi se le nekoliko poškodovan rokopis z 

uvodom in poglavjem o teoriji gibanja planetov.  Na podlagi dvoma v Ptolemajev model 

gibanja planetov je Alhazen predstavil nekoliko spremenjen planetarni model, katerega 

gibanje planetov je opisal predvsem z vidika geometrije in trigonometrije. Zagotavljal je 

obstoj vesolja in predpostavil, da imamo v vesolju opraviti z enakomernim kroženjem. V 

svojem modelu gibanja planetov je prvič omenil tudi rotacijo oziroma vrtenje Zemlje okoli 

svoje osi, kar velja za popolno novost in hkrati pomeni neskladje z njegovim lastnim opisom 

fizične strukture Zemlje. Ob njegovem dvomu v Ptolemajev planetarni model Alhazenov 

model gibanja za vsakega od sedmih planetov ni prinesel korenitih sprememb, saj je temeljil 

izključno na geometrijskem opisu gibanja planetov. Alhazen je hotel s svojim prispevkom le 

nekoliko popraviti oziroma dopolniti Ptolemajev model gibanja planetov in se tako znebiti 

nekaterih protislovji, ki jih je zaznal v svoji lastni razpravi o gibanju planetov. [17], [31] 
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Alhazen se je v svojih razpravah o astronomiji poleg tehničnih vprašanj kot na primer 

natančne določitve poldnevnika lotil tudi astronomskih opazovanj, problemov in vprašanj, 

kot je na primer, kje se nahaja Rimska cesta. [17] 

 

Alhazen pa naj bi napisal tudi razpravo, v kateri naj bi preučeval vpliv glasbe na živali. 

Podrobneje naj bi preučeval kamele (verjetno tudi ptice, konje in plazilce). V omenjeni 

razpravi naj bi se zanimal predvsem za odziv živali ob zaznavi glasbe oziroma zvoka; ukvarjal 

naj bi se z vprašanjem, ali bi se na primer kamela ob zaznavi glasbe gibala hitreje ali 

počasneje. [17] 
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4. ALHAZENOV PROBLEM 

 

Zametki tako imenovanega Alhazenovega oziroma biljardnega problema segajo približno v 

leto 150, pripisujejo pa jih že večkrat omenjenemu grškemu astronomu Klavdiju Ptolemaju. 

Islamski znanstvenik Alhazen pa je omenjeni problem predstavil in raziskal v svojem delu z 

naslovom Velika optika. Alhazen je biljardni problem obravnaval v povezavi z optičnimi 

načeli, natančneje z odbojem svetlobnega žarka na sferičnem zrcalu, in matematiko, 

predvsem z geometrijo. Biljardni problem je definiral z vprašanjem, kako na sferičnem zrcalu 

s svetlobnim žarkom iz ene točke zadeti drugo po odboju na krožnici. Alhazenov  problem si 

tako lahko predstavljamo v povezavi z igro biljarda, le da pravokotno obliko (običajno miza) 

zamenjamo z okroglo obliko in tako lahko govorimo o krožnem biljardu. Okroglo obliko 

biljarda lahko zamenjamo tudi z eliptično ali s kako drugo. 

 

 Leta 1997 pa je britanski matematik in profesor na Univerzi v Oxfordu dr. Peter Neuman 

biljardni problem prevedel v koordinatni sistem v ravnini in predstavil tudi nekatere nove 

rešitve tega problema. Motiv za raziskovanje Alhazenovega problema naj bi Neuman našel v 

delih francoskega znanstvenika Descartesa iz sedemnajstega stoletja.   

 

V splošnem pa se biljardni problem lahko zastavi z vprašanjem, kako iz ene točke zadeti 

drugo po odboju na krožnici, kot je prikazano na sliki 20. 
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Slika 20: Alhazenov oziroma biljardni problem. 

 

Pri biljardnem problemu sta v notranjosti (zunanjosti) kroga dani dve točki (v našem primeru 

točki A in B), naša naloga pa je poiskati tako točko na krožnici (v našem primeru točko C), v 

kateri se prva točka odbije in zadene drugo točko. Če omenjeni problem "prenesemo" na 

igro krožnega biljarda, nas torej zanima mesto na robu okrogle površine, kamor udarimo 

prvo kroglo, da le - ta po odboju zadene drugo kroglo.   

 

Obravnava Alhazenovega problema temelji na nekaterih dejstvih, ki jih je treba upoštevati. 

Kot prvo je treba poudariti, da se dani krogli nahajata na naključno izbranih mestih znotraj 

okrogle površine. Tako je torej zagotovljeno, da je rešitev omenjenega problema posplošena 

in da velja za poljuben par danih krogel. Kot drugo velja poudariti, da se naključno izbrani 

(dani) krogli obravnavata kot točno določeni točki z danimi koordinatami. Pri omenjenem 

problemu je treba upoštevati še odbojni zakon na ukrivljenih površinah, ki se od odbojnega 

zakona na ravnih površinah razlikuje po tem, da moramo v točki odboja poiskati tangento. 

Tako dobimo ravno površino in lahko določimo vpadno pravokotnico. [32]  
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4.1 Simulacija rešitve s programom za dinamično geometrijo 

 

S programom za dinamično geometrijo rešimo Alhazenov problem. Označimo vpadni kot α  

in odbojni kot β , uvedemo parameter g, ki ga definiramo kot vsoto razdalj AC in BC,  ter 

parameter r, ki ga definiramo kot razliko sinusov vpadnega in odbojnega kota, kot je 

prikazano na sliki 21. 

 

 

 

Slika 21: Reševanje Alhazenovega problema. 

 

Za lažjo simulacijo rešitve Alhazenovega problema izključimo prikaz tangente skozi točko C 

na dano krožnico. Sedaj točko C premikamo po krožnici in opazujemo vrednosti parametrov 

g in r. Ugotovimo, da je vsota razdalj AC in BC oziroma vrednost parametra g stacionarna 

ravno takrat, ko je vrednost parametra 0=r , oziroma ko sta velikosti kotov α  in β  enaki. S 

tem smo poiskali tako točko na dani krožnici, v kateri se prva točka odbije po odbojnem 

zakonu in zadene drugo točko. Dobljeno rešitev lahko "prenesemo" na igro krožnega 

biljarda, saj smo poiskali mesto na robu okrogle površine, kamor udarimo prvo kroglo, ki po 

odboju zadene drugo kroglo. S tem smo poiskali prvo rešitev biljardnega problema, 

prikazano na sliki 22.  
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Slika 22: Prva rešitev biljardnega problema. 

 

Omenjena rešitev je ustrezna tudi z vidika odboja svetlobe na sferičnem zrcalu, saj sta 

izpolnjena oba pogoja: odbojni zakon in Fermatovo načelo (glej stran 6).  

 

Če nadaljujemo s pomikanjem točke C po krožnici, ugotovimo, da odbojni zakon in 

Fermatovo načelo veljata še v enem primeru, prikazanem na sliki 23. 

 

 

 

Slika 23: Druga rešitev biljardnega problema. 

 

S pomikanjem točke C po krožnici lahko torej ugotovimo, da ima biljardni problem v 

splošnem natanko dve rešitvi, kar bomo v nadaljevanju s pomočjo ene od matematičnih 

metod reševanja biljardnega problema tudi dokazali.  
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4.2 Obravnava trivialnih primerov  

 

Glede na položaj krogel lahko obravnavamo dva trivialna primera. Prvi tak primer je, ko 

krogli ležita na premeru kroga in sta od središča enako oddaljeni, kar je prikazano na sliki 24.  

 

 

 

Slika 24: Krogli A in B ležita na premeru kroga in sta enako oddaljeni od središča. 

 

Na krožnici iščemo torej tako točko C, v kateri se krogla A odbije in zadene kroglo B. V danem 

primeru imamo z matematičnega vidika štiri možne rešitve, in sicer točke ,1C ,2C 3C  in ,4C  

kot prikazuje slika 25.  

 

 
 

Slika 25: Možne rešitve tovrstnega trivialnega primera. 
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Očitno je, da sta točki 2C  in 4C ustrezni rešitvi tega primera, saj sta trikotnik BAC2  in 

trikotnik BAC4  enakokraka, kjer nosilki višin na osnovnici razpolavljata kota pri vrhu obeh 

enakokrakih trikotnikov. Tudi točka 1C  je ustrezna rešitev, saj jo krogla A zadene in se od nje 

odbije pod kotom .0°  Točka 3C  je zaradi slednjega argumenta z matematičnega vidika prav 

tako ustrezna rešitev danega primera, vendar pa praktično to ni mogoče, saj krogla A najprej 

zadene kroglo B, ki pa krogli A onemogoči, da zadene točko 3C  in se od nje odbije. Dejanske 

rešitve tovrstnega primera so torej točke ,1C  2C  in .4C  [32] 

 

Drugi primer, ki ga je treba obravnavati, je, ko krogla A leži na premeru kroga, točka B pa se 

nahaja v središču kroga, kot prikazuje slika 26. 

 

 

 

Slika 26: Krogla A leži na premeru kroga, točka B pa se nahaja v središču kroga. 

 

Z matematičnega vidika sta rešitvi tovrstnega primera točki 1C   in ,2C  prikazani na sliki 25.  

Točka 1C  je dejanska rešitev omenjenega primera, saj jo krogla A zadene in se od nje odbije 

pod kotom °0  ter zadene kroglo B, ki v tem primeru sovpada s središčem kroga. Dejansko 

točka 2C  ne more biti rešitev tega primera, saj krogla A zadene najprej kroglo B, ki 

onemogoči krogli A, da bi zadela točko ,2C  se od nje odbila in zadela še kroglo B. [32] 
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Točka C  kot rešitev tovrstnega primera pa ne more ležati nikjer drugje na krožnici, saj se v 

tem primeru vpadni žarek ujema z vpadno pravokotnico.  

 

4.3 Splošna rešitev Alhazenovega problema 

 

Splošna rešitev Alhazenovega problema bo v tem primeru temeljila na uporabi stožnic; 

krožnice in elipse ter nekaterih njunih lastnosti. Pri reševanju Alhazenovega problema lahko 

uporabimo zanimivo lastnost elipse, ki je v tem, da se svetlobni žarek, ki izhaja iz enega 

izmed gorišč elipse, vedno odbije na notranji strani elipse tako, da poteka skozi drugo 

gorišče. [5] 

 

Splošna rešitev Alhazenovega problema bo temeljila na krožnici in dveh danih točkah znotraj 

kroga, ki bosta hkrati tudi gorišči konfokalnih elips, kot je prikazano na sliki 27. 

 

 

 

Slika 27: Točki znotraj kroga, ki sta hkrati gorišči konfokalnih elips. 

 

Rešitev Alhazenovega problema so v tem primeru vse tiste točke, v katerih se krožnica in 

konfokalne elipse, katerih gorišči sta znotraj kroga, med seboj dotikajo. Glede na simulacijo 

rešitve biljardnega problema s programom za dinamično geometrijo lahko predpostavimo, 

da sta taki točki v netrivialnih primerih natanko dve; točki 1C  in ,2C  prikazani na sliki 28. 
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Slika 28: Rešitvi netrivialnega primera, ko sta točki znotraj kroga. 

 

Brez škode za splošnost lahko vzamemo, da v koordinatnem sistemu točki A in B ležita 

simetrično glede na os y na osi x. 

 

V splošnem lahko tedaj zapišemo enačbo dane krožnice v obliki 

0
22 =++++ cbyaxyx  

in enačbo elipse v kanonski obliki 

.1
2

2

2

2

=+
e

y

d

x
 

Ker velja 

222 fde −=  in d  > ,f  

 

 

 

Slika 29: Elipsa. 
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lahko zapišemo 

1
22

2

2

2

=
−

+
fd

y

d

x
 

oziroma  

).()(
22222222 fddydxfd −=+−  

Na ta način smo dobili enačbo konfokalnih elips.  

Tako smo dobili dva polinoma 

)()(
22

1 cbyyaxxxP ++++=  

in  

).()()(
22222222

2 fddydxfdxP −−+−=  

Sedaj poiščemo skupne ničle obeh polinomov, torej  

0)(1 =xP  in .0)(2 =xP  

Polinoma )(1 xP  in )(2 xP  imata skupno ničlo natanko tedaj, ko je njuna rezultanta 

),( 21 PPR enaka 0. Rezultanta pa se izraža z determinanto. [6] 

 

Tedaj zapišemo  

.0

)(,0,,0

0),(,0,

,,1,0

0,,,1

),(

2222222

2222222

2

2

21 =

−−−

−−−

++

++

=

fddydfd

fddydfd

cbyya

cbyya

PPR  

S programom za simbolno računanje Derive izračunamo zgornjo rezultanto polinomov, kot 

prikazuje slika 30. 
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Slika 30: Izračun rezultante polinomov s programom za simbolno računanje Derive. 

 

Tedaj za rezultanto dobimo polinom 4. stopnje:  

).)(()())((2

)22)()(()(2),(

22222222222

22222222222223244

21

dcdafdfddcby

fdcffdbdafdydfybfyfPPR

+−−−−++

+−−−+−+−+=
 

Sedaj lahko zapišemo  

).)(()())((2

)22)()(()(2),,,,,(

22222222222

22222222222223244

dcdafdfddcby

fdcffdbdafdydfybfyffdcbayQ

+−−−−++

+−−−+−+−+=

 

Veljati pa mora enačba 

.0),,,,,( =fdcbayQ  

Sedaj moramo poiskati samo tiste ničle, ki so dvojne, oziroma tiste, ki dajo točke, v katerih se 

elipsa in krožnica dotikata. Torej 

.0),,,,,( =
′

fdcbayQ y
 

S programom Derive izračunamo  ),,,,,,( fdcbayQ y

′  kot prikazuje slika 31. 
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Slika 31: Izračun odvoda s programom Derive. 

 

Sledi 

.))((2)2

2)()((2)(64),,,,,(

222222

22222222222234

fddcbfd

cffdbdafdydfybfyffdcbayQy

−++−

−−−+−+−+=
′

 

Polinoma Q  in 
′

yQ imata skupno ničlo, če je .0),( =
′

yQQR  

Tedaj zapišemo 
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2222

22222222222224

2222

22222222222224

2222

22222222222224

2222

22222222222224

222222222

2222222222222224

222222222

2222222222222224

222222222

2222222222222224

))(

(2),22)()((2),(6,4,0,0,0

0,))(

(2),22)()((2),(6,4,0,0

0,0,))(

(2),22)()((2),(6,4,0

0,0,0,))(

(2),22)()((2),(6,4

))(()(,)

)((2),22)()((),(2,,0,0

,0),)(()(,)

)((2),22)()((),(2,,0

0,0),)(()(,)

)((2),22)()((),(2,

),(

fdd

cbfdcffdbdafddfbff

fdd

cbfdcffdbdafddfbff

fdd

cbfdcffdbdafddfbff

fdd

cbfdcffdbdafddfbff

dcdafdf

ddcbfdcffdbdafddfbff

dcdafdf

ddcbfdcffdbdafddfbff

dcdafdf

ddcbfdcffdbdafddfbff

QQR y

−+

+−−−+−−

−+

+−−−+−−

−+

+−−−+−−

−+

+−−−+−−

+−−−−

−+−−−+−−

+−−−−

−+−−−+−−

+−−−−

−+−−−+−−

=
′

 

S programom Derive izračunamo ),(
′

yQQR  in dobimo sledeči polinom: 

))).2()32(2)

66()2(2(16)))(4()8

3()43((8))(10)5(2(

)())24)423()3((8

))(10)2((2)(3()88

)4(2)(3(()(16),(

42244422424

2242223442242242422

422232222242242224

3226642246422422232

2242242222222422422

42222224466622844

ffdddffddcdf

fddcfdccfdfffdddffd

dcfdccfbfdffddfdccb

fdbffdfddffddcfdccf

dfffddfdccbfdbdaffd

dfdccfdbdadafdfdaQQR y

+−++−++

+−+−+−−+−++−

−+−++−+−+−+−

−−++−++−+++++

+−+−+−++−++−

−−+−−−+−−=
′

 

Sedaj lahko zapišemo: 

))).2()32(2)

66()2(2(16)))(4()8

3()43((8))(10)5(2(

)())24)423()3((8

))(10)2((2)(3()88

)4(2)(3(()(16),,,,(

42244422424

2242223442242242422

422232222242242224

3226642246422422232

2242242222222422422

42222224466622844

ffdddffddcdf

fddcfdccfdfffdddffd

dcfdccfbfdffddfdccb

fdbffdfddffddcfdccf

dfffddfdccbfdbdaffd

dfdccfdbdadafdfdafdcbaS

+−++−++

+−+−+−−+−++−

−+−++−+−+−+−

−−++−++−+++++

+−+−+−++−++−

−−+−−−+−−=

 

Parametri ,a ,b c  so določeni s krožnico, parameter f pa z danima točkama A in B.  

Zato lahko zapišemo: 
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))).2()32(2)

66()2(2(16)))(4()8

3()43((8))(10)5(2(

)())24)423()3((8

))(10)2((2)(3()88

)4(2)(3(()(16)(

42244422424

2242223442242242422

422232222242242224

3226642246422422232

2242242222222422422

42222224466622844

ffdddffddcdf

fddcfdccfdfffdddffd

dcfdccfbfdffddfdccb

fdbffdfddffddcfdccf

dfffddfdccbfdbdaffd

dfdccfdbdadafdfdadS

+−++−++

+−+−+−−+−++−

−+−++−+−+−+−

−−++−++−+++++

+−+−+−++−++−

−−+−−−+−−=

 

Sedaj polinom )(dS  s programom Derive delimo s polinomom 6224
)( fdd −  in dobimo 

polinom :)(dT  

))).2(

)43()23()((16))(4

)2(2)((8))(10)5(2(

)())24)423()3(

(8))(10)2((2)(3(

)88)4(2)(3((16)(

42242

4224222324224224

22222222242242224

32266422464224222

322242242222222422

4224222222446684

ffddd

ffddcfdccdcfdfffdd

fdccdcfbfdffddfdccb

fdbffdfddffddcfdc

cfdfffddfdccbfdbda

ffddfdccfdbdadafadT

+−+

++−+−++−−+−+

+−+++−+−+−+−

−−++−++−++++

++−+−+−++−+

++−−+−−−+−=

 

Zatem uvedemo ,zd = kar nam da polinom 4. stopnje: 

)).2(16)4(8

)10())32(32)97(8)6

11(23))24(8)10(23((

))66(16)5113(8)2214(3))4

23(4)113(3(2)883(())

2(32)35(8)6(2))3(8)(43(

)823(()168)4(2((16)(

4224242242

422446642226422324

224266422342222422

4224422224224264

222422224242222422

4222246222242

2246342242224484

fcfcfcfcfccfb

fcfcfbfbfcfccffcffccbf

cfcbfbfcffccfcfcbfbazf

fcfcffcfcfbfcfcbfbf

cfcffcfcbfbafcfcfbazf

cfcffbcfbbfcfcfbba

fcbaazffbbfbaazfazT

+−++−−

−+−+++−−−+−−+

+−+++−+++−+−

−+−++−++−++−

−+−+−++−+++−

−−−+−++++−++

+−−+−+++−+=

 

Parametri cba ,,  so določeni z dano krožnico, parameter f  pa z danima točkama A in B. 

Dobljeni polinom )(zT  je prezapleten za splošno obravnavo, zato si oglejmo reševanje 

problema na primerih. 

 

PRIMER 1 

 

Naj bo ,8−=a  ,8−=b  31=c  in ;1=f  torej je dana krožnica s središčem (4, 4) in s 

polmerom 1 ter točki A (-1,0) in B (1, 0). 

Tedaj dobimo polinom: 
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.21690010198521087629697021025)(
234 +−+−= zzzzzT  

Sedaj s programom Derive poiščemo ničle polinoma ),(zT  kar pomeni, da rešimo enačbo 

.021690010198521087629697021025
234 =+−+− zzzz  

Sledi 

1957784.221 =z    v   82034618.442 =z    v   6668456735.03 =z    v   .3189809608.04 =z  

Ker je   

,zd =  

sledi 

.
2dz =  

Tedaj lahko zapišemo: 

1957784.22
2

1
=d    v   82034618.44

2

2
=d    v   6668456735.0

2

3 =d    v   .3189809608.0
2

4 =d  

Ker velja (stran 33)  

d  > ,f  

dobimo za parameter 2
d  natanko dve rešitvi, in sicer: 

1957784.22
2

1
=d    v   .82034618.44

2

2
=d  

Tako smo dobili enačbi dveh konfokalnih elips, in sicer: 

04568003.47019577839.2219577839.21
22 =−+ yx  

in 

.0043085.196482034617.4482034617.43
22 =−+ yx  

Zapišemo tudi enačbo dane krožnice: 

.03188
22 =+−+− yyxx  

 

Sedaj poiščemo presečišča krožnice in konfokalnih elips. 

Najprej poiščemo presečišče krožnice in prve konfokalne elipse, zato zapišemo sistem enačb: 

03188
22 =+−+− yyxx   

.04568003.47019577839.2219577839.21
22 =−+ yx  

S programom Derive iz enačbe elipse izrazimo y in dobimo: 

.
2219577839

211957783904704568003(2219577839
2

x
y

⋅−⋅
=  

S programom Derive nato y vstavimo v enačbo krožnice, rešimo dobljeno enačbo in dobimo: 



40  

.306453351.3=x  

Vrednost, ki smo jo dobili za x, sedaj vstavimo v prejšnji izraz za y in dobimo: 

.279588280.3=y  

Tako smo dobili koordinati točke ,1C  oziroma točko, v kateri se krogla A odbije in zadene 

kroglo B. 

Sedaj poiščemo še presečišče krožnice in druge konfokalne elipse, zato zapišemo: 

03188
22 =+−+− yyxx  

.0043085.196482034617.4482034617.43
22 =−+ yx  

S programom Derive iz enačbe elipse izrazimo y in dobimo: 

.
4482034617

4382034617001964043085(4482034617
2

x
y

⋅−⋅
=  

S programom Derive nato y  vstavimo v enačbo krožnice, rešimo dobljeno enačbo in dobimo: 

.697638540.4=x  

Vrednost, ki smo jo dobili za x,  sedaj vstavimo v zgornji izraz za y in dobimo: 

.716449905.4=y  

S tem smo dobili koordinati točke 2C  oziroma točko, v kateri se krogla A odbije in zadene 

kroglo B. Zapišimo obe rešitvi: 

 

1C  (3.3065, 3.2796), 2C (4.6976, 4.7164). 

 

Rešitev primera, ko sta točki A in B zunaj kroga, preverimo še s programom GeoGebra, kot 

prikazuje slika 32. 
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Slika 32: Dani primer, ko sta točki A in B, ki sta hkrati gorišči konfokalnih elips, zunaj kroga. 

 

Točka D, ki leži na prvi vertikali, je definirana kot vsota razdalj 1AC  in ,1BC točka F, ki leži na 

drugi vertikali, pa kot vsota razdalj 2AC  in .2BC  Točki D in F predstavljata stacionarni vsoti 

razdalj AC in BC, pri čemer točka D predstavlja najmanjšo vsoto razdalj, točka F pa največjo 

vsoto razdalj. Točka E in točka G sta definirani kot vsota razdalj AC in BC. S pomikanjem točke 

C po krožnici opazimo, da točka E sovpada s točko D natanko tedaj, ko točka C sovpada s 

točko ,1C  kar pomeni, da je vsota razdalj AC in BC takrat najmanjša. Točka 1C  s 

koordinatama (3.31, 3.28) je torej prva rešitev primera, kot je prikazano na sliki 33.  
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Slika 33: Prva rešitev primera, ko je vsota razdalj AC in BC najmanjša. 

 

Če nadaljujemo s pomikanjem točke C po krožnici, ugotovimo, da točka G sovpada s točko F 

natanko tedaj, ko točka C sovpada s točko ,2C  kar pomeni, da je vsota razdalj AC in BC takrat 

največja. Točka 2C  s koordinatama (4.70, 4.72) je druga rešitev primera, kot je prikazano na 

sliki 34. 
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Slika 34: Druga rešitev primera, ko je vsota razdalj AC in BC največja. 

 

PRIMER 2 

 

Naj bo ,8=a  ,12−=b  43=c  in ;1=f  torej je dana krožnica s središčem (-4, 6) in s 

polmerom 3 ter točki A (-1, 0) in B (1, 0). 

Na analogen način kot v primeru 1 dobimo za točko C, v kateri se krogla A odbije in zadene 

kroglo B, natanko dve rešitvi, in sicer: 

 

1C  (-2.373511110, 3.479179917), 2C  (-5.648714055, 8.506340352). 

 

Rešitev primera, ko sta točki A in B zunaj kroga, preverimo še s programom GeoGebra. Prva 

rešitev, ko je vsota razdalj AC in BC najmanjša, je prikazana na sliki 35. 
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Slika 35: Prva rešitev primera 2. 

 

Druga rešitev primera, ko je vsota razdalj AC in BC največja, je prikazana na sliki 36. 

 

 

 

Slika 36: Druga rešitev primera 2. 
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PRIMER 3 

 

Naj bo ,2−=a  ,2−=b  14−=c  in ;1=f  torej je dana krožnica s središčem (1, 1) in s 

polmerom 4 ter točki A (-1, 0) in B (1, 0). 

Na analogen način kot v prejšnjih primerih dobimo za točko C, v kateri se krogla A odbije in 

zadene kroglo B, natanko dve rešitvi, in sicer: 

 

1C  (-2.175524255, -1.432292273), 2C  (3.639313991, 4.005664927). 

 

Rešitev primera, kjer sta točki A in B znotraj kroga, preverimo še s programom GeoGebra. 

Prva rešitev, ko je vsota razdalj AC in BC najmanjša, je prikazana na sliki 37. 

 

 

 

Slika 37: Prva rešitev primera 3. 

 

Druga rešitev primera, ko je vsota razdalj AC in BC največja, je prikazana na sliki 38. 
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Slika 38: Druga rešitev primera 3. 

 

4.4 Drugi možni načini reševanja 

 

Eden izmed možnih načinov reševanja krožnega biljardnega problema temelji na uporabi 

geometrijskih zakonitosti in trigonometrije. Uporaba nekaterih geometrijskih zakonitosti nas 

pripelje do adicijskega izreka za tangens razlike kotov. Kombinacija omenjenega adicijskega 

izreka in nekaterih geometrijskih zakonitosti pa nam dá enačbo hiperbole, ki seka dano 

krožnico natanko v dveh točkah. Omenjeni točki sta torej rešitvi Alhazenovega problema. 

Tovrstni način reševanja je podrobneje opisan pod [32]. 

 

Reševanje Alhazenovega problema lahko temelji tudi na evklidskem orodju in tretjinjenju 

kota, rešitev pa je možno poiskati tudi z uporabo origami konstrukcije.  

 

Pri iskanju rešitve Alhazenovega problema lahko uporabimo ustrezne matematične 

računalniške programe in programe za dinamično geometrijo. Slednji lahko pripomorejo tudi 

pri interpretaciji in ponazoritvi dobljene rešitve. [32] 
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5. DELO V MATEMATIKI 

 

Poleg tega, da Alhazen velja za "očeta optike", je nedvomno pustil svoj pečat tudi v 

matematiki. Med drugim je preučeval teorijo števil; poznal je popolna števila in se ukvarjal z 

vsoto četrtih potenc zaporednih naravnih števil. Po njem se imenuje tudi tako imenovani 

Alhazen-Wilsonov izrek.  

 

Predmet njegovega preučevanja je bila tudi geometrija; po njem se imenujejo znamenite 

Alhazenove lune ter Alhazen-Evklidov izrek o vzporednicah.  

 

5.1 Alhazen-Wilsonov izrek 

 

Alhazen se je v svojih razpravah ukvarjal tudi s preučevanjem kongruence števil. Bil je 

namreč prvi, ki je formuliral tako imenovani Wilsonov izrek, ki ga sicer pripisujejo 

angleškemu matematiku Johnu Wilsonu (1741-1793). [33], [34] 

 

IZREK 1.1 (Wilsonov izrek). Za vsako praštevilo p velja kongruenca 

1)!1( −≡−p     (mod p). 

(Grasselli, 2009, str. 63) 

Dokaz. Predpostavimo, da je praštevilo .5≥p Tedaj je vsako naravno število, ki ni deljivo s p 

kongruentno enemu od števil 

{ }.1,2,...,.2,1 −−∈ ppr  

Naj bo { }.1,2,...,2,1 −−∈ ppj  Ko pomnožimo števila r z j, dobimo 

{ }.)1(,)2(,...,2,1 jpjpjjS ⋅−⋅−⋅⋅=  Tedaj v S obstaja tako število, da velja 1≡kj  (mod p). 

Če je ,1=j  je tudi ,1=k  saj je 111 =⋅  (mod p). Podobno velja tudi za 1−= pj  je .1−= pk  

Tudi vsakemu 2,...,2 −= pj  pripada tak k, da je 1≡kj  (mod p).  Za vsak j pa je k različen od 

1 in od ,1−p  saj bi drugače imeli 1≡j  (mod p) ali 1−≡ pj  (mod p). Vemo pa, da to ne drži. 

Tudi ,jk ≠  saj bi dal 1
2 ≡j  (mod p) in bi )1)(1(1

2 +−=− jjj  bil torej deljiv s p. Toda pri 

2,...,2 −= pj  sta 1−j  in 1+j  tuja p in tudi 1
2 −j  je tuj p. Torej vsakemu j iz množice 
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{ }2,...,2 −p  pripada v tej množici tak enolično določen k, da je 1≡kj  (mod p) in .jk ≠  

Števila r, razen prvega in zadnjega, je možno razporediti po parih tako, da je produkt vsakega 

para kongruenten 1 po modulu p. Produkt )!1( −p  je zato kongruenten 1−p  (mod p); 1−p  

pa je kongruenten -1 (mod p).  Za vsako praštevilo 5≥p  torej velja 1)!1( −≡−p  (mod p). Ta 

kongruenca pa velja tudi za ,3,2=p  saj je 1)!12( −≡−  (mod 2) in 1!2)!13( −≡≡−  (mod 3). 

[7] 

 

5.2 Popolna števila 

 

Nekoliko poenostavljeno rečeno so popolna (tudi perfektna) števila enaka vsoti vseh svojih 

pravih deliteljev. Formulacijo popolnih števil je v IX. knjigi Elementov podal že starogrški 

matematik Evklid. S popolnimi števili pa se je v okviru preučevanja teorije števil ukvarjal tudi 

Alhazen. Natančneje, Alhazen je v eni izmed svojih razprav predstavil delni obrat Evklidove 

trditve o popolnih številih [35].  

 

Trditev (Evklid, Elementi IX). Naj bo n naravno število. Če je 12 −n  praštevilo, potem je 

vsako število oblike )12(2
1 −− nn  popolno. 

Dokaz. Naj bo 12 −= np  praštevilo, število .2)12(2
11 pm nnn −− =−=  Vsi delitelji števila m so 

oblike k
2  ali ,2 pk  pri čemer je .10 −≤≤ nk  Tedaj je vsota vseh deliteljev števila m enaka 

.2)12(2)1)(12()1)(2...21()(
1 mppns nnnn =−=+−=++++= −  Torej je vsota pravih 

deliteljev števila m (brez m) enako .2 mmm =− [36] 

Trditev (obrat Evklidove trditve). Vsako sodo popolno število je oblike ),12(2
1 −− nn  če je 

12 −n  praštevilo. [36] 

 

Stari Grki naj bi poznali prva štiri popolna števila in sicer: 6, 28, 496, 8128, peto popolno 

število 33.550.336 pa naj bi leta 1456 določil neznani znanstvenik. Do leta 1952 je bilo znanih 

samo dvanajst popolnih števil, do leta 2014 pa je bilo znanih oseminštirideset popolnih 

števil. Zadnje do sedaj znano popolno število za 57885161=n  je 34850340-mestno, odkrito 

pa je bilo leta 2013. Vsa do sedaj znana popolna števila so zagotovo soda, neznano pa ostaja 

vprašanje, ali so vsa taka števila soda. Nerešeno je torej še vedno vprašanje, ali obstaja liho 
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popolno število. Če obstaja liho popolno število, je zelo veliko, zagotovo večje od .10
1500  [35], 

[37]. 

5.3 Vsote potenc zaporednih naravnih števil 

 

Formule za vsoto potenc zaporednih naravnih števil so za računanje ploščin in prostornin 

uporabljali že nekateri starogrški matematiki, kot npr. Evdoks in Arhimed. Podobno je 

formule za vsoto potenc prvih n naravnih števil uporabljal Alhazen pri računanju ploščin in 

prostornin vrtenin v zvezi s parabolo. Alhazen je izpeljal tudi formulo za vsoto četrtih potenc 

prvih n naravnih števil in tako nekoliko pripomogel h kasnejšemu nastanku temeljev 

integralskega računa. [9], [38] 

 

V splošnem lahko zapišemo vsoto p-tih potenc prvih n naravnih števil kot 

,...21
)( pppp

n nS +++=  =p 0, 1, 2, 3, . . . 

Poudariti je treba, da za vsoto )( p

nS  v splošnem ne obstaja predpis oziroma formula, po kateri 

bi izračunali omenjeno vsoto za dana p in n. 

 

Zapišimo nekatere znane formule za vsoto p-tih potenc prvih n naravnih števil, in sicer: 

• formulo za vsoto 0-tih potenc prvih n naravnih števil:  

,
)0(

nS n =  

• formulo za vsoto prvih n naravnih števil:  

,
2

)1()1( +
=

nn
Sn

 

• formulo za vsoto kvadratov prvih n naravnih števil: 

,
6

)12)(1()2( ++
=

nnn
Sn

 

• formulo za vsoto kubov prvih n naravnih števil: 

.
4

)1(
22

)3( +
=

nn
Sn  

S pomočjo zgornjih formul si oglejmo izpeljavo formule za vsoto četrtih potenc prvih n 

naravnih števil. Tedaj zapišemo izraz: 

.1510105)1(
23455 ++++=−+ kkkkkk  
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Na gornjem izrazu uporabimo na obeh straneh operator seštevanja, in sicer ∑
=

n

k 1

.  

Poenostavimo in dobimo: 

nSSSSn nnnn ++++=−+ )1()2()3()4(5
5101051)1(  

oziroma 

.
2

)1(
5

6

)12)(1(
10

4

)1(
105510105

22

)4(2345
n

nnnnnnn
Snnnnn n +

+
⋅+

++
⋅+

+
⋅+=++++  

Dobimo 

nnnnnnnnSnnnnn n 2115)132(10)12(1530306060306
2222)4(2345 ++++++++=++++  

oziroma 

.211510302015301530306060306
223234)4(2345

nnnnnnnnSnnnnn n ++++++++=++++

Tedaj je 

.1015630
345)4(

nnnnSn −++=  

Desno stran razstavimo na faktorje in dobimo 

).133)(12)(1(30
2)4( −+++=⋅ nnnnnS n

 

Iz tega sledi  

).133)(12)(1(
30

1 2)4( −+++= nnnnnSn
 

Tako smo dobili formulo za vsoto četrtih potenc prvih n naravnih števil.  

 

5.4  Alhazen-Evklidov izrek o vzporednicah 

 

Alhazen je poznal tako imenovani Alhazen-Evklidov izrek o vzporednicah, ki izhaja iz aksioma 

o vzporednici in je temelj evklidske geometrije.  

 

Aksiom o vzporednici lahko v sodobni geometriji zapišemo takole: 

Skozi poljubno točko T, ki ne leži na dani premici p, poteka natanko ena vzporednica. 

 

Omenjeni aksiom v sodobnejših aksiomatskih modelih pogosto nadomešča Evklidov postulat, 

ki je v Evklidovih Elementih zapisan kot peti in se glasi: 
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Če dani (poljubni) premici sekamo s tretjo premico (prečnico) in je vsota notranjih kotov na 

eni strani prečnice manjša od 180°, se dani premici sekata na tej strani prečnice. 

 

 

 

Slika 39: Evklidov peti postulat. 

 

Z dokazovanjem Evklidovega petega postulata se je v eni izmed svojih številnih razprav, 

povezanih z geometrijo, ukvarjal ravno Alhazen.  

 

Alhazen se je v povezavi z aksiomom o vzporednici ukvarjal tudi s štirikotnikom ABCD, ki ima 

prave kote pri A, B in C in za katerega velja, da AD = BC.  Tak štirikotnik se danes imenuje 

Lambertov štirikotnik, ime pa je dobil po švicarskem matematiku Johannu Heinrichu 

Lambertu (1728-1777). Pri preučevanju tovrstnega štirikotnika je Alhazen ugotovil, da je tudi 

kot pri D pravi, kar je danes poznano kot Alhazen-Evklidov izrek o vzporednicah. [39], [40], 

[41] 

   

IZREK 1.2 (Alhazen-Evklidov izrek o vzporednicah). Če so v štirikotniku trije koti pravi, je tudi 

četrti kot pravi. [9] 

 

 

 

Slika 40: Alhazen-Evklidov izrek o vzporednicah. 
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5.5 Alhazenove lune 

 

Tako imenovane Alhazenove lune so nekoliko posplošen primer Hipokratovih mesečkov (tudi 

Hipokratovih lunic), ki so imenovani po Hipokratu iz Hiosa (460-730).  Na primeru 

Hipokratovih mesečkov je Hipokratu uspelo rešiti problem kvadrature krivočrtnega lika, 

omejenega s krožnima lokoma. Tovrstni problemi sodijo že v najstarejše čase. Pojem 

kvadrature krivočrtnega lika pomeni, da lahko nekatere krivočrtne like pretvorimo v 

ploščinsko enakovreden kvadrat.    

 

 

 

Slika 41: Hipokratova mesečka. 

 

Pri Hipokratovih mesečkih gre za enakokraki pravokotni trikotnik ABC, pri katerem so nad 

hipotenuzo in nad obema katetama načrtane polkrožnice. Polkrožnica nad hipotenuzo in 

polkrožnica nad vsako izmed katet določajo natanko po en meseček: 1M  ter .2M  Očitno je, 

da imata 1M  in 2M  enako ploščino P. Denimo, da je hipotenuza trikotnika ABC enaka 2a. Ker 

v trikotniku ABC velja Pitagorov izrek, je premer polkrožnic nad katetama enak .2a  Tedaj je 

ploščina S lika, ki ga omejujejo hipotenuza trikotnika ABC in obe polkrožnici nad katetama, 

enaka vsoti ploščin trikotnika ABC in vsoti ploščin manjših polkrogov. Torej lahko zapišemo: 

.
28

2
2

2

2

2

2 a
a

a
aS

ππ
+=⋅+=  

Ploščina polkroga nad hipotenuzo je enaka .2
2aπ  Vsota ploščin obeh mesečkov je tedaj 

enaka: 

.
2

2
2

2

a
a

SP =−=
π

 



53  

Vsota ploščin obeh mesečkov je enaka ploščini kvadrata s stranico a. Ploščina vsakega 

mesečka je torej enaka ,2
2a  kvadrat s tako ploščino pa ima stranico ,22a  kar je ravno 

polovica katete trikotnika ABC.  Omenjeno konstrukcijo, prikazano na sliki 40, je mogoče 

narediti z evklidskim orodjem (neoznačenim ravnilom in šestilom). 

 

Nekoliko posplošen primer Hipokratovih mesečkov pa so tako imenovane Alhazenove lunice 

ali mesečki. V tem primeru gre namreč za poljuben pravokotni trikotnik s katetama a in b ter 

s hipotenuzo c. Polkrožnica nad hipotenuzo c in polkrožnici nad katetama a in b torej v 

splošnem določajo ploščinsko različna mesečka.  

 

 

 

Slika 42: Alhazenove lunice. 

 

Z uporabo Pitagorovega izreka sedaj dokažimo lastnost, ki jo je v eni izmed svojih razprav 

prvi predstavil in dokazal Alhazen: 

Vsota ploščin mesečkov je enaka ploščini trikotnika. 

 

Ploščina S lika, ki ga omejuje hipotenuza c in polkrožnici nad katetama a in b je enaka vsoti 

ploščin trikotnika ABC in vsoti ploščin manjših polkrogov. Torej lahko zapišemo: 

.
8822

4

2

4

2

22

22

baab

ba

ab
S

ππ
ππ

++=
⋅

+
⋅

+=  

Ploščina polkroga nad hipotenuzo c je enaka .8
2cπ Tedaj je vsota ploščin mesečkov 1M  in 

2M  (
21 MMP + ) enaka: 

.
8

4

8
)

882
(

222222

21

cbaabcbaab
P MM

ππππππ −++
=−++=+  
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Ko v števcu izpostavimo ,π  dobimo: 

.
8

)(4
222

21

cbaab
P MM

−++
=+

π
 

Po Pitagorovem izreku je vrednost izraza 222 cba −+  enaka 0, zato: 

.
28

4
21

abab
P MM ==+  

Tako smo torej dokazali Alhazenovo spoznanje, da je vsota ploščin obeh mesečkov enaka 

ploščini trikotnika. V primeru Alhazenovih lunic pa ostaja nerešen problem kvadrature kroga, 

saj ni znana pretvorba v kvadrata za vsak meseček posebej. [42] 
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6. ALHAZENOV VPLIV NA EVROPO 

 

Nekatere razprave iz Alhazenovega najbolj znanega dela z naslovom Velika optika so se, 

prevedene v latinščino, pojavile v Evropi okoli leta 1200. V Evropi so omenjene Alhazenove 

razprave močno vplivale na nadaljnji razvoj znanosti, v islamskem svetu pa so bile precej 

neznane in neuveljavljene vse do leta 1320.  

 

Latinski prevod Alhazenovega najpomembnejšega dela Velika optika je imel močan vpliv na 

nekatere evropske znanstvenike; predvsem na dela angleškega znanstvenika Rogerja 

Bacona, ki se je v svojih delih tudi skliceval na Alhazena, ter na dela nemškega znanstvenika 

Johannesa Keplerja in francoskega amaterskega matematika Pierra de Fermata. Evropske 

znanstvenike je močno zaznamovala Alhazenova znanstvena metoda, ki pravi, da je treba 

pred podajanjem teorije najprej narediti eksperiment. Močan vpliv na evropske znanstvenike 

je imelo pomembno Alhazenovo spoznanje, da razmerje med vpadnim in lomnim kotom ni 

konstantno, kar pojasnjuje in utemeljuje ravno lomni zakon. Evropsko znanost je močno 

zaznamovalo Alhazenovo pojasnilo delovanja lupe in spoznanje, da je povečana slika 

predmeta posledica ukrivljene površine, kar je dvesto let kasneje s pridom uporabil Roger 

Bacon za izdelavo očal.  Na evropsko znanost je vplivalo tudi Alhazenovo preučevanje zrcal, 

zlasti sferičnih in paraboličnih. 

 

Znanstvene razprave o optiki in njenih načelih so bile v Evropi znane pod pojmom 

'perspectivists', kar je izhajalo iz dela Rogerja Bacona z naslovom Perspectiva iz leta 1270.  

Besedi perspectiva so takratni evropski znanstveniki pripisovali različne izvore in pomene; od 

renesančnega slikarstva pa vse do izhajanja svetlobe in barv iz predmetov preko oči v 

možgane. Slednja razlaga besede perspectiva temelji ravno na eni izmed Alhazenovih razprav 

v delu Velika optika, kjer je prvi pravilno zasnoval teorijo vida. 

 

Roger Bacon opisuje izhajanje oziroma oddajanje svetlobe in barv kot nekakšno 'množenje 

vrst' (Baconovo delo De multiplicatione specierum), ki je hkrati tudi naslov enega izmed 

njegovih del. Idejo za takšno pojmovanje naj bi  Bacon našel v Aristotelovih delih. Pojem 

vrste je pojasnil kot nekakšno silo oziroma podobo, ki je vir naravnega delovanja. Vrsta je 
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torej glavni vzrok zaznavanja in razumevanja sveta.  Skozi vrsto, ki obdaja sredstvo, se 

izoblikuje predmet. Bacon je menil, da je predmet viden v svoji pravi naravi in da kot bistvo 

vstopi v oko in se znotraj očesa razmnoži. Bacon je v eni izmed svojih razprav pojasnil tudi 

teorijo vida. Trdil je, da se vrste širijo v vse smeri, človeško oko pa zazna le tiste, ki površino 

očesa zadenejo pravokotno. Očitno je, da je Bacon pri pojasnjevanju slednjega sprejel 

Alhazenovo teorijo, ki jo je Alhazen prvi pravilno pojasnil v delu Velika optika. Bacon pa je še 

trdil, da se druge vrste lomijo ob prehodu skozi očesno lečo in se med seboj izničijo. 

 

Znanstveni napredki v optiki so po Alhazenu mirovali vse do časa Keplerja in Snella. 

Nizozemski znanstvenik Willebrord Snell van Royen je leta 1621 z vidika matematičnih 

zakonitosti definiral lomni zakon za svetlobo. Prav tako je lomni zakon za svetlobo leta 1637 

definiral tudi René Descartes. Pierre de Fermat, ki ni mogel sprejeti Descartesove formulacije 

lomnega zakona, je na podlagi Heronove ideje o najkrajši poti in Alhazenove predpostavke, 

da je hitrost svetlobe končna (to dejstvo je Alhazen utemeljil ravno s pojavom loma svetlobe) 

leta 1657 izoblikoval tako imenovano Fermatovo načelo. Fermatovo načelo pravi, da se 

svetloba širi od ene točke do druge točke tako, da je čas širjenja stacionaren. Šest stoletij po 

Alhazenu je optika s Fermatom doživela nov in pomemben mejnik v zgodovini razvoja. [43]  

 

ZANIMIVOSTI: 

 

• Po Alhazenu je poimenovan krater na Luni [15.9°N, 71.8°E]. [44] 

 

 

 

Slika 43: Alhazen – krater na Luni. [43] 
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• Po Alhazenu se imenuje asteroid 59239 Alhazen (1999 CR2), ki se nahaja med 

orbitama planetov Mars in Jupiter (območje, imenovano asteroid belt). Odkril ga je S. 

Sposetti Gnosca leta 1999. [45] 

 

 

 

Slika 44: Območje asteroid belt (bela barva). [44] 
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7. ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem predstavil življenje islamskega znanstvenika Alhazena. Skušal sem 

predstaviti najpomembnejše ugotovitve iz njegovih del, ki se nanašajo predvsem na optiko, 

matematiko in astronomijo. Skušal sem nazorno opisati biljardni problem ter z uporabo 

določenih matematičnih dejstev in zakonitosti predstaviti njegovo reševanje. Ker po mojem 

mnenju Alhazen velja za enega izmed najpomembnejših islamskih znanstvenikov, sem na 

koncu diplomskega dela skušal predstaviti še njegov vpliv na evropsko znanost. 

 

Pri pisanju diplomskega dela sem se podrobneje seznanil z nekaterimi optičnimi vsebinami, 

predvsem z odbojem in lomom svetlobe ter z delovanjem lupe in camere obscure. Spoznal 

sem nekatere lastnosti paraboličnih in sferičnih zrcal, ki jih prej nisem poznal.  Prvič sem se 

srečal z biljardnim problemom, ki mi je med pisanjem diplomskega dela predstavljal izziv. V 

sklopu biljardnega problema sem se prvič seznanil s pojmom konfokalnih elips. Podrobneje 

sem spoznal popolna števila ter se podrobneje seznanil z Alhazen-Wilsonovim izrekom in 

Alhazen-Evklidovim izrekom o vzporednicah, ki sem ju srečal že med študijem. Med pisanjem 

diplomskega dela sem obnovil formule za vsote prvih štirih potenc zaporednih naravnih 

števil in se podrobneje seznanil z lastnostjo Alhazenovih lunic.  

 

Med nastajanjem diplomskega dela sem uporabljal programom za dinamično geometrijo - 

GeoGebra, s katerim sem izdelal številne slike, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju, 

nazornejšemu pojasnjevanju in predstavitvi nekaterih rešitev. V sklopu biljardnega problema 

sem uporabljal tudi program za simbolno računanje – Derive, ki mi je predvsem poenostavil 

in skrajšal nekatere izračune. 

 

Ravno širok spekter področij, s katerimi se je Alhazen ukvarjal, me je spodbudil, da sem začel 

raziskovati njegovo življenje in delovanje. Področja njegovega preučevanja pa so tesno 

povezana tudi z matematiko in tehniko, za kateri sem se odločil pred začetkom študija. 

Alhazenov bogati doprinos k znanosti je lahko vsekakor spodbuda za bodočega učitelja.  

Treba je poudariti, da je ravno Alhazen uvedel znanstveno metodo, ko je pred podajanjem 
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teorije treba narediti eksperiment, kar je pomembno tudi pri pedagoškem delu, zlasti pri 

naravoslovju. 
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