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Era mened¿era

Linie doskona³e to takie, które lizgaj¹ siê same po sobie. Na p³aszczynie w³asnoæ tê maj¹ tylko
okr¹g i prosta, w przestrzeni dochodzi jeszcze linia rubowa.

Ka¿dy punkt figury mo¿na przesun¹æ na dowolny inny, zachowuj¹c przy tym ca³¹ figurê.

Od czasów staro¿ytnych konstrukcje geometryczne wykonuje siê wy³¹cznie przy u¿yciu cyrkla i linijki bez podzia³ki. To ograniczenie
narzêdzi zawdziêczamy Platonowi, który uzna³, ¿e rozwi¹zanie problemu konstrukcyjnego powinno sprowadzaæ siê do krelenia figur
doskona³ych, a za takie uwa¿a³ jedynie okr¹g i prost¹.
Jednym z czêsto spotykanych problemów konstrukcyjnych jest zagadnienie kwadratury danej figury, to znaczy skonstruowania
kwadratu o polu równym polu tej figury. W artykule zajmiemy siê
kwadratur¹ dowolnych wielok¹tów p³askich. Ta operacja umo¿liwi
rozwi¹zanie kilku oryginalnych zadañ, mianowicie konstrukcyjnego porównywania i mierzenia pól wielok¹tów, a nawet objêtoci bry³.

Z wielok¹ta  kwadrat
O innym typie
równowa¿noci
figur  tzw. równowa¿noci
przez rozcinanie  napiszemy w nastêpnym numerze.

W matematyce figury o równych polach nazywa siê polowo równowa¿nymi.
W tym artykule bêdziemy je nazywali krócej  po prostu równowa¿nymi. Zagadnienie kwadratury danej figury sprowadza siê wiêc do skonstruowania równowa¿nego
jej kwadratu, a w zasadzie do skonstruowania boku tego kwadratu (wtedy dokoñczenie konstrukcji jest ju¿ ³atwe). Kwadratury wielok¹ta dokonamy w trzech etapach:
I. Przekszta³cenie wielok¹ta w równowa¿ny trójk¹t.
II. Przekszta³cenie trójk¹ta w równowa¿ny prostok¹t.
III. Przekszta³cenie prostok¹ta w równowa¿ny kwadrat.
Proces ten zilustrujemy na przyk³adzie wklês³ego piêciok¹ta ABCDE.

Rys. 1

Rys. 2

Etap I
Wybierzmy dowolny bok wielok¹ta, np. AB jako
podstawê przysz³ego trójk¹ta. Przed³u¿amy bok
AB w obie strony. Przez wierzcho³ek E prowadzimy prost¹ równoleg³¹ do przek¹tnej AD i w przeciêciu z prost¹ zawieraj¹ca podstawê AB otrzymujemy punkt E¢. Zauwa¿my, ¿e trójk¹ty AE¢ D
i AED s¹ równowa¿ne, poniewa¿ maj¹ wspólny
bok AD i równe wysokoci opuszczone z przeciwleg³ego wierzcho³ka. Zatem piêciok¹t ABCDE
i czworok¹t BCDE¢ s¹ równowa¿ne.
Czynnoci te powtarzamy dla przek¹tnej DB,
zastêpuj¹c trójk¹t BCD równowa¿nym mu trójk¹tem BC¢D.

Etiudy geometryczne
Otrzymany w wyniku tych operacji trójk¹t C¢DE¢
jest równowa¿ny wyjciowemu piêciok¹towi
ABCDE. Pierwszy etap kwadratury zosta³ zakoñczony. Analogiczn¹ konstrukcjê mo¿na wykonaæ
w przypadku piêciok¹ta wypuk³ego (rys. 3), a tak¿e innych wielok¹tów (zmienia siê tylko liczba powtórzeñ opisanych tu operacji).
Etap II
Konstrukcja prostok¹ta równowa¿nego trójk¹towi jest bardzo prosta. Wystarczy za jeden
z boków przyj¹æ po³owê dowolnej wysokoci trójk¹ta, a za drugi  bok, na który ta wysokoæ jest
opuszczona. Rys. 4 ilustruje tê operacjê w przypadku trójk¹ta E¢C¢D. Podzia³u wysokoci dokonujemy oczywicie konstrukcyjnie  cyrklem
i linijk¹ (konstrukcja symetralnej odcinka). Zatem prostok¹t E¢ C¢C¢¢E¢¢ jest równowa¿ny trójk¹towi E¢C¢D, a tym samym piêciok¹towi ABCDE.
Etap III
Przekszta³cenie prostok¹ta w równowa¿ny mu
kwadrat te¿ nie jest trudne. Dla prostok¹ta o bokach d³ugoci a i b wystarczy konstrukcyjnie wyznaczyæ odcinek o d³ugoci bêd¹cej redni¹ geometryczn¹ tych liczb, tzn. DE (patrz np. poprzedni MMM, s. 11). Rys. 5 ilustruje tak¹ konstrukcjê w przypadku prostok¹ta E ¢ C¢ C¢¢ E ¢¢.
Odcinek C¢C¢¢¢ stanowi bok szukanego kwadratu (równowa¿nego prostok¹towi E¢C¢C¢¢E¢¢ i zarazem wyjciowemu piêciok¹towi).
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Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Porównywanie pól wielok¹tów
Aby porównywaæ pola ró¿nych wielok¹tów za pomoc¹ cyrkla i linijki, wystarczy
teraz dokonaæ kwadratury ka¿dego wielok¹ta. Po skonstruowaniu boków obu kwadratów wystarczy cyrklem porównaæ ich d³ugoci.

Pomiar pola wielok¹ta
Pole dowolnego wielok¹ta mo¿na zmierzyæ za pomoc¹ cyrkla i linijki z dowoln¹
dok³adnoci¹, jeli tylko dany jest odcinek jednostkowy. Aby tego dokonaæ, zaczynamy od kwadratury wielok¹ta prowadz¹cej
do skonstruowania odcinka o d³ugoci równej
d³ugoci boku kwadratu równowa¿nego wyjciowemu wielok¹towi. Powiedzmy, ¿e d³ugoæ ta
wynosi d (zatem pole kwadratu to d 2 ). Korzystaj¹c z twierdzenia Talesa, mo¿emy skonstruowaæ odcinek o d³ugoci d 2. Konstrukcjê tê
przedstawia rys. 6, gdzie poszukiwany odcinek
to PP¢ . Opis konstrukcji pozostawiamy Czytelnikowi.

Rys. 6
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Etiudy geometryczne
Teraz mo¿emy przyst¹piæ do konstrukcyjnego pomiaru pola.

Rys. 7

Rys. 8

a) Na odcinku PP¢ odk³adamy odcinek jednostkowy (tak d³ugo,
jak siê da). Tê ca³kowit¹ liczbê od³o¿eñ oznaczamy przez n. Jeli
co jeszcze z odcinka PP¢ pozostanie (nazwijmy ten odcinek P¢¢P¢),
to d³ugoæ tego odcinka jest mniejsza ni¿ 1.
b) Dzielimy odcinek jednostkowy (korzystaj¹c z twierdzenia Talesa) na dziesiêæ równych czêci (rys. 8). Skonstruujemy w ten sposób odcinek o d³ugoci 0,1 jednostki. Ten odcinek odk³adamy jak
najwiêcej (n1) razy na odcinku P¢¢P¢. Wiemy, ¿e n1 Î {1, 2, ..., 9}.
Jeli co nadal z odcinka P¢¢P¢ pozostanie (ozn. P¢¢¢P¢), to jest to
mniej ni¿ 0,1.

c) Czynnoci z punktu b) powtarzamy odk³adaj¹c na odcinku P¢¢¢P¢ odcinek o d³ugoci 0,01 jak najwiêcej (n2) razy itd. Procedurê kontynuujemy tak d³ugo, a¿ uzyskamy wymagan¹ dok³adnoæ pomiaru pola.
Ostatecznie mierzone pole wielok¹ta bêdzie równe n,n1n2..., gdzie ni to kolejne
cyfry rozwiniêcia dziesiêtnego. Widzimy wiêc, ¿e za pomoc¹ cyrkla i linijki bez podzia³ki mo¿na geometrycznie wyznaczyæ z dowoln¹ dok³adnoci¹ pole ka¿dego
wielok¹ta p³askiego.

Pomiar objêtoci
Przedstawion¹ metodê mo¿na te¿ zastosowaæ do porównywania i pomiaru objêtoci niektórych bry³, np. graniastos³upów i ostros³upów. Zagadnienie to pozostawiamy do przemylenia Czytelnikom.

Piotr Olszowiec
Zadanie
do samodzielnego
rozwi¹zania
Zadania nale¿y rozwi¹zaæ konstrukcyjnie, pos³uguj¹c siê cyrklem i linijk¹ bez
podzia³ki. Zak³adamy, ¿e dany jest odcinek jednostkowy.
Odpowiedzi szukajcie wewn¹trz numeru.

1. Opisz kwadraturê figury z³o¿onej z piêciu ró¿nych kwadratów.
2. Wyznaczyæ jako d³ugoæ odcinka ró¿nicê pól dwóch kwadratów z poprzedniego zadania.
3. Skonstruuj odcinek wyznaczaj¹cy stosunek pól kwadratów z zad. 2.
4. Pierwsz¹ kwadratur¹ figury krzywoliniowej by³a kwadratura ksiê¿yców
Hipokratesa* trójk¹ta prostok¹tnego przeprowadzona przez pitagorejczyków ok. IV w. p.n.e. Opisz tê konstrukcjê.
5. Maj¹c dane odcinki o d³ugociach a, b, c, d, e, skonstruuj odcinek o d³ugoci x, gdzie:
a) [ = D Q n Î N
c) [ = DEF
GH
b) [ = D - E - F + G 
*

d) [ =  D - E

Chodzi o Hipokratesa z Chios, znanego ucznia Pitagorasa.
Nie myliæ z Hipokratesem z Kos, patronem lekarzy.

Ksiê¿yce Hipokratesa wielok¹ta wpisanego w okr¹g
to figury, których brzegi s¹
³ukami tego okrêgu i pó³okrêgów o rednicach bêd¹cych bokami wielok¹ta,
le¿¹cych na zewn¹trz tego
wielok¹ta.

