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Povzetek 

 

V diplomskem delu je na začetku predstavljena zgodovina matematike, predvsem zgodovina 

grške matematike. Sledi ji predstavitev grškega matematika Arhita iz Tarenta, ki je tudi 

osrednja oseba v diplomskem delu. Jedro diplomskega dela je namenjeno dvema njegovima 

pomembnima prispevkoma na področju matematike, in sicer problemu podvojitve kocke, ki jo 

je rešil s pomočjo krivulje, ki se sedaj imenuje po njem Arhitova krivulja, ter ugotovitvi, da 

zmnožek dveh zaporednih naravnih števil ni nikoli kvadratno število. Pri tej ugotovitvi sem 

vpletla tudi nekaj računalništva, saj je ugotovitev predstavljena s pomočjo programskega jezika 

C++. 

 

Ključne besede 

Apolonij, Arhitas, Arhitova krivulja, delski problem, Diokles, Dioklova cisoida, Eratosten, 

grška matematika, Hipokrat, Hipokratova redukcija, konstrukcijski problemi, kvadratno število, 

matematika, Menajhmos, Nikomed, Nikomedova konhoida, Platon, podvojitev kocke, 

zgodovina. 
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Archytas of Tarentum 

 
Summary 

In the beginning of the thesis, the history of mathematics is presented, especially the history of 

Greek mathematics. It is followed by the presentation of a Greek mathematician, Archytas of 

Tarentum, who is the focal person in the thesis.  The core of the thesis is dedicated to two of 

his major contributions in the field of mathematics, namely the problem of doubling the cube, 

which was solved with the help of a curve, which is now named Archytas’ curve after him, and 

finding out that the product of two consecutive integers is never a square number. In this 

conclusion I also involved a bit of computing, as the solutions are presented using the C++ 

programming language.  

 

Key words 

Apollonius, Archytas, Archytas’ curve, cissoid of Diocles, Delian problem, Diocles, doubling 

the cube, Eratosthenes, Greek mathematics, Hippocrates, Hippocratic reduction, history, 

mathematics, Menaechmus, Nicomedes, Nicomedes’ conchoid, Plato, construction problems, 

square number. 
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1. UVOD 

 

Tako kot fizika, umetnost, glasba, literatura itd. ima tudi matematika preteklost, sedanjost 

in prihodnost. Matematika, ki jo uporabljamo danes, je v mnogih pogledih zelo drugačna 

od tiste pred 3000 ali celo 100 leti in prav gotovo se bo matematika v prihodnosti še dodatno 

razvijala. Vsaka stopnja v razvoju matematike temelji na tem, kar je bilo raziskano pred 

njo. Zato je zelo pomembno, da poznamo njeno preteklost, saj bomo le tako lažje razumeli 

in spoznavali matematiko, tako v sedanjosti kot tudi v prihodnosti. Diplomsko delo je 

usmerjeno predvsem k grški matematiki. Kljub temu pa je na začetku tudi kratek pregled 

skozi celotno zgodovino matematike, saj tako spoznamo, da je bila grška matematika zelo 

pomembna za njen nadaljnji razvoj. Prav tako pa so številni matematiki, ki so prispevali k 

njenemu razvoju, imeli lastni pogled na svet, zato je za razumevanje njihovega prispevka 

potrebno spoznati tudi, kako in zakaj so razmišljali o teh vprašanjih. Glavni del 

diplomskega dela predstavlja spoznavanje matematika Arhita iz Tarenta in njegovih 

pomembnih prispevkov k razvoju matematike, predvsem problema podvojitve kocke. 

Zaradi lažje predstave je ponekod dodana še slika (narisana s pomočjo matematičnega 

programa GeoGebra). Na koncu pa je predstavljena še pomembna Arhitova ugotovitev 

glede produkta dveh zaporednih naravnih števil in koda programa, napisana v 

programskem jeziku C++, ki dokazuje pravilnost dane ugotovitve.  
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1.1. KRATEK PREGLED ZGODOVINE MATEMATIKE 

 

Zgodba o razvoju matematike obsega več tisočletij. Začela se je z iznajdbo pisave, nova 

poglavja pa se dodajajo še danes. Nihče ne ve dobro, kdaj in kako se je matematika 

začela. Vemo le to, da je bilo v vsaki civilizaciji, ki je razvila pisanje, prisotno tudi vsaj 

nekaj matematičnega znanja. Zdi se, da so imena za števila in like ter osnovne ideje o 

štetju in aritmetičnih operacijah povsod del skupne dediščine človeštva. Velik del 

matematike, ki se je učimo v šoli, je zelo star in je del tradicije, ki se je začela na 

starodavnem Bližnjem vzhodu in se je nato razvijala v stari Grčiji, Indiji in 

srednjeveškem islamskem imperiju. Ta tradicija se je  nato udomačila v pozni 

srednjeveški in renesančni Evropi in postala matematika, kot jo razumemo zdaj po vsem 

svetu. Proučevanje zgodovine matematike temelji na virih. Večinoma so to pisni viri, 

včasih pa so pomembne tudi arheološke najdbe. Dejstvo, da matematiki že dolga stoletja 

tudi sami pišejo zgodbe svojega predmeta, je pripeljalo do tega, da si o nekaterih 

zgodbah tudi zgodovinarji še niso enotni.  

Antropologi so našli mnogo predzgodovinskih predmetov, ki jih lahko pojasnimo kot 

matematične. Najstarejše predmete te vrste so našli v Afriki. Stari so celih 37000 let. Ti 

predmeti dokazujejo, da se ljudje že zelo dolgo ukvarjajo z matematiko. Kot samostojna 

dejavnost pa se je matematika razvila okoli leta 5000 pred Kr., in sicer na starem 

Bližnjem vzhodu, ko so družbe sprejele različne oblike oblasti. Začele so spremljati, 

koliko ljudje proizvajajo, koliko davkov je mogoče zbrati itd. Pomembno je postalo, 

kako velika so polja, kakšna je prostornina košar in koliko delavcev zahteva kakšno 

delo. Zato so uvedli merske enote in se naučili pretvarjanja, kar je pripeljalo tudi do 

težkih aritmetičnih operacij, s čimer so se ukvarjali »pisarji«, ki so bili profesionalni 

javni uradniki, ki so znali pisati in reševati preproste matematične naloge. Matematika 

kot veda je nastala kot tradicija pisarjev in njihovih šol. [1], [12] 

 

 

 

 

2 



   

Egipčanska matematika 

V zvezi z zgodovino egipčanske matematike so določeni problemi, predvsem zato, ker 

je o njej premalo pisnih virov, saj so stari Egipčani pisali s črnilom na papirus, ki pa se 

le stežka ohrani tisoče let. Najobsežnejši vir podatkov je Rhindov papirus, ki je iz 

obdobja okoli leta 1650 pred Kr. Na eni strani vsebuje obsežne preglednice, ki so jih 

uporabljali kot pripomoček pri izračunih, na drugi strani pa zbirko problemov, ki so jih 

verjetno uporabljali za poučevanje pisarjev. Matematika je bila pri starih Egipčanih 

močno povezana z astronomijo in arhitekturo. Razvijati se je začela zaradi potrebe po 

meritvi polj po vsakoletnih poplavah in določanja meja med sosednjimi območji. Poleg 

tega so jo uporabljali pri izgradnji palač oziroma svetišč. Uporabljali so dva številska 

sestava (enega za pisanje na kamen, drugega za pisanje na papir), oba pa sta bila 

zasnovana na številu deset. Pravzaprav je bila egipčanska matematika že precej dobro 

razvita znanost, v kateri je bilo veliko tistega, kar se o osnovnih računskih operacijah in 

geometriji učimo danes v osnovni in srednji šoli (npr. osnovni aritmetični operaciji sta 

bili seštevanje in podvajanje, znali so reševati preproste linearne enačbe in določiti 

približek površine in prostornine več geometrijskih likov oziroma teles).  [1], [7], [23], 

[24], [35]  

 
Slika 1: Rhidov papirus [32] 
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Babilonska (mezopotamska) matematika  

V Mezopotamiji je bila matematika zelo razvita, o čemer pričajo glinene ploščice 

oziroma tablice. Večina teh ploščic je bila narejena v obdobju med letoma 1900 in 1600 

pred Kr., ki ga imenujemo staro babilonsko obdobje, zato matematiki tega območja 

včasih pravimo kar babilonska matematika. Babilonski pisarji so tablice uporabljali kot 

pripomočke za računanje ali pa kot zbirke problemov za poučevanje mladih pisarjev. Ta 

matematika (zlasti algebra) je bila na višji ravni kot egiptovska. Babilonski matematiki 

so si postavljali in reševali različne matematične probleme, od linearnih in kvadratnih 

enačb, izračunavanja drugega in tretjega korena nekega števila, računanja z ulomki pa 

vse do računanja ploščine ravninskih likov in prostornine geometrijskih teles. Izumili 

so tudi svoj mestni sestav, in sicer šestdesetiški številski sestav (ta sestav še danes 

uporabljamo za npr. časovne enote). Zakaj so izbrali število 60 za osnovo, se ne ve 

natančno, vendar obstaja teorija, da so ga izbrali zato, ker ima to število veliko deliteljev 

(do sto največ od vseh števil). Babilonska geometrija se je ukvarjala predvsem z 

merjenjem. Zdi se, da so Babilonci poznali in uporabljali posebne primere izreka, ki mu 

danes pravimo Pitagorov izrek. Posebej zanimiv vidik babilonske matematike so primeri 

problemov, ki skušajo ljudi predvsem razvedriti. [1], [7], [24], [30], [35] 

 

Slika 2: Glinena ploščica [30] 
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Kitajska matematika 

O prvih začetkih kitajske matematike ne vemo prav dosti, saj so pred iznajdbo papirja 

Kitajci pisali na lubje ali bambus, zato so bili njihovi rokopisi precej neobstojni. Celo 

papirnate knjige so le redko prehajale iz roda v rod, poleg tega pa je okoli leta 220 pred 

Kr. kitajski cesar ukazal sežgati vse knjige, zato se je ohranilo le malo matematičnih 

besedil. Podobno kot Egipčani in Babilonci so tudi Kitajci sestavili zbirke problemov 

(npr. besedilo Devet poglavij matematične umetnosti). Uporabljali so palična števila, 

poznali so negativna števila (rdeče in modre palčke) in ulomke (števec so imenovali sin, 

imenovalec mati), znali so računati kvadratne in kubične korene ter poznali postopek za 

reševanje linearnih enačb. V tem obdobju so imela pomembno vlogo sorazmerja, s 

katerimi so si tudi pomagali pri reševanju linearnih enačb. [1], [24], [28] 

 

             Slika 3: Kitajski rokopis [41] 
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Indijska matematika 

Še manj vemo o prvih začetkih indijske matematike. Razvila se je zaradi potreb 

praktičnega življenja (menjave, trgovine, stavbarstva itd.). Glavni razlog za preučevanje 

matematike pa je bila astronomija. Najslavnejša iznajdba indijskih matematikov je 

številski sestav, ki je podoben našemu današnjemu (desetiška osnova, mestni zapis, 

oznake za vseh deset števk). Razvili so tudi metode za izvajanje aritmetičnih operacij s 

tako zapisanimi števili. Pomembno vlogo so imeli pri razvoju trigonometrije (prehod s 

tetiv na vrednosti sinusov). Vendar pa so o sinusu razmišljali kot o daljici v krogu, ne 

pa kot o abstraktnem številu ali razmerju. Indijski matematiki so se zanimali še za 

algebro in kombinatoriko. Poznali so metode za računanje kvadratnih in kubičnih 

korenov, računali vsoto členov aritmetičnega zaporedja in preučevali enačbe z več 

neznankami. Pomanjkljivost v njihovem prispevku k razvoju matematike je, da manjka 

razlaga, kako so našli svoje metode in rezultate, saj dokazov in izpeljav niso podajali. 

[1], [24], [28] 

 

 

Slika 4: Indijske številke [37] 
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Arabska matematika 

Pod pojmom arabska matematika razumemo matematiko pisano v arabščini. Zato bi jo 

bilo morda bolje poimenovati islamska matematika. Okrog leta 750 je prišlo do razcepa 

med vzhodnimi in zahodnimi deželami. Arabci so ustanovili so novo prestolnico 

Bagdad, ki je kmalu postala novo matematično središče. Začeli so prevzemati znanje 

osvojenih ljudstev in jih razvijati še naprej. Recimo ideja o zapisovanju števil v 

desetiškem sistemu z mestnim zapisom vrednosti (vključno z ničlo) se je rodila v Indiji. 

Arabci so se na svojih pohodih po Indiji seznanili s tem zapisom in ga takoj posvojili. 

V 12. stoletju so ta zapis prinesli tudi v Evropo, vendar so ga Evropejci začeli uporabljati 

šele sto let kasneje (arabske številke uporabljamo še danes). Vzrok temu je bila cerkev, 

ki je zaradi bojazni razvoja poganstva, zelo omejevala prenašanje znanja z vzhoda. 

Arabci so v Bagdadu ustanovili Hišo modrosti, nekakšno akademijo znanosti, in začeli 

zbirati razprave učenjakov. Tako se je začelo novo obdobje znanstvene in matematične 

ustvarjalnosti. Pomemben arabski matematik je bil Muhamad Ibn Musa Al Hvarizmi, ki 

je napisal več knjig. V eni od njih je razložil desetiški sestav za pisanje števil in 

računanje v tem sestavu. V knjigah je obravnaval tudi kvadratne enačbe, uporabno 

geometrijo, preproste linearne enačbe ter razreševanje problemov dedovanja s pomočjo 

matematike. Arabski matematiki so se naučili računati s polinomi in razreševati nekatere 

algebrske enačbe. Vse to so počeli, ne da bi uporabljali simbole, saj je vsa arabska 

algebra potekala z besedami. Za arabske matematike so imela pomen le pozitivna 

števila. Poleg algebre so odkrili pomembne rezultate tudi v geometriji, trigonometriji, 

kombinatoriki in uporabni matematiki (umetnost krašenja stavb s ponavljanjem 

preprostega osnovnega motiva).  [1], [28], [37] 

 

 

Slika 5: Arabske številke iz rokopisa iz leta 969 [37] 
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Matematika v Srednjeveški Evropi 

Okoli 10. stoletja se je politično in družbeno življenje v zahodni Evropi dovolj ustalilo, 

da so se ljudje ponovno začeli posvečati izobraževanju. V mnogih krajih so nastale tako 

imenovane katedralske šole, v katerih so vzgajali bodoče duhovnike in cerkvene 

uslužbence. V teh šolah je bil poudarek na slovnici, logiki in govorništvu, vseeno pa so 

spodbudila tudi zanimanje za matematiko. Ljudje, ki so se zanimali za matematiko, so 

se v tistem času napotili predvsem v Španijo, kjer pa je bilo moč najti le najstarejša in 

najlažja matematična besedila. Sistem katedralskih šol je v 13. in 14. stoletju pripeljal 

do ustanovitve prvih univerz, vseeno pa učenjake na teh univerzah matematika 

večinoma ni zanimala. Največji evropski srednjeveški matematik je bil Leonardo iz Pise 

(Fibonacci), ki je bil sin trgovca. Na potovanjih z očetom se je naučil kar nekaj arabske 

matematike. V svojih knjigah je Leonardo razložil tisto, kar se je naučil, to znanje pa je 

še razširil. V njegovih knjigah tako najdemo razlago hindujsko-arabskega številskega 

sestava, pretvarjanje valut, izračunavanje dobičkov, geometrijsko razlago pravil za 

reševanje kvadratnih enačb, uporabno geometrijo in obravnavo reševanja različnih 

enačb, ki vsebujejo kvadrate. [1], [29] 

 

 

                  Slika 6: Leonardo iz Pise [14] 
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Matematika v 15. in 16. stoletju 

Proti koncu 14. stoletja se je matematika v mnogih različnih kulturah po vsem svetu 

razvijala, vendar pa so bile te kulture precej izolirane. Stiki so sicer bili, predvsem 

trgovski, a je bilo v tistem času izmenjanega le malo matematičnega znanja. V začetku 

15. stoletja so Evropejci začeli razvijati umetnost plovbe in potovanj na daljne celine, 

pri čemer je prišlo do prenašanja kultur. Sčasoma je evropska matematika postala 

prevladujoča oblika matematike po vsem svetu. Ko so evropski mornarji začeli pluti na 

druge celine, je postalo znanje astronomije in dobro razumevanje krogelne geometrije 

zelo pomembno. Zato je prišla trigonometrija v središče pozornosti in postala eno od 

najpomembnejših področij matematike tega obdobja. Vzporedno s proučevanjem 

plovbe, astronomije in trigonometrije je začelo naraščati tudi zanimanje za aritmetiko in 

algebro. V tem obdobju se je razvila teorija polinomov in njihovih ničel. [1] 

 

Slika 7: Trigonometrija: pomembno področje tedanje matematike  [36] 
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Matematika v 17. in 18.  stoletju  

Medtem ko so matematiki poznega 16. in zgodnjega 17. stoletja razvijali algebro, so 

nekateri drugi začeli matematiko uporabljati za razlaganje vesolja. Mnogo učenjakov se 

je ukvarjalo z določanjem tangent na krivulje in like. Eden izmed učenjakov tega časa 

je bil tudi slovenski matematik Jurij Vega, ki je v drugi polovici 18. stoletja izdal štiri 

logaritemske priročnike (najbolj izpopolnjen je logaritmovnik Popolna zakladnica 

logaritmov), s katerimi je premostil razdaljo med prvimi logaritmi iz 17. stoletja ter 

moderno dobo elektronskih računalnikov. Matematične operacije so ti logaritmi znatno 

poenostavili, kar je zelo olajšalo delo predvsem astronomom. Uporaba diferencialnega 

in integralnega računa je postala glavna tema matematike v 18. stoletju in številni 

učenjaki so to uporabljali za razlaganje sveta. Leta 1669 je nastal prvi učbenik 

matematične analize, kmalu pa so izdali še več tovrstnih knjig. Največji matematik tega 

časa je bil Leonhard Euler (1707–1783). Pisal je o vseh vidikih matematike in fizike. V 

matematiki je diferencialni in integralni račun izpopolnil v močno orodje in ga uporabil 

v vrsti zapletenih problemov. Napisal je številne učbenike, v katerih je izsledke razložil 

tudi drugim. Proučeval je tudi Fermatovo teorijo števil, algebro, polinome, geometrijo 

trikotnika, geometrijo krivulj in ploskev, teorijo grafov ter matematiko uporabljal pri 

inženirskih problemih. Če je bila za rešitev problema potrebna matematika že razvita, 

jo je uporabil, če je ni bilo, jo je razvil sam. Eulerjev vpliv v matematiki je bil ogromen 

in v vsej matematiki je mogoče naleteti na ideje, ki nosijo njegovo ime. 18. stoletje je 

bilo čas optimizma in matematiki tistega časa so imeli občutek, da imajo v rokah ključ 

do resničnosti. [1], [27] 

 

           Slika 8: Popolna zakladnica logaritmov [27] 
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Matematika v 19. stoletju  

V 19. stoletju je prišlo do velike eksplozije matematične dejavnosti. V tem času so 

matematiki začeli kazati globoko skrb za strogost in so postali profesionalci na povsem 

nov in drugačen način. Prva leta 19. stoletja so zaznamovale posledice francoske 

revolucije. Ena od glavnih sprememb je bilo prevrednotenje izobrazbe. Ustanavljali so 

šole, katerih cilj je bil oblikovanje razreda dobro izobraženih javnih uslužbencev. Sedaj 

so od matematikov pričakovali, da bodo tudi poučevali. V tem času so vpeljali metrični 

sistem kot standardiziran način merjenja v znanosti in trgovini, ki je proti koncu 19. 

stoletja postal mednarodno priznan standard. Na začetku 19. stoletja je bil osrednja 

osebnost v matematiki Carl Friedrich Gauss (1777–1855). Njegova dela so pokrivala 

vso čisto in uporabno matematiko. Uporabna matematika je bila vir zanimivih in težkih 

problemov. Spremenili sta se tudi algebra in geometrija. Matematiki tega stoletja so 

naredili premik k bolj abstraktnemu zornemu kotu, kar je pripeljalo do današnje 

»abstraktne algebre«. Tudi v geometriji je premik potekal k abstraktnosti in, namesto da 

bi poskušali odkriti, kaj je »geometrija resničnega sveta«, so ti matematiki pokazali, da 

obstaja več alternativnih in logično doslednih načinov preučevanja geometrije. Ko se je 

19. stoletje bližalo koncu, je matematika vse bolj postajala poklic. Večina matematikov 

je delovala na univerzah, kjer so tako učili kot raziskovali. Meje med čisto matematiko, 

uporabno matematiko in teoretično fiziko so postale bolj razločne. [1] 

 

            Slika 9: Carl Friedrich Gauss [18] 
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Matematika v 20. stoletju  

V 20. stoletju se je matematika zelo razrasla. Vse več je bilo matematikov ter 

matematičnih revij in strokovnih združenj. 20. stoletje upravičeno imenujemo »zlata 

doba matematike«. Matematikom je v tem stoletju končno uspelo razrešiti veliko starih 

vprašanj, pri tem pa so se pojavila tudi številna nova. Naraščanje obsega matematike in 

visoka raven abstraktnosti sta pripeljali do vse večje specializacije. V prvih desetletjih 

20. stoletja so matematiki in filozofi raziskovali temelje matematike. Kmalu so v 

matematiki prevladovale abstraktna analiza, topologija, teorija mere, funkcionalna 

analiza in druga podobna področja. Drugo polovico 20. stoletja sta zaznamovala 

iznajdba in uporaba računalnikov. Računalniki so pomembno vplivali na matematiko 

kot uporabno orodje. Matematikom so omogočili, da preverjajo domneve in odkrivajo 

nove rezultate. Druga sprememba je bila povezana s stimulacijo in vizualizacijo, saj 

lahko računalniki izdelujejo slike podatkov, ki so pogosto precej bolj zgovorne kot sami 

številski podatki. Omogočajo tudi reševanje enačb s približnimi numeričnimi postopki. 

Tretja sprememba pa so računalniški programi, ki lahko izračunavajo algebrske izraze 

in torej lahko obdelujejo polinome, trigonometrične funkcije, eksponentne izraze, 

seštevajo, množijo, iščejo prafaktorje, odvajajo in integrirajo ter izračunavajo približke 

v obliki vrst. Ko so ti sistemi postali širše dostopni, je bilo vse manj razlogov, da učence 

učimo zapletenih računskih postopkov na roko. V 20. stoletju se je zelo razširil tudi 

spekter uporabe matematike. Proti koncu stoletja sta se ponovno povezali tudi 

matematika in fizika ter oblikovali nove zapletene fizikalne teorije. [1] 

 

             Slika 10: Mehansko namizno računalo iz sredine 20. stoletja [26] 
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Današnja matematika 

V današnji matematiki poglobljene raziskave na univerzah in raziskovalnih inštitutih še 

naprej širijo meje našega znanja. Uporaba računalnikov je zastavila številna zanimiva 

vprašanja, povezana s šifriranjem in algoritmi. Delo na številnih različnih področjih daje 

vtis razdrobljenosti. Matematični raziskovalci so praviloma specialisti za eno ali drugo 

področje. Matematika se skriva v številnih vejah industrije, kot je načrtovanje letal, 

genetske raziskave, obrambni raketni sistemi, predvajalniki zgoščenk, nadzorovanje 

epidemij, omrežja mobilne telefonije, osebni računalniki ter elektronska, strojna in 

programska oprema, ki jo pri vsakodnevnem delu uporablja skoraj vsako podjetje. 

Čeprav je današnja matematika bolj abstraktna, jo vseeno bolj kot kadarkoli prej 

uporabljamo na več področjih sodobnega življenja. [1] 

 

 

Slika 11: Uporaba matematike pri načrtovanju letal [31] 
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1.2. GRŠKA MATEMATIKA 

 

Kot lahko vidimo na prejšnjih straneh, je mnogo starih kultur razvilo različne vrste 

matematike, grški matematiki pa se od vseh ostalih razlikujejo po tem, da so prvi, ki so 

v središče postavili logično sklepanje in dokaz ter tako za vedno spremenili pogled na 

matematiko. Grščina je bila jezik trgovine in kulture, ki so ga govorili izobraženi ljudje 

in je bila skupen jezik mnogim matematikom, čeprav le–ti niso bili vsi rojeni v Grčiji. 

Tako kot večina grških filozofov so bili tudi matematiki v začetnem obdobju ljudje, ki 

jim je imetje zagotavljalo neodvisnost, tako da so se lahko ukvarjali z učenjaškimi 

konjički. Torej so se z matematiko lahko ukvarjali večinoma le tisti, ki  so imeli dovolj 

denarja in časa. Število dejavnih in ustvarjalnih matematikov pa je bilo zelo majhno. 

Čeprav so matematiki večinoma delali sami in so le občasno med seboj komunicirali 

preko pisem, jim je uspelo zgraditi intelektualno tradicijo, ki je naredila vtis na vsakogar, 

ki je prišel z njo v stik. Prevladujoča oblika grške matematike je bila geometrija, 

ukvarjali pa so se tudi z lastnostmi celih števil, teorijo razmerij, astronomijo in 

mehaniko. Med čisto in uporabno matematiko ni bilo jasne ločnice. Večino grških 

matematikov uporabna aritmetika in problemi dejanskega merjenja dolžin in ploščin 

niso preveč zanimali. Kajti neučinkoviti številski sistem in poveličevanje šestila in 

ravnila kot edinih risalnih priprav, dostojnih matematike, sta jih na področju merjenja 

privedla v resno dilemo. Prva grška matematika naj bi bila Tales, ki je živel okoli leta 

600 pred Kr., in Pitagora, ki je ustvarjal stoletje za njim. O njiju obstajajo številne 

zgodbe in težko je presoditi, katera od teh zgodb opisuje zgodovinsko resnične dogodke, 

saj sta bila Tales in Pitagora že mitski figuri iz daljne preteklosti, ko so pisali zgodovino. 

Tales naj bi bil prvi, ki je poskušal dokazati nekaj geometrijskih izrekov in trditev, 

recimo, da je vsota kotov v vsakem trikotniku enaka vsoti dveh pravih kotov, da je 

razmerje med enakoležnimi stranicami podobnih trikotnikov enako za vse stranice in da 

vsak premer razdeli krog na dve polovici. O Pitagori so pripovedovali številne zgodbe, 

veliko od njih je povezanih z verskim združenjem, ki se je imenovalo Pitagorejska 

bratovščina. Mnogo idej in dosežkov pitagorejcev so pozneje pripisali kar samemu 
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Pitagori, čeprav je večina učenjakov mišljenja, da sam Pitagora v resnici sploh ni bil 

dejaven matematik. Pitagorejci naj bi se veliko ukvarjali z lastnostmi celih števil, 

preučevanjem razmerij, v geometriji imajo zasluge za Pitagorov izrek, pomemben 

dosežek pa je bilo odkritje razmerij brez skupne mere. V grški matematiki so imela 

pomembno vlogo razmerja, saj predmetov niso opremljali s števili in niso govorili na 

primer o dolžini daljice (zanje je bila daljica del premice). Tudi ploščine, prostornine in 

kote so obravnavali kot drugačne vrste količin, ki prav tako niso bile nujno povezane s 

števili. Za primerjanje količin med seboj so uporabljali razmerja med količinami. 

Čeprav je bila osrednja tema grške matematike geometrija, so se ukvarjali tudi z drugimi 

predmeti, kot je  astronomija. Grški astronomi so se zgledovali po babilonskih, kar se 

vidi tudi v njihovem pisanju ulomkov kotov, ki so jih zapisovali v šestdesetiškem 

sestavu. To so bili prvi začetki trigonometrije. Po letu 300 po Kr. je grška matematika 

izgubila nekaj svojega ustvarjalnega žara. V tem obdobju je poudarek prešel na ponovno 

izdajanje in dodatno razlaganje starejših del. To klasično obdobje grške matematične 

tradicije se je nehalo v 5. stoletju po Kr. [1], [5], [6], [7] 

 

 

Slika 12: Grške črke [42] 
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2. ARHITAS IZ TARENTA 

 

 

Slika 13: Arhitas [17] 

 

Arhitas (starogrško ̓Αρχύτας) je bil eden pomembnejših starogrških filozofov, izrazit 

matematik, astronom, državnik, strateg in vojskovodja. Vendar pa se bom v svojem 

diplomskem delu osredotočila na njegove pomembne prispevke pri razvoju matematike, 

predvsem na dve pomembni ugotovitvi, in sicer možnost podvojitev kocke s preseki 

ploskev in ugotovitev, da produkt dveh zaporednih naravnih števil nikoli ni kvadratno 

število. 

Nemogoče je s kakršno koli zanesljivostjo določiti kronologijo Arhitovega življenja. 

Najboljša ocena, ki temelji na preostalih dokazih, pravi, da je bil Arhitas rojen nekje med 

letoma 435 in 410 pred Kr. v Tarentu (Tarentum ali tudi Taras), Magna Graecia (Velika 

Grčija, zdaj južna Italija), in je umrl nekje med letoma 360 in 350 pred Kr. Bil je 

Mnesagorov ali Histiejev sin. To je tudi vse, kar vemo o Arhitovem očetu oziroma njegovi 

družini. Tudi začetke Arhitove kariere je težko natančno določiti. Nekaj časa naj bi ga učil 

Filolaj. Bil je učitelj matematike Evdoksu iz Knida. Arhitas je spadal v skupino mlajših 

pitagorejcev. V svetu filozofije je najbolj znan po tem, da je vpeljal Platona v pitagorejstvo, 

kar je vplivalo na razvoj platonizma. To njuno sodelovanje lahko zasledimo v Platonovih 

Pismih. Pomemben je bil tudi na glasbenem področju, kjer je pisal o zvoku. Včasih Arhitas 

velja tudi za utemeljitelja matematične mehanike, saj naj bi domnevno zgradil prvo umetno  
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letalno napravo z lastnim pogonom, model v obliki ptice, ki naj bi ga poganjala para in naj 

bi poletel okoli 200 metrov. Kot pitagorejec je Arhitas verjel, da bi samo aritmetika, in ne 

geometrija, lahko zagotovila podlago za zadovoljive dokaze. Kakor je poročal Evtocij, je 

bil Arhitas prvi, ki je na svoj način rešil problem podvojitve kocke z geometrijsko 

konstrukcijo v prostoru. Krivulja, ki jo je uporabil pri problemu podvojitve kocke, se 

imenuje po njem Arhitova krivulja. Pomembno pa je tudi, da je dokazal, da zmnožek dveh 

zaporednih naravnih števil nikoli ni kvadratno število. In ti dve njegovi  pomembni 

matematični ugotovitvi bom v nadaljevanju tudi podrobneje prikazala. Arhitas pa ni bil 

pomemben le na znanstvenem oziroma intelektualnem področju. Kajti poleg tega je bil 

Arhitas tudi politično in vojaško dominantna oseba v Tarentu v svoji generaciji, kajti kar 

sedemkrat zapored je bil izvoljen za tarentskega stratega. Domnevno je bil nepremagan 

general v tarentinski kampanji proti njihovim južnim italijanskim sosedom. Znan je pa tudi 

po pošiljanju bojne ladje, da bi rešil Platona iz krempljev tirana Dionizija II. iz Sirakuz leta 

361 pred Kr. Arhitas je morda utonil v brodolomu na obali Mattinata, kjer je njegovo telo 

ležalo nepokopano na obali, dokler ni neki mornar posul peska po njem, kajti v nasprotnem 

primeru, bi se moral, po verovanju starih Grkov,  sprehajati na tej strani reke Stiks sto let, 

kot Horacij pove v Odi 1.28, na kateri tudi temelji ta informacija o njegovi smrti. Pesem 

pa je težko razlagati in zato tudi ni gotovo, da sta brodolomec in Arhitas v resnici ista oseba. 

V njegovo čast pa se imenuje tudi krater Archytas na Luni. [8], [13], [17] 
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3. PROBLEM PODVOJITVE KOCKE 

 

Glavna motivacija, ki je poganjala razvoj grške geometrije, so bili številni problemi, ki so 

jih želeli rešiti. Izreke so pogosto iznašli kot korake, ki so peljali k rešitvi kakšnega 

problema. V grških časih so zasloveli predvsem trije konstrukcijski problemi iz klasične 

geometrije: 

a) Problem kvadrature kroga: konstrukcija kvadrata, ki bo imel enako ploščino kot 

podani krog. 

b) Problem konstrukcije tretjine kota: konstrukcija kota v velikosti tretjine podanega 

kota. 

c) Problem podvojitve kocke: konstrukcija kocke, katere prostornina je dvakrat večja 

od prostornine podane kocke. 

Ti trije problemi sodijo med nerešljive probleme iz antike, saj pod pogojem, da 

konstrukcija lahko poteka le z neoznačenim ravnilom in šestilom (danes temu rečemo 

evklidsko orodje), nobeden od problemov ni rešljiv. Vendar pa so to dokazali šele v 19. 

stoletju. Nekateri grški matematiki so to sicer tudi vedeli (ali vsaj slutili), čeprav tega niso 

znali dokazati. Papos (pisal je okoli leta 320 po Kr.) je na primer kritiziral rešitev z 

ravnilom in šestilom, predlagano za problem podvojitve kocke, in trdil, da vsi vedo, da 

rešitev tega problema zahteva drugačno tehniko reševanja. In imel je prav, kajti kot so 

dokazali kasneje, problema ni mogoče rešiti na tak način, kajti kubičnih korenov ne 

moremo konstruirati samo z neoznačenim ravnilom in šestilom. Tako je konstrukcija kocke 

z dvakratno prostornino nerešljiva naloga, saj zahteva konstrukcijo √2
3

.  Zato so iskali 

druge načine in nekateri (Hipokrat iz Hiosa, Diokles, Arhitas, Evdoks, Apolonij in drugi) 

so res našli rešitev. Vsi ti neutrudni grški poskusi v to smer so močno vplivali na razvoj 

geometrije, omogočili številna odkritja (stožnice ter krivulje višjega reda, kot sta na primer 

Dioklova cisoida in Nikodemova konhoida), mnogo kasneje pa tudi vplivali na razvoj 

teorije enačb in teorije grup. [1], [2], [3], [11], [33] 
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3.1. NASTANEK PROBLEMA 

 

Začetki problema niso točno znani, o njegovem nastanku pa obstajata dve legendi, ki 

sta povedani v nadaljevanju. 

 

Legenda o kralju Minosu in velikosti grobnice sina Glavka 

Legenda se je pojavila v delu neznanega matematično neizobraženega grškega 

pesnika. Pisal je o mitološkem kralju Minosu s Krete, ki ni bil zadovoljen z velikostjo 

grobnice svojega sina Glavka. Njegov sin Glavk je med lovljenjem miši padel v vrč 

medu in se utopil. Ko je kralj videl, da je vsaka stranica sinove grobnice dolga le 100 

čevljev, se mu je zdela premajhna za zadnje počivališče kraljevskega potomca. Zato je 

obrtnikom naročil, naj ohranijo njeno obliko, prostornino pa podvojijo. Menil je, da je 

to mogoče storiti s podvojitvijo vseh njenih dimenzij, kar je bilo napačno. Kajti, če se 

podvoji stranice grobnice, se namreč površina štirikrat pomnoži, prostornina pa kar 

osemkrat. Ta pesnikova »matematika« je spodbudila matematike, da so se lotili 

problema, kako podvojiti trdno telo in hkrati ohraniti njegovo obliko. [9], [11], [40] 

 

 

Legenda o delskem problemu in povečanju oltarja boga Apolona 

Problem podvojitve kocke oziroma delski problem je naloga, imenovana po grškem 

otoku Delosu. Okrog leta 430 pred Kr. je približno četrtino prebivalcev otoka Delos 

pomorila kuga. Kot je bilo takrat običajno, so šli predstavniki otoka k oraklju v 

Apolonov tempelj v Delfe po nasvet, kako ustaviti epidemijo kuge. Dobili so odgovor, 

da se bodo kuge znebili, če Apolonov oltar, ki je imel obliko kocke, povečajo tako, da 

bo njegova prostornina dvakratnik prvotne in da bo ohranil obliko. Različne zgodbe 

govorijo o tem, da so rokodelci najprej nad oltarjem zgradili še en enak oltar, tako 

podvojili prostornino, a s tem pokvarili njegovo obliko. Nato so mislili, da je mogoče  
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nalogo rešiti s podvojitvijo dolžin vseh robov oltarja, a so prostornino povečali za 

osemkrat: 

V1 = a3, 

V2 = (2a)3 = 8a3 = 8V1 
 > 2V1. 

Ker problema niso rešili, se je epidemija kuge le še bolj razbohotila.  

Starogrški matematiki so vse probleme reševali z načrtovanjem in tako so se lotili tudi 

te naloge. A izkazalo se je, da problema ni mogoče rešiti le s šestilom in neoznačenim 

ravnilom. Po dolgotrajnih neuspešnih poskusih so za pomoč prosili Platona. Ta jih je 

opozoril, da svečeniki iz oraklja v resnici niso želeli oltarja dvojne velikosti, ampak so 

z nalogo želeli samo pokazati, da se morajo Grki sramovati zaradi zanemarjanja 

matematike in teptanja geometrije.  

Kuga je zagotovo pomemben dogodek za Atene, saj je zaradi nje okoli 430 pred Kr. 

umrla četrtina prebivalstva in če je kaj resnice v legendi, lahko na njeni podlagi 

določimo točen datum za pojav problema. [9], [11], [22], [40] 

 

 

Naj sta ti legendi resnični ali ne, s problemom podvojitve kocke so se vseeno ukvarjali 

številni grški matematiki in tudi prišli do rešitev. Vendar pa niso prišli do pravih rešitev 

(kar se kasneje izkaže, da je tudi nemogoče), saj so njihove rešitve vsebovale uporabo 

orodij in krivulj, ki se ne dajo nadomestiti le s šestilom in neoznačenim ravnilom.  
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3.2. NEKAJ METOD REŠEVANJA 

 

Z reševanjem problema podvojitve kocke so se ukvarjali številni matematiki v 

različnih časovnih obdobjih. Reševanja so se lotili na številne načine (kot algebrski 

problem, z uporabo stožnic, z uporabo čevljarskega kotnika, s pomočjo pravokotnikov, 

z uporabo različnih krivulj, s pomočjo prilagoditve polmera kroga, ...).  

V nadaljevanju je prikazanih nekaj najzanimivejših metod reševanja.   

 

Hipokrat (~ 470 – 410 pred Kr) 

Hipokratova redukcija. 

Hipokrat je problem reduciral na čisto algebrski problem:  

med dve števili s in 2s je treba vstaviti dve števili x in y, tako da velja dvojno 

geometrijsko razmerje: 

𝑠

𝑥
=

𝑥

𝑦
=

𝑦

2𝑠
   (se pravi 𝑥 = √𝑠𝑦, 𝑦 = √2𝑠𝑥 ).  

Potem je 𝑥2 = 𝑠𝑦 in 𝑦2 = 2𝑠𝑥 in zato 𝑥2𝑦2 = 2𝑠2𝑥𝑦 oziroma 𝑥𝑦 = 2𝑠2, zato 

dobimo 𝑥3 = 𝑠𝑥𝑦 = 2𝑠3.  

Kocka s stranico x ima torej dvakrat večjo prostornino kot kocka s stranico s. [33], [34] 

 

 

 

 

 

21 



   

Menajhmos (~ 350 pred Kr)  

Podvojitev kocke s stožnicami. Menajhmos je podal dve rešitvi z uporabo stožnic, ki 

jih je izumil prav v ta namen. 

Če ima kocka stranico s, je stranica podvojene kocke enaka ordinati presečišča: 

a) parabol 𝑦2 = 𝑠𝑥 in 𝑥2 = 2𝑠𝑦, 

 

Slika 14: Podvojitev kocke s stožnicami 

 

 

b) parabole 𝑦2 = 𝑠𝑥 in hiperbole 𝑥𝑦 = 2𝑠2. [33], [34] 

 

Slika 15: Podvojitev kocke s parabolo in hiperbolo 
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Platon (~ 428 – 348 pred Kr) 

Rešitev z uporabo čevljarskega kotnika pripisujejo Platonu (kar pa ni zelo verjetno, 

ker je Platon mehanskim rešitvam nasprotoval)  

 

 

Slika 16: Podvojitev kocke po Platonu 

Na sliki se daljici AC in BD sekata pravokotno, zato je |𝑃𝐶|/|𝑃𝐵| = |𝑃𝐵|/|𝑃𝐴| =

|𝑃𝐴|/|𝑃𝐷|.  

 

 

Slika 17: Podvojitev kocke po Platonu (čevljarski kotnik) 

Točka V, oglišče pravokotnega trikotnika, mora ležati na premici skozi D in P, da velja 

|𝑃𝐷| = 2|𝑃𝐶|. [33], [34] 
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Eratosten (~ 230 pred Kr.)  

Eratostenova mehanična naprava, imenovana mesolab, namenjena podvojitvi kocke. 

 

Slika 18: Eratostenova naprava (prvi del) 

Eratosten je rešil problem podvojitve kocke s pomočjo svoje mehanične naprave. 

Naprava je sestavljena iz dveh vzporednih vodil in treh skladnih pravokotnih 

trikotnikov (slika 18). Trikotnik 𝐴𝐶𝐵 je fiksen, trikotnika 𝐵𝐸𝐷 in 𝐷𝐺𝐹 pa se lahko 

premikata levo in desno po vodilih. Na spodnji sliki (slika 19) imamo primer 

premaknjenih trikotnikov 𝐵1𝐸𝐷 in 𝐷1𝐺𝐹.  

 

 

Slika 19: Eratostenova naprava (drugi del) 

Z 𝑂 označimo pravokotno projekcijo točke 𝐴 na spodnje vodilo. Na stranici 𝐹𝐺 si 

izberemo točko 𝑍 tako, da bo |𝑍𝐺| =
1

2
|𝑂𝐴|. Z 𝑋 označimo presečišče stranice 𝐵𝐶 s 

stranico 𝐵1𝐸 premaknjenega trikotnika 𝐵1𝐸𝐷, z 𝑌 pa presek stranice 𝐷𝐸  
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premaknjenega trikotnika 𝐵1𝐸𝐷 in stranice 𝐷1𝐺 premaknjenega trikotnika 𝐷1𝐺𝐹. 

Trikotnika 𝐵𝐷𝐸 in 𝐷𝐺𝐹 je treba pomakniti v levo, tako da bodo točke 𝐴, 𝑋, 𝑌 in 𝑍 

ležale na isti premici 𝑝. Naj bo 𝑈 presek premice 𝑝 s spodnjim vodilom po zahtevanem 

premiku trikotnikov. Najprej po Talesovem izreku o razmerjih v trikotniku 𝐴𝑂𝑈 velja: 

|𝐴𝑂|

|𝑋𝐶|
=

|𝑂𝑈|

|𝐶𝑈|
=

|𝐴𝑈|

|𝑋𝑈|
. 

Razmerja v trikotnikih 𝐴𝐶𝑈 in 𝑋𝐶𝑈 nam zaporedoma povedo, da je  

|𝐴𝑈|

|𝑋𝑈|
=

|𝐶𝑈|

|𝐸𝑈|
=

|𝑋𝐶|

|𝑌𝐸|
. 

Z enakim premislekom dobimo 

|𝑋𝐶|

|𝑌𝐸|
=

|𝑌𝐸|

|𝑍𝐺|
. 

Tako smo našli vmesno sorazmerje  

|𝐴𝑂|

|𝑋𝐶|
=

|𝑋𝐶|

|𝑌𝐸|
=

|𝑌𝐸|

|𝑍𝐺|
, 

in |𝐴𝑂| ∶ |𝑋𝐶| =  √2
3

∶ 1. V primeru, ko vzamemo |𝐴𝑂| = 2 in |𝑍𝐺| = 1, je        

|𝑌𝐸| = √2
3

 stranica podvojene kocke. [9] 
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Nikomed (~ 230 pred Kr.) 

Nikomedova konhoida je krivulja, ki se dobi s pomočjo fiksne točke , premice in 

razdalje . Imenujejo jo tudi školjčnica, ker njena oblika spominja na školjke dagnje. 

Konhoide tvorijo celo družino krivulj. 

 

 

Slika 20: Podvojitev kocke z Nikomedovo konhoido 

 

V koordinatnem sistemu Oxy izberemo točko A (-a√3, 0) in konstruiramo 

Nikomedovo konhoido z ravnilom y = a, ki preseka ordinatno os v točki B (0, a), 

polom O in razdaljo d = a. Tako dobimo krivuljo z enačbo                                                    

(𝑦 − 𝑎)2(𝑥2 + 𝑦2) = 𝑎2𝑦2. Nato potegnemo skozi točki A in B premico, ki preseka 

zgornjo vejo Nikomedove konhoide v točki 𝑇(𝑥0, 𝑦0). Premica skozi pol O in točko T 

seka ravnilo Nikomedove konhoide v točki C. Po kar nekaj računanja vidimo, da res 

velja |𝐵𝑇| = 𝑎√4
3

 in |𝑂𝐶| = 𝑎√2
3

: 

𝑘 =
𝑎

𝑎 ∙ √3
=

1

√3
=

√3

3
= tan

𝜋

6
, 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑎, 

𝑦 =
√3

3
∙ 𝑥 + 𝑎. 
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 To vstavimo v prej dobljeno krivuljo: 

(𝑦 − 𝑎)2 ∙ (𝑥2 + 𝑦2) = 𝑎2𝑦2, 

(
√3

3
∙ 𝑥 + 𝑎 − 𝑎)

2

∙ (𝑥2 + (
√3

3
∙ 𝑥 + 𝑎)

2

) = 𝑎2 (
√3

3
∙ 𝑥 + 𝑎)

2

, 

1

3
∙ 𝑥2 ∙ (𝑥2 +

1

3
∙ 𝑥2 +

2√3

3
∙ 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑎2) = 𝑎2 ∙ (

1

3
∙ 𝑥2 +

2√3

3
∙ 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑎2), 

𝑥4

3
+

𝑥4

9
+

2√3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑥3

9
+

1

3
∙ 𝑥2 ∙ 𝑎2 =

1

3
∙ 𝑥2 ∙ 𝑎2 +

2√3 ∙ 𝑥 ∙ 𝑎3

3
+ 𝑎4, 

3 ∙ 𝑥4 + 𝑥4

9
+

2√3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑥3

9
−

2√3 ∙ 𝑥 ∙ 𝑎3

3
− 𝑎4 = 0, 

4𝑥4 + 2√3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑥3 − 6√3 ∙ 𝑥 ∙ 𝑎3 − 9𝑎4

9
= 0, 

4𝑥4 + 2√3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑥3 − 6√3 ∙ 𝑥 ∙ 𝑎3 − 9𝑎4 = 0. 

 Izberemo 𝑥 = 𝑎√3𝜉, kjer je 𝜉 pozitivno število in nadaljujemo z reševanjem: 

4 ∙ (𝑎√3𝜉)4 + 2√3 ∙ 𝑎 ∙ (𝑎√3𝜉)
3

− 6√3 ∙ (𝑎√3𝜉) ∙ 𝑎3 − 9𝑎4 = 0, 

4 ∙ 𝑎4 ∙ 9 ∙ 𝜉4 + 2√3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎3 ∙ 3√3 ∙ 𝜉3 − 6√3 ∙ 𝑎 ∙ √3 ∙ 𝜉 ∙ 𝑎3 − 9𝑎4 = 0, 

36 ∙ 𝑎4 ∙ 𝜉4 + 18 ∙ 𝑎4 ∙ 𝜉3 − 18 ∙ 𝜉 ∙ 𝑎4 − 9𝑎4 = 0, 

𝑎4 ∙ (36 ∙ 𝜉4 + 18 ∙ 𝜉3 − 18 ∙ 𝜉 − 9) = 0. 

 Ker je 𝑎4 vedno pozitivno število, lahko delimo z njim in dobimo: 

36 ∙ 𝜉4 + 18 ∙ 𝜉3 − 18 ∙ 𝜉 − 9 = 0, 

9 ∙ (4 ∙ 𝜉4 + 2 ∙ 𝜉3 − 2 ∙ 𝜉 − 1) = 0, 

4 ∙ 𝜉4 + 2 ∙ 𝜉3 − 2 ∙ 𝜉 − 1 = 0, 
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(2 ∙ 𝜉 + 1) ∙ (2 ∙ 𝜉3 − 1) = 0. 

1.) 2 ∙ 𝜉 + 1 = 0, ni rešitev saj mora biti 𝜉 > 0. 

2.) 2 ∙ 𝜉3 − 1 = 0, 

              2 ∙ 𝜉3 = 1, 

                        𝜉 =
1

√2
3  .  

  Dobljeni 𝜉 vstavimo nazaj v 𝑥 in dobimo: 

𝑥 = 𝑎√3𝜉, 

𝑥 = 𝑎√3 ∙
1

√2
3 , 

𝑥 =
𝑎√3

√2
3  .                       

 Dobljeni 𝑥 vstavimo v začetno enačbo in dobimo še 𝑦: 

𝑦 =
√3

3
∙ 𝑥 + 𝑎, 

𝑦 =
√3

3
∙
𝑎√3

√2
3 + 𝑎, 

𝑦 =
3𝑎

3√2
3 + 𝑎, 

𝑦 =
𝑎

√2
3 + 𝑎, 

𝑦 =
𝑎 ∙ √4

3

2
+ 𝑎. 

 Z upoštevanjem, da je 𝑥 = 0 in 𝑦 = 𝑎, izračunamo |𝐵𝑇|: 

|𝐵𝑇|2 =
3𝑎2

√4
3 +

9𝑎2

9√4
3 =

4𝑎2

√4
3 , 
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|𝐵𝑇| =
2𝑎

√2
3 =

2𝑎 ∙ √4
3

2
= 𝑎√4

3
. 

Vidimo, da res velja |𝐵𝑇| = 𝑎√4
3

, torej moramo sedaj le še preveriti, da je res 

|𝑂𝐶| = 𝑎√2
3

: 

𝑂𝑇 ⃡    :  𝑘 =
𝑦

𝑥
=

𝑎

√2
3 + 𝑎

𝑎√3

√2
3

=
1

√3
+

√2
3

√3
=

1 + √2
3

√3
 ,                             

𝑦 = 𝑘𝑥 =
1 + √2

3

√3
,                                                     

𝑘𝑥 = 𝑎  ⇒   𝑥 =
𝑎

𝑘
=

𝑎

1 + √2
3

√3

=
𝑎√3

1 + √2
3  ,         

⟹   𝐶 (
𝑎√3

1 + √2
3  , 𝑎) .                                              

|𝑂𝐶|2 = (
3

(1 + √2
3

)
2 + 1) ∙ 𝑎2 =

3 + (1 + √2
3

)
2

(1 + √2
3

)
2 ∙ 𝑎2 = 

                 =
3 + 1 + 2√2

3
+ √4

3

1 + 2√2
3

+ √4
3 ∙ 𝑎2 =

4 + 2√2
3

+ √4
3

1 + 2√2
3

+ √4
3 ∙ 𝑎2 = 

= √4
3

∙ 𝑎2 ∙
√4
3

+ 2√2
3

+ 1

1 + 2√2
3

+ √4
3 = √4

3
∙ 𝑎2,       

|𝑂𝐶| = √2
3

∙ 𝑎.                                                                            

Vidimo, da res velja |𝐵𝑇| = 𝑎√4
3

 in |𝑂𝐶| = 𝑎√2
3

, kar je ravno to, kar smo iskali.  

Tako so se na sliki pojavile štiri daljice, katerih dolžine rastejo s kvocientom √2
3

: 

𝑎, 𝑎√2
3

, 𝑎√4
3

, 2𝑎. In to je geometrijska interpolacija razdalj med a in 2a.  [19], [33], 

[39] 
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Apolonij (~ 225 pred Kr.)  

Prilagoditev polmera kroga  

 

Slika 21: Konstrukcija dvojnega razmerja po Apoloniju 

Pravokotnik OACB s stranicama 𝑎 = 𝑂𝐴 in 𝑏 = 𝑂𝐵 naj bo z ogliščem O včrtan v prvi 

kvadrant. Načrtamo krožnico s središčem v točki (𝑎/2, 𝑏/2), katere presečišči         

(𝑎 + 𝑥, 0) in (0, 𝑏 + 𝑦) z osema ležita na skupni premici skozi točko (𝑎, 𝑏). Potem 

velja  |a| /| y| =| y| / |x| = |x| / |b| = |(a + x)| / |(b + y)|. [33], [34] 
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Diokles (~ 180 pred Kr.)  

Dioklova cisoida je krivulja, ki nastane, če na poljubnem žarku iz dane točke O na 

krožnici s premerom d odmerimo razdaljo OP = RQ  med presečiščema R in Q tega 

žarka s krožnico in s tangento nanjo v antipodni točki.  

 

 

Slika 22: Dioklova cisoida 

Če je O koordinatno izhodišče in antipodna točka (d, 0) na abscisni osi, je njena enačba 

𝑥3 = (𝑑 − 𝑥)𝑦2. 

S to krivuljo podvojimo kocko tako, da je na pravokotnici na daljico OA z dolžino d v 

točki O odmerimo razdaljo OB = 2d in skozi presečišče P zveznice AB s cisoido iz O 

potegnemo premico, ki seka pravokotnico na OA v krajišču A v točki Q.  
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Slika 23: Podvojitev kocke s pomočjo Dioklove cisoide 

Potem je 𝐴𝑄3 = 2(𝑂𝐴)3 = 2𝑑3.  [33], [34], [38] 

 

Omeniti je potrebno, da Diokles ni poznal cisoide izven kroga. 

 

         Slika 24: Dioklesova cisoida znotraj kroga 
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Točka P je presečišče dveh funkcij:  

𝑦 =
1

2
∙ (𝑑 − 𝑥), 

𝑦2(𝑑 − 𝑥) = 𝑥3. 

Prvo funkcijo pomnožimo z dve in dobimo: 

2𝑦 = 𝑑 − 𝑥. 

Sedaj v drugo funkcijo, namesto (𝑑 − 𝑥) vstavimo, kar smo dobili zgoraj, torej 2𝑦 in 

tako dobimo enačbo tretje premice (na sliki 24 obarvane modro): 

𝑦2(𝑑 − 𝑥) = 𝑥3, 

𝑦2(2𝑦) = 𝑥3, 

2𝑦3 = 𝑥3, 

𝑥 = 𝑦√2
3

. 

Če vzamemo 𝑥 = 𝑏 in 𝑦 = 𝑎, dobimo ravno to kar smo želeli, in sicer rešitev za 

podvojitev kocke, saj dobimo: 

𝑥 = 𝑦√2
3

, 

𝑏 = 𝑎√2
3

. 
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3.3. ARHITOVA KRIVULJA 

 

Prve uspehe pri konstruiranju problema podvojitve kocke je menda imel Arhitas           

(~ 400 pred Kr.), ko je delal eksperimente s preseki pokončnega valja, pokončnega 

stožca in svitka. [33] 

Arhitas je bil prvi, ki je v geometrijo vpeljal gibanje. Problema podvojitve kocke se je 

lotil na povsem svojevrsten način, in sicer s prehodom iz ravnine v prostor. Čeprav je 

Arhitas nalogo reševal brez koordinatnega sistema (saj ga ni poznal), bomo zaradi 

lažjega razumevanja, reševanje naloge obravnavali v pravokotnem kartezičnem 

koordinatnem sistemu Oxyz.  

 

Nastanek Arhitove krivulje 

V ravnino Oxy položimo krožnico 𝒦𝑥𝑦 s polmerom a, njeno središče pa v točko         

S(a, 0). Koordinatnemu izhodišču diametralna nasprotna točka (točka, ki leži na 

nasprotnem krajišču istega premera) na 𝒦𝑥𝑦 je A(2a, 0). Na 𝒦𝑥𝑦 izberemo točko      

N(x, y), konstruiramo poltrak p od koordinatnega izhodišča O skozi N  in krožnico 

𝒦𝜑𝜌 s polmerom a skozi O, s središčem P na p, in sicer v ravnini, ki vsebuje os Oz. 

Koordinatnemu izhodišču diametralno nasprotno točko na 𝒦𝜑𝜌 označimo z M. 

Pravokotnica skozi N na ravnino Oxy seka to krožnico v točkah T+ in T-.  
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Slika 25: Nastanek Arhitove krivulje [10] 

Ko točko N vodimo po krožnici 𝒦𝑥𝑦, točki T+ (x, y, +z) in T- (x, y, -z) opišeta krivuljo, 

imenovano Arhitova krivulja, ki jo označimo z 𝒜. Njeno pravokotno projekcijo na 

koordinatno ravnino Oxy označimo z 𝒜xy, z 𝒜yz pravokotno projekcijo na koordinatno 

ravnino Oyz in z 𝒜xz pravokotno projekcijo na koordinatno ravnino Oxz.  

Poltrak p z osjo Ox oklepa kot φ, ki je polarni kot točke N. Polarni radij točke N je  

𝜌 = |𝑂𝑁| = √𝑥2 + 𝑦2 , pri čemer je 
–𝜋

2
≤ 𝜑 ≤

𝜋

2
.  

Ker je trikotnik OAN pravokoten, lahko zapišemo enačbo krožnice 𝒦xy in sicer v 

polarnih koordinatah z 𝜌 = 2𝑎 cos 𝜑, v pravokotnih koordinatah z 𝑥2 + 𝑦2 = 2𝑎𝑥, ter 

v parametrični obliki z 𝑥 = 2𝑎 𝑐𝑜𝑠2 𝜑 in 𝑦 = 2a cos 𝜑 sin 𝜑.  

Ker je tudi trikotnik OMT+ pravokoten, po višinskem izreku dobimo 𝑧+
2 =  𝜌(2𝑎 − 𝜌) 

in na enak način tudi za pravokotni trikotnik OMT- dobimo 𝑧−
2 =  𝜌(2𝑎 − 𝜌). Torej 

lahko zapišemo kar 𝑧2 =  𝜌(2𝑎 − 𝜌) oziroma (ob upoštevanju, da je 𝜌 = 2𝑎 cos 𝜑), 

 𝑧2 =  𝜌(2𝑎 − 𝜌) = 4𝑎2 cos 𝜑(1 − cos 𝜑), kar pomeni, da je                                               

𝑧 = ±2𝑎√cos 𝜑(1 − cos 𝜑).  S tem smo dobili parametrične enačbe Arhitove krivulje 

𝒜, ki so torej: 𝑥 = 2𝑎 𝑐𝑜𝑠2 𝜑, 𝑦 = 2a cos 𝜑 sin 𝜑 in 𝑧 = ±2𝑎√cos 𝜑(1 − cos 𝜑).  

Da bi dobili lepši zapis za izraz z, poiščemo boljšo parametrizacijo.  
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Slika 26: Lega Arhitove krivulje [10] 

Kot vidimo (iz slike 26) krivulja 𝒜 leži hkrati na valju 𝒱, ki ima v koordinatnem sistemu Oxyz 

enačbo 𝑥2 + 𝑦2 = 2𝑎𝑥, in na torusu 𝒯, ki nastane z rotacijo krožnice 𝒦φρ okoli osi Oz, ki je 

tangenta na to krožnico. Ta naš torus nima odprtine in mu zaradi značilne oblike v 

okolici njegovega središča pravimo rogati torus.  

 

Slika 27: Rogati torus 

Iz parametričnih enačb Arhitove krivulje 𝒜 dobimo  

𝑥2 + 𝑦2 = (2𝑎 cos2 𝜑)2 + (2a cos 𝜑 sin 𝜑)2 = 

             = 4𝑎2 cos4 𝜑 + 4𝑎2 cos2 𝜑 sin2 𝜑 = 
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          = 4𝑎2 cos2 𝜑 (cos2 𝜑 + sin2 𝜑) = 

= 4𝑎2 cos2 𝜑 ,                           

in 

 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 4𝑎2 cos2 𝜑 + 4𝑎2 cos 𝜑(1 − cos 𝜑) =   

                 = 4𝑎2 cos 𝜑 (cos 𝜑 + 1 − cos 𝜑) = 

= 4𝑎2 cos 𝜑.                         

Nato iz tega dobimo še  

(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2)2 = (4𝑎2 cos 𝜑)2 =                                          

= 16𝑎4 cos2 𝜑 =           

= 4𝑎2(4𝑎2 cos2 𝜑) =  

= 4𝑎2(𝑥2 + 𝑦2).            

 S tem smo dobili enačbo našega torusa 𝒯: (𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2)2 = 4𝑎2(𝑥2 + 𝑦2). [10] 

 

Arhitovo reševanje problema podvojitve kocke 

Arhitas je problem podvojitve kocke rešil tako, da je svojo krivuljo 𝒜 presekal s 

krožnim stožcem 𝒮, ki ima vrh v središču torusa 𝒯 in os skozi zunanje dotikališče valja 

𝒱 in torusa 𝒯, to je točko A. Sedaj moramo še pravilno izbrati kot ob vrhu stožca 𝒮. 

Enačba stožca je 𝜆𝑥 = √𝑦2 + 𝑧2, kjer je λ pozitivna konstanta. Arhitova krivulja je 

torej presek torusa (𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2)2 = 4𝑎2(𝑥2 + 𝑦2) in valja 𝑥2 + 𝑦2 = 2𝑎𝑥. Presek 

Arhitove krivulje s stožcem 𝜆𝑥 = √𝑦2 + 𝑧2 nam ob primerni izbiri faktorja λ da daljice, 

ki so uporabne za podvojitev kocke.  

Torej rešujemo sistem enačb: 

(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2)2 = 4𝑎2(𝑥2 + 𝑦2), 

𝑥2 + 𝑦2 = 2𝑎𝑥, 
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𝜆𝑥 = √𝑦2 + 𝑧2. 

Najprej iz druge enačbe izrazimo y: 

𝑥2 + 𝑦2 = 2𝑎𝑥, 

𝑦2 = 2𝑎𝑥 − 𝑥2, 

𝑦 = √2𝑎𝑥 − 𝑥2. 

Iz tretje enačbe izrazimo z ter vstavimo zgoraj pridobljeni y: 

𝜆𝑥 = √𝑦2 + 𝑧2, 

𝜆2𝑥2 = 𝑦2 + 𝑧2, 

𝑧2 = 𝜆2𝑥2 − 𝑦2 = 𝜆2𝑥2 − (2𝑎𝑥 − 𝑥2) = 𝜆2𝑥2 − 2𝑎𝑥 + 𝑥2, 

𝑧 = √𝜆2𝑥2 − 2𝑎𝑥 + 𝑥2. 

Sedaj v prvo enačbo vstavimo zgoraj dobljena y in z: 

(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2)2 = 4𝑎2(𝑥2 + 𝑦2), 

(𝑥2 + 2𝑎𝑥 − 𝑥2 + 𝜆2𝑥2 − 2𝑎𝑥 + 𝑥2)2 = 4𝑎2(𝑥2 + 2𝑎𝑥 − 𝑥2), 

(𝜆2𝑥2 + 𝑥2)2 = 4𝑎2(2𝑎𝑥), 

(𝑥2(𝜆2 + 1))2 = 8𝑎3𝑥, 

𝑥4(𝜆2 + 1)2 = 8𝑎3𝑥. 

S tem smo dobili prvo rešitev 𝑥0 = 0. Z nadaljnim reševanjem pa dobimo tudi druge 

rešitve, in sicer: 

𝑥4(𝜆2 + 1)2 = 8𝑎3𝑥, 

𝑥3(𝜆2 + 1)2 = 8𝑎3, 
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𝑥3 =
8𝑎3

(𝜆2 + 1)2
, 

𝑥 =
2𝑎

√(𝜆2 + 1)23
 . 

Torej smo dobili enačbo 𝑥4(𝜆2 + 1)2 = 8𝑎3𝑥, ki ima trivialno rešitev 𝑥0 = 0 in 

netrivialno rešitev 𝑥1 =
2𝑎

√(𝜆2+1)23 .  

Arhitovo krivuljo 𝒜 preseka stožec 𝒮 v štirih točkah, ki imajo absciso 𝑥1, njihove 

ordinate pa dobimo iz enačbe valja 𝒱. Projekcije (vse projekcije tu so pravokotne) teh 

točk na ravnino Oxy imajo tudi abscise 𝑥1, za polarni radij pa  

𝑟1 = √2𝑎𝑥1 = √2𝑎
2𝑎

√(𝜆2 + 1)23
= √

4𝑎2

√(𝜆2 + 1)23
=

√4𝑎2

√(𝜆2 + 1)26
=

2𝑎

√𝜆2 + 1
3  . 

Za 𝜆 = 1 je  

𝑥1 =
2𝑎

√(𝜆2 + 1)23
=

2𝑎

√(1 + 1)23
=

2𝑎

√223 =
2𝑎

√4
3 =

2𝑎

√4
3  ∙

(√4
3

)
2

(√4
3

)
2 =

2𝑎√16
3

√4
3

∙ √16
3 = 

=
2𝑎√232

3

√64
3 =

2𝑎 ∙ 2√2
3

4
=

4𝑎√2
3

4
= 𝑎√2

3
,                                                       

za 𝜆 = √3  pa je  

𝑟1 =
2𝑎

√𝜆2 + 1
3 =

2𝑎

√√3
2

+ 1
3

=
2𝑎

√3 + 1
3 =

2𝑎

√4
3 ==

2𝑎

√4
3  ∙

(√4
3

)
2

(√4
3

)
2 = 

=
2𝑎√16

3

√4
3

∙ √16
3 =

2𝑎√232
3

√64
3 = 

2𝑎 ∙ 2√2
3

4
=

4𝑎√2
3

4
= 𝑎√2

3
 .         

V prvem primeru je kot ob vrhu stožca 90°, v drugem pa 120°. V obeh primerih pa s 

tem rešimo problem podvojitve kocke. [10] 
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Projekcija 𝓐𝒙𝒛 krivulje 𝓐 na ravnino Oxz  v implicitni obliki 

Projekcijo 𝒜𝑥𝑦 = 𝒦𝑥𝑦 lahko včrtamo v kvadrat s stranico dolžine 2𝑎 z oglišči 

(0, ±𝑎), (2𝑎, ±𝑎) in dotikališči (0,0), (2𝑎, 0), (𝑎, ±𝑎) v ravnini 𝑂𝑥𝑦. V prav tako velik 

kvadrat lahko včrtamo tudi projekciji 𝒜𝑦𝑧 = 𝒦𝑦𝑧 in 𝒜𝑥𝑧 = 𝒦𝑥𝑧.  

Projekcijo 𝒜𝑥𝑧 krivulje 𝒜 na ravnino Oxz  dobimo v implicitni obliki tako, da iz enačbe 

valja izrazimo 𝑦2 in dobljeno vstavimo v enačbo torusa: 

𝑥2 + 𝑦2 = 2𝑎𝑥 (enačba valja), 

𝑦2 = 2𝑎𝑥 − 𝑥2, 

(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2)2 = 4𝑎2(𝑥2 + 𝑦2) (enačba torusa), 

(𝑥2 + 2𝑎𝑥 − 𝑥2 + 𝑧2)2 = 4𝑎2(𝑥2 + 2𝑎𝑥 − 𝑥2), 

(2𝑎𝑥 + 𝑧2)2 = 4𝑎2(2𝑎𝑥), 

(2𝑎𝑥 + 𝑧2)2 = 8𝑎3𝑥. 

Projekcija 𝒜𝑥𝑧 krivulje 𝒜 na ravnino Oxz je v implicitni obliki torej                              

(2𝑎𝑥 + 𝑧2)2 = 8𝑎3𝑥. [10] 
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Projekcija 𝓐𝒚𝒛 krivulje 𝓐 na ravnino Oyz   

Projekcijo 𝒜𝑦𝑧 krivulje 𝒜 na ravnino Oyz  dobimo tako, da iz enačbe valja izrazimo 

𝑥2, dobljeno vstavimo v enačbo torusa in po nekaj računanja dobimo 𝑥: 

𝑥2 + 𝑦2 = 2𝑎𝑥 (enačba valja), 

𝑥2 = 2𝑎𝑥 − 𝑦2, 

(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2)2 = 4𝑎2(𝑥2 + 𝑦2) (enačba torusa), 

𝑥4 + 𝑦4 + 𝑧4 + 2𝑥2𝑦2 + 2𝑥2𝑧2 + 2𝑦2𝑧2 = 4𝑎2(𝑥2 + 𝑦2), 

(2𝑎𝑥 − 𝑦2)2 + 𝑦4 + 𝑧4 + 2(2𝑎𝑥 − 𝑦2)𝑦2 + 2(2𝑎𝑥 − 𝑦2)𝑧2 + 2𝑦2𝑧2

= 4𝑎2(𝑥2 + 𝑦2), 

4𝑎2𝑥2 − 4𝑎𝑥𝑦2 + 𝑦4 + 𝑦4 + 𝑧4 + 4𝑎𝑥𝑦2 − 2𝑦4 + 4𝑎𝑥𝑧2 − 2𝑦2𝑧2 + 2𝑦2𝑧2

= 4𝑎2(𝑥2 + 𝑦2), 

4𝑎2𝑥2 + 𝑧4 + 4𝑎𝑥𝑧2 = 4𝑎2𝑥2 + 4𝑎2𝑦2, 

𝑧4 + 4𝑎𝑥𝑧2 = 4𝑎2𝑦2, 

4𝑎𝑥𝑧2 = 4𝑎2𝑦2 − 𝑧4, 

𝑥 =
4𝑎2𝑦2 − 𝑧4

4𝑎𝑧2
. 

Sedaj ta dobljeni 𝑥 vstavimo nazaj v enačbo valja: 

𝑥2 = 2𝑎𝑥 − 𝑦2, 

(
4𝑎2𝑦2 − 𝑧4

4𝑎𝑧2
)

2

= 2𝑎 (
4𝑎2𝑦2 − 𝑧4

4𝑎𝑧2
) − 𝑦2, 

16𝑎4𝑦4 − 8𝑎2𝑦2𝑧4 + 𝑧8

16𝑎2𝑧4
=

4𝑎2𝑦2 − 𝑧4

2𝑧2
− 𝑦2, 
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16𝑎4𝑦4 − 8𝑎2𝑦2𝑧4 + 𝑧8

16𝑎2𝑧4
=

4𝑎2𝑦2 − 𝑧4 − 2𝑦2𝑧2

2𝑧2
, 

16𝑎2𝑧4(4𝑎2𝑦2 − 𝑧4 − 2𝑦2𝑧2) = 2𝑧2(16𝑎4𝑦4 − 8𝑎2𝑦2𝑧4 + 𝑧8), 

8𝑎2𝑧2(4𝑎2𝑦2 − 𝑧4 − 2𝑦2𝑧2) = 16𝑎4𝑦4 − 8𝑎2𝑦2𝑧4 + 𝑧8, 

32𝑎4𝑦2𝑧2 − 8𝑎2𝑧6 − 16𝑎2𝑦2𝑧4 = 16𝑎4𝑦4 − 8𝑎2𝑦2𝑧4 + 𝑧8, 

32𝑎4𝑦2𝑧2 − 8𝑎2𝑧6 − 16𝑎4𝑦4 − 8𝑎2𝑦2𝑧4 − 𝑧8 = 0, 

32𝑎4𝑦2𝑧2 − 8𝑎2𝑧6 − (16𝑎4𝑦4 + 8𝑎2𝑦2𝑧4 + 𝑧8) = 0, 

32𝑎4𝑦2𝑧2 − 8𝑎2𝑧6 − (4𝑎2𝑦2 + 𝑧4)2 = 0, 

−(4𝑎2𝑦2 + 𝑧4)2 = −32𝑎4𝑦2𝑧2 + 8𝑎2𝑧6, 

(4𝑎2𝑦2 + 𝑧4)2 = 32𝑎4𝑦2𝑧2 − 8𝑎2𝑧6, 

(4𝑎2𝑦2 + 𝑧4)2 = 8𝑎2𝑧2(4𝑎2𝑦2 − 𝑧4). 

Projekcija 𝒜𝑦𝑧 krivulje 𝒜 na ravnino Oyz ima torej enačbo: 

(4𝑎2𝑦2 + 𝑧4)2 = 8𝑎2𝑧2(4𝑎2𝑦2 − 𝑧4). 

Če v tej enačbi za majhne 𝑦 in 𝑧 zanemarimo člene stopnje 6 ali več, dobimo: 

𝑦2(𝑦2 − 2𝑧2) = 0. 

To pomeni, da se krivlja 𝒜 dotika sama sebe v točki (0,0,0), njena tangenta pa je tam 

os torusa. V točki (𝑎, 0,0) pa sama sebe seka pod kotom 2arctan (
√2

2
). [10] 
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Zlato razmerje 

Do zelo zanimivega odkritja pridemo, med izračunom presečišča projekcije 𝒜𝑥𝑧 

krivulje 𝒜 na ravnino Oxz in krožnice 𝑥2 + 𝑧2 = 2𝑎𝑥, saj naletimo celo na zlato 

razmerje.  

Število zlatega reza ali zlato število, v dobi renesanse pa kar božansko razmerje ali 

zlato razmerje, je matematična konstanta, po navadi označena z grško črko Φ (fi) ali  

𝜏 (tau), katere vrednost je enaka Φ =
1+√5

2
 ≈ 1,61803398874989484 … (znanih je 

3.141.000.000 decimalk). Zlato razmerje Φ ima preprost razvoj v verižni ulomek     

Φ = [1; 1, 1, 1,...], ki ga dobimo iz relacije Φ = 1 +
1

Φ
.  Zlato razmerje lahko 

definiramo tudi kot razmerje stranic pravokotnika, ki mu po izrezu največjega kvadrata 

ostane pravokotnik z enakim razmerjem stranic. Število zlatega reza velja za eno 

najlepših in najzanimivejših števil na svetu, saj se pri rastlinah, živalih in tudi ljudeh 

pogosto pojavljajo razmerja, ki spominjajo točno na razmerje zlatega reza. [15], [25] 

 

Izračunajmo torej presečišče projekcije 𝒜𝑥𝑧 krivulje 𝒜 na ravnino                                    

Oxz ((2𝑎𝑥 + 𝑧2)2 = 8𝑎3𝑥) s krožnico 𝑥2 + 𝑧2 = 2𝑎𝑥.  

Rešujemo sistem enačb: 

(2𝑎𝑥 + 𝑧2)2 = 8𝑎3𝑥, 

𝑥2 + 𝑧2 = 2𝑎𝑥. 

Iz enačbe krožnice izrazimo 𝑧2 in to vstavimo v enačbo krivulje ter nato poenostavimo 

dobljeno enačbo: 

𝑥2 + 𝑧2 = 2𝑎𝑥 (enačba krožnice), 

𝑧2 = 2𝑎𝑥 − 𝑥2, 

(2𝑎𝑥 + 𝑧2)2 = 8𝑎3𝑥 (enačba krivulje), 

(2𝑎𝑥 + (2𝑎𝑥 − 𝑥2))2 = 8𝑎3𝑥, 
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(4𝑎𝑥 − 𝑥2)2 = 8𝑎3𝑥, 

16𝑎2𝑥2 − 8𝑎𝑥3 + 𝑥4 = 8𝑎3𝑥, 

𝑥4 − 8𝑎𝑥3 + 16𝑎2𝑥2 − 8𝑎3𝑥 = 0, 

𝑥(𝑥3 − 8𝑎𝑥2 + 16𝑎2𝑥 − 8𝑎3) = 0, 

𝑥(𝑥 − 2𝑎)(𝑥2 − 6𝑎𝑥 + 4𝑎2) = 0. 

Enačba ima torej štiri rešitve: 

1.) 𝑥 = 0 ⟹ 𝑥1 = 0.   

2.) 𝑥 − 2𝑎 = 0, 

𝑥 = 2𝑎 ⟹ 𝑥2 = 2𝑎. 

3.) 𝑥2 − 6𝑎𝑥 + 4𝑎2 = 0, 

𝑥3,4 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

6𝑎 ± √36𝑎2 − 4 ∙ 4𝑎2

2
=  

6𝑎 ± √36𝑎2 − 16𝑎2

2
= 

         =
6𝑎 ± √20𝑎2

2
=

6𝑎 ± 2𝑎√5

2
= 3𝑎 ± 𝑎√5 = 𝑎(3 ± √5), 

⟹ 𝑥3 = 𝑎(3 + √5) in 𝑥4 = 𝑎(3 − √5). 

Če želimo dobiti presečišče krivulje in krožnice, moramo za vsako dobljeno rešitev 

izračunati še 𝑧, da dobimo skupne točke obeh krivulj v ravnini 𝑂𝑥𝑧: 

1.) 𝑥1 = 0 : 𝑧1
2 = 2𝑎𝑥1 − 𝑥1

2, 

𝑧1
2 = 2𝑎 ∙ 0 − 02, 

𝑧1
2 = 0, 

𝑧1 = 0  ⇒ 𝐴(0,0). 

2.) 𝑥2 = 2𝑎 : 𝑧2
2 = 2𝑎𝑥2 − 𝑥2

2, 

𝑧2
2 = 2𝑎 ∙ 2𝑎 − (2𝑎)2, 

𝑧2
2 = 4𝑎2 − 4𝑎2, 

𝑧2
2 = 0, 

𝑧2 = 0  ⟹ 𝐵(2𝑎, 0). 
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3.) 𝑥3 = 𝑎(3 + √5) : rešitev 𝑥3 ne pride v poštev, saj je 𝑥3 > 2𝑎.  

4.) 𝑥4 = 𝑎(3 − √5) : 𝑧4
2 = 2𝑎𝑥4 − 𝑥4

2, 

𝑧4
2 = 2𝑎 ∙ 𝑎(3 − √5) − (𝑎(3 − √5))

2

, 

𝑧4
2 = 2𝑎2(3 − √5) − 2𝑎2(7 − 3√5), 

𝑧4
2 = 2𝑎2 (3 − √5 − (7 − 3√5)), 

𝑧4
2 = 2𝑎2(3 − √5 − 7 + 3√5), 

𝑧4
2 = 2𝑎2(−4 + 2√5), 

𝑧4
2 = 4𝑎2(−2 + √5), 

𝑧4 = ±√4𝑎2(−2 + √5), 

𝑧4 = ±2𝑎√−2 + √5  ⟹ 𝐶±(𝑎(3 − √5), ±2𝑎√−2 + √5). 

Skupne točke obeh krivulj v ravnini 𝑂𝑥𝑧 so torej:  

𝐴(0,0), 𝐵(2𝑎, 0) in 𝐶±(𝑎(3 − √5), ±2𝑎√−2 + √5). 

Projekcija točk 𝐶± na os 𝑥 je točka 𝑃(𝑎(3 − √5), 0), ki deli, kot bomo kmalu videli, 

daljico 𝐴𝐵 v zlatem razmerju. 

Da bi to pokazali, moramo izračunati razdalje |𝐴𝐵|, |𝑃𝐵| in |𝐴𝑃|: 

|𝐴𝐵| = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 = √(2𝑎 − 0)2 + (0 − 0)2 = √(2𝑎)2 = 2𝑎, 

            |𝑃𝐵| = √(2𝑎 − 𝑎(3 − √5))
2

+ (0 − 0)2 = √(2𝑎 − 3𝑎 + 𝑎√5)
2

=       

                     = √(−𝑎 + 𝑎√5)2 = −𝑎 + 𝑎√5 = 𝑎(−1 + √5), 

          |𝐴𝑃| = √(𝑎(3 − √5) − 0)2 + (0 − 0)2 = √(𝑎(3 − √5))2 = 𝑎(3 − √5), 
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|𝐴𝐵|

|𝑃𝐵|
=

2𝑎

𝑎(−1 + √5)
=

2

−1 + √5
=

2

−1 + √5
∙
−1 − √5

−1 − √5
=

−2 − 2√5

−4
= 

                    =
−2(1 + √5)

−4
=

1 + √5

2
, 

          
|𝑃𝐵|

|𝐴𝑃|
=

𝑎(−1 + √5)

𝑎(3 − √5)
=

−1 + √5

3 − √5
=

−1 + √5

3 − √5
∙
3 + √5

3 + √5
=

2 + 2√5

4
=    

                                =
2(1 + √5)

4
 =

1 + √5

2
. 

Vidimo, da točka 𝑃 res deli daljico 𝐴𝐵 v zlatem razmerju, saj velja:  

|𝐴𝐵|

|𝑃𝐵|
=

|𝑃𝐵|

|𝐴𝑃|
=

1 + √5

2
= Φ. 

Krivuljo 𝒜𝑥𝑧 lahko včrtamo v kvadrat s stranico dolžine 2𝑎 z oglišči 

(0, ±𝑎), (2𝑎, ±𝑎), dotikališča pa so v točkah 𝐴(0,0), 𝐵(2𝑎, 0), 𝐷±(
𝑎

2
, ±𝑎) v ravnini 

𝑂𝑥𝑧. 

Vendar pa se s to parametrizacijo krivulje 𝒜𝑥𝑧 ne da parametrizirati same krivulje 𝒜 

v obliki, ki ne bi vsebovala korenov funkcij, saj se izraza za 𝑦 ne da poenostaviti v 

lepo obliko. Zato se lotimo parametrizacije nekoliko drugače. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

46 



   

Krivulja 𝓐 v vektorski parametrični obliki    

Krožnico 𝑥2 + 𝑦2 = 2𝑎𝑥 v ravnini 𝑂𝑥𝑦 smo že parametrizirali s polarnimi 

koordinatami 𝜑 in 𝜌 (pri nastanku Arhitove krivulje), in sicer kot 𝑥 = 2𝑎 cos2 𝜑 in 

𝑦 = 2a cos 𝜑 sin 𝜑.  

Točko (cos 𝜑, sin 𝜑) predstavimo v pravokotnem kartezičnem koordinatnem sistemu 

𝑂𝜉𝜂 in jo z daljico povežemo s točko (-1,0). 

 

Slika 28: Enotska krožnica v koordinatnem sistemu 𝑶𝝃𝜼 

Daljica seka os 𝜂 v točki (0, 𝜐). Očitno je 𝜐 s 𝜑 natančno določena in je -1 ≤ 𝜐 ≤ 1. Iz 

podobnih trikotnikov dobimo: 

𝜐 =
sin𝜑

1 + cos𝜑
.   

Z upoštevanjem, da je sin2𝜑 + cos2𝜑 = 1 oziroma sin2𝜑 = 1 − cos2𝜑, dobimo še 

𝜐2 =
sin2𝜑

(1 + cos𝜑)2
= 

1 − cos2𝜑

(1 + cos𝜑)2
=

12 − cos2𝜑

(1 + cos𝜑)2
=

(1 − cos𝜑)(1 + cos𝜑)

(1 + cos𝜑)2
= 

             =
1 − cos𝜑

1 + cos𝜑
. 
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S pomočjo te enačbe lahko sedaj izrazimo cos𝜑: 

𝜐2 =
1 − cos𝜑

1 + cos𝜑
, 

𝜐2(1 + cos𝜑) = 1 − cos𝜑, 

𝜐2 + 𝜐2cos𝜑 = 1 − cos𝜑, 

𝜐2cos𝜑 + cos𝜑 = 1 − 𝜐2, 

cos𝜑(𝜐2 + 1) = 1 − 𝜐2, 

cos𝜑 =
1 − 𝜐2

𝜐2 + 1
=

1 − 𝜐2

1 + 𝜐2
. 

Sedaj izrazimo še sin𝜑: 

𝜐 =
sin𝜑

1 + cos𝜑
,   

        sin𝜑 = 𝜐(1 + cos𝜑) = 𝜐 (1 +
1 − 𝜐2

1 + 𝜐2
) = 𝜐 (

1 + 𝜐2 + 1 − 𝜐2

1 + 𝜐2
) = 

   = 𝜐 (
2

1 + 𝜐2
) =

2𝜐

1 + 𝜐2
  .                                   

Torej smo dobili sin𝜑 =
2𝜐

1+𝜐2 in cos𝜑 =
1−𝜐2

1+𝜐2. 

Če zapišemo še 𝜐 =  sin𝑡 za 
−𝜋

2
≤ 𝑡 ≤

𝜋

2
 in upoštevamo, da velja sin2𝜑 + cos2𝜑 = 1,  

dobimo: 

sin𝜑 =
2𝜐

1 + 𝜐2
=

2sin𝑡

1 + sin2𝑡
, 

cos𝜑 =
1 − 𝜐2

1 + 𝜐2
=

1 − sin2𝑡

1 + sin2𝑡
=

cos2𝑡

1 + sin2𝑡
. 

S tem in z upoštevanjem, da velja sin2𝑡 = 2sin𝑡cos𝑡 (pri izražanju 𝑦), lahko sedaj 

parametriziramo krožnico 𝑥2 + 𝑦2 = 2𝑎𝑥: 
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𝑥 = 2𝑎 𝑐𝑜𝑠2 𝜑 = 2𝑎(
cos2𝑡

1 + sin2𝑡
)2 = 2𝑎

cos4𝑡

(1 + sin2𝑡)2
=

2𝑎cos4𝑡

(1 + sin2𝑡)2
, 

𝑦 = 2a cos 𝜑 sin 𝜑 = 2𝑎
cos2𝑡

1 + sin2𝑡
∙

2sin𝑡

1 + sin2𝑡
=

4𝑎cos2𝑡sin𝑡

(1 + sin2𝑡)2
=

2𝑎cos𝑡sin2𝑡

(1 + sin2𝑡)2
. 

Iz enačbe torusa v obliki 𝜌2 + 𝑧2 = 2𝑎𝜌 in upoštevanjem, da je 𝜌 = 2𝑎 cos 𝜑 (to smo 

ugotovili že pri nastanke Arhitove krivulje) izrazimo 

𝑧2 = 2𝑎𝜌 − 𝜌2 = 2𝑎 ∙ 2𝑎 cos 𝜑 − (2𝑎 cos 𝜑)2 = 4𝑎2 cos 𝜑 − 4𝑎2 𝑐𝑜𝑠2 𝜑 = 

                             = 4𝑎2 cos 𝜑 (1 − cos 𝜑). 

Upoštevamo še  cos𝜑 =
cos2𝑡

1+sin2𝑡
 in dobimo: 

𝑧2 = 4𝑎2 cos 𝜑 (1 − cos 𝜑) = 4𝑎2
cos2𝑡

1 + sin2𝑡
(1 −

cos2𝑡

1 + sin2𝑡
) = 

                           =
4𝑎2cos2𝑡

1 + sin2𝑡
(
1 + sin2𝑡 − cos2𝑡

1 + sin2𝑡
) =

4𝑎2cos2𝑡

1 + sin2𝑡
(
1 + sin2𝑡 − (1 − sin2𝑡)

1 + sin2𝑡
) =

=
4𝑎2cos2𝑡

1 + sin2𝑡
(

2sin2𝑡

1 + sin2𝑡
) =

4𝑎2cos2𝑡 ⋅ 2sin2𝑡

(1 + sin2𝑡)2
=

8𝑎2cos2𝑡sin2𝑡

(1 + sin2𝑡)2
=

=
4𝑎2cos𝑡sin2𝑡

(1 + sin2𝑡)2
=

2𝑎2sin22𝑡

(1 + sin2𝑡)2
 . 

S tem smo našli tudi 𝑧: 

𝑧 = ±√
2𝑎2sin22𝑡

(1 + sin2𝑡)2
= ±

√2𝑎sin2𝑡

1 + sin2𝑡
. 

Če vzamemo −𝜋 ≤ 𝑡 ≤ 𝜋, potem faktor sin2𝑡 poskrbi, da 𝑧 zavzame vse vrednosti na 

intervalu [−𝑎, 𝑎].  

Krivulja 𝒜 je v vektorski parametrični obliki torej: 

𝑟 (𝑡) = (
2𝑎cos4𝑡

(1 + sin2𝑡)2
,
2𝑎cos𝑡sin2𝑡

(1 + sin2𝑡)2
,
√2𝑎sin2𝑡

1 + sin2𝑡
 ). 
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Izpostavimo in dobimo: 

𝑟 (𝑡) = 2𝑎 (
cos4𝑡

(1 + sin2𝑡)2
,

cos𝑡sin2𝑡

(1 + sin2𝑡)2
,

√2sin2𝑡

2(1 + sin2𝑡)
 ) , −𝜋 ≤ 𝑡 ≤ 𝜋. 

Ob spreminjanju parametra 𝑡 po intervalu [-π, π] vidimo, da točka, ki je izražena z 

zgornjim krajevnim vektorjem, prepotuje krivuljo 𝒜 natančno enkrat. Izkaže se, da 

je  𝒜 regularna krivulja, saj za vsak 𝑡 velja |𝑟 (𝑡)| > 0. Krivulja 𝒜 je sklenjena, ima 

samopresečišče 𝐴(2𝑎, 0,0) in  samodotikališče 𝑂(0,0,0). [10] 

 

 

Slika 29: Arhitova krivulja [10] 
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4. PRODUKT DVEH ZAPOREDNIH NARAVNIH ŠTEVIL 

NI NIKOLI KVADRATNO ŠTEVILO 

 

Še eno zanimivo Arhitovo matematično odkritje pove, da produkt dveh zaporednih 

naravnih števil ni nikoli kvadratno število oziroma z drugimi besedami, da ne obstaja 

racionalno število, ki je geometrična sredina med dvema številoma, ki sta v razmerju     

(n+1) : n. 

Najbolj zanimiva stvar pri njegovem dokazu je, da je zelo podoben tistemu, ki ga je Evklid 

podal mnogo let kasneje in tudi to, da citira znane izreke, ki se kasneje pojavljajo v 

Evklidovi sedmi knjigi Elementi.  
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4.1. RAČUNSKI DOKAZ 

 

Preden začnemo z dokazovanjem, je potrebno omeniti eno lastnost, ki odločilno vpliva 

na dokaz, in sicer to, da Grki števila nič sploh niso poznali.  

Dokaza se lotimo s pomočjo podolžnega števila. 

Podolžno število je v matematiki število, ki je produkt dveh zaporednih nenegativnih 

celih števil 𝑛(𝑛 + 1). Vsako podolžno število za dani 𝑛 je dvakrat večje od 

trikotniškega števila, ki je ravno 
𝑛(𝑛+1)

2
. Prva podolžna števila za 𝑛 ≥ 0 so                

(OEIS A002378): 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, 110, 132, 156, 182, 210, ... 

Podolžna števila lahko zapišemo tudi v obliki 𝑛2 + 𝑛. [21] 

Ker pa moramo upoštevati, da Grki števila nič niso poznali, je v tem primeru podolžno 

število ravno produkt dveh zaporednih naravnih števil in to tudi potrebujemo.  

Pravilnost trditve bomo dokazali z metodo protislovja.  

Recimo torej, da obstaja produkt dveh zaporednih naravnih števil, ki je kvadratno 

število in ga označimo z 𝑚: 

𝑛 ∈ {1, 2, 3, … } = ℕ, 

(𝑛, 𝑚) ∈ ℕ2, 

𝑛(𝑛 + 1) = 𝑚2, 

𝑛2 + 𝑛 = 𝑚2. 

Produkt dveh zaporednih naravnih števil razširimo do popolnega kvadrata in dobimo: 

𝑛2 + 𝑛 = 𝑚2.  
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Enačbo na obeh straneh pomnožimo s 4 in prištejemo 1 ter tako dobimo: 

4𝑛2 + 4𝑛 + 1 = 4𝑚2 + 1, 

(2𝑛 + 1)2 = 4𝑚2 + 1, 

(2𝑛 + 1)2 = (2𝑚)2 + 1. 

Reševanje enačbe nadaljujemo s pomočjo uvedbe novih spremenljivk, in sicer  

𝑥 = 2𝑛 + 1, 𝑦 = 2𝑚;   𝑥, 𝑦 ∈ ℕ: 

𝑥2 = 𝑦2 + 1, 

𝑥2 − 𝑦2 = 1, 

(𝑥 − 𝑦)(𝑥 + 𝑦) = 1. 

Ker sta 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ,  je 𝑥 − 𝑦 ∈ ℤ in 𝑥 + 𝑦 ∈ ℤ. Produkt dveh celih števil pa je lahko enak 

1, le v naslednjih dveh primerih: 

1.) 𝑥 − 𝑦 = 1 in  

𝑥 + 𝑦 = 1. 

2.) 𝑥 − 𝑦 = −1 in  

𝑥 + 𝑦 = −1. 

Primer 2.) takoj odpade in ne more biti rešitev našega primera, saj če rešimo sistem 

dveh enačb dobimo: 

𝑥 − 𝑦 = −1, 

𝑥 + 𝑦 = −1, 

2𝑥 = −2, 

𝑥 = −1 ⇒ 𝑥 ∉ ℕ.   →← 

Torej po rešitvi sistema enačb dobimo rešitev 𝑥 = −1, kar pa je v protislovju z dano  
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predpostavko 𝑥 ∈ ℕ, zato to ni rešitev naše enačbe.  

Torej nam ostane le še primer 1.), ki ga prav tako rešimo s sistemom dveh enačb in 

dobimo 𝑥: 

𝑥 − 𝑦 = 1, 

𝑥 + 𝑦 = 1, 
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2𝑥 = 2, 

𝑥 = 1. 

Dobljeni 𝑥 zadošča predpostavki, saj je res 𝑥 ∈ ℕ.  

Zato sedaj s pomočjo dobljenega 𝑥 izrazimo še 𝑦: 

𝑥 − 𝑦 = 1, 

1 − 𝑦 = 1, 

−𝑦 = 1 − 1, 

−𝑦 = 0, 

𝑦 = 0. 

Tudi 𝑦 zadošča predpostavki 𝑦 ∈ ℕ, zato imamo rešitev 𝑥 = 1 in 𝑦 = 0.  

Sedaj upoštevamo še, da sta bili 𝑥 in 𝑦 naši novi uvedeni spremenljivki, torej moramo 

še z njuno pomočjo izračunati prvotni spremenljivki, ki ju potrebujemo, torej 𝑛 in 𝑚: 

𝑥 = 2𝑛 + 1, 

1 = 2𝑛 + 1, 

2𝑛 = 1 − 1, 

54 



   

2𝑛 = 0, 

                     𝑛 = 0.  ⇒ →← 

Tudi tu pridemo do protislovja, saj moramo upoštevati predpostavko                              

 𝑛 ∈ {1, 2, 3, … } = ℕ.  

Toda 𝑛 = 0 ne more biti rešitev naše enačbe, saj kot smo že omenili, Grki števila nič 

niso poznali.  

Torej smo pri vseh primerih prišli do protislovja, s tem pa tudi do dokaza, da resnično 

ne obstaja produkt dveh zaporednih naravnih števil, ki je kvadratno število, saj v 

nobenem primeru ne more veljati 𝑛(𝑛 + 1) = 𝑚2 ob upoštevanju pogoja                             

𝑛 ∈ {1, 2, 3, … } = ℕ.  
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4.2. DOKAZ S POMOČJO RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA 

C++ 

 

Spodaj je predstavljena koda, napisana v programskem jeziku C++. Program omogoča 

uporabniku, da preveri pravilnost Arhitovega odkritja (da produkt dveh zaporednih 

naravnih števil ni nikoli kvadratno število) na dva načina.  

Pri prvem načinu (če v meniju izbere prvo možnost oziroma številko 1) uporabnik sam 

izbere poljubno naravno število. Če izbere število nič, ga računalnik opozori, da v 

tistem času Grki števila nič še niso poznali. V nasprotnem primeru pa program to 

izbrano število pomnoži z naslednjim naravnim številom in preveri ali je produkt teh 

dveh zaporednih števil kvadratno število. Program o svojih ugotovitvah nato obvesti 

uporabnika in tudi pove ali trditev drži ali ne.  

Pri drugem načinu (če v meniju izbere drugo možnost oziroma številko 2) računalnik 

sam izračuna produk dveh zaporednih naravnih števil za vsa števila med 1 in 10000. 

Pri vsakem produktu preveri ali je kvadratno število in si zapisuje, koliko kvadratnih 

števil je našel med vsemi produkti. O svojih ugotovitvah nato program obvesti 

uporabnika in mu pove, ali trditev drži za vsa ta števila ali ne. V primeru, da odkrije, 

da trditev ne drži, uporabniku tudi pove, koliko kvadratnih števil je odkril med vsemi 

produkti.  

Uporabnik lahko preverja pravilnost na katerikoli od teh dveh načinov kolikorkrat želi. 

Ko želi zaključiti s preverjanjem izbere tretjo možnost (torej številko 3) v meniju in 

tako zaključi izvajajnje programa.  

V primeru, da se uporabnik zmoti in v meniju izbere neko drugo število (torej nobeno 

od prve, druge ali tretje možnosti), ga računalnik opozori, da je pritisnil napačno 

število in ga vrne nazaj na začetni meni.  

Program se izvaja, dokler uporabnik v meniju ne izbere tretje možnosti (številke 3).  
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Koda programa:  

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

int main() { 

 int i;   /*izbrano naravno število */ 

 int j;   /*zaporedno število */ 

 int k;   /*produkt dveh zaporednih naravnih števil */ 

 float koren;   /*koren produkta dveh števil*/ 

 int celota;   /*ker je int predstavlja le celi del korena in ne tudi decimalk */ 

 int izbira;   /*predstavlja izbiro, ki jo bo izbral uporabnik (da sam vnese število   

                              oz da računalnik preveri sam) */ 

 int kvadrat;   /*število najdenih kvadratnih števil */ 

 printf("********************************************************* 

                      ***********************\n"); 

 printf("Dobrodosel v programu, ki dokazuje Arhitovo trditev, da produkt dveh  

                     zaporednih naravnih stevil, ni nikoli kvadratno stevilo.\n\n"); 

 do { 

      printf("***************************************************                

                      *****************************\n"); 

      printf("Na kaksen nacin zelis preveriti Arhitovo trditev?\n\n"); 

       printf("Pritisni:\n"); 

      printf(" 1: Sam bom izbral stevilo,\n"); 

      printf(" 2: Racunalnik preveri stevila,\n"); 

      printf(" 3: Zelim koncati.\n"); 

                printf("Tvoja izbira: "); 

                scanf("%d",&izbira);            

                printf("\n************************************************** 

                               ******************************\n"); 

       switch (izbira){ 

                     case 1:printf("Vnesi zeljeno naravno stevilo: "); 

                            scanf("%d",&i); 

                            j=i+1;    /*naslednje naravno število*/ 

                            k=i*j;    /*produkt dveh zaporednih naravnih števil */ 

                            koren=sqrt(k);    /*koren produkta dveh zaporednih števil */ 

                            celota=sqrt(k);    /*celi del korena, brez decimalk */ 

                            if (i==0){ 

                            printf("\n Grki stevila nic v tem casu se niso poznali.    

                                                               \n Izberi drugo stevilo."); 

               } 

           else { 

                     printf("\n %d * %d = %d \n",i,j,k);    /*računalnik    

                                                                                                   izpiše kaj je računal */ 

          if(koren-celota==0){    /*če bi bilo kvadratno število,                      

                                                                                           bi bil koren brez decimalk,   

                                                                                          torej bi bilo res 0, če bi   

                                                                                          odšteli celi del korena od  

                                                                                          celotnega korena*/ 
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                           printf("\n %d JE kvadratno stevilo, saj je koren  

                                                                           tega stevila stevilo %f, \n kar je  

                                                                           naravno stevilo. \n \n Torej trditev ni  

                                                                           resnicna. \n",k,koren); 

                   } 

           else { 

                   printf("\n %d NI kvadratno stevilo, saj je koren  

                                                                           tega stevila stevilo %f, \n kar pa ni  

                                                                           naravno stevilo. \n \n Torej trditev res  

                                                                           drzi. \n",k,koren); 

          } 

        } 

                            printf("\n\n"); 

                            system ("PAUSE"); 

                            printf("\n"); 

                                         break; 

                              case 2:kvadrat=0; 

                            for (i=1; i<=10000; i++){      /*preverimo vsa števila med 1      

                                                                                           in 10000*/ 

                                                j=i+1;      /*naslednje naravno število */ 

                         k=i*j;      /*produkt dveh zaporednih naravnih števil */ 

                         printf("\n %d * %d = %d \n",i,j,k);      /*računalnik  

                                                                                                   izpiše kaj je računal */ 

                         koren=sqrt(k);      /*koren produkta dveh zaporednih  

                                                                                števil */ 

                         celota=sqrt(k);      /*celi del korena, brez decimalk */ 

                         if(koren-celota==0){      /*če bi bilo kvadratno število,                 

                                                                                          bi bil koren brez decimalk,  

                                                                                          torej bi bilo res 0, če bi  

                                                                                          odšteli celi del korena od    

                                                                                          celotnega korena*/ 

                       kvadrat=kvadrat+1;      /*številu najdenih  

                                                                                                 kvadratnih števil  

                                                                                                 prištejemo še eno */ 

     } 

                                                  } 

                                        printf("\n Program je preveril produkte dveh zaporednih  

                                                       naravnih stevil, za vsa stevila od 1 do 10.000. \n"); 

                                        if(kvadrat==0){      /*program ni našel nobenega  

                                                                          kvadratnega števila*/ 

                                 printf("\n Program med produkti ni nasel nobenega  

                                                         kvadratnega stevila. \n Torej trditev res drzi. \n"); 

         } 

          else {      /*program je našel vsaj eno kvadratno število */ 

      printf("\n Program je med produkti nasel %d kvadratnih  

                                                             stevil. \n Torej trditev ni resnicna. \n",kvadrat); 

       } 

           printf("\n\n"); 

                            system ("PAUSE"); 

                            printf("\n"); 

                            break; 
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                              case 3:printf(" Upam, da si s pomocjo programa ugotovil, da  

                                                       Arhitova trditev resnicno drzi. \n\n"); 

            break; 

                              default:printf(" Pritisnil si napacno stevilko.\n\n"); 

                              system ("PAUSE"); 

                              printf("\n"); 

                                           break; 

                      } 

  } while (izbira!=3); 

 system ("PAUSE"); 

 return 0; 

} 
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5. ZAKLJUČEK 

 

Med pisanjem diplomskega dela sem prišla do številnih novih spoznanj na področju 

matematike.  

Na začetku diplomskega dela sem se najprej seznanila s podatki o zgodovini matematike 

in matematikih v različnih obdobjih. Vidimo lahko, kako se je matematika skozi zgodovino 

razvijala in s tem dopolnjevala. Seznanimo se predvsem s grško matematiko, ki je imela 

velik vpliv na napredek na skoraj vseh področjih matematike, saj ugotovimo, da najdemo 

temelj za  številne ideje, trditve, izreke in dejstva prav v grški matematiki.  

Nato sem se spoznala z Arhitom iz Tarenta. Arhitas je bil eden pomembnejših starogrških 

filozofov, izrazit matematik, pomemben glasbeni teoretik, astronom, državnik, strateg in 

vojskovodja. Znan je po  pošiljanju bojne ladje, da bi rešiti Platona iz krempljev tirana 

Dionizija II. leta 361 pred našim štetjem. Ker sem se v diplomskem delu osredotočila 

predvsem na njegovo matematično področje, je ena izmed pomembnih odkritij prav 

njegova rešitev znanega problema podvojitve kocke z geometrijsko konstrukcijo v 

prostoru. Spoznala sem kaj sploh je problem podvojitve kocke in se s pomočjo dveh legend 

(legende o kralju Minosu in velikosti grobnice sina Glavka ter legende o delskem problemu 

in povečanju oltarja boga Apolona) seznanila z nastankom tega proglema. Nato sem videla 

kako so se spoprijemali s tem problemom skozi različna obdobja, saj sem spoznala nekaj 

metod reševanja številnih matematikov (Hipokrata, Menajhmosa, Platona, Eratostena, 

Nikomeda, Apolonija in Dioklesa). 

V osrednjem delu diplomskega dela sem se podrobneje spoznala s krivuljo, ki se po Arhitu 

imenuje Arhitova krivulja. Spoznala sem nastanek Arhitove krivulje, Arhitovo reševanje 

problema podvojitve kocke, številne projekcije Arhitove krivulje na različne ravnine, 

opazila zlato razmerje v Arhitovi krivulji,... 

Na koncu pa sem se osredotočila še na eno pomembno Arhitovo ugotovitev in sicer, da 

produkt dveh zaporednih naravnih števil ni nikoli kvadratno število. To trditev, sem  
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dokazala računsko in tudi s pomočjo programskega jezika C++.  

Med pisanjem diplomskega dela sem spoznala veliko novih stvari, predvsem pa sem 

spoznala grškega matematika Arhita, o katerem prej nisem vedela ravno veliko. Prišla sem 

do zaključka, da je bil Arhitas zelo pomemben za razvoj matematike, saj je odgovoren za 

nekaj zelo pomembnih ugotovitev in tudi za rešitev nekaj nalog, ki so se do takrat zdele 

nemogoče.  

Vsebina diplomskega dela je primerna predvsem za srednjo šolo, lahko pa bi jo uporabili 

tudi kot gradivo pri dodatnem pouku matematike v osnovni šoli. Ker je matematika zelo 

povezana z drugimi znanstvenimi področji, bi pri prenosu znanja v srednješolske klopi 

lahko uro matematike povezali z drugimi predmeti, kot so zgodovina, računalništvo, 

grščina, filozofija itd.  
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