
  

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ & ο 
«τετραγωνισμός» της Παραβολής

• Mερικοί από τους παλαιότερους 
γεωμέτρες προσπάθησαν να 

αποδείξουν ότι είναι δυνατόν να βρεθεί 
μια ευθύγραμμη περιοχή ίση με 

δοσμένο κύκλο και ένα δεδομένο τμήμα 
ενός κύκλου ... υποθέτοντας ότι τα 

Λήμματα δεν αποδεικνύονται  εύκολα , 
κι έτσι αναγνωρίστηκε από τους 

περισσότερους ανθρώπους ότι το 
πρόβλημα δεν επιλύθηκε.



  

• Ο Αρχιμήδης λέει ότι αν 
πάρετε οποιοδήποτε 

τμήμα μιας Παραβολής 
που κόβεται από μια 

γραμμή ΑΒ και αν το C 
είναι το σημείο στο τμήμα 

που είναι πιο 
απομακρυσμένο από το 
ΑΒ τότε η περιοχή του 
παραβολικού τμήματος 

ABC είναι τα τέσσερα τρίτα 
της περιοχής του 
τριγώνου ABC. 



  

Γιατί θέλησε να το αποδείξει ο 
Αρχιμήδης;

Ισως επέλεξε την Παραβολή 
επειδή είναι ένα πολύ 

ιδιαίτερο κωνικό τμήμα, που 
βρίσκεται στα όρια ανάμεσα 

στην Έλλειψη  και την 
Υπερβολή.



  

Πώς κατάλαβε ο Αρχιμήδης την 
αναλογία των 4/3;

• Ο Αρχιμήδης χρησιμοποίησε 
την ΜΗΧΑΝΙΚΗ.

• Χρησιμοποιούσε αυτήν τη 
μέθοδο για να κάνει ΕΙΚΑΣΙΕΣ 

που στη συνέχεια αυστηρά 
απεδείκνυε χρησιμοποιώντας 

τη Γεωμετρία. 



  

Η ιδέα του «ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ» μιας 
καμπύλης επιφάνειας (όπως ένα 

παραβολικό τμήμα) με ευθύγραμμους 
αριθμούς (όπως τα τρίγωνα) 

ονομάζεται «Μέθοδος Εξάντλησης». 
Ανακαλύφθηκε πριν από τον 

Αρχιμήδη και είναι η βάση αυτού που 
τώρα ονομάζουμε Ολοκληρωτικός 

Λογισμός, αλλά παλαιότερα 
ονομαζόταν Τετραγωνισμός.



  

ΕΥΔΟΞΟΣ και η μέθοδος 
εξάντλησης

Πρόταση X.1
«Λαμβάνοντας ένα μέγεθος Μ και ένα 
μικρότερο μέγεθος Ε, αν αφαιρέσουμε 
τουλάχιστον το μισό από το Μ, και στη 

συνέχεια να αφαιρέσουμε τουλάχιστον το 
ήμισυ του υπολοίπου, και από αυτό το 

υπόλοιπο να αφαιρέσουμε τουλάχιστον το 
μισό, αφήνοντας ένα μικρότερο υπόλοιπο 

και ούτω καθεξής, και τελικά το E θα υπερβεί 
το υπόλοιπο».



  

Στη σύγχρονη γραφή έχουμε 
αυτό ως

Lim (Μ1 + Μ2 + · · + Μν) = Μ 



  

Επίσης με το ίδιο σκεπτικό:



  

Ιδιότητες της ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ

(1η) Ιδιότητα της Εφαπτόμενης: Η εφαπτόμενη 
γραμμή στο τμήμα(της παραβολής) στην 

“κορυφή” του, είναι παράλληλη με το τμήμα. 
Δηλαδή, το ΡQ είναι παράλληλο με το ΑΒ.



  

(2η) Διευρυμένη ιδιότητα: Η γραμμή 
μέσω C παράλληλη προς τον 
άξονα διχοτομεί την χορδή.

Δηλαδή, το Μ είναι το μέσο της ΑΒ. 



  

(3η) Εξίσωση της παραβολής: Εάν το Υ είναι 
επί του CM και το X επί της παραβολής είναι 
τέτοιο ώστε το XY να είναι παράλληλο προς 

το τμήμα AB, τότε τα CY και CM είναι 
ΑΝΑΛΟΓΑ με ταΤΕΤΡΑΓΩΝΑ των XY και AM.



  

Εξάντληση της παραβολής από 
τον Αρχιμήδη.

«Αφαιρέστε το τρίγωνο κορυφής ABC, έτσι  
ώστε η περιοχή M1 = περιοχή (ABC). 

Από τα υπόλοιπα δύο τμήματα, 
αφαιρέστε τα κορυφαία τους τρίγωνα 

AEC και BCD, έτσι ώστε η περιοχή M2 = 
περιοχή (AEC) + (BCD). Από τα υπόλοιπα 
τέσσερα τμήματα αφαιρέστε τα τρίγωνα 

κορυφής AFE, EGC,CHD, DIB, του οποίου 
το ποσό είναι Μ3, και ούτω καθεξής».



  



  

• Με αυτήν την διαδικασία ΕΞΑΝΤΛΗΣΕ 
την παραβολική περιοχή με συνεχείς 

«στρώσεις» τριγώνων.
• Αρχικά απέδειξε εύκολα πως το 

αρχικό τρίγωνο κορυφής είναι 
τουλάχιστον το ήμισυ του 

παραβολικού χωρίου.

• Έπειτα απέδειξε πως η κάθε 
«στρώση» τριγώνων είναι το 1/4 της 

προηγούμενης.



  



  

• Τελικά απέδειξε, με την μέθοδο 
της ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ, πως το 

εμβαδόν ενός Παραβολικού 
χωρίου είναι τα 4/3 του 
αντιστοίχου ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

ΚΟΡΥΦΗΣ του, άρα αρκεί να 
υπολογίσουμε το εμβαδόν 

αυτού του τριγώνου και μετά να 
το πολλαπλασιασουμε επί 4/3….
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