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Όηαλ ε έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο αλαπηύρζεθε ζηα καζεκαηηθά ζην ηέινο ηνπ
17 αηώλα, ε έλλνηα ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθή από ηε ζύγρξνλε ζεώξεζή ηεο, θαη
επίζεο δηαθνξεηηθή από ηηο αιγεβξηθέο έλλνηεο ηνπ 19νπ αηώλα. Η θύξηα δηαθνξά ζηε
ζύιιεςε ηνπ όξνπ ήηαλ όηη ζεσξνύζαλ πσο νη θακπύιεο είραλ αξρέγνλε ύπαξμε
αλεμάξηεηα από ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκεηηθώλ θαη αιγεβξηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ. Οη
εμηζώζεηο δελ δεκηνπξγνύλ θακπύιεο, νη θακπύιεο γελλνύλ ηηο εμηζώζεηο. Όηαλ ν
Descartes δεκνζίεπζε ηελ Γεωμετρία ηνπ [10] ην 1938, εμήγαγε γηα πξώηε θνξά ηηο
αιγεβξηθέο εμηζώζεηο πνιιώλ θακπύισλ, αιιά νύηε κία θνξά δεκηνύξγεζε κηα
θακπύιε από ηελ απνηύπσζε ζεκείσλ πνπ ηθαλνπνηνύλ κηα εμίζσζε. Οη γεσκεηξηθέο
κέζνδνη θαηαζθεπήο θακπύισλ δίλνληαλ πάληα πξώηεο, θαη έπεηηα, από ηελ αλάιπζε
ησλ γεσκεηξηθώλ ελεξγεηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο θακπύιεο
ζα έθηαλαλ ζηελ εμίζσζε ηεο θακπύιεο πνπ ηθαλνπνηνύλ νη ζπληεηαγκέλεο ησλ
ζεκείσλ ηεο (όρη απαξαίηεηα ζε νξζνθαλνληθό ζύζηεκα ζπληεηακέλσλ).[20]. Ο
Descartes ρξεζηκνπνίεζε ηηο εμηζώζεηο γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ηεξάξρεζε
(ηαμηλνκία) ησλ θακπύισλ [17].
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Απηή ε παξάδνζε λα βιέπνπκε ηηο θακπύιεο σο ην απνηέιεζκα γεσκεηξηθώλ
ελεξγεηώλ ζπλερίζηεθε ζηηο εξγαζίεο ησλ Roberval, Pascal, Newton, θαη Leibniz. Ο
Descartes ρξεζηκνπνίεζε γξάκκαηα γηα λα ζπκβνιίζεη δηάθνξα κήθε αιιά δελ
δεκηνύξγεζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα νλνκαζηώλ. Ο Leibniz, πνπ εηζήγαγε ηνλ
όξν συνάρτηση ζηα καζεκαηηθά [2], ζεώξεζε έμη δηαθνξεηηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη
κε κηα θακπύιε ηα νπνία ήηαλ ηκήκαηα ή κήθε πνπ κπνξνύζαλ λα πξνζδηνξηζηνύλ
γηα θάζε ζεκείν ηεο θακπύιεο αλαθνξηθά κε έλα ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Σνπο
έδσζε ηα αθόινπζα νλόκαηα: ηεηκεκέλε (abscissa), ηεηαγκέλε (ordinate),
εθαπηνκέλε (tangent), ππεθαπηνκέλε (subtangent), θαλνληθή (normal) θαη
ππνθαλνληθή (subnormal). Απηά ηα έμη κεγέζε θαίλνληαη ζην ρήκα 1 γηα ηελ
θακπύιε RP, αλαθνξηθά κε ηνλ άμνλα ΑΟ. Σν ηκήκα ΡΟ είλαη θάζεην ζην ΡΣ.
Δίλαη ζεκαληηθό λα επηζεκάλνπκε εδώ όηη ε θακπύιε θαη ν άμνλαο πξέπεη λα
ππάξρνπλ πξνηνύ απηά ηα έμη κεγέζε κπνξέζνπλ λα νξηζηνύλ. Καη’ απηόλ ηνλ
νξηζκό, ε ηεηκεκέλε θαη ε ηεηαγκέλε ίζσο αξρηθά λα θαληάδνπλ σο ηελ παξακεηξηθή
έθθξαζε ηεο θακπύιεο, αιιά δελ είλαη έηζη. Κακία παξάκεηξνο, θαλέλαο ρξόλνο ή
θακία γσλία δελ εκπιέθνληαη. Η πξνζέγγηζε είλαη νινθιεξσηηθά γεσκεηξηθή. Από ην
γεσκεηξηθό ζεκείν Ρ, ηα ηκήκαηα (κεγέζε) νξίδνληαη αλαθνξηθά κε ηνλ άμνλα ΑΟ. Ο
όξνο Abscissa (ηεηκεκέλε) ζηα Λαηηληθά δειώλεη «εθείλν πνπ έρεη θνπεί», δει. έλα
θνκκάηη ηνπ άμνλα ΑΟ έρεη θνπεί. Αιιά θόβνληαο δηαδνρηθά θνκκάηηα ηνπ άμνλα, ε
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θακπύιε καο δίλεη κηα δηαηαγκέλε αθνινπζία ηκεκάησλ ΡΟ θαζώο ην Ρ θηλείηαη
επάλσ ζηελ θακπύιε. Ωο εθ ηνύηνπ θαη ν όξνο τεταγμένη.
Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκάλνπκε εδώ όηη όια απηά ηα κεγέζε από έλα
ζεκείν Ρ ζε κηα δνζκέλε θακπύιε νξίδνληαη ρσξίο ηελ αλαθνξά ζε θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε κνλάδα κέηξεζεο. Δίλαη ηκήκαηα. O Leibniz θπζηθά, όπσο ηνλ
Descartes, ήζειε λα εηζαγάγεη θάπνηα κεηξεζηκόηεηα θαη λα αλαιύζεη ηηο ηδηόηεηεο
κηαο θακπύιεο αιγεβξηθά, αιιά εθόζνλ ν νξηζκόο ηεο ζπλάξηεζεο είλαη
γεσκεηξηθόο, ζα κπνξνύζε λα αλαβάιεη ηελ επηινγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο κέρξηο
όηνπ κπνξνύζε λα βξεη ηελ πην θαηάιιειε γηα ηε δνζκέλε θακπύιε. Σν πιενλέθηεκα
απηό ζα αλαδεηρζεί ζηελ ζπδήηεζή καο γηα ηελ παξαβνιή.

ΡΟ=ηεηαγκέλε

ΑΟ=ηεηκεκέλε

ΡΣ=εθαπηνκέλε

ΟΣ=ππεθαπηνκέλε

ΡΝ=θαλνληθή

ΟΝ=ππνθαλνληθή
ρήκα 1

Καζώο ηα ηξίγσλα ΣΡΝ, ΡΟΣ θαη ΡΟΝ είλαη νξζνγώληα, ηα ηξίγσλα ΣΟΡ,
ΡΟΝ θαη ΣΡΝ είλαη όια όκνηα. Απηόο ν ζρεκαηηζκόο είλαη νηθείνο ζηνπο γεσκέηξεο
σο ηελ θαηαζθεπή ηνπ γεσκεηξηθνύ κέζνπ ησλ ΟΝ θαη ΟΣ, κε ην ΟΡ λα είλαη ν
κέζνο.
Δκπλεπζκέλνο από ην έξγν ηνπ Pascal, ν Leibniz είδε έλα ηέηαξην ηξίγσλν
πνπ ήηαλ όκνην κε ηα ηξία πξναλαθεξόκελα [5], [2], [11]. Απηό ήηαλ ην
απειροελάχιστο ή ην χαρακτηριστικό ηξίγσλν (βι. ρήκα 2), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
από ηνλ Pascal γηα λα νινθιεξώζεη ηελ ζπλάξηεζε εκίηνλν [21]. Ο Leibniz
θαληάζηεθε πσο κηα γεσκεηξηθή θακπύιε ζρεκαηίδεηαη από άπεηξα κηθξά ηκήκαηα
πνπ ην θαζέλα είρε κηα νξηζκέλε θαηεύζπλζε. Αληηιήθζεθε ηε ρξεζηκόηεηα απηήο
ηεο ζύιιεςεο ζην έξγν ηνπ Pascal, ε νπνία έγηλε κηα από ηηο πξσηαξρηθέο έλλνηεο
ζηελ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο ζπκβνιηζκνύ γηα ηνλ Απεηξνζηηθό Λνγηζκό.
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Παξόιν πνπ πνιινί κνληέξλνη καζεκαηηθνί απνθεύγνπλ απηήλ ηελ ζύιιεςε, αθόκα
ρξεζηκνπνηείηαη σο κηα ζεκαληηθή ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή από ηνπο κεραληθνύο. Σν
ζρήκα 2 αθόκα εκθαλίδεηαη ζε βηβιία Απεηξνζηηθνύ Λνγηζκνύ γηαηί κεηαβηβάδεη έλα
ζεκαληηθό λόεκα, ηδηαίηεξα ζε εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ινγηζκό γηα ηελ αλάιπζε
θπζηθώλ ε κεραληθώλ ελεξγεηώλ1.

ρήκα 2
Ο Leibniz είδε πσο ηα ηξίγσλα ζην ρήκα 1 έρνπλ κεγάιε ζεκαζία, θαζώο
ήηαλ κεγάια θαη νξαηά θαη όκνηα κε ην αόξαην ραξαθηεξηζηηθό ηξίγσλν. Απηό ην
εύξεκα ησλ κεγάισλ ηξηγώλσλ πνπ είλαη όκνηα κε ην απεηξνειάρηζην είλαη έλα ζέκα
πνπ δηαηξέρεη πνιιά θαη πνιύ ζεκαληηθά έξγα ηνπ Leibniz [8], [11]. Από ηα ζρήκαηα
1 θαη 2, νη ζρέζεηο νκνηόηεηα καο ιέλε όηη

.

Αο δνύκε πώο απηό ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαβνιήο.
Πξώηα ζα πξέπεη λα έρνπκε έλαλ ηξόπν λα ζρεδηάζνπκε ηελ παξαβνιή. Όια μεθηλνύλ
από ηελ ύπαξμε κηαο θακπύιεο. Σν ζρήκα 3 απεηθνλίδεη έλαλ ζύλδεζκν πνπ
ζρεδηάδεη παξαβνιηθέο θακπύιεο. Απηό ην ζρήκα πξνέξρεηαη από ηελ εξγαζία ηνπ
Franz Van Schooten (1615-1660)[23, p. 359] ηνπ νπνίνπ νη εθηελείο ζρνιηαζκνί ζηελ
Γεωμετρία ηνπ Descartes δηαβάζηεθαλ επξέσο θαηά ηνλ 17ν αηώλα [22]. Καζώο ην
έξγν ηνπ πεξηέρεη αξθεηέο από ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ παξαιήθζεθαλ από ηνλ
Descartes ήηαλ πην δεκνθηιέο από ηελ ίδηα ηελ Γεωμετρία.

1

Με τθν εφεφρεςθ, νωρίσ αυτόν τον αιϊνα, του λογιςμοφ των διαφορικϊν ωσ γραμμικζσ
ςυναρτιςεισ επάνω ςτθν εφαπτομζνθ μιασ καμπφλθσ, θ κεμελιϊδθσ ςφλλθψθ του Leibniz ζγινε
αυςτθρι, χωρίσ αναφορά ςτα «απειροελάχιςτα» [18, π.92].
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ρήκα 3
Απηή ε ζπζθεπή θαηαζθεπάδεη ηελ παξαβνιή από ηνλ γλσζηό
εζηία/δηεπζεηνύζα νξηζκό. Γειαδή, ε παξαβνιή είλαη ην ζύλνιν ησλ ζεκείσλ πνπ
ηζαπέρνπλ από έλα ζεκείν θαη κηα επζεία. Ο θαλόλαο GE είλαη ε δηεπζεηνύζα θαη ην
ζεκείν Β είλαη ε εζηία. Σέζζεξηο ίζνη ζε κέγεζνο ζύλδεζκνη δεκηνπξγνύλ έλαλ
θηλνύκελν ξόκβν, BFGH, πνπ εμαζθαιίδεη όηη ε FH είλαη πάληα ε κεζνθάζεηνο ηνπ
BG, θαζώο ην G θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ θαλόλα. Ο GI είλαη έλαο θηλνύκελνο
θαλόλαο πνπ είλαη πάληνηε θάζεηνο ζηε δηεπζεηνύζα EG. Σν ζεκείν D είλαη ε ηνκή
ησλ FH θαη GI θαζώο ην G θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο δηεπζεηνύζαο. πλεπώο, ζε όιεο
ηηο ζέζεηο BD=GD θαη επνκέλσο ην D δηαγξάθεη κηα παξαβνιή κε εζηία Β θαη
δηεπζεηνύζα EG.
Απηή ε θαηαζθεπή κπνξεί λα αλαπαξαρζεί κε έλαλ ππνινγηζηή
ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό Geometer’s Sketchpad TM [14]. Απηό ην ινγηζκηθό
επηηξέπεη ζε θάπνηνλ λα νξίζεη ηελ κεζνθάζεην ηκήκαηνο, έηζη δελ είλαη απαξαίηεηνο
ν ξόκβνο. Κάπνηνο κπνξεί είηε λα ηξαβήμεη ν ίδηνο έλα ζεκείν θαηά κήθνο ηεο
δηεπζεηνύζαο, είηε λα βάιεη ηνλ ππνινγηζηή λα θάλεη απηόκαηα απηήλ ηελ θίλεζε. Σν
ζρήκα 4 δεκηνπξγήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο απηό ην ινγηζκηθό. Σν ζεκείν F είλαη ε
εζηία, θαη ην ζεκείν S θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο δηεπζεηνύζαο. Η BP είλαη ε
κεζνθάζεηνο ηνπ FS, ε SP είλαη πάληα θάζεηε ζηε δηεπζεηνύζα θαη ην ζεκείν ηνκήο
P δηαγξάθεη κηα παξαβνιή.
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ρήκα 4
Μηα ζπλέπεηα απηήο ηεο θαηαζθεπήο πνπ θαίλεηαη ακέζσο λα είλαη πξνθαλήο
ζην κάηη είλαη όηη ζε θάζε ζεκείν ε ΒΡ είλαη ε εθαπηνκέλε επζεία ζηελ θακπύιε ζην
Ρ. πρλά νη θακπύιεο κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ από ηελ θαηαζθεπή κηαο ζεηξάο
εθαπηόκελσλ ζε θακπύιε, όπνπ ε θακπύιε είλαη ην «πεξίβιεκα» ησλ νηθνγελεηώλ
ησλ εθαπηόκελσλ γξακκώλ ζε απηήλ. Απηό ζπρλά κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηώληαο
ζπάγθν ή δηπιώζεηο ζε ραξηί [19], [13]. Πξνθεηκέλνπ λα δηπιώζνπκε κηα παξαβνιή
όπσο ην ρήκα 4, ζεσξνύκε ηε κηα πιεπξά ηνπ ραξηηνύ σο ηε δηεπζεηνύζα θαη
ζεκεηώλνπκε έλα ζεκείν γηα ηελ εζηία. Κάλνπκε ζηε ζπλέρεηα κηα ζεηξά από
δηπιώζεηο, όπνπ θάζε θνξά κεηαθέξνπκε θάπνην ζεκείν ηεο δηεπζεηνύζαο αθξηβώο
επάλσ ζηελ εζηία. Έηζη απηέο νη δηπιώζεηο ζα είλαη νη κεζνθάζεηνη ησλ ηκεκάησλ κε
άθξα απηά ηα δεύγε ζεκείσλ, θαη επνκέλσο ζα είλαη εθαπηόκελεο επζείεο ζηελ
παξαβνιή.
Χξεζηκνπνηώληαο ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηεο παξαβνιήο σο ηνλ άμνλα ησλ
ηεηκεκέλσλ θαη ηελ θνξπθή Α σο ηελ αξρή ηνπ άμνλα, κπνξνύκε λα δηεξεπλήζνπκε
απηήλ ηελ θακπύιε ρξεζηκνπνηώληαο ηα έμη κεγέζε ηνπ Leibniz (ρήκα 5). Καζώο ε
εθαπηόκελε επζεία είλαη κέξνο ηεο θαηαζθεπήο απηό κπνξεί ακέζσο λα επηηεπρζεί κε
ην Geometer’s Sketchpad. Δίλαη αδύλαηνλ λα κεηαθέξνπκε ηελ αίζζεζε ηεο
θηλνύκελεο θαηαζθεπήο ζην ραξηί γη’ απηό ζα παξνηξύλακε ηζρπξά ηνλ αλαγλώζηε
λα ην δνθηκάζεη, ηξαβώληαο ην ζεκείν S πάλσ θάησ ζηελ δηεπζεηνύζα θαη λα
παξαηεξήζεη πώο ην «ζύζηεκα ηνπ Leibniz” κεηαβάιιεηαη.
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ρήκα 5
Ση θαηαιαβαίλνπκε από ηελ παξαθνινύζεζε ησλ έμη κεγεζώλ ζε απηό ην
δπλακηθό πιαίζην; Με ην ζρήκα ζε θίλεζε θαη ρξεζηκνπνηώληαο ρξώκα γηα λα
ηνλίζνπκε ηα έμε κεγέζε, δύν αλαιινίσηα γίλνληαη ακέζσο εκθαλή. Σν πξώην πνπ νη
πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πξνζέρνπλ είλαη όηη ε ππνθαλνληθή, ΟΝ, έρεη ζηαζεξό κήθνο.
Σν δεύηεξν όηη ε θνξπθή Α είλαη πάληα ην κέζν ηεο επεθαπηνκέλεο, ΟΣ, γηαηί ηα
ζεκεία Ο θαη Σ θαίλνληαη λα πιεζηάδνπλ θαη λα απνκαθξύλνληαη από ην ζεκείν Α
ζπκκεηξηθά. Απηά ηα δύν αλαιινίσηα κπνξνύλ εύθνια λα πξνθύςνπλ από ηελ
γεσκεηξηθή θαηαζθεπή, αιιά είλαη κεγαιύηεξεο ζεκαζίαο ην γεγνλόο όηη κπνξνύλ λα
αλαγλσξηζηνύλ νπηηθά από ηελ θίλεζε ηεο θαηαζθεπήο. Σν Geometer’s Sketchpad
επηηξέπεη ζε θάπνηνλ λα επηβεβαηώζεη ηηο νπηηθέο ηνπ αληηιήςεηο, ελεξγνπνηώληαο
κεηξεηέο πνπ βξίζθνπλ ην κήθνο απηώλ ησλ ηκεκάησλ εκπεηξηθά. Δμαθξηβσκέλα, ην
ΟΝ έρεη ζηαζεξό κήθνο θαη ην κήθνο ηνπ ΑΣ είλαη πάληα ίζν κε ην κήθνο ηνπ ΑΟ.
Αλαβάιινληαο γηα ιίγν ηελ γεσκεηξηθή απόδεημε απηώλ ησλ πξνηάζεσλ, αο δνύκε
πξώηα ηη καο ιέλε γηα ηελ παξαβνιή. Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ Descartes, εηζάγνπκε
κεηαβιεηέο αθνύ πξώηα έρνπκε ζρεδηάζεη ηελ θακπύιε. Έζησ
, θαη
,
δει. ην είλαη ην κήθνο ηεο ηεηκεκέλεο θαη ην είλαη ην κήθνο ηεο ηεηαγκέλεο. Μηα
θαη ηα ηξίγσλα ΣΟΡ θαη ΡΟΝ είλαη όκνηα, έρνπκε όηη
κέζν ηνπ ΟΣ, απηό γίλεηαη

,ή

. Μηα θαη ην Α είλαη ην

. Μηα θαη ην ΟΝ είλαη ζηαζεξό,

απηό νδεγεί ζηελ εμίζσζε ηεο παξαβνιήο. Σν ζηαζεξό κήθνο
είλαη γλσζηό
ζηε γεσκεηξία σο ην latus rectum, απηό ζεκαίλεη όηη ην νξζνγώλην πνπ ζρεκαηίδεηαη
από ην θαη ην latus rectum έρεη ην ίδην εκβαδόλ κε ην ηεηξάγσλν πιεπξάο . Καη
θαζώο είκαζηε ειεύζεξνη λα επηιέμνπκε ηε κνλάδα καο, ζα δηαιέγακε ΟΝ = 1/2. Η
εμίζσζε ηόηε γίλεηαη
.
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Χξεζηκνπνηώληαο ηελ νκνηόηεηα αλάκεζα ζην ραξαθηεξηζηηθό ηξίγσλν θαη
ην ηξίγσλν ΣΟΡ, παίξλνπκε

. πλεπώο, ηόζν ε εμίζσζε, όζν θαη ε

παξάγσγνο κπνξνύλ λα βξεζνύλ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλαιινίσηεο ηδηόηεηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ Leibniz, ππό ηηο ελέξγεηεο πνπ δεκηνύξγεζαλ ηελ θακπύιε.
Η επηινγή ηνπ ΟΝ=1/2 έδσζε ηελ εμίζσζε θαη ηελ εθαπηνκέλε ηεο
παξαβνιήο ζηελ πην γλσζηή ηεο κνξθή, αιιά απηό είλαη ιίγν πιαζκαηηθό από
γεσκεηξηθή άπνςε. Η ππνθαλνληθή ΟΝ είλαη ε πξσηαξρηθή αλαιινίσηε απηήο
ελέξγεηαο ζρεδηαζκνύ-θακπύιεο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε θπζηθή επηινγή γηα κηα
κνλάδα γηα απηή ηελ θακπύιε. Όπσο πξνθύπηεη, ε ππνθαλνληθή ΟΝ είλαη πάληα ίζε
κε ηελ απόζηαζε ηεο εζηίαο από ηελ δηεπζεηνύζα ηεο παξαβνιήο. πλεπώο είλαη κηα
θπζηθή κνλάδα. Χξεζηκνπνηώληαο ηελ ππνθαλνληθή σο κνλάδα, ε εμίζσζε ηεο
παξαβνιήο γίλεηαη

, πνπ πξόθεηηαη γηα ηνλ γλσζηό νινθιεξσηηθό ηύπν ηεο

παξαβνιήο σο ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ θάησ από ηελ
. Δίλαη ζηε κνξθή πνπ ε
παξαβνιή ζπρλόηεξα εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ παξεκβνιώλ (interpolations) ησλ
John Wallis θαη Isaac Newton [9].
Έλαο ηξόπνο λα απνδείμνπκε όηη ε ππνθαλνληθή είλαη ζηαζεξή, είλαη λα
δείμνπκε όηη ηζνύηαη πάληα κε ηελ απόζηαζε ηεο εζηίαο από ηελ δηεπζεηνύζα.
Βιέπνληαο ην ρήκα 5, δηαπηζηώλνπκε όηη ηα SF θαη PN είλαη θαη ηα δύν θάζεηα ζην
ΒΡ, έηζη ηα ηξίγσλα SCF θαη ΡΟΝ είλαη ίζα, επνκέλσο ON=CF.
Γηα λα δείμνπκε όηη ε θνξπθή Α είλαη πάληα ην κέζν ηεο ππεθαπηνκέλεο ΟΣ,
αξθεί θάπνηνο λα δείμεη όηη ηα ηξίγσλα ΣΒΑ θαη ΡΒΚ είλαη ίζα. Πξνθαλώο είλαη
όκνηα, αιιά εθόζνλ ην Β είλαη ην κέζν ηεο SF, ζα είλαη θαη ην κέζν ηεο ΑΚ, έηζη
είλαη ίζα ηα ηξίγσλα. πλεπώο ΣΑ=ΚΡ=ΑΟ.
Σέινο, ίζσο θάπνηνο ξσηήζεη: πώο κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη ε επζεία
ΒΡ είλαη πάληα εθαπηνκέλε ζηελ παξαβνιή; Πνπ ζεκαίλεη, πώο κπνξνύκε λα είκαζηε
ζίγνπξνη όηη θάζε ζηηγκηόηππν ηεο γξακκήο ΒΡ ηέκλεη ηελ παξαβνιή ζε έλα κόλν
ζεκείν; Έζησ Q P λα είλαη έλα ζεκείν ζηελ ΒΡ, θαη έζησ R λα είλαη ην ίρλνο ηεο
θαζέηνπ από ην Q ζηελ δηεπζεηνύζα CS. Καζώο ην R είλαη ην πιεζηέζηεξν ζεκείν
ηεο δηεπζεηνύζαο ζην Q, QR<QS. Μηα θαη ε ΒΡ είλαη ε κεζνθάζεηνο ηνπ SF,
QS=QF. πλεπώο QR<QF θαη ην Q δελ κπνξεί λα είλαη ζηελ παξαβνιή, θαζώο είλαη
πην θνληά ζηε δηεπζεηνύζα παξά ζηελ εζηία. Κάπνηνο ζα κπνξνύζε επίζεο λα ειέγμεη
θαηά πόζν ε ΒΡ είλαη εθαπηνκέλε, ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην ζύζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ, θαη ιύλνληαο ην ζύζηεκα ησλ δύν εμηζώζεσλ, θαηαιήγνληαο ζε
δεπηεξνβάζκηα εμίζσζε κε κηα δηπιή ξίδα. Απηή είλαη ε κέζνδνο πνπ αθνινύζεζε ν
Descartes γηα λα βξίζθεη εθαπηόκελεο, δει. νη εθαπηόκελεο εκθαλίδνληαη όηαλ
πξνθύπηνπλ δηπιέο ξίδεο ζηελ επίιπζε ελόο ζπζηήκαηνο.
Απηέο νη δύν αλαιινίσηεο ηδηόηεηεο ηεο παξαβνιήο πνηέ δελ αλαθέξζεθαλ
(από όζν γλσξίδνπκε) ζην δεκνζηεπκέλν έξγν ηνπ Leibniz. Σν γεγνλόο όηη ε θνξπθή
είλαη ην κέζν ηεο ππεθαπηνκέλεο απνδείρζεθε από ηνλ Απνιιώλην [1]. Σν γεγνλόο
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όηη ε ππνθαλνληθή είλαη ζηαζεξή απνδίδεηαη ζηνλ L. Euler, πνπ δηεύξπλε θαη δηέδσζε
ηηο ηδέεο ηνπ Leibniz [7]. Καη νη δύν βξίζθνληαη ζην Βηβιίν 2 ηνπ πην γλσζηνύ
θεηκέλνπ ηνπ Euler, Introduction to Analysis of the Infinite [12]. Απηό ην βηβιίν, πνπ
εθδόζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1748, ήηαλ ην πξώην κνληέξλν πξν ηνπ Απεηξνζηηθνύ
Λνγηζκνύ θείκελν θαη καδί κε ηε ζπλέπεηα ηνπ δηαθνξηθνύ θαη ηνπ νινθιεξσηηθνύ
ινγηζκνύ, πξνζέθεξε πνιιά ζην λα ηππνπνηεζνύλ ην πεξηερόκελν θαη νη
ζπκβνιηζκνί. ρεδόλ όια ηα ζέκαηα ησλ κνληέξλσλ πξν Απεηξνζηηθνύ Λνγηζκνύ
βηβιίσλ πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν ηνπ Euler, αιιά απηό πνπ ιείπεη από ηνπο
κνληέξλνπο ρεηξηζκνύο καο είλαη ην ηνικεξό εκπεηξηθό πλεύκα ησλ δηεξεπλήζεσλ
ηνπ Euler, θαζώο θαη ην πεξηζζόηεξν κέξνο από ηελ πην πξνρσξεκέλε γεσκεηξία ηνπ
θαη ηηο άπεηξεο ζεηξέο ηνπ. Ο Euler αλαθέξεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ θεηκέλνπ ηνπ όηη
παξνπζηάδεη πνιιά εξσηήκαηα πνπ κπνξνύλ πνιύ πην γξήγνξα λα απαληεζνύλ κε ηελ
ρξήζε Απεηξνζηηθνύ Λνγηζκνύ. Παξόια απηά, επηκέλεη όηη νη καζεηέο ηξέρνπλ ζηνλ
Απεηξνζηηθό Λνγηζκό κε κεγάιε βηαζύλε, θαη όηη ζα κπεξδεπηνύλ ηειηθά γηαηί
ζηεξνύληαη ην εκπεηξηθό ππόβαζξν (ηόζν ην γεσκεηξηθό όζν θαη ην αιγεβξηθό) πάλσ
ζην νπνίν έρεη δνκεζεί ν Απεηξνζηηθόο Λνγηζκόο.
Σν παξάδεηγκα ηεο παξαβνιήο θαηαδεηθλύεη πόζα πνιιά κπνξνύλ λα
επξεζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο κόλν ηελ βαζηθή γεσκεηξία ζπλδπαζκέλε κε εκπεηξηθή
δηεξεύλεζε. Αθήλνληαο ην ζύζηεκα λα θηλεζεί, δεκηνπξγνύκε κηα θαηάζηαζε όπνπ ε
άιγεβξα απνξξέεη κε θπζηθό ηξόπν από ηελ γεσκεηξία. Πνιύ ζπρλά ζηα ζρνιεία καο
δηαπηζηώλνπκε όηη ην πεξηερόκελν ηεο γεσκεηξίαο είλαη ζηαηηθό θαη απνκνλσκέλν
από άιια ζέκαηα, ηδηαίηεξα από ηελ άιγεβξα. Γεσκεηξηθέο απνδείμεηο ησλ δύν
ζηειώλ παξέρνπλ κηα ζθηά ηνπ Δπθιείδε, αιιά δελ κπνξνύλ λα δώζνπλ ηελ δπλακηθή
εκπεηξία πνπ νδεγεί ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη ηνπ απεηξνζηηθνύ
ινγηζκνύ. Μηα ζεκαληηθή θηινζνθηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ
απεηξνζηηθνύ ινγηζκνύ είλαη ε πεπνίζεζε όηη ε γεσκεηξία θαη ε άιγεβξα είλαη
ζπλεπείο ε κηα πξνο ηελ άιιε, θαη ηζηνξηθά απηή ε πεπνίζεζε δελ ήξζε εύθνια [4].
Απηήλ ηελ πεπνίζεζε πνιύ ζπρλά ηελ ππνζέηνπκε ζησπειά ζηα καζήκαηά καο. Γηα
λα ηελ θαηαλνήζνπλ θαη λα ηελ εθηηκήζνπλ νη καζεηέο καο ζα πξέπεη πξώηα λα
αθεζνύλ ζηελ ακθηζβήηεζε θαηά πόζν έλα γεσκεηξηθό απνηέιεζκα ζα επηβεβαησζεί
από έλα αξηζκεηηθό [8]. Με ην κνληέξλν ινγηζκηθό, νη ππνινγηζηέο κπνξνύλ ηώξα
εύθνια λα αλαπαξαζηήζνπλ θηλνύκελε γεσκεηξία θαη απηή ε εκπεηξία κπνξεί λα
είλαη πνιύ δπλαηή-επηβιεηηθή.
Γηα ηνλ αλαγλώζηε πνπ επηζπκεί λα επηρεηξήζεη κηα ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε
ζε άιιεο θακπύιεο, δίλνπκε ην αθόινπζν βαζαληζηηθό κεδεδάθη. Δάλ ε δηεπζεηνύζα
ζηελ παξαπάλσ θαηαζθεπή ήηαλ θύθινο αληί γηα επζεία, ηόηε θάπνηνο κπνξεί λα
ζρεδηάζεη ηόζν ππεξβνιέο, όζνο θαη ειιείςεηο κε ηηο εθαπηόκελεο επζείεο ηνπο [8]],
[23]2. Η ραξηνδηπισηηθή επίζεο δνπιεύεη [19], [13]. ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξβνιήο,
εάλ κηα εθαπηνκέλε επζεία ζε έλα ζεκείν Ρ πξνεθηαζεί κέρξη λα ηκήζεη ηηο
αζύκπησηεο ζηα ζεκεία Α θαη Β, ηόηε ην Ρ ζα είλαη πάληα ην κέζν ηνπ ΑΒ. Απηό ην
2

Για μια ςυηιτθςθ για το πϊσ αυτι θ γενικι μζκοδοσ ςχεδιαςμοφ κωνικϊν μπορεί να εφαρμοςτεί
ςτισ πλανθτικζσ τροχιζσ, δείτε το καυμάςιο άρκρο του A. Lenard [16].
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ειάρηζηα-γλσζηό ζεώξεκα βξίζθεηαη ζην Euler [12] αιιά πεγαίλεη πίζσ ζηνλ
Απνιιώλην [2]. αλ κηα εκπεηξηθή παξαηήξεζε απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιιέο
αλαιπηηθέο θαηεπζύλζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηε παξάγσγνο ηεο
κπνξεί ακέζσο
λα θαηαιάβνπκε όηη είλαη
. Διέγμηε ην!
Άζθεζε: Γείμακε όηη νη παξαβνιέο έρνπλ ζηαζεξέο ππνθαλνληθέο. Ση είδνο θακπύισλ
έρνπλ ζηαζεξέο ππεθαπηνκέλεο; (Η απάληεζε δίλεηαη κεηά ηηο αλαθνξέο).
Γηα λα απνθηήζνπλ ην είδνο ηεο εκπεηξηθνύ βηώκαηνο πνπ ν Lakatos [15] πξνηείλεη
όηη είλαη βαζηθό ζηελ καζεκαηηθή αλαθάιπςε, νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα
ελζαξξύλνληαη λα ζρεδηάζνπλ, νηθνδνκήζνπλ θαη δηεξεπλήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο
ζπζθεπέο θαη πξνζνκνηώζεηο ζε ππνινγηζηέο. Κάπνηα εκπεηξία κε κεραληθέο
ζπζθεπέο κπνξεί λα βνεζήζεη πάξα πνιύ πνιινύο καζεηέο θαζώο πξνζπαζνύλ λα
θαηαλνήζνπλ ηνλ ρεηξηζκό ελόο ινγηζκηθνύ όπσο ην Geometer’s Sketchpad. Όιεο νη
αιγεβξηθέο θακπύιεο, γηα παξάδεηγκα, κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ κε ζπλδέζκνπο [3]
θάπνηεο εύθνια θαηαζθεπάδνληαη θαη άιιεο θαιύηεξα αλαπαξηζηώληαη. Η
δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηα καζεκαηηθά, ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηελ κεραληθή
κπνξεί λα είλαη πνιύ ζπγθερπκέλε. ε έλα ηέηνην πιαίζην, ε γεσκεηξία θαη ε άιγεβξα
ζπκπιεξώλνπλ, επηθπξώλνπλ θαη ελδπλακώλνπλ ε κηα ηελ άιιε ρσξίο λα
κνξθνπνηνύλ θάπνηα ηεξαξρία.
Μεηά από πνιιά ρξόληα εξγαζίαο ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε όισλ ησλ βαζκίδσλ,
έρνπκε θηάζεη λα πηζηεύνπκε όηη ε απνδνηηθή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πξέπεη λα
εκπιέθεη ηνπο αλζξώπνπο ζε έλαλ εμηζνξξνπεκέλν δηάινγν αλάκεζα ζηελ
«πξνζγεησκέλε δξαζηεξηόηεηα» θαη ηε «ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε» [6]. Απηή ε
ζπδήηεζε ηεο παξαβνιήο παξέρεη έλα εμαηξεηηθό παξάδεηγκα ελόο ηέηνηνπ δηαιόγνπ.
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Απάληεζε ζηελ Άζθεζε:
Οη εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο πάληα έρνπλ κηα ζηαζεξή ππεθαπηνκέλε. Απηή ε ηδηόηεηα
ζεσξήζεθε ζαλ ηελ ζθξαγίδα αλαγλώξηζεο ηέηνησλ θακππιώλ από ηνλ Descartes θαη
άιινπο ηνλ 17ν αηώλα [17]. Χξεζηκνπνηώληαο ην ζπλεζηζκέλν ζύζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ, ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ππεθαπηνκέλεο είλαη ίζε κε ηνλ αληίζηξνθν ηεο
θιίζεο ηεο θακπύιεο ζην (0, 1), επνκέλσο ε
έρεη ζηαζεξή επεθαπηνκέλε 1. (Γηα
κηα ζπδήηεζε ζε απηή ηελ εξώηεζε θαη ζε πνιιέο άιιεο ζαλ θη απηή, δείηε ην [8].)
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Στόλια δικά μοσ:
ρεηηθά κε ην άξζξν:
1. Ο κεραληζκόο θαηαζθεπήο ηεο παξαβνιήο ηνπ Van Schooten εδώ:
http://homepage.mac.com/dscher/schooten.html
2. Η θαηαζθεπή ηεο παξαβνιήο κε δηπιώζεηο ζην ραξηί ή δπλακηθά κε ην
Geometer’s Sketchpad εδώ: http://homepage.mac.com/dscher/foldedrect.html
3. Η απάληεζε ζην εξώηεκα αλ ε δηεπζεηνύζα ήηαλ θύθινο θαη όρη επζεία
γξακκή, εδώ: http://homepage.mac.com/dscher/foldedcirc.html (ζηελ πξώηε
πεξίπησζε παίξλνπκε έιιεηςε ζηε δεύηεξε ππεξβνιή)
4. Historical mechanisms for Drawing Curves
http://ecommons.cornell.edu/bitstream/1813/2718/1/2004-9.pdf
5. Exploring linkages http://kmoddl.library.cornell.edu/linkages/
6. Curve drawers http://www.museo.unimo.it/labmat/drawers.htm
7. Curves and mechanisms
http://php.math.unifi.it/archimede/archimede_NEW_inglese/curve/geomeccan
0.php?id=8
Άιια ζρεηηθά κε ηελ δηδαθηηθή καζεκαηηθώλ κε ππνινγηζηή:
8. Μεραληζκόο θαηαζθεπήο ηεο ππεξβνιήο ηνπ Van Schooten εδώ:
http://homepage.mac.com/dscher/vhyp.html
9. Μεραληζκόο θαηαζθεπήο ηεο έιιεηςεο ηνπ Van Schooten εδώ:
http://homepage.mac.com/dscher/vellipse.html
10. Δθαξκνγέο Java Sketchpad ηνπ Daniel Scher
http://homepage.mac.com/dscher/
11. H δηαηξηβή ηνπ Daniewl Scher “Students’ conceptions of geometry in a
dynamic geometry software environment”
http://homepage.mac.com/dscher/Dissertation.pdf
12. Math education and technology http://www.ies.co.jp/math/indexeng.html
ελδηαθέξνπζεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο όπσο απηή κε ηνλ λόκν εκηηόλσλ:
http://www.ies.co.jp/math/java/trig/seigen/seigen.html ή ηελ δηαίξεζε ελόο
ηξηγώλνπ ζε δύν ηζεκβαδηθά:
http://www.ies.co.jp/math/products/geo1/applets/tri2tobun/tri2tobun.html

