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 Κατασκευή (Με αφορμή την άσκηση Αποδ. 2 σελ. 48) 

 

Δίδονται 3 ευθ. τμήματα α, ε και σ. Να κατασκευασθεί τρίγωνο ΑΒΓ με 

πλευρά ΒΓ = α, υα = ε και μα = σ.  
 

Ανάλυση: 

 

Έστω το τρίγωνο ΑΒΓ είναι το ζητούμενο με ΒΓ = α, ΑΔ = υα = ε και ΑΜ = μα = σ. 

Σκοπός μας είναι να 

κατασκευάσουμε τις τρείς 

κορυφές Α, Β και Γ με 

κανόνα και διαβήτη 

χρησιμοποιώντας μόνο τα 

μεγέθη που μας είναι 

γνωστά. Παρατηρούμε ότι 

το τρίγωνο ΑΔΜ, το οποίο 

είναι ορθογώνιο, 

κατασκευάζετε ανεξάρτητα 

αφού γνωρίζουμε μια 

κάθετη πλευρά του ΑΔ και 

την υποτείνουσα ΑΜ. ¨Ετσι η κορυφή Α είναι κατασκευάσιμη, αφού είναι κορυφή 

του τριγώνου ΑΔΜ.  

Αλλά τώρα οι κορυφές Β και Γ είναι εύκολα κατασκευάσιμες. Γνωρίζοντας την 

διεύθυνση του φορέα της πλευράς ΒΓ, η οποία ταυτίζεται με τον φορέα της πλευράς 

ΔΜ και το ότι ΒΜ = ΜΓ = α/2, μπορούμε να κατασκευάσουμε τις 2 κορυφές Β και Γ. 

Έτσι, το τρίγωνο μπορούμε να το κατασκευάσουμε αφού γνωρίζουμε τις κορυφές 

του.  

 

Κατασκευή: 

 

Κατασκευάζω μια ορθή γωνία xΔy. Πάνω στην πλευρά Οy παίρνω τμήμα ΔΑ = ε. Με 

κέντρο το Α και ακτίνα σ, κατασκευάζω κύκλο (Α, σ) ο οποίος τέμνει την Δx (και την 

προέκτασή της) σε 2 σημεία Μ και Ν. Εκατέρωθεν του Μ κατασκευάζω σημεία Β και 

Γ έτσι ώστε ΜΒ=ΜΓ=α/2.  Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι το ζητούμενο. 

 

Απόδειξη: 

 

Θα δείξω ότι το τρίγωνο ΑΒΓ που κατασκεύασα προηγουμένως έχει τα 

χαρακτηριστικά που θέλει η άσκηση. Η πλευρά ΒΓ = ΜΒ + ΜΓ = α/2 + α/2 = α. 

Επίσης, εκ κατασκευής το ΑΔ είναι το ύψος του τριγώνου με ΑΔ = ε και η ΑΜ είναι 

η διάμεσός του, αφού ΒΜ = ΜΓ, και έχει μήκος εκ κατασκευής ίσο με το ευθ. τμήμα 

σ.  

Αν υπάρχει και άλλο τρίγωνο με τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε από την άσκηση Αποδ. 

2 σελ. 48, είναι ίσο με το ΑΒΓ.  

Έτσι, η κατασκευή μας είναι μονοσήμαντα ορισμένη. 
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Διευρεύνηση: 

 

Αν το ευθ. τμήμα ε είναι ίσο με το σ, τότε το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές αφού το 

ύψος είναι και διάμεσος.  

 

Αν το ευθ. τμήμα ε είναι μεγαλύτερο από το σ, τότε ο κύκλος (Α,σ) δεν τέμνει την Ox 

και δεν κατασκευάζετε τρίγωνο ΑΒΓ. 

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η κατασκευή είναι εφικτή.  
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Μπορούμε να δώσουμε και μια άλλη κατασκευή, η οποία προσδιορίζει το σημείο Α 

ενώ το Β και το Γ είναι δεδομένα, σαν τα άκρα του ευθ. τμήματος α. 

 

Ανάλυση:  

 

Η κορυφή Α βρίσκεται πάνω σε δύο ευθείες: μία ευθεία παράλληλη (μ) στην ΒΓ σε 

απόσταση ε = υα και σε κύκλο με κέντρο Μ (= μέσο της ΒΓ) και ακτίνα σ. Η τομή της 

ευθείας (μ) και του κύκλου είναι η θέση του σημείου Α.  

 

Κατασκευή: 

 

Το ευθ. τμήμα ΒΓ = α είναι σταθερό. Χαράσσω ευθεία (μ) σε απόσταση ε από την ΒΓ 

και κύκλο (Μ,σ), όπου Μ το μλεσο του ΒΓ. Τα σημεία τομής του (Μ,σ) και (μ) είναι 

οι θέσεις της τρίτης κορυφής Α. 

 

Απόδειξη:  

 

όπως προηγουμένως. 
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Διερεύνηση: 

 

Το σημείο Α κατασκευάζεται αν και μόνο αν ο κύκλος (Μ.σ) τέμνει την (μ), δηλαδή 

αν και μόνο αν σ  ε.  
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