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Ζ εξγαζία απηή αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ
Αξηζηέα θαη Γεκήηξε,
πνπ κε κεγάισζαλ θαη κε κόξθσζαλ, ζε πνιύ δύζθνινπο
θαηξνύο.
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Σν παξόλ βηβιίν είλαη πξσηνπνξηαθό, θαζώο, από όζα κέρξη ηώξα γλσξίδνπκε από ηελ βηβιηνγξαθία θαη ην δηαδίθηπν, πηζηεύνπκε όηη πεξηέρεη κόλν θαηλνύξγηα ζηνηρεία Γεσκεηξίαο, πνπ πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ γξαπηώο, ζπκπεξηιακβαλόκελνπ, ηνπ ηίηινπ ηνπ, πνπ θη‟ απηόο είλαη δηθήο καο επηλόεζεο θαη
ζηνλ νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ηέιεηα θαη ην πεξηερόκελό ηνπ.
Σελ πίζηε καο απηή εληζρύεη θαη ην γεγνλόο όηη, γηα ηέζζεξα ρξόληα ηα δεκνζηεύακε ηκεκαηηθά ζηνλ ηζηόηνπν mathematica. gr, όπνπ ηα έρνπλ δηαβάζεη
πνιιέο ρηιηάδεο επηζθεπηώλ θαη όπνπ ελώ αλαθέξακε όηη πεξηέρεη κόλν λέα
ζηνηρεία, όκσο θαλείο δελ καο δηέςεπζε.
Αιιά θαη αλ θάηη από απηά ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία, είλαη ζίγνπξν όηη εθεί
πξνζεγγίδεηαη δηαθνξεηηθά. Όκσο πνηέ δελ είλαη αξγά. Εεηάκε έζησ θαη ηώξα,
όπνηνο έρεη ζπλαληήζεη θάηη ζρεηηθό, λα καο ην θάλεη γλσζηό. Θα ην εθηηκήζνπκε πνιύ.
Πηζηεύνπκε όηη θάζε επόκελε παξάγξαθνο ή επόκελε Πξόηαζε ή επόκελν
Πξόβιεκα ηνπ βηβιίνπ απηνύ μαθληάδεη, ζπγθηλεί θαη πξνβιεκαηίδεη ηνλ αλαγλώζηε θίιν ηεο Γεσκεηξίαο, ηεο θαηεμνρήλ Διιεληθήο απηήο Δπηζηήκεο, πνπ
ζπλδπάδεη ηέιεηα ηε ράξε ηελ αξκνλία θαη ηε ινγηθή ζθέςε. Γεληθά, όπνηνο έρεη
ηνλ ρξόλν, ηελ ζέιεζε λα αζθήζεη πξαγκαηηθά ην κπαιό ηνπ, ην θνπξάγην θαη
ηελ δύλακε λα ην κειεηήζεη ζε βάζνο, ζα βηώζεη επράξηζηεο ζηηγκέο θαη ζπγθηλήζεηο πνπ πξνζθέξεη απιόρεξα ε καγεία ηεο Γεσκεηξίαο.
Απεπζύλεηαη ζε όζνπο αγαπνύλ θαη ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηελ πξόνδν ηεο Γεσκεηξίαο, δηςνύλ λα γλσξίζνπλ λέα ζπγθινληζηηθά πηζηεύνπκε ηνηρεία Γεσκεηξίαο θαη λα μεθύγνπλ από ηα ηεηξηκκέλα.
Σν βηβιίν απηό άξρηζε λα γξάθεηαη ηελ Σξίηε 29 Ννε 2011 θαη πξνέθπςε κεηά
από κειέηε θαη έξεπλα, πνπ είρε έλαπζκα κηα άζθεζε ε νπνία είρε δνζεί ζην
δηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηζηόηνπν mathematica.gr.
Έθηνηε πνιιά από εθείλα ηα ζηνηρεία Γεσκεηξίαο, πνπ πξνέθπςαλ από ηελ
παξαπάλσ κειέηε-εξεπλά, ηα δεκνζηεύακε ηαπηνρξόλσο ζηνλ παξαπάλσ ηζηόηνπν, εθθξάδνληαο ηε ραξά θαη ηε ζπγθίλεζή καο, γηα θάζε λέν ζεκαληηθό
ζηνηρείν Γεσκεηξίαο πνπ καο πξνέθππηε. Γελ ζπκθσλνύκε, κε ηελ άπνςε θίισλ, πνπ ιέλε όηη γξάθνπκε πξάγκαηα δύζθνια θαη πνιύ πξνεγκέλα θαη δελ
κπνξνύλ λα ηα θαηαλνήζνπλ, ή όηη εηζάγνπκε ζηε Γεσκεηξία «Καηλά
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Γαηκόληα».ήκεξα βξηζθόκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε, όια ηα παξαπάλσ λέα
ζηνηρεία θαη όρη κόλν, λα ηα ζπκπεξηιάβνπκε ζην παξόλ βηβιίν κε ηίηιν «Αξκνληθή Γεσκεηξία», θαζώο ηνύην αλαθέξεηαη ζηνλ ηνκέα απηό ηεο Δπθιείδεηαο
Γεσκεηξίαο, εθηόο από ην Δ' Μέξνο, ζην νπνίν δίλνπκε κεξηθέο λέεο βνεζεηηθέο Πξνηάζεηο Γεσκεηξίαο, πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εξγαζία απηή. Γηα ηελ
πιεξόηεηα ηνπ βηβιίνπ απηνύ ζαλ «Αξκνληθή Γεσκεηξία», ζα ήηαλ νξζό λα είρακε ζπκπεξηιάβεη θαη όια εθείλα ηα αξκνληθά ζηνηρεία Γεσκεηξίαο πνπ καο
είλαη γλσζηά θαη ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία, όπσο πρ ηελ γλσζηή Αξκνληθή
Σεηξάδα εκείσλ, ην γλσζηό Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν κε ηηο γλσζηέο ηδηόηεηέο
ηνπο, ηνλ γλσζηό Απνιιώλην θύθιν, ην Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα γηα ηελ Αξκνληθή Σεηξάδα ζεκείσλ κε ηε γλσζηή απόδεημή ηνπ θηι. Σνύην όκσο ζεσξήζακε πεξηηηό, αθνύ απηά ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία θαη θπξίσο ζηα βηβιία καο
[1] θαη [31], ελώ δηθή καο επηδίσμε είλαη ην βηβιίν απηό λα πεξηέρεη κόλν λέα
αξκνληθά ζηνηρεία θαη γηαηί ηόηε απηόζα δηνγθνλώηαλ ππέξκεηξα θαη ζα μέθεπγε από ηνλ ζθνπό ηνπ.
Με ην βηβιίν απηό δίλνπκε κηα δεύηεξε επθαηξία ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο θίινπο λα κειεηήζνπλ ηα παξαπάλσ δεκνζηεύκαηά καο, κε άλεζε θαη πξνζεθηηθά, όηαλ ηνπο δίλεηαη ν ρξόλνο, θπξίσο κεηά ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπο, νπόηε
ρσξίο ηελ πίεζε ηνπ ρξόλνπ λα απνιαύζνπλ, όιν ην Μεγαιείν θαη ηελ Αξκνλία ηεο Γεσκεηξίαο, πνιύ πεξηζζόηεξν ηώξα, πνπ ζην βηβιίν απηό, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, πηζηεύνπκε όηη έρνπλ θαηαρσξεζεί κε ινγηθή Μαζεκαηηθή ζεηξά, πιεξόηεηα θαη ζεσξνύκε όηη είλαη θαηαλνεηά θαη έηζη ζα πεηζζνύλ όηη δελ
εηζάγνπκε «Καηλά Γαηκόληα».
Σν Α' Μέξνο αλαθέξεηαη ζηηο «Γεσκεηξηθέο Δλειίμεηο» ζπλεπζεηαθέο θαη νκνθπθιηθέο, απιέο θαη δηπιέο, πνπ καο πξνέθπςαλ αξρηθά δηαηζζεηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα κε εθαξκνγή ηεο λέαο καο Μεζόδνπ ησλ «πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ», πνπ απεηέιεζε ζεκαληηθό «εξγαιείν» γηα ηελ απόδεημε δηαθόξσλ
ζρεηηθώλ Πξνηάζεσλ θαη Πξνβιεκάησλ.
Σν Β' Μέξνο αλαθέξεηαη ζηα «Αξκνληθά Πνιύπιεπξα θαη ηηο Αξκνληθέο Γξακκέο» ήηνη: Κιεηζηέο θαη Αλνηθηέο Αξκνληθέο εκεηνζεηξέο, ζπλεπζεηαθέο θαη
νκνθπθιηθέο (Αξκνληθέο πλεπζεηαθέο θαη νκνθπθιηθέο λ-άδεο), ζηε λέα κέζνδό
καο ησλ «Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ», όπσο θαη ζηε λέα ζεκαληηθή Μέζν
δν ηνπ «Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ», πνπ απνδείρζεθε όηη απνηειεί έλα ηζρπξό «θιεηδί» γηα ηε απόδεημε-ιύζε ζρεηηθώλ Πξνηάζεσλ- Πξνβιεκάησλ,
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πνπ κέρξη ηώξα καο παξέκελαλ άιπηα.
Σα Γ' θαη Γ' Μέξε αλαθέξνληαη ζε ζπκπιεξσκαηηθά Γεσκεηξηθά ζηνηρεία, ηα
νπνία καο πξνέθπςαλ κεηά από ηελ γξαθή ησλ Α' θαη Β' Μεξώλ αληίζηνηρα,
θαζώο δελ ζέιακε λα αιινηώζνπκε ηε ζεηξά επηλόεζεο ησλ αλαθεξόκελσλ
ζηνηρείσλ ησλ Α' θαη Β' Μεξώλ, γηα ηζηνξηθνύο θπξίσο ιόγνπο.
Γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν, πξνθαλώο δελ είκαη επραξηζηεκέλνο γηα ηε δνκή ηνπ
βηβιίνπ απηνύ. ε κηα κειινληηθή έθδνζε ηνπ βηβιίνπ κπνξεί λα γίλεη απηό από
εκάο ή από άιινλ πνπ ζα ζειήζεη λα αζρνιεζεί κε ην αληηθείκελν απηό, ν νπνίνο κάιηζηα κπνξεί λα ηνπ δώζεη ηελ ηέιεηα ινγηθή δνκή θαη εκθάληζε, αλ
κάιηζηα δηαζέηεη ζπγγξαθηθό ηαιέλην, θαζώο εγώ δελ δηαζέησ.
Αθόκε, ζηα Μέξε Γ' θαη Γ' αληηκεησπίδνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ Α' θαη Β'
Μεξώλ, πην ζθαηξηθά, εθαξκόδνληαο θαη ηε Νέα Μέζνδν ηνπ «Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ».
ην Δ' Μέξνο, όπσο θαη παξαπάλσ αλαθέξακε, δίλνπκε κεξηθέο πξσηνεκθαληδόκελεο πηζηεύνπκε βνεζεηηθέο Πξνηάζεηο (Λήκκαηα) Γεσκεηξίαο, πνπ
ρξεηάδνληαη γηα ηελ εξγαζία απηή (όρη αξκνληθέο).
Οη απνδείμεηο - ιύζεηο Πξνηάζεσλ-Πξνβιεκάησλ δίλνληαη ζπλήζσο κε θάζε
ιεπηνκέξεηα, ώζηε λα κε ππάξρεη πεξίπησζε ακθηβνιίαο ή ακθηζβήηεζεο ηεο
αιήζεηάο ηνπο, αλ θαη όια απηά επαιεζεύνληαη θαη από ηα ζρήκαηα πνπ ηα ζπλνδεύνπλ, ηα νπνία έρνπλ γίλεη ζρνιαζηηθά θαη κε κεγάιε αθξίβεηα. Πνιιέο
θνξέο κάιηζηα δίλνληαη δύν ή πεξηζζόηεξεο απνδείμεηο-ιύζεηο. ε αξθεηέο
από ηηο λέεο απηέο Πξνηάζεηο, βαζίδνληαη νη απνδείμεηο άιισλ θαη γη‟ απηό δίλνπκε ζε όιεο θαη ηηο απνδείμεηο ηνπο.
Σα ζρήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην βηβιίν απηό, πνιιέο θνξέο είλαη θνηλά ζε δηάθνξεο Πξνηάζεηο θαη Πξνβιήκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηνπ.
Δπεηδή ηνύην πξνθαλώο δελ δηεπθνιύλεη ζηε κειέηε ηνπ, γηα ηελ άξζε ηεο
δπζθνιίαο απηήο, επηζπλάπηνπκε επξεηήξην ζρεκάησλ (ζειίδα 760) θαη κηα
ζεηξά όισλ ησλ ζρεκάησλ απηώλ ζε έλζεην ηνπ βηβιίνπ.
Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην βηβιίν απηό, πηζηεύνπκε όηη είλαη ζεκαληηθά θαη εληππσζηαθά, ελώ θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα δπζθνιίαο (από πνιύ
απιά κέρξη πνιύ δύζθνια).
Φηινδνμνύκε κειινληηθά ην βηβιίν λα θπθινθνξήζεη θαη ζηα Αγγιηθά θαη γηαηί
όρη λα πξνθύςεη θαη δεύηεξνο ηόκνο, αθνύ ε ύιε είλαη αξθεηή. Αθόκε, πηζηεύνπκε όηη ε Αξκνληθή Γεσκεηξία ζα γίλεη ηεο κόδαο θαη ζα κειεηεζεί πνιύ, αιιά
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θαη ζα αλαπηπρζεί πεξηζζόηεξν.
ην βηβιίν απηό ρξεζηκνπνηνύληαη θαη λένη όξνη, νη νπνίνη ππάξρνπλ ζηελ νξνινγία ζηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ.
Τπνγξακκίδνπκε όηη ε εξγαζία απηή επηλνήζεθε θαη γξάθηεθε από αγάπε ζηε
Γεσκεηξία θαη όρη γηα εκπνξηθνύο ιόγνπο, κεηά από κειέηε-έξεπλα, αιιά θαη
γηα λα απνδείμνπκε όηη θαη νη Νενέιιελεο κπνξνύκε θαη ζπλερίδνπκε λα εξεπλνύκε, λα επηλννύκε θαη λα πξνζθέξνπκε ζηε Γεσκεηξία (θαη όρη κόλν), αθνινπζνύληεο ηνλ δξόκν πνπ ράξαμαλ νη πξόγνλνί καο.
Δπεηδή ηα ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο απηήο πηζηεύνπκε όηη είλαη θαηλνύξγηα, είλαη
θπζηθό λα ππάξρνπλ θαη θάπνηεο παξαιείςεηο ή ιάζε. Εεηνύκε ζπλεπώο ηελ
επηεηθή θξίζε ησλ αλαγλσζηώλ. Θα δερζνύκε κε ραξά ηηο θηιηθέο θαη θαινπξναίξεηεο παξαηεξήζεηο ή ππνδείμεηο παξαιείςεσλ ή ιαζώλ ζηε δηεύζπλζή
καο Σξαπεδνύληνο 9 Καιακαξηά ΣΚ 551.31, ηειέθσλν 2310. 413539, ώζηε λα
γίλνπλ νη ζρεηηθέο βειηηώζεηο ζε κηα λέα έθδνζή ηνπ βηβιίνπ.
Θα ην ζεσξήζνπκε κεγάιε ηηκή, αλ αλαγλσξηζζεί όηη κε ηελ εξγαζία απηή, έρνπκε πξνζζέζεη έλα ιηζαξάθη ζηε Γεσκεηξία θαη αλ έρνπκε ζπκβάιεη ζηελ
ώζεζε γηα έξεπλα ησλ θίισλ ηεο ηόζν παξακειεκέλεο θαηεμνρή Διιεληθήο
Δπηζηήκεο ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο, ηεο νπνίαο ε κεγάιε αμία είλαη αλακθηζβήηεηε θαη ε νπνία δόμαζε ηελ Παηξίδα καο παγθνζκίσο.
Πξόθεηηαη γηα ην έβδνκν θαηά ζεηξά πξσηνπνξηαθό πηζηεύνπκε θαη ηειεπηαίν
βηβιίν καο, θαζώο ηα ρξόληα δε καο επηηξέπνπλ γηα επόκελν βηβιίν, εθηόο αλ
καο ην επηηξέςεη ν Μεγαινδύλακνο Θεόο. Γηα ην ιόγν απηό πξνζπαζήζακε λα
ην εκθαλίζνπκε όζν καο ήηαλ δπλαηό θαιύηεξν από ηα πξνεγνύκελα, θαζώο
ζα απνηειέζεη θαη ην «Κύθλεην Άζκα» κνπ.
Σν βηβιίν απηό, ηκεκαηηθά κελ, αιιά νιόθιεξν, έρεη αλαξηεζεί θαη δεκνζηεπζεί,
ζηνλ ηζόηνπν mathematica gr.
Όιν ην βηβιίν, έρνπκε ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε λα ην πξνζθέξνπκε ζηνπο
θίινπο εθηππσκέλν θαη έγρξσκν, κε πξνζσπηθή καο εξγαζία, παξά ηηο πνιιέο θαη κεγάιεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε, θαζώο ιόγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο αλαγθαζζήθακε λα κάζνπκε Ζ/Τ άλεπ δαζθάινπ θαη κάιηζηα πηζηεύνπκε κε αξθεηά κεγάιε επηηπρία.
Νίθνο Κπξηαδήο
πγγξαθέαο – Δξεπλεηήο.

Θεζζαινλίθε Αύγνπζηνο 2013.
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ΟΡΟΛΟΓΗΑ
Γεληθά.
Τπελζπκίδνληαη παξαθάησ, νξηζκέλνη γλσζηνί όξνη.
Αθόκε εδώ, εηζάγνληαη θαη λένη όξνη, νη νπνίνη πξνθαλώο έρνπλ ζθνπό λα δηεπθνιύλνπλ ζηε δηαηύπσζε ησλ Πξνηάζεσλ –Πξνβιεκάησλ- Αζθήζεσλ θαη
έηζη λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν απιά, ζαθή θαη θαηαλνεηά.
1. εκεία πδπγή Αξκνληθά (Α) θαη Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ.
Οη όξνη απηνί είλαη γλσζηή από ηελ βηβιηνγξαθία [11] [17]. εκεηώλνπκε εδώ,
όηη ηα πδπγηθή Αξκνληθά εκεία ζπκβνιίδνπκε κε ηα αξρηθά ηνπο Α, ελώ ηελ
Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ, πρ ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Α, Β, Ρ,  ζπκβνιίδνπκε κε (ΑΡΖ)=1.
2. εβηαλέο Gergonne Σξηγώλνπ.
Με ηνλ όξν απηό ραξαθηεξίδνπκε ηηο ηξεηο ζεβηαλέο [6] (§11-4.1) ηξηγώλνπ, πνπ
αληηζηνηρνύλ ζην γλσζηό ζεκείν Gergonne [3] (§ 513).
3. Σεηξάπιεπξα Πνιύπιεπξνπ κε Άξηην Αξηζκό Πιεπξώλ.
Ο όξνο απηόο δίλεηαη ζηελ νηθεία ζέζε θάζε πνιύπιεπξνπ ρσξηζηά (Δμάπιεπξνπ, Οθηάπιεπξνπ, Γεθάπιεπξνπ, θνθ).
(Δδώ πξνηηκνύκε ηνλ όξν «Πνιύπιεπξν» ν νπνίνο αλαθέξεηαη θαη ζηελ βηνγξαθία [20] (§21 θαη ζεκείσζε), αληί ηνπ όξνπ «Πνιύγσλν», πνπ ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηείηαη (ηνύην θξίζεθε ζθόπηκν, θαζώο εδώ ρξεζηκνπνηνύκε ζπρλά
θαη κε θπξηά ζρήκαηα).
4. Κπξίεο Γηαγώληεο ή απιά Γηαγώληεο Πνιύπιεπξσλ κε Άξηην Αξηζκό Πιεπξώλ.
Με ηνλ όξν απηό νλνκάδνπκε ηηο δηαγώληεο ελόο πνιππιεύξνπ κε άξηην αξηζκό
πιεπξώλ, εθείλεο πνπ ζπλδένπλ απέλαληη θνξπθέο ηνπ.
5. Πξώηεο, Γεύηεξεο, Σξίηεο, θνθ, Γηαγώληεο Πνιύπιεπξνπ.
Με ηνπο όξνπο απηνύο ραξαθηεξίδνπκε ηηο δηαγώληεο ησλ Πνιύπιεπξσλ, εθείλεο πνπ ζπλδένπλ αληηζηνίρσο ηηο «κία παξά κία», ηηο «κία παξά δύν», ηηο
«κία παξά ηξεηο», θνθ, αληίζηνηρα, θνξθέο ηνπ Πνιύπιεπξνπ (Δίλαη θαλεξό όηη
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ην Σεηξάπιεπξν έρεη κόλν θπξίεο δηαγώληεο, ελώ ην Πεληάπιεπξν έρεη κόλν
Πξώηεο Γηαγώληεο).
6, Γίδπκα Πνιύπιεπξα Πνιύπιεπξνπ, κε Άξηην Αξηζκό Πιεπξώλ.
Με ηνλ όξν απηό ραξαθηεξίδνπκε ηα δύν πνιύπιεπξα (πλεπζεηαθά ή νκνθπθιηθά), πνπ έρνπλ θνξπθέο ηηο «κία παξά κία» θνξπθέο ελόο πνιππιεύξνπ κε
άξηην αξηζκό πιεπξώλ.
7. Αληίζηνηρα Πνιύπιεπξα, Αληίζηνηρνο Κύθινο.
Με ηνλ όξν απηό ραξαθηεξίδνπκε δύν πνιύπιεπξα, όηαλ ην έλα είλαη εγγεγξακκέλν θαη ην άιιν πεξηγεγξακκέλν ζηνλ ίδην θύθιν, ησλ νπνίσλ νη πιεπξέο εγγίδνπλ ηνλ θύθιν ζηα ίδηα ζεκεία.
Σα Πνιύπιεξα απηά νλνκάδνληαη θαη πνιηθά αληίζηξνθα [3] (§ 556).
Αθόκε, από ηα Πνιύπιεπξα απηά, ην εθαπηόκελν νλνκάδεηαη θαη «εθαπηνκεληθό» [7] (§ 1177α).
(Σνλ όξν Αληίζηνηρα Πνιύπιεπξα, απαληάκε θαη ζηε βηβιηνγξαθία [20] § 251
ζεκείσζε).
8. Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν.
Όπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν [6] (§ 8-4.10), νλνκάδνπκε Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, ην εγγξάςηκν ζε θύθιν ηεηξάπιεπξν εθείλν ηνπ νπνίνπ νη δηαγώληεο είλαη
ζπδπγείο σο πξνο ηνλ πεξηγεγξακκέλν ηνπ θύθιν.
Ηδηόηεηεο ηνύηνπ αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία [1], [6], [26], [31].
Δπεηδή ζην ηεηξάπιεπξν απηό ηα δύν γηλόκελα ησλ απέλαληη πιεπξώλ ηνπ,
απνδεηθλύεηαη όηη είλαη ίζα θαη αληίζηξνθα [31] § 1β(38), ην θξηηήξην απηό
πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα απνθαλζνύκε αλ ην ηεηξάπιεπξν απηό
είλαη αξκνληθό ή όρη.
9. Αξκνληθό Πνιύπιεπξν.
Ο όξνο απηόο δίλεηαη ζηελ νηθεία ζέζε θάζε Πνιύπιεπξνπ ρσξηζηά (Αξκνληθό
Πεληάπιεπξν, Δμάπιεπξν, Οθηάπιεπξν, θνθ).
10. πγθιίλνπζεο Δπζείεο.
Ο όξνο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο αληί ηνπ όξνπ «πληξέρνπζεο
Δπζείεο».
11. Γηαηεηαγκέλα εκεία.
Πξόθεηηαη γηα κηα ζεηξά ζεκείσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε επζεία ή θύθιν θαη έρνπλ
νξηζκέλε δηάηαμε.
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12. εκεηνζεηξά.
Δίλαη κηα ζεηξά δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε επζεία ή ζε θύθιν
(εκεηνζεηξά, ζπλεπζεηαθή ή νκνθπθιηθή, αληίζηνηρα, θιεηζηή ή αλνηθηή).
13. Γηαγώλην Σξίγσλν Πιήξνπο Σεηξάπιεπξνπ Α-

Α

ΒΓΓΔΕ.
Ζ

Σν ηξίγσλν ΖΔΕ, ραξαθηεξίδνπκε «Γηαγώλην Σξίγσλν»

Γ

B

ηνπ Πιήξνπο Σεηξάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕ, θαζώο ην Ζ είλαη

Γ

ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπ θπξηνύ ηεηξάπιεπξνπ ΑΒΓΓ
Δ

Ε

θαη ηα Δ, Ε είλαη νη ηνκέο ησλ δηαγώλησλ ησλ κε θπξηώλ
ηεηξάπιεπξσλ ΑΓΒΓ θαη ΑΒΓΓ αληίζηνηρα.

14. Ρνκβνεηδέο Σεηξάπιεπξν.
Με ηνλ όξν απηό ραξαθηεξίδνπκε θάζε ζπκκεηξηθό ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, σο
πξνο ηελ δηαγώληό ηνπ ΑΓ ή ΒΓ {[7], ζειίδα 1203}.
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(Βιέπε επίινγν ζειίδα 758).
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ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ
(Δίλαη απνηέιεζκα Έξεπλαο)

ΔΗΑΓΧΓΖ
Οξηζκνί.
Αξκνληθή Γεσκεηξία είλαη ν ηνκέαο εθείλνο ηεο Δπθιεηδείνπ Γεσκεηξίαο, ν νπνίνο εμεηάδεη κόλν Γεσκεηξηθά ηνηρεία πνπ έρνπλ Αξκνληθέο ηδηόηεηεο.
πγθεθξηκέλα ε Αξκνληθή Γεσκεηξία αλαθέξεηαη:


ε Αξκνληθέο Δλειίμεηο (Πεξηηπιίμεηο).

Πξόθεηηαη γηα Κιεηζηέο Αξκνληθέο εκεηνζεηξέο, πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο κε νξηζκέλεο Αξκνληθέο ηδηόηεηεο.


ε Αξκνληθά Πνιύπιεπξα.

Πξόθεηηαη γηα Κιεηζηέο Αξκνληθέο λ-άδεο εκεηνζεηξώλ πλεπζεηαθέο θαη
Οκνθπθιηθέο κε άιιεο νξηζκέλεο Αξκνληθέο ηδηόηεηεο.


ε Αξκνληθέο Γξακκέο.

Πξόθεηηαη γηα Αλνηθηέο Αξκνληθέο εκεηνζεηξέο πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο κε ηδηαίηεξεο Αξκνληθέο ηδηόηεηεο.
Αληηθείκελν Αξκνληθήο Γεσκεηξίαο.
Μέρξη ηώξα καο είλαη γλσζηέο νη Αλαξκνληθέο Δλειίμεηο (Γεσκεηξία [7], § 1220
θαη 2109),
νη Αξκνληθέο Σεηξάδεο θαη ηα Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα.
Δδώ, επεθηείλνπκε ηα παξαπάλσ θαη ζα αλαθεξζνύκε ζηηο Αξκνληθέο Δλειίμεηο (πλεπζεηαθέο θαη νκνθπθιηθέο), ζηηο Αξκνληθέο λ-άδεο (εμάδεο, νθηάδεο,
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δεθάδεο, θηι), ζηα Αξκνληθά Πνιύπιεπξα (πεληάπιεπξα, εμάπιεπξα, νθηάπιεπξα, δεθάπιεπξα, θηι) θαη ζηηο Αξκνληθέο Γξακκέο (ζπλεπζεηαθέο θαη νκνθπθιηθέο).
Γηα όια απηά δελ βξήθακε ζηνηρεία ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζην δηαδύθηην θαη γη‟
απηό ηα αληηκεησπίζακε θαηά ηε δηθή καο άπνςε.
Γηα όια ηα παξαπάλσ ζα δώζνπκε ηνπο ζρεηηθνύο νξηζκνύο, ηηο Καηαζθεπέο
ηνπο (ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο), Γεσκεηξηθνύο Σόπνπο θαη δηάθνξεο ζρεηηθέο
Πξνηάζεηο, κε ηδηόηεηέο ηνπο.
Υξεζηκνπνηνύκελεο Μέζνδνη (Κιεηδηά).
Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ζηελ απόδεημε Γεσκεηξηθώλ Πξνηάζεσλ θαη ζηε ιύζε
Γεσκεηξηθώλ Πξνβιεκάησλ, επηλνήζακε θαη ρξεζηκνπνηνύκε Μεζόδνπο
(θιεηδηά) ηηο νπνίεο θαη πεξηγξάθνπκε ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπ βηβιίνπ.
Σν πιείζηνλ από ηηο Πξνηάζεηο θαη ηα Πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε ζπκπεξηιάβεη
ζηελ Αξκνληθή Γεσκεηξία, πηζηεύνπκε όηη είλαη δύζθνιν, αλ όρη αδύλαην, λα
απνδεηρζνύλ ή λα ιπζνύλ, αλ δελ εθαξκνζζνύλ νη παξαπάλσ κέζνδνη ζε
ζπλδπαζκό θαη κε ηα Οξζννπηηθά ηνπο εκεία, γηα θάζε έλαλ από ηνπο παξαπάλσ ηνκείο πνπ ηηο κεζόδνπο ηνπο παξαθάησ παξαζέηνπκε.
πγθεθξηκέλα:
Γηα ηηο πλεπζεηαθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο, εθαξκόδνπκε θαη πξνηείλνπκε ηελ
εθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ ησλ Κιεηζηώλ πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ.
Γηα ηα πλεπζεηαθά Αξκνληθά Πνιύπιεπξα, εθαξκόδνπκε θαη πξνηείλνπκε ηελ
εθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ ησλ Κιεηζηώλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ.
Γηα ηηο πλεπζεηαθέο Αξκνληθέο Γξακκέο, εθαξκόδνπκε θαη πξνηείλνπκε ηελ
εθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ ησλ Αλνηθηώλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ.
Γηα όιεο ηηο Πξνηάζεηο θαη Πξνβιήκαηα όιεο γεληθά ηεο Αξκνληθήο Γεσκεηξίαο, εθαξκόδνπκε θαη πξνηείλνπκε ηελ εθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ
Μεηαζρεκαηηζκνύ, πνπ απνηειεί ηελ ύλζεζε όισλ ησλ παξαπάλσ κεζόδσλ,
ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηα Οξζννπηηθά ηνπο εκεία.
(ηνπο νξηζκνύο ησλ παξαπάλσ αλαθεξόκελσλ όξσλ, ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα, ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο).
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ΑΡΜΟΝΗΚΔ ΔΝΔΛΗΞΔΗ
((πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο).
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ΜΔΡΟ ΑΛΦΑ
ΑΡΜΟΝΗΚΔ ΔΝΔΛΗΞΔΗ
((πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο).
1. Γεληθά.
Σν Μέξνο Α' πεξηιακβάλεη ηηο Αξκνληθέο Δλειίμεηο (Πεξηηπιίμεηο) (πλεπζεηαθέο
θαη Οκνθπθιηθέο).
Αθόκε πεξηιακβάλεη θαη ηε Νέα καο Μέζνδν ησλ «πκκεηξηθώλ Γεζκώλ», κε
ηελ νπνία ιύλνληαη εύθνια πνιιά Πξνβιήκαηα Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ.
Οξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ Α' Μέξνπο αληηκεησπίδνληαη ζθαηξηθά θαη κεζνδηθόηεξα
ζην Γ' Μέξνο, κε ηελ εθαξκνγή θαη ηεο Νέαο καο Μεζόδνπ ησλ «Αξκνληθώλ
Μεηαζρεκαηηζκώλ» , νπόηε γίλνληαη πην θαηαλνεηά, ελώ ζην Μέξνο Α', πξνζεγγίδνληαη δηαηζζεηηθά.
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Α' ΑΡΜΟΝΗΚΔ ΔΝΔΛΗΞΔΗ ΤΝΔΤΘΔΗΑΚΧΝ ΖΜΔΟΔΗΡΧΝ
2. Γεληθά.
ηνηρεία, ζρεηηθά κε ηηο Αξκνληθέο Δλειίμεηο πλεπζεηαθώλ Κιεηζηώλ εκεηνζεηξώλ, δελ βξήθακε ζηελ βηβιηνγξαθία, αλ θαη γξάθακε ζηνλ ηζηόηνπν
mathematica. gr, όπνηνο γλώξηδε θάηη ζρεηηθό, λα καο δώζεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, πιελ όκσο θακηά πιεξνθνξία δελ καο δόζεθε κέρξη ζήκεξα.
Μόλν γηα Αλαξκνληθέο Δλειίμεηο βξήθακε κεξηθά ζηνηρεία, ζην βηβιίν Ηεζνπτηώλ [7] (παξάγξαθνη 1220 θαη 2109).
Έηζη, πξνζεγγίζακε ην ζέκα θαηά ηελ δηθή καο άπνςε θαη δηαηζζεηηθά αξρηθά,
ελώ ζηε ζπλέρεηα θαη κε κεζόδνπο πνπ καο πξνέθπςαλ ζην κεηαμύ.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη κεηά από κειέηε θαη έξεπλα, καο πξνέθπςε δηαηζζεηηθά, όηη ππάξρνπλ θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο Κιεηζηώλ εκεηνζεηξώλ, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα. Αθόκε δηαπηζηώζακε ηόηε, όηη θαη νη πλεπζεηαθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο, είλαη αθξαία πεξίπησζε ησλ
Οκνθπθιηθώλ Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ, θαηά ηελ νπνία ν θύθινο ηνπο έρεη εθθπιηζηεί ζε επζεία. Γειαδή ν θύθινο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ έρεη αθηίλα απείξνπ
κήθνπο (Με θακππιόηεηα πξνθαλώο κεδεληθή).
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2.1. Οξηζκνί θαη ηνηρεία.
Παξαθάησ δίλνπκε ηνλ νξηζκό θαη ζηνηρεία ηεο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο Κιεηζηήο εκεηoζεηξάο λ Εεπγώλ εκείσλ.
2.11. Οξηζκόο.
Σα δεύγε ησλ ζπλεπζεηαθώλ ζεκείσλ Α - Α', Β - Β', Γ - Γ',….,Ν - Ν', ηεο θιεηζηήο
ζεκεηνζεηξάο ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Μ, Ν,….,Γ, Β, Α, Μ′, Α′, Β′, Γ′,….,Ν,
ιέκε όηη βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, σο πξνο ηα Μ, Μ', όηαλ όια απηά ηα
δεύγε, δηαηξνύλ αξκνληθά ην ηκήκα ΜΜ', ηεο ίδηαο επζείαο.

Μ

Ο Γ Β Α Μ' Α'

Γειαδή είλαη:

Β'

Γ'

ΜΑ ΜΑ'
ΜΒ
ΜΒ' ΜΓ ΜΓ'
,
,
, …….
=
=
=
ΑΜ' Α' Μ' ΒΜ'
Β' Μ' ΓΜ' Γ' Μ'

ή (MM'AA')= (MM'ΒΒ')= (MM'ΓΓ')=……=1,

(1) .
(2).

ή, ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα θαη γηα ην κέζνλ Ο ηνπ ηκήκαηνο
ΜΜ', ζα έρνπκε: ΜΟ2=Μ'Ο2=ΟΑ.ΟΑ'= ΟΒ.ΟΒ'= ΟΓ.ΟΓ'=…….

(3).

2.12. ηνηρεία ηεο Δλέιημεο.
Σν Ο νλνκάδεηαη θέληξν ηεο ελέιημεο, ην ΜΟ2 ή Μ'Ο2, δύλακε ηεο ελέιημεο, ζπδπγή, ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α - Α', Β - Β', Γ - Γ',…., ελώ ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ
Μ, Μ' δηπιά ζεκεία. Δίλαη θαλεξό όηη ηα ζπδπγή δεύγε ζεκείσλ, κπνξεί λα είλαη έλα, νπόηε ζα έρνπκε Αξκνληθή Δλέιημε Σεηξάδαο, δύν, νπόηε ζα έρνπκε
Αξκνληθή Δλέιημε Δμάδαο, ηξία, θηι.

2.2. Δίδε.
2.21. Δλόο θιάδνπ.
Όηαλ ην κέζνλ Ο ηνπ ηκήκαηνο ΜΜ', αθήλεη όια ηα ζπδπγή δεύγε ζεκείσλ ζην
ίδην κέξνο ηνπ.
Γηα παξάδεηγκα, ε ελέιημε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο είλαη ελόο θιάδνπ.
2.22. Γύν θιάδσλ.
Όηαλ ην κέζνλ Ο ηνπ ηκήκαηνο ΜΜ', αθήλεη ηα ζπδπγή δεύγε ζεκείσλ εθαηέξσζέλ ηνπ.
2.23. Απιή.
Όηαλ δηαζέηεη κόλν έλα δεύγνο δηπιώλ ζεκείσλ.
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2.24. Γηπιή.
Όηαλ δηαζέηεη δύν δεύγε δηπιώλ ζεκείσλ.
Έηζη, ε Eλέιημε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο είλαη απιή Eλέιημε, ελόο Κιάδνπ.
Γελλάηαη ην εξώηεκα: Τπάξρνπλ Αξκνληθέο Δλειίμεηο; Ζ απάληεζε είλαη ζεηηθή
θαη δίλεηαη ζηηο Καηαζθεπέο 9, 10, 11, 28, 30.
ηα ζρήκαηα 6 θαη 7, πνπ δίλνληαη ζηα επόκελα, έρνπκε απιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο κε δηπιά ζεκεία ηα Δ θαη Δ', ελώ ζην ζρήκα 8 έρνπκε δηπιή ελέιημε ζεκείσλ, κε δηπιά ζεκεία ηα δεύγε ζεκείσλ Δ, Δ' θαη Ε, Ε'.
ηα ζρήκαηα 22 θαη 23 θαίλνληαη Αξκνληθέο Δλειίμεηο ησλ λ δεπγώλ ζπδπγώλ
ζεκείσλ ησλ νπνίσλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία δίλνληαη ζηηο Πξνηάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ.
ην ζρήκα 6 έρνπκε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο θιάδνπ, ζην ζρήκα 7 έρνπκε
Απιή Δλέιημε δύν θιάδσλ, ελώ ζην ζρήκα 8 έρνπκε Γηπιή Δλέιημε, ε νπνία
δηαζέηεη ηαπηόρξνλα δύν ελειίμεηο πνπ ε κία είλαη ελόο θιάδνπ θαη νη άιιε δύν
θιάδσλ.
Σν ζρήκα 24 δηαζέηεη δύν απιέο λ-άδεο δεπγώλ ζεκείσλ ζε ελέιημε, ε κία ελόο
θιάδνπ θαη νη άιιε δύν θιάδσλ, ελώ είλαη δηπιή κε δηπιά δεύγε ζεκείσλ ηα Μ,
Μ' θαη Σ, Σ'.
Δίλαη πξνθαλέο όηη κία πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε, είλαη δπλαηό λα απνηειείηαη από έλα δεύγνο ζπδπγώλ ζεκείσλ, δύν δεύγε, ηξία δεύγε, θηι.
2.3. Αξκνληθή Δλέιημε Μέζνπ.
Με ηελ νλνκαζία απηή ραξαθηεξίδνπκε κηα Αξκνληθή Δλέιημε, όηαλ ε ελέιημε
απηή δηαζέηεη δύν δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ, από ηα νπνία ην έλα ζεκείν, είλαη
κέζνλ ηεο απόζηαζεο ησλ δύν άιισλ ζεκείσλ. ζεκείν από ηα

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ, Α′ Μέξνο.

22 .

Β' ΤΜΜΔΣΡΗΚΔ ΓΔΜΔ ΚΑΗ ΤΝΔΤΘΔΗΑΚΔ ΑΡΜΟΝΗΚΔ
ΔΝΔΛΗΞΔΗ
3. Αλάιπζε ησλ πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ θαη πλεπζεηαθώλ Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ.
πκκεηξηθέο Γέζκεο, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, έρνπκε ηνπ ελόο, ησλ δύν,
ησλ ηξηώλ,…, ησλ λ δεπγώλ αθηηλώλ, νη νπνίεο είλαη δπλαηό λα απνηεινύληαη
από έλαλ ή δύν θιάδνπο.
Οη πκκεηξηθέο Γέζκεο, είλαη πνιύ ρξήζηκεο, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, γηαηί
κε βάζε απηέο, θαηαζθεπάδνπκε εύθνια Αξκνληθέο πλεπζεηαθέο Δλειίμεηο θαη
γη‟ απηό ζα καο απαζρνιήζνπλ παξαθάησ.
ρεηηθά ζηνηρεία αλαδεηήζακε ζηε βηβιηνγξαθία, δηαδίθηπν, θηι, αιιά δελ
βξήθακε.
3.1. Απιέο πκκεηξηθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ηνπ Δλόο Εεύγνπο Αθηηλώλ.
Οξηζκνί.
Θεσξνύκε Δπίπεδε Κεληξηθή Γέζκε Δλόο Εεύγνπο Αθηηλώλ Ο(αβ) (ζρήκα 1),
ηεο νπνίαο ην δεύ-

α'

δ'
Ο

σ

γνο ησλ αθηηλώλ

σ

Οα, Οβ, είλαη ζπκκεηξηθέο, σο πξνο

θ

θ

κηα

σ

α

Γ
γ

(ε)

Β

αθηίλα

Ογ. Σελ δέζκε απ-

Μ
Α

ηξίηε

Γ

ηή ηε ραξαθηεξίδ

β
ρήκα 1.

δνπκε

απιώο

«πκκεηξηθή

Γέ-

ζκε ηνπ Δλόο Εεύγνπο Αθηηλώλ.
Αλ δΟδ' είλαη ε θάζεηε από ην Ο ζηελ Ογ, ηόηε ηηο Ογ θαη Οδ ηηο νλνκάδνπκε
«Άμνλεο πκκεηξίαο» ηεο δέζκεο απηήο, θαζώο είλαη:

∠αΟγ= ∠γΟβ=θ, ∠αΟδ'= ∠βΟδ= ∠α'Οδ= σ.

(1).
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(Όπνπ α' ζεκείν ζηελ πξνέθηαζε ηεο αΟ πξνο ην Ο).
Πξνθαλώο ε Ογ είλαη ε εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο αΟβ, ελώ ε δΟδ' είλαη
ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο ίδηαο γσλίαο αΟβ. Αθόκε ε Οδ είλαη δπλαηό λα ζεσξεζεί σο εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο βΟα', ελώ ε Ογ εμσηεξηθή (Οη Οα,
Οβ, είλαη γλσζηέο , ζαλ ηζνγώληεο σο πξνο ηελ Ογ, ή Οδ).
3.2. Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ηνπ Δλόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ.
Οξηζκνί.
Αλ ηελ παξαπάλσ δέζκε (ρήκα 1) ηκήζνπκε κε ηπραία επζεία (ε), ε νπνία ηέκλεη ηηο Οα, Ογ, Οβ, Οδ, ζηα ζεκεία Α, Γ, Β, Γ, αληίζηνηρα θαη αλ Μ είλαη ην κέζνλ ηνπ ηκήκαηνο ΓΓ, ηόηε εύθνια βξίζθνπκε όηη ε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Γ, Β, Γ,
είλαη Αξκνληθή, νπόηε ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα, ζα είλαη:
ΓΜ2=ΜΓ2=ΜΑ.ΜΒ.
Δπεηδή είλαη:

(2).

ΑΓ
ΑΓ
ΑΓ ΒΓ
=
ή
.
=1, ή επεηδή αιεζεύεη ε (2), ζύκθσλα κε
ΓΒ
ΓΒ ΓΑ
ΓΒ

ηνλ ζρεηηθό νξηζκό, ιέκε θαηά έλαλ ηξόπν ράξηλ γεληθεύζεσο, αιιά θαη γηαηί
απνηειεί ηνηρεηώδεο Γεσκεηξηθό ηνηρείν κε ην νπνίν από επαλάιεςή ηνπ
δεκηνπξγείηαη θάζε άιιε πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε, όηη ηα Α, Β βξίζθνληαη
ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ θαη Γ.
3.3. Απιέο πκκεηξηθέο Γέζκεο ησλ Γύν Εεπγώλ Αθηηλώλ.
(Γέζκεο Απιέο Δλόο θαη Γύν Κιάδσλ).
Οξηζκνί.
Θεσξνύκε Δπίπεδε Γέζκε ησλ Γύν Εεπγώλ Αθηηλώλ Ο(αββ'α') (ζρήκα 2), ηεο
α''

β''

σ'

δ''

β1
α1

θ'
σ' θ'

ζ

σ

θ'

Ο

θ θ
σ

σ'

θ'
σ'

ζ
Μ
α

Α

δ'

Γ

Β
β

γ

Β'
β'

ρήκα 2.

Α'
α'

Γ
δ
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νπνίαο ηα δεύγε ησλ αθηηλώλ Οα, Οα' θαη Οβ, Οβ', είλαη ζπκκεηξηθά σο πξνο
κηα άιιε αθηίλα Ογ. Σελ δέζκε απηή ραξαθηεξίδνπκε σο Απιή πκκεηξηθή Γέζκε ησλ Γύν Εεπγώλ πδπγώλ Αθηηλώλ ελόο Κιάδνπ.
ηε δέζκε απηή δηαθξίλνπκε δύν δεύγε ζπκκεηξηθώλ αθηηλώλ ην Οα, Οα', «Δμσηεξηθό Εεύγνο πδπγώλ Αθηηλώλ» θαη ην Οβ, Οβ', «Δζσηεξηθό Εεύγνο πδπγώλ Αθηηλώλ».
Αθόκε, αλ Οδ είλαη ε θάζεηνο από ην Ο ζηελ αθηίλα Ογ, ηόηε ην δεύγνο ησλ αθηηλώλ Ογ, Οδ, νλνκάδνπκε «Άμνλεο πκκεηξίαο» ηνπ Εεύγνπο ηεο πκκεηξηθήο
Γέζκεο. Σνύην ζα δηαπηζηώζνπκε παξαθάησ.
Πξαγκαηηθά είλαη:

∠αΟβ= ∠α'Οβ'=ζ, ∠βΟγ= ∠β'Ογ= σ, ∠αΟγ= ∠α'Ογ=θ.

(1).

Γειαδή ε Ογ είλαη δηρνηόκνο ησλ γσληώλ αΟα', βΟβ'.
Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη αλ αληί ηεο αθηίλαο Ογ , ιεθζεί ε Οδ.
Γειαδή ε Οδ είλαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο ησλ γνληώλ αΟα', βΟβ'.
Αλ Οα1, Οβ1 είλαη νη πξνεθηάζεηο ησλ Οα, Οβ, αληίζηνηρα, ηόηε ζα είλαη:.

∠α‟Οδ= ∠δΟα1=θ', ∠β‟Οδ= ∠δΟβ1= σ'.

(2).

Γειαδή ε Οδ είλαη δηρνηόκνο ησλ γνληώλ α‟Οα1 θαη β‟Οβ1.
Δπνκέλσο ηα δύν δεύγε αθηηλώλ Οα‟ Οα1 θαη Οβ', Οβ1 ή γεληθά ηα δύν δεύγε
επζεηώλ Οα‟, Οα1 (εζσηεξηθό δεύγνο) θαη Οβ‟, Οβ1 (εμσηεξηθό δεύγνο) είλαη
ζπκκεηξηθά θαη σο πξνο ηελ επζεία Οδ.
πκπέξαζκα 1.
Γειαδή ηα δύν δεύγε επζεηώλ Οα‟, Οα1 θαη Οβ‟, Οβ1 (ζρήκα 2) είλαη επζείεο
ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ Ογ, αιιά θαη ζηελ θάζεηή ηεο Οδ.

Από ηα παξαπάλσ παξαηεξνύκε όηη ην δεύγνο ησλ Δπηπέδσλ Γεζκώλ ησλ
ηεζζάξσλ αθηηλώλ Ο(αβγα') θαη Ο(α'β'γα), πνπ πξνθύπηεη από ηελ παξαπάλσ
δέζκε ησλ πέληε αθηηλώλ Ο(αβγβ'α'), είλαη δέζκεο ίζεο, αιιά αληίζεηεο θνξάο,
θαζώο όπσο θαίλεηαη ζηελ (1), έρνπλ ίζεο ηηο νκόινγεο γσλίεο ηνπο. Δπνκέλσο ζα είλαη θαη (αβγα') =(α'β'γα). (Δίλαη γλσζηό θαη έρεη θαζηεξσζεί ηα δεύγε
ησλ αθηηλώλ Οα, Οα' θαη Οβ, Οβ' λα θαινύληαη ηζνγώληεο επζείεο σο πξνο ηελ
Ογ).
Αλ ηηο αθηίλεο ηηο παξαπάλσ δέζκεο ησλ πέληε αθηηλώλ Ο(αβγβ'α') ηκήζνπκε
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κε επζεία δ' ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Β', Α', αληίζηνηρα, ηόηε επεηδή, Ο(αβγα') =
Ο(α'β'γα), ζα είλαη θαη:
Ο(ΑΒΓΑ') =Ο(Α'Β'ΓΑ), ή (ΑΒΓΑ') =(Α'Β'ΓΑ).

(3).

Δπεηδή αιεζεύεη ε παξαπάλσ ζρέζε (2), ή ην ζπκπέξαζκά 1, αλ εξγαζζνύκε
όπσο παξαπάλσ βξίζθνπκε εύθνια όηη θαη γηα ην ζεκείν Γ, ζα αιεζεύεη αλάινγε ζρέζε κε ηελ (3). Γειαδή θαη πάιη ζα είλαη:
(ΑΒΓΑ')=(Α'Β'ΓΑ).

(3').

Ζ ζρέζε (3') αιεζεύεη θαη γηα ην γεγνλόο όηη ην Γ είλαη ην Α ηνπ Γ σο πξνο ηα
δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β', θαζώο ηόηε είλαη: (ΑΑ'ΓΓ)=(ΒΒ'ΓΓ)=1.
Πξαγκαηηθά, ηόηε από ηελ (3) ⇔
ελώ από ηελ (4') ⇔

ΑΓ ΒΑ ' Α' Γ Β' Α
.
=
.
,
ΓΒ Α' Α ΓΒ' ΑΑ '

ΑΓ ΑΓ ΒΓ ΒΓ
=
,
=
,
ΓΑ ' ΓΑ' ΓΒ' ΓΒ'

(4').
(α).
(β).

νπόηε ε (α) ιόγσ ησλ (β) γίλεηαη:

ΑΓ ΒΑ ' ΒΓ Β' Α
ΑΓ ΒΑ ' ΒΓ Β' Α
.
=
.
.
=
.
⇔
ΓΑ' Α' Α ΓΒ' ΑΑ '
ΓΑ' Α' Α ΓΒ' ΑΑ '

(α) ⇔

⇔

ΑΓ ΒΑ ' Α' Γ Β' Α
.
=
.
⇔(3').
ΓΒ Α' Α ΓΒ' ΑΑ '

Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ζρεηηθό Θεώξεκα Πάππνπ θαη αλ ηελ δέζκε
Ο(αβγβ'α'), ηκήζνπκε κε άιιε ηπραία επζεία δ1 ζηα ζεκεία Α1, Β1, Γ1, Β'1, Α'
(ζρήκα 3), ζα είλαη θαη πάιη:
Ο(Α1Β1Γ1Α'1)=Ο(Α'1Β'1Γ1Α1), ή (Α1Β1Γ1Α'1)=(Α'1Β'1Γ1Α1).

(4).

Παξαηεξήζεηο
α. Όπσο ζα δνύκε αξγόηεξα, αλ ηελ πκκεηξηθή Γέζκε ησλ Γύν Εεπγώλ Αθηηλώλ ηκήζνπκε κε θύθιν (ν) νπνίνο λα πεξλά από ηελ θνξπθή Ο, ηόηε νη ηνκέο
απηέο απνηεινύλ θνξπθέο ηεηξάπιεπξνπ ζπκκεηξηθνύ σο πξνο δηάκεηξν ηνπ
θύθινπ απηνύ.
β. Όηαλ νη γσλίεο ζ θαη σ ηεο δέζκεο απηήο είλαη ίζεο, ηόηε, όπσο ζα αλαθέξνπκε αξγόηεξα, ηελ νλνκάδνπκε Αλνηθηή Καλνληθή Γέζκε.
γ. Αλ ην ζεκείν Β ή Β′ ζπκπίπηεη κε ην κέζν ηνπ ηκήκαηνο ΑΑ′, ηόηε ηε δέζκε
απηή ηελ νλνκάδνπκε «πκκεηξνδηακεζηθή».

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ, Α′ Μέξνο.
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1ε Δηδηθή Πεξίπησζε (Γέζκε πκκεηξηθή Απιή Γύν Κιάδσλ). ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ζηελ Απιή Γέζκε ελόο Κιάδνπ ηνπ ζρήκαηνο 2, ε αθηίλα Οα ή
Οα'' ζρεκαηίδεη κε ηελ Ογ, γσλία θ= ∠α''Ογ> ∠ΟΓΓ, ηόηε ε αθηίλα Οα ζα πέζεη
δεμηά από ηελ ΟΜ (ζρήκα 3) (όπνπ Μ είλαη ην κέζνλ ηνπ ηκήκαηνο ΓΓ, ην νπνίν αλήθεη ζε επζεία δ', ε νπνία ηόηε ζα ηέκλεη ηηο αθηίλεο ηεο δέζκεο, ζηα
ζεκεία Β, Γ, Β', Α', Γ, Α, αληίζηνηρα).

α''

Α1

δ''
δ1

θ'

θ'

θ
Β1
Γ1

Ο
σ

σ

θ

θ' θ'

Β'1
Μ
β

Β

δ'

Γ
γ

Β'

Α'

Γ

β'

Α
δ

ρήκα 3.

α

Α'1
α'

Δπίζεο, ε αθηίλα Οα' ζα βξίζθεηαη δεμηά ηεο ΟΜ, θαζώο:
θ= ∠γΟα'> ∠γΟΜ= ∠ΟΓΓ.
ηελ πεξίπησζε απηή, επεηδή νη Οα'', Οα' είλαη ζπκκεηξηθέο θαη σο πξνο ηελ
Ογ, ζπκκεηξηθέο ζα είλαη θαη σο πξνο ηελ Οδ, όπσο θαη ζηα πξνεγνύκελα αλαθέξακε (ζπκπέξαζκα ηεο παξαγξάθνπ 3.3).
Έηζη, ε δέζκε ηνπ ζρήκαηνο 2, ζα πάξεη ηε κνξθή ηεο δέζκεο ηνπ ζρήκαηνο 3,
πνπ είλαη δέζκε ησλ δύν θιάδσλ.
ηελ εηδηθή πεξίπησζε απηή, ε δέζκε Ο(αβγβ'α') έρεη ηελ κνξθή ηνπ ζρήκαηνο
3 θαη έρεη ηκεζεί από ηελ επζεία δ' ζηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Β, Γ, Β', Α', Γ, Α,
νπόηε ε ε Ογ είλαη εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο βΟβ' θαη ε Οδ είλαη εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο α'Οα (Ογ ⊥Οδ), δειαδή έρνπκε πκκεηξηθή Απιή
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Γέζκε δύν Κιάδσλ, ηόηε είλαη δπλαηό θαη πάιη ηελ δέζκε Ο(αβγβ'α') λα ηελ
θαηαζηήζνπκε δέζκε ηεο κνξθήο ηνπ ζρήκαηνο 2 παξαπάλσ, αξθεί λα πξνεθηείλνπκε ηελ Οα πξνο ην Ο. Έηζη, πξνθύπηνπλ ηα δύν δεύγε αθηηλώλ Οβ, Οβ'
(εζσηεξηθό δεύγνο) θαη Οα'', Οα' (εμσηεξηθό δεύγνο), ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ
Ογ θαη ηα δύν δεύγε (Βιέπε θαη ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα 1 ηεο § 3.3).
Γειαδή ε Ογ ζα είλαη δηρνηόκνο ησλ γσληώλ βΟβ' θαη α''Οα'. Δπνκέλσο, νη δέζκεο Ο(α''βγα‟) θαη Ο(α‟β'γα'') είλαη ίζεο, αιιά αληηζέηνπ θνξάο, θαζώο, όπσο
εύθνια δηαπηζηώλνπκε, έρνπλ ίζεο ηηο νκόινγεο γσλίεο ηνπο.
Δπνκέλσο ζα είλαη θαη:

(α''βγα') = (α'β'γα‟') ή (αβγα') =(α'β'γα).

(5).

Αλ ηηο αθηίλεο ηεο παξαπάλσ δέζκεο ησλ πέληε αθηηλώλ Ο(α''βγβ'α'), ηκήζνπκε κε βνεζεηηθή επζεία δ1, ζηα ζεκεία Α1, Β1, Γ1, Β'1, Α'1, αληίζηνηρα, ηόηε επεηδή, Ο(α''βγα') = Ο(α'β'γα''), ζα είλαη θαη:
Ο(Α1Β1Γ1Α'1) =Ο(Α'1Β'1Γ1Α1) θαη άξα (Α1Β1Γ1Α'1) =(Α'1Β'1Γ1Α1).

(6).

Αθόκε, αλ ηκήζνπκε ηελ δέζκε απηή Ο(βγβ'α'δα) κε ηελ επζεία δ', ζηα ζεκεία
Β, Γ, Β', Α', Γ, Α αληίζηνηρα θαη ιάβνπκε ππόςε καο γλσζηό Θεώξεκα ηνπ
Πάππνπ, ηόηε επεηδή: Ο(Α1Β1Γ1Α'1)=Ο(Α'1Β'1Γ1Α1) θαη Ο(Α1Β1Γ1Α'1)=Ο(ΑΒΓΑ'),
Ο(Α'1Β'1Γ1Α1)=Ο(Α'Β'ΓΑ), ζα είλαη:
Ο(ΑΒΓΑ') =Ο(Α'Β'ΓΑ), νπόηε (ΑΒΓΑ') =(Α'Β'ΓΑ).

(7).

πκπέξαζκα 2.
Γειαδή ζηελ εηδηθή πεξίπησζε απηή, γηα λα πξνθύςεη ε ζρέζε (5), ην Α, ζηελ
επζεία δ', ιακβάλεηαη ζα λα βξίζθεηαη αξηζηεξά ηνπ Β (ζρήκα 3).

(Πξνθαλώο θη εδώ ηα δεύγε ησλ αθηηλώλ Οβ, Οβ' θαη Οα'', Οα' είλαη γλσζηέο
ζηελ Γεσκεηξία σο ηζνγώληεο σο πξνο ηελ Ογ).
Δπεηδή θαη εδώ ηα δεύγε ησλ επζεηώλ (αθηηλώλ) ΟΑ, ΟΑ' θαη ΟΒ, ΟΒ', όπσο
παξαπάλσ απνδείμακε όηη είλαη επζείεο ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ ΟΓ, εύθνια,
όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη γηα ην Γ ζα αιεζεύεη αλάινγε ζρέζε κε
ηελ (7). Γειαδή θαη πάιη ζα είλαη: (ΑΒΓΑ')=(Α'Β'ΓΑ).

(7').

Γεληθό πκπέξαζκα.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο ζρέζεηο (3), (3'), (7), (7'), ζπλάγνπκε όηη:
Γηα ηα ζρήκαηα 2 θαη 3 θαη γηα ηα ζεκεία Γ θαη Γ, αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο:
(ΑΒΓΑ')=(Α'Β'ΓΑ) θαη (ΑΒΓΑ')=(Α'Β'ΓΑ).

(7').

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ, Α′ Μέξνο.

28 .

Ζ ζρέζε (7') αιεζεύεη θαη από ην γεγνλόο όηη ην Γ είλαη ην Α σο πξνο ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β', θαζώο είλαη θαη: (ΑΑ'ΓΓ)=(ΒΒ'ΓΓ) =1.

(4').

ε

2 Δηδηθή πεξίπησζε.
Αλ, (αγβα')=(α'γβ'α)=1, ζρήκα 2, ηόηε πξνθαλώο ζα ηζρύνπλ όζα παξαπάλσ
αλαθέξακε θαη επηπιένλ αλ ηε δέζκε απηή (ζρήκαηα 2 θαη 3) ηκήζνπκε κε επζεία δ', ζα είλαη:

ΑΒ ΑΑ '
Α' Β' Α' Α
=
θαη
=
, ελώ γηα ηε δέζκε ηνπ ζρήκαηνο
Β' Γ
ΒΓ Α' Γ
ΑΓ

3 κόλν, αλ ηελ ηκήζνπκε κε επζεία δ1, ζα είλαη:
(ΑΓΒΑ')=(Α'ΓΒ'Α)=1. Άξα,

Α 1Β 1 Α 1Α 1 '
Α'1 Β' 1 Α'1 Α 1
=
θαη
=
.
Α' 1 Γ1
Β' 1 Γ1
Β 1Γ1
Α 1Γ1

ηελ πεξίπησζε απηή ε δέζκε Ο(ΑΒΓΒ′Α′Γ) ραξαθηεξίδεηαη σο «πκκεηξναξκνληθή» [Καηαζθεπέο 23 θαη 24, παξάγξαθνη 6.17 θαη 6.18 αληίζηνηρα].
Αξγόηεξα ζα αθνινπζήζνπλ ηδηόηεηεο θαη ηεο πκκεηξηθήο Γέζκεο, κε ηε κνξθή θξηηεξίσλ, γη, Καηαζθεπώλ, θηι.
3.4. Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ Γύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ (ρήκα 2).
Οξηζκνί.
Αλ ηηο αθηίλεο Οα, Οβ, Ογ, Οβ', Οα', Οδ ηεο παξαπάλσ δέζκεο ηνπ ζρήκαηνο 2,
ηκήζνπκε κε επζεία δ' ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Β', Α', Γ θαη αλ Μ είλαη ην κέζνλ ηνπ
ΓΓ, ηόηε εύθνια βξίζθνπκε όηη ηα δεύγε ησλ ζπδπγώλ ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β',
ηέκλνπλ αξκνληθά ην ίδην ηκήκα ΓΓ, νπόηε ζύκθσλα κε γλσζηό ην Θεώξεκα
ηνπ Νεύησλα, ζα είλαη:

ΜΓ2=ΜΓ2=ΜΑ.ΜΑ'=ΜΒ.ΜΒ'.

(8).

Σνύην, ζύκθσλα θαη κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό, θαλεξώλεη όηη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β', βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ηνπ ελόο Κιάδνπ,
κε δηπιά ζεκεία ηα Γ θαη Γ.
Σν ίδην ζπκβαίλεη πξνθαλώο θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιε δηαηέκλνπζα δ1 ηηο αθηίλεο ηεο δέζκεο ηνπ ζρήκαηνο 2, ζηα ζεκεία Α1, Β1, Γ1, Β'1, Α'1, Γ1, νπόηε κε
όκνην ηξόπν εύθνια πξνθύπηεη, όηη θαη ηα 2 δεύγε ζεκείσλ Α1, Α'1 θαη Β1, Β'1,
βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε ησλ δύν Κιάδσλ, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ 1 θαη
Γ1.
Σα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Α′ ραξαθηεξίδνπκε εμσηεξηθά ζπδπγή, ελώ ηα Β, Β′
εζσηεξηθά ζπδπγή.
Απνδεηθλύεηαη εύθνια όηη ηα παξαπάλσ αιεζεύνπλ θαη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε ηνπ ζρήκαηνο 3, πνπ ηόηε έρνπκε δέζκε δύν Κιάδσλ θαη Απιή Αξκνληθή

29 .

πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο.

Δλέιημε, επίζεο δύν Κιάδσλ. Γειαδή αλ Μ είλαη ην κέζνλ ηεο ΓΖ θαη ηόηε ζα
ΜΓ2=ΜΓ2=ΜΑ.ΜΑ'=ΜΒ.ΜΒ'.

είλαη:

(9).

ηελ εηδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είλαη:

ΑΒ ΑΑ '
Α' Β' Α' Α
=
θαη
=
.
Β' Γ
ΒΓ Α' Γ
ΑΓ
ηόηε ηελ ελέιημε απηή νλνκάδνπκε «Δλέιημε πλεπζεηαθή Γπζαξκνληθή ησλ
Γύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ». Σέηνηεο ελειίμεηο έρνπκε ζηηο θαηαζθεπέο 23
θαη 24.
[Βιέπε θαη Πξόηαζε 36, § 8.73 (Παξαηήξεζε) γηα νκνθπθιηθή Γπζαξκνληθή ελέιημε)].
ηελ εηδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία από ην θέληξν Ο ηεο δέζκεο ηα ηκήκαηα ΓΓ θαη ην ΑΒ' ή Α'Β θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο, ηόηε ην Ο νλνκάδνπκε «Οξζννπηηθό εκείν» θαη ηε δέζκε απηή«πκκεηξηθή Οξζννπηηθή Γέζκε» (ρήκα
2α).

ω=30 Μοίρες.
Γ'

Ο
θ'

θ=60 Μοίρες

θ'
ω'
θ
ω
ω
Α'
Β'
Γ

ωθ
ω
(ε)

Α

Β

Γ

θ'=30 Μοίρες.
Ο'
(ο)

ω'=60 Μοίρες

χήκα 2α.

Μεηά ηα παξαπάλσ, γηα κηα «πλεπζεηαθή Γπζαξκνληθή Δλέιημε» κε δύν δεύγε
ζπδπγώλ ζεκείσλ Α, Α′ θαη Β, Β′ θαη δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ (ρήκαηα 2 θαη 2α),
ζα είλαη: (ΑΑ′ΓΓ)= (ΒΒ′ΓΓ)= (ΑΓΒΑ′)= (Α′ΓΒ′Α)=1.

(10).

Έηζη, αλ γξάςνπκε ηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΓΓ θαη ηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΒΑ′ θαη
αλ Ο, Ο′ είλαη ην δεύγνο ησλ ζπκκεηξηθώλ ζεκείσλ σο πξνο ηελ (ε), πνπ ηέκλνληαη νη θύθινη απηνί, ηόηε από ηελ ζρέζε (10), γηα ηε δέζκε Ο(ΑΒΓΒ′Α′Γ),
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πξνθύπηεη όηη:
Ο(ΑΑ′ΓΓ)=Ο(ΒΒ′ΓΓ)= Ο(ΑΓΒΑ′)= Ο(Α′ΓΒ′Α)=1.

(11).

Από ηελ (11), πξνθύπηεη όηη ν θύθινο ΟΓΓ είλαη Απνιιώληνο γηα ην ηξίγσλν
ΟΒΒ′. Σνύην ζεκαίλεη όηη ∠ΒΟΓ= ∠ΓΟΒ′ =σ.

(12).

Οκνίσο θαη ν θύθινο ΟΒΑ′ ζα είλαη Απνιιώληνο γηα ην ηξίγσλν ΟΑΓ, νπόηε ζα
είλαη:

∠ΑΟΒ= ∠ΒΟΓ =σ.

Άξα, από ηηο (12), (13) ⇒ ∠ΑΟΒ= ∠ΒΟΓ= ∠ΓΟΒ′=σ.

(13).
(14).

Αθόκε, από ηελ (11) πξνθύπηεη όηη ν θύθινο ΟΓΓ είλαη Απνιιώληνο γηα ην ηξίγσλν ΟΑΑ′, νπόηε ζα είλαη θαη:

∠ΑΟΓ= ∠ΓΟΑ′ =θ.

Αιιά από ηηο (14) θαη (15) ⇒ ∠ΑΟΒ+ ∠ΒΟΓ= ∠ΑΟΓ= ∠ΓΟΑ′=2σ =θ.

(15).
(16).

Δμάιινπ, επεηδή από ηελ (14) είλαη θαη ∠ΓΟΒ′=σ, ιόγσ θαη ηεο (16), ζα είλαη:

∠Β′ΟΑ′= ∠ΓΟΑ′- ∠ΓΟΒ′=2σ-σ=σ.

(17).

Άξα, από ηηο (12), (14), (17) ⇒ ∠ΒΟΑ′= ∠ΒΟΓ+ ∠ΓΟΒ′+ ∠Β′ΟΑ′=σ+σ+σ =3σ.
Δπνκέλσο θαη ∠ΒΟΑ′=3σ =900, θαζώο ∠ΒΟΑ′=900, από ηελ θαηαζθεπή ηεο,
νπόηε σ=300 θαη θ=2σ=600.
Μεηά ηα παξαπάλσ, ζρέζεηο (13), (12), (14), (17), ζα είλαη:

∠ΑΟΒ+ ∠ΒΟΓ= ∠ΓΟΒ′= ∠Β′ΟΑ′=σ.
Δπίζεο επεηδή θαη ε γσλία ΓΟΓ=900, από ηελ θαηαζθεπή ηεο, ζα είλαη:

∠ΓΟΑ′= ∠ΓΟΓ- ∠ΓΟΑ′=900-600=300=θ′=σ.
Αθόκε είλαη: ∠Γ′ΟΑ=1800-5σ=1800-1500=300=θ′.
Σειηθά ζα είλαη:

∠Γ′ΟΑ= ∠ΑΟΒ= ∠ΒΟΓ= ∠ΓΟΒ′= ∠Β′ΟΑ′= ∠Α′ΟΓ=σ=θ′=300.

(18).

Σε δέζκε Ο(ΑΒΓΒ′Α′Γ), πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηεο ζρέζεσο (18), έρνπκε νλνκάζεη «Καλνληθή ησλ 300 ή ησλ έμη Αθηηλώλ», όπσο ζα δνύκε θαη αξγόηεξα
(Καηαζθεπή 62 θαη ζρεηηθόο νξηζκόο, § 12.3).
Δπίζεο, όπσο ζα δνύκε αξγόηεξα (Β′ Μέξνο, § 12.4) ε παξαπάλσ εμάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Β′ Α′ Γ, απνηειεί «πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δμάδα». [Βιέπε θαη
Πξόηαζε 36 (Παξαηήξεζε) γηα Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δμάδα ή Αξκνληθό Δμάπιεπξν] (Γηα Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ βιέπε Καηαζθεπή 32α).
Δπνκέλσο, από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη από ην Ο ηα ΑΒ′ θαη Α′Β θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο. Άξα, ην Ο είλαη «Οξζννπηηθό εκείν» ηεο παξαπάλσ Δλέιημεο, ελώ ε δέζκε απηή είλαη «Οξζννπηηθή», κε «Οξζννπηηθό εκείν» ην Ο
(§ 7.1 παξαθάησ).
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πκπέξαζκα.
Μεηά ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε όηη:
Από κηα ηνκή, κε επζεία, «Καλνληθήο Γέζκεο ησλ 300, ή ησλ Έμη Αθηηλώλ»,
πξνθύπηνπλ ηαπηόρξνλα κηα «πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ» θαη κία
«πλεπζεηαθή Γπζαξκνληθή Δλέιημε ησλ δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ».
Σειηθά, αλ πξνζέμνπκε θαιιίηεξα νη Γπζαξκνληθέο Δλειίμεηο, πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη ζπλνιηθά ηξεηο: Δθείλε πνπ έρεη δηπιά ζεκεία ηα Α, Β′, εθείλε πνπ
έρεη δηπιά ζεκεία ηα Β, Α′ θαη εθείλε πνπ έρεη δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ.
Αθόκε, ζηελ παξαπάλσ Καλνληθή Γέζκε, δηαθξίλνπκε ζπλνιηθά ηξεηο «πκκεηξναξκνληθέο Γέζκεο, κε δεύγε αμόλσλ ζπκκεηξίαο, ην ΟΑ, ΟΒ′, ην ΟΒ, ΟΑ′ θαη
ην ΟΓ, ΟΓ.
Όπσο ζα δνύκε αξγόηεξα (Βήηα Μέξνο), θάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε όιεο
ηηο “Καλνληθέο Γέζκεο” ησλ 450, 300, 22,50, 180, θηι.
(ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 23 θαη 24, εηδηθέο πεξηπηώζεηο).
3.5. Απιέο πκκεηξηθέο Γέζκεο ησλ Σξηώλ Εεπγώλ Αθηηλώλ.
Οξηζκνί. Θεσξνύκε επίπεδε θεληξηθή Γέζκε ησλ επηά αθηηλώλ Ο(αβγδγ'β'α')
γ1
β1
α1

σ'

δ''
σ' ζ'
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ζ
σ ζ
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σ

ζ' θ'
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Β
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Γ
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Μ

Γ'
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ρήκα 4.

(ζρήκα 4), ηεο νπνίαο ηα δεύγε ησλ αθηηλώλ Οα, Οα'- Οβ, Οβ'- Ογ, Ογ', είλαη
ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ αθηίλα Οδ. Σε δέζκε Ο(αβγγ'β'α') ραξαθηεξίδνπκε
σο «πκκεηξηθή Γέζκε ησλ Σξηώλ Εεπγώλ Αθηηλώλ».
Αλ Οδ' είλαη θάζεηνο ζηελ Οδ ζην Ο, ηόηε ηηο Οδ, Οδ', ηηο νλνκάδνπκε «Άμνλεο
πκκεηξίαο» ηεο δέζκεο απηήο, θαζώο είλαη:
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∠αΟδ= ∠δΟα'=ζ, ∠βΟδ= ∠δΟβ'= θ. ∠γΟδ= ∠δΟγ'=σ,

(19).

∠α'Οδ'= ∠δ'Οα1= ζ'. ∠β‟Οδ'= ∠δ'Οβ1=θ', ∠γ'Οδ'= ∠δ'Ογ1= σ'.

(20).

(όπνπ Οα1, Οβ1, Ογ1, νη πξνεθηάζεηο ησλ Οα, Οβ, Ογ, αληίζηνηρα).
Αθόκε είλαη θαη ζ+ζ′=θ+θ′=σ+σ′=1L.

(21).

3.6. Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ Σξηώλ Εεπγώλ εκείσλ (ρήκα 4).
Οξηζκνί.
Αλ ηηο αθηίλεο Οα, Οβ, Ογ, Οδ, Ογ', Οβ', Οα', Οδ' ηεο παξαπάλσ δέζκεο (ζρήκα 4), ηκήζνπκε κε επζεία ε, ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Γ', Β', Α', Γ' θαη αλ Μ είλαη ην
κέζν ηνπ ηκήκαηνο ΓΓ', ηόηε εύθνια βξίζθνπκε όηη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α,
Α'- Β, Β'- Γ, Γ', ηέκλνπλ αξκνληθά ην ίδην ηκήκα ΓΓ', νπόηε ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα, ζα είλαη:
ΓΜ2=Γ'Μ2=ΜΑ.ΜΑ'=ΜΒ.ΜΒ'=ΜΓ.ΜΓ'.

(22).

Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό, θαλεξώλεη όηη ηα ηξία δεύγε ζεκείσλ
Α, Α'- Β, Β'- Γ, Γ', βξίζθνληαη ζε «Αξκνληθή Δλέιημε», κε Γηπιά ηα ζεκεία Γ θαη
Γ'.
Σν ίδην ζπκβαίλεη πξνθαλώο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε δηαηέκλνπζα ηηο αθηίλεο ηεο δέζκεο απηήο.
Αθόκε, εύθνια βξίζθνπκε όηη ε ζρέζε (22) αιεζεύεη θαη όηαλ ε δέζκε απηή είλαη ησλ δύν θιάδσλ.
3.7. Απιέο πκκεηξηθέο Γέζκεο ησλ λ Εεπγώλ Αθηηλώλ.
ε αλαινγία κε ηα παξαπάλσ, έρνπκε θαη ηελ «Απιή πκκεηξηθή Γέζκε ησλ λ
Εεπγώλ Αθηηλώλ».
3.71. Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ λ Εεπγώλ εκείσλ.
ε αλαινγία κε ηα παξαπάλσ, έρνπκε θαη ηελ «Αξκνληθή Δλέιημε ησλ λ Εεπγώλ εκείσλ». Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη ην παξαθάησ πκπέξαζκα:
πκπέξαζκα.
Όιεο νη «Απιέο πκκεηξηθέο Γέζκεο ησλ λ Εεπγώλ Αθηηλώλ», ηεκλόκελεο από
ηπραία επζεία, καο δίλνπλ «Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ λ Εεπγώλ εκείσλ»
(Σν αληίζηξνθν δελ αιεζεύεη, όηαλ γεληθά ην θέληξν ηεο δέζκεο είλαη ηπραίν
ζεκείν. Αιεζεύεη κόλν όηαλ ην θέληξν ηεο δέζκεο αλήθεη ζηνλ νξηζκέλν γη 1
(§ 3.92), ν νπνίνο αθνινπζεί ακέζσο παξαθάησ).
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Σν ζπκπέξαζκα απηό καο επηηξέπεη λα θαηαζθεπάδνπκε εύθνια Αξκνληθέο
Απιέο Δλειίμεηο λ δεπγώλ πδπγώλ εκείσλ(Καηαζθεπέο 28 θαη 29 § 6.22 θαη
6.23). Όπσο ζα δνύκε ζην Γ′ Μέξνο ηνπ βηβιίνπ, Αξκνληθέο Δλειίμεηοο πλεπζεηαθέο ή Οκνθπθιηθέο, είλαη δπλαηό λα θαηαζθεπάζνπκε εύθνια θαη από εγγεγξακκέλα ζπκκεηξηθά λ-πιεπξα σο πξνο κία δηαγώληό ηνπο (δηάκεηξν θαη ηνπ
θύθινπ απηνύ).
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία δέζκε ηέκλεηαη από ηπραία επζεία, νη ηνκέο ηεο απνηεινύλ Αξκνληθή Δλέιημε, αιιά ην θέληξν ηεο δελ αλήθεη ζηνλ αλαθεξόκελν ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα γη 1 (§ 3.92), ηόηε ε δέζκε απηή,
όπσο ζην ζπκπέξαζκα απηό αλαθέξεηαη, δελ ζα είλαη ζπκκεηξηθή, ηελ ραξαθηεξίδνπκε «Αξκνληθή Δλειημηθή Κεληξηθή Γέζκε».
Παξαηήξεζε .
Δίλαη θαλεξό όηη, ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ε δηαηέκλνπζα, κηαο πκκεηξηθήο Γέζκεο είλαη θάζεηε ζε έλαλ από ηνπο άμνλέο ηεο, ηόηε νη ηνκέο ησλ αθηηλώλ ηνπο, απνηεινύλ θαη πάιη Αξκνληθή Δλέιημε θαη επεηδή ηα ζπδπγή δεύγε
ησλ ζεκείσλ ηνκήο ηεο είλαη ζπκκεηξηθά, σο πξνο ηελ ηνκή ηνπ θάζεηνπ άμνλά ηεο κε ηελ δηαηέκλνπζα απηή, ηελ νλνκάδνπκε «πκκεηξηθή Δλέιημε».
3.8. Γηπιέο πκκεηξηθέο Γέζκεο ησλ δύν, ηεζζάξσλ, έμη, νθηώ,…, 2λ Εεπγώλ
Αθηηλώλ.
Οη δέζκεο απηέο δηαζέηνπλ: 2.1=2, 2.2=4, 2.3=6, 2.4=8,…,2λ, Εεύγε Αθηηλώλ.
Γειαδή δηαζέηνπλ αληίζηνηρα, ζπλνιηθά: 2.2=4, 4.2=8, 6.2=12, 8.2 = 16, …,
2λ.2=4λ, Αθηίλεο.
Οη δέζκεο απηέο είλαη ζπκκεηξηθέο θαηά δύν ηξόπνπο ηαπηόρξνλα, ζε δεύγνο
αμόλσλ θαη ηηο θάζεηεο ησλ αμόλσλ απηώλ. Ο πεξηνξηζκόο απηόο, όπσο ζα
δνύκε αξγόηεξα, επηβάιιεη αλαγθαζηηθά, ώζηε νη δέζκεο απηέο λα είλαη κόλν
Οξζννπηηθέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 7.14.
ρεηηθά παξαδείγκαηα γηα ηηο δέζκεο απηέο, δίλνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.5 (Καηαζθεπή 11, γηα Γηπιή Οξζννπηηθή Γέζκε ησλ δύν Εεπγώλ Αθηηλώλ), ζηηο παξαγξάθνπο 6.24 θαη 6.25 (Καηαζθεπή 30 θαη Πξόηαζε 31, γηα Γηπιή Οξζννπηηθή Γέζκε ησλ 2λ Εεπγώλ Αθηηλώλ), θηι.
3.81. Γηπιέο πλεπζεηαθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο, δύν, ηεζζάξσλ, έμη, νθηώ, …,
2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ. ..
Οη ελειίμεηο απηέο πξνθύπηνπλ από ηνκέο ησλ παξαπάλσ Οξζννπηηθώλ Γεζκώλ αληίζηνηρα, από επζείεο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 7,14.
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πλεπώο, ζα έρνπλ γεληθά 2λ Εεύγε πδπγώλ εκείσλ, ή 4λ ζεκεία.
ρεηηθά παξαδείγκαηα γηα ηηο ελειίμεηο απηέο, δίλνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.5
(Καηαζθεπή 11, γηα Γηπιή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ
εκείσλ), ζηηο παξαγξάθνπο 6.24 θαη 6.25 (Καηαζθεπή 30 θαη Πξόηαζε 31, γηα
Γηπιή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ 2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ), θηι.
Σέηνηεο ελειίμεηο είλαη δπλαηόλ λα πξνθύςνπλ θαη από αληίζηνηρεο Κπθιηθέο
Δλειίμεηο, ησλ 2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, όπσο ζα δνύκε ζηηο παξαγξάθνπο 8.63, 8.65 θαη 8.67.
3.9. Ηδηόηεηεο πκκεηξηθώλ Γεζκώλ θαη Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ.
3.91. Γεληθά.
Παξαθάησ ζα αλαθεξζνύκε ζε κεξηθέο ηδηόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη πκκεηξηθέο Γέζκεο θαη νη Αξκνληθέο πλεπζεηαθέο Δλειίμεηο, κε ηελ κνξθή Γεσκεηξηθώλ Πξνηάζεσλ, Κξηηεξίσλ, θηι.
Πξνηνύ όκσο αλαθεξζνύκε ζηηο ηδηόηεηεο απηέο, ζα αλαθεξζνύκε ζε έλα Γεσκεηξηθό Σόπν, ν νπνίνο ζα καο ρξεηαζζεί παξαθάησ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο.
3.92. Ηδηόηεηα Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο.
Γεσκεηξηθόο Σόπνο 1 (ρήκα 2).
Γίλεηαη Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε ησλ Γύν Εεπγώλ εκείσλ Α, Α' θαη Β, Β'
κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ.
Να βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ κεηαβιεηώλ ζεκείσλ Ο επηπέδνπ ηεο (ε),
γηα ηα νπνία νη δέζκεο Ο(ΑΒΑ'), είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ ΟΓ.

Λύζε.
1ε Πεξίπησζε. Αλ ε δνζκέλε δέζκε είλαη ελόο θιάδνπ (ζρήκα 2).
(α). Αλάιπζε.
Αλ Ο είλαη έλα ηπραίν ζεκείν ηνπ δεηνύκελνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ, ηόηε ε δέζκε Ο(ΑΒΑ') ζα είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΟΗ, ή ε ΟΗ είλαη εζσηεξηθή δηρνηόκνο ησλ γσληώλ ΆΝΟΑ', ΜΟΒ', ηαπηόρξνλα θαη ε ΟΓΔ είλαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο ησλ ηδίσλ γσληώλ, νπόηε ε γσλία ΓΟΔ ζα είλαη νξζή.
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Aθόκε, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο, ηα δεύγε ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β' ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ίδην ηκήκα ΓΖ.
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ρήκα 2.

Αλ ιάβνπκε ππόςε καο πξώηα όηη ηα Α, Α' ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ηκήκα ΓΓ
θαη όηη ε ΟΓ είλαη ε εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΟΑ', ελώ ε ΟΓ είλαη ε
εμσηεξηθή, ηόηε ζύκθσλα κε ηα γλσζηά, ην ζεκείν Ο ζα αλήθεη ζηνλ Απνιιώλην θύθιν δηακέηξνπ ΓΓ.
Με όκνην ζθεπηηθό βξίζθνπκε όηη ην Ο αλήθεη ζηνλ ίδην Απνιιώλην θύθιν, αλ
ιάβνπκε ππόςε καο όηη ηα Β, Β', ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ηκήκα ΓΓ θαη ε ΟΓ είλαη εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηνπ ηξηγώλνπ ΒΟΒ', ελώ ε ΟΓ εμσηεξηθή.
Μεηά ηα παξαπάλσ, ζπλάγνπκε ην ζπκπέξαζκα όηη νη θνξπθέο θάζε δέζκεο
Ο(ΑΒΒ'Α'), ζα αλήθνπλ ζηνλ ζηαζεξό θύθιν δηακέηξνπ ΓΓ, θαζώο ηα Γ, Γ δίλνληαη (είλαη ζηαζεξά).
(β). Καηαζθεπή ηνπ γη..
Ζ θαηαζθεπή ηνπ γη είλαη εύθνιε, γηαηί αλάγεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θύθινπ
δηακέηξνπ ΓΓ.
(γ). Απόδεημε.
Aλ Ο είλαη έλα ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ δηακέηξνπ ΓΓ, ηόηε επεηδή από ηε
ππόζεζε ηα Α, Α', ρσξίδνληαλ αξκνληθά ην ηκήκα ΓΓ, ν θύθινο απηόο είλαη
Απνιιώληνο θαη άξα ε ΟΓ είλαη εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΟΑ' ηνπ
ηξηγώλνπ ΟΑΑ', ελώ ε ΟΓ είλαη ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο ίδηαο γσλίαο.
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Με όκνην ηξόπν απνδεηθλύνπκε όηη ε ΟΓ είλαη εζσηεξηθή δηρνηόκνο θαη ηεο
γσλίαο ΒΟΒ'.
Άξα, ηα δεύγε ησλ αθηηλώλ ΟΑ, ΟΑ' θαη ΟΒ, ΟΒ' είλαη ζπκκεηξηθά ηεο ΟΓ θαη
ζπλεπώο ε δέζκε Ο(ΑΒΓΒ'Α'), είλαη πξαγκαηηθά ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΟΓ,
νπόηε ν θύθινο δηακέηξνπ ΓΓ είλαη ν δεηνύκελνο γεσκεηξηθόο ηόπνο.
2ε Πεξίπησζε.. Αλ ε Γέζκε είλαη Γύν Κιάδσλ (ζρήκα 3) .
Γηα ηελ εύξεζε θαη απόδεημε ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ, όηαλ ε Γέζκε είλαη πκκεηξηθή Γύν Κιάδσλ (ζρήκα 3), εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ θαη
απνδεηθλύνπκε όηη ν δεηνύκελνο γη είλαη θαη πάιη, ν θύθινο δηακέηξνπ ΓΓ.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δίλαη θαλεξό όηη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο απηόο ππάξρεη πάληνηε. Σνλ γη απηό
απνηειεί νιόθιεξνο ν θύθινο, αθόκε θαη γηα ηα ζεκεία Γ, Γ πνπ απνηεινύλ
εηδηθή πεξίπησζε.
Αλ θαη νη ίζεο γσλίεο ΑΟΒ', Α'ΟΒ είλαη νξζέο, ηόηε έρνπκε ηε κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ ηα ηξία ηκήκαηα ΑΒ', Α'Β, ΓΓ, από ην Ο θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο.
Σόηε ην ζεκείν Ο πξνθαλώο είλαη ζηαζεξό θαη ην έρνπκε νλνκάζεη «Οξζννπηηθό εκείν» ηεο Αξκνληθήο Δλέιημεο. (Πεξηζζόηεξα ζα αλαθέξνπκε αξγόηεξα ζηελ παξάγξαθν 7).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Πξνθαλώο θαη αλ ηα δεύγε ησλ πδπγώλ εκείσλ ηεο Δλέιημεο είλαη πεξηζζόηεξα θαη πάιη ν γ.η. είλαη ν ίδηνο θύθινο δηακέηξνπ ΓΓ.
(β). ρεηηθόο είλαη θαη ν γη 16 (§ 6.10).
3.93. Ηδηόηεηα Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο.
Κξηηήξηα Δλειημηθόηεηαο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο.
Κξηηήξην 2 (ρήκα 2).
Αλ ζε επζεία δ' δίλνληαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Β, Γ, Β', Α', Γ, από ηα νπνία
ηα δεύγε Α, Α' θαη Β, Β' βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ,
Γ, ηόηε ζα είλαη:

(ΑΒΓΑ')=(Α'Β'ΓΑ)

(1).

θαη αληίζηξνθα, αλ γηα ηα παξαπάλσ δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηεο επζείαο δ', ηα
δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Α', ή Β, Β' ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ηκήκα ΓΓ θαη αιεζεύεη
ε ζρέζε (1), ηόηε θαη ηα δύν δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β', βξίζθνληαη ζε
Αξκνληθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ [Πεξηζζόηεξα ζηελ παξαθάησ παξαηήξεζε (β)].
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Απόδεημε.
α). Δπζύ.
1ε Πεξίπησζε (ρήκα 2. Αλ ε ελέιημε είλαη ελόο θιάδνπ, δειαδή ηα ζεκεία ηεο
έρνπλ ηελ δνζκέλε δηάηαμε.
ηελ πεξίπησζε απηή, κε δηάκεηξν ην ηκήκα ΓΓ, γξάθνπκε θύθιν ζηνλ νπνίν
νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Ο.
Έηζη, πξνθύπηεη δέζκε Ο(ΑΒΓΒ'Α') ε νπνία, ζύκθσλα κε ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν 1 (παξάγξαθνο 3.92), ε νπνία ζα είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΟΓ. Δπνκέλσο, όπσο ζηελ παξάγξαθν 3. 3 [ζρέζε (3)] απνδεηθλύεηαη, ζα αιεζεύεη
πξαγκαηηθά ε παξαπάλσ ζρέζε (1). Αθόκε, ε παξαπάλσ Πξόηαζε 2, αιεζεύεη θαη αλ αληί ηνπ ζεκείνπ Γ, ζηε ζρέζε (1), ζέζνπκε ην Γ [Βιέπε § 3.3, ζρέζε
(3')].
2ε Πεξίπησζε.(ρήκα 3), Αλ ε ελέιημε έρεη δύν θιάδνπο δειαδή αλ ε δηάηαμε
ησλ ζεκείσλ ηεο ελέιημεο είλαη ε Β, Γ, Β', Α', Γ, Α, θαη ηόηε αιεζεύεη ην επζύ
ηεο Πξόηαζεο, αξθεί, θαηά ηελ απόδεημε, λα ιεθζεί ην Α ζα λα βξίζθεηαη αξηζηεξά ηνπ Β [1ε Δηδηθή Πεξίπησζε § 3,3 (ζπκπέξαζκα 2), ζρέζε (7)].
Αθόκε θαη εδώ, ε παξαπάλσ Πξόηαζε 2, αιεζεύεη θαη αλ αληί ηνπ ζεκείνπ Γ
ζηε ζρέζε (1), ζέζνπκε ην Γ [Βιέπε § 3.3 ζρέζε (7')].
(β). Αληίζηξνθν.
1ε Πεξίπησζε. Αλ ε ελέιημε είλαη ελόο θιάδνπ θαη αλ ην δεύγνο ζεκείσλ Α, Α'
ρσξίδεη αξκνληθά ην ηκήκα ΓΓ.
Δπεηδή δίλεηαη όηη: (ΑΒΓΑ')=(Α'Β'ΓΑ) = ξ ⇔
(ΑΓΒΑ')=(Α'ΓΒ'Α) =1-ξ ⇔

ΑΒ ΓΑ' Α' Β' ΓΑ
ΑΒ ΓΒ' Α' Γ
.
=
.
.
=1.
⇔
ΒΓ Α' Α Β' Γ ΑΑ '
ΒΓ Β' Α' ΓΑ

(2).

Έηζη, αλ ζηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΓΓ, νξίζνπκε ηπραίν ζεκείν Ο, ηόηε, επεηδή ην
Γ είλαη ην Α ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Α', ν θύθινο δηακέηξνπ ΓΓ είλαη Απνιιώληνο
θαη επνκέλσο ε ΟΓ, ζα είλαη πξαγκαηηθό δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΟΑ' ηνπ ηξηγώλνπ ΟΑΑ'.
Άξα βιέπνπκε όηη ζην ηξίγσλν ΟΑΑ', αιεζεύεη ε ζρέζε (2) θαη ε ΟΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΟΑ'.
Σνύην, ζύκθσλα κε ην 10 αληίζηξνθν ηεο βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2 (§ 2.2 Έςηινλ Μέξνπο) ζεκαίλεη όηη ή ΟΓ, ζα είλαη δηρνηόκνο θαη ηεο γσλίαο ΒΟΒ' ηνπ
ηξηγώλνπ ΟΒΒ'.
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Γειαδή, βιέπνπκε όηη ηα δύν δεύγε ησλ αθηηλώλ ΟΑ, ΟΑ' θαη ΟΒ, ΟΒ' ζηελ
δέζκε Ο(ΑΒΓΒ'Α'), είλαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ ΟΓ, νπόηε ε δέζκε απηή είλαη πξαγκαηηθά ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΟΓ.
πλεπώο, επεηδή ζην ηξίγσλν ΟΒΒ' ε ΟΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΟΒ' θαη
επεηδή είλαη ΓΟ ⊥ΟΓ, θαζώο ην Ο αλήθεη ζηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΓΓ, ε ΟΓ ζα είλαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο ίδηαο γσλίαο ΒΟΒ' (ηνπ ηξηγώλνπ ΟΒΒ').
Σνύην θαλεξώλεη όηη ηα Γ, Γ ζα είλαη Α θαη ησλ Β, Β'.
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη θαη ηα δύν δεύγε Α, Α' (από ηελ ππόζεζε) θαη Β, Β', ηέκλνπλ αξκνληθά ην ίδην ηκήκα ΓΓ, ηνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ησλ
Αξκνληθώλ πλεπζεηαθώλ Δλειίμεσλ (§ 2.11), ζεκαίλεη όηη πξαγκαηηθά ηα δύν
δεύγε ζεκείσλ απηά, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ
θαη Γ.
Δίλαη θαλεξό όηη ε Πξόηαζε απηή αιεζεύεη θαη αλ αληί ηνπ δεύγνπο ζεκείσλ Α,
Α' , δίλεηαη όηη ην δεύγνο Β, Β' ρσξίδεη αξκνληθά ην ηκήκα ΓΓ. Ζ απόδεημε θαη
ηόηε γίλεηαη όπσο παξαπάλσ, αξθεί ηελ ζρέζε (2) λα ηε κεηαηξέςνπκε ζηελ
ηζνδύλακε ηεο:

ΒΑ ΓΑ' Β' Γ
.
=1 θαη εθαξκόζνπκε ην δεύηεξν αληίζηξνθν
ΑΓ Α' Β' ΓΒ

ηεο βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2 (Έςηινλ Μέξνπο).
2ε Πεξίπησζε.. Αλ ε ελέιημε είλαη δύν θιάδσλ.
Γειαδή όηαλ ε δηάηαμε ησλ ζεκείσλ ηεο ελέιημεο, είλαη ε Β, Γ, Β', Α', Γ, Α πνπ
θαίλεηαη ζην ζρήκα 3, ηόηε πξνθαλώο νη δέζκε Ο(ΒΒ'ΑΑ') ζα είλαη 2 θιάδσλ,
νπόηε θαη πάιη αιεζεύεη ε παξαπάλσ Πξόηαζε 2, αξθεί λα δώζνπκε ζηα παξαπάλσ ζεκεία ηελ δηάηαμε Α, Β, Γ, Β', Α', Γ, όπσο ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 3.3 (1ε εηδηθή πεξίπησζε θαη ην ζπκπέξαζκα 2), αλαθέξεηαη.
Γειαδή αξθεί ην Α λα ιεθζεί ζα λα βξίζθεηαη αξηζηεξά ηνπ Β.
ηελ πεξίπησζε απηή, πξνθαλώο ην δεύγνο ησλ αθηηλώλ ΟΑ, ΟΑ', ζα είλαη
εμσηεξηθό, ελώ ην δεύγνο ησλ αθηηλώλ ΟΒ, ΟΒ' εζσηεξηθό.
Ζ απόδεημε θαη ηόηε γίλεηαη όπσο παξαπάλσ, αξθεί ηελ ζρέζε (2), λα ηελ κεηαηξέςνπκε ζηελ ηζνδύλακή ηεο:

ΑΒ ΓΒ' Α' Γ
.
=1 θαη λα εθαξκόζνπκε ην
ΒΓ Β' Α' ΓΑ

δεύηεξν αληίζηξνθν ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2, Μέξνπο Έςηινλ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ είλαη: (ΑΓΒΑ′) =(Α′ΓΒ′Α)=1, ηόηε, όπσο έρεη
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απνδεηρζεί θαη ζηελ παξάγξαθν 3.4, ε εμάδα ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Β′, Α′, Γ, ζα
είλαη αξκνληθή.
(β). Ζ Πξόηαζε 2 αιεζεύεη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ αληί ηεο (1), είλαη:
(ΑΒΓΑ')=(Α'Β'ΓΑ), ή (ΒΑΓΒ')=(Β'Α'ΓΒ), ή (ΒΑΓΒ')=(Β'Α'ΓΒ),

(3).

θαζώο, όπσο απνδεηθλύεηαη παξαθάησ, νη ηξεηο απηέο ηζόηεηεο, είλαη ηζνδύλακεο κε ηελ απνδεηρζείζα όηη αιεζεύεη παξαπάλσ ζρέζε (1).
Γηα ηελ θάιπςε ησλ απνδείμεσλ ησλ ηξηώλ πεξηπηώζεσλ απηώλ, ζα απνδείμνπκε όηη νη ηξεηο ηζόηεηεο απηέο είλαη ηζνδύλακεο όιεο κε ηελ ηζόηεηα (1), γηα
ηελ νπνία απνδείμακε παξαπάλσ όηη αιεζεύνπλ ην επζύ θαη ην αληίζηξνθό
ηεο.
Έηζη, αλ αιεζεύεη κία από ηηο ηξεηο ηζόηεηεο ησλ (3) θαη επεηδή ηα δεύγε ησλ
ζεκείσλ Α, Α′ θαη Β, Β′, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα Γ,

ΑΓ
ΑΓ
ΒΓ ΒΓ
θαη
,
=
=
ΓΑ' ΓΑ'
ΓΒ' ΓΒ'

Γ, ζα είλαη:


(4).

Άξα, από ηε πξώηε ησλ (3) θαη αλ ιεθζνύλ ππόςε νη (4), ζα είλαη:

(ΑΒΓΑ')=(Α'Β'ΓΑ) ⇔

ΑΓ ΒΑ ' Α' Γ Β' Α ΑΓ ΒΑ ' Α' Γ Β' Α
=
=
⇔
⇔
.
.
.
.
ΓΒ Α' Α ΓΒ' ΑΑ ' ΓΒ Α' Α ΓΒ' ΑΑ '

(ΑΒΓΑ')=(Α'Β′ΓΑ).
Γειαδή ε πξώηε ηζόηεηα ησλ (3), είλαη ηζνδύλακε κε ηελ ηζόηεηα (1).


Δπίζεο, από ηελ Σξίηε ησλ (3), ζα είλαη:

(ΒΑΓΒ')=(Β'Α'ΓΒ) ⇔

ΒΓ ΑΒ' Β' Γ Α' Β ΑΓ ΒΑ ' Α' Γ Β' Α
=
=
⇔
⇔
.
.
.
.
ΓΑ Β' Β ΓΑ' ΒΒ' ΓΒ Α' Α ΓΒ' ΑΑ '

(ΑΒΓΑ')=(Α'Β′ΓΑ).
Γειαδή ε ηξίηε ηζόηεηα ησλ (3), είλαη ηζνδύλακε κε ηελ ηζόηεηα ηεο (1).


Αθόκε, από ηελ δεύηεξε ησλ (3) θαη αλ ιεθζνύλ ππόςε νη (4), ζα είλαη:

(ΒΑΓΒ')=(Β'Α'ΓΒ) ⇔

ΒΓ ΑΒ' B' Γ Α' Β ΒΓ ΑΒ' Β' Γ Α' Β
⇔
⇔
=
=
.
.
.
.
ΓΑ B' B ΓΑ' ΒΒ' ΓΑ Β' Β ΓΑ' ΒΒ'

(ΒΑΓΒ')=(Β'Α′ΓΒ).
Γειαδή ε δεύηεξε ηζόηεηα ησλ (3), είλαη ηζνδύλακε κε ηελ Σξίηε ησλ (3) θαη
επεηδή ε Σξίηε ησλ (3) απνδείμακε παξαπάλσ όηη είλαη ηζνδύλακε κε ηελ (1)
θαη ε δεύηεξε ησλ (3), ζα είλαη ηζνδύλακε κε ηελ (1).
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Έηζη, από ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε όηη όιεο νη ηζόηεηεο ηεο (3), είλαη ηζνδύλακεο κε ηελ (1), γηα ηελ νπνία απνδείμακε παξαπάλσ, όηη αιεζεύεη ην
επζύ αιιά θαη ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο 2.
Δπνκέλσο, ην επζύ αιιά θαη ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο απηήο, ζα αιεζεύεη
θαη γηα ηηο ηξεηο ηζνδύλακεο ηζόηεηεο ηεο (3), θαζώο απηέο θαιύπηνληαη πιήξσο από ηηο παξαπάλσ ηζνδπλακίεο.
(γ). Δίλαη πξνθαλέο όηη ε Πξόηαζε 36, απνηειεί επέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 2 (§
3.93), από επζεία θαη ζε θύθιν.
3.94. Ηδηόηεηα πκκεηξηθήο Γέζκεο.
Κξηηήξην πκκεηξηθόηεηαο Γέζκεο.
Κξηηήξην 3 (ρήκα 2).
Γίλεηαη ε πκκεηξηθή Γέζκε Ο(αββ'α') ησλ Γύν Εεπγώλ Αθηηλώλ Οα, Οα' θαη
Οβ, Οβ' θαη νη δύν άμνλέο ζπκκεηξίαο ηεο Ογ θαη Οδ. Να απνδεηρζεί όηη είλαη:
(αβγα')=(α'β'γα),

(1).

θαη αληίζηξνθα, αλ κία δέζκε Ο(αββ'α') ησλ Γύν Εεπγώλ Αθηηλώλ Οα, Οα' θαη
Οβ, Οβ' έρεη ηηο αθηίλεο Οα, Οα' ή Οβ, Οβ' ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ Ογ θαη αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ηόηε ε δέζκε απηή είλαη ζπκκεηξηθή, δειαδή έρεη ζπκκεηξηθέο θαη ηηο αθηίλεο Οβ, Οβ' ή Οα, Οα', αληίζηνηρα.

Απόδεημε (ρήκα 2).
(α). Δπζύ.
1ε Πεξίπησζε. Αλ νη Οα, Οα' αθηίλεο βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηεο Ογ, αιιά θαη
νη Οβ, Οβ' βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηεο Ογ (ρήκα 2).
Ζ ζρέζε (1) αιεζεύεη, θαζώο νη δύν δέζκεο Ο(αβγα') θαη Ο(α'β'γα) έρνπλ πξνθαλώο ίζεο όιεο ηηο νκόινγεο γσληέο ηνπο, κία πξνο κία, αθνύ ε δέζκε
Ο(αβγβ'α') είλαη ζπκκεηξηθή, σο πξνο ηελ Ογ.
(β). 10 Αληίζηξνθν. Αλ αιεζεύεη ε ζρέζε (1) θαη νη αθηίλεο Οα, Οα' είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ Ογ.
Σόηε, αξθεί λα απνδείμνπme όηη ζπκκεηξηθέο είλαη θαη νη αθηίλεο ηεο Οβ, Οβ',
σο πξνο ηελ Ογ.
Φέξνπκε ηελ βνεζεηηθή δηαηέκλνπζα δ' ε νπνία ηέκλεη ηηο αθηίλεο ηεο δέζκεο
Ο(αβγβ'α') ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Β', Α', αληίζηνηρα (Ογ ⊥Οδ).

41 .

πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο.

Δπεηδή αιεζεύεη ε ζρέζε (1), πξνθαλώο ζα είλαη θαη: (ΑΒΓΑ')=(Α'Β'ΓΑ).

(2).

Ζ ζρέζε (2) γξάθεηαη: (ΑΓΒΑ')=(Α'ΓΒ'Α) ή

ΑΒ ΓΑ' Α' Β' ΓΑ
ΑΒ ΓΒ' Α' Γ
.
=
.
.
=1.
⇔
ΒΓ Α' Α Β' Γ ΑΑ '
ΒΓ Β' Α' ΓΑ

(3).

Έηζη, αθνύ αιεζεύεη ζρέζε (3) θαη νη ΟΑ, ΟΑ' είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ
ΟΓ, ζύκθσλα κε ην 10 αληίζηξνθν ηεο Βνεζεηηθέο Πξόηαζεο 2, Μέξνπο έςηινλ, ζπκκεηξηθέο ζα είλαη θαη νη ΟΒ, ΟΒ' σο πξνο ηελ ΟΓ, ή νη Οβ, Οβ' ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ Ογ.
(γ). 20 Αληίζηξνθν. Αλ αιεζεύεη ε ζρέζε (1) θαη νη αθηίλεο Οβ, Οβ' είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ Ογ.
Καη ζηελ πεξίπησζε απηή εξγαδόκαζηε όπσο παξαπάλσ, βαζηδόκελνη όκσο
ηόηε ζην 20 αληίζηξνθν ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2 (ηνπ Έςηινλ Μέξνπο) θαη
απνδεηθλύνπκε όηη θαη νη αθηίλεο Οα, Οα', ζα είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ
Ογ.
2ε Πεξίπησζε. Αλ νη αθηίλεο Οα, Οα' βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηεο Ογ, ελώ νη
Οβ, Οβ' βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηεο Οδ (ρήκα 3).
Καη ζηελ πεξίπησζε απηή αιεζεύεη ε Πξόηαζε 3, θαζώο όπσο ζηε 1ε Δηδηθή
Πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 3.3 παξαπάλσ (ζρέζε 5), έρεη απνδεηρζεί, όηη
αιεζεύεη ε ζρέζε (1), νπόηε εξγαδόκαζηε όπσο ζηελ παξαπάλσ 1ε πεξίπησζε.
3.95. Ηδηόηεηα Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο.
Κξηηήξην Δλειημηθόηεηαο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο.
Ζ παξαθάησ Πξόηαζε (Κξηηήξην) πξνζπαζήζακε λα είλαη όζν γίλεηαη αλαιπηηθή, δίλνληαο αλαιπηηθέο απνδείμεηο απηήο θαη ηνπ αληηζηξόθνπ ηεο θαη πεξηιακβάλνληαο όιεο ηηο δπλαηέο πεξηπηώζεηο.
Κξηηήξην 4 (ζρήκα 2, 5, 3).
Αλ ζε επζεία δ' δίλνληαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Β, Γ, Β', Α', Γ, ή Β, Α, Γ, Α',
Β', Γ, ή Β, Γ, Β', Α', Γ, Α, από ηα νπνία ηα δεύγε Α, Α' θαη Β, Β' βξίζθνληαη ζε
Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ, ηόηε ζα είλαη:

ΑΓ ΑΒ ΓΒ'
ΑΒ ΓΒ' Α' Γ
=
.
ή
.
.
=1,
ΓΑ' ΒΓ Β' Α'
ΒΓ Β' Α' ΓΑ

(1).
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ΒΓ ΒΑ ΓΑ'
ΒΑ ΓΑ' Β' Γ
=
.
ή
.
.
=1,
ΓΒ' ΑΓ Α' Β'
ΑΓ Α' Β' ΓΒ

(2).

ΑΒ ΓΒ' Α' Γ
ΒΑ ΓΑ' Β' Γ
ΑΒ ΓΒ' Α' Γ
.
.
=1,
.
.
=1,
.
.
=1,
ΒΓ Β' Α' ΓΑ
ΑΓ Α' Β' ΓΒ
ΒΓ Β' Α' ΓΑ

(3).

θαη αληίζηξνθα, αλ γηα ηα παξαπάλσ δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηεο επζείαο δ', ηα
δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Α', ή Β, Β' ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ηκήκα ΓΓ θαη αιεζεύεη
ε ζρέζε (1) ή ε (2) ή ε ηειεπηαία ησλ ηζνηήησλ ηεο ζρέζεσο (3), ηόηε θαη ηα
δύν δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β', βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ.

Απόδεημε.
1νο Σξόπνο (ρήκαηα 2, 5, 3). (Με Βάζε ηνλ γη 1 θαη ηε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2).
Γηα ηελ απόδεημε ηνύηνπ, εθαξκόδνπκε ηε κέζνδν ηεο «Δμόδνπ από ηελ επζεία
ζην επίπεδν».
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, εξγαδόκαζηε σο εμήο. Με δηάκεηξν ην
ηκήκα ΓΓ, γξάθνπκε θύθιν ζηνλ νπνίν νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Ο.
Έηζη, πξνθύπηεη δέζκε Ο(ΑΒΓΒ'Α'Γ) ε νπνία, ζύκθσλα κε ηνλ γεσκεηξηθό
ηόπν 1 (παξάγξαθνο 3.92), ζα είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΟΓ. Γειαδή κε
άιια ιόγηα ε ΟΓ είλαη δηρνηόκνο ησλ γσληώλ ΑΟΑ', ΒΟΒ', ή όηη ην δεύγνο ησλ
αθηηλώλ ΟΒ, ΟΒ' είλαη ηζνγώληεο ζην ηξίγσλν ΟΑΑ', ή όηη νη ΟΑ, ΟΑ' είλαη ηζνγώληεο ζην ηξίγσλν ΟΒΒ'.

Ο

θ

σ σ
θ
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Α'
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ρήκα 5.

β'
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δ
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Άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2 (§ 2.2 ηνπ Μέξνπο Έςηινλ), ζα αιεζεύεη ε παξαπάλσ Πξόηαζε 4 (Κξηηήξην).
Μεηά θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο Κεληξηθήο δέζκεο Ο(ΑΒΓΒ'Α'Γ), παξαηεξνύκε όηη
ε Πξόηαζε 4 θαη ε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2, είλαη ζηελ νπζία νη ίδηεο, αιιά κε δηαθνξεηηθέο δηαηππώζεηο, ελώ ρξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξεηηθέο νλνκαηνινγίεο
(ζπκκεηξηθέο δέζκεο αληί ηζνγώληεο, ελειίμεηο, θηι).
Αθόκε παξαηεξνύκε, όηη ε πξώηε δηάηαμε, ησλ ηξηώλ δνζκέλσλ ζεκεηνζεηξώλ, αλαθέξεηαη ζην ζρήκα 2, ε δεύηεξε ζην ζρήκα 5 θαη ε ηξίηε ζην ζρήκα 3.
πλεπώο, αθνύ έρνπκε απνδείμεη όηη αιεζεύεη ε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2, ζα αιεζεύεη θαη ε παξαπάλσ ηζνδύλακή ηεο Πξόηαζε 4, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο
ηεο (Γέζκε ελόο θαη δύν Κιάδσλ, θηι) θαη ηα αληίζηξνθά ηεο, θαζώο όπσο
ζηνλ 1ν ηξόπν απόδεημεο ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2, έρεη απνδεηρζεί όηη αιεζεύνπλ θαη νη ηξεηο πεξηπηώζεηο, πνπ εθεί αλαθέξνληαη (ρήκαηα 1-3) θαη
πνπ εδώ αληηζηνηρνύλ ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ ελόο θιάδνπ, κε θαλνληθή ή όρη
δηάηαμε ησλ δεπγώλ ζπδπγώλ ζεκείσλ ηεο θαη εθείλε ησλ δύν θιάδσλ.
Έηζη, αλ ζέινπκε λα έρνπκε κηα ιεπηνκεξή απόδεημε ηνπ θξηηεξίνπ 4, αξθεί λα
αθνινπζήζνπκε αθξηβώο θαη ιεπηνκεξώο, ηα βήκαηα ηεο απόδεημεο ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2 (1νο ηξόπνο) ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηεο θαη ηα αληίζηξνθά ηνπο.
2νο Σξόπνο (ρήκαηα 2, 5, 3). (Με Βάζε ηνλ γη 1, ηελ Πξόηαζε 2 θαη ηνπο 2ν θαη
3ν Σξόπνπο Απόδεημεο ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2).
Καη εδώ, κε δηάκεηξν ην ηκήκα ΓΓ, γξάθνπκε θύθιν ζηνλ νπνίν νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Ο.
Έηζη, πξνθύπηεη δέζκε Ο(ΑΒΓΒ'Α'Γ) ε νπνία, ζύκθσλα κε ηνλ γεσκεηξηθό
ηόπν 1 (παξάγξαθνο 3.92), ζα είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΟΓ. Γειαδή κε
άιια ιόγηα ε ΟΓ είλαη δηρνηόκνο ησλ γσληώλ ΑΟΑ', ΒΟΒ', ή όηη ην δεύγνο ησλ
αθηηλώλ ΟΒ, ΟΒ' είλαη ηζνγώληεο ζην ηξίγσλν ΟΑΑ', ή όηη νη ΟΑ, ΟΑ' είλαη ηζνγώληεο ζην ηξίγσλν ΟΒΒ'.
(α). Δπζύ.
1ε Πεξίπησζε. Αλ ε Δλέιημε είλαη ελόο Κιάδνπ, δειαδή ηα εκεία ηεο έρνπλ

44 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ, Α′ Μέξνο.

ηελ πξώηε δηάηαμε από ηηο δνζκέλεο (ρήκα 2).
Απόδεημε ηεο ρέζεσο (1).
ύκθσλα κε ην επζύ ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2, 2νο θαη 3νο Σξόπνη Απόδεημεο, ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
Απόδεημε ηεο ρέζεσο (2).
Δπεηδή από ηελ παξαπάλσ ζρέζε (2) εύθνια παίξλνπκε ηελ παξαπάλσ ζρέζε (1), ε απόδεημε ηεο ζρέζεσο (2), αλάγεηαη ζηελ παξαπάλσ απόδεημε ηεο
ζρέζεσο (1), θαζώο ε δεύηεξε πξνθύπηεη εύθνια από ηελ πξώηε.
Απόδεημε ηεο ρέζεσο (3).
Δπεηδή

ΑΓ ΑΓ
ΒΓ ΒΓ
=
θαη
=
, εύθνια από ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο (3),
ΓΑ' ΓΑ'
ΓΒ' ΓΒ'

παίξλνπκε θαη πάιη ηελ παξαπάλσ ζρέζε (1), νπόηε ε απόδεημε ηεο ζρέζεσο
(3), αλάγεηαη ζηελ παξαπάλσ απόδεημε ηεο ζρέζεσο (1).
2ε Πεξίπησζε. Αλ ε ελέιημε δηαζέηεη δύν θιάδνπο (ρήκα 3).
Απόδεημε ηεο ρέζεσο (1).
ηελ πεξίπησζε απηή, αθνύ ε ελέιημε είλαη αξκνληθή, ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο
παξαπάλσ Πξόηαζεο 2, ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1) ηεο Πξόηαζεο απηήο, νπόηε
από απηή, αλ εξγαζζνύκε όπσο ζην επζύ ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2 (2νο
ηξόπνο), απνδεηθλύνπκε όηη αιεζεύεη θαη πάιη πξαγκαηηθά ε παξαπάλσ ζρέζε (1).
Απόδεημε ηεο ρέζεσο (2).
Δπεηδή από ηελ παξαπάλσ ζρέζε (2) εύθνια παίξλνπκε ηελ παξαπάλσ ζρέζε (1), ε απόδεημε ηεο ζρέζεσο (2), αλάγεηαη ζηελ παξαπάλσ απόδεημε ηεο
ζρέζεσο (1), θαζώο ε δεύηεξε πξνθύπηεη εύθνια από ηελ πξώηε.
Απόδεημε ηεο ρέζεσο (3).
Δπεηδή

ΑΓ ΑΓ
ΒΓ ΒΓ
=
θαη
=
. εύθνια από ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο (3),
ΓΑ' ΓΑ'
ΓΒ' ΓΒ'

παίξλνπκε θαη πάιη ηελ παξαπάλσ ζρέζε (1), νπόηε ε απόδεημε ηεο ζρέζεσο
(3), αλάγεηαη ζηελ παξαπάλσ απόδεημε ηεο ζρέζεσο (1).
(β). Αληίζηξνθν.
1ε Πεξίπησζε. Αλ αιεζεύεη ε ζρέζε (1) θαη ε ελέιημε είλαη ελόο θιάδνπ, ηόηε
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εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο 2 παξαπάλσ, αξρίδνληαο θπζηθά ηελ απόδεημε από ηελ ζέζε κεηά ηελ ζρέζε (2), πνπ εθεί αλαθέξεηαη, θαζώο εδώ απηή καο δίλεηαη.
Αλ αιεζεύεη ε ζρέζε (2), ηόηε θη από ηελ (2), εύθνια παίξλνπκε ηελ (1), νπόηε
εξγαδόκαζηε όπσο παξαπάλσ.
Αλ αιεζεύεη ε ζρέζε (3) θαη πάιη επεηδή είλαη

ΑΓ ΑΓ
ΒΓ ΒΓ
=
θαη
=
, εύθνΓΑ' ΓΑ'
ΓΒ' ΓΒ'

ια από ηε ζρέζε (3) παίξλνπκε ηελ (1), νπόηε θαη πάιη εξγαδόκαζηε όπσο
παξαπάλσ.
2ε Πεξίπησζε. (ρήκα 3). Αλ αιεζεύεη ε ζρέζε (1) θαη ε ελέιημε είλαη δύν θιάδσλ, ηόηε θαη πάιη εξγαδόκαζηε όπσο ζηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε ηνπ αληηζηξόθνπ ηεο Πξόηαζεο 2 αλαθέξεηαη.
Αλ αιεζεύεη ε ζρέζε (2) ή (3) ηόηε ηηο κεηαηξέπνπκε ζηε ζρέζε (1), νπόηε ζπλερίδνπκε όπσο παξαπάλσ.
Παξαηεξήζεηο..
(α). Σν Κξηηήξην 4 αιεζεύεη θαη ζε θύθιν (Κξηηήξην 37 § 8.74).
(β). Ζ Πξόηαζε 4, επαιεζεύεηαη όηη ηζρύεη θαη όηαλ ε ελέιημε είλαη πλεπζεηαθή
πκκεηξηθή (παξαηήξεζε ηεο παξαγξάθνπ 3.71 παξαπάλσ). Πξαγκαηηθά ηόηε
ζην ζρήκα 2, ζα είλαη ΑΓ=ΓΑ', ΑΒ=Β'Α', ΒΓ=ΓΒ', νπόηε πρ ε (1) παξαπάλσ
γξάθεηαη:

ΑΒ Β' Γ Α' Γ
.
.
=1.1.1=1.
Β' Α' ΓΒ ΓΑ

πκπέξαζκα.
ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2 (ζπκπέξαζκα), είδακε όηη ε παξαπάλσ ζρέζε (1)
αιεζεύεη ζε ηξίγσλα, αιιά θαη ζε εθθπιηζκέλα ηξίγσλα ζε επζεία, ελώ από ην
παξαπάλσ Κξηηήξην 4 πξνθύπηεη όηη ηόηε ε ζεκεηνζεηξά πνπ πξνθύπηεη απνηειεί «πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε». Σνύην ζεκαίλεη όηη ε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2 αιεζεύεη θαη ζε εηδηθή ζπλεπζεηαθή ζεκεηνζεηξά ηελ νπνία έρνπκε νλνκάζεη «πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε».
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3.96. Ηδηόηεηα Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο.
Κξηηήξην Δλειημηθόηεηαο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο.
Κξηηήξην 5 (ρήκαηα 2, 5, 3).
Αλ ζε επζεία δ' δίλνληαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Β, Γ, Β', Α', Γ, ή Β, Α, Γ, Α',
Β', Γ, ή Β, Γ, Β', Α', Γ, Α, από ηα νπνία ηα δεύγε Α, Α' θαη Β, Β' βξίζθνληαη ζε
Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ, ηόηε ζα είλαη:

ΑΓ 2
ΑΓ2
ΑΒ ΑΒ'
.
.
2 =
2 =
ΒΑ ' Β' Α'
ΓΑ'
ΓΑ'

(1).

ΒΓ 2
ΒΓ2
ΒΑ ΒΑ '
.
.
2 =
2 =
ΑΒ' Α' Β'
ΓΒ'
ΓΒ'

(2).

θαη αληίζηξνθα, αλ γηα ηα παξαπάλσ δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηεο επζείαο δ', ηα
δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Α', ή Β, Β' ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ηκήκα ΓΓ θαη αιεζεύεη
ε ζρέζε (1) ή ε (2), ηόηε θαη ηα δύν δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β', βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ.

Απόδεημε (Δπζύ θαη Αληίζηξνθν).
Με Βάζε ηνλ γη 1 θαη ηε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3.
Γηα ηελ απόδεημε ηνύηνπ, εθαξκόδνπκε ηε κέζνδν ηεο «Δμόδνπ από ηελ επζεία
ζην επίπεδν».
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, εξγαδόκαζηε σο εμήο. Με δηάκεηξν ην
ηκήκα ΓΓ, γξάθνπκε θύθιν ζηνλ νπνίν νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Ο (ρήκαηα 2,
5, 3).
Έηζη, πξνθύπηεη δέζκε Ο(ΑΒΓΒ'Α'Γ) ε νπνία, ζύκθσλα κε ηνλ γεσκεηξηθό
ηόπν 1 (παξάγξαθνο 3.92), ζα είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΟΓ. Γειαδή κε
άιια ιόγηα ε ΟΓ είλαη δηρνηόκνο ησλ γσληώλ ΑΟΑ', ΒΟΒ', ή όηη ην δεύγνο ησλ
αθηηλώλ ΟΒ, ΟΒ' είλαη ηζνγώληεο ζην ηξίγσλν ΟΑΑ', ή όηη νη ΟΑ, ΟΑ' είλαη ηζνγώληεο ζην ηξίγσλν ΟΒΒ'.
Μεηά θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο Κεληξηθήο δέζκεο Ο(ΑΒΓΒ'Α'Γ), παξαηεξνύκε όηη
ε Πξόηαζε 5 θαη ε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 (Έςηινλ Μέξνο), είλαη ζηελ νπζία νη
ίδηεο, αιιά κε δηαθνξεηηθέο δηαηππώζεηο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξεηηθέο
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νλνκαηνινγίεο (ζπκκεηξηθέο δέζκεο αληί ηζνγώληεο, ελειίμεηο, θηι). Γειαδή είλαη ηζνδύλακεο.
Αθόκε παξαηεξνύκε, όηη ε πξώηε δηάηαμε, ησλ ηξηώλ δνζκέλσλ ζεκεηνζεηξώλ, αλαθέξεηαη ζην ζρήκα 2, ε δεύηεξε ζην ζρήκα 5 θαη ε ηξίηε ζην ζρήκα 3.
πλεπώο, αθνύ έρνπκε απνδείμεη όηη αιεζεύεη ε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3, ζα αιεζεύεη θαη ε παξαπάλσ ηζνδύλακή ηεο Πξόηαζε 5 (επζύ θαη αληίζηξνθν), ζε
όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηεο (Γέζκε ελόο, δύν Κιάδσλ, θηι) θαη ηα αληίζηξνθά
ηεο, θαζώο όπσο ζηελ απόδεημε ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 3 απνδεηθλύεηαη,
αιεζεύνπλ θαη νη ηξεηο πεξηπηώζεηο, πνπ εθεί αλαθέξνληαη (ρήκαηα 1-3).
Έηζη, αλ ζέινπκε λα έρνπκε κηα ιεπηνκεξή απόδεημε ηνπ θξηηεξίνπ 5, αξθεί λα
αθνινπζήζνπκε αθξηβώο θαη ιεπηνκεξώο, ηα βήκαηα ηεο απόδεημεο ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 3 ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηεο [Πξνθαλώο ε (1) αληηζηνηρεί
ζην ζρήκα 2, ελώ ε (2) αληηζηνηρεί ζηα ζρήκαηα 5 θαη 3].
Παξαηεξήζεηο..
(α). Ζ Πξόηαζε 5, επαιεζεύεηαη όηη ηζρύεη θαη όηαλ ε ελέιημε είλαη πλεπζεηαθή
πκκεηξηθή (παξαηήξεζε ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 3.71). Πξαγκαηηθά ηόηε
ζην ζρήκα 2, ζα είλαη ΑΓΑ', ΑΒ=Β'Α', ΒΓ=ΓΒ', ΑΒ'=Α'Β, νπόηε νη (1) θαη ε (2)
παξαπάλσ γίλνληαη: 1 =

AΒ ΑΒ'
ΒA ΒΑ '
=1.1=1 θαη 1 =
=1.1=1.
.
.
Α' Β' ΒΑ '
Α' Β' ΑΒ'

(β). Μηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο Πξόηαζεο 5, απνηειεί ε Πξόηαζε 6, πνπ ζα αθνινπζήζεη.
(γ). Δίλαη θαλεξό όηη ε παξαπάλσ απόδεημε, αληηκεησπίδεη όιεο ηηο δπλαηέο
πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3, θαζώο ε παξαπάλσ Πξόηαζε 5, βαζίδεηαη ζηελ Β.Π. 3 (ηνπ Έςηινλ Μέξνπο).
(δ). Σν Κξηηήξην 5, αιεζεύεη θαη ζε θύθιν (Κξηηήξην 38 § 8.75).
πκπέξαζκα.
ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 (ζπκπέξαζκα), είδακε όηη ε παξαπάλσ ζρέζε (1)
αιεζεύεη ζε ηξίγσλα, αιιά θαη ζε εθθπιηζκέλα ηξίγσλα ζε επζεία, ελώ από ην
παξαπάλσ Κξηηήξην 5 πξνθύπηεη όηη ηόηε ε ζεκεηνζεηξά πνπ πξνθύπηεη απνηειεί «πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε». Σνύην ζεκαίλεη όηη ε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 αιεζεύεη θαη ζε εηδηθή ζπλεπζεηαθή ζεκεηνζεηξά ηελ νπνία έρνπκε νλνκάζεη «πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε».
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3.97. Ηδηόηεηα Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο Μέζνπ.
Κξηηήξην Δλειημηθόηεηαο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο Μέζνπ.
(Δηδηθή πεξίπησζε ηεο Πξόηαζεο 5).
Πξόηαζε 6 (ζρήκα 2).
Αλ ζε επζεία δ' δίλνληαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Β, Γ, Β‟, Α', Γ, γηα ηα νπνία
ην Β' είλαη κέζνλ ηνπ ηκήκαηνο ΑΑ' θαη από ηα νπνία ηα δεύγε Α, Α' θαη Β, Β'
βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ, ηόηε ζα είλαη:

ΑΓ 2
ΑΓ2
ΑΒ
2 =
2 =
BA '
ΓA'
ΓΑ'

(1).

θαη αληίζηξνθα, αλ γηα ηα παξαπάλσ δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηεο επζείαο δ', γηα
ηα νπνία ην Β′ είλαη κέζνλ ηνπ ΑΑ′, ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Α, Α', ρσξίδεη αξκνληθά ην ηκήκα ΓΓ θαη αλ αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ηόηε θαη ηα δύν δεύγε ησλ ζπδπγώλ ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β', βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ.

Απόδεημε.
1νο Σξόπνο (ρήκα 2). (Με Βάζε ηνλ γη 1 θαη ηελ Πξόηαζε 5).
Δπεηδή ε Πξόηαζε 6, απνηειεί πξνθαλώο κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο παξαπάλσ Πξόηαζεο 5, θαηά ηελ νπνία είλαη ΑΒ'=Β'Α', ε απόδεημή ηεο ζα βαζηζζεί
ζηε παξαπάλσ Πξόηαζε 5.
Έηζη, ζα αιεζεύεη θαη εδώ ε ζρέζε (1) ηεο Πξόηαζεο 5, νπόηε από απηή, αλ
ιεθζεί ππόςε όηη ΑΒ'=Β'Α', ηόηε παίξλνπκε ηε ζρέζε (1) ηεο Πξόηαζεο 6.
(β). Αληίζηξνθν.
Δπεηδή γηα ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο 6 δίλεηαη όηη αιεζεύεη ε ζρέζε ηεο (1),
θαη επεηδή δίλεηαη όηη ΑΒ'=Α'Β, εύθνια από ηελ ζρέζε (1) ηεο Πξόηαζεο 6,
βξίζθνπκε όηη ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1) ηεο παξαπάλσ Πξόηαζεο 5.
Έηζη, βιέπνπκε όηη αιεζεύνπλ όια ηα δνζκέλα ηνπ πξώηνπ αληίζηξνθνπ ηεο
Πξόηαζεο 5. Σνύην ζεκαίλεη όηη ζα αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο
5, νπόηε, αθνύ αιεζεύεη ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο 5, ηόηε ζύκθσλα κε απηό θαη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β', βξίζθνληαη πξαγκαηηθά ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ.
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2νο Σξόπνο (ρήκαηα 2) (Αλαιπηηθόο). (Με Βάζε ηνλ γη 1 θαη γλσζηή καο Πξόηαζε).
Γηα ηελ απόδεημε ηνύηνπ, εθαξκόδνπκε ηε κέζνδν ηεο «Δμόδνπ από ηελ επζεία
ζην επίπεδν».
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, εξγαδόκαζηε σο εμήο. Με δηάκεηξν ην
ηκήκα ΓΓ, γξάθνπκε θύθιν ζηνλ νπνίν νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Ο (κόλν ζρήκα
2).
Έηζη, πξνθύπηεη δέζκε Ο(ΑΒΓΒ'Α'Γ) ε νπνία, ζύκθσλα κε ηνλ γεσκεηξηθό
ηόπν 1 (παξάγξαθνο 3.92), ζα είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΟΓ. Γειαδή κε
άιια ιόγηα ε ΟΓ είλαη δηρνηόκνο ησλ γσληώλ ΑΟΑ', ΒΟΒ', ή όηη ην δεύγνο ησλ
αθηηλώλ ΟΒ, ΟΒ' είλαη ηζνγώληεο ζην ηξίγσλν ΟΑΑ'.
Άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο Πξόηαζεο 11-14.3 ηνπ βηβιίνπ [6], ή ηελ Πξόηαζε 2β(20) ηνπ βηβιίνπ καο [31], ζα αιεζεύεη ην επζύ ηεο Πξόηαζεο 6 (Κξηηήξην),
Γειαδή ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1) ηεο Πξόηαζεο 6.
(β). Αληίζηξνθν.
Δπεηδή γηα ην αληίγξαθν ηεο Πξόηαζεο 6 δίλεηαη όηη αιεζεύεη ε ζρέζε (1) ηεο
ίδηαο Πξόηαζεο 6, επεηδή νη ΟΑ, ΟΑ' είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ ΟΓ, ή όηη ε
ΟΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΟΑ' θαη επεηδή ΑΒ'=Β'Α', ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο 11-14.3 ηνπ βηβιίνπ [6], ή ηελ παξάγξαθν 2β(20) ηνπ
βηβιίνπ καο [31] θαη νη ΟΒ, ΟΒ' ζα είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ ΟΓ.
Από ηα παξαπάλσ θαη ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 3.4, πξνθύπηεη όηη πξαγκαηηθά, ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β', βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ.
Παξαηεξήζεηο..
(α). Δίλαη θαλεξό όηη ε Πξόηαζε 6, είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο Πξόηαζεο 5,
θαζώο ε δηαθνξά ηεο έγθεηηαη κόλν ζην όηη ην Β' ζπκπίπηεη κε ην κέζνλ ηνπ
ΑΑ' [Σελ ελέιημε απηή ηελ έρνπκε νλνκάζεη «Αξκνληθή Δλέιημε Μέζνπ»,(βιέπε
§ 2.3 παξαπάλσ)].
(β). Ζ Πξόηαζε 6, πξνθαλώο αιεζεύεη κόλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζρήκαηνο 2,
όρη όκσο θαη ζηα ζρήκαηα 5 θαη 3.
(γ). Σν Κξηηήξην 6, αιεζεύεη θαη ζε θύθιν (Κξηηήξην 39, § 8.76).
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πκπέξαζκα.
ην Θεώξεκα § 11-14.3 ηνπ βηβιίνπ [6] θαίλεηαη, όηη ε ζρέζε (1) παξαπάλσ,
αιεζεύεη ζε ηξίγσλα, ελώ από ην παξαπάλσ Κξηηήξην 6 πξνθύπηεη όηη ε ζρέζε απηή αιεζεύεη θαη ζε εθθπιηζκέλα ηξίγσλα ζε επζεία, πνπ νη θνξπθέο ηνπο
απνηεινύλ εηδηθή ζεκεηνζεηξά, ηελ νπνία έρνπκε νλνκάζεη «πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε».
Σνύην ζεκαίλεη όηη ε ηζόηεηα ηνπ Θεσξήκαηνο § 11-14.3 ηνπ βηβιίνπ [6], αιεζεύεη θαη ζε «πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε».

Γεληθό πκπέξαζκα ζηα Κξηηήξηα 4-6.
Από ηηο Βνεζεηηθέο Πξνηάζεηο 2, 3, ην Θεώξεκα 11-14.3 ηνπ βηβιίνπ [6] θαη ηα
παξαπάλσ Κξηηήξηα 4, 5, 6, πξνθύπηεη ην παξαθάησ Γεληθό πκπέξαζκα:
Όιεο νη ηδηόηεηεο, πνπ έρνπλ ηα ηξίγσλα κε ηζνγώληέο ηνπο, αλάινγεο ηδηόηεηεο αιεζεύνπλ θαη όηαλ ηα ηξίγσλα εθθπιηζηνύλ ζε επζείεο, πνπ ηόηε νη θνξπθέο ηνπο απνηεινύλ εηδηθέο ζεκεηνζεηξέο, ηηο νπνίεο έρνπκε νλνκάζεη «πλεπζεηαθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο».
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Γ'. ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΡΗΚΧΝ ΓΔΜΧΝ
Γεληθά.
ηελ Αξκνληθή Γεσκεηξία πέληε είλαη νη κέζνδνη πνπ επηλνήζακε θαη εθαξκόδνπκε. Ζ κέζνδνο ηεο Δμόδνπ από Δπζεία ζε Δπίπεδό ηεο, ε κέζνδνο ησλ πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ, ε κέζνδνο ησλ Κιεηζηώλ θαη Αλνηθηώλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ θαη ε κέζνδνο ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
Παξαθάησ ζα αλαθεξζνύκε ζηηο δύν πξώηεο, ελώ ζηελ Σξίηε, Σεηάξηε θαη Πέκπηε κέζνδν, ζα αλαθεξζνύκε ζην Β′ Μέξνο.
4. ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΔΤΘΔΗΑ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΖ.
Ζ Μέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο ζηε ιύζε Πξνβιεκάησλ ζπλεπζεηαθώλ ζεκεηνζεηξώλ αζπλείδεηα. Σελ εθαξκόδνπκε ελζηηθησδώο.
Γηα παξάδεηγκα ηελ παξαπάλσ κέζνδν ρξεζηκνπνηνύκε ζηε ιύζε ησλ Πξνβιεκάησλ ηεο Υξπζήο Σνκήο, ηεο Αξκνληθήο Γηαίξεζεο ηκεκάησλ, θηι.
Δίλαη θαλεξό όηη ε ιύζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ δελ είλαη εύθνιε, αλ όρη αδύλαηε, αλ παξακείλνπκε ζηελ επζεία θαη δελ βγνύκε ζε επίπεδό ηεο.
Σελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο ζπλεηδεηνπνηήζακε εδώ πνπ καο ρξεηάζηεθε λα ιύζνπκε πνιιά πξνβιήκαηα αξκνληθώλ ζεκεηνζεηξώλ.
Μέρξη ηώξα ηελ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη εδώ ζηηο πξνεγνύκελεο Πξνηάζεηο 2,
4, 5, 6 θαη ζα ηελ εθαξκόδνπκε ζην εμήο ζπρλά, όκσο ηώξα ζπλεηδεηνπνηεκέλα.
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5. ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΡΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΓΔΜΧΝ.
5.1. Ηζηνξηθό.
Σελ λέα κέζνδν απηή, αλ θαη ηελ είρακε ρξεζηκνπνηήζεη ελζηηθησδώο ζπρλά
ζηνλ ηζηόηνπν mathematica.gr, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο καο, γηα ηε δεκηνπξγία απηνύ εδώ ηνπ βηβιίνπ, ζηε ιύζε πνιιώλ πξνβιεκάησλ, γεσκεηξηθώλ
ηόπσλ θαη ηελ απόδεημε Πξνηάζεσλ, εληνύηνηο δελ ην είρακε πξνζέμεη. Σελ
εθαξκόδακε κεραληθά.
Όηαλ ην ζπλεηδεηνπνηήζακε, ε ραξά καο ήηαλ απεξίγξαπηε θαη κε κεγάιν ελζνπζηαζκό ηελ αλαξηήζακε ζηνλ παξαπάλσ ηζηόηνπν, εθθξάδνληαο θαη ηνλ
ελζνπζηαζκό καο σο εμήο:
«ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΠΛΖΚΣΗΚΟ!!!.
Aαγαπεηνί θίινη, θίινη ηεο Γεσκεηξίαο,
ζήκεξα παλεγπξίδεη ε Γεσκεηξία, καδί θαη όινη εκείο νη θίινη ηεο.
Φίινη κνπ, έρνπκε ηε ραξά λα ζαο θάλνπκε γλσζηό όηη:
ΜΗΑ ΝΔΑ ΠΡΧΣΟΔΜΦΑΝΗΕΟΜΔΝΖ, ΠΗΣΔΤΧ, ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ,
έρεη γελλεζεί εδώ!!!»
5.2. Ολνκαζία.
Σε λέα κέζνδν απηή νλνκάζακε «ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΡΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ
ΓΔΜΧΝ», θαζώο εξγαιείν απηήο είλαη νη πκκεηξηθέο Κεληξηθέο Γέζκεο.
5.3. Πεξηγξαθή ηεο Μεζόδνπ θαη ρόιηα.
Με ηελ κέζνδν απηή επηηπγράλνπκε εύθνιεο απνδείμεηο-ιύζεηο Πξνηάζεσλ –
Πξνβιεκάησλ κε εληαίν ηξόπν, ζπρλά δύζθνισλ, πνπ αθνξνύλ Κιεηζηέο πλεπζεηαθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο εκεηνζεηξώλ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζπκκεηξηθέο θεληξηθέο δέζκεο
δεκηνπξγώληαο κηα ηέηνηα δέζκε. Γηα λα επηηύρνπκε ηνύην, πξνζπαζνύκε λα
βξνύκε, ην θέληξν κίαο ζπκκεηξηθήο θεληξηθήο δέζκεο επζεηώλ, κε έμνδν από
ηελ επζεία ηεο ζεκεηνζεηξάο, ζε επίπεδό ηεο, θαηά ηελ αληηζηνηρία: «Κάζε κία
αθηίλα ηεο δέζκεο απηήο λα πεξλά από έλα αληίζηνηρν ζεκείν ηεο αληίζηνηρεο
ζεκεηνζεηξάο».
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Έηζη, κε βάζε ηε δέζκε απηή πξνθύπηεη εύθνια θαη εληαία, κε ζπγθεθξηκέλν
ηξόπν, ε ζρεηηθή απόδεημε ή ιύζε.
Γηα κεγαιύηεξε επθνιία, ην παξαπάλσ θέληξν ηεο δέζκεο, λ Εεπγώλ πκκεηξηθώλ Αθηηλώλ, πξνηηκάκε λα είλαη ην ζηαζεξό ζεκείν, θάζε θνξά, από ην
νπνίν κε γσλίεο ηεο δέζκεο πνπ νξίδνληαη κεηαμύ δύν αθηηλώλ ηεο, θαηαιιήισο επηιεγκέλσλ ώζηε λα είλαη νξζέο (Δίλαη γλσζηό όηη ην ζεκείν απηό έρνπκε
νλνκάζεη «Οξζννπηηθό ζεκείν») [Βιέπε ζηα πξνεγνύκελα § 3.92 (δ)] (πεξηζζόηεξα αξγόηεξα ζηελ § 7).
Σα παξαπάλσ γίλνληαη θαηαλνεηά, αλ κειεηεζνύλ πξνζεθηηθά, νη ζρεηηθέο
Πξνηάζεηο θαη Πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε αλαθέξεη εδώ κέρξη ηώξα, αιιά θαη
όζα ζα αλαθεξζνύλ ζηε ζπλέρεηα.
Γηα ηελ εκπέδσζε ηεο κεζόδνπ πξνηείλνπκε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο θίινπο
λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηε λέα κέζνδν ζηελ απόδεημε ή ιύζε ζε
ζρεηηθέο Πξνηάζεηο θαη Πξνβιήκαηα, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζην εμήο.
Δίλαη θαλεξό όηη, αθνύ ν εληαίνο ηξόπνο απηόο εθαξκόδεηαη θαη δίλεη απνδείμεηο-ιύζεηο ζε κεγάιε ζεηξά Πξνηάζεσλ θαη Πξνβιεκάησλ, απνηειεί πξαγκαηηθά κία λέα «Δηδηθή Μέζνδν» γηα ηε Γεσκεηξία.
Δπεηδή κέρξη ηώξα, γηα ηελ κέζνδν απηή, δελ έρνπκε ζπλαληήζεη αιινύ θάηη
ην ζρεηηθό, πηζηεύνπκε όηη πξόθεηηαη πξαγκαηηθά γηα λέα κέζνδν πνπ πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ. Παξαθαινύκε ηνπο θίινπο αλαγλώζηεο ηνπ βηβιίνπ απηνύ, αλ
θάηη ζρεηηθό εληνπίζνπλ θάπνπ αιινύ λα καο ην θάλνπλ γλσζηό κε ηα πιήξε
ζηνηρεία ηνπ.
Σε κέζνδν απηή έρνπκε εθαξκόζεη θαη έρνπκε απνδείμεη ή ιύζεη εύθνια κεγάιν αξηζκό Πξνηάζεσλ θαη Πξνβιεκάησλ, ηα νπνία έρνπκε πεξηιάβεη ζην βηβιίν απηό κέρξη ηώξα ή ζα ζπκπεξηιάβνπκε ζε κηα πηζαλή λέα έθδνζε ηνπ βηβιίνπ απηνύ.
ηε ζπλέρεηα ζα εθαξκόζνπκε ζπρλά ηελ κέζνδν απηή, αιιά ηώξα ζπλεηδεηά,
εμεξρόκελνη ηαπηόρξνλα θαη από ηελ επζεία ζε επίπεδν ηεο. πλάκα ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζα δώζνπκε θαη άιινπο ηξόπνπο ιύζεο-απόδεημεο γηα ηελ
ζύγθξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο κεγάιεο αμίαο ηεο λέαο κεζόδνπ.
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5.4. Άιια Δίδε Κεληξηθώλ Γεζκώλ.
Μεηά ηελ επηλόεζε ησλ πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ, ζηε ζπλέρεηα καοπξνέθπςαλ θαη άιινπ είδνπο δέζκεο, όπσο νη Κιεηζηέο Καλνληθέο Κεληξηθέο
Γέζκεο, νη Κιεηζηέο Αξκνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο, νη Αλνηθηέο Καλνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο θαη νη Αλνηθηέο Αξκνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο, ζηηο νπνίεο ζα
αλαθεξζνύκε αξγόηεξα ζην Β′ Μέξνο ηνπ βηβιίνπ απηνύ.
5.5. Αμία ηεο Έξεπλαο.
Απηά ηα θαηαπιεθηηθά ζπκβαίλνπλ κε ηελ έξεπλα*.
Όζνη πηζηνί πξνζέιζεηε, γηα λα αλαβαζκίζνπκε θαη λα θέξνκε ζηελ επηθάληα
ηελ θαηεμνρήλ Διιεληθή επηζηήκε ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο.

*ΔΡΔΤΝΑ =
Απόιαπζε + Αλαθαιύςεηο + Έληνλεο πγθηλήζεηο ⇒
Γεκηνπξγία ⇒ Πξόνδνο.
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6. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΧΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ.
Γεληθά.
ηε ζπλέρεηα ζα πξνβνύκε ζηηο εθαξκνγέο ησλ ηδηνηήησλ ησλ πκκεηξηθώλ
Γεζκώλ, ησλ πλεπζεηαθώλ Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ θαη ησλ ρεηηθώλ Μεζόδσλ,
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.9, 4, 5, κε ηε κνξθή Γεσκεηξηθώλ Πξνηάζεσλ, Καηαζθεπώλ θαη Γεσκεηξηθώλ Σόπσλ, κε ηηο απνδείμεηο ηνπο, θαζώο
ζα καο ρξεηαζζνύλ γηα λα ζηεξίμνπκε ζε απηέο ηηο απνδείμεηο άιισλ Πξνηάζεσλ, θηι.
Παξάιιεια κε ηηο απνδείμεηο-ιύζεηο πνπ δίλνπκε κε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, ζπρλά ζα δώζνπκε θαη άιιεο, ρσξίο ηελ εθαξκνγή απηώλ, θπξίσο κε
ζθνπό ηελ ζύγθξηζε θαη απόδεημε ηεο κεγάιεο αμίαο ηνύησλ.
6.1. Ηδηόηεηα Απιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ησλ ηξηώλ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
(Δθαξκνγή ηνπ Κξηηεξίνπ 4).
Πξόηαζε 7 (ρήκα 4) .
ε θάζε ζεκεηνζεηξά Α, Β, Γ, Γ, Γ′, Β′, Α′, Γ′, πνπ απνηειεί Απιή πλεπζεηαθή
Αξκνληθή Δλέιημε ησλ ηξηώλ δεπγώλ ζπδπγώλ ζεκείσλ Α, Α' - Β, Β' - Γ, Γ', κε
δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ', είλαη:

ΑΒ ΓΓ Γ' Β' Α' Γ
.
.
.
=1,
ΒΓ ΓΓ' Β' Α' ΓΑ

(1).

ΑΒ ΓΓ ' Γ' Β' Α' Γ'
.
.
.
=1,
ΒΓ Γ ' Γ' Β' Α' Γ' Α

(2).

ΑΒ ΓΓ Γ' Β' Α' Γ'
.
.
.
=1,
ΒΓ ΓΓ' Β' Α' Γ' Α

(2′).

Απόδεημε.
Θεσξνύκε ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Α' – Β, Β', ηα νπνία πξνθαλώο ζα απνηεινύλ Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ'.

56 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ, Α′ Μέξνο.

Άξα, ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 4, ζα είλαη:

ΑΒ ΓΒ' Α' Γ
.
.
=1.
ΒΓ Β' Α' ΓΑ

(3).

Οκνίσο, ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Β, Β'- Γ, Γ', επίζεο ζα απνηεινύλ Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ', νπόηε ζα είλαη:

ΒΓ ΓΓ' Β' Γ
ΒΓ Β' Γ' ΓΓ
.
.
=1 ή
.
.
=1.
ΓΒ' Γ' Γ ΓΒ
ΓΓ Γ' Β' ΓΒ

(4).

πλεπώο, από ηηο (3). (4), παίξλνπκε:

ΑΒ ΓΒ' Α' Γ ΒΓ Β' Γ' ΓΓ
.
.
.
.
.
=1 ⇒ (1).
ΒΓ Β' Α' ΓΑ ΓΒ' Γ' Γ ΓΒ
Δμάιινπ, είλαη:

ΓΓ ΓΓ '
=
,
ΓΓ' Γ ' Γ'

Α' Γ Α' Γ '
=
.
ΓΑ Γ ' Α

(5).

Έηζη, αλ ιεθζνύλ ππόςε νη ζρέζεηο (5), ηόηε από ηελ (1), εύθνια παίξλνπκε
ηελ (2) θαη ηελ (2′).
Παξαηήξεζε..
Ζ Πξόηαζε 7 πξνθαλώο είλαη ζρεηηθή κε ηηο Πξνηάζεηο 4 θαη 8.
6.2. Ηδηόηεηα Απιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ησλ ηεζζάξσλ Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ.
(Δθαξκνγή ησλ Πξνηάζεσλ 4 θαη 7).
Πξόηαζε 8.
ε θάζε Απιή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ ηεζζάξσλ δεπγώλ ζπδπγώλ
ζεκείσλ Α, Α'- Β, Β', - Γ, Γ', -.Γ, Γ', κε δηπιά ζεκεία ηα Δ, Δ', είλαη:

ΑΒ ΓΓ ΔΓ ' Γ' Β' Α' Δ
.
.
.
.
=1,
ΒΓ ΓΔ Γ ' Γ' Β' Α' ΔΑ

(1).

ΑΒ ΓΓ Δ' Γ ' Γ' Β' Α' Δ'
.
.
.
.
=1,
ΒΓ ΓΔ' Γ ' Γ' Β' Α' Δ' Α

(2).

ΑΒ ΓΓ ΔΓ ' Γ' Β' Α' Δ'
.
.
.
.
=1,
ΒΓ ΓΔ Γ ' Γ' Β' Α' Δ' Α

(2′).
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Απόδεημε.
Θεσξνύκε ηα ηξία δεύγε ζεκείσλ Α, Α' – Β, Β' – Γ, Γ' ηα νπνία πξνθαλώο
ζα απνηεινύλ Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Δ, Δ'.
Άξα, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε 7, ζα είλαη:

ΑΒ ΓΔ Γ' Β' Α' Δ
.
.
.
=1.
ΒΓ ΔΓ ' Β' Α' ΔΑ

(3).

Οκνίσο, ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Γ, Γ' – Γ, Γ', ζα απνηεινύλ Αξκνληθή Δλέιημε,
κε δηπιά ζεκεία ηα Δ, Δ', νπόηε ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 4, ζα είλαη:

ΓΓ ΔΓ ' Γ' Δ
.
.
=1.
ΓΔ Γ ' Γ' ΔΓ

(4).

πλεπώο, από ηηο (3). (4), παίξλνπκε:

ΑΒ ΓΔ Γ' Β' Α' Δ ΓΓ ΔΓ ' Γ' Δ
.
.
.
.
.
.
=1 ⇒ (1).
ΒΓ ΔΓ ' Β' Α' ΔΑ ΓΔ Γ ' Γ' ΔΓ
Δμάιινπ, είλαη:

Γ ' Δ Γ ' Δ'
=
,
Δ' Γ
ΔΓ

Α' Δ Α' Δ'
=
.
ΔΑ Δ' Α

(5).

Έηζη, αλ ιεθζνύλ ππόςε νη ζρέζεηο (5), ηόηε από ηελ (1), εύθνια παίξλνπκε
ηελ (2) θαη (2′).
Παξαηεξήζεηο..
(α). Μεηά ηελ παξάγξαθν 3.2, ην Κξηηήξην 4 θαη ηηο Πξνηάζεηο 7 θαη 8, πηζηεύνπκε όηη αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ θαη γηα Αξκνληθέο Δλειίμεηο, ησλ 5,
6,…..,λ, δεπγώλ ζπδπγώλ ζεκείσλ, ζα έρνπκε θάζε θνξά αλάινγεο κε ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο (1), (2) (Σνύην κπνξεί λα απνδεηρζεί κειινληηθά).
(β). Ζ Πξόηαζε 8 πξνθαλώο είλαη ζρεηηθή κε ηηο Πξνηάζεηο 4 θαη 7.
6.3. Καηαζθεπή Απιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ελόο Κιάδνπ.
Ζ παξαθάησ Καηαζθεπή είλαη γλσζηή [26] (§ 194β), αιιά κε άιιε ιύζε.
Καηαζθεπή 9 (ρήκα 6) .
Απιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ελόο Κιάδνπ, δίλνληαη ηα δύν δεύγε
ζπδπγώλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Γ θαη δεηείηαη λα νξηζζεί ην δεύγνο ησλ δηπιώλ
ζεκείσλ ηεο Δ, Δ', ή κε παιαηόηεξε δηαηύπσζε:
Γίλεηαη επζεία (ε) θαη ε ηεηξάδα ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ ηεο Α, Γ, Γ, Β.
Να απνδεηρζεί όηη ππάξρεη έλα κόλν δεύγνο ζεκείσλ Δ, Δ' ηεο ίδηαο επζείαο (ε),
ηα νπνία ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ηα δύν ηκήκαηα ΑΒ, ΓΓ.
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Λύζε.
1νο Σξόπνο (ρήκα 6). (Με Βάζε ηνλ γη 1).
(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή εδώ έρνπκε
κηα

ζπλεπζεηαθή
Κ

ζεκεηνζεηξά, όπσο
θαη αιινύ έρνπκε
αλαθέξεη,

γηα

ηε

Δ'

Ζ

Α

ΓΠ Λ Δ

Γ

Ν

Β

ιύζε θαη ηνπ Πξνβιήκαηνο απηνύ, ζα

Κ'

πξέπεη λα βγνύκε
από ηελ επζεία ζε
επίπεδν ηεο θαη λα

χήκα 6.

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κέζνδν ησλ «πκκεηξηθώλ Γεζκώλ», νξίδνληαο ην Κέληξν Κ πκκεηξηθήο Γέζκεο Κ(ΑΓΓΒ).
Γηα λα επηηύρνπκε ηνύην, επηθαινύκαζηε ηνλ παξαπάλσ γη 1 (παξάγξαθνο 3.
92), ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηόλ λα νξίζνπκε έλα από ηα ζεκεία ηνπ, έζησ ην Κ.
Σν Κ, επεηδή ε δέζκε Κ(ΑΓΓΒ) πξέπεη λα είλαη ζπκκεηξηθή, κπνξεί λα νξηζζεί
ζαλ ηελ ηνκή δύν ίζσλ ηόμσλ, κε ρνξδέο ηα ηκήκαηα, ΑΓ θαη ΓΒ, πνπ γξάθνληαη πξνο ην ίδην κέξνο ηεο επζείαο ΑΒ.
Γηα επθνιία καο όκσο ρξεζηκνπνηνύκε σο ίζεο γσλίεο ηηο νξζέο. Γειαδή ζα
πξέπεη λα γξάςνπκε ηνπο δύν θύθινπο δηακέηξσλ ΑΓ, ΓΒ, πνπ είλαη ζηαζεξνί
θαη ησλ νπνίσλ νη ηνκέο Κ, Κ', είλαη ζεκεία ηνπ παξαπάλσ γη 1 [Πξνθαλώο
θαη ηα ζεκεία Κ, Κ' είλαη ζηαζεξά, ελώ ηα έρνπκε νλνκάζεη «Οξζννπηηθά εκεία» (§ 3.92 θαη 7)].
Έηζη, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ Καηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο δηακέηξσλ ΑΓ, ΓΒ νη νπνίνη ηέκλνληαη ζηα ζεκεία Κ,
Κ' [πκκεηξηθά σο πξνο ηελ επζεία (ε)].
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Φέξνπκε ηελ δηρνηόκν ηεο γσλίαο ΑΚΒ πνπ ηέκλεη ηελ (ε) ζε ζεκείν έζησ Δ.
ηελ ΚΔ θαη ζην ζεκείν Κ θέξνπκε θάζεηε πνπ ηέκλεη ηελ (ε) ζην Δ'.
Λέκε όηη ηα Δ, Δ', είλαη ηα δεηνύκελα δηπιά ζεκεία ηεο Δλέιημεο.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή είλαη ∠ΑΚΓ = ∠ΒΚΓ=1L ⇒ ∠ΑΚΓ - ∠ΓΚΓ = ∠ΒΚΓ - ∠ΓΚΓ ⇒∠ΑΚΓ
= ∠ΒΚΓ, νπόηε ε δέζκε Κ(ΑΓΓΒ) ζα είλαη πξαγκαηηθά ζπκκεηξηθή. Γειαδή ε
ΚΔ είλαη εζσηεξηθή δηρνηόκνο θαη ηεο γσλίαο ΓΚΓ. Άξα, αθνύ ε δέζκε
Κ(ΑΓΓΒ) είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΚΔ θαη ε ΚΔ' είλαη θάζεηε ζηελ ΚΔ, ελώ
ε δέζκε απηή ηέκλεηαη από επζεία ΑΓΓΒ, ηα δεύγε ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Γ, ζα
βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε (ελόο θιάδνπ), κε δηπιά ζεκεία ηα Δ,
Δ'(Βιέπε παξαπάλσ § 3.4). Δίλαη δπλαηό όκσο λα ζπλερίζνπκε θαη σο εμήο:
Αθνύ ζην ηξίγσλν ΑΚΒ ε ΚΔ είλαη από ηελ θαηαζθεπή ηεο δηρνηόκνο ηεο
γσλίαο ΑΚΒ θαη ε ΚΔ' είλαη θάζεηε ζηελ ΚΔ, ν θύθινο δηακέηξνπ ΔΔ', ζα είλαη
Απνιιώληνο θαη ν νπνίνο, σο γλσζηό, απνηειεί ηνλ παξαπάλσ γη, ηνπ νπνίνπ ην Κ είλαη έλα ζεκείν. Άξα απηόο ζα πεξλά θαη από ην Κ, νπόηε ηα Α, Β ζα
ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ηκήκα ΔΔ'.
Δπίζεο, επεηδή ζην ηξίγσλν ΓΚΓ ε ΚΔ είλαη δηρνηόκνο θαη ηεο γσλίαο ΓΚΓ, ν
θύθινο δηακέηξνπ ΔΔ' είλαη Απνιιώληνο, όπνηε θαη ηα Γ, Γ ζα δηαηξνύλ αξκνληθά ην ηκήκα ΔΔ'.
πλεπώο από ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξό όηη ηα Δ, Δ' είλαη ην δεηνύκελν
δεύγνο δηπιώλ ζεκείσλ ηεο Αξκνληθήο Δλέιημεο (ζρεηηθόο νξηζκόο ζηελ §3.4).
Από ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ ζεκείσλ Δ, Δ', πξνθύπηεη όηη απηά είλαη κνλαδηθά (ζηαζεξά).
2νο Σξόπνο (ρήκα 6) (παιαηόηεξνο).
(α). Αλάιπζε.
Αλ ππνζέζνπκε όηη ηα δεηνύκελα ζεκεία είλαη ηα Δ, Δ', ηόηε απηά ζα είλαη Α
σο πξνο ηα Α, Β, αιιά ηαπηόρξνλα θαη σο πξνο ηα Γ, Γ.
Άξα, αλ Κ είλαη ηπραίν ζεκείν θύθινπ δηακέηξνπ ΔΔ', ηόηε νη δέζκεο Κ(ΒΑΔΔ')
θαη Κ(ΓΓΔΔ') ζα είλαη αξκνληθέο, θαζώο ν θύθινο δηακέηξνπ ΔΔ' είλαη Απνιιώληνο ζηα ηξίγσλα ΚΑΒ, ΚΓΓ θαη ε ΚΔ ζα είλαη θνηλή δηρνηόκνο ησλ γσληώλ
ΑΚΒ θαη ΓΚΓ, ελώ ε ΚΔ' είλαη ε θνηλή εμσηεξηθή δηρνηόκνο ησλ ίδησλ γσληώλ,

60 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ, Α′ Μέξνο.

θαζώο ε ΚΔ' είλαη θάζεηε ζηελ ΚΔ.
Δπνκέλσο ζα είλαη ∠ΑΚΔ= ∠ΔΚΒ θαη ∠ΓΚΔ= ∠ΔΚΓ ⇒ ∠ΑΚΓ = ∠ΒΚΓ=σ. Γειαδή νη ΚΓ θαη ΚΓ ζα είλαη ηζνγώληεο ζην ηξίγσλν ΑΚΒ θαη επεηδή ην Κ είλαη ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ δηακέηξνπ ΔΔ', νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ Καηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Με ρνξδέο ηα ζηαζεξά ηκήκαηα ΑΓ, ΒΓ θαη ίζεο γσλίεο σ, γξάθνπκε ηόμα θύθισλ πνπ ηέκλνληαη ζηα ζεκεία Κ, Κ'.
Φέξνπκε ηε δηρνηόκν ηεο γσλίαο ΑΚΒ, ε νπνία ηέκλεη ηελ επζεία (ε) ζην ζεκείν Δ. Αλ Δ' είλαη ε ηνκή ηεο θάζεηεο ζηελ ΚΔ ζην Κ θαη ηεο επζείαο (ε), ηόηε
ιέκε όηη ηα Δ, Δ' είλαη ην δεηνύκελν δεύγνο ζεκείσλ.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ε ΚΔ ειήθζε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ θαη επεηδή ∠ΑΚΓ = ∠ΒΚΓ=σ

⇒ ∠ΑΚΓ - ∠ΓΚΓ = ∠ΒΚΓ - ∠ΓΚΓ ⇒∠ΑΚΓ = ∠ΒΚΓ, νη ΚΓ, ΚΓ είλαη ηζνγώληεο
ζην ηξίγσλν ΑΚΒ θαη επνκέλσο ε ΚΔ είλαη δηρνηόκνο θαη ηεο γσλίαο ΓΚΓ, ελώ
ε ΚΔ' ζα είλαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο ησλ δύν γσληώλ ΑΚΒ θαη ΓΚΓ, θαζώο ε
ΚΔ' ειήθζε θάζεηε ζηελ ΚΔ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ηα Δ, Δ' ηέκλνπλ αξκνληθά θαη
ηα δύν ηκήκαηα ΑΒ, ΓΓ. Δίλαη θαλεξό όηη ζην ίδην δεύγνο ζεκείσλ θζάλνπκε
θαη αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηνκή Κ'. Σνύην απνδεηθλύεηαη όπσο αθξηβώο
παξαπάλσ θαη γηα ην Κ.
πλήζσο θαη γηα επθνιία ηελ γσλία σ, ιακβάλνπκε ίζε κε 900, όπσο έρεη γίλεη
θαη ζην ρήκα 6, νπόηε ηα ηκήκαηα ΑΓ, ΒΓ, ΔΔ', από ηα Κ, Κ' θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο (Οξζνπηηθά εκεία).
Από ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ ζεκείσλ Δ, Δ', πξνθύπηεη όηη απηά είλαη κνλαδηθά (ζηαζεξά).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δπεηδή ηα Κ, Κ', όπσο θαη ε θνηλή δηρνηόκνο ΚΔ ησλ δύν γσληώλ, αιιά θαη ε
εμσηεξηθή ηνπο δηρνηόκνο, θαηαζθεπάδνληαη πάληνηε θαη ην πξόβιεκα απηό,
έρεη πάληνηε ιύζε.
Παξαηεξήζεηο
(α). Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 9, απνηειεί ε παξαθάησ Καηαζθεπή 11, ελώ ε
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10 είλαη ζρεηηθή κε ηελ 9.
(β). Ζ ιύζε ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 9, πηζηεύνπκε όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(γ). Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 9 θαη γηα θύθιν απνηειεί ε Καηαζθεπή 42(§ 9.3).
6.4. Καηαζθεπή Απιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Κιάδσλ.
Ζ παξαθάησ Καηαζθεπή είλαη γλσζηή [26] (§ 194β), αιιά κε άιιε ιύζε.
Καηαζθεπή 10 (ρήκα 7) .
Απιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Κιάδσλ, δίλνληαη ηα δύν δεύγε
ζπδπγώλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Γ θαη δεηείηαη λα νξηζζεί ην δεύγνο ησλ δηπιώλ
ζεκείσλ ηεο Δ, Δ', ή κε παιαηόηεξε δηαηύπσζε:
Γίλεηαη επζεία (ε) θαη ε ηεηξάδα ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ ηεο Α, Β, Γ, Γ.
Να απνδεηρζεί όηη ππάξρεη έλα κόλν δεύγνο ζεκείσλ Δ, Δ' ηεο ίδηαο επζείαο (ε),
ηα νπνία ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ηα δύν ηκήκαηα ΑΒ, ΓΓ.

Λύζε.
1νο Σξόπνο (ρήκα 7). (Με Βάζε

Κ

ηνλ γη 1).

ω

(α). Αλάιπζε.

ω

Δπεηδή εδώ έρνπκε κηα ζπλεπζεηαθή

ω

ω
Λ
Α

Δ

Β

Ν
Π

Ε Μ

Γ

Δ'

(ε)

Γ

ζεκεηνζεηξά,

όπσο θαη αιινύ
έρνπκε αλαθέξεη,

Κ'

γηα ηε ιύζε θαη
ηνπ Πξνβιήκαηνο
απηνύ, ζα πξέπεη

χήκα 7.

λα βγνύκε από ηελ επζεία ζε επίπεδν ηεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κέζνδν ησλ «πκκεηξηθώλ Γεζκώλ», νξίδνληαο ην Κέληξν Κ πκκεηξηθήο Γέζκεο
Κ(ΑΒΓΓ).
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Γηα λα επηηύρνπκε ηνύην, επηθαινύκαζηε ηνλ παξαπάλσ γη 1 ( παξάγξαθνο 3.
92), ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηόλ λα νξίζνπκε έλα από ηα ζεκεία ηνπ, έζησ ην Κ.
Σν Κ, αθνύ ε δέζκε Κ(ΑΒΓΓ) πξέπεη λα είλαη ζπκκεηξηθή, κπνξεί λα νξηζζεί
ζαλ ηελ ηνκή δύν ίζσλ ηόμσλ, κε ρνξδέο ηα ηκήκαηα, ΑΓ θαη ΒΓ, πνπ γξάθνληαη πξνο ην ίδην κέξνο ηεο επζείαο ΑΒ.
Γηα επθνιία καο όκσο ρξεζηκνπνηνύκε εδώ σο ίζεο γσλίεο ηηο νξζέο. Γειαδή
ζα πξέπεη λα γξάςνπκε ηνπο δύν θύθινπο δηακέηξσλ ΑΓ, ΒΓ, πνπ είλαη ζηαζεξνί θαη ησλ νπνίσλ νη ηνκέο Κ, Κ', είλαη ζεκεία ηνπ παξαπάλσ γη [Πξνθαλώο θαη ηα ζεκεία Κ, Κ' είλαη ζηαζεξά, ελώ ηα έρνπκε νλνκάζεη «Οξζννπηηθά
εκεία» (§ 3.92 θαη 7)].
Έηζη, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ Καηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο δηακέηξσλ ΑΓ, ΒΓ νη νπνίνη ηέκλνληαη ζηα ζεκεία Κ,
Κ' [πκκεηξηθά σο πξνο ηελ επζεία (ε)].
Φέξνπκε ηελ δηρνηόκν ηεο γσλίαο ΑΚΒ (ή ηεο γσλίαο ΓΚΓ), πνπ ηέκλεη ηελ (ε)
ζε ζεκείν έζησ Δ. ηελ ΚΔ θαη ζην ζεκείν Κ θέξνπκε θάζεηε πνπ ηέκλεη ηελ
(ε) ζην Δ'.
Λέκε όηη ηα Δ, Δ', είλαη ηα δεηνύκελα δηπιά ζεκεία ηεο Δλέιημεο.
(γ). Απόδεημε.
Αξθεί λα δείμνπκε όηη ηα Δ, Δ' ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα δύν ηκήκαηα ΑΒ, ΓΓ.
Πξαγκαηηθά επεηδή νη γσλίεο ΑΚΔ θαη ΓΚΔ' έρνπλ θάζεηεο πιεπξέο θαη είλαη
νμείεο, θαζώο είλαη κέξε ησλ νξζώλ γσληώλ ΑΚΓ θαη ΔΚΔ' αληίζηνηρα, ζα είλαη
ίζεο [28] (§ 127).
Με όκνην αθξηβώο ηξόπν απνδεηθλύνπκε όηη είλαη θαη ∠ΔΚΒ = ∠Δ'ΚΓ.
Αιιά, ∠ΑΚΔ = ∠ΔΚΒ (από ηελ θαηαζθεπή), νπόηε ζα είλαη θαη ∠ΓΚΔ' = ∠Δ'ΚΓ.
Γειαδή ε ΚΔ' είλαη δηρνηόκνο θαη ηεο γσλίαο ΓΚΓ. Άξα, αθνύ ε δέζκε
Κ(ΑΒΓΓ) είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΚΔ θαη ε ΚΔ' είλαη θάζεηε ζηελ ΚΔ, ελώ
ε δέζκε απηή ηέκλεηαη από επζεία ΑΒΓΓ, ηα δεύγε ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Γ, ζα
βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε (δύν θιάδσλ), κε δηπιά ζεκεία ηα Δ, Δ' (Βιέπε παξαπάλσ § 3.4). Δίλαη δπλαηό όκσο λα ζπλερίζνπκε θαη σο εμήο:
Αθνύ ζην ηξίγσλν ΑΚΒ, ε ΚΔ είλαη από ηελ θαηαζθεπή ηεο δηρνηόκνο ηεο
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γσλίαο ΑΚΒ θαη ε ΚΔ' είλαη θάζεηε ζηελ ΚΔ, ν θύθινο δηακέηξνπ ΔΔ', ζα είλαη
Απνιιώληνο θαη ν νπνίνο, σο γλσζηό, απνηειεί ηνλ παξαπάλσ γη, ηνπ νπνίνπ ην Κ είλαη έλα ζεκείν. Άξα απηόο ζα πεξλά θαη από ην Κ, νπόηε ηα Α, Β ζα
ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ηκήκα ΔΔ'.
Δπίζεο, επεηδή ζην ηξίγσλν ΓΚΓ ε ΚΔ' είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΓΚΓ, ν θύθινο δηακέηξνπ ΔΔ' είλαη Απνιιώληνο, όπνηε θαη ηα Γ, Γ ζα δηαηξνύλ αξκνληθά
ην ηκήκα ΔΔ'.
πλεπώο από ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξό όηη ηα Δ, Δ' είλαη ην δεηνύκελν
δεύγνο δηπιώλ ζεκείσλ ηεο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Κιάδσλ (ζρεηηθόο νξηζκόο ζηελ §3.4).
Από ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ ζεκείσλ Δ, Δ', πξνθύπηεη όηη απηά είλαη κνλαδηθά (ζηαζεξά).
2νο Σξόπνο (ρήκα 7) (παιαηόηεξνο).
(α). Αλάιπζε.
Αλ ππνζέζνπκε όηη ηα δεηνύκελα ζεκεία είλαη ηα Δ, Δ', ηόηε απηά ζα είλαη Α
σο πξνο ηα Α, Β, αιιά ηαπηόρξνλα θαη πξνο ηα Γ, Γ.
Άξα, αλ Κ είλαη ηπραίν ζεκείν εθηόο ηεο επζείαο (ε), ηόηε νη δέζκεο Κ(ΑΒΔΔ')
θαη Κ(ΓΓΔ'Δ) ζα είλαη αξκνληθέο.
Αλ ην Κ επηιεγεί έηζη ώζηε λα είλαη ∠ΑΚΒ= ∠ΓΚΓ, ε ΚΔ λα είλαη δηρνηόκνο ηεο
γσλίαο ΑΚΒ, αιιά ζπγρξόλσο ε ΚΔ' δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΓΚΓ, επεηδή ηα Δ,
Δ', είλαη Α σο πξνο ηα Α, Β, γη‟ απηό ε ΚΔ' ζα είλαη ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο
γσλίαο ΑΚΒ, θαη άξα θάζεηε ζηελ ΚΔ, ή ∠ΔΚΔ'=1L.
Αθόκε ε ΚΔ, επεηδή είλαη θάζεηε ζηελ ΚΔ', ε ΚΔ είλαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο
γσλίαο ΓΚΓ. Έηζη, αθνύ ΚΔ ⊥ΚΔ' ή ∠ΔΚΔ'=1L θαη νη ΚΔ, ΚΔ' είλαη δηρνηόκνη
ησλ ίζσλ γσληώλ ΑΚΒ, ΓΚΓ αληίζηνηρα, εύθνια βξίζθνπκε όηη θαη

∠ΑΚΓ= ∠ΒΚΓ=1L. Σνύην ζεκαίλεη όηη ην ζεκείν Κ είλαη ζηαζεξό θαη εύθνια
θαηαζθεπάδεηαη, θαζώο ηα ηκήκαηα ΑΓ θαη ΒΓ είλαη ηκήκαηα γλσζηά θαη θαίλνληαη από ην Κ κε νξζή γσλία.
Μεηά ηα παξαπάλσ, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Με δηακέηξνπο ηα ζηαζεξά ηκήκαηα ΑΓ, ΒΓ γξάθνπκε θύθινπο ησλ νπνίσλ ε
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κηα ηνκή έζησ όηη είλαη ην ζεκείν Κ.
Φέξνπκε ηηο δηρνηόκνπο ησλ γσληώλ ΑΚΒ, ΓΚΓ νη νπνίεο ηέκλνπλ ηελ επζεία
(ε) ζηα ζεκεία Δ, Δ' αληίζηνηρα, ηα νπνία ιέκε όηη είλαη ην δεηνύκελν δεύγνο
ζεκείσλ.
(γ). Απόδεημε.
Αξθεί λα δείμνπκε όηη ηα Δ, Δ' ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ηα δύν ηκήκαηα ΑΒ, ΓΓ.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ∠ΑΚΓ= ∠ΒΚΓ=1L ⇒ ∠ΑΚΒ+ ∠ΒΚΓ= ∠ΓΚΒ+ ∠ΓΚΓ

⇒∠ΑΚΒ= ∠ΓΚΓ.
Έηζη, επεηδή θαη νη ΚΔ, ΚΔ' είλαη δηρνηόκνη ησλ ίζσλ γσληώλ ΑΚΒ, ΓΚΓ εύθνια
βξίζθνπκε όηη θαη ∠ΔΚΔ'=1L, ή ΔΚ ⊥ΚΔ' ή νη ΔΚ, ΚΔ' είλαη θαη εμσηεξηθέο δηρνηόκνη ησλ γσληώλ ΓΚΓ, ΑΚΒ αληίζηνηρα, νπόηε ζύκθσλα κε ηα γλσζηά ηα Δ,
Δ' είλαη ηα Α ησλ Α, Β, αιιά ηα Δ, Δ' είλαη ηα Α θαη ησλ Γ, Γ, ή όηη ηα Δ, Δ'
ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ηα δύν ηκήκαηα ΑΒ, ΓΓ ηαπηόρξνλα.
Από ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ ζεκείσλ Δ, Δ', πξνθύπηεη όηη απηά είλαη κνλαδηθά (ζηαζεξά).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δπεηδή ηα Κ, Κ' είλαη ζηαζεξά θαη θαηαζθεπάδνληαη πάληνηε θαη επεηδή ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ είλαη κία θαη θαηαζθεπάδεηαη πάληνηε θαη ην δεύγνο ησλ
ζεκείσλ Δ, Δ' είλαη κόλν έλα, επεηδή θάηη αλάινγν ηζρύεη θαη γηα ηε γσλία ΓΚΓ,
ην πξόβιεκα έρεη πάληνηε ιύζε θαη κάιηζηα κόλν κηα, ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ
Δ, Δ'.
Δίλαη θαλεξό όηη θαη ε άιιε ηνκή Κ' ησλ παξαπάλσ θύθισλ αλ ιεθζεί θαη πάιη ζηε ιύζε ησλ ίδησλ ζεκείσλ Δ, Δ' ζα θζάζνπκε, ιόγσ ζπκκεηξίαο ησλ Κ, Κ',
σο πξνο ηελ (ε).
Παξαηεξήζεηο.ε
(α). Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 10, απνηειεί ε παξαθάησ Καηαζθεπή 11, ελώ ε
10 είλαη ζρεηηθή κε ηελ 9.
(β). Οη ιύζεηο ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 10, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέεο θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 10 θαη γηα θύθιν απνηειεί ε Καηαζθεπή 42 (§
9.3).
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6.5. Γηπιή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ
Καζεκία θαη ησλ δύν θαη ελόο Κιάδνπ.
Δπέθηαζε ησλ Καηαζθεπώλ 9 θαη 10 (Νέα Καηαζθεπή).
Καηαζθεπή 11 (ρήκα 8) .
Γηπιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν θαη ελόο Κιάδσλ αληίζηνηρα,
δίλνληαη ηα δύν δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ Α, Γ θαη Β, Γ ηεο κίαο, Α, Β θαη Γ, Γ
ηεο άιιεο, θαη δεηνύληαη λα νξηζζνύλ ηα δύν δεύγε ησλ δηπιώλ ζεκείσλ ηνπο
Δ, Δ' θαη Ε, Ε' αληίζηνηρα θαη λα απνδεηρζεί όηη ηα ζεκεία Ε', Δ, Ε, Δ' απνηεινύλ
αξκνληθή ηεηξάδα, ή κε παιαηόηεξε δηαηύπσζε:
Γίλεηαη επζεία (ε) θαη ε ηεηξάδα ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ ηεο Α, Γ, Γ, Β.
Να απνδεηρζεί όηη ππάξρεη έλα κόλν δεύγνο ζεκείσλ Δ, Δ' ηεο ίδηαο επζείαο (ε),
ηα νπνία ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ηα δύν ηκήκαηα ΑΓ, ΒΓ θαη έλα κόλν δεύγνο
ζεκείσλ Ε, Ε' ηεο επζείαο (ε), ηα νπνία ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ηα ηξία ηκήκαηα
ΑΒ, ΓΓ, ΔΔ'.

Μ

Ε'

Κ

Α

Δ

ΓΠ Λ Ε Ο

Γ

Δ' Ν

(ε)

Β

Μ'

χήκα 8.

Λύζε (ρήκα 8).
(α). Αλάιπζε.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο παξαπάλσ Καηαζθεπέο 9 θαη 10, νδεγνύκαζηε

66 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ, Α′ Μέξνο.

ζηελ παξαθάησ Καηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Με δηακέηξνπο ηα ζηαζεξά ηκήκαηα ΑΓ, ΒΓ γξάθνπκε θύθινπο πνπ ηέκλνληαη
ζηα ζπκκεηξηθά ζεκεία Μ, Μ', σο πξνο ηελ (ε).
Αλ νη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ ΑΜΓ, ΒΜΓ, ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα ζεκεία Δ, Δ'
αληίζηνηρα θαη αλ νη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηρνηόκνη ηεο γσλίαο ΑΜΒ, ηέκλνπλ ηελ (ε) ζηα ζεκεία Ε, Ε' αληίζηνηρα, ιέκε όηη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Δ, Δ'
θαη Ε, Ε', είλαη ηα δεηνύκελα.
(γ). Απόδεημε.
ύκθσλα κε ηελ απόδεημε ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 10, ηα ζεκεία Δ, Δ' είλαη
ηα δεηνύκελα.
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 9, ηα ζεκεία Ε, Ε', επεηδή ην
Ε' είλαη ην Α ηνπ Ε σο πξνο ηα Α, Β θαη Γ, Γ, ηα Ε, Ε' δηαηξνύλ αξκνληθά ηα ΑΒ,
ΓΓ.
Απνκέλεη λα απνδείμνπκε όηη ηα Ε, Ε' δηαηξνύλ αξκνληθά θαη ην ηκήκα ΔΔ'.
Πξαγκαηηθά, επεηδή νη ΜΔ, ΜΔ' από ηελ θαηαζθεπή ηνπο, είλαη δηρνηόκνη ησλ
γσληώλ ΑΜΓ, ΒΜΓ αληίζηνηρα θαη επεηδή νη ΜΓ, ΜΓ είλαη ηζνγώληεο ζην ηξίγσλν ΑΜΒ θαη νη γσλίεο ΑΜΓ, ΒΜΓ είλαη ίζεο [Απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 10 (2
νο

ηξόπνο)], εύθνια απνδεηθλύνπκε όηη θαη νη ΜΔ, ΜΔ' είλαη ηζνγώληεο ζην ηξί-

γσλν ΑΜΒ. Δπνκέλσο ε θνηλή δηρνηόκνο ΜΕ ησλ γσληώλ ΑΜΒ, ΓΜΓ, ζα είλαη
δηρνηόκνο θαη ηεο γσλίαο ΔΜΔ', ελώ ε ΜΕ' είλαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο ίδηαο
γσλίαο ΔΜΔ', θαζώο ε ΜΕ' είλαη θάζεηε ζηελ ΜΕ, ηα Ε, Ε' ζα ηέκλνπλ αξκνληθά
θαη ην ηκήκα ΔΔ'. πλεπώο θαη ηα Ε, Ε', είλαη ηα δεηνύκελα.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ Καηαζθεπέο 9 θαη 10, ηα δύν Πξνβιήκαηα
απηά έρνπλ πάληα ιύζε θαη ην Πξόβιεκα 11 έρεη πάληνηε ιύζε, ελώ ηα δεύγε
ησλ ζεκείσλ Δ, Δ' θαη Ε, Ε' είλαη κνλαδηθά, θαζώο ην Μ θαη νη ΜΔ, ΜΔ', ΜΕ, ΜΕ',
είλαη κνλαδηθά θαη θαηαζθεπάδνληαη πάληνηε.
Παξαηεξήζεηο.
(α). ην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε πξνθαλώο θαη αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ην
ζεκείν Μ', ιόγσ ζπκκεηξίαο σο πξνο ηελ (ε).
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(β). H παξαπάλσ Καηαζθεπή, κε ηελ παξαπάλσ ιύζε ηεο πηζηεύνπκε όηη
πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ, ελώ απνηειεί πξνθαλώο επέθηαζε ησλ Καηαζθεπώλ
9 θαη 10, απνηειεί δε πξνθαλώο κηα πνιύ δύζθνιε Καηαζθεπή.
(γ). Μεηά ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή 11 θαη ηνλ νξηζκό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
παξαπάλσ παξάγξαθν 2.1, παξαηεξνύκε όηη ζην παξαπάλσ ζρήκα 8, έρνπκε ηηο παξαθάησ αξκνληθέο ελειίμεηο:
1/. Αλ Κ είλαη ην κέζν ηνπ ΕΕ', ζύκθσλα κε Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα, ζα είλαη:
ΕΚ2=Ε'Κ2= ΜΚ2=ΚΑ.ΚΒ = ΚΓ.ΚΓ= ΚΔ.ΚΔ'.

(1).

Σνύην ζεκαίλεη όηη εδώ έρνπκε αξκνληθή ελέιημε, κε ηξία δεύγε ζεκείσλ Α-Β,
Γ-Γ, Δ-Δ', κε θέληξν ην Κ, κε δηπιά ζεκεία ηα Ε, Ε' θαη δύλακε ην ΕΚ2 ή ην ΜΚ2.
2/. Αλ Ο είλαη ην κέζν ηνπ ΔΔ', ζύκθσλα κε Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα, ζα είλαη:
ΔΟ2=Δ'Ο2= ΜΟ2=ΟΑ.ΟΓ = ΟΒ.ΟΓ.

(2).

Αθόκε, επεηδή θαη ηα Δ, Δ', ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ην ΕΕ', ε γσλία ΟΜΚ είλαη
νξζή, θαζώο νη θύθινη Ο(Ο, Μ) θαη Κ(Κ, Μ) είλαη νξζνγώληνη θαη ηα Κ, Ο ∈(ε), ζα
είλαη θαη:

ΔΟ2=Δ'Ο2=ΟΕ.ΟΕ'.

(3).

Άξα, από ηηο (2) θαη (3), παίξλνπκε:
ΔΟ2=Δ'Ο2= ΜΟ2=ΟΑ.ΟΓ = ΟΒ.ΟΓ=ΟΕ.ΟΕ'.

(4).

Ζ (4) ζεκαίλεη όηη εδώ έρνπκε κία άιιε αξκνληθή ελέιημε, κε ηξία δεύγε ζεκείσλ Α-Γ, Β-Γ, Ε-Ε', κε θέληξν ην Ο, κε δηπιά ζεκεία ηα Δ, Δ' θαη δύλακε ην ΟΜ2
ή ην ΟΔ2.
(δ). Παξαηεξνύκε όηη θαη νη δύν παξαπάλσ ελειίμεηο, έρνπλ θνηλά ηα δύν Οξζννπηηθά εκεία ηνπο Μ, Μ'. Άξα ηα ηκήκαηα ΑΓ, ΓΒ, ΔΔ', ΕΕ', θαίλνληαη από
ηα Μ, Μ' κε νξζέο γσλίεο θαη επνκέλσο απηά είλαη εηδηθά, νπόηε ηα ραξαθηεξίδνπκε σο «Οξζννπηηθά εκεία Γηπιήο Δλειίμεσο δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ ησλ δύν θαη ελόο Κιάδνπ» (§ 7).
(ε). Αλ ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΜ πξνο ην Μ, νξίζνπκε ζεκείν β, ηόηε νη γσλίεο
βΜΕ' θαη ΓΜΕ είλαη ίζεο, θαζώο έρνπλ θάζεηεο πιεπξέο θαη είλαη νμείεο. Σν ίδην
νη γσλίεο Ε'ΜΑ θαη ΕΜΓ θαη επεηδή νη γσλίεο βΜΑ θαη ΓΜΓ είλαη ίζεο, ελώ νη
ΜΕ' θαη ΜΕ είλαη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ βΜΑ θαη ΓΜΓ, αληίζηνηρα, ζα είλαη:

∠βΜΕ'= ∠Ε'ΜΑ= ∠ΓΜΕ = ∠ΕΜΓ=θ.

(5).

Δπίζεο, νη γσλίεο ΑΜΔ, ΓΜΔ' είλαη ίζεο, γηαηί έρνπλ θάζεηεο πιεπξέο, ην ίδην
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θαη νη γσλίεο ΔΜΓ θαη Δ'ΜΒ, θαη επεηδή νη ΑΜΓ θαη ΓΜΒ είλαη ίζεο, ελώ νη ΜΔ
θαη ΜΔ' είλαη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ ΑΜΓ θαη ΒΜΓ, αληίζηνηρα, ζα είλαη:

∠ΑΜΔ = ∠ΔΜΓ= ∠ΓΜΔ'= ∠Δ'ΜΒ=σ.

(6).

Αθόκε είλαη: ∠ΑΜΓ= ∠ΑΜΔ+ ∠ΔΜΓ+ ∠ΓΜΔΕ+ ∠ΕΜΓ=
σ+σ+θ+θ=2(σ+θ)=1L, ή σ+θ=450.

(7).

(ζη). Αλ Φ, Φ′ είλαη ηα ζεκεία ηνκήο ηνπ θύθινπ δηακέηξνπ ΜΜ′ κε ηελ (ε), ηόηε
επεηδή ηα ηξίγσλα ΜΦΦ′, ΜΑΓ, ΜΓΒ είλαη νξζνγώληα θαη ην ΜΠ είλαη ην θνηλό
ύςνο ηνπο, ζα είλαη:

ΜΠ2=Μ′Π2=ΦΜ2=Φ′Π2=ΠΑ.ΠΓ=ΠΓ.ΠΒ.

(8).

Σνύην όκσο δε καο επηηξέπεη λα πνύκε όηη κε ηνλ παξαπάλσ ηξόπν πεηύρακε
θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ Γηπιώλ εκείσλ Φ, Φ′ Αξκνληθήο Δλέιημεο, πνπ έρεη
δεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα δεύγε Α, Γ θαη Γ, Β. Γειαδή δελ έρνπκε επηηύρεη
ηελ θαηαζθεπή Σξηπιήο Δλέιημεο ησλ ηεζζάξσλ ζεκείσλ Α, Γ, Γ, Β, γηαηί ηα Α,
Γ, βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηνπ κέζνπ Π ηνπ ηκήκαηνο ΦΦ′. Οκνίσο θαη ηα Γ, Β
(§ 7).
(δ). Από ηα παξαπάλσ θαη ηηο Πξνηάζεηο 30, 31 θαη 32 α, πξνθύπηεη όηη ε δέζκε Μ(Ε′ΔΕΔ′) είλαη Καλνληθή (§ 12.1). Γειαδή είλαη:

∠Ε′ΜΔ= ΔΜΕ= ∠ΕΜΔ'= =450.
(ε). Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 11 θαη ζε θύθιν δίλνπκε κε ηελ Καηαζθεπή 43
(§ 9.4).

(ζ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 9, 10, 30, 31, 32α, 43, 204.
6.6. Καηαζθεπή εκείνπ πλεπζεηαθήο Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο.
Δπέθηαζε ησλ Καηαζθεπώλ 9, 10 θαη 11 (Νέα Καηαζθεπή).
Καηαζθεπή 12 (ρήκα 9 θαη 9α).
Γίλεηαη επζεία (ε) θαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηεο Α, Γ, Γ, Β. ηελ επζεία (ε) λα
νξηζζεί ζεκείν Δ, γηα ην νπνίν λα είλαη:

ΑΓ ΑΓ ΓΔ
ΑΓ ΒΔ ΓΓ
ή
=
.
.
.
= 1.
ΓΒ ΓΓ ΔΒ
ΓΒ ΔΓ ΓΑ

(1).

ΓΓ ΓΑ ΓΒ
ΓΓ ΔΒ ΓΑ
ή
=
.
.
.
= 1.
ΓΔ ΑΓ ΒΔ
ΓΔ ΒΓ ΑΓ

(2).

Λύζεηο.
Λύζε 1ε (ρήκα 9) Με βάζε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 4 (παξάγξαθνο 3.95).
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(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ε νπνία καο ζπκίδεη ην παξαπάλσ Κξηηήξην 4,

Κ
ω
θ

θ

ω

Γ'

(ε)

Ο

Α

Γ

Γ

Δ

Β

χήκα 9.

βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα όηη αλ Δ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν θαη αλ Γ' είλαη ην
ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ, σο πξνο ηα Α, Β, ηόηε ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη
Γ, Δ, ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ' (Αληίζηξνθν
ηνπ Κξηηεξίνπ 4).
Έηζη νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή ηνπ ζεκείνπ Δ.
(β). Καηαζθεπή.
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο Αξκνληθήο Δλέιημεο (παξάγξαθνο 3,4), ην
Γ' πξέπεη λα είλαη ην ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β θαη ην Δ ην Α
ηνπ Γ σο πξνο ηα Γ, Γ', νξίδνπκε πξώηα, θαηά ηα γλσζηά, ην Γ' σο ζπδπγέο
αξκνληθό ηνπ Γ' σο πξνο ηα Α, Β θαη ζηε ζπλέρεηα ην Δ σο Α ηνπ Γ σο πξνο
ηα Γ, Γ', πνπ είλαη γλσζηά.
Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γ', όπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε, ην Δ είλαη δπλαηό
λα νξηζζεί θαη αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζρέζε ΟΓ2=ΟΓ.ΟΔ, αθνύ νξηζζεί ην
κέζνλ Ο ηνπ ΓΓ'.
(γ). Απόδεημε.
Από ηνλ παξαπάλσ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ ζεκείσλ Γ' θαη Δ, πξνθύπηεη όηη
ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά
ζεκεία ηα Γ, Γ' (ζρεηηθόο νξηζκόο ζηελ § 3,4), νπόηε γηα ηα ζεκεία Α, Γ, Γ, Δ, Β,
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Γ' ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1) (Δπζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 4).
Ζ ζρέζε (2), αιεζεύεη γηαηί από ηε ζρέζε (1) πνπ απνδείμακε όηη αιεζεύεη,
πξνθύπηεη εύθνια ε ζρέζε (2), ε νπνία πξνθαλώο θαη ζα αιεζεύεη, θαζώο αιεζεύεη ε ηζνδύλακή ηεο (1).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Με αλάινγν ηξόπν θαηαζθεπάδνπκε ηα Γ' θαη Δ θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα
δνζκέλα ζεκεία έρνπλ ηελ δηάηαμε Γ, Α, Γ, Β, ή ηελ δηάηαμε Γ, Γ, Β, Α (Αξκνληθή Δλέιημε δύν Κιάδσλ).
Καη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε απόδεημε γίλεηαη όπσο ζηελ παξαπάλσ απνδείμεη, βαζηδόκελνη θαη πάιη ζην ίδην Κξηηήξην 4, ην νπνίν αιεζεύεη θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο.
Δίλαη πξνθαλέο όηη ππάξρεη θαη δεύηεξν ζεκείν Δ' πνπ αιεζεύεη ηηο ζρέζεηο (1)
θαη (2). Σνύην πξνθαλώο ζα είλαη ην Α, Δ' ηνπ Δ σο πξνο ηα Β, Γ, θαζώο θαη
γη‟ απηό ζα είλαη

ΒΔ ' ΒΔ
ΑΓ ΒΔ' ΓΓ
. Έηζη, ε (1) γίλεηαη
=
.
.
= 1.
Δ' Γ ΔΓ
ΓΒ Δ' Γ ΓΑ

Ζ Καηαζθεπή απηή είλαη θαλεξό όηη γίλεηαη κε ηνπο ίδηνπο ηξόπνπο πνπ γίλεηαη
εδώ θαη όηαλ δεηείηαη ε Καηαζθεπή ελόο άιινπ ζεκείνπ από ηα Α, Β, Γ αληί ηνπ
Δ.
Παξαηήξεζε.
Ζ Καηαζθεπή απηή, επεθηείλεηαη θαη ζε θύθιν ζηελ παξάγξαθν 46 (§ 9.7).
Λύζε 2ε (ρήκα 9) (Παιαηόηεξε) (Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2).
(α). Αλάιπζε.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2 (Έςηινλ Μέξνπο), ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ε ζρέζε (1) απηήο, είλαη αλάινγε κε ηελ ζρέζε (1) ηεο δεηνύκελεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο.
Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε, ππνζέηνπκε όηη ην δεηνύκελν ζεκείν νξίζζεθε θαη είλαη ην Δ, νπόηε αξθεί λα νξίζνπκε, εθηόο ηεο ΑΒ ζεκείν Κ γηα ην
νπνίν ε ΚΓ λα είλαη θνηλή δηρνηόκνο ησλ γσληώλ ΑΚΒ θαη ΓΚΔ.
Σνύην επηηπγράλεηαη σο εμήο:
Αλ Γ' είλαη ην Α ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β θαη γξάςνπκε ηνλ Απνιιώλην θύθιν
δηακέηξνπ ΓΓ' ηόηε γηα ηπραίν ζεκείν Κ ηνπ θύθινπ απηνύ, ε ΚΓ ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ ηνπ ηξηγώλνπ ΚΑΒ.
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Δμάιινπ, αθνύ ην Δ είλαη ην δεηνύκελν ζα αιεζεύεη ε (1) θαη επνκέλσο, ζύκθσλα κε ην 10 αληίζηξνθν ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2, ή ΚΔ ζα είλαη ηζνγώληνο ηεο ΚΓ, νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ Καηαζθεπή ηνπ Δ.
(β). Καηαζθεπή.
Οξίδνπκε ην Α, Γ' ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β θαη κε δηάκεηξν ην ΓΓ', γξάθνπκε
ηνλ Απνιιώλην θύθιν ζηνλ νπνίν νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Κ, νπόηε ζύκθσλα
κε ηα γλσζηά, ε ΚΓ ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Κ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΚΒ. ην
ηξίγσλν ΚΑΒ, από ην Κ θέξνπκε ηελ ηζνγώλην ηεο ΚΓ πνπ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην
Δ. Λέκε όηη ηo δεηνύκελν ζεκείν είλαη ην Δ.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ζην ηξίγσλν ΚΑΒ ε ΚΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ θαη νη ΚΓ, ΚΔ
είλαη ηζνγώληεο, ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2, ζα αιεζεύεη
ε ζρέζε (1). Άξα, ην Δ είλαη ην δεηνύκελν.
Σέινο επεηδή από ηελ (1) εύθνια παίξλνπκε ηελ (2), ε θαηαζθεπή ηνπ Δ θαη
ζηελ πεξίπησζε ηεο ζρέζεσο (2), αλάγεηαη ζηελ ακέζσο παξαπάλσ αλαθεξόκελε.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δίλαη πξνθαλέο όηη ππάξρεη θαη δεύηεξν ζεκείν Δ' πνπ αιεζεύεη ηηο ζρέζεηο (1)
θαη (2). Σνύην πξνθαλώο ζα είλαη ην Α, Δ' ηνπ Δ σο πξνο ηα Β, Γ, θαζώο θαη
γη‟ απηό ζα είλαη

ΒΔ ' ΒΔ
ΑΓ ΒΔ' ΓΓ
. Έηζη, ε (1) γίλεηαη
=
.
.
= 1.
Δ' Γ ΔΓ
ΓΒ Δ' Γ ΓΑ

Με αλάινγν ηξόπν εξγαδόκαζηε θαη όηαλ ηα Γ, Γ βξίζθνληαη ζε άιιεο ζέζεηο
ηεο επζείαο ΑΒ σο πξνο ηα Α, Β.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη γηα ηε ιύζε ηνπ παξαπάλσ Πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ κέζνδν ησλ «πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ» κε ηελ έμνδν από
ηελ επζεία ζε επίπεδό ηεο.
(β). Δίλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη κεξηθνύο άιινπο ηξόπνπο, από
απηνύο πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ ιύζε ηεο Καηαζθεπήο 2ε(35) ηνπ βηβιίνπ καο [31], ηόκνο 3.
(γ). ύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο ησλ παξαγξάθσλ 3.3 θαη 3.4, ε δέζκε
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Κ(ΑΓΓΔΒ), είλαη «πκκεηξηθή Γέζκε», ελώ ε ζεκεηνζεηξά Γ', Α, Γ, Γ, Δ, Β, απνηειεί «Αξκνληθή Δλέιημε», κε πδπγή Εεύγε εκείσλ ηα Α, Β θαη Γ, Δ θαη κε Γηπιά εκεία ηα Γ, Γ′.
(δ). Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 12 θαη ζε θύθιν, απνηειεί ε Καηαζθεπή 46.
Λύζε 3ε (ρήκα 9α) (Παιαηόηεξε) (Με βάζε ηα Θεσξήκαηα Ceva, Πάππνπ,
θηι).
(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή, ε δεύηεξε ηζόηεηα ησλ (1), καο ζπκίδεη ηα Θεσξήκαηα Ceva θαη Πάππνπ, πξνζπαζνύκε ηνπο ιόγνπο πξώην θαη ηξίην ηεο ηζόηεηαο (1), πνπ καο είλαη γλσζηνί, λα ηνπο ηνπνζεηήζνπκε θαηαιιήισο ζηηο πιεπξέο ηξηγώλνπ ηνπ
νπνίνπ ε κία πιεπξά λα είλαη ην ηκήκα ΒΓ, ηνπ νπνίνπ δεηάκε ηελ δηαίξεζε κε
ην ζεκείν Δ [δεύηεξνο ιόγνο ηεο (1)].
Γηα λα επηηύρνπκε ηνύην εξγαδόκαζηε σο εμήο:

Α'

Γ'
Γ'
Κ

Α

Γ

Δ

Γ

Β

(ε)

Δ'

χήκα 9α.

(β). Καηαζθεπή.
ε επίπεδν ηεο επζείαο (ε), νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Α' [πξνθαλώο εθηόο ηεο
(ε)].
ην ηξίγσλν Α'ΒΓ κεηαθέξνπκε, κε παξάιιειεο ζηελ ΑΑ' από ηα Γ θαη Γ, ηνπο
ηξίην θαη πξώην ιόγνπο ηεο (1) αληίζηνηρα, ζηηο πιεπξέο ηνπ Α'Γ, Α'Β, νπόηε
έρνπκε ηα ζεκεία Γ' θαη Γ', αληίζηνηρα.
Φέξνπκε ηηο ΒΓ', ΓΓ' πνπ ηέκλνληαη έζησ ζε ζεκείν Κ.
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Πξνεθηείλνπκε ηηο Α'Κ θαη Γ'Γ' πνπ ηέκλνπλ ηελ (ε) ζηα ζεκεία Δ θαη Δ' αληίζηνηρα. Λέκε όηη ηα Δ θαη Δ' είλαη ηα δεηνύκελα ζεκεία.
(γ). Απόδεημε.
Πξνθαλώο (Θεώξεκα Θαιή), ζα είλαη:

Α' Γ' ΑΓ
,
=
Γ' Β ΓΒ

ΓΓ '
ΓΓ
.
=
Γ' Α' ΓΑ

(3).

Αλ ζην ηξίγσλν Α'ΒΓ εθαξκόζνπκε ην Θεώξεκα Ceva θαη αλ ιάβνπκε ππόςε
καο ηηο (3), ζα έρνπκε κε ηε ζεηξά:

Α' Γ' ΒΔ ΓΓ'
ΑΓ ΒΔ ΓΓ
.
.
=1 ⇒
.
.
= 1.
Γ' Β ΔΓ Γ' Α'
ΓΒ ΔΓ ΓΑ

(4).

(δ). Γηεξεύλεζε.
ύκθσλα κε Θεώξεκα Πάππνπ, γηα ην Πι. ηεηξάπιεπξν Α'Γ'ΚΓ'ΒΓ, ζα είλαη:

Έηζη, ε (4) ιόγσ ηεο (5), γίλεηαη:

ΒΔ ΒΔ '
.
=
ΔΓ Δ' Γ

(5).

ΑΓ ΒΔ' ΓΓ
.
.
= 1.
ΓΒ Δ' Γ ΓΑ

(6).

Σνύην ζεκαίλεη όηη θαη ην ζεκείν Δ' απνηειεί ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Δίλαη θαλεξό όηη ηελ ζρέζε (6) κπνξνύκε βξνύκε θαη σο εμήο:
Από ην ηξίγσλν Α'ΒΓ θαη δηαηέκλνπζα ηελ Γ'Γ'Δ', κε εθαξκνγή ηνπ Θεσξήκαηνο Μελειάνπ θαη αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο (3), παίξλνπκε:

Α' Γ' ΒΔ' ΓΓ'
ΑΓ ΒΔ' ΓΓ
.
.
=1 ⇒
.
.
= 1.
Γ' Β Δ' Γ Γ' Α'
ΓΒ Δ' Γ ΓΑ
Παξαηήξεζε.
Δίλαη πξνθαλέο, όηη ν παξαπάλσ ηξόπνο ιύζεο 3 ηεο Καηαζθεπήο είλαη πνιύ
πην απιόο από ηνλ ηξόπν 2, θαζώο ν ηξόπνο 2 ζηεξίδεηαη ζηελ άγλσζηε κέρξη πξόηηλνο Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2. Όκσο ηνύηνλ αλαθέξακε εδώ ζα κηα εθαξκνγή ηεο Πξόηαζεο απηήο, αιιά θαη γηα λα επηζεκάλνπκε όηη ηε Βνεζεηηθή
Πξόηαζε 2 κπνξνύκε λα ηε ρξεζηκνπνηνύκε, ζε παξόκνηεο πεξηπηώζεηο.
Μεηά ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξό, όηη ηνλ ηξόπν 1 ζπκθέξεη λα ρξεζηκνπνηνύκε θαηά πξνηίκεζε, γηαηί είλαη ν πην εύθνινο, αιιά θαη γηαηί είλαη εληαίνο γηα
όιεο ηηο ζρεηηθέο Πξνηάζεηο θαη Πξνβιήκαηα θαη ν νπνίνο βαζίδεηαη ηειηθά ζηε
Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2, πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ησλ πκκεηξηθώλ Γεζκώλ .
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Λύζεηο 4ε θαη 5ε (Σνπ θαζεγεηνύ Γεσκεηξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θ. Μηράιε Λάκπξνπ).
(Γξάθσ

αληί Γ θαη

αληί

ιόγσ ηνπ ζρεδηαζηηθνύ κνπ πξνγξάκκαηνο).

Δπίζεο ζεσξώ ηα δηαζηήκαηα σο κήθε (ρσξίο πξόζεκν).
Φέξλνπκε ηπρνύζα ηέκλνπζα από ην

θαη επ' απηήο ιακβάλνπκε

Από ην

ηεο

ηκήζεη ηελ

θέξλνπκε παξάιιειε
ζην

. Φέξλνπκε ηελ

.
κέρξη λα

.

Από ζεώξεκα Μελειάνπ ζην

κε δηαηέκλνπζα ηελ

έρνπκε

.
Δπεηδή

έρνπκε

Σέινο, αλ πάξνπκε ζηελ επζεία καο ζεκείν
ηνύκελν ιόγσ ηεο

θαη ησλ

κε

, ην

είλαη ην δε-

.

Όκνηα ην δεύηεξν (αιιά νκνινγώ όηη δελ ην θνίηαμα κε ιεπηνκέξεηα ιόγσ πίεζεο ζηελ δνπιεηά ... ).
Φηιηθά,
Μηράιεο
Edit απγότεπα: Αν θέλαμε πποσημασμένα μεγέθη, θα κάναμε την εξήρ παπαλλαγή:
Φέξλνπκε ηπρνύζα ηέκλνπζα από ην

θαη επ' απηήο ιακβάλνπκε

Από ην

ηεο

ηκήζεη ηελ

θέξλνπκε παξάιιειε
ζην

θαη θέξλνπκε ηελ

Δξγαδόκαζηε ηώξα κε ζεώξεκα Ceva ζην
κε

.

. Φέξλνπκε ηελ
κέρξη λα ηκήζεη ηελ

.
κέρξη λα
ζην

. Σέινο παίξλνπκε ζην

.
ην
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Mihalis_Lambrou
Γεληθόο πληνληζηήο.
Έλαο θιαζζηθόο ηξόπνο, πνπ νπζηαζηηθά ππάξρεη ζηα Στοιχεία ηνπ Δπθιείδε
αθνύ θάλνπκε θάπνηα κηθξή πξνεξγαζία, είλαη ν παξαθάησ.
Θέινπκε

. To δεμί κέινο είλαη δνζέλ θαη θαηαζθεπάδεηαη σο εμήο:

Καηαζθεπάδνπκε ηεηξάγσλα

ηζεκβαδηθά κε ηα

, αληί-

ζηνηρα. Ζ θαηαζθεπή είλαη ζηα Στοιχεία. Μεηά θαηαζθεπάδνπκε ηνλ ιόγν
ηέινο ρσξίδνπκε ην

ζην

κε ιόγν

θαη

. Καη απηέο νη θαηαζθεπέο είλαη

ζηα Στοιχεία. Σειεηώζακε.
Φηιηθά, Μηράιεο Mihalis_Lambrou
Γεληθόο πληνληζηήο mathematica. Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
6.7. Καηαζθεπή Γηπιώλ εκείσλ πλεπζεηαθήο Γηπιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο.
Δπέθηαζε ησλ Καηαζθεπώλ 9, 10, 11 θαη 12 (Νέα Πνιύπινθε Καηαζθεπή).
Καηαζθεπή 13 (ρήκαηα 9 θαη 10).
Γίλεηαη επζεία (ε) θαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηεο Α, Γ, Δ, Β. ηελ επζεία (ε) λα
νξηζζεί ζεκείν Γ ή ζεκεία, γηα ηα νπνία λα είλαη:

ΑΓ ΒΔ ΓΓ
.
.
= 1.
ΓΒ ΔΓ ΓΑ

(1).

Λύζεηο.
Λύζε 1ε (ρήκα 10) Με βάζε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 4 (παξάγξαθνο 3, 95).
(α). Αλάιπζε.
Δίλαη θαλεξό όηη ην Γ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην ηκήκα ΓΔ, ή έμσ από ην ηκήκα
ΑΒ (δεμηά ή αξηζηεξά ηνύηνπ, ή θαη ζην άπεηξν).
Αθόκε, κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην ηκήκα ΑΓ ή ζην ηκήκα ΔΒ.
Έηζη, αλ ππνζέζνπκε όηη ην Γ βξίζθεηαη ζην ηκήκα ΓΔ θαη αλ Γ' είλαη ην Α ηνπ
Γ σο πξνο ηα Α, Β, ηόηε επεηδή αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (1), ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ
Α, Β θαη Γ, Δ, ζα βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο Κιάδνπ κε δηπιά
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ζεκεία ηα Γ, Γ' [Αληίζηξνθν ηνπ παξαπάλσ Κξηηεξίνπ 4 (παξάγξαθνο 3.95)].
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ζην δνζκέλν Πξόβιεκα, καο δίλνληαη ηα
δύν δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ, Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ελόο
Κιάδνπ θαη δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ δηπιώλ ηεο ζεκείσλ Γ, Γ'.

Κ
θ+ψ=2ω+2χ=1L
θ

θ

ω
ψ
ω χ χ ω
Ε'
Ε Γ Γ Δ

ω
Α

(ρ)

Γ'

Β

Κ

Ρ

Α

Ε ΓΠ Λ Γ Ο

(λ)

(ο)

Δ

Ε'

Ν

(ε)

Β

(ι)
Κ'

χήκα 10.

Δπίζεο, αλ ππνζέζνπκε όηη ην Γ βξίζθεηαη ζην ηκήκα ΑΓ ζηε ζέζε Ε θαη Ε' είλαη ην Α ηνπ Ε σο πξνο ηα Α, Γ, ηόηε επεηδή θαη γηα ην Ε ζα αιεζεύεη ε (1) αιιά εδώ κε ζεκείν Ε αληί ηνπ Γ, ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Γ θαη Δ, Β, ζα βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε δύν Κιάδσλ κε δηπιά ζεκεία ηα Ε, Ε' [αληίζηξνθν ηνπ θξηηεξίνπ 4 (παξάγξαθνο 3.95 παξαπάλσ)].
Από ηα ακέζσο παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ζην δνζκέλν Πξόβιεκα, καο δίλνληαη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Γ θαη Δ, Β Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Κιάδσλ θαη δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ δηπιώλ ζεκείσλ ηεο Ε, Ε'.
Μεηά όισλ ησλ παξαπάλσ, ζπλάγνπκε όηη ζηελ νπζία δεηείηαη ε Καηαζθεπή
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11, πνπ έρνπκε δώζεη παξαπάλσ (παξάγξαθνο 6.5). Γειαδή δεηείηε ε θαηαζθεπή ησλ δύν Εεπγώλ Γηπιώλ εκείσλ, κηαο Γηπιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο
ηεζζάξσλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ.
Άξα αλαγόκαζηε ζηε θαηαζθεπή 11 ( παξάγξαθνο 6.5).
(β). Καηαζθεπή.
Με δηακέηξνπο ηα ζηαζεξά ηκήκαηα ΑΔ, ΓΒ γξάθνπκε θύθινπο πνπ ηέκλνληαη
ζηα ζπκκεηξηθά ζεκεία Κ, Κ', σο πξνο ηελ (ε).
Αλ νη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ ΑΚΓ, ΒΚΔ, ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα ζεκεία Ε, Ε'
αληίζηνηρα θαη αλ νη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηρνηόκνη ηεο γσλίαο ΑΚΒ, ηέκλνπλ ηελ (ε) ζηα ζεκεία Γ, Γ' αληίζηνηρα, ιέκε όηη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Ε, Ε'
θαη Γ, Γ', είλαη νη ηέζζεξηο δπλαηέο ζέζεηο ηνπ Γ, γηα ηηο νπνίεο αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ην Γ' ειήθζε σο Α ησλ Α, Β, ζα πέζεη πξνθαλώο έμσ από ην ηκήκα
ΑΒ. Από ηνλ παξαπάλσ ηξόπν θαηαζθεπήο θαη ησλ Ε, Ε' πξνθύπηεη όηη απηά
αλήθνπλ ζηα ηκήκαηα ΑΓ, ΔΒ, αληίζηνηρα.
Αθόκε, ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ ζα βξίζθνληαη από ηελ θαηαζθεπή
ηνπο, ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο Κιάδνπ κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ', νπόηε
ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 4 [ζρέζεηο (1) θαη ε πξώηε ζρέζε ησλ (3)],
ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1), όπσο θαη ε πξώηε ησλ ζρέζεσλ (3), ηνπ Κξηηεξίνπ 4,
αιιά ηώξα γηα ην ζεκείν Γ'.
Σνύην ζεκαίλεη όηη ηα Γ, Γ' είλαη δύν ζεκεία ηεο επζείαο (ε), πνπ επαιεζεύνπλ
πξαγκαηηθά ηε ζρέζε (1) ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 13.
Δπίζεο, επεηδή ε ΚΕ' είλαη εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΚΔ θαη ε ΚΕ εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΓ, ε ΚΕ' ζα είλαη θαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο
ηεο γσλίαο ΑΚΓ θαη άξα ΚΕ ⊥ΚΕ' [Βιέπε ζρεηηθά θαη ηελ απόδεημε 2 ηεο Καηαζθεπήο 10 (§ 6.4). Αθόκε επεηδή θαηά ηελ Καηαζθεπή ηνπο θαη ηα Ε, Ε' ζα πέζνπλ κέζα ζηα ηκήκαηα ΑΓ θαη ΔΒ, αληίζηνηρα θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Γ
θαη Δ, Β, ζα βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε δύν Κιάδσλ, κε δηπιά ζεκεία ηα Ε, Ε', ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 4 [ ζρέζε (1) θαη ε πξώηε
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ησλ (3)], ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1), όπσο θαη ε ζρέζε (3), ηνπ Κξηηεξίνπ 4, αιιά
ηώξα γηα ηα ζεκεία Ε, Ε', αληίζηνηρα.
Σνύην ζεκαίλεη όηη θαη ηα δύν ζεκεία Ε, Ε', είλαη δύν ζεκεία ηεο επζείαο (ε) πνπ
επαιεζεύνπλ ηελ ζρέζε (1) ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 13.
Λύζε 2ε (ρήκα 9) (Παιαηόηεξε). Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2 (παξάγξαθνο 2.2).
(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή, γηα ηελ παξαπάλσ πεληάδα ζεκείσλ Α, Γ, Γ, Δ, Β, πξέπεη λα αιεζεύεη
ε ζρέζε (1), ε νπνία έρεη πξνθύςεη ζηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2 (ηνπ Έςηινλ
Μέξνπο) θαη επεηδή απηή εθεί πξνέθπςε από «ζπκκεηξηθή δέζκε ησλ πέληε
αθηηλώλ», ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ απόδεημε ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2
(ηνπ Έςηινλ Μέξνπο), ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε θαη εδώ, γηα ηε ιύζε, λα
θαηαζθεπάζνπκε κηα «ζπκκεηξηθή δέζκε ησλ πέληε αθηηλώλ» θηι.
Τπνζέηνπκε ινηπόλ όηη ην δεηνύκελν ζεκείν νξίζζεθε θαη είλαη ην Γ, νπόηε
ηνύην ζα αιεζεύεη ηελ ζρέζε (1).
Αλ γξάςνπκε δύν ηόμα θύθισλ κε ρνξδέο ηα ηκήκαηα ΑΔ, ΒΓ, πξνο ην ίδην κέξνο ηεο (ε) κε γσλίεο ίζεο θαη αλ Κ είλαη ε κία ηνκή ησλ θύθισλ ηνπο, ηόηε εύθνια βξίζθνπκε όηη θαη νη γσλίεο ΑΚΓ, ΔΚΒ ζα είλαη ίζεο. Άξα, νη ΚΓ, ΚΔ ζα είλαη ηζνγώληεο ζην ηξίγσλν ΚΑΒ.
Δμάιινπ, αθνύ νη ΚΓ, ΚΔ είλαη ηζνγώληεο θαη επεηδή αιεζεύεη ε ζρέζε (1),
ζύκθσλα κε ην 20 αληίζηξνθν ηεο παξαπάλσ Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο, ε ΚΓ ζα
είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΓΚΔ.
Μεηά ηα παξαπάλσ, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Με ρνξδέο ηα ηκήκαηα ΑΔ, ΒΓ γξάθνπκε, θαηά ηα γλσζηά, δύν ηόμα, κε ίζεο
γσλίεο θαη πξνο ην ίδην κέξνο ηεο (ε), ηα νπνία ηέκλνληαη, έζησ ζε ζεκείν Κ.
Φέξνπκε ηελ δηρνηόκν ηεο γσλίαο ΑΚΒ, ε νπνία ηέκλεη ηελ (ε), έζησ ζε ζεκείν
Γ. Λέκε όηη ην Γ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ζην ηξίγσλν ΚΑΒ νη ΚΓ, ΚΔ, εύθνια απνδεηθλύνπκε, όηη είλαη ηζνγώληεο θαη επεηδή ε ΚΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ, από ηελ θαηαζθεπή ηνπ,
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ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2, ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
Άξα, ην Γ είλαη ην δεηνύκελν.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δπεηδή ηα δύν παξαπάλσ ηόμα ηέκλνληαη πάληνηε, ην Πξόβιεκα έρεη πάληνηε
ιύζε.
Δίλαη πξνθαλέο όηη ππάξρεη θαη δεύηεξν ζεκείν Γ', πνπ αιεζεύεη ηε ζρέζε (1) .
Σνύην πξνθαλώο ζα είλαη ην Α, Γ' ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β, ή Γ, Δ, θαζώο θαη γη‟
απηό ζα είλαη

ΑΓ' ΑΓ ΓΓ' ΓΓ
ΑΓ' ΒΔ Γ' Γ
=
,
=
, Έηζη, ε (1) γίλεηαη
.
.
= 1.
Γ' Β ΓΒ Γ' Δ ΓΔ
Γ' Β ΔΓ ' ΓΑ

Σν Γ' κπνξεί λα νξηζζεί σο ηνκή ηεο εμσηεξηθήο δηρνηόκνπ ηεο γσλίαο ΑΚΒ
θαη ηεο (ε), ή αθνύ νξηζζεί ην Γ, ζηε ζπλέρεηα βξίζθνπκε ην Α ηνπ σο πξνο ηα
Α, Β.
Με αλάινγν ηξόπν εξγαδόκαζηε θαη όηαλ ηα Γ, Δ βξίζθνληαη ζηηο πξνεθηάζεηο
ηνπ ΑΒ, ή αλ ηα Γ, Γ′ βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ Ε, Ε′ (ρήκα 10).
Παξαηεξήζεηο ηεο Λύζεο 2.
(α). ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 3.3, ε δέζκε
Κ(ΑΓΔΒ), είλαη «ζπκκεηξηθή δέζκε», ελώ ε ζεκεηνζεηξά Γ', Α, Γ, Γ, Δ, Β, απνηειεί «Αξκνληθή Δλέιημε» (Βιέπε παξαπάλσ παξάγξαθνο 3.4).
(β). Δίλαη θαλεξό όηη γηα ηε ιύζε ηνπ παξαπάλσ Πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηηο παξαπάλσ κεζόδνπο ηεο «Δμόδνπ από ηελ Δπζεία ζην Δπίπεδν» § 4
θαη ησλ «πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ» § 5.
(γ). Πξνθαλώο γηα ηελ απόδεημε 2, ην Γ ζα κπνξνύζε λα είλαη ζηε ζέζε ηνπ Γ',
νπόηε ην Γ' ζα έπαηξλε ηελ ζέζε ηνπ Γ (Βιέπε ζπκπέξαζκα 1, ηεο § 3.3).
(δ). Καηά ηελ απόδεημε 2, ην ζεκείν Γ αλαδεηήζακε κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Γ θαη
Δ πνπ πξνθύπηεη δέζκε ελόο θιάδνπ (ρήκα 9) (Καλνληθή πεξίπησζε). Δίλαη
δπλαηό ην Γ λα βξίζθεηαη έμσ από ην ηκήκα ΑΒ, ή κεηαμύ ησλ Α, Γ ή θαη Γ, Δ,
πνπ ηόηε ζα έρνπκε ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο δέζκεο ησλ δύν θιάδσλ (ρήκα
3), νπόηε θαη ηόηε εξγαδόκαζηε όπσο παξαπάλσ, θαζώο νη Πξνηάζεηο ζηηο
νπνίεο ζηεξηδόκαζηε 4 θαη ε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2, αιεζεύνπλ θαη γηα απηή
ηελ πεξίπησζε.
(ε). Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 13 θαη ζε θύθιν, απνηειεί ε Καηαζθεπή 47.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 14 (§ 6.8), 25.
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6.8. Καηαζθεπή Γηπιώλ εκείσλ πλεπζεηαθήο Γηπιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο.
Παξαιιαγή ηεο Καηαζθεπήο 13, (Νέα Πνιύπινθε Καηαζθεπή).
Καηαζθεπή 14 (ρήκα 10).
Γίλεηαη επζεία (ε) θαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηεο Α, Γ, Δ, Β. ηελ επζεία (ε) λα
νξηζζεί ζεκείν Γ, ή ζεκεία γηα ηα νπνία λα είλαη:

(ΑΓΓΒ)=(ΒΔΓΑ).

(1).

Λύζεηο.
Λύζε 1ε (ρήκα 10) Με αλαγσγή ζηελ Καηαζθεπή 13 (παξάγξαθνο 6.7).
Δπεηδή δίλεηαη όηη:

(ΑΓΓΒ)=(ΒΔΓΑ)=ξ ⇔ (ΑΓΓΒ)=(ΒΓΔΑ) =1-ξ ⇔

ΑΓ ΓΒ ΒΔ ΓΑ
⇔ ΑΓ . ΒΔ . ΓΓ = 1 .
=
.
.
ΓΓ ΒΑ ΔΓ ΑΒ
ΓΒ ΔΓ ΓΑ

(2).

Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε ζρέζε (1), ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 14, είλαη ηζνδύλακε κε ηε ζρέζε (1) ηεο Καηαζθεπήο 13 (§ 6.7), νπόηε ε Καηαζθεπή 14 αλάγεηαη ζηελ Καηαζθεπή 13, θαζώο ηα ππόινηπα δνζκέλα είλαη ηα ίδηα.
Λύζε 2ε (Αλαιπηηθή).(ρήκα 10) Με βάζε ην Κξηηήξην 2 (παξάγξαθνο 3.93).
(α). Αλάιπζε.
Δίλαη πηζαλό ην ζεκείν Γ λα βξίζθεηαη ζην ηκήκα ΓΔ, ή έμσ από ην ηκήκα ΑΒ
(δεμηά ή αξηζηεξά ηνύηνπ, ή θαη ζην άπεηξν).
Αθόκε, κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην ηκήκα ΑΓ ή ζην ηκήκα ΔΒ.
Έηζη, αλ ππνζέζνπκε όηη ην Γ βξίζθεηαη ζην ηκήκα ΓΔ θαη αλ Γ' είλαη ην Α ηνπ
Γ σο πξνο ηα Α, Β, ηόηε επεηδή αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (1), ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ
Α, Β θαη Γ, Δ, ζα βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο Κιάδνπ κε δηπιά
ζεκεία ηα Γ, Γ' [Αληίζηξνθν ηνπ παξαπάλσ Κξηηεξίνπ 2 (παξάγξαθνο 3.93)].
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ζην δνζκέλν Πξόβιεκα, καο δίλνληαη ηα
δύν δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ, Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ελόο
Κιάδνπ θαη δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ δηπιώλ ηεο ζεκείσλ Γ, Γ'.
Δπίζεο, αλ ππνζέζνπκε όηη ην Γ βξίζθεηαη ζην ηκήκα ΑΓ ζηε ζέζε Ε θαη ην Ε'
είλαη ην Α ηνπ Ε σο πξνο ηα Α, Γ, ηόηε επεηδή θαη γηα ην Ε ζα αιεζεύεη ε (1)
αιιά εδώ κε ζεκείν Ε αληί ηνπ Γ, ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Γ θαη Δ, Β, ζα βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε δύν Κιάδσλ κε δηπιά ζεκεία ηα Ε, Ε' [αληίζηξνθν ηνπ θξηηεξίνπ 2 (Παξαπάλσ παξάγξαθνο 3.93)].
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Από ηα ακέζσο παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ζην δνζκέλν Πξόβιεκα, καο δίλνληαη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Γ θαη Δ, Β Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Κιάδσλ θαη δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ δηπιώλ ζεκείσλ ηεο Ε, Ε'.
Μεηά όισλ ησλ παξαπάλσ αλαθεξόκελσλ, ζπλάγνπκε όηη ζηελ νπζία δεηείηαη
ε Καηαζθεπή 11, πνπ έρνπκε δώζεη παξαπάλσ (παξάγξαθνο 6.5). Γειαδή δεηείηε ε θαηαζθεπή κηαο Γηπιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ηεζζάξσλ δηαηεηαγκέλσλ
ζεκείσλ.
Άξα αλαγόκαζηε ζηε θαηαζθεπή 11 ( παξάγξαθνο 6.5).
(β). Καηαζθεπή.
Με δηακέηξνπο ηα ζηαζεξά ηκήκαηα ΑΔ, ΓΒ γξάθνπκε θύθινπο πνπ ηέκλνληαη
ζηα ζπκκεηξηθά ζεκεία Κ, Κ', σο πξνο ηελ (ε).
Αλ νη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ ΑΚΓ, ΒΚΔ, ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα ζεκεία Ε, Ε'
αληίζηνηρα θαη αλ νη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηρνηόκνη ηεο γσλίαο ΑΚΒ, ηέκλνπλ ηελ (ε) ζηα ζεκεία Γ, Γ' αληίζηνηρα, ιέκε όηη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Ε, Ε'
θαη Γ, Γ', είλαη νη ηέζζεξηο δπλαηέο ζέζεηο ηνπ Γ, γηα ηηο νπνίεο αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ην Γ' ειήθζε σο Α ησλ Α, Β, ζα πέζεη πξνθαλώο έμσ από ην ηκήκα
ΑΒ. Από ηνλ παξαπάλσ ηξόπν θαηαζθεπήο θαη ησλ Ε, Ε', πξνθύπηεη όηη απηά
αλήθνπλ ζηα ηκήκαηα ΑΓ, ΔΒ, αληίζηνηρα.
Αθόκε, ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ ζα βξίζθνληαη, από ηελ θαηαζθεπή
ηνπο, ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο Κιάδνπ κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ', νπόηε
ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 2 (Πεξίπησζε 1), ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1),
ηεο δνζκέλεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 14, γηα ην ζεκείν Γ, αιιά θαη γηα ην Γ'.
Άξα, ηα ζεκεία Γ, Γ' είλαη δύν ζεκεία ηεο επζείαο (ε), πνπ επαιεζεύνπλ πξαγκαηηθά ηε ζρέζε (1) ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 14.
Δπίζεο, επεηδή ε ΚΕ' είλαη εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΚΔ θαη ε ΚΕ εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΓ, ε ΚΕ' ζα είλαη θαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο
ηεο γσλίαο ΑΚΓ θαη άξα ΚΕ ⊥ΚΕ' [Βιέπε ζρεηηθά θαη ηελ απόδεημε 2 ηεο Καηαζθεπήο 10 (§ 6.4). Αθόκε επεηδή θαηά ηελ Καηαζθεπή ηνπο θαη ηα Ε, Ε' ζα πέζνπλ κέζα ζηα ηκήκαηα ΑΓ θαη ΔΒ, αληίζηνηρα θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Γ
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θαη Δ, Β, ζα βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε δύν Κιάδσλ, κε δηπιά ζεκεία ηα Ε, Ε', ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 2 [Πεξίπησζε 2), ζα αιεζεύεη
ε ζρέζε (1), ηεο δνζκέλεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 14, γηα ην ζεκείν Ε, αιιά
θαη γηα ην ζεκείν Ε'.
Άξα, θαη ηα δύν ζεκεία Ε, Ε', είλαη δύν ζεκεία ηεο επζείαο (ε) πνπ επαιεζεύνπλ
ηελ ζρέζε (1) ηεο παξαπάλσ δνζκέλεο Καηαζθεπήο 14.
Λύζε 3ε (Παιαηόηεξε).(ρήκα 10) Με βάζε ηηο παξαπάλσ Καηαζθεπέο 9, 10,
11 θαη ΒΠ 2.
(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή ηα δνζκέλα ζεκεία Α, Γ, Δ, Β, απνηεινύλ ζεκεηνζεηξά θη επεηδή από
ηελ (1) πξνθύπηεη όηη ε ζεκεηνζεηξά απηή είλαη ελειημηθή, ζα πξνζπαζήζνπκε
γηα ηε ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο απηνύ, λα εθαξκόζνπκε ηε Νέα Μέζνδν δηά ησλ
πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ.
Έηζη, αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηελ Καηαζθεπή 11, πνπ έρνπκε αλαθέξεη παξαπάλσ θαη ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ Πξνβιήκαηνο, εθηηκνύκε όηη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ κεζόδνπ, δελ αξθεί λα θαηαζθεπάζνπκε κία απιή
ζπκκεηξηθή δέζκε, αιιά κία δέζκε ηεζζάξσλ αθηηλώλ, κε πνιιαπιέο ηδηόηεηεο, θαζόζνλ κε ηηο πιεπξέο ηεο θαη ην θέληξν ηεο δέζκεο απηήο, πξέπεη λα
πξνθύςνπλ ηέζζεξηο ζπκκεηξηθέο θεληξηθέο δέζκεο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα
θαζνξηζηνύλ θαη νη ηέζζεξηο άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπο.
Μία ηέηνηα δέζκε είλαη εθείλε πνπ έρεη θέληξν έλα από ηα δύν «νξζννπηηθά»
ζεκεία ησλ δύν ηκεκάησλ ΑΔ, ΒΓ.
Δμάιινπ, επεηδή εθηηκνύκε, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηε ζρέζε (1), ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή 11 θαη ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2 (Έςηινλ Μέξνπο), όηη ηέηνηα
ζεκεία ζα πξέπεη λα είλαη ηέζζεξα, όζα δειαδή είλαη θαη ηα ηκήκαηα πνπ ηα
ζεκεία Α, Γ, Δ, Β, ρσξίδνπλ ηελ επζεία (ε). Γειαδή από έλα ζε θάζε έλα από ηα
ηκήκαηα ΑΓ, ΓΔ, ΔΒ, ΑΒ [κέζσ απείξνπ ή εθηόο ηνπ ηκήκαηνο ΑΒ (ζην ζρήκα
10 πξνο ην κέξνο ηνπ Α)].
Σα ηέζζεξα παξαπάλσ ζεκεία, ζα πξέπεη λα είλαη ζπδπγή αξκνληθά θαηά δεύγε, ελώ ηα δεύγε απηά ζα πξέπεη λα είλαη εθείλα πνπ ην έλα ρσξίδεη αξκνληθά
ηα ηκήκαηα ΑΒ, ΓΔ θαη ην άιιν ηα ΑΓ, ΔΒ (Καηαζθεπή 11).
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Μεηά ηα παξαπάλσ νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ απιή Καηαζθεπή:
(β). Καηαζθεπή.
Με δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα ΑΔ, ΒΓ, γξάθνπκε θύθινπο, νη νπνίνη ηέκλνληαη (ππνρξεσηηθά) ζηα ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ (ε), ζεκεία Κ, Κ' (νξζννπηηθά ζεκεία).
Έηζη, κε θέληξν έζησ ην Κ, θαηαζθεπάδνπκε ηε Γέζκε Κ(ΑΓΔΒ).
Φέξνπκε ηηο δηρνηόκνπο ησλ γσληώλ ΑΚΓ, ΑΚΒ, ΔΚΒ, θαη ηελ εμσηεξηθή δηρνηόκν ηεο γσλίαο ΑΚΒ, νη νπνίεο ηέκλνπλ ηελ (ε), ζηα ζεκεία Ε, Γ, Ε', Γ' αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ηα ηέζζεξα ζεκεία Ε, Γ, Ε', Γ', είλαη ηα δεηνύκελα.
(Δύθνια απνδεηθλύνπκε όηη ∠ΑΚΓ= ∠ΔΚΒ=θ θαη ∠ΕΚΕ'= 1L. Απηά απνδεηθλύνληαη ιεπηνκεξώο θαη ζηηο Παξαπάλσ Καηαζθεπέο 9, 10 θαη 11).
(γ). Απόδεημε.
1/. Απνδεηθλύνπκε, όπσο ζηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή 9, όηη ε δέζκε
Κ(ΑΓΓΔΒ), είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ αθηίλα ΚΓ ή όηη ζην ηξίγσλν ΚΑΒ νη
ΚΓ, ΚΔ είλαη νη ηζνγώληεο, νπόηε ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2, ζα
είλαη:

ΑΓ ΒΔ ΓΓ
.
.
= 1.
ΓΒ ΔΓ ΓΑ

(2).

Ζ ζρέζε (2) όκσο γξάθεηαη θαη έηζη:

ΑΓ ΓΒ ΒΔ ΓΑ ΑΓ ΑΒ ΒΔ ΒΑ
⇔
⇔(ΑΓΓΒ)=(ΒΓΔΑ)=1-ξ,
.
=
.
:
=
:
ΓΓ ΒΑ ΔΓ ΑΒ ΓΓ ΒΓ ΔΓ ΑΓ

⇔(ΑΓΓΒ)=(ΒΔΓΑ) =ξ. Γειαδή επαιεζεύεηαη ε ζρέζε (1).
2/ Δξγαδόκελνη όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ε δέζκε Κ(ΑΓΓ'ΔΒ), είλαη
ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΚΓ', ή όηη ζην ηξίγσλν ΑΚΒ νη ΚΓ, ΚΔ, είλαη ηζνγώληεο σο πξνο ηελ ΚΓ', θαη όηη ε γσλία ΓΚΓ'=1L, νπόηε γηα ην Γ', αλ εθαξκόζνπκε
ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2, ζα είλαη:

ΑΓ' ΒΔ Γ' Γ
.
.
= 1.
Γ' Β ΔΓ ' ΓΑ

(3).

Ζ ζρέζε (3) όκσο γξάθεηαη θαη έηζη:

ΑΓ Γ' Β ΒΔ Γ' Α ΑΓ ΑΒ ΒΔ ΒΑ
⇔
⇔(ΑΓ'ΓΒ)=(ΒΓ'ΔΑ)=1-ξ
.
=
.
:
=
:
ΓΓ' ΒΑ ΔΓ ' ΑΒ ΓΓ' ΒΓ ' ΔΓ ' ΑΓ'

⇔(ΑΓΓ'Β)=(ΒΔΓ'Α)=ξ. Γειαδή επαιεζεύεηαη ε ζρέζε (1), αιιά ηώξα γηα ην ζεκείν Γ'.
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[Σελ ζρέζε (3), πην εύθνια, βξίζθνπκε από ηελ (2), αλ ιεθζεί ππόςε όηη ηα Γ,
Γ' ηέκλνπλ αξκνληθά ηα ηκήκαηα ΑΒ, ΓΔ, (Καηαζθεπή 9)].
3/. Απνδεηθλύνπκε, όπσο ζηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή 10, όηη ε δέζκε
Κ(ΔΑΕΓΒ), είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ αθηίλα ΚΕ, ή όηη ζην ηξίγσλν ΚΑΓ νη
ΚΔ, ΚΒ είλαη νη ηζνγώληεο (ζρεκαηίδνπλ νξζέο γσλίεο κε ηηο ΚΑ, ΚΓ αληίζηνηρα), νπόηε ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2, ζα είλαη:

ΑΕ ΓΒ ΕΔ
.
.
= 1.
ΕΓ ΒΕ ΔΑ

(4).

Ζ ζρέζε (4), εξγαδόκελνη όπσο αθξηβώο παξαπάλσ §(γ)1/, παίξλνπκε δηαδνρηθά:

ΑΕ ΓΒ ΒΕ ΔΑ ΑΕ ΑΒ
ΒΕ ΒΑ
⇔
⇔ (ΑΕΓΒ)=(ΒΕΔΑ) ⇔
.
=
.
:
=
:
ΕΓ ΒΑ ΕΔ ΑΒ ΕΓ ΒΓ
ΕΔ ΑΔ

(ΑΓΕΒ) = (ΒΔΕΑ).
Γειαδή επαιεζεύεηαη ε ζρέζε (1), αιιά ηώξα γηα ην ζεκείν Ε.
4/ Δξγαδόκελνη όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ε δέζκε Κ(ΑΔΕ'ΒΓ), είλαη
ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΚΕ', ή όηη ζην ηξίγσλν ΚΔΒ νη ΚΑ, ΚΓ, είλαη ηζνγώληεο σο πξνο ηελ ΚΕ' (ζρεκαηίδνπλ νξζέο γσλίεο κε ηηο ΚΔ, ΚΒ, αληίζηνηρα) θαη
όηη ε γσλία ΕΚΕ'=1L, νπόηε γηα ην Ε', αλ εθαξκόζνπκε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε
2, ζα είλαη:

ΔΕ ' ΒΓ Ε' Α
.
.
= 1.
Ε' Β ΓΕ' ΑΔ

(5).

Από ηε ζρέζε (5), εξγαδόκελνη όπσο αθξηβώο παξαπάλσ §(γ)3/, παίξλνπκε
δηαδνρηθά:

ΑΕ ' ΑΒ ΒΕ ' ΒΑ
ΑΕ ' ΓΒ ΒΕ ' ΔΑ
⇔
⇔(ΑΕ'ΓΒ)=(ΒΕ'ΔΑ) ⇔
:
=
.
=
.
:
Ε' Γ ΒΑ Ε' Δ ΑΒ Ε' Γ ΒΓ Ε' Δ ΑΔ
(ΑΓΕ'Β)=(ΒΔΕ'Α). Γειαδή επαιεζεύεηαη ε ζρέζε (1), αιιά ηώξα γηα ην ζεκείν
Ε'. [Σελ ζρέζε (5), πην εύθνια, βξίζθνπκε από ηελ (4), αλ ιεθζεί ππόςε όηη ηα
Ε, Ε' ηέκλνπλ αξκνληθά ηα δύν ηκήκαηα ΑΓ, ΒΔ, (Καηαζθεπή 10)].
πκπέξαζκα.
Μεηά παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα:
Σειηθά ηε ζρέζε (1), ηθαλνπνηνύλ όρη κόλν έλα ζεκείν ηεο επζείαο (ε), αιιά
ηέζζεξα ζεκεία Ε, Γ, Ε', Γ', ηα νπνία βξίζθνληαη, αλά έλα, ζηα ηκήκαηα ΑΓ, ΓΔ,
ΔΒ θαη έμσ από ην ΑΒ (δειαδή ζην ΑΒ κέζσ ηνπ απείξνπ).
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Πξόθεηηαη δειαδή γηα δύν δεύγε ζεκείσλ Γ, Γ' θαη Ε, Ε', ηα νπνία ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα δεύγε ησλ ηκεκάησλ ΑΒ, ΓΔ θαη ΑΓ, ΒΔ αληίζηνηρα θαη ηα νπνία
δώζακε κε ηελ Καηαζθεπή 11 (§ 6.5).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Αξρηθά ζηελ Καηαζθεπή 14, είρα δεηήζεη λα απνδεηρζεί όηη ηε ζρέζε (1) ηθαλνπνηεί κόλν ην ζεκείν Γ θαη ζηελ δηεξεύλεζε, αλ απηή γηλόηαλ θαλνληθά,
ζα πξνέθππηε όηη ηελ Καηαζθεπή επαιεζεύεη θαη ην ζπδπγέο αξκνληθό Γ' ηνπ Γ,
σο πξνο ηα δεύγε ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ. ηελ επηκνλή όκσο ηνπ θ. Κώζηα
Βήηηα, όηη πξέπεη λα ππάξρνπλ ηέζζεξα ζεκεία, αιιά όηη δελ έρεη ηηο ιύζεηο,
κειέηεζα πξνζεθηηθά ην ζέκα θαη θαηαζθεύαζα ηα ζεκεία Ε, Ε' ηα νπνία ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ηα δύν ηκήκαηα ΑΓ, ΒΔ θαη ζηε ζπλέρεηα απέδεημα όηη θαη
απηά απνηεινύλ ιύζεηο γηα ην πξόβιεκα απηό.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη γηα ηε ιύζε ηνπ παξαπάλσ Πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηε Νέα Μέζνδν δηα ησλ «πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ» κε «έμνδν
από ηελ επζεία ζε επίπεδν ηεο επζείαο».
(γ). Πηζηεύνπκε όηη πξόθεηηαη γηα λέα Καηαζθεπή θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(δ). Σν πξόβιεκα 14, θαλνληθά ζα έπξεπε λα δίλεηαη όπσο είρε δνζεί παξαπάλσ θαη ηα ζεκεία Γ', Ε, Ε', λα απνδεηθλπόηαλ όηη ηθαλνπνηνύλ ηελ ζρέζε (1) ηεο
Καηαζθεπήο θαηά ηελ δηεξεύλεζε ηνπ Πξνβιήκαηνο. Όκσο γηα ηελ πιεξόηεηα
ηνπ όινπ Πξνβιήκαηνο πξνηηκήζακε λα ην παξνπζηάζνπκε εδώ όπσο παξαπάλσ.
(ε). Γηαπηζηώζακε όηη ην Πξόβιεκα 14, αιεζεύεη θαη γηα θύθιν αλάινγν Πξόβιεκα, ην νπνίν θαη ζα αθνινπζήζεη κε ηελ Καηαζθεπή 48 (§ 9.9).
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 9, 10, 11, 13, 20, 27, 48, 53, 63.
6.9. Πξόηαζε πλεπζεηαθήο Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο.
Πξόηαζε 15 (ρήκαηα 11 θαη 12).
ε επζεία (ε) ζεσξνύκε ηελ δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζηαζεξώλ ζεκείσλ Α, Β, Γ,
Δ. Να απνδεηρζεί όηη, αλ γηα ζεκείν Γ, ην νπνίν αλήθεη ζην ηκήκα ΒΓ, αιεζεύεη
ε ζρέζε:

ΑΓ ΔΓ ΓΒ
.
.
= 1,
ΓΔ ΓΓ ΒΑ

(1).

ηόηε ην Γ είλαη ζηαζεξό. Σνύην ηζρύεη θαη γηα ζεκείν Γ1, πνπ βξίζθεηαη εθηόο
ηνπ ΑΔ.
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(α). Απoδείμεηο (ρήκαηα 11 θαη 12 ).
1νο Σξόπνο. (ρήκα 11) Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 9 θαη Κξηηήξην 4).

Κ

Γ1

Ζ

Α

Β Π Λ Γ

Γ

Ν

Δ

Κ'

χήκα 11.

Τπνζέηνπκε όηη ην Γ είλαη ζεκείν ηνπ ηκήκαηνο ΒΓ, γηα ην νπνίν αιεζεύεη ε
ζρέζε (1) .
Δπεηδή ε ζρέζε (1) καο ζπκίδεη ην θξηηήξην 4 (παξάγξαθνο 3.95), νξίδνπκε θαη
ην Γ1 σο Α, ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Δ.
Άξα, αθνύ ηα Γ, Γ1 ηέκλνπλ αξκνληθά ην ηκήκα ΑΔ θαη αιεζεύεη ε (1) , ζύκθσλα κε ην πξώην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 4 θαη ηα Γ, Γ1 ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά
θαη ην ηκήκα ΒΓ ή ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Δ θαη Β, Γ, ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ1.
Έηζη, αθνύ εδώ έρνπκε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο Κιάδνπ, ηεο νπνίαο ε
Καηαζθεπή θαίλεηαη ζην ζρήκα 11 θαη γίλεηαη όπσο ζηελ Καηαζθεπή 9 ( παξάγξαθνο 6. 3) αλαθέξεηαη, ζεκαίλεη όηη ηα Γ θαη Γ1 είλαη ζεκεία κνλαδηθά
(ζηαζεξά).
πγθεθξηκέλα, από ηνλ πξώην ηξόπν θαηαζθεπήο ηεο Καηαζθεπήο 9, πξνθύπηεη όηη ην ζεκείν Γ είλαη κνλαδηθό (ζηαζεξό), αθνύ νη θύθινη δηακέηξσλ ΑΓ
θαη ΒΔ είλαη ζηαζεξνί, νπόηε θαη νη ηνκέο ηνπο Κ, Κ' είλαη ζηαζεξέο, επνκέλσο
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θαη ην ηξίγσλν ΚΒΓ είλαη ζηαζεξό, άξα θαη ε δηρνηόκνο ΚΓ ηεο γσλίαο ΒΚΓ ζα
είλαη ζηαζεξή. Σνύην ζεκαίλεη όηη θαη ε ηνκή ηεο Γ κε ηελ ΒΓ είλαη ζεκείν ζηαζεξό, νπόηε θαη ην Α Γ1 ηνπ Γ σο πξνο ηα ζηαζεξά ζεκεία Α, Δ ζα είλαη ζηαζεξό.
2νο Σξόπνο. (ρήκα 12) Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 13 θαη ΒΠ 2)
ην ηκήκα ΒΓ νξίδνπκε ζεκείν Γ, ην νπνίν λα αιεζεύεη ηελ ηζόηεηα (1), σο εμήο:
Δθηόο ηεο επζείαο (ε) νξίδνπκε ζεκείν Κ, κε αλάινγν ηξόπν πνπ αλαθέξακε
ζηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή 13 (ηξόπνο 2). Έηζη, ζύκθσλα κε ηελ ίδηα Καηαζθεπή, νη ΚΒ, ΚΓ, ζην ηξίγσλν ΚΑΔ, είλαη ηζνγώληεο, νπόηε, αθνύ αιεζεύεη θαη
ε ζρέζε (1), ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν 2, ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2 (Έςηινλ Μέξνπο), ε ΚΓ ζα είλαη δηρνηόκνο θαη ηεο γσλίαο ΒΚΓ.
Λέκε όηη ην ζεκείν Γ, πνπ θαηαζθεπάζζεθε έηζη ώζηε λα αιεζεύεη ηελ (1), είλαη
κνλαδηθό θαη δελ ππάξρεη

Κ

άιιν, γηαηί αλ ππήξρε θαη
ην Γ' (κέζα ζην ηκήκα ΒΓ),

ω

ω

ηόηε θαη γη‟ απηό ζα έπξε-

θ

θ

πε λα είλαη:

ΑΓ' ΔΓ Γ' Β
.
.
= 1.
Γ' Δ ΓΓ' ΒΑ

(2).

Αιιά ηόηε, ζύκθσλα κε ην
αληίζηξνθν 2, ηεο Βνεζεηηθήο 2 Πξόηαζεο, θαη ε
ΚΓ' ζα πξέπεη λα είλαη δη-

Α

Β

Γ'

Γ

Γ

(ε)

Δ

χήκα 12.

ρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΔ,
πνπ είλαη άηνπν, γηαηί ηόηε ζα είρακε δύν δηρνηόκνπο ηεο ίδηαο γσλίαο ΑΚΔ.
3νο Σξόπνο (Λνγηζηηθόο).
ην ηκήκα ΒΓ νξίδνπκε ζεκείν Γ, πνπ λα αιεζεύεη ηελ ηζόηεηα (1) [Καηαζθεπή
13 (ηξόπνο 2).
Αλ ζην ΒΓ ππήξρε θαη δεύηεξν ζεκείν Γ', πνπ λα αιεζεύεη ηελ ηζόηεηα (1), ηόηε γη‟ απηό ζα αιήζεπε θαη ε παξαπάλσ ηζόηεηα (2).
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Έηζη, από ηελ (1) ⇒

ΑΓ ΒΓ ΑΒ
,
.
=
ΓΔ ΓΓ ΓΔ

(3).

Δλώ, από ηελ (2) ⇒

ΑΓ' ΒΓ ' ΑΒ
,
.
=
Γ' Δ Γ' Γ ΓΔ

(4).

Άξα, από ηηο (3), (4) ⇒

ΑΓ ΒΓ
ΑΓ' ΒΓ '
=
.
.
.
ΓΔ ΓΓ
Γ' Δ Γ' Γ

(5).

Αλ ππνζέζνπκε όηη γηα ην Γ' είλαη ΒΓ'<ΒΓ, ηόηε θαη ΓΓ'>ΓΓ, ΑΓ'<ΑΓ, ΔΓ'>ΔΓ ⇒

ΑΓ' ΑΓ
ΒΓ ' ΒΓ
ΑΓ' ΒΓ ' ΑΓ ΒΓ
θαη
<
.
⇒
<
<
.
.
Γ' Δ ΓΔ
Γ' Γ ΓΓ
Γ' Δ Γ' Γ ΓΔ ΓΓ

(6).

Σνύην όκσο είλαη άηνπν, θαζώο δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ ζρέζε (5).
Δπίζεο, αλ ππνζέζνπκε όηη γηα ην Γ' είλαη ΒΓ'>ΒΓ θαη εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ θαη ηόηε θζάλνπκε ζε άηνπν.
Καηαιήμακε ινηπόλ ζε άηνπν γηαηί ζεσξήζακε όηη ππάξρεη θαη άιιν ζεκείν Γ'
ζην ΒΓ, πνπ αιεζεύεη ε (1).
πλεπώο, ην Γ είλαη κνλαδηθό (ζηαζεξό).
Αλ ην Γ αλήθεη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ ΑΔ, ηόηε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή πάιη ην
Γ1 είλαη ζηαζεξό θαη ζπκπίπηεη κε ηελ ηνκή ηεο εμσηεξηθήο δηρνηόκνπ ηεο γσλίαο ΑΚΔ κε ηελ (ε), ή ζπκπίπηεη κε ην Α, ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Δ. Σνύην απνδεηθλύεηαη όπσο παξαπάλσ, αιιά θαη σο εμήο: Αθνύ απνδείμνπκε όηη ην Γ είλαη ζηαζεξό, ζπκπεξαίλνπκε όηη ζηαζεξό ζα είλαη θαη ην Α, Γ1 ηνπ Γ, σο πξνο
ηα Α, Δ.
(β). Γηεξεύλεζε.
Δάλ ζηε δηαηύπσζε ηεο Πξόηαζεο 15, καο δηλόηαλ όηη αιεζεύεη αλάινγε ζρέζε κε ηελ (1) θαη όηη ην Γ αλήθεη ζην ηκήκα ΑΒ ή ε ΓΔ θαη ηόηε κε όκνηνπο
ηξόπνπο απνδεηθλύεηαη όηη ζα αιεζεύεη ε Πξόηαζε 15, αιιά ηόηε ζηνλ ηξόπν
1, αληί γηα ηελ Καηαζθεπή 9, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ Καηαζθεπή 10 (§ 6.4).
Παξαηήξεζε.
Ζ Πξόηαζε απηή αιεζεύεη θαη ζε θύθιν [Πξόηαζε 49 (§ 9.10)].
6.10. Δπέθηαζε ηνπ Γεσκεηξηθνύ Σόπνπ 1.
Γεσκεηξηθόο Σόπνο 16 (ρήκα 13).
Γίλεηαη επζεία (ε) θαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηεο Β, Δ, Ε, Γ.
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Να βξεζεί ν Γεσκεηξηθόο Σόπνο ησλ κεηαβιεηώλ ζεκείσλ Α, επηπέδνπ ηεο (ε)
γηα ηα νπνία νη δέζκεο Α(ΒΔΕΓ), παξακέλνπλ ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ αθηίλα
ηεο ΑΓ [ην Γ είλαη ζεκείν ηεο επζείαο (ε)], ή κε άιιε παιαηόηεξε δηαηύπσζε:
Σξίγσλν ΑΒΓ έρεη ζηαζεξή ηελ βάζε ηνπ ΒΓ θαη κεηαβιεηή ηελ θνξπθή ηνπ Α.
Αθόκε ζηελ πιεπξά ηνπ ΒΓ δίλνληαη ηα ζηαζεξά ζεκεία Δ, Ε (ην Δ αξηζηεξά
ηνπ Ε) θαη έηζη ώζηε νη ΑΔ, ΑΕ λα παξακέλνπλ ηζνγώληεο ηεο γσλίαο Α ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. Να βξεζεί ν γ.η ησλ κεηαβιεηώλ θνξπθώλ Α ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.

Α

θ

θ

ω

ω

Γ'

(ε)

Ο

Β

Δ

Γ

Ε

Γ

χήκα 13.

Λύζεηο.
1νο Σξόπνο. (ρήκα 13) Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 9 θαη ηνλ γη 1).
(α). Αλάιπζε.
Αλ Α είλαη έλα ζεκείν ηνπ δεηνύκελνπ Γεσκεηξηθνύ Σόπνπ, ηόηε ε δέζκε
Α(ΒΔΕΓ) είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο αθηίλα ηεο ΑΓ.
Αθόκε, αλ ε θάζεηε ζηελ ΑΓ ζην ζεκείν ζην ζεκείν Α, ηέκλεη ηελ (ε) ζην Γ',
ηόηε παξαηεξνύκε όηη έρνπκε κία ζπκκεηξηθή δέζκε Α(ΒΔΕΓ), σο πξνο ηελ αθηίλα ηεο ΑΓ, ε νπνία ηέκλεηαη από επζεία (ε), ζηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Β, Γ θαη
Δ, Ε.
Σνύην, ζύκθσλα κε ην ζπκπέξαζκα ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 3. 8, ζεκαίλεη όηη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Β, Γ θαη Δ, Ε, ζα απνηεινύλ Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ', ηα νπνία, είλαη δπλαηό λα θαηαζθεπαζζνύλ.
(Καηαζθεπή 9 παξάγξαθνο 6.3).
Έηζη, κεηά θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ δηπιώλ ζεκείσλ ηεο Δλέιημεο απηήο, ζπλάγνπκε όηη έρνπκε όια ηα ζηνηρεία ηεο Δλέιημεο, θαη δεηάκε ηνλ Γεσκεηξηθό
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Σόπν όισλ ησλ κεηαβιεηώλ ζεκείσλ Α επίπεδνπ ηεο επζείαο (ε), γηα ηα νπνία
νη δέζκεο Α(ΒΔΕΓ) είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ ΑΓ.
Γειαδή έρνπκε όια ηα ζηνηρεία ηνπ Γεσκεηξηθνύ Σόπνπ 1, πνπ έρνπκε δώζεη
ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 3, 92.
πλεπώο, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη απόδεημε ηνπ δεηνύκελνπ Γεσκεηξηθνύ Σόπνπ, αλαγόκαζηε ζην παξαπάλσ Γεσκεηξηθό Σόπν 1 ( παξάγξαθνο 3.92).
2νο Σξόπνο. (ρήκα 13) (Παιαηόηεξνο) Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 13, ηελ ΒΠ 2
θαη ηελ Πξόηαζε 15).
(α). Αλάιπζε.
Αλ ΑΒΓ είλαη έλα από ηα ηξίγσλα απηά θαη ε θνηλή δηρνηόκνο ησλ γσληώλ ΒΑΓ,
ΔΑΕ, ηέκλεη ηελ ΒΓ ή (ε) ζην Γ, ελώ ε θάζεηε ζηελ ΑΓ ζην ζεκείν Α, ηέκλεη ηελ
(ε) ζην Γ', ηόηε πξνθαλώο ν θύθινο δηακέηξνπ ΓΓ' πεξλά από ην Α θαη είλαη
Απνιιώληνο, θνηλόο θαη γηα ηα δύν ηξίγσλα ΑΒΓ, ΑΔΕ. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ην
Α βξίζθεηαη ζηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΓΓ', πνπ είλαη ζηαζεξόο, θαζώο θαη ηα Γ, Γ'
είλαη ζηαζεξά. Σν Γ θαηαζθεπάδεηαη σο εμήο:
Δπεηδή νη ΑΔ, ΑΕ είλαη από ηελ θαηαζθεπή ηνπο ηζνγώληεο, γηα ην Γ, ζύκθσλα
κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2 (Έςηινλ Μέξνπο), ζα αιεζεύεη ε ζρέζε:

ΒΓ ΓΕ ΓΔ
.
.
= 1.
ΓΓ ΕΓ ΔΒ

(1).

Έηζη, αθνύ αιεζεύεη ε (1), ην Γ θαηαζθεπάδεηαη εύθνια θαη είλαη ζηαζεξό
(Βιέπε Καηαζθεπή 13) (§ 6.7). Άξα, θαη ην Γ' θαηαζθεπάδεηαη σο Α ηνπ Γ σο
πξνο ηα Β, Γ ή ηα Δ, Ε [Όηη ην Γ είλαη ζηαζεξό, πξνθύπηεη άκεζα θαη από ηελ
παξαπάλσ Πξόηαζε 15 (§ 6.9), θαζώο αιεζεύεη ε ζρέζε (1)].
(β). Καηαζθεπή.
Καηαζθεπάδνπκε ζηελ (ε) ζεκείν Γ, έηζη ώζηε λα αιεζεύεη ηελ ηζόηεηα (1),
ζύκθσλα κε ηελ Καηαζθεπή 13. Βξίζθνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ην Α Γ' ηνπ Γ
σο πξνο ηα Β, Γ ή Δ, Ε θαη γξάθνπκε ηνλ Απνιιώλην θύθιν κε δηάκεηξν ΓΑ', ν
νπνίνο ιέκε όηη είλαη ν δεηνύκελνο γ.η.
(γ). Απόδεημε.
Αλ Α' είλαη έλα ηπραίν ζεκείν ηνπ παξαπάλσ θύθινπ, ζα δείμνπκε όηη νη ΑΜΔ,
Ε είλαη ηζνγώληεο ζην ηξίγσλν Α'ΒΓ, ελώ ε Α'Γ είλαη θνηλή δηρνηόκνο ησλ γσληώλ ΒΑ'Γ, ΔΑ'Ε.
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Πξαγκαηηθά, αθνύ ν παξαπάλσ θύθινο, από ηελ θαηαζθεπή ηνπ, είλαη Απνιιώληνο θαη γηα ηα δύν ηξίγσλα Α'ΒΓ, Α'ΔΕ, ε Α'Γ είλαη θνηλή δηρνηόκνο ησλ
γσληώλ ΒΑ'Γ, ΔΑ'Ε', νπόηε θαη νη Α'Δ, Α'Ε' είλαη ηζνγώληεο ζην ηξίγσλν Α'ΒΓ
θαη άξα ν παξαπάλσ θύθινο είλαη ν δεηνύκελνο. γ.η.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηε δηεξεύλεζε ηεο Καηαζθεπήο 13, ην Α, άξα θαη Γ θαηαζθεπάδνληαη πάληνηε, πάληνηε θαηαζθεπάδεηαη θαη ν γ.η., απηόο, πνπ ηειηθά είλαη νιόθιεξνο ν θύθινο δηακέηξνπ ΓΓ'. Δδώ ην Γ αλαδεηήζακε κέζα ζην ηκήκα ΔΕ, νπόηε ην Γ' ζα βξίζθεηαη έμσ από ην ηκήκα ΒΓ. Με όκνην ηξόπν εξγαδόκαζηε θαη όηαλ ηα Γ, Γ' ηα αλαδεηνύκε ζηα ηκήκαηα ΒΔ θαη ΓΕ [Καηαζθεπή
10 (§ 6.4)].
Παξαηήξεζε.
ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 3.4, ε ζεκεηνζεηξά Γ', Β,
Δ, Γ, Ε, Β, απνηειεί πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε, κε ζπδπγή δεύγε ζεκείσλ
ηα Β, Γ θαη Δ, Ε, θαη δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ'.
3νο Σξόπνο. (Σνπ πγγξαθέα θαη Καζεγεηνύ Μαζεκαηηθώλ θ. σηεξίνπ Λνπξίδα).
Θα ζηεξηρηνύκε ζηελ βαζηθή πξόηαζε: Ο ιόγνο ησλ εκβαδώλ δύν ηξηγώλσλ
πνπ κία γσλία ηνπ ελόο ηζνύηαη κε κία γσλία ηνπ άιινπ ή κία γσλία ηνπ ελόο
είλαη παξαπιεξσκαηηθή κίαο γσλίαο ηνπ άιινπ, ηζνύηαη κε ηνλ ιόγν ηνπ γηλνκέλνπ

ησλ

πιεπξώλ

ηνπο

πνπ

ζρεκαηίδνπλ

ηηο

γσλίεο

απηέο.

Άξα νδεγνύκαζηε ζε Απνιιώλην θύθιν.
Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα πξνρσξήζσ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ύλζεζεο – θαηαζθεπήο ηνπ ηόπνπ κε βάζε ηελ εκέηεξε Γηαδηθαζία ηεο Αλάιπζεο, ράξηλ ηεο
θαη‟ αξρήλ πιεξόηεηαο αθνύ επηπιένλ ρξεηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο
Απόδεημεο θαη ηεο Γηεξεύλεζεο. ύλζεζε – Καηαζθεπή:
ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα βήκαηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Απνιιώληνπ θύθινπ – ηόπνπ, πνπ ζην ζρήκα είλαη ν θόθθηλνο δηαθεθνκκέλνο κε δηάκεηξν ην επζύγξακκν ηκήκα

Καη απηό δηόηη:
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S.E.Louridas
πλεκκέλα

kataskeui.png (53.02 KiB) 445 πξνβνιέο
S.E.Louridas
6.11. Καηαζθεπή εκείνπ πλεπζεηαθήο Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο.
Δπέθηαζε ησλ Καηαζθεπώλ 9 έσο 12 (Νέα Καηαζθεπή).
Καηαζθεπή 17 (ρήκα 9).
Γίλεηαη επζεία (ε) θαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηεο Α, Γ, Γ, Β. ηελ επζεία (ε) λα
νξηζζεί ζεκείν Δ, γηα ην νπνίν λα είλαη:

ΑΓ 2 ΑΓ ΑΔ
.
=
.
ΓΒ 2 ΓΒ ΔΒ

(1).

Λύζεηο.
Λύζε 1ε (ρήκα 9) Με βάζε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 5 (παξάγξαθνο 3.96).
(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ε νπνία καο ζπκίδεη ην παξαπάλσ Κξηηήξην 5,
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βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα όηη αλ Δ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν θαη αλ Γ' είλαη ην
ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ, σο πξνο ηα Α, Β, ηόηε ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη
Γ, Δ, ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ' (Αληίζηξνθν
ηνπ Κξηηεξίνπ 5).
Έηζη νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή ηνπ ζεκείνπ Δ.
(β). Καηαζθεπή.
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο Αξκνληθήο Δλέιημεο (παξάγξαθνο 3,4), ην
Γ' πξέπεη λα είλαη ην ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β θαη ην Δ ην Α
ηνπ Γ σο πξνο ηα Γ, Γ', γη‟ απηό νξίδνπκε πξώηα, θαηά ηα γλσζηά, ην Γ' σο ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β θαη ζηε ζπλέρεηα ην Δ σο Α ηνπ Γ σο
πξνο ηα Γ, Γ' (ην Γ' θαηαζθεπάζακε ήδε).
Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γ', όπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε, ην Δ είλαη δπλαηό
λα νξηζζεί, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζρέζε ΟΓ2=ΟΓ.ΟΔ, αθνύ νξηζζεί ην κέζνλ Ο
ηνπ ΓΓ'.
(γ). Απόδεημε.
Από ηνλ παξαπάλσ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ ζεκείσλ Γ' θαη Δ, πξνθύπηεη όηη
ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά
ζεκεία ηα Γ, Γ' (ζρεηηθόο νξηζκόο ζηελ § 3,4), νπόηε γηα ηα ζεκεία Α, Γ, Γ, Δ, Β,
ζα αιεζεύεη ε παξαπάλσ ζρέζε (1) (Δπζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 5).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Με αλάινγν ηξόπν θαηαζθεπάδνπκε ηα Γ' θαη Δ θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα
δνζκέλα ζεκεία έρνπλ ηελ δηάηαμε Γ, Α, Γ, Β, ή ηελ δηάηαμε Γ, Γ, Β, Α (Αξκνληθή Δλέιημε δύν Κιάδσλ).
Καη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε απόδεημε γίλεηαη όπσο ζηελ παξαπάλσ απόδεημε, βαζηδόκελνη θαη πάιη ζην ίδην Κξηηήξην 5, ην νπνίν αιεζεύεη θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο.
Δίλαη θαλεξό όηη ππάξρεη θαη δεύηεξν ζεκείν Δ' πνπ αιεζεύεη ηε ζρέζε (1) θαη
(1'). Σνύην πξνθαλώο ζα είλαη ην Α, Δ' ηνπ Δ σο πξνο ηα Α, Β, θαζώο θαη γη‟

ΑΔ' ΑΔ
απηό ζα είλαη
. Έηζη, ε (1) γίλεηαη:
=
Δ' Β ΔΒ

ΑΓ 2 ΑΓ ΑΔ'
=
.
.
ΓΒ 2 ΓΒ Δ' Β

(1′).

Ζ Καηαζθεπή απηή είλαη θαλεξό όηη γίλεηαη κε ηνπο ίδηνπο ηξόπνπο πνπ γίλεηαη
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εδώ θαη όηαλ δεηείηαη ε Καηαζθεπή ελόο άιινπ ζεκείνπ από ηα Α, Β, Γ αληί ηνπ
Δ.
Παξαηήξεζε.
Ζ Καηαζθεπή απηή, επεθηείλεηαη θαη ζε θύθιν ζηελ παξάγξαθν 38 (§ 8.75).
Λύζε 2ε (ρήκα 9) (Παιαηόηεξε) (Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3).
(α). Αλάιπζε.
Τπνζέηνπκε όηη ην δεηνύκελν ζεκείν νξίζζεθε θαη είλαη ην Δ.
Αλ Γ' είλαη ην Α ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β, θαη αλ γξάςνπκε ηνλ Απνιιώλην θύθιν δηακέηξνπ ΓΓ‟, ηόηε γηα ην ηπραίν ζεκείν Κ ηνπ θύθινπ απηνύ, ε ΚΓ ζα είλαη
δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ.
Δμάιινπ, επεηδή αιεζεύεη θαη ε (1), ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 3 (Μέξνπο Έςηινλ), ή ηεο Πξόηαζεο 6η(60) ηνπ βηβιίνπ καο [31]
ηόκνο 6, ε ΚΔ ζα είλαη ηζνγώληνο ηεο ΚΓ, ζην ηξίγσλν ΚΑΒ, νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή ηνπ Δ.
(β). Καηαζθεπή.
Οξίδνπκε ην Α, Γ' ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β θαη κε δηάκεηξν ηελ ΓΓ', γξάθνπκε
ηνλ Απνιιώλην θύθιν, ζηνλ νπνίν νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Κ.
Φέξνπκε ηηο ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, ΚΓ, ΚΓ' θαη ζην ηξίγσλν ΚΑΒ ηελ ηζνγώλην ηεο ΚΓ,
πνπ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζε ζεκείν Δ. Λέκε όηη ην ζεκείν Δ είλαη ην δεηνύκελν.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ζην ηξίγσλν ΚΑΒ, ε ΚΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ θαη ε ΚΔ είλαη
ηζνγώληνο ηεο ΚΓ, ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 3, ή ηεο
Πξόηαζεο 1β(44) ηνπ παξαπάλσ βηβιίνπ καο [31], θαη επεηδή είλαη
ΑΓ/ΓΒ=ΑΚ/ΚΒ, ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1), νπόηε πξαγκαηηθά ην Δ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν.
(δ). Γηεξεύλεζε.
ην ζρήκα 9, ηα ζεκεία Γ, Γ ηα πήξακε κέζα ζην ηκήκα ΑΒ. Δίλαη δπλαηό απηά,
λα ιεθζνύλ θαη ζε άιιεο ζέζεηο ηεο (ε).
Δίλαη θαλεξό όηη θαη ην Α, Δ' ηνπ Δ, σο πξνο ηα Β, Γ , απνηειεί κία άιιε ιύζε
ηνπ Πξνβιήκαηνο, αθνύ θαη απηό επαιεζεύεη ηελ ηζόηεηα (1), θαζώο είλαη
ΒΔ'/Δ'Γ=ΒΔ/ΔΓ.
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Παξαηεξήζεηο.
(α). Με όκνην ηξόπν πξνθαλώο εξγαδόκαζηε θαη όηαλ δίλεηαη ην ζεκείν Δ θαη
δεηείηαη λα νξηζζεί ην Γ.
(β). Δίλαη δπλαηό, γηα ηε ιύζε ηεο θαηαζθεπήο απηήο, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
θαη κεξηθνύο από ηνπο ηξόπνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη γηα ηε ιύζε ηνπ
Πξνβιήκαηνο 2ε(35), ηνπ βηβιίνπ καο [31].
(γ). Καη εδώ είλαη δπλαηό λα δίλνληαη ηα ζεκεία Γ, Δ θαη λα δεηείηαη ην Γ. ηελ
πεξίπησζε απηή εξγαδόκαζηε όπσο ζηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή 13 (§ 6.7).
(Βιέπε Καηαζθεπή 20).
6.12. Καηαζθεπή εκείνπ πλεπζεηαθήο Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο Μέζνπ.
Δπέθηαζε ησλ Καηαζθεπώλ 12 θαη 17 (Νέα Καηαζθεπή).
Καηαζθεπή 18 (ρήκα 14).
Γίλεηαη επζεία (ε) θαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηεο Α, Γ, Β. ηελ επζεία (ε) λα ν-

ΑΓ 2 ΑΓ
=
.
ΓΒ 2 ΓΒ

ξηζζεί ζεκείν Γ, γηα ην νπνίν λα είλαη:

(1).

Λύζεηο.
Λύζε 1ε (ρήκα 14) Με βάζε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 6 (παξάγξαθνο 3.97).
(α).Αλάιπζε.

Κ
ω
ω

Γ'

(ε)

_
_
O'_ Γ'

Α

θ θ

Γ

χήκα 14.

Γ

Μ

Β
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Δπεηδή αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ε νπνία καο ζπκίδεη ην παξαπάλσ Κξηηήξην 6,
βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα όηη αλ Γ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν θαη αλ Γ' είλαη ην
ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ, σο πξνο ηα Α, Β, ηόηε ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη
Γ, Μ (ην Μ κέζν ηνπ ΑΒ), ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία
ηα Γ, Γ' (Αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 6).
Έηζη νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή ηνπ ζεκείνπ Γ.
(β). Καηαζθεπή.
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο Αξκνληθήο Δλέιημεο (παξάγξαθνο 3,4), ην
Γ' πξέπεη λα είλαη ην ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β θαη ην Γ ην Α
ηνπ Μ (κέζν ηνπ ΑΒ), σο πξνο ηα Γ, Γ', γη‟ απηό νξίδνπκε πξώηα, θαηά ηα γλσζηά, ην Γ' σο ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β θαη ζηε ζπλέρεηα ην Γ
σο Α ηνπ Μ σο πξνο ηα Γ, Γ' (ην Γ' θαηαζθεπάζακε ήδε). [Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γ', όπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε, ην Γ είλαη δπλαηό λα νξηζζεί,
ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζρέζε Ο'Γ2=Ο'Γ.Ο'Μ, αθνύ νξηζζεί ην κέζνλ Ο' ηνπ ΓΓ'].
(γ). Απόδεημε.
Από ηνλ παξαπάλσ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ ζεκείσλ Γ' θαη Γ, πξνθύπηεη όηη
ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Μ, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά
ζεκεία ηα Γ, Γ' (ζρεηηθόο νξηζκόο ζηελ § 3,4), νπόηε γηα ηα ζεκεία Α, Γ, Γ, Μ,
Β, ζα αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε παξαπάλσ ζρέζε (1) (Δπζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 6).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δίλαη θαλεξό όηη ππάξρεη θαη δεύηεξν ζεκείν Γ' πνπ αιεζεύεη ηε ζρέζε (1).
Σνύην πξνθαλώο ζα είλαη ην Α, Γ' ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β, θαζώο θαη γη‟ απηό
ζα είλαη

ΑΓ 2 ΑΓ '
ΑΓ ' ΑΓ
. Έηζη, ε (1) γίλεηαη.
=
.
=
Γ' Β ΓΒ
ΓΒ 2 Γ' Β

Λύζε 2ε (ρήκα 14) (Παιαηόηεξε) Με βάζε γλσζηνύ καο Θεσξήκαηνο ζπκκεηξνδηάκεζσλ.
(α). Αλάιπζε.
Τπνζέηνπκε όηη ην δεηνύκελν ζεκείν ππάξρεη θαη είλαη ην Γ.
Αλ Γ' είλαη ην Α ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β θαη γξάςνπκε ηνλ Απνιιώλην θύθιν
δηακέηξνπ ΓΓ' ηόηε γηα ηπραίν ζεκείν Κ ηνπ θύθινπ απηνύ, ε ΚΓ ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ ηνπ ηξηγώλνπ ΚΑΒ.
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Δμάιινπ, αθνύ αιεζεύεη θαη ε (1), ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Θεσξήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 11-14.3 ηνπ βηβιίνπ Γεσκεηξίαο [6], ε ΚΓ ζα είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΚΑΒ, νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή ηνπ ζεκείνπ Γ.
(β). Καηαζθεπή.
Οξίδνπκε ην Α, Γ' ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β θαη κε δηάκεηξν ην ΓΓ', γξάθνπκε
ηνλ Απνιιώλην θύθιν ζηνλ νπνίν νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Κ, νπόηε ζύκθσλα
κε ηα γλσζηά, ε ΚΓ ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Κ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΚΒ.
ην ηξίγσλν ΚΑΒ, από ην Κ θέξνπκε ηελ ζπκκεηξνδηάκεζν, πνπ ηέκλεη ηελ
ΑΒ ζην Γ. Λέκε όηη ηo δεηνύκελν ζεκείν είλαη ην Γ.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ζην ηξίγσλν ΚΑΒ ε ΚΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ θαη επεηδή ε
ΚΓ, είλαη ζπκκεηξνδηάκεζόο ηνπ, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Θεσξήκαηνο ηεο
παξαγξάθνπ 11-14.3 ηνπ βηβιίνπ [6], εύθνια παίξλνπκε ηελ παξαπάλσ ζρέζε
(1). Σνύην ζεκαίλεη όηη ην Γ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δίλαη πξνθαλέο όηη ππάξρεη θαη δεύηεξν ζεκείν Γ', πνπ αιεζεύεη ηε ζρέζε (1).
Σνύην πξνθαλώο ζα είλαη ην Α, Γ' ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β, θαζώο θαη γη‟ απηό
ζα είλαη

ΑΓ 2
ΑΓ '
ΑΓ ' ΑΓ
. Έηζη, ε (1) γίλεηαη
.
=
=
Γ' Β
Γ' Β ΓΒ
ΓΒ 2

Με αλάινγν ηξόπν εξγαδόκαζηε θαη όηαλ ην Γ, βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Β. Γ.
Λύζε 3ε (Σνπ θαζεγεηνύ Μαζεκαηηθώλ θ. Γηώξγνπ Ρίδνπ).
Σα ζεκεία
Σν

κπνξνύλ λα δηαηαρζνύλ ζε επζεία κε ηξεηο ηξόπνπο:

κεηαμύ ησλ

ή ην

κεηαμύ ησλ

δελ κπνξεί ην

λα είλαη κεηαμύ ησλ

.
Έζησ ην

κεηαμύ ησλ

ή ην

.

κεηαμύ ησλ

. Αθνύ

, αθνύ ηόηε ζα ήηαλ
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Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη γηα ηελ ακέζσο παξαπάλσ ιύζε ηνπ παξαπάλσ Πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ κέζνδν ηεο «εμόδνπ από ηελ επζεία ζην επίπεδν».
(β). Δίλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη κεξηθνύο άιινπο ηξόπνπο, από
απηνύο πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο ιύζεηο ησλ Καηαζθεπώλ 2ε(35) θαη
2ε(37), ηνπ βηβιίνπ καο [31] ηόκνο 3.
(γ). ύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 3.3 (παξαηήξεζε γ), ε δέζκε Κ(ΑΓΓΜΒ), (όπνπ Μ ην κέζνλ ηνπ ΑΒ) είλαη «ζπκκεηξνδηακεζηθή δέζκε», ελώ ε ζεκεηνζεηξά Α, Γ, Γ, Μ, Β, απνηειεί «Αξκνληθή Δλέιημε Μέζνπ» (§ 2.3), κε ζπδπγή δεύγε ζεκείσλ ηα Α, Β θαη Γ, Μ θαη δηπιά ζεκεία ηα Γ,
Γ'.
(δ). Δπεηδή ε ΚΓ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΚΑΒ θαη ην Γ' είλαη ην
Α ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β, ε ΚΓ' ζα είλαη εμσηεξηθή ζπκκεηξνδηάκεζνο ηνπ ίδηνπ ηξηγώλνπ, νπόηε απηή ζα είλαη εθαπηνκέλε ζηνλ θύθιν ΑΚΒ ζην Κ [8] (§
395 θαη 396).
Δμάιινπ, επεηδή (ζρήκα 14) ηα Α, Β ηέκλνπλ αξκνληθά ηελ δηάκεηξν ΓΓ' ηνπ
θύθινπ ΚΓΓ', νη θύθινη ΚΑΒ θαη ΚΓΓ', είλαη νξζνγώληνη [2] (§ 4.3, ζειίδα 34),
νπόηε θαη ε ΚΓ' είλαη εθαπηνκέλε ζηνλ θύθιν ΚΑΒ ζην Κ. πλεπώο, Ο'Κ≡Γ'Κ

⇒Ο'≡Γ'.
Λύζε 3ε (ρήκα 15) (Παιαηόηεξε) (ηνηρεηώδεο),
(α). Αλάιπζε.
θεπηόκαζηε θαη εδώ, όπσο ζηελ παξαπάλσ ιύζε 2, κε ηε δηαθνξά, όηη εδώ
ην ζεκείν Κ, ζηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΓΓ', δε ιακβάλεηαη ηπραία, αιιά ην ζηαζεξό
ζεκείν ηεο ηνκήο ηνπ παξαπάλσ θύθινπ θαη ηνπ θύθινπ δηακέηξνπ ΑΒ, νπόηε
ζα έρνπκε ηελ παξαθάησ εηδηθή Καηαζθεπή:
(β). Καηαζθεπή.
Οξίδνπκε ην Α, Γ' ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β θαη γξάθνπκε ηνπο θύθινπο κε δηακέηξνπο ηα ΓΓ' (Απνιιώλην ηνπ ηξηγώλνπ ΑΚΒ) θαη ΑΒ. Αλ Κ είλαη ε ηνκή ησλ
θύθισλ απηώλ θαη Γ είλαη ε νξζή Πξνβνιή ηνπ Κ ζηελ ΑΒ, ηόηε ιέκε όηη ην δεηνύκελν ζεκείν είλαη ην Γ.
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Κ
ω
ω
θ

(ε)

Γ'

Α

Γ

θ

Γ

Μ

Β

χήκα 15.

(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή, ην Κ αλήθεη ζηνλ Απνιιώλην θύθιν δηακέηξνπ ΓΓ', ζην ηξίγσλν ΚΑΒ ε
ΚΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ, νπόηε ζα είλαη:

ΑΚ 2 ΑΓ 2
ΑΚ ΑΓ
ή
.
=
=
ΚΒ ΓΒ
ΚΒ 2 ΓΒ 2

(2).

Αθόκε, επεηδή ην ηξίγσλν ΚΑΒ είλαη νξζνγώλην θαη ΚΓ ⊥ΑΒ, ζα είλαη θαη:

ΑΚ 2 ΑΓ
.
=
ΚΒ 2 ΓΒ

(3).

ΑΓ 2 ΑΓ
Έηζη, από ηηο (2) θαη (3) παίξλνπκε:
.
=
ΓΒ 2 ΓΒ
Ζ ηειεπηαία ζεκαίλεη, όηη ην Γ είλαη πξαγκαηηθά ην δεηνύκελν ζεκείν.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δπεηδή νη θύθινη δηακέηξσλ ΓΓ', ΑΒ ηέκλνληαη πάληνηε, ην πξόβιεκα έρεη πάληνηε ιύζε.
Δίλαη θαλεξό όηη ππάξρεη θαη δεύηεξν ζεκείν Γ' πνπ αιεζεύεη ηε ζρέζε (1) .
Σνύην πξνθαλώο ζα είλαη ην Α, Γ' ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β, θαζώο θαη γη‟ απηό
ζα είλαη

ΑΓ 2 ΑΓ '
ΑΓ ΑΓ '
, αθνύ είλαη:
.
=
2 =
Γ' Β
ΓΒ Γ' Β
ΓΒ

Λύζε 4ε (ρήκα 16) (Παιαηόηεξε) (Με βάζε ην Θεώξεκα Ceva θαη Μελειάνπ).
(α). Αλάιπζε.
Ζ ζρέζε (1) ηεο Καηαζθεπήο, κπνξεί λα γξαθεί θαη έηζη:
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ΑΓ ΑΓ ΒΓ
.
.
= 1.
ΓΒ ΓΒ ΓΑ

(2).

Δπεηδή ε ζρέζε (2) καο ζπκίδεη ηα Θεσξήκαηα Ceva θαη Μελειάνπ, γη‟ απηό
πξνζπαζνύκε ηνπο δύν πξώηνπο ιόγνπο ηεο λα ηνπο κεηαθέξνπκε θαηαιιήισο ζηηο πιεπξέο ηξηγώλνπ ηνπ νπνίνπ ε κία πιεπξά λα είλαη ην ηκήκα ΑΒ,
ηνπ νπνίνπ δεηάκε ηε δηαίξεζε (ηξίηνο άγλσζηνο ιόγνο).
Γηα λα κπνξέζνπκε λα επηηύρνπκε ηνύην εξγαδόκαζηε σο εμήο:
(β). Καηαζθεπή.
Με πιεπξά ηελ ΑΒ

Κ

θαηαζθεπάδνπκε ηπραίν ηξίγσλν ΑΚΒ.

Δ

Από ην Γ θέξνπκε
παξάιιειεο ζηηο ΚΒ,
ΚΑ πνπ ηέκλνπλ ηηο

Ε

ΑΚ, ΒΚ ζηα ζεκεία Ε,

Ο

Δ αληίζηνηρα.
Αλ νη ΑΔ, ΒΕ ηέκλνληαη ζην Ο θαη νη ΚΟ,

Γ'

(ε)

Α

ΔΕ ηέκλνπλ ηελ (ε)

Γ

Γ

Μ

Β

χήκα 16.

ζηα ζεκεία Γ, Γ', αληίζηνηρα, ιέκε όηη ηα Γ, Γ' απνηεινύλ ηηο ιύζεηο ηνπ Πξνβιήκαηνο απηνύ.
(γ). Απόδεημε.
ύκθσλα κε ην Θεώξεκα Θαιή ζα είλαη:

ΑΓ ΑΕ ΚΔ
.
=
=
ΓΒ ΕΚ ΔΒ

(3).

Αθόκε, ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα Ceva, αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηελ (3),
παίξλνπκε κε ηε ζεηξά:

ΑΓ 2 ΑΓ
ΑΕ ΚΔ ΒΓ
ΑΓ ΑΓ ΒΓ
=
.
.
.
=1 ⇒
.
.
=1 ⇒
ΕΚ ΔΒ ΓΑ
ΓΒ ΓΒ ΓΑ
ΓΒ 2 ΓΒ

(4).

Δπίζεο, αλ ζην ηξίγσλν ΚΑΒ θαη δηαηέκλνπζα ηελ ΔΕΓ', εθαξκόζνπκε ην
Θεώξεκα Μελειάνπ θαη ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηηο (3), παίξλνπκε κε ηε ζεηξά:
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ΑΓ 2 ΑΓ '
ΑΕ ΚΔ ΒΓ '
ΑΓ ΑΓ ΒΓ '
.
=
.
.
=1 ⇒
.
.
=1 ⇒
ΕΚ ΔΒ Γ' Α
ΓΒ ΓΒ Γ' Α
ΓΒ 2 Γ' Β
Ζ ηειεπηαία ζρέζε πξνθαλώο, κπνξεί λα πξνθύςεη θαη από ηελ (4), επεηδή ηα
Γ, Γ' είλαη Α σο πξνο ηα Α, Β.
Γειαδή είλαη:

ΑΓ 2 ΑΓ ΑΓ '
=
.
=
ΓΒ 2 ΓΒ Γ ' Β

Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη νη ιύζεηο 2 θαη 4, είλαη αλάινγεο, κε ηηο ιύζεηο 2 θαη 3 αληίζηνηρα ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 12 (§ 6.6).
(β). Σε δέζκε Κ(ΑΓΓΜΒ) πέληε αθηηλώλ ηνπ ζρήκαηνο 16, έρνπκε νλνκάζεη
«ζπκκεηξνδηακεζηθή» (§ 3.3) (Παξαηήξεζε γ), θαζώο ε ΚΓ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνο θαη ε ΚΜ δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΚΑΒ, ελώ ηε ζεκεηνζεηξά Α, Γ, Γ, Μ, Β,
ησλ πέληε ζεκείσλ «πκκεηξηθή Δλέιημε Μέζνπ» (§ 2.3),
(γ). Δίλαη δπλαηό λα ιύζνπκε ηελ Καηαζθεπή απηή θαη κε άιινπο ηξόπνπο, αλάινγνπο κε εθείλνπο πνπ ιύζακε ηελ Καηαζθεπή 2ε(35) (ηόκνο 3 ), ηνπ βηβιίνπ καο [31].
(δ). Δίλαη θαλεξό όηη θαηά ηηο παξαπάλσ ιύζεηο πξνζπαζήζακε λα είκαζηε
όζν ην δπλαηό ιεπηνκεξείο, ώζηε λα σθεινύληαη θαη νη αξράξηνη θίινη ηεο Γεσκεηξίαο.
(ε). Ζ Καηαζθεπή απηή καο είλαη ακθίβνιν αλ πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ, αλ θαη
δελ ηελ έρνπκε ζπλαληήζεη κέρξη ηώξα. Όκσο νη ιύζεηο ηεο πνπ έρνπκε επηηύρεη, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέεο.
6.13. Καηαζθεπή εκείνπ πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο.
Παξαιιαγή ηεο Καηαζθεπήο 12 (Νέα Καηαζθεπή).
Καηαζθεπή 19 (ρήκα 9).
ε επζεία (ε) δίλεηαη ε δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζηαζεξώλ ζεκείσλ Α, Γ, Γ, Β.
ηελ επζεία (ε), λα νξηζζεί ζεκείν Δ γηα ην νπνίν λα είλαη:
(ΑΓΓΒ)=(ΒΔΓΑ).

(1).
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Λύζε (ρήκα 9) Με αλαγσγή ζηελ Καηαζθεπή 12 (παξάγξαθνο 6.6).
Δπεηδή δίλεηαη όηη:

(ΑΓΓΒ)=(ΒΔΓΑ)=ξ ⇔ (ΑΓΓΒ)=(ΒΓΔΑ) =1-ξ ⇔

ΑΓ ΓΒ ΒΔ ΓΑ
⇔ ΑΓ . ΒΔ . ΓΓ = 1 .
=
.
.
ΓΓ ΒΑ ΔΓ ΑΒ
ΓΒ ΔΓ ΓΑ

(2).

Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε ζρέζε (1), ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 19, είλαη ηζνδύλακε κε ηε ζρέζε (1) ηεο Καηαζθεπήο 12 (§ 6.6), νπόηε ε Καηαζθεπή 19 αλάγεηαη ζηελ Καηαζθεπή 12, θαζώο ηα ππόινηπα δνζκέλα είλαη ηα ίδηα.
Όζν γηα ηελ απόδεημε, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην αληίζηξνθν ηεο παξαπάλσ
ζρέζεσο (2).
Παξαηήξεζε..
Γηα ηελ Καηαζθεπή 12, έρνπκε δώζεη ηξεηο ιύζεηο θαη αθόκε δύν έρνπλ δνζεί
από ηνλ θ. Μηράιε Λάκπξνπ.
6.14. Καηαζθεπή δεύγνπο Γηπιώλ εκείσλ πλεπζεηαθήο Απιήο Αξκνληθήο
Δλέιημεο ελόο Κιάδνπ.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 13 (Νέα Καηαζθεπή).
Καηαζθεπή 20 (ρήκα 9).
Γίλεηαη επζεία (ε) θαη ηα δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζεκείσλ ηεο Α, Γ, Δ, Β. ηελ επζεία (ε) λα νξηζζεί ζεκείν Γ ή ζεκεία, γηα ηα νπνία λα είλαη:

ΑΓ 2 ΑΓ ΑΔ
.
=
.
ΓΒ 2 ΓΒ ΔΒ

(1).

Λύζεηο.
Λύζε 1ε (ρήκα 9) Με βάζε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 5 (παξάγξαθνο 3.96).
(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ε νπνία καο ζπκίδεη ην παξαπάλσ Κξηηήξην 5,
βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα όηη αλ Γ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν θαη αλ Γ' είλαη ην
ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ, σο πξνο ηα Α, Β, ηόηε ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη
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Γ, Δ, ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ' (Αληίζηξνθν
ηνπ Κξηηεξίνπ 5).
Από ηα παξαπάλσ βιέπνπκε όηη καο δίλνληαη ηα δεύγε ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ
θαη δεηάκε λα νξηζζνύλ ηα δηπιά ζεκεία Γ, Γ', πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο κε δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ.
Σνύην ζεκαίλεη όηη ην παξαπάλσ Πξόβιεκα, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζεκείνπ Γ,
αλάγεηαη ζηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή 9 (§ 6.3).
(β). Καηαζθεπή.
Ζ Καηαζθεπή ηνπ ζεκείνπ Γ, γίλεηαη όπσο αθξηβώο ζηελ Καηαζθεπή 9.
(γ). Απόδεημε.
Ζ απόδεημε γίλεηαη κε απιή εθαξκνγή ηνπ Κξηηεξίνπ 5 (επζύ), κε ηελ νπνία
απνδεηθλύνπκε όηη γηα ην θαηαζθεπαζκέλν ζεκείν Γ, αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε
ζρέζε (1).
Λύζε 2ε (ρήκα 9) (Παιαηόηεξε) Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 (παξάγξαθνο 2.3).
(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή εδώ έρνπκε ζπλεπζεηαθή ζεκεηνζεηξά θαη επεηδή δεηάκε ηελ θαηαζθεπή κόλν ελόο ζεκείνπ ηεο, ζα εμεηάζνπκε αλ ηε ιύζε καο ηελ δίλεη ε Νέα
Μέζνδνο δηα ησλ «πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ».
Πξαγκαηηθά, επεηδή ε ζρέζε (1), καο ζπκίδεη ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 (παξάγξαθνο 2.3, ηνπ Έςηινλ Μέξνπο) ησλ ηζνγώλησλ ή ησλ ζπκκεηξηθώλ θεληξηθώλ δεζκώλ, ε Νέα Μέζνδνο ζα πξέπεη λα καο δίλεη ηε ιύζε θαη κάιηζηα ε
Απιή Μέζνδνο (ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ Οξζννπηηθνύ εκείνπ), θαζώο δεηάκε
ηελ θαηαζθεπή κόλν ελόο ζεκείνπ ηεο.
Έηζη, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Με ρνξδέο ηα ηκήκαηα ΑΔ, ΒΓ θαη πξνο ην ίδην κέξνο ηεο (ε), γξάθνπκε θαηά
ηα γλσζηά, δύν ηόμα θύθισλ από ηα ζεκεία ησλ νπνίσλ ηα ΑΔ, ΒΓ λα θαίλνληαη κε ίζεο γσλίεο η (ηπραία).
Από ηελ ηνκή Κ ησλ ηόμσλ απηώλ θέξνπκε ηηο ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, ΚΔ.
Αλ ε δηρνηόκνο ΚΓ ηεο γσληάο ΑΚΒ, ηέκλεη ηελ (ε) ζε ζεκείν Γ, ιέκε όηη ην Γ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν.
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(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ζην ηξίγσλν ΚΑΒ, από ηελ θαηαζθεπή ηνπο, νη ΚΓ, ΚΔ είλαη ηζνγώληεο
θαη ε ΚΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ, ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 (παξάγξαθνο 2.3, Έςηινλ Μέξνπο). ζα είλαη:

ΑΚ 2 ΑΓ 2 ΑΓ' 2 ΑΓ ΑΔ
ΑΓ 2 ΑΓ ΑΔ
ΑΓ' 2 ΑΓ ΑΔ
θαη
.
=
=
=
.
=
.
=
.
⇔
ΚΒ 2 ΓΒ 2 Γ' Β 2 ΓΒ ΔΒ
ΓΒ 2 ΓΒ ΔΒ
Γ' Β 2 ΓΒ ΔΒ
Ζ ηειεπηαία ησλ παξαπάλσ ηζνηήησλ ζεκαίλεη όηη γηα ην ζεκείν Γ αιιά θαη γηα
ην Α Γ', ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β, αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δπεηδή ηα δύν παξαπάλσ ηόμα ηέκλνληαη πάληνηε, ην Πξόβιεκα έρεη πάληνηε
ιύζε.
ύκθσλα κε ηελ ζρέζε (2) ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 3 (παξάγξαθνο 2.3), γηα
ηα ζεκεία Γ, Γ' είλαη θαη:

ΓΓ2 ΓΓ' 2 ΓΑ ΓΒ
.
=
=
.
ΑΔ ΒΔ
ΓΔ 2 Γ'Δ 2

(2).

Παξαηεξήζεηο.
(α). ηελ Καηαζθεπή 21, πνπ ζα αθνινπζήζεη, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ηελ ζρέζε (1) επαιεζεύνπλ αθόκε άιια δύν ζεκεία.
(β). ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 3.4, ε δέζκε
Κ(ΑΓΓΔΒ) ηνπ ζρήκαηνο 9, είλαη «ζπκκεηξηθή», ελώ ε ζεκεηνζεηξά Α, Γ, Γ, Δ,
Β, Γ', απνηειεί πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε (§ 3.3).
(γ). Δίλαη θαλεξό όηη γηα ηε ιύζε 1 ηνπ παξαπάλσ Πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ Νέα Μέζνδνο δηά ησλ «πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ», κε «Έμνδν από ηελ Δπζεία ζην Δπίπεδν».
(δ). Ζ Καηαζθεπή απηή πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(ε). Δίλαη δπλαηό λα γξάςνπκε ηα ηόμα κε ίζεο γσλίεο η=1L, όπνηε θαη πάιη θαηαιήγνπκε ζην ίδην απνηέιεζκα. Σνύην όκσο ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην Πξόβιεκα καο δεηνύληαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζεκεία. Γειαδή
ζε πην ζύλζεηε πεξίπησζε, όπσο ζα δνύκε ζηελ Καηαζθεπή 21, πνπ ζα αθνινπζήζεη, ε νπνία θαη απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 20.
(ζη). Ζ ιύζε ηεο θαηαζθεπήο 20, είλαη ακθίβνιν αλ είλαη δπλαηό λα γίλεη ρσξίο
ηελ παξαπάλσ Νέα Μέζνδν.
(δ). Έρνπκε δηαπηζηώζεη όηη ην πξόβιεκα απηό αιεζεύεη θαη όηαλ ηα ζεκεία Α,
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Γ, Δ, Β, είλαη νκνθπθιηθά (νκνθπθιηθή ζεκεηνζεηξά) (Πξόηαζε 52, § 9.13).
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 13, 17, 21, 27, 52.
6.15. Καηαζθεπή ησλ δύν Εεπγώλ Γηπιώλ εκείσλ πλεπζεηαθήο Γηπιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 20 (Νέα Πνιύπινθε Καηαζθεπή).
Καηαζθεπή 21 (ρήκα 10).
Γίλεηαη επζεία (ε) θαη ηα δηαηεηαγκέλα ζηαζεξά ζεκεία ηεο Α, Γ, Δ, Β. ηελ επζεία (ε) λα νξηζζεί ηεηξάδα ζεκείσλ Γ, Γ', Ε, Ε', γηα ηα ζεκεία ηεο νπνίαο λα είλαη:

ΑΓ 2 ΑΓ' 2 ΑΓ ΑΔ
=
=
.
ΓΒ 2 Γ' Β 2 ΓΒ ΔΒ
ΓΓ2 ΓΓ' 2 ΓΑ ΓΒ
=
=
.
ΓΔ 2 Γ' Δ 2 ΑΔ ΒΔ

(1),

ΑΕ 2 ΑΕ ' 2 ΑΔ ΑΒ
=
=
.
ΕΓ2 Ε' Γ2 ΔΓ ΒΓ

(2),

(1'),

ΔΕ 2 ΔΕ ' 2 ΔΑ ΔΓ
=
=
.
ΕΒ 2 Ε' Β 2 ΑΒ ΓΒ

(2').

Λύζεηο.
Λύζε 1ε (ρήκα 10) Με βάζε ηo παξαπάλσ Κξηηήξην 5 (παξάγξαθνο 3, 96).
(α). Αλάιπζε.
Δίλαη πηζαλό ην Γ λα βξίζθεηαη ζην ηκήκα ΓΔ, ή έμσ από ην ηκήκα ΑΒ (δεμηά ή
αξηζηεξά ηνύηνπ, ή θαη ζην άπεηξν). Αθόκε ην Ε, κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην ηκήκα ΑΓ ή ζην ηκήκα ΔΒ.
Έηζη, αλ ππνζέζνπκε όηη ην Γ βξίζθεηαη ζην ηκήκα ΓΔ θαη αλ Γ' είλαη ην Α ηνπ
Γ σο πξνο ηα Α, Β, ηόηε επεηδή αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (1), ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ
Α, Β θαη Γ, Δ, ζα βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο Κιάδνπ κε δηπιά
ζεκεία ηα Γ, Γ' [Αληίζηξνθν ηνπ παξαπάλσ Κξηηεξίνπ 5 (παξάγξαθνο 3.96)].
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ζην δνζκέλν Πξόβιεκα, καο δίλνληαη ηα
δύν δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ, Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ελόο
Κιάδνπ θαη δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ δηπιώλ ηεο ζεκείσλ Γ, Γ'.
Δπίζεο, αλ ππνζέζνπκε όηη ην Ε βξίζθεηαη ζην ηκήκα ΑΓ θαη ην Ε' είλαη ην Α
ηνπ Ε σο πξνο ηα Α, Γ, ηόηε επεηδή θαη γηα ην Ε ζα αιεζεύεη ε (2), ηα δεύγε ησλ
ζεκείσλ Α, Γ θαη Δ, Β, ζα βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε δύν Κιάδσλ
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κε δηπιά ζεκεία ηα Ε, Ε' [αληίζηξνθν ηνπ θξηηεξίνπ 5 (παξάγξαθνο 3.96 παξαπάλσ)].
Από ηα ακέζσο παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ζην δνζκέλν Πξόβιεκα, καο δίλνληαη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Γ θαη Δ, Β Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Κιάδσλ θαη δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ δηπιώλ ζεκείσλ ηεο Ε, Ε'.
Μεηά όισλ ησλ παξαπάλσ, ζπλάγνπκε όηη ζηελ νπζία δεηείηαη ε Καηαζθεπή
11, πνπ έρνπκε δώζεη παξαπάλσ (παξάγξαθνο 6.5). Γειαδή δεηείηε ε θαηαζθεπή ησλ δύν δεπγώλ δηπιώλ ζεκείσλ κηαο Γηπιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν
δεπγώλ ζπδπγώλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ.
Άξα, γηα ηελ Καηαζθεπή ησλ Γ, Γ', Ε, Ε', αλαγόκαζηε ζηε θαηαζθεπή 11 ( παξάγξαθνο 6.5).
(β). Καηαζθεπή.
Με δηακέηξνπο ηα ζηαζεξά ηκήκαηα ΑΔ, ΓΒ γξάθνπκε θύθινπο πνπ ηέκλνληαη
ζηα ζπκκεηξηθά ζεκεία Κ, Κ', σο πξνο ηελ (ε).
Αλ νη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ ΑΚΓ, ΒΚΔ, ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα ζεκεία Ε, Ε'
αληίζηνηρα θαη αλ νη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηρνηόκνη ηεο γσλίαο ΑΚΒ, ηέκλνπλ ηελ (ε) ζηα ζεκεία Γ, Γ' αληίζηνηρα, ιέκε όηη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Ε, Ε'
θαη Γ, Γ' ηνπ ζρήκαηνο 10, είλαη νη ηέζζεξηο δπλαηέο ζέζεηο ησλ Γ θαη Ε, γηα ηηο
νπνίεο αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (1) θαη (2).
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ην Γ' ειήθζε σο Α ησλ Α, Β, ζα πέζεη πξνθαλώο έμσ από ην ηκήκα
ΑΒ. Δπίζεο από ηνλ παξαπάλσ ηξόπν θαηαζθεπήο θαη ησλ Ε, Ε', πξνθύπηεη
όηη απηά αλήθνπλ ζηα ηκήκαηα ΑΓ, ΔΒ, αληίζηνηρα.
Αθόκε, ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ ζα βξίζθνληαη, από ηελ θαηαζθεπή
ηνπο, ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο Κιάδνπ κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ', νπόηε
ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 5 [ζρέζε (1)], ζα αιεζεύεη ε παξαπάλσ
ζρέζε (1). Γειαδή, ηα Γ, Γ' είλαη δύν ζεκεία ηεο επζείαο (ε), πνπ επαιεζεύνπλ
πξαγκαηηθά ηε ζρέζε (1) ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 21.
Δπίζεο, επεηδή ε ΚΕ' είλαη εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΚΔ θαη ε ΚΕ εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΓ, ε ΚΕ' ζα είλαη θαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο
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ηεο γσλίαο ΑΚΓ θαη άξα ΚΕ ⊥ΚΕ' [Βιέπε ζρεηηθά θαη ηελ απόδεημε 2 ηεο Καηαζθεπήο 10 (§ 6.4). Αθόκε επεηδή θαηά ηελ Καηαζθεπή ηνπο θαη ηα Ε, Ε' ζα πέζνπλ κέζα ζηα ηκήκαηα ΑΓ θαη ΔΒ, αληίζηνηρα θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Γ
θαη Δ, Β, ζα βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε δύν Κιάδσλ, κε δηπιά ζεκεία ηα Ε, Ε', ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 5 [ζρέζε (1)], ζα αιεζεύεη ε
παξαπάλσ ζρέζε (1). Γειαδή θαη ηα δύν ζεκεία Ε, Ε', είλαη δύν ζεκεία ηεο επζείαο (ε) πνπ επαιεζεύνπλ ηελ ζρέζε (2) ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 21.
Δξγαδόκελνη όπσο παξαπάλσ θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζρέζε (2) ηνπ Κξηηεξίνπ 5, απνδεηθλύνπκε όηη γηα ηα ίδηα ζεκεία Γ, Γ', Ε, Ε', επαιεζεύνληαη θαη νη
ζρέζεηο (1') θαη (2').
Λύζε 2ε (ρήκα 10) (Παιαηόηεξε αλαιπηηθή). Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε
3 (παξάγξαθνο 2.3).
(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή ηα δνζκέλα ζεκεία Α, Γ, Δ, Β, απνηεινύλ ζπλεπζεηαθή ζεκεηνζεηξά, ζα
πξνζπαζήζνπκε γηα ηε ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο απηνύ, λα εθαξκόζνπκε ηε
Νέα Μέζνδν δηα ησλ «πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ».
Έηζη, αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηελ Καηαζθεπή 11 (§ 6.5), πνπ έρνπκε δώζεη
παξαπάλσ θαη ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ Πξνβιήκαηνο, εθηηκνύκε όηη γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ κεζόδνπ, δελ αξθεί λα θαηαζθεπάζνπκε κία απιή
ζπκκεηξηθή δέζκε, αιιά κία δέζκε ηεζζάξσλ αθηηλώλ, κε πνιιαπιέο ηδηόηεηεο, θαζόζνλ κε ηηο αθηίλεο ηεο θαη ην θέληξν ηεο δέζκεο απηήο, πξέπεη λα
πξνθύςνπλ ηέζζεξηο ζπκκεηξηθέο θεληξηθέο δέζκεο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα
θαζνξηζηνύλ θαη νη ηέζζεξηο άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπο.
Μία ηέηνηα δέζκε είλαη εθείλε πνπ έρεη θέληξν έλα από ηα δύν «νξζννπηηθά»
ζεκεία ησλ δύν ηκεκάησλ ΑΔ, ΒΓ.
Δμάιινπ, επεηδή εθηηκνύκε, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο παξαπάλσ δνζκέλεοζρέζεηο, ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή 11 θαη ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή 20, όηη
ηέηνηα ζεκεία ζα πξέπεη λα είλαη ηέζζεξα, όζα δειαδή είλαη θαη ηα ηκήκαηα
πνπ ηα ζεκεία Α, Γ, Δ, Β, ρσξίδνπλ ηελ επζεία (ε).
Γειαδή από έλα ζε θάζε έλα από ηα ηκήκαηα ΑΓ, ΓΔ, ΔΒ, ΑΒ (κέζσ απείξνπ,
ή εθηόο ηνπ ηκήκαηνο ΑΒ).
Σα ηέζζεξα δεηνύκελα ζεκεία Γ, Γ', Ε, Ε', ζα πξέπεη θαηά δεύγε Γ, Γ' θαη Ε, Ε',
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λα είλαη ηέηνηα πνπ ην πξώην λα ρσξίδεη αξκνληθά ηα ηκήκαηα ΑΒ, ΓΔ θαη ην
δεύηεξν ηα ΑΓ, ΔΒ (Καηαζθεπή 11).
Μεηά ηα παξαπάλσ νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ απιή Καηαζθεπή:
(β). Καηαζθεπή.
Με δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα ΑΔ, ΒΓ, γξάθνπκε θύθινπο, νη νπνίνη ηέκλνληαη (ππνρξεσηηθά) ζηα ζπκκεηξηθά, σο πξνο ηελ (ε), ζεκεία Κ, Κ' (νξζννπηηθά ζεκεία).
Έηζη, κε θέληξν έζησ ην Κ, θαηαζθεπάδνπκε ηε Γέζκε Κ(ΑΓΔΒ).
Φέξνπκε ηηο δηρνηόκνπο ησλ γσληώλ ΑΚΓ, ΓΚΔ, ΔΚΒ, ΒΚΑ (εμσηεξηθή ηεο γσλίαο ΑΚΒ), νη νπνίεο ηέκλνπλ ηελ (ε), ζηα ζεκεία Ε, Γ, Ε', Γ' αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ηα ηέζζεξα θαηαζθεπαζκέλα ζεκεία Ε, Γ, Ε', Γ', είλαη ηα δεηνύκελα.
(Δύθνια απνδεηθλύνπκε όηη ∠ΑΚΓ= ∠ΔΚΒ=θ θαη ∠ΕΚΕ'= 1L. Απηά απνδεηθλύνληαη θαη ζηηο Καηαζθεπέο 9, 10, 11).
(γ). Απόδεημε.
1/. Απνδεηθλύνπκε, όπσο ζηελ Καηαζθεπή 9 όηη ε δέζκε Κ(ΑΓΓΔΒ), είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ αθηίλα ΚΓ ή όηη ζην ηξίγσλν ΚΑΒ νη ΚΓ, ΚΔ είλαη νη ηζνγώληεο, νπόηε εύθνια απνδεηθλύνπκε, όπσο αθξηβώο ζηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 20 (ιύζε 2), όηη είλαη:

ΑΓ 2 ΑΓ ΑΔ
.
=
.
ΓΒ 2 ΓΒ ΔΒ

(3).

Γειαδή επαιεζεύεηαη έλα κέξνο ηεο ζρέζεο (1), πνπ αλαθέξεηαη ζην Γ.
2/. Δξγαδόκελνη όπσο ακέζσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ε δέζκε
Κ(ΑΓΓ'ΔΒ), είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΚΓ', ή όηη ζην ηξίγσλν ΑΚΒ νη ΚΓ,
ΚΔ, είλαη ηζνγώληεο σο πξνο ηελ ΚΓ', θαη όηη ε γσλία ΓΚΓ'=1L, νπόηε εύθνια
γηα ην Γ' απνδεηθλύνπκε όπσο ζηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 20 (ιύζε 2), όηη
είλαη:

ΑΓ' 2 ΑΓ ΑΔ
=
.
Γ' Β 2 ΓΒ ΔΒ

(4).

Γειαδή επαιεζεύεηαη θαη ην ππόινηπν κέξνο ηεο ζρέζεσο (1), αιιά ηώξα γηα
ην ζεκείν Γ'.
[Σελ ζρέζε (4), πην εύθνια, βξίζθνπκε από ηελ (3), αλ ιεθζεί ππόςε όηη ηα Γ,
Γ' ηέκλνπλ αξκνληθά ηα ηκήκαηα ΑΒ, ΓΔ, (Παξαπάλσ Καηαζθεπή 9)].
3/. Απνδεηθλύνπκε, όπσο ζηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή 10, όηη ε δέζκε
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Κ(ΑΔΕΒΓ), είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ αθηίλα ΚΕ ή όηη ζην ηξίγσλν ΚΑΓ νη
ΚΔ, ΚΒ είλαη νη ηζνγώληεο (ζρεκαηίδνπλ νξζέο γσλίεο κε ηηο ΚΑ, ΚΓ αληίζηνηρα), νπόηε ζύκθσλα κε ηε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 (§ 2.3) (Μέξνπο Έςηινλ), ζα

ΑΕ 2 ΑΔ ΑΒ
.
=
.
ΕΓ2 ΔΓ ΒΓ

είλαη:

(5).

Γειαδή επαιεζεύεηαη έλα κέξνο ηεο ζρέζεσο (2), αιιά ηώξα γηα ην ζεκείν Ε.
4/. Δξγαδόκελνη όπσο ακέζσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ε δέζκε
Κ(ΑΔΕ'ΒΓ), είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΚΕ', ή όηη ζην ηξίγσλν ΚΑΓ νη ΚΔ,
ΚΒ, είλαη ηζνγώληεο σο πξνο ηελ ΚΕ' (ζρεκαηίδνπλ νξζέο γσλίεο κε ηηο ΚΑ, ΚΓ,
αληίζηνηρα) θαη όηη ε γσλία ΕΚΕ'=1L, νπόηε γηα ην Ε', αλ εθαξκόζνπκε ηε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 (§ 2.3), ζα είλαη:

ΑΕ ' 2 ΑΔ ΑΒ
.
=
.
Ε' Γ2 ΔΓ ΒΓ

(6).

Γειαδή επαιεζεύεηαη θαη ην ππόινηπν κέξνο ηεο ζρέζεσο (2), αιιά ηώξα γηα
ην ζεκείν Ε'.
[Σελ ζρέζε (6), πην εύθνια, βξίζθνπκε από ηελ (5), αλ ιεθζεί ππόςε όηη ηα Ε,
Ε' ηέκλνπλ αξκνληθά ηα δύν ηκήκαηα ΑΓ, ΒΔ (Καηαζθεπή 10)].
1'/. Απνδεηθλύνπκε, όπσο ζηελ Καηαζθεπή 9, όηη ε δέζκε Κ(ΓΑΓΒΔ), είλαη
ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ αθηίλα ΚΓ ή όηη ζην ηξίγσλν ΚΓΔ νη ΚΑ, ΚΒ είλαη νη
ηζνγώληεο, νπόηε αλ εθαξκόζνπκε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 (§ 2.3), ζα είλαη:

ΓΓ2 ΓΑ ΓΒ
.
=
.
ΑΔ ΒΔ
ΓΔ 2

(3').

Γειαδή επαιεζεύεηαη έλα κέξνο ηεο ζρέζεο (1'), πνπ αλαθέξεηαη ζην Γ.
2'/

Δξγαδόκελνη όπσο ακέζσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ε δέζκε

Κ(ΓΑΓ'ΒΔ), είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΚΓ', ή όηη ζην ηξίγσλν ΚΓΔ νη ΚΑ,
ΚΒ, είλαη ηζνγώληεο σο πξνο ηελ ΚΓ', θαη όηη ε γσλία ΓΚΓ'=1L, νπόηε αλ εθαξκόζνπκε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 (§ 2.3), ζα είλαη:.

ΓΓ' 2 ΓΑ ΓΒ
=
.
Γ' Δ 2 ΑΔ ΒΔ

(4').

Γειαδή επαιεζεύεηαη θαη ην ππόινηπν κέξνο ηεο ζρέζεσο (1'), αιιά ηώξα γηα
ην ζεκείν Γ'.
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[Σελ ζρέζε (4'), πην εύθνια, βξίζθνπκε από ηελ (3'), αλ ιεθζεί ππόςε όηη ηα Γ,
Γ' ηέκλνπλ αξκνληθά ηα ηκήκαηα ΑΒ, ΓΔ (Παξαπάλσ Καηαζθεπή 9)].
3'/. Απνδεηθλύνπκε, όπσο ζηελ Καηαζθεπή 10, όηη ε δέζκε Κ(ΔΑΕΓΒ), είλαη
ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ αθηίλα ΚΕ ή όηη ζην ηξίγσλν ΚΒΔ νη ΚΑ, ΚΓ είλαη νη
ηζνγώληεο (ζρεκαηίδνπλ νξζέο γσλίεο κε ηηο ΚΔ, ΚΒ αληίζηνηρα), νπόηε ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 (§ 2.3), ζα είλαη:

ΔΕ 2 ΔΑ ΔΓ
.
=
.
ΕΒ 2 ΑΒ ΓΒ

(5').

Γειαδή επαιεζεύεηαη έλα κέξνο ηεο ζρέζεσο (2'), αιιά ηώξα γηα ην ζεκείν Ε.
4'/

Δξγαδόκελνη όπσο ακέζσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ε δέζκε

Κ(ΔΑΕ'ΓΒ), είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ΚΕ', ή όηη ζην ηξίγσλν ΚΒΔ νη ΚΑ,
ΚΓ, είλαη ηζνγώληεο σο πξνο ηελ ΚΕ' (ζρεκαηίδνπλ νξζέο γσλίεο κε ηηο ΚΔ, ΚΒ,
αληίζηνηρα) θαη όηη ε γσλία ΕΚΕ'=1L, νπόηε γηα ην Ε', αλ εθαξκόζνπκε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 (§ 2.3), ζα είλαη:

ΔΕ ' 2 ΔΑ ΔΓ
.
=
.
Ε' Β 2 ΑΒ ΓΒ

(6').

Γειαδή επαιεζεύεηαη θαη ην ππόινηπν κέξνο ηεο ζρέζεσο (2'), αιιά ηώξα γηα
ην ζεκείν Ε'.
[Σελ ζρέζε (6'), πην εύθνια, βξίζθνπκε από ηελ (5'), αλ ιεθζεί ππόςε όηη ηα Ε,
Ε' ηέκλνπλ αξκνληθά ηα δύν ηκήκαηα ΑΓ, ΒΔ, (Καηαζθεπή 10)].
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δπεηδή νη δύν παξαπάλσ θύθινη δηακέηξσλ ΑΔ θαη ΒΓ ηέκλνληαη πάληνηε θαη
ην παξαπάλσ Πξόβιεκα 21, έρεη πάληνηε ιύζε.
πκπέξαζκα.
Μεηά παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα:
Σειηθά ηε ζρέζε (1), θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε, ηθαλνπνηεί όρη κόλν έλα ζεκείν ηεο επζείαο (ε), αιιά θαη ηα ηέζζεξα ζεκεία Ε, Γ, Ε', Γ', ηα νπνία βξίζθνληαη, αλά έλα, ζηα ηκήκαηα ΑΓ, ΓΔ, ΔΒ θαη έμσ από ην ΑΒ (δειαδή ζην ΑΒ κέζσ ηνπ απείξνπ),αληίζηνηρα.
Πξόθεηηαη δειαδή γηα δύν δεύγε ζεκείσλ Γ, Γ' θαη Ε, Ε', ηα νπνία ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα δεύγε ησλ ηκεκάησλ ΑΒ, ΓΔ θαη ΑΓ, ΒΔ αληίζηνηρα θαη ηα νπνία αλαθέξακε κε ηελ Καηαζθεπή 11.
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Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη γηα ηε ιύζε ηνπ παξαπάλσ Πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηε Νέα Μέζνδν ησλ «πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ» κε «έμνδν από
ηελ επζεία ζε επίπεδν ηεο επζείαο».
(β). Πηζηεύνπκε όηη πξόθεηηαη γηα λέα Καηαζθεπή θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(γ). Γηαπηζηώζακε όηη ην Πξόβιεκα 21, αιεζεύεη θαη γηα θύθιν αλάινγν Πξόβιεκα, ην νπνίν θαη ζα αθνινπζήζεη κε ηελ Καηαζθεπή 53 (0κνθπθιηθή ηεηξάδα ζεκείσλ).
(δ). Ζ Καηαζθεπή 21, απνηειεί γελίθεπζε ηεο Καηαζθεπήο 20.
(ε). Ζ ιύζε ηεο θαηαζθεπήο 21, είλαη ακθίβνιν αλ είλαη δπλαηό λα γίλεη ρσξίο
ηελ παξαπάλσ Νέα Μέζνδν.
(ζη). ύκθσλα κε ηελ Καηαζθεπή 11 ηα ζεκεία Γ, Γ' είλαη ζπδπγή αξκνληθά σο
πξνο ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Ε, Ε'.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 9-11, 13, 20, 27, 53.
6.16. Καηαζθεπή Γηπιώλ εκείσλ πλεπζεηαθήο Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο
Μέζνπ.
Δπέθηαζε ησλ Καηαζθεπώλ 18 θαη 20 (Νέα Καηαζθεπή).
Καηαζθεπή 22 (ρήκα 17).
Γίλεηαη επζεία (ε) θαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηεο Α, Γ, Β. ηελ επζεία (ε) λα νξηζζεί ζεκείν Γ ή ζεκεία, γηα ηα νπνία λα είλαη:

ΑΓ 2 ΑΓ
=
.
ΓΒ 2 ΓΒ

(1).

Λύζεηο.
Λύζε 1ε (ρήκα 17) Με αλαγσγή ζηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή 20 (§ 6.14).
(α).Αλάιπζε.
Παξαηεξνύκε όηη ε παξαπάλσ ζρέζε (1), είλαη ζρεηηθή κε ηε ζρέζε (1) ηεο Καηαζθεπήο 20, κε ηε δηαθνξά όηη ζηελ παξαπάλσ ζρέζε (1) ιείπεη ν ιόγνο
ΑΔ/ΔΒ.
πλεπώο, ζηελ παξαπάλσ ζρέζε (1) ν ιόγνο ΑΔ/ΔΒ, αθνύ δελ ππάξρεη, ζα
πξέπεη λα έρεη αληηθαηαζηαζεί από ηελ κνλάδα.
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Αιιά, ηόηε ην Δ, ηνπ ζρήκαηνο 9, πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζην κέζν Μ ηνπ ηκήκαηνο ΑΒ.

ΑΓ 2 ΑΓ ΑΜ
.
=
•
ΓΒ 2 ΓΒ ΜΒ

Έηζη, ηειηθά ε παξαπάλσ ζρέζε (1), ζα γίλεη:

(2).

K

O'

Γ'

Α

Γ

Γ

Μ

(ε)

Β

χήκα 17.

Από ηε ζρέζε (2), πξνθύπηεη όηη ε Καηαζθεπή 22 αλάγεηαη ζηελ Καηαζθεπή 20,
θαζώο εδώ ζηελ νπζία δεηάκε ην ζεκείν Γ ηεο δηαηεηαγκέλεο ηεηξάδαο ζηαζεξώλ ζεκείσλ Α, Γ, Μ, Β, γηα ην νπνίν ζεκείν Γ, αιεζεύεη ε ζρέζε (2).
(β). Καηαζθεπή.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ Γ θαη ηνπ Α, Γ' ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β, γίλεηαη όπσο αθξηβώο
ζηελ Καηαζθεπή 20, ή ηελ Καηαζθεπή 9 (αλ αληί γηα Δ ζέζνπκε Μ).
(γ). Απόδεημε.
Δξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο ζηελ απόδεημε ηνπ Πξνβιήκαηνο 20 θαη απνδεηθλύνπκε όηη αιεζεύεη ε ζρέζε (2), από ηελ νπνία ηειηθά πξνθύπηεη ε παξαπάλσ ζρέζε (1).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δίλαη πξνθαλέο όηη ην Πξόβιεκα απηό έρεη πάληνηε ιύζε.
Γηα ην Πξόβιεκα 22 είλαη θαλεξό όηη θαη ην Α, Γ' ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β, απνηειεί ιύζε, θαζώο γη‟ απηό ζα είλαη

ΑΓ' 2
Γ' Β

2

=

ΑΓ
.
ΓΒ

ΑΓ' ΑΓ
. Έηζη, ε ζρέζε (1) γίλεηαη
=
Γ' Β ΓΒ
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Σνύην ζεκαίλεη όηη θαη ην Γ' απνηειεί πξαγκαηηθά ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 22.
Λύζε 2ε (ρήκα 17) Με βάζε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 6 θαη ηελ Καηαζθεπή 9.
(α).Αλάιπζε.
Δπεηδή αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ε νπνία καο ζπκίδεη ην παξαπάλσ Κξηηήξην 6,
βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα όηη αλ Γ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν θαη Γ' είλαη ην ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ, σο πξνο ηα Α, Β θαη αθνύ αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ηόηε ηα
δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Μ (ην Μ κέζν ηνπ ΑΒ), ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ' (Αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 6).
Έηζη νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή ηνπ ζεκείνπ Γ.
(β). Καηαζθεπή.
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο Αξκνληθήο Δλέιημεο (παξάγξαθνο 2,11),
ην Γ' πξέπεη λα είλαη ην ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β αιιά θαη ηα
Γ, Μ (ην Μ κέζν ηνπ ΑΒ) γη‟ απηό, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ Γ, Γ', εξγαδόκαζηε
όπσο αθξηβώο ζηελ Καηαζθεπή 9,
(γ). Απόδεημε.
Από ηνλ παξαπάλσ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ ζεκείσλ Γ θαη Γ', πξνθύπηεη όηη
ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Μ, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε Μέζνπ,
κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ' (ζρεηηθόο νξηζκόο ζηελ § 2.3), νπόηε γηα ηα ζεκεία Α,
Γ, Γ, Μ, Β, ζα αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε παξαπάλσ ζρέζε (1) (Δπζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 6).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Όπσο ζηελ παξαπάλσ δηεξεύλεζε ηεο ιύζεο 1.
Λύζε 3ε (ρήκα 17) Με βάζε γλσζηνύ καο Θεσξήκαηνο ζπκκεηξνδηακέζσλ.
(α). Αλάιπζε.
Τπνζέηνπκε όηη ην δεηνύκελν ζεκείν ππάξρεη θαη είλαη ην Γ.
ε επίπεδν ηεο επζείαο (ε), νξίδνπκε ζεκείν Κ, ηέηνην ώζηε νη ΚΓ, ΚΜ (ην Μ
κέζνλ ηνπ ΑΒ) λα είλαη ηζνγώληεο ζην ηξίγσλν ΚΑΒ, σο εμήο:
Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο δηακέηξσλ ΑΜ θαη ΓΒ, ησλ νπνίσλ έζησ Κ ε κία ηνκή.
Δύθνια βξίζθνπκε όηη νη ΚΓ, ΚΜ είλαη ηζνγώληεο (έρνπλ θάζεηεο πιεπξέο κε ηηο
ΚΒ, ΚΑ αληίζηνηρα) ζην ηξίγσλν ΚΑΒ θαη επεηδή ε ΚΜ είλαη δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ απηνύ, ε ΚΓ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζόο ηνπ.
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Λέκε όηη ε ΚΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ. Πξαγκαηηθά, αλ ε δηρνηόκνο
ηεο γσλίαο ΑΚΒ, δελ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην ζεκείν Γ αιιά ζην Γ1, ηόηε ζύκθσλα
κε ην Θεώξεκα 11-14.3 ηνπ βηβιίνπ [6], ζα είλαη:

ΑΚ 2 ΑΓ12 ΑΓ
=
=
.
ΚΒ 2 Γ1Β 2 ΓΒ

(2).

ΑΓ ΑΓ1
=
⇒ Γ1≡Γ. Γειαδή
ΓΒ Γ1Β

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (1) θα (2) ζπλεπάγεηαη όηη

ε ΚΓ είλαη πξαγκαηηθά δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ θαη επεηδή νη ΑΓ, ΑΜ είλαη
ηζνγώληεο, ε ΚΓ ζα είλαη δηρνηόκνο θαη ηεο γσλίαο ΓΚΜ, νπόηε νδεγνύκαζηε
ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή:
(β). Καηαζθεπή.
Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο δηακέηξσλ ΑΜ, ΒΓ, ησλ νπνίσλ έζησ Κ ε κία ηνκή.
Φέξνπκε ηελ δηρνηόκν ηεο γσλίαο ΑΚΒ πνπ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζε ζεκείν Γ. Λέκε
όηη ην Γ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν.
(γ). Απόδεημε.
Απνδεηθλύνπκε, όπσο θαη ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε [§ (α)] όηη ε ΚΓ είλαη δηρνηόκνο ησλ γσληώλ ΑΚΒ, ΓΚΜ, νπόηε ε ΚΓ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΚΒ, θαζώο ην Μ είλαη κέζν ηνπ ΑΒ, νπόηε, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ
Θεσξήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 11-14.3 ηνπ βηβιίνπ [6], ζα αιεζεύεη ε παξαπάλσ ζρέζε (1). Σνύην ζεκαίλεη όηη ην Γ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Όπσο ζηελ παξαπάλσ δηεξεύλεζε ηεο ιύζεο 1.
Λύζε 4ε (ρήκα 15) ,Απιή θαη ηνηρεηώδεο.
α).Αλάιπζε.
Αλ Γ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν, ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
Αλ γξάςνπκε ηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΑΒ θαη αλ ε θάζεηε ζηελ (ε) ζην Γ ηέκλεη
ηνλ θύθιν ζε ζεκείν Κ, ηόηε ζα είλαη:

Έηζη, από ηηο (1) θαη (2) ⇒

ΑΚ 2
ΚΒ 2

ΑΚ 2
ΚΒ 2

=

ΑΓ
.
ΓΒ

ΑΓ 2
ΑΚ ΑΓ
=
.
=
2 ή
ΚΒ ΓΒ
ΓΒ

(2).

(3).

Ζ ζρέζε (3) ζεκαίλεη όηη ζην ζηαζεξό νξζνγώλην ηξίγσλν ΚΑΒ ε ΚΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Κ, νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ Καηαζθεπή.
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(β). Καηαζθεπή.
ην ζεκείν Γ ηεο (ε) θέξνπκε θάζεηε ε νπνία ηέκλεη ηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΑΒ ,
έζησ ζηα ζεκεία Κ, Κ'.
Φέξνπκε ηελ δηρνηόκν ηεο γσλίαο ΑΚΒ ε νπνία ηέκλεη ηελ (ε) ζε ζεκείν Γ.
Λέκε όηη ην Γ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν.
(γ). Απόδεημε.

ΑΚ 2
ΑΓ 2
ΑΚ ΑΓ
ή
= 2 ,
=
ΚΒ ΓΒ
ΓΒ
ΚΒ 2

Δύθνια βξίζθνπκε όηη:

ΑΚ 2

θαη

ΚΒ

2

=

ΑΓ
.
ΓΒ

(4).

(5).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (4), (5) ⇒(1). Σνύην θαλεξώλεη όηη ην Γ απνηειεί πξαγκαηηθά ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 22.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Όπσο ζηελ παξαπάλσ δηεξεύλεζε ηεο ιύζεο 1.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη γηα ηηο δύν ηειεπηαίεο ιύζεηο ηνπ παξαπάλσ Πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ κέζνδν ηεο «εμόδνπ από ηελ επζεία ζην επίπεδν».
(β). Δίλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη κεξηθνύο άιινπο ηξόπνπο, από
απηνύο πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ ιύζε ησλ Καηαζθεπώλ 2ε(35) έσο
2ε(37) ηνπ βηβιίνπ καο [31] ηόκνο 3.
(γ). ύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 3.3 [παξαηήξεζε (γ)], ε δέζκε Κ(ΑΓΓΜΒ), (όπνπ Μ ην κέζνλ ηνπ ΑΒ) είλαη «πκκεηξνδηακεζηθή Γέζκε», ελώ ε ζεκεηνζεηξά Α, Γ, Γ, Μ, Β, Γ' απνηειεί «Αξκνληθή Δλέιημε
Μέζνπ» (§ 2.3), κε ζπδπγή δεύγε ζεκείσλ ηα Α, Β θαη Γ, Μ θαη δηπιά ζεκεία ηα
Γ, Γ'.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 6, 9, 18, 20.
6.17. Καηαζθεπή πκκεηξναξκνληθήο Γέζκεο (§ 3.3. Δηδηθή πεξίπησζε 2).
Καηαζθεπή 23 (ρήκα 18).
Να θαηαζθεπαζζεί επίπεδε θεληξηθή δέζκε πέληε δηαηεηαγκέλσλ αθηηλώλ
Ο(αβγβ'α'), ηεο νπνίαο δίλνληαη νη ηξεηο από ηηο αθηίλεο ηεο θαη γηα ηελ νπνία
είλαη :

Ο(αγβα')=Ο(α'γβ'α)=1.

(1).
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χήκα 18.

Λύζε (ρήκα 18).
Γηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ έμη πεξηπηώζεηο:
1ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη νη ηξεηο αθηίλεο Οα, Ογ, Οα'.
Γειαδή εδώ, δίλνληαη νη αθηίλεο Οα, Ογ, Οα' [Ζ κεζαία αθηίλα (Άμνλαο πκκεηξίαο) θαη νη δύν εμσηεξηθέο ζπδπγείο] θαη δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ αθηηλώλ
Οβ, Οβ' ( Οη δύν εζσηεξηθέο ζπδπγείο).
(α). Αλάιπζε.
Τπνζέηνπκε όηη ε δέζκε απηή θαηαζθεπάζζεθε θαη είλαη ε Ο(αβγβ'α'), γηα ηελ
νπνία αιεζεύεη ε (1).
Δπεηδή από ηελ (1) ⇒ Ο(αγβα')=Ο(α'γβ'α), ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ δώζακε ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 3.3, πξνθύπηεη όηη ε δέζκε Ο(αβγβ'α'), είλαη
ζπκκεηξηθή. Γειαδή πξέπεη ππνρξεσηηθά ε Ογ λα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
αΟα'.
Δπίζεο, πξέπεη νη Οβ, Οβ' λα είλαη ηζνγώληεο, σο ηηο πξνο Οα, Οα′.
Αθόκε, από ηελ (1), πξνθύπηεη όηη νη δέζκεο Ο(αγβα'), Ο(α'γβ'α), είλαη αξκνληθέο (εηδηθή πεξίπησζε 2).
Έηζη, αλ από ηπραίν ζεκείν Α, ηεο Ογ, θέξνπκε παξάιιειε ζηελ Οα' θαη απηή
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ηέκλεη ηηο Οβ, Οα ζηα ζεκεία Μ, Β αληίζηνηρα, ηόηε ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα ηεο παξαγξάθνπ 65 ηνπ βηβιίνπ Γεσκεηξίαο [4], ην Μ ζα είλαη κέζν ηνπ
ΑΒ, ελώ ε Οβ‟, όπσο είδακε, είλαη ζπκκεηξηθή ηεο Οβ, σο πξνο ηελ Ογ, νπόηε
νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Από ηπραίν ζεκείν Α, ηεο Ογ, θέξνπκε παξάιιειε ζηελ Οα', πνπ ηέκλεη ηελ
Οα ζην ζεκείν Β. Οξίδνπκε ην κέζνλ Μ ηνπ ΑΒ θαη θέξνπκε ηελ ΟΜ≡Οβ. ηε
ζπλέρεηα από ην Ο θέξνπκε ηε ζπκκεηξηθή επζεία ΟΥ ηεο Οβ σο πξνο άμνλα
Ογ θαη ιέκε όηη νη ΟΜ θαη ΟΥ είλαη νη δεηνύκελεο αθηίλεο, δειαδή ζα είλαη
ΟΜ≡Οβ θαη ΟΥ≡Οβ'.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή, από ηελ θαηαζθεπή ηεο ε ΑΒ//Οα' θαη ην Μ είλαη κέζνλ ηεο ΑΒ, ε δέζκε Ο(αγΜα'), ζα είλαη αξκνληθή (Βηβιίν πκπιεξώκαηνο Γεσκεηξίαο [4],
Θεώξεκα ηεο παξαγξάθνπ 65), νπόηε ε ΟΜ είλαη ε δεηνύκελε αθηίλα Οβ.
Δπίζεο, επεηδή ε αθηίλα Οβ' είλαη ζπκκεηξηθή κε ηελ Οβ σο πξνο ηελ Ογ, από
ηελ θαηαζθεπή ηεο θαη επεηδή από ηελ ππόζεζε νη Οα, Οα' είλαη ζπκκεηξηθέο
σο πξνο ηελ Ογ, ε δέζκε Ο(α'γβ'α) έρεη ίζεο ηηο αληίζηνηρεο γσλίεο κε ηε δέζκε Ο(αγβα'), νη δέζκεο απηέο ζα είλαη ίζεο, αιιά αληηζέηνπ θνξάο θαη επεηδή ε
Ο(αγβα') είλαη αξκνληθή, όπσο είδακε, αξκνληθή ζα είλαη θαη ε δέζκε
Ο(α‟γβ‟α).
Άξα, νη δέζκεο απηέο επαιεζεύνπλ ηελ ζρέζε (1).
πλεπώο νη αθηίλεο Οβ, Οβ', ζα είλαη νη δεηνύκελεο, νπόηε θαη ε δέζκε
Ο(αβγβ'α'), ζα είλαη ε δεηνύκελε.
(Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο Οβ‟ είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί ε παξάιιειε επζεία ζηελ Οα, από ηπραίν ζεκείν ηεο Ογ θαη λα ζπλερίζνπκε όπσο αθξηβώο
εξγαζζήθακε θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο Οβ).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Σν Πξόβιεκα, γηα ηελ πεξίπησζε απηή, έρεη πάληνηε ιύζε, αξθεί λα ιακβάλεηαη όηη ε Ογ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο αΟα'.
2ε Πεξίπησζε. Αλ δίλνληαη νη αθηίλεο Οβ, Ογ, Οβ'.
ηελ πεξίπησζε απηή, δίλνληαη νη αθηίλεο Οβ, Ογ, Οβ', κε δηρνηόκν ηελ Ογ ηεο
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γσλίαο βΟβ', (νη Οβ, Οβ‟ είλαη εζσηεξηθέο ζπδπγείο) θαη δεηνύληαη νη Οα, Οα' (εμσηεξηθέο ζπδπγείο).
(α). Αλάιπζε.
Τπνζέηνπκε όηη ε δέζκε απηή θαηαζθεπάζζεθε θαη είλαη ε Ο(αβγβ'α'), γηα ηελ
νπνία αιεζεύεη ε (1).
Δπεηδή από ηελ (1) ⇒ Ο(αγβα')=Ο(α'γβ'α), ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ δώζακε ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 3.3, πξνθύπηεη όηη ε δέζκε Ο(αβγβ'α'), είλαη
ζπκκεηξηθή. Γειαδή πξέπεη ππνρξεσηηθά ε Ογ λα είλαη δηρνηόκνο θαη ηεο γσλίαο αΟα'.
Αθόκε, από ηελ (1), πξνθύπηεη όηη νη δέζκεο Ο(αγβα'), Ο(α'γβ'α), είλαη αξκνληθέο (εηδηθή πεξίπησζε 2).
Έηζη, αλ από ηπραίν ζεκείν Α, ηεο Ογ, θέξνπκε παξάιιειε ζηελ Οα' θαη απηή
ηέκλεη ηηο Οβ, Οα ζηα ζεκεία Μ, Β αληίζηνηρα, ηόηε ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα ηεο παξαγξάθνπ 65 ηνπ βηβιίνπ Γεσκεηξίαο [4], ην Μ ζα είλαη κέζν ηνπ
ΑΒ, ελώ ε Οβ‟ είλαη ζπκκεηξηθή ηεο Οβ, σο πξνο ηελ Ογ.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη:

∠ΒΑΟ= ∠ΑΟα' θαη ∠ΒΟΑ = ∠ΑΟα' ⇒ ∠ΒΑΟ= ∠ΑΟΒ.

(2).

Γειαδή ην ηξίγσλν ΒΟΑ είλαη ηζνζθειέο.
Άξα, αλ ε νξζή πξνβνιή ηνπ Β ζηελ ΟΑ είλαη ην Ν, ηόηε ην Ν ζα είλαη κέζν ηεο
ΑΟ, νπόηε ε ΒΝ δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΟΒ. Αιιά θαη ε ΟΜ είλαη δηάκεζνο
ηνπ ηξηγώλνπ ΑΟΒ, νπόηε ε ηνκή Κ ησλ ΒΝ θαη ΟΜ είλαη ην βαξύθεληξν ηνπ
ηξηγώλνπ ΑΟΒ.
Σνύην ζεκαίλεη όηη ΚΒ=2.ΚΝ θαη επεηδή ην Κ είλαη ζηαζεξό, ζηαζεξό ζα είλαη
θαη ην Β, πνπ είλαη θαη ζεκείν ηεο Οα.
Άξα, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Οξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Α ζηελ Ογ, ζην κέζνλ Ν ηεο ΟΑ πςώλνπκε θάζεηε
πνπ ηέκλεη ηελ αθηίλα Οβ ζην Κ θαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο νξίδνπκε ζεκείν Β,
έηζη ώζηε

ΚΒ=2.ΚΝ.

(3).

Φέξνπκε ηελ ΟΒ θαη ηελ ζπκκεηξηθή ηεο Οα' σο πξνο ηελ Ογ θαη ιέκε όηη ε
ΟΒ≡Οα θαη ε Οα' είλαη νη δύν δεηνύκελεο αθηίλεο Οα θαη Οα', ηεο δεηνύκελεο
δέζκεο.
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(γ). Απόδεημε.
Από ηελ θαηαζθεπή ηεο ε δέζκε Ο(αβγβ'α'), είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ Ογ.
Απνκέλεη λα απνδείμνπκε όηη αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (1).
Δπεηδή ην Β είλαη ζεκείν ηεο κεζνθάζεηε ηεο ΟΑ, ην ηξίγσλν ΑΟΒ είλαη ηζνζθειέο. Άξα,

∠ΒΑΟ = ∠ΑΟΒ, αιιά είλαη θαη ∠ΑΟΒ = ∠ΑΟα' ⇒∠ΒΑΟ = ∠ΑΟα' ⇒ ΑΒ//Οα' (4).
Δμάιινπ, επεηδή ζην ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΟΒ ε ΒΝ είλαη δηάκεζνο θαη αιεζεύεη
ε (3) ην Κ ζα είλαη ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηάκεζώλ ηνπ, νπόηε θαη ε ΟΚ≡Οβ ζα
ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην κέζν ηεο Μ.
Βιέπνπκε επνκέλσο, όηη ε ΑΒ//Οα' θαη Μ είλαη κέζνλ ηεο ΑΒ.
Σνύην, ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα 65 ηνπ βηβιίνπ [4], ε δέζκε Ο(αγβα') ζα είλαη
αξκνληθή, ελώ ιόγσ ζπκκεηξίαο αξκνληθή ζα είλαη θαη ε δέζκε Ο(α'γβ'α). Γειαδή πξαγκαηηθά ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
πλεπώο θαη ε δέζκε Ο(αβγβ'α') ζα είλαη ε δεηνύκελε.
3ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη νη ηξεηο αθηίλεο Οα, Οβ, Ογ.
Γειαδή εδώ, δίλνληαη νη αθηίλεο Οα, Οβ, Ογ θαη δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ αθηηλώλ Οβ', Οα'. Απηέο πξνθαλώο θαηαζθεπάδνληαη πνιύ εύθνια, θαζώο είλαη
ζπκκεηξηθέο κε ηηο Οβ, Οα, αληίζηνηρα, σο πξνο ηελ Ογ. Όκσο, είλαη δπλαηό
από ην Α λα θέξνπκε επζεία, θαηά ηα γλσζηά, ηέηνηα ώζηε ΑΜ=ΜΒ, νπόηε νξίδεηαη θαη ε Οα' σο παξάιιειε ζηελ ΑΒ.
Άξα, κε γλσζηέο ηηο αθηίλεο Οα, Ογ, Οα' εύθνια θαηαζθεπάδνπκε, όπσο παξαπάλσ πεξίπησζε 1 θαη ηελ αξκνληθή δέζκε Ο(α'γβ'α), νπόηε ζα έρνπκε θαηαζθεπάζεη θαη ηελ αθηίλα Οβ'. πλεπώο, ζα έρεη θαηαζθεπαζζεί θαη ε δεηνύκελε δέζκε Ο(αβγβ'α').
4ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη νη ηξεηο αθηίλεο Οα, Οβ, Οβ'.
Γειαδή εδώ, δίλνληαη νη αθηίλεο Οα, Οβ, Οβ' θαη δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ αθηηλώλ Ογ, Οα'. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, εύθνια θαηαζθεπάδνπκε ηελ Ογ,
θαζώο ε Ογ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο βΟβ' θαη ε Οα‟ είλαη ζπκκεηξηθή επζεία
ηεο Οα, σο πξνο άμνλα ηελ Ογ, νπόηε ζα έρεη θαηαζθεπαζζεί θαη ε δεηνύκελε
δέζκε Ο(αβγβ'α').
5ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη νη ηξεηο αθηίλεο Οα', Οβ', Ογ.
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Γειαδή εδώ, δίλνληαη νη αθηίλεο Οα', Οβ', Ογ θαη δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ αθηηλώλ Οα, Οβ. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε 3.
6ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη νη ηξεηο αθηίλεο Οα', Οβ', Οβ.
Γειαδή εδώ, δίλνληαη νη αθηίλεο Οα', Οβ', Οβ θαη δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ
αθηηλώλ Οα, Ογ. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε 4.
Δηδηθή Πεξίπησζε.
Μία θνκςή θαη απιή ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 23, ζα έρνπκε, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ Καλνληθή Γέζκε ησλ έμη αθηηλώλ, ή ησλ 30ν (§ 3.4, ζπκπέξαζκα).
Γηα λα επηηύρνπκε ηνύην, κε βάζε ηα δνζκέλα ηνπ Πξνβιήκαηνο γηα θάζε πεξίπησζή ηνπ, θαηαζθεπάδνπκε Καλνληθή Γέζκε ησλ 300 θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο
δεηνύκελεο αθηίλεο ηεο. Πξνθαλώο ε ιύζε απηή απνηειεί εηδηθή Καηαζθεπή
ηεο δεηνύκελεο δέζκεο, θαζώο ηόηε πξέπεη λα δίλεηαη όηη: ∠αΟβ′= ∠α′Οβ=1L.
Παξαηεξήζεηο.
(α). ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο παξαγξάθνπ 3.3 (Δηδηθή Πεξίπησζε 2), ε δέζκε Ο(αβγβ'α'), είλαη «πκκεηξναξκνληθή Γέζκε», θαζώο απηή είλαη ζπκκεηξηθή θαη αξκνληθή, αθνύ είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ Ογ θαη έρεη αξκνληθέο ηηο
δύν δέζκεο Ο(αγβα') θαη Ο(α'γβ'α).
(β). ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.3 θαη ε θάζεηε επζεία Ογ' ζηελ Ογ είλαη άμνλαο ζπκκεηξίαο ηεο δέζκεο απηήο, νπόηε θαη πάιη ζα αιεζεύεη αλάινγε
ζρέζε κε ηελ (1), νπόηε αλ εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ, ζα έρνπκε ηελ ιύζε
ηνπ Πξνβιήκαηνο 23, αιιά ηώξα κε άμνλα ζπκκεηξίαο ηελ Ογ′ (Πξνεθηάζεηο).
6.18. Καηαζθεπή Γπζαξκνληθήο Δλέιημεο (§ 3.4).
Καηαζθεπή 24 (ρήκαηα 19 θαη 20).
Να θαηαζθεπαζζεί πλεπζεηαθή Γπζαξκνληθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ
εκείσλ Α, Α' θαη Β, Β' θαη κε Γηπιά εκεία Γ, Γ', ηεο νπνίαο δίλνληαη ηα ηξία
ζεκεία (§ 3.4),
ή κε παιαηόηεξε δηαηύπσζε:
Να θαηαζθεπαζζεί εμάδα δηαηεηαγκέλσλ ζπλεπζεηαθώλ ζεκείσλ Γ', Α, Β, Γ, Β',
Α' ηεο νπνίαο δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία θαη έρεη:

(ΑΓΗΑ')=(Α'ΓΒ'Α) =1,

ή έρεη: (ΑΓ'ΒΑ')=(Α'Γ′Β'Α) =1.

(1)
(2).
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Λύζε (ρήκαηα 19 θαη 20).
Γηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο.
Α' Καηαζθεπή Δλέιημεο έηζη ώζηε λα αιεζεύεη ε (1).
1ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία Α, Γ, Α'.
Γειαδή εδώ, δίλνληαη ηα ηξία ζπλεπζεηαθά ζεκεία Α, Γ, Α' (Σν κεζαίν θαη ηα
δύν εμσηεξηθά ζπδπγή) θαη δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ ζεκείσλ Β, Β' (Σα δύν
εζσηεξηθά ζπδπγή).

O
Γ'

ω
Δ

ω
Μ

θ

θ

Ε
Ν

Γ
Γ'
Α

Β

Γ

Β'

Α'

χήκα 19.

(α). Αλάιπζε.
Τπνζέηνπκε όηη ε δεηνύκελε δηαηεηαγκέλε ζεκεηνζεηξά θαηαζθεπάζζεθε θαη
είλαη ε Γ′ Α, Β, Γ, Β', Α', γηα ηελ νπνία είλαη: (ΑΓΒΑ')=(Α'ΓΒ'Α) =1.

(1).

Γειαδή νη παξαπάλσ δύν ηεηξάδεο ζεκείσλ, είλαη αξκνληθέο.
Από ηε ζρέζε (1), πξνθύπηεη όηη ην Β είλαη ην Α ηνπ Α' σο πξνο ηα Α, Γ, πνπ
θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηα γλσζηά.
Οκνίσο θαη ην Β' είλαη ην Α ηνπ Α σο πξνο ηα Α', Γ, πνπ θαηαζθεπάδεηαη επίζεο θαηά ηα γλσζηά.
Αθόκε, από ηελ (1) ⇒ (ΑΓΒΑ')=(Α'ΓΒ'Α).
Σνύην ζεκαίλεη όηη ε ζεκεηνζεηξά απηή απνηειεί Αξκνληθή Δλέιημε κε δεύγε
πδπγώλ εκείσλ ηα Α, Α' θαη Β, Β′ θαη κε δηπιά ζεκεία ην Γ θαη ην Α Γ' ηνπ Γ
σο πξνο ηα Α, Α' (Αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 2 παξαπάλσ).
Δπνκέλσο, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
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(β). Καηαζθεπή.
Καηαζθεπάδνπκε, κε έλαλ από ηνπο παξαθάησ γλσζηνύο ηξόπνπο, ην ζεκείν
Β, σο Α ηνπ Α' σο πξνο

Γ'

ηα Α, Γ. Οκνίσο ην Β' σο

Γ

Α ηνπ Α σο πξνο ηα Α',
Δ'

Δ
Ε

Ε'

Κ

Γ.
1/. Από ηελ (1), παίξλνπκε:

Κ'

ΑΒ ΑΑ '
=ι.
=
ΒΓ Α' Γ

(3).

Έηζη, επεηδή ηα ηκήκαηα
Β

Α

Γ

Β'

χήκα 20.

Α'

ΑΑ', ΑΓ, Α'Γ είλαη γλσζηά, δελ έρνπκε παξά λα
ρσξίζνπκε ην ηκήκα ΑΓ,

ζε κέξε αλάινγα ησλ ΑΑ', ΓΑ', θαηά ηα γλσζηά, νπόηε έρνπκε ην Β. Όκνηα νξίδνπκε θαη ην ζεκείν Β′.
2/. Με έμνδν, από ηελ επζεία ζην επίπεδν, κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:
α/. Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε πιήξνπο ηεηξάπιεπξνπ, σο εμήο:
Με βάζε ην ηκήκα ΑΓ (ρήκα 20), θαηαζθεπάδνπκε ηξίγσλν ΓΑΓ θαη θέξνπκε
ηπραία δηαηέκλνπζα ηνπ ΔΕΑ' (Δ ∈ΑΓ, Ε ∈ΓΓ).
ηε ζπλέρεηα, νξίδνπκε ηελ ηνκή Κ ησλ ΑΕ, ΔΓ θαη ηελ ηνκή Β ησλ ΓΚ, ΑΓ.
Όκνηα, κε βάζε ην ηκήκα Α'Γ, νξίδνπκε θαη ην ζεκείν Β‟.
β/. Οξίδνπκε ην Α, Γ' ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Α' (ρήκα 19) θαη κε δηάκεηξν
ηελ ΓΓ' γξάθνπκε ηνλ Απνιιώλην θύθιν. Λακβάλνπκε ηπραίν ζεκείν Ο ηνπ θύθινπ απηνύ, θέξνπκε ηηο ΟΑ, ΟΑ' θαη ζηε ζπλέρεηα θέξνπκε ηηο αθηίλεο ΟΒ,
ΟΒ', όπσο αθξηβώο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαπάλσ Πξόηαζεο 23 (πεξίπησζε 1) θαη απνδεηθλύνπκε, όηη γηα ηε δέζκε Ο(ΑΒΓΒ'Α') αιεζεύεη ε ζρέζε
Ο(ΑΓΒΑ')=Ο(Α'ΓΒ'Α) =1,

(4).

από ηελ νπνία πξνθύπηεη θαη ε ζρέζε (1).
Άξα, ηα Β, Β' είλαη ηα δεηνύκελα.
(γ). Απόδεημε.
Οη απνδείμεηο, γηα ηνπο παξαπάλσ 1/ θαη 2/α/ ηξόπνπο θαηαζθεπήο, είλαη
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εύθνινη θαη γη‟ απηό δελ ζα αλαθεξζνύκε. Γηα ηνλ ηξόπν 2/β/ αλαθεξζήθακε
ήδε.
2ε Πεξίπησζε. Αλ δίλνληαη ηα ζεκεία Β, Γ, Β' (Σα Β, Β' εζσηεξηθά ζπδπγή).
Γειαδή εδώ δίλνληαη ηα ζπλεπζεηαθά ζεκεία Β, Γ, Β' θαη δεηείηαη ν θαζνξηζκόο
ησλ ζεκείσλ Α, Α'.
(α). Αλάιπζε.
Αλ Α θαη Α' είλαη ηα δεηνύκελα ζεκεία (ρήκα 19), απηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ επζεία πνπ βξίζθνληαη θαη ηα δνζκέλα ζεκεία Β, Γ, Β' θαη γη‟ απηά ζα
αιεζεύεη ε ζρέζε ηνπ (1).
Αλ Γ' είλαη ην Α ηνπ Γ σο πξνο ηα Β, Β' θαη αλ γξάςνπκε ηνλ θύθιν δηακέηξνπ
ΓΓ′, ηόηε γηα ηπραίν ζεκείν Ο, ε ΟΓ ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΟΒ' ή νη
ΟΒ, ΟΒ' ζα είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ ΟΓ.
Αλ θέξνπκε θαη ηηο ΟΑ, ΟΑ', ηόηε γηα ηε δέζκε, Ο(ΑΒΓΒ'Α'), ζα είλαη:
Ο(ΑΓΒΑ')=Ο(Α'ΓΒ'Α)=1,

(4).

θαζώο δίλεηαη όηη αιεζεύεη ε ζρέζε (1), από ηελ νπνία πξνθύπηεη ε (4).
Γειαδή ηόηε ε δέζκε Ο(ΑΒΓΒ'Α'), ζα είλαη πκκεηξναξκνληθή, ηεο νπνίαο δίλνληαη νη ηξεηο αθηίλεο ΟΒ, ΟΓ, ΟΒ' θαη δεηνύκε ηηο αθηίλεο ΟΑ, ΟΑ', νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Καηαζθεπάδνπκε ην ζπδπγέο Αξκνληθό Γ' ηνπ Γ σο πξνο ηα Β, Β' θαη γξάθνπκε
ηνλ Απνιιώλην θύθιν δηακέηξνπ ΓΓ'. Αλ Ο είλαη ζηνηρείν ηπραίν ζεκείν ηνπ
θύθινπ ηόηε πξνθαλώο νη ΟΒ, ΟΒ' είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ ΟΓ. Καηαζθεπάδνπκε ηηο αθηίλεο ΟΑ, ΟΑ', κε ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ Κ
Καηαζθεπή 23 (πεξίπησζε 2), ώζηε λα αιεζεύεη ε ζρέζε (4).
Αλ νη αθηίλεο ΟΑ, ΟΑ' ηεο δέζκεο απηήο, ηέκλνπλ ηελ επζεία ησλ Β, Γ, Β' ζηα Α,
Α' αληίζηνηρα, ηόηε ιέκε όηη ηα ζεκεία απηά είλαη ηα δεηνύκελα θαη όηη ε δεηνύκελε εμάδα ζεκείσλ είλαη ε Γ', Α, Β, Γ, Β', Α' ή όηη ε δεηνύκελε «Γπζαξκνληθή
Δλέιημε», είλαη εθείλε πνπ έρεη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β' θαη δίπια
ζεκεία ηα Γ, Γ' [παξάγξαθν 3.3 (εηδηθή πεξίπησζε 2) θαη παξάγξαθνο 3.4].
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(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή γηα ηε δέζκε Ο(ΑΒΓΒ'Α'), αιεζεύεη ε ζρέζε (4) , είλαη «πκκεηξναξκνληθή, γηαηί έηζη ηελ θαηαζθεπάζακε, εύθνια βξίζθνπλ όηη ζα αιεζεύεη θαη ε
ζρέζε (1), ή όηη ηα ζπλεπζεηαθά ζεκεία Γ', Α, Β, Γ, Β', Α' απνηεινύλ «πλεπζεηαθή Γπζαξκνληθή Δλέιημε», κε δύν δεύγε ζπδύγσλ ζεκείσλ ηα Α, Α' θαη Β, Β'
θαη δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ' [παξάγξαθν 3.3 (εηδηθή πεξίπησζε 2) θαη παξάγξαθνο 3.4].Σνύην ζεκαίλεη όηη ηα ζεκεία Α, Α' είλαη ηα δεηνύκελα, νπόηε θαη ε
παξαπάλσ Δλέιημε είλαη ε δεηνύκελε.
3ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη ηα ζεκεία Α, Β, Γ
Δδώ πξνθαλώο, δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ ζεκείσλ Β', Α' (ρήκα 19).
Απηά θαηαζθεπάδνληαη πνιύ εύθνια, θαζώο ε αξκνληθή ηεηξάδα (ΑΓΗΑ') θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηα γλσζηά, νπόηε ζα έρνπκε θαηαζθεπάζεη θαη ην ζεκείν Α'.
Έηζη, γηα ηελ αξκνληθή ηεηξάδα (Α'ΓΒ'Α), είλαη γλσζηά ηα ηξία ζεκεία Α', Γ, Α,
νπόηε θαη απηή θαηαζθεπάδεηαη, θαηά ηα γλσζηά θαη άξα ζα έρεη θαηαζθεπαζζεί θαη ην ζεκείν Β'.
πλεπώο, ζα έρεη θαηαζθεπαζζεί θαη ε εμάδα ζεκείσλ Γ′, Α, Β, Γ, Β', Α' (Σν Γ′
είλαη ην Α ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Α′).
4ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία Α, Β, Β'.
Δδώ πξνθαλώο, δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ ζεκείσλ Γ, Α' (ρήκα 19).
Γηα ηελ πεξίπησζε απηή, ε αξκνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ (ΑΓΒΑ'), δελ θαηαζθεπάδεηαη, θαζώο δίλνληαη κόλν ηα δύν ζεκεία ηεο Α, Β.
Δπίζεο θαη ε αξκνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ (Α'ΓΒ'Α), δελ θαηαζθεπάδεηαη, θαζώο
δίλνληαη κόλν ηα δύν ζεκεία ηεο Β', Α.
πλεπώο, δελ είλαη δπλαηό λα θαηαζθεπαζζεί θαη ε πεληάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ,
Β', Α', ζε αλαινγία κε ηα παξαπάλσ. Μία εηδηθή όκσο ιύζε ηνύηνπ επηηπγράλεηαη παξαθάησ κε ηελ κέζνδν ηεο Καλνληθήο Γέζκεο ησλ έμη αθηηλώλ (300).
5ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία Α', Β', Γ.
Γειαδή εδώ, δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ ζεκείσλ Α, Β. ηελ πεξίπησζε απηή,
εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, ζηελ πεξίπησζε 3.
6ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία Α', Β', Β.
Γειαδή εδώ, δεηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ Α, Γ.
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Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε 4 θαη απνδεηθλύνπκε όηη ην Πξόβιεκα θαη ηόηε ζε αλαινγία κε ηα
παξαπάλσ δελ έρεη ιύζε, ελώ απηή γίλεηαη εύθνια παξαθάησ, κε Καλνληθή
Γέζκε.
Β' Καηαζθεπή ηεο Δλέιημεο έηζη ώζηε λα αιεζεύεη ε (2).
Καη εδώ εξγαδόκαζηε αλαινγηθά ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηνύληεο ην ζεκείν Γ' αληί ηνπ Γ.
Μία Απιή Γηαπξαγκάηεπζε αιιά εηδηθή πεξίπησζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 24
(ρήκαηα 2 θαη 2α).
Ζ ιύζε απηή βαζίδεηαη ζηελ Καηαζθεπή «Καλνληθήο Γέζκεο ησλ Έμη αθηηλώλ ή
ησλ 300, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ § 3.4 (πκπέξαζκα).
Έηζη, γηα ηελ:
1ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία Α, Γ, Α'.
Βξίζθνπκε ην Α, Γ ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Α' (ρήκα 2α) θαη γξάθνπκε ηνλ Απνιιώλην θύθιν δηακέηξνπ ΓΓ, ζηνλ νπνίν νξίδνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ζεκείν
Ο, από ην νπνίν ην ΑΑ' λα θαίλεηαη κε γσλία 1200.
ηε ζπλέρεηα γξάθνπκε ηηο ζπκκεηξηθέο επζείεο ΟΒ, ΟΒ' σο πξνο ηελ ΟΓ, πνπ
λα ζρεκαηίδνπλ γσλίεο 300 κε ηελ ΟΓ, νπόηε αλ απηέο ηέκλνπλ ηελ επζεία ΑΑ′
ζηα Β, Β', ηόηε απηά είλαη ηα δεηνύκελα ζεκεία (Βιέπε § 3.4).
Απόδεημε.
Δπεηδή ην Ο αλήθεη ζηνλ Απνιιώλην θύθιν δηακέηξνπ ΓΓ, νη γσλίεο

ΑΟΓ,

ΓΟΑ′ ζα είλαη ίζεο κε 600. Άξα θαη ∠ΑΟΒ= ∠ΑΟΓ- ∠ΒΟΓ=600-300=300.Όκνηα
βξίζθνπκε θαη όηη ∠Β′ΟΑ′=300, νπόηε θαη ∠Α′ΟΓ=900-600=300.
πλεπώο ε δέζκε Ο(ΑΒΓΒ′Α′Γ) είλαη Καλνληθή ησλ 300.
Έηζη, αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηα αλαθεξόκελα ζρεηηθά ζηελ παξάγξαθν 3.4,
εύθνια απνδεηθλύνπκε όηη ε ζεκεηνζεηξά Α, Β, Γ, Β′, Α′, Γ, απνηειεί «λεπζεηαθή Γπζαξκνληθή Δλέιημε ησλ δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ», ή όηη αιεζεύεη
ε ζρέζε (1) (Βιέπε § 3.4).
2ε Πεξίπησζε. Αλ δίλνληαη ηα ζεκεία Β, Γ, Β' (Σα Β, Β' εζσηεξηθά ζπδπγή).
Βξίζθνπκε ην Α, Γ ηνπ Γ σο πξνο ηα Β, Β' (ρήκα 2α) θαη γξάθνπκε ηνλ Απνιιώλην θύθιν δηακέηξνπ ΓΓ ζηνλ νπνίν νξίδνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ζεκείν
Ο από ην νπνίν ην ΒΒ' λα θαίλεηαη κε γσλία 600 (Βιέπε § 3.4).
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ηε ζπλέρεηα γξάθνπκε ηηο ζπκκεηξηθέο επζείεο ΟΑ, ΟΑ' σο πξνο ηελ ΟΓ, πνπ
λα ζρεκαηίδνπλ γσλίεο 600 κε ηελ ΟΓ, νπόηε αλ απηέο ηέκλνπλ ηελ επζεία ΒΒ'
ζηα Α, Α', ηόηε απηά είλαη ηα δεηνύκελα ζεκεία (Βιέπε § 3.4).
3ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη ηα ζεκεία Α, Β, Γ (ρήκα 2α).
Με ρνξδέο ηα ηκήκαηα ΑΒ θαη ΒΓ γξάθνπκε δύν ηόμα θύθισλ 300 ην θαζέλα θαη
πξνο ην ίδην κέξνο ηεο ΑΓ, ηα νπνία επαλαηέκλνληαη ζε ζεκείν Ο. ηελ ΟΓ ζην
Ο θέξνπκε θάζεηε πνπ ηέκλεη ηελ ΑΓ ζε ζεκείν Γ. Σξηρνηνκνύκε, θαηά γλσζηά, ηελ νξζή γσλία ΓΟΓ, ηεο νπνίαο νη δύν ηξηρνηόκνη ηέκλνπλ ηελ ΑΓ ζε
ζεκεία Β', Α', ηα νπνία είλαη ηα δεηνύκελα ζεκεία (Βιέπε § 3.4).
4ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία Α, Β, Β'.
Με ρνξδέο ηα ηκήκαηα ΑΒ θαη ΒΒ' (ρήκα 2α) γξάθνπκε δύν ηόμα θύθισλ 300
θαη 600 αληίζηνηρα θαη πξνο ην ίδην κέξνο ηεο ΑΒ', ηα νπνία επαλαηέκλνληαη ζε
ζεκείν Ο.
Φέξνπκε ηελ δηρνηόκν ηεο γσλίαο ΒΟΒ', πνπ ηέκλεη ηελ ΑΒ' ζε ζεκείν Γ. ηελ
ΟΓ ζην Ο θέξνπκε θάζεηε πνπ ηέκλεη ηελ ΑΒ' ζε ζεκείν Γ. Αλ ε δηρνηόκνο ηεο
γσλίαο Β'ΟΓ ηέκλεη ηελ ΑΒ' ζε ζεκείν Α', ηόηε ιέκε όηη ηα ζεκεία Γ, Α', είλαη ηα
δεηνύκελα (Βιέπε § 3.4).
5ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία Α', Β', Γ.
Απηή γίλεηαη όπσο αθξηβώο ε παξαπάλσ πεξίπησζε 3.
6ε Πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία Α', Β', Β.
Απηή γίλεηαη όπσο αθξηβώο ε παξαπάλσ πεξίπησζε 4.
Οη απνδείμεηο ησλ ιύζεσλ ησλ παξαπάλσ ππνινίπσλ πέληε (2-6) πεξηπηώζεσλ, είλαη εύθνιεο θαη γίλνληαη ζε αλαινγία κε ηελ απόδεημε ηεο πεξίπησζεο
1, αλ βαζηζζνύκε ζηα αλαθεξόκελα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη ην ζπκπέξαζκα ηεο
παξαγξάθνπ 3.4, γη‟ απηό δελ ζα δνζνύλ εδώ.
πκπέξαζκα.
Από ηα παξαπάλσ βιέπνπκε όηη από ηνκή κε επζεία, κηαο «πκκεηξναξκνληθήο Γέζκεο» ησλ έμη αθηηλώλ (§ 3.3), πξνθύπηεη «πλεπζεηαθή Γπζαξκνληθή
Δλέιημε ησλ δύν δεπγώλ πδπγώλ εκείσλ» (§ 3.4) θαη αληίζηξνθα.
Αθόκε, βιέπνπκε όηη, από ηελ ηνκή κε επζεία κηαο «Καλνληθήο Γέζκεο ησλ Έμη
Αθηηλώλ ή ησλ 300 (§ 3.4), πξνθύπηεη πάιη «λεπζεηαθή Γπζαξκνληθή Δλέιημε
ησλ δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ» {ή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ
[§ 11.1 (β) θαη § 12.4]}.
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(ρεηηθό είλαη θαη ην ζπκπέξαζκα ηεο παξαγξάθνπ 3.4).
6.19. Δθαξκνγή ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2.
Πξόηαζε 25 (ρήκα 21).
Γίλεηαη ξόκβνο ΑΒΓΓ θαη επζεία (ε), ε νπνία ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην Δ, ηελ ΑΓ ζην Ε
θαη ηελ ΑΓ ζην Η ζηηο ΒΓ, ΓΓ νξίδνπκε ηα ζεκεία Μ, Ν αληίζηνηρα, γηα ηα νπνία
είλαη ΓΜ= ΓΝ. Αλ νη ΑΜ, ΑΝ ηέκλνπλ ηελ ΔΕ ζηα Ζ, Θ, αληίζηνηρα, ηόηε ζα είλαη:

ΔΗ ΕΘ ΗΖ
=1
.
.
ΗΕ ΘΗ ΖΔ

(1),

θαη αληίζηξνθα:
Αλ αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ηόηε ζην ξόκβν ΑΒΓΓ ηα Μ, Ν ζα απέρνπλ ίζεο απνζηάζεηο από ην Γ.

Απόδεημε (ρήκα 21).

Α

(α). Δπζύ.
Δύθνια απνδεηθλύνπκε όηη ηα ηξίγσλα
ΜΑΓ, ΝΑΓ είλαη ίζα, νπόηε ζα είλαη θαη
Γ

∠ΜΑΓ= ∠ΝΑΓ. Γειαδή νη ΑΜ, ΑΝ, εί-

Β

λαη ηζνγώληεο θαη επεηδή νη ΑΒ, ΑΓ είλαη ηζνγώληεο, ζύκθσλα κε ην επζύ

Ν

Μ

ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2 (Μέξνπο
Έςηινλ), ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1).

Γ

(β). Αληίζηξνθν.
ύκθσλα κε ην αληίζηξνθν 1 ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 2, επεηδή ε ΑΓ είλαη
δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΑΓ θαη επεηδή

Δ

Ζ

Η

Θ

(ε)

Ε

ρήκα 21.

αιεζεύεη ε ζρέζε (1), νη ΑΖ, ΑΘ ζα είλαη ηζνγώληεο, νπόηε εύθνια απνδεηθλύεηαη όηη ηα ηξίγσλα ΜΑΓ, ΝΑΓ είλαη ίζα,
θαζώο έρνπλ θνηλή ηελ ΑΓ θαη ηηο πξνζθείκελέο ηνπο γσλίεο ίζεο. Άξα, ζα είλαη
θαη ΜΓ=ΓΝ.
Παξαηεξήζεηο .
(α). ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ηα Μ θαη Ν είλαη ηα κέζα ησλ ΒΓ, ΓΓ αληίζηνη-
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ρα, ηόηε εύθνια βξίζθνπκε ([4] Θεώξεκα ηεο § 65), όηη ζα είλαη θαη (ΔΗΖΕ)=(ΕΗΘΔ)=1. Σνύην ζεκαίλεη όηη ηα ζεκεία Δ, Ζ, Η, Θ, Ε βξίζθνληαη ζε «πλεπζεηαθή Γπζαξκνληθή Δλέιημε» (§ 3.4), ελώ ε δέζκε Α(ΒΜΓΝΓ) είλαη «πκκεηξναξκνληθή» (§ 3.3).
(β). ρεηηθή είλαη θαη ε επόκελε Πξόηαζε 26, αιιά θαη νη Καηαζθεπέο 23 θαη 24.
6.20. Δθαξκνγή ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 3.
Πξόηαζε 26 (ρήκα 21).
Γίλεηαη ξόκβνο ΑΒΓΓ θαη επζεία (ε), ε νπνία ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην Δ, ηελ ΑΓ ζην Ε
θαη ηελ ΑΓ ζην Η. ζηηο ΒΓ, ΓΓ νξίδνπκε ηα ζεκεία Μ, Ν αληίζηνηρα, γηα ηα νπνία
είλαη ΓΜ= ΓΝ. Αλ νη ΑΜ, ΑΝ ηέκλνπλ ηελ ΔΕ ζηα Ζ, Θ, αληίζηνηρα, ηόηε ζα είλαη:

ΔΗ 2 ΔΖ ΔΘ
,
=
.
ΗΕ 2 ΖΕ ΘΕ

(1),

θαη αληίζηξνθα:
Αλ αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ηόηε ζην ξόκβν ΑΒΓΓ ηα Μ, Ν ζα απέρνπλ ίζεο απνζηάζεηο από ην Γ.

Απόδεημε (ρήκα 21).
Ζ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 26, δε ζα δνζεί, θαζώο απηή γίλεηαη όπσο αθξηβώο
ζηελ πξνεγνύκελε Πξόηαζε 25, κε ηελ δηαθνξά όηη εδώ βαζηδόκαζηε ζηελ
Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 αληί ηεο 2 [Αιεζεύεη θαη ε παξαπάλσ παξαηήξεζε (α), §
6.19].
6.21. Μηα άιιε Γηαπξαγκάηεπζε ηεο Καηαζθεπήο 13.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 13.
Καηαζθεπή 27 (ρήκα 10).
Γίλεηαη επζεία (ε) θαη ηα δηαηεηαγκέλα ζηαζεξά ζεκεία ηεο Α, Γ, Δ, Β. ηελ επζεία (ε) λα νξηζζεί ηεηξάδα ζεκείσλ Γ, Γ', Ε, Ε', γηα ηα ζεκεία ηεο νπνίαο λα είλαη:

ΑΓ ΒΔ ΓΓ
.
.
= 1,
ΓΒ ΔΓ ΓΑ

(1).
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ΑΓ' ΒΔ Γ' Γ
.
.
= 1,
Γ' Β ΔΓ ' ΓΑ

(2).

ΑΕ ΓΒ ΕΔ
.
.
= 1,
ΕΓ ΒΕ ΔΑ

(3).

ΑΕ ' ΓΒ Ε' Δ
.
.
= 1.
Ε' Γ ΒΕ ' ΔΑ

(4).

Λύζε (ρήκα 10).
(α). Αλάιπζε.
Δξγαδόκελνη όπσο ζηελ αλάιπζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 13 (§ 6.7) ή 14 (§ 6.8), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ απιή θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Ζ θαηαζθεπή γίλεηαη όπσο αθξηβώο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Πξνβιήκαηνο 13 ή 14.
(γ). Απόδεημε..
Δξγαδόκαζηε θαη εδώ, όπσο ζηελ απόδεημε ηνπ Πξνβιήκαηνο 13 ή 14 θαη
παίξλνπκε εύθνια ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο από (1) κέρξη (4).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη ε Καηαζθεπή 27, απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 13 ή
14.
(β). Πηζηεύνπκε όηη πξόθεηηαη γηα λέα Καηαζθεπή θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(γ). Από ηηο ζρέζεηο (1) κέρξη (4), εύθνια, κε θαηάιιειε αληηκεηάζεζε ησλ όξσλ ηνπο, βξίζθνπκε όηη αιεζεύνπλ αληίζηνηρα θαη νη ζρέζεηο:

ΓΓ ΔΒ ΓΑ
.
.
= 1,
ΓΔ ΒΓ ΑΓ

(1').

ΓΓ' ΔΒ Γ' Α
.
.
= 1,
Γ' Δ ΒΓ ' ΑΓ

(2').

ΔΕ ΒΓ ΕΑ
.
.
= 1,
ΕΒ ΓΕ ΑΔ

(3').

ΔΕ ' ΒΓ Ε' Α
.
.
=1
Ε' Β ΓΕ' ΑΔ

(4').

(δ). Δίλαη πξνθαλέο όηη θαη εδώ, γηα ηε ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο απηνύ,
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ρξεζηκνπνηήζακε ηε Νέα Μέζνδν δηα ησλ «πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ.
(ε) Γηαπηζηώζακε όηη θαη ην Πξόβιεκα απηό αιεζεύεη θαη γηα νκνθπθιηθή ηεηξάδα ζεκείσλ [Βιέπε Καηαζθεπή 47, πνπ ζα αθνινπζήζεη].
(ζη). ύκθσλα κε ηελ Καηαζθεπή 11 ηα ζεκεία Γ, Γ' είλαη ζπδπγή αξκνληθά θαη
σο πξνο ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Ε, Ε'.
(δ). ρεηηθά είλαη θαη ηα Πξνβιήκαηα 11, 13, 14, 47, 48.
6.22. Καηαζθεπή Απιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο λ Εεπγώλ εκείσλ.
Γελίθεπζε ηεο Καηαζθεπήο 9.
Καηαζθεπή 28 (ρήκα 22).
Να θαηαζθεπαζζεί «πλεπζεηαθή Απιή Δλέιημε ελόο Κιάδνπ λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ»,
ή κε παιαηόηεξεο δηαηππώζεηο:
1. ε επζεία λα ηνπνζεηεζνύλ λ δεύγε ζεκείσλ (από ηα άπεηξα πνπ ππάξρνπλ), ηα νπνία (δεύγε) δελ ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο, αιιά ην πξώην (δεύγνο)
βξίζθεηαη κέζα ζην δεύηεξν, ην δεύηεξν κέζα ζην ηξίην, θνθ, θαη έηζη ώζηε όια
ηα παξαπάλσ λ δεύγε ζεκείσλ, λα ρσξίδνληαη αξκνληθά, από έλα άιιν δεύγνο
ζεκείσλ.
2. ε επζεία λα ηνπνζεηεζνύλ λ ηκήκαηα (από ηα άπεηξα πνπ ππάξρνπλ), ηέηνηα ώζηε ην πξώην ηκήκα λα βξίζθεηαη κέζα ζην δεύηεξν, ην δεύηεξν κέζα
ζην ηξίην, θνθ, έηζη ώζηε όια ηα παξαπάλσ λ ηκήκαηα, λα ρσξίδνληαη αξκνληθά, από έλα άιν δεύγνο ζεκείσλ.

Λύζε (ρήκα 22).
1νο Σξόπνο.
(α). Αλάιπζε.
Έζησ όηη ηνπνζεηήζεθαλ ηα λ δεύγε ζεκείσλ ζηελ επζεία (ε) θαη είλαη ηα Α-Α',
Γ-Γ', Β-Β', …, Ν-Ν', ηα νπνία ρσξίδνληαη αξκνληθά από ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ
Μ-Μ'.

Β

Γ

Α

Μ

Λ'

Λ

Α' Γ'
Β'

θ
ω
θ
ω

β' 1

Μ1


'

Π

β1

Γ

R

Χ'

Ρ'

Κ

Χ
Ρ

β

χήκα 22.

(ε)

η

η

γ

(θ)

α
Μ'

α'

γ'

β'
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Γηα λα ζπκβαίλεη απηό πξέπεη ηα Μ-Μ' λα είλαη ζπδπγή αξκνληθά όισλ ησλ
δεπγώλ ζεκείσλ Α-Α', Γ-Γ', Β-Β', …, Ν-Ν'.
Έηζη, αλ ππνζέζνπκε όηη ηνπνζεηήζακε ζηελ (ε) δύν ηπραία δεύγε ζεκείσλ
από ηα δεηνύκελα θαη απηά είλαη ηα Α-Α' θαη Β-Β', ηόηε ζύκθσλα κε ηελ Καηαζθεπή 9, ππάξρεη δεύγνο ζεκείσλ Μ-Μ', ην νπνίν ρσξίδεη αξκνληθά θαη ηα δύν
ηκήκαηα ΑΑ' θαη ΒΒ' θαη ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ
Καηαζθεπή 9. Ο θαζνξηζκόο ησλ ππνινίπσλ δεπγώλ ζεκείσλ είλαη εύθνινο,
νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
ηελ επζεία (ε) ηνπνζεηνύκε δύν ηπραία δεύγε ζεκείσλ Α, Α′, εζσηεξηθά ηνπ
δεύγνπο ζεκείσλ Β, Β′.
Γξάθνπκε ηνπο δύν θύθινπο δηακέηξσλ ΑΒ', ΒΑ' ησλ νπνίσλ ε κία ηνκή έζησ
όηη είλαη ην ζεκείν Λ. Φέξνπκε ηελ δηρνηόκν ηεο γσλίαο ΑΛΑ' ε νπνία, εύθνια
απνδεηθλύεηαη όηη είλαη δηρνηόκνο θαη ηεο γσληάο ΒΛΒ' θαη ε νπνία ηέκλεη ηελ
(ε) ζην Μ. Φέξνπκε ηελ θάζεηε ζηελ ΛΜ ζην Λ, πνπ ηέκλεη ηελ (ε) ζην Μ'.
Καηαζθεπάζακε επνκέλσο ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α-Α', Β-Β', ηα νπνία ρσξίδνληαη αξκνληθά από ηα Μ-Μ' (Καηαζθεπή 9).
Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ην δεύγνο Γ-Γ', δελ έρνπκε παξά λα θέξνπκε από ην Λ
επζείεο ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ ΛΜ.
Σν ίδην θάλνπκε θαη γηα ην ηέηαξην δεύγνο Γ-Γ', θαη ζπλερίδνπκε έηζη κέρξη ην
λ-ζηό δεύγνο ζεκείσλ.
(γ). Απόδεημε.
ύκθσλα κε ηελ θαηαζθεπή 9 ηα Μ-Μ' ρσξίδνπλ αξκνληθά πξαγκαηηθά ηα ηκήκαηα ΑΑ', ΒΒ'.
Δμάιινπ επεηδή ε ΛΜ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΓΛΓ', από ηελ θαηαζθεπή
ηεο, θαη επεηδή ε ΛΜ' είλαη θάζεηε ζηελ ΜΛ ζην Λ, ηα M, Μ' ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ην ηκήκα ΓΓ'.
πλερίδνπκε κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη απνδεηθλύνπκε όηη θαη ηα ηκήκαηα ΓΓ',
ΔΔ',…, ρσξίδνληαη αξκνληθά από ηα Μ, Μ'.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Σν πξόβιεκα, έηζη όπσο δίλεηαη είλαη αόξηζην, θαζώο είκαζηε ειεύζεξνη λα
επηιέμνπκε εκείο ηα δεύγε όισλ ησλ ζεκείσλ.
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Δίλαη δπλαηό λα γίλεη ηνύην νξηζκέλν, αλ δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία ηνπ.
Γηα παξάδεηγκα, είλαη δπλαηό λα καο δνζνύλ όια ηα ζεκεία ηεο (ε), Γ, Γ, Δ, θαη
ηα δεύγε Α-Α', Β-Β' θαη λα δεηνύληαη ηα ζεκεία Γ', Γ', Δ',…
ηα θαηαζθεπαζκέλα δεύγε ζεκείσλ Α-Α', Γ-Γ', Β-Β', …, Ν-Ν', επεηδή ν θύθινο
δηακέηξνπ ΜΜ' θαη θέληξνπ Κ είλαη Απνιιώληνο, γηα θάζε ζεκείν  ηνπ θύθινπ
απηνύ, αλ θέξνπκε ηα δεύγε ησλ επζεηώλ Α-Α', Γ-Γ', Β',…, ζα είλαη νη
ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ Μ, θαζώο ηα ηκήκαηα ΑΑ', ΓΓ', ΒΒ',…, ηέκλνληαη
αξκνληθά από ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Μ, Μ'. Σνύην καο επηηξέπεη, αθνύ θαηαζθεπάζνπκε ηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΜΜ', κε βάζε ηα ζεκεία Α, Α', Β, Β', λα επηιέμνπκε έλα ηπραίν ζεκείν  ηνπ θύθινπ απηνύ θαη έηζη λα νξίζνπκε θαη ηα ππόινηπα δεύγε ζεκείσλ Γ- Γ', Γ- Γ', Δ- Δ',…, αλ ηνύην καο δηεπθνιύλεη.
Αλ νη ίζεο γσλίεο είλαη κεγαιύηεξεο από ηε γσλία ΜΚ, ηα δεύγε ησλ επζεηώλ
απηώλ, ζα ηέκλνπλ ηελ (ε) ζηελ εκηεπζεία, ζε ζεκείν πνπ δελ βξίζθνληαη ηα
ζεκεία Α, Α', Β, Β', σο πξνο ην Κ. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην απνθνπηόκελν ηκήκα ηεο (ε) ζα ηέκλεηαη αξκνληθά από ηα Μ, Μ'. Γειαδή αλ ηα δεύγε
ησλ επζεηώλ απηώλ είλαη ηα α-α', γ-γ', β-β',…, ηόηε θαη ηα ηκήκαηα αα',
γγ', ββ',…,, ζα ηέκλνληαη αξκνληθά από ηα Μ, Μ', θαζώο θαη ηόηε ηα δεύγε ησλ
γσληώλ αΜ'-Μ'α', γΜ'-Μ'γ', βΜ'-Μ'β',…, είλαη ίζεο θαηά δεύγε, ή όηη ηα
δεύγε ησλ επζεηώλ α-α', γ-γ', β-β',…, είλαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ Μ'.
Σνύην εύθνια απνδεηθλύεηαη:
Πξαγκαηηθά, αλ γηα παξάδεηγκα ηα β1, Μ1, β'1 είλαη ζεκεία ησλ πξνεθηάζεώλ
ησλ β, Μ', β' αληίζηνηρα σο πξνο ην , επεηδή νη β, β'1 είλαη ζπκκεηξηθέο
σο πξνο ηε Μ, νη γσλίεο β′1Μ θαη Μβ ζα είλαη ίζεο. Αιιά νη γσλίεο β′1Μ θαη
β′Μ′ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο. Οκνίσο θαη νη γσλίεο Μβ θαη βΜ′ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο. Άξα θαη νη γσλίεο β′Μ′, βΜ′ ζα είλαη ίζεο, σο ζπκπιεξώκαηα ησλ ίζσλ γσληώλ β′1Μ θαη Μβ, θηι.
Από ηα παξαπάλσ, πξνθύπηεη όηη ζε θάζε λ-άδα δεπγώλ ζεκείσλ, πνπ βξίζθεηαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, αληηζηνηρεί θαη κηα άιιε λ-άδα δεπγώλ ζεκείσλ
πνπ έρεη ηα ίδηα δηπιά ζεκεία κε ηελ αξρηθή, αιιά δελ εθπιεξώλεη ηνπο όξνπο
ηεο Καηαζθεπήο 28, θαζώο ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ ηεο βξίζθνληαη εθηόο ησλ
δεπγώλ ζεκείσλ ηεο πξώηεο. Έηζη θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ α-α′, γ-γ′, β-β′,
βξίζθνληαη ζε «πλεπζεηαθή Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ηνπ ελόο Κιάδνπ θαη λ
δεπγώλ ζεκείσλ (§ 2.21), ελώ ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α-α′, Γ-γ′, Β-β′, Α′-α, Γ′-γ,
Β′-β, …, βξίζθνληαη ζε «πλεπζεηαθή Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ δύν
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Κιάδσλ θαη 2λ δεπγώλ ζεκείσλ (§ 2.24),
2νο Σξόπνο.
Δίλαη δπλαηό, πην απιά, λα εξγαζζνύκε θαη σο εμήο:
Οξίδνπκε αξρηθά δύν ηπραία ζεκεία Α, Α′ θαη ζεκείν Μ εληόο ηνπ ηκήκαηνο ΑΑ′.
ηε ζπλέρεηα, νξίδνπκε ην Α Μ′ ηνπ Μ σο πξνο ηα Α, Α′ θαη γξάθνπκε ηνλ Απνιιώλην θύθιν δηακέηξνπ ΜΜ′.
Σέινο, νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  ηνπ θύθινπ απηνύ θαη θέξνπκε δεύγε ζπκκεηξηθώλ επζεηώλ Γ-Γ', Β-Β', …, Ν-Ν', νπόηε ιέκε όηη ηα δεύγε ζεκείσλ Α-Α', Γ-Γ',
Β-Β', …, Ν-Ν', απνηεινύλ ηελ δεηνύκελε Αξκνληθή Δλέιημε.
Ζ απόδεημε ηνύηνπ είλαη απιή θαη βαζίδεηαη ζην ζπκπέξαζκα ηεο παξαγξάθνπ 3.7.
3νο Σξόπνο.
Ο 3νο Σξόπνο, βαζίδεηαη ζηε ζρέζε :
ΜΚ2=Μ'Κ2=ΚΑ.ΚΑ'= ΚΓ.ΚΓ'= ΚΒ.ΚΒ'=…..=ΚΝ.ΚΝ′

(1).

[Ηδηόηεηα ησλ Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ (ρεηηθόο νξηζκόο § 2.11)].
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνύηνπ, νξίδνπκε ζηελ επζεία (ε), ηα ηπραία ζεκεία Ν,….,Β, Γ,
Α, Μ, Μ′, (κε ηε δηάηαμε απηή) θαη ην κέζνλ Κ ηνπ ηκήκαηνο ΜΜ′.
Σα ζεκεία Α′, Γ′, Β′,…,Ν′, νξίδνληαη εύθνια θαηά ηα γλσζηά, από ηελ παξαπάλσ ζρέζε (1). Απόδεημε ηνύηνπ είλαη πξνθαλήο, θαζώο απηή βαζίδεηαη ζηνλ
ζρεηηθό νξηζκό (§ 2.11).
Παξαηεξήζεηο.ε
(α). Δδώ εύθνια βξίζθνπκε όηη έρεη πξνθύςεη πλεπζεηαθή Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο Κιάδνπ λ δεπγώλ ζεκείσλ. Γειαδή κε άιια ιόγηα, θαηαζθεπάζακε Αξκνληθή Δλέιημε ελόο Κιάδνπ λ Εεπγώλ εκείσλ (ρεηηθή νξνινγία ζηελ
παξάγξαθν 2.21).
(β). Παξαηεξνύκε όηη ε επίπεδε δέζκε επζεηώλ (…ΒΓΑ Α'Γ'Β'…) είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ Μ, ε νπνία ηέκλεηαη από ηελ επζεία (ε). Σνύην καο επηηξέπεη λα θαηαζθεπάδνπκε πνιύ εύθνια

κηα ελέιημε λ δεπγώλ ζεκείσλ κε ηε

ρξήζε κηαο ηέηνηαο δέζκεο θαη κηαο δηαηέκλνπζαο ηεο (Βιέπε θαη ζπκπέξαζκα
3.7).
(γ). Σηο ηδηόηεηεο ηεο ελέιημεο ηεο Πξόηαζεο 28, ζα αλαθέξνπκε κε ηελ επόκελε
Πξόηαζε 29.
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(δ). Πηζηεύνπκε όηη ε Καηαζθεπή απηή είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(ε). Όπσο ζα δνύκε ζην Γ′ Μέξνο ηνπ βηβιίνπ απηνύ, πλεπζεηαθή Αξκνληθή
Δλέιημε λ Εεπγώλ εκείσλ, κπνξνύκε λα θαηαζθεπάδνπκε θαη κε βάζε εγγεγξακκέλν πκκεηξηθό λ-πιεπξν σο πξνο δηαγώληό ηνπ ή δηάκεηξν ηνπ Κύθινπ
(§ 27).
6.23. Ηδηόηεηεο Απιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο λ Εεπγώλ εκείσλ θαη
ελόο Κιάδνπ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 28.
Πξόηαζε 29 (ρήκα 23).
ε επζεία δίλνληαη λ δεύγε ζεκείσλ ηα νπνία δελ ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο, αιιά
ην πξώην βξίζθεηαη κέζα ζην δεύηεξν, ην δεύηεξν κέζα ζην ηξίην θηι, θαη ηα
νπνία όκσο ρσξίδνληαη αξκνληθά από έλα άιιν δεύγνο ζεκείσλ.
Να απνδεηρζεί όηη ηα λ παξαπάλσ δεύγε ζεκείσλ βξίζθνληαη ζε αξκνληθή ελέιημε, ηεο νπνίαο λα δνζνύλ ηα θύξηα ζηνηρεία θαη λα απνδεηρζεί όηη νη λ θύθινη
κε δηακέηξνπο ηα λ ηκήκαηα πνπ έρνπλ άθξα ηα παξαπάλσ λ δεύγε ζεκείσλ,
απνηεινύλ δέζκε θύθισλ ηεο νπνίαο λα δνζνύλ ηα βαζηθά ζηνηρεία.

Απόδεημε (ρήκα 23).
Έζησ όηη ηα λ δεύγε ζεκείσλ βξίζθνληαη ζε επζεία (ε) θαη όηη απηά είλαη ηα ΑΑ', Γ-Γ', Β-Β',…., από ηα νπνία ην Α-Α' βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Γ- Γ', ην Γ- Γ' κεηαμύ ησλ Β-Β', θνθ θαη πνπ έρνπλ δηάηαμε όπσο ζην ζρήκα 23 θαη ηα νπνία
ρσξίδνληαη αξκνληθά από ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Μ-Μ'.
Σνύην, ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο νξηζκνύο (§ 2.11 θαη 2.21), ζεκαίλεη όηη ηα
παξαπάλσ λ δεύγε ζεκείσλ βξίζθνληαη ζε πλεπζεηαθή Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ηνπ ελόο Κιάδνπ.
Αλ Κ είλαη ην κέζνλ ηνπ ηκήκαηνο ΜΜ', ηόηε ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα
ηνπ Νεύησλα, ζα είλαη ΚΜ2=Μ'Κ2 = R2=ΚΑ.ΚΑ' =ΚΓ.ΚΓ'=ΚΒ.ΚΒ'=….
2

2

2

(1).

Άξα, ε δύλακε ηεο ελέιημεο απηήο είλαη ΚΜ =Μ'Κ = R , θέληξν ηεο ελέιημεο
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είλαη ην Κ, ηα δηπιά ζεκεία ηεο είλαη ηα Μ, Μ' θαη ηα Α-Α', Γ-Γ', Β-Β',…. είλαη ηα
δεύγε ησλ ζπδπγώλ ζεκείσλ ηεο.
Αλ γξάςνπκε ηνπο θύθινπο (Ο, ξ), (Ο', ξ'), (Ο'', ξ''), …, κε δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα ΑΑ', ΓΓ', ΒΒ',…. αληίζηνηρα θαη ηνλ θύθιν (Κ, R) κε δηάκεηξν ην ηκήκα MM'
θαη νξίζνπκε ηηο ηνκέο Δ, Δ', Δ'',…ηνπ θύθινπ Κ κε ηνπο θύθινπο Ο, Ο', Ο'',…
αληίζηνηρα, ηόηε επεηδή γηα παξάδεηγκα ηα Α, Α' ηέκλνπλ αξκνληθά ηε δηάκεηξν
ΜΜ' ηνπ θύθινπ (Κ, R), νη θύθινη Ο θαη Κ ζα είλαη νξζνγώληνη. Γειαδή ζα είλαη
ΟΔ ⊥ΔΚ ή ξ ⊥R. (Γλσζηό Θεώξεκα § 4.3 ηεο ζειίδα 34 ηνπ βηβιίνπ [2]). Άξα ε
ΚΔ είλαη εθαπηνκέλε ζηνλ θύθιν Ο, ζην ζεκείν Δ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε δύλακε ηνπ Κ σο πξνο ηνλ θύθιν Ο, είλαη ΚΔ2=R2.
Όκνηα βξίζθνπκε θαη όηη ε δύλακε ηνπ Κ σο πξνο ηνπο θύθινπο Ο', Ο'', είλαη
ίζεο κε R2. Γειαδή ίζεο κεηαμύ ηνπο. Δπνκέλσο, επεηδή ηα θέληξα Κ, Ο, Ο',
Ο'',…είλαη θαη ζπλεπζεηαθά, νη θύθινη Ο, Ο', Ο'',…ζα απνηεινύλ δέζκε, ηεο
νπνίαο ηα βαζηθά ζηνηρεία είλαη :
Ζ επζεία (ε) ε βάζε ηεο δέζκεο ή ε επζεία ησλ θέληξσλ ηεο, (Κ, R) ν θύξηνο ή ν
βαζηθόο ηεο θύθινο, ην Κ ην θέληξν ή ν πόινο ηεο δέζκεο, ην R2 ε δύλακε ηεο
δέζκεο, ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Μ, Μ' είλαη ηα νξηαθά ή ζεκεία Poncelet, ηεο
δέζκεο απηήο θαη ε θάζεηε ΥΥ' ζηελ (ε) ζην Κ, είλαη ν ξηδηθόο άμνλαο ηεο δέζκεο.
(γ). Γηεξεύλεζε.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ δηεξεύλεζε ηεο Καηαζθεπήο 28 θαη αλ ηελ ζπλερίζνπκε, ηόηε κε όκνην ηξόπν απνδεηθλύνπκε όηη θαη νη γσλίεο ησλ ηζνγσλίσλ
ηεο Μ όηαλ γίλνπλ κεγαιύηεξεο από ηε γσλία ΜΚ, δεκηνπξγείηαη κηα άιιε λάδα δεπγώλ ζεκείσλ α-α', γ-γ', β-β',…, ε νπνία παξνπζηάδεηαη κε ηελ ίδηα δηάηαμε ησλ ζεκείσλ ηεο θαη απνηειεί επέθηαζε ηεο πξώηεο, θαζώο έρεη ηηο ίδηεο
ηδηόηεηεο. Γειαδή θαη απηή απνηειεί αξκνληθή ελέιημε, ε νπνία είλαη ζπλέρεηα
ηεο παξαπάλσ ελέιημεο, επεηδή θαη απηή έρεη ηα ίδηα θύξηα ζηνηρεία κε ηελ παξαπάλσ.
πγθεθξηκέλα έρεη :
Γύλακή R2, δηπιά ζεκεία ηεο ηα Μ, Μ', Κ ην θέληξν ηεο, α-α', γ-γ', β-β',.. είλαη
ηα δεύγε ησλ ζπδπγώλ ζεκείσλ ηεο.
Δπίζεο, ηόηε θαη νη θύθινη κε δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα αα', γγ', ββ',…, απνηε-
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ινύλ κηα άιιε λ-άδα θύθισλ, ε νπνία απνηειεί επέθηαζε ηεο παξαπάλσ δέζκεο, θαζώο έρεη ηα ίδηα ε βαζηθά ζηνηρεία κε ηελ παξαπάλσ δέζκε.
πγθεθξηκέλα έρεη.
Γύλακή R2 , βάζε ηελ επζεία (ε), (Κ, R) ν θύξηνο ή ν βαζηθόο ηεο θύθινο, ην Κ
είλαη ην θέληξν ή ν πόινο ηεο δέζκεο, ην R2 είλαη ε δύλακε ηεο δέζκεο, ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Μ, Μ' είλαη ηα νξηαθά ή ζεκεία Poncelet ηεο δέζκεο απηήο
θαη ε θάζεηε ΥΥ' ζηελ (ε) ζην Κ, είλαη ν ξηδηθόο άμνλαο ηεο δέζκεο.
πκπέξαζκα.
Μεηά ηα παξαπάλσ βγαίλεη ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
ε θάζε αξκνληθή αλέιημε ζεκεηνζεηξάο αληηζηνηρεί κηα δέζκε θύθισλ θαη ζε
θάζε δέζκε θύθισλ αληηζηνηρεί κηα αξκνληθή ελέιημε.
πλεπώο είλαη εύθνιε ε θαηαζθεπή κηαο αξκνληθήο ελέιημεο, κε ηε ρξήζε κηαο
δέζκεο θύθισλ θαη αληίζηξνθα.
Γειαδή, αλ θαηαζθεπάζνπκε κηα δέζκε θύθισλ, ζπγρξόλσο έρνπκε θαηαζθεπάζεη θαη κηα αξκνληθή ελέιημε θαη αληίζηξνθα.

Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη ε Πξόηαζε 39, απνηειεί επέθηαζε Καηαζθεπήο.28.
(β). Πηζηεύνπκε όηη θαη ε Πξόηαζε απηή είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(γ). ηελ πξνεγνύκελε Καηαζθεπή 28, πεξηγξάςακε ηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο
κηαο ηέηνηαο Δλέιημεο.
6.24. Καηαζθεπή Γηπιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο 2λ Εεπγώλ εκείσλ
ελόο θαη δύν Κιάδσλ.
Γελίθεπζε ηεο Καηαζθεπήο 11 (§ 6.5) θαη Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 28 (§ 6.22).
Καηαζθεπή 30 (ρήκα 24).
ε δνζκέλε επζεία λα θαηαζθεπαζζεί «πλεπζεηαθή Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε
ελόο θαη δύν Κιάδσλ 2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ» (Παξάγξαθνη 2.11, 2.22,
2.24, 3.81 θαη 7.14).
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Λύζε (ρήκα 24).
(α). Αλάιπζε.
Έζησ όηη ζηελ επζεία (ε) ηνπνζεηήζεθαλ νη δύν λ-άδεο δεπγώλ ζεκείσλ ηεο
δεηνύκελεο Αξκνληθήο Δλέιημεο, πνπ ηα δεύγε ζεκείσλ ηνπο έρνπλ ηελ δηάηαμε ηνπ ζρήκαηνο 24, θαη όηη νη δύν λ-άδεο απηέο είλαη: Α-Α', Β-Β', Γ-Γ',…,Ν-Ν'
(πξώηε λ-άδα), α-α', β-β', γ-γ',…,λ-λ' (δεύηεξε λ-άδα).

(1).

Αθόκε όηη, ηα δεύγε ηεο θαζεκηάο από ηηο δύν παξαπάλσ λ-άδεο δεπγώλ ζεκείσλ, ρσξίδνληαη αξκνληθά από ην δεύγνο ζεκείσλ Μ-Μ'.
Δπίζεο, όηη θαη ε 2λ-άδα δεπγώλ ζεκείσλ:
Α'-α, Α-α', Β'-β, Β-β', Γ'-γ, Γ-γ', …, Ν'-λ, Ν-λ',

(2).

ρσξίδεηαη αξκνληθά από ην δεύγνο Σ-Σ'.
Έηζη, αλ επηιέμνπκε από ηελ παξαπάλσ πξώηε λ-άδα ην ηπραίν δεύγνο ζεκείσλ Γ- Γ' ηεο νπνίαο ην αληίζηνηρν (νκόινγν) δεύγνο ηεο δεύηεξεο λ-άδαο,
είλαη ην γ-γ', ηόηε γηα ηα δεύγε απηά, ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Μ-Μ', ζα ηα ρσξίδεη αξκνληθά, ελώ ηα δεύγε Γ'-γ, Γ-γ', ζα ρσξίδνληαη αξκνληθά από , από ην
δεύγνο ησλ ζεκείσλ Σ-Σ'.
Άξα, αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ θαηαζθεπή 11 ηόηε ζύκθσλα κε ηελ θαηαζθεπή απηή, γηα ηα δύν παξαπάλσ δεύγε ζεκείσλ, κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Μ-Μ' θαη Σ-Σ', όπσο ζηελ θαηαζθεπή απηή αλαθέξεηαη, νπόηε ζηε ζπλέρεηα εύθνια θαηαζθεπάδνπκε θαη όια ηα ππόινηπα δεηνύκελα δεύγε ζεκείσλ.
Δπνκέλσο νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Οξίδνπκε ζηελ επζεία (ε) δύν ηπραία αληίζηνηρα (νκόινγα) δεύγε ζεκείσλ Γ-Γ'
θαη γ-γ', πνπ δελ ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη ην θαζέλα βξίζθεηαη εθηόο ηνπ άιινπ.
Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο δηακέηξσλ Γγ θαη Γ′γ′, νη νπνίνη ηέκλνληαη ζε ζεκεία
, ′ [ζπκκεηξηθά ηεο (ε)].
Φέξνπκε ηηο Γ, Γ′, γ, γ′ θαη έζησ όηη νη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ ΓΓ′, γγ′,
Γγ′, ηέκλνπλ ηελ (ε) ζηα Μ, Μ′, Σ αληίζηνηρα θαη ε θάζεηε ζηελ Σ ζην , ηέκλεη
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ηελ (ε) ζην Σ′ [Δπεηδή, από ηελ θαηαζθεπή ηνπο, νη γσλίεο Γγ θαη Γ′γ′, είλαη
νξζέο, ζα είλαη ∠ΓΓ′= ∠γγ′=2θ, νπόηε θαη ∠ΓΜ= ∠ΜΓ′= ∠γΜ′= ∠Μ′γ′=θ].
ηε ζπλέρεηα θέξνπκε ηα δεύγε ησλ επζεηώλ Α, Α′ [ηα Α, Α′ ∈(ε)], ζπκκεηξηθώλ ζηε Μ θαη πνπ λα ζρεκαηίδνπλ κε ηελ Μ γσλίεο έζησ σ.
Οκνίσο, θέξνπκε ηηο επζείεο α, α′ [ηα α, α′ ∈(ε)], ζπκκεηξηθέο ζηελ Μ′ θαη
πνπ λα ζρεκαηίδνπλ κε ηελ Μ′ γσλίεο ίζεο επίζεο κε σ.
Με όκνην αθξηβώο ηξόπν νξίδνπκε ζηελ (ε) δεύγε ζεκείσλ Β, Β′ θαη β, β′, γηα
ηα νπνία λα είλαη ∠ΒΜ= ∠ΜΒ′= ∠βΜ′= ∠Μ′β′=η.
πλερίδνπκε, όπσο αθξηβώο παξαπάλσ κέρξη λα νξίζνπκε ζηελ (ε), θαη ηα ηειεπηαία δεύγε ζεκείσλ Ν, Ν′ θαη λ, λ′.
Λέκε όηη ηα ζεκεία ηεο δεηνύκελεο Αξκνληθήο Δλέιημεο, είλαη ηα παξαθάησ θαζνξηζζέληα ζηελ επζεία (ε), κε ηελ δηάηαμε:
Σ′ , Ν,…,Γ, Β, Α, Μ, Α′, Β′, Γ′,…,Ν, Σ, λ,…,γ, β, α, Μ′, α′, β′, γ′,…,λ′,

(3).

(γ). Απόδεημε.
ύκθσλα κε ηελ θαηαζθεπή 11, ηα Μ-Μ' ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα ηκήκαηα ΓΓ' θαη
γγ', ελώ ηα Σ-Σ' ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα ηκήκαηα Γ'γ θαη Γγ'.
Αθόκε, επεηδή ζην ηξίγσλν ΑΑ' ε Μ είλαη δηρνηόκνο θαη Μ ⊥Μ', ηα Μ, Μ'
ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ηκήκα ΑΑ'. Οκνίσο επεηδή θαη ε Μ' είλαη δηρνηόκνο
ζην ηξίγσλν αα' θαη Μ ⊥Μ', ηα Μ, Μ' ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ηκήκα αα'.
Δύθνια βξίζθνπκε όηη ε Σ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ′γ θαη ησλ γνληώλ
Αα' θαη Α'α θαη επεηδή Σ ⊥Σ', θαη ηα Σ, Σ' ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα ηκήκαηα
Α'α, Αα'.
Όκνηα εξγαδόκαζηε θαη απνδεηθλύνπκε όηη ηα Μ, Μ' ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ηα
ηκήκαηα ΒΒ', ββ', ελώ ηα Σ, Σ' ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ηα ηκήκαηα Β'β, Ββ'.
Έηζη, ζπλερίδνπκε κέρξη θαη ηα ηκήκαηα ΝΝ', λλ' θαη Ν'λ, Νλ'.
Από ηα παξαπάλσ θαη ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 2.11), πξνθύπηεη όηη όλησο ηα
θαζνξηζζέληα ζεκεία ηεο επζείαο (ε) [ζρέζε (3)], απνηεινύλ ηελ δεηνύκελε
Αξκνληθή Δλέιημε.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Σν πξόβιεκα, έηζη όπσο δίλεηαη είλαη αόξηζην, θαζώο είκαζηε ειεύζεξνη λα
επηιέμνπκε εκείο ηα δεύγε όισλ ησλ ζεκείσλ.
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Δίλαη δπλαηό λα γίλεη ηνύην νξηζκέλν, αλ δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία ηνπ.
Γηα παξάδεηγκα, είλαη δπλαηό λα καο δνζνύλ όια ηα λ δεύγε ζεκείσλ ηεο κηαο
λ-άδαο ηεο παξαπάλσ ζρέζεσο (1) θαη λα δεηείηαη ε θαηαζθεπή ηεο άιιεο λάδαο δεπγώλ ζεκείσλ.
πκπέξαζκα.
Παξαηεξνύκε όηη ε δέζκε επηπέδσλ επζεηώλ (Ν…ΓΒΑ Α'Β'Γ'…Ν′) είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ Μ, ε νπνία ηέκλεηαη από ηελ επζεία (ε). Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηε δέζκε (λ…γβα α'β'γ'…λ′), ελώ νη δύν δέζκεο απηέο είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ Σ. Σνύην καο επηηξέπεη λα θαηαζθεπάδνπκε πνιύ εύθνια
κηα ελέιημε 2λ δεπγώλ ζεκείσλ κε ηε ρξήζε κηαο ηέηνηαο δέζκεο θαη κηαο δηαηεκλνύζεο ηεο.
Έηζη, κεηά ηα παξαπάλσ βγαίλεη ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
ε θάζε αξκνληθή ελέιημε ζεκεηνζεηξάο 2λ δεπγώλ ζεκείσλ, αληηζηνηρεί κηα ηέηνηα (όπσο παξαπάλσ) επίπεδε δέζκε 2λ δεπγώλ αθηηλώλ θαη αληίζηξνθα ζε
θάζε ηέηνηα δέζκε 2λ δεπγώλ αθηηλώλ, αληηζηνηρεί, ζε δηαηέκλνπζά ηεο κηα αξκνληθή ελέιημε 2λ δεπγώλ ζεκείσλ.
πλεπώο είλαη εύθνιε ε θαηαζθεπή κηαο αξκνληθήο ελέιημεο 2λ δεπγώλ ζεκείσλ, κε ηε ρξήζε κηαο ηέηνηαο δέζκεο 2λ δεπγώλ αθηηλώλ θαη αληίζηξνθα.
Γειαδή, αλ θαηαζθεπάζνπκε όπσο παξαπάλσ κηα δέζκε 2λ δεπγώλ αθηηλώλ,
ζπγρξόλσο έρνπκε θαηαζθεπάζεη ζε δηαηέκλνπζά ηεο κηα αξκνληθή ελέιημε 2λδεπγώλ ζεκείσλ θαη αληίζηξνθα.

Παξαηεξήζεηο.ε
(α). Παξαηεξνύκε όηη ε δέζκε λ δεπγώλ επζεηώλ (Ν…ΓΒΑΜΑ'Β'Γ'…Ν′) είλαη
ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ Μ, ε νπνία ηέκλεηαη από ηελ επζεία (ε). Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηε δέζκε (λ…γβαΜ′α'β'γ'…λ′). Σνύην καο επηηξέπεη λα θαηαζθεπάδνπκε πνιύ εύθνια κηα ελέιημε 2λ δεπγώλ ζεκείσλ κε ηε ρξήζε κηαο ηέηνηαο δέζκεο θαη κηαο δηαηέκλνπζαο ηεο, όπσο θαη ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα αλαθέξεηαη, αξθεί λα θαηαζθεπάζνπκε ηηο δύν παξαπάλσ δέζκεο ησλ λ
δεπγώλ επζεηώλ.
(β). Πηζηεύνπκε όηη ε Καηαζθεπή απηή είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
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(γ). Σε δέζκε (Σ′Ν…ΓΒΑΜΑ′Β′Γ′…ΝΣλαβγΜ′α′β′γ′…λ′),

(4).

πνπ έρεη 2(λ+1) ηηο γσλίεο:
Αα, Ββ, Γγ,…,Νλ, ΜΜ′, Α′α′, Β′β′, Γ′γ′′,…,Ν′λ′, ΣΣ′, νξζέο,

(5).

νη νπνίεο ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ 2λ δεπγώλ αθηηλώλ ηεο, ηελ έρνπκε ραξαθηεξίζεη «πκκεηξηθή Γηπιή Οξζννπηηθή Γέζκε» (§ 3.8 θαη 7.14), ελώ ην θέληξν
ηεο  «Οξζννπηηθό εκείν» ηεο νξηδόκελεο από ηελ παξαπάλσ δέζκε, Γηπιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο 2λ δεπγώλ ζπδπγώλ ζεκείσλ θαη δύν δεπγώλ δηπιώλ ζεκείσλ [ζρέζε (3)].
Δίλαη θαλεξό όηη, από ην  ηα 2(λ+1) ηκήκαηα:
Αα, Ββ, Γγ,…,Νλ, ΜΜ′, Α′α′, Β′β′, Γ′γ′′,…,Ν′λ′, ΣΣ′,

(6).

θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο (Βιέπε § 7 θαη 8, πνπ αθνινπζεί).
(δ). Δύθνια βξίζθνπκε όηη ε Σ είλαη πξνθαλώο δηρνηόκνο θαη ηεο νξζήο γσλίαο ΜΜ′, θαζώο ε Σ ήρζε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γγ′, νπόηε ζα είλαη:

∠Σ′Μ= ∠ΜΣ= ∠ΣΜ′= ∠Μ′Ρ=ζ=450.

(7).

Σνύην ζεκαίλεη όηη είλαη εύθνιε θαη ε θαηαζθεπή κηαο ηέηνηαο «Οξζννπηηθήο
Γέζκεο [ρέζε (4)] θαη όηη ε δέζκε (Σ′ΜΣΜ′) είλαη θαλνληθή (§ 12.1).
πλεπώο, κε βάζε ηελ παξαηήξεζε απηή, κπνξεί λα γίλεη εύθνια θαη ε παξαπάλσ Καηαζθεπή 30, αξθεί έμσ από ηελ δνζκέλε επζεία (ε), λα νξίζνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη λα θέξνπκε ηηο κεηαμύ ηνπο θάζεηεο επζείεο Μ, Μ′, ηε δηρνηόκν Σ ηεο νξζήο γσλίαο ΜΜ′ θαη ηελ εμσηεξηθή δηρνηόκν ΡΣ′ ηεο ίδηαο γσλίαο ΜΜ′.
ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπκε ηελ ζπκκεηξηθή δέζκε (Ν…ΓΒΑΜΑ′Β′Γ′…Ν′),
σο πξνο ηελ Μ, ηελ νπνία πεξηζηξέθνπκε πεξί ην  θαηά γσλία 900, νπόηε ζα
πξνθύςεη θαη ε ζπκκεηξηθή ηεο δέζκε (λ…αβγΜ′α′β′γ′…λ′), νπόηε ηα ζεκεία
ηνκήο απηήο κε ηελ επζεία (ε), καο δίλνπλ ηελ δεηνύκελε Αξκνληθή Δλέιημε.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 11, 31.
6.25. Ηδηόηεηεο Γηπιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο 2λ Εεπγώλ εκείσλ
ελόο θαη δύν Κιάδσλ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 29 θαη ηεο Καηαζθεπήο 30.
Πξόηαζε 31 (ρήκα 24).
ε επζεία (ε) δίλνληαη δύν λ-άδεο δεπγώλ ζεκείσλ κε ηελ παξαθάησ δηάηαμε:
Ν,…, Γ, Β, Α, Α', Β', Γ',…,Ν' (πξώηε λ-άδα) θαη
λ,…, γ, β, α, α', β', γ',…,λ' (δεύηεξε λ-άδα),

(1).
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θαη έηζη ώζηε ηα 2λ δεύγε ζεκείσλ:
Α-Α', Β-Β', Γ-Γ',…, Ν-Ν', α-α', β-β', γ-γ',.., λ-λ'.

(2).

λα ρσξίδνληαη αξκνληθά, από έλα άιιν δεύγνο ζεκείσλ Μ-Μ',
ελώ ηα 2λ δεύγε ζεκείσλ:
Α'-α, Α-α', Β'-β, Β-β', Γ'-γ, Γ- γ', …, Ν'-λ, Ν- λ', …, Μ-Μ'.

(3).

λα ρσξίδνληαη ζπγρξόλσο αξκνληθά θαη από έλα δεύηεξν δεύγνο ζεκείσλ Σ-Σ'.
Να απνδεηρζεί όηη:
(α). Σα 2λ δεύγε ζεκείσλ ηεο (2), βξίζθνληαη ζε αξκνληθή ελέιημε, ηεο νπνίαο
λα δνζνύλ ηα θύξηα ζηνηρεία.
(β). Σν ίδην (λα απνδεηρζεί) θαη γηα ηα 2λ δεύγε ζεκείσλ ηεο (3).
(γ). Οη 2λ θύθινη πνπ έρνπλ δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα εθείλα ηα νπνία έρνπλ άθξα
ηα δεύγε ζεκείσλ ηεο (2), (λα απνδεηρζεί όηη) απνηεινύλ δέζκε θύθισλ ηεο
νπνίαο λα δνζνύλ ηα βαζηθά ζηνηρεία θαη ην είδνο ηεο.
(δ). Σν ίδην, κε ηελ παξάγξαθν (γ), (λα απνδεηρζεί όηη) θαη γηα ηνπο 2λ θύθινπο
πνπ έρνπλ δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα εθείλα ηα νπνία έρνπλ άθξα ηα δεύγε ζεκείσλ ηεο (3).
(ε). ε επίπεδν ηεο επζείαο (ε), (λα απνδεηρζεί όηη) ππάξρεη ζεκείν από ην νπνίν ηα ηκήκαηα:
ΜΜ', Αα, Α'α', Ββ, Β'β', Γγ, Γ'γ',…,Νλ, Ν'λ', ΣΣ',

(4).

θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο (νξζννπηηθό ζεκείν).
(ζη). Οη θύθινη κε δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα ηεο (4), απνηεινύλ δέζκε θύθισλ ,
ηεο νπνίαο λα αλαθεξζνύλ ην είδνο θαη ηα βαζηθά ηεο ζηνηρεία.
(δ). Σα 2λ δεύγε ησλ άθξσλ ησλ ηκεκάησλ ηεο (4), (λα απνδεηρζεί όηη) δελ είλαη
δπλαηό λα βξίζθνληαη ζε αξκνληθή ελέιημε.

Απόδεημε (ρήκα 24).
(α). Δπεηδή όια ηα 2λ δεύγε ζεκείσλ, ηεο παξαπάλσ ζρέζεο (2), από ηελ ππόζεζε, ρσξίδνληαη αξκνληθά από ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Μ,Μ', όια απηά,
ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό, βξίζθνληαη πξαγκαηηθά ζε αξκνληθή ελέιημε,
δύν Κιάδσλ (§ 2.22).
Αλ Κ είλαη ην κέζν ηνπ ηκήκαηνο ΜΜ', ηόηε ζύκθσλα κε ην γλσζηό Θεώξεκα
ηνπ Νεύησλα, ζα είλαη: ΚΜ2=Μ'Κ2=R2= ΚΑ.ΚΑ'= ΚΒ.ΚΒ'= ΚΓ.ΚΓ'=…= ΚΝ.ΚΝ'=
Κα.Κα'= Κβ.Κβ'= Κγ.Κγ'= … = Κλ.Κλ'.

(5).
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Άξα, ε δύλακε ηεο αξκνληθήο ελέιημεο απηήο είλαη ΚΜ 2=Μ'Κ2=R2, θέληξν ηεο είλαη ην Κ, ηα δηπιά ηεο ζεκεία είλαη ηα Μ, Μ' θαη ηα δεύγε ζεκείσλ ηεο (2), είλαη
ηα 2λ Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηεο ελέιημεο.
(β). Οκνίσο, επεηδή όια ηα 2λ δεύγε ζεκείσλ ηεο παξαπάλσ ζρέζεο (3), από
ηελ ππόζεζε, ρσξίδνληαη αξκνληθά από ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Σ, Σ', όια απηά, ζύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ζρεηηθό νξηζκό, βξίζθνληαη πξαγκαηηθά ζε
αξκνληθή ελέιημε, ελόο Κιάδνπ (§ 2.21).
Αλ Φ είλαη ην κέζν ηνπ ηκήκαηνο ΣΣ', ηόηε ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ γλσζηό
Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα, ζα είλαη:
ΣΦ2=Σ'Φ2=R'2= ΦΑ'.Φα= ΦΑ.Φα'= ΦΒ'.Φβ= ΦΒ.Φβ'= ΦΓ'.Φγ= ΦΓ.Φγ'= …, ΦΝ'.
Φλ= ΦΝ. Φλ'=…= ΦΜ.ΦΜ'.

(6).

Άξα, ε δύλακε ηεο αξκνληθήο ελέιημεο απηήο είλαη ΣΦ2=Σ'Φ2=R'2, θέληξν ηεο είλαη ην Φ, δηπιά ηεο ζεκεία είλαη ηα Σ, Σ' θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ ηεο (3), είλαη
ηα Εεύγε ησλ πδπγώλ ηεο εκείσλ.
Δπεηδή νη δύν παξαπάλσ Αξκνληθέο Δλειίμεηο αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ζεκεηνζεηξά θαη δηαζέηνπλ δύν δεύγε δηπιώλ ζεκείσλ θαη νη δύν καδί απνηεινύλ Γηπιή Δλέιημε (§ 2.24).
(γ). Αλ γξάςνπκε ηνπο θύθινπο:
(Ο, ξ), (Ο', ξ'), (Ο'', ξ''),…,(Οα, ξα), (Οβ, ξβ), (Ογ, ξγ),…

(7).

κε δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα εθείλα πνπ έρνπλ άθξα ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ ηεο
(2) (αληίζηνηρα), θαη (γξάςνπκε) ηνλ θύθιν (Κ, R) κε δηάκεηξν ην ΜΜ' θαη βξνύκε ηηο ηνκέο Δ, Δ′, Δ'′,…,Δα, Δβ , Δγ… ηνπ θύθινπ Κ κε ηνπο θύθινπο ηεο (7) (αληίζηνηρα), ηόηε επεηδή πρ ηα Α, Α' ηέκλνπλ αξκνληθά ηε δηάκεηξν ΜΜ' ηνπ θύθινπ Κ, νη θύθινη Ο θαη Κ ζα είλαη νξζνγώληνη. Γειαδή ζα είλαη ΟΔ ⊥ΔΚ. Άξα ε
ΚΔ ζα είλαη εθαπηόκελε ζηνλ θύθιν Ο ζην ζεκείν Δ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε δύλακε ηνπ Κ σο πξνο ηνλ θύθιν Ο, είλαη ΚΔ2=R2.
Όκνηα βξίζθνπκε όηη θαη ε δύλακε ηνπ Κ σο πξνο ηνπο ππόινηπνπο θύθινπο
ηεο (7) ζα είλαη R2. Γειαδή νη δπλάκεηο απηέο είλαη ίζεο κεηαμύ ηνπο. Δπνκέλσο, επεηδή θαη ηα θέληξα ησλ θύθισλ ηεο (7) είλαη ζπλεπζεηαθά, νη θύθινη ηεο
(7) απνηεινύλ δέζκε ηξίηνπ είδνπο (δύν θιάδσλ), θαζώο βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηνπ ξηδηθνύ άμνλά ηεο ΥΥ′), ηεο νπνίαο βαζηθά ζηνηρεία είλαη:
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Ζ επζεία (ε) είλαη ε βάζε ηεο δέζκεο, ε δύλακή ηεο είλαη R2, ν θύθινο (Κ, R) είλαη ν βαζηθόο ηεο θύθινο, ην Κ είλαη ην θέληξν ηεο ή ν πόινο ηεο, ηα Μ, Μ' είλαη
ηα νξηαθά ηεο ζεκεία ή ζεκεία Poncelet ηεο δέζκεο απηήο θαη ε θάζεηε XX'
ζηελ (ε), ζην Κ, είλαη ν ξηδηθόο ηεο άμνλαο.
(δ). ύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 29, ή αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ
ζηελ παξάγξαθν (γ), βξίζθνπκε όηη θαη νη θύθινη πνπ έρνπλ δηακέηξνπο ηα
ηκήκαηα πνπ έρνπλ άθξα ηα δεύγε ζεκείσλ ηεο (3), απνηεινύλ δέζκε ηξίηνπ
είδνπο (ελόο θιάδνπ), θαζώο βξίζθνληαη πξνο ην ίδην κέξνο ηνπ ξηδηθνύ ηεο
άμνλά), ηεο νπνίαο ηα βαζηθά ζηνηρεία είλαη:
Ζ επζεία (ε) είλαη ε βάζε ηεο. Ο θύθινο δηακέηξνπ TT' είλαη ν βαζηθόο ηεο θύθινο, ην κέζνλ Φ ηεο TT' είλαη ην θέληξν ή ν πόινο ηεο δέζκεο, ηα T, T' είλαη ηα
νξηαθά ηεο ζεκεία ή ζεκεία Poncelet θαη ε θάζεηε ζηελ (ε) ζην Φ είλαη ν ξηδηθόο ηεο άμνλαο, ελώ ε δύλακή ηεο είλαη ΣΦ2=Σ'Φ2=R'2.
(ε). Αλ γξάςνπκε ηνπο θύθινπο δηακέηξσλ ΜΜ', ΣΣ' θαη νξίζνπκε ηηο ηνκέο ηνπο
, ' [ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ (ε)], ηόηε επεηδή ηα Σ, Σ' ρσξίδνπλ αξκνληθά ην
ηκήκα ΜΜ', αιιά θαη ηα ηκήκαηα πρ Αα', Α'α θαη επεηδή

∠ΜΜ'= ∠ΣΣ'=1L, ε Σ, γηα ηα ηξίγσλα ΜΜ', Αα', Α'α ζα είλαη εζσηεξηθή
θαη ε Σ' εμσηεξηθή δηρνηόκνο ησλ γσληώλ ΜΜ', Αα' Α'α, νπόηε :

∠ΜΣ= ∠ΣΜ'=ζ=450, ∠ΑΣ= ∠Σα', ∠Α'Σ= ∠Σα.

(8).

Αθόκε, επεηδή ηα Μ, Μ' ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα ηκήκαηα ΑΑ', αα', ε Μ ζα είλαη
εζσηεξηθή θαη ε Μ' είλαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΑ', ηνπ ηξηγώλνπ
ΑΑ'.
Όκνηα βξίζθνπκε όηη θαη ε Μ' είλαη εζσηεξηθή θαη ε Μ εμσηεξηθή δηρνηόκνο
ηεο γσλίαο αα' ηνπ ηξηγώλνπ αα', νπόηε ζα είλαη:

∠ΑΜ= ∠ΜΑ'=σ, ∠αΜ'= ∠Μ'α'.

(9).

Έηζη, από ηελ (8), παίξλνπκε:

∠ΑΣ- ∠ΣΑ'= ∠α'Σ- ∠Σα ή ∠ΑΑ'= ∠αα' ε νπνία ιόγσ ηεο (9), γίλεηαη :
∠ΑΑ'= ∠αα'=2σ θαη ∠αΜ'= ∠Μ'α' =σ.

(10).

Δπνκέλσο, από ηηο (9), (10) θαη επεηδή ∠ΜΜ'=1L, εύθνια βξίζθνπκε θαη όηη:

∠Αα= ∠Α'α'=1L,
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ή όηη από ην  ηα ηκήκαηα Αα, Α'α', θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο.
Όκνηα βξίζθνπκε όηη από ην  θαη ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο (4), θαίλνληαη από
ην  κε νξζέο γσλίεο. Σν  άξα είλαη ην δεηνύκελν νξζννπηηθό ζεκείν.
(ζη). Πξαγκαηηθά, όια ηα ηκήκαηα ηεο (4), όπσο είδακε ακέζσο παξαπάλσ
[παξάγξαθν (ε)], θαίλνληαη από ην  κε νξζέο γσλίεο. Άξα όινη νη θύθινη απηνί κε δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα απηά, πεξλνύλ από ην ζεκείν  θαη ην ζπκκεηξηθό ηνπ ' σο πξνο ηελ (ε). Γειαδή, όινη νη θύθινη απηνί έρνπλ θνηλή ρνξδή ηελ
'. Άξα, απνηεινύλ δέζκε πξώηνπ είδνπο, κε βαζηθά ζηνηρεία ηα παξαθάησ:
Ζ επζεία (ε) είλαη ε βάζε ηεο, ε δύλακή ηεο είλαη Π2='Π2 [όπνπ Π είλαη ε
πξνβνιή ηνπ  ζηελ (ε)], ν θύθινο δηακέηξνπ ' είλαη ν βαζηθόο ηεο θύθινο,
ην Π είλαη ην θέληξν ηεο ή ν πόινο ηεο, ηα ζεκεία Φ, Φ' πνπ ν θύθινο (Π, Π)
ηέκλεη ηελ (ε), είλαη ηα δύν νξηαθά ηεο ζεκεία ή ζεκεία Poncelet θαη ε ' είλαη
πξνθαλώο ν ξηδηθόο ηεο άμνλαο.
(δ). Από ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν (ζη), πξνθύπηεη όηη όια ηα ηξίγσλα:
ΜΜ', Αα, Α'α', Ββ, Β'β', Γγ, Γ'γ',…,Νλ, Ν'λ', ΣΣ', ΦΦ', είλαη νξζνγώληα ζην , νπόηε ζα είλαη:
Π2='Π2=ΦΠ2=Φ′Π2= ΠΜ.ΠΜ'= ΠΑ.Πα= ΠΑ'.Πα'= ΠΒ.Πβ= ΠΒ'.Πβ'= ΠΓ.Πγ,
ΠΓ'.Πγ'=…=ΠΝ.Πλ= ΠΝ'.Πλ'= ΠΣ.ΠΣ'.

(11).

Σνύην όκσο, παξά ηε ζρέζε (11), δε κπνξνύκε λα απνθαλζνύκε όηη θαη ηα
δεύγε ησλ άθξσλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζρέζεσο (4), απνηεινύλ Αξκνληθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα Φ, Φ′, θαζώο ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α-α, Α′-α′, Β-β, …,Νλ, Ν′-λ′, Μ-Μ′ Σ-Σ′, βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηνπ κέζνπ Π ηνπ ηκήκαηνο ΦΦ′, γη‟
απηό ηελ ζεκεηνζεηξά απηή ηελ νλνκάδνπκε «Φεπδναξκνληθή Δλέιημε». Άξα,
δελ είλαη δπλαηό λα έρνπκε εδώ Σξηπιή Αξκνληθή Δλέιημε γηα ηελ ίδηα ζεκεηνζεηξά.
(γ). Γηεξεύλεζε.
Αλ ην  ζπκπέζεη κε ην Ρ, ηόηε εύθνια βξίζθνπκε όηη θύθινη: Ο,., Ο', Ο'',…, κε
ηνπο Οα,., Ογ, …, ζα είλαη ζπκκεηξηθνί σο πξνο ηελ ΥΥ' θαη άξα αληίζηνηρα ίζνη.
Γειαδή ν θύθινο Ο είλαη ίζνο κε ηνλ Οα,… ν θύθινο Ο' είλαη ίζνο κε ηνλ Ογ,
θνθ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη ε Πξόηαζε 31, απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 30 θαη
ηεο Πξόηαζεο 29.
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(β). Πηζηεύνπκε όηη θαη ε Πξόηαζε απηή είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη νη θύθινη κε δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα ηεο ζρέζεσο (4) [παξάγξαθνο (ε)], πνπ απνηεινύλ δέζκε πξώηνπ είδνπο, έρνπλ σο νξζννπηηθά
ηνπο ζεκεία ηηο δύν ηνκέο , ' ηνπ ξηδηθνύ ηνπο άμνλα ' κε ηνλ βαζηθό ηνπο
θύθιν (Π, Π). Απηό πξνθαλώο ζπκβαίλεη ζε θάζε δέζκε θύθισλ πξώηνπ είδνπο.
(δ). Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη αλ ζηε δέζκε 2λ θύθισλ, ηεο παξαγξάθνπ (γ),
θέξνπκε από ην Κ κηα ηπραία ηέκλνπζα ηνπο θύθινπο ηεο δέζκεο, ηόηε νη ηνκέο
επζείαο απηήο κε ηνπο θύθινπο ηεο δέζκεο ηεο παξαγξάθνπ (γ), απνηεινύλ
αξκνληθή ελέιημε 2λ δεπγώλ ζεκείσλ.
Σνύην είλαη θαλεξό, θαζώο εύθνια πξνθύπηεη κηα ζρέζε αλάινγε κε ηελ παξαπάλσ ζρέζε 5.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα θάζε άιιε δέζκε θύθισλ.
(ε). Παξαηεξνύκε όηη ε δέζκε επζεηώλ (ΑΑ'ΒΒ'… αα'ββ'…) είλαη δέζκε 2λ δεπγώλ επζεηώλ δηπιά ζπκκεηξηθώλ σο πξνο ηηο Μ, Σ. Δύθνια δηαπηζηώλνπκε
όηη θαη γηα θάζε άιιε ηέκλνπζα ηηο αθηίλεο ηηο ίδηαο δέζκεο, θάζεηεο ζηελ Σ,
νη ηνκέο ηεο καο δίλνπλ αξκνληθή ελέιημε 2λ δεπγώλ ζεκείσλ.
(ζη). Δπεηδή ′//ΥΥ′, ζα είλαη ∠′Ρ′= ∠ΡΡ′. Αιιά ∠ΚΡ′= ∠ΚΡ′, νπόηε

∠′Ρ′=′ ∠Ρ′Κ. Γειαδή ε Σ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ′Κ. Άξα θαη γηα ην
δεύγνο ζεκείσλ Π-Κ είλαη ΦΣ2=Σ′Φ2=ΦΠ.ΦΚ. Σνύην ζεκαίλεη όηη θαη ην δεύγνο
ησλ ζεκείσλ Π-Κ, είλαη δεύγνο ζπδπγώλ ζεκείσλ ηεο ελειίμεσο ηεο ζρέζεσο
(3), ζπλεπώο θαη ν θύθινο δηακέηξνπ ΠΚ είλαη έλαο αθόκε θύθινο ηεο δέζκεο
ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ (δ).
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 11, 29, 30.
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Γ' ΟΡΘΟΟΠΣΗΚΔ ΓΔΜΔ ΚΑΗ ΟΡΘΟΟΠΣΗΚΑ ΖΜΔΗΑΗ
7. Γεληθά.
ηηο πκκεηξηθέο Δπίπεδεο Κεληξηθέο Γέζκεο Δπζεηώλ γεληθά, έρνπκε αλαθεξζεί ζε όιε ηελ παξάγξαθν 3, ελώ ζε όιε ηελ παξάγξαθν 6, έρνπκε αλαθέξεηπνιιέο εθαξκνγέο πκκεηξηθώλ Γεζκώλ θαη Οξζννπηηθώλ πκκεηξηθώλ Γεζκώλ, ελόο θαη δύν Κιάδσλ, γηα ηελ θαηαζθεπή πλεπζεηαθώλ Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ, ηελ θαηαζθεπή Γεζκώλ Κύθισλ, θηι.
Αθόκε, έρνπκε αλαθεξζεί ζηηο ηδηόηεηεο όισλ ησλ παξαπάλσ αλαθεξόκελσλ,
πνπ αληηζηνηρνύλ θαη πξνθύπηνπλ από ηηο πκκεηξηθέο Γέζκεο απηέο θαη ηνκέο ηνπο από επζείεο.
7.1. Οξζννπηηθέο πκκεηξηθέο Γέζκεο θαη Οξζννπηηθά εκεία Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ.
7.11. Οξζνπηηθέο πκκεηξηθέο Γέζκεο.
Μεηά από όια εθείλα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηα πξνεγνύκελα ζε δηάθνξεο ζέζεηο, γηα ηηο Απιέο πκκεηξηθέο Κεληξηθέο Γέζκεο Δπζεηώλ, ηηο Οξζννπηηθέο
πκκεηξηθέο Γέζκεο θαη ηα Οξζννπηηθά εκεία, θξίζεθε ζθόπηκν θαη θαηάιιειε ζέζε απηή εδώ, λα ζπλνςίζνπκε όια απηά, ηώξα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί
πνιιά ζρεηηθά παξαδείγκαηα θαη ζρήκαηα, ώζηε λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν θαηαλνεηά.
Οη Οξζνπηηθέο πκκεηξηθέο Γέζκεο είλαη Δηδηθέο πκκεηξηθέο Γέζκεο Δπζεηώλ .
Οη δέζκεο απηέο είλαη ρξήζηκεο γηαηί καο δηεπθνιύλνπλ ζηε ιύζε Πξνβιεκάησλ Καηαζθεπήο Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ, πην πνιύ από ηηο πκκεηξηθέο δέζκεο.
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Μάιηζηα γηα ηελ θαηαζθεπή Γηπιώλ Δλειίμεσλ ελόο θαη δύν Κιάδσλ, είλαη κνλαδηθέο, θαζώο νη πκκεηξηθέο Γέζκεο δελ καο δίλνπλ ιύζε ζηα Πξνβιήκαηα
απηά.
7.12. Απιέο πκκεηξηθέο Οξζνόπηηθέο Γέζκεο Δπζεηώλ ελόο Κιάδνπ θαη Οξζννπηηθά εκεία (ρήκα 25).
Με ηνλ όξν απηό ραξαθηεξίδνπκε ηηο πκκεηξηθέο Γέζκεο ησλ λ Εεπγώλ πκκεηξηθώλ Αθηηλώλ σο πξνο έλα δεύγνο θαζέησλ αμόλσλ ηνπο (§ 3.3), όηαλ από
απηέο ζρεκαηίδνληαη, κεηαμύ νξηζκέλσλ δεπγώλ αθηηλώλ ηνπο θαηαιιήισο επηιεγκέλσλ, λ+1 νξζέο γσλίεο. Σν θέληξν ηεο δέζκεο απηήο νλνκάδνπκε «Οξζννπηηθό εκείν».
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ρήκα 25.

Από θάζε δηαηέκλνπζα ηηο δέζκεο απηέο πξνθύπηνπλ, κία Απιή πλεπζεηαθή
Αξκνληθή Δλειίμε ελόο Κιάδνπ λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ ελόο δεύγνπο Γηπιώλ εκείσλ θαη κία Φεπδναξκνληθή Δλέιημε [§ 6.25 (δ) (απόδεημε)], ελώ ζηηο
Δλειίμεηο απηέο αληηζηνηρεί κία κόλν Οξζννπηηθή Γέζκε Δπζεηώλ θαη έλα Οξζννπηηθό
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εκείν, ην νπνίν ζπκπίπηεη κε ην θέληξν ηεο δέζκεο απηήο, θαη πνπ νλνκάδνπκε «Οξζνπηηθή Γέζκε Δπζεηώλ» θαη «Οξζννπηηθό εκείν Απιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ελόο Κιάδνπ», αληίζηνηρα.
Δπίζεο ζηηο δύν παξαπάλσ Δλειίμεηο αληηζηνηρνύλ κία Γέζκε λ Κύθισλ Σξίηνπ Δίδνπο ελόο Κιάδνπ (πξόθεηηαη γηα λ θύθινπο πνπ βξίζθνληαη όινη ζην
έλα εκηεπίπεδν, ζε ζρέζε κε ηνλ ξηδηθό άμνλα ηεο δέζκεο απηήο), ηελ νπνία
νλνκάδνπκε «Απιή Γέζκε Κύθισλ ελόο Κιάδνπ» θαη κία Γέζκε λ Κύθισλ
Πξώηνπ Δίδνπο. ηε δέζκε απηή αληηζηνηρεί κία κόλν Οξζννπηηθή Γέζκε Δεπζεηώλ θαη έλα Οξζννπηηθό εκείν.
Ζ θαηαζθεπή, ησλ παξαπάλσ δεζκώλ επζεηώλ, γίλεηαη κε αλάινγν ηξόπν πνπ
ζα πεξηγξάθεη ζην παξαθάησ παξάδεηγκα ηεο Οξζννπηηθήο Γέζκεο, κόλν κε
ηέζζεξα δεύγε αθηηλώλ (αληί ησλ λ αθηηλώλ, γηα εύθνιε θαηαλόεζή ηεο) θαη
ελόο δεύγνπο θαζέησλ αμόλσλ (ρήκα 25).
Γηα ηελ θαηαζθεπή απηή, εξγαδόκαζηε σο εμήο:
Καηαζθεπάδνπκε νξζή γσλία ΔΟΕ θαη κέζα ζηελ νπνία θέξνπκε ηηο αθηίλεο
ΟΓ′, ΟΓ′, ΟΒ′, ΟΑ′, έηζη ώζηε ∠Γ′ΟΒ′=ζ, ∠ΔΟΓ′= ∠ΕΟΑ′=σ θαη ∠ΔΟΓ′ = ∠ΕΟΒ′
= σ+θ, νπόηε ∠Γ′ΟΓ′ = ∠Β′ΟΑ′ =θ (Όπνπ ζ, θ, σ θαη θ+σ, είλαη ηπραίεο νμείεο
γσλίεο).
ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπκε ηελ δέζκε Ο(δΑΒΓΓ), ζπκκεηξηθή ηεο δέζκεο
Ο(ΕΑ′Β′Γ′Γ′) σο πξνο ηηο ΟΔ θαη ΟΕ. Γειαδή εδώ έρνπκε κία ζπκκεηξία, σο
πξνο άμνλεο ηηο θάζεηεο ΟΔ θαη ΟΕ (§ 3.3, ζπκπέξαζκα 1).
Ζ δέζκε Ο(δΑΒΓΓΔΓ′Γ′Β′Α′Ε) πνπ πξνέθπςε είλαη δέζκε Οξζννπηηθή, κε Οξζννπηηθό εκείν ην Ο, θαζώο εύθνια βξίζθνπκε όηη νη 4+1=5 γσλίεο ΑΟΓ′,
ΒΟΓ′, ΓΟΒ′, ΓΟΑ′ θαη ε ΔΟΕ, είλαη νξζέο ή γηαηί από ην Ο ηα ηκήκαηα ΑΓ′, ΒΓ′,
ΓΒ′, ΓΑ′ θαη ε ΔΕ, θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο.
Αλ ηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Γ′, Γ′, Β′, Α′, Ε, βξίζθνληαη ζε επζεία (ε), ηόηε ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α-Α′, Β-Β′, Γ-Γ′, Γ-Γ′, απνδεηθλύνπκε εύθνια, όπσο ζηελ Πξόηαζε 31, όηη απνηεινύλ ηα ηέζζεξα δεύγε ησλ ζπδπγώλ ζεκείσλ Απιήο ζπλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο κε Γηπιά ζεκεία ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Δ-Ε,
πνπ είλαη Αξκνληθή Δλέιημε ελόο Κιάδνπ, κε Οξζννπηηθό εκείν ην Ο.
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ρεηηθό παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε Καηαζθεπή 9 (§ 6.3), όπνπ εθεί έρνπκε Γέζκε δύν Εεπγώλ πκκεηξηθώλ Αθηηλώλ θαη ελόο δεύγνπο θαζέησλ αμόλσλ.
[ην ζρήκα 25, εθηόο από ηελ Οξζννπηηθή Γέζκε θαη ηελ αληίζηνηρε Αξκνληθή
Δλέιημε, έρνπκε ηνπνζεηήζεη θαη ηνλ ηπραίν θύθιν (θ) (ην Κ όρη αλαγθαζηηθά ην
θέληξν ηνπ θύθινπ), ν νπνίνο δηέξρεηαη από ην Οξζννπηηθό εκείν Ο ηεο δέζκεο απηήο. Σνλ θύθιν απηό θαηαζθεπάζακε εδώ, πξνθεηκέλνπ λα καο δηεπθνιύλεη ζηελ θαηαζθεπή ηεο δέζκεο.
ρεηηθά κε ηνπο θύθινπο απηνύο πεξηζζόηεξα ζα αλαθέξνπκε ζην Β′ Μέξνο
ηνπ βηβιίνπ , όπνπ πεξηγξάθνπκε ηελ Νέα Μέζνδό καο, ΚΛΔΗΓΗ θαηαζθεπήο
Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ, Αξκνληθώλ λ-άδσλ, Αξκνληθώλ Πνιππιεύξσλ θαη Αξκνληθώλ Γξακκώλ θαη ηελ νπνία κέζνδν έρνπκε νλνκάζεη «Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό» (§ 21). Δδώ απιά πξνηείλνπκε λα κειεηεζεί ε αληηζηνηρία ηεο
παξαπάλσ ελέιημεο ηεο επζείαο (ε) θαη ηνπ ζπκκεηξηθνύ, σο πξνο ηελ δηάκεηξν εδ νκνθπθιηθνύ νθηάπιεπξνπ αβγδδ′γ′β′α′].
Απνδεηθλύνπκε εύθνια, όπσο ζηελ Πξόηαζε 31, όηη νη θύθινη δηακέηξσλ ΑΑ′,
ΒΒ′, ΓΓ′, ΓΓ′, απνηεινύλ Απιή Γέζκε Κύθισλ ελόο Κιάδνπ, (αθνύ όινη βξίζθνληαη ζην ίδην κέξνο, ζε ζρέζε κε ηελ θάζεηε ΥΥ′ ζην κέζν Μ ηνπ ηκήκαηνο
ΔΕ, πνπ είλαη ν ξηδηθόο άμνλαο ηεο δέζκεο απηήο).
Άιιεο ζέζεηο ηνπ βηβιίνπ, πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ηέηνηα Οξζννπηηθά εκεία είλαη νη παξάγξαθνη 3.4,- 3.92(δ),- 5.3,- 6.3 §(α).
7.13. Απιέο πκκεηξηθέο Οξζνόπηηθέο Γέζκεο Δπζεηώλ δύν Κιάδσλ θαη Οξζννπηηθά εκεία (ρήκα 26).
Με ηνλ όξν απηό ραξαθηεξίδνπκε ηηο πκκεηξηθέο Γέζκεο ησλ λ Εεπγώλ πκκεηξηώλ Αθηηλώλ σο πξνο έλα δεύγνο θαζέησλ αμόλσλ ηνπο (§ 3.3, εηδηθή πεξίπησζε 1), όηαλ από απηέο ζρεκαηίδνληαη, κεηαμύ νξηζκέλσλ δεπγώλ αθηηλώλ
ηνπο, θαηαιιήισο επηιεγκέλσλ, λ+1 νξζέο γσλίεο. Σν θέληξν ηεο δέζκεο απηήο νλνκάδνπκε «Οξζννπηηθό εκείν».
Από θάζε δηαηέκλνπζα ηηο δέζκεο απηέο πξνθύπηνπλ, κία Απιή πλεπζεηαθή
Αξκνληθή Δλειίμε δύν Κιάδνπ λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, ελόο δεύγνπο Γηπιώλ εκείσλ θαη κία Φεπδναξκνληθή Δλέιημε [§ 6.25 (δ)], ελώ ζηηο Δλειίμεηο
απηέο αληηζηνηρεί κία κόλν Οξζννπηηθή Γέζκε Δπζεηώλ θαη έλα Οξζννπηηθό
εκείν, ην νπνίν ζπκπίπηεη κε ην θέληξν ηεο παξαπάλσ δέζκεο θαη πνπ
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νλνκάδνπκε «Οξζννπηηθή Γέζκε Δπζεηώλ» θαη «Οξζννπηηθό εκείν Απιήο
πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλειίμεο δύν Κιάδσλ», αληίζηνηρα.
Δπίζεο ζηηο δύν παξαπάλσ Δλειίμεηο αληηζηνηρνύλ κία Γέζκε λ Κύθισλ Σξίηνπ Δίδνπο δύν Κιάδσλ (πξόθεηηαη γηα λ θύθινπο πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ
ηνπ ξηδηθνύ άμνλα ηεο δέζκεο απηήο) ηελ νπνία νλνκάδνπκε «Απιή Γέζκε Κύθισλ δύν Κιάδσλ θαη κία Γέζκε λ Κύθισλ Πξώηνπ Δίδνπο. ηε δέζκε απηή
αληηζηνηρεί κία κόλν Οξζννπηηθή Γέζκε Δπζεηώλ θαη έλα Οξζννπηηθό εκείν.
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ρήκα 26.

Ζ θαηαζθεπή, ησλ παξαπάλσ δεζκώλ επζεηώλ, γίλεηαη κε αλάινγν ηξόπν πνπ
πεξηγξάθνπκε ζην παξαθάησ παξάδεηγκα ηεο Οξζννπηηθήο Γέζκεο, κε ηέζζεξα δεύγε αθηηλώλ (αληί ησλ λ αθηηλώλ γηα θαιιίηεξε θαηαλόεζή ηεο) κε έλα
δεύγνο θαζέησλ αμόλσλ (ρήκα 26).
Γηα ηελ θαηαζθεπή απηή, εξγαδόκαζηε σο εμήο:
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Καηαζθεπάδνπκε νξζή γσλία ΜΜ′ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπκε ηα δύν
δεύγε ζπκκεηξηθώλ αθηηλώλ Α, Α′ θαη Β, Β′, κε άμνλα ζπκκεηξίαο ηελ Μ.
Έηζη, έρνπκε θαηαζθεπάζεη ηνλ πξώην θιάδν ηεο δέζκεο.
ηε ζπλέρεηα πεξηζηξέθνπκε ηελ δέζκε απηή θαηά γσλία 900, ώζηε ε Μ λα
ζπκπέζεη ζηελ Μ′, ελώ νη αθηίλεο Α, Α′, Β, Β′, ζα πάξνπλ ηηο ζέζεηο α,
α′, β, β′, αληίζηνηρα.
Ζ θαηαζθεπαζκέλε, όπσο παξαπάλσ δέζκε (ΒΑΜΑ′Β′βαΜ′α′β′), είλαη δέζκε
Οξζννπηηθή, κε Οξζννπηηθό εκείν ην , θαζώο νη 4+1=5 γσλίεο Ββ, Αα,
ΜΜ′, Α′α′, Β′β′, είλαη γσλίεο νξζέο, ή γηαηί ηα ηκήκαηα Ββ, Αα, ΜΜ′, Α′α′,
Β′β′, από ην , θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο.
Αλ ηα ζεκεία Β, Α, Μ, Α′, Β′, β, α, Μ′, α′, β′, βξίζθνληαη ζε επζεία (ε), ηόηε ηα
δεύγε ησλ ζεκείσλ Α-Α′, Β-Β′, α-α′, β-β′, όπσο ζηελ Πξόηαζε 31, εύθνια απνδεηθλύνπκε, απνηεινύλ ηα ηέζζεξα δεύγε ησλ ζπδπγώλ ζεκείσλ Απιήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο , κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Μ-Μ′, πνπ είλαη
Αξκνληθή Δλέιημε δύν Κιάδσλ, κε Οξζννπηηθό εκείν ην .
ρεηηθό παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε Καηαζθεπή 10 (§ 6.4), όπνπ εθεί έρνπκε
Γέζκε δύν Εεπγώλ πκκεηξηθώλ Αθηηλώλ θαη ελόο δεύγνπο θαζέησλ αμόλσλ.
[ην ζρήκα 26, εθηόο από ηελ Οξζννπηηθή Γέζκε θαη ηελ αληίζηνηρε Αξκνληθή
Δλέιημε, έρνπκε ηνπνζεηήζεη θαη ηνλ ηπραίν θύθιν (θ) (ην Φ όρη αλαγθζηηθά ην
θέληξν ηνπ θύθινπ), ν νπνίνο δηέξρεηαη από ην Οξζννπηηθό εκείν  ηεο δέζκεο απηήο. Σνλ θύθιν απηό θαηαζθεπάζακε εδώ, πξνθεηκέλνπ λα καο δηεπθνιύλεη ζηελ θαηαζθεπή ηεο δέζκεο. ρεηηθά κε ηνπο θύθινπο απηνύο πεξηζζόηεξα ζα αλαθέξνπκε ζην Β′ Μέξνο ηνπ βηβιίνπ , όπνπ πεξηγξάθνπκε ηελ Νέα
Μέζνδό καο, ΚΛΔΗΓΗ θαηαζθεπήο Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ, Αξκνληθώλ λ-άδσλ
θαη Αξκνληθώλ Πνιππιεύξσλ θαη ηελ νπνία κέζνδν έρνπκε νλνκάζεη «Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό» (§ 21). Δδώ απιά πξνηείλνπκε λα κειεηεζεί ε αληηζηνηρία ηεο παξαπάλσ ελέιημεο ηεο επζείαο (ε) θαη ηνπ ζπκκεηξηθνύ, σο πξνο ηελ
δηάκεηξν Μ1Μ′1 Οκνθπθιηθνύ νθηάπιεπξνπ Β1Α1 Α′1Β′1β1 α1α′1 β′1].
Δπίζεο, απνδεηθλύνπκε εύθνια, όπσο ζηελ Πξόηαζε 31, όηη νη θύθινη δηακέηξσλ ΑΑ′, ΒΒ′, αα′, ββ′, απνηεινύλ Απιή Γέζκε Κύθισλ δύν Κιάδσλ, (αθνύ
βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηεο θάζεηεο ΥΥ′ ζην κέζν Κ ηνπ ηκήκαηνο ΜΜ′, πνπ είλαη ν ξηδηθόο άμνλαο ηεο δέζκεο απηήο).

157 .

πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο.

Άιιεο ζέζεηο ηνπ βηβιίνπ, πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ηέηνηα Οξζννπηηθά εκεία είλαη νη παξάγξαθνη 5.3,- 6.4 §(α).
7.14. Γηπιέο πκκεηξηθέο Οξζνoπηηθέο Γέζκεο Δπζεηώλ ελόο θαη δύν Κιάδσλ
θαη Οξζννπηηθά εκεία (ρήκα 24).
Με ηνλ όξν απηό ραξαθηεξίδνπκε ηηο Γηπιέο πκκεηξηθέο Γέζκεο ησλ 2λ Εεπγώλ πκκεηξηθώλ Αθηηλώλ, όηαλ απηέο είλαη ζπκκεηξηθέο κε δύν ηξόπνπο ζπγρξόλσο ιακβαλόκελσλ, σο πξνο δύν δεύγε θαζέησλ αμόλσλ ηνπο, ησλ νπνίσλ νη αθηίλεο ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο γσλίεο 450 [Καηαζθεπή 30, § 6.24
ζρέζε (7)] θαη όηαλ από ηηο δέζκεο απηέο ζρεκαηίδνληαη 2(λ+1) νξζέο γσλίεο,
κεηαμύ νξηζκέλσλ δεπγώλ αθηηλώλ ηνπο, θαηαιιήισο επηιεγκέλσλ. Σν θέληξν
ηεο δέζκεο απηήο νλνκάδνπκε «Οξζννπηηθό εκείν».
Άξα νη δέζκεο απηέο είλαη Γηο πκκεηξηθέο θαη είλαη πνιύ ρξήζηκεο γηαηί έρνπλ
πνιιέο θαη ζεκαληηθέο ηδηόηεηεο (Πξόηαζε 31, § 6.25).
ε θάζε δηαηέκλνπζα ηέηνηαο δέζκεο, αληηζηνηρεί κία Γηπιή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο θαη δύν Κιάδνπ 2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, δύν δεπγώλ
Γηπιώλ εκείσλ θαη κία Φεπδναξκνληθή Δλέιημε [§ 6.25 (δ)], ελώ ζηηο Δλειίμεηο
απηέο αληηζηνηρνύλ κία κόλν Οξζννπηηθή Γέζκε Δπζεηώλ θαη έλα Οξζννπηηθό
εκείν, ην νπνίν ζπκπίπηεη κε ην θέληξν ηεο παξαπάλσ δέζκεο επζεηώλ θαη
πνπ νλνκάδνπκε «Γηπιή Οξζννπηηθή Γέζκε Δπζεηώλ» θαη «Οξζννπηηθό εκείν Γηπιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλειίμεο ελόο θαη δύν Κιάδσλ», αληίζηνηρα.
Δπίζεο ζηηο δύν παξαπάλσ Δλειίμεηο αληηζηνηρνύλ ηξεηο Γέζκεο 2λ Κύθισλ
ελόο θαη δύν Κιάδσλ κηαο Πξώηνπ θαη δύν Σξίηνπ Δίδνπο θαη πνπ ζε θάζε κηα
από ηηο ηξεηο δέζκεο απηέο αληηζηνηρνύλ 2λ θύθινη πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ
ηνπ ξηδηθνύ άμνλα ηεο δέζκεο απηήο, ηελ νπνία νλνκάδνπκε «Γηπιή Γέζκε 2λ
Κύθισλ ελόο θαη δύν Κιάδσλ θαη κία Γέζκε 2λ Κύθισλ Πξώηνπ Δίδνπο. Σν
ζύλνιν ησλ ηξηώλ απηώλ δεζκώλ θύθισλ θαινύκε «Σξηπιή Γέζκε Κύθισλ
ελόο θαη δύν Κιάδσλ (κία πξώηνπ θαη δύν ηξίηνπ είδνπο), πνπ αληηζηνηρνύλ
ζηελ ίδηα ζεκεηνζεηξά 2λ δεπγώλ ζεκείσλ. ηε δέζκε απηή αληηζηνηρεί κία κόλν Οξζννπηηθή Γέζκε Δπζεηώλ θαη έλα Οξζννπηηθό εκείν.
Ζ θαηαζθεπή, ησλ παξαπάλσ δεζκώλ επζεηώλ θαη ελειίμεσλ, γίλεηαη κε δύν
ηξόπνπο πνπ πεξηγξάθνπκε ιεπηνκεξώο ζηελ Καηαζθεπή 30 [§ 6.24 θαη ζηελ
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παξαηήξεζε (δ) απηήο], ελώ νη ηδηόηεηέο ηεο θαη όια ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα ζηνηρεία ηνπο, αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ζηελ Πξόηαζε 31 (§ 5.25).
ρεηηθό παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε Καηαζθεπή 11 (§ 6.5), όπνπ εθεί έρνπκε κία
ηέηνηα Σξηπιή Γέζκε Κύθισλ, πνπ πξνέξρεηαη όκσο από Γέζκε δύν Εεπγώλ
πκκεηξηθώλ Αθηηλώλ θαη ελόο δεύγνπο θαζέησλ αμόλσλ.
Άιιεο ζέζεηο ηνπ βηβιίνπ, πνπ έρνπλ αλαθεξζεί Οξζννπηηθέο Γέζκεο θαη Οξζννπηηθά εκεία, είλαη νη παξάγξαθνη 3.81, 5.3,- 6.5, 6.24 θαη 6.25.
Παξαηήξεζε.
Όπσο ζα δνύκε ζην Γ′ Μέξνο ηνπ βηβιίνπ, ηα ηξία είδε ησλ παξαπάλσ δεζκώλ επζεηώλ, ελειίμεσλ θαη δεζκώλ θύθισλ, θαηαζθεπάδνληαη πην εύθνια
θαη από δεύγε νκνθπθιηθώλ ζεκείσλ, ζπκκεηξηθώλ θαηά δεύγε σο πξνο κία ή
δύν θαζέηνπο δηακέηξνπο, ηνπ θύθινπ ησλ ζεκείσλ απηώλ.
7.15. Καηεγνξίεο (Δίδε), Οξζννπηηθώλ Γεζκώλ θαη Οξζννπηηθώλ εκείσλ.
πλνπηηθά, από ηα παξαπάλσ, πξνθύπηνπλ νη παξαθάησ ηξεηο θαηεγνξίεο
Οξζννπηηθώλ πκκεηξηθώλ Γεζκώλ Δπζεηώλ θαη Οξζννπηηθώλ εκείσλ:
Α1. Απιή πκκεηξηθή Οξζννπηηθή Γέζκε ελόο Κιάδνπ θαη Οξζννπηηθό εκείν
απηήο, από ηηο νπνίεο, κε ηνκή ηεο από επζεία, πξνθύπηνπλ:
Α2. Απιή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλειίμε ελόο Κιάδνπ (επί πιένλ πξνθύπηεη θαη κηα Φεπδναξκνληθή Δλέιημε), ζηελ νπνία, Αξκνληθή Δλέιημε, αληηζηνηρνύλ κηα Οξζννπηηθή Γέζκε Δπζεηώλ θαη έλα Οξζννπηηθό εκείν ηεο Δλέιημεο
απηήο.
Α3. Απιή Γέζκε Κύθισλ ελόο Κιάδνπ, ζηελ νπνία αληηζηνηρνύλ κηα Οξζννπηηθή Γέζκε θαη έλα Οξζννπηηθό εκείν ηεο Γέζκεο απηήο.
Β1. Απιή πκκεηξηθή Οξζννπηηθή Γέζκε δύν Κιάδσλ θαη Οξζννπηηθό εκείν
απηήο, από ηηο νπνίεο, κε ηνκή ηεο από επζεία, πξνθύπηνπλ:
Β2. Απιή πλεπζεηαηθή Αξκνληθή Αλέιημε δύν Κιάδσλ (επί πιένλ πξνθύπηεη θαη κηα Φεπδναξκνληθή Δλέιημε), ζηελ νπνία, Αξκνληθή Δλέιημε, αληηζηνηρνύλ κηα Οξζννπηηθή Γέζκε θαη έλα Οξζννπηηθό εκείν ηεο Δλέιημεο
απηήο.
Β3. Απιή Γέζκε Κύθισλ δύν Κιάδνπ, ζηελ νπνία αληηζηνηρνύλ κηα Οξζννπηηθή Γέζκε θαη έλα Οξζννπηηθό εκείν ηεο Γέζκεο απηήο.
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Γ1. Γηπιή πκκεηξηθή Οξζννπηηθή Γέζκε ελόο θαη δύν Κιάδσλ θαη Οξζννπηηθό εκείν απηήο, από ηηο νπνίεο πξνθύπηνπλ:
Γ2. Γηπιή πλεπζεηαηθή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο θαη δύν Κιάδσλ (επί πιένλ
πξνθύπηεη θαη κηα Φεπδναξκνληθή Δλέιημε) ζηελ νπνία, Αξκνληθή Δλέιημε,
αληηζηνηρνύλ κηα Οξζννπηηθή Γέζκε θαη έλα Οξζννπηηθό εκείν ηεο Δλέιημεο απηήο.
Γ3. Σξηπιή Γέζκε Κύθισλ ελόο θαη δύν Κιάδνπ (κηα πξώηνπ θαη δύν ηξίηνπ είδνπο), ζηελ νπνία αληηζηνηρνύλ κηα Οξζννπηηθή Γέζκε Δπζεηώλ θαη
έλα Οξζννπηηθό εκείν ηεο Γέζκεο απηήο.
7.16. πκπεξάζκαηα.
Γηα ηελ παξαπάλσ Γ θαηεγνξία, πξνθύπηνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα:
(α). ε δέζκε επζεηώλ ηεο § Γ1, αληηζηνηρεί ελέιημε ηεο § Γ2 θαη αληίζηξνθα, ζε
ελέιημε ηεο § Γ2 αληηζηνηρεί κία δέζκε επζεηώλ ηεο § Γ1.
(β). ε δέζκε επζεηώλ ηεο § Γ1, αληηζηνηρεί, δέζκε θύθισλ ηεο § Γ3 θαη αληίζηξνθα, ζε δέζκε θύθισλ ηεο § Γ3 αληηζηνηρεί κία δέζκε επζεηώλ ηεο § Γ1.
(γ). ε ελέιημε ηεο § Γ2, αληηζηνηρεί δέζκε θύθισλ ηεο § Γ3 θαη αληίζηξνθα, ζε
δέζκε θύθισλ ηεο § Γ3, αληηζηνηρεί ελέιημε ηεο § Γ2.
ρόιην.
Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα αιεζεύνπλ θαη γηα ηηο παξαπάλσ ππόινηπεο δύν Α,
Β, θαηεγνξίεο Οξζννπηηθώλ Γεζκώλ (εδώ αλαθέξακε κόλν ηελ θαηεγνξία Γ,
γηα παξάδεηγκα αιιά θαη ιόγσ ζπνπδαηόηεηάο ηεο).
7.17. Γεληθό πκπέξαζκα.
Μεηά ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα εμάγεηαη ην παξαθάησ γεληθό ζπκπέξαζκα, ζύκθσλα κε ην νπνίν:
«Από κία Οξζννπηηθή Γέζκε Δπζεηώλ, ή Αξκνληθή Δλέιημε, ή Γέζκε Κύθισλ
(Απιή ή Σξηπιή), νπνηαζδήπνηε από ηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, Α, Β, Γ,
εύθνια κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηηο άιιεο δύν, ηεο ίδηαο θαηεγνξίεο».

160 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ, Α′ Μέξνο.

7.2. Δθαξκνγέο.
7.21. Καηαζθεπή Σξηπιήο Γέζκεο Κύθισλ (κίαο πξώηνπ θαη δύν ηξίηνπ είδνπο)
ελόο θαη δύν Κιάδσλ.
Πξόθεηηαη γηα εκαληηθή Πξσηνεκθαληδόκελε Καηαζθεπή, ηεο νπνίαο ε ιύζε
είλαη απίζαλν λα είλαη δπλαηή κε άιιν ηξόπν, εθηόο ηνπ παξαθάησ, πνπ βαζίδεηαη ζηηο Γηπιέο πκκεηξηθέο Οξζννπηηθέο Γέζκεο Δπζεηώλ (§ 7.14, 7.15 θαη
7.17, θηι).
Καηαζθεπή 32 (ρήκα 24).
Να θαηαζθεπαζζεί «Σξηπιή Γέζκε Κύθισλ κε 2λ Κύθινπο θάζε κηα, ελόο θαη
δύν Κιάδσλ» (Παξάγξαθνο 7.14),
ή κε αλαιπηηθόηεξε δηαηύπσζε:
Να θαηαζθεπαζζεί ζπλεπζεηαθή ζεκεηνζεηξά 2λ δεπγώλ ζεκείσλ, κε ηελ αθόινπζε δηάηαμε ησλ ζεκείσλ ηεο:
Ν,…, Γ, Β, Α, Α', Β', Γ',…,Ν', λ,…, γ, β, α, α', β', γ',…,λ',

(1).

ηέηνηα ώζηε:
Οη 2λ θύθινη δηακέηξσλ: ΑΑ', ΒΒ', ΓΓ',…, ΝΝ', αα', ββ', γγ',.., λλ',

(2).

λα απνηεινύλ δέζκε θύθισλ ηξίηνπ είδνπο, δύν Κιάδσλ.
Οη 2λ θύθινη δηακέηξσλ: Α'α, Αα', Β'β, Ββ', Γ'γ, Γγ', …, Ν'λ, Νλ', …,

(3).

λα απνηεινύλ δέζκε θύθισλ ηξίηνπ είδνπο, ελόο Κιάδνπ.
Οη 2λ θύθινη δηακέηξσλ: Αα, Α'α', Ββ, Β'β', Γγ, Γ'γ',…,Νλ, Ν'λ',

(4).

λα απνηεινύλ δέζκε θύθισλ πξώηνπ είδνπο.

Λύζε (ρήκα 24).
(α). Αλάιπζε.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 7 θαη θπξίσο ζην
γεληθό ζπκπέξαζκα παξαγξάθνπ 7.17, θαη επεηδή καο είλαη γλσζηνί νη ηξόπνη
θαηαζθεπήο ηεο Γηπιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ελόο θαη δύν Κιάδσλ (Πξόβιεκα 30 (§6.24), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή
(β). Καηαζθεπή.
Καηαζθεπάδνπκε ηελ παξαπάλσ ζεκεηνζεηξά ηεο ζρέζεσο (1), πνπ απνηειεί
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πλεπζεηαθή Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο θαη δύν Κιάδσλ 2λ Εεπγώλ εκείσλ, κε έλαλ από ηνπο δύν ηξόπνπο πνπ ζηελ Καηαζθεπή 30 [§ 6.24 θαη παξαηήξεζε (δ)], αλαθέξεηαη.
Λέκε όηη νη ηξεηο δέζκεο θύθισλ, πνπ έρνπλ δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα ησλ ζρέζεσλ (2), (3), (4), απνηεινύλ ηηο δεηνύκελεο ηξεηο δέζκεο θύθισλ.
(γ). Απόδεημε.
Αθνύ θαηαζθεπάζνπκε όπσο παξαπάλσ αλαθέξεηαη ηελ ζεκεηνζεηξά ηεο
ζρέζεσο (1), ώζηε απηή λα απνηειεί πλεπζεηαθή Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο θαη δύν Κιάδσλ 2λ Εεπγώλ εκείσλ, ζηε ζπλέρεηα απνδεηθλύνπκε, όπσο
ζηηο παξαγξάθνπο (γ), (δ) θαη (ζη) ηεο Πξόηαζε 31 (§ 6.25), όηη νη θύθινη πνπ
έρνπλ δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα θάζε κηαο ησλ παξαπάλσ ζρέζεσλ (2), (3), (4),
απνηεινύλ ηηο ηξεηο δεηνύκελεο δέζκεο θύθισλ (Σξηπιή Γέζκε Κύθισλ), κε
ηελ ρξήζε όισλ ησλ ζεκείσλ θάζε θνξά ηεο ίδηαο παξαπάλσ ζεκεηνζεηξάο
ηεο ζρέζεσο (1).
Παξαηεξήζεηο
(α). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθό Πξόβιεκα, ηνπ νπνίνπ ιύζε κε άιιν ηξόπν, πηζηεύνπκε όηη δελ είλαη δπλαηή.
(γ). Αλάινγεο θαηαζθεπέο είλαη δπλαηό λα δηαηππσζνύλ θαη γηα ηηο άιιεο θαηεγνξίεο Οξζννπηηθώλ Γεζκώλ Δπζεηώλ.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 11, 30, 31.
7.22. Καηαζθεπή Γύζθνιε (Γηα δεηλνύο Γεσκέηξεο).
Πξόθεηηαη γηα εκαληηθή Πξσηνεκθαληδόκελε Καηαζθεπή, ηεο νπνίαο ε ιύζε
είλαη δύζθνιε.
Καηαζθεπή 32α (ρήκα 26α).
Γίλεηαη, ζε επζεία (ε), Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, γηα ηελ νπνία ηα
δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Γ, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά
ζεκεία ηα Δ, Δ′, ελώ ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Γ θαη Β, Γ, βξίζθνληαη επίζεο ζε
Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά ζεκεία ηα Ε, Ε′,
ή κε άιιε κε παιαηόηεξε δηαηύπσζε:
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Γίλεηαη, ζε επζεία (ε), αξκνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ. Αλ ην δεύγνο ησλ
ζεκείσλ Δ, Δ′ ηέκλεη αξκνληθά ηα ηκήκαηα ΑΒ θαη ΓΓ, ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ
Ε, Ε' ηέκλεη αξκνληθά ηα ηκήκαηα ΑΓ θαη ΒΓ θαη αλ Λ, Ν, Μ, Μ1 είλαη ηα κέζα ησλ
ηκεκάησλ ΑΓ, ΒΓ, ΔΔ', ΕΕ' αληίζηνηρα, λα βξεζεί δεύγνο ζεκείσλ Κ, Κ', από ηα
νπνία:
(α). Σα έμη ηκήκαηα ΑΓ, ΒΓ, ΔΔ', ΕΕ', ΛΝ, ΜΜ1, λα θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο
(Σα Κ, Κ' νλνκάδνπκε νξζννπηηθά ζεκεία).
(β). Σα ελλέα ηκήκαηα Ε'Δ, ΔΕ, ΕΔ', ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ, ΛΜ1, ΛΜ, ΜΝ, λα θαίλνληαη κε
γσλίεο σ=45 κνηξώλ.
(γ). Σα επηά ηκήκαηα Ε'Α, ΑΔ, ΔΒ, ΒΕ, ΕΓ, ΓΔ', Δ'Γ, λα θαίλνληαη κε γσλία
θ=

1
νξζήο.
4

Αθόκε, λα απνδεηρζεί όηη θαη νη δύν ηεηξάδεο ζεκείσλ Ε′, Δ, Ε, Δ′, θαη Μ1, Λ, Μ,
Ν, είλαη αξκνληθέο.

Λύζεηο .
1νο Σξόπνο.
(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή εδώ πξόθεηηαη γηα ζπλεπζεηαθή ζεκεηνζεηξά, γηα ηε ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο απηνύ, ζα εθαξκόζνπκε ηε λέα Μέζνδν ησλ πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ
Γεζκώλ κε έμνδν από ηελ επζεία ζε επίπεδό ηεο.
(β). Καηαζθεπή.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνύηνπ, γξάθνπκε ηνπο θύθινπο δηακέηξσλ ΑΓ, ΒΓ, πνπ ηέκλνληαη ζηα ζπκκεηξηθά ζεκεία Κ, Κ′, σο πξνο ηελ επζεία (ε). Λέκε όηη απηά είλαη ηα δεηνύκελα.
(γ). Απόδεημε.
Θα απνδείμνπκε αξρηθά, όηη από ηα Κ, Κ′ ηα ηκήκαηα ΑΓ, ΒΓ, ΔΔ′, ΕΕ′, θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο (Οξζννπηηθά εκεία). Δίλαη θαλεξό όηη ηα ΑΓ, ΒΓ, θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο, από ηα Κ, Κ′. Θα απνδείμνπκε όηη θαη ηα ηκήκαηα ΔΔ′, ΕΕ′,
θαίλνληαη από ηα Κ, Κ′ κε νξζέο γσλίεο.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, από ηελ ππόζεζε, είλαη αξκνληθή θαη ε ∠ ΒΚΓ είλαη νξζή, ν θύθινο δηακέηξνπ ΒΓ πεξλά από ηα Κ, Κ′ θαη
είλαη Απνιιώληνο γηα ην ηξίγσλν ΚΑΓ. Άξα, ζην ηξίγσλν ΚΑΓ ε ΚΒ ζα είλαη
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εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο νξ-

Γ
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ζήο γσλίαο ΑΚΓ θαη ε ΚΓ εμσηεξηθή, ηεο ίδηαο γσλίαο.
Δπνκέλσο, αλ Α′ είλαη ζεκείν
(ε)

ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΚΑ πξνο
ην Κ, ηόηε ζα είλαη:

∠ΑΚΒ

= ∠ΒΚΓ

= ∠ΓΚΑ′ =σ=45 .
0

(1).

Ν

Ε1

Έηζη, αθνύ∠ΑΚΒ= ∠ΓΚΓ=σ=
450, ε δέζκε Κ(ΑΒΓΓ) ζα είλαη

Δ'

Α'

θ=22,5

ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ δηρνηόκν ηεο γσλίαο ∠ΑΚΓ,

χήκα 26α.

Β
θ

κνληθά ηα Α, Γ θαη Β, Γ, ηα Κ,
Κ′, ζύκθσλα κε ην γη 1 (§
3.92), ζα είλαη ζεκεία ηνπ θύθινπ δηακέηξνπ ΕΕ′, ή ν θύθινο δηακέηξνπ ΕΕ′ πεξλά

Δ Λ

ω
θ
θ=22,5

επεηδή ηα Ε, Ε′ ρσξίδνπλ αξ-

Γ
Π ΕΜ

θ=22,5
θ

ω
ω

ω
ω

ω

ω

Κ

ω ω

θ

αιιά θαη ηεο γσλίαο ΒΚΓ θαη

από ηα Κ, Κ′, ή ην ΕΕ′ από ηα
Κ, Κ′ θαίλεηαη κε νξζέο γσλί-

Γ'

εο.
Αθόκε, επεηδή πρ ζην ηξίγσλν ΒΚΓ ε ηεηξάδα Β, Γ, Ε, Ε′

κέγεζος ΒΚΓ = 45° =ω

Α

είλαη αξκνληθή θαη ∠ΕΚΕ′=1L,
ν θύθινο δηακέηξνπ ΕΕ′ είλαη
Απνιιώληνο, ε ΚΕ είλαη εζσΜ1

ηεξηθή θαη ε ΚΕ′ εμσηεξηθή δη-

Μ1

ρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΚΓ, άξα

Ε'

θαη ηεο γσλίαο ΑΚΓ, νπόηε

∠ΒΚΕ= ∠ΕΚΓ= ∠ΒΚΓ/2=θ=450/
Ε'

κέγεζος ΔΚΕ = 45° =ω
κέγεζος ΛΚΜ = 45° =ω

κέγεζος ΓΚΓ = 45° =ω

κέγεζος ΜΚΝ = 45° =ω

κέγεζος Μ 1 ΚΛ = 45°=ω
κέγεζος ΑΚΒ = 45° =ω

κέγεζος ΕΚΔ' = 45° =ω

κέγεζος Ε'ΚΔ = 45° =ω

= ∠ΓΚΓ

2=22,50.

(2)
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Δπίζεο, αλ Γ′ είλαη ζεκείν ηεο πξνέθηαζεο ηεο ΚΓ πξνο ην Κ, ηόηε εύθνια
βξίζθνπκε όηη θαη ∠Γ′ΚΑ= ∠ΓΚΓ= ∠ΒΚΓ=σ=450, ή ∠Γ′ΚΑ= ∠ΓΚΒ. Γειαδή ε
δέζκε Κ(ΑΒΓΓ) ζα είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ δηρνηόκν ηεο γσλίαο ∠ΑΚΒ,
άξα θαη ∠ΓΚΓ θαη επεηδή ηα Δ, Δ′ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Β θαη Γ, Γ, ηα Κ, Κ′,
ζύκθσλα κε ην γη 1 (§ 3.92), ζα είλαη ζεκεία ηνπ θύθινπ δηακέηξνπ ΔΔ′, ή ην
ΔΔ′ από ηα Κ, Κ′ θαίλεηαη κε νξζέο γσλίεο.
Απνκέλεη λα δείμνπκε όηη θαη νη θύθινη δηακέηξσλ ΛΝ, ΜΜ 1, πεξλνύλ από ηα Κ,
Κ', όηη θαη ηα ηκήκαηα ΛΝ, ΜΜ1, από ηα Κ, Κ' θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο θαη βεβαίσο όια ηα ππόινηπα δεηνύκελα ησλ παξαγξάθσλ (β), (γ), όπσο θαη ην ηειεπηαίν δεηνύκελν.
Δπεηδή ε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ είλαη αξκνληθή πρ ν θύθινο δηακέηξνπ
ΓΒ θαη θέληξνπ Ν ∈ΒΓ, πνπ πεξλά από ηα Κ, Κ', ηέκλεη νξζνγώληα ηνλ θύθιν
δηακέηξνπ ΑΓ θέληξνπ Λ, πνπ θαη απηόο πεξλά από ηα Κ, Κ'. Γειαδή ζηηο ηνκέο
Κ, Κ' ησλ θύθισλ Λ, Ν ηα δεύγε ησλ αθηηλώλ ΛΚ, ΝΚ θαη ΛΚ', ΝΚ' ηέκλνληαη
θάζεηα θαηά δεύγε, ή όηη ∠ΛΚΝ= ∠ΛΚ'Ν=1L. Άξα θαη ν θύθινο δηακέηξνπ ΛΝ
πεξλά από ηα Κ, Κ' θαη από απηά ην ηκήκα ΛΝ θαίλεηαη κε νξζέο γσλίεο.
Δμάιινπ, επεηδή πρ ζην ηξίγσλν ΑΚΒ ε ηεηξάδα Α, Δ, Β, Δ′ δίλεηαη όηη είλαη
αξκνληθή θαη ∠ΔΚΔ′=1L, ν θύθινο δηακέηξνπ ΔΔ′ είλαη Απνιιώληνο, νπόηε ε
ΚΔ είλαη εζσηεξηθή θαη ε ΚΔ′ εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΚΒ, αιιά θαη
ηεο γσλίαο ΓΚΓ, νπόηε: ∠ΑΚΔ= ∠ΔΚΒ= ∠ΑΚΒ/2=θ=450/2=22,50,
θαη όηη

∠ΓΚΔ′= ∠Δ′ΚΓ= ∠ΓΚΓ/2= θ=450/2=22,50.

Από ηα παξαπάλσ, εύθνια πξνθύπηεη όηη θαη

(3).
(4).

∠Ε′ΚΑ=θ= 22,5 .
0

Άξα ∠Ε′ΚΑ= ∠ΑΚΔ= ∠ΔΚΒ = ∠ΒΚΕ= ∠ΕΚΓ= ∠ΓΚΔ′ = ∠Δ′ΚΓ=θ=22.50.

(5).

πλεπώο αιεζεύνπλ όια ηα δεηνύκελα ηεο παξαγξάθνπ (γ).
Έηζη, από ηελ (5) ⇒∠ΔΚΒ + ∠ΒΚΕ= ∠ΕΚΓ+ ∠ΓΚΔ′ =2θ=450 ⇒ ∠ΔΚΕ = ∠ΕΚΔ′
=2θ=450. Γειαδή ε ΚΕ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΔΚΔ′ θαη επεηδή ∠ΕΚΕ′=1L
θαη ε ηεηξάδα Δ′, Ε, Δ, Ε′ είλαη αξκνληθή.
Αθόκε επεηδή ∠ΕΚΕ′=1L θαη ∠ΔΚΕ=σ=450 ⇒∠ΔΚΕ′=σ=450.
Δπίζεο, επεηδή ε ηεηξάδα ζεκείσλ Ε', Δ, Ε, Δ' είλαη αξκνληθή, πρ ν θύθινο δηακέηξνπ ΔΔ' θαη θέληξνπ Μ ∈ΔΔ' , πνπ πεξλά από ηα Κ, Κ', ζα ηέκλεη νξζνγώληα ηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΕΕ' θαη θέληξνπ Μ1, πνπ θαη απηόο πεξλά από ηα Κ, Κ'.
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Γειαδή ζηηο ηνκέο έζησ Κ, Κ' ησλ θύθισλ Μ, Μ1, ή δηακέηξσλ ΔΔ', ΕΕ', ηα δεύγε ησλ αθηηλώλ ΚΜ, ΚΜ1 θαη Κ'Μ, Κ'Μ1, ζα ηέκλνληαη θάζεηα θαηά δεύγε, ή όηη

∠ΜΚΜ1= ∠ΜΚ'Μ1=1L.
Άξα, θαη ν θύθινο δηακέηξνπ ΜΜ1, πεξλά από ηα Κ, Κ', θαη όηη ην ηκήκα ΜΜ1,
από ηα Κ, Κ' θαίλεηαη κε νξζή γσλία.
πλεπώο, όια ηα ηκήκαηα ΑΓ, ΒΓ, ΔΔ', ΕΕ', ΛΝ, ΜΜ1 θαίλνληαη από ηα Κ, Κ' κε
νξζέο γσλίεο. Γειαδή απνδείμακε όηη αιεζεύνπλ όια ηα δεηνύκελα ηεο παξαγξάθνπ (α).
Μεηά ηα παξαπάλσ, απνκέλεη λα απνδεηρζεί όηη ηα ηκήκαηα ΛΜ1, ΛΜ, ΜΝ θαίλνληαη από ηα Κ, Κ′, κε γσλίεο 450 θαη όηη ε ηεηξάδα Μ1, Λ, Μ, Ν, είλαη αξκνληθή.
Πξαγκαηηθά, ζην νξζνγώλην ηξίγσλν ΚΔΔ' ε ΚΕ είλαη δηρνηόκνο, ε ΚΜ είλαη
δηάκεζνο θαη αλ ε ΚΠ είλαη ην ύςνο ηνπ, ηόηε, όπσο γλσξίδνπκε θαη εύθνια
απνδεηθλύνπκε ε ΚΠ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζόο ηνπ θαη άξα ∠ΠΚΕ= ∠ΕΚΜ.
Αθόκε, επεηδή ∠ΒΚΕ= ∠ΕΚΓ, ζα είλαη. ∠ΒΚΠ= ∠ΜΚΓ.

(6).

Δμάιινπ, επεηδή ην ηξίγσλν ΒΚΓ είλαη νξζνγώλην θαη ε ΚΝ δηάκεζόο ηνπ θαη
ΚΠ ην ύςνο ηνπ, ζα είλαη ∠ΒΚΠ= ∠ΠΓΚ= ∠ΓΚΝ.

(7).

Αιιά νη γσλίεο ΛΚΝ, ΒΚΓ, είλαη νξζέο, νπόηε ∠ΛΚΒ= ∠ΝΚΓ.

(8).

Έηζη, από ηηο. (6), (7), (8) ⇒∠ΠΚΒ= ∠ΒΚΛ= ∠ΓΚΝ= ∠ΜΚΓ.

(9).

Αθόκε, επεηδή όπσο είδακε είλαη:

∠ΔΚΒ= ∠ΒΚΕ= ∠ΕΚΓ= ∠Δ'ΚΓ=1/4L,
ζα

είλαη

θαη:

(10).

∠ΔΚΒ- ∠ΛΚΒ= ∠ΒΚΕ- ∠ΒΚΠ= ∠ΕΚΓ- ∠ΜΚΓ= ∠Δ'ΚΓ- ∠ΝΚΓ ⇒

∠ΔΚΛ= ∠ΠΚΕ= ∠ΕΚΜ= ∠Δ'ΚΝ.

(11).

Δπίζεο επεηδή ∠Ε'ΚΜ= ∠Μ1ΚΜ=1L, ζα είλαη: ∠Ε'ΚΕ1 = ∠ΕΚΜ, νπόηε ε (11) γίλεηαη: ∠ΔΚΛ= ∠ΠΚΕ= ∠ΕΚΜ= ∠Δ'ΚΝ= ∠Ε'ΚΜ1.

(12).

Δπνκέλσο, από ηηο ζρέζεηο (9), (11) θαη επεηδή ∠ΓΚΔ'= ∠ΒΚΕ=1/4L, ζα είλαη:

∠ΜΚΝ= ∠ΜΚΓ+ ∠ΓΚΔ'+ ∠Δ'ΚΝ= ∠ΛΚΒ+ ∠ΒΚΕ+ ∠ΕΚΜ= ∠ΛΚΜ ή ∠ΜΚΝ= ∠ΛΚΜ.
Γειαδή ε ΚΜ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΛΚΝ θαη επεηδή ∠Μ1ΚΜ=1L, ν θύθινο δηακέηξνπ ΜΜ1 είλαη Απνιιώληνο γηα ην ηξίγσλν ΛΚΝ, νπόηε ηα Μ, Μ 1 είλαη Α ησλ Λ, Ν, ή όηη ηα Μ, Μ1 ηέκλνπλ αξκνληθά ην ηκήκα ΛΝ, ή ε ηεηξάδα Μ1,
Λ, Μ, Ν, είλαη αξκνληθή.
Δπεηδή, όπσο είδακε είλαη: ∠ΛΚΝ=1L θαη ε ΚΜ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
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ΛΚΝ, ζα είλαη: σ= ∠ΛΚΜ= ∠ΜΚΝ=450.
Δπίζεο, επεηδή όπσο είδακε είλαη ∠Μ1ΚΜ= 1L θαη σ= ∠ΜΚΛ=450, ζα είλαη θαη
σ= ∠ΛΚΜ1=450.
Δπνκέλσο, από ηα Κ Κ' θαη ηα ηκήκαηα Μ1Λ, ΛΜ, ΜΝ θαίλνληαη κε γσλίεο
σ=450. Γειαδή απνδείρζεθαλ όηη αιεζεύνπλ όια ηα δεηνύκελα θαη ηεο παξαγξάθνπ (β).
πκπέξαζκα.
Δπεηδή ηα ζεκεία Κ, Κ' ηθαλνπνηνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνβιήκαηνο
32α, είλαη ηα δεηνύκελα. πλεπώο ε δεηνύκελε ιύζε είλαη ηα ζεκεία Κ, Κ'.
Παξαηεξήζεηο..
(α), Τπάξρεη ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, ηέηνηα ώζηε λα επαιεζεύεη ηα δνζκέλα ηεο Καηαζθεπήο 32α; Ζ απάληεζε είλαη ζεηηθή θαη καο ηελ δίλεη ε Καηαζθεπή 11 (Πξνθαλώο, ζηα δνζκέλα ηεο Καηαζθεπήο 11, από εθείλα ηεο 32α,
ππάξρεη ε δηαθνξά όηη ε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, ηεο 32α, είλαη αξκνληθή.
(β). Πηζηεύνπκε όηη θαη ε Καηαζθεπή απηή είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(γ). Όπσο θαίλεηαη ζηελ Πξόηαζε 63, ε νθηάδα ζεκείσλ Α, Δ, Β, Ε, Γ, Δ′, Γ, Ε′
είλαη αξκνληθή, θαζώο ε Γέζκε Οθηώ Αθηηλώλ Κ(ΑΔΒΕΓΔ′ΓΕ′), είλαη Καλνληθή
(§ 12.6). Σνύην καο επηηξέπεη ώζηε, κε βάζε ηελ Καηαζθεπή 32α, λα θαηαζθεπάδνπκε εύθνια Αξκνληθέο Οθηάδεο (§ 11.1γ), εθηόο από ηνπο δύν πξώηνπο ηξόπνπο ηεο Καηαζθεπήο 63, πνπ ζα δώζνπκε αξγόηεξα [Γηα εμάδα βιέπε § 3.4 (εηδηθή πεξίπησζε)].
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 11, 30, 31, 32, 63, 68, 73, 204.
2νο Σξόπνο (Σνπ θαζεγεηνύ Μαζεκαηηθώλ θ.Rek).

Aληί Γ, Γ, Λ γξάθνπκε C, D, L αληηζηνίρσο. Γηα επθνιία επηιέγσ ηνλ επόκελν
ηξόπν παξνπζίαζεο:
Θεσξνύκε ηα ζεκεία

θείκελα ζε άμνλα κε αξρή ην

θαη κνλάδα ην

. πκβνιίδνπκε ηε ηεηκεκέλε ηνπο κε ην αληίζηνηρν κηθξό γξάκκα.
Πξνθαλώο είλαη

) θαη

.

Με δεδνκέλα ηα ζεκεία

(βιέπε ζρήκα), γηα ηα
θαη

.

έρνπκε:
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Πξνθύπηεη, έηζη, έλα ζύζηεκα σο πξνο

ην νπνίν κε δεδνκέλν όηη
έρεη ιύζε ην κνλαδηθό

δεύγνο (ε ιύζε δελ ζα ρξεηαζηεί, ε κνλαδηθόηεηα καο ελδηαθέξεη ηειηθά):
.
Γηα ηα

έρνπκε:

θαη ηώξα επεηδή

,
πξέπεη

,

θαη

, νπόηε πξνθύπηεη σο

ιύζε ην κνλαδηθό δεύγνο (θαη πάιη ε ιύζε δελ ζα ρξεηαζηεί, ε κνλαδηθόηεηα
καο ελδηαθέξεη):
.
Σα

δηαηξνύλ θαη ην

αξκνληθά, όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα.

Μεηά από απηά πξνρσξάκε σο εμήο:
Σα δεηνύκελα ζεκεία είλαη νη ηνκέο ησλ θύθισλ κε δηακέηξνπο

.

Λόγσ ζπκκεηξίαο σο πξνο ηνλ άμνλά καο, αλαθεξόκαζηε, ελ ζπλερεία, κόλν
ζην
Πξαγκαηηθά, γηα αξρή είλαη (εύθνιν θαη γλσζηό):
.
Ζ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο

ηνπ ηξηγώλνπ

ηέκλνπλ ηνλ άμνλα ζε ζεκεία ηα νπνία (εύθνιν) δηαηξνύλ ηα
θά, άξα απηά είλαη ηα

όπσο πξνθύπηεη από ηελ κνλαδηθόηεηα ησλ

Δίλαη

ξηθήο δηρνηόκνπ ηεο γσλίαο

είλαη νη ηνκέο ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεηνπ ηξηγώλνπ

ηνπ ηξηγώλνπ

Αθόκα

, (πνπ ζπκπίπηνπλ κε

), κε ηνλ άμνλα.
.

Μεηξώληαο γσλίεο βιέπνπκε όηη νη
δηρνηόκνο αληίζηνηρα ηεο γσλίαο
αηξνύλ θαη ην

.

.

Με παλνκνηόηππν ζθεπηηθό, ηα

απηέο ηεο γσλίαο

αξκνλη-

είλαη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή
ηνπ ηξηγώλνπ

, άξα ηα

δη-

αξκνληθά.

Πξνο απόδεημε, όζσλ ζρέζεσλ πεξηέρνπλ ηα γξάκκαηα

, κε ηελ
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πξόηαζε όηη ν πεξηγεγξακκέλνο θύθινο ελόο ηξηγώλνπ ηέκλεη νξζνγώληα θάζε
Aπνιιώλεην θύθιν ηνπ ηξηγώλνπ, πξνθύπηεη απεπζείαο όηη ην
ππό νξζέο γσλίεο, θαη άκεζα πιένλ νη
θαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο αληίζηνηρα ηεο γσλίαο

βιέπεη ηα

είλαη εζσηεξηθή
ηνπ ηξηγώλνπ

, θαη

ηα πάληα όια πξνθύπηνπλ κε απιή επαιήζεπζε.
πλεκκέλα

kr2.ggb.png (20.87 KiB) 4065 πξνβνιέο
Σειεπηαία επεμεξγαζία από rek θαη Παξ. Γεθ. 30, 2011 10:45 pm, έρεη επεμεξγαζζεί 1 θνξά ζπλνιηθά.
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E' ΑΡΜΟΝΗΚΔ ΔΝΔΛΗΞΔΗ ΟΜΟΚΤΚΛΗΚΧΝ ΖΜΔΟΔΗΡΧΝ
8. Γεληθά.
ηνηρεία, ζρεηηθά κε ηηο Αξκνληθέο Δλειίμεηο (Πεξηηπιίμεηο) Οκνθπθιηθώλ (Κπθιηθώλ) Κιεηζηώλ εκεηνζεηξώλ, δελ βξήθακε ζηελ βηβιηνγξαθία, αλ θαη ηηο
είρακε αλαδεηήζεη θαη ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη ζηνλ ηζηόηνπν mathematica. gr,
είρακε δεηήζεη λα καο δώζνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, όπνηνη γλώξηδαλ θάηη
ζρεηηθό, πιελ όκσο θακηά πιεξνθνξία δελ καο δόζεθε κέρξη ζήκεξα.
Μόλν γηα Αλαξκνληθέο πλεπζεηαθέο Δλειίμεηο βξήθακε κεξηθά ζηνηρεία, ζην
βηβιίν Ηεζνπτηώλ [7] (παξάγξαθνη 1220 θαη 2109).
Έηζη, πξνζεγγίζακε ην ζέκα θαηά ηελ δηθή καο άπνςε δηαηζζεηηθά αξρηθά θαη
ζε ζπζρεηηζκό κε ηηο πλεπζεηαθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο (§ 2), ελώ ζηε ζπλέρεηα
θαη κε κεζόδνπο πνπ καο πξνέθπςαλ ζην κεηαμύ.
Σνύην καο πξνέθπςε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη κεηά από κειέηε θαη έξεπλα θαηαιήμακε ηειηθά όηη πξαγκαηηθά ππάξρνπλ θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο
Δλειίμεηο Κιεηζηώλ εκεηνζεηξώλ, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνύκε ακέζσο παξαθάησ.
Αθόκε δηαπηζηώζακε ηόηε, όηη νη πλεπζεηαθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο ζηηο νπνίεο
αλαθεξζήθακε ζηα πξνεγνύκελα, είλαη αθξαία πεξίπησζε ησλ Οκνθπθιηθώλ
Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ, θαηά ηελ νπνία ν θύθινο ηνπο έρεη εθθπιηζηεί ζε επζεία. Γειαδή ν θύθινο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ απηέο, έρεη αθηίλα απείξνπ κήθνπο
(κε θακππιόηεηα πξνθαλώο κεδεληθή).
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8.1. Οξηζκνί θαη ηνηρεία.
Παξαθάησ δίλνπκε ηνλ νξηζκό θαη ζηνηρεία ηεο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο
Κιεηζηήο Αξκνληθήο Δλέιημεο λ Εεπγώλ εκείσλ (ρήκα 27).
8.11. Οξηζκνί.
Σα δεύγε ησλ νκνθπθιηθώλ ζεκείσλ Α - Α', Β - Β', Γ - Γ',….,Ν - Ν', ηεο θιεηζηήο
ζεκεηνζεηξάο ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Μ, Α, Β, Γ,…,Ν, Μ′, Ν′,…,Γ′, Β′, Α′,
ιέκε όηη βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Οκνθπθιηθή ή Κπθιηθή Δλέιημε λ δεπγώλ ζεκείσλ, σο πξνο δεύγνο ζεκείσλ Μ, Μ', όηαλ όια απηά ηα δεύγε, δηαηξνύλ αξκνληθά ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Μ-Μ'.
Γειαδή είλαη:
ή

ΜΑ ΜΑ'
ΜΒ
ΜΒ' ΜΓ ΜΓ'
ΜΝ ΜΝ'
,
,
,…,
, (1).
=
=
=
=
ΑΜ' Α' Μ' ΒΜ'
Β' Μ' ΓΜ' Γ' Μ'
ΝΜ' Ν' Μ'

(MM'AA')= (MM'ΒΒ')= (MM'ΓΓ')=……(ΜΜ′.ΝΝ′)=1,

(2).

ή, αλ ιεθζεί ππόςε όηη θαη εδώ αιεζεύεη αλάινγν Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα θαη
γηα θύθιν, ζύκθσλα κε απηό , αλ Ο είλαη ην κέζνλ ηνπ ηκήκαηνο ΜΜ', ηόηε
πξέπεη λα είλαη: ΜΟ2=Μ'Ο2=ΟΑ.ΟΑ'= ΟΒ.ΟΒ'= ΟΓ.ΟΓ'=…= ΟΝ.ΟΝ′.

(3).

[Σν Θεώξεκα ηνύην, όπσο παξαθάησ ζα απνδείμνπκε, αιεζεύεη (§ 8.5, Πξόηαζε 33)].
8.12. ηνηρεία ηεο Δλέιημεο.
Σν Ο νλνκάδεηαη θέληξν ηεο ελέιημεο, ην ΜΟ2 ή Μ'Ο2, δύλακε ηεο ελέμημεο, ζπδπγή, ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α - Α', Β - Β', Γ - Γ',…, Ν - Ν′, ελώ ην δεύγνο ησλ
ζεκείσλ Μ, Μ' δηπιά ζεκεία ηεο. Δίλαη θαλεξό όηη ηα ζπδπγή δεύγε ζεκείσλ,
κπνξεί λα είλαη έλα, νπόηε ζα έρνπκε Αξκνληθή Δλέιημε Σεηξάδαο Οκνθπθιηθώλ εκείσλ, αλ δύν ηόηε ζα έρνπκε Αξκνληθή Δλέιημε Δμάδαο, αλ ηξία, θηι.

πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο.
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ρήκα Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο 2λ δεπγώλ εκείσλ,
Μ
A

(θ)
α

B

Α'

β

Β'

γ

Γ

Γ'

Ο

Λ

Ψ
Κ

Ε'

Ο'

Ε

'

ζ
ρ


Ρ Π

Ρ'
Π'

π
Μ'

χήκα 27.

Φ

Παξαηεξήζεηο.ε
(α). Αλ ζπγθξίλνπκε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηεο Αξκνληθήο Δλέιημεο Κπθιηθήο
εκεηνζεηξάο κε ηα ζηνηρεία, εθείλα ηεο Αξκνληθήο Δλέιημεο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο, πνπ δώζακε ζηηο παξαγξάθνπο 2.1 θαη 2.2, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη
ππάξρεη κεγάιε αλαινγία.
(β). Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη κηα ηέηνηα Δλέιημε, απνηειεί ην ζύλνιν ησλ λ
Οκνθπθιηθώλ Αξκνληθώλ Σεηξάπιεπξσλ ΜΑΜ′Α′, ΜΒΜ′Β′, ΜΓΜ′Γ′,…,ΜΝΜ′Ν′,
κε θνηλή ηελ κηα δηαγώληό ηνπο ΜΜ′.
(γ). Αλ παξαηεξήζνπκε ην παξαπάλσ ζρήκα 27, ζα δηαθξίλνπκε θαη κία δεύηεξε Κπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Ε, Ε', κε θέληξν ην κέζνλ

172 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ, Α′ Μέξνο.

Ο′ ηνπ ΕΕ', δύλακε ην ΕΟ′2, Ε'Ο′2 θαη δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ ηα Γ-, Β-Ρ, Α-Π,
…, Μ-Μ', …, Α'-Π', Β'-Ρ', Γ'-', εθηόο από ηελ Κπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε πνπ
έρεη δηπιά ζεκεία ηα Μ, Μ', θέληξν ην κέζνλ Ο ηνπ ΜΜ', δύλακε ην ΜΟ2, ή Μ'Ο′2
θαη δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ ηα Α - Α', Β - Β', Γ - Γ',….,Ν - Ν',…., Π - Π′, Ρ - Ρ′, 
- ′,…,Σ - Σ′.
(δ). Δύθνια, ζην ζρήκα 27, απνδεηθλύνπκε όηη νη επζείεο ΑΑ′, ΒΒ′, ΓΓ′, …, ΝΝ′,
ΕΕ′,…, ′,…, ΡΡ′, ΠΠ′,…,ΣΣ′, ζπληξέρνπλ ζηνλ πόιν Φ ηεο ΜΜ′. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο Γ, ΒΡ, ΑΠ,

,ΜΜ′,…, Α′Π′, Β′Ρ′, Γ′′,…, πνπ ζπληξέρνπλ όκσο

εδώ, ζηνλ πόιν Φ ηνπ ΕΕ′, ην νπνίν πεξλά από ηελ ηνκή Κ≡ΑΠ′∩Α′. Αθόκε,
εύθνια απνδεηθλύνπκε, όηη θαη νη ΜΜ′ θαη ΕΕ′, πεξλνύλ από ηελ ηνκή Κ ησλ
ΑΠ′ θαη Α′Π πνπ είλαη ν πόινο ηεο ΦΦ, θαη όηη νη ΒΡ′, Γ′,…,Β′Ρ,
Γ′,…,πεξλνύλ επίζεο από ην Κ.
8.2. Δίδε.
8.21. Απιή.
Όηαλ δηαζέηεη κόλν έλα δεύγνο δηπιώλ ζεκείσλ (παξάγξαθνη 8.62, 8.64 θαη
Καηαζθεπέο 42 θαη 45).
Γηα παξάδεηγκα ε ελέιημε ηνπ ζρήκαηνο 27, πνπ έρεη δηπιά ζεκεία κόλν ην
δεύγνο Μ - Μ′, είλαη Απιή.
8.22. Γηπιή.
Όηαλ δηαζέηεη δύν δεύγε δηπιώλ ζεκείσλ [παξάγξαθνη 8.63, 8.65 θαη Καηαζθεπέο 43 (§ 9.4) θαη 44 (§ 9.5)].
Γηα παξάδεηγκα ε ελέιημε ηνπ ζρήκαηνο 27, πνπ έρεη δηπιά ζεκεία θαη ηα δύν
δεύγε Μ - Μ′ θαη Ε - Ε′, είλαη Γηπιή.
Παξαηήξεζε.
Δίλαη πξνθαλέο όηη κία Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε, είλαη δπλαηό λα απνηειείηαη από έλα δεύγνο ζπδπγώλ ζεκείσλ, δύν δεύγε, ηξία δεύγε, θηι.
Πεξηζζόηεξα, γηα ηεο παξαπάλσ ελειίμεηο, ζα αθνινπζήζνπλ ζηελ παξάγξαθν 8.6.
8.3. Κιεηζηή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ εκείσλ Μέζνπ.
Με ηελ νλνκαζία απηή ραξαθηεξίδνπκε κηα Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε, όηαλ ε ελέιημε απηή δηαζέηεη δύν δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ, από ηα νπνία ην έλα
ζεκείν ηνπ ελόο δεύγνπο, βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηνπ ηόμνπ ησλ δύν ζεκείσλ ηνπ
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άιινπ δεύγνπο.
8.4. Ηζηνξηθό.
Από πνιύ παιηά πηζηεύακε όηη, Πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε αξκνληθόηεηα
ζπλεπζεηαθώλ ζεκεηνζεηξώλ, πξέπεη λα αιεζεύνπλ θαη ζε νκνθπθιηθέο (θπθιηθέο) ζεκεηνζεηξέο.
Έηζη, κεηά από κειέηε-έξεπλα, απνδείμακε αξρηθά όηη ην γλσζηό θαη πνιύ
ρξήζηκν Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα, πνπ αιεζεύεη γηα Αξκνληθή πλεπζεηαθή Σεηξάδα εκείσλ, αιεζεύεη θαη γηα Αξκνληθή Κπθιηθή Σεηξάδα εκείσλ (Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν). Σνύην καο γνήηεπζε ηόζν θαη καο γέκηζε απεξίγξαπηε ραξά, ηελ νπνία ακέζσο εθθξάζακε ζηνλ ηζηόηνπν mathematica. gr, σο εμήο:

«ΑΠΗΣΔΤΣΟ ΚΑΗ ΟΜΧ ΑΛΖΘΗΝΟ».
Αγαπεηνί θίινη ηεο Γεσκεηξίαο,
ην γλσζηό καο «Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα, πνπ αιεζεύεη γηα Αξκνληθή πλεπζεηαθή Σεηξάδα εκείσλ, αιεζεύεη θαη γηα Αξκνληθή Κπθιηθή Σεηξάδα εκείσλ
(Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν)»!!!.
Σελ επέθηαζε απηή ζεσξνύκε θαληαζηηθή επηλόεζε, θαζώο ππάξρεη κεγάιε
δπζθνιία, όρη ηόζν ζηελ απόδεημή ηεο, αιιά θπξίσο ζηελ πξνζαξκνγή ηεο θαη
ζε θπθιηθό αξκνληθό ηεηξάπιεπξν.
Μεηά ηελ παξαπάλσ επηηπρία, ε νπνία καο άλνημε ην δξόκν, ζπλερίζακε λα
επηλννύκε λέεο ζρεηηθέο ζπλαξπαζηηθέο επεθηάζεηο Πξνηάζεσλ θαη λα ηηο δεκνζηεύνπκε ζηνλ παξαπάλσ ηζόηνπν, ηελ κία κεηά ηελ άιιε, πνπ αθνξνύζαλ
ζε πλεπζεηαθέο εκεηνζεηξέο θαη ζηε ζπλέρεηα θπθιηθέο, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνύκε παξαθάησ.
ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε, γηα Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα, ζα αλαθεξζνύκε ακέζσο παξαθάησ, αλ θαη ε θπζηθή ηεο ζέζε είλαη ζην Β′ Μέξνο, πνπ εμεηάδεη Αξκνληθά ρήκαηα, θαη‟ εμαίξεζε ιόγσ ζπνπδαηόηεηά ηεο, αιιά θαη γηαηί καο
ρξεηάδεηαη γηα ηελ απόδεημε Πξνηάζεσλ θαη Πξνβιεκάησλ, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.
8.41. Αμία ηεο Έξεπλαο.
Απηά ηα θαηαπιεθηηθά ζπκβαίλνπλ κε ηελ έξεπλα*. Γελ ζα πάςσ λα ην θσλάδσ.
Όζνη πηζηνί πξνζέιζεηε, γηα λα αλαβαζκίζνπκε θαη λα θέξνκε ζηελ επηθάληα
ηελ θαηεμνρήλ Διιεληθή επηζηήκε ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο.
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*ΔΡΔΤΝΑ =
Απόιαπζε + Αλαθαιύςεηο + Έληνλεο πγθηλήζεηο ⇒Γεκηνπξγία ⇒ Πξόνδνο.

8.5. Δπέθηαζε Θεσξήκαηνο ηνπ Νεύησλα θαη ζε Κύθιν.
«ΑΠΗΣΔΤΣΟ, ΟΜΧ ΑΛΖΘΗΝΟ».
Γλσζηό Θεώξεκα Νεύησλα [26] (§ 190/2 θαη 191/2), αιεζεύεη θαη ζε θύθιν.
ΣΟ ΔΝΓΔΚΑΣΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΡΜΟΝΗΚΟΣΖΣΑ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΈΝΟΤ ΣΔΣΡ/ΡΟΤ.
Κξηηήξην 33 (ρήκα 28).
ε θύθιν (Ο,ξ) ή (θ), δίλεηαη ε δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζηαζεξώλ ζεκείσλ Α, Γ,
Β, Γ, γηα ηα νπνία ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Α, Β, ρσξίδεηαη αξκνληθά από ην
δεύγνο Γ, Γ, ή ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ είλαη αξκνληθό, ή είλαη (ΑΒΓΓ)=1. (1).
Αλ Μ είλαη ην κέζνλ ηνπ ΓΓ, λα δεηρζεί όηη ηόηε θαη κόλν ηόηε είλαη:
ΜΓ2=ΜΓ2=ΜΑ.ΜΒ.

Απόδεημε (ρήκα 28).

Γ

Α

Ν
α
ω

1νο Σξόπνο.
(α). Δπζύ.
Γειαδή, αλ ην ηεηξά-

(2).

Ο

πιεπξν ΑΓΒΓ είλαη

Β
ω
Μ

Ρ

αξκνληθό, ζα απνδείμνπκε όηη αιεζεύεη ε
ζρέζε (2).
Πξαγκαηηθά, αθνύ ην

(θ)
Γ
χήκα 28.

ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ([6] § 8-4.10), νη ΑΒ θαη ΓΓ ζα
είλαη ζπδπγείο, σο πξνο ηνλ θύθιν θέληξνπ Ο, νπόηε ε ΑΒ ζα πεξλά από ηνλ
πόιν Ρ ηεο ΓΓ, από ηνλ νπνίν πεξλά θαη ε ΟΜ. Άξα, αλ α≡ΑΒ∩ΓΓ, ζα είλαη
(ΑΒαΡ)=1 θαη επεηδή ΟΜΡ┴ΓΓ, ζα είλαη ∠ΑΜΓ= ∠ΓΜΒ (Θεώξεκα 209α ηνπ βηβιίνπ [26]).
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πλεπώο, ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 4 (Έςηινλ Μέξνπο
ηνπ βηβιίνπ), ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (2).
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ αιεζεύεη ε ζρέζε (2) ηόηε, ζα απνδείμνπκε όηη ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ
είλαη αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, αθνύ αιεζεύεη ε ζρέζε (2), ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε
4 (αληίζηξνθν), ζα είλαη ∠ΑΜΓ= ∠ΓΜΒ, νπόηε αλ ΟΜ∩ΑΒ≡Ρ, ηόηε επεηδή είλαη
ΟΜΡ┴ΓΓ θαη ∠ΑΜΓ= ∠ΓΜΒ, ζα είλαη (ΑΒαΡ)=1 (Θεώξεκα 209α ηνπ βηβιίνπ
[26]). Σνύην ζεκαίλεη όηη ην α είλαη έλα ζεκείν ηεο πνιηθήο ηνπ Ρ θαη επεηδή ε
ΓΜ ή αΜ ⊥ΟΜΡ, ε ΓΓ ή αΜ ζα είλαη ε πνιηθή ηνπ Ρ, ή ην Ρ είλαη ν πόινο ηεο
ΓΓ.
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη, ε ΑΒ πεξλά από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΓΓ ή αΜ. πλεπώο,
ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ, ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ
είλαη αξκνληθό.
Παξαηεξήζεηο
(α). Ζ Πξόηαζε 33 απνηειεί ην ελδέθαην θξηηήξην αξκνληθόηεηαο αξκνληθνύ ηεηξάπιεπξνπ. Σα ππόινηπα δέθα θξηηήξηα αξκνληθόηεηαο ηνπ αξκνληθνύ ηεηξάπιεπξνπ, έρνπκε επηλνήζεη παιηόηεξα θαη πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν
[31]. Σα Κξηηήξηα 12, 13, 14, βξίζθνληαη ζηηο Πξνηάζεηο 35, 122, 133.
(β). Ζ Πξόηαζε απηή πηζηεύνπκε όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ. Πξόθεηηαη γηα επέθηαζε ηνπ γλσζηνύ θαη πνιύ ρξήζηκνπ Θεσξήκαηνο ηνπ Νεύησλα, ην νπνίν
αλαθέξεηαη ζε ζπλεπζεηαθή αξκνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ, ελώ ηε ζεσξνύκε θαληαζηηθή, θαζώο κέρξη ηώξα δελ κπνξνύζακε λα ζπιιάβνπκε ηνλ ηξόπν πνπ
αιεζεύεη. Δίλαη δε πνιύ ρξήζηκε γηαηί έρεη κεγάιε εθαξκνγή ζηηο νκνθπθιηθέο
ελειίμεηο θαη Αξκνληθά Πνιύπιεπξα, θαζώο αθνξά ζε νκνθπθιηθή ηεηξάδα αξκνληθώλ ζεκείσλ.
(γ). Δίλαη θαλεξό όηη ε Πξόηαζε απηή αιεζεύεη θαη γηα ην κέζνλ Ν ηεο άιιεο
δηαγώληνπ ΑΒ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ ΑΓΒΓ.
(δ). Ζ πξνζαξκνγή ηνπ Θεσξήκαηνο Νεύησλα, από επζεία πνπ αιεζεύεη θαη ζε
θύθιν, καο δπζθόιεςε πνιύ, γηαηί εξγαζζήθακε δηαηζζεηηθά, θαζώο ηόηε δελ
είρακε επηλνήζεη ηε Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ (Καηαζθεπή
180, ζρήκα 100). Σνύην πξνθαλώο ζα ήηαλ εύθνιε ππόζεζε, αλ γλσξίδακε ηε
λέα Μέζνδν απηή (Πόξηζκα 168, § 2/).
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(ε). Σν Κξηηήξην 33, ζηε ζπλέρεηα, επεθηείλακε θαη ζε Οκνθπθιηθέο Δλειίμεηο
δύν, ηξηώλ θηι, Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
2νο Σξόπνο (Μόλν επζύ, ηνπ Αξρηηέθηνλα θ. Κώζηα Βήηηα).

Θεώρημα Newton στο αρμονικό τετράπλευρο.
f=112_t=20919.PNG (21.94 KiB) 541 προβολές
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Από

πξνθύπηεη όηη ηα ηξίγσλα

είλαη όκνηα θαη άξα

έρνπκε

.

Από

θαη ην δεηνύκελν έρεη

απνδεηρζεί.
Κώζηαο Βήηηαο.
8.6. Αλάιπζε ησλ Οκνθπθιίθώλ Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ.
8.61. Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ, ή Σεηξάδα Κπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ (ρήκα 29).
Αλ Α, Γ, Β, Γ, είλαη ηέζζεξα δηαηεηαγκέλα ζεκεία ζε θύθιν Ο, ζύκθσλα κε ηνλ
ζρεηηθό νξηζκό (§ 8.11), αλ ην δεύγνο ζεκείσλ Α, Β, ρσξίδεη αξκνληθά ην δεύγνο Γ, Γ, ηόηε ην δεύγνο ζεκείσλ Α, Β, απνηειεί Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά
εκεία ην δεύγνο Γ, Γ. Άξα ζα είλαη:
(ΑΒΓΓ)=1, ή

ΑΓ ΑΓ
, ή ΑΓ.ΒΓ=ΒΓ.ΑΓ.
=
ΓΒ ΓΒ

(1).

Γ
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δ
(o)


(ε)

Ν
α
ω ω
Ο

Β

Ρ

Μ

β
γ

Γ

χήκα 29.

α

Σνύην, ζύκθσλα κε ηα γλσζηά ζεκαίλεη όηη, ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ είλαη αξκνληθό θαη άξα ε ΑΒ ζα πεξλά από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΓΓ (νξηζκόο § 8 ηεο νξνινγίαο ηνπ βηβιίνπ ηνύηνπ).
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ § 8.11, αιιά θαη ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 33 (§ 8.5),
αλ Μ είλαη ην κέζνλ ηνπ ΓΓ, ηόηε ζα είλαη θαη:
ΜΓ2=ΜΓ2=ΜΑ.ΜΒ.

(2).
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Αλ  είλαη ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ Ο, ηόηε ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα 2 (§ 84.10 ηνπ βηβιίνπ [6]) ή Κξηηήξην 35 πνπ αθνινπζεί, ε δέζκε (ΑΒΓΓ) ζα είλαη
αξκνληθή, ή (ΑΒΓΓ)=1, νπόηε, αλ ε δέζκε απηή ηκεζεί κε επζεία (ε), ζα είλαη θαη
(αβγδ)=1, ή (αβγδ)=1. Γειαδή, ην αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ, ή ε αξκνληθή θπθιηθή ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Γ, Β, Γ, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε αξκνληθή ζπλεπζεηαθή ηεηξάδα ζεκείσλ α, γ, β, δ.
Αληίζηξνθα, αλ ζε επζεία (ε) είλαη (αβγδ)=1 θαη ζε θύθιν Ο ιεθζεί ηπραίν ζεκείν , ηόηε ε δέζκε (αβγδ) ηέκλεη ηνλ θύθιν Ο ζε ζεκεία γηα ηα νπνία ζα είλαη (ΑΒΓΓ)=1 (Κξηηήξην 35, § 8.72).
πλεπώο, από Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ,
εύθνια κπνξνύκε λα πάξνπκε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε ελόο Εεύγνπο
πδπγώλ εκείσλ θαη αληίζηξνθα.
Παξαηεξήζεηο
(α). Σα πεξί ηελ Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ, είλαη πξνθαλώο απιά. Σα αλαθέξνπκε όκσο εδώ, ράξε γεληθόηεηαο θαη
επεηδή απνηειεί ην ηνηρεηώδεο Γεσκεηξηθό ηνηρείν, από επαλάιεςε ηνπ νπνίνπ απνηειείηαη θάζε άιιε ηέηνηα νκνθπθιηθή ελέιημε λ δεπγώλ ζεκείσλ θαη
άξα είλαη πνιύ ρξήζηκε γηα ηε ζπνπδή- κειέηε ηνύησλ, αιιά θαη άιισλ πην
ζπλζέησλ εηδώλ θπθιηθώλ ελειίμεσλ.
(β). Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα, ε θαηαζθεπή ηνπ ηπραίνπ δεύγνπο ζεκείσλ Γ, Γ, ηνπ ζρήκαηνο 29, είλαη εύθνιε ππόζεζε, αλ δίλεηαη ην δεύγνο ησλ
ζεκείσλ Α, Β θαη αληίζηξνθα, αλ ιεθζνύλ ππόςε νη ηξόπνη θαηαζθεπήο ησλ
Αξκνληθώλ Σεηξάπιεπξσλ, πνπ ζα δνζνύλ ζην Β′ Μέξνο. Έλαο εύθνινο ηξόπνο είλαη λα ιάβνπκε ηπραίν ζεκείν Ρ ζηελ πξνέθηαζε ηνπ ΑΒ θαη λα θέξνπκε
από απηό ηηο εθαπηόκελεο ΡΓ θαη ΡΓ ζηνλ θύθιν Ο, νπόηε ζα έρνπκε ην δεηνύκελν δεύγνο Γ, Γ ζεκείσλ, πνπ ρσξίδεη αξκνληθά ηα Α, Β.
8.62. Απιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, ή
Δμάδα Κπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ (ρήκα
30),
Αλ Μ, Α, Β, Μ′, Β′, Α′, είλαη έμη δηαηεηαγκέλα ζεκεία ζε θύθιν (ν), ζύκθσλα κε
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ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 8.11) θαη αλ ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Α′ θαη Β, Β′, ρσξίδνπλ αξκνληθά ην δεύγνο Μ, Μ′, ηόηε ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Α′ θαη Β, Β′, απνηεινύλ Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο Μ, Μ′, νπόηε ζα είλαη:

(ΑΑ′ ΜΜ′)=(ΒΒ′ ΜΜ′)=1,

ή

ΑΜ.Α′ Μ′=ΑΜ′.Α′ Μ,

(1).

ΒΜ.Β′ Μ′=ΒΜ′.Β′ Μ,

(2).

α
β1
Μ
Α

κ' 1

Α'

β' 1

κ' β
β'

α' 1

(ε)



Ο

α'

κ1

Κ

(Ο)

Β'
Β

κ

Ρ

Ν

Μ'

(ε')

α1

χήκα 30.
Π

Σνύην, ζύκθσλα κε ηα γλσζηά (Θεώξεκα 3, § 8-4.10 ηνπ βηβιίνπ [6]), ζεκαίλεη
όηη, ηα ηεηξάπιεπξα ΑΜΑ′Μ′ θαη ΒΜΒ′ Μ′, είλαη αξκνληθά θαη άξα ε ΑΑ′ ζα πεξλά από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΜΜ′ σο πξνο ηνλ θύθιν (ν) (νξηζκόο ζηελ νξνινγία
ηνπ βηβιίνπ ηνύηνπ § 8). Οκνίσο θαη ε ΒΒ′, πεξλά από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΜΜ′.
Αλ ΑΒ′∩Α′Β≡Κ, εύθνια βξίζθνπκε όηη Κ ∈ΜΜ′. Οκνίσο, αλ ΑΒ∩Α′Β′≡Π, ηόηε
Π ∈ΜΜ′.
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ § 8.11, αιιά θαη (ζύκθσλα) κε ηελ Πξόηαζε 33 (§ 8.5),
αλ Ν είλαη ην κέζνλ ηνπ ΜΜ′, ηόηε ζα είλαη θαη:
ΜΝ2=Μ′Ν2=ΝΑ.ΜΑ′=ΝΒ.ΝΒ′.

(3).
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Σελ παξαπάλσ ελέιημε νλνκάδνπκε «Απιή Οκνθπιηθή Αξκνληθή Δλέιημε Γύν
Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ».
Αλ  είλαη ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν), ηόηε ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα 2 (§ 84.10 ηνπ βηβιίνπ [6]) ή ηελ Πξόηαζε 35 πνπ αθνινπζεί, νη δέζκεο (ΑΑ′ΜΜ′) θαη
(ΒΒ′ΜΜ′), ζα είλαη αξκνληθέο, νπόηε, αλ νη δέζκεο απηέο ηκεζνύλ από επζεία
(ε), ζα είλαη θαη:

(αα′κκ′)=(ββ′κκ′)=1.

(4).

Γειαδή, νη δύν αξκνληθέο θπθιηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (1), κεηαζρεκαηίζζεθαλ ζηηο δύν αξκνληθέο ζπλεπζεηαθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (4), θαη αληίζηξνθα: νη δύν αξκνληθέο ζπλεπζεηαηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ
ηεο ζρέζεσο (4), κεηαζρεκαηίδνληαη ζηηο δύν αξκνληθέο νκνθπθιηθέο ηεηξάδεο
ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (1) (Κξηηήξην 35 § 8.72).
πλεπώο, από Απιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, εύθνια κπνξνύκε λα πάξνπκε Απιή Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε
δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ (§ 7.12), θαη αληίζηξνθα.
Σνύην ζεκαίλεη όηη αλ έρνπκε ηελ κία από ηηο δύν ακέζσο παξαπάλσ ελειίμεηο, κπνξνύκε ακέζσο λα πάξνπκε ηελ άιιε.
Σελ δέζκε (ΜΑΒΜ′Β′Α′), ή (καβκ′β′α′), νλνκάδνπκε «Απιή Δλειημηθή Γέζκε
ησλ δύν Εεπγώλ εΔπζεηώλ» [ε νπνία πξνθαλώο γεληθά, δελ είλαη πκκεηξηθή
(§ 3.3), αιιά νύηε θαη Οξζννπηηθή (§ 7.12)].
Ζ Αξκνληθή Δλέιημε ηεο επζείαο (ε), είλαη πξνθαλώο Απιή ελόο Κιάδνπ. Αλ
όκσο ηελ παξαπάλσ δέζκε ηκήζνπκε κε επζεία (ε′) ζε άιιε θαηάιιεια επηιεγκέλε ζέζε, κπνξνύκε λα πάξνπκε άιιε Αξκνληθή Δλέιημε, πνπ λα είλαη
δύν θιάδσλ.
Παξαηεξήζεηο
(α). Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζρήκαηνο 30, απνηειεί ην ζηνηρεηώδεο ηκήκα εθείλν, από
επαλάιεςε ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη θάζε άιιε ηέηνηα Δλέιημε λ Εεπγώλ εκείσλ
θαη άξα είλαη πνιύ ρξήζηκε γηα ηε ζπνπδή- κειέηε ηνύησλ αιιά θαη άιισλ πην
ζπλζέησλ εηδώλ αξκνληθώλ ελειίμεσλ.
(β). Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα, ε θαηαζθεπή ηπραίαο ηέηνηαο Δλειίμεσο,
είλαη εύθνιε ππόζεζε. Γηα ηελ θαηαζθεπή όκσο απηή ζα αζρνιεζνύκε ιεπηνκεξώο αξγόηεξα, κε ζρεηηθό Πξόβιεκα 42 (§ 9.3).
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(γ). Ζ ελέιημε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη απνηειείηαη από δύν Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα ΜΑΜ′Α′, ΜΒΜ′Β′, κε θνηλή ηελ δηαγώληό ηνπο ΜΜ′.
8.63. Γηπιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, ή
Οθηάδα Κπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ (ρήκα
31),
Αλ Μ, Α, Ν′, Β, Μ′, Β′, Ν, Α′, είλαη ζεκεηνζεηξά νθηώ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ ζε
θύθιν (ν) θαη αλ ιεθζνύλ ππόςε κόλν ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Μ, Α, Β, Μ′, Β′,
Α′, θαη αλ ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Α′ θαη Β, Β′, ρσξίδνπλ αξκνληθά ην δεύγνο
Μ, Μ′, ηόηε, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 8.11), ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α,
Α′ θαη Β, Β′, απνηεινύλ Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο Μ,
Μ′ (§ 8.62), νπόηε ζα είλαη:
ή

(ΑΑ′ ΜΜ′)=(ΒΒ′ ΜΜ′)=1,

ΑΜ.Α′ Μ′=ΑΜ′.Α′ Μ, ΒΜ.Β′ Μ′=ΒΜ′.Β′ Μ,

(1).
(2).
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χήκα 31.
Π
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Σνύην, ζύκθσλα κε ηα γλσζηά (Θεώξεκα 3, § 8-4.10 ηνπ βηβιίνπ [6]), ζεκαίλεη
όηη, ηα ηεηξάπιεπξα ΑΜΑ′Μ′ θαη ΒΜΒ′ Μ′, είλαη αξκνληθά θαη άξα ε ΑΑ′ ζα πεξλά από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΜΜ′ σο πξνο ηνλ θύθιν (ν) (νξηζκόο ζηελ νξνινγία
ηνπ βηβιίνπ ηνύηνπ § 8). Οκνίσο θαη ε ΒΒ′, πεξλά από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΜΜ′.
Αλ ΑΒ′∩Α′Β≡Κ, εύθνια βξίζθνπκε όηη Κ ∈ΜΜ′. Οκνίσο, αλ ΑΒ∩Α′Β′≡Π, ηόηε
Π ∈ΜΜ′.
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ § 8.11, αιιά θαη (ζύκθσλα) κε ηελ Πξόηαζε 33 (§ 8.5),
αλ Γ είλαη ην κέζνλ ηνπ ΜΜ′, ηόηε ζα είλαη θαη:
ΜΓ2=Μ′Γ2=ΓΑ.ΓΑ′=ΓΒ.ΓΒ′.

(3).

Αλ  είλαη ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν), ηόηε ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα 2 (§ 84.10 ηνπ βηβιίνπ [6]) ή ηελ Πξόηαζε 35 πνπ αθνινπζεί, νη δέζκεο (ΑΑ′ΜΜ′) θαη
(ΒΒ′ΜΜ′), ζα είλαη αξκνληθέο, νπόηε, αλ νη δέζκεο απηέο ηκεζνύλ από επζεία
(ε), ζα είλαη θαη:

(αα′κκ′)=(ββ′κκ′)=1.

(4).

Δμάιινπ, γηα ηελ ίδηα παξαπάλσ ζεκεηνζεηξά, Μ, Α, Ν′, Β, Μ′, Β′, Ν, Α′, αλ
ιεθζνύλ κόλν ηα έμη δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Ν′, Β, Β′, Ν, Α′, θαη αλ ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Β θαη Α′, Β′, ρσξίδνπλ αξκνληθά ην δεύγνο Ν, Ν′, ηόηε, ζύκθσλα
κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 8.11), ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Β θαη Α′, Β′, απνηεινύλ Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο Ν, Ν′ (§ 8.62), νπόηε
ζα είλαη:
(ΑΒ ΝΝ′)=(Α′Β′ ΝΝ′)=1,
ή

ΑΝ.ΒΝ′=ΑΝ′.ΒΝ,

Α′Ν.Β′ Ν′=Α′Ν′.Β′ Ν.

(1′).
(2′).

Σνύην, ζύκθσλα κε ηα γλσζηά (Θεώξεκα 3, § 8-4.10 ηνπ βηβιίνπ [6]), ζεκαίλεη
όηη, ηα ηεηξάπιεπξα ΑΝΒ′Ν′ θαη Α′ΝΒ′Ν′, είλαη αξκνληθά θαη άξα ε ΑΒ ζα πεξλά
από ηνλ πόιν Π ηεο ΝΝ′ σο πξνο ηνλ θύθιν (ν) (νξηζκόο ζηε νξνινγία ηνπ βηβιίνπ ηνύηνπ § 8). Οκνίσο θαη ε Α′Β′, πεξλά από ηνλ πόιν Π ηεο ΝΝ′.
Αλ ΑΒ′∩Α′Β≡Κ, εύθνια βξίζθνπκε όηη Κ ∈ΝΝ′. Οκνίσο, αλ ΑΑ′∩ΒΒ′ ≡Ρ, ηόηε
Ρ ∈ΝΝ′.
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ § 8.11, αιιά θαη (ζύκθσλα) κε ηελ Πξόηαζε 33 (§ 8.5),
αλ Δ είλαη ην κέζνλ ηνπ ΝΝ′, ηόηε ζα είλαη θαη:
ΔΝ2=Ν′Δ2=ΔΑ.ΔΒ=ΔΑ′.ΔΒ′=ΔΜ.ΔΜ′.

(3′).
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Έηζη γηα ην ηπραίν ζεκείν  ηνπ θύθινπ (ν), ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα 2 (§ 84.10 ηνπ βηβιίνπ [6]), νη δέζκεο (ΑΒΝΝ′) θαη (Α′Β′ΝΝ′), ζα είλαη αξκνληθέο,
νπόηε, αλ νη δέζκεο απηέο ηκεζνύλ από επζεία (ε), ζα είλαη θαη:
(αβλλ′)=(α′β′λλ′)=1.

(4′).

πλεπώο αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηηο δύν καδί, ηηο παξαπάλσ Απιέο Δλειίμεηο, ηόηε:
1/. Από ηηο ζρέζεηο (1) θαη (1′) ⇒
(ΑΑ′ ΜΜ′)=(ΒΒ′ ΜΜ′)=(ΑΒ ΝΝ′)=(Α′Β′ ΝΝ′)=1,

(5).

ελώ από ηηο ζρέζεηο (4) θαη (4′) ⇒
(αα′κκ′)=(ββ′κκ′)=(αβλλ′)=(α′β′λλ′)=1.

(6).

Γειαδή εδώ, νη ηέζζεξηο αξκνληθέο θπθιηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο
(5), κεηαζρεκαηίζζεθαλ ζηηο ηέζζεξηο αξκνληθέο ζπλεπζεηαθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (6), θαη αληίζηξνθα: νη ηέζζεξηο αξκνληθέο ζπλεπζεηαηθέο
ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (6), κεηαζρεκαηίδνληαη ζηηο ηέζζεξηο αξκνληθέο νκνθπθιηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (5) (Κξηηήξην 35, § 8.72).
πλεπώο, από Γηπιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, εύθνια κπνξνύκε λα πάξνπκε Γηπιή Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε
δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ (§ 7.14) θαη αληίζηξνθα.
Σνύην ζεκαίλεη όηη αλ έρνπκε ηελ κία από ηηο δύν ακέζσο παξαπάλσ ελειίμεηο, κπνξνύκε άκεζα λα πάξνπκε ηελ άιιε.
2/. Σελ δέζκε (ΑΜΑ′ΝΒ′Μ′ΒΝ′), ή (ακα′λβ′κ′βλ′), νλνκάδνπκε «Γηπιή Αξκνληθή Δλειημηθή Γέζκε ησλ δύν Εεπγώλ Αθηηλώλ» [ε νπνία πξνθαλώο γεληθά,
δελ είλαη πκκεηξηθή (§ 3.3), αιιά νύηε θαη Οξζννπηηθή (§ 7.12)].
3/. Σα δεύγε ζεκείσλ Α-Α′, Β-Β′ θαη Α-Β, Α′-Β′, απνηεινύλ ηέζζεξα δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ «Γηπιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ εκείσλ», κε δύν δεύγε Γηπιώλ εκείσλ ηα Μ-Μ′ θαη Ν-Ν′.
Αθόκε ηα δεύγε ζεκείσλ α-α′, β-β′ θαη α-β, α′-β′, απνηεινύλ ηέζζεξα δεύγε ζεκείσλ «Γηπιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ εκείσλ», κε
δύν δεύγε Γηπιώλ εκείσλ ηα κ-κ′ θαη λ-λ′ (§ 7.14).
4/. Αλ ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Α, Α′, Β, Β′, είλαη αξκνληθή, ηόηε ην νθηάπιεπξν
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ΑΜΑ′ΝΒ′Μ′ΒΝ′ είλαη αξκνληθό, όπσο ζα δνύκε ζην Βήηα Μέξνο ηνπ βηβιίνπ (§
19.64) θαη ε νθηάδα ησλ ζεκείσλ α, κ, α′, λ, β′, κ′, β, λ′, είλαη αξκνληθή (Βιέπε
ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο Καηαζθεπήο 32α θαη § 8.5).
5/. Δίδακε παξαπάλσ όηη ε ηνκή ΑΒ′∩Α′Β≡Κ, αλήθεη ζηελ ΜΜ′ θαη ζηελ ΝΝ′.
Σνύην ζεκαίλεη όηη ΑΒ′∩Α′Β≡ΜΜ′∩ΝΝ′≡Κ. Γειαδή ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΑ′Β′
ΜΝΜ′Ν′, έρνπλ θνηλή ηνκή δηαγώλησλ.
6/. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζρήκαηνο 31, απνηειεί ην ζηνηρεηώδεο ηκήκα εθείλν, από
επαλάιεςε ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη θάζε άιιε ηέηνηα Δλέιημε 2λ Εεπγώλ εκείσλ θαη άξα είλαη πνιύ ρξήζηκε γηα ηε ζπνπδή- κειέηε ηνύησλ, αιιά θαη άιισλ
πην ζπλζέησλ εηδώλ αξκνληθώλ ελειίμεσλ.
7/. Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα, ε θαηαζθεπή ηπραίαο ηέηνηαο Δλειίμεηο,
είλαη εύθνιε ππόζεζε. Γηα ηελ θαηαζθεπή όκσο απηή ζα αζρνιεζνύκε ιεπηνκεξώο αξγόηεξα, κε ζρεηηθό Πξόβιεκα (§ 9.4, Καηαζθεπή 43).
8/. Ζ ελέιημε απηή (ζρήκα 31), κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη απνηειείηαη από πέληε
Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα ηα ΜΑΜ′Α′, ΜΒΜ′Β′, κε θνηλή ηελ δηαγώληό ηνπο ηελ
ΜΜ′, ηα ΝΑΝ′Β, ΝΑ′Ν′Β′, κε θνηλή ηελ δηαγώληό ηνπο ηελ ΝΝ′ θαη ην ΜΝΜ′Ν′,
πνπ είλαη πξνθαλώο αξκνληθό.
Αθόκε, κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη απνηειείηαη από έλα εγγξάςηκν ηεηξάπιεπξν
ΑΒΒ′Α′, ηνπ νπνίνπ ηα δύν δεύγε ησλ απέλαληη πιεπξώλ ηνπ, είλαη ζπδπγή σο
πξνο δεύγνο ζπδπγώλ επζεηώλ ΜΜ′, ΝΝ′, σο πξνο ηνλ ίδην θύθιν.
Γειαδή, νη πιεπξέο ΑΑ′, ΒΒ′, είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΜΜ′ θαη νη ΑΒ, Α′Β′ είλαη
ζπδπγείο κε ηελ ΝΝ′, ελώ νη ΜΜ′, ΝΝ′, είλαη ζπδπγείο κεηαμύ ηνπο.
8.64. Απιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε ηξηώλ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, ή
Οθηάδα Κπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ηξηώλ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ (ρήκα
32),
Αλ Μ, Α, Β, Γ, Μ′, Γ′, Β′, Α′, είλαη νθηώ δηαηεηαγκέλα ζεκεία ζε θύθιν (ν), θαη αλ
ηα ηξία δεύγε ζεκείσλ Α-Α′, Β-Β′, Γ-Γ′, ρσξίδνπλ αξκνληθά ην δεύγνο Μ, Μ′, ηόηε, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 8.11), ηα ηξία δεύγε ζεκείσλ Α-Α′, Β-Β′,
Γ-Γ′, απνηεινύλ Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο Μ, Μ′ (§
8.62), νπόηε ζα είλαη:
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(ΑΑ′ΜΜ′) = (ΒΒ′ΜΜ′).= (ΓΓ′ΜΜ′)==1,
ή

ΑΜ.Α′Μ′=ΑΜ′.Α′Μ,

ΒΜ.Β′Μ′=ΒΜ′.Β′Μ,

ΓΜ.Γ′Μ′=ΓΜ′.Γ′Μ.

(1).
(2).
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χήκα 32.
Π

Σνύην, ζύκθσλα κε ηα γλσζηά (Θεώξεκα 3, § 8-4.10 ηνπ βηβιίνπ [6]), ζεκαίλεη
όηη, ηα ηεηξάπιεπξα ΑΜΑ′Μ′, ΒΜΒ′Μ′, ΓΜΓ′Μ′, είλαη αξκνληθά θαη άξα νη ΑΑ′,
ΒΒ′, ΓΓ′, ζα πεξλνύλ από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΜΜ′, σο πξνο ηνλ θύθιν (ν) (νξηζκόο ζηελ νξνινγία ηνπ βηβιίνπ ηνύηνπ § 8).
Δύθνια βξίζθνπκε όηη: Αλ ΑΒ′∩Α′Β≡Κ, ΒΓ′∩Β′Γ≡Κ1, ΑΓ′∩Α′Γ≡Κ2, ΑΓ∩Α′Γ′≡Π,
ΒΓ∩Β′Γ′≡Π1, ΑΒ∩Α′Β′≡Π2, ηόηε ηα Κ, Κ1, Κ2, Π, Π1, Π2 , ζα αλήθνπλ ζηελ ΜΜ′.
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ § 8.11, αιιά θαη (ζύκθσλα) κε ηελ Πξόηαζε 33 (§ 8.5),
αλ Ν είλαη ην κέζνλ ηνπ ΜΜ′, ηόηε ζα είλαη θαη:
ΜΝ2=Μ′Ν2=ΝΑ.ΝΑ′=ΝΒ.ΝΒ′=ΝΓ.ΝΓ′.

(3).

Αλ  είλαη ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν), ηόηε ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα 2 (§ 84.10 ηνπ βηβιίνπ [6]) ή ηελ Πξόηαζε 35 πνπ αθνινπζεί, νη δέζκεο (ΑΑ′ΜΜ′),
(ΒΒ′ΜΜ′), (ΓΓ′ΜΜ′), ζα είλαη αξκνληθέο, νπόηε, αλ νη δέζκεο απηέο ηκεζνύλ
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(αα′κκ′)=(ββ′κκ′)=(γγ′κκ′)=1.

(4).

Γειαδή, νη ηξεηο αξκνληθέο θπθιηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (1), κεηαζρεκαηίζζεθαλ ζηηο ηξεηο αξκνληθέο ζπλεπζεηαθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (4), θαη αληίζηξνθα: νη ηξεηο αξκνληθέο ζπλεπζεηαηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ
ηεο ζρέζεσο (4), κεηαζρεκαηίδνληαη ζηηο ηξεηο αξκνληθέο νκνθπθιηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (1), (Κξηηήξην 35, § 8.72).
πλεπώο, από Απιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε ηξηώλ Εεπγώλ πδπγώλ
εκείσλ, εύθνια κπνξνύκε λα πάξνπκε Απιή Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε
ηξηώλ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, θαη αληίζηξνθα.
Σνύην ζεκαίλεη όηη αλ έρνπκε ηελ κία από ηηο δύν ακέζσο παξαπάλσ ελειίμεηο, κπνξνύκε άκεζα λα πάξνπκε ηελ άιιε.
Σελ δέζκε (ΜΑΒΓΜ′Γ′Β′Α′), ή (καβγκ′γ′β′α′), νλνκάδνπκε «Απιή Αξκνληθή
Δλειημηθή Γέζκε ησλ ηξηώλ Εεπγώλ Αθηηλώλ» [ε νπνία πξνθαλώο γεληθά, δελ
είλαη πκκεηξηθή (§ 3.3), αιιά νύηε θαη Οξζννπηηθή (§ 7.12)].
Ζ Αξκνληθή Δλέιημε ηεο επζείαο (ε), είλαη πξνθαλώο Απιή ελόο Κιάδνπ. Αλ
όκσο ηελ παξαπάλσ δέζκε ηκήζνπκε κε επζεία (ε′) ζε άιιε θαηάιιεια επηιεγκέλε ζέζε, κπνξνύκε λα πάξνπκε άιιε Αξκνληθή Δλέιημε, πνπ λα είλαη
δύν θιάδσλ.
Παξαηήξεζε.
Ζ ελέιημε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη απνηειείηαη από ηξία Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα ηα ΜΑΜ′Α′, ΜΒΜ′Β′, ΜΓΜ′Γ′, κε θνηλή ηελ δηαγώληό ηνπο ΜΜ′.
8.65. Γηπιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε ηεζζάξσλ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, ή Γσδεθάδα Κπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ηεζζάξσλ Εεπγώλ πδπγώλ
εκείσλ (ρήκα 33),
Αλ Μ, Α, Β, Ν′, Β‟1, Α‟1, Μ′, Α1, Β1, Ν, Β‟, Α′, είλαη ζεκεηνζεηξά δώδεθα δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ ζε θύθιν (ν), ηέηνηα ώζηε ηα δύν πιήξε ηεηξάπιεπξα ΑΑ‟Α1 Α‟1
ΡΠ θαη ΒΒ‟Β1 Β‟1ΡΠ, πνπ ζρεκαηίδνληαη, λα έρνπλ θνηλό ην δηαγώλην ηξίγσλό
ηνπο ΚΡΠ ([4] §76 θαη §13 ηεο νξνινγίαο παξόληνο) θαη νη ΜΚΜ′Π θαη Ν′ΚΝΡ λα
είλαη επζείεο (όπνπ Κ≡ΑΑ1∩Α′Α′1∩ΒΒ1∩Β′Β′1, Ρ≡ΑΑ′∩ΒΒ′∩Β1Β′1∩Α1 Α′1 θαη
Π≡ΑΑ′1∩ΒΒ′1∩Α′Α1∩Β′Β1) (Τπάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε; Ζ απάληεζε είλαη ζεηηθή
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θαη δίλεηαη κε ηελ Καηαζθεπή 44, § 9.5, παξαθάησ), ηόηε εύθνια απνδεηθλύνπκε όηη ε ΜΚΜ′Π είλαη ε πνιηθή ηνπ Ρ, νπόηε ηα Μ, Μ′ ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα
δεύγε ησλ ζεκείσλ Α-Α′, Β-Β′, Α1- Α′1, Β1-Β′1. Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό
νξηζκό (§ 8.11), ζεκαίλεη όηη ηα δεύγε ζεκείσλ Α-Α′, Β-Β′, Α1- Α′1, Β1-Β′1, απνηεινύλ Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο Μ, Μ′ (§ 8.62 θαη §
8.64). Δπνκέλσο, ζα είλαη:
(ΑΑ′ ΜΜ′)=(ΒΒ′ ΜΜ′)= (Α1Α′1ΜΜ′)=(Β1Β′1ΜΜ′)=1,

(1).

Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ § 8.11, αιιά θαη (ζύκθσλα) κε ηελ Πξόηαζε 33 (§ 8.5),
αλ Γ είλαη ην κέζνλ ηνπ ΜΜ′, ηόηε ζα είλαη θαη:
ΜΓ2=Μ′Γ2=ΓΑ.ΓΑ′=ΓΒ.ΓΒ′= ΓΑ1.ΓΑ′1=ΓΒ1.ΓΒ′1.

(2).

Αλ  είλαη ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν), ηόηε ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα 2 (§ 84.10 ηνπ βηβιίνπ [6]) ή ηελ Πξόηαζε 35 πνπ αθνινπζεί, νη δέζκεο (ΑΑ′ΜΜ′),
(ΒΒ′ΜΜ′), (Α1Α′1ΜΜ′), (Β1Β′1ΜΜ′), ζα είλαη αξκνληθέο, νπόηε, αλ νη δέζκεο απηέο ηκεζνύλ από επζεία (ε), ζα είλαη θαη:
(αα′κκ′)=(ββ′κκ′)=(α1α′1κκ′)=(β1β′1κκ′)=1.

(3).

Δμάιινπ, γηα ηελ ίδηα παξαπάλσ ζεκεηνζεηξά, Μ, Α, Β, Ν′, Β‟ 1, Α‟1, Μ′, Α1, Β1, Ν,
Β‟, Α′, αλ ιεθζνύλ κόλν ηα δέθα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Β, Ν′, Β‟ 1, Α‟1, Α1, Β1, Ν,
Β‟, Α′, θαη αλ ηα ηέζζεξα δεύγε ζεκείσλ Α-Α‟1, Β-Β‟1, Α1 - Α′, Β1-Β‟, ρσξίδνπλ
αξκνληθά ην δεύγνο Ν, Ν′, ηόηε, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 8.11), ηα
ηέζζεξα δεύγε ζεκείσλ Α-Α‟1, Β-Β‟1, Α1 - Α′, Β1-Β‟, απνηεινύλ Απιή Αξκνληθή
Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο Ν, Ν′ (§ 8.62 θαη 8.64), νπόηε ζα είλαη:
(ΑΑ‟1ΝΝ′)=(ΒΒ‟1ΝΝ′)=(Α1Α′ΝΝ′)=(Β1Β‟ΝΝ′)=1.

(1′).

Σνύην, ζύκθσλα κε ηα γλσζηά (Θεώξεκα 3, § 8-4.10 ηνπ βηβιίνπ [6]), ζεκαίλεη
όηη, ηα ηεηξάπιεπξα , ΑΝΑ‟1 Ν′, ΒΝΒ‟1Ν′, Α1ΝΑ′Ν′, Β1ΝΒ‟Ν′, είλαη αξκνληθά θαη
άξα νη ΑΑ‟1, ΒΒ‟1, Α1Α′, Β1Β‟, ζα πεξλνύλ από ηνλ πόιν Π ηεο ΝΝ′ σο πξνο ηνλ
θύθιν (ν) (νξηζκόο ζηελ νξνινγία ηνπ βηβιίνπ ηνύηνπ § 8), αιιά θαη ε ΜΜ′
πεξλά από ηνλ πόιν Π ηεο ΝΝ′, θαζώο ην ηεηξάπιεπξν ΜΝΜ′Ν′ είλαη αξκνληθό.
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ § 8.11, αιιά θαη (ζύκθσλα) κε ηελ Πξόηαζε 33 (§ 8.5),
αλ Δ είλαη ην κέζνλ ηνπ ΝΝ′, ηόηε ζα είλαη θαη:
ΔΝ2=Ν′Δ2= ΔΑ.ΔΑ‟ = ΔΒ.ΔΒ‟ = ΔΑ1.ΔΑ′ = ΔΒ1.ΔΒ‟.

(2′).
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Αλ  είλαη ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν), ηόηε ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα 2 (§ 84.10 ηνπ βηβιίνπ [6]), νη δέζκεο (ΑΑ‟1ΝΝ′), (ΒΒ‟1ΝΝ′), (Α1Α′ΝΝ′), (Β1Β‟ΝΝ′),
ζα είλαη αξκνληθέο, νπόηε, αλ νη δέζκεο απηέο ηκεζνύλ από επζεία (ε), ζα είλαη
θαη:

(αα‟1 λλ′)=(ββ‟1λλ′)=(α1α′λλ′)=(β1β‟λλ′)=1.

(3′).

Αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηηο δύν καδί, ηηο παξαπάλσ Απιέο Δλειίμεηο, ηόηε:
1/. Από ηηο ζρέζεηο (1) θαη (1′) ⇒ (ΑΑ′ΜΜ′)= (ΒΒ′ΜΜ′)= (Α1Α′1ΜΜ′)= (Β1Β′1ΜΜ′)=
(ΑΑ‟1ΝΝ′)= (ΒΒ‟1ΝΝ′)= (Α1Α′ΝΝ′)= (Β1Β‟ΝΝ′)=1,

(4).

ελώ από ηηο ζρέζεηο (3) θαη (3′) ⇒(αα′κκ′)= (ββ′κκ′)= (α1α′1κκ′)=(β1β′1κκ′)= (αα‟1λλ′)= (ββ‟1λλ′)= (α1α′λλ′)= (β1β‟λλ′)=1.

(5).

Γειαδή εδώ, νη νθηώ αξκνληθέο θπθιηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (4),
κεηαζρεκαηίζζεθαλ ζηηο νθηώ αξκνληθέο ζπλεπζεηαθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο
ζρέζεσο (5), θαη αληίζηξνθα: νη νθηώ αξκνληθέο ζπλεπζεηαηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (5), κεηαζρεκαηίδνληαη ζηηο νθηώ αξκνληθέο νκνθπθιηθέο
ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (4) (Κξηηήξην 35).
πλεπώο, από Γηπιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε ηεζζάξσλ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, εύθνια κπνξνύκε λα πάξνπκε Γηπιή Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε ηεζζάξσλ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, θαη αληίζηξνθα.
Σνύην ζεκαίλεη όηη αλ έρνπκε ηελ κία από ηηο δύν ακέζσο παξαπάλσ ελειίμεηο, κπνξνύκε άκεζα λα πάξνπκε ηελ άιιε.
2/. Σελ δέζκε (ΑΜΑ′Β′ΝΒ1Α1Μ′Α′1Β′1Ν′), ή (ακα′β′λβ1α1κ′α′1β′1λ′), νλνκάδνπκε
«Γηπιή Αξκνληθή Δλειημηθή Γέζκε ησλ ηεζζάξσλ Εεπγώλ Αθηηλώλ» [ε νπνία
πξνθαλώο γεληθά, δελ είλαη πκκεηξηθή (§ 3.3), αιιά νύηε θαη Οξζννπηηθή (§
7.12)].
3/. Σα δεύγε ζεκείσλ Α-Α′, Β-Β′, Α1- Α′1, Β1- Β′1 θαη Α-Α‟1, Β-Β‟1, Α1- Α′, Β1-Β‟,
απνηεινύλ δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ «Γηπιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο
Σεζζάξσλ Εεπγώλ εκείσλ», κε δύν δεύγε Γηπιώλ εκείσλ ηα Μ-Μ′ θαη Ν-Ν′.
Αθόκε ηα ηέζζεξα δεύγε ζεκείσλ α-α′, β-β′, α1-α′1, β1-β′1 θαη α-α′ 1, β-β′1, α1-α′,β1-β′, απνηεινύλ ηέζζεξα δεύγε ζεκείσλ «Γηπιήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο
Δλέιημεο ηεζζάξσλ Εεπγώλ εκείσλ», κε δύν δεύγε Γηπιώλ εκείσλ ηα κ-κ′
θαη λ-λ′.
4/. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζρήκαηνο 33, απνηειεί ην ζηνηρεηώδεο ηκήκα εθείλν, από
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επαλάιεςε ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη θάζε άιιε ηέηνηα Δλέιημε 2λ Εεπγώλ εκείσλ θαη άξα είλαη πνιύ ρξήζηκε γηα ηε ζπνπδή- κειέηε ηνύησλ, αιιά θαη άιισλ
πην ζπλζέησλ εηδώλ αξκνληθώλ ελειίμεσλ.
5/. Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα, ε θαηαζθεπή ηπραίαο ηέηνηαο Δλειίμεηο,
είλαη εύθνιε ππόζεζε. Γηα ηελ θαηαζθεπή όκσο απηή, ζα αζρνιεζνύκε ιεπηνκεξώο αξγόηεξα, κε ζρεηηθό Πξόβιεκα (§ 9.5 , Καηαζθεπή 44).
6/. Ζ ελέιημε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη απνηειείηαη από ελλέα Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα ηα ΑΜΑ′Μ′, ΒΜΒ′Μ′, Α1ΜΑ′1 Μ′, Β1ΜΒ′1Μ′, κε θνηλή ηελ δηαγώληό
ηνπο ηελ ΜΜ′, ηα ΝΑΝ′Α′1, ΝΒΝ′Β′1, ΝΑ′Ν′Α1, ΝΒ′Ν′Β1, κε θνηλή ηελ δηαγώληό
ηνπο ηελ ΝΝ′ θαη ην ΜΝΜ′Ν′, πνπ είλαη πξνθαλώο αξκνληθό [Γειαδή νη δηαγώληέο ηνπο ΜΜ′ θαη ΝΝ′ είλαη ζπδπγείο, σο πξνο ην θύθιν (ν)].
Αθόκε, όπσο είπακε παξαπάλσ, κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη απνηειείηαη από δύν
εγγξάςηκα θπξηά πιήξε ηεηξάπιεπξα ηα ΑΑ‟Α1 Α‟1 ΡΠ θαη ΒΒ‟Β1 Β‟1ΡΠ, ηα νπνία έρνπλ θνηλό δηαγώλην ηξίγσλν ΚΡΠ (νξνινγία § 13).
Δπίζεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη απνηειείηαη από δύν εγγξάςηκα ηεηξάπιεπξα
ΑΑ′Α1Α′1, ΒΒ′Β1Β′1, ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα δεύγε ησλ απέλαληη πιεπξώλ
ηνπο, είλαη ζπδπγή σο πξνο δεύγνο ζπδπγώλ επζεηώλ ΜΜ′, ΝΝ′ αληίζηνηρα, σο
πξνο ηνλ ίδην θύθιν.
Γειαδή, νη πιεπξέο ΑΑ′, ΒΒ′, Α1Α′1, Β1Β′1, είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΜΜ′ θαη νη ΑΑ′1, ΒΒ′1, Α′Α1, Β′Β1, είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΝΝ′, ελώ νη ΜΜ′, ΝΝ′, είλαη ζπδπγείο
κεηαμύ ηνπο.
8.66. Απιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
ε αλαινγία κε ηηο παξαγξάθνπο 8.61, 8.62 θαη 8.64, έρνπκε θαη ηελ Απιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, αξθεί, γηα παξάδεηγκα, ζην ζρήκα 32, αληί γηα ηα ηξία δεύγε ζεκείσλ Α-Α′, Β-Β′, Γ-Γ′, έρνπκε λ
Εεύγε πδπγώλ εκείσλ, ησλ νπνίσλ νη επζείεο πνπ νξίδνπλ, πεξλνύλ από
ηνλ πόιν Ρ ηεο ΜΜ′.
8.67. Γηπιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε 2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
ε αλαινγία κε ηηο Γηπιέο πλεπζεηαθέο Δλειίμεηο 2λ Εεπγώλ εκείσλ (§ 3.81)
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θαη ζε ζρέζε κε ηηο παξαγξάθνπο 8.63, θαη 8.65, έρνπκε θαη ηελ Γηπιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε 2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο
νπνίαο αξθεί γηα παξάδεηγκα, ζην ζρήκα 33, αληί γηα ηα δύν πιήξε ηεηξάπιεπξα ΑΑ′Α1 Α′1ΡΠ, ΒΒ′Β1Β′1ΡΠ, θαηαζθεπάζνπκε λ ηέηνηα πιήξε ηεηξάπιεπξα, εγγεγξακκέλα ζηνλ ίδην θύθιν, ησλ νπνίσλ λα ζπκπίπηνπλ ηα δηαγώληα
ηξίγσλά ηνπο (Βιέπε [4] § 76 θαη § 13 ηεο νξνινγίαο ηνπ παξόληνο).
Ζ θαηαζθεπή ηνύησλ γίλεηαη όπσο ζηελ παξάγξαθν 9.5 (Καηαζθεπή 44), αλαθέξζεθε.
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8.7. Ηδηόηεηεο ησλ Αξκνληθώλ Οκνθπθιίθώλ Δλειίμεσλ.
Γεληθά.
ηελ παξάγξαθν 3.92 αλαθέξζεθαλ νη ηδηόηεηεο ησλ Αξκνληθώλ πλεπζεηαθώλ
Δλειίμεσλ.
Οη ηδηόηεηεο απηέο, όπσο αλαθέξακε ζηελ παξάγξαθν 8.4 θαη ζα δηαπηζηώζακε παξαθάησ, αιεζεύνπλ θαη γηα ηηο Αξκνληθέο Οκνθπθιηθέο Δλειίμεηο. Απηά ζα
απνδεηρζνύλ κε ηηο Πξνηάζεηο (Κξηηήξηα), πνπ αθνινπζνύλ.
Πξνηνύ όκσο αλαθεξζνύκε ζηηο ηδηόηεηεο απηέο, ζα πξνεγεζνύλ δύν βνεζεηηθέο Πξνηάζεηο, πνπ ζα καο ρξεηαζζνύλ παξαθάησ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο,
θαη‟ εμαίξεζε εδώ, αλ θαη ε θπζηθή ηνπο ζέζε είλαη ην Βήηα Μέξνο ηνπ παξόληνο. Μάιηζηα ε δεύηεξε απ‟ απηέο έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηηο παξαγξάθνπο 8,61 έσο 8,65, αιιά όρη γηα ηελ απόδεημε Πξνηάζεσλ.
8.71. Βνεζεηηθή Πξόηαζε (Λήκκα).
Κξηηήξην 34 (ρήκα 34).
Γίλεηαη, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) θπξηό εμάπιεπξν ΑΓΓ′ΒΓ′Γ. Αλ ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ είλαη αξκνληθό, ηόηε θαη κόλν ηόηε αξκνληθό ζα είλαη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓ′ΒΓ′, αλ είλαη ΑΒ∩ΓΓ′∩ΓΓ′≡Κ.

Απόδεημε.

Α

α). Δπζύ.
Αλ

ην

Γ

ηεηξάπιεπξν

Γ

ΑΓΒΓ είλαη αξκνληθό, θαη
είλαη ΑΒ∩ΓΓ′∩ΓΓ′≡Κ, ηό-

Ο

θαη

ην

Ρ'

ηεηξάπιεπξν

ΑΓ′ΒΓ′ είλαη αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ην
ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ είλαη
αξκνληθό, νη ΑΒ θαη ΓΓ

Ρ

Κ

ηε ζα απνδείμνπκε, όηη

Γ'
Γ'

χ

Β

χήκα 34.
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ζα είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν) (νξηζκόο § 8 ηεο νξνινγίαο), νπόηε ε
ΓΓ ζα πεξλά από ηνλ πόιν Ρ ηνπ ΑΒ, ν νπνίνο πόινο Ρ, πινπνηείηαη από
ηελ ηνκή ηεο εθαπηνκέλεο ζην Α θαη ηεο θάζεηεο ΟΡ από ην Ο ζηελ ΑΒ. Γηα λα
είλαη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓ′ΒΓ′ αξκνληθό, πξέπεη θαη ε Γ′Γ′ λα πεξλά από ηνλ
πόιν Ρ ηεο ΑΒ.
Έηζη, αλ ε Γ′Γ′ δελ πεξλά από ην Ρ, ηόηε ε Γ′Γ′ ζα ηέκλεη ηελ ΓΓ, ζε έλα άιιν
ζεκείν Ρ′.
Αιιά ηόηε, ην Ρ′ ζα είλαη ζπδπγέο ηνπ Κ≡ΓΓ′∩ΓΓ′ θαη άξα ηνύην (ην Ρ′) ζα αλήθεη θαη ζηελ πνιηθή Ρρ ηνπ Κ, πνπ είλαη ε θάζεηε ζηελ ΟΡ ζην Ρ. Γειαδή ην Ρ′
ζα αλήθεη ζπγρξόλσο ζηελ ΓΓ αιιά θαη ζηελ Ρρ. Άξα ηνύην ζπκπίπηεη ζηελ
ηνκή ηνπο, πνπ είλαη ην Ρ, νπόηε Ρ′≡Ρ, ή όηη θαη ε Γ′Γ′ πεξλά από ην Ρ.
Έηζη, αθνύ ε Γ′Γ′ πεξλά από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΑΒ, νη ΑΒ, Γ′Γ′ είλαη ζπδπγείο,
επνκέλσο θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓ′ΒΓ′ ζα είλαη αξκνληθό (νξηζκόο).
(β). Αληίζηξνθν.
Αλ ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΒΓ, ΑΓ′ΒΓ′ είλαη αξκνληθά, ζα απνδείμνπκε, όηη είλαη
ΑΒ∩ΓΓ′∩ΓΓ′≡Κ.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΒΓ, ΑΓ′ΒΓ′ είλαη αξκνληθά, νη δηαγώληέο ηνπο ΓΓ, Γ′Γ′ ζα είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΑΒ. Γειαδή, νη ΓΓ, Γ′Γ′ ζα πεξλνύλ
από ην πόιν Ρ ηεο ΑΒ, ή νη ΓΓ, Γ′Γ′ ηέκλνληαη ζην Ρ. Άξα, ην Ρ θαη ε ηνκή
Κ≡ΓΓ′∩ΓΓ′, ζα είλαη ζεκεία ζπδπγή σο πξνο ηνλ θύθιν (ν) θαη επεηδή ην Ρ είλαη ν πόινο ηεο ΑΒ, ην Κ ζα αλήθεη ζηελ πνιηθή ΑΒ ηνπ Ρ, νπόηε Κ ∈ΑΒ, ή
ΑΒ∩ΓΓ′∩ΓΓ′≡Κ.
Παξαηεξήζεηο
(α). Σελ Πξόηαζε 34, ηελ δηαηππώλνπκε κε άιιν ηξόπν θαη ηελ απνδεηθλύνπκε
ζην Γέιηα Μέξνο θαη κε δύν άιινπο κεηξηθνύο ηξόπνπο (Κξηηήξην 207), αιιά
θαη έλαλ κε ηε κέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(β). Δίλαη πξνθαλέο όηη ε Πξόηαζε 34, αιεζεύεη θαη αλ αληί ηνπ ηεηξάπιεπξνπ
ΑΓΒΓ, δίλεηαη όηη αξκνληθό είλαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓ′ΒΓ′.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΒΓ, ΑΓ′ΒΓ′, έρνπλ θνηλή ηελ δηαγώληό
ηνπο ΑΒ.
(δ). Σν αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 34, είλαη ζρεηηθό κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 51.
(ε). ρεηηθά είλαη θαη ηα Κξηηήξηα 207, 208.
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8.72. Βνεζεηηθή Πξόηαζε (Λήκκα).
Γσδέθαην Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Σεηξάπιεπξνπ.
Πξόθεηηαη γηα ηελ Πξόηαζε 2 ηεο § 8-4.10 ηεο Γεσκεηξίαο [6], επεθηεηλόκελε
θαη ζην αληίζηξνθό ηεο.
Κξηηήξην 35 (ρήκα 35).
Κάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, είλαη Αξκνληθό, αλ θαη
κόλν αλ, ε δέζκε (ΑΓΒΓ) πνπ έρεη θέληξν ηπραίν ζεκείν  ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ θύθινπ (θ), είλαη αξκνληθή.

Απόδεημε.

Α

α). Δπζύ.
Γειαδή, αλ ην ηεηξάπιεπξν
ΑΒΓΓ είλαη αξκνληθό, ηόηε θαη
ε δέζκε (ΑΓΒΓ), είλαη αξκν-

Κ

ληθή.
Πξαγκαηηθά, αλ πρ θέξνπκε

α' Γ

α

ηηο εθαπηόκελεο ζηα Α, Γ πνπ
ηέκλνληαη ζην ζεκείν γ, ε ΒΓ



(θ)

γ

γ'

Β

ζα πεξλά από ηνλ πόιν γ ηεο

Γ

ΑΓ, θαζώο ην ηεηξάπιεπξν

χήκα 35.

ΑΒΓΓ είλαη αξκνληθό, (Οξηζκόο), ελώ αλ α≡ΑΓ∩ΒΓ, σο γλσζηό, ζα είλαη:
(ΒΓαγ)=1 ⇒Α(ΒΓαγ)=1 ή Α(ΒΓΓΑ)=1.

(1).

Αλ γ′′≡Α∩ΒΓ, επεηδή, ∠ΒΓ = ∠ΒΑΓ , ∠ΓΓ =∠ΓΑΓ , ∠Γγ' =∠ΑΓΓ =∠ΓΑγ ,
θαη επεηδή ε γ' πεξλά από ην Α, ζα είλαη: (ΒΓΓγ') ή (ΒΓΓΑ)= Α(ΒΓΓΑ) θαη
άξα ιόγσ ηεο (1), είλαη θαη (ΒΓΓΑ)= (ΑΓΒΓ)=1. Γειαδή πξαγκαηηθά ε δέζκε
(ΑΓΒΓ) είλαη αξκνληθή.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ε δέζκε (ΑΓΒΓ) είλαη Αξκνληθή, ηόηε θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ
είλαη Αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, αλ ε εθαπηόκελε ζην Α ηέκλεη ηελ ΒΓ ζην γ, ε Α ζην γ′ θαη ε ΑΓ

195 .

πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο.

ζην α, ηόηε απνδεηθλύνπκε όπσο ζην επζύ, όηη ε δέζκε (ΑΓΒΓ) ή (ΒΓΓΑ) ή
(ΒΓΓγ′) είλαη ίζε κε ηελ δέζκε Α(ΑΓΒΓ) ή Α(ΒΓΓΑ) ή Α(ΒΓαγ). Αιιά ε δέζκε
(ΑΓΒΓ) καο δίλεηαη όηη είλαη αξκνληθή, νπόηε αξκνληθή ζα είλαη θαη ε ίζε ηεο
Α(ΒΓαγ) ή (ΒΓαγ)=1. Σνύην ζεκαίλεη όηη ην α είλαη έλα ζεκείν ηεο πνιηθήο ηνπ
γ, σο πξνο ηνλ θύθιν (θ). Αθόκε επεηδή ε Αγ είλαη εθαπηόκελε θαη ην Α ζα είλαη έλα δεύηεξν ζεκείν ηεο πνιηθήο ηνπ γ. Άξα, ε Αα ή ΑΓ είλαη ε πνιηθή ηνπ γ,
ή όηη ε ΒΓ πεξλά από ηνλ πόιν γ ηεο ΑΓ. Σνύην θαλεξώλεη όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη αξκνληθό (νξηζκόο).
(γ). Γηεξεύλεζε.
Σν θξηηήξην απηό αιεζεύεη θαη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην  ζπκπέζεη κε κία θνξθή ηνπ ηεηξάπιεπξνπ.
Πξαγκαηηθά, αλ ην  ζπκπέζεη πρ ζηελ θνξπθή Α, ηόηε ε αθηίλα Α ηεο δέζκεο
(ΒΓΓΑ) ζα ζπκπέζεη πξνθαλώο κε ηελ εθαπηόκελε Αγ ζην ζεκείν Α, νπόηε
ε γσλία ∠Γγ' = ∠ΑΓΓ =∠ΓΑγ θαη άξα αληί γηα ηε δέζκε (ΒΓΓΑ), ζα έρνπκε
ηελ δέζκε Α(ΒΓΓγ) ή Α(ΒΓαγ), πνπ είλαη αξκνληθή.
πκπέξαζκα.
Σν παξαπάλσ Κξηηήξην είλαη ζεκαληηθό, γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο, ηηο
νπνίεο ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ θαη γηαηί καο επηηξέπεη ηνύην λα δώζνπκε
θαη ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό νξηζκό γηα ηελ Αξκνληθή Κεληξηθή Γέζκε Σεζζάξσλ Δπζεηώλ εθηόο ηνπ κέρξη ηώξα γλσζηνύ καο (Γεσκεηξίεο [30] § 411, ή
[28] (ηεύρνο Β′, § 338):
«Μηα Κεληξηθή Γέζκε Σεζζάξσλ Δπζεηώλ, θαινύκε Αξκνληθή, αλ ηελ δέζκε
απηή θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν θαη νη ηνκέο ηεο κε ηνλ θύθιν απηό
απνηεινύλ θνξπθέο αξκνληθνύ ηεηξάπιεπξνπ».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, αλάινγα Κξηηήξηα, αιεζεύνπλ θαη ζε άιια Αξκνληθά Πνιύπιεπξα, όπσο ην Αξκνληθό Δμάπιεπξν, Οθηάπιεπξν, Γεθάπιεπξν, θηι (Κξηηήξηα 96-98).
(β). Όπσο θαη ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα είδακε, κε ην Κξηηήξην απηό, επεθηείλεηαη ν νξηζκόο ησλ Αξκνληθώλ Γεζκώλ από επζεία θαη ζε θύθιν.
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(γ). Ζ Πξόηαζε 35 απνηειεί ην δσδέθαην θξηηήξην αξκνληθόηεηαο ηεηξάπιεπξνπ. Σα πξώηα δέθα θξηηήξηα αξκνληθόηεηαο ηνπ αξκνληθνύ ηεηξάπιεπξνπ,
έρνπκε επηλνήζεη παιηόηεξα θαη πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν [31]. Σα Κξηηήξηα
11, 13, 14, βξίζθνληαη ζηηο Πξνηάζεηο 33, 122, 133, αληίζηνηρα.
(δ). Σν Κξηηήξην απηό έρεη γξαθεί ζηε ζέζε απηή, γηαηί ζα καο ρξεηαζζεί ζαλ
βνεζεηηθό Κξηηήξην, ζηελ απόδεημε θαη ιύζε Πξνηάζεσλ θαη Πξνβιεκάησλ,
αλ θαη ε θαλνληθή ηνπ ζέζε πξέπεη λα είλαη ζηελ παξάγξαθν 19.1 ζηε ζέζε
ηνπ Κξηηεξίνπ 96.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 33, 97, 96, 98, 122, 133.
8.73. Ηδηόηεηα Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Δλέιημεο.
Κξηηήξην Δλειημηθόηεηαο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 2 § 3.93, θαη ζε θύθιν (βειηησκέλε).
Κξηηήξηα 36 (ρήκα 36).
Αλ ζε θύθιν (ν) δίλνληαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Μ, Α, Β, Μ′, Β', Α', από ηα νπνία ηα δεύγε Α, Α' θαη Β, Β' βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία
Μ, Μ′, ηόηε ζα είλαη:

(ΑΒΜ′Α')=(Α'Β'Μ′Α), (ΑΒΜΑ')=(Α'Β'ΜΑ),

(1).

(ΒΑΜΒ')=(Β'Α'ΜΒ), (ΒΑΜ′Β')=(Β'Α'Μ′Β).

(2).

θαη αληίζηξνθα, αλ γηα ηα παξαπάλσ έμη δηαηεηαγκέλα ζεκεία θύθινπ (ν), ηα
δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Α', ή Β, Β' ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα ζεκεία Μ, Μ′ θαη αιεζεύεη ε κηα από ηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ ηζόηεηεο, ηόηε θαη ηα δύν δεύγε ησλ
ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β', βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα Μ,
Μ′.

Απόδεημε.
α). Δπζύ.
1ε Πεξίπησζε. Θα απνδείμνπκε όηη αιεζεύεη ε πξώηε ησλ (1).
ηελ πεξίπησζε απηή, επεηδή ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Α′ θαη Β, Β′ βξίζθνληαη
ζε Αξκνληθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία Μ, Μ′, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό
(§ 8.11), ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Α′ θαη Β, Β′, ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά, ην δεύγνο
ησλ ζεκείσλ Μ, Μ′. Σνύην ζεκαίλεη όηη νη ΑΑ′ θαη ΒΒ′, ζα πεξλνύλ από ηνλ
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πόιν Ρ ηεο ΜΜ′, ελώ ε πνιηθή ΜΜ′ ηνπ Ρ, ζα πεξλά από ηηο ηνκέο ΑΒ′∩Α′Β≡Κ,
ΑΒ∩Α′Β′≡Π.
α
β1
Μ
Α

κ' 1

Α'

β' 1

κ' β
β'

α' 1

(ε)



Ο

α'

κ1

Ρ

Ν
Κ

(Ο)

Β'
Β

Μ'

(ε')

κ

α1

χήκα 36.
Π

Έηζη, επεηδή ηα Κ, Μ′, Π, είλαη ζπλεπζεηαθά θαη ε ΒΒ1Β′ είλαη επζεία (όπνπ
ΜΜ′∩ΒΒ′≡Β1), ζύκθσλα κε γλσζηό καο Θεώξεκα § 335β ηεο Γεσκεηξίαο [26],
ζα είλαη:
Β′(ΚΒ1Μ′Π)=Β(ΚΒ1Μ′Π), ή Β′(ΑΒΜ′Α')=Β(Α'Β'Μ′Α), ή (ΑΒΜ′Α')=(Α'Β'Μ′Α).
Γειαδή, αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε πξώηε ηζόηεηα ησλ (1).
2ε Πεξίπησζε. Θα απνδείμνπκε όηη αιεζεύεη ε δεύηεξε ησλ (1).
Οκνίσο, επεηδή ηα Κ, Μ, Π, είλαη ζπλεπζεηαθά, ζα είλαη:
Β′(ΚΒ1ΜΠ)=Β(ΚΒ1ΜΠ), ή Β′(ΑΒΜΑ')=Β(Α'Β'ΜΑ), νπόηε ζύκθσλα κε ην
Θεώξεκα 336 ηεο Γεσκεηξίαο [26], ζα είλαη: (ΑΒΜΑ')=(Α'Β'ΜΑ).
Γειαδή, αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε δεύηεξε ηζόηεηα ησλ (1).
3ε Πεξίπησζε. Θα απνδείμνπκε όηη αιεζεύεη ε πξώηε ησλ (2).
Αλ ΜΜ′∩ΑΑ′≡Α1, νκνίσο ζα είλαη:
Α′(ΚΑ1ΜΠ)=Α(ΚΑ1ΜΠ), ή Α′(ΒΑΜΒ')=Α(Β'Α'ΜΒ), ή (ΒΑΜΒ')=(Β'Α'ΜΒ).
Γειαδή, αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε πξώηε ηζόηεηα ησλ (2).
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4ε Πεξίπησζε. Θα απνδείμνπκε όηη αιεζεύεη ε δεύηεξε ησλ (2).
Οκνίσο ζα είλαη:
Α′(ΚΑ1Μ′Π)=Α(ΚΑ1Μ′Π), ή Α′(ΒΑΜ′Β')=Α(Β'Α'Μ′Β), ή (ΒΑΜ′Β')=(Β'Α'Μ′Β).
Γειαδή, αιεζεύεη πξαγκαηηθά θαη ε δεύηεξε ηζόηεηα ησλ (2).
(β). Αληίζηξνθν.
1ε Πεξίπησζε.


Αλ αιεζεύεη ε πξώηε ησλ (1) θαη ηα Α, Α′. ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′.

ηελ πεξίπησζε απηή, αλ ΜΜ′∩ΒΒ′≡Β1, ΑΒ′∩Α′Β≡Κ, ΑΒ∩Α′Β′≡Π θαη επεηδή
από ηελ ππόζεζε είλαη:.
(ΑΒΜ′Α')=(Α'Β'Μ′Α) ή Β′(ΑΒΜ′Α')=Β(Α'Β'Μ′Α), ή Β′(ΚΒ1Μ′Π)=Β(ΚΒ1Μ′Π). Σνύην
ζεκαίλεη όηη νη ηνκέο Κ, Β1, Μ′, Π, είλαη ζπλεπζεηαθέο, θαζώο ε ΒΒ1Β′ είλαη επζεία (Θεώξεκα 335γ ηεο Γεσκεηξίαο [26]).
Αθόκε, επεηδή από ηελ ππόζεζε είλαη:
(ΑΒΜ′Α')=(Α'Β'Μ′Α)=ξ ⇔ (ΑΜ′ΒΑ')=(Α'Μ′Β′Α)=1-ξ ⇔

ΑΒ Μ' Α' Α' Β' Μ' Α
ΑΒ Μ' Β' Α' Μ'
=
.
=1.
⇔
.
.
.
ΒΜ' Α' Α Β' Μ' ΑΑ '
ΒΜ' Β' Α' Μ' Α

(3).

Δμάιινπ, επεηδή από ηελ ππόζεζε ηα Α, Α′ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′, ζα είλαη θαη

Α' Μ' Α' Μ
ΑΒ Μ' Β' Α' Μ
, νπόηε ε (3) γίλεηαη:
.
=1.
=
.
Μ' Α ΜΑ
ΒΜ' Β' Α' ΜΑ

(4).

Ζ ζρέζε (4) θαλεξώλεη [Βνεζεηηθή Πξόηαζε 5 (Δ′ Μέξνπο) (ζρήκα 5α)], όηη ην
θπξηό εμάπιεπξν ΑΒΜ′Β′Α′Μ έρεη ηηο δηαγώληέο ηνπ ζπληξέρνπζεο. Γειαδή είλαη ΜΜ′∩ΑΒ′∩Α′Β≡Κ, ή Κ ∈ΜΜ′, νπόηε νη επζείεο ΜΚΜ′ θαη ΚΜ′Π έρνπλ θνηλά
ηα δύν ζεκεία ηνπο Κ, Μ′ θαη άξα ε ΜΚΜ′Π ζα είλαη επζεία.
Έηζη, αλ ΑΑ′∩ΒΒ′≡Ρ, επεηδή είλαη ΑΒ′∩Α′Β≡Κ θαη ΑΒ∩Α′Β′≡Π, ε ΚΠ ή ε ΜΚΜ′Π
ζα είλαη ε πνιηθή ηνπ Ρ, νπόηε αθνύ νη ΑΑ′ θαη ΒΒ′, πεξλνύλ από ηνλ πόιν Ρ
ηεο ΜΜ′ ηα Α, Α′ θαη Β, Β′, ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Μ, Μ′.
Σνύην ζεκαίλεη όηη ηα Α, Α′ θαη Β, Β′ βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε (Οξηζκόο
§ 8.11), κε Γηπιά εκεία ηα ΜΜ′.


Αλ αιεζεύεη ε πξώηε ησλ (1) θαη ηα Β, Β′. ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′.

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, εύθνια
βξίζθνπκε όηη αιεζεύεη ε ζρέζε (3).
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Δμάιινπ, επεηδή από ηελ ππόζεζε ηα Β, Β′ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′, ζα είλαη:

Β' Μ' Β' Μ
, νπόηε ε (3) γίλεηαη:
=
Μ' Β ΜΒ

ΑΒ ΜΒ' Α' Μ'
.
=1.
.
ΒΜ Β' Α' Μ' Α

(4′).

Ζ ζρέζε (4′) θαλεξώλεη [Βνεζεηηθή Πξόηαζε 5 (Δ′ Μέξνπο) (ζρήκα 5β)], όηη ην
κε θπξηό εμάπιεπξν ΑΒΜΒ′Α′Μ′, έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο. Γειαδή είλαη
ΜΜ′∩ ΑΒ′∩Α′Β≡Κ, ή Κ ∈ΜΜ′, ή όηη ε ΜΚΜ′ είλαη επζεία θαη επεηδή ζα έρνπκε
βξεη όπσο παξαπάλσ, όηη θαη ε ΚΜ′Π είλαη επίζεο επζεία, επζεία ζα είλαη θαη ε
ΜΚΜ′Π, νπόηε ζπλερίδνπκε όπσο παξαπάλσ θαη βξίζθνπκε πάιη όηη ηα Α, Α′
θαη Β, Β′ βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα Μ, Μ′ (νξηζκόο).
2ε κέρξη 4ε Πεξίπησζε.
Με αλάινγνπο ηξόπνπο απνδεηθλύνπκε θαη ηηο πεξηπηώζεηο απηέο (βιέπε θαη
αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο ηνπ Κξηηεξίνπ 37 πνπ αθνινπζεί.
Παξαηεξήζεηο.
(α). ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ αιεζεύεη ην Κξηηήξην 36 θαη πνπ είλαη:
(ΑΜ′ΒΑ′) =(Α′Μ′Β′Α)=1,

(6).

ηόηε ην δνζκέλν θπξηό εμάπιεπξν ΜΑΒΜ′Β′Α′, είλαη αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, ηόηε, επεηδή ζα είλαη ΑΒ′∩Α′Β∩ΜΜ′≡Κ θαη επεηδή από ηελ (6),
πξνθύπηεη όηη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΜ′Α′ θαη Α′Β′Μ′Α, είλαη αξκνληθά, ελώ, ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 34 θαη ηα ηεηξάπιεπξα Β′Α′ΜΒ, ΒΑΜΒ′, ζα
είλαη αξκνληθά.
Αιιά, επεηδή δίλεηαη όηη θαη ηα Α, Α′ θαη Β, Β′ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′ θαη
ηα ηεηξάπιεπξα ΑΜΑ′Μ′ θαη ΒΜ′Β′Μ είλαη αξκνληθά.
Δπνκέλσο ην εμάπιεπξν απηό έρεη θαη ηα έμη ηεηξάπιεπξά ηνπ ΑΒΜ′Α′, Α′Β′Μ′Α,
Β′Α′ΜΒ, ΒΑΜΒ′, ΑΜΑ′Μ′ θαη ΒΜ′Β′Μ αξκνληθά. Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό
νξηζκό πνπ ζα δώζνπκε ζην Β′ Μέξνο, ζεκαίλεη όηη ην εμάπιεπξν απηό ζα είλαη αξκνληθό (§ 16.1β).
ηελ πεξίπησζε απηή ηελ ελέιημε απηή νλνκάδνπκε «Γπζαξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε» (Βιέπε θαη § 3.4, γηα Γπζαξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε).
(β). Δίλαη πξνθαλέο όηη ε Πξόηαζε 36, απνηειεί επέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 2 §
3.93, από επζεία θαη ζε θύθιν.
(γ). Δίδακε ζηελ παξάγξαθν 8.62, όηη αλ  είλαη ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν)
(ρήκα 36) θαη αλ ηε δέζκε (ΜΑΒΜ′Β′Α′) ηκήζνπκε κε ηπραία επζεία (ε), ηόηε
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θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ α, α′ θαη β, β′ ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα κ, κ′.
Έηζη, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε 36, ζα είλαη:
(ΑΒΜ′Α′)=(Α′Β′Μ′Α).

(7).

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα § 336 ηεο Γεσκεηξίαο [26], γηα ην ζεκείν
 από ηελ (7), παίξλνπκε:
(ΑΒΜ′Α′)=(Α′Β′Μ′Α) ή (αβκ′α′)=(α′β′κ′α) ή (αβκ′α′)=(α′β′κ′α).
Ζ ηειεπηαία ζρέζε θαλεξώλεη όηη επαιεζεύεηαη ε Πξόηαζε 2 § 3.93, αιιά κε
άιιν ηξόπν, γηα ηελ παξαπάλσ Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε.
Αθόκε, από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη θαη έλαο άιινο ηξόπνο θαηαζθεπήο κηαο
ηέηνηαο ζπλεπζεηαθήο ελέιημεο (Καηαζθεπέο 14 θαη 19).
8.74. Ηδηόηεηα Απιήο Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Δλέιημεο.
Κξηηήξην Δλειημηθόηεηαο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 4 § 3.95, θαη ζε θύθιν (βειηησκέλε).
Κξηηήξην 37 (ρήκα 36).
Αλ ζε θύθιν (ν) δίλνληαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Μ, Α, Β, Μ′, Β', Α', από ηα νπνία ηα δεύγε Α, Α' θαη Β, Β' βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά
ζεκεία Μ, Μ′, ηόηε ζα είλαη:

ΑΒ Μ' Β' Α' Μ'
.
=1,
.
ΒΜ' Β' Α' Μ' Α

(1),

ΒΑ Μ' Α' Β' Μ'
.
=1.
.
ΑΜ' Α' Β' Μ' Β

(1′),

ΒΑ ΜΑ' Β' Μ
.
=1,
.
ΑΜ Α' Β' ΜΒ

(2),

ΑΒ ΜΒ' Α' Μ
.
=1.
.
ΒΜ Β' Α' ΜΑ

(2′).

θαη αληίζηξνθα, αλ γηα ηα παξαπάλσ έμη δηαηεηαγκέλα ζεκεία θύθινπ (ν), ην
δεύγνο ησλ ζεκείσλ Α, Α', ή Β, Β' ρσξίδεη αξκνληθά ηα ζεκεία Μ, Μ′ θαη αιεζεύεη ε κηα από ηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ ηζόηεηεο, ηόηε θαη ηα δύν δεύγε ησλ
ζεκείσλ Α, Α' θαη Β, Β', βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα Μ, Μ′.
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Απόδεημε.
1νο Σξόπνο [Με βάζε ηελ Πξόηαζε 36 (§ 8.73)].
α). Δπζύ.
1ε Πεξίπησζε. Θα απνδείμνπκε όηη αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (1) θαη (1′).
ύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 36 [ρέζε πξώηε ησλ (1)], είλαη:
(ΑΒΜ′Α')=(Α'Β'Μ′Α)=ξ ⇔ (ΑΜ′ΒΑ')=(Α'Μ′Β′Α)=1-ξ ⇔

ΑΒ Μ' Α' Α' Β' Μ' Α
ΑΒ Μ' Β' Α' Μ'
=
.
=1.
⇔
.
.
.
ΒΜ' Α' Α Β' Μ' ΑΑ '
ΒΜ' Β' Α' Μ' Α

(3).

Γειαδή, αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε (1).
ην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ δεύηεξε ζρέζε ησλ
(2), ηεο Πξόηαζεο (36). Σόηε είλαη:
(ΒΑΜ′Β')=(Β'Α'Μ′Β) ⇔ (ΒΜ′ΑΒ')=(Β'Μ′Α'Β).

ΒΑ Μ' Β' B' Α' Μ' Β
ΑΒ Μ' Β' Α' Μ'
=
.
=1.
⇔
.
.
.
ΑΜ' B' B Α' Μ' ΒΒ'
ΒΜ' Β' Α' Μ' Α

(4).

Γειαδή, αιεζεύεη θαη πάιη ε (1).
Ζ ζρέζε (1′) αιεζεύεη, θαζώο, από ηελ (1), πνπ αιεζεύεη, παίξλνπκε άκεζα ηελ
(1′).
2ε Πεξίπησζε. Θα απνδείμνπκε όηη αιεζεύνπλ νη (2) θαη (2′).
ύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 36 [ρέζε δεύηεξε ησλ (1)], είλαη:
(ΑΒΜΑ')=(Α'Β'ΜΑ)=ξ ⇔ (ΑΜΒΑ')=(Α'ΜΒ′Α)=1-ξ ⇔

ΑΒ ΜΑ' Α' Β' ΜΑ
ΒΑ ΜΑ' Β' Μ
=
.
=1.
⇔
.
.
.
ΒΜ Α' Α Β' Μ ΑΑ '
ΑΜ Α' Β' ΜΒ

(5).

Γειαδή, αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε ζρέζε (2).
ην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξώηε ζρέζε ησλ
(2), ηεο Πξόηαζεο (36). Σόηε είλαη:
(ΒΑΜΒ')=(Β'Α'ΜΒ) ⇔ (ΒΜΑΒ')=(Β'ΜΑ'Β ⇔

ΒΑ ΜΒ' B' Α' ΜΒ
ΒΑ ΜΑ' Β' Μ
=
.
=1.
⇔
.
.
.
ΑΜ B' B Α' Μ ΒΒ'
ΑΜ Α' Β' ΜΒ

(6).

Γειαδή, αιεζεύεη θαη πάιη ε (2).
Ζ (2′) αιεζεύεη, θαζώο από ηελ (2) πνπ αιεζεύεη, παίξλνπκε άκεζα ηελ (2′).
(β). Αληίζηξνθν.
1ε Πεξίπησζε.


Αλ αιεζεύεη ε (1) θαη ηα Α, Α′ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′.
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ηελ πεξίπησζε απηή, ζύκθσλα κε ηελ ηζνδπλακία (3) ηνπ παξαπάλσ επζέσο, ζα είλαη:

ΑΒ Μ' Β' Α' Μ'
.
=1 ⇔ (ΑΒΜ′Α')=(Α'Β'Μ′Α), νπόηε ζύκθσλα κε
.
ΒΜ' Β' Α' Μ' Α

ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο 36 (πεξίπησζε 1), ηα Α, Α′ θαη Β, Β′ ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα Μ, Μ′.


Αλ αιεζεύεη ε (1) θαη ηα Β, Β′ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′.

Αθνύ αιεζεύεη ε (1) βξίζθνπκε όπσο ακέζσο παξαπάλσ όηη ζα είλαη θαη
(ΑΒΜ′Α′)=(Α′Β′Μ′Α), νπόηε ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο 36 (πεξίπησζε 1) θαη πάιη ηα Α, Α′ θαη Β, Β′ ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε κε
δηπιά ζεκεία ηα Μ, Μ′.


Αλ αιεζεύεη ε (1′) θαη ηα Α, Α′ ή ηα Β, Β′ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′.

Σόηε, αθνύ από ηελ (1′) πξνθύπηεη άκεζα ε (1), αλαγόκαζηε ζηηο ακέζσο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο.
2ε Πεξίπησζε.


Αλ αιεζεύεη ε (2) ή ε (2′) θαη ηα Α, Α′ ή ηα Β, Β′ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ,
Μ′.

Καη γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο εξγαδόκαζηε κε αλάινγνπο ηξόπνπο.
2νο Σξόπνο [Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 5 (Έςηινλ Μέξνπο) θαη Πξόηαζε
36(§ 8.73)].
α). Δπζύ.
1ε Πεξίπησζε. Θα απνδείμνπκε όηη αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (1) θαη (1′).
Βξίζθνπκε όπσο αθξηβώο ζηελ Πξόηαζε 36 (επζύ) (Πεξίπησζε 1), όηη ε ΜΜ′
πεξλά από ηηο ηνκέο ΑΒ′∩Α′Β≡Κ, ΑΒ∩Α′Β′≡Π, νπόηε ην εμάπιεπξν ΑΒΜ′Β′Α′Μ
έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο θαη άξα ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο Βνεζεηηθήο
Πξόηαζεο 5 (§ 2.5) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, ζα είλαη:

ΑΒ Μ' Β' Α' Μ
.
=1.
.
ΒΜ' Β' Α' ΜΑ

(7).

Αιιά, αθνύ ε ΑΑ′ πεξλά από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΜΜ′, ην ηεηξάπιεπξν ΑΜ′Α′Μ ζα
είλαη αξκνληθό, νπόηε:

ΑΜ' ΑΜ
=
.
Μ' Α' ΜΑ'

(8).
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Έηζη, ε (7) ιόγσ ηεο (8), γίλεηαη:

ΑΒ Μ' Β' Α' Μ'
.
=1. Γειαδή αιεζεύεη
.
ΒΜ' Β' Α' Μ' Α

πξαγκαηηθά ε ζρέζε (1).
Ζ ζρέζε (1′) αιεζεύεη, θαζώο απηή πξνθύπηεη άκεζα από ηε ζρέζε (1), πνπ
αιεζεύεη.
2ε Πεξίπησζε. Θα απνδείμνπκε όηη αιεζεύεη ε πξώηε ησλ (2) θαη (2′).
Βξίζθνπκε θαη πάιη, όπσο ακέζσο παξαπάλσ, όηη ε ΜΚΜ′Π είλαη επζεία, νπόηε ην εμάπιεπξν ΑΒΜ′Β′Α′Μ, έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο θαη άξα ζύκθσλα
κε ην επζύ ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 5 (§ 2.5) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, ζα αιεζεύεη
ε ζρέζε (7).
Αιιά, αθνύ ε ΒΒ′ πεξλά από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΜΜ′, ην ηεηξάπιεπξν ΒΜ′Β′Μ ζα
είλαη αξκνληθό, νπόηε:
Έηζη, ε (7) ιόγσ ηεο (9), γίλεηαη:

ΒΜ' ΒΜ
=
.
Μ' Β' ΜΒ'

(9).

ΑΒ ΜΒ' Α' Μ
.
=1, από ηελ νπνία πξνθύ.
ΒΜ Β' Α' ΜΑ

πηεη άκεζα ε ζρέζε (2). Γειαδή αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε ζρέζε (2).
Ζ ζρέζε (2′) αιεζεύεη, θαζώο απηή πξνθύπηεη άκεζα από ηε ζρέζε (2), πνπ
αιεζεύεη.
(β). Αληίζηξνθν.
1ε Πεξίπησζε.


Αλ αιεζεύεη ε (1) θαη ηα Α, Α′ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′.

ηελ πεξίπησζε απηή, αλ ΜΜ′∩ΒΒ′≡Β1 ΑΒ′∩Α′Β≡Κ, ΑΒ∩Α′Β′≡Π θαη επεηδή από
ηελ ππόζεζε είλαη:

ΑΒ Μ' Β' Α' Μ'
.
=1, ζύκθσλα κε ηελ ζρέζε (3), ζα είλαη:
.
ΒΜ' Β' Α' Μ' Α

ΑΒ Μ' Β' Α' Μ'
.
=1 ⇔ (ΑΒΜ′Α')=(Α'Β'Μ′Α) θαη άξα εξγαδόκελνη όπσο ζηελ α.
ΒΜ' Β' Α' Μ' Α
ληίζηνηρε ππνπεξίπησζε ηεο Πεξίπησζεο 1, ηνπ αληίζηξνθνπ ηεο Πξόηαζεο
36, βξίζθνπκε όηη νη ηνκέο Κ, Β1,Μ′, Π, είλαη ζπλεπζεηαθέο.
Αθόκε, επεηδή από ηελ ππόζεζε ηα Α, Α′ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′, ζα είλαη
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Α' Μ' Α' Μ
ΑΒ Μ' Β' Α' Μ
=
. Έηζη, ε ζρέζε (1) γίλεηαη
.
=1, νπόηε ζύκ.
ΒΜ' Β' Α' ΜΑ
Μ' Α ΜΑ

θσλα κε ην αληίζηξνθν ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζε 5 (Έςηινλ Μέξνπο), ην θπξηό
εμάπιεπξν ΑΒΜ′Β′Α′Μ, ζα έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο, ή ζα είλαη Κ ∈ΜΜ′, ή ε
ΜΚΜ′ είλαη επζεία.
Αιιά, νη επζείεο ΚΒ1Μ′Π θαη ΜΚΜ′ έρνπλ θνηλά δύν ζεκεία ηα Κ, Μ′, νπόηε θαη
ε ΜΚΜ′Π ζα είλαη επζεία. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε ΜΚΜ′Π είλαη ε πνιηθή ηνπ
Ρ≡ΑΑ′∩ΒΒ′, νπόηε ηα Α, Α′ θαη Β, Β′, ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′, ή όηη ηα Α, Α′
θαη Β, Β′, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Μ, Μ′.


Αλ αιεζεύεη ε (1) θαη ηα Α, Α′, ή ηα Β, Β′, ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′.

ηελ πεξίπησζε απηή, αλ ΜΜ′∩ΑΑ′≡Α1, ε εξγαδόκελνη όπσο ακέζσο παξαπάλσ θαη όπσο ζηελ αληίζηνηρε Πεξίπησζε 1 ηνπ αληίζηξνθνπ ηεο Πξόηαζεο
36, βξίζθνπκε όηη νη ηνκέο Μ, Α1, Κ, Π, είλαη ζπλεπζεηαθέο.
Αθόκε, όπσο ακέζσο παξαπάλσ βξίζθνπκε όηη είλαη:
(1), πνπ αιεζεύεη, γίλεηαη:

Β' Μ' Β' Μ
=
, νπόηε ε
Μ' Β ΜΒ

ΑΒ ΜΒ' Α' Μ'
.
=1, νπόηε ζύκθσλα κε ηε βνεζεηη.
ΒΜ Β' Α' Μ' Α

θή Έςηινλ Μέξνπο), ην κε θπξηό εμάπιεπξν ΑΒΜΒ′Α′Μ′, έρεη ζπληξέρνπζεο
δηαγώληεο. Γειαδή είλαη ΜΜ′∩ΑΒ′∩Α′Β≡Κ, ή όηη Κ∈ΜΜ′ ή όηη ε ΜΚΜ′ είλαη επζεία θαη επεηδή θαη ε ΜΚΠ είλαη επζεία, επζεία ζα είλαη θαη ε ΜΚΜ′Π, νπόηε ζπλερίδνπκε όπσο παξαπάλσ θαη βξίζθνπκε θαη πάιη όηη ηα Α, Α′ θαη Β, Β′, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Μ, Μ′.


Αλ αιεζεύεη ε (1′) θαη ηα Α, Α′ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′.

Σόηε, αθνύ από ηελ (1′) πξνθύπηεη άκεζα ηελ (1), αλαγόκαζηε ζηηο ακέζσο
παξαπάλσ δύν πεξηπηώζεηο.
2ε Πεξίπησζε.
Αλ αιεζεύεη ε (2) ή ε (2′) θαη ηα Α, Α′ ή ηα Β, Β′ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Μ, Μ′.
Αθνινπζώληαο ηα βήκαηα ησλ ηξηώλ ακέζσο παξαπάλσ ππνπεξηπηώζεσλ
ηεο Πεξίπησζεο 1 θαη κε αλάινγν ηξόπν, θζάλνπκε ζηελ απόδεημε ησλ δεηνύκελσλ θαη ηεο πεξίπησζεο απηήο.
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πκπέξαζκα.
ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2 (ζπκπέξαζκα) (§ 2.2) Έςηινλ Μέξνπο, είδακε όηη ε
παξαπάλσ ζρέζε (1) αιεζεύεη ζε ηξίγσλα, αιιά θαη ζε εθθπιηζκέλα ηξίγσλα
ζε επζεία, ελώ από ην Κξηηήξην 4 (§ 3.95), πξνθύπηεη όηη ηόηε ε ζεκεηνζεηξά
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Πξόηαζε απηή, απνηειεί «πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε». Σνύην ζεκαίλεη όηη ε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2, αιεζεύεη θαη ζε εηδηθή ζπλεπζεηαθή ζεκεηνζεηξά, ηελ νπνία έρνπκε νλνκάζεη «πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε».
Αθόκε, από ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε 37, πξνθύπηεη όηη ε ζεκεηνζεηξά ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη ζηελ Πξόηαζε απηή, απνηειεί «Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε». Σνύην ζεκαίλεη όηη ε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2 (§ 2.2, Έςηινλ Μέξνπο), αιεζεύεη θαη ζε εηδηθή νκνθπθιηθή ζεκεηνζεηξά ηελ νπνία έρνπκε νλνκάζεη «Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε».
[Βιέπε θαη παξαηεξήζεηο (β) θαη (γ) παξαθάησ].

Δπεμήγεζε.
Ζ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2 (§ Έςηινλ Μέξνπο) ησλ ηζνγώλησλ ηξηγώλνπ αιεζεύεη

θαη ζηελ επζεία [Πξόηαζε 4(§ 3.95)] (δειαδή θαη όηαλ ην ηξίγσλν εθθπιιηζζεί
ζε επζεία), αιιά θαη ζηνλ θύθιν [Πξόηαζεο 37(§ 8.74)] (θαη όηαλ δειαδή νη θνξπθέο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαη ηα ζεκεία Γ, Δ (ρήκα 38) είλαη ζεκεία νκνθπθιηθά ή όηαλ νη θνξπθέο ηνπ ηξηγώλνπ ΓΕΔ θαη ηα Β, Γ είλαη ζεκεία νκνθπθιηθά).
Σνύην θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 38, ζην νπνίν, δίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ ηνπ
νπνίνπ ε Αα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α, νη Αδ, Αε είλαη δύν ηζνγώληεο, ηόηε
ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 2 (§ Δςηινλ Μέξνπο) ησλ ηζνγώλησλ ηξηγώλνπ, ζα είλαη:

ΒΑ Γε αδ
.
=1.
.
ΑΓ εα δΒ

(α).

Αθόκε επεηδή ε Αα, είλαη εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ ζα είλαη θαη :

ΒΑ Βα
, νπόηε ε (α) γίλεηαη:
=
ΑΓ αΓ

Βα Γε αδ
.
=1.
.
αΓ εα δΒ

(β).

Ζ ζρέζε (β) καο θαλεξώλεη όηη αιεζεύεη ην Θεώξεκα ησλ ηζνγώλησλ θαη ζηελ
επζεία ΒΓ γηα ηα Α α, α′ σο πξνο ηα Β, Γ, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν.

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ, Α′ Μέξνο.
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Δμάιινπ, αλ ε ηνκή Ε ≡ΑΚ∩(ν), θαη ηα Γ, Δ είλαη ζεκεία ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ
θύθινπ (ν) ζην ηξίγσλν ΑΒΓ, γηα ηα νπνία ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΕΔ, ΑΓΕΒ, είλαη
αξκνληθά, ηόηε ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 37, ζα είλαη:

ΒΑ ΓΔ ΑΓ
.
=1. (γ).
.
ΑΓ ΔΑ ΓΒ

Ζ (γ) καο θαλεξώλεη όηη ην Θεώξεκα ησλ ηζνγώλησλ Βνεζεηηθή (Πξόηαζε 2, §
Έςηινλ Μέξνπο) αιεζεύεη θαη ζηνλ θύθιν, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν.

[Βιέπε ζρεηηθά θαη παξαηεξήζεηο (β) θαη (γ) παξαθάησ].
Παξαηεξεζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 37, είλαη θαλεξό όηη απνηειεί επέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 4 (§
3.95), από επζεία θαη ζε θύθιν.
(β). Δίδακε ζηελ παξάγξαθν 8.62, όηη αλ  είλαη ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν)
(ρήκα 36) θαη αλ ηε δέζκε (ΜΑΒΜ′Β′Α′) ηκήζνπκε κε ηπραία επζεία (ε), ηόηε
θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ α, α′ θαη β, β′ ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα κ, κ′.
Έηζη, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε 36, ζα είλαη:
(ΑΒΜ′Α′)=(Α′Β′Μ′Α).

(10).

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα § 336 ηεο Γεσκεηξίαο [26], γηα ην ζεκείν
 από ηελ (10), παίξλνπκε:
(ΑΒΜ′Α′)=(Α′Β′Μ′Α) ή (αβκ′α′)=(α′β′κ′α) ή (αβκ′α′)=(α′β′κ′α).

(11).

Έηζη, από ηε ζρέζε (11), αλ εξγαζζνύκε όπσο ζην επζύ ηεο Πξόηαζεο 37 (πεξίπησζε 1), παίξλνπκε ηελ ζρέζε:

αβ κ' β' α' κ'
.
.
=1.
βκ' β' α' κ' α

(12).

Δύθνια βξίζνπκε όηη αλάινγεο ζρέζεηο κε ηηο (1′), (2), (2′) αιεζεύνπλ θαη γηα
ηελ επζεία (ε).
Ζ ζρέζε (1) θαη νη ππόινηπεο δύν ζεκαίλεη όηη επαιεζεύεηαη ε Πξόηαζε 4 §
3.95, αιιά κε άιιν ηξόπν, γηα ηελ παξαπάλσ «Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε».
Αθόκε, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα:
«Όηη θαη ε ζρέζε (1) ηεο „Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο», κε ηνλ ηξόπν απηό, κεηαβηβάδεηαη αλαιινίσηε θαη ζε επζεία» [ρέζε (12)]. Αλάινγν ζπκπέξαζκα πξνθαλώο πξνθύπηεη θαη γηα ηηο ζρέζεηο (1′), (2), (2′).
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Δπίζεο, από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη θαη έλαο άιινο ηξόπνο θαηαζθεπήο κηαο ηέηνηαο ελέιημεο, ζπλεπζεαθήο ή νκνθπθιηθήο (Καηαζθεπέο 12, 13 ή 46, 47,
αληίζηνηρα).
(γ). Ζ ζρέζε (2) κπνξεί λα γξαθεί θαη σο εμήο:


Σξίγσλν ΑΜΑ′:

ΑΜ ΑΒ ΜΒ'
=
,
.
ΜΑ' ΒΜ Β' Α'



Σξίγσλν ΒΜΒ′:

ΒΜ ΒΑ ΜΑ'
=
,
.
ΜΒ' ΑΜ Α' Β'

ελώ, ε ζρέζε (1), κπνξεί λα γξαθεί θαη σο εμήο:


Σξίγσλν ΒΜ′Β′:

ΒΜ' ΒΑ Μ' Α'
=
,
.
Μ' Β' ΑΜ' Α' Β'



Σξίγσλν ΑΜ′Α′:

ΑΜ' ΑΒ Μ' Β'
=
.
.
Μ' Α' ΒΜ' Β' Α'

8.75. Ηδηόηεηα Απιήο Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Δλέιημεο.
Κξηηήξην Δλειημηθόηεηαο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 5 § 3.96 θαη ζε θύθιν.
Κξηηήξην 38 (ρήκα 37).
Αλ ζε θύθιν (ν) δίλνληαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Β, Γ, Ε, Δ, Γ, από ηα νπνία
ηα δεύγε Β, Γ θαη Γ, Δ βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία
ηα Α, Ε, ηόηε ζα είλαη:

ΒΑ 2 ΒΓ ΒΔ
=
,
.
ΑΓ 2 ΓΓ ΔΓ
ΓΕ 2 ΓΒ ΓΓ
=
,
.
ΕΔ 2 ΒΔ ΓΔ

(1),

ΒΕ 2 ΒΓ ΒΔ
=
,
.
ΕΓ 2 ΓΓ ΔΓ

(1′),

(2),

ΓΑ 2 ΓΒ ΓΓ
=
.
.
ΑΔ 2 ΒΔ ΓΔ

(2′).

θαη αληίζηξνθα, αλ γηα ηα παξαπάλσ έμη δηαηεηαγκέλα ζεκεία θύθινπ (ν), ην
δεύγνο ησλ ζεκείσλ Β, Γ, ή Γ, Δ ρσξίδεη αξκνληθά ηα ζεκεία Α, Ε θαη αιεζεύεη
ε κηα από ηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ ηζόηεηεο, ηόηε θαη ηα δύν δεύγε ησλ ζεκείσλ Β, Γ θαη Γ, Δ, βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα Α,
Ε.
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Απόδεημε.
α). Δπζύ.
1ε Πεξίπησζε.


Αλ ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Α, Ε ρσξίδεη αξκνληθά ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ
Β, Γ θαη Γ, Δ, ζα απνδείμνπκε όηη αιεζεύεη ε ζρέζε (1).

β
Α

Β

δ

Γ

δ

ε
γ

Ο

Κ'

(ε)

Ν

Κ

(o)

α

Ε

Γ

Δ'

Δ

Λ'

χήκα 37.
Λ

Με άιια ιόγηα εδώ, ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΕΔ, ΑΒΕΓ, είλαη αξκνληθά, νπόηε ζα είλαη:

ΓΕ ΓΑ
ΒΑ ΒΕ
=
θαη
=
.
ΕΔ ΑΔ
ΑΓ ΕΓ

(3).

Άξα, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ησλ αξκνληθώλ ηεηξάπιεπξσλ, νη ΒΓ θαη ΓΔ, ζα
είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΑΕ. Δπνκέλσο, νη ΒΓ, ΓΔ ζα πεξλνύλ από ηνλ πόιν Ν
ηεο ΑΕ (πνιηθή ηνπ Ν) θαη επεηδή νη ηνκέο Κ≡ΒΔ∩ΓΓ, Λ≡ΒΓ∩ΓΔ, είλαη ζεκεία
ηεο πνιηθήο ηνπ Ν, ε ΑΕ ζα πεξλά από ηα Κ, Λ.
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Έηζη, επεηδή ην εγγεγξακκέλν εμάπιεπξν ΑΒΓΕΔΓ έρεη Κ≡ΑΕ∩ΒΔ∩ΓΓ, ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 5 (§ 2.5, Έςηινλ Μέξνπο), ζα είλαη

ΑΒ ΓΕ ΔΓ
.
=1, ε νπνία ιόγσ ηεο πξώηεο ησλ (3), γίλεηαη:
.
ΒΓ ΕΔ ΓΑ

ΑΒ ΓΑ ΔΓ
.
=1.
.
ΒΓ ΑΔ ΓΑ

(4).

[Σελ ζρέζε (4), είλαη δπλαηό λα έρνπκε ακέζσο θαη κε απιή εθαξκνγή ηεο
Πξόηαζεο 37].
Δπίζεο επεηδή Λ≡ΑΕ∩ΒΓ∩ΓΔ, ζύκθσλα κε ηελ ίδηα παξαπάλσ Βνεζεηηθή
Πξόηαζε 5 (ζρήκα 5δ), γηα ην εγγεγξακκέλν κε θπξηό εμάπιεπξν ΒΔΑΓΓΕ, ζα
είλαη θαη

ΒΔ ΑΓ ΓΕ
.
=1, ε νπνία ιόγσ ηεο δεύηεξεο ησλ (3), γίλεηαη:
.
ΔΑ ΓΓ ΕΒ

ΒΔ ΑΓ ΓΑ
.
=1.
.
ΔΑ ΓΓ ΑΒ

(5).

ΒΑ 2 ΒΓ ΒΔ
Έηζη, από ηηο (4), (5) ⇒
, δειαδή αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
=
.
ΓΓ ΔΓ
ΑΓ 2


Αλ ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Α, Ε ρσξίδεη αξκνληθά ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ
Β, Γ θαη Γ, Δ, ζα απνδείμνπκε όηη αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (1′).

Σνύην αιεζεύεη πξαγκαηηθά, θαζώο, ιόγσ ηεο δεύηεξεο ησλ (3), από ηελ ζρέζε (1′) παίξλνπκε ηελ (1), νπόηε αλαγόκαζηε ζηελ ακέζσο παξαπάλσ ππνπεξίπησζε.
2ε Πεξίπησζε.


Αλ ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Α, Ε ρσξίδεη αξκνληθά ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ
Β, Γ θαη Γ, Δ, ζα απνδείμνπκε όηη αιεζεύεη ε ζρέζε (2).

Γηα ηελ απόδεημε ηνύηνπ εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, γηα ηελ απόδεημε ηεο ζρέζεσο (1).


Αλ ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Α, Ε ρσξίδεη αξκνληθά ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ
Β, Γ θαη Γ, Δ, ζα απνδείμνπκε όηη αιεζεύεη ε ζρέζε (2′).

Σνύην αιεζεύεη πξαγκαηηθά, θαζώο, ιόγσ ηεο πξώηεο ησλ (3), από ηελ ζρέζε
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(2′) παίξλνπκε ηελ (2), νπόηε αλαγόκαζηε ζηελ ακέζσο παξαπάλσ ππνπεξίπησζε.
(β). Αληίζηξνθν.
1ε Πεξίπησζε.


Αλ αιεζεύεη ε (1) θαη ηα Β, Γ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε, ζα απνδείμνπκε όηη θαη ηα ζεκεία Γ, Δ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε.

ηελ πεξίπησζε απηή, ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΕΓ ζα είλαη αξκνληθό θαη άξα ε ΒΓ
ζα πεξλά από ηνλ πόιν Ν ηεο ΑΕ.
Γηα λα ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ηα Γ, Δ, ηα ζεκεία Α, Ε ζα πξέπεη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΕΓ λα είλαη αξκνληθό, νπόηε θαη ε ΓΔ ζα πεξλά από ηνλ πόιν Ν
ηεο ΑΕ.
Τπνζέηνπκε όηη ε ΓΔ δελ πεξλά από ην Ν.
Φέξνπκε ηελ ΓΝ ε νπνία επαλαηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) ζην Δ′. Σνύην ζεκαίλεη όηη
ην δεύγνο Γ, Δ′ ρσξίδεη αξκνληθά ηα ζεκεία Α, Ε θαη επεηδή από ηελ ππόζεζε
θαη ηα Β, Γ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε θαη γηα ηελ ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Β, Γ,
Δ′, Γ, ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ επζύ, ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1). Γειαδή ζα είλαη:

ΒΑ 2 ΒΓ ΒΔ '
.
=
.
ΓΓ Δ' Γ
ΑΓ 2

Έηζη, από ηηο (1) θαη (6) πξνθύπηεη εύθνια όηη:

(6).

ΒΔ ' ΒΔ
=
.
Δ' Γ ΔΓ

Βιέπνπκε επνκέλσο όηη ηα ηξίγσλα Δ′ΒΓ, ΔΒΓ, έρνπλ αλάινγεο δύν πιεπξέο
ηνπο θαη ηηο πεξηερόκελεο γσλίεο ηνπο ΒΔΓ, ΒΔ′Γ ίζεο, νπόηε ηα ηξίγσλα απηά
είλαη όκνηα θαη επεηδή έρνπλ θνηλή ηελ πιεπξά ηνπο ΒΓ, ζα είλαη ίζα.
Έηζη, από ηελ ηζόηεηα ησλ ηξηγώλσλ απηώλ πξνθύπηεη όηη θαη ηα ζεκεία Δ, Δ′
ζπκπίπηνπλ. Σνύην θαλεξώλεη όηη θαη νη επζείεο ΓΔ′ θαη ΓΔ ζπκπίπηνπλ θαη
επεηδή ε ΓΔ′ ειήθζε λα πεξλά από ην Ν θαη ε ΓΔ ζα πεξλά από ην Ν πνπ είλαη
ν πόινο ηεο ΑΕ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ηα Γ, Δ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε θαη επεηδή από ηελ ππόζεζε θαη ηα Β, Γ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε, ηα δεύγε ησλ
ζεκείσλ Β, Γ θαη Γ, Δ , ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε κε δηπιά αεκεία ηα
Α, Ε (ρεηηθόο νξηζκόο § 8.11).
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Αλ αιεζεύεη ε (1′) θαη ηα Β, Γ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε, ζα απνδείμνπκε όηη
θαη ηα ζεκεία Γ, Δ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε.
Σνύην αιεζεύεη πξαγκαηηθά, θαζώο, ιόγσ ηεο δεύηεξεο ησλ (3), από ηελ ζρέζε (1′) παίξλνπκε ηελ (1), νπόηε αλαγόκαζηε ζηελ ακέζσο παξαπάλσ ππνπεξίπησζε.
2ε Πεξίπησζε.


Αλ αιεζεύεη ε (1) θαη ηα Γ, Δ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε, ζα απνδείμνπκε όηη θαη ηα ζεκεία Β, Γ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε.

Δξγαδόκαζηε θαη εδώ κε όκνην ηξόπν, πνπ εξγαζζήθακε ζηελ ακέζσο παξαπάλσ πεξίπησζε 1 θαη βξίζθνπκε όηη θαη ε ΒΓ πεξλά από ηνλ πόιν Ν ηεο ΑΕ,
νπόηε πξαγκαηηθά ηα δεύγε Γ, Δ θαη Β, Γ βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε κε
δηπιά ζεκεία ηα Α, Ε.
Αλ αιεζεύεη ε (1′) θαη ηα Γ, Δ, ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε, ζα απνδείμνπκε όηη θαη ηα ζεκεία Β, Γ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε.
Σνύην αλάγεηαη ζηελ ακέζσο παξαπάλσ πεξίπησζε, θαζώο από ηελ (1′), εύθνια παίξλνπκε ηελ (1), αλ ιεθζεί ππόςε θαη ε δεύηεξε ησλ (3).
3ε θαη 4ε Πεξίπησζε.


Αλ αιεζεύεη ε (2) ή ε (2′) θαη ηα Β, Γ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε,

Σόηε απνδεηθλύνπκε όηη ηα Γ, Δ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε, εξγαδόκελνη όπσο
ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε 1 ηνπ αληίζηξνθνπ.


Αλ αιεζεύεη ε (2) ή ε (2′) θαη ηα Γ, Δ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε,

Σόηε απνδεηθλύνπκε όηη θαη ηα Β, Γ, ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Ε, εξγαδόκελνη
όπσο ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε 2 ηνπ αληίζηξνθνπ.
πκπέξαζκα.
ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 (ζπκπέξαζκα) (§ 2.3) Έςηινλ Μέξνπο, είδακε όηη νη
παξαπάλσ ζρέζεηο αιεζεύνπλ ζε ηξίγσλα, αιιά θαη ζε εθθπιηζκέλα ηξίγσλα
ζε επζεία, ελώ από ην Κξηηήξην 5 (§ 3.96), πξνθύπηεη όηη ηόηε ε ζεκεηνζεηξά
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Πξόηαζε απηή, απνηειεί «πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε». Σνύην ζεκαίλεη όηη ε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3, αιεζεύεη θαη ζε εηδηθή ζπλεπζεηαθή ζεκεηνζεηξά, ηελ νπνία έρνπκε νλνκάζεη «πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε».
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Αθόκε, από ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε 38, πξνθύπηεη όηη ε ζεκεηνζεηξά ε νπνία
αλαθέξεηαη ζηελ Πξόηαζε απηή, απνηειεί «Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε».
Σνύην ζεκαίλεη όηη ε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3 (§ 2.3, Έςηινλ Μέξνπο), αιεζεύεη
θαη ζε εηδηθή νκνθπθιηθή ζεκεηνζεηξά ηελ νπνία έρνπκε νλνκάζεη «Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε».
[Βιέπε ζρεηηθά θαη ηελ παξαθάησ επεμήγεζε, όπσο θαη ηελ παξαηήξεζε (β)].

Δπεμήγεζε.
Γειαδή, ην γλσζηό Θεώξεκα ησλ ηζνγώλησλ ηξηγώλνπ [Βνεζεηηθή Πξόηαζε 3
(§ 2.3) Έςηινλ Μέξνπο, αιεζεύεη θαη ζηελ επζεία [Πξόηαζε 5 (§ 3.96)] (δειαδή
θαη όηαλ ην ηξίγσλν εθθπιιηζζεί ζε επζεία), αιιά θαη ζηνλ θύθιν [Πξόηαζεο
38 (§ 8.75)] (θαη όηαλ δειαδή νη θνξπθέο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ (ρήκα 37) θαη ηα
ζεκεία Γ, Δ είλαη ζεκεία νκνθπθιηθά ή όηαλ νη θνξπθέο ηνπ ηξηγώλνπ ΓΕΔ θαη
ηα Β, Γ είλαη ζεκεία νκνθπθιηθά).
Σνύην θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 38, ζην νπνίν, δίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ ηνπ
νπνίνπ ε Αα είλαη δηρνηόκνο, νη Αδ, Αε είλαη δύν ηζνγώληεο, ηόηε ζύκθσλα κε
Α
(o)
Ν
Β

Γ

ε

δ
Οα
Κ

Δ
Γ

Ε

Λ

χήκα 38.

ην Θεώξεκα ησλ ηζνγώλησλ ηξηγώλνπ, ζα είλαη:

ΒΑ 2 Βδ Βε
. (α).
=
.
δ Γ εΓ
ΑΓ 2

Αθόκε επεηδή ε Αα, είλαη εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ ζα είλαη θαη :

213 .

πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο.

Βα 2 Βδ Βε
ΒΑ Βα
, νπόηε ε (α) γίλεηαη:
.
=
=
.
ΑΓ αΓ
αΓ 2 δΓ εΓ

(β).

Ζ (β) καο θαλεξώλεη όηη αιεζεύεη ην Θεώξεκα ησλ ηζνγώλησλ θαη ζηελ επζεία
ΒΓ γηα ηα Α α, α′ σο πξνο ηα Β, Γ, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν.
Δμάιινπ, αλ ε ηνκή Ε ≡ΑΚ∩(ν) θαη ηα Γ, Δ είλαη ζεκεία ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ
θύθινπ (ν) ζην ηξίγσλν ΑΒΓ, γηα ηα νπνία ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΕΔ, ΑΓΕΒ, είλαη
αξκνληθά, ηόηε ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 38 (§ 8.75), ζα είλαη:

ΒΑ 2 ΒΓ ΒΔ
.
=
.
ΓΓ ΔΓ
ΑΓ 2

(γ).

Ζ (γ) καο θαλεξώλεη όηη ην γλσζηό Θεώξεκα ησλ ηζνγώλησλ αιεζεύεη θαη
ζηνλ θύθιν, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 38, είλαη θαλεξό όηη απνηειεί επέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 5 (§
3.96), από επζεία θαη ζε θύθιν.
(β). Δίδακε ζηελ παξάγξαθν 8.62, όηη αλ  είλαη ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν)
(ρήκα 36) θαη αλ ηε δέζκε (ΜΑΒΜ′Β′Α′) ηκήζνπκε κε ηπραία επζεία (ε), ζηα
ζεκεία κ, α, β, κ′, β′, α′, ηόηε θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ α, α′ θαη β, β′ ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα κ, κ′.
Έηζη, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε 36, ζα είλαη:
(ΑΒΜ′Α′)=(Α′Β′Μ′Α).

(7).

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα § 336 ηεο Γεσκεηξίαο [26], γηα ην ζεκείν
 από ηελ (7), παίξλνπκε:
(ΑΒΜ′Α′)=(Α′Β′Μ′Α) ή (αβκ′α′)=(α′β′κ′α) ή (αβκ′α′)=(α′β′κ′α).

(8).

Ζ ζρέζε (8) ζεκαίλεη όηη επαιεζεύεηαη ε Πξόηαζε 2 § 3.93, αιιά κε άιιν ηξόπν απόδεημεο, γηα ηελ παξαπάλσ «Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε».
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 5 (§ 3. 96) [ρέζε (1)], γηα ηελ επζεία (ε), είλαη:

ακ' 2 αβ αβ '
.
=
.
κ' α' 2 βα' β' α'

(9).

Δύθνια βξίζθνπκε όηη αλάινγεο κε ηηο παξαπάλσ, ζρέζεηο (1), (2), (2′), αιεζεύνπλ θαη γηα ηελ επζεία (ε).
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Έηζη, αλ ζπγθξίλνπκε ηελ ζρέζε (9) κε παξαπάλσ ηελ (1′), ηόηε ζπλάγνπκε ην
ζπκπέξαζκα:
«Kαη ε ζρέζε (1′) ηεο „Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο», κε ηνλ ηξόπν απηό,
κεηαβηβάδεηαη αλαιινίσηε θαη ζε επζεία» [ρέζε (9)]. Αλάινγν ζπκπέξαζκα
πξνθύπηεη θαη γηα ηηο ζρέζεηο (1), (2), (2′) (Βιέπε θαη Πόξηζκα 168, § 4/).
Δπίζεο, από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη θαη έλαο άιινο ηξόπνο θαηαζθεπήο κηαο ηέηνηαο ελέιημεο, ζπλεπζεηαθήο ή νκνθπθιηθήο (Καηαζθεπέο 20, 21 ή 52, 53,
αληίζηνηρα).
8.76. Ηδηόηεηα Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Δλέιημεο Μέζνπ (§ 8.3)..
Κξηηήξην Δλειημηθόηεηαο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο Μέζνπ.
(Δηδηθή πεξίπησζε ηεο Πξόηαζεο 38).
Κξηηήξην 39 (ρήκα 39).
Αλ ζε θύθιν (ν) δίλνληαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Β, Γ, Ε, Δ, Γ, γηα ηα νπνία
ην Γ είλαη κέζνλ ηνπ ηόμνπ ΒΕΓ θαη από ηα νπνία ηα δεύγε Β, Γ θαη Γ, Δ βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε Μέζνπ (§ 8.3), κε δηπιά ζεκεία ηα Α, Ε, ηόηε ζα
είλαη:

ΒΑ 2 ΒΔ
=
AΓ 2 ΔΓ

(1),

ΒΕ 2 ΒΔ
=
ΕΓ 2 ΔΓ

(1′),

θαη αληίζηξνθα, αλ γηα ηα παξαπάλσ δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηνπ θύθινπ (ν), γηα
ηα νπνία ην Γ είλαη κέζνλ ηνπ ηόμνπ ΒΕΓ θαη ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Β, Γ ή Γ,
Δ, ρσξίδεη αξκνληθά ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Α, Ε θαη αλ αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ή
ε (1′), ηόηε θαη ηα δύν δεύγε ησλ ζπδπγώλ ζεκείσλ Β, Γ θαη Γ, Δ, βξίζθνληαη ζε
Αξκνληθή Δλέιημε Μέζνπ, κε δηπιά ζεκεία ηα Α, Ε.
Αθόκε, λα εξεπλεζεί ηη ζπκβαίλεη γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ:
(α). Σν Δ είλαη κέζνλ ηνπ ηόμνπ ΒΕΓ.
(β). Σν Β είλαη κέζνλ ηνπ ηόμνπ ΓΑΔ.
(γ). Σν Γ είλαη κέζνλ ηνπ ηόμνπ ΓΑΔ.
(δ). Σα Β θαη Γ είλαη ηαπηόρξνλα κέζα ησλ ηόμσλ ΓΑΔ θαη ΒΕΓ, αληίζηνηρα.

πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο.

215 .

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Δπεηδή ε Πξόηαζε 39, απνηειεί πξνθαλώο κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο
παξαπάλσ Πξόηαζεο 38, θαηά ηελ νπνία είλαη ΒΓ=ΓΓ, ε απόδεημή ηεο ζα βαζηζζεί ζηελ παξαπάλσ Πξόηαζε 38.
β
(ε)
Μ

Α

Β

ε

δ

γ

δ

κ



/

Γ

α

Ν

Ο

/

(ο)

Κ

α

Δ
Γ

Ε

χήκα 39.

Έηζη, ζα αιεζεύεη θαη εδώ ε ζρέζε (1) ηεο Πξόηαζεο 38, νπόηε από απηή, αλ
ιεθζεί ππόςε όηη ΒΓ=ΓΓ, ηόηε παίξλνπκε άκεζα ηε ζρέζε (1) ηεο Πξόηαζεο
39.
Δμάιινπ, επεηδή ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΕΓ είλαη αξκνληθό, είλαη θαη

ΒΑ ΒΕ
,
=
ΑΓ ΕΓ

νπόηε από ηελ (1) παίξλνπκε ακέζσο ηελ (1′).
(β). Αληίζηξνθν.
Δπεηδή γηα ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο 39 δίλεηαη όηη αιεζεύεη ε ζρέζε ηεο
(1) θαη επεηδή ΒΓ=ΓΒ, εύθνια από ηελ ζρέζε (1) ηεο Πξόηαζεο 39, βξίζθνπκε
όηη ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1) ηεο Πξόηαζεο 38.
Έηζη, βιέπνπκε όηη αιεζεύνπλ όια ηα δνζκέλα ηνπ πξώηνπ αληίζηξνθνπ ηεο
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Πξόηαζεο 38. Σνύην ζεκαίλεη όηη ζα αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο
38, νπόηε, αθνύ αιεζεύεη ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο 38, ηόηε ζύκθσλα κε
απηό θαη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Β, Γ θαη Γ, Δ, βξίζθνληαη πξαγκαηηθά ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Α, Ε.
Δξγαδόκελνη όπσο παξαπάλσ θαη κε ηε ρξήζε ηεο Πξόηαζεο 38, εύθνια βξίζθνπκε όηη:
(α). Αλ ην Δ είλαη κέζνλ ηνπ ηόμνπ ΒΕΓ, ηόηε:

ΒΑ 2 ΒΓ
=
AΓ 2 ΓΓ

(2),

ΒΕ 2 ΒΓ
=
ΕΓ 2 ΓΓ

(2′),

ΓΑ 2 ΓΓ
=
ΑΔ 2 ΓΔ

(3′),

ΓΑ 2 ΓΒ
=
ΑΔ 2 ΒΔ

(4′),

(β). Αλ ην Β είλαη κέζνλ ηνπ ηόμνπ ΓΑΔ, ηόηε:

ΓΕ 2 ΓΓ
=
ΕΔ 2 ΓΔ

(3),

(γ). Αλ ην Γ είλαη κέζνλ ηνπ ηόμνπ ΓΑΔ, ηόηε:

ΓΕ 2 ΓΒ
=
ΕΔ 2 ΒΔ

(4),

(δ). Αλ ηα Β θαη Γ είλαη ηαπηόρξνλα κέζα ησλ ηόμσλ ΓΑΔ θαη ΒΕΓ, αληίζηνηρα,
ηόηε εύθνια πξνθύπηεη όηη ην ζρήκα 39 είλαη ζπκκεηξηθό, σο πξνο άμνλα ηελ
ΟΝ θαη όηη αιεζεύνπλ νη (1), (1′), (3), (3′), ελώ γηα άιιεο πεξηπηώζεηο αιεζεύεη ε
Πξόηαζε 38.
Παξαηεξήζεηο..
(α). Ζ Πξόηαζε 39, είλαη θαλεξό όηη απνηειεί επέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 6 (§
3.97) από επζεία θαη ζε θύθιν.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη ε Πξόηαζε 39, είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο Πξόηαζεο
38, θαζώο ε δηαθνξά ηεο έγθεηηαη κόλν ζην όηη ην Γ ζπκπίπηεη κε ην κέζνλ ηνπ
ηόμνπ ΒΕΓ [Σελ ελέιημε απηή ηελ έρνπκε νλνκάζεη «Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε Μέζνπ» (βιέπε § 8.3 παξαπάλσ)].
(γ). Δίδακε ζηελ παξάγξαθν 8.62, όηη αλ  είλαη ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν)
(ρήκα 36) θαη αλ ηε δέζκε (ΜΑΒΜ′Β′Α′) ηκήζνπκε κε ηπραία επζεία (ε), ζηα
ζεκεία κ, α, β, κ′, β′, α′, ηόηε θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ α, α′ θαη β, β′ ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα κ, κ′.
Έηζη, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε 36, ζα είλαη:
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(ΑΒΜ′Α′)=(Α′Β′Μ′Α).

(5).

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα § 336 ηεο Γεσκεηξίαο [26], γηα ην ζεκείν
 από ηελ (5), παίξλνπκε:
(ΑΒΜ′Α′)=(Α′Β′Μ′Α) ή (αβκ′α′)=(α′β′κ′α) ή (αβκ′α′)=(α′β′κ′α).

(6).

Ζ ζρέζε (6) ζεκαίλεη όηη επαιεζεύεηαη ε Πξόηαζε 2 § 3.93, αιιά κε άιιν ηξόπν απόδεημεο, γηα ηελ παξαπάλσ «Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε».
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 5 (§ 3. 96) [ρέζε (1)], γηα ηελ επζεία (ε), είλαη:

ακ' 2 αβ αβ '
.
=
.
κ' α' 2 βα' β' α'

(7).

Δύθνια βξίζθνπκε όηη αλάινγεο κε ηηο παξαπάλσ (1), (1′), κέρξη (4), (4′), αιεζεύνπλ θαη γηα ηελ επζεία (ε).
Έηζη, αλ ζπγθξίλνπκε ηελ ζρέζε (7) κε παξαπάλσ ηελ (1), ηόηε ζπλάγνπκε ην
ζπκπέξαζκα όηη:
«Ζ ζρέζε (1) ηεο „Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο», κε ηνλ ηξόπν απηό, δε
κεηαβηβάδεηαη αλαιινίσηε θαη ζε επζεία» [ρέζε (7)], εθηόο αλ θαη ε επζεία (ε)
γξαθεί έηζη ώζηε αβ=βα′. Αλάινγν ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη γηα ηηο ζρέζεηο
(1), (1′) κέρξη (4), (4′).

(δ). Σν εγγεγξακκέλν ηεηξάπιεπξν ΑΒΔΓ (ρήκα 39), γηα ην νπνίν αιεζεύεη ε
παξαπάλσ ζρέζε (1), είλαη εηδηθό ηεηξάπιεπξν θαη ην έρνπκε νλνκάζεη «Φεπδναξκνληθό».
Δύθνια απνδεηθλύνπκε όηη ην ηεηξάπιεπξν απηό έρεη ηελ ηδηόηεηα ζύκθσλα κε
ηελ νπνία ε ζπκκεηξνδηάκεζνο ΑΕ ηνπ ηξηγώλνπ ηνπ ΑΒΓ θαη ε δηρνηόκνο ΔΜ
ηνπ ηξηγώλνπ ηνπ ΒΔΓ, ηέκλνληαη ζηε δηαγώληό ηνπ ΒΓ, ζην ζεκείν α [Βιέπε
θαη ζηελ παξαθάησ παξαηήξεζε (ε)].
(ε). ύκθσλα κε ηε βνεζεηηθή Πξόηαζε 6 (§ 2.6) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, επεηδή ε
Αα είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, ε Αα θαη ε πιεπξά ηνπ ΒΓ είλαη
ζπδπγείο. Αιιά εδώ ζπδπγήο κε ηελ ΒΓ είλαη ε ΑΕ. Σνύην θαλεξώλεη όηη Αα≡ΑΕ
ή όηη α ∈ΑΕ.
πκπέξαζκα.
ην Θεώξεκα § 11-14.3 ηνπ βηβιίνπ [6] θαίλεηαη, όηη ε ζρέζε (1) παξαπάλσ,
αιεζεύεη ζε ηξίγσλα, ελώ από ην παξαπάλσ Κξηηήξην 6 (§ 3.97) πξνθύπηεη
όηη ε ζρέζε απηή αιεζεύεη θαη ζε εθθπιηζκέλα ηξίγσλα ζε επζεία, πνπ νη θνξπθέο ηνπο απνηεινύλ εηδηθή ζεκεηνζεηξά, ηελ νπνία έρνπκε νλνκάζεη «π-
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λεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε Μέζνπ». Σνύην ζεκαίλεη όηη ε ηζόηεηα ηνπ Θεσξήκαηνο § 11-14.3 ηνπ βηβιίνπ [6] αιεζεύεη θαη ζε εηδηθή «πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε Μέζνπ».
Αθόκε, από ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε 39, πξνθύπηεη όηη ε θπθιηθή ζεκεηνζεηξά
ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ Πξόηαζε απηή, απνηειεί «Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε». Σνύην ζεκαίλεη όηη ην Θεώξεκα § 11-14.3 ηνπ βηβιίνπ [6], αιεζεύεη θαη
ζε εηδηθή νκνθπθιηθή ζεκεηνζεηξά ηελ νπνία έρνπκε νλνκάζεη «Οκνθπθιηθή
Αξκνληθή Δλέιημε Μέζνπ».
[Βιέπε ζρεηηθά θαη ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε (γ)].

Γεληθό πκπέξαζκα ζηα Κξηηήξηα.
Από ηηο Βνεζεηηθέο Πξνηάζεηο 2, 3 ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, ην Θεώξεκα 11-14.3
ηνπ βηβιίνπ [6] θαη ηα παξαπάλσ Κξηηήξηα 36, 37, 38, 39, πξνθύπηεη ην παξαθάησ Γεληθό πκπέξαζκα:
Όιεο νη ηδηόηεηεο ησλ Κξηηεξίσλ 36 έσο 39, αιεζεύνπλ θαη όηαλ ηα ηξίγσλα
εθθπιηζηνύλ ζε επζείεο, πνπ ηόηε νη θνξπθέο ηνπο θαη ηξία αθόκε ζεκεία ηεο
επζείαο ηνπο, απνηεινύλ εηδηθέο ζπλεπζεηαθέο ζεκεηνζεηξέο, ηηο νπνίεο έρνπκε
νλνκάζεη «πλεπζεηαθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο».
Αθόκε, όηη αλάινγεο ηδηόηεηεο, πνπ έρνπλ ηα ηξίγσλα κε ηζνγώληέο ηνπο, αλάινγεο ηδηόηεηεο αιεζεύνπλ θαη όηαλ νη θνξπθέο ησλ ηξηγώλσλ θαη ηξία αθόκε
ζεκεία ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπο θύθινπ, απνηεινύλ εηδηθέο νκνθπθιηθέο ζεκεηνζεηξέο, ηηο νπνίεο έρνπκε νλνκάζεη «Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο».
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9. ΔΦΑΡΜΟΓΔ.
Γεληθά.
ηε ζπλέρεηα ζα πξνβνύκε ζηηο εθαξκνγέο ησλ ηδηνηήησλ, ησλ Οκνθπθιηθώλ
Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 8.73 κέρξη 8.76,
κε ηε κνξθή Γεσκεηξηθώλ Πξνηάζεσλ θαη Καηαζθεπώλ, κε ηηο απνδείμεηο
ηνπο, θαζώο ζα καο ρξεηαζζνύλ γηα λα ζηεξίμνπκε ζε απηέο ηηο απνδείμεηο άιισλ Πξνηάζεσλ, θηι.
Παξάιιεια κε ηηο απνδείμεηο-ιύζεηο πνπ δίλνπκε κε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, ζπρλά ζα δώζνπκε θαη άιιεο, ρσξίο ηελ εθαξκνγή απηώλ, θπξίσο κε
ζθνπό ηελ ζύγθξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο κεγάιεο αμίαο ηνύησλ.
9.1. Ηδηόηεηα Απιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ησλ ηξηώλ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 7 από επζεία θαη ζε θύθιν.
(Δθαξκνγή ηνπ Κξηηεξίνπ 37).
Πξόηαζε 40 (ρήκα 40).
ε θάζε Απιή Οκνθπθιηθή εκεηνζεηξά ησλ Οθηώ εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Γ′, Β′, Α′,
Γ′, πνπ απνηειεί Αξκνληθή Δλέιημε ησλ ηξηώλ δεπγώλ ζπδπγώλ ζεκείσλ Α, Α' Β, Β' - Γ, Γ' θαη κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ', είλαη:

ΑΒ ΓΓ Γ' Β' Α' Γ
.
.
.
=1,
ΒΓ ΓΓ' Β' Α' ΓΑ

(1).

ΑΒ ΓΓ ' Γ' Β' Α' Γ'
.
.
.
=1,
ΒΓ Γ ' Γ' Β' Α' Γ' Α

(2).

ΑΒ ΓΓ Γ' Β' Α' Γ '
.
.
.
=1.
ΒΓ ΓΓ' Β' Α' Γ ' Α

(3).

Απόδεημε.
Θεσξνύκε ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Α' – Β, Β', ηα νπνία πξνθαλώο
ζα απνηεινύλ Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ'.
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α
Γ'

(ε)
Α

(Ο)

β
γ'
β'
α'

δ

Α'

γ
Ο

Κ
Ν



Ρ

Κ2
Β

Κ1
Γ

Β'
Γ'

Γ
Π1

δ'

χήκα 40.
Π

Άξα, ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 37, ζα είλαη:

ΑΒ ΓΒ' Α' Γ
.
.
=1.
ΒΓ Β' Α' ΓΑ

(4).

Οκνίσο, ηα δύν δεύγε ησλ ζεκείσλ Β, Β'- Γ, Γ', επίζεο ζα απνηεινύλ Αξκνληθή
Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ', νπόηε ζα είλαη:

ΒΓ ΓΓ' Β' Γ
ΒΓ Β' Γ' ΓΓ
.
.
=1 ή
.
.
=1.
ΓΒ' Γ' Γ ΓΒ
ΓΓ Γ' Β' ΓΒ

(5).

πλεπώο, από ηηο (4). (5), παίξλνπκε:

ΑΒ ΓΒ' Α' Γ ΒΓ Β' Γ' ΓΓ
.
.
.
.
.
=1 ⇒ (1).
ΒΓ Β' Α' ΓΑ ΓΒ' Γ' Γ ΓΒ
Δμάιινπ, είλαη:

ΓΓ ΓΓ '
=
,
ΓΓ' Γ ' Γ'

Α' Γ Α' Γ '
=
.
ΓΑ Γ ' Α

(6).

Έηζη, αλ ιεθζνύλ ππόςε νη ζρέζεηο (6), ηόηε από ηελ (1), εύθνια παίξλνπκε
ηηο (2) θαη (3).
Παξαηεξήζεηο..
(α). Ζ Πξόηαζε 40 πξνθαλώο είλαη ζρεηηθή κε ηηο Πξνηάζεηο 4, 7, 8, 37 θαη 41.
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(β). Απνδείμακε ζηελ Πξόηαζε 37 [Παξαηήξεζε (β), ζρήκα 36], όηη γηα ην ζρήκα 40, νη ζρέζεηο:

ΑΒ ΓΒ' Α' Γ
ΒΓ ΓΓ' Β' Γ
.
.
=1 θαη
.
.
=1,
ΒΓ Β' Α' ΓΑ
ΓΓ Γ' Β' ΓΒ

(7).

κεηαβηβάδνληαη αλαιινίσηεο θαη ζηελ επζεία (ε).
Έηζη, γηα ηελ επζεία (ε), ζα είλαη αληίζηνηρα:

αβ δβ ' α' δ
βγ δγ ' β' δ
.
.
=1 θαη
.
.
=1,
βδ β' α' δα
γδ γ' β' δβ

(7′).

Από ηηο (7′), αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο θαη ζηελ παξαπάλσ απόδεημε βξίζθνπκε όηη είλαη:

αβ γδ' γ' β' α' δ'
αβ γδ γ' β' α' δ
αβ γδ γ' β' α' δ'
.
.
.
=1,
.
.
.
=1,
.
.
.
=1.
βγ δγ ' β' α' δα
βγ δ' γ' β' α' δ' α
βγ δγ ' β' α' δ' α

(8)

Οη ζρέζεηο (8) θαλεξώλνπλ όηη επαιεζεύεηαη ε Πξόηαζε 7 (§ 6.1) [ρέζεηο (1),
(2) θαη (2′)], αιιά εδώ ε απόδεημε απηήο, γηα ηελ παξαπάλσ «Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε», έγηλε κε άιιν ηξόπν.
Αθόκε από ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα:
«Καη νη παξαπάλσ ζρέζεηο (1) κέρξη (3) ηεο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο,
κε ηνλ ηξόπν απηό, κεηαβηβάδνληαη αλαιινίσηεο θαη ζε επζεία σο πλεπζεηαθή
Αξκνληθή Δλέιημε, [ζρέζεηο (8)]» θαη αληίζηξνθα (Βιέπε θαη Πόξηζκα 168, §
5/)..

Δπίζεο, από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη θαη έλαο άιινο ηξόπνο θαηαζθεπήο κηαο ηέηνηαο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο από Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε, ζηεξηδόκελε ζε Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε, ε νπνία θαη θαηαζθεπάδεηαη
εύθνια.
(γ). Ζ Πξόηαζε 40 απνηειεί πξνθαλώο επέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 7, από επζεία
θαη ζε θύθιν.
9.2. Ηδηόηεηα Απιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ησλ ηεζζάξσλ Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 8 από επζεία θαη ζε θύθιν.
(Δθαξκνγή ηεο Πξόηαζεο 40 θαη ηνπ Κξηηεξίνπ 37).
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Πξόηαζε 41.
ε θάζε Απιή Οκνθπθιηθή εκεηνζεηξά ησλ Γέθα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Γ′, Γ′,
Β′, Α′, Δ′, πνπ απνηειεί Αξκνληθή Δλέιημε ησλ ηεζζάξσλ δεπγώλ ζπδπγώλ ζεκείσλ Α, Α' - Β, Β', - Γ, Γ', - Γ, Γ', κε δηπιά ζεκεία ηα Δ, Δ', είλαη:

ΑΒ ΓΓ ΔΓ ' Γ' Β' Α' Δ
.
.
.
.
=1,
ΒΓ ΓΔ Γ ' Γ' Β' Α' ΔΑ

(1).

ΑΒ ΓΓ Δ' Γ ' Γ' Β' Α' Δ'
.
.
.
.
=1,
ΒΓ ΓΔ' Γ ' Γ' Β' Α' Δ' Α

(2).

ΑΒ ΓΓ ΔΓ ' Γ' Β' Α' Δ'
.
.
.
.
=1.
ΒΓ ΓΔ Γ ' Γ' Β' Α' Δ' Α

(3).

Απόδεημε.
Θεσξνύκε ηα ηξία δεύγε ζεκείσλ Α, Α' – Β, Β' – Γ, Γ' ηα νπνία πξνθαλώο
ζα απνηεινύλ Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Δ, Δ'.
Άξα, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε 40, ζα είλαη:

ΑΒ ΓΔ Γ' Β' Α' Δ
.
.
.
=1.
ΒΓ ΔΓ ' Β' Α' ΔΑ

(4).

Οκνίσο, ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Γ, Γ' – Γ, Γ', επίζεο ζα απνηεινύλ Αξκνληθή
Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Δ, Δ', νπόηε ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 37, ζα είλαη:

ΓΓ ΔΓ ' Γ' Δ
.
.
=1.
ΓΔ Γ ' Γ' ΔΓ

(5).

πλεπώο, από ηηο (4). (5), παίξλνπκε:

ΑΒ ΓΔ Γ' Β' Α' Δ ΓΓ ΔΓ ' Γ' Δ
.
.
.
.
.
.
=1
ΒΓ ΔΓ ' Β' Α' ΔΑ ΓΔ Γ ' Γ' ΔΓ
Δμάιινπ, είλαη:

Γ ' Δ Γ ' Δ'
=
,
Δ' Γ
ΔΓ

Α' Δ Α' Δ'
=
.
ΔΑ Δ' Α

⇒ (1).
(6).

Έηζη, αλ ιεθζνύλ ππόςε νη ζρέζεηο (6), ηόηε από ηελ (1), εύθνια παίξλνπκε
ηελ (2) θαη ηελ (3).
Παξαηεξήζεηο..
(α). Ζ Πξόηαζε 41 πξνθαλώο είλαη ζρεηηθή κε ηηο Πξνηάζεηο 4, 8, 37 θαη 40.
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(β). ύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 40 [Παξαηήξεζε (β)], ε ζρέζε (4) παξαπάλσ,
κεηαβηβάδεηαη αλαιινίσηε θαη ζε επζεία. Έηζη, γηα επζεία (ε), ζα είλαη:

αβ γε γ' β' α' ε
.
.
.
=1.
βγ εγ' β' α' εα

(7).

Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 37 [Παξαηήξεζε (β)], ε ζρέζε (5) παξαπάλσ, επίζεο κεηαβηβάδεηαη αλαιινίσηε θαη ζε επζεία, νπόηε γηα ηελ επζεία
(ε), ζα είλαη:

γδ εδ' γ' ε
.
.
=1.
δε δ' γ' εγ

(8).

Από ηηο ζρέζεηο (7) θαη (8), αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ παξαπάλσ απόδεημε,
εύθνια βξίζθνπκε όηη γηα ηελ επζεία (ε), ζα αιεζεύνπλ αλάινγεο ζρέζεηο κε ηηο
(1) κέρξη (3). Σνύην θαλεξώλεη όηη απνδείμακε ηελ Πξόηαζε 8, αιιά εδώ κε άιιν ηξόπν.
Άξα, από ηα παξαπάλσ , ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα :
«Καη νη παξαπάλσ ζρέζεηο (1) κέρξη (3) ηεο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο,
κε ηνλ ηξόπν απηό, κεηαβηβάδνληαη αλαιινίσηεο θαη ζε επζεία σο πλεπζεηαθή
Αξκνληθή Δλέιημε θαη αληίζηξνθα» (Βιέπε θαη Πόξηζκα 168, § 5/).

Δπίζεο, από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη θαη έλαο άιινο ηξόπνο θαηαζθεπήο κηαο ηέηνηαο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο, ζηεξηδόκελε ζε Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε, ε νπνία θαη θαηαζθεπάδεηαη εύθνια.
(γ). Ζ Πξόηαζε 41 απνηειεί πξνθαλώο επέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 8, από επζεία
θαη ζε θύθιν.
(δ). Μεηά ηελ παξάγξαθν 3.2, ην Κξηηήξην 4 θαη ηηο Πξνηάζεηο 7, 8, 40, 41, αλ
ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ θαη γηα Αξκνληθέο Δλειίμεηο, ησλ 5, 6,…..,λ,
δεπγώλ ζπδπγώλ ζεκείσλ, ζα έρνπκε θάζε θνξά αλάινγεο κε ηηο παξαπάλσ
ζρέζεηο (1) κέρξη (3) (Με ηνύην πηζαλόλ λα αζρνιεζνύκε κειινληηθά).
Γηα λ δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ, εύθνια είλαη δπλαηό ηνύην λα απνδεηρζεί θαη κε
ηε κέζνδν ηεο επαγσγήο, αλ ιεθζεί όηη ηνύην αιεζεύεη γηα λ-1 δεύγε ζπδπγώλ
ζεκείσλ, νπόηε απνδεηθλύνπκε εύθνια, όπσο ζηηο απνδείμεηο ησλ παξαπάλσ
Πξνηάζεσλ 40 θαη 41, όηη ηνύην αιεζεύεη θαη γηα λ δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ.
9.3. Καηαζθεπή Απιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ πδπγώλ
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εκείσλ.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 9 (§ 6.3) θαη 10 (§ 6.4), από επζεία θαη ζε θύθιν.
Καηαζθεπή 42 (ρήκα 30) .
ε θύθιν (ν), δίλεηαη ε δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Β′, Α′. Αλ ηα δεύγε
ζεκείσλ Α, Α′ θαη Β, Β′ απνηεινύλ ηα δύν δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ Απιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο, δεηείηαη λα νξηζζεί ην δεύγνο ησλ δηπιώλ ζεκείσλ Μ, Μ' ηεο ελέιημεο, ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Γίλεηαη θύθινο (ν) θαη ε ηεηξάδα ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ ηνπ Α, Β, Β′, Α′.
Να απνδεηρζεί όηη ππάξρεη έλα κόλν δεύγνο ζεκείσλ Μ, Μ' ηνπ ίδηνπ θύθινπ
(ν), ηα νπνία ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α-Α′ θαη Β-Β′.

Λύζε.
(α). Αλάιπζε.
Αλ ιεθζεί ππόςε ε παξαπάλσ παξάγξαθνο 8.62, επεηδή ηα Α, Α′ θαη Β, Β′,
ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο Αξκνληθήο Δλέιημεο (§ 8.11), πξέπεη λα ρσξίδνληαη αξκνληθά από ηα Μ, Μ′, νη ΑΑ′ θαη ΒΒ′ ζα είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΜΜ′, νπόηε
νη ΑΑ′ θαη ΒΒ′ ζα πεξλνύλ από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΜΜ′. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε ηνκή
ησλ δνζκέλσλ επζεηώλ ΑΑ′ θαη ΒΒ′ πινπνηνύλ ηνλ πόιν Ρ ηεο ΜΜ′.
Έηζη, αθνύ ν πόινο Ρ νξίδεηαη, νξίδεηαη θαηά ηα γλσζηά θαη ε πνιηθή ηνπ ΜΜ′,
άξα νξίδνληαη θαη ηα Μ, Μ′, πνπ καο δεηνύληαη, νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Οξίδνπκε ηελ ηνκή ΑΑ′∩ΒΒ′≡Ρ θαη θαηαζθεπάδνπκε ηελ πνιηθή ηεο ΜΜ′, κε έλαλ από ηνπο δύν παξαθάησ ηξόπνπο:
1/. Από ην Ρ θέξνπκε ζηνλ θύθιν (ν) ηηο δύν εθαπηόκελεο ΡΜ, ΡΜ′ θαη ιέκε όηη
ηα Μ, Μ′ είλαη ηα δεηνύκελα δύν ζεκεία.
2/. Οξίδνπκε ηηο ηνκέο ΑΑ′∩ΒΒ′≡Ρ, ΑΒ′∩Α′Β≡Κ, ΑΒ∩Α′Β′≡Π. Αλ ε ΚΠ ηέκλεη ηνλ
θύθιν (ν), ζηα Μ, Μ′, ιέκε όηη ηα Μ, Μ′ είλαη ηα δεηνύκελα δύν ζεκεία.
(γ). Απόδεημε.)
1/. Αλ ε θαηαζθεπή γίλεη κε ηνλ ηξόπν 1.
Δπεηδή, από ηελ θαηαζθεπή απηή ε ΜΜ′, είλαη ε πνιηθή ηνπ Ρ θαη επεηδή νη ΑΑ′
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θαη ΒΒ′ πεξλνύλ από ην Ρ, νη ΑΑ′ θαη ΒΒ′ είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΜΜ′. Σνύην ζεκαίλεη όηη πξαγκαηηθά ηα Α, Α′ θαη Β, Β′, ρσξίδνληαη αξκνληθά από ηα Μ, Μ′.
2/. Αλ ε θαηαζθεπή γίλεη κε ηνλ ηξόπν 2.
Δπεηδή νη ηνκέο Κ, Π είλαη ζεκεία ζπδπγή κε ην Ρ σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), ε ΚΠ
ζα είλαη ε πνιηθή ηνπ Ρ θαη επεηδή ΚΠ≡ΜΜ′ θαη ε ΜΜ′ είλαη ε πνιηθή ηνπ Ρ.
Έηζη, επεηδή νη ΑΑ′ θαη ΒΒ′ πεξλνύλ από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΜΜ′, νη ΑΑ′ θαη ΒΒ′
είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΜΜ′. Σνύην θαλεξώλεη όηη πξαγκαηηθά ηα Α, Α′ θαη Β, Β′,
ρσξίδνληαη αξκνληθά από ηα Μ, Μ′.
Από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο θαηαζθεπήο πξνθύπηεη όηη ηα ζεκεία Μ, Μ′, είλαη κνλαδηθά.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Όπσο θαη ζηελ § 8.62 αλαθέξακε θαη από ηελ παξαπάλσ θαηαζθεπή δηαπηζηώζακε, ε Καηαζθεπή 42, είλαη εύθνιε ππόζεζε. Αθόκε πην εύθνιε ππόζεζε είλαη ε θαηαζθεπή ηέηνηαο ελέιημεο ηνπ ελόο κόλν δεύγνπο ζπδπγώλ ζεκείσλ (Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ), ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνύκε
ζην Β′ Μέξνο, όπσο θαη ζηελ παξάγξαθν 8.61 αλαθέξακε.
(β). Σα θύξηα ζηνηρεία ηεο ελέιημεο, πνπ θαηαζθεπάζακε παξαπάλσ, είλαη:
Σν θέληξν ηεο ελέιημεο, είλαη ην κέζν Ν ηνπ ΜΜ′ θαη ε δύλακε ηεο είλαη:
ΝΜ2=Μ′Ν2=ΝΑ.ΝΑ′=ΝΒ.ΝΒ′ (Πεξηζζόηεξα ζηελ παξάγξαθν 8.62).
(γ). Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζρήκαηνο 30, απνηειεί ην ζηνηρεηώδεο κέξνο εθείλν, από
επαλάιεςε ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη θάζε άιιε ηέηνηα Δλέιημε λ Εεπγώλ εκείσλ
θαη άξα είλαη πνιύ ρξήζηκε γηα ηε ζπνπδή- κειέηε ηνύησλ αιιά θαη άιισλ πην
ζπλζέησλ εηδώλ αξκνληθώλ ελειίμεσλ (Σα ππόινηπα αλαθέξνληαη παξαπάλσ).
(δ). Δίλαη θαλεξό όηη ε Καηαζθεπή 42, απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 9 (§
6.3), από επζεία θαη ζε θύθιν.
(ε). Ζ ιύζε ηεο Καηαζθεπήο 42, κε ηε Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, δίλνπκε κε ηελ Καηαζθεπή 187 (§ 27. 44), ηνπ Μέξνπο Γάκκα.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 9, 10, 11, 43, 45, 187.
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9.4. Καηαζθεπή Γηπιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 42 (§ 9.3) αιιά θαη ηεο Καηαζθεπήο 11 (§ 6.5), από
επζεία θαη ζε θύθιν.
Καηαζθεπή 43 (ρήκα 31) .
ε θύθιν (ν), δίλεηαη ε δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Β′, Α′ ηα ζεκεία ηεο
νπνίαο απνηεινύλ Γηπιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε, κε δύν δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ ηα Α, Α′ θαη Β, Β′ ηεο κηαο απιήο ελέιημεο θαη ηα ηξία δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ Α-Β, Μ-Μ′ θαη Α′-Β′ ηεο άιιεο απιήο ελέιημεο θαη δεηείηαη λα νξηζζνύλ ηα δύν δεύγε ησλ δηπιώλ ζεκείσλ ηνπο Μ, Μ' θαη Ν, Ν′, αληίζηνηρα,
ή κε άιιε δηαηύπσζε:
ε θύθιν (ν) δίλεηαη ε δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζεκείσλ ηνπ Α, Β, Β′, Α′. Να απνδεηρζεί όηη ππάξρεη έλα κόλν δεύγνο ζεκείσλ Μ, Μ' ηνπ ίδηνπ θύθινπ (ν), ηα
νπνία ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α-Α′ θαη Β-Β′ θαη έλα κόλν
δεύγνο ζεκείσλ Ν, Ν' ηνπ ίδηνπ θύθινπ (ν), ηα νπνία ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα
ηξία δεύγε ζεκείσλ Α-Β, Μ-Μ′ θαη Α′-Β′.

Λύζε.
(α). Αλάιπζε.
Τπνζέηνπκε όηη ηα δύν δεηνύκελα δεύγε ζεκείσλ νξίζζεθαλ θαη είλαη ηα Μ, Μ′
θαη Ν, Ν′.
Θεσξνύκε ηελ πξώηε ελέιημε, πνπ είλαη απιή θαη πνπ έρεη Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Α, Α′ θαη Β, Β′ θαη δηπιά ζεκεία ηα Μ, Μ′. Δίλαη θαλεξό όηη γηα ηελ ελέιημε απηή, εύθνια θαηαζθεπάδνπκε ηα Μ, Μ′, κε ηνπο δύν ηξόπνπο πνπ ζηελ
θαηαζθεπή 42 (§ 9, 3), αλαθέξεηαη.
ηε ζπλέρεηα ζεσξνύκε ηελ δεύηεξε Απιή Δλέιημε, πνπ έρεη Εεύγε πδπγώλ
εκείσλ ηα Α, Β θαη Α′, Β′ θαη δηπιά ζεκεία ηα Ν, Ν′ θαη ε νπνία πξνθαλώο θαηαζθεπάδεηαη εύθνια κε ηνπο δύν ηξόπνπο πνπ ζηελ Καηαζθεπή 42, αλαθέξεηαη.
Έηζη, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
1/. Καηαζθεπή ησλ Μ, Μ′.
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Ζ θαηαζθεπή ησλ Μ, Μ′, γίλεηαη όπσο αθξηβώο πεξηγξάθεηαη ζηελ Καηαζθεπή
42, κε δύν ηξόπνπο.
2/. Καηαζθεπή ησλ Ν, Ν′.
Δίλαη θαλεξό όηη από ηελ παξαπάλσ θαηαζθεπή ησλ Μ, Μ′, παξάιιεια ζα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί θαη νη ηνκέο: ΑΒ′∩Α′Β≡Κ, ΑΑ′∩ΒΒ′≡Ρ, ΑΒ∩Α′Β′≡Π.


Σξόπνο 1.

Από ην Π θέξνπκε ηηο δύν εθαπηόκελεο ΠΝ, ΠΝ′ θαη έηζη νξίδνπκε θαη ηα Ν, Ν′,
ηα νπνία ιέκε όηη είλαη ηα δεηνύκελα δύν ζεκεία.


Σξόπνο 2.

Αλ ε επζεία ησλ ηνκώλ Κ θαη Ρ ηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) ζηα Ν, Ν′ ζεκεία, ιέκε όηη
απηά είλαη ηα δεηνύκελα ζεκεία.
(γ). Απόδεημε.)
1/. Γηα λα απνδείμνπκε όηη ηα Μ, Μ′ είλαη ηα δεηνύκελα ζεκεία, εξγαδόκαζηε
όπσο αθξηβώο ζηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 42.
2/. Γηα λα απνδείμνπκε όηη ηα Ν, Ν′ είλαη ηα δεηνύκελα ζεκεία, εξγαδόκαζηε σο
εμήο:


Αλ ε θαηαζθεπή γίλεη κε ηνλ ηξόπν 1.

Δπεηδή, από ηελ θαηαζθεπή απηή ε ΝΝ′, είλαη ε πνιηθή ηνπ Π θαη επεηδή νη ΑΒ,
ΜΜ′ θαη Α′Β′ πεξλνύλ από ην Π, νη ΑΒ, ΜΜ′ θαη Α′Β′ είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΝΝ′.
Σνύην ζεκαίλεη όηη ηα δεύγε ζεκείσλ Α-Β, Μ-Μ′ θαη Α′-Β′, ρσξίδνληαη πξαγκαηηθά αξκνληθά από ηα Ν, Ν′.


Αλ ε θαηαζθεπή γίλεη κε ηνλ ηξόπν 2.

Δπεηδή νη ηνκέο Κ, Ρ είλαη ζεκεία ζπδπγή κε ην Π σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), ε ΚΡ
ζα είλαη ε πνιηθή ηνπ Π θαη επεηδή ΚΡ≡ΝΝ′ θαη ε ΝΝ′ είλαη ε πνιηθή ηνπ Π.
Έηζη, επεηδή νη ΑΒ, ΜΜ′ θαη Α′Β′ πεξλνύλ από ηνλ πόιν Π ηεο ΝΝ′, νη ΑΒ, ΜΜ′
θαη Α′Β′ είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΝΝ′. Σνύην θαλεξώλεη όηη πξαγκαηηθά ηα ηκήκαηα ΑΒ, ΜΜ′ θαη Α′Β′, ρσξίδνληαη αξκνληθά από ηα Ν, Ν′.
Από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο θαηαζθεπήο πξνθύπηεη όηη ηα δύν δεύγε
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ζεκείσλ Μ, Μ′ θαη Ν, Ν′, είλαη κνλαδηθά.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Όπσο θαη ζηελ § 8.63 αλαθέξακε θαη από ηελ παξαπάλσ θαηαζθεπή δηαπηζηώζακε, ε Καηαζθεπή 43, είλαη εύθνιε ππόζεζε.
(β). Σα θύξηα ζηνηρεία ηεο πξώηεο απιήο ελέιημεο, πνπ θαηαζθεπάζακε παξαπάλσ, είλαη:
Σν θέληξν ηεο ελέιημεο, είλαη ην κέζν Γ ηνπ ΜΜ′ θαη ε δύλακή ηεο είλαη:
ΓΜ2=Μ′Γ2=ΓΑ.ΓΑ′=ΓΒ.ΓΒ′ (Πεξηζζόηεξα ζηελ παξάγξαθν 8.63).
Σα θύξηα ζηνηρεία ηεο δεύηεξεο απιήο ελέιημεο, πνπ θαηαζθεπάζακε παξαπάλσ, είλαη:
Σν θέληξν ηεο ελέιημεο, είλαη ην κέζν Δ ηνπ ΝΝ′ θαη ε δύλακε ηεο είλαη:
ΔΝ2=Ν′Δ2=ΔΑ.ΔΒ=ΔΜ.ΔΜ′=ΔΑ′.ΔΒ′ (Πεξηζζόηεξα ζηελ παξάγξαθν 8.63).
(γ). Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζρήκαηνο 31, απνηειεί ηελ ζηνηρεηώδε κνλάδα εθείλε,
από επαλάιεςε ηεο νπνίαο παξάγεηαη θάζε άιιε ηέηνηα Δλέιημε λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ θαη άξα είλαη πνιύ ρξήζηκε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνύησλ αιιά
θαη άιισλ πην ζπλζέησλ εηδώλ αξκνληθώλ ελειίμεσλ.
(δ). Δίλαη θαλεξό όηη ε Καηαζθεπή 43, απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 11
(§ 6.5), από επζεία θαη ζε θύθιν.
(ε). Λύζε ηεο Καηαζθεπήο 43, κε ηε Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ,
δίλνπκε κε ηελ Καηαζθεπή 188 (§ 27. 45), ηνπ Μέξνπο Γάκκα.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 9, 10, 11, 42, 44, 188.
9.5. Καηαζθεπή Γηπιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο Σεζζάξσλ Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 43 (§ 9.4) θαη ηεο Καηαζθεπήο 30 (§ 6.24), από επζεία θαη ζε θύθιν.
Καηαζθεπή 44 (ρήκα 33).
Να θαηαζθεπαζζεί ηπραία «Οκνθπθιηθή Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε Σεζζάξσλ
Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ» (Οξνινγία ζηηο παξαγξάθνπο 8.11, 8.22 θαη 8.65).

Λύζε.
(α). Αλάιπζε. Έζησ, όηη ε δεηνύκελε ελέιημε θαηαζθεπάζζεθε θαη είλαη απηή
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ηνπ ζρήκαηνο 33, νπόηε απηή έρεη όια ηα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηόηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 8.65.
Παξαηεξνύκε όηη γηα ηελ θαηαζθεπή απηή, ζα απαηηεζεί ε θαηαζθεπή ησλ δύν
εγγεγξακκέλσλ ζηνλ θύθιν (ν) πιήξσλ ηεηξάπιεπξσλ ΑΑ′Α1Α′1ΡΠ θαη
ΒΒ′Β1Β′1ΡΠ, ηα νπνία λα έρνπλ θνηλό ην δηαγώλην ηξίγσλό ηνπο ΚΡΠ (νξνινγία 13), νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή:
(β). Καηαζθεπή.
ε ηπραίν θύθιν (ν), εγγξάθνπκε ην θπξηό ηεηξάπιεπξν ΑΑ′Α1Α′1. Οξίδνπκε ηηο
ηνκέο ΑΑ′∩Α1Α′1≡Ρ, ΑΑ′1∩Α1Α′≡Π, ΑΑ1∩Α′Α′1≡Κ. Έηζη νη ΚΡ, ΚΠ, ζα είλαη αληίζηνηρα, νη πνιηθέο ησλ ζεκείσλ Π, Ρ.
Από ην Ρ θέξνπκε ηέκλνπζα ηνλ θύθιν (ν), έζησ ζηα ζεκεία Β′, Β όπσο ζην
ζρήκα θαη ηηο ΒΚ, Β′Κ, πνπ επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν ζηα ζεκεία Β1, Β′1, αληίζηνηρα.
ηε ζπλέρεηα πξνεθηείλνπκε ηηο Β′1Β1, ΒΒ′1, Β′Β1, νη νπνίεο ιέκε όηη ζα πεξάζνπλ, ε κελ πξώηε από ην Ρ, νη δε δύν άιιεο από ην Π, νπόηε ηα δύν έηζη
ζρεκαηηδόκελα πιήξε ηεηξάπιεπξα ζα έρνπλ πξαγκαηηθά θνηλό ην δηαγώλην
ηξίγσλό ηνπο ΚΡΠ.
Αλ ε ΡΚ ηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Ν, Ν′ θαη ε ΠΚ ζηα Μ, Μ′, ιέκε όηη ε
ζεκεηνζεηξά Α, Μ, Α′, Β′, Ν, Β1, Α1, Μ′, Α′1, Β′1, Ν′, Β, είλαη ε δεηνύκελε.
(γ). Απόδεημε.)
Θα απνδείμνπκε πξώηα όηη ε ΡΒ1Β′1 είλαη επζεία ε όηη ΡΒ1 πεξλά από ηελ Β′1.
Απηή, πξαγκαηηθά ζα πεξλά από ην Β′1, γηαηί αλ δελ πεξλνύζε, ηόηε ζα έηεκλε
ηνλ θύθιν (ν) ζε ζεκείν Β2, νπόηε ε Β′Β2 ζα έηεκλε ηελ ΒΒ1 ζε ζεκείν Κ′, ην
νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζπδπγέο ηνπ Ρ σο πξνο ηνλ θύθιν (ν) θαη επνκέλσο
ην Κ′, ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηελ πνιηθή ΚΠ ηνπ Ρ, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ην Κ.
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη από ηα δύν ζεκεία ηεο ΒΒ1 ηα Κ θαη Κ′, πεξλά ε ΚΠ. Σνύην ζεκαίλεη όηη νη ΒΒ1, ΠΚ ζπκπίπηνπλ, πνπ δελ είλαη από ηελ ππόζεζε νξζό,
νπόηε ην Κ′≡Κ θαη άξα Β2≡Β′1 πνπ ζπλεπάγεηαη όηη θαη ε ΡΒ1Β′1 είλαη επζεία,
αθνύ επζεία ειήθζε θαη ε ΡΒ1Β2.
Ζ απόδεημε ηνύηνπ κπνξεί λα βαζηζζεί θαη ζηελ παξαπάλσ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 34 (§ 8.71) ή ζην Κξηηήξην 207 θαη πνπ ζα δώζνπκε ζην Γ′ Μέξνο ηνπ βηβιίνπ ηνύηνπ.
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Γηα απηόλ ηνλ ηξόπν απόδεημεο, ζα δείμνπκε όηη ε Β′1Β1 πεξλά από ην Ρ. Δπεηδή ε ΒΒ′ πεξλά από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΜΜ′, ην ηεηξάπιεπξν ΜΒΜ′Β′ είλαη αξκνληθό, νπόηε επεηδή θαη ΒΒ1∩Β′Β′1 ∩ΜΜ′≡Κ θαη ην ηεηξάπιεπξν ΜΒ′1Μ′Β1 ζα είλαη αξκνληθό (Πξόηαζε 34). Άξα, νη ΜΜ′ θαη Β1Β′1 είλαη ζπδπγείο, νπόηε θαη ε
Β1Β′1 ζα πεξλά από ηνλ πόιν Ρ ηνπ ΜΜ′.
Απνκέλεη λα απνδείμνπκε θαη όηη νη ΒΒ′1, Β′Β1 πεξλνύλ από ην Π.
Πξαγκαηηθά, αλ απηέο δελ πεξλνύζαλ από ην Π, αιιά από ην ζεκείν Π′, ηόηε
θαη ην Π′ ζα είρε πνιηθή ηελ ΚΡ, ελώ από ηελ θαηαζθεπή ηεο ε ΚΡ είλαη πνιηθή
ηνπ Π. Σνύην ζεκαίλεη όηη Π′≡Π, ή όηη ε ΒΒ′1 θαη Β′Β1 πεξλνύλ από ην Π.
Όηη Π′≡Π, είλαη δπλαηό λα απνδεηρζεί θαη σο εμήο: Από ηελ θαηαζθεπή ηνπο ηα
Π θαη Π′ έρνπλ θνηλή πνιηθή ηελ ΚΡ, νπόηε απηά αλαγθαζηηθά ζα ζπκπίπηνπλ.
Μεηά ηα παξαπάλσ, νη ΑΑ′, ΒΒ′, Β′1Β1, Α′1Α1, πνπ πεξλνύλ από ηνλ πόιν Ρ
ηεο ΜΜ′, είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΜΜ′, ή όηη ηα δεύγε ζεκείσλ Α- Α′, Β - Β′, Β′1- Β1,
Α′1 - Α1, ρσξίδνληαη αξκνληθά από ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Μ-Μ′.
Οκνίσο βξίζθνπκε όηη θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Β- Β′1, Α - Α′1, Α′- Α1 , Β′- Β1,
ρσξίδνληαη αξκνληθά από ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Ν-Ν′.
Μεηά ηα παξαπάλσ θαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8.65 ε θαηαζθεπαζκέλε
παξαπάλσ ελέιημε είλαη πξαγκαηηθά ε δεηνύκελε.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Λεπηνκέξεηεο θαη πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπαζκέλε παξαπάλσ ελέιημε, δίλνπκε ζηελ παξάγξαθν 8.65.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη ε Καηαζθεπή 44 απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 43 (§
9.4). Αθόκε απηή απνηειεί επέθηαζε θαη ηεο Καηαζθεπήο 30 (§ 6.24), από επζεία θαη ζε θύθιν.
(γ). Αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο ζηελ παξαπάλσ θαηαζθεπή, κπνξνύκε λα
εγγξάςνπκε ζε θύθιν 3, 4, 5,…, λ πιήξε ηεηξάπιεπξα, ηα νπνία λα έρνπλ θνηλό ην δηαγώλην ηξίγσλό ηνπο ην ΚΡΠ, νπόηε κε ηνλ ηξόπν απηό ζα έρνπκε επηηύρεη πξνθαλώο λα θαηαζθεπάζνπκε Γηπιέο Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο
ησλ 6, 8, 10,…., 2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ (Βιέπε θαη § 8.67).
Από ηα ακέζσο παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε, όηη ε παξαπάλσ Καηαζθεπή 44
είλαη ζεκαληηθή, θαζώο απνηειεί ην ζηνηρεηώδεο κέξνο εθείλν κε ηελ επαλάιεςε ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη θαη θάζε άιιε ηέηνηα ελέιημε 2λ Εεπγώλ πδπγώλ
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εκείσλ.
(δ). κία άιιε δηαπξαγκάηεπζε δίλνπκε ζηελ Καηαζθεπή 185.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 11, 30, 34, 43, 185, 207.
9.6 Καηαζθεπή ζεκείσλ Απιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 42 (§ 9.3).
Καηαζθεπή 45 (ρήκα 30) .
ε θύθιν (ν), δίλνληαη ε δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Μ′, Α′ θαη δεηνύληαη λα νξηζζνύλ ζηνλ θύθιν (ν) ζεκεία Β′ θαη Μ, έηζη ώζηε ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Α′ θαη Β, Β′ λα απνηεινύλ ηα δύν Εεύγε πδπγώλ εκείσλ Απιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο, κε Εεύγνο Γηπιώλ εκείσλ ηεο ηα Μ, Μ', ή κε
άιιε δηαηύπσζε:
Γίλεηαη θύθινο (ν) θαη ε ηεηξάδα ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ ηνπ Α, Β, Μ′, Α′
θαη δεηνύληαη λα νξηζζνύλ ζηνλ θύθιν (ν) ζεκεία Β′ θαη Μ, έηζη ώζηε ηα δύνδεύγε ζεκείσλ Α, Α′ θαη Β, Β′, λα ρσξίδνπλ αξκνληθά ην δεύγνο ζεκείσλ Μ, Μ'.

Λύζε.
(α). Αλάιπζε.
Τπνζέηνπκε όηη ηα δεηνύκελα ζεκεία νξίζζεθαλ θαη είλαη ηα Β′ θαη Μ ηνπ ζρήκαηνο 30.
Παξαηεξνύκε όηη ην Μ κπνξεί λα νξηζζεί άκεζα, θαζώο απηό θαη ην δνζκέλν
Μ′, πξέπεη λα ρσξίδνπλ αξκνληθά ην δνζκέλν δεύγνο ζεκείσλ Α θαη Α′. Έηζη,
αθνύ έρνπκε ηώξα ηα ζεκεία Μ, Μ′, κπνξνύκε λα νξίζνπκε θαη ηνλ πόιν Ρ ηεο
ΜΜ′, από ηνλ νπνίν πξέπεη λα πεξλνύλ νη ΑΑ′ θαη ΒΒ′.
Μεηά ηα παξαπάλσ, βιέπνπκε όηη γηα ηελ επζεία ΒΒ′Ρ έρνπκε ηα δύν ζεκεία
ηεο Β θαη Ρ. Άξα απηή νξίδεηαη, επνκέλσο νξίδεηαη θαη ε ηνκή Β′ ηεο ΒΡ θαη ηνπ
θύθινπ (ν), νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
ην Μ′ θέξνπκε ηελ εθαπηόκελε ζηνλ θύθιν (ν), ε νπνία ηέκλεη ηελ δνζκέλε
επζεία ΑΑ′ ζε ζεκείν Ρ. Από ην Ρ θέξνπκε ηελ δεύηεξε εθαπηόκελε ζηνλ θύθιν (ν), ηεο νπνίαο ην ζεκείν επαθήο έζησ Μ, ην νπνίν ιέκε όηη είλαη ην έλα
δεηνύκελν.
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Αλ ε ΒΡ επαλαηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) ζε ζεκείν Β′, ηνύην ιέκε όηη είλαη ην άιιν
δεηνύκελν ζεκείν.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή από ηελ θαηαζθεπή ηνπ ην Ρ είλαη ν πόινο ηεο ΜΜ′ θαη επεηδή νη ΑΑ′
θαη ΒΒ′ πεξλνύλ από ην Ρ, νη ΑΑ′ θαη ΒΒ′ είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΜΜ′, νπόηε ηα
δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Α′ θαη Β, Β′, ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ην δεύγνο ζεκείσλ
Μ, Μ′. Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 8.11), ζεκαίλεη όηη ηα δεύγε
ησλ ζεκείσλ Α, Α′ θαη Β, Β′, βξίζθνληαη πξαγκαηηθά ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε
Γηπιά εκεία ηα Μ, Μ′.
Άξα, ηα ζεκεία Β′ θαη Μ, είλαη ηα δεηνύκελα.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Με ηνλ ίδην ηξόπν εξγαδόκαζηε θαη όηαλ ηα δεηνύκελα ζεκεία είλαη ην Μ′
θαη ην Α ή ην Α′ ή ην Β.
(β). ρεηηθή είλαη θαη ε Καηαζθεπή 46, πνπ ζα αθνινπζήζεη, αιιά θαη ε Καηαζθεπή 12.
(γ), Ζ Καηαζθεπή 45 κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 42.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 12, 42, 46.
9.7. Καηαζθεπή εκείνπ Οκνθπθιηθήο Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ.
Δπέθηαζε ησλ Καηαζθεπώλ 42, 45 θαη ηεο Καηαζθεπήο 12 από επζεία θαη ζε
θύθιν.
Καηαζθεπή 46 (ρήκα 41).
Γίλεηαη θύθινο (ν) θαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηνπ Α, Γ, Γ, Β. ηνλ ίδην θύθιν
(ν) λα νξηζζεί ζεκείν Δ, γηα ην νπνίν λα είλαη:

ΑΓ ΑΓ ΓΔ
ΑΓ ΒΔ ΓΓ
ή
=
.
.
.
= 1.
ΓΒ ΓΓ ΔΒ
ΓΒ ΔΓ ΓΑ

(1).

ΓΓ ΓΑ ΓΒ
ΓΓ ΔΒ ΓΑ
ή
=
.
.
.
= 1.
ΓΔ ΑΓ ΒΔ
ΓΔ ΒΓ ΑΓ

( 2).
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Λύζεηο.
Λύζε 1ε . Με βάζε ην Κξηηήξην 37 (παξάγξαθνο 8.74).
(α). Αλάιπζε.
Τπνζέηνπκε όηη ην ζεκείν Δ νξίζζεθε. Δπεηδή αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ε νπνία
καο ζπκίδεη ην παξαπάλσ Κξηηήξην 37, βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα όηη αλ Δ είλαη
ην δεηνύκελν ζεκείν θαη αλ Γ' είλαη ζεκείν ην νπνίν κε ην Γ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Α′, ηόηε ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη
ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ' (Αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 37).
Έηζη νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή ηνπ ζεκείνπ Δ.

Γ'
Α
Ο

Β

Μ

Ν

Κ

ε

(ο)

Δ
Γ

Γ

θ

(β)

(α)
α

Λ

δ γ

ε β

γ'

χήκα 41.

(β). Καηαζθεπή.
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο Αξκνληθήο Δλέιημεο (παξάγξαθνο 8,11),
γηα λα νξηζζεί ε ελέιημε απηή, πξέπεη πξώηα λα νξηζζεί ην Γ′ ην νπνίν κε ην Γ
πξέπεη λα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Β θαη ζηε ζπλέρεηα νξίδεηαη ην Δ ην νπνίν
κε ην Γ πξέπεη λα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Γ, Γ', νξίδνπκε πξώηα, θαηά ηα
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γλσζηά, ην Γ', έηζη ώζηε ηα Γ, Γ′ λα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Β θαη ζηε ζπλέρεηα νξίδνπκε ην Δ, έηζη ώζηε ηα Γ, Δ λα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Γ, Γ′, πνπ είλαη
ήδε γλσζηά. Απηά επηηπγράλνληαη εύθνια, αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ Καηαζθεπή 45 (§ 9.6).
Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γ', όπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε, ην Δ είλαη δπλαηό
λα νξηζζεί θαη κε βάζε ηε ζρέζε ΜΓ2=ΜΓ.ΜΔ (Πξόηαζε 33, § 8.5), αθνύ νξηζζεί ην κέζνλ Μ ηνπ ΓΓ'.
(γ). Απόδεημε.
Από ηνλ παξαπάλσ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ ζεκείσλ Γ' θαη Δ, πξνθύπηεη όηη
ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά
ζεκεία ηα Γ, Γ' (ζρεηηθόο νξηζκόο ζηελ § 8,11), νπόηε γηα ηα ζεκεία Α, Γ, Γ, Δ,
Β, Γ' ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1) (Δπζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 37).
Ζ ζρέζε (2), αιεζεύεη γηαηί από ηε ζρέζε (1) πνπ απνδείμακε όηη αιεζεύεη,
πξνθύπηεη εύθνια ε ζρέζε (2), ε νπνία πξνθαλώο θαη ζα αιεζεύεη, θαζώο αιεζεύεη ε ηζνδύλακή ηεο (1).
(Λεπηνκέξεηεο, γηα ηελ παξαπάλσ απόδεημε αλαθέξνληαη ζηελ απόδεημε ηεο
Πξόηαζεο 45 § 9.6).
Λύζε 2ε . Με βάζε ηε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 5 § 2.5 (Έςηινλ Μέξνπο).
(α). Καηαζθεπή.
Αθνύ νξίζνπκε, όπσο παξαπάλσ, ην ζεκείν Γ′, ζα πξνθύςεη ε ηνκή Κ ησλ ΓΓ′
θαη ΒΓ, νπόηε νξίδεηαη θαη ην Δ, σο ηνκή ηεο ΑΚ θαη ηνπ θύθινπ (ν).
(β). Απόδεημε.
Δπεηδή ΑΔ∩ΓΓ′∩ΒΓ≡Κ, ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 5 § 2.5 (Έςηινλ
Μέξνπο), ζα είλαη:
Αθόκε, επεηδή είλαη θαη

ΑΓ' ΒΔ ΓΓ
.
.
= 1.
Γ' Β ΔΓ ΓΑ

(3).

ΑΓ ΑΓ'
, εύθνια από ηελ (3) παίξλνπκε ηελ ζρέζε
=
ΓΒ Γ' Β

(1).
Έηζη, επεηδή αιεζεύεη ε (1) θαη επεηδή, από ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ηα Α, Α′ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Γ, Γ′, θαη ηα Γ, Δ ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Γ, Γ′, (αληίζηξνθν
ηνπ Κξηηεξίνπ 37). Σνύην ζεκαίλεη όηη πξαγκαηηθά ην Δ, πνπ νξίζακε κε ηνλ
παξαπάλσ ηξόπν, είλαη ην δεηνύκελν.
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(δ). Γηεξεύλεζε.
Με αλάινγν ηξόπν νξίδνπκε ηα Γ' θαη Δ θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα δνζκέλα ζεκεία έρνπλ ηελ δηάηαμε Γ, Α, Γ, Β, ή ηελ δηάηαμε Γ, Γ, Β, Α.
Καη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε απόδεημε γίλεηαη όπσο ζηελ παξαπάλσ απόδεημε, βαζηδόκελνη θαη πάιη ζην ίδην Κξηηήξην 37, ην νπνίν αιεζεύεη θαη γηα ηηο
πεξηπηώζεηο απηέο.
Δίλαη πξνθαλέο όηη, επεηδή ην Γ′ είλαη κνλαδηθό, κνλαδηθόο ζα είλαη θαη ν πόινο Ν ηεο ΓΓ′, νπόηε κνλαδηθή ζα είλαη θαη ε ηνκή Δ ηεο ΓΝ κε ηνλ θύθιν (ν), ή
θαη ε ηνκή ΓΓ′∩ΒΓ≡Κ, νπόηε ζε έλα κόλν ζεκείν Δ ζα επαλαηέκλεη θαη ε ΑΚ
ηνλ θύθιν (ν).
Λύζε 3ε [ρήκα 41(α) θαη (β)] [Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 12 (§ 6.6)].
(α). Αλάιπζε.
Παξαηεξνύκε όηη ε ζρέζε (1) γξάθεηαη θαη έηζη

ΒΔ ΑΓ ΒΓ
θαη όηη νη ιόγνη
=
.
ΔΓ ΓΓ ΓΑ

ΑΓ ΒΓ
ηνπ ζρήκαηνο 41(α) είλαη γλσζηνί, ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα κεηα,
ΓΓ ΓΑ
θέξνπκε ζε ηπραίν ηκήκα αβ θαηά ηα γλσζηά θαη νξίδνπκε ζε απηό ηα ζεκεία
δ, γ [ηνπ ζρήκαηνο 41(β)].
Έηζη, ζην ζρήκα 41(β), νξίδνπκε ζεκείν ε, εξγαδόκελνη κε έλαλ από ηνπο ηξόπνπο ιύζεο ηεο Καηαζθεπήο 12, γηα ην νπνίν λα είλαη:

αγ βε γδ
. .
= 1,
γβ εγ δα

(4).

νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
ε ηπραίν ηκήκα αβ ηνπ ζρήκαηνο 41(β), κεηαθέξνπκε ηνλ ιόγν

ΑΓ
, θαηά ηα
ΓΒ

γλσζηά, θαη νξίδνπκε ηα ζεκεία γ, γ′, σο Α ησλ α, β.
ηε ζπλέρεηα κεηαθέξνπκε ηνλ ιόγν

ΑΓ
, θαηά ηα γλσζηά, θαη νξίδνπκε ην
ΓΓ

ζεκείν δ ζην ηκήκα αγ.
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ε, νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Κ ηνπ Απνιιώληνπ θύθινπ
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δηακέηξνπ γγ′, θαη θέξνπκε ηελ Κε, ζπκκεηξηθή ηεο Κδ σο πξνο ηελ Κγ, ην νπνίν ε επαιεζεύεη ηε ζρέζε (4) (Απόδεημε όπσο Καηαζθεπή 12).
Έηζη, έρνπκε ην ιόγν

βε
, ηνλ νπνίν κεηαθέξακε ζην ηκήκα ΒΓ ηνπ ζρήκαηνο
εγ

41(α) θαη νξίδνπκε ζεκείν ε, κε βάζε ην νπνίν θαη ην ζπδπγέο αξκνληθό ε′ ηνπ
ε σο πξνο ηα Β, Γ, γξάθνπκε ηνλ Απνιιώλην θύθιν δηακέηξνπ εε', ν νπνίνο
ηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) ζε ζεκεία Δ θαη Δ′, από ηα νπνία ην Δ ιέκε όηη είλαη ην δεηνύκελν, πνπ αλήθεη ζην κηθξό ηόμν ηεο ΒΓ.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή είλαη από ηελ θαηαζθεπή είλαη:

ε (4) γίλεηαη:

βε Βε ΒΔ
ΑΓ αδ ΒΓ βγ
=
,
=
θαη
=
=
,
εγ εΓ ΔΓ
ΓΓ δγ ΓΑ γα

ΑΓ ΒΔ ΓΓ
.
.
= 1 . Γειαδή ε ζρέζε (1) αιεζεύεη γηα ην ζεκείν Δ
ΓΒ ΔΓ ΓΑ

θαη επεηδή ηα Α, Β ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Γ, Γ′ (πνπ νξίδνπκε όπσο ζηελ παξαπάλσ ιύζε 1), ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 37 θαη ηα Γ, Δ ζα
ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Γ, Γ′. Άξα, ην Δ είλαη ην δεηνύκελν.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ν Απνιιώληνο θύθινο δηακέηξνπ εε', ηέκλεη γεληθά
ηνλ θύθιν (θ) θαη ζε δεύηεξν ζεκείν Δ', ην νπνίν πξνθαλώο δελ ζα απνηειεί
κηα δεύηεξε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο 46, θαζώο ην Δ' βξίζθεηαη ζην ίδην κέξνο
κε ην Γ σο πξνο ηελ ΓΓ', νπόηε ηα Γ, Δ' δελ ρσξίδνληαη αξκνληθά από ηα Γ, Γ',
θαζώο ηα ΓΔ′ θαη ΓΓ′, δελ ηέκλνληαη κέζα ζηνλ θύθιν (ν).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη ε Καηαζθεπή 46 απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 12,
από επζεία θαη ζε θύθιν.
(β). ρεηηθέο είλαη θαη πξνηάζεηο 12, 37, 45.
9.8. Καηαζθεπή Γηπιώλ εκείσλ Οκνθπθιηθήο Γηπιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν
Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
Δπέθηαζε ησλ Καηαζθεπώλ 13 (§ 6.7) θαη 27, από επζεία θαη ζε θύθιν.
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Καηαζθεπή 47 (ρήκα 42).
Γίλεηαη θύθινο (ν) θαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηνπ Α, Γ, Δ, Β. ηνλ ίδην θύθιν
(ν), λα νξηζζνύλ ηα ζεκεία Γ, Γ', Ε, Ε', γηα ηα νπνία λα είλαη:

ΑΓ ΒΔ ΓΓ
.
.
= 1,
ΓΒ ΔΓ ΓΑ

(1),

ΑΓ' ΒΔ Γ' Γ
.
.
= 1,
Γ' Β ΔΓ ' ΓΑ

(2),

ΑΕ ΓΔ ΕΒ
.
.
= 1,
ΕΓ ΔΕ ΒΑ

(3),

ΑΕ ' ΓΔ Ε' Β
.
.
= 1.
Ε' Γ ΔΕ ' ΒΑ

(4).

ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Γίλεηαη θπξηό ηεηξάπιεπξν ΑΓΔΒ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν). Να απνδεηρζεί
όηη ζηνλ ίδην θύθιν (ν), ππάξρνπλ ζεκεία Γ, Γ', Ε, Ε', γηα ηα νπνία αιεζεύνπλ νη
παξαπάλσ ζρέζεηο (1) κέρξη (4).

Γ

Α

Β
(o)
Ο

Ν

Κ

Ε

Ε'

Δ
Γ

Γ'

χήκα 42.

Λ
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Λύζε.
(α). Αλάιπζε.
Οη ζρέζεηο (1) κέρξη (4), πνπ δίλνληαη γηα ηελ Καηαζθεπή 47, καο ζπκίδνπλ ην
Κξηηήξην 37, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ νπνίνπ, ηα ζεκεία Α, Ε, Γ, Γ′, Δ,
Ε′, Β, Γ, αλ είλαη δηαηεηαγκέλα ζηνλ θύθιν (ν) θαη:
1/. Αλ ην ζεκείν Γ ή ην Γ′ επαιεζεύεη ηε ζρέζε (1) ή ηε (2), ελώ αλ ην Γ′ ή ην Γ
αληίζηνηρα, επηιεγνύλ έηζη ώζηε ηα δεύγε ζεκείσλ Γ, Γ′ λα ρσξίδνληαη αξκνληθά από ην δεύγνο ζεκείσλ Α, Β ή Γ, Δ, ηόηε θαη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Β θαη
Γ, Δ βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ηα Γ, Γ′ (Αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 37).
2/. Αλ ην ζεκείν Ε ή ην Ε′ επαιεζεύεη ηε ζρέζε (3) ή ηε (4), ελώ αλ ην Ε′ ή ην Ε
αληίζηνηρα, επηιεγνύλ έηζη ώζηε ηα δεύγε ζεκείσλ Ε, Ε′ λα ρσξίδνληαη αξκνληθά από ην δεύγνο ζεκείσλ Α, Γ ή Β, Δ, ηόηε θαη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Γ θαη
Β, Δ βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ηα Ε, Ε′ (Αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 37).
Μεηά ηα παξαπάλσ βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα, όηη γηα λα αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο
(1) κέρξη (4) πξέπεη ηα νθηώ ζεκεία Α, Ε, Γ, Γ′, Δ, Ε′, Β, Γ, λα έρνπλ ηελ δηάηαμε
απηή ζηνλ θύθιν (ν) θαη όηη ηόηε ζα έρνπκε δύν Απιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο νη
νπνίεο ζε ζπλδπαζκό απνηεινύλ κηα Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε. Σνύην ζεκαίλεη
όηη γηα λα νξηζζεί ε αθξηβήο ζέζε ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′, Ε, Ε′, πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνύλ ηα δύν Εεύγε Γηπιώλ εκείσλ ηεο Γηπιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο,
νπόηε αλαγόκαζηε ζηελ Καηαζθεπή 43 (§ 9.4).
(β). Καηαζθεπή.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο παξαπάλσ Γηπιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο, καο δίλνληαη
ηα ηέζζεξα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Γ, Δ, Β ηνπ θύθινπ (ν), ηα δεύγε ησλ νπνίσλ Α, Β θαη Γ, Δ, πξέπεη λα απνηεινύλ ηελ κία Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε
Γηπιά εκεία ηα Γ, Γ′ θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Γ θαη Β, Δ, πξέπεη λα απνηεινύλ ηελ άιιε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία ηα Ε, Ε′.
Ζ θαηαζθεπή απηή γίλεηαη όπσο αθξηβώο αλαθέξεηαη ζηελ Καηαζθεπή 43 (§
9.4) θαη έηζη νξίδεηαη ε αθξηβήο ζέζε ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′, Ε, Ε′.
Γειαδή πην αλαιπηηθά, νξίδνπκε ηηο ηνκέο ΑΔ∩ΒΓ≡Κ, ΑΒ∩ΓΔ≡Ν, ΑΓ∩ΒΔ≡Λ,
θαη:
1νο Σξόπνο. Από ηα Ν θαη Λ θέξνπκε ηηο εθαπηόκελεο ζην θύθιν (ν). Αλ Γ, Γ′
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θαη Ε, Ε′ είλαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ επαθήο, ησλ εθαπηόκελσλ απηώλ αληίζηνηρα, ηόηε ιέκε όηη ηα ζεκεία απηά είλαη ηα δεηνύκελα.
2νο Σξόπνο. Αλ νη ΚΛ θαη ΚΝ ηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν), ζηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Γ,
Γ′ θαη Ε, Ε′ αληίζηνηρα, ηόηε ιέκε όηη ηα ζεκεία απηά είλαη ηα δεηνύκελα.
(γ). Απόδεημε.
Απνδεηθλύνπκε πξώηα όπσο αθξηβώο ζηελ Καηαζθεπή 43, όηη ηα θαζνξηζζέληα όπσο παξαπάλσ ζεκεία Γ, Γ′, Ε, Ε′ ζε ζρέζε κε ηα δνζέληα ζεκεία Α, Γ, Δ,
Β, απνηεινύλ Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε.
ηε ζπλέρεηα, βαζηδόκελνη ζην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 37, απνδεηθλύνπκε όηη γηα
ηελ Απιή Αξκνληθή Δλέιημε πνπ έρεη Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Α, Β θαη Γ, Δ
κε Γηπιά εκεία ηα Γ, Γ′, αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (1) θαη (2), ελώ γηα ηελ Απιή
Αξκνληθή Δλέιημε πνπ έρεη Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Α, Γ θαη Β, Δ κε Γηπιά
εκεία ηα Ε, Ε′, αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (3) θαη (4).
Γειαδή πην αλαιπηηθά:
Απόδεημε ηνπ 1νπ Σξόπνπ θαηαζθεπήο.
Δπεηδή ην Ν είλαη ν πόινο ηνπ ΓΓ′ θαη νη ΑΒ, ΓΔ πεξλνύλ από ην Ν, ηα δεύγε
ησλ ζεκείσλ Α-Β, Γ-Δ ρσξίδνπλ αξκνληθά ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′. Δπνκέλσο πξαγκαηηθά ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α-Β, Γ-Δ βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′ (Οξηζκόο § 8.11).
Σνύην ζεκαίλεη όηη, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 37, αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (1) θαη (2).
Με αθξηβώο όκνην ηξόπν απνδεηθλύνπκε όηη θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α-Γ, ΒΔ βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Ε, Ε′. Σνύην ζεκαίλεη όηη, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 37, αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (3) θαη (4).
Απόδεημε ηνπ 2νπ Σξόπνπ θαηαζθεπήο.
Δπεηδή ε ΚΛ έρεη πόιν ην Ν θαη νη ΑΒ, ΓΔ πεξλνύλ από ην Ν, ηα δεύγε ησλ
ζεκείσλ Α-Β, Γ-Δ ρσξίδνπλ αξκνληθά ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′. Δπνκέλσο
πξαγκαηηθά ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α-Β, Γ-Δ βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′ (Οξηζκόο § 8.11). Σνύην
ζεκαίλεη όηη ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 37, αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (1)
θαη (2).
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Με αθξηβώο όκνην ηξόπν απνδεηθλύνπκε όηη θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α-Γ, ΒΔ βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Ε, Ε′. Σνύην ζεκαίλεη όηη, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 37, αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (3) θαη (4).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη ε Καηαζθεπή 47 απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 13,
από επζεία θαη ζε θύθιν.
(β). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 13, 37, 43.
9.9. Καηαζθεπή Γηπιώλ εκείσλ Οκνθπθιηθήο Γηπιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν
Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
Παξαιιαγή ηεο Καηαζθεπήο 47 (§ 9.8) θαη Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 14 (§ 6.8),
από επζεία θαη ζε θύθιν
Καηαζθεπή 48 (ρήκα 42).
Γίλεηαη θύθινο (ν) θαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηνπ Α, Γ, Δ, Β. ηνλ ίδην θύθιν
(ν), λα νξηζζνύλ ηα ζεκεία Γ, Γ', Ε, Ε', γηα ηα νπνία λα είλαη:
(ΑΓΓΒ)=(ΒΔΓΑ),

(1).

(ΑΓΓ'Β)=(ΒΔΓ'Α),

(2).

(ΑΒΕΓ)=(ΓΔΕΑ),

(3).

(ΑΒΕ'Γ)=(ΓΔΕ'Α),

(4).

ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Γίλεηαη θπξηό ηεηξάπιεπξν ΑΓΔΒ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν). Να απνδεηρζεί
όηη ζηνλ ίδην θύθιν (ν), ππάξρνπλ ζεκεία Γ, Γ', Ε, Ε', γηα ηα νπνία αιεζεύνπλ νη
παξαπάλσ ζρέζεηο (1) κέρξη (4).

Λύζεηο.
Λύζε 1ε (ρήκα 42) Με Αλαγσγή ζηελ Καηαζθεπή 47 (παξάγξαθνο 9.8).
(α). Δπεηδή εδώ δίλεηαη όηη:

(ΑΓΓΒ)=(ΒΔΓΑ)=ξ ⇔ (ΑΓΓΒ)=(ΒΓΔΑ) =1-ξ ⇔

ΑΓ ΓΒ ΒΔ ΓΑ
⇔ ΑΓ . ΒΔ . ΓΓ = 1 .
=
.
.
ΓΓ ΒΑ ΔΓ ΑΒ
ΓΒ ΔΓ ΓΑ

(1′).

Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε ζρέζε (1), ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 48, είλαη ηζνδύλακε κε ηε ζρέζε (1) ηεο Καηαζθεπήο 47 (§ 9.8).
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(β). Δπεηδή εδώ δίλεηαη όηη:

(ΑΓΓ′Β)=(ΒΔΓ′Α)=ξ ⇔ (ΑΓ′ΓΒ)=(ΒΓ′ΔΑ) =1-ξ ⇔

ΑΓ Γ' Β ΒΔ Γ' Α
⇔ ΑΓ' . ΒΔ . Γ' Γ = 1.
=
.
.
ΓΓ' ΒΑ ΔΓ ' ΑΒ
Γ' Β ΔΓ ' ΓΑ

(2′).

Βιέπνπκε επνκέλσο όηη θαη ε ζρέζε (2), ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 48, είλαη
ηζνδύλακε κε ηε ζρέζε (2) ηεο Καηαζθεπήο 47 (§ 9.8).
(γ). Δπεηδή εδώ δίλεηαη όηη:

ΑΒ ΕΓ ΓΔ ΕΑ
=
.
.
ΒΕ ΓΑ ΔΕ ΑΓ

(ΑΒΕΓ)=(ΓΔΕΑ)=ξ ⇔ (ΑΕΒΓ)=(ΓΕΔΑ) =1-ξ ⇔

⇔ ΑΕ . ΓΔ . ΕΒ = 1.
ΕΓ ΔΕ ΒΑ

(3′).

Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε ζρέζε (3), ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 48, είλαη ηζνδύλακε κε ηε ζρέζε (3) ηεο Καηαζθεπήο 47 (§ 9.8).
(δ). Δπεηδή εδώ δίλεηαη όηη:

ΑΒ Ε' Γ ΓΔ Ε' Α
=
.
.
ΒΕ ' ΓΑ ΔΕ ' ΑΓ

(ΑΒΕ′Γ)=(ΓΔΕ′Α)=ξ ⇔ (ΑΕ′ΒΓ)=(ΓΕ′ΔΑ) =1-ξ ⇔

⇔ ΑΕ' . ΓΔ . Ε' Β = 1.
Ε' Γ ΔΕ ' ΒΑ

(4′).

Βιέπνπκε επνκέλσο όηη ε ζρέζε (4), ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 48, είλαη ηζνδύλακε κε ηε ζρέζε (4) ηεο Καηαζθεπήο 47 (§ 9.8).
Από ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη όηη ε Καηαζθεπή 48 αλάγεηαη ζηελ Καηαζθεπή
47, θαζώο αιεζεύνπλ νη ηέζζεξηο παξαπάλσ ηζνδπλακίεο θαη όια ηα ππόινηπα δνζκέλα ηνπο είλαη ηα ίδηα.
Λύζε 2ε (Αλαιπηηθή).(ρήκα 42) Με βάζε ην Κξηηήξην 36 (παξάγξαθνο 8.73).
(α). Αλάιπζε.
Οη ζρέζεηο (1) κέρξη (4), πνπ δίλνληαη γηα ηελ Καηαζθεπή 47, καο ζπκίδνπλ ην
Κξηηήξην 36, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ νπνίνπ, ηα ζεκεία Α, Ε, Γ, Γ′, Δ,
Ε′, Β, Γ, αλ είλαη δηαηεηαγκέλα ζηνλ θύθιν (ν) θαη:
1/. Αλ γηα ην ζεκείν Γ ή ην Γ′ αιεζεύεη ε ζρέζε (1) ή ε (2), ελώ αλ ην Γ′ ή ην Γ
αληίζηνηρα, επηιεγνύλ έηζη ώζηε ηα δεύγε ζεκείσλ Γ, Γ′ λα ρσξίδνληαη αξκνληθά από ην δεύγνο ζεκείσλ Α, Β ή Γ, Δ, ηόηε θαη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Β θαη
Γ, Δ βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ηα Γ, Γ′ (Αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 36).
2/. Αλ γηα ην ζεκείν Ε ή ην Ε′ αιεζεύεη ε ζρέζε (3) ή ε (4), ελώ αλ ην Ε′ ή ην Ε
αληίζηνηρα, επηιεγνύλ έηζη ώζηε ηα δεύγε ζεκείσλ Ε, Ε′ λα ρσξίδνληαη αξκνληθά από ην δεύγνο ζεκείσλ Α, Γ ή Β, Δ, ηόηε θαη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Γ θαη
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Β, Δ βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ηα Ε, Ε′ (Αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 36).
Μεηά ηα παξαπάλσ βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα, όηη γηα λα αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο
(1) κέρξη (4) πξέπεη ηα νθηώ ζεκεία Α, Ε, Γ, Γ′, Δ, Ε′, Β, Γ, λα έρνπλ ηελ δηάηαμε
απηή ζηνλ θύθιν (ν) θαη όηη ηόηε ζα έρνπκε δύν Απιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο νη
νπνίεο ζε ζπλδπαζκό απνηεινύλ κηα Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε. Σνύην ζεκαίλεη
όηη γηα λα νξηζζεί ε αθξηβήο ζέζε ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′, Ε, Ε′, πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνύλ ηα δύν Εεύγε Γηπιώλ εκείσλ ηεο Γηπιήο απηήο Αξκνληθήο Δλέιημεο, νπόηε αλαγόκαζηε ζηελ Καηαζθεπή 43 (§ 9.4).
(β). Καηαζθεπή.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο παξαπάλσ Γηπιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο, καο δίλνληαη
ηα ηέζζεξα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Γ, Δ, Β ηνπ θύθινπ (ν), ηα δεύγε ησλ νπνίσλ Α, Β θαη Γ, Δ, πξέπεη λα απνηεινύλ ηελ κία Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε
Γηπιά εκεία ηα Γ, Γ′ θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Γ θαη Β, Δ, πξέπεη λα απνηεινύλ ηελ άιιε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία ηα Ε, Ε′.
Ζ θαηαζθεπή απηή γίλεηαη όπσο αθξηβώο αλαθέξεηαη ζηελ Καηαζθεπή 43 (§
9.4) θαη έηζη νξίδεηαη ε αθξηβήο ζέζε ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′, Ε, Ε′.
Γειαδή πην αλαιπηηθά, νξίδνπκε ηηο ηνκέο ΑΔ∩ΒΓ≡Κ, ΑΒ∩ΓΔ≡Ν, ΑΓ∩ΒΔ≡Λ,
θαη:
1νο Σξόπνο. Από ηα Ν θαη Λ θέξνπκε ηηο εθαπηόκελεο ζην θύθιν (ν). Αλ Γ, Γ′
θαη Ε, Ε′ είλαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ επαθήο, ησλ εθαπηόκελσλ απηώλ αληίζηνηρα, ηόηε ιέκε όηη ηα ζεκεία απηά είλαη ηα δεηνύκελα.
2νο Σξόπνο. Αλ νη ΚΛ θαη ΚΝ ηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν), ζηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Γ,
Γ′ θαη Ε, Ε′ αληίζηνηρα, ηόηε ιέκε όηη ηα ζεκεία απηά είλαη ηα δεηνύκελα.
(γ). Απόδεημε.
Απνδεηθλύνπκε πξώηα όπσο αθξηβώο ζηελ Καηαζθεπή 43, όηη ηα θαζνξηζζέληα όπσο παξαπάλσ ζεκεία Γ, Γ′, Ε, Ε′ ζε ζρέζε κε ηα δνζέληα ζεκεία Α, Γ, Δ,
Β, απνηεινύλ Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε.
ηε ζπλέρεηα, βαζηδόκελνη ζην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 36, απνδεηθλύνπκε όηη γηα
ηελ Απιή Αξκνληθή Δλέιημε πνπ έρεη Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Α, Β θαη Γ, Δ
κε Γηπιά εκεία ηα Γ, Γ′, αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (1) θαη (2), ελώ γηα ηελ Απιή
Αξκνληθή Δλέιημε πνπ έρεη Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Α, Γ θαη Β, Δ κε Γηπιά
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εκεία ηα Ε, Ε′, απνδεηθλύνπκε όηη αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (3) θαη (4).
Γειαδή πην αλαιπηηθά:
Απόδεημε ηνπ 1νπ Σξόπνπ θαηαζθεπήο.
Δπεηδή ην Ν είλαη ν πόινο ηνπ ΓΓ′ θαη νη ΑΒ, ΓΔ πεξλνύλ από ην Ν, ηα δεύγε
ησλ ζεκείσλ Α-Β, Γ-Δ ρσξίδνπλ αξκνληθά ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′. Δπνκέλσο πξαγκαηηθά ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α-Β, Γ-Δ βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′ (Οξηζκόο § 8.11).
Σνύην ζεκαίλεη όηη, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 36, αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (1) θαη (2).
Με αθξηβώο όκνην ηξόπν απνδεηθλύνπκε όηη θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α-Γ, ΒΔ βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Ε, Ε′. Σνύην ζεκαίλεη όηη, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 36, αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (3) θαη (4).
Απόδεημε ηνπ 2νπ Σξόπνπ θαηαζθεπήο.
Δπεηδή ε ΚΛ έρεη πόιν ην Ν θαη νη ΑΒ, ΓΔ πεξλνύλ από ην Ν, ηα δεύγε ησλ
ζεκείσλ Α-Β, Γ-Δ ρσξίδνπλ αξκνληθά ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′. Δπνκέλσο
πξαγκαηηθά ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α-Β, Γ-Δ βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′ (Οξηζκόο § 8.11). Σνύην
ζεκαίλεη όηη ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 36, αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (1)
θαη (2).
Με αθξηβώο όκνην ηξόπν απνδεηθλύνπκε όηη θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α-Γ, ΒΔ βξίζθνληαη ζε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Ε, Ε′. Σνύην ζεκαίλεη όηη, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 36, αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο (3) θαη (4).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη ε Καηαζθεπή 48 απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 14,
από επζεία θαη ζε θύθιν.
(β). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 14, 36, 43, 47.
9.10. Πξόηαζε Οκνθπθιηθήο Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ πδπγώλ
εκείσλ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζε 15 (§ 6.9), από επζεία θαη ζε θύθιν.
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Πξόηαζε 49 (ρήκα 43).
ε θύθιν (ν) ζεσξνύκε ηελ δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζηαζεξώλ ζεκείσλ Α, Β, Γ,
Δ. Να απνδεηρζεί όηη, αλ γηα ζεκείν Γ, ην νπνίν αλήθεη ζην ηόμν ΓΔ, αιεζεύεη ε

ΑΓ ΒΓ ΓΔ
.
.
= 1,
ΓΒ ΓΓ ΔΑ

ζρέζε:

(1).

ηόηε ην Γ είλαη ζηαζεξό. Σνύην ηζρύεη θαη γηα ζεκείν Γ′, πνπ βξίζθεηαη ζην ηόμν ΓΒΑΔ.

Γ'

(ο)
Α

Β
Ο

Μ

Ν

Κ
Γ
E

Γ

χήκα 43.
Λ

Απόδεημε.
1νο Σξόπνο. (ρήκα 43) (Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 42 θαη ην Κξηηήξην 37)
Τπνζέηνπκε όηη ην Γ είλαη ζεκείν ηνπ ηόμνπ ΓΔ, γηα ην νπνίν αιεζεύεη ε ζρέζε
(1) .
Δπεηδή ε ζρέζε (1) καο ζπκίδεη ην θξηηήξην 37 (παξάγξαθνο 8.74), νξίδνπκε θαη
ην Γ′ έηζη ώζηε ηα Γ, Γ′ λα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Γ, Δ.
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Έηζη, αθνύ ηα Γ, Γ′ ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Γ, Δ θαη αιεζεύεη ε (1) , ζύκθσλα
κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 37, ηα Γ, Γ′ ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ηα Α, Β.
Σνύην ζεκαίλεη όηη θαη ηα δύν δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ ζα βξίζθνληαη
ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Γ′ (νξηζκόο § 8.11).
Άξα, αθνύ εδώ έρνπκε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, ηεο νπνίαο ε Καηαζθεπή θαίλεηαη ζην ζρήκα 43 θαη γίλεηαη όπσο ζηελ Καηαζθεπή 42 ( παξάγξαθνο 9. 3)
αλαθέξεηαη, ζεκαίλεη όηη ηα Γ θαη Γ′ είλαη ζεκεία κνλαδηθά (ζηαζεξά).
πγθεθξηκέλα, από ηνπο δύν ηξόπνπο θαηαζθεπήο ηεο Καηαζθεπήο 42, πξνθύπηεη όηη ηα ζεκεία Γ, Γ′ είλαη κνλαδηθά (ζηαζεξά), θαζώο:


ύκθσλα κε ηνλ ηξόπν 1 θαηαζθεπήο ηνπο, ε ηνκή Ν ησλ ΑΒ θαη ΓΔ είλαη κνλαδηθή όπσο θαη νη δύν εθαπηόκελεο από ην Ν ζηνλ θύθιν (ν),
άξα θαη νη επαθέο ηνπο Γ, Γ′ είλαη κνλαδηθέο (είλαη ζηαζεξέο).



ύκθσλα κε ηνλ ηξόπν 2 θαηαζθεπήο ηνπο, νη ηνκέο Γ, Γ′ ηεο ζηαζεξήο
ΛΚ κε ηνλ θύθιν (ν), είλαη κνλαδηθέο (ζηαζεξέο). (Όπνπ Κ≡ΑΓ∩ΒΔ,
Λ≡ΑΔ∩ΒΓ).

2νο Σξόπνο (Λνγηζηηθόο).
ην ηόμν ΓΔ, πνπ δελ πεξηέρεη ηα ζεκεία Α. Β, νξίδνπκε ζεκείν Γ, πνπ λα αιεζεύεη ηελ ηζόηεηα (1) (Καηαζθεπή 42).
Αλ ζην ηόμν ΓΔ, πνπ δελ πεξηέρεη ηα ζεκεία Α. Β, ππήξρε θαη δεύηεξν ζεκείν
Γ'′ θαη πνπ λα αιεζεύεη ηελ ηζόηεηα (1), ηόηε θαη γηα ην Γ′′ ζα αιήζεπε θαη ε παξαθάησ ηζόηεηα (2):

ΑΓ' ' ΒΓ Γ' ' Δ
.
.
= 1.
Γ' ' Β ΓΓ' ' ΔΑ

(2).

Έηζη, από ηελ (1) ⇒

ΑΓ ΔΓ ΑΔ
,
.
=
ΓΒ ΓΓ ΒΓ

(3).

ελώ, από ηελ (2) ⇒

ΑΓ' ' ΔΓ ' ' ΑΔ
,
.
=
Γ' ' Β Γ' ' Γ ΒΓ

(4).

Άξα, από ηηο (3), (4) ⇒

ΑΓ ΔΓ
ΑΓ' ' ΔΓ ' '
=
.
.
ΓΒ ΓΓ
Γ' ' Β Γ' ' Γ

Αλ ππνζέζνπκε όηη γηα ην Γ'′ είλαη ηόμν ΒΓ'′< ηόμν ΒΓ ή ΒΓ'′< ΒΓ, ηόηε θαη

(5).
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ΓΓ'′<ΓΓ, ΑΓ'′>ΑΓ, ΔΓ'′>ΔΓ ⇒

ΑΓ ΑΓ' '
ΔΓ ΔΓ ' '
θαη
<
<
ΓΒ Γ' ' Β
ΓΓ Γ' ' Γ

⇒

ΑΓ ΔΓ ΑΓ' ' ΔΓ ' '
<
.
.
.
ΓΒ ΓΓ Γ' ' Β Γ' ' Γ

(6).

Σνύην όκσο είλαη άηνπν, θαζώο δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ ζρέζε (5), πνπ αιεζεύεη.
Δπίζεο, αλ ππνζέζνπκε όηη γηα ην Γ'′ είλαη ΒΓ'′>ΒΓ θαη εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ θαη ηόηε θζάλνπκε ζε άηνπν.
Καηαιήμακε ινηπόλ ζε άηνπν γηαηί ζεσξήζακε όηη ππάξρεη θαη άιιν ζεκείν Γ′′
ζην ηόμν ΓΔ, πνπ δελ πεξηέρεη ηα ζεκεία Α. Β θαη γηα ην νπνίν, αιεζεύεη ε (1).
πλεπώο, ην Γ είλαη κνλαδηθό (ζηαζεξό).
Παξαηήξεζε.
Δίλαη θαλεξό όηη ε Πξόηαζε 49 απνηειεί επέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 15, από επζεία θαη ζε θύθιν. ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 15, 37, 42.
9.11. Καζνξηζκόο εκείνπ Απιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
Παξαιιαγή ηεο Καηαζθεπήο 46 (§ 9.7) θαη επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 19 (§
8.13) από επζεία θαη ζε θύθιν.
Καηαζθεπή 50 (ρήκα 41).
ε θύθιν (ν) δίλεηαη ε δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζηαζεξώλ ζεκείσλ Α, Γ, Γ, Β.
ηνλ ίδην θύθιν (ν), λα θαζνξηζζεί ζεκείν Δ γηα ην νπνίν λα είλαη:
(ΑΓΓΒ)=(ΒΔΓΑ).

(1).

Λύζε (ρήκα 41). Με αλαγσγή ζηελ Καηαζθεπή 46 (παξάγξαθνο 9.7).
Δπεηδή δίλεηαη όηη:

(ΑΓΓΒ)=(ΒΔΓΑ)=ξ ⇔ (ΑΓΓΒ)=(ΒΓΔΑ) =1-ξ ⇔

ΑΓ ΓΒ ΒΔ ΓΑ
⇔ ΑΓ . ΒΔ . ΓΓ = 1 .
=
.
.
ΓΓ ΒΑ ΔΓ ΑΒ
ΓΒ ΔΓ ΓΑ

(2).

Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε ζρέζε (1), ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 50, είλαη ηζνδύλακε κε ηε ζρέζε (1) ηεο Καηαζθεπήο 46 (§ 9.7), νπόηε ε Καηαζθεπή 50 αλάγεηαη ζηελ Καηαζθεπή 46, θαζώο ηα ππόινηπα δνζκέλα ηεο είλαη ηα ίδηα.
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Όζν γηα ηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην αληίζηξνθν
ηεο παξαπάλσ ζρέζεσο (2).
Παξαηήξεζε..
Δίλαη θαλεξό όηη ε Καηαζθεπή 50, απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 19. Δίλαη δε ζεκαληηθή, θαζώο απνδεηθλύεη όηη ε Καηαζθεπή 19, αιεζεύεη θαη ζε θύθιν.
9.12. Βνεζεηηθή Πξόηαζε (Λήκκα).
Ζ παξαθάησ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 51, θξίζεθε ζθόπηκν λα γξαθεί θαη‟ εμαίξεζε
εδώ, θαζώο ζα καο ρξεηαζζεί παξαθάησ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, αλ θαη ε θπζηθή ηεο ζέζε είλαη ζην Β′ Μέξνο ηνπ παξόληνο.
Κξηηήξην 51 (ρήκα 43α).
Κάζε εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (Ο,R) θπξηό εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ κε ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο (θπξίεο) θαη ηνπ νπνίνπ πρ ε δηαγώληνο ΒΔ πεξλά από ηελ ηνκή
ησλ δύν απέλαληη πιεπξώλ ηνπ Α2≡ΑΕ∩ΓΓ, έρεη αξκνληθά ηα δύν ηεηξάπιεπξα
ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ θαη αληίζηξνθα.

Απόδεημε (ρήκαηα 43α).
Β

(1). Δπζύ.
Πξαγκαηηθά, επεηδή από ηελ ππόζεζε είλαη
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ, ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 7 (Έςηινλ Μέξνο), γηα ηελ Κε-

Γ

ληξηθή Γέζκε Κ(ΑΒΓ), ζα είλαη:

ΑΒ ΓΔ ΓΔ ΕΒ
.
=
.
.
ΒΓ ΔΑ ΔΕ ΒΓ
Πξόηαζε 7

(Έςηινλ

Μέξνο),

Κ

(1).

Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Βνεζεηηθή

Γ

Ε
Δ

επεηδή είλαη

Α2=ΑΕ∩ΒΔ∩ΓΓ (ππόζεζε) γηα ηελ Κεληξηθή Γέζκε Α2 (ΑΒΓ), ζα είλαη:

ΑΒ ΓΔ ΕΔ ΓΒ
.
=
.
.
ΒΓ ΔΑ ΔΓ ΒΕ
Από ηηο ζρέζεηο (1), (2) ⇒

(2).

Α

Ο

Α2
χήκα 43α.
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ΓΔ ΕΒ ΕΔ ΓΒ ΓΔ ΕΒ
.
=
.
.
=1 ⇒ ΓΔ.ΕΒ=ΔΕ.ΒΓ.
⇒
ΔΕ ΒΓ ΔΓ ΒΕ ΔΕ ΒΓ

(3).

Άξα, ε ζρέζε (1), ιόγσ ηεο (3), γίλεηαη: ΑΒ.ΓΔ=ΒΓ.ΔΑ.

(4).

Οη ζρέζεηο (3) θαη (4), όπσο είλαη γλσζηό [6] (§ 8-4.10), ζεκαίλνπλ όηη ηα ηεηξάπιεπξα ΓΔΕΒ θαη ΑΒΓΔ, είλαη αξκνληθά.
(2). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην δνζκέλν θπξηό εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, έρεη αξκνληθά πρ ηα δύν
ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ, ηόηε ζα είλαη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ θαη Α2=ΑΕ∩ΒΔ∩ΓΓ.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ είλαη αξκνληθά από ηελ
ππόζεζε, ζα έρνπλ:

ΑΒ ΓΔ
ΓΔ ΕΒ
ΑΒ ΓΔ ΓΔ ΕΒ
.
=1,
.
=1 ⇒
.
=
.
.
ΒΓ ΔΑ
ΔΕ ΒΓ
ΒΓ ΔΑ ΔΕ ΒΓ

(5).

Ζ ηειεπηαία ζρέζε, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηεο παξαπάλσ Βνεζεηηθήο
Πξόηαζεο 7 (Έςηινλ Μέξνο), ζεκαίλεη όηη είλαη: ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
Δμάιινπ, επεηδή ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΒ είλαη αξκνληθό (ππόζεζε), ζα είλαη:
ΓΔ.ΕΒ=ΔΕ.ΒΓ ή

ΕΔ ΓΒ
.
=1.
ΔΓ ΒΕ

(6).

Δπίζεο, επεηδή θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ είλαη αξκνληθό (ππόζεζε), ζα είλαη:

Από ηηο ζρέζεηο (6), (7) ⇒

ΑΒ ΓΔ
.
=1.
ΒΓ ΔΑ

(7).

ΑΒ ΓΔ ΕΔ ΓΒ
.
=
.
.
ΒΓ ΔΑ ΔΓ ΒΕ

(8).

Ζ ηειεπηαία ζρέζε, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηεο παξαπάλσ Βνεζεηηθήο
Πξόηαζεο 7 (Έςηινλ Μέξνο),ζεκαίλεη όηη είλαη: Α2=ΑΕ∩ΒΔ∩ΓΓ.
Παξαηεξήζεηο. .
(α). Γηα ην παξαπάλσ Κξηηήξην 51, κηα άιιε λέα απόδεημε κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, δίλνπκε ζηελ παξάγξαθν 29.9 (Κξηηήξην 208).
(β). Μία άιιε δηαηύπσζε ηνπ Λήκκαηνο 51, είλαη:
«Γύν θπξηά εγγεγξακκέλα ζε θύθιν ηεηξάπιεπξα, ηα νπνία έρνπλ κία δηαγώληό ηνπο θνηλή θαη είλαη νκνινγηθά ζε δύν νκνινγίεο πνπ ηα δύν θέληξα νκνινγίαο ηνπο αλήθνπλ ζηελ θνηλή δηαγώληό ηνπο, είλαη αξκνληθά θαη αληίζηξνθα».
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(γ).Σν αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 51, είλαη ζρεηηθό κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 34.
(δ). Σν παξαπάλσ Λήκκα 51 απνδείρζεθε πνιύηηκν γηα ηελ απόδεημε Πξνηάζεσλ θαη ηδηαίηεξα γηα Πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ Αξκνληθά Δμάπιεπξα.
Πόξηζκα.
Κάζε Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ δύν δεπγώλ ζπδπγώλ ζεκείσλ
Α, Γ θαη Ε, Γ, κε δηπιά ζεκεία ηα Β, Δ, έρεη ζπλεπζεηαθά ηα ζεκεία Β, Δ, κε ηηο
ηνκέο ΑΓ∩ΓΕ≡Κ, ΑΕ∩ΓΓ≡Α2, θαη αληίζηξνθα.
Απόδεημε.
Δπεηδή ην Πόξηζκα απηό απνηειεί πξνθαλώο απιά κία άιιε δηαηύπσζε ηεο
Πξόηαζεο 51, ε απόδεημή ηνπ γίλεηαη όπσο αθξηβώο ε παξαπάλσ απόδεημε
ηεο Πξόηαζεο 51, κε ηε δηαθνξά όηη ην επζύ ηεο κηαο αληηζηνηρεί κε ην αληίζηξνθν ηεο άιιεο.
9.13. Καζνξηζκόο εκείνπ Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 20 (§ 6.14) από επζεία θαη ζε θύθιν.
Καηαζθεπή 52 (ρήκα 42).
ε θύθιν (ν) δίλεηαη ε δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζηαζεξώλ ζεκείσλ Α, Γ, E, Β.
ηνλ ίδην θύθιν (ν), λα θαζνξηζζεί ζεκείν Γ γηα ην νπνίν λα είλαη:

ΑΓ 2 ΑΓ ΑΔ
.
=
.
ΓΒ 2 ΓΒ ΔΒ

(1).

ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Γίλεηαη θπξηό ηεηξάπιεπξν ΑΓΔΒ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν). ηνλ ίδην θύθιν
(ν), λα νξηζζεί ζεκείν Γ, γηα ην νπνίν αιεζεύεη ε παξαπάλσ ζρέζε (1).

Λύζεηο.
1νο Σξόπνο (Με πόινπο θαη νη πνιηθέο).
(α). Αλάιπζε.
Έζησ, όηη ην δεηνύκελν ζεκείν θαζνξίζζεθε θαη είλαη ην Γ, γηα ην νπνίν αιεζεύεη ε ζρέζε (1). Αλ Γ′ είλαη ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν), ην νπνίν κε ην Γ, ρσξίδεη
αξκνληθά ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Α, Β ή Γ, Δ, ηόηε, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν
ηνπ Κξηηεξίνπ 38 (§ 8.75), ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′ ζα ρσξίδεη αξκνληθά θαη
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ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ, ή όηη απηά βξίζθνληαη ζε Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε, ή όηη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΒΓ' θαη ΓΓ'ΔΓ είλαη αξκνληθά.
Σνύην ζεκαίλεη όηη νη δηαγώληεο ΑΒ, ΓΔ θαη ησλ δύν παξαπάλσ αξκνληθώλ ηεηξάπιεπξσλ είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΓΓ'.
Δπνκέλσο, νη ΑΒ, ΓΔ ζα πεξλνύλ από ηνλ πόιν Ν ηεο ΓΓ'. Άξα, ε ηνκή ησλ
ΑΒ, ΓΔ ζα ζπκπίπηεη κε ηνλ πόιν Ν ηεο ΓΓ', ή όηη Ν≡ΑΒ∩ΓΔ. Γειαδή ην Ν έρεη
πνιηθή ηελ ΓΓ'.
Αιιά, ν πόινο Ν≡ΑΒ∩ΓΔ, ζύκθσλα κε ην ζρήκα 42, έρεη πνιηθή ηελ ΚΛ (όπνπ
Κ≡ΑΔ∩ΒΓ, Λ≡ΑΓ∩ΒΔ).
Έηζη, αθνύ νη επζείεο ΓΓ' θαη ΚΛ, έρνπλ θνηλό πόιν ην ζεκείν Ν, ζα ζπκπίπηνπλ θαη άξα ηα ζεκεία Γ, Κ, Γ', Λ, είλαη ζπλεπζεηαθά. Δπνκέλσο, επεηδή ηα Κ,
Λ είλαη ζηαζεξά θαη νη ηνκέο ηεο επζείαο ΚΛ κε ηνλ θύθιν (ν), νξίδνληαη εύθνια,
νδεγνύκαζηε, ζηελ παξαθάησ απιή θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Οξίδνπκε ηηο ζηαζεξέο ηνκέο Κ, Λ. Αλ ε ΚΛ ηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) γεληθά ζε ζεκείν Γ, Γ′, ιέκε όηη ην Γ ή ην Γ′ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ε ΓΚΓ'Λ είλαη ε πνιηηηθή ηεο ηνκήο Ν≡ΑΒ∩ΓΔ θαη νη δηαγώληεο ΑΒ, ΓΔ
ησλ ηεηξάπιεπξσλ ΑΓΒΓ', ΓΓ'ΔΓ πεξλνύλ από ηνλ πόιν Ν ηεο θνηλήο δηαγώληνύ ηνπο ΓΓ', νη ΑΒ θαη ΓΔ ζα είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΓΓ'. Άξα ηα ηεηξάπιεπξα
απηά ζα είλαη αξκνληθά, ή όηη ηα Γ, Γ' ρσξίδνπλ αξκνληθά θαη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ, ή όηη απηά βξίζθνληαη ζε Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε.
Έηζη, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 38 (§ 8.75), ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
2Οο Σξόπνο(Αλαιπηηθόο).
(α). Αλάιπζε.
Έζησ, όηη ην δεηνύκελν ζεκείν θαζνξίζζεθε θαη είλαη ην Γ, γηα ην νπνίν αιεζεύεη ε ζρέζε (1). Αλ Γ′ είλαη ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν), ην νπνίν κε ην Γ, ρσξίδνπλ
αξκνληθά ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Α, Β ή Γ, Δ, ηόηε, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν
ηνπ Κξηηεξίνπ 38 (§ 8.75), ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′ ζα ρσξίδεη αξκνληθά θαη
ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ, ή όηη απηά βξίζθνληαη ζε Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε, ή όηη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΒΓ' θαη ΓΓ' ΔΓ είλαη αξκνληθά.
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Σνύην, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 51 (§ 9.12), ζεκαίλεη όηη ηα ζεκεία Γ, Γ′, Κ≡ΑΔ∩ΒΓ, Λ≡ΑΓ∩ΒΔ), είλαη ζπλεπζεηαθά.
Αιιά ηα Κ, Λ είλαη ζεκεία ζηαζεξά. Άξα θαη ε ηνκέο ΚΛ∩(ν)≡Γ θαη Γ′ είλαη ζεκεία ζηαζεξά. Μεηά ηα παξαπάλσ νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ απινύζηαηε
θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Οξίδνπκε ηηο ζηαζεξέο ηνκέο Κ, Λ. Αλ ΚΛ ηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) γεληθά ζε ζεκεία
Γ, Γ′ ιέκε όηη ην Γ ή ην Γ′ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν.
(γ). Απόδεημε.
ύκθσλα κε ην επζύ ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 51 (§ 9.12), επεηδή ηα Γ, Κ, Γ',
Λ, είλαη ζπλεπζεηαθά, ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΒΓ', ΓΓ'ΔΓ ζα είλαη αξκνληθά, ή όηη ηα
Γ, Γ' ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ, ή όηη απηά
βξίζθνληαη ζε Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε, νπόηε ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 38, ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δπεηδή νη ηνκέο Κ, Λ, Γ, Γ′ ππάξρνπλ πάληνηε, ην πξόβιεκα ζα έρεη πάληνηε
ιύζε.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Με όκνην ηξόπν απνδεηθλύνπκε όηη θαη ην Γ' απνηειεί ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 52. Γειαδή θαη γηα ην Γ' είλαη
θαζώο είλαη

ΑΓ' 2 ΑΓ ΑΔ
,
=
.
Γ' Β 2 ΓΒ ΔΒ

(2).

ΑΓ ΑΓ'
(αθνύ ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ‟ είλαη αξκνληθό).
=
ΓΒ Γ' Β

ΓΓ' 2 ΓΑ ΓΒ
=
.
(β). Όκνηα βξίζθνπκε όηη γηα ην Γ' αιεζεύεη θαη ε ζρέζε
, θηι,
Γ' Δ 2 ΑΔ ΒΔ
(γ). Ζ Καηαζθεπή απηή, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(δ). Ζ Καηαζθεπή 52, απνηειεί πξνθαλώο επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 20 (§
6.14), από επζεία θαη ζε θύθιν.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 20, 21, 38, 51, 53.
9.14. Καζνξηζκόο εκείσλ Γηπιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
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Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 52 (§ 9.13) θαη ηεο Καηαζθεπήο 21 (§ 6.15) από επζεία θαη ζε θύθιν.
Καηαζθεπή 53 (ρήκα 42).
Γίλεηαη θύθινο (ν) θαη ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία ηνπ Α, Γ, Δ, Β. ηνλ ίδην θύθιν
(ν), λα θαζνξηζζεί ηεηξάδα ζεκείσλ Γ, Γ', Ε, Ε', γηα ηα ζεκεία ηεο νπνίαο λα είλαη:

ΑΓ 2 ΑΓ' 2 ΑΓ ΑΔ
=
=
.
ΓΒ 2 Γ' Β 2 ΓΒ ΔΒ
ΓΓ2 ΓΓ' 2 ΓΑ ΓΒ
=
=
.
ΓΔ 2 Γ' Δ 2 ΑΔ ΒΔ

(1),

ΑΕ 2 ΑΕ ' 2 ΑΔ ΑΒ
=
=
.
ΕΓ2 Ε' Γ2 ΔΓ ΒΓ

(2),

(1'),

ΔΕ 2 ΔΕ ' 2 ΔΑ ΔΓ
=
=
.
ΕΒ 2 Ε' Β 2 ΑΒ ΓΒ

(2').

ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Γίλεηαη θπξηό ηεηξάπιεπξν ΑΓΔΒ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν). ηνλ ίδην θύθιν
(ν), λα θαζνξηζζεί ηεηξάδα ζεκείσλ Γ, Γ', Ε, Ε', γηα ηα ζεκεία ηεο νπνίαο λα
αιεζεύνπλ νη παξαπάλσ ηέζζεξηο ζρέζεηο.

Λύζε.
Δίλαη θαλεξό όηη ηα ζεκεία Γ, Γ', νξίδνληαη, όπσο αθξηβώο ζηελ Καηαζθεπή 52
(§ 9.13) [θαη παξαηεξήζεηο (α) θαη (β) ηεο Καηαζθεπήο 52].
Γηα ηελ Καηαζθεπή ησλ ζεκείσλ Ε, Ε' εξγαδόκαζηε σο εμήο, βαζηδόκελνη θαη
ζηελ Καηαζθεπή 52:
Οξίδνπκε ηηο ηνκέο Κ≡ΑΔ∩ΒΓ, Ν≡ΑΒ∩ΓΔ.
Αλ ε ΚΝ ηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) γεληθά ζε ζεκεία Ε, Ε', ηόηε ιέκε όηη ηα ζεκεία Ε,
Ε' είλαη ηα δεηνύκελα ζεκεία.
Σνύην απνδεηθλύεηαη όπσο αθξηβώο θαη ζηελ Πξόηαζε 52, κε δύν ηξόπνπο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Καηαζθεπή απηή πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Ζ Καηαζθεπή 53, απνηειεί πξνθαλώο επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 21 (§
6.15), από επζεία θαη ζε θύθιν, αιιά επέθηαζε θαη ηεο Καηαζθεπήο 52.
(γ). Δύθνια απνδεηθλύνπκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΓΕΓ'Ε' είλαη αξκνληθό.
(δ). Ζ Καηαζθεπή 53 βξίζθεη κία ζπνπδαία εθαξκνγή γηα ηελ απόδεημε ζεκαληηθήο ηδηόηεηαο ησλ Αξκνληθώλ Οθηάπιεπξσλ, αλ ζεσξήζνπκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΔΒ, είλαη αξκνληθό.
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(ε). Από ηηο (1), (1′), (2), (2′), κε θαηάιιειε επηινγή ησλ κειώλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κε πνιιαπιαζηαζκό ηνύησλ, όπσο θαη κεηά ηηο ζρεηηθέο απινπνηήζεηο,
παίξλνπκε:

ΑΕ ΓΓ' ΔΕ ' ΒΓ ΑΕ ' ΓΓ ΔΕ ΒΓ '
.
=
=1.
.
.
.
.
ΕΓ Γ' Δ Ε' Β ΓΑ Ε' Γ ΓΔ ΕΒ Γ' Α

(Πξνθαλώο ην πξώην κέινο ηεο ζρέζεσο απηήο, αθνξά ην θπξηό νθηάπιεπξν
ΑΕΓΓ′ΔΕ′ΒΓ, ελώ ην δεύηεξν κέινο αθνξά ην αζηεξνεηδέο νθηάπιεπξν
ΑΕ′ΓΓΔΕΒΓ′Α.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 20, 21, 47, 52.
9.15. Καζνξηζκόο εκείνπ Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
Καηαζθεπή 54 (ρήκα 43).
ηνλ πεξηγεγξακκέλν θύθιν (ν), ηξηγώλνπ Γ′ΑΒ, δίλεηαη ζεκείν Δ. Να απνδεηρζεί όηη ζηνλ ίδην θύθιν (ν), ππάξρεη ζεκείν Γ, ηέηνην ώζηε, ε θνξπθή Γ′ θαη νη
ηνκέο Κ ≡ ΑΓ∩ΒΔ, Λ ≡ ΑΔ∩ΒΓ, λα είλαη ζεκεία ζπλεπζεηαθά.

Λύζε.
(α). Αλάιπζε.
Αλ Γ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν, ε Γ′ΚΛ ζα είλαη επζεία θαη αλ ε Γ′ΚΛ επαλαηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) ζην Γ, ηόηε ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 51 (§ 9.12) (επζύ), ηα
ηεηξάπιεπξα ΑΓΒΓ′ θαη ΔΓΓΓ′, ζα είλαη Αξκνληθά, δειαδή ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ, Δ, ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Γ, Γ′, (δειαδή
εδώ ζα έρνπκε Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε), ή όηη νη ΑΒ, ΓΔ ζα ζπληξέρνπλ ζηνλ πόιν Ν ηεο ΓΓ′.
Αιιά ν πόινο Ν ηεο ΓΓ′ είλαη δπλαηό λα νξηζζεί σο ηνκή ηεο ΑΒ θαη ηεο εθαπηόκελεο ζηνλ θύθιν (ν) ζην Γ′, πνπ καο έρνπλ δνζεί, νπόηε κεηά ην Ν, εύθνια
νξίδεηαη θαη ην Γ. Έηζη νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Οξίδνπκε ηελ ηνκή Ν ηεο ΑΒ θαη ηεο εθαπηόκελεο ζηνλ θύθιν (ν) ζην Γ′, θαη
ζηε ζπλέρεηα νξίδνπκε ηελ ηνκή Γ ηεο ΔΝ κε ηνλ θύθιν (ν). Λέκε όηη ην Γ είλαη
ην δεηνύκελν ζεκείν.
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(γ). Απόδεημε.
Από ην Ν, θέξνπκε θαη ηελ δεύηεξε εθαπηόκελε ΝΓ, πξνο ηνλ θύθιν (ν).
Δπεηδή νη ΑΒ θα ΓΔ πεξλνύλ από ηνλ πόιν Ν ηεο ΓΓ′, νη ΑΒ θαη ΓΔ είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΓΓ′, ή ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΒΓ′ θαη ΔΓΓΓ′ είλαη αξκνληθά, νπόηε ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο 51, ηα ζεκεία Γ′, Κ, Γ, Λ, είλαη ζπλεπζεηαθά, νπόηε πξαγκαηηθά ην Γ απνηειεί ην δεηνύκελν ζεκείν.
Παξαηεξήζεηο.ε
(α). Ζ παξαπάλσ Καηαζθεπή 54, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Με ηνλ ίδην ηξόπν εξγαδόκαζηε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ καο δίλεηαη ην
ηξίγσλν ΓΑΒ, ή ην ηξίγσλν Γ′ΓΔ, ή ην ηξίγσλν ΓΓΔ.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 45, 51.
(ην Μέξνο Γάκκα δίλνπκε θαη άιια ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηηο Αξκνληθέο Δλειίμεηο, θπξίσο κε εθαξκνγή ηεο λέαο Μεζόδνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ).

ΜΔΡΟ ΒΖΣΑ

ΑΡΜΟΝΗΚΑ ΠΟΛΤΠΛΔΤΡΑ ΚΑΗ
ΑΡΜΟΝΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ
((πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο).
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ΜΔΡΟ ΒΖΣΑ
ΑΡΜΟΝΗΚΑ ΠΟΛΤΠΛΔΤΡΑ ΚΑΗ ΑΡΜΟΝΗΚΔ
ΓΡΑΜΜΔ
((πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο).
10. Γεληθά.
Σν Μέξνο Β' πεξηιακβάλεη ηα Αξκνληθά Πνιύπιεπξα θαη ηηο Αξκνληθέο
Γξακκέο (πλεπζεηαθά θαη Οκνθπθιηθά).
Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηε Νέα καο Μέζνδν ησλ «Κιεηζηώλ θαη Αλνηθηώλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ», κε ηελ νπνία ιύλνληαη εύθνια πνιιά Πξνβιήκαηα Αξκνληθώλ πλεπζεηαθώλ Πνιππιεύξσλ (Αξκνληθώλ λ-άδσλ) θαη
Γξακκώλ (Πξόθεηηαη γηα Δθθπιηζκέλα ζε επζείεο Αξκνληθά Πνιύπιεπξα θαη
Αξκνληθέο Γξακκέο).
Αθόκε πεξηιακβάλεη θαη ηελ πην ζεκαληηθή καο Νέα Μέζνδν ηηνπ «Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ», κε ηελ νπνία επηιύνληαη κεζνδηθά, εύθνια θαη
ζθαηξηθά ην πιείζηνλ ησλ Πξνβιεκάησλ ηεο Αξκνληθήο Γεσκεηξίαο.
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Α' ΑΡΜΟΝΗΚΑ ΤΝΔΤΘΔΗΑΚΑ ΠΟΛΤΠΛΔΤΡΑ
11. Γεληθά.
Πξόθεηηαη γηα Αξκνληθά Πνιύπιεπξα ηα νπνία έρνπλ εθθπιηζζεί ζε επζείεο,
όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε αξγόηεξα, ή Κιεηζηέο Αξκνληθέο πλεπζεηαθέο λάδεο ζεκεηνζεηξώλ (Δπέθηαζε ησλ Αξκνληθώλ Σεηξάδσλ εκείσλ, νη νπνίεο καο είλαη γλσζηέο κέρξη ηώξα).
ηνηρεία, ζρεηηθά κε ηηο Αξκνληθέο πλεπζεηαθέο Κιεηζηέο λ-άδεο εκεηνζεηξώλ, δελ βξήθακε ζηελ βηβιηνγξαθία, αλ θαη γξάςακε ζηνλ ηζηόηνπν
mathematica.gr, όπνηνο γλώξηδε θάηη ζρεηηθό, λα καο δώζεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, πιελ όκσο θακηά πιεξνθνξία δελ καο δόζεθε κέρξη ζήκεξα (εθηόο θπζηθά από ηηο Αξκνληθέο Σεηξάδεο εκείσλ, πνπ όπσο πξναλαθέξακε καο είλαη γλσζηέο).
Έηζη, πξνζεγγίζακε ην ζέκα θαηά ηελ δηθή καο άπνςε θαη δηαηζζεηηθά αξρηθά, ελώ ζηε ζπλέρεηα θαη κε κεζόδνπο (θιεηδηά), πνπ καο πξνέθπςαλ ζην
κεηαμύ.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη κεηά από κειέηε θαη έξεπλα, καο πξνέθπςε
δηαηζζεηηθά, όηη ππάξρνπλ θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο Κιεηζηώλ
εκεηνζεηξώλ, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα. Αθόκε δηαπηζηώζακε ηόηε, όηη θαη νη πλεπζεηαθέο Αξκνληθέο λ-άδεο, είλαη αθξαία πεξίπησζε
ησλ Οκνθπθιηθώλ Αξκνληθώλ λ-άδσλ, θαηά ηελ νπνία ν θύθινο ηνπο έρεη
εθθπιηζηεί ζε επζεία. Γειαδή ν θύθινο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ έρεη αθηίλα
απείξνπ κήθνπο (Με θακππιόηεηα πξνθαλώο κεδεληθή).
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11.1. Οξηζκνί Κιεηζηώλ Αξκνληθώλ πλεπζεηαθώλ λ-άδσλ εκεηνζεηξώλ.
α. Κιεηζηή Αξκνληθή πλεπζεηαθή Σεηξάδα εκείσλ ή πην απιά Αξκνληθή
Σεηξάδα. (Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν εθθπιηζκέλν ζε επζεία).
Θεσξνύκε ζε επζεία (ε), ηελ ηεηξάδα δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ.
Σελ ηεηξάδα απηή σο γλσζηό [17] (§ 1.3) ηελ ραξαθηεξίδνπκε Αξκνληθή, αλ
ηα Α, Γ είλαη ζπδπγή αξκνληθά ησλ Β, Γ, ή αλ ηα Β, Γ είλαη ζπδπγή αξκνληθά
ησλ Α, Γ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). ηελ παξαπάλσ ηεηξάδα δώζακε ηελ έλδεημε «ζπλεπζεηαθή», θαζώο
όπσο είλαη γλσζηό ππάξρεη θαη αληίζηνηρε Αξκνληθή «Οκνθπθιηθή», Σεηξάδα εκείσλ (Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν [6] § 8-4.10).
(β). Σν ΑΒΓΓ, όπσο ζα δνύκε αξγόηεξα, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εθθπιηζκέλν Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ηνπ νπνίνπ ν πεξηγεγξακκέλνο θύθινο έρεη
εθθπιιηζζεί ζε επζεία, θαζώο έρεη αθηίλα απείξνπ κήθνπο (Με κεδεληθή θακππιόηεηα). Σνύην καο επηηξέπεη λα δηαθξίλνπκε ζε απηό θαη δηαγώληεο,
πνπ εδώ είλαη νη ΑΓ θαη ΒΓ.
ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, ζα αλαθεξζνύκε παξαθάησ, κόλν ζε όζα
ζηνηρεία ηνπ δελ έρνπκε ζπλαληήζεη ζηε βηβιηνγξαθία, ή δελ έρνπκε ζπκπεξηιάβεη ζηα βηβιία καο [1] θαη [31].
(γ). Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη κεξηθά Κξηηήξηα αξκνληθόηεηάο ηεο Αξκνληθήο Σεηξάδαο, κε ηε κνξθή Πξνηάζεσλ, πνπ δελ βξήθακε ζηε βηβιηνγξαθία.
Αθόκε ζα αλαθέξνπκε θαη λένπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο κηαο ηπραίαο Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Σεηξάδαο εκείσλ.
β. Αξκνληθή πλεπζεηαθή Κιεηζηή Δμάδα εκείσλ ή πην απιά Αξκνληθή Δμάδα.
(Αξκνληθό Δμάπιεπξν εθθπιηζκέλν ζε επζεία).
Θεσξνύκε ζε επζεία (ε), ηελ εμάδα δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε.
Σελ εμάδα απηή ζα ηελ ραξαθηεξίδνπκε Αξκνληθή, αλ όιεο νη ηεηξάδεο, από
ηηο παξαθάησ έμη δηαδνρηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο, είλαη αξκνληθέο:
Α, Β, Γ, Δ - Β, Γ, Γ, Ε - Γ, Γ, Δ, Α
- Γ, Δ, Ε, Β - Δ, Ε, Α, Γ - Ε, Α, Β, Γ.

(1).
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Β

Γ

Γ

Δ

Ε

Σηο παξαπάλσ έμη ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (1), ζα ηηο νλνκάδακε «Δμάδα Σεηξάδσλ εκείσλ» ηεο «Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δμάδαο εκείσλ»,
νη νπνίεο δελ είλαη αλάγθε λα είλαη όιεο Αξκνληθέο, όπσο ζα απνδείμνπκε
παξαθάησ (Κξηηήξην 67).
Παξαηεξήζεηο
(α). ηελ παξαπάλσ εμάδα δώζακε ηελ έλδεημε «ζπλεπζεηαθή», θαζώο όπσο ζα δνύκε παξαθάησ ππάξρεη θαη αληίζηνηρε Αξκνληθή «Οκνθπθιηθή»,
Δμάδα εκείσλ (Αξκνληθό Δμάπιεπξν).
(β). Σν ΑΒΓΓΔΕ, όπσο ζα δνύκε αξγόηεξα, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εθθπιηζκέλν Αξκνληθό Δμάπιεπξν ηνπ νπνίνπ ν πεξηγεγξακκέλνο θύθινο έρεη
εθθπιιηζζεί ζε επζεία, θαζώο έρεη αθηίλα απείξνπ κήθνπο (Με κεδεληθή θακππιόηεηα).
ην Αξκνληθό Δμάπιεπξν, ζα αλαθεξζνύκε παξαθάησ, ζην νπνίν δηαθξίλνπκε πξνθαλώο θαη δηαγώληεο (θπξίεο). Δδώ, γηα ηελ Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δμάδα εκείσλ, ελώ νη δηαγώληεο απηέο πνπ ηα παξαπάλσ καο επηηξέπνπλ λα δερζνύκε όηη ππάξρνπλ, είλαη νη ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ, όκσο δελ αλαθέξνπκε
όηη ζπληξέρνπλ, όπσο ζηελ Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δμάδα, θαζώο απηέο ζπκπίπηνπλ ζηελ επζεία (ε) θαη άξα ζπληξέρνπλ πάληνηε, αιιά ζην άπεηξν.
(γ). Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη δηάθνξεο ηδηόηεηεο πνπ έρεη θάζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δμάδα εκείσλ, αιιά θαη κεξηθά Κξηηήξηα αξκνληθόηεηάο
ηεο, κε ηε κνξθή Πξνηάζεσλ.
Αθόκε ζα αλαθεξζνύκε θαη ζηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο κηαο ηπραίαο Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δμάδαο εκείσλ.
γ. Αξκνληθή Κιεηζηή πλεπζεηαθή Οθηάδα εκείσλ ή πην απιά Αξκνληθή
Οθηάδα. (Αξκνληθό Οθηάπιεπξν εθθπιηζκέλν ζε επζεία).
Θεσξνύκε ζε επζεία (ε), ηελ νθηάδα δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε,
Ζ, Θ.
Σελ νθηάδα απηή ζα ηελ ραξαθηεξίδνπκε Αξκνληθή, αλ όιεο νη ηεηξάδεο,
από ηηο παξαθάησ νθηώ δηαδνρηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο, είλαη αξκνληθέο:
Α, Β, Γ, Ε - Β, Γ, Γ, Ζ - Γ, Γ, Δ, Θ - Γ, Δ, Ε, Α,
- Δ, Ε, Ζ, Β - Ε, Ζ, Θ, Γ - Ζ, Θ, Α, Γ - Θ, Α, Β, Δ.

(1).
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Σηο παξαπάλσ νθηώ αξκνληθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (1), ζα ηηο
νλνκάδακε «Οθηάδα Σεηξάδσλ εκείσλ» ηεο «Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Οθηάδαο εκείσλ», νη νπνίεο δελ είλαη αλάγθε λα είλαη όιεο Αξκνληθέο, όπσο ζα απνδείμνπκε παξαθάησ (Κξηηήξην 68).
ε αλαινγία κε ηελ παξάγξαθν 6 ηεο νξνινγίαο, νη ηεηξάδεο ζεκείσλ Α, Γ,
Δ, Ζ θαη Β, Γ, Ε, Θ, ζα ηηο νλνκάδνπκε «δίδπκεο» θαη νη νπνίεο όπσο παξαθάησ απνδεηθλύνπκε είλαη αξκνληθέο (§ 12.6).
Παξαηεξήζεηο.
(α). ηελ παξαπάλσ νθηάδα δώζακε ηελ έλδεημε «ζπλεπζεηαθή», θαζώο
όπσο ζα δνύκε παξαθάησ ππάξρεη θαη αληίζηνηρε Αξκνληθή «Οκνθπθιηθή», Οθηάδα εκείσλ (Αξκνληθό Οθηάπιεπξν).
(β). Σν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, όπσο ζα δνύκε αξγόηεξα, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εθθπιηζκέλν Αξκνληθό Οθηάπιεπξν ηνπ νπνίνπ ν πεξηγεγξακκέλνο θύθινο
έρεη εθθπιιηζζεί ζε επζεία, θαζώο έρεη αθηίλα απείξνπ κήθνπο (Με κεδεληθή
θακππιόηεηα).
ην Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, ζα αλαθεξζνύκε παξαθάησ, ζην νπνίν δηαθξίλνπκε πξνθαλώο θαη δηαγώληεο (θπξίεο). Δδώ, γηα ηελ Αξκνληθή πλεπζεηαθή Οθηάδα εκείσλ, ελώ νη δηαγώληεο απηέο, πνπ ηα παξαπάλσ καο επηηξέπνπλ λα δερζνύκε όηη ππάξρνπλ, είλαη νη ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ, ΓΘ, όκσο δελ αλαθέξνπκε όηη ζπληξέρνπλ, όπσο ζηελ Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Οθηάδα, θαζώο απηέο ζπκπίπηνπλ ζηελ επζεία (ε) θαη άξα ζπληξέρνπλ πάληνηε, αιιά
ζην άπεηξν.
(γ). Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη δηάθνξεο ηδηόηεηεο πνπ έρεη θάζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Οθηάδα εκείσλ, αιιά θαη κεξηθά Κξηηήξηα αξκνληθόηεηάο ηεο, κε ηε κνξθή Πξνηάζεσλ.
Αθόκε παξαθάησ, ζα αλαθεξζνύκε θαη ζηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο κηαο
ηπραίαο Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Οθηάδαο εκείσλ [Καηαζθεπή 63(§ 15.3)].
δ. Αξκνληθή Κιεηζηή πλεπζεηαθή Γεθάδα εκείσλ ή πην απιά Αξκνληθή
Γεθάδα. (Αξκνληθό Γεθάπιεπξν εθθπιηζκέλν ζε επζεία).
Θεσξνύκε ζε επζεία (ε), ηελ δεθάδα ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ,
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Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ.
Σελ δεθάδα απηή ζα ηελ ραξαθηεξίδνπκε Αξκνληθή, αλ όιεο νη ηεηξάδεο,
από ηηο παξαθάησ δέθα δηαδνρηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο, είλαη αξκνληθέο:
Α, Β, Γ, Ζ, - Β, Γ, Γ, Θ, - Γ, Γ, Δ, Η, - Γ, Δ, Ε, Κ - Δ, Ε, Ζ, Α, Ε, Ζ, Θ, Β, - Ζ, Θ, Η, Γ, - Θ, Η, Κ, Γ, - Η, Κ, Α, Δ, - Κ, Α, Β, Ε.

Α

(ε)

Β

Γ Γ Δ ΕΖ Θ

Η

(1).

Κ

Σηο παξαπάλσ δέθα αξκνληθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (1), ζα ηηο
νλνκάδακε «Γεθάδα Σεηξάδσλ εκείσλ ηεο Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Γεθάδαο εκείσλ».
ε αλαινγία κε ηελ παξάγξαθν 6 ηεο νξνινγίαο, νη πεληάδεο ζεκείσλ Α, Γ,
Δ, Ζ, Η θαη Β, Γ, Ε, Θ, Κ, ζα ηηο νλνκάδνπκε «δίδπκεο» θαη νη νπνίεο όπσο
παξαθάησ απνδεηθλύνπκε είλαη αξκνληθέο (§ 11.1ε(β) θαη 12.10).
Παξαηεξήζεηο
(α). ηελ παξαπάλσ δεθάδα δώζακε ηελ έλδεημε «ζπλεπζεηαθή», θαζώο
όπσο ζα δνύκε παξαθάησ ππάξρεη θαη αληίζηνηρε Αξκνληθή «Οκνθπθιηθή», δεθάδα εκείσλ (Αξκνληθό Γεθάπιεπξν).
(β). Σν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, όπσο ζα δνύκε αξγόηεξα, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
εθθπιηζκέλν Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ηνπ νπνίνπ ν πεξηγεγξακκέλνο θύθινο
έρεη εθθπιιηζζεί ζε επζεία, θαζώο έρεη αθηίλα απείξνπ κήθνπο (Με κεδεληθή
θακππιόηεηα).
ην Αξκνληθό δεθάπιεπξν, δηαθξίλνπκε πξνθαλώο θαη πέληε δηαγώληεο
(θπξίεο). Δδώ, γηα ηελ Αξκνληθή πλεπζεηαθή Γεθάδα εκείσλ, ελώ νη δηαγώληεο απηέο, πνπ ηα παξαπάλσ καο επηηξέπνπλ λα δερζνύκε όηη ππάξρνπλ θαη είλαη νη ΑΕ, ΒΖ, ΓΘ, ΓΗ, ΔΚ, όκσο δελ αλαθέξνπκε όηη ζπληξέρνπλ
όπσο ζηελ Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Γεθάδα, θαζώο απηέο ζπκπίπηνπλ ζηελ
επζεία (ε) θαη άξα ζπληξέρνπλ πάληνηε, αιιά ζην άπεηξν.
(γ). Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη δηάθνξεο ηδηόηεηεο πνπ έρεη θάζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Γεθάδα εκείσλ, αιιά θαη κεξηθά Κξηηήξηα αξκνληθόηεηάο ηεο, κε ηε κνξθή Πξνηάζεσλ.
Αθόκε ζα αλαθεξζνύκε θαη ζηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο κηαο ηπραίαο
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Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Γεθάδαο εκείσλ.
(δ). Όπσο ζα δνύκε θαη νη δύν Πεληάδεο εκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ, Η θαη Β, Γ, Ε, Θ,
Κ, είλαη Αξκνληθέο.
ε. Αξκνληθή Κιεηζηή πλεπζεηαθή Πεληάδα εκείσλ ή πην απιά Αξκνληθή
Πεληάδα. (Αξκνληθό Πεληάπιεπξν εθθπιηζκέλν ζε επζεία).
(α). Γεληθά.
Δίλαη γλσζηό όηη, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Καλνληθνύ Πεληάπιεπξνπ, γίλεηαη
πξώηα ε θαηαζθεπή ηνπ Καλνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, από ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα εύθνια πξνθύπηεη ην Καλνληθό Πεληάπιεπξν ( [21] § 298 θαη 299).
Όπσο ην Καλνληθό Πεληάπιεπξν είλαη ζπλπθαζκέλν κε ην Καλνληθό Γεθάπιεπξν, έηζη θαη ε Αξκνληθή Πεληάδα εκείσλ, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ
Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ.
Δπνκέλσο θαη ν νξηζκόο ηεο Αξκνληθήο Πεληάδαο εκείσλ, γίλεηαη κε βάζε ηνλ νξηζκό ηεο Αξκνληθήο Γεθάδαο εκείσλ, πνπ έρνπκε δώζεη παξαπάλσ § δ.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ θαηαζθεπή ηεο Αξκνληθήο Πεληάδαο εκείσλ,
(Καηαζθεπή 64), πνπ γίλεηαη κε βάζε ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο Γεθάδαο
εκείσλ.

Α

(ε)

Β

Γ Γ Δ ΕΖ Θ

Η

Κ

(β). Οξηζκνί.
Θεσξνύκε ζε επζεία (ε) ηελ πεληάδα ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Α, Γ, Δ,
Ζ, Η.
Σελ πεληάδα απηή ζα ηελ ραξαθηεξίδνπκε Αξκνληθή, αλ κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ ζεκείσλ ηεο, ππάξρεη αλά έλα ζεκείν ηεο πεληάδαο ζεκείσλ Β, Γ, Ε,
Θ, Κ, αληίζηνηρα, έηζη ώζηε όιε ε δεθάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ,
λα είλαη Αξκνληθή.
Παξαηεξήζεηο
(α). Δίλαη θαλεξό θαη εύθνια απνδεηθλύεηαη, όηη θαη ε πεληάδα ζεκείσλ Β,
Γ, Ε, Θ, Κ, είλαη Αξκνληθή, θαζώο ζηελ πεληάδα ζεκείσλ απηή, ππάξρεη αλά
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έλα ζεκείν κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ ζεκείσλ ηεο, από ηα ζεκεία ηεο πεληάδαο ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ, Η θαη γηαηί όια ηα ζεκεία απηά καδί απνηεινύλ Αξκνληθή πλεπζεηαθή Γεθάδα (νξηζκόο).
(β). ηελ παξαπάλσ πεληάδα δώζακε ηελ έλδεημε «πλεπζεηαθή», θαζώο
όπσο ζα δνύκε παξαθάησ ππάξρεη θαη αληίζηνηρε Αξκνληθή «Οκνθπθιηθή»
Πεληάδα εκείσλ (Αξκνληθό Πεληάπιεπξν).
(γ). Καη ην ΑΓΔΖΗ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εθθπιηζκέλν Αξκνληθό Πεληάπιεπξν ηνπ νπνίνπ ν πεξηγεγξακκέλνο θύθινο έρεη εθθπιιηζζεί ζε επζεία,
θαζώο έρεη αθηίλα απείξνπ κήθνπο (Με κεδεληθή θακππιόηεηα).
(δ). Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη δηάθνξεο ηδηόηεηεο πνπ έρεη θάζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Πεληάδα εκείσλ, αιιά θαη κεξηθά Κξηηήξηα αξκνληθόηεηάο ηεο, κε ηε κνξθή Πξνηάζεσλ.
Αθόκε ζα αλαθεξζνύκε θαη ζηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο κηαο ηπραίαο Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Πεληάδαο εκείσλ.
ζη. Αξκνληθή Κιεηζηή πλεπζεηαθή λ-άδα εκείσλ ή πην απιά Αξκνληθή λάδα (Αξκνληθό λ-πιεπξν εθθπιηζκέλν ζε επζεία).
Δξγαδόκελνη όπσο γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο πλεπζεηαθώλ Κιεηζηώλ Αξκνληθώλ 4-άδσλ, 6-άδσλ, 8-άδσλ, 10-άδσλ, 5-άδσλ, είλαη δπλαηό
λα δώζνπκε ηνπο νξηζκνύο θαη άιισλ ηέηνησλ ζπλεπζεηαθώλ ζεκεηνζεηξώλ, κε λ ζεκεία.
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Β' ΚΑΝΟΝΗΚΔ ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΓΔΜΔ ΚΑΗ ΤΝΔΘΔΗΑΚΔ
ΑΡΜΟΝΗΚΔ λ-ΑΓΔ ΖΜΔΗΩΝ
12. Αλάιπζε ησλ Κιεηζηώλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ θαη πλεπζεηαθώλ Αξκνληθώλ λ-άδσλ εκεηνζεηξώλ.
Καλνληθέο Κεληξηθέο Δπίπεδεο Γέζκεο, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, έρνπκε
ησλ ηεζζάξσλ, έμη, νθηώ, δέθα, πέληε, δώδεθα, θηι, αθηηλώλ.
Οη Καλνληθέο Γέζκεο, είλαη πνιύ ρξήζηκεο, όπσο ζα δνύκε ζην εμήο, γηαηί
κε βάζε απηέο, θαηαζθεπάδνπκε εύθνια Αξκνληθέο πλεπζεηαθέο λ-άδεο
εκείσλ θαη γη’ απηό ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηε ζπλέρεηα.
ρεηηθά ζηνηρεία αλαδεηήζακε ζηε βηβιηνγξαθία, ζην δηαδίθηπν, θηι, αιιά
δελ βξήθακε. Σν ίδην απνηέιεζκα είρακε θαη κε ηηο πλεπζεηαθέο λ-άδεο εκείσλ, γηα ηηο νπνίεο βξήθακε κόλν πλεπζεηαθέο Αξκνληθέο Σεηξάδεο εκείσλ.
12.1. Κιεηζηέο Καλνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ησλ Σεζζάξσλ Αθηηλώλ.
Οξηζκόο.
Θεσξνύκε επζεία γσλία ΑΟΔ=2L (ρήκα 44), ηελ νπνία δηαηξνύκε ζε ηέζζεξα ίζα κέξε, θαηά ηα γλσζηά, νπόηε:

∠ΑΟΒ= ∠ΒΟΓ= ∠ΓΟΓ= ∠ΓΟΔ=θ= ½L=450.

φ = 45 κνίξεο

(1).
Δ

Ο

φ
φ

φ

φ
Α

(ε)

Β

Γ

ρήκα 44.

Γ
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Σε δέζκε Ο(ΑΒΓΓ) ραξαθηεξίδνπκε Κιεηζηή Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε ησλ
Σεζζάξσλ Αθηηλώλ, ή ηνπ ½ ηεο νξζήο, ή ησλ 450.
Δίλαη θαλεξό όηη ζηε δέζκε απηή είλαη ∠ΑΟΓ= ∠ΒΟΓ=1L.

(2).

Σε δέζκε απηή, γηα ηελ νπνία αιεζεύεη ε ζρέζε (2), έρνπκε νλνκάζεη Οξζννπηηθή θαη ην θέληξν ηεο Ο, Οξζννπηηθό εκείν.
12.2. Κιεηζηή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ θαη Αξκνληθή Γέζκε
ησλ Σεζζάξσλ Αθηηλώλ. .
Αλ ηελ παξαπάλσ θαλνληθή δέζκε Ο(ΑΒΓΓ) (ρήκα 44), ηκήζνπκε κε ηπραία επζεία (ε), ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, ηόηε είλαη θαλεξό όηη ε ΟΒ είλαη ε
εζσηεξηθή θαη ε ΟΓ ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΟΓ ηνπ ηξηγώλνπ
ΟΑΓ, νπόηε ε δέζκε απηή είλαη αξκνληθή, άξα θαη ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ
Α, Β, Γ, Γ, είλαη Αξκνληθή.
Αθόκε, αλ ε δέζκε Ο(ΑΒΓΓ) είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, ηόηε, εύθνια
πξνθύπηεη όηη απηή είλαη θαη Καλνληθή.
Πξαγκαηηθά ηόηε, επεηδή είλαη ∠ΑΟΓ= ∠ΒΟΓ =900 θαη ε ηεηξάδα Α, Β, Γ, Γ
είλαη αξκνληθή, γηα ην ηξίγσλν ΟΑΓ, ζα είλαη: ∠ΑΟΒ= ∠ΒΟΓ =450.
Αθόκε, ζα είλαη θαη: ∠ΓΟΓ= ∠ΒΟΓ-∠ΒΟΓ=900-450=450, ή ∠ΓΟΓ=450.
Δμάιινπ, αλ Δ είλαη ζεκείν ηεο πξνέθηαζεο ηεο ΑΟ πξνο ην Ο, ηόηε εύθνια
πξνθύπηεη θαη όηη: ∠ΓΟΔ= =450.
πλεπώο, από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη αιεζεύεη ε ζρέζε (1), νπόηε ε
δέζκε Ο(ΑΒΓΓ) είλαη Καλνληθή (νξηζκόο). (Βιέπε θαη Κξηηήξην 69, Πόξηζκα
2).
Αλ ην θέληξν είλαη ηπραίν ζεκείν Ρ, εθηόο ηεο επζείαο (ε), ηόηε ε δέζκε
Ρ(ΑΒΓΓ) είλαη απιά κηα «Αξκνληθή Γέζκε ησλ Σεζζάξσλ Αθηηλώλ» [§
12.13 (β)4/].
12.3. Κιεηζηέο Καλνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ησλ Έμη Αθηηλώλ.
Οξηζκόο.
Θεσξνύκε επζεία γσλία ΕΕ′=2L (ρήκα 45), ηελ νπνία δηαηξνύκε ζε έμη ίζα
κέξε, θαηά ηα γλσζηά, νπόηε:

∠ΑΒ= ∠ΒΓ= ∠ΓΓ= ∠ΓΔ= ∠ΔΕ= ∠Ε′Α= σ=⅓L =300.

(1).

Σε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) ραξαθηεξίδνπκε Κιεηζηή Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε
ησλ Έμη Αθηηλώλ, ή ηνπ 1/3 ηεο νξζήο, ή ησλ 300.
Δίλαη θαλεξό όηη ζηε δέζκε απηή είλαη ∠ΑΓ= ∠ΒΔ= ∠ΓΕ=1L.

(2).
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Σε δέζκε απηή, γηα ηελ νπνία αιεζεύεη ε ζρέζε (2), έρνπκε νλνκάζεη
Οξζννπηηθή θαη ην θέληξν ηεο , Οξζννπηηθό εκείν.

Ε'

φ=30 Μνίξεο.
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ρήκα 45.

12.4. Κιεηζηή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ θαη Αξκνληθή Γέζκε
Έμη Αθηηλώλ.
Αλ ηελ παξαπάλσ θαλνληθή δέζκε (ρήκα 45), ηκήζνπκε κε ηπραία επζεία
(ε), ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, ηόηε είλαη θαλεξό όηη ε Β είλαη ε εζσηεξηθή
θαη ε Δ ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓ, νπόηε ε
δέζκε (ΑΒΓΔ) είλαη αξκνληθή, άξα θαη ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Δ,
είλαη Αξκνληθή.
Δπίζεο, ε Γ είλαη ε εζσηεξηθή θαη ε Ε ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
ΒΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΒΓ, νπόηε ε δέζκε (ΒΓΓΕ) είλαη αξκνληθή, άξα θαη ε
ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Β, Γ, Γ, Ε, είλαη Αξκνληθή.
Αθόκε, ε Γ είλαη ε εζσηεξηθή θαη ε Α ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
ΓΔ ηνπ ηξηγώλνπ ΓΔ, νπόηε ε δέζκε (ΓΓΔΑ) είλαη αξκνληθή, άξα θαη ε
ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Γ, Γ, Δ, Α, είλαη Αξκνληθή.
Αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη νη ηξεηο ηεηξάδεο ζεκείσλ Γ, Δ, Ε, Β - Δ, Ε, Α, Γ - Ε, Α, Β, Γ, είλαη αξκνληθέο (Βιέπε θαη ζηελ απόδεημε ησλ παξαθάησ Κξηηεξίσλ 62 θαη 67).
Μεηά ηα παξαπάλσ θαη ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (παξάγξαθνο
11.1β), ε εμάδα ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, απνηειεί Αξκνληθή πλεπζεηαθή Κιεηζηή Δμάδα εκείσλ ή πην απιά Αξκνληθή Δμάδα, νπόηε ε Καλνληθή
απηή δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) ζα είλαη θαη Αξκνληθή, θαζώο νη δέζκεο (ΑΒΓΔ),
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(ΒΓΓΕ), (ΓΓΔΑ), (ΓΔΕΒ), (ΔΕΑΓ), (ΕΑΒΓ), είλαη αξκνληθέο (νξηζκόο§
12.13 (β) 4/).
ηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 70 (Πόξηζκα 2), απνδεηθλύεηαη όηη: Κάζε ηέηνηα δέζκε, πνπ είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, είλαη θαη Καλνληθή θαη αληίζηξνθα (Βιέπε ζρεηηθά θαη § 3.4, εηδηθή πεξίπησζε).
Αλ ην θέληξν είλαη ηπραίν ζεκείν Ρ, εθηόο ηεο επζείαο (ε), ηόηε ε δέζκε
Ρ(ΑΒΓΓΔΕ) είλαη απιά κηα Αξκνληθή Γέζκε ησλ Έμη Αθηηλώλ [§ 12.13 (β)4/].
12.5. Κιεηζηέο Καλνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ησλ Οθηώ Αθηηλώλ.
Οξηζκόο.
Θεσξνύκε επζεία γσλία ΘΡρ′=2L (ρήκα 46), ηελ νπνία δηαηξνύκε ζε νθηώ
ίζα κέξε, θαηά ηα γλσζηά, νπόηε:∠ΑΡΒ= ∠ΒΡΓ= ∠ΓΡΓ= ∠ΓΡΔ= ∠ΔΡΕ=

∠ΕΡΖ= ∠ΖΡΘ= ∠ρ′ΡΑ = θ=¼L =22,50.

φ=1/4L=22,5 κνίξεο
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ρήκα 46.

Σε δέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘ) ραξαθηεξίδνπκε Κιεηζηή Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε ησλ Οθηώ Αθηηλώλ, ή ηνπ 1/4 ηεο νξζήο, ή ησλ 22,50.
Δίλαη θαλεξό όηη ζηε δέζκε απηή είλαη:

∠ΑΡΔ= ∠ΒΡΕ= ∠ΓΡΖ= ∠ΓΡΘ=1L.

(2).

Αθόκε, αλ Ζ′ θαη Α′ είλαη ζεκεία ζηηο πξνεθηάζεηο ησλ ΡΖ θαη ΡΑ αληίζηνηρα πξνο ην Ρ, ηόηε εδώ ζα είλαη θαη:

∠ΑΡΓ= ∠ΓΡΔ= ∠ΔΡΖ= ∠ΑΡΖ′= 450,

(3).

∠ΒΡΓ= ∠ΓΡΕ= ∠ΕΡΘ= ∠ΖΡΑ′ =450.

(4).

Σε δέζκε απηή, γηα ηελ νπνία αιεζεύεη ε ζρέζε (2), έρνπκε νλνκάζεη Οξζννπηηθή θαη ην θέληξν ηεο Ρ, Οξζννπηηθό εκείν.
12.6. πλεπζεηαθή Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ θαη Αξκνληθή Γέζκε Οθηώ
Αθηηλώλ.
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Αλ ηελ παξαπάλσ δέζκε (ρήκα 46), ηκήζνπκε κε ηπραία επζεία (ε), ζηα
ζεκεία Α, Β, Γ,
Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, ηόηε είλαη θαλεξό όηη ε ΡΒ είλαη ε εζσηεξηθή θαη ε ΡΕ ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΡΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΡΑΓ, νπόηε ε δέζκε Ρ(ΑΒΓΕ)
είλαη αξκνληθή, άξα θαη ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Ε, είλαη Αξκνληθή.
Δπίζεο, ε ΡΓ είλαη ε εζσηεξηθή θαη ε ΡΖ ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
ΒΡΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΡΒΓ, νπόηε ε δέζκε Ρ(ΒΓΓΖ) είλαη αξκνληθή, άξα θαη ε
ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Β, Γ, Γ, Ζ, είλαη Αξκνληθή.
Αθόκε, ε ΡΓ είλαη ε εζσηεξηθή θαη ε ΡΘ ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
ΓΡΔ ηνπ ηξηγώλνπ ΡΓΔ, νπόηε ε δέζκε Ρ(ΓΓΔΘ) είλαη αξκνληθή, άξα θαη ε
ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Γ, Γ, Δ, Θ, είλαη Αξκνληθή.
Οκνίσο, ε ΡΔ είλαη ε εζσηεξηθή θαη ε ΡΑ ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
ΓΡΕ ηνπ ηξηγώλνπ ΡΓΕ, νπόηε ε δέζκε Ρ(ΓΔΕΑ) είλαη αξκνληθή, άξα θαη ε
ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Γ, Δ, Ε, Α, είλαη Αξκνληθή.
Αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ, ή όπσο ζηελ απόδεημε ηνπ Κξηηεξίνπ
68 (επζύ, πεξίπησζε 1), βξίζθνπκε όηη Αξκνληθέο είλαη θαη νη ηέζζεξηο ηεηξάδεο ζεκείσλ:

Δ, Ε, Ζ, Β - Ε, Ζ, Θ, Γ - Ζ, Θ, Α, Γ - Θ, Α, Β, Δ.

Μεηά ηα παξαπάλσ θαη ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (παξάγξαθνο
11.1γ), ε νθηάδα ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, απνηειεί Αξκνληθή πλεπζεηαθή Κιεηζηή Οθηάδα εκείσλ ή πην απιά Αξκνληθή Οθηάδα.
Δμάιινπ, αλ ιεθζνύλ ππόςε θαη νη ζρέζεηο (3) θαη (4), ηόηε ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 12.2, αξκνληθέο ζα είλαη θαη νη δίδπκεο ηεηξάδεο (§ 11.1γ) Α, Γ,
Δ, Ζ θαη Β, Γ, Ε, Θ.
ηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 71 (Πόξηζκα 2), απνδεηθλύεηαη όηη: Κάζε ηέηνηα δέζκε, πνπ είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, είλαη θαη Καλνληθή θαη αληίζηξνθα.
Αλ ην θέληξν είλαη ηπραίν ζεκείν Ο, εθηόο ηεο επζείαο (ε), ηόηε ε δέζκε
Ο(ΑΒΓΓΔΕΖΘ) είλαη απιά κηα Αξκνληθή Γέζκε ησλ Οθηώ Αθηηλώλ [§ 12.13
(β)4/].
12.7. Κιεηζηέο Καλνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ησλ Γέθα Αθηηλώλ.
Οξηζκόο.
Θεσξνύκε επζεία γσλία ΚΚ′=2L (ρήκα 47), ηελ νπνία δηαηξνύκε ζε δέθα
ίζα κέξε, θαηά ηα γλσζηά, νπόηε: ∠ΑΒ= ∠ΒΓ= ∠ΓΓ= ∠ΓΔ= ∠ΔΕ=

∠ΕΖ= ∠ΖΘ= ∠ΘΗ =∠ΗΚ =∠Κ′Α=θ=1/5L =180.

(1).

Σε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ραξαθηεξίδνπκε Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε ησλ
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Γέθα Αθηηλώλ, ή ηνπ 1/5 ηεο νξζήο, ή ησλ 180.
Δίλαη θαλεξό όηη ζηε δέζκε απηή είλαη:

∠ΑΕ= ∠ΒΖ= ∠ΓΘ= ∠ΓΗ= ∠ΔΚ ∠=1L,

(2).

∠ΑΓ= ∠ΒΓ= ∠ΓΔ= ∠ΓΕ= ∠ΔΖ=∠ΕΘ=
∠ΖΗ=∠ΘΚ=∠Η′Α= ∠Κ′Β=360.

(3).

Σε δέζκε απηή, γηα ηελ νπνία αιεζεύεη ε ζρέζε (2), έρνπκε νλνκάζεη Οξζννπηηθή θαη ην θέληξν ηεο , Οξζννπηηθό εκείν.

φ=(1/5)L=18 κνίξεο.
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ρήκα 47.

12.8. Κιεηζηή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ θαη Αξκνληθή Γέζκε
Γέθα Αθηηλώλ.
Αλ ηελ παξαπάλσ δέζκε (ρήκα 47), ηκήζνπκε κε ηπραία επζεία (ε), ζηα
ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, ηόηε είλαη θαλεξό όηη ε Β είλαη ε εζσηεξηθή θαη ε Ζ ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓ,
νπόηε ε δέζκε (ΑΒΓΖ) είλαη αξκνληθή, άξα θαη ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Α,
Β, Γ, Ζ, είλαη Αξκνληθή.
Δπίζεο, ε Γ είλαη ε εζσηεξηθή θαη ε Θ ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
ΒΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΒΓ, νπόηε ε δέζκε (ΒΓΓΘ) είλαη αξκνληθή, άξα θαη ε
ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Β, Γ, Γ, Θ, είλαη Αξκνληθή.
Αθόκε, ε Γ είλαη ε εζσηεξηθή θαη ε Η ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
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ΓΔ ηνπ ηξηγώλνπ ΓΔ, νπόηε ε δέζκε (ΓΓΔΗ) είλαη αξκνληθή, άξα θαη ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Γ, Γ, Δ, Η, είλαη Αξκνληθή.
Οκνίσο, ε Δ είλαη ε εζσηεξηθή θαη ε Κ ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
ΓΕ ηνπ ηξηγώλνπ ΓΕ, νπόηε ε δέζκε (ΓΔΕΚ) είλαη αξκνληθή, άξα θαη ε
ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Γ, Δ, Ε, Κ, είλαη Αξκνληθή.
Δπίζεο, ε Ε είλαη ε εζσηεξηθή θαη ε Α ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
ΔΖ ηνπ ηξηγώλνπ ΔΖ, νπόηε ε δέζκε (ΔΕΖΑ) είλαη αξκνληθή, άξα θαη ε
ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Δ, Ε, Ζ, Α, είλαη Αξκνληθή.
Αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ βξίζθνπκε όηη νη πέληε ηεηξάδεο ζεκείσλ Ε, Ζ, Θ, Β - Ζ, Θ, Η, Γ - Θ, Η, Κ, Γ – Η, Κ, Α, Δ – Κ, Α, Β, Ε, είλαη αξκνληθέο.
Μεηά ηα παξαπάλσ θαη ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (παξάγξαθνο
11.1δ), ε δεθάδα ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, απνηειεί Αξκνληθή
πλεπζεηαθή Κιεηζηή Γεθάδα εκείσλ ή πην απιά Αξκνληθή Γεθάδα, νπόηε
ε Καλνληθή απηή δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ζα είλαη θαη Αξκνληθή, θαζώο νη
δέζκεο (ΑΒΓΖ), (ΒΓΓΘ), (ΓΓΔΑ), (ΓΔΚ), (ΔΕΖΑ), (ΕΖΘΒ), (ΖΘΗΓ),
(ΘΗΚΓ), (ΗΚΑΔ), (ΚΑΒΕ),

(1).

είλαη αξκνληθέο (νξηζκόο§ 12.13 (β) 4/) θαη ηελ § 17.4.
Δπίζεο από ην ζρήκα 47, εύθνια πξνθύπηεη όηη θαη νη παξαθάησ δέθα ηεηξάδεο είλαη αξκνληθέο: Α, Γ, Ζ, Η - Γ, Ζ, Κ, Β – Ζ, Κ, Γ, Δ – Κ, Γ, Ε, Θ – Γ, Ε, Η,
Α – Ε, Η, Β, Γ – Η, Β, Δ, Ζ – Β, Δ, Θ, Κ – Δ, Θ, Α, Γ – Θ, Α, Γ, Ε.

(2).

Έηζη, επεηδή αιεζεύεη ε ζρέζε (2), ζπλάγνπκε θαη όηη ε Αζηεξνεηδήο δεθάδα Α, Γ, Ζ, Κ, Γ, Ε, Η, Β, Δ, Θ, Α, είλαη αξκνληθή, νπόηε θαη ε δέζκε
(ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ), είλαη αξκνληθή. Άξα, αλ ε δεθάδα Α, Β, Γ,…, Η, Κ, είλαη
αξκνληθή, αξκνληθή ζα είλαη θαη ε δεθάδα Α, Γ, Ζ, Κ, Γ, Ε, Η, Β, Δ, Θ, Α.
ηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 72 (Πόξηζκα 2), απνδεηθλύεηαη όηη: Κάζε ηέηνηα δέζκε, πνπ είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, είλαη θαη Καλνληθή θαη αληίζηξνθα. Αλ ην θέληξν είλαη ηπραίν ζεκείν Ρ, εθηόο ηεο επζείαο (ε), ηόηε ε
δέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) είλαη απιά κηα Αξκνληθή Γέζκε ησλ Γέθα Αθηηλώλ
[§ 12.13 (β)4/].
12.9. Κιεηζηέο Καλνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ησλ Πέληε Αθηηλώλ.
Οξηζκόο.
Θεσξνύκε επζεία γσλία ΚΚ′=2L (ρήκα 47), ηελ νπνία δηαηξνύκε ζε δέθα
ίζα κέξε, θαηά ηα γλσζηά, νπόηε: ∠ΑΒ= ∠ΒΓ= ∠ΓΓ= ∠ΓΔ= ∠ΔΕ=

∠ΕΖ= ∠ΖΘ= ∠ΘΗ =∠ΗΚ =∠Κ′Α=θ=1/5L =180.

(1).

Σε δέζκε (ΑΓΔΖΗ) ραξαθηεξίδνπκε Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε ησλ Πέληε
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Αθηηλώλ, ή ηνπ 2/5 ηεο νξζήο, ή ησλ 360.
Δίλαη θαλεξό όηη ζηε δέζκε απηή είλαη:

∠ΑΕ= ∠ΒΖ= ∠ΓΘ= ∠ΓΗ= ∠ΔΚ ∠=1L.

(2).

Σε δέζκε απηή, γηα ηελ νπνία αιεζεύεη ε ζρέζε (2), έρνπκε νλνκάζεη Οξζννπηηθή θαη ην θέληξν ηεο , Οξζννπηηθό εκείν.
12.10. Κιεηζηή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Πεληάδα εκείσλ θαη Αξκνληθή Γέζκε ησλ Πέληε Αθηηλώλ.
Αλ ηελ δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) (ρήκα 47), ηκήζνπκε κε ηπραία επζεία (ε),
ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, απνδεηθλύνπκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, παξάγξαθνο 12.8, όηη ε δεθάδα ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η,
Κ, απνηειεί Αξκνληθή πλεπζεηαθή Κιεηζηή Γεθάδα εκείσλ ή πην απιά
Αξκνληθή Γεθάδα, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (παξάγξαθνο 11.1ε) θαη
ε πεληάδα ησλ ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ, Η, απνηειεί Αξκνληθή πλεπζεηαθή Κιεηζηή Πεληάδα εκείσλ ή πην απιά Αξκνληθή Πεληάδα. Αλ ην θέληξν είλαη
ηπραίν ζεκείν Ρ, εθηόο ηεο επζείαο (ε), ηόηε ε δέζκε Ρ(ΑΓΔΖΗ) είλαη απιά
κηα Αξκνληθή Γέζκε ησλ Πέληε Αθηηλώλ [§ 12.13 (β)4/].
12.11. Κιεηζηέο Καλνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ησλ λ Αθηηλώλ.
Οξηζκόο.
Θεσξνύκε επζεία γσλία ΚΚ′=2L, ηελ νπνία δηαηξνύκε θαηά ηα γλσζηά (αλ
δηαηξείηαη), ζε λ ίζα κέξε, πξνθαλώο αλ ε δηαίξεζε είλαη δπλαηή κε θαλόλα
θαη δηαβήηε, νπόηε ζα πξνθύςνπλ λ γσλίεο κέηξνπ =θ=2L/λ.

(1).

Σε δέζκε πνπ ζα πξνθύςεη, ραξαθηεξίδνπκε Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε
ησλ λ Αθηηλώλ, ή ηνπ 2/λ ηεο νξζήο.
12.12. Κιεηζηή πλεπζεηαθή Αξκνληθή λ άδα εκείσλ θαη Αξκνληθή Γέζκε λ
Αθηηλώλ.
Αλ ηελ παξαπάλσ Καλνληθή δέζκε ησλ λ αθηηλώλ ηκήζνπκε κε ηπραία επζεία (ε), ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ,…., Ν, απνδεηθλύνπκε όπσο
αθξηβώο παξαπάλσ (§ 12.8), όηη ε λ-άδα ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ,
Η, Κ,… , Ν, απνηειεί Αξκνληθή πλεπζεηαθή Κιεηζηή λ-άδα εκείσλ ή πην
απιά Αξκνληθή λ-άδα, ελώ ε Καλνληθή απηή Γέζε λ Αθηηλώλ, απνηειεί θαη
Αξκνληθή Γέζκε (νξηζκόο § 12.13 (β) 4/).
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12.13. Γεληθά πκπεξάζκαηα.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα:
(α). Γηα ηηο Κιεηζηέο Καλνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο.
1/. Ζ θαηαζθεπή ησλ Καλνληθώλ Γεζκώλ εμαξηάηαη από ηελ θαηαζθεπή ησλ
δηαθόξσλ γσληώλ, ε νπνία εμαξηάηαη από ηελ δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο ησλ
αληίζηνηρσλ Καλνληθώλ πνιύπιεπξσλ. Απηόο άιισζηε είλαη θαη ν έλαο ιόγνο πνπ ηηο νλνκάζακε «Καλνληθέο Γέζκεο».
2/. Δθηόο από ηηο Κιεηζηέο Καλνληθέο Γέζκεο ππάξρνπλ θαη Αλνηθηέο, ζηηο
νπνίεο όκσο ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα (§ 24).
3/ Όπσο από ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα θαίλεηαη, από θάζε ηνκή Κιεηζηήο Καλνληθήο Γέζκεο λ αθηηλώλ από ηπραία επζεία, πξνθύπηεη πλεπζεηαθή Κιεηζηή Αξκνληθή λ-άδα. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε δέζκε απηή είλαη θαη
αξκνληθή, ή όηη θάζε Καλνληθή Γέζκε είλαη θαη Αξκνληθή θαη αληίζηξνθα
(Βιέπε θαη Πνξίζκαηα 2, ησλ Κξηηεξίσλ 69-72).
4/. Κάζε Κιεηζηή Καλνληθή Γέζκε λ αθηηλώλ, δηαζέηεη λ/2 νξζέο γσλίεο
[Βιέπε ηηο ζρέζεηο (2) ησλ παξαγξάθσλ 12.1, 12.3,…, 12.9]. Γηα ηνλ ιόγν
απηό ηηο δέζκεο απηέο ραξαθηεξίδνπκε «Οξζννπηηθέο», ελώ ηα θέληξα ησλ
δεζκώλ απηώλ νλνκάδνπκε «Οξζννπηηθά εκεία», γηα ηηο αληίζηνηρεο Αξκνληθέο λ-άδεο πνπ πξνθύπηνπλ από δηαηέκλνπζέο ηνπο. Άξα νη Καλνληθέο
Γέζκεο είλαη θαη Οξζννπηηθέο.
5/. Αλ θαηαζηήζνπκε ηηο Γέζκεο απηέο εγγεγξακκέλεο, ζε θύθινπο, ηόηε ηέκλνπλ ηνπο θύθινπο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε πέληε, ηέζζεξα, έμη, νθηώ,
δέθα, θηι, ζεκεία ηα νπνία απνηεινύλ ηηο θνξπθέο ελόο Καλνληθνύ, ηεηξάπιεπξνπ (ηεηξάγσλνπ), πεληάπιεπξνπ, εμάπιεπξνπ, νθηάπιεπξνπ, δεθάπιεπξνπ, θηι, αληίζηνηρα (Ζ ηδηόηεηα απηή είλαη θαη ν άιινο ιόγνο πνπ ηνπο
έρνπκε δώζεη θαη ηελ νλνκαζία ηνπο σο «Καλνληθέο Γέζκεο»).
6/. Αθόκε, νη Κεληξηθέο Γέζκεο απηέο, είλαη θαη πκκεηξηθέο σο πξνο ηηο αθηίλεο θαζελόο δεύγνπο ησλ αθηηλώλ ηνπο, πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο
νξζέο γσλίεο. Γειαδή ζην ζρήκα 44 ε Γέζκε Ο(ΑΓΒΓ), είλαη ζπκκεηξηθή
σο πξνο ηα δεύγε ησλ αθηηλώλ ΟΑ, ΟΓ θαη ΟΒ, ΟΓ, ελώ ζην ζρήκα 46 ε
Γέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘ), είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηα δεύγε ησλ αθηηλώλ ΡΑ ΡΔ, ΡΒ - ΡΕ, ΡΓ - ΡΖ, ΡΓ – ΡΘ.
7/.Όηαλ νη δέζκεο απηέο ηκεζνύλ από επζείεο, ηόηε, όπσο θαη παξαπάλσ
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ειέρζε, ηα θέληξα ηνπο απνηεινύλ «Οξζννπηηθά εκεία» γηα νξηζκέλα ηκήκαηα ζηα νπνία ηέκλεηαη ε αληίζηνηρε επζεία πνπ ηα έρνπκε νλνκάζεη δηαγώληεο, ελώ αλ ηκεζνύλ από θύθινπο νη νπνίνη πεξλνύλ από ην θέληξν ηεο
δέζκεο, ηόηε ηα θέληξα ηνπο απνηεινύλ «Οξζννπηηθά εκεία» γηα ηηο δηαγώληεο ηνπ θαλνληθνύ ζρήκαηνο, πνπ νη ηνκέο ηνπο ζρεκαηίδνπλ κε ηνπο
αληίζηνηρνπο θύθινπο, ζηνπο νπνίνπο είλαη εγγεγξακκέλεο.
(β). Γηα ηηο Κιεηζηέο πλεπζεηαθέο Αξκνληθέο λ-άδεο εκείσλ θαη Αξκνληθέο
Γέζκεο λ Αθηηλώλ.
1/. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε Καηαζθεπή ησλ Αξκνληθώλ λ-άδσλ εμαξηάηαη από
ηελ δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο ησλ αληηζηνίρσλ Καλνληθώλ Γεζκώλ, νη νπνίεο εμαξηώληαη από ηε δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο ησλ αληηζηνίρσλ θαλνληθώλ πνιύπιεπξσλ.
2/. Δθηόο από ηηο Κιεηζηέο Καλνληθέο Αξκνληθέο λ-άδεο, ππάξρνπλ θαη Αλνηθηέο, ζηηο νπνίεο όκσο ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα (§ 23.1).
3/. Από ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε (α) 4/, πξνθύπηεη όηη ζε θάζε Κιεηζηή
Αξκνληθή λ-άδα, αληηζηνηρεί κία Οξζννπηηθή Γέζκε θαη άξα έλα Οξζννπηηθό εκείν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα ζπκκεηξηθά ζεκεία ηνύησλ, σο πξνο
ηελ επζεία πνπ αλήθεη ε Αξκνληθή λ-άδα απηή.
4/. Δίλαη θαλεξό θαη εύθνια απνδεηθλύεηαη όηη αλ κηα δέζκε λ αθηηλώλ βαίλεη ζε Κιεηζηή πλεπζεηαθή Αξκνληθή λ-άδα εκείσλ, ηεο νπνίαο ην θέληξν
δελ είλαη ππνρξεσηηθά ην Οξζννπηηθό εκείν ηεο, ζα έρεη αξκνληθέο λ ηεηξάδεο Αθηηλώλ ηεο, θαζώο απηέο ζα βαίλνπλ ζε λ Αξκνληθέο Σεηξάδεο εκείσλ, αληίζηνηρα. Σόηε ε δέζκε απηή πξνθαλώο δελ είλαη πάληνηε Οξζννπηηθή θαη ηελ νλνκάδνπκε απιώο «Αξκνληθή Κιεηζηή Κεληξηθή Γέζκε λ
Αθηηλώλ» (όρη Καλνληθή). Σηο δέζκεο απηέο, αλ ηηο θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλεο ζε θύθινπο, ηόηε ηέκλνπλ απηνύο ζε ζεκεία πνπ απνηεινύλ ηηο θνξπθέο Αξκνληθώλ Πνιύπιεπξσλ, όπσο ζα απνδείμνπκε αξγόηεξα, βαζηδόκελνη ζην Κξηηήξην 35 § 8.72. Λεπηνκέξεηεο ζηελ παξάγξαθν 17.
(γ). Γηα ηηο Αξκνληθέο Γέζκεο Κύθισλ.
Από ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε (α)4/, είλαη θαλεξό όηη νη λ/2 θύθινη πνπ
έρνπλ δηακέηξνπο, ηηο δηαγώληεο θάζε Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο λ ζεκείσλ, απνηεινύλ Γέζκε Κύθισλ Α′ Δίδνπο, ηελ νπνία ραξαθηεξίδνπκε «Αξκνληθή Γέζκε λ/2 Κύθισλ Α′ Δίδνπο».
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Σέηνηεο δέζκεο έρνπκε δύν, ηξηώλ, ηεζζάξσλ , πέληε, θηι, θύθισλ.
(δ). Πεξηγξαθή-Δξκελεία ησλ ρεκάησλ 48 θαη 49).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, εύθνια κπνξνύκε λα πεξηγξάςνπκε θαη λα εξκελεύζνπκε ηα ζρήκαηα 48 θαη 49, ζηα νπνία θαίλνληαη πνιιά από ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα, ώζηε λα γίλνπλ απηά πην θαηαλνεηά. Έηζη:
ρήκα 48.
ην ζρήκα απηό, δηαθξίλνπκε ηελ Κιεηζηή Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε Σεζζάξσλ Αθηηλώλ (αγβδ) κε γσλίεο θ=1/2L(450), πνπ πξνθαλώο είλαη θαη
Οξζννπηηθή, ε νπνία ηέκλεη ηελ επζεία (ε) ζηελ Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ
(αγβδ) (Βιέπε παξαπάλσ § 12.2) θαη ε νπνία ηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) ζηα
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φ

φ
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Α'

Ρ
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φ
γ
Γ

Β

O
δ
Γ'
Σ
(ν)
Γ
ρήκα 48.

ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, ηα νπνία πξνθαλώο απνηεινύλ ηηο θνξπθέο ηνπ ηεηξαγώλνπ ΑΒΓΓ. Σν  απνηειεί Οξζννπηηθό εκείν γηα ηα ηκήκαηα (δηαγώληεο)
αγ θαη βδ ηεο επζείαο (ε) θαη γηα ηηο δηακέηξνπο ΑΓ θαη ΒΓ ηνπ θύθινπ (ν).
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Αθόκε, ζην ζρήκα απηό, δηαθξίλνπκε ηελ Κιεηζηή Αξκνληθή Κεληξηθή Γέζκε Σεζζάξσλ Αθηηλώλ Σ(αγβδ), ε νπνία ηέκλεη ηελ επζεία (ε) ζηελ Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ (αγβδ) (γλσζηό από ηα πξνεγνύκελα) θαη ε νπνία
ηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) ζηελ Σεηξάδα Οκνθηθιηθώλ εκείσλ Α', Β', Γ', Γ', ηα
νπνία απνηεινύλ θνξπθέο Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ (Κξηηήξην 35 § 8.72).
ρήκα 49.
ην ζρήκα απηό δηαθξίλνπκε ηελ Κιεηζηή Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε Οθηώ
Αθηηλώλ (αβγδεδεζ), κε γσλίεο θ=1/4L (22,50), πνπ είλαη πξνθαλώο θαη
Οξζννπηηθή, ε νπνία ηέκλεη ηελ επζεία (ε) ζηελ Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ
(αβγδεδεζ) (Βιέπε παξαπάλσ § 12.6) θαη ε νπνία ηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) ζηα
ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ ηα νπνία πξνθαλώο απνηεινύλ ηηο θνξθέο ηνπ
Καλνληθνύ Οθηάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘ.
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ρήκα 49.

ζ

Σν  απνηειεί Οξζννπηηθό εκείν γηα ηα ηκήκαηα (δηαγώληεο) αε, βδ, γε, δζ,
ηεο επζείαο (ε) θαη γηα ηηο δηακέηξνπο ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ, ΓΘ, ηνπ θύθινπ (ν).
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Δίλαη πξνθαλέο, όηη νη θύθινη δηακέηξσλ αε, βδ, γε, δζ, πεξλνύλ από ηα ,
′, απνηεινύλ «Αξκνληθή Γέζκε Σεζζάξσλ Κύθισλ Α′ Δίδνπο». [§
12.13(γ)].
Αθόκε, ζην ζρήκα απηό, δηαθξίλνπκε ηελ Κιεηζηή Κεληξηθή Αξκνληθή Γέζκε Οθηώ Αθηηλώλ Σ(αβγδεδεζ), ε νπνία ηέκλεη ηελ επζεία (ε) ζηελ Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ) θαη ε νπνία ηέκλεη ηνλ θύθιν (ν')
ζηελ Οθηάδα Οκνθπθιηθώλ εκείσλ Α', Β', Γ', Γ', Δ', Ε', Ζ', Θ', ηα νπνία απνηεινύλ θνξθέο Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ, όπσο ζα απνδείμνπκε αξγόηεξα βαζηδόκελνη ζην (Κξηηήξην 35 § 8.72).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σα παξαπάλσ ζα ζπλαληήζνπκε θαη ζα απνδείμνπκε ζε Πξνηάζεηο θαη
Πξνβιήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζαλ εθαξκνγέο ηνύησλ.
(β). Αξγόηεξα, κε βάζε ηα ζρήκαηα 48 θαη 49 θαη όπσο παξαπάλσ αλαθέξακε, ζα δώζνπκε ηνλ ηξόπν θαη ηελ εξκελεία ηνπ ηξόπνπ πνπ πξνθύπηεη
έλα Αξκνληθό Πνιύπιεπξν από έλα Καλνληθό (Πνιύπιεπξν), κε ίζν αξηζκό
πιεπξώλ, πνπ είλαη ε ιύζε ελόο Πξνβιήκαηνο ην νπνίν καο απαζρνινύζε
ζπρλά, γηα ηνπιάρηζηνλ είθνζη ρξόληα (§ 20).
(γ). Αλ ιεθζνύλ ππόςε νη ζρέζεηο (2) ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 12.3,
12.5, 12.7, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ζηα ζρήκαηα 45, 46, 47, νη θύθινη δηακέηξσλ ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ, ζπληξέρνπλ ζε ζεκείν , νη θύθινη δηακέηξσλ ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ,
ΓΘ, ζπληξέρνπλ ζε ζεκείν Ρ θαη νη θύθινη δηακέηξσλ ΑΕ, ΒΖ, ΓΘ, ΓΗ, ΔΚ,
ζπληξέρνπλ ζε ζεκείν , αληίζηνηρα.
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Γ'. ΜΔΘΟΓΟ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΗΚΏΝ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΓΔΜΩΝ.
13. Γεληθά.
ηηο κεζόδνπο (θιεηδηά), πνπ επηλνήζακε θαη εθαξκόδνπκε ζηελ Αξκνληθή
Γεσκεηξία αλαθεξζήθακε γεληθά ζην Α′ Μέξνο, ηκήκα Γ′, παξάγξαθνη 4 θαη
5.
Παξαθάησ ζα αλαπηύμνπκε κόλν ηελ κέζνδν ησλ Κιεηζηώλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ, πνπ ζηελ παξάγξαθν 5.4, απιώο αλαθέξακε, ελώ ζηελ
κέζνδν ησλ Κιεηζηώλ Αξκνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ, ησλ Αλνηθηώλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ, ησλ Αλνηθηώλ Αξκνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ
θαη ζηε κέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα.
13.1. Μέζνδνο ησλ Κιεηζηώλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ.
Πξόθεηηαη γηα κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο κεζόδνπ ησλ Κιεηζηώλ πκκεηξηθώλ Γεζκώλ, θαζώο νη Καλνληθέο είλαη θαη ζπκκεηξηθέο, όπσο ζηελ παξάγξαθν 12.13, αλαθέξακε, ησλ νπνίσλ εξγαιείν είλαη νη Κιεηζηέο Καλνληθέο
Κεληξηθέο Γέζκεο (§ 12) θαη ηελ νπνία εθαξκόδνπκε ζε Πξνβιήκαηα πνπ
αθνξνύλ πλεπζεηαθέο Κιεηζηέο Αξκνληθέο λ-άδεο εκεηνζεηξώλ (πλεπζεηαθά Αξκνληθά Πνιύπιεπξα).
Οη αξρέο θαη ν ηξόπνο εθαξκνγήο ηνπο, είλαη νη ίδηεο κε εθείλεο ηεο κεζόδνπ ησλ πλεπζεηαθώλ πκκεηξηθώλ Γεζκώλ (§ 5.3) θαη γηα ην ιόγν απηό δε
ζα αλαθεξζνύκε εδώ.
Δδώ αλαγθαζηηθά ρξεζηκνπνηνύκε ηα Οξζννπηηθά εκεία ησλ Αξκνληθώλ
λ-άδσλ (§ 12.13), θαζώο απηά, εδώ ζπκπίπηνπλ κε ηα θέληξα ησλ Καλνληθώλ Γεζκώλ.
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Γ' ΟΡΘΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΝΟΝΗΚΔ ΓΔΜΔ ΚΑΗ ΟΡΘΟΟΠΣΗΚΑ
ΖΜΔΗΑ ΚΛΔΗΣΩΝ ΑΡΜΟΝΗΚΩΝ Ν-ΑΓΩΝ.Η
14. Γεληθά.
ηελ παξάγξαθν 7 αλαθεξζήθακε ζηηο Οξζννπηηθέο πκκεηξηθέο Γέζκεο
θαη ηα Οξζννπηηθά εκεία πλεπζεηαθώλ Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ.
Δδώ ζα αλαθεξζνύκε ζηηο Οξζννπηηθέο Καλνληθέο Γέζκεο θαη ηα Οξζννπηηθά εκεία πλεπζεηαθώλ Αξκνληθώλ λ-άδσλ εκεηνζεηξώλ.
Οη δηαθνξέο ησλ παξαπάλσ, είλαη πνιιέο θαη κπνξνύκε λα ηηο εληνπίζνπκε κειεηώληαο απηέο.
Σηο πξώηεο ρξεζηκνπνηνύκε ζηε ιύζε Πξνβιεκάησλ πλεπζεηαθώλ Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ θαη ηηο δεύηεξεο γηα ηε ιύζε Πξνβιεκάησλ πλεπζεηαθώλ
Αξκνληθώλ λ-άδσλ εκεηνζεηξώλ.
14.1. Οξζννπηηθέο Καλνληθέο Γέζκεο θαη Οξζννπηηθά εκεία Κιεηζηώλ πλεπζεηαθώλ Αξκνληθώλ λ-άδσλ.
Όια ηα ζρεηηθά κε ηηο δέζκεο απηέο, έρνπλ αλαθεξζεί ιεπηνκεξώο ζηελ
παξάγξαθν 12 θαη θπξίσο ζηελ παξάγξαθν 12.13 θαη γη’ απηό εδώ δελ ζα
επαλέιζνπκε.
Δθείλν πνπ εδώ πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε είλαη όηη όιεο νη Καλνληθέο
Γέζκεο είλαη θαη Οξζννπηηθέο, ελώ ηα Οξζννπηηθά εκεία ησλ πλεπζεηαθώλ Αξκνληθώλ λ-άδσλ εκεηνζεηξώλ, ζπκπίπηνπλ κε ηα θέληξα ησλ Καλνληθώλ Γεζκώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θάζε κηα πλεπζεηαθή Αξκνληθή λάδα εκείσλ.
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Σνλ ηξόπν πνπ θαηαζθεπάδνληαη νη Καλνληθέο Γέζκεο απηέο, όηαλ καο δίλεηαη κηα πλεπζεηαθή Αξκνληθή λ-άδα εκεηνζεηξώλ, ζα ηνλ γλσξίζνπκε
κε ζρεηηθέο εθαξκνγέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.
Οη Οξζννπηηθέο Καλνληθέο Γέζκεο θαη ηα Οξζννπηηθά απηά εκεία, είλαη
πνιύ ρξήζηκα ζηελ απόδεημε Πξνηάζεσλ θαη ηε ιύζε Πξνβιεκάησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζε πλεπζεηαθέο Αξκνληθέο λ-άδεο εκεηνζεηξώλ.

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

280 .

15. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΗΚΏΝ ΓΔΜΩΝ.
Γεληθά.
ηε ζπλέρεηα ζα πξνβνύκε ζε εθαξκνγέο ηεο κεζόδνπ ησλ Καλνληθώλ Γεζκώλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 13, κε ηε κνξθή Γεσκεηξηθώλ
Πξνηάζεσλ θαη Καηαζθεπώλ, κε ηηο απνδείμεηο ηνπο, θαζώο απηέο ζα καο
ρξεηαζζνύλ γηα λα ζηεξίμνπκε ζε απηέο ηηο απνδείμεηο άιισλ Πξνηάζεσλ,
θηι.
Παξάιιεια κε ηηο απνδείμεηο-ιύζεηο πνπ δίλνπκε κε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, ζπρλά ζα δώζνπκε θαη άιιεο, ρσξίο ηελ εθαξκνγή απηώλ, θπξίσο
κε ζθνπό ηελ ζύγθξηζε θαη απόδεημε ηεο κεγάιεο αμίαο ηνύησλ.
15.1. Νένο Σξόπνο Καηαζθεπήο πλεπζεηαθήο Κιεηζηήο Αξκνληθήο Σεηξάδαο εκείσλ. (Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν εθθπιηζκέλν ζε επζεία).
Ζ παξαθάησ Καηαζθεπή είλαη γλσζηή, αιιά κε άιιεο ιύζεηο.
Καηαζθεπή 61 (ρήκα 50).
ε δνζκέλε επζεία (ε) λα νξηζηνύλ ηέζζεξα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ,
ηα νπνία λα απνηεινύλ ηπραία Αξκνληθή Σεηξάδα,
ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Να θαηαζθεπαζηεί ηπραίν Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, εθθπιηζκέλν επάλσ ζε
δνζκέλε επζεία (ε).

φ=1/2L=45 κνίξεο.
ρ'

Ρ
φ
φ
Α

φ

Β

ρ

φ
Γ

ρήκα 50.

(ε)

Γ
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Λύζε.
(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή καο δεηείηαη ε θαηαζθεπή πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο εκεηνζεηξάο, ζα
εθαξκόζνπκε ηε Νέα Μέζνδν ησλ Κιεηζηώλ Καλνληθώλ Γεζκώλ.
πγθεθξηκέλα, επεηδή πξόθεηηαη γηα Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ, ζύκθσλα
κε όζα έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Καλνληθή Γέζκε Σεζζάξσλ Αθηηλώλ, πνπ αλαθέξακε ζηελ παξάγξαθν 12.1.
πλεπώο, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Δθηόο ηεο δνζκέλεο επζείαο (ε) νξίδνπκε ζεκείν Ρ, από ην νπνίν θέξνπκε
επζεία ρρ', ηεο νπνίαο έζησ όηη ε εκηεπζεία Ρρ ηέκλεη ηελ (ε) ζην ζεκείν Γ.
ηελ ρρ' θαη ζην Ρ θέξνπκε θάζεηε, πνπ ηέκλεη ηελ (ε) ζην Β.
Φέξνπκε ηηο δηρνηόκνπο ησλ νξζώλ γσληώλ ρ'ΡΒ θαη ΒΡΓ, νη νπνίεο ηέκλνπλ ηελ (ε) ζηα ζεκεία Α θαη Γ, αληίζηνηρα.
Οη ηέζζεξηο παξαπάλσ ηνκέο Α, Β, Γ, Γ, ιέκε όηη είλαη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ.
(γ). Απόδεημε.
Πνιύ εύθνια βξίζθνπκε όηη νη γσλίεο ρ'ΡΑ, ΑΡΒ, ΒΡΓ, ΓΡΓ, είλαη ίζεο κεηαμύ ηνπο θαη έρνπλ κέηξν θ=1/2 L=450.
Έηζη, ζην ηξίγσλν ΡΒΓ, ε ΡΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΡΓ θαη ε ΡΑ εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο ίδηαο γσλίαο, θαζώο ΡΑ ⊥ΡΓ. Σνύην, θαηά ηα γλσζηά, ζεκαίλεη όηη ηα ζεκεία Α, Γ ηέκλνπλ ην ΒΓ αξκνληθά, ή όηη ε Σεηξάδα
ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ είλαη Αξκνληθή.
ρόιην.
Ζ παξαπάλσ Καηαζθεπή πξνθαλώο, έηζη όπσο καο δόζεθε, είλαη αόξηζηε.
Αλ ζέινπκε λα γίλεη ζπγθεθξηκέλε, ζα πξέπεη λα δνζνύλ επαξθή ζηνηρεία
ηεο. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνύζαλ λα δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία Β, Γ, Γ ηεο
(ε) θαη λα δεηείηαη ην ζεκείν Α.
ηελ πεξίπησζε απηή, κε ρνξδή ην ηκήκα ΓΓ θαη γσλία

1
L=450, πνπ θα2

ηαζθεπάδεηαη εύθνια, γξάθνπκε θαηά γλσζηά, ηόμν θύθινπ, ην νπνίν έζησ
όηη ηέκλεη ηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΒΓ ζε ζεκείν Ρ, νπόηε έρνπκε ηελ επζεία
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ΡΓ≡ ρ'ρ. Σν ζεκείν Α πξνθύπηεη σο ηνκή ηεο δηρνηόκνπ ηεο γσλίαο Υ'ΡΒ
θαη ηεο επζείαο (ε).
ηελ πεξίπησζε πνπ δίλνληαη ηα ζεκεία Α, Β, Γ, ηόηε κε ρνξδή ην ηκήκα
ΑΓ θαη γσλία

3
L=1350, πνπ θαηαζθεπάδεηαη εύθνια, γξάθνπκε θαηά γλσ2

ζηά, ηόμν θύθινπ, ην νπνίν έζησ όηη ηέκλεη ηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΒΓ ζε ζεκείν Ρ, νπόηε έρνπκε θαη πάιη ηελ επζεία ΡΓ≡ ρ'ρ. Σν ζεκείν Γ πξνθύπηεη
σο ηνκή ηεο δηρνηόκνπ ηεο γσλίαο ΒΡΓ θαη ηεο επζείαο (ε).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ παξαπάλσ ιύζε ηεο Καηαζθεπήο 61, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ε Καηαζθεπή 61, είλαη ζρεηηθή κε ηηο Καηαζθεπέο 62 κέρξη 65, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.
(γ). Δίλαη γλσζηό όηη ε Καηαζθεπή απηή γίλεηαη εύθνια θαη κε άιινπο γλσζηνύο ηξόπνπο. Σελ παξαπάλσ Μέζνδν ρξεζηκνπνηήζακε εδώ γηα λα ππάξρεη ζπλέρεηα κε άιιεο ζρεηηθέο εθαξκνγέο θαη γηα εκπέδσζε ηεο Νέαο
Μεζόδνπ.
(δ). ύκθσλα κε όζα έρνπκε αλαθέξεη παξαπάλσ, ε Καηαζθεπή 61 είλαη
κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο Καηαζθεπήο ηεο Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Σεηξάδαο εκείσλ, ηελ νπνία αλαθέξνπκε παξαθάησ, κε ηελ Καηαζθεπή 135 (§
19.50).
(ε). Λύζε ηεο Καηαζθεπήο 61, είλαη θαλεξό όηη κπνξνύκε λα επηηύρνπκε θαη
κε ηελ εθαξκνγή ησλ πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ (§ 3.1 θαη 3.2).
15.2. Καηαζθεπή πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δμάδαο εκείσλ.
(Αξκνληθό Δμάπιεπξν εθθπιηζκέλν ζε επζεία).
Καηαζθεπή 62 (ρήκαηα 51 θαη 45).
ε δνζκέλε επζεία (ε) λα νξηζηνύλ έμη δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε,
ηα νπνία λα απνηεινύλ ηπραία Αξκνληθή Δμάδα,
ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Να θαηαζθεπαζηεί ηπραίν Αξκνληθό Δμάπιεπξν, εθθπιηζκέλν επάλσ ζε
δνζκέλε επζεία (ε).
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Λύζεηο.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηηο Καλνληθέο Γέζκεο) (ρήκα 51).

(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή καο δεηείηαη ε θαηαζθεπή πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο εκεηνζεηξάο, ζα
εθαξκόζνπκε ηε Νέα Μέζνδν ησλ Κιεηζηώλ Καλνληθώλ Γεζκώλ.

ρ'

φ=1/3L=30 κνίξεο.
Ρ

φ

ρ
φ
Α

(ε)

Β
φ

Γ

φ

Γ Δ

φ

Ε

φ

ρήκα 51.

πγθεθξηκέλα, επεηδή πξόθεηηαη γηα Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ, ζύκθσλα κε
όζα έρνπλ πξναλαθεξζεί, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Καλνληθή Γέζκε Έμη Αθηηλώλ, πνπ αλαθέξακε ζηελ παξάγξαθν 12.3.
πλεπώο, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Δθηόο ηεο δνζκέλεο επζείαο (ε) νξίδνπκε ζεκείν Ρ, από ην νπνίν θέξνπκε
επζεία ρρ', ηεο νπνίαο έζησ όηη ε εκηεπζεία Ρρ ηέκλεη ηελ (ε) ζην ζεκείν Ε.
ηελ ρΡρ' θαη ζην Ρ θέξνπκε θάζεηε, πνπ ηέκλεη ηελ (ε) ζην Γ.
Σξηρνηνκνύκε ηελ νξζή γσλία ΓΡΕ, θαηά ηα γλσζηά θαη ζεκεηώλνπκε ηηο
ηνκέο ηνπο Γ, Δ, κε ηελ (ε). Δπίζεο, ηξηρνηνκνύκε ηελ νξζή γσλία ΓΡρ', θαηά ηα γλσζηά θαη ζεκεηώλνπκε ηηο ηνκέο ηνπο Α, Β, κε ηελ (ε).
Οη έμη ηνκέο Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, ιέκε όηη είλαη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Δμάδα.
(γ). Απόδεημε.
Πνιύ εύθνια βξίζθνπκε όηη νη γσλίεο ρ'ΡΑ, ΑΡΒ, ΒΡΓ, ΓΡΓ, ΓΡΔ, ΔΡΕ, είλαη ίζεο κεηαμύ ηνπο θαη έρνπλ κέηξν θ=1L/3 =300.
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Δπνκέλσο:
-- ην ηξίγσλν ΑΡΓ, επεηδή είλαη ∠ΑΡΒ = ∠ΒΡΓ =θ=300, ε ΡΒ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΡΓ θαη επεηδή ∠ΒΡΔ =3θ=900, ε ΡΒ ⊥ΡΔ, ε ηεηξάδα ησλ
ζεκείσλ Α, Β, Γ, Δ, είλαη αξκνληθή.
-- ην ηξίγσλν ΒΡΓ, επεηδή είλαη ∠ΒΡΓ = ∠ΓΡΓ =θ=300, ε ΡΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΡΓ θαη επεηδή ∠ΓΡΕ =3θ=900, ε ΡΓ ⊥ΡΕ θαη ε ηεηξάδα ησλ
ζεκείσλ Β, Γ, Γ, Ε, είλαη αξκνληθή.
-- Δύθνια ζπλερίδνπκε κε όκνην ηξόπν θαη γηα ηα ηξίγσλα ΓΡΔ, ΓΡΕ θαη
βξίζθνπκε όηη ε ηεηξάδεο ζεκείσλ Γ, Γ, Δ, Α θαη Γ, Δ, Ε, Β, είλαη αξκνληθέο.
-- ην ηξίγσλν ΑΡΔ, επεηδή είλαη ∠ΑΡΓ = ∠ΓΡΔ =2θ=600, ε ΡΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΡΔ θαη επεηδή ∠ΓΡΕ =3θ=900, ε ΡΓ ⊥ΡΕ, ε ηεηξάδα ησλ
ζεκείσλ Δ, Ε, Α, Γ, είλαη αξκνληθή.
-- ην ηξίγσλν ΒΡΕ, επεηδή είλαη ∠ΒΡΓ = ∠ΓΡΕ =2θ=600, ε ΡΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΡΕ θαη επεηδή ∠AΡΓ =3θ=900, ε ΡΓ ⊥ΡΑ θαη ε ηεηξάδα
ησλ ζεκείσλ Ε, Α, Β, Γ, είλαη αξκνληθή.
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη θαη νη έμη ηεηξάδαο ζεκείσλ Α, Β, Γ, Δ - Β, Γ, Γ, Ε – Γ,
Γ, Δ, Α - Γ, Δ, Ε, Β – Δ, Ε, Α, Γ - Ε, Α, Β, Γ , είλαη αξκνληθέο. Σνύην, ζύκθσλα
κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 11.1 β), θαλεξώλεη όηη ε εμάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ,
Δ, Ε, είλαη αξκνληθή.
Δπεηδή, θαη θάζε άιιε επζεία (ε') πνπ ηέκλεη ηελ Καλνληθή Γέζκε ησλ έμη
αθηηλώλ Ρ(ΑΒΓΓΔΕ), εύθνια, κε ηνλ ίδην ηξόπν βξίζθνπκε, όηη είλαη αξκνληθή, βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα:
Γηα λα νξίζνπκε εύθνια, ζε κία επζεία, ηπραία εμάδα αξκνληθώλ ζεκείσλ,
αξθεί λα ηκήζνπκε ηελ επζεία κε κηα Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε Έμη Αθηηλώλ.
Με αλάινγν ηξόπν κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε εύθνια, Αξκνληθή Σεηξάδα (Καηαζθεπή 61 § 15.1), Πεληάδα, Οθηάδα, Γεθάδα, Γσδεθάδα, θηι.
ρόιην.
Ζ παξαπάλσ Καηαζθεπή πξνθαλώο, έηζη όπσο καο δόζεθε, είλαη αόξηζηε.
Αλ ζέινπκε λα γίλεη ζπγθεθξηκέλε, ζα πξέπεη λα δνζνύλ επαξθή ζηνηρεία
ηεο. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνύζαλ λα δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία ηεο Α, Γ, Ε.
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ηελ πεξίπησζε απηή, κε ρνξδή ην ηκήκα ΑΕ θαη γσλία 1

2
L=1500, πνπ θα3

ηαζθεπάδεηαη εύθνια, γξάθνπκε θαηά γλσζηά, ηόμν θύθινπ, ην νπνίν έζησ
όηη ηέκλεη ηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΓΕ ζε ζεκείν Ρ, νπόηε έρνπκε ηελ επζεία
ΡΕ≡ ρ'ρ θαη ηελ ΡΓ θαη ζπλερίδνπκε όπσο παξαπάλσ γηα ηνλ θαζνξηζκό θαη
ησλ ππνινίπσλ ζεκείσλ ηεο Καλνληθήο απηήο δέζκεο.
Αλ ηα ηξία ζεκεία πνπ καο δίλνληαη είλαη πρ ηα Α, Β, Γ, ηόηε κε ρνξδέο ηα
ηκήκαηα ΑΒ θαη ΑΓ θαη γσληέο 1/3 νξζήο θαη 2/3 νξζήο αληίζηνηρα, γξάθνπκε θαηά ηα γλσζηά δύν ηόμα θύθινπ πξνο ην ίδην κέξνο ηεο (ε), ηα νπνία
ηέκλνληαη ζε ζεκείν Ρ.
ηε ζπλέρεηα ζην Ρ θαη ζηηο ΡΑ, ΡΒ, ΡΓ, θέξνπκε θάζεηεο, πνπ ηέκλνπλ ηελ
(ε), ζηα ζεκεία Γ, Δ, Ε.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη κε ηελ παξαπάλσ Μέζνδν κπνξνύκε λα
θαηαζθεπάζνπκε Αξκνληθή Σεηξάδα, Δμάδα, Οθηάδα, Γεθάδα, Γσδεθάδα
ζεκείσλ, θηι.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη, γηα ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο Γεθάδαο, ζα πξέπεη λα
θαηαζθεπάζνπκε ηε γσλία θ=1L/5 =180.
Σνύην αληηκεησπίδνπκε κε ηελ θαηαζθεπή θαλνληθνύ δεθάγσλνπ θαηά ηα
γλσζηά.
(γ). Ζ Καηαζθεπή 62 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(δ). Σελ Κεληξηθή Γέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕ) ηνπ ζρήκαηνο 51, επεηδή έρεη ίζεο ηηο
κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ αθηηλώλ γσλίεο, ηελ νλνκάζακε «Καλνληθή Γέζκε
ησλ Έμη Αθηηλώλ». [Απνδεηθλύεηαη, όηη ε ηνκή θάζε Καλνληθήο Γέζκεο λ
Αθηηλώλ από επζεία, καο δίλεη Αξκνληθή λ-άδα. Υξεζηκνπνηήζακε ηνλ όξν
«Καλνληθή», θαζώο νη ίζεο γσλίεο ηνπο έρνπλ ζρέζε (πξνθύπηνπλ), από ηα
αληίζηνηρα Καλνληθά Πνιύγσλα].
(ε). Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ν παξαπάλσ ηξόπνο ηεο Καηαζθεπήο 62,
είλαη πην απιόο, πην πξαθηηθόο θαη εληαίνο γηα όιεο ηηο ζρεηηθέο Καηαζθεπέο.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 61, 63, 64, 65, ελώ ε θαηαζθεπή 145(§
19.60), απνηειεί επέθηαζε ηεο θαηαζθεπήο 62, από επζεία θαη ζε θύθιν.
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2Οο Σξόπνο(Αλαιπηηθόο, Παιαηόηεξνο) (ρήκα 45).

ηελ παξαθάησ ιύζε θαηαιήμακε, όηαλ αθόκε δελ είρακε επηλνήζεη ηελ
κέζνδν ησλ Καλνληθώλ Γεζκώλ (§ 12). Δδώ ηελ παξαζέηνπκε θπξίσο γηα
ιόγνπο ζύγθξηζεο κε ηελ παξαπάλσ ιύζε 1].
Πεξίπησζε 1. (Με βάζε ηξία δηαδνρηθά ζεκεία).
(α). Αλάιπζε.
ηελ επζεία (ε) ηνπνζεηνύκε ή καο δίλνληαη πρ ηα ηξία πξώηα δηαδνρηθά
ζεκεία Α, Β, Γ, ηεο δεηνύκελεο Αξκνληθήο Δμάδαο.
Έηζη, αλ ε εμάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, είλαη ε δεηνύκελε, ηόηε απηή,
ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 11.1 β), πξέπεη λα έρεη αξκνληθέο θαη ηηο
έμη παξαθάησ ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο:
Α, Β, Γ, Δ - Β, Γ, Γ, Ε – Γ, Γ, Δ, Α - Γ, Δ, Ε, Β – Δ, Ε, Α, Γ - Ε, Α, Β, Γ.

(1).

Παξαηεξνύκε όηη κε βάζε ηα ηξία ζεκεία Α, Β, Γ, κπνξνύκε λα νξίζνπκε ην
Δ, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξώηε αξκνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ ηεο (1),
έηζη ώζηε ην Δ λα είλαη Α ηνπ Β, σο πξνο ηα Α, Γ.
ηε ζπλέρεηα από ηελ ηξίηε αξκνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ ηεο (1), κπνξνύκε
λα νξίζνπκε ην Γ, σο Α ηνπ Α σο πξνο ηα Γ, Δ, θαζώο ην Δ έρεη ήδε νξηζζεί.
Τπνιείπεηαη λα θαηαζθεπαζζεί ην Ε.
Από ηελ πέκπηε αξκνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ ηεο (1), κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην Ε σο Α ηνπ Γ, σο πξνο ηα Α, Δ.
Μεηά ηα παξαπάλσ νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Με βάζε ηα ζεκεία Α, Β, Γ, νξίδνπκε όπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε θαη ηα
ζεκεία Δ, Γ, Ε θαη ιέκε όηη ε εμάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε είλαη ε δεηνύκελε.
(γ). Απόδεημε.
Γηα λα είλαη ε δεηνύκελε ε παξαπάλσ εμάδα ζεκείσλ πξέπεη όιεο νη ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο (1), λα είλαη αξκνληθέο (νξηζκόο).
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Από ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηεο πξώηεο, ηξίηεο θαη πέκπηεο ηεηξάδαο ζεκείσλ, πξνθύπηεη όηη νη ηξεηο ηεηξάδεο ζεκείσλ απηέο είλαη πξαγκαηηθά
αξκνληθέο.
Τπνιείπεηαη λα απνδείμνπκε όηη ε δεύηεξε, ηέηαξηε θαη έθηε ηεηξάδεο ζεκείσλ είλαη αξκνληθέο.
Πξνο ηνύην, γξάθνπκε ηνπο θύθινπο (ν), (θ) δηακέηξσλ ΑΓ θαη ΒΔ αληίζηνηρα, πνπ ηέκλνληαη ζηα ζπκκεηξηθά ζεκεία , ', σο πξνο ηελ (ε) (Οξζννπηηθά εκεία, θαζώο ∠ΑΓ= ∠ΒΔ=900).
Φέξνπκε ηηο Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε.
Θεσξνύκε ην ηξίγσλν ΑΓ ζην νπνίν επεηδή (ΑΓΒΔ)=1 θαη ∠ΒΔ=900 , ν
θύθινο (θ) είλαη Απνιιώληνο, νπόηε ∠ΑΒ= ∠ΒΓ.

(2).

Αθόκε, ζην ηξίγσλν ΓΔ, επεηδή είλαη (ΓΔΓΑ)=1 ή (ΔΓΓΑ)=1 θαη ∠ΑΓ=900,
ν θύθινο (ν) είλαη Απνιιώληνο, νπόηε ∠ΓΓ= ∠ΓΔ.

(3).

Δπίζεο είλαη ∠ΑΒ= ∠ΓΔ,

(4).

σο ζπκπιεξώκαηα ηεο γσλίαο ΒΓ.
Έηζη, από ηηο ζρέζεηο ησλ (2), (3), (4) πξνθύπηεη όηη:

∠ΑΒ= ∠ΒΓ= ∠ΓΓ= ∠ΓΔ=σ.

(5).

Αιιά, ∠ΑΒ+ ∠ΒΓ+ ∠ΓΓ=3σ=90 νπόηε: σ=30 .
0

0

(6).

Δμάιινπ, επεηδή ζην ηξίγσλν ΑΔ, είλαη ∠ΑΓ= ∠ΓΔ θαη από ηελ θαηαζθεπή είλαη (ΔΑΕΓ)=1 ή (ΑΔΓΕ)=1, θαη ν θύθινο δηακέηξνπ ΓΕ είλαη Απνιιώληνο θαη άξα πεξλάεη από ην , επνκέλσο θαη από ην ′.
Έηζη, επεηδή

∠ΓΓ= ∠ΓΔ=300 , ζα είλαη ∠ΓΔ=600

θαη άξα ∠ΔΕ= ∠ΓΕ-

∠ΓΔ=900 -600=300 , ή ∠ΔΕ=σ=300.

(7).

Μεηά ηα παξαπάλσ, αλ Ε' είλαη πξνέθηαζε ηεο Ε, ζα είλαη θαη

∠Ε'Α=σ=300.

(8).

Έηζη, από ηα παξαπάλσ, πξνθύπηεη όηη:

∠Ε'Α= ∠ΑΒ= ∠ΒΓ= ∠ΓΓ= ∠ΓΔ= ∠ΔΕ=σ=300.

(9).

Βιέπνπκε ινηπόλ όηη Γέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) είλαη Καλνληθή (§ 12.3).
Έηζη,

ζην

ηξίγσλν

ΒΓ,

επεηδή

είλαη

∠ΒΓ= ∠ΓΓ=σ=300

θαη

∠ΓΕ=3σ=90 , ζα είλαη (ΒΓΓΕ)=1.
0

ην ηξίγσλν ΕΓ, επεηδή είλαη ∠ΕΔ= ∠ΔΓ=σ=300 θαη ∠ΒΔ=900, ζα είλαη
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(ΕΓΔΒ)=1 ή (ΓΕΔΒ)=1.
ην ηξίγσλν ΒΕ, επεηδή είλαη ∠ΕΓ= ∠ΓΒ θαη ∠ΑΓ=900, ζα είλαη
(ΕΒΓΑ)=1 ή (ΕΒΑΓ)=1.
πλεπώο θαη νη έμη ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο (1), είλαη πξαγκαηηθά αξκνληθέο,
νπόηε θαη ε εμάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, είλαη αξκνληθή (νξηζκόο).
Παξαηήξεζε.
Δίλαη θαλεξό όηη ζην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε θαη αλ πάξνπκε θαη νπνηαδήπνηε ηξία άιια δηαδνρηθά ζεκεία, αληί ησλ Α, Β, Γ.
Πεξίπησζε 2, Με βάζε ηξία έλα παξά έλα ζεκεία.
(α). Αλάιπζε.
ηελ επζεία (ε) ηνπνζεηνύκε ή καο δίλνληαη πρ ηα ηξία ζεκεία Α, Γ, Δ, ηεο
δεηνύκελεο Αξκνληθήο Δμάδαο.
Έηζη, αλ ε εμάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, είλαη ε δεηνύκελε, ηόηε απηή,
ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 11.1 β), πξέπεη λα έρεη αξκνληθέο θαη ηηο
έμη παξαθάησ ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο:
Α, Β, Γ, Δ - Β, Γ, Γ, Ε – Γ, Γ, Δ, Α - Γ, Δ, Ε, Β – Δ, Ε, Α, Γ - Ε, Α, Β, Γ.

(1).

Παξαηεξνύκε όηη κε βάζε ηα ηξία ζεκεία Α, Γ, Δ, κπνξνύκε λα νξίζνπκε ην
Β, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξώηε αξκνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ ηεο (1),
έηζη ώζηε ην Β λα είλαη Α ηνπ Δ, σο πξνο ηα Α, Γ.
ηε ζπλέρεηα από ηελ ηξίηε αξκνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ ηεο (1), κπνξνύκε
λα νξίζνπκε ην Γ, σο Α ηνπ Α σο πξνο ηα Γ, Δ.
Τπνιείπεηαη λα θαηαζθεπαζζεί ην Ε.
Από ηελ πέκπηε αξκνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ ηεο (1), κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην Ε σο Α ηνπ Γ, σο πξνο ηα Α, Δ.
Μεηά ηα παξαπάλσ νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Με βάζε ηα ζεκεία Α, Γ, Δ, νξίδνπκε όπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε ηα ζεκεία Β, Γ, Ε θαη ιέκε όηη ε εμάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε είλαη ε δεηνύκελε.
(γ). Απόδεημε.
Γηα λα είλαη ε δεηνύκελε ε παξαπάλσ εμάδα ζεκείν πξέπεη όιεο νη ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο (1), λα είλαη αξκνληθέο (νξηζκόο).
Μεηά ηα παξαπάλσ ζπλερίδνπκε όπσο αθξηβώο ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε 1 θαη βξίζθνπκε όηη ε Γέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) είλαη Καλνληθή (§ 12. 3) θαη
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κεηά βξίζθνπκε, νκνίσο όπσο αθξηβώο παξαπάλσ ζηελ Πεξίπησζε 1, όηη
θαη νη ππόινηπεο ηξεηο ηεηξάδεο ζεκείσλ, δεύηεξε, ηέηαξηε θαη έθηε είλαη
αξκνληθέο, νπόηε, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ε εμάδα ζεκείσλ Α, Β,
Γ, Γ, Δ, Ε είλαη ε δεηνύκελε αξκνληθή.
Δίλαη θαλεξό όηη ζην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα
ηξία ζεκεία Β, Γ, Ε, αληί ησλ Α, Γ, Δ.
Γεληθέο Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη πξνθαλέο θαη απνδεηθλύεηαη όπσο παξαπάλσ, όηη θαη γηα θάζε
άιιε επζεία (ε'), ηέκλνπζα ηελ Κεληξηθή Καλνληθή Γέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) ησλ
ζρεκάησλ 51 θαη 45, ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη πξνθαλώο εύθνια, νη ηνκέο
α, β, γ, δ, ε, δ, ησλ αληίζηνηρσλ αθηηλώλ ηεο δέζκεο κε ηελ επζεία (ε'), ζα
απνηειεί Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ. Σνύην καο επηηξέπεη λα παίξλνπκε πνιύ εύθνια Αξκνληθέο Δμάδεο εκείσλ (Σελ παξαηήξεζε απηή ρξεζηκνπνηήζακε θαη γηα λα δώζνπκε ηελ επθνιόηεξε θαη πξαθηηθόηεξε παξαπάλσ
Καηαζθεπή ηεο ιύζεο 1, όπσο θαη γηα ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπήο 61. Σελ
Μέζνδν απηή, ζηε ζπλέρεηα, ζα ρξεζηκνπνηήζακε θαη γηα ηελ θαηαζθεπή
Αξκνληθήο, Οθηάδαο, Γεθάδαο, Γσδεθάδαο, θηι ζπλεπζεηαθώλ ζεκείσλ).
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(δ). Μία άιιε ιύζε κπνξεί λα βαζηζζεί ζηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 3.4.
(δ) ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 61, 63, 64, 65, 70.

15.3. Καηαζθεπή πλεπζεηαθήο Κιεηζηήο Αξκνληθήο Οθηάδαο εκείσλ.
(Αξκνληθό Οθηάπιεπξν εθθπιηζκέλν ζε επζεία).
Καηαζθεπή 63 (ρήκαηα 52 θαη 53).
ε δνζκέλε επζεία (ε) λα νξηζηνύλ νθηώ δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ,
Ε, Ζ, Θ, ηα νπνία λα απνηεινύλ ηπραία Κιεηζηή Αξκνληθή Οθηάδα,
ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Να θαηαζθεπαζηεί ηπραίν Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, εθθπιηζκέλν επάλσ ζε
δνζκέλε επζεία (ε).
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Λύζεηο.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηηο Καλνληθέο Γέζκεο) (ρήκα 52).
(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή καο δεηείηαη ε θαηαζθεπή πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο εκεηνζεηξάο, ζα
εθαξκόζνπκε ηε Νέα Μέζνδν ησλ Κιεηζηώλ Καλνληθώλ Γεζκώλ.

φ=1/4L=22,5 κνίξεο

ρ'

Ρ

φ

Α

φ

ρ
Β

φ
φ

Γ Γ Δ
φ

Ε

φ

φ
Ζ

(ε)

Θ

φ
ρήκα 52.

πγθεθξηκέλα, επεηδή πξόθεηηαη γηα Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ, ζύκθσλα
κε όζα έρνπλ πξναλαθεξζεί, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Καλνληθή
Γέζκε Οθηώ Αθηηλώλ, πνπ αλαθέξακε ζηελ παξάγξαθν 12.5.
πλεπώο, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Δθηόο ηεο δνζκέλεο επζείαο (ε) νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Ρ, από ην νπνίν
θέξνπκε επζεία ρρ', ηεο νπνίαο έζησ όηη ε εκηεπζεία Ρρ ηέκλεη ηελ (ε) ζην
ζεκείν Θ.
ηελ ρρ' θαη ζην Ρ θέξνπκε θάζεηε, πνπ ηέκλεη ηελ (ε) ζην Γ.
ηε ζπλέρεηα θέξνπκε ηηο δηρνηόκνπο ησλ νξζώλ ρ'ΡΓ θαη ΓΡΘ, νη νπνίεο
ηέκλνπλ ηελ (ε) ζηα ζεκεία Β θαη Ε, αληίζηνηρα.
Σέινο θέξνπκε θαη ηηο δηρνηόκνπο ησλ γνληώλ ρ'ΡΒ, ΒΡΓ, ΓΡΕ, ΕΡΘ, πνπ
ηέκλνπλ ηελ (ε) ζηα ζεκεία Α, Γ, Δ, Ζ, αληίζηνηρα. Οη νθηώ ηνκέο Α, Β, Γ, Γ,
Δ, Ε, Ζ, Θ, ιέκε όηη απνηεινύλ ηε δεηνύκελε Αξκνληθή Οθηάδα .
(γ). Απόδεημε.
Πνιύ εύθνια βξίζθνπκε όηη νη γσλίεο ρ'ΡΑ, ΑΡΒ, ΒΡΓ, ΓΡΓ, ΓΡΔ, ΔΡΕ, ΕΡΖ,
ΖΡΘ, είλαη ίζεο κεηαμύ ηνπο θαη έρνπλ κέηξν θ=1L/4 =22,50. Γειαδή ε δέζκε
Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘ) είλαη Καλνληθή.
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Έηζη, αλ εξγαζηνύκε όπσο ζηελ παξάγξαθν 12.6, ή ζηελ απόδεημε ηεο
Καηαζθεπήο 62 (§ 15.2) (1νο ηξόπνο), εύθνια απνδεηθλύνπκε όηη πρ νη νθηώ
δηαδνρηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ Α, Β, Γ, Ε – Β, Γ, Γ, Ζ – Γ, Γ, Δ, Θ – Γ, Δ, Ε, Α Δ, Ε, Ζ, Β – Ε, Ζ, Θ, Γ – Ζ, Θ, Α, Γ – Θ, Α, Β, Δ, είλαη αξκνληθέο, νπόηε θαη ε
νθηάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, είλαη αξκνληθή (ζρεηηθόο νξηζκόο §
11.1γ)
ρόιην.
Ζ παξαπάλσ Καηαζθεπή πξνθαλώο, έηζη όπσο καο δόζεθε, είλαη αόξηζηε.
Αλ ζέινπκε λα γίλεη ζπγθεθξηκέλε, ζα πξέπεη λα δνζνύλ επαξθή ζηνηρεία
ηεο. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνύζαλ λα δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία ηεο Α, Γ, Θ.
ηελ πεξίπησζε απηή, κε ρνξδή ην ηκήκα ΑΘ θαη γσλία 1

3
L= 157,50, πνπ
4

θαηαζθεπάδεηαη εύθνια, γξάθνπκε θαηά γλσζηά, ηόμν θύθινπ, ην νπνίν έζησ όηη ηέκλεη ηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΓΘ ζε ζεκείν Ρ, νπόηε έρνπκε ηελ επζεία ΡΘ≡ ρ'ρ, ηελ ΡΑ θαη ηελ ΡΓ θαη ζπλερίδνπκε όπσο παξαπάλσ γηα ηνλ
θαζνξηζκό θαη ησλ ππνινίπσλ ζεκείσλ ηεο.
Αλ ηα ηξία ζεκεία πνπ καο δίλνληαη είλαη πρ ηα Α, Β, Γ, ηόηε κε ρνξδέο ηα
ηκήκαηα ΑΒ θαη ΑΓ θαη γσληέο 1/4 νξζήο θαη 1/2 νξζήο αληίζηνηρα, γξάθνπκε θαηά ηα γλσζηά δύν ηόμα θύθινπ πξνο ην ίδην κέξνο ηεο (ε), ηα νπνία
ηέκλνληαη ζε ζεκείν Ρ.
ηε ζπλέρεηα ζην Ρ θαη ζηηο ΡΑ, ΡΒ, ΡΓ, θέξνπκε θάζεηεο, πνπ ηέκλνπλ ηελ
(ε), ζηα ζεκεία Δ, Ε, Ζ.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ Γ θαη Θ, πνπ ππνιείπνληαη, θέξνπκε ηελ δηρνηόκν
ηεο γσλίαο ΓΡΔ πνπ ηέκλεη ηελ (ε) ζην Γ. Σν Θ παίξλνπκε σο ηνκή ηεο (ε)
θαη ηεο θάζεηεο ζηελ ΡΓ ζην Ρ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη κε ηελ παξαπάλσ Μέζνδν κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε Αξκνληθή Σεηξάδα, Δμάδα, Γεθάδα, Γσδεθάδα, θηι.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη, γηα ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο Γεθάδαο, ζα πξέπεη λα
θαηαζθεπάζνπκε ηε γσλία θ=1L/5 =180.
Σνύην αληηκεησπίδνπκε κε ηελ θαηαζθεπή θαλνληθνύ δεθάγσλνπ θαηά ηα
γλσζηά, όπσο ζα δνύκε αξγόηεξα.
(γ). Ζ Καηαζθεπή 63 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
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(δ). Ζ Κεληξηθή Γέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘ) ηνπ ζρήκαηνο 52, είλαη Καλνληθή Γέζκε ησλ Οθηώ Αθηηλώλ». [Δίλαη θαλεξό όηη ε δέζκε απηή κπνξεί λα είλαη
ησλ ηεζζάξσλ, έμη, νθηώ, δέθα, δώδεθα, θηι, αθηηλώλ. Αθόκε απνδεηθλύεηαη, όηη ε ηνκή θάζε ηέηνηαο δέζκεο από επζεία, καο δίλεη Αξκνληθή ζεκεηνζεηξά. Υξεζηκνπνηήζακε ηνλ όξν «Καλνληθή», θαζώο νη ίζεο γσλίεο ηνπο
έρνπλ ζρέζε (πξνθύπηνπλ), από ηα αληίζηνηρα Καλνληθά Πνιύγσλα].
(ε). Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ε Καηαζθεπή 63, είλαη παξεκθεξήο κε ηελ
Καηαζθεπή 62, αιιά είλαη πην απιή θαη πην πξαθηηθή, ελώ απνηειεί κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο Καηαζθεπήο 149 (§ 19.64), πνπ αθνξά Αξκνληθό Οθηάπιεπξν.
(ζη). Αλ Ζ′ είλαη ζεκείν ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΡΖ πξνο ην Ρ, επεηδή

∠ΑΡΓ= ∠ΓΡΔ= ∠ΔΡΑ= ∠ΑΡΖ′=450, ε δέζκε Ρ(ΑΓΔΖ) είλαη θαλνληθή θαη άξα
ηα Α, Γ, Δ, Ζ, απνηεινύλ Αξκνληθή Σεηξάδα. Όκνηα βξίζθνπκε θαη όηη ηα Β,
Γ, Ε, Θ, απνηεινύλ Αξκνληθή Σεηξάδα.
(δ). ρεηηθή είλαη θαη ε Καηαζθεπή 11, 32α, 149, 204, 205.
2Οο Σξόπνο(Αλαιπηηθόο)(ρήκα 53).

(θ)
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φ

φ

φ
φ
φ
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φ=22,5 κνίξεο.
(κ)
Ρ'

ρήκα 53.

Ν
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(α). Αλάιπζε.
Αλ ε νθηάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, είλαη ε δεηνύκελε, ηόηε απηή,
ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 11.1γ), πξέπεη λα έρεη αξκνληθέο ηηο νθηώ δηαδνρηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο: Α, Β, Γ, Ε – Β, Γ, Γ, Ζ – Γ, Γ, Δ, Θ – Γ,
Δ, Ε, Α - Δ, Ε, Ζ, Β – Ε, Ζ, Θ, Γ – Ζ, Θ, Α, Γ – Θ, Α, Β, Δ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ Καηαζθεπή 11 (§ 6.5), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
ηελ επζεία (ε), θαηαζθεπάδνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ηπραία ηεηξάδα, αξκνληθώλ ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ (Καηαζθεπή 61). ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηελ Καηαζθεπή 11, θαηαζθεπάδνπκε δύν δεύγε ζεκείσλ Γ, Θ θαη Β, Ε κε ηα νπνία λα
ρσξίδνληαη αξκνληθά ηα δύν δεύγε ηκεκάησλ ΑΖ, ΓΔ θαη ΑΓ, ΔΖ, αληίζηνηρα. Γηα λα επηηύρνπκε ηνύην, γξάθνπκε δύν θύθινπο κε δηακέηξνπο ΑΔ, ΓΖ,
πνπ ηέκλνληαη ζηα ζεκεία Ρ, Ρ' (Οξζννπηηθά ζεκεία) θαη ζπλερίδνπκε όπσο
ζηελ Καηαζθεπή 11 (§ 6.5) θαη νξίδνπκε ηα ζεκεία Β, Γ, Ε, Θ.
Λέκε όηη ηα παξαπάλσ νρηώ ζεκεία Α, Β,…,Θ είλαη ηα δεηνύκελα, ή όηη ε
νθηάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ είλαη αξκνληθή, ή όηη ην ΑΒΓΓΔΕΖΘ
είλαη εθθπιηζκέλν ζε επζεία Απιό Αξκνληθό Οθηάπιεπξν.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή, από ηελ ππόζεζε, ηα Γ, Ζ, είλαη ζπδπγή αξκνληθά ησλ Α, Δ θαη
ΡΖ ⊥ΡΓ, ζην ηξίγσλν ΡΑΔ ε ΡΓ ζα είλαη δηρνηόκνο θαη ε ΡΖ εμσηεξηθή δηρνηόκνο. Έηζη ζα είλαη ∠ΑΡΓ= ∠ΓΡΔ= ∠ΔΡΖ=450 θαη επεηδή νη ΡΒ, ΡΓ, ΡΕ είλαη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ απηώλ αληίζηνηρα, νη γσλίεο Θ'ΡΑ, ΑΡΒ, ΒΡΓ,
ΓΡΓ, ΓΡΔ, ΔΡΕ, ΕΡΖ, ΖΡΘ, είλαη ίζεο κεηαμύ ηνπο θαη έρνπλ κέηξν θ= 22,5 0
(Σνύην πξνθύπηεη θαη άκεζα από ηελ Καηαζθεπή 32α).
Γειαδή ε δέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘ), είλαη θαλνληθή θαη επεηδή ε δέζκε απηή ηέκλεηαη από ηελ επζεία (ε), ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, απηά ζα απνηεινύλ Αξκνληθή Οθηάδα (νξηζκόο § 12.6).
Σνύην αλαιπηηθόηεξα απνδεηθλύεηαη σο εμήο:
ην ηξίγσλν ΡΑΓ, επεηδή ε ΡΒ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΡΓ θαη επεηδή
εύθνια απνδεηθλύεηαη όηη ΡΕ⊥ΡΒ, ε ΡΕ είλαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο ίδηαο
γσλίαο ΑΡΓ. Άξα, ζύκθσλα κε ηα γλσζηά, ε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Ε, είλαη αξκνληθή. (Σνύην επθνιόηεξα απνδεηθλύεηαη αλ ιάβνπκε ππόςε όηη,
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από ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Β, Ε ρσξίδνπλ αξκνληθά
ην ηκήκα ΑΓ).
Δπίζεο, ζην ηξίγσλν ΡΒΓ, ε ΡΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΡΓ, θαη επεηδή ΡΖ⊥ΡΓ, ε ΡΖ είλαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο ίδηαο γσλίαο.
Άξα, ζύκθσλα κε ηα γλσζηά, ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Β, Γ, Γ, Ζ, είλαη αξκνληθή.
Οκνίσο, ζην ηξίγσλν ΡΓΔ ε ΡΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΓΡΔ, ελώ ε ΡΘ
είλαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο ίδηαο γσληάο ΓΡΔ, θαζώο ΡΘ ⊥ΡΓ.
Άξα, θαη ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Γ, Γ, Δ, Θ είλαη αξκνληθή.
(Σνύην επθνιόηεξα απνδεηθλύεηαη, αλ ιεθζεί ππόςε όηη από ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Γ, Θ ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ηκήκα ΓΔ).
Δπίζεο, επεηδή ζην ηξίγσλν ΡΓΕ ε ΡΔ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΓΡΕ θαη
επεηδή ΑΡ ⊥ΡΔ ηα Α θαη Δ ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ηκήκα ΓΕ, ή ε ηεηξάδα
ησλ ζεκείσλ Γ, Δ, Ε, Α είλαη αξκνληθή.
Αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ, απνδεηθλύνπκε όηη θαη νη ππόινηπεο
ηέζζεξηο ηεηξάδεο Δ, Ε, Ζ, Β,- Ε, Ζ, Θ, Γ – Ζ, Θ, Α, Γ – Θ, Α, Β, Δ, είλαη αξκνληθέο, νπόηε θαη ε νθηάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, είλαη αξκνληθή
(ζρεηηθόο νξηζκόο § 11.1γ).
3Οο Σξόπνο(Αλαιπηηθόο) (ρήκα 53).
(α). Αλάιπζε.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο Καηαζθεπέο 32α (§ 7.22) θαη 11 (§ 6.5), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ ιύζε.
(β). Καηαζθεπή.
ηελ επζεία (ε), θαηαζθεπάδνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ηπραία ηεηξάδα, αξκνληθώλ ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηελ Καηαζθεπή 11, θαηαζθεπάδνπκε δύν δεύγε ζεκείσλ Γ, Θ θαη Β, Ε κε ηα νπνία λα ρσξίδνληαη
αξκνληθά ηα δύν δεύγε ηκεκάησλ ΑΖ, ΓΔ θαη ΑΓ, ΔΖ, αληίζηνηρα. Γηα λα επηηύρνπκε ηνύην, γξάθνπκε δύν θύθινπο κε δηακέηξνπο ΑΔ, ΓΖ, πνπ ηέκλνληαη ζηα ζεκεία Ρ, Ρ' (Οξζννπηηθά ζεκεία) θαη ζπλερίδνπκε όπσο ζηελ
Καηαζθεπή 11 (§ 6.5) θαη νξίδνπκε ηα ζεκεία Β, Γ, Ε, Θ.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή από ηελ θαηαζθεπή ηεο ε ηεηξάδα Α, Γ, Δ, Ζ είλαη αξκνληθή θαη ηα
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δεύγε ησλ ζεκείσλ ΑΖ, ΓΔ θαη ΑΓ, ΔΖ ρσξίδνληαη αξκνληθά, ην πξώην δεύγνο από ηα Γ, Θ θαη ην δεύηεξν από ηα Β, Ε, παξαηεξνύκε όηη έρνπκε ηα
δνζκέλα ηεο Καηαζθεπήο 32α.
Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ Καηαζθεπή 32α, αλ νξίζνπκε ζεκείν Θ′ ζηελ
πξνέθηαζε ΡΘ πξνο ην Ρ θαη αλ θέξνπκε ηηο ΡΒ, ΡΓ, ΡΕ, ΡΘ, ηόηε ζα είλαη:

∠ΑΡΒ = ∠ΒΡΓ = ∠ΓΡΓ = ∠ΓΡΔ = ∠ΔΡΕ = ∠ΕΡΖ = ∠ΖΡΘ = ∠Θ′ΡΑ =22.50. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε δέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘ) είλαη Καλνληθή, ε νπνία ηέκλεηαη
από ηελ επζεία (ε).
πλεπώο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.6, ε νθηάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ,
Δ, Ε, Ζ, Θ, είλαη αξκνληθή (Δίλαη θαλεξό όηη ε παξαπάλσ ιύζε 3, είλαη ε ίδηα κε ηε ιύζε 2, εθηόο από ηελ αλάιπζε θαη απόδεημε πνπ δηαθέξνπλ).
Παξαηεξήζεηο.
(α) Ζ Καηαζθεπή 149, πνπ ζα δώζνπκε αξγόηεξα, απνηειεί επέθηαζε ηεο
Καηαζθεπήο 63, από επζεία θαη ζε θύθιν.
(β). Μεηά ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξό όηη θαη ε Οθηάδα ησλ ζεκείσλ Α, Δ,
Β, Ε, Γ, Δ', Γ, Ε', ηεο Καηαζθεπήο 32α (ρήκα 26α), είλαη κηα Αξκνληθή πλεπζεηαθή Οθηάδα εκείσλ θαη ε δέζκε Κ(Ε′ΑΔΒΕΓΔ′Γ) είλαη θαλνληθή θαη
νξζννπηηθή, άξα θαη αξκνληθή (§ 12.6).
(γ). Δίλαη θαλεξό θαη απνδεηθλύεηαη όπσο παξαπάλσ, όηη θαη θάζε άιιε
επζεία (ε'), δηαηέκλνπζα ηελ θεληξηθή ζπκκεηξηθή δέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘ) ηνπ
ζρήκαηνο 53 (ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη πξνθαλώο εύθνια), νη ηνκέο α, β, γ,
δ, ε, δ, ε, ζ, ησλ αληίζηνηρσλ αθηηλώλ ηεο δέζκεο κε ηελ επζεία (ε'), ζα απνηειεί Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ. Σνύην καο επηηξέπεη λα παίξλνπκε πνιύ
εύθνια Αξκνληθέο Οθηάδεο εκείσλ, όπσο ζηελ παξάγξαθν 12.13 (Σελ
παξαηήξεζε απηή ρξεζηκνπνηήζακε θαη δώζακε ηελ επθνιόηεξε θαη πξαθηηθόηεξε ιύζε 1, ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 63. Γειαδή ηνύην απεηέιεζε
ην έλαπζκα γηα λα καο πξνθύςεη ε λέα απηή κέζνδνο. Σελ Μέζνδν απηή,
ζηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζακε θαη γηα ηελ θαηαζθεπή Αξκνληθήο Σεηξάδαο, Δμάδαο, Γεθάδαο, Γσδεθάδαο, θηι, ζεκείσλ).
(δ) ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 11, 32α, 72, 73, 149 204, 205.
15.4. Καηαζθεπή πλεπζεηαθήο Κιεηζηήο Αξκνληθήο Γεθάδαο εκείσλ.
(Αξκνληθό Γεθάπιεπξν εθθπιηζκέλν ζε επζεία).
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Καηαζθεπή 64 (ρήκα 54).
ε δνζκέλε επζεία (ε) λα θαζνξηζηνύλ δέθα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ,
Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, ηα νπνία λα απνηεινύλ ηπραία Κιεηζηή Αξκνληθή Γεθάδα,
ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Να θαηαζθεπαζηεί ηπραίν Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, εθθπιηζκέλν επάλσ ζε
δνζκέλε επζεία (ε).

Λύζε.
(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή καο δεηείηαη ε θαηαζθεπή πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο εκεηνζεηξάο, ζα
εθαξκόζνπκε ηε Νέα Μέζνδν ησλ Κιεηζηώλ Καλνληθώλ Γεζκώλ.

γ

φ=(1/5)L=18 κνίξεο.
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ρήκα 54.

πγθεθξηκέλα, επεηδή πξόθεηηαη γηα Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ, ζύκθσλα
κε όζα έρνπλ πξναλαθεξζεί, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Καλνληθή
Γέζκε Γέθα Αθηηλώλ, πνπ αλαθέξακε ζηελ παξάγξαθν 12.7.
πλεπώο, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
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(β). Καηαζθεπή.
Δθηόο ηεο δνζκέλεο επζείαο (ε), νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν , από ην νπνίν
θέξνπκε ηπραία επζεία, ε νπνία ηέκλεη ηελ (ε), έζησ ζην ζεκείν Κ.
ηελ Κ θαη ζην , θέξνπκε επζεία θάζεηε, πνπ ηέκλεη ηελ (ε) ζην Δ.
Υσξίδνπκε ηελ νξζή γσλία ΔΚ, θαηά ηα γλσζηά, ζε πέληε ίζα κέξε, κε
ηέζζεξηο επζείεο νη νπνίεο ηέκλνπλ ηελ (ε), ζηα ζεκεία Ε, Ζ, Θ, Η.
Έλαο πξαθηηθόο ηξόπνο γηα λα επηηύρνπκε απηό, είλαη ν εμήο:
Με δηάκεηξν ηελ ΔΚ, γξάθνπκε θύθιν (λ), ζηνλ νπνίν εγγξάθνπκε θαλνληθό δεθάπιεπξν αβγδΔδεζηΚ, θαηά ηα γλσζηά, ν νπνίνο πεξλά από ην ,
θαζώο ε γσλία ΔΚ είλαη νξζή.
ηε ζπλέρεηα θέξνπκε ηηο δ, ε, ζ, η, νη νπνίεο ηέκλνπλ ηελ (ε) ζηα Ε, Ζ,
Θ, Η, αληίζηνηρα θαη γηα ηηο νπνίεο είλαη:
θ= ∠Δδ= ∠ΔΕ= ∠δε= ∠ΕΖ= ∠εζ=

∠ΖΘ= ∠ζη= ∠ΘΗ= ∠ηΚ= ∠ΗΚ=1L/5=180.

(1).

Μεηά ηα παξαπάλσ, ζηηο Ε, Ζ, Θ, Η, ζην , θέξνπκε θάζεηεο, νη νπνίεο
ηέκλνπλ ηελ (ε), ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, αληίζηνηρα, (νη νπνίεο εύθνια βξίζθνπκε όηη πεξλνύλ θαη από ηηο θνξπθέο α, β, γ, δ, αληίζηνηρα).
Λέκε όηη ηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, είλαη ηα δεηνύκελα, θαζώο απηά
απνηεινύλ πλεπζεηαθή Κιεηζηή Αξκνληθή Γεθάδα (§ 12.8).
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή αιεζεύεη ε ζρέζε (1), εύθνια βξίζθνπκε όηη είλαη θαη:
θ= ∠ΑΒ= ∠ΒΓ= ∠ΓΓ= ∠ΓΔ=1L/5=180.

(2).

Λακβάλνληαο ππόςε καο ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο θαη επεηδή είλαη:

∠ΑΕ= ∠ΒΖ= ∠ΓΘ= ∠ΓΗ= ∠ΔΚ=900,

(3).

ζπλερίδνπκε ηελ απόδεημε, σο εμήο:
ην ηξίγσλν ΑΓ, επεηδή ε Β είλαη δηρνηόκνο ηεο γσληάο ΑΓ θαη

∠ΒΖ=1L, ζα είλαη

(ΑΓΒΖ)=1.

(4).

Δπίζεο, ζην ηξίγσλν ΒΓ, επεηδή ε Γ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσληάο
ΒΓ θαη

∠ΓΘ=1L, ζα είλαη

(ΒΓΓΘ)=1.

(5).

πλερίδνπκε κε όκνην ηξόπν ζηα ηξίγσλα: ΓΔ, ΓΕ, ΔΖ, ΕΘ, ΖΗ, ΘΚ
θαη βξίζθνπκε όηη:
(ΓΔΓΗ)=1, (ΓΕΔΚ)=1, (ΔΖΕΑ)=1, (ΕΘΖΒ)=1, (ΖΗΘΓ)=1, (ΘΚΗΓ)=1.

(6).
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Αθόκε, ζην ηξίγσλν ΗΑ, επεηδή ε Δ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσληάο ΑΗ θαη

∠ΔΚ=1L, ζα είλαη

(ΗΑΚΔ)=1.

(7).

Σέινο, ζην ηξίγσλν ΚΒ, επεηδή ε Ε είλαη δηρνηόκνο ηεο γσληάο ΚΒ θαη

∠ΑΕ=1L, ζα είλαη (ΚΒΕΑ)=1,

ή (ΚΒΑΕ)=1.

(8).

πλεπώο, επεηδή αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο από (4) κέρξη (8), ζύκθσλα κε ηνλ
ζρεηηθό νξηζκό (§ 11.1δ), ε δεθάδα ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ,
είλαη Αξκνληθή.
ρόιην.
Ζ παξαπάλσ Καηαζθεπή πξνθαλώο, έηζη όπσο καο δόζεθε, είλαη αόξηζηε.
Αλ ζέινπκε λα γίλεη ζπγθεθξηκέλε, ζα πξέπεη λα δνζνύλ επαξθή ζηνηρεία
ηεο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Με ηελ παξαπάλσ Μέζνδν έρνπκε θαηαζθεπάζεη θαη Αξκνληθή ηεηξάδα,
εμάδα, νθηάδα, θηι. Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη κε ηελ παξαπάλσ Μέζνδν
κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε Αξκνληθή Γσδεθάδα, θηι, αξθεί λα θαηαζθεπάδνληαη νη αληίζηνηρεο Καλνληθέο Γέζκεο, κε θαλόλα θαη δηαβήηε.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη, γηα ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο Γσδεθάδαο, ζα πξέπεη
λα θαηαζθεπάζνπκε ηε γσλία θ=1L/6=150.
Σνύην αληηκεησπίδνπκε κε ηελ θαηαζθεπή θαλνληθνύ δσδεθάπιεπξνπ θαηά
ηα γλσζηά.
(γ). Ζ Καηαζθεπή 64 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(δ). Σελ Κεληξηθή Γέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ηνπ ζρήκαηνο 54, έρνπκε νλνκάζεη Καλνληθή Γέζκε ησλ Γέθα Αθηηλώλ» (§ 12.7) [Δίλαη θαλεξό όηη ε δέζκε
απηή κπνξεί λα είλαη ησλ ηεζζάξσλ, έμη, νθηώ, δώδεθα, θηι, αθηηλώλ. Αθόκε απνδεηθλύεηαη, όηη ε ηνκή θάζε ηέηνηαο δέζκεο από επζεία, καο δίλεη
Αξκνληθή ζεκεηνζεηξά. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ όξν «Καλνληθή», θαζώο νη ίζεο γσλίεο ηνπο έρνπλ ζρέζε (πξνθύπηνπλ), από ηα αληίζηνηρα Καλνληθά Πνιύπιεπξα].
(ε). Οη δύν ηξόπνη ιύζεο πνπ έρσ επηηύρεη γηα ην παξαπάλσ Πξόβιεκα, είλαη κε ηηο δύν Νέεο Μεζόδνπο κνπ. Ο έλαο γίλεηαη κε ηηο «Κεληξηθέο Καλνληθέο Γέζκεο» πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ θαη ν άιινο κε ηνλ «Αξκνληθό
Πξνβνιηθό Μεηαζρεκαηηζκό» ζηνλ νπνίν ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα θαη
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πνπ βέβαηα ζηεξίδνληαη θαη νη δύν, ζηα Καλνληθά Πνιύπιεπξα.
Άιιεο ιύζεηο γηα ηελ αξκνληθή δεθάδα δελ κπνξέζακε, λα δώζνπκε, όπσο
θάλακε κε ηηο Αξκνληθέο ηεηξάδεο, εμάδεο θαη νθηάδεο, θαζώο κπιέμακε κε
ηα πνιιά ζεκεία πνπ απνηειείηαη ε δεθάδα ζεκείσλ θαη γη’ απηό πηζηεύνπκε όηη είλαη δύζθνιν λα ζπιιάβεη αλζξώπηλνο λνπο, εθηόο θαη δνζεί ιύζε
κε ππνινγηζηή, αθνύ βέβαηα θαηαζθεπαζζεί θαηάιιειν ζρεηηθό πξόγξακκα.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 11, 32α, 61-63.
15.5. Καηαζθεπή πλεπζεηαθήο Κιεηζηήο Αξκνληθήο Πεληάδαο εκείσλ.
(Αξκνληθό Πεληάπιεπξν εθθπιηζκέλν ζε επζεία).
Καηαζθεπή 65 (ρήκα 54).
ε δνζκέλε επζεία (ε) λα θαζνξηζηνύλ πέληε δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Γ, Δ, Ζ,
Η, ηα νπνία λα απνηεινύλ ηπραία Κιεηζηή Αξκνληθή Πεληάδα,
ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Να θαηαζθεπαζηεί ηπραίν Αξκνληθό Πεληάπιεπξν, εθθπιηζκέλν επάλσ ζε
δνζκέλε επζεία (ε).

Λύζε.
(α). Αλάιπζε.
Δπεηδή καο δεηείηαη ε θαηαζθεπή πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο εκεηνζεηξάο, ζα
εθαξκόζνπκε ηε Νέα Μέζνδν ησλ «Κιεηζηώλ Καλνληθώλ Γεζκώλ».
πγθεθξηκέλα, επεηδή πξόθεηηαη γηα Αξκνληθή Πεληάδα εκείσλ, ζύκθσλα
κε όζα έρνπλ πξναλαθεξζεί, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Καλνληθή
Γέζκε Γέθα Αθηηλώλ, πνπ αλαθέξακε ζηελ παξάγξαθν 12.7, από ηελ νπνία πξνθύπηεη θαη Καλνληθή Γέζκε ησλ Πέληε Αθηηλώλ (§ 12.9).
πλεπώο, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
β). Καηαζθεπή.
Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 64, ζηελ επζεία (ε) θαηαζθεπάδνπκε Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ.
Λέκε όηη ε πεληάδα ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ, Η, είλαη ε δεηνύκελε Αξκνληθή.
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(γ). Απόδεημε.
ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο Αξκνληθήο Πεληάδαο εκείσλ (§ 11.1ε), επεηδή
ππάξρνπλ αλά έλα ηα ζεκεία Β, Γ, Ε, Θ, Κ, κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ ζεκείσλ
ηεο πεληάδαο ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ, Η θαη όια καδί ηα δέθα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ,
Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, απνηεινύλ Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ, ε πεληάδα ζεκείσλ Α,
Γ, Δ, Ζ, Η, ζα είλαη πξαγκαηηθά Αξκνληθή.
ρόιην.
Ζ παξαπάλσ Καηαζθεπή πξνθαλώο, έηζη όπσο καο δόζεθε, είλαη αόξηζηε.
Αλ ζέινπκε λα γίλεη ζπγθεθξηκέλε, ζα πξέπεη λα δνζνύλ επαξθή ζηνηρεία
ηεο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Με ηνλ ίδην, όπσο παξαπάλσ ηξόπν, απνδεηθλύνπκε όηη θαη ε πεληάδα
ζεκείσλ Β, Γ, Ε, Θ, Κ, είλαη Αξκνληθή.
(β). Ζ Καηαζθεπή 65 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(γ). Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πεληάδαο απηήο είλαη δπλαηό λα βαζηζηνύκε ζην
δεύηεξν ηξόπν θαηαζθεπήο ηεο Αξκνληθήο Γεθάδαο εκείσλ [Καηαζθεπή
82 (§ 15.24)].
(δ). Δίλαη δπλαηό λα θαηαζθεπάζνπκε Αξκνληθή Πεληάδα θαηεπζείαλ, κε
Καλνληθή Γέζκε Πέληε Αθηηλώλ, αιιά θαη ηόηε ζα απαηηεζεί ε θαηαζθεπή
Καλνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, νπόηε δελ έρνπκε θαλέλα όθεινο.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 11, 61-64, 82, 102.
15.6. Γεληθό πκπέξαζκα.
Μεηά ηα παξαπάλσ, ηελ παξάγξαθν 12.12 θαη ηηο Καηαζθεπέο 61-65, θαη
επεηδή, θάζε άιιε επζεία (ε') πνπ ηέκλεη θάζε Καλνληθή Γέζκε, πνπ κπνξεί
λα θαηαζθεπαζζεί εύθνια, όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη είλαη αξκνληθή,
βγαίλεη ην γεληθό ζπκπέξαζκα:
Κάζε επζεία δηαηέκλνπζα όιεο ηηο αθηίλεο Δπίπεδεο Καλνληθήο Κεληξηθήο
Γέζκεο λ αθηηλώλ, ηέκλεηαη ζε λ ζεκεία ηα νπνία απνηεινύλ Κιεηζηή πλεπζεηαθή Αξκνληθή λ-άδα ζεκείσλ, θαη επνκέλσο:
Γηα λα θαζνξίζνπκε εύθνια, ζε κία επζεία, ηπραία Κιεηζηή Αξκνληθή λ-άδα,
εκείσλ, αξθεί λα ηκήζνπκε ηελ επζεία απηή, κε κηα Κιεηζηή Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε ησλ λ αθηηλώλ.
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15.7. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο πλεπζεηαθήο Κιεηζηήο Σεηξάδαο εκείσλ.
(Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Σεηξάπιεπξνπ εθθπιηζκέλνπ επάλσ ζε επζεία).
(Σν Κξηηήξην 66 είλαη πνιύ απιό. Σν αλαθέξνπκε όκσο ράξηλ γεληθεύζεσο).
Κξηηήξην 66 (ρήκα 44).
Κάζε δηαηεηαγκέλε Κιεηζηή Σεηξάδα πλεπζεηαθώλ εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, είλαη
Αξκνληθή, αλ θαη κόλν αλ, ηα Α, Γ είλαη ζπδπγή αξκνληθά ησλ Β, Γ, ή αλ ηα
Β, Γ είλαη ζπδπγή αξκνληθά ησλ Α, Γ.

Απόδεημε.
1νο Σξόπνο (Λνγηζηηθόο, γλσζηόο, πνιύ εύθνινο).
Βιέπε Γεσκεηξία [17] (§ 1.3).
2νο Σξόπνο (Γεσκεηξηθόο, κε βάζε ηηο Καλνληθέο Γέζκεο).
(Ζ απόδεημε απηή αλ θαη είλαη επίπνλε, ηελ αλαθέξνπκε εδώ ράξηλ γεληθόηεηαο θαη επεηδή απνηειεί θαζαξά Γεσκεηξηθή απόδεημε)..
(α).Δπζύ.
Έζησ (ε) ε επζεία ηεο δνζκέλεο Σεηξάδαο εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, γηα ηελ νπνία
δίλεηαη κόλν όηη ηα Α, Γ είλαη ζπδπγή αξκνληθά ησλ Β, Γ.
Θα απνδείμνπκε, όηη ε Σεηξάδα εκείσλ απηή είλαη Αξκνληθή.
Γηα λα δείμνπκε ην δεηνύκελν, αξθεί λα απνδείμνπκε όηη θαη ηα Β, Γ είλαη
ζπδπγή αξκνληθά ησλ Α, Γ (νξηζκόο § 11. 1α).
Δπεηδή, ε πξνο απόδεημε Πξόηαζε, αλαθέξεηαη ζε πλεπζεηαθή Αξκνληθή
εκεηνζεηξά, ζα εθαξκόζνπκε ηε Νέα Μέζνδν ησλ Κιεηζηώλ Καλνληθώλ
Γεζκώλ.
πγθεθξηκέλα, επεηδή πξόθεηηαη γηα Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ, ζύκθσλα
κε όζα έρνπλ πξναλαθεξζεί, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Καλνληθή
Γέζκε Σεζζάξσλ Αθηηλώλ, πνπ αλαθέξακε ζηελ παξάγξαθν 12.1, έηζη
ώζηε νη αληίζηνηρεο αθηίλεο ηεο λα πεξλνύλ αλά κία από ηα ζεκεία Α. Β, Γ,
Γ.
Γηα λα επηηύρνπκε ηνύην γξάθνπκε ηνπο δύν θύθινπο κε δηακέηξνπο ηα ΑΓ
θαη ΒΓ, πνπ ηέκλνληαη ζηα ζεκεία Ο, Ο′.
Έηζη, έρνπκε ηε δέζκε Ο(ΑΒΓΓ) ε νπνία ιέκε όηη είλαη Καλνληθή.
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Πξαγκαηηθά, αθνύ καο δίλεηαη όηη ηα Α, Γ είλαη Α ησλ Β, Γ θαη ε ∠ΑΟΓ=1L,
ζην ηξίγσλν ΒΟΓ, ν θύθινο ΟΑΓ είλαη Απνιιώληνο, ε ΟΓ ζα είλαη δηρνηόκνο. Άξα, ∠ΒΟΓ= ∠ΓΟΓ=θ,

(1).

θαη επεηδή ∠ΒΟΓ=1L, ε (1) γίλεηαη: ∠ΒΟΓ = ∠ΓΟΓ =θ=45 .
0

(2).

Αιιά, επεηδή είλαη θαη ∠ΑΟΓ=1L, ∠ΓΟΔ=1L, εύθνια βξίζθνπκε όηη:

∠ΑΟΒ= ∠ΒΟΓ= ∠ΓΟΓ= ∠ΓΟΔ=θ=450.
πλεπώο, ε δέζκε Ο(ΑΒΓΓ) είλαη θαλνληθή (νξηζκόο § 12.1).
Άξα ∠ΑΟΒ= ∠ΒΟΓ θαη ∠ΒΟΓ= ∠ΒΟΓ+ ∠ΓΟΓ=1L. Γειαδή ζην ηξίγσλν ΑΟΓ
ε ΟΒ είλαη δηρνηόκνο θαη ε ∠ΒΟΓ=1L, νπόηε ηα Β, Γ ζα είλαη Α ησλ Α, Γ.
Δπνκέλσο, πξαγκαηηθά ε δνζκέλε Σεηξάδα είλαη Αξκνληθή (νξηζκόο §
11.1α).
Με όκνην αθξηβώο ηξόπν, όπσο παξαπάλσ, εξγαδόκαζηε θαη θζάλνπκε
ζην ίδην απνηέιεζκα, αλ καο δίλεηαη όηη ηα Β, Γ είλαη Α ησλ Α, Γ.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ζηελ ηεηξάδα ζπλεπζεηαθώλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, ηα Α, Γ είλαη Α
ησλ Β, Γ θαη αλ ηα Β,Γ είλαη Α ησλ Α, Γ, ηόηε ε ηεηξάδα απηή είλαη Αξκνληθή.
Πξνθαλώο ηνύην αιεζεύεη, θαζώο ηνύην ζπκπίπηεη κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό
ηεο Αξκνληθήο Σεηξάδαο εκείσλ (§ 11.1α).
πκπέξαζκα.
Μεηά ηo παξαπάλσ Κξηηήξην Αξκνληθώλ πλεπζεηαθώλ Σεηξάδσλ ( Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο πλεπζεηαθώλ Σεηξάδσλ), εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα:
Μηα πλεπζεηαθή Σεηξάδα εκείσλ, είλαη Αξκνληθή, αλ ηα Α, Γ είλαη Α ησλ
Β, Γ ή αλ ηα Β,Γ είλαη Α ησλ Α, Γ.
πλεπώο, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηηο Αξκνληθέο Σεηξάδεο εκείσλ , ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό Οξηζκό:
«Αξκνληθή πλεπζεηαθή Σεηξάδα εκείσλ νλνκάδεηαη θάζε πλεπζεηαθή Σεηξάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, αλ ηα Α, Γ είλαη Α ησλ Β, Γ ή αλ ηα Β,Γ είλαη Α
ησλ Α, Γ.

303 . πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο.

Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο πλεπζεηαθώλ Σεηξάδσλ εκείσλ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό, γηαηί καο επηηξέπεη λα έρνπκε έλαλ απινύζηεξν ΟΡΗΜΟ, από ηνλ αξρηθό καο νξηζκό, γηα ηηο Αξκνληθέο Σεηξάδεο θαη
γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο, όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζην εμήο.
(β). Σν Κξηηήξην απηό, όπσο εδώ παξνπζηάδεηαη, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν
θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(γ), Δύθνια ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ην Κξηηήξην 66, είλαη ζρεηηθό κε ηα Κξηηήξηα 67-69, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη αθνξνύλ Αξκνληθά Δμάπιεπξα, Οθηάπιεπξα θαη Γεθάπιεπξα.
(δ). Όπσο είδακε παξαπάλσ ε Καλνληθή δέζκε Ο(ΑΒΓΓ), είλαη θαη Οξζννπξηηθή, θαζώο από ην Ο ηα ηκήκαηα ΑΓ θαη ΒΓ θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο.(§ 14.1).
(ε). ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.13(γ), νη θύθινη δηακέηξσλ ΑΓ, ΒΓ, απνηεινύλ Αξκνληθή Γέζκε Κύθισλ (αλ θαη είλαη κόλν δύν), θαζώο ε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, είλαη Αξκνληθή.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη Καηαζθεπέο: 32α, 61, 67, 68, 69.
15.8. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο πλεπζεηαθήο Κιεηζηήο Δμάδαο εκείσλ.
(Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δμάπιεπξνπ εθθπιηζκέλνπ επάλσ ζε επζεία).
Κξηηήξην 67 (ρήκα 45).
Κάζε δηαηεηαγκέλε Κιεηζηή Δμάδα πλεπζεηαθώλ εκείσλ είλαη Αξκνληθή,
αλ θαη κόλν αλ, έρεη Αξκνληθέο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο «δηαδνρηθέο» ή ηξεηο «κία
παξά κία» ηεηξάδεο, από ηηο έμη ηεηξάδεο ζεκείσλ πνπ απηή δηαζέηεη (§
11.1β).

Απόδεημε.
1ε . Πεξίπησζε (Αξκνληθέο ηξεηο δηαδνρηθέο ηεηξάδεο).
(α).Δπζύ.
Έζησ (ε) ε επζεία ηεο δνζκέλεο Δμάδαο εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, ε νπνία
έζησ όηη έρεη αξκνληθέο κόλν ηηο ηξεηο παξαθάησ πξώηεο «δηαδνρηθέο»
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ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο: Α, Β, Γ, Δ - Β, Γ, Γ, Ε - Γ, Γ, Δ, Α.

(1).

Θα απνδείμνπκε, όηη ε Δμάδα εκείσλ απηή είλαη Αξκνληθή.
Γηα λα δείμνπκε ην δεηνύκελν, αξθεί λα απνδείμνπκε όηη θαη νη ππόινηπεο
ηξεηο παξαθάησ δηαδνρηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο εμάδαο, είλαη αξκνληθέο
(νξηζκόο § 11. 1β):

Γ, Δ, Ε, Β - Δ, Ε, Α, Γ - Ε, Α, Β, Γ.

(2).

Δπεηδή, ε πξνο απόδεημε Πξόηαζε, αλαθέξεηαη ζε πλεπζεηαθή Αξκνληθή
εκεηνζεηξά, ζα εθαξκόζνπκε ηε Νέα Μέζνδν ησλ Κιεηζηώλ Καλνληθώλ
Γεζκώλ.
πγθεθξηκέλα, επεηδή εδώ πξόθεηηαη γηα Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ, ζύκθσλα κε όζα έρνπλ πξναλαθεξζεί, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Καλνληθή
Γέζκε Έμη Αθηηλώλ, πνπ αλαθέξακε ζηελ παξάγξαθν 12.3, έηζη ώζηε νη
αληίζηνηρεο αθηίλεο ηεο λα πεξλνύλ αλά κία από ηα ζεκεία Α. Β, Γ, Γ, Δ, Ε.
Γηα λα επηηύρνπκε ηνύην γξάθνπκε ηνπο δύν θύθινπο κε δηακέηξνπο ηα ΑΓ
θαη ΒΔ, πνπ ηέκλνληαη ζηα ζεκεία , ′.
Έηζη, έρνπκε ηε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) ε νπνία ιέκε όηη είλαη Καλνληθή.
Πξαγκαηηθά, αθνύ καο δίλεηαη όηη ε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Δ, είλαη αξκνληθή θαη ∠ΒΔ=1L, ν θύθινο ΒΔ είλαη Απνιιώληνο [24] (§ 1.10), νπόηε ζην
ηξίγσλν ΑΓ ε Β ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΓ.

∠ΑΒ = ∠ΒΓ=σ.

Άξα.

(3).

Δπίζεο, επεηδή δίλεηαη όηη ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Γ, Γ, Δ, Α, είλαη αξκνληθή
θαη ∠ΑΓ=1L, ν θύθινο ΑΓ είλαη Απνιιώληνο [24] (§ 1.10), νπόηε ζην ηξίγσλν ΓΔ ε Γ ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΓΔ.
Άξα: ∠ΓΓ =∠ΓΔ.
Αθόκε είλαη θαη:

(4).

∠ΑΒ = ∠ΓΔ.

(5).

σο ζπκπιεξώκαηα ηεο γσλίαο ΒΓ.
Έηζη, από ηηο (3), (4), (5), εύθνια πξνθύπηεη όηη:

∠ΑΒ = ∠ΒΓ= ∠ΓΓ =∠ΓΔ=σ.

(6).

Αιιά, ∠ΑΓ=1L= ∠ΑΒ+ ∠ΒΓ+ ∠ΓΓ=3σ=90 , ή σ=30 .
0

0

(7).

Αθόκε επεηδή ∠ΒΓ = ∠ΓΓ=30 , ε Γ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΓ ηνπ
0

ηξηγώλνπ ΒΓ θαη επεηδή ε ηεηξάδα Β, Γ, Γ, Ε, είλαη αξκνληθή, ζύκθσλα κε
κε ην Θεώξεκα ησλ δηρνηόκσλ ηξηγώλνπ θαη ε Ε είλαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο ηδίαο γσλίαο, νπόηε ζα είλαη ∠ΓΕ=1L.
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Άξα ζα είλαη θαη:

∠ΔΕ= ∠ΓΕ - ∠ΓΔ=900-600=300.

(8).

Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη θαη ∠ΑΕ′=300.
Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπεξαίλνπκε όηη ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) ησλ έμη
αθηηλώλ είλαη Καλνληθή θαη άξα ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.4 θαη ηελ
απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 62, ε εμάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, ζα είλαη αξκνληθή.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
- ην ηξίγσλν ΓΕ ε Δ είλαη δηρνηόκνο θαη επεηδή ∠ΔΒ=900, ε ηεηξάδα
ησλ ζεκείσλ Γ, Δ, Ε, Β, ζα είλαη αξκνληθή.
- ην ηξίγσλν ΑΔ ε Γ είλαη δηρνηόκνο θαη επεηδή ∠ΓΕ=900, ε ηεηξάδα
ησλ ζεκείσλ Δ, Ε, Α, Γ, ζα είλαη αξκνληθή.
- ην ηξίγσλν ΒΕ ε Γ είλαη δηρνηόκνο θαη επεηδή ∠ΑΓ=900 θαη ε ηεηξάδα
ησλ ζεκείσλ Ε, Α, Β, Γ, , ζα είλαη αξκνληθή.
πλεπώο, πξαγκαηηθά θαη νη έμη ηεηξάδεο ζεκείσλ ησλ (1) θαη (2), είλαη αξκνληθέο.
Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 11.1β), ε δνζκέλε εμάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, ζα είλαη αξκνληθή.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ζε εμάδα ζπλεπζεηαθώλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, νη έμη ηεηξάδεο
ζεκείσλ ησλ ζρέζεσλ (1) θαη (2), είλαη αξκνληθέο, ηόηε ε εμάδα απηή είλαη
αξκνληθή.
Πξνθαλώο ηνύην αιεζεύεη, θαζώο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηεο
Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δμάδαο εκείσλ (§ 11.1β).
2ε . Πεξίπησζε (Αξκνληθέο ηξεηο κία παξά κία ηεηξάδεο).
(α).Δπζύ.
Έζησ (ε) ε επζεία ηεο δνζκέλεο Δμάδαο εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, ε νπνία
έζησ όηη έρεη αξκνληθέο κόλν ηηο ηξεηο παξαθάησ «κία παξά κία» ηεηξάδεο
ζεκείσλ ηεο: Α, Β, Γ, Δ - Γ, Γ, Δ, Α- Δ, Ε, Α, Γ.

(1).

Θα απνδείμνπκε, όηη ε Δμάδα εκείσλ απηή είλαη Αξκνληθή.
Γηα λα δείμνπκε ην δεηνύκελν, αξθεί λα απνδείμνπκε όηη θαη νη ππόινηπεο
ηξεηο παξαθάησ δηαδνρηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο εμάδαο απηήο, είλαη αξκνληθέο (νξηζκόο § 11. 1β):

Β, Γ, Γ, Ε - Γ, Δ, Ε, Β - Ε, Α, Β, Γ.

(2).
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Πξαγκαηηθά, επεηδή δίλεηαη θαη εδώ όηη νη δύν ηεηξάδεο Α, Β, Γ, Δ - Γ, Γ, Δ,
Α, είλαη αξκνληθέο, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε 1, βξίζθνπκε όηη είλαη: ∠ΑΒ = ∠ΒΓ= ∠ΓΓ =∠ΓΔ=σ=300. (3).
ηε ζπλέρεηα, επεηδή ∠ΑΓ = ∠ΓΔ=600, ε Γ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
ΑΔ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΔ θαη επεηδή ε ηεηξάδα Δ, Ε, Α, Γ δίλεηαη όηη είλαη αξκνληθή, ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα ησλ δηρνηόκσλ ηξηγώλνπ θαη ε Ε είλαη
εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο ηδίαο γσλίαο, νπόηε ζα είλαη ∠ΓΕ=1L.
Άξα ζα είλαη θαη:

∠ΔΕ= ∠ΓΕ - ∠ΓΔ=900-600=300.

(4).

Από ηα παξαπάλσ εύθνια πξνθύπηεη όηη είλαη θαη ∠ΑΕ′=30 .
0

Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπεξαίλνπκε όηη ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) ησλ έμη
αθηηλώλ είλαη Καλνληθή θαη άξα ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.4 θαη ην
ζπκπέξαζκα ηεο παξαγξάθνπ 15.8, ε εμάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, ζα είλαη αξκνληθή.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
ην ηξίγσλν ΒΓ ε Γ είλαη δηρνηόκνο θαη επεηδή ∠ΓΕ=900, ε ηεηξάδα ησλ
ζεκείσλ Β, Γ, Γ, Ε, ζα είλαη αξκνληθή.
Αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ εύθνια βξίζθνπκε όηη αξκνληθέο είλαη
θαη ηεηξάδεο:

Γ, Δ, Ε, Β - Ε, Α, Β, Γ.

(β). Αληίζηξνθν.
Όπσο αθξηβώο ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε 1.
πκπέξαζκα.
Μεηά ηo παξαπάλσ Κξηηήξην Αξκνληθώλ πλεπζεηαθώλ Δμάδσλ ( Κξηηήξην
Αξκνληθόηεηαο πλεπζεηαθώλ Δμάδσλ), εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα:
Μηα πλεπζεηαθή Δμάδα εκείσλ, είλαη αξκνληθή, αλ έρεη αξκνληθέο ηνπιάρηζηνλ ηηο ηξεηο «δηαδνρηθέο» ή ηξεηο «κία παξά κία», από ηηο έμη ηεηξάδεο
ζεκείσλ ηεο.
πλεπώο, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηηο Αξκνληθέο Δμάδεο
εκείσλ , ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό Οξηζκό:
Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δμάδα εκείσλ νλνκάδεηαη θάζε πλεπζεηαθή Δμάδα
εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, αλ έρεη αξκνληθέο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο «δηαδνρηθέο»,
ή ηξεηο «κία παξά κία», από ηηο έμη ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο.
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Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο πλεπζεηαθώλ Δμάδσλ εκείσλ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό, γηαηί καο επηηξέπεη λα έρνπκε έλαλ απινύζηεξν
ΟΡΗΜΟ, από ηνλ αξρηθό καο (νξηζκό), γηα ηηο Αξκνληθέο Δμάδεο θαη γηαηί
βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο, όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζην εμήο.
(β). Σν Κξηηήξην απηό πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(γ), Δύθνια ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ην Κξηηήξην 67, απνηειεί κία εηδηθή πεξίπησζε ηνπ Κξηηεξίνπ 68, πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη αθνξά Αξκνληθή Οθηάδα.
(δ). Όπσο είδακε παξαπάλσ ε Καλνληθή δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ), είλαη θαη Οξζννπηηθή, θαζώο από ην  ηα ηκήκαηα ΑΓ, ΒΔ θαη ΓΕ θαίλνληαη κε νξζέο
γσλίεο.(§ 14.1).
(ε). ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.13(γ), νη ηξεηο θύθινη δηακέηξσλ ΑΓ,
ΒΔ, ΓΕ, απνηεινύλ Αξκνληθή Γέζκε Κύθισλ, αθνύ ε εμάδα ζεκείσλ Α, Β,
Γ, Γ, Δ, Ε είλαη Αξκνληθή.
(ζη). Αλάινγν Κξηηήξην, κε ην Κξηηήξην 67, αιεζεύεη θαη ζε θύθιν, Κξηηήξηα
109 θαη 141.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη Καηαζθεπέο: 62, 68, 109, 141.
15.9. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο πλεπζεηαθήο Κιεηζηήο Οθηάδαο εκείσλ.
(Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Οθηάπιεπξνπ εθθπιηζκέλνπ επάλσ ζε επζεία).
Κξηηήξην 68 (ρήκα 53).
Κάζε δηαηεηαγκέλε Κιεηζηή Οθηάδα πλεπζεηαθώλ εκείσλ είλαη Αξκνληθή,
αλ θαη κόλν αλ, έρεη Αξκνληθέο ηηο δύν δίδπκεο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηνπ θαη
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δηαδνρηθέο, ή ηέζζεξηο κία παξά κία ηεηξάδεο, από
ηηο νθηώ ηεηξάδεο ζεκείσλ, πνπ ε νθηάδα απηή δηαζέηεη (§ 11.1γ).

Απόδεημε.
1ε Πεξίπησζε (Αξκνληθέο Σέζζεξηο Γηαδνρηθέο Σεηξάδεο).
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1νο Σξόπνο (Με βάζε ηηο Καλνληθέο Γέζκεο).
(α).Δπζύ.
Έζησ (ε) ε επζεία ηεο δνζκέλεο Οθηάδαο εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, ε
νπνία έρεη αξκνληθέο ηηο δύν ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο Α, Γ, Δ, Ζ θαη Β, Γ, Ε, Θ
θαη έζησ όηη έρεη κόλν αξκνληθέο ηηο ηέζζεξηο παξαθάησ πξώηεο δηαδνρηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο:
Α, Β, Γ, Ε - Β, Γ, Γ, Ζ - Γ, Γ, Δ, Θ - Γ, Δ, Ε, Α.

(1).

Θα απνδείμνπκε, όηη ε Οθηάδα εκείσλ απηή είλαη Αξκνληθή.
Πξαγκαηηθά, επεηδή, ε πξνο απόδεημε Πξόηαζε, αλαθέξεηαη ζε πλεπζεηαθή Αξκνληθή εκεηνζεηξά, ζα εθαξκόζνπκε ηε Νέα Μέζνδν ησλ Κιεηζηώλ
Καλνληθώλ Γεζκώλ.
πγθεθξηκέλα, επεηδή εδώ πξόθεηηαη γηα Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ, ζύκθσλα κε όζα έρνπλ πξναλαθεξζεί, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Καλνληθή Οξζννπηηθή Γέζκε Οθηώ Αθηηλώλ, πνπ αλαθέξακε ζηηο παξαγξάθνπο 12.5 θαη 14.1, έηζη ώζηε νη αληίζηνηρεο αθηίλεο ηεο λα πεξλνύλ αλά κία
από ηα ζεκεία Α. Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ.
Γηα λα επηηύρνπκε ηνύην αξθεί λα θαζνξίζνπκε ηε ζηαζεξή ζέζε ηνπ ελόο
έζησ θέληξνπ Ρ ηεο παξαπάλσ Καλνληθήο Οξζννπηηθήο Γέζκεο θαη λα
απνδείμνπκε όηη ε δέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘ) είλαη Καλνληθή.
Δίλαη γλσζηό όηη γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα Καλνληθό Οθηάπιεπξν, θαηαζθεπάδνπκε αξρηθά ην έλα από ηα δύν δίδπκα Καλνληθά Σεηξάπιεπξά ηνπ
(ηεηξάγσλα) θαη κε βάζε απηό θαηαζθεπάδνπκε ην Καλνληθό Οθηάπιεπξν
(νξνινγία § 6).
Σν ίδην ζα θάλνπκε θαη εδώ. Γειαδή εδώ ζα θαζνξίζνπκε ην νξζννπηηθό
ζεκείν Ρ ηεο δνζκέλεο ηεηξάδαο ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ, πνπ ζα είλαη αξκνληθή
[§ 12. 6 ή παξαηήξεζε (ζη) ηεο Καηαζθεπήο 63 (ιύζε 1)] θαη πνπ έρεη θνηλό
ην Ρ (Οξζννπηηθό εκείν), κε εθείλν ηεο δεηνύκελεο δέζκεο ησλ νθηώ αθηηλώλ.
Σνύην επηηπγράλνπκε αλ γξάςνπκε ηνπο δύν θύθινπο κε δηακέηξνπο ηα ΑΔ
θαη ΓΖ, πνπ ηέκλνληαη ζηα ζεκεία Ρ, Ρ′ [πξνθαλώο ζπκκεηξηθά σο πξνο
ηελ (ε)].
Φέξνπκε ηηο ΡΑ, ΡΓ, ΡΔ, ΡΖ θαη ιέκε όηη ε δέζκε Ρ(ΑΓΔΖ), είλαη Καλνληθή.
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Πξαγκαηηθά, ζην νξζνγώλην ηξίγσλν ΡΑΔ, επεηδή ηα Γ, Ζ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Δ (§ 12.6) θαη επεηδή ∠ΓΡΖ=1L, ν θύθινο ΡΓΖ είλαη Απνιιώληνο,
νπόηε ε ΡΓ είλαη εζσηεξηθή θαη ε ΡΖ εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο νξζήο γσλίαο ΑΡΔ. Άξα, ζα είλαη ∠ΑΡΓ= ∠ΓΡΔ= ∠ΑΡΔ/2=450.
Μεηά ηα παξαπάλσ εύθνια βξίζθνπκε θαη όηη ∠ΔΡΖ=450, θαζώο θαη

∠ΓΡΖ=1L.
Αθόκε, αλ Ζ′ είλαη ζεκείν ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΡΖ πξνο ην Ρ, ζα είλαη θαη

∠ΑΡΖ′=450. Άξα ζα είλαη:

∠ΑΡΓ= ∠ΓΡΔ=∠ΔΡΖ=∠ΑΡΖ′=450.

(2).

Δπνκέλσο ε δέζκε Ρ(ΑΓΔΖ), είλαη πξαγκαηηθά Καλνληθή (§ 12.1).
ηε ζπλέρεηα θέξνπκε θαη ηηο ΡΒ, ΡΓ, ΡΕ, ΡΘ θαη απνδεηθλύνπκε όηη ε δέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘ) είλαη Καλνληθή, σο εμήο:
Δπεηδή ε ηεηξάδα Β, Γ, Γ, Ζ, δίλεηαη όηη είλαη αξκνληθή (§ 12.6) θαη

∠ΓΡΖ=1L, ζην ηξίγσλν ΡΒΓ, ν θύθινο ΡΓΖ είλαη Απνιιώληνο, νπόηε
∠ΒΡΓ=∠ΓΡΓ=β.
Άξα, αλ ιεθζνύλ ππόςε νη ζρέζεηο (2) θαη (3)

(3).

⇒∠ΑΡΒ=∠ΓΡΔ=α.

(4).

Όκνηα, επεηδή ε ηεηξάδα Γ, Δ, Ε, Α, είλαη αξκνληθή θαη επεηδή ∠ΑΡΔ=1L, αλ
ιεθζεί ππόςε θαη ε (4)

⇒∠ΓΡΔ=∠ΔΡΕ=α,

νπόηε, από ηελ (5), ιόγσ θαη ησλ (2) θαη (3)

(5).

⇒∠ΓΡΓ=∠ΕΡΖ=β.

(6).

Αιιά είλαη ∠ΑΡΒ+ ∠ΒΡΓ+ ∠ΓΡΓ+∠ΓΡΔ=1L=2α+2β ή 2α+2β=1L θαη ∠ΒΡΕ
= ∠ΒΡΓ +∠ΓΡΓ +∠ΓΡΔ +∠ΔΡΕ=2α+2β=1L, νπόηε θαη ∠ΒΡΕ=1L.
Γειαδή ν θύθινο δηακέηξνπ ΒΕ πεξλά από ην Ρ.
Αθόκε, επεηδή ε ηεηξάδα Α, Β, Γ, Ε, είλαη αξκνληθή από ηελ ππόζεζε θαη
επεηδή ∠ΒΡΕ=1L, ζην ηξίγσλν ΡΑΓ ε ΡΒ ζα είλαη δηρνηόκνο θαη άξα

∠ΑΡΒ= ∠ΒΡΓ= α=β.
Δμάιινπ, είλαη ∠ΑΡΒ= ∠ΒΡΓ= ∠ΑΡΓ/2=450/2= 22,50, ή α=β=22,50.
Δπνκέλσο από ηηο (3)-(6) παίξλνπκε ∠ΑΡΒ= ∠ΒΡΓ= ∠ΓΡΓ= ∠ΓΡΔ=

∠ΔΡΕ= ∠ΕΡΖ = 22,50 ⇒∠ΑΡΖ=6.22,50=1350 θαη ∠ΑΡΓ=∠ΓΡΖ=3.22,50=67,
50.
Δπεηδή ∠ΒΡΓ= ∠ΓΡΕ=2.22,50=450 θαη επεηδή ε ηεηξάδα Β, Γ, Ε, Θ, είλαη αξκνληθή, από ηελ ππόζεζε θαη ν θύθινο δηακέηξνπ ΓΘ, ζα είλαη Απνιιώληνο
θαη άξα ζα πεξλά από ην Ρ, νπόηε θαη ∠ΓΡΘ=1L.
πλεπώο ζα είλαη θαη ∠ΖΡΘ=∠ΓΡΘ - ∠ΓΡΖ=1L-3.22,50=22,50.
Άξα, από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ε δέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘ) είλαη
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πξαγκαηηθά Καλνληθή, νπόηε ζύκθσλα κε ην ζπκπέξαζκα ηεο παξαγξάθνπ 15.6, ε νθηάδα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, είλαη αξκνληθή.
Σνύην απνδεηθλύεηαη αλαιπηηθά θαη σο εμήο:
--ην ηξίγσλν ΡΔΖ, επεηδή ε ΡΕ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΔΡΖ θαη

∠ΒΡΕ=1L, ε ηεηξάδα ζεκείσλ Δ, Ε, Ζ, Β, ζα είλαη αξκνληθή.
--ην ηξίγσλν ΡΕΘ, επεηδή ε ΡΖ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΕΡΘ θαη

∠ΓΡΖ=1L, ε ηεηξάδα ζεκείσλ Ε, Ζ, Θ, Γ, ζα είλαη αξκνληθή.
--ην ηξίγσλν ΑΡΖ, επεηδή ε ΡΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΡΖ θαη

∠ΓΡΘ=1L, ε ηεηξάδα ζεκείσλ Ζ, Θ, Α, Γ, ζα είλαη αξκνληθή.
--ην ηξίγσλν ΒΡΘ, επεηδή ε ΡΔ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΡΘ θαη ∠ΑΡΔ=1L, ε ηεηξάδα ζεκείσλ Θ, Α, Β, Δ, ζα είλαη αξκνληθή.
πλεπώο απνδείρζεθε όηη θαη νη νθηώ ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο (1), είλαη αξκνληθέο, νπόηε ε νθηάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ είλαη αξκνληθή (νξηζκόο § 11.1γ).
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ζε Οθηάδα ζπλεπζεηαθώλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, νη νθηώ
παξαθάησ ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (7), είλαη αξκνληθέο, ηόηε ε Οθηάδα απηή είλαη αξκνληθή:
Α, Β, Γ, Ε - Β, Γ, Γ, Ζ - Γ, Γ, Δ, Θ - Γ, Δ, Ε, Α
- Δ, Ε, Ζ, Β - Ε, Ζ, Θ, Γ - Ζ, Θ, Α, Γ - Θ, Α, Β, Δ.

(7).

Πξνθαλώο ηνύην αιεζεύεη, θαζώο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηεο
Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Οθηάδαο εκείσλ (§ 11.1γ).
2ε Πεξίπησζε (Αξκνληθέο Σέζζεξηο κία παξά κία Σεηξάδεο).
2νο Σξόπνο (Παιηόηεξνο, κε βάζε ηελ Καηαζθεπή 32α).
(α).Δπζύ.
Έζησ (ε) ε επζεία ηεο δνζκέλεο Οθηάδαο εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, ε
νπνία έρεη αξκνληθέο ηηο δύν ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο Α, Γ, Δ, Ζ θαη Β, Γ, Ε, Θ
θαη έζησ όηη έρεη αξκνληθέο κόλν ηηο ηέζζεξηο παξαθάησ «κία παξά κία»
ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο: Α, Β, Γ, Ε - Γ, Γ, Δ, Θ - Δ, Ε, Ζ, Β –Ζ, Θ, Α, Γ.

(8).

Θα απνδείμνπκε, όηη ε Οθηάδα εκείσλ απηή είλαη Αξκνληθή.
Πξαγκαηηθά, επεηδή από ηελ (8), νη ηεηξάδεο ζεκείσλ Α, Β, Γ, Ε θαη Δ, Ε, Ζ,
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Β, είλαη αξκνληθέο, ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ ηνύησλ Α, Γ θαη Δ, Ζ, βξίζθνληαη
ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά εκεία ηα Β, Ε θαη δύν Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Α, Γ θαη Δ, Ζ.
Δπίζεο, επεηδή από ηελ (8) θαη νη ηεηξάδεο ζεκείσλ Γ, Γ, Δ, Θ θαη Ζ, Θ, Α,
Γ, είλαη αξκνληθέο, ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ ηνύησλ Γ, Δ θαη Α, Ζ, βξίζθνληαη
ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δηπιά εκεία ηα Γ, Θ θαη δύν Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Γ, Δ θαη Ζ, Α.
Αθόκε, επεηδή από ηελ ππόζεζε θαη ε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ, είλαη
αξκνληθή, ζύκθσλα κε ηελ Καηαζθεπή 32α (§ 7.22), ππάξρεη ζεκείν Ρ, από
ην νπνίν ηα επηά ηκήκαηα ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΖ, ΖΘ, θαίλνληαη κε γσλίεο
¼ νξζήο (θ=22.50),
Σνύην ζεκαίλεη όηη ε δέζκε Ρ(ΑΒΓΓΡΕΖΘ), είλαη Καλνληθή, νπόηε ηα ζεκεία
Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, απνηεινύλ Αξκνληθή Οθηάδα (πκπέξαζκα ηεο παξαγξάθνπ 15.6).
Σνύην απνδεηθλύεηαη θαη αλαιπηηθά σο εμήο:
Δπεηδή γηα παξάδεηγκα, ζην ηξίγσλν ΡΒΓ ε ΡΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
ΒΡΓ θαη επεηδή ∠ΓΡΖ+ ∠ΓΡΓ+ ∠ΓΡΔ+ ∠ΔΡΕ = ∠ΕΡΖ = 4.1/4 =1L, ή ε ηεηξάδα ζεκείσλ Β, Γ, Γ, Ζ είλαη αξκνληθή.
Αθξηβώο όκνηα βξίζθνπκε όηη αξκνληθέο είλαη θαη νη ηεηξάδεο ζεκείσλ Γ, Δ,
Ε, Α - Ε, Ζ, Θ, Γ – Θ, Α, Β, Δ (ηξίγσλα ΡΓΕ, ΡΕΒ, ΡΘΒ), είλαη αξκνληθέο, νπόηε θαη ιόγσ ηεο (8), νη νθηώ ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο (7) είλαη αξκνληθέο θαη
άξα ε νθηάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, είλαη αξκνληθή (νξηζκόο §
11.1γ).
ην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε, αλ ζεσξήζνπκε όηη αξκνληθέο ηεηξάδεο είλαη νη: Β, Γ, Ε, Θ θαη Β, Γ, Γ, Ζ - Γ, Δ, Ε, Α - Ε, Ζ, Θ, Γ - Θ, Α, Β, Δ.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ζε Οθηάδα ζπλεπζεηαθώλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, νη νθηώ
παξαθάησ ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (7), είλαη αξκνληθέο, ηόηε ε Οθηάδα απηή είλαη αξκνληθή:
Α, Β, Γ, Ε - Β, Γ, Γ, Ζ - Γ, Γ, Δ, Θ - Γ, Δ, Ε, Α
- Δ, Ε, Ζ, Β - Ε, Ζ, Θ, Γ - Ζ, Θ, Α, Γ - Θ, Α, Β, Δ.

(7).

Πξνθαλώο ηνύην αιεζεύεη, θαζώο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηεο
Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Οθηάδαο εκείσλ (§ 11.1γ).
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πκπέξαζκα.
Μεηά ηo παξαπάλσ Κξηηήξην Αξκνληθώλ πλεπζεηαθώλ Οθηάδσλ ( Κξηηήξην
Αξκνληθόηεηαο πλεπζεηαθώλ Οθηάδσλ), εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα:
Μηα πλεπζεηαθή Οθηάδα εκείσλ, είλαη αξκνληθή, αλ έρεη αξκνληθέο ηηο δύν
Γίδπκεο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο θαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δηαδνρηθέο, ή ηέζζεξηο «κία παξά κία», από ηηο νθηώ ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο.
πλεπώο, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηηο Αξκνληθέο Δμάδεο
εκείσλ , ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό Οξηζκό:

«Αξκνληθή πλεπζεηαθή Οθηάδα εκείσλ νλνκάδεηαη θάζε πλεπζεηαθή Οθηάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, αλ έρεη αξκνληθέο ηηο δύν Γίδπκεο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο θαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δηαδνρηθέο, ή ηέζζεξηο «κία
παξά κία», από ηηο νθηώ ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο.

Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο πλεπζεηαθώλ Οθηάδσλ εκείσλ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό, γηαηί καο επηηξέπεη λα έρνπκε έλαλ απινύζηεξν ΟΡΗΜΟ, από ηνλ αξρηθό καο νξηζκό ( § 11.1γ), γηα ηηο Αξκνληθέο
Οθηάδεο θαη γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο, όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζην
εμήο.
(β). Σν Κξηηήξην απηό πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(γ). Όπσο είδακε παξαπάλσ ε Καλνληθή δέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘ), είλαη θαη
Οξζννπηηθή, θαζώο από ην Ρ ηα ηκήκαηα ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ, θαη ΓΘ θαίλνληαη κε
νξζέο
γσλίεο (νξηζκόο § 14.1).
(δ). ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.13(γ), νη ηέζζεξηο θύθινη δηακέηξσλ
ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ, ΓΘ απνηεινύλ Αξκνληθή Γέζκε Κύθισλ, αθνύ ε νθηάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, είλαη Αξκνληθή.
(ε). Σν Κξηηήξην 110, ζην νπνίν ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα, απνηειεί επέθηαζε ηνπ Κξηηεξίνπ 68, από επζεία θαη ζε θύθιν.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη Καηαζθεπέο: 32α, 63, 66, 67, 69, 110, 149.
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15.10. Ηδηόηεηα Οξζννπηηθώλ εκείσλ πλεπζεηαθήο Κιεηζηήο Αξκνληθήο
Σεηξάδαο εκείσλ.
(Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Σεηξάπιεπξνπ εθθπιηζκέλνπ επάλσ ζε επζεία).
Κξηηήξην 69 (ρήκα 55).
Ζ ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε, γηα λα απνηεινύλ Αξκνληθή Σεηξάδα, ηέζζεξα δηαηεηαγκέλα ζπλεπζεηαθά ζεκεία Α, Γ, Β, Γ, είλαη, ν θύθινο δηακέηξνπ ΚΛ ή (κ), λα πεξλά από ηα δύν Οξζννπηηθά εκεία Ζ, Ζ′ ηεο ηεηξάδαο
απηήο (§ 14.1)
(όπνπ Κ, Λ είλαη ηα κέζα ησλ ηκεκάησλ ΑΒ, ΓΓ, αληίζηνηρα).

Απόδεημε.
1νο Σξόπνο (Με βάζε γλσζηνύ καο Θεσξήκαηνο).
(α).Αλαγθαίν.
Αλ ηα δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Γ, Β, Γ, απνηεινύλ πξαγκαηηθά Αξκνληθή Σεηξάδα, ζα απνδείμνπκε όηη ν θύθινο (κ) πεξλά από ηα Ζ, Ζ′.

Γωλία τόμνπ φ = 45°

(θ)
φ
τ
Α

(ι)

Ζ

τ

(κ)
φ

τ'

φ

Κ Γ Π Θ

Β

Λ

Γ

Ζ'

ρήκα 55.

ύκθσλα κε όζα έρνπλ πξναλαθεξζεί γηα ηα Οξζννπηηθά εκεία (§ 14.1),
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από ηα ζεκεία απηά, ηα ηκήκαηα ΑΒ, ΓΓ πξέπεη λα θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο.
Γειαδή νη θύθινη δηακέηξσλ ΑΒ, ΓΓ πξέπεη λα πεξλνύλ από ηα Ζ, Ζ′ θαη
άξα ηα Ζ, Ζ′ ηαπηίδνληαη κε ηηο ηνκέο ησλ δύν θύθισλ απηώλ.
Έηζη, αλ (Κ, η) ή (θ) θαη (Λ, η′) ή (ι) είλαη θύθινη δηακέηξσλ ΑΒ θαη ΓΓ αληίζηνηρα, ηόηε ν θύθινο (κ) γηα λα πεξλά από ηα Ζ, Ζ′, ζα πξέπεη νη γσλίεο
ΚΖΛ, ΚΖ′Λ λα είλαη νξζέο.
Σνύην όκσο αιεζεύεη, θαζώο πρ ν θύθινο (ι), ρσξίδεη αξκνληθά ηελ δηάκεηξν ΑΒ ηνπ θύθινπ (θ), πνπ ζεκαίλεη όηη νη θύθινη (θ), (ι) είλαη νξζνγώληνη.
Γειαδή, νη αθηίλεο ηνπο ΚΖ, ΛΖ είλαη θάζεηεο, νπόηε πξαγκαηηθά ν θύθινο
(κ) πεξλά από ηα Ζ, Ζ′.
(β). Ηθαλό.
Γειαδή, αλ ν θύθινο (κ) πεξλά από ηα Ζ, Ζ′ (πνπ απνηεινύλ ηηο ηνκέο ησλ
θύθισλ δηακέηξσλ ΑΒ θαη ΓΓ), ζα απνδείμνπκε όηη ε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Γ,
Β, Γ είλαη αξκνληθή.
Πξαγκαηηθά, ζηελ πεξίπησζε απηή, νη γσλίεο ΚΖΛ, ΚΖ′Λ, ζα είλαη νξζέο θαη
επεηδή νη ΚΖ, ΛΖ είλαη αθηίλεο ησλ θύθισλ (θ), (ι), νη θύθινη απηνί είλαη νξζνγώληνη θαη επεηδή πρ ε ΑΒ είλαη δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (θ), απηή (ε ΑΒ) ζα
ηέκλεηαη από ηνλ θύθιν (ι) αξκνληθά, ζηα ζεκεία Γ, Γ.
2νο Σξόπνο.
(α).Αλαγθαίν.
Αλ ηα Α, Γ, Β, Γ απνηεινύλ Αξκνληθή Σεηξάδα, ζα απνδείμνπκε όηη ν θύθινο (κ), πεξλά από ηα Ζ, Ζ′.
Δίλαη γλσζηό (§ 12.2), όηη: ∠ΑΖΓ= ∠ΓΖΒ= ∠ΒΖΓ=450.

(1).

Αθόκε είλαη: ∠ΓΖΛ = ∠ΖΓΛ = ∠ΖΓΓ = ∠ΓΖΠ ή ∠ΓΖΛ = ∠ΓΖΠ.

(2).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (1), (2) ⇒

∠ΓΖΒ - ∠ΓΖΠ = ∠ΒΖΓ - ∠ΓΖΛ ⇒∠ΠΖΒ = ∠ΒΖΛ.
Δπίζεο είλαη:

∠ΠΖΒ = ∠ΖΑΒ.

(3).
(4).

Από ηηο ζρέζεηο (3), (4) ⇒∠ΒΖΛ = ∠ΖΑΒ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε ΛΖ είλαη εθαπηόκελε ζηνλ θύθιν (θ) θαη επεηδή ε ΚΖ είλαη αθηίλα, ζα είλαη ∠ΚΖΛ=1L.
πλεπώο, ν θύθινο (κ) δηακέηξνπ ΚΛ ζα πεξλά πξαγκαηηθά από ην Ζ, αιιά
θαη από ην ζπκκεηξηθό ηνπ Ζ′.
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(β). Ηθαλό.
Γειαδή, αλ ν θύθινο (κ) πεξλά από ηα Ζ, Ζ′ ζα απνδείμνπκε όηη ε ηεηξάδα
Α, Γ, Β, Γ, είλαη Αξκνληθή.
Πξαγκαηηθά, είλαη:

∠ΑΖΓ = ∠ΒΖΓ,

(5).

σο ζπκπιεξώκαηα ηεο γσλίαο ΓΖΒ.
Αθόκε, επεηδή ΛΖ ⊥ΚΖ, ε ΛΖ είλαη εθαπηνκέλε ζηνλ θύθιν (θ). Άξα, ∠ΒΖΛ
= ∠ΖΑΒ= ∠ΒΖΠ

ή

∠ΒΖΛ = ∠ΒΖΠ.

(6).

Δπίζεο είλαη: ∠ΠΖΓ = ∠ΓΓΖ= ∠ΛΓΖ = ∠ΓΖΛ, ή ∠ΓΖΛ = ∠ΠΖΓ.

(7).

Πξνζζέηνληαο ηηο γσλίεο ησλ ζρέζεσλ (6) θαη (7) θαηά κέιε παίξλνπκε:

∠ΒΖΛ+ ∠ΛΖΓ= ∠ΒΖΠ + ∠ΠΖΓ ή ∠ΒΖΓ = ∠ΒΖΓ.

(8).

Αιιά ∠ΓΖΒ + ∠ΒΖΓ=1L, νπόηε ∠ΓΖΒ = ∠ΒΖΓ=45 θαη ιόγσ ηεο (5), ζα εί0

λαη: ∠ΑΖΓ = ∠ΓΖΒ= ∠ΒΖΓ =450. Άξα, ε δέζκε Ζ(ΑΓΒΓ) ζα είλαη Καλνληθή
θαη επνκέλσο απηή ζα ηέκλεη αξκνληθά ηελ επζεία ΑΓ ζηα ζεκεία Α, Γ, Β, Γ
(νξηζκόο § 12.2).
Πόξηζκα 1.
ε θάζε Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ Α, Γ, Β, Γ, νη ηξεηο θύθινη δηακέηξσλ
ΑΒ, ΓΓ, ΚΛ, ζπληξέρνπλ ζην δεύγνο Οξζννπηηθώλ εκείσλ ηεο ηεηξάδαο
απηήο (όπνπ Κ, Λ, ηα κέζα ησλ ηκεκάησλ ΑΒ, ΓΓ, αληίζηνηρα).
Απόδεημε.
Σνύην αιεζεύεη, ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ αλαγθαίν.
Πόξηζκα 2.
Αλ κία δέζκε ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, ηόηε
απηή είλαη θαη Καλνληθή, θαη αληίζηξνθα.

Απόδεημε.
Ζ απόδεημε ηνύηνπ πξνθύπηεη από ηελ παξαπάλσ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο
69, θαζώο ηα ζεκεία Ζ, Ζ′, όπσο θαηαζθεπάζζεθαλ, είλαη Οξζννπηηθά θαη ε
δέζκε Ζ(ΑΒΓΓ) είλαη Αξκνληθή, αθνύ ε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, είλαη
Αξκνληθή.Δμάιινπ ηνύην απνδεηθλύεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 12.2.
Παξαηεξήζεηο.
(α). ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.13 (γ), νη δύν θύθινη (θ), (ι), απνηεινύλ
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Αξκνληθή Γέζκε Κύθισλ Α′ είδνπο, θαζώο ε ηεηξάδα Α, Γ, Β, Γ, είλαη αξκνληθή.
(β). Σν θξηηήξην 69 είλαη ζεκαληηθό γηαηί ζε απηό βαζίδνληαη νη απνδείμεηο
πνιιώλ Πξνηάζεσλ.
(γ). Ζ απόδεημε ηνπ Κξηηεξίνπ απηνύ, είλαη δπλαηό λα γίλεη θαη κε άιινπο
ηξόπνπο (Βιέπε Πξόηαζε 92).
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 32 α, , 70, 71, 72, 92.
15.11. Ζ Μνλαδηθόηεηα ηνπ Εεύγνπο Οξζννπηηθώλ εκείσλ πλεπζεηαθήο
Κιεηζηήο Αξκνληθήο Δμάδαο εκείσλ.
Αξκνληθή Γέζκε Σξηώλ Κύθισλ.
Πξόηαζε 70 (ρήκα 56).
Κάζε πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ, δηαζέηεη έλα κόλν δεύγνο Οξζννπηηθώλ εκείσλ (§ 14.1).

Απόδεημε.
Έζησ, ζε επζεία (ε), Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε.
ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δμάδαο εκείσλ
(§11.1β), απηή πξέπεη λα έρεη αξκνληθέο ηηο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο:
Α, Β, Γ, Δ - Β, Γ, Γ, Ε - Γ, Γ, Δ, Α
- Γ, Δ, Ε, Β - Δ, Ε, Α, Γ - Ε, Α, Β, Γ.

(1).

Γηα ηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 70, επηθαινύκαζηε ηε λέα Μέζνδό καο ησλ
«Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ» (§ 13.1).
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, γξάθνπκε ηνπο θύθινπο (ν), (θ) δηακέηξσλ ΑΓ θαη ΒΔ αληίζηνηρα, πνπ ηέκλνληαη ζηα ζπκκεηξηθά ζεκεία , ',
σο πξνο ηελ (ε).
Φέξνπκε ηηο Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ παξαπάλσ ζρέζε (1) θαη ζεσξήζνπκε ην ηξίγσλν ΑΓ ζην νπνίν επεηδή (ΑΓΒΔ)=1 θαη ∠ΒΔ=900 , ν θύθινο (θ) είλαη
Απνιιώληνο, νπόηε ∠ΑΒ= ∠ΒΓ.

(2).
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ρήκα 56.

Αθόκε, ζην ηξίγσλν ΓΔ, επεηδή είλαη (ΓΔΓΑ)=1 ή (ΔΓΓΑ)=1 θαη ∠ΑΓ=900,
ν θύθινο (ν) είλαη Απνιιώληνο, νπόηε ∠ΓΓ= ∠ΓΔ.

(3).

Δπίζεο είλαη ∠ΑΒ= ∠ΓΔ,

(4).

σο ζπκπιεξώκαηα ηεο γσλίαο ΒΓ.
Έηζη, από ηηο ζρέζεηο ησλ (2), (3), (4) πξνθύπηεη όηη:.

∠ΑΒ= ∠ΒΓ= ∠ΓΓ= ∠ΓΔ=σ.

(5).

Αιιά, ∠ΑΒ+ ∠ΒΓ+ ∠ΓΓ=3σ=900 νπόηε: σ=300 .

(6).

Δμάιινπ, επεηδή ζην ηξίγσλν ΑΔ, είλαη ∠ΑΓ= ∠ΓΔ θαη από ηε ζρέζε (1)
είλαη (ΔΑΕΓ)=1 ή (ΑΔΓΕ)=1 ε Γ ζα είλαη εζσηεξηθή θαη ε ΑΕ ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΔ, νπόηε ∠ΓΕ=1L.
Μεηά ηα παξαπάλσ θαη αλ Ε′ είλαη ζεκεία ηεο πξνέθηαζεο ηεο Ε πξνο ην
, ηόηε εύθνια πξνθύπηεη όηη ∠ΔΕ= ∠Ε′Α=σ=300.

(7).

Έηζη, από ηηο (5), (6), (7) πξνθύπηεη όηη:

∠ΑΒ= ∠ΒΓ= ∠ΓΓ= ∠ΓΔ= ∠ΔΕ= ∠Ε′Α=σ=300.

(8).

Σνύην ζεκαίλεη όηη ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ), είλαη Καλνληθή (Οξηζκόο § 12. 3).
Αθόκε, επεηδή ε

∠ΓΕ=900 θαη ν θύθινο δηακέηξνπ ΓΕ πεξλάεη από ην ,

πξνθαλώο θαη από ην '.
Έηζη, αθνύ γηα ηα ζεκεία , ' είλαη ∠ΑΓ= ∠ΒΔ= ∠ΓΕ=900, ζύκθσλα κε
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ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 12.3), απηά είλαη «Οξζννπηηθά εκεία», γηα ηελ Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, ελώ είλαη θαη κνλαδηθά, θαζώο απηά
ηαπηίδνληαη κε ηηο δύν ηνκέο , ′, ησλ δύν ζηαζεξώλ ηεκλόκελσλ θύθισλ
δηακέηξσλ ΑΓ, ΒΔ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ηα , ′ είλαη κνλαδηθά.
Πόξηζκα 1.
Οη ηξεηο θύθινη δηακέηξσλ ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ, πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Δμάδαο εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, ζπληξέρνπλ ζην δεύγνο ησλ Οξζννπηηθώλ εκείσλ
ηεο εμάδαο απηήο, ελώ, νη ηξεηο θύθινη απηνί, απνηεινύλ Αξκνληθή Γέζκε
Σξηώλ Κύθισλ, Α′ είδνπο.

Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, από ηελ παξαπάλσ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 70, πξνθύπηεη όηη
από ηα , ′, ηα ηκήκαηα ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο, νπόηε νη
ηξεηο θύθινη απηνί πεξλνύλ πξαγκαηηθά από ηα , ′.
Πόξηζκα 2.
Αλ κία δέζκε ησλ έμη αθηηλώλ είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, ηόηε απηή είλαη θαη Καλνληθή θαη αληίζηξνθα.

Απόδεημε.
Ζ απόδεημε ηνύηνπ πξνθύπηεη από ηελ παξαπάλσ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο
70, θαζώο ηα ζεκεία , ′, όπσο θαηαζθεπάζζεθαλ, είλαη Οξζννπηηθά θαη ε
δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) είλαη Αξκνληθή, αθνύ ε εμάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε,
είλαη Αξκνληθή.
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.13(γ). νη θύθινη απηνί, απνηεινύλ
Αξκνληθή Γέζκε ηξηώλ Κύθισλ, θαζώο ε εμάδα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, είλαη Αξκνληθή.
Δίλαη θαλεξό όηη ηα Οξζννπηηθά εκεία , ′, είλαη δπλαηό λα νξηζζνύλ θαη
σο ηνκέο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ δεύγνπο θύθισλ δηακέηξσλ ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ.
πκπέξαζκα.
Μεηά ηα παξαπάλσ, βγαίλεη ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
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Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ δεύγνπο ησλ Οξζννπηηθώλ εκείσλ , ′, θάζε Αξκνληθήο Δμάδαο εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, αξθεί λα νξίζνπκε ηηο ηνκέο δύν
θύθισλ δηακέηξσλ ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ.

Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ παξαπάλσ Πξόηαζε πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(γ). Πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθή Πξόηαζε, θαζώο ζα καο ρξεζηκεύζεη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο παξαθάησ (Λήκκα). ρεηηθή είλαη θαη ε παξάγξαθνο 3.4
(Δηδηθή πεξίπησζε).
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 32α, 62, 68, 69, 70, 71, 72.
15.12. Ζ Μνλαδηθόηεηα ηνπ Εεύγνπο Οξζννπηηθώλ εκείσλ πλεπζεηαθήο
Κιεηζηήο Αξκνληθήο Οθηάδαο εκείσλ.
Αξκνληθή Γέζκε Σεζζάξσλ Κύθισλ.
Πξόηαζε 71 (ρήκα 53).
Κάζε πλεπζεηαθή Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ, δηαζέηεη έλα κόλν δεύγνο Οξζννπηηθώλ εκείσλ (§ 14.1).

Απόδεημε.
Έζησ, ζε επζεία (ε), Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ.
ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Οθηάδαο εκείσλ
(§11.1γ), απηή πξέπεη λα έρεη αξκνληθέο ηηο νθηώ παξαθάησ δηαδνρηθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο:
Α, Β, Γ, Ε - Β, Γ, Γ, Ζ - Γ, Γ, Δ, Θ – Γ, Δ, Ε, Α
- Δ, Ε, Ζ, Β - Ε, Ζ, Θ, Γ - Ζ, Θ, Α, Γ - Θ, Α, Β, Δ,

(1).

αιιά αξκνληθέο ζα λα έρεη θαη ηηο παξαθάησ δύν ηεηξάδεο ζεκείσλ:
Α, Γ, Δ, Ζ – Β, Γ, Ε, Θ (§ 11.1 θαη §12.6).

(1′).

Γηα ηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 71, επηθαινύκαζηε ηε λέα Μέζνδό καο ησλ
«Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ» (§. 13.1).
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, γξάθνπκε ηνπο θύθινπο (θ), (κ) δηακέηξσλ ΑΔ θαη ΓΖ αληίζηνηρα, πνπ ηέκλνληαη ζηα ζπκκεηξηθά ζεκεία Ρ, Ρ',
σο πξνο ηελ (ε).
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Φέξνπκε ηηο ΡΑ, ΡΓ, ΡΔ, ΡΖ.
ην νξζνγώλην ηξίγσλν ΡΑΔ, επεηδή, από ηελ ππόζεζε, ηα Γ, Ζ ρσξίδνπλ
αξκνληθά ηα Α, Δ (§ 12.6) θαη επεηδή ∠ΓΡΖ=1L, ν θύθινο ΡΓΖ είλαη Απνιιώληνο, νπόηε ε ΡΓ είλαη εζσηεξηθή θαη ε ΡΖ εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο νξζήο γσλίαο ΑΡΔ. Άξα, ζα είλαη ∠ΑΡΓ= ∠ΓΡΔ=∠ΑΡΔ/2=450.
Μεηά ηα παξαπάλσ εύθνια βξίζθνπκε θαη όηη ∠ΔΡΖ=450, θαζώο θαη

∠ΓΡΖ=1L.
Αθόκε, αλ Ζ′ είλαη ζεκείν ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΡΖ πξνο ην Ρ, ζα είλαη θαη

∠ΑΡΖ′=450. Άξα ζα είλαη:

∠ΑΡΓ= ∠ΓΡΔ=∠ΔΡΖ=∠ΑΡΖ′=450.

(2).

ηε ζπλέρεηα θέξνπκε θαη ηηο ΡΒ, ΡΓ, ΡΕ, ΡΘ.
Δπεηδή ε ηεηξάδα Β, Γ, Γ, Ζ, δίλεηαη όηη είλαη αξκνληθή (§ 11.1 γ) θαη

∠ΓΡΖ=1L, ζην ηξίγσλν ΡΒΓ, ν θύθινο ΡΓΖ είλαη Απνιιώληνο, νπόηε:
Άξα από ηηο (2) θαη (3)

∠ΒΡΓ=∠ΓΡΓ=β.

(3).

⇒∠ΑΡΒ=∠ΓΡΔ=α.

(4).

Όκνηα, επεηδή ε ηεηξάδα Γ, Δ, Ε, Α, είλαη αξκνληθή θαη επεηδή ∠ΑΡΔ=1L, αλ
ιεθζεί ππόςε θαη ε (4)

⇒∠ΓΡΔ=∠ΔΡΕ=α,

νπόηε, από ηελ (5), ιόγσ θαη ησλ (2) θαη (3)

(5).

⇒∠ΓΡΓ=∠ΕΡΖ=β.

(6).

Αιιά είλαη ∠ΑΡΒ+ ∠ΒΡΓ+ ∠ΓΡΓ+∠ΓΡΔ=1L=2α+2β ή 2α+2β=1L θαη ∠ΒΡΕ
= ∠ΒΡΓ +∠ΓΡΓ +∠ΓΡΔ +∠ΔΡΕ=2α+2β=1L, νπόηε θαη ∠ΒΡΕ=1L,
Γειαδή ν θύθινο δηακέηξνπ ΒΕ πεξλά από ην Ρ.
Αθόκε, επεηδή ε ηεηξάδα Α, Β, Γ, Ε, είλαη αξκνληθή από ηελ ππόζεζε θαη
επεηδή ∠ΒΡΕ=1L, ζην ηξίγσλν ΡΑΓ ε ΡΒ ζα είλαη δηρνηόκνο θαη άξα

∠ΑΡΒ= ∠ΒΡΓ= α=β.
Δμάιινπ, είλαη ∠ΑΡΒ= ∠ΒΡΓ= ∠ΑΡΓ/2=450/2= 22,50, ή α=β=22,50.
Δπνκέλσο από ηηο (3)-(6) παίξλνπκε ∠ΑΡΒ= ∠ΒΡΓ= ∠ΓΡΓ= ∠ΓΡΔ=

∠ΔΡΕ= ∠ΕΡΖ = 22,50.
Έηζη, επεηδή ∠ΒΡΓ= ∠ΓΡΕ=2.22,50=450 θαη επεηδή ε ηεηξάδα Β, Γ, Ε, Θ, είλαη αξκνληθή, θαζώο αλήθεη ζηελ Αξκνληθή Οθηάδα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ (§
12.6) θαη ν θύθινο δηακέηξνπ ΓΘ, ζα είλαη Απνιιώληνο θαη άξα ζα πεξλά
από ην Ρ, νπόηε θαη ∠ΓΡΘ=1L [Μεηά ηα παξαπάλσ, εύθνια βξίζθνπκε θαη
όηη: ∠ΖΡΘ=∠ΑΡΘ′= 22,50, νπόηε ε δέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘ),είλαη Καλνληθή].
πλεπώο, αθνύ γηα ηα ζεκεία Ρ, Ρ' είλαη ∠ΑΡΔ= ∠ΒΡΕ=∠ΓΡΖ= ∠ΓΡΘ=900,
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ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 14.1), απηά είλαη «Οξζννπηηθά εκεία»,
γηα ηελ Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, ελώ είλαη θαη κνλαδηθά, θαζώο απηά ηαπηίδνληαη κε ηηο δύν ηνκέο Ρ, Ρ′, ησλ δύν ζηαζεξώλ ηεκλόκελσλ θύθισλ δηακέηξσλ ΑΔ, ΓΖ.
Πόξηζκα 1.
Οη ηέζζεξηο θύθινη δηακέηξσλ ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ, ΓΘ, πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο
Οθηάδαο εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, ζπληξέρνπλ ζην δεύγνο ησλ Οξζννπηηθώλ εκείσλ ηεο νθηάδαο απηήο, ελώ, νη ηέζζεξηο θύθινη απηνί, απνηεινύλ Αξκνληθή Γέζκε Σεζζάξσλ Κύθισλ, Α′ είδνπο.

Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, από ηελ παξαπάλσ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 71, πξνθύπηεη όηη
από ηα Ρ, Ρ′, ηα ηκήκαηα ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ, ΓΘ, θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο, νπόηε
νη ηέζζεξηο θύθινη απηνί πεξλνύλ από ηα Ρ, Ρ′. Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 12.13(γ). νη θύθινη απηνί, απνηεινύλ Αξκνληθή Γέζκε Σεζζάξσλ Κύθισλ, θαζώο ε νθηάδα απηή είλαη Αξκνληθή.
Πόξηζκα 2.
Αλ κία δέζκε ησλ νθηώ αθηηλώλ είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, ηόηε απηή
είλαη θαη Καλνληθή θαη αληίζηξνθα.

Απόδεημε.
Ζ απόδεημε ηνύηνπ πξνθύπηεη από ηελ παξαπάλσ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο
71, θαζώο ηα ζεκεία Ρ, Ρ′, όπσο θαηαζθεπάζζεθαλ, είλαη Οξζννπηηθά θαη ε
δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘ) είλαη Αξκνληθή, αθνύ ε νθηάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ,
Ε, Ζ, Θ, είλαη Αξκνληθή.
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.13 (γ), νη θύθινη απηνί, απνηεινύλ
Αξκνληθή Γέζκε ηεζζάξσλ Κύθισλ, θαζώο ε νθηάδα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ,
είλαη Αξκνληθή.
Δίλαη θαλεξό όηη ηα Οξζννπηηθά εκεία Ρ, Ρ′, είλαη δπλαηό λα νξηζζνύλ θαη
σο ηνκέο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ δεύγνπο θύθισλ δηακέηξσλ ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ,
ΓΘ.
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πκπέξαζκα.
Μεηά ηα παξαπάλσ, βγαίλεη ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ δεύγνπο ησλ Οξζννπηηθώλ εκείσλ Ρ, Ρ′, θάζε Αξκνληθήο Οθηάδαο εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, αξθεί λα νξίζνπκε ηηο ηνκέο
δύν θύθισλ δηακέηξσλ ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ, ΓΘ.

Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ παξαπάλσ Πξόηαζε πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(β). Πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθή Πξόηαζε, θαζώο ζα καο ρξεζηκεύζεη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο παξαθάησ (Λήκκα).
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 32α, 62, 63, 68, 69, 70, 72.
15.13. Ζ Μνλαδηθόηεηα ηνπ Εεύγνπο Οξζννπηηθώλ εκείσλ πλεπζεηαθήο
Κιεηζηήο Αξκνληθήο Γεθάδαο εκείσλ.
Αξκνληθή Γέζκε Πέληε Κύθισλ.
Πξόηαζε 72 (ρήκα 47).
Κάζε Κιεηζηή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ, δηαζέηεη έλα κόλν
δεύγνο Οξζννπηηθώλ εκείσλ (§ 14.1).

Απόδεημε.
Έζησ, ζε επζεία (ε), Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ε.
ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Γεθάδαο εκείσλ

(§

11.1δ), απηή πξέπεη λα έρεη αξκνληθέο ηηο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο:
Α, Β, Γ, Ζ, - Β, Γ, Γ, Θ, - Γ, Γ, Δ, Η, - Γ, Δ, Ε, Κ - Δ, Ε, Ζ, Α, Ε, Ζ, Θ, Β, - Ζ, Θ, Η , Γ, - Θ, Η, Κ, Γ, - Η, Κ, Α, Δ, - Κ, Α, Β, Ε.

(1).

Γηα ηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 72, επηθαινύκαζηε ηε λέα Μέζνδό καο ησλ
«Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ» (§ 13.1).
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, γξάθνπκε ηνπο θύθινπο (ν), (θ) δηακέηξσλ ΒΖ θαη ΓΘ αληίζηνηρα, πνπ ηέκλνληαη ζηα ζπκκεηξηθά ζεκεία , ',
σο πξνο ηελ (ε).

323 . πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο.

Φέξνπκε ηηο Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ παξαπάλσ ζρέζε (1) θαη ζεσξήζνπκε ην ηξίγσλν ΑΓ ζην νπνίν επεηδή (ΑΓΒΖ)=1 θαη ∠ΒΖ=900 , ν θύθινο (ν) είλαη
Απνιιώληνο, νπόηε ∠ΑΒ= ∠ΒΓ.

(2).

Αθόκε, ζην ηξίγσλν ΒΓ, επεηδή είλαη (ΒΓΓΘ)=1 θαη ∠ΓΘ=900, ν θύθινο
(θ) είλαη Απνιιώληνο, νπόηε ∠ΒΓ= ∠ΓΓ.

(3).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (2), (3), πξνθύπηεη όηη:.

∠ΑΒ= ∠ΒΓ= ∠ΓΓ=θ.

(4).

πλερίδνπκε όπσο παξαπάλσ θαη αλ ζεσξήζνπκε ην ηξίγσλν ΕΘ ζην
νπνίν επεηδή (ΘΕΖΒ)=1 θαη ∠ΒΖ=900 , ν θύθινο (ν) είλαη Απνιιώληνο,
νπόηε

∠ΕΖ= ∠ΖΘ.

(5).

Δπίζεο, ζην ηξίγσλν ΖΗ, επεηδή είλαη (ΗΖΘΓ)=1 θαη ∠ΓΘ=900, ν θύθινο (θ)
είλαη Απνιιώληνο, νπόηε ∠ΖΘ= ∠ΘΗ.

(6).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο ησλ (5), (6), πξνθύπηεη όηη:.

∠ΕΖ= ∠ΖΘ= ∠ΘΗ=σ.

(7).

Δμάιινπ είλαη ∠ΒΓ= ∠ΖΘ, ή σ=θ,

(8).

σο ζπκπιεξώκαηα ηεο γσλίαο ΓΖ.
Από ηηο ζρέζεηο (4), (7), (8) πξνθύπηεη όηη:.

∠ΑΒ= ∠ΒΓ= ∠ΓΓ= ∠ΕΖ= ∠ΖΘ= ∠ΘΗ=θ=σ.

(9).

Δπεηδή είλαη ∠ΓΘ=900 θαη επεηδή, ιόγσ ηεο (9), είλαη θαη ∠ΓΓ= ∠ΘΗ, ζα
είλαη 1L= ∠ΓΘ- ∠ΓΓ+ ∠ΘΗ= ∠ΓΗ ή ∠ΓΗ=900 , νπόηε θαη ν θύθινο (ι), δηακέηξνπ ΓΗ, ζα πεξλά από ην , αιιά θαη από ην ζπκκεηξηθό ηνπ ', σο
πξνο ηελ (ε).
Δπίζεο επεηδή είλαη ∠ΒΖ=900

θαη επεηδή, ιόγσ ηεο (9), είλαη

∠ΑΒ= ∠ΕΖ, ζα είλαη 1L= ∠ΒΖ - ∠ΕΖ+ ∠ΑΒ= ∠ΑΕ ή ∠ΑΕ=900 , νπόηε
θαη ν θύθινο (κ), δηακέηξνπ ΑΕ, ζα πεξλά από ην , αιιά θαη από ην ζπκκεηξηθό ηνπ ', σο πξνο ηελ (ε).
Αθόκε, ζην ηξίγσλν ΔΖ, επεηδή είλαη (ΖΔΕΑ)=1 θαη ∠ΑΕ=900, ν θύθινο
(κ) είλαη Απνιιώληνο θαη ιόγσ ηεο (9), ζα είλαη: ∠ΔΕ= ∠ΕΖ=θ.

(10).

Δμάιινπ, ζην ηξίγσλν ΓΔ, επεηδή είλαη (ΓΔΓΗ)=1 θαη ∠ΓΗ=90 , ν θύθινο
0

(ι) είλαη Απνιιώληνο θαη ιόγσ ηεο (9), ζα είλαη: ∠ΔΓ= ∠ΓΓ=θ.
Έηζη, από ηηο ζρέζεηο ησλ (10), (11), πξνθύπηεη όηη:

(11).
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∠ΓΔ= ∠ΔΕ= θ.

(12).

Γειαδή, ζην ηξίγσλν ΓΕ ε Δ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΓΕ θαη επεηδή
είλαη (ΓΕΔΚ)=1, ζα είλαη ∠ΔΚ=900 θαη ν θύθινο (λ) δηακέηξνπ ΔΚ, ζα πεξλά
από ην , αιιά θαη από ην ζπκκεηξηθό ηνπ ', σο πξνο ηελ (ε).
Έηζη, αθνύ γηα ηα ζεκεία , ' είλαη ∠ΑΕ= ∠ΒΖ= ∠ΓΘ=∠ΓΗ= ∠ΔΚ=900,
ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 12.7), απηά είλαη «Οξζννπηηθά εκεία»,
γηα ηελ Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, ελώ είλαη θαη
κνλαδηθά, θαζώο απηά ηαπηίδνληαη κε ηηο δύν ηνκέο , ′, ησλ δύν ζηαζεξώλ
ηεκλόκελσλ θύθισλ δηακέηξσλ ΒΖ, ΓΘ.
[Από ηηο ζρέζεηο (9) κέρξη (12) ⇒ όηη

∠ΑΒ= ∠ΒΓ= ∠ΓΓ= ∠ΓΔ= ∠ΔΕ= ∠ΕΖ= ∠ΖΘ= ∠ΘΗ.

(13).

Άξα, από ηηο (13) ∠ΑΒ+ ∠ΒΓ+ ∠ΓΓ+ ∠ΓΔ+ ∠ΔΕ= ∠ΑΕ=1L ⇒

∠ΑΒ= ∠ΒΓ= ∠ΓΓ= ∠ΓΔ= ∠ΔΕ=(1/5)L=180,

(14).

νπόηε επεηδή θαη ∠ΔΚ= ∠Κ′Α= 1L, εύθνια πξνθύπηεη θαη όηη

∠ΗΚ= ∠Κ′Α= 180.

(15).

πλεπώο, από ηηο ζρέζεηο (13), (14), (15) ⇒∠ΑΒ= ∠ΒΓ= ∠ΓΓ= ∠ΓΔ=

∠ΔΕ= ∠ΕΖ= ∠ΖΘ= ∠ΘΗ= ∠ΗΚ= ∠Κ′Α= 180. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) είλαη θαλνληθή (νξηζκόο § 11.1 δ)].
Πόξηζκα 1.
Οη πέληε θύθινη δηακέηξσλ ΑΕ, ΒΖ, ΓΘ, ΓΗ, ΔΚ, πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο
Γεθάδαο εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, ζπληξέρνπλ ζην δεύγνο ησλ
Οξζννπηηθώλ εκείσλ ηεο δεθάδαο απηήο, ελώ νη πέληε θύθινη απηνί, απνηεινύλ Αξκνληθή Γέζκε Πέληε Κύθισλ Α′ είδνπο.

Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, από ηελ παξαπάλσ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 72, πξνθύπηεη όηη
από ηα , ′, ηα ηκήκαηα ΑΕ, ΒΖ, ΓΘ, ΓΗ, ΔΚ, θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο,
νπόηε νη πέληε θύθινη απηνί πεξλνύλ πξαγκαηηθά από ηα , ′. Αθόκε,
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.13(γ). νη θύθινη απηνί, απνηεινύλ Αξκνληθή Γέζκε πέληε Κύθισλ, θαζώο ε δεθάδα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, είλαη
Αξκνληθή.

325 . πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο.

Πόξηζκα 2.
Αλ κία δέζκε ησλ δέθα αθηηλώλ είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, ηόηε απηή
είλαη θαη Καλνληθή θαη αληίζηξνθα.

Απόδεημε.
Ζ απόδεημε ηνύηνπ πξνθύπηεη από ηελ παξαπάλσ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο
72, θαζώο ηα ζεκεία , ′, όπσο θαηαζθεπάζζεθαλ, είλαη Οξζννπηηθά θαη ε
δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) είλαη Αξκνληθή, αθνύ ε δεθάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ,
Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, είλαη Αξκνληθή.
Δίλαη θαλεξό όηη ηα Οξζννπηηθά εκεία , ′, είλαη δπλαηό λα νξηζζνύλ θαη
σο ηνκέο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ δεύγνπο θύθισλ δηακέηξσλ ΑΕ, ΒΖ, ΓΘ,
ΓΗ, ΔΚ.
πκπέξαζκα.
Μεηά ηα παξαπάλσ, βγαίλεη ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ δεύγνπο ησλ Οξζννπηηθώλ εκείσλ , ′, θάζε Αξκνληθήο Γεθάδαο εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, αξθεί λα νξίζνπκε ηηο
ηνκέο κόλν δύν θύθισλ δηακέηξσλ ΑΕ, ΒΖ, ΓΘ, ΓΗ, ΔΚ.

Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ παξαπάλσ Πξόηαζε πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(β). Πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθή Πξόηαζε, θαζώο ζα καο ρξεζηκεύζεη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο παξαθάησ (Λήκκα).
(γ). Δπεηδή, όπσο παξαπάλσ είδακε [ζρέζεηο (9) θαη (12)], είλαη ∠ΑΒ=

∠ΒΓ= ∠ΓΓ= ∠ΓΔ= ∠ΔΕ=θ θαη επεηδή ∠ΑΕ=900, ζα είλαη θ=(1/5).900
=180 =(1/5)L. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ), είλαη Καλνληθή
(Οξηζκόο § 12.7).
Μεηά ηα παξαπάλσ, αλ Κ′ είλαη ζεκείν ηεο πξνεθηάζεσο ηεο Κ, πξνο ην
, ζα είλαη θαη ∠ΑΚ'=1800- ∠ΑΚ=1800 -9.180 = 1800-1620 =180 =(1/5)L=θ.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 32α, 64, 68, 69, 70, 71.
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15.14. Ηδηόηεηα Εεύγνπο Οξζννπηηθώλ εκείσλ πλεπζεηαθήο Κιεηζηήο Αξκνληθήο Οθηάδαο εκείσλ.
Ηδηόηεηα Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ εθθπιηζκέλνπ επάλσ ζε επζεία.
Πξόηαζε 73 (ρήκαηα 52 θαη 53).
Γίλεηαη, ζε επζεία (ε), ε δηαηεηαγκέλε Κιεηζηή Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ Α,
Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ.
Αλ Κ, Λ, Μ, Ν, Σ, , είλαη ηα κέζα ησλ ηκεκάησλ ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ, ΓΘ, ΚΜ, ΛΝ,
αληίζηνηρα, λα απνδεηρζεί όηη θαη νη θύθινη (π), (ζ), (η) δηακέηξσλ ΚΜ, ΛΝ,
Σ, αληίζηνηρα, πεξλνύλ από ην δεύγνο ησλ Οξζννπηηθώλ εκείσλ Ρ, Ρ′
ηεο δνζκέλεο Οθηάδαο εκείσλ, από ηα νπνία πεξλνύλ θαη νη ηέζζεξηο θύθινη δηακέηξσλ ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ, ΓΘ (Πξόηαζε 71).

Απόδεημε.
(α).Αλάιπζε.
Δπεηδή, γηα ηε δνζκέλε Αξκνληθή Οθηάδα, νη δύν ηεηξάδεο ζεκείσλ Α, Γ, Δ,
Ζ θαη Β, Γ, Ε, Θ είλαη αξκνληθέο (§ 12.6) θαη επεηδή ε ηεηξάδα ζεκείσλ Κ, Λ,
Μ, Ν, είλαη αξκνληθή (Πξόηαζε 32α), αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ην Κξηηήξην 69, νδεγνύκαζηε ζηε παξαθάησ απόδεημε.
(β). ύλζεζε.
Γηα ηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 73, επεηδή πξόθεηηαη γηα Αξκνληθή πλεπζεηαθή εκεηνζεηξά, επηθαινύκαζηε ηε λέα Μέζνδό καο ησλ «Καλνληθώλ
Κεληξηθώλ Γεζκώλ» (§ 13.1).
Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκόζνπκε ηε κέζνδν απηή, γξάθνπκε ηνπο θύθινπο (θ),
(κ) δηακέηξσλ ΑΔ θαη ΓΖ αληίζηνηρα, πνπ ηέκλνληαη ζηα ζπκκεηξηθά ζεκεία
Ρ, Ρ', σο πξνο ηελ (ε).
ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Οθηάδαο εκείσλ

(§

11.1γ), απηή πξέπεη λα έρεη αξκνληθέο ηηο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο:
Α, Β, Γ, Ε -- Β, Γ, Γ, Ζ -- Γ, Γ, Δ, Θ – Γ, Δ, Ε, Α
- Δ, Ε, Ζ, Β – Ε, Ζ, Θ, Γ – Ζ, Θ, Α, Γ – Θ, Α,,Β, Δ,

(1).

αιιά αξκνληθέο ζα πξέπεη λα έρεη θαη ηηο παξαθάησ δύν ηεηξάδεο ζεκείσλ
(§ 12.6):

Α, Γ, Δ, Ζ – Β, Γ, Ε, Θ.

(1′).
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Φέξνπκε ηηο ΡΑ, ΡΒ, ΡΓ, ΡΓ, ΡΔ, ΡΕ, ΡΖ, ΡΘ, ΡΚ, ΡΛ, ΡΜ, ΡΝ, ΡΣ, Ρ.
ύκθσλα κε ηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 71, ηα Ρ, Ρ′ είλαη Οξζννπηηθά εκεία, γηα ηελ δνζκέλε Οθηάδα, αιιά θαη γηα ηηο δύν Αξκνληθέο Σεηξάδεο Α,
Γ, Δ, Ζ – Β, Γ, Ε, Θ.
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 71, νη δύν αξκνληθέο ηεηξάδεο ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ – Β, Γ, Ε, Θ, έρνπλ θνηλό δεύγνο Οξζννπηηθώλ
εκείσλ ηα Ρ, Ρ′.
Δπνκέλσο, αλ γηα ηηο δύν αξκνληθέο ηεηξάδεο απηέο, εθαξκόζνπκε ηελ
Πξόηαζε 69, νη δύν θύθινη δηακέηξσλ ΚΜ ή (π) θαη ΛΝ ή (ζ), ζα πεξλνύλ
από ηα Ρ, Ρ′.
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 32α θαη ε ηεηξάδα ζεκείσλ Κ, Λ, Μ, Ν, είλαη αξκνληθή θαη έρεη Οξζννπηηθά εκεία ηα Ρ, Ρ′, νπόηε
θαη γη’ απηή αλ εθαξκόζνπκε ηελ Πξόηαζε 69, ν θύθινο (η) δηακέηξνπ Σ,
ζα πεξλά από ηα Ρ, Ρ′.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηειεπηαίν απνδεηθλύεηαη σο εμήο:
Δπεηδή, από ηηο ζρέζεηο (1) θαη (1′), νη ηεηξάδεο ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ θαη Β, Γ,
Γ, Ζ, είλαη αξκνληθέο, ηα Γ, Ζ ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Δ θαη Β, Γ, ελώ
επεηδή νκνίσο, από ηηο ζρέζεηο (1) θαη (1′) θαη νη ηεηξάδεο ζεκείσλ Α, Γ, Δ,
Ζ θαη Ε, Δ, Γ, Α είλαη αξκνληθέο, ηα Α, Δ ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Γ, Ζ θαη Γ,
Ε.
Σνύην ζεκαίλεη όηη, έρνπκε εδώ όια ηα δνζκέλα ηεο Πξόηαζεο 32α, νπόηε
ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε απηή θαη ε ηεηξάδα ζεκείσλ Κ, Λ, Μ, Ν, είλαη
πξαγκαηηθά αξκνληθή θαη έρεη Οξζννπηηθά εκεία ηα Ρ, Ρ′, θαζώο ζύκθσλα
κε ηελ Πξόηαζε 32α θαη ηα ηκήκαηα ΚΜ, ΛΝ, θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο,
από ηα Ρ, Ρ′. Άξα, αλ θαη γηα ηελ ηεηξάδα απηή εθαξκόζνπκε ηελ Πξόηαζε
69 θαη ν θύθινο (η), ζα πεξλά από ηα Ρ, Ρ′.
Σέινο, ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 1 ηεο Πξόηαζεο 71 θαη νη ηέζζεξηο θύθινη
δηακέηξσλ ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ, ΓΘ, πεξλνύλ από ηα Ρ, Ρ′.
Μεηά ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε 73, εύθνια βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα:
πκπέξαζκα.
ε θάζε Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, νη επηά θύθινη δηακέηξσλ ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ, ΓΘ, ΚΜ, ΛΝ, Σ, πεξλνύλ από ην δεύγνο Ρ, Ρ′, ησλ
Οξζννπηηθώλ εκείσλ ηεο δέζκεο απηήο (όπνπ Κ, Λ, Μ, Ν, Σ, , είλαη ηα κέζα ησλ ηκεκάησλ ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ, ΓΘ, ΚΜ, ΛΝ, αληίζηνηρα).
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Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ παξαπάλσ Πξόηαζε πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(β). Πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθή Πξόηαζε, θαζώο ζα καο ρξεζηκεύζεη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο παξαθάησ (Λήκκα).
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 32α, 63, 68, 69, 71, 72.
15.15. Κξηηήξην Καλνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Σεηξάπιεπξνπ.
Δηδηθή Πεξίπησζε ηνπ Κξηηήξην 35 (§ 8.72).
Κξηηήξην 74 (ρήκα 57).
Κάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, είλαη Καλνληθό
(Σεηξάγσλν), αλ θαη κόλν αλ, ε δέζκε (ΑΓΒΓ) πνπ έρεη θέληξν ηπραίν ζεκείν  ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ θύθινπ (ν), είλαη Καλνληθή, ή Οξζννπηηθή
θαη Αξκνληθή.

Απόδεημε.
α). Δπζύ.

δ

γ
φ

Γειαδή, αλ ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη Καλνληθό (Σεηξάγσλν), ηόηε θαη ε
δέζκε (ΑΓΒΓ), είλαη Καλνληθή (§

φ

β
φ


(ε)

φ
Γ

Α

φ=1/2L=45
κνίξεο.

12.1), Οξζννπηηθή (§ 12.13), αιιά θαη
Αξκνληθή (§ 12.2).
νο

1

Ο

(ν)

Σξόπνο.

Ζ δέζκε (ΑΒΓΓ) πξνθαλώο είλαη Καλνληθή. Δίλαη όκσο θαη Οξζννπηηθή,

Β

Γ

θαζώο νη γσλίεο ΑΓ θαη ΒΓ είλαη νξζέο.

α

ρήκα 57.

Αθόκε ε δέζκε απηή είλαη θαη αξκνληθή, όπσο ζηελ παξάγξαθν 12.1 ή ηελ Καηαζθεπή 61 απνδεηθλύεηαη, αλ ηελ
ηκήζνπκε κε επζεία (ε), ζηα ζεκεία α, β, γ, δ.
2νο Σξόπνο (Με βάζε ην Κξηηήξην 35).
Όηη ε δέζκε απηή είλαη Καλνληθή θαη Οξζννπηηθή, απνδεηθλύνπκε θαη εδώ
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όπσο παξαπάλσ ζηνλ ηξόπν 1.
Σν Σεηξάγσλν ΑΒΓΓ είλαη θαη αξκνληθό, θαζώο είλαη ΑΒ.ΓΓ=ΒΓ.ΓΑ, ή επεηδή πξνθαλώο νη ΑΓ θαη ΒΓ είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν).
Έηζη, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 35 (§ 8.72), ε δέζκε (ΑΒΓΓ) είλαη
θαη αξκνληθή.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ε δέζκε (αβγδ) ή (ΑΓΒΓ) είλαη Αξκνληθή θαη Οξζννπηηθή, ηόηε θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, είλαη Καλνληθό (Σεηξάγσλν).
Πξαγκαηηθά, αθνύ ε δέζκε απηή είλαη Οξζνπηηθή, αλ ηελ ηκήζνπκε κε επζεία (ε), ζα έρεη νξζέο ηηο γσλίεο αγ θαη βδ.
Αθόκε, αθνύ είλαη αξκνληθή, ε ηεηξάδα ζεκείσλ α, β, γ, δ, ζα είλαη αξκνληθή.
Έηζη, ν θύθινο δηακέηξνπ βγ ζα είλαη Απνιιώληνο θαη ζα πεξλά από ην ,
νπόηε νη γσλίεο αβ θαη βγ ζα είλαη ίζεο θαη επεηδή ε γσλία αγ είλαη νξζή, νη γσλίεο αβ , βγ ζα είλαη 450.
Όκνηα βξίζθνπκε όηη θαη ν θύθινο δηακέηξνπ αγ είλαη Απνιιώληνο, νπόηε
ζηε ζπλέρεηα απνδεηθλύνπκε όηη θαη νη γσλίεο βγ, γδ είλαη 45ν.
πλεπώο ∠αβ =∠βγ =∠γδ =∠δA =450. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε δέζκε
(αβγδ) είλαη Καλνληθή, νπόηε θαη ε δέζκε (ΑΒΓΓ) ζα είλαη Καλνληθή. Σνύην πξνθαλώο ζεκαίλεη όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη Καλνληθό.
πκπέξαζκα.
Σν παξαπάλσ Κξηηήξην είλαη ζεκαληηθό, γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο,
ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ θαη γηαηί καο επηηξέπεη λα δώζνπκε
θαη ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό νξηζκό γηα ηελ Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε
Σεζζάξσλ Δπζεηώλ, εθηόο ηνπ αξρηθνύ νξηζκνύ (§ 12.1):
«Μηα Κεληξηθή Γέζκε Σεζζάξσλ Δπζεηώλ, θαινύκε Καλνληθή, αλ ηελ δέζκε
απηή θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν θαη νη ηνκέο ηεο κε ηνλ θύθιν
απηό απνηεινύλ θνξπθέο Καλνληθνύ ηεηξάπιεπξνπ (Σεηξάγσλνπ)».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, αλάινγα Κξηηήξηα, αιεζεύνπλ θαη ζε άιια
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Καλνληθά Πνιύπιεπξα, όπσο ην Καλνληθό Δμάπιεπξν, Οθηάπιεπξν, Γεθάπιεπξν, θηι., πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη ην Κξηηήξην 74 απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε ηνπ Κξηηήξηνπ 35 (§ 8.72).
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 75, 76, 77, 78, 96.
15.16. Κξηηήξην πκκεηξηθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Σεηξάπιεπξνπ.
Δηδηθή Πεξίπησζε ηνπ Κξηηήξηνπ 35 (§ 8.72) θαη Γελίθεπζε ηνπ Κξηηήξηνπ
74. (ηνηρεηώδεο θαη Βαζηθό Κξηηήξην).
(εκαληηθή Βνεζεηηθή Πξόηαζε).
Κξηηήξην 75 (ρήκα 58).
Κάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, είλαη πκκεηξηθό σο πξνο δηαγώληό ηνπ (ξνκβνεηδέο), αλ θαη κόλν αλ, ε δέζκε (ΑΓΒΓ),
πνπ έρεη θέληξν ηπραίν ζεκείν  ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ θύθινπ (ν), είλαη
πκκεηξηθή σο πξνο ηελ Γ ή Β, έρεη νξζή κηα από ηηο δύν γσλίεο ηεο ΑΓ
ή ΒΓ αληίζηνηρα, ελώ είλαη θαη Αξκνληθή.
Γ

Απόδεημε.
α). Δπζύ.

Β

Γ

Γειαδή, αλ ην θπξηό ηεηξάπιεπξν
α

Ο


β

(ν)

δηαγώληό ηνπ ΑΓ (ξνκβνεηδέο, νξνινγία § 14), ηόηε θαη ε δέζκε (ΑΓΒΓ)

ω
ω

ΑΒΓΓ είλαη πκκεηξηθό σο πξνο ηελ

γ

ή (αβγδ) είλαη πκκεηξηθή (§ 3.1) σο
πξνο ηελ Γ ή γ, έρεη νξζή ηελ γσ-

Α

λία ηεο ΑΓ ή αγ, ελώ είλαη θαη Αξκνληθή (§ 3.2).
1νο Σξόπνο (Με βάζε ην Κξηηήξην 35).
ρήκα 58.

δ

Πξαγκαηηθά, αθνύ ην ηεηξάπιεπξν
απηό είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ

ΑΓ, απηή ζα είλαη θαη δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (ν), νπόηε ∠αγ =∠ΑΓ =900.
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Δπίζεο, επεηδή ΒΓ=ΓΓ ή ∠ΒΓ =∠ΓΓ ή ∠βγ =∠γδ , ή ε δέζκε (βγδ)
είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ γ.
Αθόκε, εύθνια βξίζθνπκε όηη νη δηαγώληεο ηνπ ηεηξάπιεπξνπ απηνύ είλαη
ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), νπόηε απηό είλαη αξκνληθό (Λόγσ ζπκκεηξίαο ε ΑΓ πεξλά από ηελ ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Β θαη Γ).
Σνύην, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηήξηνπ 35, ζεκαίλεη όηη θαη ε δέζκε
(ΑΒΓΓ) ή (αβγδ), είλαη αξκνληθή.
[Όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη αξκνληθό, πξνθύπηεη θαη από ην γεγνλόο
όηη απηό έρεη ίζα ηα δύν γηλόκελα ησλ απέλαληη πιεπξώλ ηνπ
(ΑΒ.ΓΓ=ΒΓ.ΓΑ)].
2νο Σξόπνο.
Απνδεηθλύνπκε, όπσο παξαπάλσ ζηνλ ηξόπν 1, όηη ην δνζκέλν ηεηξάπιεπξν είλαη αξκνληθό, νπόηε, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 35 ε δέζκε (ΑΒΓΓ) ή (αβγδ), είλαη αξκνληθή.
Δπίζεο, όηη ε γσλία αγ είλαη νξζή, απνδεηθλύνπκε όπσο ζηνλ ηξόπν 1.
Έηζη, αθνύ ε δέζκε (αβγδ) είλαη αξκνληθή, αλ ηελ ηκήζνπκε κε επζεία (ε)
θαη ε ζπλεπζεηαθή ηεηξάδα ζεκείσλ α, β, γ, δ ζα είλαη αξκνληθή θαη επεηδή
θαη ε γσλία αγ είλαη νξζή, ζην ηξίγσλν βδ, ν θύθινο αγ ζα είλαη Απνιιώληνο, νπόηε ε γ ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο βδ, ή όηη νη β, δ είλαη
ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ γ (§ 3.1).
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ε δέζκε (αβγδ) ή (ΑΓΒΓ) είλαη ζπκκεηξηθή ή Αξκνληθή θαη
έρεη ηε γσλία αγ ή ΑΓ νξζή, ηόηε θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΑΓ (ξνκβνεηδέο).
---Αλ ε δέζκε (αβγδ) ή (ΑΒΓΓ) έρεη ζπκκεηξηθέο ηηο β, δ σο πξνο ηελ
γ θαη ∠αγ =1L, ηόηε ζα είλαη θαη ∠ΒΓ = ∠ΓΓ ή ΒΓ= ΓΓ θαη επεηδή

∠αγ = ∠ΑΓ =1L, ζπλεπάγεηαη όηη ε ΑΓ είλαη δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (ν)
θαη όηη ε ΑΓ ζα είλαη κεζνθάζεηε ζηελ ΒΓ, νπόηε θαη ΒΑ=ΑΓ. Άξα ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΑΓ (ξνκβνεηδέο).
--- Αλ ε δέζκε (αβγδ) ή (ΑΒΓΓ) είλαη αξκνληθή θαη έρεη ηε γσλία αγ ή
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ΑΓ νξζή, ηόηε ζην ηξίγσλν βδ ν θύθινο αγ ζα είλαη Απνιιώληνο, νπόηε
ε γ ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο βδ θαη άξα αλ ζπλερίζνπκε όπσο ζηελ
πξνεγνύκελε πεξίπησζε, βξίζθνπκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΑΓ.
πκπέξαζκα.
Σν παξαπάλσ Κξηηήξην είλαη ζεκαληηθό, γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο,
ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ θαη γηαηί καο επηηξέπεη λα δώζνπκε
θαη ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό νξηζκό γηα ηελ πκκεηξηθή Κεληξηθή Γέζκε
Γύν Αθηηλώλ, εθηόο ηνπ αξρηθνύ νξηζκνύ (§ 3.1):
«Μηα Κεληξηθή Γέζκε Σεζζάξσλ Αθηηλώλ, θαινύκε πκκεηξηθή, αλ ηελ δέζκε απηή θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν θαη νη ηνκέο ηεο κε ηνλ
θύθιν απηό απνηεινύλ θνξπθέο πκκεηξηθνύ ηεηξάπιεπξνπ σο πξνο δηαγώληό ηνπ (ξνκβνεηδέο)».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Όπσο είδακε (§ 7) θαη ζα δνύκε αξγόηεξα, θπξίσο ζην Γ′ Μέξνο, αλάινγα Κξηηήξηα, αιεζεύνπλ θαη ζε άιια πκκεηξηθά Πνιύπιεπξα, όπσο ην
πκκεηξηθό Δμάπιεπξν, Οθηάπιεπξν, , θηι..
(β). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 74, 76, 77, 78, 158.
15.17. Κξηηήξην Καλνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ ζε Κύθιν Δμάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξην 74 (§ 15.15) θαη ζε Δγγεγξακκέλν Καλνληθό Δμάπιεπξν.
Κξηηήξην 76 (ρήκα 59).
Κάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη Καλνληθό, αλ
θαη κόλν αλ, ε δέζκε (ΑΓΒΓΔΕ) πνπ έρεη θέληξν ηπραίν ζεκείν  ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ θύθινπ (ν), είλαη Καλνληθή ή Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή.

Απόδεημε.
α). Δπζύ.
Γειαδή, αλ ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη Καλνληθό, ηόηε θαη ε δέζκε
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(ΑΓΒΓΔΕ) ή (αβγδεδ), είλαη Καλνληθή (§ 12.3), Οξζννπηηθή (§ 12.13), αιιά
θαη Αξκνληθή (§ 12.4).
φ

φ

φ
α

(ε)

β

γ

φ

φ=1/3L=30 κνίξεο.

φ

δ

δ

ε
Ε



A

φ

(ν)

Δ

Β

Ο

Γ

Γ
ρήκα 59.

1νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 62).
Ζ δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) ή (αβγδεδ) πξνθαλώο είλαη Καλνληθή. Δίλαη όκσο θαη
Οξζννπηηθή, θαζώο νη γσλίεο ΑΓ, ΒΔ θαη ΓΕ είλαη νξζέο.
Αθόκε, αθνύ ε δέζκε απηή είλαη Καλνληθή θαη Οξζννπηηθή, ζα είλαη θαη αξκνληθή, όπσο ζηελ παξάγξαθν 12.4 ή ηελ Καηαζθεπή 62 απνδεηθλύεηαη [αλ
ηελ ηκήζνπκε θπζηθά κε επζεία (ε), ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ].
2νο Σξόπνο (Με βάζε ην Κξηηήξην 75).
Όηη ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) ή (αβγδεδ) είλαη Καλνληθή θαη Οξζννπηηθή, απνδεηθλύνπκε θαη εδώ όπσο παξαπάλσ ζηνλ ηξόπν 1.
Δπεηδή, ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΒΓΓΕ, ΓΓΔΑ, ΓΔΕΒ, ΔΕΑΓ, ΕΑΒΓ, είλαη
πξνθαλώο ζπκκεηξηθά σο πξνο κία δηαγώληό ηνπο, ζύκθσλα κε ην επζύ
ηνπ Κξηηεξίνπ 75 θαη νη δέζκεο (αβγε), (βγδδ), (γδεα), (δεδβ), (εδαγ,
(δαβδ) αληίζηνηρα, ζα είλαη αξκνληθέο. Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό [§ 12.4 θαη 12.13 (β)4/], ζεκαίλεη όηη θαη ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) ή
(αβγδεδ), ζα είλαη αξκνληθή.
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(β). Αληίζηξνθν.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Πξόηαζε 70).
Γειαδή, αλ ε δέζκε (αβγδεδ), ή (ΑΓΒΓΔΕ) είλαη Καλνληθή ή Αξκνληθή θαη
Οξζννπηηθή, ηόηε θαη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη Καλνληθό.
Πξαγκαηηθά, αλ ε δέζκε (αβγδεδ) είλαη Καλνληθή, ηόηε θαη ε δέζκε
(ΑΒΓΓΔΕ) ζα είλαη Καλνληθή, νπόηε πξνθαλώο θαη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, ζα είλαη Καλνληθό.
Αλ ε δέζκε (αβγδεδ) είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, ηόηε, επεηδή ε δέζκε
απηή είλαη Οξζνπηηθή, αλ ηελ ηκήζνπκε κε επζεία (ε), ζα έρεη νξζέο ηηο γσλίεο αδ, βε θαη γδ.
Αθόκε, αθνύ ε δέζκε (αβγδεδ) είλαη αξκνληθή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό
νξηζκό [§ 12.4 θαη 12.13 (β)], ζα έρεη αξκνληθέο ηηο έμη παξαθάησ δέζκεο
ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ ηεο:
(αβγε), (βγδδ), (γδεα), (δεδβ), (εδαγ), (δαβδ).

(1).

νπόηε ζα έρεη αξκνληθέο θαη ηηο έμη ηεηξάδεο:
α, β, γ, ε—β, γ, δ, δ—γ, δ, ε, α—δ, ε, δ, β—ε, δ, α, γ—δ, α, β, δ.

(2).

Έηζη, αθνύ αιεζεύνπλ νη (2) θαη νη γσλίεο αδ, βε, γδ, είλαη νξζέο, αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 70, βξίζθνπκε όηη ε δέζκε
(αβγδεδ) ή (ΑΒΓΓΔΕ) είλαη Καλνληθή.
(Σνύην είλαη δπλαηό λα βαζηζζεί ζην Πόξηζκα 2 ηεο Πξόηαζεο 70).
Άξα, αθνύ ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) είλαη Καλνληθή, εύθνια βξίζθνπκε όηη θαη ην
εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη Καλνληθό.
2νο Σξόπνο (Με βάζε ην Κξηηήξην 75).
Γειαδή, αλ ε δέζκε (αβγδεδ), ή (ΑΓΒΓΔΕ) είλαη Καλνληθή ή Αξκνληθή θαη
Οξζννπηηθή, ηόηε θαη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη Καλνληθό.
Πξαγκαηηθά, αλ ε δέζκε (αβγδεδ) είλαη Καλνληθή ηόηε θαη ε δέζκε
(ΑΒΓΓΔΕ), ζα είλαη Καλνληθή, νπόηε πξνθαλώο θαη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, ζα είλαη Καλνληθό.
Αλ ε δέζκε απηή είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, ηόηε, επεηδή ε δέζκε απηή
είλαη Οξζνπηηθή, αλ ηελ ηκήζνπκε κε επζεία (ε), ζα έρεη νξζέο ηηο γσλίεο
αδ, βε γδ, ή ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ.
Αθόκε, αθνύ ε δέζκε (αβγδεδ) ή (ΑΒΓΓΔΕ) είλαη αξκνληθή, ζύκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθό νξηζκό [§ 12.4 θαη 12.13(β)4/, ζα έρεη αξκνληθέο ηηο έμη δέζκεο
ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ:
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(ΑΒΓΔ), (ΒΓΓΕ), (ΓΓΔΑ), (ΓΔΕΒ), (ΔΕΑΓ), (ΕΑΒΓ).

(3).

Έηζη, αθνύ ε δέζκε (ΑΒΓΔ) είλαη αξκνληθή ε γσλία ΒΔ είλαη νξζή, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 75, ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΔ, νπόηε ΑΒ=ΒΓ.

(4).

Δπίζεο, γηα ηνλ ίδην ιόγν, επεηδή ε δέζκε (ΒΓΓΕ) είλαη αξκνληθή ε γσλία
ΓΕ είλαη νξζή, ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΕ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΓΕ,
νπόηε

ΒΓ=ΓΓ.

(5).

πλερίδνπκε όπσο παξαπάλσ θαη βξίζθνπκε όηη
ΓΓ=ΓΔ, ΓΔ=ΔΕ, ΔΕ=ΕΑ.

(6).

πλεπώο, από ηηο (4), (5), (6) πξνθύπηεη όηη ΑΒ=ΒΓ=ΓΓ=ΓΔ=ΔΕ=ΕΑ, νπόηε
ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη πξαγκαηηθά Καλνληθό.
πκπέξαζκα.
Σν παξαπάλσ Κξηηήξην είλαη ζεκαληηθό, γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο,
ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ θαη γηαηί καο επηηξέπεη λα δώζνπκε
θαη ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό νξηζκό γηα ηελ Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε
Έμη Αθηηλώλ, εθηόο ηνπ αξρηθνύ νξηζκνύ (§ 12.3):
«Μηα Κεληξηθή Γέζκε Έμη Αθηηλώλ, θαινύκε Καλνληθή, αλ ηελ δέζκε απηή
θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν θαη νη ηνκέο ηεο κε ηνλ θύθιν απηό
απνηεινύλ θνξπθέο Καλνληθνύ Δμάπιεπξνπ».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, αλάινγα Κξηηήξηα, αιεζεύνπλ θαη ζε άιια
Καλνληθά Πνιύπιεπξα, όπσο ην Καλνληθό Οθηάπιεπξν, Γεθάπιεπξν, θηι,
πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη ην Κξηηήξην 76 απνηειεί επέθηαζε ηνπ Κξηηεξίνπ 74
θαη ζε Καλνληθό Δμάπιεπξν.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 62, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 96, 97.
15.18. Κξηηήξην Καλνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ ζε Κύθιν Οθηάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξην 76 (§ 15.17) θαη ζε Δγγεγξακκέλν Καλνληθό Οθηάπιεπξν.
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Κξηηήξην 77 (ρήκα 60).
Κάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, είλαη Καλνληθό, αλ θαη κόλν αλ, ε δέζκε (ΑΓΒΓΔΕΖΘ) πνπ έρεη θέληξν ηπραίν ζεκείν 
ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ θύθινπ (ν), είλαη Καλνληθή, ή Οξζννπηηθή θαη
Αξκνληθή.
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ρήκα 60.

Απόδεημε.
α). Δπζύ.
Γειαδή, αλ ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη Καλνληθό, ηόηε θαη ε δέζκε
(ΑΓΒΓΔΕΖΘ) ή (αβγδεδεδ), είλαη Καλνληθή (§ 12.5), Οξζννπηηθή (§ 12.13),
αιιά θαη Αξκνληθή (§ 12.6).
1νο Σξόπνο.
Ζ δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘ) ή (αβγδεδεζ) πξνθαλώο ζα είλαη Καλνληθή. Δίλαη
όκσο θαη Οξζννπηηθή, θαζώο νη γσλίεο ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ θαη ΓΘ είλαη νξζέο.
Αθόκε, αθνύ ε δέζκε απηή είλαη Καλνληθή θαη Οξζννπηηθή, ζα είλαη θαη αξκνληθή, όπσο ζηελ παξάγξαθν 12.6 ή ζηελ Καηαζθεπή 63 απνδεηθλύεηαη
[αλ ηελ ηκήζνπκε θπζηθά κε επζεία (ε), ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ].
2νο Σξόπνο (Με βάζε ην Κξηηήξην 75).
Όηη ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘ) ή (αβγδεδεζ) είλαη Καλνληθή θαη Οξζννπηηθή,
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απνδεηθλύνπκε θαη εδώ όπσο παξαπάλσ ζηνλ ηξόπν 1.
Δπεηδή, ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΕ, ΒΓΓΖ, ΓΓΔΘ, ΓΔΕΑ, ΔΕΖΒ, ΕΖΘΓ, ΖΘΑΓ,
ΘΑΒΔ, είλαη πξνθαλώο ζπκκεηξηθά σο πξνο κία δηαγώληό ηνπο, ζύκθσλα
κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 75 θαη νη δέζκεο (αβγδ), (βγδε), (γδεζ), (δεδα),
(εδεβ), (δεζγ),(εζαδ), (ζαβε), αληίζηνηρα, ζα είλαη αξκνληθέο. Σνύην,
ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηεο παξαγξάθνπ 12.6 , ζε ζπλδπαζκό θαη
κε ηελ παξάγξαθν 12.13 (β)4/, ζεκαίλεη όηη θαη ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘ) ή
(αβγδεδεζ), ζα είλαη αξκνληθή.
(β). Αληίζηξνθν.
1νο Σξόπνο.
Γειαδή, αλ ε δέζκε (αβγδεδεζ), είλαη Καλνληθή ή Αξκνληθή θαη Οξζννπηηθή, ηόηε θαη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, είλαη Καλνληθό.
Πξαγκαηηθά, αλ ε δέζκε (αβγδεδεζ) είλαη Καλνληθή, ηόηε θαη ε δέζκε
(ΑΒΓΓΔΕΖΘ) ζα είλαη Καλνληθή, νπόηε πξνθαλώο θαη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, ζα είλαη Καλνληθό.
Αλ ε δέζκε (αβγδεδεζ) είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, ηόηε, επεηδή ε δέζκε απηή είλαη Οξζνπηηθή, ζα έρεη νξζέο ηηο γσλίεο αε, βδ, γε, δζ.
Αθόκε, αθνύ ε δέζκε (αβγδεδεζ) είλαη αξκνληθή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό
νξηζκό ηεο παξαγξάθνπ 12.6, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ παξάγξαθν 12.13
(β)4/, ζα έρεη αξκνληθέο ηηο νθηώ παξαθάησ δέζκεο ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ
ηεο:
(αβγδ), (βγδε), (γδεζ), (δεδα), (εδεβ), (δεζγ),(εζαδ), (ζαβε),

(1).

νπόηε, αλ ηηο ηκήζνπκε κε επζεία (ε), ζα έρεη αξκνληθέο θαη ηηο νθηώ ηεηξάδεο:

α, β, γ, δ - β, γ, δ, ε - γ, δ, ε, ζ - δ, ε, δ, α
- ε, δ, ε, β - δ, ε, ζ, γ - ε, ζ, α, δ - ζ, α, β, ε.

(2).

πλεπώο:
--ην ηξίγσλν αγ, επεηδή ε ηεηξάδα α, β, γ, δ είλαη αξκνληθή θαη ∠βδ=1L,
ν θύθινο δηακέηξνπ βδ ζα είλαη Απνιιώληνο θαη ζα πεξλά από ην , νπόηε
ε β ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο αγ, ή ∠αβ = ∠βγ.

(3).

--Οκνίσο, ζην ηξίγσλν βδ, επεηδή ε ηεηξάδα β, γ, δ, ε είλαη αξκνληθή θαη

∠γε=1L, ν θύθινο δηακέηξνπ γε ζα είλαη Απνιιώληνο θαη ζα πεξλά από
ην , νπόηε ε γ ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο βδ, ή ∠βγ = ∠γδ. (4).
Με όκνην ηξόπν βξίζθνπκε θαη όηη:
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∠γδ= ∠δε, ∠δε= ∠εδ, ∠εδ=∠δε, ∠δε=∠εζ.

(5).

Έηζη, από ηηο (3)-(5) ⇒∠αβ = ∠βγ= ∠γδ= ∠δε.

(6).

Αιιά, ∠αβ+ ∠βγ+ ∠γδ+ ∠δε=1L, νπόηε ε (6) γίλεηαη:

∠αβ = ∠βγ= ∠γδ= ∠δε =1L/4=22.50.

(7).

Άξα θαη ∠αβ = ∠βγ= ∠γδ= ∠δε= ∠εδ=∠δε= ∠εζ=22.5 .
0

(8).

Άξα: ∠αζ=7.22.50=157,50, νπόηε θαη ∠ζΑ=22.50. Σνύην ζεκαίλεη όηη θαη ε
δέζκε (αβγδεδεζ) είλαη Καλνληθή (§ 12.5), νπόηε Καλνληθή ζα είλαη θαη ε
δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘ).
(Σνύην είλαη δπλαηό λα βαζηζζεί ζην Πόξηζκα 2 ηεο Πξόηαζεο 71).
Άξα, αθνύ ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘ) είλαη Καλνληθή, εύθνια βξίζθνπκε όηη
θαη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη Καλνληθό.
2νο Σξόπνο (Με βάζε ην Κξηηήξην 75).
Γειαδή, αλ ε δέζκε (αβγδεδεζ), είλαη Καλνληθή ή Αξκνληθή θαη Οξζννπηηθή, ηόηε θαη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, είλαη Καλνληθό.
Πξαγκαηηθά, αλ ε δέζκε (αβγδεδεζ) είλαη Καλνληθή ηόηε θαη ε δέζκε
(ΑΒΓΓΔΕΖΘ), ζα είλαη Καλνληθή, νπόηε πξνθαλώο θαη ην νθηάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕΖΘ, ζα είλαη Καλνληθό.
Αλ ε δέζκε απηή είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, ηόηε, επεηδή ε δέζκε απηή
είλαη Οξζνπηηθή, αλ ηελ ηκήζνπκε κε επζεία (ε), ζα έρεη νξζέο ηηο γσλίεο
αε, βδ, γε, δζ ή ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ, ΓΘ.
Αθόκε, αθνύ ε δέζκε (αβγδεδεζ) ή (ΑΒΓΓΔΕΖΘ) είλαη αξκνληθή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηεο παξαγξάθνπ 12.6, ζε ζπλδπαζκό θαη κε
ηελ παξάγξαθν 12.13 (β)4/, ζα έρεη αξκνληθέο ηηο νθηώ δέζκεο ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ: (ΑΒΓΕ), (ΒΓΓΖ), (ΓΓΔΘ), (ΓΔΕΑ),
(ΔΕΖΒ), (ΕΖΘΓ),(ΖΘΑΓ), (ΘΑΒΔ),

(9).

Έηζη, αθνύ ε δέζκε (ΑΒΓΕ) είλαη αξκνληθή ε γσλία ΒΕ είλαη νξζή, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 75, ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΕ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΕ, νπόηε ΑΒ=ΒΓ.

(10).

Δπίζεο, γηα ηνλ ίδην ιόγν, επεηδή ε δέζκε (ΒΓΓΖ) είλαη αξκνληθή θαη ε
γσλία ΓΖ είλαη νξζή, ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΖ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ
ΓΖ, νπόηε ΒΓ=ΓΓ.

(11).

πλερίδνπκε όπσο παξαπάλσ θαη βξίζθνπκε όηη:
ΓΓ=ΓΔ, ΓΔ=ΔΕ, ΔΕ=ΕΖ, ΕΖ=ΖΘ, ΖΘ=ΘΑ.

(12).
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πλεπώο, από ηηο (10), (11), (12) πξνθύπηεη όηη ΑΒ= ΒΓ= ΓΓ= ΓΔ= ΔΕ= ΕΖ=
ΖΘ= ΘΑ, νπόηε ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη πξαγκαηηθά Καλνληθό.
πκπέξαζκα.
Σν παξαπάλσ Κξηηήξην είλαη ζεκαληηθό, γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο,
ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ θαη γηαηί καο επηηξέπεη λα δώζνπκε
θαη ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό νξηζκό γηα ηελ Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε
Οθηώ Αθηηλώλ, εθηόο ηνπ αξρηθνύ νξηζκνύ (§ 12.5):
«Μηα Κεληξηθή Γέζκε Οθηώ Αθηηλώλ, θαινύκε Καλνληθή, αλ ηελ δέζκε απηή
θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν θαη νη ηνκέο ηεο κε ηνλ θύθιν απηό
απνηεινύλ θνξπθέο Καλνληθνύ Οθηάπιεπξνπ».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, αλάινγα Κξηηήξηα, αιεζεύνπλ θαη ζε άιια
Καλνληθά Πνιύπιεπξα, όπσο ην Καλνληθό, Γεθάπιεπξν, Γσδεθάπιεπξν,
θηι.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη ην Κξηηήξην 77 απνηειεί επέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 76
θαη γηα Καλνληθό Οθηάπιεπξν.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 68, 71, 74 - 78, 97, 101.
15.19. Κξηηήξην Καλνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ ζε Κύθιν Γεθάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξηνπ 77 (§ 15.18) θαη ζε Δγγεγξακκέλν Καλνληθό Γεθάπιεπξν.
Κξηηήξην 78 (ρήκα 61).
Κάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη Καλνληθό, αλ θαη κόλν αλ, ε δέζκε (ΑΓΒΓΔΕΖΘΗΚ) πνπ έρεη θέληξν ηπραίν ζεκείν  ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ θύθινπ (ν), είλαη Καλνληθή, ή Οξζννπηηθή
θαη Αξκνληθή.

Απόδεημε.
α). Δπζύ.
Γειαδή, αλ ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Καλνληθό, ηόηε θαη ε δέζκε
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(ΑΓΒΓΔΕΖΘΗΚ) ή (αβγδεδεζηθ), είλαη Καλνληθή (§ 12.7), Οξζννπηηθή (§
12.13), αιιά θαη Αξκνληθή (§ 12.8).
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1νο Σξόπνο.
Ζ δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ή (αβγδεδεζηθ) πξνθαλώο είλαη Καλνληθή. Δίλαη
όκσο θαη Οξζννπηηθή, θαζώο νη γσλίεο ΑΕ, ΒΖ, ΓΘ, ΓΗ θαη ΔΚ είλαη
νξζέο.
Αθόκε, αθνύ ε δέζκε απηή είλαη Καλνληθή θαη Οξζννπηηθή, ζα είλαη θαη αξκνληθή, όπσο ζηελ παξάγξαθν 12.8 ή ηελ Καηαζθεπή 64, απνδεηθλύεηαη
[αλ ηελ ηκήζνπκε θπζηθά κε επζεία (ε), ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ].
2νο Σξόπνο (Με βάζε ην Κξηηήξην 75).
Όηη ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ή (αβγδεδεζηθ) είλαη Καλνληθή θαη
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Οξζννπηηθή, απνδεηθλύνπκε θαη εδώ όπσο παξαπάλσ ζηνλ ηξόπν 1.
Δπεηδή, ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΖ, ΒΓΓΘ, ΓΓΔΗ, ΓΔΕΚ, ΔΕΖΑ, ΕΖΘΒ, ΖΘΗΓ,
ΘΗΚΓ, ΗΚΑΔ, ΚΑΒΕ, είλαη πξνθαλώο ζπκκεηξηθά σο πξνο κία δηαγώληό
ηνπο, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 75 θαη νη δέζκεο (αβγε), (βγδζ),
(γδεη), (δεδθ), (εδεα), (δεζβ), (εζηγ), (ζηθδ), (ηθαε), (θαβδ), αληίζηνηρα, ζα είλαη αξκνληθέο. Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό [§ 12.8 θαη
12.13 (β)4/], ζεκαίλεη όηη θαη ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ή (αβγδεδεζηθ), ζα
είλαη αξκνληθή.
(β). Αληίζηξνθν.
1νο Σξόπνο.
Γειαδή, αλ ε δέζκε (αβγδεδεζηθ), είλαη Καλνληθή ή Αξκνληθή θαη Οξζννπηηθή, ηόηε θαη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη Καλνληθό.
Πξαγκαηηθά, αλ ε δέζκε (αβγδεδεζηθ) είλαη Καλνληθή, ηόηε θαη ε δέζκε
(ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ζα είλαη Καλνληθή, νπόηε πξνθαλώο θαη ην δεθάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ζα είλαη Καλνληθό.
Αλ ε δέζκε (αβγδεδεζηθ) είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, ηόηε, επεηδή ε
δέζκε απηή είλαη Οξζνπηηθή, ζα έρεη νξζέο ηηο γσλίεο αδ, βε, γζ, δη θαη
εθ.
Αθόκε, αθνύ ε δέζκε (αβγδεδεζηθ) είλαη αξκνληθή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό [§ 12.8 θαη 12.13 (β)4/], ζα έρεη αξκνληθέο ηηο δέθα παξαθάησ
δέζκεο ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ ηεο:

(αβγε), (βγδζ), (γδεη),

(δεδθ), (εδεα), (δεζβ), (εζηγ), (ζηθδ), (ηθαε), (θαβδ),

(1).

νπόηε, αλ ηηο ηκήζνπκε κε επζεία (ε), ζα έρεη αξκνληθέο θαη ηηο δέθα ηεηξάδεο:

α, β, γ, ε—β, γ, δ, ζ—γ, δ, ε, η—δ, ε, δ, θ—ε, δ, ε, α—δ, ε, ζ, β—ε, ζ, η,

γ—ζ, η, θ, δ—η, θ, α, ε—θ, α, β, δ.

(2).

πλεπώο:
--ην ηξίγσλν αγ, επεηδή ε ηεηξάδα α, β, γ, ε είλαη αξκνληθή θαη ∠βε=1L,
ν θύθινο δηακέηξνπ βε ζα είλαη Απνιιώληνο θαη ζα πεξλά από ην , νπόηε
ε β ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο αγ, ή ∠αβ = ∠βγ.

(3).

--Οκνίσο, ζην ηξίγσλν βδ, επεηδή ε ηεηξάδα β, γ, δ, ζ είλαη αξκνληθή θαη

∠γζ=1L, ν θύθινο δηακέηξνπ γζ ζα είλαη Απνιιώληνο θαη ζα πεξλά από ην
, νπόηε ε γ ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο βδ, ή ∠βγ = ∠γδ.
Με όκνην ηξόπν βξίζθνπκε θαη όηη:

∠γδ= ∠δε, ∠δε= ∠εδ,

(4).
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∠εδ=∠δε, ∠δε=∠εζ, ∠εζ= ∠ζη, ∠ζη= ∠ηθ.

(5).

Έηζη, από ηηο (3)-(5) ⇒∠αβ = ∠βγ= ∠γδ= ∠δε= ∠εδ.

(6).

Αιιά, ∠αβ+ ∠βγ+ ∠γδ+ ∠δε+ ∠εδ= ∠αδ.=1L, νπόηε ε (6) γίλεηαη:

∠αβ = ∠βγ= ∠γδ= ∠δε= ∠εδ. =1L/5=180.

(7).

Άξα θαη ∠αβ = ∠βγ= ∠γδ= ∠δε=

∠εδ= ∠δε=∠εζ= ∠ζη= ∠ηθ=180.

(8).

πλεπώο: ∠αθ=9.180=1620, νπόηε θαη ∠θΑ=180. Σνύην ζεκαίλεη όηη θαη ε
δέζκε (αβγδεδεζηθ) είλαη Καλνληθή (§ 12.7), νπόηε Καλνληθή ζα είλαη θαη ε
δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ).
(Σνύην είλαη δπλαηό λα βαζηζζεί ζην Πόξηζκα 2 ηεο Πξόηαζεο 72).
πλεπώο, αθνύ ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) είλαη Καλνληθή, εύθνια βξίζθνπκε όηη θαη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Καλνληθό.
2νο Σξόπνο (Με βάζε ην Κξηηήξην 75).
Γειαδή, αλ ε δέζκε (αβγδεδεζηθ), είλαη Καλνληθή ή Αξκνληθή θαη Οξζννπηηθή, ηόηε θαη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη Καλνληθό.
Πξαγκαηηθά, αλ ε δέζκε (αβγδεδεζηθ) είλαη Καλνληθή ηόηε θαη ε δέζκε
(ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ), ζα είλαη Καλνληθή, νπόηε πξνθαλώο θαη ην δεθάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ζα είλαη Καλνληθό.
Αλ ε δέζκε (αβγδεδεζηθ) είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, ηόηε, επεηδή ε
δέζκε απηή είλαη Οξζνπηηθή, ζα έρεη νξζέο ηηο γσλίεο αδ, βε, γζ, δη,
εθ ή ΑΕ, ΒΖ, ΓΘ, ΓΗ, ΔΚ.
Αθόκε, αθνύ ε δέζκε (αβγδεδεζηθ) ή (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) είλαη αξκνληθή,
ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό [§ 12.8 θαη 12.13(β)4/, ζα έρεη αξκνληθέο ηηο
δέθα δέζκεο ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ:

(ΑΒΓΖ), (ΒΓΓΘ), (ΓΓΔΗ),

(ΓΔΕΚ), (ΔΕΖΑ), (ΕΖΘΒ), (ΖΘΗΓ), (ΘΗΚΓ), (ΗΚΑΔ), (ΚΑΒΕ).

(9).

Έηζη, αθνύ ε δέζκε (ΑΒΓΖ) είλαη αξκνληθή ε γσλία ΒΖ είλαη νξζή, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 75, ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΖ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΖ, νπόηε ΑΒ=ΒΓ.

(10).

Δπίζεο, γηα ηνλ ίδην ιόγν, επεηδή ε δέζκε (ΒΓΓΘ) είλαη αξκνληθή θαη ε
γσλία ΓΘ είλαη νξζή, ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΘ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ
ΓΘ νπόηε ΒΓ=ΓΓ.

(11).

πλερίδνπκε όπσο παξαπάλσ θαη βξίζθνπκε όηη:
ΓΓ=ΓΔ, ΓΔ=ΔΕ, ΔΕ=ΕΖ, ΕΖ=ΖΘ, ΖΘ=ΘΗ, ΘΗ=ΗΚ, ΗΚ=ΚΑ.
πλεπώο, από ηηο (10), (11), (12) πξνθύπηεη όηη:

(12).
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ΑΒ= ΒΓ= ΓΓ= ΓΔ= ΔΕ= ΕΖ= ΖΘ= ΘΗ=ΗΚ=ΚΑ, νπόηε ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη πξαγκαηηθά Καλνληθό.
πκπέξαζκα.
Σν παξαπάλσ Κξηηήξην είλαη ζεκαληηθό, γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο,
ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ θαη γηαηί καο επηηξέπεη λα δώζνπκε
θαη ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό νξηζκό γηα ηελ Καλνληθή Κεληξηθή Γέζκε
Γέθα Αθηηλώλ, εθηόο ηνπ αξρηθνύ νξηζκνύ (§ 12.7):
«Μηα Κεληξηθή Γέζκε Γέθα Αθηηλώλ, θαινύκε Καλνληθή, αλ ηελ δέζκε απηή
θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν θαη νη ηνκέο ηεο κε ηνλ θύθιν απηό
απνηεινύλ θνξπθέο Καλνληθνύ Γεθάπιεπξνπ».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, αλάινγα Κξηηήξηα, αιεζεύνπλ θαη ζε άιια
Καλνληθά Πνιύπιεπξα, όπσο ην Καλνληθό Γσδεθάπιεπξν, θηι.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη ην Κξηηήξην 78 απνηειεί επέθηαζε ηνπ Κξηηεξίνπ 77
θαη ζε Καλνληθό Γεθάπιεπξν.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 74, 75, 76, 77.
15.20. Γεληθό πκπέξαζκα.
Μεηά ηα παξαπάλσ Κξηηήξηα 74, 76, 77, 78 θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηηο
απνδείμεηο ηνύησλ, θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ γεληθό ζπκπέξαζκα:
Αλάινγν Κξηηήξην, κε ηα Κξηηήξηα 74, 76, 77, 78, αιεζεύεη θαη γηα νπνηνδήπνηε Καλνληθό λ-πιεπξν, αξθεί ηνύην λα θαηαζθεπάδεηαη, ή λα θαηαζθεπάδεηαη ε αληίζηνηρε πλεπζεηαθή Αξκνληθή λ-άδα.

15.21. Καηαζθεπή Σεηξάγσλνπ από Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ θαη Αληίζηξνθα.
Καηαζθεπή 79 (ρήκα 57).
Να θαηαζθεπαζζεί Σεηξάγσλν, εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν), κε βάζε κία Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη θαη αληίζηξνθα, ζε δνζκέλε επζεία (ε), λα θαηαζθεπαζηεί κία Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ, κε βάζε έλα Σεηξάγσλν, πνπ καο δίλεηαη.

344 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

Λύζε.
(α). Δπζύ.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε επζεία (ε), ε Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ α, β, γ , δ
θαη δεηείηαη, κε βάζε ηελ ηεηξάδα απηή, λα θαηαζθεπαζηεί Σεηξάγσλν ΑΒΓΓ
εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 74 (§ 15.15), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο κε δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα αγ θαη βδ, πνπ ηέκλνληαη γεληθά ζε ζεκείν  «Οξζννπηηθό εκείν» (§ 14.1).
Έζησ όηη ην  ηπραίλεη λα αλήθεη ζηνλ θύθιν (ν). ρεκαηίδνπκε δέζκε
(αγβδ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο αλ επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία
Α, Γ, Β, Γ, αληίζηνηρα, ηόηε ιέκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ην δεηνύκελν Σεηξάγσλν.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν δνζκέλνο θύθινο (ν) δελ πεξλά από ην
, ηόηε γξάθνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ίζν θύθιν κε ηνλ δνζκέλν (ν), πνπ λα
πεξλά από ην  θαη ζπλερίδνπκε, όπσο παξαπάλσ θαη αθνύ θαηαζθεπάζνπκε ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ, ην κεηαθέξνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ζηνλ δνζκέλν
θύθιν (ν), ην νπνίν ηεηξάγσλν ιέκε όηη είλαη ην δεηνύκελν..
3/. Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ε Σεηξάδα εκείσλ α, β, γ, δ, είλαη Αξκνληθή θαη ε δέζκε (αβγδ) ή (ΑΒΓΓ) ζα είλαη αξκνληθή θαη επεηδή ην  είλαη ην γλσζηό,
«Οξζννπηηθό εκείν» ηεο, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 74 (§
15.15), ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, ζα είλαη Καλνληθό (ηεηξάγσλν). Άξα, ην ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ είλαη ην δεηνύκελν, θαζώο ηνύην είλαη θαη εγγεγξακκέλν
ζηνλ θύθιν (ν).
(β). Αληίζηξνθν.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε θύθιν (ν), ην εγγεγξακκέλν ζε απηόλ ηεηξάγσλν
ΑΒΓΓ θαη δεηείηαη, κε βάζε απηό, λα θαηαζθεπαζηεί ζε δνζκέλε επζεία (ε)
Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ α, β, γ, δ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 74, νδεγνύκαζηε ζηελ
παξαθάησ θαηαζθεπή:
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2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν), νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε ηε δέζκε
(ΑΓΒΓ) ή (αβγδ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε)
ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ είλαη ε α, β, γ, δ.
3/. Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ην Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη Καλνληθό, ζύκθσλα κε ην
επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 74, ε δέζκε (ΑΒΓΓ) ή (αβγδ) είλαη αξκνληθή, νπόηε
θαη ε Σεηξάδα εκείσλ α, β, γ, δ ζα είλαη νξζννπηηθή θαη αξκνληθή. Άξα είλαη ε δεηνύκελε, θαζώο βξίζθεηαη θαη ζηελ επζεία (ε).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Σν πξόβιεκα 79, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα ην
θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(γ). Με αλάινγν ηξόπν κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ζε επζεία Αξκνληθέο
πλεπζεηαθήο Δμάδεο, Οθηάδεο, Γεθάδεο, θηι, ή ζε θύθιν λα θαηαζθεπάζνπκε Καλνληθά Δμάπιεπξα, Οθηάπιεπξα, Γεθάπιεπξα, θηι.
(δ). Έλαλ άιιν ηξόπν Καηαζθεπήο Αξκνληθήο Σεηξάδαο εκείσλ, έρνπκε
δώζεη κε ηελ Καηαζθεπή 61.
(ε). ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή , ρξεζηκνπνηήζακε εηδηθό ηξόπν. Σνύην έγηλε επεηδή απηόο ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο λέαο καο
Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 61, 74, 80, 81, 99.
15.22. Καηαζθεπή Καλνληθνύ Δμάπιεπξνπ από Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ
θαη Αληίζηξνθα.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 79 (§ 15.21) θαη ζε Καλνληθό Δμάπιεπξν.
Καηαζθεπή 80 (ρήκα 59).
Να θαηαζθεπαζζεί Καλνληθό Δμάπιεπξν, εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν
(ν), κε βάζε κία Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη θαη αληίζηξνθα,
ζε δνζκέλε επζεία (ε), λα θαηαζθεπαζηεί κία Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ, κε
βάζε έλα Καλνληθό Δμάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη.
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Λύζε.
(α). Δπζύ.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε επζεία (ε), ε Δμάδα Αξκνληθώλ εκείσλ α, β, γ , δ, ε,
δ θαη δεηείηαη, κε βάζε ηελ εμάδα απηή, λα θαηαζθεπαζηεί Καλνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξην 76 (§ 15.17), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο κε δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα αδ θαη βε, πνπ ηέκλνληαη γεληθά ζε ζεκείν  «Οξζννπηηθό εκείν».
Έζησ όηη ην  ηπραίλεη λα αλήθεη ζηνλ θύθιν (ν). ρεκαηίδνπκε δέζκε
(αγβδεδ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο αλ επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία
Α, Γ, Β, Γ, Δ, Ε, αληίζηνηρα, ηόηε ιέκε όηη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη ην δεηνύκελν Καλνληθό.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν δνζκέλνο θύθινο (ν) δελ πεξλά από ην
, ηόηε γξάθνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ίζν θύθιν κε ηνλ δνζκέλν (ν), πνπ λα
πεξλά από ην  θαη ζπλερίδνπκε, όπσο παξαπάλσ θαη αθνύ θαηαζθεπάζνπκε εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, ην κεηαθέξνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ζηνλ δνζκέλν θύθιν (ν), ην νπνίν εμάπιεπξν ιέκε όηη είλαη ην δεηνύκελν.
3/. Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ε Δμάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, είλαη Αξκνληθή θαη ην 
είλαη ην γλσζηό, «Οξζννπηηθό εκείν» ηεο, απνδεηθλύνπκε, όπσο ζηελ
απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 70, όηη ε Κεληξηθή Γέζκε (αβγδεδ) ή (ΑΒΓΓΔΕ)
είλαη Καλνληθή, κε κέηξν ησλ ίζσλ γσληώλ ηεο θ=(1/3)L=300.
Έηζη, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 76 (§ 15.17), ην εμάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕ, ζα είλαη Καλνληθό. Άξα, ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη ην δεηνύκελν, θαζώο ηνύην είλαη θαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν).
(β). Αληίζηξνθν.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), Καλνληθό εμάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕ θαη δεηείηαη, κε βάζε απηό, λα θαηαζθεπαζηεί ζε δνζκέλε επζεία
(ε) Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 76, νδεγνύκαζηε ζηελ
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παξαθάησ θαηαζθεπή:
2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν), νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε ηε δέζκε
(ΑΓΒΓΔΕ) ή (αβγδεδ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη ηέκλνπλ ηελ επζεία
(ε) ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ είλαη ε α, β, γ, δ, ε, δ.
3/. Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ην Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη Καλνληθό, ζύκθσλα κε ην
επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 76, ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) ή (αβγδεδ είλαη αξκνληθή θαη
ην  είλαη ην Οξζννπηηθό ηεο εκείν, νπόηε απνδεηθλύνπκε, όπσο ζηελ
απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 62 όηη θαη ε Δμάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ ζα είλαη
αξκνληθή. Άξα ε Δμάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, είλαη ε δεηνύκελε, θαζώο
βξίζθεηαη θαη ζηελ επζεία (ε).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Σν πξόβιεκα 80, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα ην
θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(γ). Με αλάινγν ηξόπν κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ζε επζεία Αξκνληθέο
πλεπζεηαθήο, Οθηάδεο, Γεθάδεο, θηι, ή ζε θύθιν λα θαηαζθεπάζνπκε Καλνληθά, Οθηάπιεπξα, Γεθάπιεπξα, θηι.
(δ). Έλαλ άιιν ηξόπν Καηαζθεπήο Αξκνληθήο Δάδαο εκείσλ, έρνπκε δώζεη κε ηελ Καηαζθεπή 62.
(ε). ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή , ρξεζηκνπνηήζακε εηδηθό ηξόπν. Σνύην έγηλε επεηδή απηόο ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο λέαο καο
Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 62, 70, 76, 79, 81, 82, 96, 100.
15.23. Καηαζθεπή Καλνληθνύ Οθηάπιεπξνπ από Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ
θαη Αληίζηξνθα.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 80 (§ 15.22) θαη ζε Καλνληθό Οθηάπιεπξν.
Καηαζθεπή 81 (ρήκα 60).
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Να θαηαζθεπαζζεί Καλνληθό Οθηάπιεπξν, εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν
(ν), κε βάζε κία Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη θαη αληίζηξνθα, ζε δνζκέλε επζεία (ε), λα θαηαζθεπαζηεί κία Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ, κε βάζε έλα Καλνληθό Οθηάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη.

Λύζε.
(α). Δπζύ.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε επζεία (ε), ε Οθηάδα Αξκνληθώλ εκείσλ α, β, γ , δ,
ε, δ, ε, ζ, θαη δεηείηαη, κε βάζε ηελ νθηάδα απηή, λα θαηαζθεπαζηεί Καλνληθό
Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 77 (§ 15.18), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο κε δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα αε θαη βδ, πνπ ηέκλνληαη γεληθά ζε ζεκείν  «Οξζννπηηθό εκείν».
Έζησ όηη ην  ηπραίλεη λα αλήθεη ζηνλ θύθιν (ν). ρεκαηίδνπκε δέζκε
(αγβδεδεζ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο αλ επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Α, Γ, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, αληίζηνηρα, ηόηε ιέκε όηη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη ην δεηνύκελν Καλνληθό Οθηάπιεπξν.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν δνζκέλνο θύθινο (ν) δελ πεξλά από ην
, ηόηε γξάθνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ίζν θύθιν κε ηνλ δνζκέλν (ν), πνπ λα
πεξλά από ην  θαη ζπλερίδνπκε, όπσο παξαπάλσ θαη αθνύ θαηαζθεπάζνπκε νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, ην κεηαθέξνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ζηνλ
δνζκέλν θύθιν (ν), ην νπνίν νθηάπιεπξν, ιέκε όηη είλαη ην δεηνύκελν Καλνληθό.
3/. Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ε Οθηάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, είλαη Αξκνληθή
θαη ην  είλαη ην γλσζηό «Οξζννπηηθό εκείν» ηεο, απνδεηθλύνπκε, όπσο
ζηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 71, όηη ε Κεληξηθή Γέζκε (αβγδεδεζ) ή
(ΑΒΓΓΔΕΖΘ)

είλαη

Καλνληθή,

κε

κέηξν

ησλ

ίζσλ

γσληώλ

ηεο

0

θ=(1/4)L=22.5 .
Έηζη, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 77 (§ 15.18), ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, ζα είλαη Καλνληθό. Άξα, ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη ην
δεηνύκελν, θαζώο ηνύην είλαη θαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν).
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(β). Αληίζηξνθν.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) Καλνληθό Οθηάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕΖΘ θαη δεηείηαη, κε βάζε απηό, λα θαηαζθεπαζηεί ζε δνζκέλε επζεία (ε) Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 77, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή:
2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν), νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε ηε δέζκε
(ΑΓΒΓΔΕΖΘ) ή (αβγδεδεζ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη ηέκλνπλ ηελ
επζεία (ε) ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, ζ, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ είλαη ε α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ.
3/. Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ην Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη Καλνληθό, ζύκθσλα
κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 77, ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘ) ή (αβγδεδεζ) ζα είλαη
αξκνληθή.
Έηζη, αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηεο παξαγξάθνπ 12.6 θαη
ε Οθηάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, ζα είλαη αξκνληθή. Άξα ε Οθηάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, είλαη ε δεηνύκελε, θαζώο βξίζθεηαη θαη ζηελ επζεία (ε).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Σν πξόβιεκα 81, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα ην
θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(γ). Με αλάινγν ηξόπν κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ζε επζεία Αξκνληθέο
πλεπζεηαθέο, Γεθάδεο, Γσδεθάδεο, θηι, ή ζε θύθιν λα θαηαζθεπάζνπκε
Καλνληθά, Γεθάπιεπξα, Γσδεθάπιεπξα, θηι.
(δ). Έλαλ άιιν ηξόπν Καηαζθεπήο Αξκνληθήο Οθηάδαο εκείσλ, έρνπκε
δώζεη κε ηελ Καηαζθεπή 63.
(ε). ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή, ρξεζηκνπνηήζακε εηδηθό ηξόπν. Σνύην έγηλε επεηδή απηόο ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο λέαο καο
Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.

350 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 63, 68, 71, 77, 80, 82, 101.
15.24. Καηαζθεπή Καλνληθνύ Γεθάπιεπξνπ από Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ
θαη Αληίζηξνθα.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 81 (§ 15.23) θαη ζε Καλνληθό Γεθάπιεπξν.
Καηαζθεπή 82 (ρήκα 61).
Να θαηαζθεπαζζεί Καλνληθό Γεθάπιεπξν, εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν
(ν), κε βάζε κία Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη θαη αληίζηξνθα, ζε δνζκέλε επζεία (ε), λα θαηαζθεπαζηεί κία Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ, κε βάζε έλα Καλνληθό Γεθάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη.

Λύζε.
(α). Δπζύ.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε επζεία (ε), ε Γεθάδα Αξκνληθώλ εκείσλ α, β, γ , δ,
ε, δ, ε, ζ, η, θ θαη δεηείηαη, κε βάζε ηελ δεθάδα απηή, λα θαηαζθεπαζηεί Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξην 78 (§ 15.19), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο κε δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα αδ θαη βε, πνπ ηέκλνληαη γεληθά ζε ζεκείν  «Οξζννπηηθό εκείν».
Έζησ όηη ην  ηπραίλεη λα αλήθεη ζηνλ θύθιν (ν). ρεκαηίδνπκε ηε δέζκε
(αγβδεδεζηθ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο αλ επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα
ζεκεία Α, Γ, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, αληίζηνηρα, ηόηε ιέκε όηη ην δεθάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη ην δεηνύκελν Καλνληθό Γεθάπιεπξν.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν δνζκέλνο θύθινο (ν) δελ πεξλά από ην
, ηόηε γξάθνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ίζν θύθιν κε ηνλ δνζκέλν (ν), πνπ λα
πεξλά από ην  θαη ζπλερίδνπκε, όπσο παξαπάλσ θαη αθνύ θαηαζθεπάζνπκε δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ην κεηαθέξνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ζηνλ
δνζκέλν θύθιν (ν), ην νπνίν δεθάπιεπξν, ιέκε όηη είλαη ην δεηνύκελν

351 . πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο.

Καλνληθό.
3/. Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ε δεθάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, είλαη Αξκνληθή θαη ην  είλαη ην γλσζηό, «Οξζννπηηθό εκείν» ηεο, απνδεηθλύνπκε,
όπσο ζηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 72, όηη ε Κεληξηθή Γέζκε (αβγδεδεζηθ)
ή (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) είλαη Καλνληθή, κε κέηξν ησλ ίζσλ γσληώλ ηεο
θ=(1/5)L=180.
Έηζη, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 78 (§ 15.19), ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ζα είλαη Καλνληθό. Άξα, ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη ην δεηνύκελν, θαζώο ηνύην είλαη θαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν).
(β). Αληίζηξνθν.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ θαη δεηείηαη, κε βάζε απηό, λα θαηαζθεπαζηεί ζε δνζκέλε επζεία (ε)
Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 78, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή:
2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν), νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε ηε δέζκε
(ΑΓΒΓΔΕΖΘΗΚ) ή (αβγδεδεζηθ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη ηέκλνπλ
ηελ επζεία (ε) ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, ζ, η, θ, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ είλαη ε α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η,
θ.
3/. Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ην Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Καλνληθό, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 78, ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ή (αβγδεδεζηθ)
είλαη θαλνληθή, νπόηε απνδεηθλύνπκε, όπσο ζηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 64 όηη θαη ε Γεθάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, ζα είλαη αξκνληθή. Άξα ε Γεθάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, είλαη ε δεηνύκελε, θαζώο
βξίζθεηαη θαη ζηελ επζεία (ε).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Σν πξόβιεκα 82, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα ην
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θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(γ). Με αλάινγν ηξόπν κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ζε επζεία Αξκνληθέο
πλεπζεηαθέο, Γσδεθάδεο, θηι, ή ζε θύθιν λα θαηαζθεπάζνπκε Καλνληθά,
Γσδεθάπιεπξα, θηι.
(δ). Έλαλ άιιν ηξόπν Καηαζθεπήο Αξκνληθήο Γεθάδαο εκείσλ, έρνπκε
δώζεη κε ηελ Καηαζθεπή 64.
(ε). ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή , ρξεζηκνπνηήζακε εηδηθό ηξόπν. Σνύην έγηλε επεηδή απηόο ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο λέαο καο
Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 64, 72, 78, 81, 98, 102.
15.25. Καηαζθεπή Καλνληθνύ Πεληάπιεπξνπ από Αξκνληθή Πεληάδα εκείσλ θαη Αληίζηξνθα.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 82 (§ 15.24) θαη ζε Καλνληθό Πεληάπιεπξν.
Καηαζθεπή 83 (ρήκα 61).
Να θαηαζθεπαζζεί Καλνληθό Πεληάπιεπξν, εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν), κε βάζε κία Αξκνληθή Πεληάδα εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη θαη αληίζηξνθα, ζε δνζκέλε επζεία (ε), λα θαηαζθεπαζηεί κία Αξκνληθή Πεληάδα
εκείσλ, κε βάζε έλα Καλνληθό Πεληάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη.

Λύζε.
(α). Δπζύ.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε επζεία (ε), ε Πεληάδα Αξκνληθώλ εκείσλ α, γ , ε, ε,
η, θαη δεηείηαη, κε βάζε ηελ πεληάδα απηή, λα θαηαζθεπαζηεί Καλνληθό Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηνλ νξηζκό ηεο Αξκνληθήο Πεληάδαο εκείσλ (§
11.1 ε), ζπκπεξαίλνπκε όηη γηα ηελ Καηαζθεπή απηή, αξθεί κε βάζε ηελ δνζκέλε Αξκνληθή Πεληάδα α, γ, ε, ε, η, λα θαηαζθεπάζνπκε ηελ αληίζηνηρε κε
απηή, Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, νπόηε, κε βάζε απηή, κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ,
βαζηδόκελνη ζηελ Καηαζθεπή 82 (επζύ) (§ 15.24), νπόηε ζα έρεη πξνθύςεη
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ηαπηόρξνλα θαη ην δεηνύκελν Καλνληθό Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ.
2/. Καηαζθεπή.
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηεο Αξκνληθήο Γεθάδαο εκείσλ
(§ 11.1 δ), ε ηεηξάδα α, β, γ, ε, πξέπεη λα είλαη αξκνληθή θαη επεηδή καο δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία ηεο α, γ, ε, ην β θαηαζθεπάδεηαη εύθνια θαηά ηα γλσζηά.
Δπίζεο, επεηδή ε ηεηξάδα γ, δ, ε, η, πξέπεη λα είλαη αξκνληθή θαη επεηδή καο
δίλνληαη ηα ηξία ζεκεία ηεο γ, ε, η, ην δ θαηαζθεπάδεηαη εύθνια θαηά ηα
γλσζηά.
Με όκνην ηξόπν, από ηελ Αξκνληθή Σεηξάδα ε, δ, ε, α, θαζνξίδνπκε ηε ζέζε
ηνπ δ, από ηελ Αξκνληθή Σεηξάδα ε, ζ, η, γ, θαζνξίδνπκε ηε ζέζε ηνπ ζ θαη
από ηελ Αξκνληθή Σεηξάδα η, θ, α, ε, θαζνξίδνπκε ηε ζέζε ηνπ θ.
Έηζη, κεηά ηνλ θαζνξηζκό ηεο ζέζεσο ησλ ζεκείσλ β, δ, δ, ζ, θ, ζα έρνπκε
θαηαζθεπάζεη όιε ηελ Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ,
νπόηε ζπλερίδνπκε όπσο ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε πεξηγξάθεηαη θαη θαηαζθεπάδνπκε ην Αξκνληθό Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ.
3/. Απόδεημε.
Ζ απόδεημε όηη ην ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Καλνληθό, γίλεηαη όπσο ζηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 82.
Έηζη, αθνύ ην ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Καλνληθό, εύθνια βξίζθνπκε όηη Καλνληθό είλαη θαη ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ.
(β). Αληίζηξνθν.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), Καλνληθό Πεληάπιεπξν
ΑΓΔΖΗ θαη δεηείηαη, κε βάζε απηό, λα θαηαζθεπαζηεί ζε δνζκέλε επζεία (ε),
Αξκνληθή Πεληάδα εκείσλ α, γ, ε, ε, η.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηνλ νξηζκό ηεο Αξκνληθήο Πεληάδαο εκείσλ (§
11.1 ε) θαη ηελ Καηαζθεπή 82 (αληίζηξνθν), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ
θαηαζθεπή:
β). Καηαζθεπή.
ηνλ πεξηγεγξακκέλν θύθιν (ν) ηνπ δνζκέλνπ Καλνληθνύ Πεληάπιεπξνπ
ΑΓΔΖΗ, νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν .
Φέξνπκε ηηο Α, Γ, Δ, Ζ, Η, νη νπνίεο έζησ όηη ηέκλνπλ ηε δνζκέλε

354 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

επζεία (ε), ζηα ζεκεία α, γ, ε, ε, η, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ε πεληάδα ζεκείσλ α, γ, ε, ε, η, είλαη ε δεηνύκελε Αξκνληθή.
(γ). Απόδεημε.
Γηα λα είλαη Αξκνληθή ε Πεληάδα εκείσλ α, γ, ε, ε, η, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 11.1 ε), πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ επζεία (ε), κία άιιε πεληάδα
ζεκείσλ β, δ, δ, ζ, θ, ηέηνηα ώζηε ε δεθάδα ησλ ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ,
η, θ, λα είλαη Αξκνληθή.
Πξαγκαηηθά, αλ κε βάζε ην δνζκέλν Καλνληθό Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ, θαηαζθεπάζνπκε, ην Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ. Σνύην εύθνια επηηπγράλνπκε, αξθεί λα θαζνξίζνπκε ζηνλ θύθιν (ν) ηελ ζέζε θαη ησλ ζεκείσλ Β, Γ, Ε, Θ, Κ, θαηά ηα γλσζηά ή κε αλάινγν ηξόπν πνπ θαζνξίζακε ηα
ζεκεία β, δ, δ, ζ, θ, ζηελ επζεία (ε). Φέξνπκε ηηο Β, Γ, Ε, Θ, Κ, απηέο
ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα ζεκεία β, δ, δ, ζ, θ.
Δύθνια απνδεηθλύνπκε, όπσο ζηελ Καηαζθεπή 82 (αληίζηξνθν), όηη ε δεθάδα ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, είλαη Αξκνληθή. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε
πεληάδα ζεκείσλ α, γ, ε, ε, η, είλαη Αξκνληθή (νξηζκόο § 11.1 ε). Άξα είλαη ε
δεηνύκελε, θαζώο απηή βξίζθεηαη θαη ζηελ επζεία (ε).
ρόιην.
Ζ παξαπάλσ Καηαζθεπή πξνθαλώο, έηζη όπσο καο δόζεθε, είλαη αόξηζηε.
Αλ ζέινπκε λα γίλεη ζπγθεθξηκέλε, ζα πξέπεη λα δνζνύλ επαξθή ζηνηρεία
ηεο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Με ηνλ ίδην, όπσο παξαπάλσ ηξόπν, απνδεηθλύνπκε όηη θαη ε πεληάδα
ζεκείσλ β, δ, δ, ζ, θ, είλαη Αξκνληθή.
(β). Ζ Καηαζθεπή 83 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηελ παξαπάλσ λέα εηδηθή Μέζνδν ε θαηαζθεπή
Αξκνληθήο Πεληάδαο εκείσλ, πξνθύπηεη εύθνια, από Καλνληθό Πεληάπιεπξν, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη γηα Αξκνληθή Σεηξάδα, Δμάδα, Οθηάδα, Γεθάδα, θηι.
(δ) Έλαλ άιιν ηξόπν θαηαζθεπήο Αξκνληθήο Πεληάδαο εκείσλ δώζακε κε
ηελ θαηαζθεπή 65.
(ε). ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή, ρξεζηκνπνηήζακε εηδηθό ηξόπν. Σνύην
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έγηλε επεηδή απηόο ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο λέαο
καο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 64, 65, 82, 102, 103.
15.26. Γεληθό πκπέξαζκα.
Μεηά ηα παξαπάλσ Κξηηήξηα 79, 80, 81, 82, 83 θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο
ζηηο Καηαζθεπέο θαη απνδείμεηο ηνύησλ, θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ γεληθό ζπκπέξαζκα:
Αλάινγε Καηαζθεπή, κε ηηο Καηαζθεπέο 79, 80, 81, 82, 83, αιεζεύεη θαη γηα
νπνηνδήπνηε Καλνληθό λ-πιεπξν, αξθεί ηνύην λα θαηαζθεπάδεηαη, ή λα θαηαζθεπάδεηαη ε αληίζηνηρε Αξκνληθή λ-άδα.

15.27. Αμηόινγε Ηδηόηεηα Κιεηζηήο Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δμάδαο εκείσλ.

Πξόηαζε 84 (ρήκα 45).
ε θάζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δμάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, είλαη:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ
=1.
.
.
ΒΓ ΓΔ ΕΑ

(1).

Απόδεημε .
ύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηεο Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δμάδαο εκείσλ (§ 11.1 β), νη ηεηξάδεο ζεκείσλ Α, Β, Γ, Δ – Γ, Γ, Δ, Α – Δ, Ε, Α, Γ, είλαη
αξκνληθέο, από ηηο νπνίεο πξνθύπηνπλ αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζρέζεηο:

ΑΒ ΑΔ
ΓΓ ΓΑ
ΔΕ ΔΓ
=
,
=
,
=
.
ΕΑ ΓΑ
ΒΓ ΔΓ
ΓΔ ΑΔ

(2).

Έηζη, κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε, ησλ ζρέζεσλ (2) θαη κεηά ηηο απινπνηήζεηο, παίξλνπκε:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΑΔ ΓΑ ΔΓ
=
=1 ⇒(1).
.
.
.
.
ΒΓ ΓΔ ΕΑ ΔΓ ΑΔ ΓΑ

Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε απηή δελ απνηειεί θξηηήξην αξκνληθόηεηαο, θαζώο δελ αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθό ηεο.
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(β). Παξαηεξνύκε όηη αλάινγεο Πξνηάζεηο, ηζρύνπλ θαη γηα Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, (

ΑΒ ΓΓ
=1), όπσο θαη γηα Αξκνληθή Οθηάδα
.
ΒΓ ΓΑ

πλεπζεηαθώλ εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ (Πξόηαζε 85) πνπ ζα αθνινπζήζεη, θηι.
(γ). Ζ Ηδηόηεηα απηή αιεζεύεη θαη ζηα Απιά Αξκνληθά Δμάπιεπξα θαη όηαλ
δειαδή ε Δμάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, δελ είλαη ζπλεπζεηαθή, αιιά νκνθπθιηθή (Πξόηαζε 119).
(δ). Ζ Πξόηαζε απηή πηζηεύνπκε είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 4, 7, 8, 37, 85, 86, 119.
15.28. εκαληηθή Ηδηόηεηα Κιεηζηήο Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Οθηάδαο εκείσλ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 84 (§ 15.27) θαη ζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Οθηάδα
εκείσλ.
Πξόηαζε 85 (ρήκα 52).
ε θάζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Οθηάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, είλαη:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΖΘ ΑΕ ΓΘ ΔΒ ΖΓ
=
.
=1.
.
.
.
.
.
ΒΓ ΓΔ ΕΖ ΘΑ ΕΓ ΘΔ ΒΖ ΓΑ

(1).

Απόδεημε .
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηνλ νξηζκό θαη ην Κξηηήξην 5).

Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 11.1 γ), νη Σεηξάδεο Α, Β, Γ, Ε
θαη Δ, Ε, Ζ, Β, είλαη αξκνληθέο, ή επεηδή ηα Β, Ε ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Γ
θαη Δ, Ζ, πνπ ζεκαίλεη όηη εδώ έρνπκε Αξκνληθή Δλέιημε, ησλ δύν δεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ Α, Γ θαη Δ, Ζ, κε δηπιά ζεκεία ηα Β, Ε (νξηζκόο § 2.11) θαη
άξα, ζύκθσλα κε ηελ Κξηηήξην 5 θαη επεηδή ΑΒ/ΒΓ=ΑΕ/ΕΓ, ΔΕ/ΕΖ=ΔΒ/ΒΖ,
ζα είλαη αληίζηνηρα:

ΑΒ 2 ΑΕ 2 ΑΖ ΑΔ
,
=
=
.
ΒΓ 2
ΕΓ 2 ΖΓ ΔΓ

ΔΕ 2 ΔΒ 2 ΔΓ ΔΑ
.
=
=
.
ΕΖ 2 ΒΖ 2 ΓΖ ΑΖ

(2).

Οκνίσο επεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 11.1 γ), νη Σεηξάδεο Γ,
Γ, Δ, Θ θαη Ζ, Θ, Α, Γ, είλαη αξκνληθέο, ή επεηδή ηα Γ, Θ ρσξίδνπλ αξκνληθά
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ηα Γ, Δ θαη Ζ, Α, πνπ ζεκαίλεη όηη θαη εδώ έρνπκε Αξκνληθή Δλέιημε, ησλ
δύν δεπγώλ πδπγώλ εκείσλ Γ, Δ θαη Ζ, Α, κε δηπιά ζεκεία ηα Γ, Θ (νξηζκόο § 2.11)θαη άξα, ζύκθσλα κε ηελ Κξηηήξην 5 θαη επεηδή ΓΓ/ΓΔ=ΓΘ/ΘΔ,
ΖΘ/ΘΑ=ΖΓ/ΓΑ, ζα είλαη αληίζηνηρα:

ΓΓ2 ΓΘ 2 ΓΑ ΓΖ
,
=
=
.
ΓΔ2 ΘΔ 2 ΑΔ ΖΔ

ΖΘ 2 ΖΓ2 ΖΔ HΓ
.
=
=
.
ΘΑ 2 ΓΑ 2 ΔΑ ΓΑ

(3).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (2) θαη (3), κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε θαη κεηά
ηηο ζρεηηθέο απινπνηήζεηο πξνθύπηεη, ε ζρέζε (1).
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 21 θαη ηελ Καηαζθεπή 63).
ύκθσλα κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο 2 ηεο Καηαζθεπήο 63, ζπλάγεηαη όηη κηα
Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, πξνθύπηεη από κηα Αξκνληθή

Σεηξάδα εκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ θαη από ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ ηεο Β, Ε, πνπ
έρεη ρσξίζεη αξκνληθά ηα ηκήκαηα ΑΓ, ΔΖ θαη από ην δεύγνο ζεκείσλ ηεο Γ,
Θ, πνπ έρεη ρσξίζεη αξκνληθά ηα ηκήκαηα ΑΖ, ΓΔ, νπόηε, ζύκθσλα κε όζα
αλαθέξνληαη ζηελ Καηαζθεπή 21, ζα είλαη:

ΑΒ 2 ΑΕ 2 ΑΖ ΑΔ
,
=
=
.
ΒΓ 2
ΕΓ 2 ΖΓ ΔΓ

ΓΓ2 ΓΘ 2 ΓΑ ΓΖ
,
=
=
.
ΓΔ2 ΘΔ 2 ΑΔ ΖΔ

ΔΕ 2 ΔΒ 2 ΔΓ ΔΑ
,
=
=
.
ΕΖ 2 ΒΖ 2 ΓΖ ΑΖ

ΖΘ 2 ΖΓ2 ΖΔ HΓ
.
=
=
.
ΘΑ 2 ΓΑ 2 ΔΑ ΓΑ

(4).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (4), κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε θαη κεηά ηηο ζρεηηθέο απινπνηήζεηο πξνθύπηεη, ε ζρέζε (1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε απηή δελ απνηειεί θξηηήξην αξκνληθόηεηαο, θαζώο δελ αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθό ηεο.
(β). Παξαηεξνύκε όηη αλάινγεο Πξνηάζεηο, ηζρύνπλ θαη γηα Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, (

ΑΒ ΓΓ
=1), όπσο θαη γηα Αξκνληθή Δμάδα π.
ΒΓ ΓΑ

λεπζεηαθώλ εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, (

ΑΒ ΓΓ ΔΕ
.
=1) (Πξόηαζε 84), θηι.
.
ΒΓ ΓΔ ΕΑ

(γ). Ζ Ηδηόηεηα απηή αιεζεύεη θαη ζηα Απιά Αξκνληθά Οθηάπιεπξα θαη όηαλ
δειαδή ε Οθηάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, δελ είλαη ζπλεπζεηαθή, αιιά νκνθπθιηθή [Βιέπε Πξόηαζε 120, πνπ ζα αλαθέξνπκε αξγόηεξα].
(δ). Σν δεύηεξν κέινο ηεο (1), καο θαλεξώλεη όηη ε Πξόηαζε 85 αιεζεύεη θαη
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ζηελ Αζηεξνεηδή Αξκνληθή Οθηάδα πλεπζεηαθώλ εκείσλ Α, Ε, Γ, Θ, Δ, Β,
Ζ, Γ, πνπ ζην Απιό Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, αληηζηνηρεί κε ην Αζηεξνεηδέο
Αξκνληθό Οθηάπιεπξό ηνπ ΑΕΓΘΔΒΖΓΑ, όπσο ζα δνύκε αξγόηεξα (Πξόηαζε 120).
(ε). Ζ Πξόηαζε απηή, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα Πξόηαζε θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 5, 7, 8, 11, 21, 63, 84, 86, 120.
15.29. εκαληηθή Ηδηόηεηα Κιεηζηήο Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Γεθάδαο εκείσλ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 85 (§ 15.28) θαη ζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Γεθάδα
εκείσλ.
Πξόηαζε 86 (ρήκα 54).
ε θάζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Γεθάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ,
είλαη:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΖΘ ΗΚ ΑΘ ΔΒ ΗΕ ΓΚ ΖΓ
=
.
.
=1.
.
.
.
.
.
.
ΒΓ ΓΔ ΕΖ ΘΗ ΚΑ ΘΔ ΒΗ ΕΓ ΚΖ ΓΑ

(1).

Απόδεημε .
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηνλ νξηζκό θαη ηελ Κξηηήξην 5).

Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 11.1 δ),ζηελ πλεπζεηαθή Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, νη Σεηξάδεο Α, Β, Γ, Ζ θαη
Ε, Ζ, Θ, Β, είλαη αξκνληθέο, ή επεηδή ηα Β, Ζ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Γ θαη
Ε, Θ, πνπ ζεκαίλεη όηη εδώ έρνπκε Αξκνληθή Δλέιημε, ησλ δύν δεπγώλ πδπγώλ εκείσλ Α, Γ θαη Ε, Θ, κε δηπιά ζεκεία ηα Β, Ζ (νξηζκόο § 2.11) θαη
άξα, ζύκθσλα κε ηελ Κξηηήξην 5 θαη επεηδή ΑΒ/ΒΓ=ΑΖ/ΖΓ, ζα είλαη:
θαη:

ΑΒ 2 ΑΖ 2 ΑΘ ΑΕ
=
=
.
.
ΒΓ 2 ΖΓ 2 ΘΓ ΕΓ

(2).

Αθόκε, επεηδή θαη νη ηεηξάδεο Γ, Γ, Δ, Η θαη Θ, Η, Κ, Γ, είλαη επίζεο Αξκνληθέο (νξηζκόο), αθξηβώο όκνηα βξίζθνπκε όηη είλαη:

ΓΓ2 ΓΗ2 ΓΚ ΓΘ
=
=
.
.
ΓΔ2 ΗΔ 2 ΚΔ ΘΔ
Αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε θαη όηη:

(3).
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ΔΕ 2 ΔΑ 2 ΔΒ ΔΚ
,
=
=
.
ΕΖ2 ΑΖ 2 ΒΖ ΚΖ
ΖΘ 2 ΖΓ 2 ΖΓ HΒ
,
= 2 =
.
ΓΗ ΒΗ
ΘΗ 2
ΓΗ
ΗΚ 2
ΗΔ 2
ΗΕ ΗΓ
.
.
2 =
2 =
ΕΑ ΓΑ
ΚΑ
ΔΑ

(4).

Έηζη, κε πνιιαπιαζηαζκό, θαηά κέιε ησλ ζρέζεσλ: (2), (3), (4) θαη κεηά ηηο
ζρεηηθέο απινπνηήζεηο, παίξλνπκε:

ΑΒ 2 ΓΓ2 ΔΕ 2 ΖΘ 2 ΗΚ 2 ΑΘ ΔΒ ΗΕ ΓΚ ΖΓ
.
.
.
.
=
.
.
=
.
.
ΒΓ 2 ΓΔ2 ΕΖ 2 ΘΗ 2 ΚΑ 2 ΘΔ ΒΗ ΕΓ ΚΖ ΓΑ
ΑΖ 2 ΓΗ 2 ΔΑ 2 ΖΓ 2 ΗΔ 2
.
.
.
.
=1,
ΖΓ 2 ΗΔ 2 ΑΖ 2 ΓΗ 2 ΔΑ 2

(5).

θαζώο ην ηξίην κέινο ηεο (5) απινπνηείηε θαη γίλεηαη ίζν κε 1.
Άξα, από ηελ (5), εύθνια παίξλνπκε ηελ ζρέζε (1).
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηνλ νξηζκό θαη ηελ Κξηηήξην 4).
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 11.1 δ), ζηελ πλεπζεηαθή Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, νη Σεηξάδεο Α, Β, Γ, Ζ θαη
Ε, Ζ, Θ, Β, είλαη αξκνληθέο, ή επεηδή ηα Β, Ζ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Γ θαη
Ε, Θ, πνπ ζεκαίλεη όηη εδώ έρνπκε Αξκνληθή Δλέιημε, ησλ δύν δεπγώλ πδπγώλ εκείσλ Α, Γ θαη Ε, Θ, κε δηπιά ζεκεία ηα Β, Ζ (νξηζκόο § 2.11),
ζύκθσλα κε ηελ Κξηηήξην 4 θαη επεηδή ΑΒ/ΒΓ=ΑΖ/ΖΓ, ζα είλαη:

ΑΒ ΓΕ ΒΘ
=1
.
.
ΒΓ ΕΒ ΘΑ

(6)

θαη

ΑΖ ΓΕ ΒΘ
=1.
.
.
ΖΓ ΕΒ ΘΑ

(7).

(Δδώ, γηα ηελ επθνιία καο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κξηηεξίνπ 4, ζα πξέπεη
λα δηαηάμνπκε έηζη ηα ζεκεία Θ, Α, Β, Γ, Ε θαη Θ, Α. Ζ, Γ, Ε).
Αθόκε, επεηδή θαη νη ηεηξάδεο Γ, Γ, Δ, Η θαη Θ, Η, Κ, Γ, είλαη επίζεο Αξκνληθέο (νξηζκόο), αθξηβώο όκνηα βξίζθνπκε θαη όηη είλαη:

ΓΓ ΔΘ ΓΚ
=1
.
.
ΓΔ ΘΓ ΚΓ

(8)

θαη

ΓΗ ΔΘ ΓΚ
=1.
.
.
ΗΔ ΘΓ ΚΓ

(9).

(Δδώ, γηα ηελ επθνιία καο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κξηηεξίνπ 4, ζα πξέπεη
λα δηαηάμνπκε έηζη ηα ζεκεία Κ, Γ, Γ, Δ, Θ θαη Κ, Γ, Η, Δ, Θ).
Αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε θαη όηη:
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ΔΕ ΖΚ ΕΒ
=1,
.
.
ΕΖ ΚΕ ΒΔ

(10)

θαη

ΔΑ ΖΚ ΕΒ
=1,
.
.
ΑΖ ΚΕ ΒΔ

(11).

ΖΘ ΗΒ ΘΓ
=1,
.
.
ΘΗ ΒΘ ΓΖ

(12)

θαη

ΖΓ ΗΒ ΘΓ
=1,
.
.
ΓΗ ΒΘ ΓΖ

(13).

ΗΚ ΑΓ ΚΕ
=1,
.
.
ΚΑ ΓΚ ΕΗ

(14)

θαη

ΗΔ ΑΓ ΚΕ
=1.
.
.
ΔΑ ΓΚ ΕΗ

(15).

Έηζη, κε πνιιαπιαζηαζκό, θαηά κέιε ησλ ζρέζεσλ: (6), (8), (10), (12), (14),
παίξλνπκε:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΖΘ ΗΚ ΑΘ ΔΒ ΗΕ ΓΚ ΖΓ
.
.
.
.
=
.
.
.
.
.
ΒΓ ΓΔ ΕΖ ΘΗ ΚΑ ΘΔ ΒΗ ΕΓ ΚΖ ΓΑ

(16).

Όκνηα, από ηηο (7), (9), (11), (13), (15), εύθνια παίξλνπκε:

ΑΘ ΔΒ ΗΕ ΓΚ ΖΓ ΑΖ ΓΗ ΔΑ ΖΓ ΗΔ
.
.
=
.
.
.
.
=1,
.
.
ΘΔ ΒΗ ΕΓ ΚΖ ΓΑ ΖΓ ΗΔ ΑΖ ΓΗ ΔΑ

(17).

θαζώο ην δεύηεξν κέινο ηεο (17) απινπνηείηε θαη γίλεηαη ίζν κε 1.
Δπνκέλσο, από ηηο (16) θαη (17), παίξλνπκε ηελ (1).
3νο Σξόπνο (Με βάζε ηνλ ζπλδπαζκό ησλ Πξνηάζεσλ 4 θαη 5).
Δξγαδόκελνη όπσο θαη ζηνλ παξαπάλσ ηξόπν 1, από ηα πξώην θαη ηξίην
κέιε ησλ (2), (3), (4), παίξλνπκε:

ΑΒ 2 ΓΓ2 ΔΕ 2 ΖΘ 2 ΗΚ 2 ΑΘ ΔΒ ΗΕ ΓΚ ΖΓ
.
.
.
.
=
.
.
.
.
.
ΒΓ 2 ΓΔ2 ΕΖ 2 ΘΗ 2 ΚΑ 2 ΘΔ ΒΗ ΕΓ ΚΖ ΓΑ

(18).

ηε ζπλέρεηα, εξγαδόκελνη όπσο ζηνλ παξαπάλσ ηξόπν 2 θαη κόλν από
ηηο (6), (8), (10), (12), (14), παίξλνπκε ηελ (16).
Έηζη, από ηηο (16) θαη (18), εύθνια παίξλνπκε:

ΑΒ 2 ΓΓ2 ΔΕ 2 ΖΘ 2 ΗΚ 2 ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΖΘ ΗΚ
.
.
.
.
=
.
.
.
.
⇒
ΒΓ 2 ΓΔ2 ΕΖ 2 ΘΗ 2 ΚΑ 2 ΒΓ ΓΔ ΕΖ ΘΗ ΚΑ
ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΖΘ ΗΚ
.
.
.
.
=1, νπόηε από απηή θαη ηελ (16), πξνθύπηεη ε δεΒΓ ΓΔ ΕΖ ΘΗ ΚΑ
ηνύκελε ζρέζε (1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε απηή δελ απνηειεί Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο,

θαζώο

δελ αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθό ηεο.
(β). Παξαηεξνύκε όηη αλάινγεο Πξνηάζεηο, ηζρύνπλ θαη γηα ηελ Αξκνληθή
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Σεηξάδα Α,Β,Γ,Γ (Γηα ηελ νπνία είλαη
Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε (Γηα ηελ νπνία είλαη

ΑΒ ΓΓ
=1), γηα ηελ Αξκνληθή Δμάδα
.
ΒΓ ΓΑ

ΑΒ ΓΓ ΔΕ
.
=1),πνπ έρνπκε απνδείμεη
.
ΒΓ ΓΔ ΕΑ

(Πξόηαζε 84, όπσο θαη γηα ην Οθηάπιεπξν (Πξόηαζε 85).
(γ). Ζ Ηδηόηεηα απηή αιεζεύεη θαη ζηηο Αξκνληθέο πλεπζεηαθέο Γσδεθάδεο
εκείσλ, θηι.
(δ). Σν δεύηεξν κέινο ηεο (1), καο θαλεξώλεη όηη ε Πξόηαζε 86 αιεζεύεη θαη
ζηελ Αζηεξνεηδή Αξκνληθή Γεθάδα Α, Θ, Δ, Β, Η, Ε, Γ, Κ, Ζ, Γ (Πξόηαζε
121).
(ε). Ζ Πξόηαζε απηή Πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(ζη). Ζ ηδηόηεηα απηή αιεζεύεη θαη ζηα Απιά Αξκνληθά Γεθάπιεπξα θαη όηαλ δειαδή ηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, είλαη νκνθπθιηθά (Πξόηαζε
121, Αξκνληθό Γεθάπιεπξν).
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 4, 5, 53, 84, 85, 121.
15.30. Γεληθό πκπέξαζκα.
Μεηά ηηο παξαπάλσ Πξνηάζεηο 84, 85, 86 θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηηο
απνδείμεηο ηνύησλ, θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ γεληθό ζπκπέξαζκα:
Αλάινγε Πξόηαζε, κε ηηο Πξνηάζεηο 84, 85, 86, αιεζεύεη θαη γηα νπνηνδήπνηε αξκνληθή 2λ-άδα ζεκείσλ, αξθεί απηή λα θαηαζθεπάδεηαη.

15.31. Αμηόινγε Ηδηόηεηα Κιεηζηήο Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Σεηξάδαο εκείσλ.
Δπέθηαζε Γλσζηήο Πξόηαζεο Αξκνληθώλ Σεηξάπιεπξσλ θαη ζε Αξκνληθή
Σεηξάδα εκείσλ.

Πξόηαζε 87 (ρήκα 55).
ε θάζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Σεηξάδα εκείσλ Α, Γ, Β, Γ, είλαη:
ΑΓ.ΒΓ=ΑΓ.ΒΓ=

ΑΒ.ΓΓ
.
2

(1).
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Απόδεημε.
Πξώηνο Σξόπνο ((Με βάζε ηα Θεσξήκαηα Newton θαη Mac-Learin (Γεσκεηξία [4]).
Αλ Λ είλαη ην κέζνλ ηνπ ηκήκαηνο ΓΓ, ηόηε ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα MacLearin ([4], § 60/4), ζα είλαη:
θαη

ΑΓ.ΑΓ=ΑΒ.ΑΛ,
ΒΓ.ΒΓ=ΑΒ.ΒΛ.

(2).
(3).

Από ηηο ζρέζεηο (2), (3), κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε, παίξλνπκε:
ΑΓ.ΑΓ.ΒΓ.ΒΓ =ΑΒ2.ΑΛ.ΒΛ,
Δμάιινπ, επεηδή είλαη:

(4).

ΑΓ ΑΓ
⇔
=
ΓΒ ΓΒ

ΑΓ.ΒΓ=ΑΓ.ΒΓ

(5).

Αθόκε ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα Newton ([4], § 60/2), ζα είλαη θαη:
ΓΛ2=ΛΓ2=ΛΑ.ΛΒ.

(6).

Έηζη, ε ζρέζε (4), ιόγσ ησλ (5), (6), γίλεηαη :
ΑΓ2.ΒΓ2=ΑΓ2.ΒΓ2= ΑΒ2.ΓΛ2=ΑΒ2.ΛΓ2 ή
ΑΓ.ΒΓ = ΑΓ.ΒΓ = ΑΒ.ΓΛ = ΑΒ.ΛΓ =

ΑΒ(ΓΛ + ΛΓ ) ΑΒ.ΓΓ
=
⇒ (1).
2
2

Γεύηεξνο Σξόπνο Με βάζε ηα Θεσξήκα Euler (Γεσκεηξία [28], βηβιίν 3).
ύκθσλα κε ην Θεώξεκα Euler ([28] § 295 ηνπ βηβιίνπ 3). θαη γηα ην ζεκείν
Γ πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ ΑΒ, ζα είλαη: ΓΑ.ΒΓ= ΓΓ.ΑΒ – ΓΒ.ΑΓ ή
ΑΓ.ΒΓ+ΑΓ.ΒΓ = ΑΒ.ΓΓ.
Δμάιινπ, επεηδή είλαη:

(2).

ΑΓ ΑΓ
⇔ ΑΓ.ΒΓ=ΑΓ.ΒΓ.
=
ΓΒ ΓΒ

(3).

Έηζη, ε ζρέζε (2), ιόγσ ηεο (3), γίλεηαη :
2ΑΓ.ΒΓ=2ΑΓ.ΒΓ = ΑΒ.ΓΓ ή ΑΓ.ΒΓ=ΑΓ.ΒΓ =

ΑΒ.ΓΓ
.
2

Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν ιεγόκελν Θεώξεκα Euler, θαηά κία έλλνηα, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
επέθηαζε ηνπ Α' Θεσξήκαηνο Πηνιεκαίνπ γηα Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, αιιά
θαη ζε επζεία, αληί ζε θύθιν.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη ε Πξόηαζε 87, απνηειεί επέθηαζε γλσζηήο Πξόηαζεο
([6], § 8-4.10), από θύθιν θαη ζε επζεία.
(γ). Πηζηεύνπκε όηη πξόθεηηαη γηα λέα Πξόηαζε θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
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(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 88, 91, 92, 144.
15.32. εκαληηθή Ηδηόηεηα Κιεηζηήο Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δμάδαο εκείσλ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 87 Αξκνληθήο Σεηξάδαο θαη ζε Αξκνληθή Δμάδα
εκείσλ.
Πξόηαζε 88 (ρήκα 56).
ε θάζε Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δμάδα εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, είλαη:
ΑΒ.ΓΓ.ΔΕ=ΒΓ.ΓΔ.ΕΑ=

ΑΓ .ΒΔ.ΓΕ
.
8

(1).

Απόδεημε. ((Με βάζε ηελ Πξόηαζε 87.
ύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό Αξκνληθήο Δμάδαο (§ 11.1 β), ε ηεηξάδα
ζεκείσλ Α, Β, Γ, Δ, είλαη αξκνληθή, νπόηε αλ εθαξκόζνπκε γη’ απηή ηελ
Πξόηαζε 87, ζα έρνπκε:
ΑΒ.ΓΔ=ΒΓ.ΑΔ =

ΒΔ • ΑΓ
.
2

(2).

Οκνίσο, επεηδή ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό θαη ε ηεηξάδα Γ, Γ, Δ, Α,
είλαη αξκνληθή, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 87, ζα είλαη:
ΓΓ.ΔΑ=ΓΔ.ΑΓ =

ΑΓ .ΓΔ
.
2

(3).

Δπίζεο, επεηδή ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό θαη ε ηεηξάδα Δ, Ε, Α, Γ,
είλαη αξκνληθή, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 87, ζα είλαη:
ΔΕ.ΑΓ=ΕΑ.ΓΔ =

ΓΕ.ΔΑ
.
2

(4).

Έηζη, από ηα πξώηα θαη ηξίηα κέιε ησλ (2), (3), (4) θαη κε πνιιαπιαζηαζκό,
θαηά κέιε, παίξλνπκε:
ΑΒ.ΓΓ.ΔΕ.ΓΔ.ΑΔ.ΓΑ=

ΒΔ.ΑΓ.ΑΓ .ΓΔ.ΓΕ.ΔΑ
ΑΓ .ΒΔ.ΓΕ
ή ΑΒ.ΓΓ.ΔΕ =
. (5).
8
8

Δπίζεο, από ηα δεύηεξα θαη ηξίηα κέιε ησλ (2), (3), (4) θαη κε πνιιαπιαζηαζκό, θαηά κέιε, παίξλνπκε:
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ΒΓ.ΑΔ.ΓΔ.ΑΓ.ΕΑ.ΓΔ=

ΒΔ.ΑΓΑΓ .ΓΔ.ΓΕ.ΔΑ
ΑΓ .ΒΔ.ΓΕ
ή ΒΓ.ΓΔ.ΕΑ =
. (6).
8
8

πλεπώο, από ηηο ζρέζεηο (5), (6) ⇒(1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Πηζηεύνπκε όηη αλάινγε Πξόηαζε αιεζεύεη θαη ζε θάζε άιιν αξκνληθό
λ-πιεπξν, ε απόδεημε ηεο νπνίαο κπνξεί λα βαζηζζεί ζηηο Πξνηάζεηο 87,
88, θηι.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη ε Πξόηαζε 88, απνηειεί επέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 87.
(γ). Πηζηεύνπκε όηη πξόθεηηαη γηα λέα Πξόηαζε. Σελ Πξόηαζε απηή έρνπκε
επηλνήζεη ην 1998, ηελ δεκνζηεύζακε κε ηνλ ηόκν 3 ηνπ βηβιίνπ καο [1]
(ζειίδα 1272, Πξόηαζε 37ΛΕ).
(δ). Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 88, δίλνπκε ζηελ Πξόηαζε 144 (§ 19.59), από
επζεία θαη ζε θύθιν.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 87, 91, 92, 144.
15.33. Καηαζθεπή Δηδηθήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Σεηξάδα εκείσλ.
Γελίθεπζε ηεο Γεσκεηξηθήο Καηαζθεπήο 90.
Καηαζθεπή 89 (ρήκα 55).
Δπζύγξακκν ηκήκα ΑΒ=2η, λα ρσξηζζεί αξκνληθά από δεύγνο ζεκείσλ Γ, Γ
(ην Γ κεηαμύ ησλ Α, Β θαη ην Γ εθηόο ηνύησλ), γηα ην νπνίν (δεύγνο) λα είλαη:
ΓΓ=2η' (ηα η, η' δνζκέλα ηκήκαηα), ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Να θαηαζθεπαζζεί αξκνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Γ, Β, Γ, ηέηνηα ώζηε
ΑΒ=2η, ΓΓ=2η' (όπνπ η, η′ δνζκέλα ηκήκαηα).

Λύζε.
Δπεηδή εδώ έρνπκε Αξκνληθή Σεηξάδα, γηα ηε ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο απηνύ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ λέα κέζνδν ησλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ.
(α). Αλάιπζε.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, ζθεπηόκαζηε σο εμήο:
Τπνζέηνπκε όηη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Σεηξάδα θαηαζθεπάζζεθε θαη όηη είλαη ε Α, Γ, Β, Γ. Απηή ζα έρεη ΑΒ=2η θαη ΓΓ=2η′.
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Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο δηακέηξσλ ΑΒ=2η ή (θ) θαη ΓΓ=2η′ ή (ι), νη νπνίνη
ηέκλνληαη ζε δεύγνο ζπκκεηξηθώλ (Οξζννπηηθά εκεία) ζεκείσλ Ζ, Ζ′ σο
πξνο ηελ ΑΒ. Ζ δέζκε Ζ(ΑΓΒΓ) είλαη Καλνληθή, θαζώο είλαη Οξζννπηηθή,
αθνύ ηα ΑΒ, ΓΓ θαίλνληαη από ηα Ζ, Ζ′ πξνθαλώο κε νξζέο γσλίεο θαη βαίλεη ζηελ Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ Α, Γ, Β, Γ (§ 12.1, §12.2 θαη §12.13).
Άξα, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 69 (αλαγθαίν), αλ Κ, Λ είλαη ηα κέζα ησλ ΑΒ,
ΓΓ, αληίζηνηρα θαη ν θύθινο δηακέηξνπ ΚΛ, ζα πεξλά από ηα Ζ, Ζ′ θαη άξα
ζα είλαη ∠ΚΖΛ=1L, ελώ ζα είλαη θαη ΚΖ=η, ΛΖ=η′. Άξα, ην ΚΛ θαηαζθεπάδεηαη, σο ππνηείλνπζα νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ κε θάζεηεο πιεπξέο ηα δνζκέλα
ηκήκαηα η, η′.
Δπνκέλσο, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Αθνύ ηνπνζεηήζνπκε ζην ραξηί καο ην ηκήκα ΑΒ=2η θαη αθνύ νξίζνπκε ην
κέζνλ Κ ηνπ ηκήκαηνο ΑΒ, νξίδνπκε θαη ζεκείν Λ (έζησ πξνο ην Β), έηζη
ώζηε ην ΚΛ λα είλαη ίζν κε ηελ ππνηείλνπζα νξζνγώληνπ ηξηγώλνπ κε θάζεηεο πιεπξέο ηα η, η' (ΚΛ= η 2 + η' 2 ) θαη ζηε ζπλέρεηα νξίδνπκε εύθνια θαη
ηα Γ, Γ, εθαηέξσζελ ηνπ Λ, θαζώο είλαη ΛΓ=ΛΓ=η'.
Λέκε όηη ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Α, Γ, Β, Γ, είλαη ε δεηνύκελε αξκνληθή.
(γ). Απόδεημε.
Από ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξνθαλώο είλαη ΑΒ=2η θαη ΓΓ=2η', νπόηε αξθεί λα
απνδείμνπκε όηη είλαη θαη

ΑΓ ΑΓ
=
.
ΓΒ ΓΒ

(1).

Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο κε δηακέηξνπο ΑΒ, ΓΓ νη νπνίνη ε νπνία ηέκλνληαη
ζε ζεκεία Ζ, Ζ', νπόηε ζην ηξίγσλν ΖΚΛ είλαη ΖΚ=η, ΖΛ=η' θαη ην
ΚΛ= η 2 + η' 2 ή ΚΛ= ΚΖ 2 + ΛΖ2 ή

ΚΖ2+ΖΛ2=ΚΛ2.

(2).

1νο Σξόπνο (Με βάζε ην Κξηηήξην 69).
Ζ ζρέζε (2) ζεκαίλεη όηη ην ηξίγσλν ΖΚΛ είλαη νξζνγώλην ζην Ζ θαη άξα ν
θύθινο δηακέηξνπ ΚΛ πεξλά από ην Ζ.
Σνύην, ζύκθσλα κε ην ηθαλό ηνπ Κξηηεξίνπ 69, ζεκαίλεη όηη ε ηεηξάδα Α, Γ,
Β, Γ, είλαη αξκνληθή. Γειαδή, πξαγκαηηθά αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
2νο Σξόπνο (Αλαιπηηθόο).
Ζ ζρέζε (2) ζεκαίλεη όηη ην ηξίγσλν ΖΚΛ είλαη νξζνγώλην ζην Ζ, ή όηη νη
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θύθινη (θ), (ι) είλαη νξζνγώληνη. Δπνκέλσο, επεηδή ε ΑΒ είλαη δηάκεηξνο
ηνπ θύθινπ (θ), ν θύθινο (ι) ζα ηέκλεη ηελ ΑΒ αξκνληθά ζηα Γ, Γ, ή όηη ηα Γ,
Γ ηέκλνπλ αξκνληθά ην ΑΒ, ή όηη αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε ζρέζε (1).
3νο Σξόπνο (Με βάζε ηε Γύλακε εκείνπ πξνο Κύθιν).
Από ηελ (2), πνπ απνδείμακε όηη αιεζεύεη, πξνθύπηεη όηη ην ηξίγσλν ΖΚΛ
είλαη νξζνγώλην ζην Ζ θαη άξα ε ΚΖ είλαη θάζεηε ζηελ αθηίλα ΛΖ ηνπ θύθινπ (ι), ή όηη ε ΚΖ είλαη εθαπηόκελε ζηνλ θύθιν (ι).
Σνύην ζεκαίλεη όηη ην ΚΖ2 ή ΚΒ2 ή ΚΑ2 ή η2 είλαη ε δύλακε ηνπ ζεκείνπ Κ
σο πξνο ηνλ θύθιν (ι). Άξα, ζα είλαη ΚΒ2=ΚΑ2 =ΚΓ.ΚΓ. Απηή θαλεξώλεη όηη
ηα Γ, Γ ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ΑΒ (αληίζηξνθν γλσζηνύ Θεσξήκαηνο ηνπ
Νεύησλα).
πλεπώο βιέπνπκε όηη ην Πξόβιεκα 89, κπνξεί λα ιπζεί εύθνια, κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Κέληξνπ Ζ ηεο Καλνληθήο Γέζκεο Ζ(ΑΓΒΓ), ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη θαη απνδεηθλύεηαη όπσο παξαπάλσ αλαθέξακε (αλάιπζε θαη
θαηαζθεπή).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ην πξόβιεκα απηό έρεη πξνθαλώο πάληνηε δύν
ιύζεηο. Ζ κία είλαη απηή πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ θαη ε άιιε πξνθύπηεη, αλ ην Λ ιεθζεί πξνο ην κέξνο ηνπ Α, νπόηε ην Γ, ζα βξεζεί κεηαμύ Κ
θαη Α, ελώ ην Γ, ζα βξεζεί αξηζηεξά ηνπ Α, ην δε ην ζρήκα 55 ζα είλαη ζπκκεηξηθό κε ην λέν σο πξνο ηελ θάζεηε επζεία ζηελ ΑΒ ζην Κ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη ε Καηαζθεπή 89 απνηειεί γελίθεπζε ηεο Καηαζθεπήο
90, πνπ αθνινπζεί.
(β). Δύθνια αληηιακβαλόκαζηε όηη θαη ε Καηαζθεπή 89, ηζρύεη θαη γηα θύθιν
(Γειαδή όηαλ ηα Α, Γ, Β, Γ είλαη ζεκεία νκνθπθιηθά) [Βιέπε Καηαζθεπή 138
(§19.53)].
(γ). Ζ θαηαζθεπή 89 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 90, 137, 138.
15.34. Καηαζθεπή Δηδηθήο πλεπζεηαθήο Αξκνληθήο Σεηξάδα εκείσλ.
Δηδηθή Πεξίπησζε ηεο Γεσκεηξηθήο Καηαζθεπήο 89.
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Καηαζθεπή 90 (ρήκαηα 62 θαη 63).
Δπζύγξακκν ηκήκα ΑΒ=2η λα ρσξηζζεί αξκνληθά από δεύγνο ζεκείσλ Γ, Γ
(ην Γ κεηαμύ ησλ Α, Β θαη ην Γ εθηόο ηνύησλ), γηα ηα νπνία (δεύγε) λα είλαη:
ΑΒ=ΓΓ=2η (όπνπ η δνζκέλν ηκήκα), ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Να θαηαζθεπαζζεί Αξκνληθή Σεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, ηέηνηα ώζηε
ΑΒ=ΓΓ=2η (όπνπ η δνζκέλν ηκήκα).
Αθόκε, αλ Κ, Λ είλαη ηα κέζα ησλ ΑΒ, ΓΓ αληίζηνηρα, λα ππνινγηζζεί ην
ηκήκα ΚΛ ζπλαξηήζεη ηνπ η θαη λα δεηρζεί όηη ην άζξνηζκα ΚΓ+ΛΒ είλαη ίζν
κε ηελ πιεπξά ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θαλνληθνύ νθηαγώλνπ ζηνλ θύθιν
δηακέηξνπ ΑΒ=2η.

(θ)

(ι)

Ζ
ω=22,5 κνίξεο.
ω
τ

ω

2ω

ω
Α

ω

Κ

ω
3ω

Γ

ω

τ

ω

4ω
Θ

Β

Λ

(ε)

Γ

ρήκα 62.

Πξώην δεηνύκελν.
Λύζε 1ε (ρήκα 62).
Δίλαη θαλεξό όηη ην πξώην δεηνύκελν ηεο Καηαζθεπήο 90, απνηειεί κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο Καηαζθεπή 89. Γηα ην ιόγν απηό ζα εξγαζζνύκε όπσο
ζηελ Καηαζθεπή 89.
Δπεηδή εδώ έρνπκε Αξκνληθή Σεηξάδα, γηα ηε ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο απηνύ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ λέα κέζνδν ησλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ.
(α). Αλάιπζε.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, ζθεπηόκαζηε σο εμήο:
Τπνζέηνπκε όηη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Σεηξάδα θαηαζθεπάζζεθε θαη όηη είλαη ε Α, Γ, Β, Γ. Απηή ζα έρεη ΑΒ=ΓΓ=2η.
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Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο δηακέηξσλ ΑΒ=2η ή (θ) θαη ΓΓ=2η ή (ι), νη νπνίνη
ηέκλνληαη ζε δεύγνο ζπκκεηξηθώλ, σο πξνο ηελ ΑΒ, ζεκείσλ Ζ, Ζ′ (Οξζννπηηθά εκεία). Ζ δέζκε Ζ(ΑΓΒΓ) είλαη Καλνληθή, θαζώο είλαη Οξζννπηηθή,
αθνύ ηα ΑΒ, ΓΓ θαίλνληαη από ηα Ζ, Ζ′ πξνθαλώο κε νξζέο γσλίεο θαη βαίλεη ζηελ Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ Α, Γ, Β, Γ (§ 12.1, § 12.2 θαη § 12.13).
Άξα, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 69 (αλαγθαίν), αλ Κ, Λ είλαη ηα κέζα ησλ ΑΒ,
ΓΓ, αληίζηνηρα θαη ν θύθινο δηακέηξνπ ΚΛ, ζα πεξλά από ηα Ζ, Ζ′ θαη άξα
ζα είλαη ∠ΚΖΛ=1L, ελώ ζα είλαη θαη ΚΖ=ΖΛ=η. Άξα, ην ΚΛ θαηαζθεπάδεηαη,
σο ππνηείλνπζα ηζνζθεινύο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ κε θάζεηεο πιεπξέο ην
δνζκέλν ηκήκα η. ην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε ζθεπηόκελνη αλαιπηηθά
σο εμήο:
Δπεηδή ν θαζέλαο θύθινο από απηνύο, ηέκλεη αξκνληθά ηελ δηάκεηξν ηνπ
άιινπ,

ζα

είλαη

νξζνγώληνη.

ΚΖ2+ΖΛ2=ΚΛ2=2η2,ή ΚΛ=η 2 .

Γειαδή

ζα

είλαη

ΚΖ ⊥ΖΛ

θαη

άξα

(1).

Δπεηδή ην η είλαη γλσζηό ην ΚΛ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί θαηά ηα γλσζηά
(σο δηαγώληνο ηεηξαγώλνπ πιεπξάο η), νπόηε, επεηδή ην Κ είλαη γλσζηό,
εύθνια κπνξνύκε λα νξίζνπκε θαη ην Λ. Άξα θαη ηα Γ, Γ. Έηζη νδεγνύκαζηε
ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Αθνύ ηνπνζεηήζνπκε ζην ραξηί καο ην ηκήκα ΑΒ=2η θαη αθνύ νξίζνπκε ην
κέζνλ Κ ηνπ ηκήκαηνο ΑΒ, νξίδνπκε θαη ζεκείν Λ (έζησ πξνο ην Β), έηζη
ώζηε ην ΚΛ λα είλαη ίζν κε ηελ ππνηείλνπζα ηζνζθεινύο νξζνγώληνπ ηξηγώλνπ κε θάζεηεο πιεπξέο ηo ηκήκα η (ΚΛ=η 2 ), νπόηε νξίδεηαη ην κέζνλ Λ
ηνπ ΓΓ θαη ζηε ζπλέρεηα νξίδνπκε εύθνια θαη ηα Γ, Γ, εθαηέξσζελ ηνπ Λ,
θαζώο είλαη ΛΓ=ΛΓ=η.
Λέκε όηη ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ Α, Γ, Β, Γ, είλαη ε δεηνύκελε αξκνληθή.
(γ). Απόδεημε.
Από ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξνθαλώο είλαη ΑΒ=ΓΓ=2η, νπόηε αξθεί λα απνδείμνπκε όηη είλαη θαη

ΑΓ ΑΓ
=
.
ΓΒ ΓΒ

(2).

Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο κε δηακέηξνπο ΑΒ, ΓΓ νη νπνίνη ηέκλνληαη ζε ζεκεία Ζ, Ζ', νπόηε ζην ηξίγσλν ΖΚΛ είλαη ΖΚ=ΖΛ=η θαη ην ΚΛ= η 2 + η 2 ή
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ΚΛ= ΚΖ 2 + ΛΖ2
νο

1

ή

ΚΖ2+ΖΛ2=ΚΛ2.

(3).

Σξόπνο (Με βάζε ην Κξηηήξην 69).

Ζ ζρέζε (3) ζεκαίλεη όηη ην ηξίγσλν ΖΚΛ είλαη νξζνγώλην ζην Ζ θαη άξα ν
θύθινο δηακέηξνπ ΚΛ πεξλά από ην Ζ.
Σνύην, ζύκθσλα κε ην ηθαλό ηνπ Κξηηεξίνπ 69, ζεκαίλεη όηη ε ηεηξάδα Α, Γ,
Β, Γ, είλαη αξκνληθή. Γειαδή, πξαγκαηηθά αιεζεύεη ε ζρέζε (2).
2νο Σξόπνο (Αλαιπηηθόο).
Ζ ζρέζε (3) ζεκαίλεη όηη ην ηξίγσλν ΖΚΛ είλαη νξζνγώλην ζην Ζ, ή όηη νη
θύθινη (θ), (ι) είλαη νξζνγώληνη. Δπνκέλσο, επεηδή ε ΑΒ είλαη δηάκεηξνο
ηνπ θύθινπ (θ), ν θύθινο (ι) ζα ηέκλεη ηελ ΑΒ αξκνληθά ζηα Γ, Γ, ή όηη ηα Γ,
Γ ηέκλνπλ αξκνληθά ην ΑΒ, ή όηη αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε ζρέζε (2).
3νο Σξόπνο (Με βάζε ηε Γύλακε εκείνπ πξνο Κύθιν).
Από ηελ (3), πνπ απνδείμακε όηη αιεζεύεη, πξνθύπηεη όηη ην ηξίγσλν ΖΚΛ
είλαη νξζνγώλην ζην Ζ θαη άξα ε ΚΖ είλαη θάζεηε ζηελ αθηίλα ΛΖ ηνπ θύθινπ (ι), ή όηη ε ΚΖ είλαη εθαπηόκελε ζηνλ θύθιν (ι).
Σνύην ζεκαίλεη όηη ην ΚΖ2 ή ΚΒ2 ή ΚΑ2 ή η2 είλαη ε δύλακε ηνπ ζεκείνπ Κ
σο πξνο ηνλ θύθιν (ι). Άξα, ζα είλαη ΚΒ2=ΚΑ2 =ΚΓ.ΚΓ. Απηή θαλεξώλεη όηη
ηα Γ, Γ ρσξίδνπλ αξκνληθά ην ΑΒ (αληίζηξνθν γλσζηνύ Θεσξήκαηνο ηνπ
Νεύησλα).
πλεπώο βιέπνπκε όηη ην Πξόβιεκα 90, κπνξεί λα ιπζεί εύθνια, κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Κέληξνπ Ζ ηεο Καλνληθήο Γέζκεο Ζ(ΑΓΒΓ), ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη
θαη απνδεηθλύεηαη όπσο παξαπάλσ αλαθέξακε (αλάιπζε θαη θαηαζθεπή).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ην πξόβιεκα απηό έρεη πξνθαλώο πάληνηε δύν
ιύζεηο. Ζ κία είλαη απηή πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ θαη ε άιιε πξνθύπηεη,
αλ ην Λ ιεθζεί πξνο ην κέξνο ηνπ Α, νπόηε ην Γ, ζα βξεζεί κεηαμύ Κ θαη Α,
ελώ ην Γ, ζα βξεζεί αξηζηεξά ηνπ Α, ην δε ζρήκα 55 ζα είλαη ζπκκεηξηθό κε
ην λέν, σο πξνο ηελ θάζεηε επζεία ζηελ ΑΒ ζην Κ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Αλ Θ είλαη ε ηνκή ησλ ΖΖ' θαη ΚΛ, ηόηε εύθνια βξίζθνπκε όηη από ην Ζ
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ηα έμη ηκήκαηα ΑΚ, ΚΓ, ΓΘ, ΘΒ, ΒΛ, ΛΓ, θαίλνληαη κε γσλίεο ίζεο κε
σ=22,50.
Πξαγκαηηθά, επεηδή όπσο παξαπάλσ είδακε ε δέζκε Ζ(ΑΓΒΓ) είλαη Καλνληθή ζα είλαη: ∠ΑΖΓ= ∠ΓΖΒ= ∠ΒΖΓ=450. Δπίζεο, επεηδή ην ηξίγσλν ΖΚΛ είλαη νξζνγώλην ηζνζθειέο ζα είλαη ∠ΖΚΛ= ∠ΖΛΚ= ∠ΚΖΘ= ∠ΛΖΘ=450, νπόηε
θαη ∠ΚΑΖ= ∠ΚΖΑ= σ= 22,50.
Αθόκε, επεηδή ∠ΑΖΓ=450 θαη ∠ΑΖΚ=22.50 ⇒ ∠ΚΖΓ=σ=22.50.
Δπίζεο, επεηδή ∠ΚΖΘ=450 θαη ∠ΚΖΓ=22.50 ⇒ ∠ΓΖΘ=σ=22.50.
πλεπώο, ∠ΑΖΚ= ∠ΚΖΓ= ∠ΓΖΘ=σ=22,50.

(4).

Όκνηα βξίζθνπκε όηη ζα είλαη θαη ∠ΒΖΘ= ∠ΒΖΛ= ∠ΛΖΓ=σ=22,5 .
0

Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα πξνθύπηεη όηη ην ζρήκα 62, είλαη ζπκκεηξηθό σο
πξνο ηελ ΖΘ.
(β). Δύθνια βξίζθνπκε όηη εδώ είλαη θαη: (ΑΓΚΛ)=1, (ΓΒΚΛ)=1 (δειαδή ηα Κ,
Λ ηέκλνπλ αξκνληθά θαη ηα δύν ηκήκαηα ΑΓ, ΒΓ), (ΑΓΘ∞)=1, (ΒΓΘ∞)=1,
(ΚΛΘ∞)=1, (δειαδή ηα Θ, ∞, ηέκλνπλ αξκνληθά θαη ηα ηξία ηκήκαηα ΑΓ, ΒΓ,
ΚΛ) θαη (ΚΘΓΓ)=1, (ΛΘΒΑ)=1.
Πξαγκαηηθά, απηά αιεζεύνπλ, θαζώο ζην ζρήκα 62 έρνπκε δηρνηόκνπο πέληε γσληώλ ηξηγώλσλ κε θνηλή θνξπθή ην Ζ πνπ ηέκλνπλ ηελ ΑΓ ζηα Κ, Λ,
Θ, Γ, Β θαη είλαη ΚΖ ⊥ΖΛ, ΖΘ ⊥Ζ∞, ΑΖ ⊥ΖΒ, ΓΖ ⊥ΖΓ.
(γ). Αθόκα, επεηδή.

ΑΓ ΑΓ
=
, ΑΓ=ΒΓ ⇒ ΑΓ2=ΒΓ2=ΑΓ.ΒΓ.
ΓΒ ΓΒ

Λύζε 2ε , (ρήκα 63).
(α). Αλάιπζε.

Ε

Η

Έζησ όηη νξίζακε ηα

Ζ

ζεκεία Γ, Γ, ηα νπνία,

Ν

ρσξίδνπλ αξκνληθά ην
δεύγνο ησλ ζεκείσλ Α,
Β

θαη

όηη

ω

Α

τ

είλαη

δηακέηξνπ ΑΒ=2η. (1).
Φέξνπκε ηελ θάζεηε

Γ Θ

ξ

ΑΒ=ΓΓ=2η.
Γξάθνπκε ηνλ θύθιν

Κ

(θ)

Β

Λ

ω=45 κνίξεο

Δ
ρήκα 63.

Γ
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δηάκεηξν ΔΕ ζηελ ΑΒ ζην Κ.
Αλ ε ΔΓ ηέκλεη ηνλ θύθιν ζην Ζ θαη ε ΕΖ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην Γ', ηόηε επεηδή
ε ΖΔ είλαη πξνθαλώο ε εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΖΒ θαη ΖΕ ⊥ΖΔ,
ε ΖΓ' ζα είλαη ε εμσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο ίδηαο γσλίαο ΑΖΒ. Άξα θαη ην Γ'
είλαη ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β.
Αιιά θαη ην Γ είλαη ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ σο πξνο ηα Α, Β, από ηελ ππόζεζε. Σνύην ζεκαίλεη όηη Γ'≡Γ.
Σα νξζνγώληα ηξίγσλα ΖΓΓ, ΖΕΔ είλαη ίζα, επεηδή ∠ΖΔΚ= ∠ΖΓΚ (από ην
εγγξάςηκν ηεηξάπιεπξν ΚΖΓΔ) θαη ΔΕ=ΑΒ=ΓΓ=2η (από ηελ ππόζεζε).
Άξα απηά ζα έρνπλ ΕΖ=ΖΓ,

(2).

θαη επεηδή ε ΖΑ είλαη δηρνηόκνο ηεο νξζήο γσλίαο ΕΖΔ, ε ΖΑ ζα είλαη κεζνθάζεηε ζηελ ΓΕ θαη επεηδή ΖΒ ⊥ΑΖ ⇒ ΕΓ//ΖΒ ⇒∠ΕΓΚ= ∠ΖΒΚ.

(3).

Αθόκα είλαη θαη ∠ΕΓΚ= ∠ΚΓΔ = ∠ΖΓΒ ή ∠ΕΓΚ= ∠ΖΓΒ.

(4).

Έηζη, από ηηο (3), (4) ⇒ ∠ΖΓΒ= ∠ΖΒΓ ⇒ ΖΓ =ΖΒ.

(5).

Δπνκέλσο, από ηηο (2), (5) ⇒ ΕΖ=ΖΒ ⇒ ηόμν ΕΖ=ηόμν ΖΒ, νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Αθνύ γξάςνπκε ηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΑΒ θαη θέξνπκε ηελ θάζεηε δηάκεηξν
ΔΕ ζηελ ΑΒ, νξίδνπκε ην κέζν Ζ ηνπ ηόμνπ ΕΒ. Αλ ε ΕΖ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην Γ
θαη ε ΔΖ ηελ ΑΒ ζην Γ, ιέκε όηη ηα δεηνύκελα ζεκεία είλαη ηα Γ, Γ.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ε ΖΓ, ζην νξζνγώλην ηξίγσλν ΖΑΒ, είλαη δηρνηόκνο ηεο γσληάο
ΑΖΒ θαη ΔΖ ⊥ΕΓ ζπλάγνπκε όηη ηα Γ, Γ ηέκλνπλ αξκνληθά ην ηκήκα ΑΒ.
Απνκέλεη λα δείμνπκε όηη ΓΓ=ΑΒ=2η.
Δπεηδή
∠ΖΒΓ

∠ΖΒΑ= ∠ΖΒΕ

+ ∠ΕΒΑ = ∠ΖΕΒ+ ∠ΒΕΔ= ∠ΖΕΔ ή ∠ΖΒΑ = ∠ΖΕΔ =

ή ∠ΖΕΔ= ∠ΖΒΓ.

(6).

Αθόκε, από ην εγγξάςηκν ηεηξάπιεπξν ΚΕΖΓ είλαη:
∠ΚΕΖ= ∠ΖΓΒ

ή ∠ΖΓΒ= ∠ΖΕΔ.

(7).

Έηζη, από ηηο (6), (7) ⇒∠ΖΒΓ= ∠ΖΓΒ,

(8).

θαη ΖΓ=ΖΒ.

(9).

πλεπώο βιέπνπκε όηη ηα νξζνγώληα ηξίγσλα ΖΒΑ θαη ΖΓΓ έρνπλ ΖΓ=ΖΒ
θαη ∠ΖΓΓ= ∠ΖΒΑ [ζρέζεηο (8) θαη (9)], νπόηε είλαη ίζα θαη άξα ΓΓ=ΑΒ=2η.
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(δ). Γηεξεύλεζε.
Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ην πξόβιεκα απηό έρεη πξνθαλώο πάληνηε δύν
ιύζεηο. Ζ κία είλαη απηή πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ θαη ε άιιε πξνθύπηεη, αλ ην Ζ ιεθζεί ζην κέζνλ ηνπ ηόμνπ ΑΕ, νπόηε ην Γ, ζα βξεζεί κεηαμύ
Κ θαη Α, ελώ ην Γ ζα βξεζεί αξηζηεξά ηνπ Α, ην δε ζρήκα 55 ζα είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ επζεία ΚΕ.
Γεληθέο Παξαηεξήζεηο.
(α). Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ην παξαπάλσ ζρήκα 62 είλαη κία εηδηθή
πεξίπησζε ηνπ ζρήκαηνο 55, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζην ζρήκα 55, ζπκπέζνπλ ε δηρνηόκνο ΖΘ θαη ε δηάκεζνο ΖΕ ζην ύςνο ΖΠ ηνπ ηξηγώλνπ
ΖΒΓ ή όηαλ νη θύθινη δηακέηξσλ ΑΒ, ΓΓ είλαη ίζνη, ή όηαλ ην ηξίγσλν ΑΖΓ
είλαη ηζνζθειέο ή όηαλ ΑΓ=ΒΓ ή αλ ε ηέκλνπζα (ε) ησλ αθηηλώλ ηεο ζπκκεηξηθήο δέζκεο είλαη θάζεηε ζηνλ άμνλά ηεο ΚΘ.
(β). Γηαπηζηώζακε κε ζρεηηθή επθνιία όηη ην παξαπάλσ πξόβιεκα 90, αιεζεύεη θαη ζε θύθιν [Καηαζθεπή 137 (§ 19.52)].
(γ). Δίλαη θαλεξό όηη ε Καηαζθεπή 90, απνηειεί κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο
Καηαζθεπήο 89, θαηά ηελ νπνία ζην ζρήκα 62 ε επζεία (ε) θαη ε ΖΘ είλαη
θάζεηεο, ή όηαλ ην ύςνο ή ε ΖΘ θαη ε δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΚΖΛ, ζπκπίπηνπλ.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 89, 137, 138.
Γεύηεξν δεηνύκελν.
Aπόδεημε (ρήκαηα 62 θαη 63).
1νο Σξόπνο (ρήκα 62).
Από ηελ Αξκνληθή Σεηξάδα Α, Γ, Β, Γ, ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα ηνπ
Νεύησλα είλαη: ΚΑ2=ΚΒ2=ΚΓ.ΚΓ ή
η2=ΚΓ(ΚΓ+ΓΓ)=ΚΓ(ΚΓ+2η)=ΚΓ2+2η.ΚΓ ή ΚΓ2+2η.ΚΓ-η2=0.
Από ηελ ιύζε ηεο εμίζσζεο απηήο σο πξνο ΚΓ, βξίζθνπκε όηη ΚΓ=η( 2 -1).
Σνύην σο γλσζηό θαλεξώλεη όηη ην ΚΓ είλαη ίζν κε ηε κηζή πιεπξά ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ νθηάγσλνπ ζηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΑΒ=2η (Γεσκεηξία [28],
βηβιίν 3, παξάγξαθνο 244, ζειίδα 147). Αιιά ιόγσ ζπκκεηξίαο ηνπ ζρήκαηνο 62, πνπ απνδείμακε ζηελ παξαηήξεζε (α) ηεο ιύζεο 1, ζα είλαη ΚΓ=ΛΒ,
όπνηε ΚΓ+ ΒΛ=2ΚΓ= 2η( 2 -1). Γειαδή ην άζξνηζκα απηό είλαη ίζν κε ηελ
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πιεπξά ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ νθηαγώλνπ ζηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΑΒ.
2νο Σξόπνο [ρήκα 63).
ην ζρήκα 63, θέξνπκε ηηο εθαπηόκελεο ζηα ζεκεία Ε, Ζ πνπ ηέκλνληαη ζε
ζεκείν Η, νπόηε ΗΕ=ΗΖ=κε ην κηζό ηεο πιεπξάο ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θαλνληθνύ νθηαγώλνπ ζηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΑΒ (Βιέπε Γεσκεηξία [28], βηβιίν
3, παξάγξαθνο 244 ζειίδα 147). Άξα, ΗΕ=Η Ζ= η( 2 -1).

(1).

Αθόκε είλαη ΚΗ ⊥ΕΖ θαη ΔΖ ⊥ΕΖ ⇒ ΚΗ//ΖΓ.
Αιιά, ∠ΗΖΕ= ∠ΖΔΕ = ∠ΓΔΚ ή ∠Η ΖΕ= ∠ΓΔΚ. Άξα ∠ΗΖΓ = ∠ΗΖΕ + ∠ΕΖΔ = ∠ΗΖΕ+1L = ∠ΓΔΚ+1L= ∠ΓΔΚ+ ∠ΓΚΔ= ∠ΚΓΖ ή ∠ΗΖΓ = ∠ΚΓΖ.
Δπνκέλσο ην ηεηξάπιεπξν ΓΚΗΖ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην θαη άξα αλ ιεθζεί ππόςε θαη ε (1), ζα είλαη: ΚΓ=ΗΖ= η( 2 -1).

(2).

Δπεηδή, από ηε ιύζε ηνπ παξαπάλσ πξώηνπ δεηνύκελνπ είλαη
ΛΓ=ΓΓ/2=ΑΒ/2 ηα, ζα είλαη:
ΚΛ=ΚΓ+ΓΛ= η( 2 -1)+η= η 2 -η+η = η 2 ή ΚΛ= η 2 .

(3).

Αθόκε, επεηδή ιόγσ ηεο (2), είλαη: ΚΓ=η( 2 -1)=η 2 -η, ζα είλαη:
ΒΓ=ΚΒ-ΚΓ=η-ΚΓ=η-(η 2 -η)=η-η 2 +η=2η-η 2 ,
θαη ΒΛ=ΚΛ-ΚΓ-ΒΓ=η 2 -η 2 +η+η 2 -2η=η 2 -η=η( 2 -1)=ΚΓ.

(4).

Άξα, από ηηο (2), (4) ⇒ ΚΓ+ΒΛ=2.η( 2 -1)=ΗΝ, πνπ είλαη ε πιεπξά ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θαλνληθνύ νθηάπιεπξνπ, ζηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΑΒ.
Σειηθέο Παξαηεξήζεηο.
(α) Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ην ηκήκα ΒΓ απνηειεί πιεπξά ηεηξαγώλνπ
κε δηαγώλην ηελ πιεπξά ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θαλνληθνύ νθηάγσλνπ ζηνλ
θύθιν Γηακέηξνπ ΑΒ=2η, θαζώο ζην ζρήκα 63 παξαπάλσ, ε ΗΝ ζρεκαηίδεη
κε ηελ ΒΓ γσλία 450 θαη ην ΒΓ είλαη νξζή πξνβνιή ηνπ ΗΝ ζηελ επζεία ΒΓ.
(β). Ζ θαηαζθεπή 90 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
15.35. Νέα εύθνιε θαζαξά Γεσκεηξηθή απόδεημε, γλσζηνύ Θεσξήκαηνο
(ζπλζήθεο) ηνπ Νεύησλα, κε ηελ Νέα Μέζνδν ησλ «Καλνληθώλ Κεληξηθώλ
Γεζκώλ».
Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο ηεηξάδαο ζεκείσλ.
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Κξηηήξην 91 (ρήκα 55).
Ζ ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε, γηα λα απνηεινύλ αξκνληθή ηεηξάδα, ηέζζεξα δηαηεηαγκέλα ζπλεπζεηαθά ζεκεία Α, Γ, Β, Γ, είλαη:
ΚΑ2=ΚΒ2=ΚΓ.ΚΓ,

(1).

ή ΛΓ2=ΛΓ2=ΛΑ.ΛΒ,

(2).

(όπνπ Κ, Λ είλαη ηα κέζα ησλ ηκεκάησλ ΑΒ, ΓΓ, αληίζηνηρα).

Απόδεημε.
1νο Σξόπνο.
Αλάιπζε.
Δπεηδή εδώ έρνπκε Αξκνληθή Σεηξάδα, γηα ηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο απηήο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ λέα κέζνδν ησλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ κε έμνδν από ηελ επζεία ζε επίπεδά ηεο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, εξγαδόκαζηε σο εμήο:
Τπνζέηνπκε όηη ε δέζκε Α, Γ, Β, Γ, είλαη αξκνληθή θαη έρεη ΑΒ=2η θαη
ΓΓ=2η′.
Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο δηακέηξσλ ΑΒ=2η ή (θ) θαη ΓΓ=2η′ ή (ι), νη νπνίνη
ηέκλνληαη ζε δεύγνο ζπκκεηξηθώλ, σο πξνο ηελ ΑΒ, ζεκείσλ Ζ, Ζ′ (Οξζννπηηθά εκεία). Ζ δέζκε Ζ(ΑΓΒΓ) είλαη Καλνληθή, θαζώο είλαη Οξζννπηηθή,
αθνύ ηα ΑΒ, ΓΓ θαίλνληαη από ηα Ζ, Ζ′ πξνθαλώο κε νξζέο γσλίεο θαη βαίλεη ζηελ Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ Α, Γ, Β, Γ (§ 12.1, §12.2 θαη §12.13).
Άξα, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 69 (ηξόπνο 2, αλαγθαίν), ν θύθινο δηακέηξνπ
ΚΛ, ζα πεξλά από ηα Ζ, Ζ′ θαη άξα ζα είλαη ∠ΚΖΛ=1L, ελώ ζα είλαη θαη
ΚΖ=η, ΛΖ=η′.
Δπνκέλσο, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ απόδεημε.
1/. Αλαγθαίν.
Αλ ηα ζεκεία Α, Γ, Β, Γ απνηεινύλ αξκνληθή ηεηξάδα, ζα απνδείμνπκε όηη
αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
Πξαγκαηηθά, αθνύ, όπσο παξαπάλσ είδακε ην ηξίγσλν ΖΚΛ είλαη νξζνγώλην, ε ΚΖ ζα είλαη εθαπηόκελε ζηνλ θύθιν (ι) ζην ζεκείν Ζ. Άξα ην ΚΖ 2, ζα
είλαη ε δύλακε ηνπ Κ σο πξνο ηνλ θύθιν (ι) θαη επεηδή ΚΑ=ΚΒ=ΚΖ=η, ζα
είλαη ΚΑ2=ΚΒ2=η2=ΚΖ2=ΚΓ.ΚΓ, δειαδή ε ζρέζε (1).
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2/. Ηθαλό.
Αλ αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ζα απνδείμνπκε όηη ηόηε ηα Α, Γ, Β, Γ, απνηεινύλ
αξκνληθή ηεηξάδα.
Καη εδώ, θάλνπκε ηελ ζρεηηθό πξνεξγαζία (αλάιπζε) θαη νξίδνπκε ην Ζ,
όπσο παξαπάλσ αλαθέξεηαη, αιιά επεηδή εδώ δελ γλσξίδνπκε αλ ε ηεηξάδα Α, Β, Γ, Γ, είλαη αξκνληθή, δελ πξνθύπηεη όηη ην ηξίγσλν ΖΚΛ είλαη
νξζνγώλην. Σνύην θαινύκαζηε λα απνδείμνπκε ζε πξώηε θάζε.
Πξαγκαηηθά, αθνύ αιεζεύεη ε (1) θαη είλαη ΚΑ=ΚΒ=ΚΖ=η, ζα είλαη:
ΚΑ2=ΚΒ2=η2=ΚΖ2=ΚΓ.ΚΓ ή ΚΖ2=ΚΓ.ΚΓ. Σνύην θαλεξώλεη όηη ε ΚΖ είλαη εθαπηόκελε ζηνλ θύθιν (ι), ζην ζεκείν Ζ.
Άξα, ε ΚΖ ⊥ΛΖ, νπόηε ην ηξίγσλν ΖΚΛ είλαη πξαγκαηηθά νξζνγώλην ζην Ζ.
Δπνκέλσο, ν θύθινο δηακέηξνπ ΚΛ, ζα πεξλά από ην Ζ, νπόηε, ζύκθσλα
κε ην ηθαλό ηνπ ηξόπνπ 2 ηνπ Κξηηεξίνπ 69, ε ηεηξάδα Α, Γ, Β, Γ, ζα είλαη
πξαγκαηηθά αξκνληθή.
Με όκνην αθξηβώο ηξόπν, απνδεηθλύνπκε όηη αιεζεύεη ε παξαπάλσ Πξόηαζε θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζρέζε (2) αληί
ηεο (1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ παξαπάλσ απόδεημε ηνπ Θεσξήκαηνο απηνύ πηζηεύνπκε όηη είλαη
λέα θαη θαζαξά Γεσκεηξηθή, ελώ πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Σν παξαπάλσ Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα έρνπκε απνδείμεη όηη αιεζεύεη,
εθηόο από ηελ πεξίπησζε απηή πνπ ηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, είλαη ζπλεπζεηαθά
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά είλαη νκνθπθιηθά (Βιέπε ζρεηηθά ηελ Πξόηαζε 33).
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 33, 69, 92.
2νο Σξόπνο (Σνπ Αξρηηέθηνλα θ Κώζηα Βήηηα).
ΘΔΩΡΖΜΑ NEWTON. - Γίλεηαη ε Αξκνληθή ζεκεηνζεηξά
έζησ

ην κέζνλ ηνπ ηκήκαηνο

θαη

Απνδείμηε όηη
θαη αληηζηξόθσο, αλ ηζρύεη ε

ηόηε ε ζεκεηνζεηξά είλαη Αξκνληθή.
Απόδεημε.
- Με δηάκεηξν ην ηκήκα

γξάθνπκε ηνλ θύθιν έζησ

θαη έζησ
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ηα ζεκεία ηνκήο ηνπ από ηελ δηα ηνπ

θάζεηε επζεία επί ηελ επζεία ηεο

δνζκέλεο ζεκεηνζεηξάο.
Ζ επζεία

είλαη ε Πνιηθή ηνπ ζεκείνπ

επζείεο

σο πξνο ηνλ θύθιν

θαη νη

είλαη εθαπηόκελεο ζηνλ ίδην θύθιν.

Άξα, ζην νξζνγώλην ηξίγσλν

κε

ηζρύεη
θαη ην επζύ ηνπ Θεσξή-

καηνο Newton έρεη απνδεηρζεί.
Γηα ην αληίζηξνθν, όηαλ αιεζεύεη ε
δηάκεηξν ην ηκήκα

όπνπ

ηαη από ηελ δηα ηνπ

, γξάθνπκε ηνλ θύθιν έζησ

είλαη ην κέζνλ ηνπ

κε

, ν νπνίνο ηέκλε-

θάζεηε επζεία επί ηελ δνζκέλε ζεκεηνζεηξά

ζηα ζεκεία έζησ
ην νξζνγώλην ηξίγσλν

κε

Γξάθνπκε ηνλ θύθιν έζησ
ηέκλεη ηελ επζεία

ηζρύεη

, κε θέληξν ην

ζηα ζεκεία έζησ

θαη αθηίλα
θαη αο είλαη ην

ν νπνίνο
κεηαμύ

ησλ
Από

θαη

Από

θαη

Από

έρνπκε ην όηη ε επζεία

είλαη εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ

θαη άξα ηζρύεη
Αιιά, ζην νξζνγώλην ηξίγσλν

κε

ηζρύεη επίζεο

Από
Από

θαη

επζείεο

, ζην (νξζνγώλην ) ηξίγσλν

πξνθύπηεη όηη νη

ηαπηίδνληαη κε ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηρνηόκνο α-

ληηζηνίρσο, ηεο γσλίαο
Απηό αξθεί, γηα λα ζπκπεξαίλεηαη όηη ε δνζκέλε ζεκεηνζεηξά
είλαη Αξκνληθή θαη ην αληίζηξνθν ηνπ Θεσξήκαηνο Newton έρεη απνδεηρζεί.

Κώζηαο Βήηηαο.
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Από

θαη

Από ην ζεκείν απηό, ε απόδεημε ζπληνκεύεηαη σο εμήο :
Από

θαη

θαπηόκελεο ηνπ θύθινπ
ηνπ ζεκείνπ

πξνθύπηεη όηη νη επζείεο
θαη άξα, ε

είλαη ε-

ηαπηίδεηαη κε ηελ Πνιηθή επζεία

σο πξνο ηνλ

πκπεξαίλεηαη έηζη, όηη ε ζεκεηνζεηξά

είλαη Αξκνληθή θαη ην

αληίζηξνθν ηνπ Θεσξήκαηνο Newton έρεη απνδεηρζεί.

Κώζηαο Βήηηαο.
ρόιηα γηα ηελ απόδεημε 2.
(α). Καηά ηελ άπνςή καο, ε απόδεημε 2, ζε γεληθέο γξακκέο είλαη νξζή , κε
ηελ πξνϋπόζεζε όηη, γηα ηηο απνδείμεηο ησλ Θεσξεκάησλ ησλ πόισλ θαη
πνιηθώλ, δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην παξαπάλσ Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα.
(β). ην επζύ ηεο απόδεημεο 2, αλαθέξεηαη όηη νη ΑS θαη ΑΣ είλαη εθαπηόκελεο ζηνλ θύθιν (Μ). Σνύην πξνθαλώο είλαη ζσζηό, αιιά απαηηείηαη απόδεημε. Γηα λα απνθεπρζεί ηνύην, είλαη δπλαηό λα εξγαζζνύκε σο εμήο:
Φέξνπκε ηηο εθαπηόκελεο ΑS, ΒΑΣ, ζηνλ θύθιν (Μ), νπόηε ε SΣ ζα είλαη ε
πνιηθή ηνπ Α σο πξνο ηνλ θύθιν (Μ), ε νπνία ζα είλαη θάζεηε ζηελ BD θαη
ζα πεξηέρεη ην C, θαζώο ε ηεηξάδα Α, Β, C,D είλαη αξκνληθή, από ηελ ππόζεζε.
15.36. Νέα εύθνιε, θαζαξά Γεσκεηξηθή απόδεημε, γλσζηνύ Θεσξήκαηνο
(ζπλζήθεο), κε ηε Νέα Μέζνδν ησλ «Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ».
Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο ηεηξάδαο ζεκείσλ.
Κξηηήξην 92 (ρήκα 55).
Ζ ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε, γηα λα απνηεινύλ αξκνληθή ηεηξάδα, ηέζζεξα δηαηεηαγκέλα ζπλεπζεηαθά ζεκεία Α, Γ, Β, Γ, είλαη:
ΚΛ2=ΚΑ2+ΛΓ2=ΚΒ2+ΛΓ2,
(όπνπ Κ, Λ είλαη ηα κέζα ησλ ηκεκάησλ ΑΒ, ΓΓ, αληίζηνηρα).

(1).
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Απόδεημε.
Αλάιπζε.
Δπεηδή εδώ έρνπκε Αξκνληθή Σεηξάδα, γηα ηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο απηήο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ λέα κέζνδν ησλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ, κε έμνδν από ηελ επζεία ζε επίπεδό ηεο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, εξγαδόκαζηε σο εμήο:
Τπνζέηνπκε όηη ε ηεηξάδα Α, Γ, Β, Γ, είλαη αξκνληθή θαη έρεη ΑΒ=2η θαη
ΓΓ=2η′.
Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο δηακέηξσλ ΑΒ=2η ή (θ) θαη ΓΓ=2η′ ή (ι), νη νπνίνη
ηέκλνληαη ζε δεύγνο ζπκκεηξηθώλ, σο πξνο ηελ ΑΒ, ζεκείσλ Ζ, Ζ′ (Οξζννπηηθά εκεία). Ζ δέζκε Ζ(ΑΓΒΓ) είλαη Καλνληθή, θαζώο είλαη Οξζννπηηθή,
αθνύ ηα ΑΒ, ΓΓ θαίλνληαη από ηα Ζ, Ζ′ πξνθαλώο κε νξζέο γσλίεο θαη βαίλεη ζηελ Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ Α, Γ, Β, Γ (§ 12.1, §12.2 θαη §12.13).
Άξα, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 69 (αλαγθαίν), ν θύθινο δηακέηξνπ ΚΛ, ζα
πεξλά από ηα Ζ, Ζ′ θαη άξα ζα είλαη ∠ΚΖΛ=1L, ελώ ζα είλαη θαη ΚΖ=η,
ΛΖ=η′.
Δπνκέλσο, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ απόδεημε.
1/. Αλαγθαίν.
Αλ ηα ζεκεία Α, Γ, Β, Γ απνηεινύλ αξκνληθή ηεηξάδα, ζα απνδείμνπκε όηη
αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
Πξαγκαηηθά, αθνύ όπσο ε παξαπάλσ είδακε ην ηξίγσλν ΖΚΛ είλαη νξζνγώλην θαη επεηδή είλαη:

ΚΑ=ΚΒ=ΚΖ=η θαη ΛΓ=ΛΓ=ΛΖ=η',

(2).

ζα είλαη: ΚΛ2=ΚΖ2+ΛΖ2 ή ΚΛ2=ΚΑ2+ΛΓ2 = ΚΒ2+ΛΓ2, δειαδή ε ζρέζε (1).
2/. Ηθαλό.
Αλ είλαη ΚΛ2=ΚΑ2+ΛΓ2, ζα απνδείμνπκε όηη ηα ζεκεία Α, Γ, Β, Γ, απνηεινύλ
αξκνληθή ηεηξάδα.
Καη εδώ, θάλνπκε ηελ ζρεηηθή πξνεξγαζία (αλάιπζε) θαη νξίδνπκε ην Ζ,
όπσο παξαπάλσ αλαθέξεηαη, αιιά επεηδή εδώ δελ γλσξίδνπκε αλ ε ηεηξάδα Α, Β, Γ, Γ, είλαη αξκνληθή, δελ πξνθύπηεη όηη ην ηξίγσλν ΖΚΛ είλαη
νξζνγώλην. Σνύην θαινύκαζηε λα απνδείμνπκε ζε πξώηε θάζε.
Πξαγκαηηθά, επεηδή αιεζεύεη ε ζρέζε (1), αιιά θαη ε (2), ζα είλαη:
ΚΛ2=ΚΑ2+ΛΓ2 ή ΚΛ2=ΚΖ2+ΛΖ2. Σνύην θαλεξώλεη όηη ην ηξίγσλν ΖΚΛ είλαη
νξζνγώλην ζην Ζ.
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Άξα ζα είλαη ΚΖ ⊥ΖΛ.
Δπνκέλσο, ν θύθινο δηακέηξνπ ΚΛ, ζα πεξλά από ην Ζ, νπόηε, ζύκθσλα
κε ην ηθαλό ηνπ Κξηηεξίνπ 69, ε ηεηξάδα Α, Γ, Β, Γ, ζα είλαη πξαγκαηηθά αξκνληθή.
Όκνηα εξγαδόκαζηε θαη όηαλ δίλεηαη όηη: ΚΛ2=ΚΒ2+ΛΓ2.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ παξαπάλσ απόδεημε ηνπ Κξηηεξίνπ απηνύ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα
θαη γίλεηαη θαζαξά Γεσκεηξηθά, ελώ πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 33, 69, 91.
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Δ' ΑΡΜΟΝΗΚΑ ΟΜΟΚΤΚΛΗΚΑ ΠΟΛΤΠΛΔΤΡΑ
16. Γεληθά.
Με ηνλ όξν Αξκνληθέο Οκνθπθιηθέο Κιεηζηέο λ-άδεο εκεηνζεηξώλ, ή Αξκνληθά Οκνθπθιηθά Πνιύπιεπξα, ή πην απιά Αξκνληθά Πνιύπιεπξα, ραξαθηεξίδνπκε ηα εγγεγξακκέλα ζε θύθιν Δηδηθά Πνιύπιεπξα, ησλ νπνίσλ
ηνλ αθξηβή νξηζκό ζα δώζνπκε παξαθάησ γηα θάζε πνιύπιεπξν ρσξηζηά.
Δηδηθή πεξίπησζε ηνύησλ, απνηεινύλ νη Κιεηζηέο Αξκνληθέο πλεπζεηαθέο
λ-άδεο εκεηνζεηξώλ, ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε ιεπηνκεξώο ζηελ παξάγξαθν 11.
ηνηρεία, ζρεηηθά κε ηηο Αξκνληθέο Οκνθπθιηθέο Κιεηζηέο λ-άδεο εκεηνζεηξώλ, δελ βξήθακε ζηελ βηβιηνγξαθία, αλ θαη γξάθακε ζηνλ ηζηόηνπν
mathematica.gr, όπνηνο γλώξηδε θάηη ζρεηηθό, λα καο δώζεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, πιελ όκσο θακηά πιεξνθνξία δελ καο δόζεθε κέρξη ζήκεξα (εθηόο θπζηθά από ηηο Αξκνληθέο Σεηξάδεο εκείσλ θαη ηα Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα, πνπ όπσο πξναλαθέξακε καο είλαη γλσζηά).
Έηζη, πξνζεγγίζακε ην ζέκα θαηά ηελ δηθή καο άπνςε θαη δηαηζζεηηθά αξρηθά, ελώ ζηε ζπλέρεηα θαη κε κεζόδνπο πνπ καο πξνέθπςαλ ζην κεηαμύ.
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16.1. Οξηζκνί Απιώλ Αξκνληθώλ Πνιύπιεπξσλ.
α. Απιό Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν.
(Αξκνληθή Κιεηζηή Οκνθπθιηθή Σεηξάδα εκείσλ).
Με ηνλ όξν απηό ραξαθηεξίδνπκε ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν θπξηό ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ (ρήκα 35), εθείλν ηνπ νπνίνπ νη δηαγώληεο είλαη ζπδπγείο σο
ηνλ πεξηγεγξακκέλν ηνπ θύθιν (Γεσκεηξία [6], § 8-4.10).
Ηδηόηεηεο ηνύηνπ αλαθέξνληαη ζηε γλσζηή βηβιηνγξαθία θαη εηδηθόηεξα ζηα
βηβιία [1] θαη [31], όπνπ δίλεηαη κεγάιν πιήζνο ηδηνηήησλ κε ηε κνξθή Κξηηεξίσλ Αξκνληθόηεηαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ έρνπλ:
ΑΒ.ΓΓ=ΒΓ.ΓΑ , ή

ΑΒ ΑΓ
=
{[6] § 8-4.10 (3)}.
ΒΓ ΓΓ

(1).

Ζ ζρέζε απηή ζεκαίλεη όηη ηα Α, Γ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Β, Γ θαη ηα Β, Γ
ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Γ (Βιέπε § 11.1α θαη § 8.61).
Παξαηεξήζεηο.
(α). ηελ παξαπάλσ ηεηξάδα δώζακε ηελ έλδεημε «Οκνθπθιηθή», θαζώο
ππάξρεη θαη αληίζηνηρε Αξκνληθή «πλεπζεηαθή», Σεηξάδα εκείσλ (Αξκνληθή Σεηξάδα § 11.1α).
(β). ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, ζα αλαθεξζνύκε θαη αξγόηεξα, κόλν ζε
όζα ζηνηρεία ηνπ δελ έρνπκε ζπλαληήζεη ζηε βηβιηνγξαθία.
(γ). Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη κεξηθά Κξηηήξηα αξκνληθόηεηάο ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ, κε ηε κνξθή Πξνηάζεσλ, πνπ δελ βξήθακε ζηε βηβιηνγξαθία.
Αθόκε ζα αλαθέξνπκε θαη λένπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο ελόο ηπραίνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ.
(δ). Σα Αξκνληθά ηεηξάπιεπξα είλαη γλσζηά, ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία
πνιιά ζηνηρεία γη’ απηά, θπξίσο ζηα βηβιία [1] θαη [31]. Δηδηθόηεξα, ζην βηβιίν [1], αλαθέξνληαη θαη πκπιέγκαηα Αξκνληθώλ Πιήξσλ Σεηξάπιεπξσλ, θαη όρη κόλν (ζειίδεο 604 έσο 763).
β. Απιό Αξκνληθό Δμάπιεπξν.
(Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Κιεηζηή Δμάδα εκείσλ).
Οξηζκνί.
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Θεσξνύκε ζε θύθιν (ν), ηελ εμάδα δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε
(ρήκα 64).

Α

Σν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν θπξηό
εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ ζα ην ραξαθηεΕ

ξίδνπκε Απιό Αξκνληθό Δμάπιεπξν,
αλ θαη ηα έμη παξαθάησ δηαδνρηθά

Β
Ο

ηεηξάπιεπξά ηνπ, είλαη αξκνληθά:
ΑΒΓΔ - ΒΓΓΕ - ΓΓΔΑ

Κ

- ΓΔΕΒ - ΔΕΑΓ - ΕΑΒΓ.

(1).

Σα παξαπάλσ έμη ηεηξάπιεπξα ηεο

Γ

Δ
Γ

ζρέζεσο (1), ζα ηα νλνκάδνπκε «Δμάδα Αξκνληθώλ Σεηξαπιεύξσλ ηνπ
Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ», ηα νπνία

ρήκα 64.

δελ είλαη αλάγθε λα δίλεηαη όηη είλαη
όια Αξκνληθά γηα λα είλαη ηνύην αξ-

κνληθό, όπσο ζα απνδείμνπκε αξγόηεξα (Κξηηήξηα 109 θαη 141).
Παξαηεξήζεηο
(α). ηελ παξαπάλσ εμάδα δώζακε ηελ έλδεημε «Οκνθπθιηθή», θαζώο όπσο είδακε παξαπάλσ (§ 11.1β), ππάξρεη θαη αληίζηνηρε Αξκνληθή «πλεπζεηαθή» Δμάδα εκείσλ (Αξκνληθή Δμάδα).
(β). Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηελ αθξαία πεξίπησζε πνπ ε αθηίλα ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ Απινύ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ είλαη απείξνπ κήθνπο ή αλ ν θύθινο απηόο έρεη κεδεληθή θακππιόηεηα, ηόηε ε εμάδα ησλ
θνξπθώλ ηνπ εθθπιίδεηαη ζε Αξκνληθή «πλεπζεηαθή» Δμάδα εκείσλ (§
11.1β).
(γ). Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη δηάθνξεο ηδηόηεηεο πνπ έρεη θάζε Απιό
Αξκνληθό Δμάπιεπξν, κε ηε κνξθή Κξηηεξίσλ αξκνληθόηεηάο ηνπ.
Αθόκε ζα αλαθεξζνύκε θαη ζηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο ελόο ηπραίνπ Απινύ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ (Καηαζθεπέο 100, 149, 153).
ρόιηα.
(α). Σα πκπιέγκαηα ησλ Πιήξσλ Αξκνληθώλ Δμάπιεξσλ, έρνπκε αλαπηύμεη δηεμνδηθά ην 1990, ζην εμάηνκν βηβιίν καο «Δγγεγξακκέλα - Πεξηγεγξακκέλα ρήκαηα» [1] (ζειίδεο 1150 κέρξη 1286).
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(β). Δδώ, ζηα Απιά Αξκνληθά Δμάπιεπξα θζάζακε από άιιν δξόκν άζρεην από εθείλνλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην βηβιίν καο [1].
(γ). Όπσο παξαθάησ ζα δνύκε, αληί ησλ παξαπάλσ νξηζκώλ, ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνύκε θαη άιινπο ελαιιαθηηθνύο νξηζκνύο, πνπ ζα δώζνπκε κε
Κξηηήξηα ζηα επόκελα (πρ Κξηηήξην 1090.
γ. Απιό Αξκνληθό Οθηάπιεπξν.
(Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Κιεηζηή Οθηάδα εκείσλ).
Οξηζκνί.

Α

Θεσξνύκε ζε θύθιν (ν), ηελ νθηάδα δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ,

Β

Θ (ρήκα 65).

Θ

Σν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν θπξηό νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ ζα ην ραξαθηεξίδνπκε Απιό Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, αλ
θαη ηα νθηώ δηαδνρηθά παξαθάησ ηε-

Ο
Γ

Κ

Ζ

ηξάπιεπξά ηνπ, είλαη αξκνληθά:
ΑΒΓΕ - ΒΓΓΖ - ΓΓΔΘ - ΓΔΕΑ –
ΔΕΖΒ - ΕΖΘΓ - ΖΘΑΓ - ΘΑΒΔ.

(1).

Γ

Σα παξαπάλσ νθηώ ηεηξάπιεπξα ηεο
ζρέζεσο (1), ζα ηα νλνκάδακε «Οθηάδα

Δ

Ε

ρήκα 65.

Αξκνληθώλ Σεηξάπιεπξσλ ηνπ Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ», ηα νπνία δελ είλαη αλάγθε λα δίλεηαη όηη είλαη όια Αξκνληθά, όπσο ζα απνδείμνπκε αξγόηεξα (Κξηηήξην 110).
Σν κε θαλνληθό Αζηεξνεηδέο Οθηάπιεπξν ΑΓΖΒΔΘΓΕΑ, πνπ είλαη ζπδπγέο
ηνπ θπξηνύ Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘ (έρεη θνηλέο θνξπθέο κε
ην ΑΒΓΓΔΕΖΘ), είλαη, αξκνληθό, θαζώο θαη απηό, έρεη αξκνληθά θαη ηα νθηώ
ηεηξάπιεπξά ηνπ, ηα νπνία πξνθαλώο ζπκπίπηνπλ κε εθείλα ηεο ζρέζεσο
(1).
Έηζη, όπσο ζα δνύκε ηνύην, δηαζέηεη πνιιά βαζηθά θξηηήξηα, πνπ πξέπεη
λα έρεη έλα Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, αιιά πνπ δελ είλαη θπξηό. Σνύην ζα ην
ραξαθηεξίδνπκε «Αξκνληθό κε θαλνληθό Αζηεξνεηδέο Οθηάπιεπξν», ή πην
απιά «Αξκνληθό Αζηεξνεηδέο Οθηάπιεπξν».
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Παξαηεξήζεηο
(α). ηελ παξαπάλσ νθηάδα δώζακε ηελ έλδεημε «Οκνθπθιηθή», θαζώο
όπσο είδακε ππάξρεη θαη αληίζηνηρε Αξκνληθή «πλεπζεηαθή» Οθηάδα εκείσλ (Αξκνληθή Οθηάδα) (§ 11.1γ).
(β). Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ε αθηίλα ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ Απινύ Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ είλαη απείξνπ κήθνπο, ή αλ ν θύθινο απηόο έρεη κεδεληθή θακππιόηεηα, ηόηε ε νθηάδα ησλ
θνξπθώλ ηνπ εθθπιίδεηαη ζε Αξκνληθή «πλεπζεηαθή» Οθηάδα εκείσλ (§
11.1δ).
(γ). Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη δηάθνξεο ηδηόηεηεο πνπ έρεη θάζε Απιό
Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, αιιά θαη κεξηθά Κξηηήξηα αξκνληθόηεηάο ηνπ, κε ηε
κνξθή Πξνηάζεσλ.
Αθόκε ζα αλαθεξζνύκε θαη ζηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο ελόο ηπραίνπ Απινύ Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ [Καηαζθεπή 149 (§ 19.64)], 101, 154, θηι.
ρόιηα.
(α). Σα πκπιέγκαηα ησλ Πιήξσλ Αξκνληθώλ Οθηάπιεξσλ έρνπκε αλαπηύμεη δηεμνδηθά ην 1991 θαη πεξηέρνληαη ζην εμάηνκν βηβιίν καο [1] «Δγγεγξακκέλα - Πεξηγεγξακκέλα ρήκαηα» (Σόκνο 4, ζειίδεο 1352 κέρξη 1791).
(β). Δδώ ζηα Απιά Αξκνληθά Οθηάπιεπξα θζάζακε από άιιν δξόκν άζρεην από εθείλνλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην βηβιίν καο [1].
(γ). Όπσο παξαθάησ ζα δνύκε, αληί ησλ παξαπάλσ νξηζκώλ, ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνύκε δύν άιινπο ελαιιαθηηθνύο νξηζκνύο, πνπ ζα δώζνπκε κε
ην Κξηηήξην 110 (§ 19.18).
(δ). Όπσο ζα δνύκε αξγόηεξα θαη ηα δύν ηεηξάπιεπξά ηνπ

ΑΓΔΖ θαη

ΒΓΕΘ, είλαη δίδπκα αξκνληθά.
δ. Απιό Αξκνληθό Γεθάπιεπξν.
(Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Κιεηζηή Γεθάδα εκείσλ).
Οξηζκνί.
Θεσξνύκε ζε θύθιν (ν), ηελ δεθάδα δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ,
Ε, Ζ, Θ, Η, Κ (ρήκα 66).
Σν θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ ζα ην ραξαθηεξίδνπκε Απιό Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, αλ θαη ηα δέθα δηαδνρηθά παξαθάησ ηεηξάπιεπξά ηνπ, είλαη αξκνληθά:
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ΑΒΓΖ - ΒΓΓΘ - ΓΓΔΗ - ΓΔΕΚ - ΔΕΖΑ ΕΖΘΒ - ΖΘΗΓ - ΘΗΚΓ - ΗΚΑΔ - ΚΑΒΕ.

(1).
Σα παξαπάλσ δέθα ηε-

Θ

Ζ

ηξάπιεπξα ηεο ζρέζεσο
(ν)

(1), ζα ηα νλνκάδακε «Γεθάδα Αξκνληθώλ Σεηξά-

Ε

Η

πιεπξσλ ηνπ Αξκνληθνύ
Γεθάπιεπξνπ», ηα νπνία
δελ είλαη αλάγθε λα δίλε-

Ο

ηαη όηη όια είλαη αξκνληθά,

Δ
Λ

Κ

γηα λα είλαη ηνύην αξκνληθό, όπσο ζα απνδείμνπκε
αξγόηεξα (Κξηηήξην 111).

Γ
γ

Α
Γ

Σν κε θαλνληθό Αζηεξνεη-

Β

δέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚ-

β

ΓΕΗΒΔΘΑ (ρήκα 73), πνπ

ρήκα 66.

είλαη ζπδπγέο ηνπ θπξηνύ

Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ (έρνπλ θνηλέο θνξπθέο), είλαη αξκνληθό, θαζώο θαη απηό έρεη θαη ηα δέθα δηαδνρηθά, ηεηξάπιεπξά ηνπ αξκνληθά. Γειαδή ηνύην έρεη αξκνληθά ηα ηεηξάπιεπξά ηνπ ΑΓΖΗ, ΓΖΚΒ, ΖΚΓΔ,
ΚΓΕΘ, ΓΕΗΑ, ΕΗΒΓ, ΗΒΔΖ, ΒΔΘΚ, ΔΘΑΓ, ΘΑΓΕ, (Βιέπε § 12.8 θαη Πξόηαζε
108 § 19.16) Έηζη, όπσο ζα δνύκε ηνύην, δηαζέηεη πνιιά βαζηθά θξηηήξηα,
πνπ πξέπεη λα έρεη έλα Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, αιιά πνπ δελ είλαη θπξηό.
Σνύην ζα ην ραξαθηεξίδνπκε «Αξκνληθό Με Καλνληθό Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν», ή πην απιά «Αξκνληθό Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν».
Παξαηεξήζεηο
(α). ηελ παξαπάλσ δεθάδα ζεκείσλ δώζακε ηελ έλδεημε «Οκνθπθιηθή»,
θαζώο όπσο είδακε παξαπάλσ, ππάξρεη θαη αληίζηνηρε Αξκνληθή «πλεπζεηαθή» Γεθάδα εκείσλ (Αξκνληθή Γεθάδα) (§ 11.1δ).
(β). Δίλαη πξνθαλέο όηη αλ ε αθηίλα ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ Απινύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ είλαη απείξνπ κήθνπο, ή αλ ν θύθινο απηόο
έρεη κεδεληθή θακππιόηεηα, ηόηε ε Γεθάδα ησλ θνξπθώλ ηνπ εθθπιίδεηαη
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386 .

ζε Αξκνληθή «πλεπζεηαθή» Γεθάδα εκείσλ(§ 11.1δ).
(γ).Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη δηάθνξεο ηδηόηεηεο πνπ έρεη θάζε Απιό
Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, κε ηε κνξθή Κξηηεξίσλ αξκνληθόηεηάο ηνπ.
Αθόκε ζα αλαθεξζνύκε θαη ζηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο ελόο ηπραίνπ Απινύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ (Καηαζθεπέο 102, 155).
(δ). Όπσο ζα δνύκε ακέζσο παξαθάησ θαη νη δύν Πεληάδεο εκείσλ Α, Γ,
Δ, Ζ, Η θαη Β, Γ, Ε, Θ, Κ, απνηεινύλ θνξπθέο δηδύκσλ Απιώλ Αξκνληθώλ 5πιεπξώλ.
ρόιην.
Όπσο ζα δνύκε αξγόηεξα, αληί ησλ παξαπάλσ νξηζκώλ, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύκε θαη άιινπο ελαιιαθηηθνύο νξηζκνύο, πνπ ζα δώζνπκε κε Κξηηήξηα ζηα επόκελα θαη νη νπνίνη καο είλαη ρξήζηκνη (Κξηηήξην 111).
ε.

Αξκνληθό

Πεληάπιεπξν.

Θ

Ζ

Απιό

(Αξκνληθή Οκνθπθιη(ν)
Ε

θή Κιεηζηή Πεληάδα
εκείσλ).

Η

(α). Γεληθά.
Όπσο θαη παξαπάλσ αλαθέξακε, είλαη

Ο

γλσζηό όηη, γηα ηελ

Δ
Λ

Κ

θαηαζθεπή ηνπ Καλνληθνύ

Πεληάπιεπ-

ξνπ, γίλεηαη πξώηα ε
Γ
Α
Γ

θαηαζθεπή ηνπ Καλνληθνύ

Γεθάπιεπ-

Β

ξνπ, από ην νπνίν

ρήκα 67.

ζηε ζπλέρεηα εύθνια
πξνθύπηεη ην Καλν-

ληθό Πεληάπιεπξν (Γεσκεηξία [21] § 298 θαη 299).
Όπσο ην Καλνληθό Πεληάπιεπξν είλαη ζπλπθαζκέλν κε ην Καλνληθό Γεθάπιεπξν έηζη θαη ην Αξκνληθό Πεληάπιεπξν, είλαη ζπλπθαζκέλν κε ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν.
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Έηζη θαη ν νξηζκόο ηνπ Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ, γίλεηαη κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, πνπ έρνπκε δώζεη παξαπάλσ.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ Καηαζθεπή 155 (§ 22.5), πνπ γίλεηαη κε βάζε ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
(β). Οξηζκνί.
Θεσξνύκε, ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) θπξηό πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ (ρήκα 67).
Σν πεληάπιεπξν απηό ζα ην ραξαθηεξίδνπκε Αξκνληθό, αλ κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ θνξπθώλ ηνπ, ππάξρεη αλά έλα ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ
θύθινπ ηεο πεληάδαο ζεκείσλ Β, Γ, Ε, Θ, Κ, αληίζηνηρα, έηζη ώζηε ην θπξηό
Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, λα είλαη Αξκνληθό.
Όπσο ζην Καλνληθό Πεληάπιεπξν αληηζηνηρεί θαη έλα Καλνληθό Αζηεξνεηδέο Πεληάπιεπξν, έηζη θαη ζε θάζε Αξκνληθό Πεληάπιεπξν αληηζηνηρεί θαη
έλα Αξκνληθό Αζηεξνεηδέο Πεληάπιεπξν (Δδώ απηά είλαη ηα ΑΔΗΓΖΑ θαη
ΒΕΚΓΘΒ (ζρήκα 66), αληίζηνηρα, ησλ θπξηώλ ΑΓΔΖΗ θαη ΒΓΕΘΚ).
Σν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) Αζηεξνεηδέο Πεληάπιεπξν ΑΔΗΓΖΑ ζα ην ραξαθηεξίδνπκε Αξκνληθό, αλ κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ θνξπθώλ ηνπ, ππάξρεη
από έλα ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν) ηεο πεληάδαο ζεκείσλ Θ, Β, Ε, Κ, Γ αληίζηνηρα, ηέηνηα ώζηε ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ, λα είλαη
αξκνληθό.
Παξαηεξήζεηο
(α). Δίλαη θαλεξό θαη εύθνια απνδεηθλύεηαη, όηη θαη ην Πεληάπιεπξν
ΒΓΕΘΚ, είλαη Αξκνληθό, θαζώο ζην Πεληάπιεπξν απηό, ππάξρεη αλά έλα
ζεκείν κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ θνξπθώλ ηνπ, από ηα ζεκεία ηεο πεληάδαο
ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ, Η ηέηνην ώζηε ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ λα είλαη
Αξκνληθό (νξηζκόο).
(β). ηελ παξαπάλσ πεληάδα ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ, Η, δώζακε ηελ έλδεημε
«Οκνθπθιηθή» πεληάδα, θαζώο όπσο παξαπάλσ είδακε ππάξρεη θαη αληίζηνηρε «πλεπζεηαθή» Αξκνληθή Πεληάδα εκείσλ (Αξκνληθό εθθπιηζκέλν
ζε επζεία Πεληάπιεπξν) (§ 11.1ε).
(γ). Αλ καο δνζεί ε επθαηξία ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα θαη ζηα Γίδπκα Αζηεξνεηδή Αξκνληθά Πεληάπιεπξα ΑΔΗΓΖΑ θαη ΒΕΚΓΘΒ.
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(δ). Αξγόηεξα ζα αλαθέξνπκε θαη δηάθνξεο ηδηόηεηεο πνπ έρεη θάζε Αξκνληθό Πεληάπιεπξν, αιιά θαη ζε κεξηθά Κξηηήξηα αξκνληθόηεηάο ηνπ, κε ηε
κνξθή Πξνηάζεσλ.
Αθόκε ζα αλαθεξζνύκε θαη ζηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο ελόο ηπραίνπ Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ (Καηαζθεπέο 103, 156).
ρόιην.
Όπσο παξαθάησ ζα δνύκε, αληί ησλ παξαπάλσ νξηζκώλ, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύκε θαη άιινπο ελαιιαθηηθνύο νξηζκνύο, πνπ ζα δώζνπκε κε Κξηηήξηα ζηα επόκελα θαη νη νπνίνη καο είλαη πνιύ ρξήζηκνη.
ζη. Απιό Αξκνληθό λ-πιεπξν.
(Αξκνληθή Κιεηζηή Οκνθπθιηθή λ-άδα εκείσλ).
Δξγαδόκελνη όπσο γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο Οκνθπθιηθώλ Αξκνληθώλ 4-πιεπξώλ, 6-πιεπξσλ, 8-πιεπξσλ, 10-απιεπξσλ, 5-απιεπξσλ, είλαη
δπλαηό λα δώζνπκε ηνπο νξηζκνύο θαη άιισλ ηέηνησλ Αξκνληθώλ λπιεπξσλ ή Αξκνληθώλ Οκνθπθιηθώλ Κιεηζηώλ εκεηνζεηξώλ, κε λ πιεπξέο.
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Σ' ΑΡΜΟΝΗΚΔ ΚΛΔΗΣΔ ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΓΔΜΔ ΚΑΗ ΣΟΜΖ
ΣΟΤΣΩΝ ΑΠΟ ΔΤΘΔΗΑ ΚΑΗ ΚΤΚΛΟ.
17. Αλάιπζε ησλ Κιεηζηώλ Αξκνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ θαη ησλ Σνκώλ
ηνύησλ από Δπζεία θαη Κύθιν.
Κιεηζηέο Αξκνληθέο Δπίπεδεο Κεληξηθέο Γέζκεο, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, έρνπκε ησλ ηεζζάξσλ, πέληε, έμη, νθηώ, δέθα, δώδεθα, θηι, αθηηλώλ.
Οη Αξκνληθέο Γέζκεο, είλαη πνιύ ρξήζηκεο, όπσο ζα δνύκε ζην εμήο, γηαηί
κε βάζε απηέο, θαηαζθεπάδνπκε εύθνια Αξκνληθέο πλεπζεηαθέο λ-άδεο
εκείσλ, Αξκνληθά Πνιύπιεπξα, θηι θαη γη’ απηό ζα καο απαζρνιήζνπλ
ζηε ζπλέρεηα.
ρεηηθά ζηνηρεία αλαδεηήζακε ζηε βηβιηνγξαθία ζην δηαδίθηπν, θηι, αιιά
δελ βξήθακε, εθηόο από ηηο Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο Γέζκεο Σεζζάξσλ Αθηηλώλ.
Μηα πξώηε γεύζε γηα ηηο Κιεηζηέο Αξκνληθέο Δπίπεδεο Κεληξηθέο Γέζκεο,
έρνπκε δώζεη ζηελ παξάγξαθν 12.13 (β) 4/.
17.1. Κιεηζηέο Αξκνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ησλ Σεζζάξσλ Αθηηλώλ.
Θεσξνύκε

Αξκνληθή

Γέζκε

(αβγδ) (ρήκα 68). Δίλαη γλσζηό

α

β

(ε)

όηη απηή ηεκλόκελε από επζεία

γ

δ



Α

(ε), πξνθύπηεη ε Αξκνληθή Σεηξάδα α, β, γ, δ.

(ν)

Αλ ηε δέζκε απηή θαηαζηήζνπκε

Β

Ο

Δγγεγξακκέλε ζε θύθιν (ν), ηόηε
νη αθηίλεο ηηο δέζκεο απηήο, ηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν), ζηα ζεκεία
Α, Β, Γ, Γ, ηα νπνία, ζύκθσλα

Γ
Γ
ρήκα 68.

Ρ
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κε ην Κξηηήξην 35, απνηεινύλ θνξπθέο Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ (§ 16.1α).
Απηά ηζρύνπλ πξνθαλώο θαη όηαλ ε δέζκε (αβγδ), είλαη Οξζννπηηθή θαη
Αξκνληθή, ή Καλνληθή (§ 12.1).
17.2. Κιεηζηέο Αξκνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ησλ Έμη Αθηηλώλ.
Β

(ν)

Γ

ρ

Γ

Ο

Κ

Α
Δ

ρ'

Ε

α

(ε)

β

γ

δ

ε

δ

ρήκα 69.

Οξηζκόο.
Θεσξνύκε Γέζκε (αβγδεδ) (ρήκα 69). Αλ ε δέζκε απηή έρεη αξκνληθέο ηηο
έμη παξαθάησ δέζκεο, ηόηε ηε δέζκε απηή ζα ηε ραξαθηεξίδνπκε Αξκνληθή:
(αβγε), (βγδδ), (γδεα), (δεδβ), (εδαγ), (δαβδ),

(1).

17.21. Κιεηζηή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ.
Άκεζα πξνθύπηεη όηη, αλ ηε δέζκε (αβγδεδ), ηκήζνπκε κε επζεία (ε), πξνθύπηεη ε πλεπζεηαθή Κιεηζηή Αξκνληθή Δμάδα α, β, γ, δ, ε, δ, (§ 11.1β), θαζώο από ηε ζρέζε (1) πξνθύπηεη όηη απηή ζα έρεη αξκνληθέο ηηο παξαθάησ
ηεηξάδεο ζεκείσλ:
α, β, γ, ε – β, γ, δ, δ – γ, δ, ε, α – δ, ε, δ, β – ε, δ, α, γ – δ, α, β, δ,

(2).

17.22. Κιεηζηή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ ή Αξκνληθό Δμάπιεπξν.

391 . πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο.

Αλ ηε δέζκε (αβγδεδ) θαηαζηήζνπκε Δγγεγξακκέλε ζε θύθιν (ν), ηόηε νη
αθηίλεο ηηο δέζκεο απηήο, ηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν), ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε,
ηα νπνία, ζύκθσλα παξάγξαθν 16.1β, απνηεινύλ θνξπθέο Αξκνληθνύ Δμάάπιεπξνπ, θαζώο από ηε ζρέζε (1) πξνθύπηεη άκεζα όηη νη παξαθάησ
έμη δέζκεο είλαη αξκνληθέο:
(ΑΒΓΔ), (ΒΓΓΕ), (ΓΓΔΑ), (ΓΔΕΒ), (ΔΕΑΓ), (ΕΑΒΓ),

(3).

νπόηε από ηελ (3) θαη ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 35, ή ηελ παξάγξαθν 17.1,
πξνθύπηεη άκεζα όηη ηα παξαθάησ έμη ηεηξάπιεπξα, είλαη αξκνληθά:
ΑΒΓΔ, ΒΓΓΕ, ΓΓΔΑ, ΓΔΕΒ, ΔΕΑΓ, ΕΑΒΓ,

(4).

Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1β), ζεκαίλεη όηη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη Αξκνληθό.
Απηά ηζρύνπλ πξνθαλώο θαη όηαλ ε δέζκε (αβγδεδ), είλαη Οξζννπηηθή θαη
Αξκνληθή, ή Καλνληθή (§ 12.4).
17.3. Κιεηζηέο Αξκνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ησλ Οθηώ Αθηηλώλ.

α

β

δ

γ δ ε

(ε)

ε

ζ

ρ'


Θ

Α
(ν)

Ο

Ζ

Β
ρ
Κ
Γ

Ε
Γ
Δ
ρήκα 70.
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Οξηζκόο.
Θεσξνύκε Γέζκε (αβγδεδεζ) (ρήκα 70). Αλ ε δέζκε απηή έρεη αξκνληθέο
ηηο νθηώ παξαθάησ δέζκεο, ηόηε ηε δέζκε απηή ζα ηε ραξαθηεξίδνπκε Αξκνληθή:
(αβγδ), (βγδε), (γδεζ), (δεδα), (εδεβ), (δεζγ), (εζαδ), (ζαβε).

(5).

17.31. Κιεηζηή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ.
Άκεζα πξνθύπηεη όηη, αλ ηε δέζκε (αβγδεδεζ) ηκήζνπκε κε επζεία (ε),
πξνθύπηεη ε πλεπζεηαθή Κιεηζηή Αξκνληθή Οθηάδα α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ (§
11.1γ), θαζώο από ηε ζρέζε (5) πξνθύπηεη όηη απηή ζα έρεη αξκνληθέο ηηο
παξαθάησ ηεηξάδεο ζεκείσλ:
α, β, γ, δ – β, γ, δ, ε– γ, δ, ε, ζ – δ, ε, δ, α –
ε, δ, ε, β – δ, ε, ζ, γ - ε, ζ, α, δ – ζ, α, β, ε.

(6).

17.32. Κιεηζηή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ ή Αξκνληθό Οθηάπιεπξν.
Αλ ηε δέζκε (αβγδεδεζ) θαηαζηήζνπκε Δγγεγξακκέλε ζε θύθιν (ν), ηόηε
νη αθηίλεο ηηο δέζκεο απηήο, ηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν), ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ,
Ε, Ζ, Θ, ηα νπνία, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 16.1γ, απνηεινύλ θνξπθέο
Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ, θαζώο από ηε ζρέζε (5) πξνθύπηεη άκεζα όηη νη
παξαθάησ νθηώ δέζκεο είλαη αξκνληθέο:
(ΑΒΓΕ), (ΒΓΓΖ), (ΓΓΔΘ), (ΓΔΕΑ),
(ΔΕΖΒ), (ΕΖΘΓ), (ΖΘΑΓ), (ΘΑΒΔ),

(7).

νπόηε από ηελ (7) θαη ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 35, ή ηελ παξάγξαθν 17.1,
πξνθύπηεη άκεζα όηη ηα παξαθάησ νθηώ ηεηξάπιεπξα, είλαη αξκνληθά:
ΑΒΓΕ, ΒΓΓΖ, ΓΓΔΘ, ΓΔΕΑ, ΔΕΖΒ, ΕΖΘΓ, ΖΘΑΓ, ΘΑΒΔ.

(8).

Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1γ), ζεκαίλεη όηη ην Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, είλαη Αξκνληθό.
Απηά ηζρύνπλ πξνθαλώο θαη όηαλ ε δέζκε (αβγδεδεζ), είλαη Οξζννπηηθή
θαη Αξκνληθή, ή Καλνληθή (§ 12.6).
17.4. Κιεηζηέο Αξκνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ησλ Γέθα Αθηηλώλ.
Οξηζκόο.
Θεσξνύκε Γέζκε (αβγδεδεζηθ) (ρήκα 71). Αλ ε δέζκε απηή έρεη αξκνληθέο ηηο δέθα παξαθάησ δέζκεο, ηόηε ηε δέζκε απηή ζα ηε ραξαθηεξίδνπκε
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Αξκνληθή:
(αβγε), (βγδζ), (γδεη), (δεδθ), (εδεα),
(δεζβ), (εζηγ), (ζηθδ), (ηθαε), (θαβδ).

(9).

ρ

Θ

Ζ

α
(ν)

Ε

Η
(ε)

Ο

ρ'

Δ

β
Λ

Κ
γ


γ

δ

Γ

ε

δ

ε
ζ

Α
Γ

η

Β
β

ρήκα 71.
θ

17.41. Κιεηζηή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ.
Άκεζα πξνθύπηεη όηη, αλ ηε δέζκε (αβγδεδεζηθ) ηκήζνπκε κε επζεία (ε),
πξνθύπηεη ε πλεπζεηαθή Κιεηζηή Αξκνληθή Γεθάδα α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ
(§ 11.1δ), θαζώο από ηε ζρέζε (9) πξνθύπηεη όηη απηή ζα έρεη αξκνληθέο ηηο
παξαθάησ ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο:
α, β, γ, ε – β, γ, δ, ζ– γ, δ, ε, η – δ, ε, δ, θ – ε, δ, ε, α –
δ, ε, ζ, β – ε, ζ, η, γ - ζ, η, θ, δ – η, θ, α, ε, - θ, α, β, δ.

(10).
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17.42. Κιεηζηή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ ή Αξκνληθό Γεθάπιεπξν.
Αλ ηε δέζκε (αβγδεδεζηθ) θαηαζηήζνπκε Δγγεγξακκέλε ζε θύθιν (ν), ηόηε
νη αθηίλεο ηηο δέζκεο απηήο, ηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν), ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ,
Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, ηα νπνία, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 16.1δ, απνηεινύλ θνξπθέο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, θαζώο από ηε ζρέζε (9), πξνθύπηεη άκεζα όηη νη παξαθάησ δέζκεο είλαη αξκνληθέο:
(ΑΒΓΖ), (ΒΓΓΘ), (ΓΓΔΗ), (ΓΔΕΚ), (ΔΕΖΑ),
(ΕΖΘΒ), (ΖΘΗΓ), (ΘΗΚΓ), (ΗΚΑΔ), (ΚΑΒΕ).

(11).

νπόηε από ηελ (11) θαη ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 35, ή ηελ παξάγξαθν 17.1,
πξνθύπηεη άκεζα όηη ηα παξαθάησ δέθα ηεηξάπιεπξα, είλαη αξκνληθά:
ΑΒΓΖ, ΒΓΓΘ, ΓΓΔΗ, ΓΔΕΚ, ΔΕΖΑ, ΕΖΘΒ, ΖΘΗΓ, ΘΗΚΓ, ΗΚΑΔ, ΚΑΒΕ.

(12).

Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ), ζεκαίλεη όηη ην Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΔΕΖΘΗΚ, είλαη Αξκνληθό.
Απηά ηζρύνπλ πξνθαλώο θαη όηαλ ε δέζκε (αβγδεδεζηθ), είλαη Οξζννπηηθή θαη Αξκνληθή, ή Καλνληθή.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ παξάγξαθν 12.8, ζε αλαινγία βέβαηα, ηα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη γηα ηελ δεθάδα α, δ, ε. θ, γ, δ, η, β, ε, ζ, θαη ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ.
17.5. Κιεηζηέο Αξκνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ησλ Πέληε Αθηηλώλ.
(α). Γεληθά.
Καη εδώ ηελ Αξκνληθή Γέζκε Πέληε Αθηηλώλ θαη ην Αξκνληθό Πεληάπιεπξν
ζα ηα νξίζνπκε κε βάζε ηνπο νξηζκνύο ηεο Αξκνληθήο Γέζκεο Γέθα Αθηηλώλ θαη ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, αληίζηνηρα.
(β). Οξηζκόο.
Θεσξνύκε Γέζκε (αγεεη) (ρήκα 71). Αλ γηα ηε δέζκε απηή ππάξρνπλ πέληε αθηίλεο ηεο β, δ, δ, ζ, θ, αλά κία κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ αθηηλώλ
ηεο, αληίζηνηρα, έηζη ώζηε ε δέζκε (αβγδεδεζηθ) λα είλαη αξκνληθή, ηόηε ηε
δέζκε (αγεεη), ζα ηε ραξαθηεξίδνπκε Αξκνληθή ησλ Πέληε Αθηηλώλ.
17.51. Κιεηζηή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Πεληάδα εκείσλ.
Άκεζα πξνθύπηεη όηη, αλ ηε δέζκε (αγεεη) ηκήζνπκε κε επζεία (ε), πξνθύπηεη ε πλεπζεηαθή Κιεηζηή Αξκνληθή Πεληάδα α, γ, ε, ε, η, (§ 11.1ε), θαζώο
πξνθαλώο ε δέζκε (αβγδεδεζηθ) είλαη αξκνληθή.
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17.52. Κιεηζηή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Πεληάδα εκείσλ ή Αξκνληθό Πεληάπιεπξν.
Αλ ηε δέζκε (αγεεη) θαηαζηήζνπκε Δγγεγξακκέλε ζε θύθιν (ν) θαη αλ νη
αθηίλεο ηεο δέζκεο απηήο, ηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Α, Γ, Δ, Ζ, Η,
αληίζηνηρα, ελώ αλ νη αθηίλεο ηηο δέζκεο (αβγδεδεζηθ), ηέκλνπλ ηνλ θύθιν
(ν), ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ θαη αλ απηέο απνηεινύλ θνξπθέο
Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, ηόηε ην θπξηό πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ ραξαθηεξίδνπκε Αξκνληθό Πεληάπιεπξν.
17.6. Κιεηζηέο Αξκνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ησλ λ-Αθηηλώλ θαη Αξκνληθά λπιεπξα.
Με αλάινγνπο ηξόπνπο, πνπ γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο 17.1 κέρξη
17.52 Αξκνληθώλ Γεζκώλ θαη Αξκνληθώλ Πνιππιεύξσλ, δώζακε ηνπο
ζρεηηθνύο νξηζκνύο, νξίδνπκε θαη ηηο Κιεηζηέο Αξκνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο
ησλ λ-Αθηηλώλ θαη ησλ Αξκνληθώλ λ-πιεπξσλ.
17.7. Γεληθά πκπεξάζκαηα.
Από ηα παξαπάλσ (παξάγξαθνη 11, 12, 12.13, 16 θαη 17), πξνθύπηνπλ ηα
αθόινπζα:
(α). Γηα ηηο Κιεηζηέο Αξκνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο.
1/. Ζ θαηαζθεπή ησλ Αξκνληθώλ Γεζκώλ, εμαξηάηαη από ηελ δπλαηόηεηα
θαηαζθεπήο ησλ αληίζηνηρσλ Αξκνληθώλ πλεπζεηαθώλ λ-άδσλ (θαη απηώλ,
όπσο έρνκε αλαθέξεη, από ηα αληίζηνηρα Καλνληθά Πνιύπιεπξα). Απηόο
άιισζηε είλαη θαη ν έλαο ιόγνο πνπ ηηο νλνκάζακε «Αξκνληθέο Γέζκεο».
2/. Δθηόο από ηηο Κιεηζηέο Αξκνληθέο Γέζκεο ππάξρνπλ θαη Αλνηθηέο, ζηηο
νπνίεο όκσο ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα.
3/ Όπσο από ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελαπξνθύπηεη, από θάζε ηνκή Κιεηζηήο Αξκνληθήο Γέζκεο λ αθηηλώλ κε ηπραία επζεία, πξνθύπηεη πλεπζεηαθή Κιεηζηή Αξκνληθή λ-άδα.
4/. Αλ θαηαζηήζνπκε ηηο Γέζκεο απηέο εγγεγξακκέλεο, ζε θύθινπο, ηόηε νη
αθηίλεο ηνπο ηέκλνπλ ηνπο θύθινπο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε ηέζζεξα,
έμη, νθηώ, δέθα, πέληε, θηι, ζεκεία ηα νπνία απνηεινύλ ηηο θνξπθέο ελόο
Αξκνληθνύ, ηεηξάπιεπξνπ, εμάπιεπξνπ, νθηάπιεπξνπ, δεθάπιεπξνπ, πεληάπιεπξνπ, θηι, αληίζηνηρα (Ζ ηδηόηεηα απηή είλαη θαη ν άιινο ιόγνο πνπ
ηνπο έρνπκε δώζεη θαη ηελ νλνκαζία ηνπο σο «Αξκνληθέο Γέζκεο»).
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(β). Γηα ηηο Κιεηζηέο πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο εκείσλ.
1/. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε Καηαζθεπή ησλ Αξκνληθώλ λ-άδσλ (ζπλεπζεηαθώλ
θαη νκνθπθιηθώλ), εμαξηάηαη από ηελ δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο ησλ αληηζηνίρσλ Καλνληθώλ Γεζκώλ, νη νπνίεο εμαξηώληαη από ηε δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο ησλ αληηζηνίρσλ θαλνληθώλ πνιύπιεπξσλ.
2/. Δθηόο από ηηο Κιεηζηέο Αξκνληθέο λ-άδεο (ζπλεπζεηαθέο θαη νκνθπθιηθέο), ππάξρνπλ θαη Αλνηθηέο, ζηηο νπνίεο όκσο ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα
(§ 23).
3/. Δίλαη θαλεξό θαη εύθνια απνδεηθλύεηαη όηη αλ κηα Γέζκε Κιεηζηή Αξκνληθή λ Αθηηλώλ βαίλεη ζε Κιεηζηή Αξκνληθή λ-άδα εκείσλ, ηεο νπνίαο ην
θέληξν δελ είλαη ππνρξεσηηθά ην Οξζννπηηθό εκείν ηεο, ζα έρεη αξκνληθέο
λ ηεηξάδεο Αθηηλώλ ηεο, θαζώο απηέο ζα βαίλνπλ ζε λ Αξκνληθέο Σεηξάδεο
εκείσλ, αληίζηνηρα. Σόηε ε δέζκε απηή πξνθαλώο δελ είλαη πάληνηε Οξζννπηηθή θαη ηελ νλνκάδνπκε απιώο «Αξκνληθή Κιεηζηή Κεληξηθή Γέζκε λ
Αθηηλώλ» (όρη Καλνληθή). Σηο δέζκεο απηέο, αλ ηηο θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλεο ζε θύθινπο, ηόηε ηέκλνπλ απηνύο ζε ζεκεία πνπ απνηεινύλ ηηο θνξπθέο Αξκνληθώλ Πνιύπιεπξσλ, όπσο ζα απνδείμνπκε αξγόηεξα, βαζηδόκελνη ζην Κξηηήξην 35 § 8.72.
(γ). Γηα ηηο Δγγεγξακκέλεο ζε Κύθιν Αξκνληθέο Γέζκεο.
Δίλαη πξνθαλέο όηη νη γσλίεο θάζε Αξκνληθήο Γέζκεο λ Αθηηλώλ πνπ βαίλνπλ ζε δηαγώληεο (θπξίεο) Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο λ-άδαο, ζα βαίλνπλ ζε
αληίζηνηρεο δηαγώληεο Αξκνληθνύ Οκνθπθιηθνύ λ-πιεύξνπ.
(δ). Πεξηγξαθή-Δξκελεία ησλ ρεκάησλ 48 θαη 49).
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ηηο παξαγξάθνπο 11, 12, 12.13, 16 θαη 17, θαιιίηεξα ηώξα κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ πεξηγξαθή-εξκελεία ησλ ζρεκάησλ 48 θαη 49, πνπ αλαθέξακε ζηελ παξάγξαθν 12.13 (δ), ζηα νπνία
θαίλνληαη πνιιά από ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα θαη γη’ απηό ζπληζηνύκε
ηε κειέηε ηνπο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σα παξαπάλσ ζα ζπλαληήζνπκε θαη ζα απνδείμνπκε ζε Πξνηάζεηο θαη
Πξνβιήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζαλ εθαξκνγέο ηνύησλ.
(β). Αξγόηεξα, κε βάζε ηα ζρήκαηα 48 θαη 49 θαη όπσο παξαπάλσ αλαθέ-
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ξακε, ζα δώζνπκε ηε κέζνδν θαη ηελ εξκελεία ηεο κεζόδνπ πνπ πξνθύπηεη
έλα Αξκνληθό Πνιύπιεπξν από έλα Καλνληθό (Πνιύπιεπξν), κε ίζν αξηζκό
πιεπξώλ, ην νπνίν απνηειεί θαη ηε ιύζε ελόο Πξνβιήκαηνο ην νπνίν καο
απαζρνινύζε ζπρλά, γηα ηνπιάρηζηνλ είθνζη ρξόληα (§ 20). Σελ λέα Μέζνδν
απηή έρνπκε νλνκάζεη, «Μέζνδν ησλ Αξκνληθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ» (§ 21).
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Ε'. ΜΔΘΟΓΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΝΗΚΩΝ ΓΔΜΩΝ.
18. Γεληθά.
ηηο κεζόδνπο πνπ επηλνήζακε θαη εθαξκόδνπκε ζηελ Αξκνληθή Γεσκεηξία
αλαθεξζήθακε γεληθά ζην Αιθα Μέξνο (Γ′ ηκήκα, παξάγξαθνη 4 θαη 5), ελώ
ζην Βήηα Μέξνο (Γ′ ηκήκα, παξάγξαθνο 13) αλαθεξζήθακε ζηε Μέζνδν
ησλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ.
Παξαθάησ ζα αλαπηύμνπκε κόλν ηελ κέζνδν ησλ Κιεηζηώλ Αξκνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ, ελώ ζηελ κέζνδν ησλ Αλνηθηώλ Αξκνληθώλ Κεληξηθώλ
Γεζκώλ (§ 24) θαη ζηε κέζνδν ησλ Αξκνληθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ (§ 21), ζα
αλαθεξζνύκε αξγόηεξα.
18.1. Μέζνδνο ησλ Κιεηζηώλ Αξκνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ.
Πξόθεηηαη γηα κηα γεληθή πεξίπησζε ηεο κεζόδνπ ησλ Κιεηζηώλ Καλνληθώλ
Γεζκώλ, θαζώο νη Καλνληθέο Γέζκεο είλαη θαη Αξκνληθέο, όπσο ζηελ παξάγξαθν 12.13, αλαθέξακε, ηεο νπνίαο κεζόδνπ απηήο, εξγαιείν είλαη νη
Κιεηζηέο Αξκνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο (§ 17) θαη ηελ νπνία εθαξκόδνπκε ζε
Πξνηάζεηο θαη Πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο
Κιεηζηέο Αξκνληθέο λ-άδεο εκεηνζεηξώλ (πλεπζεηαθά Αξκνληθά Πνιύπιεπξα θαη θπξίσο ζε Πξνβιήκαηα Οκνθπθιηθώλ Αξκνληθώλ Πνιύπιεπξσλ).
Οη αξρέο θαη ν ηξόπνο εθαξκνγήο ηνπο, είλαη νη ίδηεο κε εθείλεο ηεο κεζόδνπ ησλ πλεπζεηαθώλ πκκεηξηθώλ Γεζκώλ (§ 5.3) θαη γηα ην ιόγν απηό δε
ζα αλαθεξζνύκε εδώ.
Γηα εκπέδσζε ηεο κεζόδνπ απηήο, ζα αθνινπζήζνπλ πνιιέο ζρεηηθέο εθαξκνγέο, κε ηελ κνξθή Πξνηάζεσλ θαη Καηαζθεπώλ.
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19. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΩΝ ΑΡΜΟΝΗΚΏΝ ΓΔΜΩΝ ΚΑΗ ΟΥΗ ΜΟΝΟ.
Γεληθά.
ηε ζπλέρεηα ζα πξνβνύκε ζε εθαξκνγέο ηεο κεζόδνπ ησλ Αξκνληθώλ Γεζκώλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 18 θαη όρη κόλν, κε ηε κνξθή Γεσκεηξηθώλ Πξνηάζεσλ θαη Καηαζθεπώλ, κε ηηο απνδείμεηο ηνπο, θαζώο απηέο ζα καο ρξεηαζζνύλ γηα λα ζηεξίμνπκε ζε απηέο ηηο απνδείμεηο άιισλ
Πξνηάζεσλ, θηι. Αθόκε ζε απηέο θαη εθείλεο ηεο παξαγξάθνπ 15, ζα ζηεξηρζεί θαη ε Νέα Μέζνδνο ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, ζηελ νπνία ζα
αλαθεξζνύκε αξγόηεξα (§ 21).
Παξάιιεια κε ηηο απνδείμεηο-ιύζεηο πνπ δίλνπκε κε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, ζπρλά ζα δώζνπκε θαη άιιεο, ρσξίο ηελ εθαξκνγή απηώλ, θπξίσο
κε ζθνπό ηελ ζύγθξηζε θαη απόδεημε ηεο κεγάιεο αμίαο ηνύησλ.
αλ πξώην Κξηηήξην ηεο παξαγξάθνπ απηήο εδώ, ζα έπξεπε λα έρεη ηνπνζεηεζεί ην Κξηηήξην 35, ην νπνίν όκσο, ιόγσ αλαγθώλ ηνπ βηβιίνπ ηνύηνπ,
πξνεγήζεθε θαη ηνπνζεηήζεθε ζηελ παξάγξαθν 8.72.
19.1. Πξώην Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Δμάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξηνπ 35 θαη ζε Αξκνληθό Δμάπιεπξν.
Κξηηήξην 96 (ρήκα 69).
Κάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη Αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, ε δέζκε (ΑΓΒΓΔΕ) πνπ έρεη θέληξν ηπραίν ζεκείν 
ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ θύθινπ (ν), είλαη αξκνληθή.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Γειαδή, αλ ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό, ηόηε θαη ε δέζκε
(ΑΓΒΓΔΕ) είλαη αξκνληθή (Οξνινγία ζηηο § 16.1β θαη 17.2).
Πξαγκαηηθά, αθνύ ην εμάπιεπξν ΑΓΒΓΔΕ είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηνλ
ζρεηηθό νξηζκό αξκνληθόηεηάο (§ 16.1β) ηνπ εγγεγξακκέλνπ εμάπιεπξνπ,
έρεη αξκνληθά θαη ηα έμη παξαθάησ ηεηξάπιεπξά ηνπ:
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ΑΒΓΔ, ΒΓΓΕ, ΓΓΔΑ, ΓΔΕΒ, ΔΕΑΓ, ΕΑΒΓ.

(1).

Έηζη, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ θξηηεξίνπ 35 (§ 8.72 ή § 17.1), ζα έρεη αξκνληθέο θαη ηηο αληίζηνηρεο παξαθάησ δέζκεο ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ, θαζώο
ηα παξαπάλσ έμη ηεηξάπιεπξα είλαη θαη εγγεγξακκέλα:
(ΑΒΓΔ), (ΒΓΓΕ), (ΓΓΔΑ), (ΓΔΕΒ), (ΔΕΑΓ), (ΕΑΒΓ).

(2).

Άξα, αλ κε επζεία (ε) ηκήζνπκε ηελ δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ) ησλ έμη αθηηλώλ, ζηα
ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, αληίζηνηρα, ζα πξνθύςεη ε δέζκε (αβγδεδ), γηα ηελ
νπνία επεηδή αιεζεύνπλ νη (2) θαη ζύκθσλα κε ηα γλσζηά, νη παξαθάησ
ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο, ζα είλαη αξκνληθέο:
α, β, γ, ε – β, γ, δ, δ – γ, δ, ε, α – δ, ε, δ, β– ε, δ, α, γ – δ, α, β, δ.

(3).

Δπνκέλσο, ζύκθσλα ηνλ ζρεηηθό νξηζκό αξκνληθόηεηαο (§ 11.1β),ε εμάδα
ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, είλαη αξκνληθή.
Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο αξκνληθήο θεληξηθήο δέζκεο ησλ έμη
αθηηλώλ (§ 17.21), ε δέζκε (αβγδεδ), ή ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ), είλαη αξκνληθή.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ), είλαη αξκνληθή, ηόηε θαη ην εμάπιεπξό ΑΒΓΓΔΕ, είλαη αξκνληθό.
Γηα ηελ απόδεημε ηνύηνπ, αθνινπζνύκε ηελ αληίζηξνθε αθξηβώο πνξεία.
Γειαδή:
Αθνύ ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕ), ή ε δέζκε (αβγδεδ)) είλαη αξκνληθή, αλ ηελ
ηκήζνπκε κε επζεία (ε), ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 17.21), αξκνληθή
ζα είλαη θαη ε ζπλεπζεηαθή εμάδα ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, νπόηε ζύκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 11.1β) θαη νη έμη παξαθάησ ηεηξάδεο ζπλεπζεηαθώλ
ζεκείσλ, ζα είλαη αξκνληθέο:
α, β, γ, ε – β, γ, δ, δ – γ, δ, ε, α – δ, ε, δ, β– ε, δ, α, γ – δ, α, β, δ.

(3).

Άξα, θαηά ηα γλσζηά θαη ιόγσ ησλ (3) θαη νη παξαθάησ δέζκεο, ζα είλαη
αξκνληθέο:
(ΑΒΓΔ), (ΒΓΓΕ), (ΓΓΔΑ), (ΓΔΕΒ), (ΔΕΑΓ), (ΕΑΒΓ).

(2).

Έηζη, αθνύ νη έμη δέζκεο απηέο ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ είλαη αξκνληθέο,
ζύκθσλα κε ην θξηηήξην 35 (§ 8.72 ή ηελ § 17.1), ζα ηκήζνπλ ηνλ θύθιν (ν),
ζε έμη ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, γηα ηα νπνία, νη έμη παξαθάησ ηεηξάδεο νκνθπθιηθώλ ζεκείσλ ηνπο ζα είλαη αξκνληθέο (ή πνπ απνηεινύλ θνξπθέο έμη
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αξκνληθώλ ηεηξάπιεπξσλ), θαζώο απηά είλαη θαη εγγεγξακκέλα ζηνλ θύθιν
(ν):
Α, Β, Γ, Δ – Β, Γ, Γ, Ε – Γ, Γ, Δ, Α – Γ, Δ, Ε, Β – Δ, Ε, Α, Γ – Ε, Α, Β, Γ.

(1).

Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό αξκνληθόηεηαο (§ 16.1β), ζεκαίλεη
όηη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ ζα είλαη αξκνληθό.
(γ). Γηεξεύλεζε.
Σν θξηηήξην απηό αιεζεύεη θαη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 
ζα ζπκπέζεη κε κία θνξθή ηνπ εμάπιεπξνπ.
Πξαγκαηηθά, αλ ην  ζπκπέζεη πρ ζηελ θνξπθή Α, ηόηε ε αθηίλα Α ηεο δέζκεο (ΑΒΓΓΔΕ) ζα ζπκπέζεη πξνθαλώο κε ηελ εθαπηόκελε ρ'Αρ ζην ζεκείν Α, νπόηε ∠ΑΒ = ∠ρΑΒ , ∠ΒΓ = ∠ΒΑΓ , …, ∠εΕ =∠ΔΑΕ , ∠ΕΑ
= ∠ΕΑρ' . Γειαδή, όιεο νη γσλίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ αθηηλώλ ησλ δύν δεζκώλ (ΑΒΓΓΔΕ) θαη Α(ρΒΓΓΔΕ) είλαη ίζεο, κία
πξνο κία. Άξα, αθνύ ε πξώηε ησλ δεζκώλ απηώλ είλαη αξκνληθή, αξκνληθή
ζα είλαη θαη ε δεύηεξε.
πκπέξαζκα.
Σν παξαπάλσ Κξηηήξην είλαη ζεκαληηθό, γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο,
ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ θαη γηαηί καο επηηξέπεη λα δώζνπκε
θαη ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό νξηζκό γηα ηελ Αξκνληθή Κεληξηθή Γέζκε
έμη αθηηλώλ, εθηόο ηνπ κέρξη ηώξα γλσζηνύ καο (§ 17.2):
«Μηα Κεληξηθή Γέζκε Έμη Αθηηλώλ, θαινύκε Αξκνληθή, αλ ηελ δέζκε απηή
θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν θαη νη ηνκέο ηεο κε ηνλ θύθιν απηό
απνηεινύλ θνξπθέο Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα, αλάινγα Κξηηήξηα, αιεζεύνπλ θαη ζε άιια Αξκνληθά Πνιύπιεπξα, όπσο ην Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, Γεθάπιεπξν,
θηι.
(β). Όπσο θαη ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα είδακε, κε ην Κξηηήξην απηό επεθηείλεηαη ν νξηζκόο ησλ Αξκνληθώλ Γεζκώλ από επζεία θαη ζε θύθιν.
(γ).Αξγόηεξα ζα αλαθέξνπκε θαη άιια Κξηηήξηα θαη Καηαζθεπέο Αξκνληθώλ
Δμάπιεπξσλ.

402 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

(δ). Σν Κξηηήξην απηό, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(ε). Σα 20, 30, 40, 50, 60 Κξηηήξηα ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, δίλνληαη ζηηο
Πξνηάζεηο 109, 112, 139, 140, 141, αληίζηνηρα.
(ζη). Αλάινγν Κξηηήξην, γηα Καλνληθό Δμάπιεπξν, απνηειεί ην Κξηηήξην 76
(δ). ρεηηθέο Πξνηάζεηο είλαη θαη 35, 76, 97, 98, 109, 112, 139, 140, 141.
19.2. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Οθηάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξηνπ 96 θαη ζε Αξκνληθό Οθηάπιεπξν.
Κξηηήξην 97 (ρήκα 70).
Κάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, είλαη Αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, ε δέζκε (ΑΓΒΓΔΕΖΘ) πνπ έρεη θέληξν ηπραίν ζεκείν  ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ θύθινπ (ν), είλαη αξκνληθή.

Απόδεημε.
α). Δπζύ.
Γειαδή, αλ ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη αξκνληθό, ηόηε θαη ε δέζκε
(ΑΓΒΓΔΕΖΘ) είλαη αξκνληθή (Οξνινγία ζηηο § 16.1γ θαη § 17.3).
Πξαγκαηηθά, αθνύ ην νθηάπιεπξν ΑΓΒΓΔΕΖΘ είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1γ) ηνπ εγγεγξακκέλνπ νθηάπιεπξνπ, έρεη αξκνληθά θαη ηα νθηώ παξαθάησ ηεηξάπιεπξά ηνπ:
ΑΒΓΕ, ΒΓΓΖ, ΓΓΔΘ, ΓΔΕΑ, ΔΕΖΒ, ΕΖΘΓ, ΖΘΑΓ, ΘΑΒΔ.

(1).

Έηζη, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ θξηηεξίνπ 35, ή ηελ § 17.1, ζα έρεη αξκνληθέο
θαη ηηο αληίζηνηρεο παξαθάησ δέζκεο ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ, θαζώο ηα
παξαπάλσ νθηώ ηεηξάπιεπξα είλαη θαη εγγεγξακκέλα:
(ΑΓΒΕ), (ΒΓΓΖ), (ΓΔΓΘ), (ΓΕΔΑ),
(ΔΖΕΒ), (ΕΘΖΓ), (ΖΑΘΓ), (ΘΒΑΔ).

(2).

Άξα αλ κε επζεία (ε) ηκήζνπκε ηελ δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘ) ησλ νθηώ αθηηλώλ,
ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, ζα πξνθύςεη ε δέζκε (αβγδεδεζ), γηα ηελ
νπνία ζύκθσλα κε ηα γλσζηά θαη ιόγσ ηεο ζρέζεο (2), νη παξαθάησ ηεηξάδεο ζεκείσλ ζα είλαη αξκνληθέο:
α, β, γ, δ – β, γ, δ, ε – γ, δ, ε, ζ – δ, ε, δ, α –
ε, δ, ε, β – δ, ε, ζ, γ – ε, ζ, α, δ – ζ, α, β, ε.

(3).
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Δπνκέλσο, ζύκθσλα ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηεο § 12.6, ε νθηάδα ζεκείσλ α,
β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, είλαη αξκνληθή.
Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο αξκνληθήο θεληξηθήο δέζκεο ησλ νθηώ
αθηηλώλ (§ 17.31), ε δέζκε (αβγδεδεζ), ή δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘ), είλαη αξκνληθή.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘ), είλαη αξκνληθή, ηόηε θαη ην νθηάπιεπξό
ΑΒΓΓΔΕΖΘ, είλαη αξκνληθό.
Γηα ηελ απόδεημε ηνύηνπ, αθνινπζνύκε ηελ αληίζηξνθε αθξηβώο πνξεία.
Γειαδή:
Αθνύ ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘ) είλαη αξκνληθή, αλ ηελ ηκήζνπκε κε επζεία (ε),
ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 17.31) αξκνληθή ζα είλαη θαη ε ζπλεπζεηαθή νθηάδα ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, θαη άξα ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό
oνξηζκό ηεο παξαγξάθνπ 12.6 θαη νη νθηώ παξαθάησ ηεηξάδεο ζπλεπζεηαθώλ ζεκείσλ, ζα είλαη αξκνληθέο:
α, β, γ, δ – β, γ, δ, ε – γ, δ, ε, ζ – δ, ε, δ, α –
ε, δ, ε, β – δ, ε, ζ, γ – ε, ζ, α, δ – ζ, α, β, ε.

(3).

Άξα, θαηά ηα γλσζηά θαη ιόγσ ηεο ζρέζεσο (3), νη παξαθάησ δέζκεο ζα είλαη αξκνληθέο:
(ΑΓΒΕ), (ΒΓΓΖ), (ΓΔΓΘ), (ΓΕΔΑ),
(ΔΖΕΒ), (ΕΘΖΓ), (ΖΑΘΓ), (ΘΒΑΔ).

(2).

Έηζη, αθνύ νη νθηώ δέζκεο απηέο ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ είλαη αξκνληθέο,
ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 35, ή ηελ § 17.1, ζα ηκήζνπλ ηνλ
θύθιν (ν), ζε νθηώ ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, γηα ηα νπνία, νη νθηώ παξαθάησ ηεηξάδεο νκνθπθιηθώλ ζεκείσλ ηνπο ζα είλαη αξκνληθέο (ή πνπ
απνηεινύλ θνξπθέο αξκνληθώλ ηεηξάπιεπξσλ), θαζώο απηά είλαη θαη εγγεγξακκέλα ζηνλ θύθιν (ν):
Α, Β, Γ, Ε – Β, Γ, Γ, Ζ – Γ, Γ, Δ, Θ – Γ, Δ, Ε, Α –
Δ, Ε, Ζ, Β – Ε, Ζ, Θ, Γ – Ζ, Θ, Α, Γ – Θ, Α, Β, Δ.

(1).

Σνύην, ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1γ), ζεκαίλεη όηη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ ζα είλαη αξκνληθό.
(γ). Γηεξεύλεζε.
Σν θξηηήξην απηό αιεζεύεη θαη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 
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ζπκπέζεη κε κία θνξθή ηνπ Οθηάπιεπξνπ.
Πξαγκαηηθά, αλ ην  ζπκπέζεη πρ ζηελ θνξπθή Α, ηόηε ε αθηίλα Α ηεο δέζκεο (ΑΒΓΓΔΕΖΘ) ζα ζπκπέζεη πξνθαλώο κε ηελ εθαπηόκελε ρ'Αρ ζην
ζεκείν Α, νπόηε ∠ΑΒ = ∠ρΑΒ , ∠ΒΓ = ∠ΒΑΓ , ..,∠ΖΘ = ∠ΖΑΘ ,

∠Θα = ∠ΘΖΑ = ∠ΘΑρ' . Γειαδή, όιεο νη γσλίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ αθηηλώλ ησλ δύν δεζκώλ (ΑΒΓΓΔΕΖΘ) θαη
Α(ρΒΓΓΔΕΖΘ) είλαη ίζεο, κία πξνο κία. Άξα, αθνύ ε πξώηε ησλ δεζκώλ
απηώλ είλαη αξκνληθή, αξκνληθή ζα είλαη θαη ε δεύηεξε.
πκπέξαζκα.
Σν παξαπάλσ Κξηηήξην είλαη ζεκαληηθό, γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο,
ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ θαη γηαηί καο επηηξέπεη λα δώζνπκε
θαη ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό νξηζκό γηα ηελ Αξκνληθή Κεληξηθή Γέζκε
Οθηώ αθηηλώλ, εθηόο ηνπ κέρξη ηώξα γλσζηνύ καο (§ 17.3):

«Μηα Κεληξηθή Γέζκε Οθηώ Αθηηλώλ, θαινύκε Αξκνληθή, αλ ηελ δέζκε απηή θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν θαη νη ηνκέο ηεο κε ηνλ θύθιν απηό απνηεινύλ θνξπθέο Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, αλάινγα Κξηηήξηα, αιεζεύνπλ θαη ζε άιια
Αξκνληθά Πνιύπιεπξα, όπσο ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, θηι.
(β). Όπσο θαη ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα είδακε, κε ην Κξηηήξην απηό επεθηείλεηαη ν νξηζκόο ησλ Αξκνληθώλ Γεζκώλ από επζεία θαη ζε θύθιν.
(γ). Σν Κξηηήξην απηό, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(δ). Αλάινγν Κξηηήξην, γηα Καλνληθό Οθηάπιεπξν, απνηειεί ην Κξηηήξην 77.
(ε). Όπσο αλαθέξεηαη θαη απνδεηθλύεηαη ζηελ παξάγξαθν 16.1γ θαη ην αληίζηνηρό ηνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘ, αζηεξνεηδέο νθηάπιεπξό ηνπ ΑΓΖΒΔΘΓΕΑ, είλαη
αξκνληθό.
(ζη). ρεηηθέο Πξνηάζεηο είλαη θαη νη 35, 77, 81, 96, 98, 101.
19.3. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Γεθάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξηνπ 97 θαη ζε Αξκνληθό Γεθάπιεπξν.
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Κξηηήξην 98 (ρήκα 71).
Κάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη
Αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, ε δέζκε (ΑΓΒΓΔΕΖΘΗΚ) πνπ έρεη θέληξν ηπραίν
ζεκείν  ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ θύθινπ (ν), είλαη αξκνληθή. (Αλάινγε
Πξόηαζε αιεζεύεη θαη γηα ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΖΒΔΘΑ,
Πξόηαζε 108).

Απόδεημε.
1/. Γηα ην θπξηό Οθηάπιεπξν.
(α). Δπζύ.
Γειαδή, αλ ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη αξκνληθό, ηόηε θαη ε δέζκε
(ΑΓΒΓΔΕΖΘΗΚ) είλαη αξκνληθή (Οξνινγία ζηηο § 16.1δ θαη 17.4).
Πξαγκαηηθά, αθνύ ην δεθάπιεπξν ΑΓΒΓΔΕΖΘΗΚ είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα
κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό αξκνληθόηεηάο (§ 16.1δ) ηνπ εγγεγξακκέλνπ δεθάπιεπξνπ, ηνύην ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα δέθα παξαθάησ ηεηξάπιεπξά ηνπ:
ΑΒΓΖ, ΒΓΓΘ, ΓΓΔΗ, ΓΔΕΚ, ΔΕΖΑ,
ΕΖΘΒ, ΖΘΗΓ, ΘΗΚΓ, ΗΚΑΔ, ΚΑΒΕ.

(1).

Έηζη, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ θξηηεξίνπ 35 (§ 8.72), ή ηελ § 17.1, ζα έρεη
αξκνληθέο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηεο ζρέζεσο (1) παξαθάησ δέθα δέζκεο ησλ
ηεζζάξσλ αθηηλώλ, θαζώο ηα παξαπάλσ δέθα ηεηξάπιεπξα είλαη θαη εγγεγξακκέλα:
(ΑΒΓΖ), (ΒΓΓΘ), (ΓΓΔΗ),(ΓΔΕΚ), (ΔΕΖΑ),
(ΕΖΘΒ), (ΖΘΗΓ), (ΘΗΚΓ), (ΗΚΑΔ), (ΚΑΒΕ).

(2).

Άξα, αλ κε επζεία (ε) ηκήζνπκε ηελ δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ησλ δέθα αθηηλώλ, ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, αληίζηνηρα, ζα πξνθύςεη ε δέζκε
(αβγδεδεζηθ), γηα ηελ νπνία, επεηδή αιεζεύνπλ νη (2) θαη ζύκθσλα κε ηα
γλσζηά, νη παξαθάησ δέθα ηεηξάδεο ζεκείσλ ζα είλαη αξκνληθέο:
α, β, γ, ε – β, γ, δ, ζ – γ, δ, ε, η – δ, ε, δ, θ– ε, δ, ε, α –
δ, ε, ζ, β – ε, ζ, η, γ – ζ, η, θ, δ – η, θ, α, ε – θ, α, β, δ.

(3).

Δπνκέλσο, ζύκθσλα ηνλ ζρεηηθό νξηζκό αξκνληθόηεηαο (§ 11.1δ), ε δεθάδα ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, είλαη αξκνληθή.
Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο αξκνληθήο θεληξηθήο δέζκεο ησλ δέθα
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αθηηλώλ (§ 17.41), ε δέζκε (αβγδεδεζηθ), ή ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ), είλαη
αξκνληθή.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ), είλαη αξκνληθή, ηόηε θαη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη αξκνληθό.
Γηα ηελ απόδεημε ηνύηνπ, αθνινπζνύκε ηελ αληίζηξνθε αθξηβώο πνξεία.
Γειαδή:
Αθνύ ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ), ή ε δέζκε (αβγδεδεζηθ) είλαη αξκνληθή, αλ
ηελ ηκήζνπκε κε επζεία (ε), ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 17.41), αξκνληθή ζα είλαη θαη ε ζπλεπζεηαθή δεθάδα ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ,
νπόηε ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 11.1δ) θαη νη δέθα παξαθάησ ηεηξάδεο ζπλεπζεηαθώλ ζεκείσλ, ζα είλαη αξκνληθέο:
α, β, γ, ε – β, γ, δ, ζ – γ, δ, ε, η – δ, ε, δ, θ– ε, δ, ε, α –
δ, ε, ζ, β – ε, ζ, η, γ – ζ, η, θ, δ – η, θ ,α, ε – θ, α, β, δ.

(3).

Άξα, θαηά ηα γλσζηά θαη ιόγσ ησλ (3), νη παξαθάησ δέθα δέζκεο, ζα είλαη
αξκνληθέο:
(ΑΒΓΖ), (ΒΓΓΘ), (ΓΓΔΗ), (ΓΔΕΚ), (ΔΕΖΑ)
(ΕΖΘΒ), (ΖΘΗΓ), (ΘΗΚΓ), (ΗΚΑΔ), (ΚΑΒΕ).

(2).

Έηζη, αθνύ νη δέθα δέζκεο απηέο ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ είλαη αξκνληθέο,
ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 35 (§ 8.72), ή ηελ § 17.1, νη αθηίλεο ηνύησλ ζα ηκήζνπλ ηνλ θύθιν (ν), ζε δέθα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ,
Η, Κ, γηα ηα νπνία, νη δέθα παξαθάησ ηεηξάδεο νκνθπθιηθώλ ζεκείσλ ηνπο,
ζα είλαη αξκνληθέο (ή πνπ απνηεινύλ θνξπθέο αξκνληθώλ ηεηξάπιεπξσλ),
θαζώο απηά είλαη θαη εγγεγξακκέλα ζηνλ θύθιν (ν):
Α, Β, Γ, Ζ – Β, Γ, Γ, Θ – Γ, Γ, Δ, Η – Γ, Δ, Ε, Κ – Δ, Ε, Ζ, Α,
Ε, Ζ, Θ, Β – Ζ, Θ, Η, Γ – Θ, Η, Κ, Γ – Η, Κ, Α, Δ – Κ, Α, Β, Ε.

(1).

Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό αξκνληθόηεηαο (§ 16.1δ), ζεκαίλεη
όηη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ζα είλαη αξκνληθό.
(γ). Γηεξεύλεζε.
Σν θξηηήξην απηό αιεζεύεη θαη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 
ζπκπίπηεη κε κία θνξθή ηνπ δεθάπιεπξνπ.
Πξαγκαηηθά, αλ ην  ζπκπέζεη πρ ζηελ θνξπθή Η, ηόηε ε αθηίλα Η ηεο δέζκεο (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ζα ζπκπέζεη πξνθαλώο κε ηελ εθαπηόκελε ρ'Ηρ ζην
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ζεκείν Η, νπόηε:

∠ΑΒ = ∠ΑΗΒ , ∠ΒΓ =∠ΒΗΓ , ∠ΓΓ = ∠ΓΗΓ , …,
∠ΘΗ = ∠ΘΗρ , ∠ΗK = ∠ρ' ΗΚ, ∠θΑ = ∠ΚΗΑ ,

(4).

θαζώο ην ηεηξάπιεπξν ΑΚΗ είλαη εγγεγξακκέλν.
Γειαδή, όιεο νη γσλίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ αθηηλώλ
ησλ δύν δεζκώλ (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) θαη (ΑΒΓΓΔΕΖΘxx'Κ) είλαη ίζεο, κία
πξνο κία. Άξα, αθνύ ε πξώηε ησλ δεζκώλ απηώλ είλαη αξκνληθή, αξκνληθή
ζα είλαη θαη ε δεύηεξε.
2/. Γηα ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν.
Αλ ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ είλαη Αξκνληθό (Πξόηαζε
108), απνδεηθλύνπκε όπσο παξαπάλσ όηη θαη ε δέζκε (ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ),
πνπ έρεη θέληξν ηπραίν ζεκείν  ηνπ θύθινπ (ν) είλαη Αξκνληθή θαη αληίζηξνθα (όηη ε δεθάδα α, δ, ε, θ, γ, δ, η, β, ε, ζ, α, είλαη Αξκνληθή, απνδεηθλύεηαη ζηελ παξάγξαθν 12.8).
πκπέξαζκα.
Σν παξαπάλσ Κξηηήξην είλαη ζεκαληηθό, γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο,
ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ θαη γηαηί καο επηηξέπεη λα δώζνπκε
θαη ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό νξηζκό γηα ηελ Αξκνληθή Κεληξηθή Γέζκε
Γέθα Αθηηλώλ, εθηόο ηνπ κέρξη ηώξα γλσζηνύ καο (§ 17.4):
«Μηα Κεληξηθή Γέζκε Γέθα Αθηηλώλ, θαινύκε Αξκνληθή, αλ ηελ δέζκε απηή
θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν θαη νη ηνκέο ηεο κε ηνλ θύθιν απηό
απνηεινύλ θνξπθέο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, αλάινγα Κξηηήξηα, αιεζεύνπλ θαη ζε άιια
Αξκνληθά Πνιύπιεπξα, όπσο ην Αξκνληθό Γσδεθάπιεπξν, θηι.
(β). Όπσο θαη ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα είδακε, κε ην Κξηηήξην απηό επεθηείλεηαη ν νξηζκόο ησλ Αξκνληθώλ Γεζκώλ από επζεία θαη ζε θύθιν.
(γ). Σν Κξηηήξην απηό, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(δ). Αλάινγν Κξηηήξην, γηα Καλνληθό Γεθάπιεπξν, απνηειεί ην Κξηηήξην 78.
(ε). ρεηηθέο Πξνηάζεηο είλαη θαη νη 35, 78, 96, 97.
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19.4. Γεληθό πκπέξαζκα.
Μεηά ηα παξαπάλσ Κξηηήξηα 35, 96, 97, 98 θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηηο
απνδείμεηο ηνύησλ, θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ γεληθό ζπκπέξαζκα:
Αλάινγν Κξηηήξην, κε ηα Κξηηήξηα 35, 96, 97, 98, αιεζεύεη θαη γηα νπνηνδήπνηε Αξκνληθό λ-πιεπξν, αξθεί ηνύην λα θαηαζθεπάδεηαη, ή λα θαηαζθεπάδεηαη ε αληίζηνηρε Αξκνληθή λ-άδα.

19.5. Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ από Αξκνληθή Σεηξάδα θαη Αληίζηξνθα.
Nένο Δύθνινο Σξόπνο Καηαζθεπήο Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ.
Καηαζθεπή 99 (ρήκα 68).
Να θαηαζθεπαζζεί Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν), κε βάζε κία Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη θαη αληίζηξνθα, ζε δνζκέλε επζεία (ε), λα θαηαζθεπαζηεί κία Αξκνληθή Σεηξάδα
εκείσλ, κε βάζε έλα Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη.

Λύζε.
(α). Δπζύ.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε επζεία (ε), ε Σεηξάδα Αξκνληθώλ εκείσλ α, β, γ , δ
θαη δεηείηαη, κε βάζε ηελ ηεηξάδα απηή, λα θαηαζθεπαζηεί Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 35 (§ 8.72), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν) νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε δέζκε (αβγδ),
νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Α,
Β, Γ, Γ, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ην δεηνύκελν Αξκνληθό.
3/. Απόδεημε.
Δπεηδή Σεηξάδα εκείσλ α, β, γ, δ, είλαη Αξκνληθή, σο γλσζηό, Αξκνληθή
ζα είλαη θαη ε Κεληξηθή Γέζκε (αγβδ) ή (ΑΓΒΓ).
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Έηζη, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθό ηνπ Κξηηήξηνπ 35 θαη ε νκνθπθιηθή ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, ζα είλαη Αξκνληθή (Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ην
ΑΒΓΓ), νπόηε ην ηεηξάπιεπξν απηό ζα είλαη ην δεηνύκελν, θαζώο είλαη θαη
εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν).
(β). Αληίζηξνθν.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε θύθιν (ν), ε Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ ηνπ Α, Β, Γ,
Γ, θαη δεηείηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε δνζκέλε επζεία (ε) Αξκνληθή Σεηξάδα
εκείσλ α, β, γ, δ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην επζύ ηνπ Κξηηήξηνπ 35, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν), νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε ηε δέζκε
(ΑΒΓΓ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα ζεκεία
α, β, γ, δ, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Σεηξάδα εκείσλ είλαη ε α, β, γ, δ.
3/. Απόδεημε.
Δπεηδή ην Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη Αξκνληθό θαη ε δέζκε (ΑΒΓΓ) ή
(αβγδ) ζα είλαη αξκνληθή (επζύ ηνπ Κξηηήξηνπ 35).
Έηζη επεηδή, ζύκθσλα κε ηα γλσζηά, ε Κεληξηθή Γέζκε (αβγδ) είλαη αξκνληθή, αξκνληθή ζα είλαη θαη ε Σεηξάδα εκείσλ α, β, γ, δ. Άξα είλαη ε δεηνύκελε, θαζώο βξίζθεηαη θαη ζηελ επζεία (ε).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Σν πξόβιεκα 99, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα ην
θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία. Γηα
παξάδεηγκα, γίλεηαη ζπγθεθξηκέλν αλ δνζνύλ ηα ηξία ζεκεία ηεο επζείαο (ε),
ή ηα ηξία ζεκεία ηνπ θύθλνπ (ν), ή ηα δνζκέλα ηεο Καηαζθεπήο 134.
(γ). Με αλάινγν ηξόπν κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ζε επζεία αξκνληθέο
εμάδεο, νθηάδεο, δεθάδεο, θηι, ή ζε θύθιν λα θαηαζθεπάζνπκε αξκνληθά
εμάπιεπξα, νθηάπιεπξα, δεθάπιεπξα, θηι, αξθεί θαη ηα αληίζηνηρα Καλνληθά ηνπο Πνιύπιεπξα, λα θαηαζθεπάδνληαη.
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(δ). Άιινπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο Αξκνληθνύ Σεηξαπιεύξνπ, ζα δώζνπκε
αξγόηεξα (Καηαζθεπή 134).
(ε). ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή, ρξεζηκνπνηήζακε εηδηθό ηξόπν. Σνύην έγηλε επεηδή απηόο ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο λέαο καο
Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 100-103, 134.
19.6. Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ από Αξκνληθή Δμάδα θαη Αληίζηξνθα.
Νένο Δύθνινο Σξόπνο Καηαζθεπήο Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 99 θαη ζε Δμάπιεπξν.
Καηαζθεπή 100 (ρήκα 69).
Να θαηαζθεπαζζεί Αξκνληθό Δμάπιεπξν, εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν
(ν), κε βάζε κία Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη θαη αληίζηξνθα,
ζε δνζκέλε επζεία (ε), λα θαηαζθεπαζηεί κία Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ, κε
βάζε έλα Αξκνληθό Δμάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη.

Λύζε,
(α). Δπζύ.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε επζεία (ε), ε Δμάδα Αξκνληθώλ εκείσλ α, β, γ , δ, ε,
δ θαη δεηείηαη, κε βάζε ηελ εμάδα απηή, λα θαηαζθεπαζηεί Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 96 (§ 19.1) θαη ηνλ νξηζκό κηαο Αξκνληθήο Γέζκεο ησλ Έμη Αθηηλώλ (§ 17.21), νδεγνύκαζηε
ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν) νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε δέζκε
(αβγδεδ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα
ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη ην δεηνύκελν Αξκνληθό.
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3/. Απόδεημε.
Δπεηδή ε Δμάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ είλαη Αξκνληθή, Αξκνληθή ζα είλαη
θαη ε Κεληξηθή Γέζκε (αβγδεδ) ή (ΑΒΓΓΔΕ), (νξηζκόο § 17.21).
Έηζη, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 96 θαη ε νκνθπθιηθή εμάδα
ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε ζα είλαη Αξκνληθή (Αξκνληθό Δμάπιεπξν ην ΑΒΓΓΔΕ), νπόηε ην εμάπιεπξν απηό ζα είλαη ην δεηνύκελν αξκνληθό, θαζώο
είλαη θαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν).
(β). Αληίζηξνθν.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε θύθιν (ν), ε Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ ηνπ Α, Β, Γ, Γ,
Δ, Ε ή ην Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ θαη δεηείηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε
δνζκέλε επζεία (ε) Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην επζύ ηνπ Κξηηήξηνπ 96 (§ 19.1) θαη ηνλ νξηζκό
κηαο Αξκνληθήο Γέζκεο ησλ Έμη Αθηηλώλ (§ 17.21), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν), νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε ηε δέζκε
(ΑΓΒΓΔΕ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Δμάδα εκείσλ είλαη ε α, β, γ, δ, ε, δ.
3/. Απόδεημε.
Δπεηδή ην Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη Αξκνληθό θαη ε δέζκε (ΑΓΒΓΔΕ) ή
(αβγδεδ) ζα είλαη αξκνληθή (επζύ ηνπ Κξηηήξηνπ 96).
Έηζη επεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 17.21), ε Κεληξηθή Γέζκε
(αβγδεδ) είλαη αξκνληθή, αξκνληθή ζα είλαη θαη ε Δμάδα εκείσλ α, β, γ, δ,
ε, δ. Άξα απηή είλαη ε δεηνύκελε, θαζώο βξίζθεηαη θαη ζηελ επζεία (ε).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Σν πξόβιεκα , έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα ην
θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(γ). Με αλάινγν ηξόπν κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ζε επζεία αξκνληθέο
ηεηξάδεο, νθηάδεο, δεθάδεο, θηι, ή ζε θύθιν λα θαηαζθεπάζνπκε αξκνληθά
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ηεηξάπιεπξα, νθηάπιεπξα, δεθάπιεπξα, θηι, αξθεί θαη ηα αληίζηνηρα Καλνληθά ηνπο Πνιύπιεπξα, λα θαηαζθεπάδνληαη.
(δ). ε άιινπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ θαη Αξκνληθήο
Δμάδαο, ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα.
(ε). ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή, ρξεζηκνπνηήζακε εηδηθό ηξόπν. Σνύην έγηλε επεηδή απηόο ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο λέαο καο
Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 80, 99, 101, 102, 103, 153.
19.7. Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ από Αξκνληθή Οθηάδα θαη Αληίζηξνθα.
Νένο Δύθνινο Σξόπνο Καηαζθεπήο Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 100 θαη ζε Οθηάπιεπξν.
Καηαζθεπή 101 (ρήκα 70).
Να θαηαζθεπαζζεί Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν), κε βάζε κία Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη θαη αληίζηξνθα, ζε δνζκέλε επζεία (ε), λα θαηαζθεπαζηεί κία Αξκνληθή Οθηάδα
εκείσλ, κε βάζε έλα Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη.

Λύζε,
(α). Δπζύ.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε επζεία (ε), ε Οθηάδα Αξκνληθώλ εκείσλ α, β, γ, δ, ε,
δ, ε, ζ θαη δεηείηαη, κε βάζε ηελ νθηάδα απηή, λα θαηαζθεπαζηεί Αξκνληθό
Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 97 (§ 19.2) θαη ηνλ νξηζκό κηαο Αξκνληθήο Γέζκεο ησλ Οθηώ Αθηηλώλ (§ 17.31), νδεγνύκαζηε
ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν) νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε δέζκε
(αβγδεδεζ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν)
ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, αληίζηνηρα.
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Λέκε όηη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη ην δεηνύκελν Αξκνληθό.
3/. Απόδεημε.
Δπεηδή ε Οθηάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, είλαη Αξκνληθή, Αξκνληθή ζα
είλαη θαη ε Κεληξηθή Γέζκε (αβγδεδεζ), ή (ΑΒΓΓΔΕΖΘ), (νξηζκόο § 17.31).
Έηζη, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 97 θαη ε νκνθπθιηθή νθηάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε Ζ, Θ, ζα είλαη Αξκνληθή, ή Αξκνληθό Οθηάπιεπξν ην ΑΒΓΓΔΕΖΘ, νπόηε ην νθηάπιεπξν απηό ζα είλαη ην δεηνύκελν αξκνληθό, θαζώο είλαη θαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν).
(β). Αληίζηξνθν.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε θύθιν (ν), ε Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ ηνπ Α, Β, Γ,
Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ ή ην Αξκνληθό Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ θαη δεηείηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε δνζκέλε επζεία (ε) Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ,
ε, ζ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην επζύ ηνπ Κξηηήξηνπ 97 (§ 19.2) θαη ηνλ νξηζκό
κηαο Αξκνληθήο Γέζκεο ησλ Οθηώ Αθηηλώλ (§ 17.31), νδεγνύκαζηε ζηελ
παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν), νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε ηε δέζκε
(ΑΓΒΓΔΕΖΘ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα
ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Οθηάδα εκείσλ είλαη ε α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ.
3/. Απόδεημε.
Δπεηδή

ην

Οθηάπιεπξν

ΑΒΓΓΔΕΖΘ

είλαη

Αξκνληθό

θαη

ε

δέζκε

(ΑΓΒΓΔΕΖΘ) ή (αβγδεδεζ) ζα είλαη αξκνληθή (επζύ ηνπ Κξηηήξηνπ 97).
Έηζη επεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 17.31), ε Κεληξηθή Γέζκε
(αβγδεδεζ) είλαη αξκνληθή, αξκνληθή ζα είλαη θαη ε Οθηάδα εκείσλ α, β,
γ, δ, ε, δ, ε, ζ, . Άξα απηή είλαη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Οθηάδα, θαζώο βξίζθεηαη θαη ζηελ επζεία (ε).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Σν πξόβιεκα απηό, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
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ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(γ). Με αλάινγν ηξόπν κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ζε επζεία αξκνληθέο
ηεηξάδεο, νθηάδεο, δεθάδεο, θηι, ή ζε θύθιν λα θαηαζθεπάζνπκε αξκνληθά
ηεηξάπιεπξα, νθηάπιεπξα, δεθάπιεπξα, θηι, αξθεί θαη ηα αληίζηνηρα Καλνληθά ηνπο Πνιύπιεπξα, λα θαηαζθεπάδνληαη.
(δ). ε άιινπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ θαη Αξκνληθήο Οθηάδαο, ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα.
(ε). ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή, ρξεζηκνπνηήζακε εηδηθό ηξόπν. Σνύην έγηλε επεηδή απηόο ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο λέαο καο
Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 81, 99, 100, 102, 103, 149, 154.
19.8. Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ από Αξκνληθή Γεθάδα θαη Αληίζηξνθα.
Νένο Δύθνινο Σξόπνο Καηαζθεπήο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 101 θαη ζε Γεθάπιεπξν.
Καηαζθεπή 102 (ρήκα 71).
Να θαηαζθεπαζζεί Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν
(ν), κε βάζε κία Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη θαη αληίζηξνθα, ζε δνζκέλε επζεία (ε), λα θαηαζθεπαζηεί κία Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ, κε βάζε έλα Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη.

Λύζε,
(α). Δπζύ.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε επζεία (ε), ε Γεθάδα Αξκνληθώλ εκείσλ α, β, γ , δ,
ε, δ, ε, ζ, η, θ θαη δεηείηαη, κε βάζε ηελ δεθάδα απηή, λα θαηαζθεπαζηεί Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 98 (§ 19.3) θαη ηνλ νξηζκό κηαο Αξκνληθήο Γέζκεο ησλ Γέθα Αθηηλώλ (§ 17.41), νδεγνύκαζηε
ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
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2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν) νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε δέζκε
(αβγδεδεζηθ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν)
ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη ην δεηνύκελν Αξκνληθό.
3/. Απόδεημε.
Δπεηδή ε Γεθάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, είλαη Αξκνληθή, Αξκνληθή
ζα είλαη θαη ε Κεληξηθή Γέζκε (αβγδεδεζηθ), ή (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ), (νξηζκόο §
17.41).
Έηζη, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 98 θαη ε νκνθπθιηθή δεθάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε Ζ, Θ, Η, Κ, ζα είλαη Αξκνληθή ή Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ην ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, νπόηε ην δεθάπιεπξν απηό ζα είλαη πξαγκαηηθά
ην δεηνύκελν αξκνληθό, θαζώο είλαη θαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν).
(β). Αληίζηξνθν.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε θύθιν (ν), ε Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ ηνπ Α, Β, Γ,
Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ ή ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ θαη δεηείηαη λα
θαηαζθεπαζηεί ζε δνζκέλε επζεία (ε) Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ α, β, γ, δ,
ε, δ, ε, ζ, η, θ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην επζύ ηνπ Κξηηήξηνπ 98 (§ 19.3) θαη ηνλ νξηζκό
κηαο Αξκνληθήο Γέζκεο ησλ Γέθα Αθηηλώλ (§ 17.41), νδεγνύκαζηε ζηελ
παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν), νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε ηε δέζκε
(ΑΓΒΓΔΕΖΘΗΚ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα
ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ είλαη ε α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η,
θ.
3/. Απόδεημε.
Δπεηδή ην Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Αξκνληθό θαη ε δέζκε
(ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ή (αβγδεδεζηθ) ζα είλαη αξκνληθή (επζύ ηνπ Κξηηήξηνπ 98).
Έηζη επεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 17.41), ε Κεληξηθή Γέζκε
(αβγδεδεζηθ) είλαη αξκνληθή, αξκνληθή ζα είλαη θαη ε Γεθάδα εκείσλ α, β,
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γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ. Άξα απηή είλαη πξαγκαηηθά ε δεηνύκελε Αξκνληθή Γεθάδα , θαζώο βξίζθεηαη θαη ζηελ επζεία (ε).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Σν πξόβιεκα απηό, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ηνπ ζηνηρεία.
(γ). Με αλάινγν ηξόπν κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ζε επζεία αξκνληθέο
ηεηξάδεο, εμάδεο, νθηάδεο, θηι, ή ζε θύθιν λα θαηαζθεπάζνπκε αξκνληθά
ηεηξάπιεπξα, εμάπιεπξα, νθηάπιεπξα, θηι, αξθεί θαη ηα αληίζηνηρα Καλνληθά ηνπο Πνιύπιεπξα, λα θαηαζθεπάδνληαη.
(δ). ε άιινπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ θαη Αξκνληθήο Γεθάδαο, ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα.
(ε). Ζ Καηαζθεπή Αζηεξνεηδνύο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ γίλεηαη πνιύ εύθνια, κε βάζε ην θπξηό Αξκνληθό Γεθάπιεπξν.
(ζη). ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή, ρξεζηκνπνηήζακε εηδηθό ηξόπν. Σνύην
έγηλε επεηδή απηόο ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο λέαο
καο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 82, 99, 100, 101, 103, 155.
19.9. Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ από Αξκνληθή Πεληάδα εκείσλ θαη Αληίζηξνθα.
Νένο Δύθνινο Σξόπνο Καηαζθεπήο Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 102 (§ 19.8) θαη ζε Αξκνληθό Πεληάπιεπξν.
Καηαζθεπή 103 (ρήκα 71).
Να θαηαζθεπαζζεί Αξκνληθό Πεληάπιεπξν, εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν), κε βάζε κία Αξκνληθή Πεληάδα εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη θαη αληίζηξνθα, ζε δνζκέλε επζεία (ε), λα θαηαζθεπαζηεί κία Αξκνληθή Πεληάδα
εκείσλ, κε βάζε έλα Αξκνληθό Πεληάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη.

Λύζε.
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(α). Δπζύ.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε επζεία (ε), ε Πεληάδα Αξκνληθώλ εκείσλ α, γ, ε, ε, η,
θαη δεηείηαη, κε βάζε ηελ πεληάδα απηή, λα θαηαζθεπαζηεί Αξκνληθό Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν).
Αλ ιεθζνύλ ππόςε νη νξηζκνί ησλ παξαγξάθσλ § 11.1ε(β), § 17.41, §
16.1ε(β) θαη ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 98 (§ 19.3), ηόηε νδεγνύκαζηε
ζηελ παξαθάησ Καηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν) νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε δέζκε (αγεεη),
νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Α,
Γ, Δ, Ζ, Η, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ην Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη ην δεηνύκελν Αξκνληθό.
3/. Απόδεημε.
Δπεηδή καο δίλεηαη όηη ε πεληάδα ζεκείσλ α, γ, ε, ε, η, είλαη Αξκνληθή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό [§ 11.1ε(β)], ζεκαίλεη όηη ζα ππάξρεη έζησ ε
πεληάδα ζεκείσλ β, δ, δ, ζ, θ, γηα ηελ νπνία ε δεθάδα ζεκείσλ α, β, γ, δ, δ,
ε, δ, ε, ζ, η, θ, λα είλαη Αξκνληθή, νπόηε ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§
17.41), ε δέζκε (αβγδεδεζηθ) ή ε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ), ζα είλαη Αξκνληθή θαη
επνκέλσο αλ νη αθηίλεο ηεο δέζκεο απηήο επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα
ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, αληίζηνηρα. Σν δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ,
ζύκθσλα κε αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 98 (§ 19.3), ζα είλαη Αξκνληθό.
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη πξαγκαηηθά γηα ηελ πεληάδα ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ, Η,
ππάξρεη ε πεληάδα ζεκείσλ Β, Γ, Ε, Θ, Κ, γηα ηελ νπνία ην δεθάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Αξκνληθό. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε πεληάδα Α, Γ, Δ, Ζ, Η, είλαη Αξκνληθή, ή ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη πξαγκαηηθά Αξκνληθό [ρεηηθόο νξηζκόο § 16.1ε(β)].
(β). Αληίζηξνθν.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), Αξκνληθό Πεληάπιεπξν
ΑΓΔΖΗ θαη δεηείηαη, κε βάζε απηό, λα θαηαζθεπαζηεί ζε δνζκέλε επζεία (ε),
Αξκνληθή Πεληάδα εκείσλ α, γ, ε, ε, η.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηνπο νξηζκνύο ησλ παξαγξάθσλ § 16.1ε(β), §
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17.42, § 11.1 ε(β) θαη ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 98 (§ 19.3), ηόηε νδεγνύκαζηε
ζηελ παξαθάησ Καηαζθεπή.
(Β). Καηαζθεπή.
ηνλ πεξηγεγξακκέλν θύθιν (ν) ηνπ δνζκέλνπ Αξκνληθό Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ, νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν .
Φέξνπκε ηηο Α, Γ, Δ, Ζ, Η, νη νπνίεο έζησ όηη ηέκλνπλ ηε δνζκέλε επζεία (ε), ζηα ζεκεία α, γ, ε, ε, η, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ε πεληάδα ζεκείσλ α, γ, ε, ε, η, είλαη ε δεηνύκελε Αξκνληθή.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή καο δίλεηαη όηη ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη Αξκνληθό ή όηη ε πεληάδα ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ, Η, είλαη Αξκνληθή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό [§ 16.1ε(β)], ζεκαίλεη όηη ζα ππάξρεη ζηνλ θύθιν (ν) έζησ ε πεληάδα
ζεκείσλ Β, Γ, Ε, Θ, Κ, γηα ηελ νπνία ε δεθάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ,
Θ, Η, Κ, ζα είλαη Αξκνληθή ή ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ ζα είλαη Αξκνληθό, νπόηε ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 17.42) θαη ε δέζκε
(ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ζα είλαη Αξκνληθή θαη επνκέλσο, αλ νη αθηίλεο ηεο δέζκεο
απηήο ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, ηόηε ε δεθάδα απηή,
ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 98 (§ 19.3), ζα είλαη Αξκνληθή.
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη πξαγκαηηθά γηα ηελ πεληάδα ζεκείσλ α, γ, ε, ε, η, ππάξρεη ε πεληάδα ζεκείσλ β, δ, δ, ζ, θ, γηα ηελ νπνία ε δεθάδα α, β, γ, …, θ,
είλαη Αξκνληθή. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε πεληάδα α, γ, ε, ε, η, είλαη πξαγκαηηθά
Αξκνληθή, [ρεηηθόο νξηζκόο § 11.1ε(β)].
ρόιην.
Ζ παξαπάλσ Καηαζθεπή πξνθαλώο, έηζη όπσο καο δόζεθε, είλαη αόξηζηε.
Αλ ζέινπκε λα γίλεη ζπγθεθξηκέλε, ζα πξέπεη λα δνζνύλ επαξθή ζηνηρεία
ηεο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Με ηνλ ίδην, όπσο παξαπάλσ ηξόπν, θαηαζθεπάδνπκε θαη απνδεηθλύνπκε όηη θαη ε πεληάδα ζεκείσλ β, δ, δ, ζ, θ, είλαη Αξκνληθή.
(β). Ζ Καηαζθεπή 103 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηελ παξαπάλσ λέα εηδηθή Μέζνδν ε θαηαζθεπή
Αξκνληθήο Πεληάδαο εκείσλ, πξνθύπηεη εύθνια, από Αξκνληθό Πεληάπιεπξν, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη γηα Αξκνληθή Σεηξάδα, Δμάδα,
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Οθηάδα, Γεθάδα, θηι.
(δ). Με αλάινγν ηξόπν κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ζε επζεία αξκνληθέο
ηεηξάδεο, εμάδεο, νθηάδεο, θηι, ή ζε θύθιν λα θαηαζθεπάζνπκε αξκνληθά
ηεηξάπιεπξα, εμάπιεπξα, νθηάπιεπξα, θηι, αξθεί θαη ηα αληίζηνηρα Καλνληθά ηνπο Πνιύπιεπξα, λα θαηαζθεπάδνληαη.
(ε). ε άιινπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ θαη Αξκνληθήο Πεληάδαο, ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα.
(ζη). ηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή, ρξεζηκνπνηήζακε εηδηθό ηξόπν. Σνύην
έγηλε επεηδή απηόο ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο λέαο
καο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 83, 99, 100, 101, 102, 156.
19.10. Γεληθό πκπέξαζκα.
Μεηά ηα παξαπάλσ Κξηηήξηα 99, 100, 101, 102, 103, θαη αλ εξγαζζνύκε
όπσο ζηηο απνδείμεηο ηνύησλ, θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ γεληθό ζπκπέξαζκα:
Αλάινγε Καηαζθεπή, κε ηηο Καηαζθεπέο 99 κέρξη 103, κπνξεί λα γίλεη θαη
γηα νπνηνδήπνηε Αξκνληθό λ-πιεπξν, αξθεί λα θαηαζθεπάδεηαη ην αληίζηνηρν Καλνληθό ηνπ λ-πιεπξν.

19.11. εκαληηθή Ηδηόηεηα Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
ύγθιηζε Γηαγώλησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ.
Πξόηαζε 104 (ρήκα 72).
Οη δηαγώληεο (θπξίεο), ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ, ζπληξέρνπλ.

Απόδεημε.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 7 ηνπ Έςηινλ Μέξνπο).
Θεσξνύκε Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ. Θα δείμνπκε όηη: ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
(1).
Δπεηδή ην δνζκέλν εμάπιεπξν είλαη αξκνληθό (ππόζεζε), ζύκθσλα κε ηνλ
νξηζκό (§ 16.1β παξαπάλσ), ζα έρεη αξκνληθά πρ θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ, νπόηε ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα [6] [§ 8-4.10 (3)], ζα
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είλαη:
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Ζ ηειεπηαία ζρέζε, ζύκθσλα κε ηελ

(2).
γ

Βνεζεηηθή Πξόηαζε 7 (αληίζηξνθν)
(§ 2.7) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, ζεκαίλεη
όηη πξαγκαηηθά αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή
Πξόηαζε 51).

Ε
(ν)

Δπεηδή ην δνζκέλν εμάπιεπξν είλαη
αξκνληθό (ππόζεζε), ζύκθσλα

Δ

κε
Α

ηνλ νξηζκό (§ 16.1β παξαπάλσ), ζα

Ο

έρεη αξκνληθά πρ θαη ηα ηεηξάπιεπξα

Κ

ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ, νπόηε ζύκθσλα κε
ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε (Λήκκα) 51
(§ 9.12) (αληίζηξνθν), ζα αιεζεύεη ε
ζρέζε
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είλαη
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Γ

α

ρήκα 72.

3νο Σξόπνο (Με βάζε ηνπο ΠόινποΠνιηθέο θαη ην Θεώξεκα Gergonne).
ην ζρήκα 72, γξάθνπκε ην εθαπηνκεληθό ηξίγσλν αβγ (πνιηθά αληίζηξνθν) ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ. (Βιέπε παξάγξαθνο 7 ηεο νξνινγίαο).
Αθνύ ην δνζκέλν εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη Αξκνληθό, ζα έρεη Αξκνληθά ηα
ηεξηάπιεπξά ηνπ ΑΒΓΔ, ΓΓΔΑ, ΔΕΑΓ (νξηζκόο).
Έηζη, αθνύ ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ είλαη Αξκνληθό, ε ΒΔ ζα πεξλά από ηνλ
πόιν β ηεο ΑΓ, ή ε ΔΒβ είλαη επζεία.
Δπίζεο, αθνύ ην ηεηξάπιεπξν ΓΓΔΑ είλαη Αξκνληθό, ε ΑΓ ζα πεξλά από
ηνλ πόιν α ηεο ΓΔ ή ε ΑΓα είλαη επζεία.
Αθόκε, αθνύ θαη ην ηεηξάπιεπξν ΔΕΑΓ είλαη Αξκνληθό, ε ΓΕ ζα πεξλά από
ηνλ πόιν γ ηεο ΔΑ ή ε ΓΕγ είλαη επζεία.
Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα Gergonne, ζα είλαη Αα∩Δβ∩Γγ≡Κ ή
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
(Έλαλ αθόκε ηξόπν απόδεημεο ηεο Πξόηαζεο 104, δίλνπκε ζην επζύ ηνπ
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Κξηηήξηνπ 109).
Παξαηεξήζεηο.

(α). Ζ Πξόηαζε 104 έρεη θαηαρσξεζεί ζην βηβιίν καο [31] [§ 2α(46), όπνπ
δίλνπκε πέληε αθόκε ηξόπνπο απόδεημήο ηεο.
(β). Σελ Πξόηαζε απηή, έρνπκε δεκνζηεύζεη θαη ζην πεξηνδηθό ΓΗΑΣΑΖ
ηεο ΔΜΔ (ηεύρνο 3-4 /1998, ζειίδα 33).
(γ). Δίλαη θαλεξό όηη ζην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε, αλ ζεσξήζνπκε ηα
δεύγε ησλ ηεηξάπιεπξσλ: ΓΓΔΑ-ΕΑΒΓ ή ΔΕΑΓ-ΒΓΓΕ, ησλ νπνίσλ ηα ηεηξάπιεπξα είλαη επίζεο αξκνληθά (νξηζκόο, § 16.1β παξαπάλσ).
(δ). Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα ηελ Πξόηαζε 104, δελ αιεζεύεη ην αληίζηξνθν.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 51, 105, 106, 107.
19.12. εκαληηθή Ηδηόηεηα Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ.
ύγθιηζε Γηαγώλησλ Αξκνληθώλ Οθηάπιεπξσλ.
Πξόηαζε 105 (ρήκα 65).
Οη δηαγώληεο (θπξίεο), ησλ θπξηώλ Αξκνληθώλ Οθηάπιεπξσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπδπγώλ Αξκνληθώλ Αζηεξνεηδώλ Οθηάπιεπξσλ ηνπο, ζπληξέρνπλ.

Απόδεημε.
(α). Γηα ην θπξηό Αξκνληθό Οθηάπιεπξν.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 7 ηνπ Έςηινλ Μέξνπο).
Θεσξνύκε Αξκνληθό Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ. Θα δείμνπκε όηη:
ΑΔ∩ΒΕ∩ΓΖ∩ΓΘ≡Κ.

(1).

Δπεηδή ην δνζκέλν νθηάπιεπξν είλαη αξκνληθό (ππόζεζε), ζύκθσλα κε
ηνλ νξηζκό (§ 16.1γ παξαπάλσ), ζα έρεη αξκνληθά πρ θαη ηα ηεηξάπιεπξα
ΑΒΓΕ θαη ΔΕΖΒ, νπόηε ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα [6] [§ 8-4.10 (3)], ζα
είλαη:

ΑΒ ΓΕ
ΔZ ΖΒ
ΑΒ ΓΕ ΔΕ ΖΒ
.
=1 θαη
.
=1 ⇒
.
=
.
.
ΒΓ ΕΑ
ΕH Β E
ΒΓ ΕΑ ΕΖ ΒΔ

(2).

Ζ ηειεπηαία ζρέζε, ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 7 (αληίζηξνθν) (§
2.7) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, ζεκαίλεη όηη αιεζεύεη ε ζρέζε:
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ΑΔ∩ΒΕ∩ΓΖ≡Κ.

(3).

Δπίζεο, επεηδή από ηνλ νξηζκό ην Οθηάπιεπξν απηό, ζα έρεη αξκνληθά θαη
ηα ηεηξάπιεπξα ΒΓΓΖ θαη ΕΖΘΓ, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ βξίζθνπκε εύθνια θαη όηη ΒΕ∩ΓΖ∩ΓΘ≡Κ.

(4).

Άξα, από ηηο (3), (4), πξνθύπηεη άκεζα ε ζρέζε (1).
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 51).
Δπεηδή ην δνζκέλν νθηάπιεπξν είλαη αξκνληθό (ππόζεζε), ζύκθσλα κε
ηνλ νξηζκό (§ 16.1β παξαπάλσ), ζα έρεη αξκνληθά ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΕ
θαη ΔΕΖΒ, νπόηε ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε (Λήκκα) 51 (§ 9.12)
(αληίζηξνθν), ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (3).
Δπίζεο, επεηδή από ηνλ νξηζκό ην Οθηάπιεπξν απηό, ζα έρεη αξκνληθά θαη
ηα ηεηξάπιεπξα ΒΓΓΖ θαη ΕΖΘΓ, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, βξίζθνπκε εύθνια όηη αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (4).
Άξα, από ηηο (3), (4), πξνθύπηεη άκεζα ε ζρέζε (1).
(β). Γηα ην Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Οθηάπιεπξν.
Δπεηδή θαη ην Αξκνληθό Αζηεξνεηδέο Οθηάπιεπξν ΑΓΖΒΔΘΓΕΑ (νξηζκόο §
16.1γ), έρεη ηηο ίδηεο δηαγώληεο κε ην ΑΒΓΓΔΕΖΘ, αιεζεύεη πξνθαλώο θαη γη’
απηό ε ζρέζε (1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα ηελ Πξόηαζε 105, δελ αιεζεύεη ην αληίζηξνθν.
(β). Ζ Πξόηαζε απηή, πηζηεύνπκε, όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(γ). Δίλαη θαλεξό όηη ζην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε, αλ ζεσξήζνπκε άιια
δύν δεύγε δηαδνρηθώλ ηεηξάπιεπξσλ, αληί ησλ παξαπάλσ, από ηα ηεηξάπιεπξα ηνπ δνζκέλνπ Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ.
(δ). Μέρξη ηώξα είδακε όηη, εθηόο από ην Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο έρνπλ θαη ηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 51, 81, 101, 104, 106, 107.
19.13. εκαληηθή Ηδηόηεηα Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
ύγθιηζε Γηαγώλησλ Αξκνληθώλ Γεθάπιεπξσλ.
Πξόηαζε 106 (ρήκα 66).
Οη δηαγώληεο (θπξίεο), ησλ Αξκνληθώλ Γεθάπιεπξσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ
ζπδπγώλ Αζηεξνεηδώλ Γεθάπιεπξσλ ηνύησλ, ζπληξέρνπλ.
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Απόδεημε.
(α). Γηα ην θπξηό Αξκνληθό Γεθάπιεπξν.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 7 ηνπ Έςηινλ Μέξνπο).
Θεσξνύκε Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ. Θα δείμνπκε όηη:
ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ∩ΓΗ∩ΔΚ≡Λ.

(1).

Δπεηδή ην δνζκέλν Γεθάπιεπξν είλαη Αξκνληθό (ππόζεζε), ζύκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ, παξαπάλσ), ηνύην ζα έρεη αξκνληθά πρ ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΖ θαη ΕΖΘΒ, νπόηε ζύκθσλα κε γλσζηό καο Θεώξεκα, ζα
είλαη:
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(2).

Έηζη, ε ζρέζε (2), ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 7 (αληίζηξνθν) (§
2.7) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, ζεκαίλεη όηη αιεζεύεη ε ζρέζε
ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ≡Λ.

(3).

Δπίζεο, επεηδή από ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ην Γεθάπιεπξν απηό, ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΒΓΓΘ θαη ΖΘΗΓ, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο
παξαπάλσ, βξίζθνπκε εύθνια θαη όηη ΒΖ∩ΓΘ∩ΓΗ≡Λ.

(4).

Αθόκε, επεηδή από ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ην Γεθάπιεπξν απηό, ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΓΓΔΗ θαη ΘΗΚΓ, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ βξίζθνπκε εύθνια θαη όηη ΓΘ∩ΓΗ∩ΔΚ≡Λ.

(5).

Άξα, από ηηο (3), (4), (5) πξνθύπηεη άκεζα ε ζρέζε (1).
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 51).
Δπεηδή ην δνζκέλν Γεθάπιεπξν είλαη Αξκνληθό (ππόζεζε), ζύκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ, παξαπάλσ), ζα έρεη αξκνληθά πρ ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΖ θαη ΕΖΘΒ, νπόηε ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 51 (§
9.12, αληίζηξνθν) , ζα είλαη ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ≡Λ.

(6).

Δπίζεο, επεηδή από ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ην Γεθάπιεπξν απηό, ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΒΓΓΘ θαη ΖΘΗΓ, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο
παξαπάλσ βξίζθνπκε εύθνια όηη ΒΖ∩ΓΘ∩ΓΗ≡Λ.

(7).

Αθόκε, επεηδή από ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ην Γεθάπιεπξν απηό, ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΓΓΔΗ θαη ΘΗΚΓ, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ βξίζθνπκε εύθνια θαη όηη ΓΘ∩ΓΗ∩ΔΚ≡Λ.
Άξα, από ηηο (6), (7), (8) πξνθύπηεη άκεζα ε ζρέζε (1).

(8).
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(β). Γηα ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν.
Δίλαη πξνθαλέο όηη θαη ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ έρεη
θνηλέο δηαγώληεο κε ην θπξηό δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, νπόηε θαη γηα ην
Αζηεξνεηδέο αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε ζρέζε (1) (Βιέπε θαη Πξόηαζε 107).
[Όπσο απνδεηθλύεηαη ζηελ παξαθάησ Πξόηαζε 108 (§ 19.16) θαη ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν απηό είλαη Αξκνληθό, θαζώο Αξκνληθό είλαη θαη ην αληίζηνηρό ηνπ ζπδπγέο θπξηό Γεθάπιεπξν].
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 106, πηζηεύνπκε, όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη ζην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε, αλ ζεσξήζνπκε άιια
ηξία δεύγε δηαδνρηθώλ ηεηξάπιεπξσλ, αληί ησλ παξαπάλσ, από ηα ηεηξάπιεπξα ηνπ δνζκέλνπ αξκνληθνύ δεθάπιεπξνπ.
(γ). Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα ηελ Πξόηαζε 106, δελ αιεζεύεη ην αληίζηξνθν.
(δ). Μέρξη ηώξα είδακε όηη, εθηόο από ηα Αξκνληθά δεθάπιεπξα, ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο έρνπλ θαη ηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα θαη Οθηάπιεπξα.
(ε). Έλαλ αλαιπηηθό ηξόπν απόδεημεο ηεο Πξόηαζεο 106, δίλνπκε ζηελ παξάγξαθν 200 (§ 29.1), κε ηε κέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 51, 104, 105, 107, 200.
19.14. εκαληηθή Ηδηόηεηα Αζηεξνεηδνύο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
ύγθιηζε Γηαγώλησλ Αζηεξνεηδώλ Αξκνληθώλ Γεθάπιεπξσλ.
Πξόηαζε 107 (ρήκα 73).
Οη δηαγώληεο (θπξίεο), ησλ Αζηεξνεηδώλ Αξκνληθώλ Γεθάπιεπξσλ, ζπληξέρνπλ.

Απόδεημε.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 7 ηνπ Έςηινλ Μέξνπο).
Θεσξνύκε Αξκνληθό Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ. Θα δείμνπκε όηη είλαη:

ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ∩ΓΗ∩ΔΚ≡Λ.

(1).

Δπεηδή ην δνζκέλν Γεθάπιεπξν είλαη Αξκνληθό (ππόζεζε), ζύκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ, παξαπάλσ), ζα έρεη αξκνληθά πρ ηα
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ηεηξάπιεπξα ΑΓΔΘ θαη ΕΘΚΓ, νπόηε ζύκθσλα κε γλσζηό καο Θεώξεκα,
ζα είλαη:
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ρήκα 73.
θ
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(2).

Έηζη, από ηε ζρέζε (2), ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 7 (αληίζηξνθν) (§ 2.7) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, ζεκαίλεη όηη αιεζεύεη ε ζρέζε
ΑΕ∩ΓΘ∩ΔΚ≡Λ.

(3).

Δπίζεο, επεηδή από ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ην Γεθάπιεπξν απηό, ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΓΔΖΚ θαη ΘΚΒΔ, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο
παξαπάλσ, βξίζθνπκε εύθνια θαη όηη ΓΘ∩ΔΚ∩ΖΒ≡Λ.

(4).

Αθόκε, επεηδή από ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ην Γεθάπιεπξν απηό, ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΔΖΗΒ θαη ΚΒΓΖ, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο
παξαπάλσ βξίζθνπκε εύθνια θαη όηη ΔΚ∩ΖΒ∩ΗΓ≡Λ.

(5).
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Άξα, από ηηο (3), (4), (5) πξνθύπηεη άκεζα ε ζρέζε (1).
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 51).
Δπεηδή ην δνζκέλν Γεθάπιεπξν είλαη Αξκνληθό (ππόζεζε), ζύκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ, παξαπάλσ), ζα έρεη αξκνληθά πρ ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΔΘ θαη ΕΘΚΓ, νπόηε ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 51 (§
9.12, αληίζηξνθν), ζα είλαη ΑΕ∩ΓΘ∩ΔΚ≡Λ.

(6).

Δπίζεο, επεηδή ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ην Γεθάπιεπξν απηό, ζα
έρεη αξκνληθά θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΓΔΖΚ θαη ΘΚΒΔ, αλ εξγαζζνύκε όπσο
αθξηβώο παξαπάλσ βξίζθνπκε εύθνια όηη ΓΘ∩ΔΚ∩ΖΒ≡Λ.

(7).

Αθόκε, επεηδή από ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ην Γεθάπιεπξν απηό, ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΔΖΗΒ θαη ΚΒΓΖ, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο
παξαπάλσ βξίζθνπκε εύθνια θαη όηη ΔΚ∩ΖΒ∩ΗΓ≡Λ.

(8).

Άξα, από ηηο (6), (7), (8) πξνθύπηεη άκεζα ε ζρέζε (1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 107, πηζηεύνπκε, όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη ζην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε, αλ ζεσξήζνπκε άιια
ηξία δεύγε δηαδνρηθώλ ηεηξάπιεπξσλ, αληί ησλ παξαπάλσ, από ηα ηεηξάπιεπξα ηνπ δνζκέλνπ αξκνληθνύ δεθάπιεπξνπ.
(γ). Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα ηελ Πξόηαζε 107, δελ αιεζεύεη ην αληίζηξνθν.
(δ). Μέρξη ηώξα είδακε όηη, εθηόο από ην Αξκνληθό Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν, ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο έρνπλ θαη ηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα, Οθηάπιεπξα θαη Γεθάπιεπξα.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 51, 104, 105, 106, 108.
19.15. Γεληθό πκπέξαζκα.
Μεηά ηηο παξαπάλσ Πξνηάζεηο, 104, 105, 106, 107, θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηηο απνδείμεηο ηνύησλ, θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ γεληθό ζπκπέξαζκα:
Αλάινγε Πξόηαζε, κε ηηο Πξνηάζεηο 104 κέρξη 107, κπνξεί λα γίλεη θαη γηα
νπνηνδήπνηε Αξκνληθό 2λ-πιεπξν, αξθεί λα θαηαζθεπάδεηαη ην αληίζηνηρν
Καλνληθό ηνπ 2λ-πιεπξν (Κπξηό ή Αζηεξνεηδέο).
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19.16. Ηδηόηεηα Αζηεξνεηδνύο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
Αξκνληθόηεηα Αζηεξνεηδώλ Αξκνληθώλ Γεθάπιεπξσλ.
Κξηηήξην108 (ρήκα 73).
Σν αληίζηνηρν ζπδπγέο Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν, θάζε θπξηνύ Αξκνληθνύ
Γεθάπιεπξνπ, είλαη επίζεο Αξκνληθό (§ 16.1δ) θαη αληίζηξνθα.

1/. Δπζύ.
(α). Αλάιπζε.
Γειαδή, αλ θπξηό δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Αξκνληθό εγγεγξακκέλν
ζε θύθιν (ν), ζα απνδείμνπκε όηη Αξκνληθό ζα είλαη θαη ην δεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ.
Πξαγκαηηθά, αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο παξαγξάθνπο § 16.1δ, § 12.8, §
17.4 θαη ην Κξηηήξην 98 (§ 19.3), ηόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ απόδεημε.
(β). Απόδεημε.
Αθνύ, ην Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ην επζύ
ηνπ Κξηηεξίνπ 98, Αξκνληθή ζα είλαη θαη ε δέζκε (ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ή
(αβγδεδεζηθ) [όπνπ  ηπραίν ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν)].
Έηζη, Αξκνληθή ζα είλαη θαη ε δεθάδα ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, πνπ
πξνθύπηεη από ηελ ηνκή ησλ αθηηλώλ ηεο παξαπάλσ δέζκεο, από ηπραία
επζεία (ε).
Άξα, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.8, πξνθύπηεη όηη Αξκνληθή ζα είλαη
θαη ε δεθάδα ζεκείσλ α, δ, ε, θ, γ, δ, η, β, ε, ζ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε δέζκε
(αδεθγδηβεζ) ή (ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘ) είλαη Αξκνληθή, νπόηε θαη ην Αζηεξνεηδέο
Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ, είλαη Αξκνληθό (αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξην 98).
2/. Αληίζηξνθν.
Γηα ηελ απόδεημε ηνπ αληίζηξνθνπ, αθνινπζνύκε αθξηβώο ηελ αληίζηξνθε
πνξεία, ηεο παξαπάλσ απόδεημεο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 108, πηζηεύνπκε, όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
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(β). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο, 98, 107.
19.17. Γεύηεξν Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Κπξηνύ Δγγεγξακκέλνπ Δμάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξηνπ 67, από επζεία θαη ζε Κύθιν.
Κξηηήξην 109 (ρήκα 64).
Αλ έλα θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ έρεη αξκνληθά ηα
ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΓΓΔΑ, ΔΕΑΓ, ή ΒΓΓΕ, ΓΔΕΒ, ΕΑΒΓ,

(1).

ηόηε θαη κόλν ηόηε ην εμάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό.

Απόδεημε.
(1). Δπζύ.

Γειαδή, αλ ην δνζκέλν εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη θπξηό, εγγεγξακκέλν ζε
θύθιν (ν) θαη έρεη αξκνληθά ηα ηεηξάπιεπξα κηαο ηξηάδαο ηεηξάπιεπξσλ
ηεο (1), ηόηε ην εμάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό.
Θεσξνύκε πρ όηη ην ηεηξάπιεπξν απηό έρεη αξκνληθά ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΓΓΔΑ, ΔΕΑΓ. Θα δείμνπκε όηη ηνύην είλαη αξκνληθό.
ύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα, γηα ηα αξκνληθά ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΓΓΔΑ,
ΔΕΑΓ, ζα είλαη αληίζηνηρα:

ΑΒ ΑΔ ΓΓ ΓΑ
ΔΕ ΔΓ
=
,
=
,
=
⇒
ΒΓ ΔΓ
ΓΔ ΑΔ ΕΑ ΓΑ

ΑΒ • ΓΓ • ΔΕ ΑΔ • ΓΑ • ΔΓ
ΑΒ • ΓΓ • ΔΕ
=
=1, ή
=1.
ΒΓ • ΓΔ • ΕΑ ΔΓ • ΑΔ • ΓΑ
ΒΓ • ΓΔ • ΕΑ

(2).

Ζ ζρέζε (2), ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο (Λήκκα)
5 (§ 2.5) ηνπ Μέξνπο Έςηινλ, ζεκαίλεη όηη: ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.

(3).

[Σελ ζρέζε (3), είλαη δπλαηό λα έρνπκε θαη αλ εξγαζζνύκε ζην ζρήκα 72,
όπσο ζηνλ ηξόπν 3 ηεο απόδεημεο ηεο Πξόηαζεο 104 (§ 19.11), αθνύ ππνζέζνπκε όηη ην δνζκέλν εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ έρεη αξκνληθά ηα ηεηξάπιεπξά
ηνπ ΑΒΓΔ, ΓΓΔΑ, ΔΕΑΓ].
Έηζη, επεηδή αιεζεύεη ε (3) θαη ηα ηεηξάπιεπξα: ΑΒΓΔ, ΓΓΔΑ, ΔΕΑΓ, είλαη
αξκνληθά (ππόζεζε), ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Βνεζεηηθή Πξόηαζε
(Λήκκα) 34 (επζύ), αξκνληθά ζα είλαη αληίζηνηρα θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΓΔΕΒ,
ΕΑΒΓ, ΒΓΓΕ. πλεπώο, όια ηα ηεηξάπιεπξα ηεο (1), είλαη αξκνληθά, νπόηε
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ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1β), ην δνζκέλν εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ
είλαη αξκνληθό.
(2). Αληίζηξνθν.

Θεσξνύκε Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ. Θα δείμνπκε όηη ηνύην έρεη αξκνληθά ηα ηεηξάπιεπξα: ΑΒΓΔ, ΓΓΔΑ, ΔΕΑΓ, ΒΓΓΕ, ΓΔΕΒ, ΕΑΒΓ.
ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό (§ 16.1 β) ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ, αξκνληθά
είλαη όια ηα παξαπάλσ ηεηξάπιεπξα ηεο (1), νπόηε, είλαη θαλεξό, όηη ηνύην
αιεζεύεη.
πκπέξαζκα.

Μεηά ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα: Κάζε θπξηό εμάπιεπξν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) είλαη αξκνληθό, αλ αξκνληθά είλαη ηα ηεηξάπιεπξα ηνπιάρηζηνλ κηαο ηξηάδαο ηεηξάπιεπξσλ ηεο (1).
πλεπώο, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα, ηνλ παξαθάησ Δλαιιαθηηθό Οξηζκό:
«Αξκνληθό εμάπιεπξν νλνκάδεηαη θάζε θπξηό εγγξάςηκν ζε θύθιν εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, αλ έρεη αξκνληθά ηα ηεηξάπιεπξα κηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηάδαο ηεηξάπιεπξσλ από ηηο δύν ηξηάδεο ηεηξάπιεπξσλ: ΑΒΓΔ, ΓΓΔΑ, ΔΕΑΓ
ή ΒΓΓΕ, ΓΔΕΒ, ΕΑΒΓ».

Παξαηεξήζεηο.

(α). Σν Κξηηήξην 109, πηζηεύνπκε, όηη είλαη λέν θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(β). ην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε πξνθαλώο θαη αλ ιεθζεί όηη αξκνληθά
είλαη ηα ηεηξάπιεπξα

ΒΓΓΕ, ΓΔΕΒ, ΕΑΒΓ.

(γ). Σν παξαπάλσ Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλσλ Δμάπιεπξσλ,
είλαη πνιύ ζεκαληηθό, γηαηί καο επηηξέπεη λα έρνπκε έλαλ απινύζηεξν ελαιιαθηηθό ΟΡΗΜΟ, από ηνλ αξρηθό καο, νξηζκό, γηα ηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα.
(δ). Σα 1ν, 30, 40, 50, 60, Κξηηήξηα ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, δίλνληαη ζηηο
Πξνηάζεηο 96, 112, 139, 140, 141, αληίζηνηρα.
(ε). Δπέθηαζε ηνπ Κξηηεξίνπ 109, κε ην Κξηηήξην 141.
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(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο, 94, 110, 111, 112, 139-141.
19.18. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Κπξηνύ Δγγεγξακκέλνπ Οθηάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξηνπ 68, από επζεία θαη ζε Κύθιν.
Κξηηήξην 110 (ρήκα 65).
Κάζε εγγεγξακκέλν ζε θύθιν θπξηό Οθηάπιεπξν, είλαη Αξκνληθό, αλ θαη
κόλν αλ, έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο θαη ηέζζεξα από ηα νθηώ ηεηξάπιεπξά ηνπ είλαη αξκνληθά, εθείλα πνπ από ηα ηέζζεξα ηεηξάπιεπξα απηά,
αλά δύν ιακβαλόκελα, δελ έρνπλ θνηλή δηαγώλην.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Έζησ ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) θπξηό νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ ην νπνίν έρεη:

ΑΔ∩ΒΕ∩ΓΖ∩ΓΘ≡Κ,

(1).

θαη ηέζζεξα, από ηα νθηώ ηεηξάπιεπξά ηνπ είλαη αξκνληθά, εθείλα πνπ θαλέλα δεύγνο από ηα ηέζζεξα ηεηξάπιεπξα απηά έρεη θνηλή δηαγώλην κε έλα
άιιν από απηά ηα ηέζζεξα ηεηξάπιεπξα.
Γηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:
1/. Καηά ηελ πξώηε πεξίπησζε ηέζζεξα δηαδνρηθά ηεηξάπιεπξα ηνπ νθηάπιεπξνπ είλαη αξκνληθά, όπσο πρ αλ έρεη αξκνληθά ηα:
ΑΒΓΕ, ΒΓΓΖ, ΓΓΔΘ, ΓΔΕΑ.

(2).

ηελ πεξίπησζε απηή, επεηδή πρ ζην εγγεγξακκέλν εμάπιεπν ΑΒΓΔΕΖ είλαη ΑΔ∩ΒΕ∩ΓΖ≡Κ θαη έρεη αξκνληθό ην ηεηξάπιεπξό ηνπ ΑΒΓΕ, ζύκθσλα
κε ηελ Πξόηαζε 34 (§ 8.71) (επζύ), αξκνληθό ζα είλαη θαη ην ηεηξάπιεπξν
ΔΕΖΒ.
πλερίδνπκε κε ην εγγεγξακκέλν εμάπιεπξν ΒΓΓΕΖΘ, ηνπ νπνίνπ ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΖ είλαη αξκνληθό θαη βξίζθνπκε, όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, όηη θαη ην ηεηξάπιεπξό ηνπ ΕΖΘΓ είλαη αξκνληθό, θαζώο αιεζεύεη θαη ε
(1).
Αθόκε, αλ ζπλερίζνπκε, όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ηα
ηεηξάπιεπξα: ΖΘΑΓ, ΘΑΒΔ, είλαη αξκνληθά.
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Έηζη, από ηα παξαπάλσ βιέπνπκε όηη θαη ε παξαθάησ ηεηξάδα ηεηξάπιεπξσλ έρεη ηα ηεηξάπιεπξά ηεο αξκνληθά:
ΔΕΖΒ, ΕΖΘΓ, ΖΘΑΓ, ΘΑΒΔ.

(3).

Άξα, αθνύ ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ έρεη θαη ηα νθηώ ηεηξάπιεπξά ησλ
(2) θαη (3) αξκνληθά, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1γ), ζα είλαη αξκνληθό.
2/. Καηά ηελ δεύηεξε πεξίπησζε ηα ηέζζεξα αξκνληθά ηεηξάπιεπξά αλήθνπλ ζε κία από ηηο δύν παξαθάησ ηεηξάδεο, ή ζε κηα άιιε ηεηξάδα αλάινγνπ δηάηαμεο:
ΑΒΓΕ, ΒΓΓΖ, ΖΘΑΓ, ΘΑΒΔ.

(4).

ΔΕΖΒ, ΕΖΘΓ, ΓΓΔΘ, ΓΔΕΑ.

(5).

Δδώ, αλ ιεθζνύλ σο αξκνληθά ηα ηεηξάπιεπξα πρ ηεο (4) θαη εξγαζζνύκε
ζην εμάπιεπξν ΑΒΓΔΕΖ, όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, κε βάζε ην Αξκνληθό
Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΕ θαη βξίζθνπκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΔΕΖΒ είλαη αξκνληθό, θαζώο αιεζεύεη θαη ε (1).
πλερίδνπκε, όπσο παξαπάλσ θαη ζην εμάπιεπξν ΒΓΓΕΖΘ θαη κε βάζε ην
αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΖ βξίζθνπκε όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΕΖΘΓ είλαη
αξκνληθό, θαζώο αιεζεύεη θαη ε (1).
Αθόκε, αλ ζπλερίζνπκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ηα
ηεηξάπιεπξα, ΓΓΔΘ, ΓΔΕΑ, είλαη αξκνληθά, νπόηε όια ηα ηεηξάπιεπξά ησλ
(4) θαη (5), είλαη αξκνληθά θαη άξα ην δνζκέλν δεθάπιεπξν είλαη αξκνληθό.
3/. Καηά ηελ ηξίηε πεξίπησζε ηα ηέζζεξα αξκνληθά ηεηξάπιεπξά αλήθνπλ
ζε κία από ηηο δύν παξαθάησ ηεηξάδεο, ή ζε κηα άιιε ηεηξάδα αλάινγνπ
δηάηαμεο:

ΑΒΓΕ, ΓΓΔΘ, ΕΖΘΓ, ΘΑΒΔ.
ΔΕΖΒ, ΖΘΑΓ, ΒΓΓΖ, ΓΔΕΑ.

(6).
(7).

Δδώ, αλ ιεθζνύλ σο αξκνληθά ηα ηεηξάπιεπξα πρ ηεο (6) θαη εξγαζζνύκε
ζην εμάπιεπξν ΑΒΓΔΕΖ, όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, κε βάζε ην Αξκνληθό
Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΕ, βξίζθνπκε όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΔΕΖΒ είλαη αξκνληθό, θαζώο αιεζεύεη θαη ε (1).
πλερίδνπκε, όπσο παξαπάλσ θαη ζην εμάπιεπξν ΓΓΔΖΘΑ θαη κε βάζε ην
αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΓΓΔΘ βξίζθνπκε όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΖΘΑΓ είλαη αξκνληθό, θαζώο αιεζεύεη θαη ε (1).
Αθόκε, αλ ζπλερίζνπκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ηα
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ηεηξάπιεπξα, ΒΓΓΖ, ΓΔΕΑ, είλαη αξκνληθά, νπόηε όια ηα ηεηξάπιεπξά ησλ
(6) θαη (7), είλαη αξκνληθά θαη άξα ην δνζκέλν δεθάπιεπξν είλαη αξκνληθό.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην δνζκέλν νθηάπιεπξν είλαη αξκνληθό, ζα απνδείμνπκε όηη ηόηε ηνύην ζα έρεη αξκνληθά, ηα δέθα ηεηξάπιεπξα ηνπ θαη ζα αιεζεύεη ε (1).
Σνύην είλαη πξνθαλέο, γηαηί αθνύ ην δνζκέλν νθηάπιεπξν είλαη αξκνληθό,
ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1γ) θαη ηα νθηώ ηεηξάπιεπξά ηνπ ζα
είλαη αξκνληθά, ελώ ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 105, ζα αιεζεύεη θαη ε (1).
(Με όκνην ηξόπν εξγαδόκαζηε θαη γηα θάζε άιιε δηάηαμε ησλ δνζκέλσλ
ηεζζάξσλ Αξκνληθώλ Σεηξάπιεπξώλ ηνπ).
πκπέξαζκα.
Μεηά ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε Αξκνληθώλ Οθηάπιεπξσλ (Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο θπξηώλ εγγεγξακκέλσλ νθηάπιεπξσλ), εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα:
Κάζε θπξηό νθηάπιεπξν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν είλαη αξκνληθό, αλ έρεη
ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο θαη ηέζζεξα από ηα νθηώ ηεηξάπιεπξά ηνπ είλαη
αξκνληθά, εθείλα πνπ από ηα ηέζζεξα ηεηξάπιεπξα απηά, αλά δύν ιακβαλόκελα, δελ έρνπλ θνηλή δηαγώλην.
πλεπώο, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηα Αξκνληθά Οθηάπιεπξα, ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό Οξηζκό:
«Αξκνληθό Οθηάπιεπξν νλνκάδεηαη, θάζε θπξηό εγγξάςηκν ζε θύθιν νθηάπιεπξν, αλ έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο θαη ηέζζεξα από ηα νθηώ ηεηξάπιεπξά ηνπ είλαη αξκνληθά, εθείλα πνπ από ηα ηέζζεξα ηεηξάπιεπξα απηά,
αλά δύν ιακβαλόκελα, δελ έρνπλ θνηλή δηαγώλην».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Οθηάπιεπξσλ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό, γηαηί καο επηηξέπεη λα έρνπκε έλαλ απινύζηεξν ελαιιαθηηθό ΟΡΗΜΟ, από ηνλ αξρηθό καο νξηζκό, γηα ηα Αξκνληθά Οθηάπιεπξα, αιιά θαη
γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο, όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζην εμήο.
(β). Πηζηεύνπκε όηη πξόθεηηαη γηα λέν Κξηηήξην θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
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(γ). ύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1γ), ην Κξηηήξην απηό αιεζεύεη
θαη γηα ην Αζηεξνεηδέο Οθηάπιεπξν ΑΓΖΒΔΘΓΕΑ.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη ε Πξνηάζεηο 34, 68, 109, 111.
19.19. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Κπξηνύ Δγγεγξακκέλνπ Γεθάπιεπξνπ.
Κξηηήξην 111 (ρήκα 66).
Κάζε εγγεγξακκέλν ζε θύθιν θπξηό Γεθάπιεπξν, είλαη Αξκνληθό, αλ θαη
κόλν αλ, έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο θαη πέληε από ηα δέθα ηεηξάπιεπξά
ηνπ είλαη αξκνληθά, εθείλα πνπ από ηα πέληε ηεηξάπιεπξα απηά, αλά δύν
ιακβαλόκελα, δελ έρνπλ θνηλή δηαγώλην.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Έζησ ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) θπξηό δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ ην
νπνίν έρεη: ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ∩ΓΗ∩ΔΚ≡Λ,

(1).

θαη πέληε, από ηα δέθα ηεηξάπιεπξά ηνπ είλαη αξκνληθά, εθείλα πνπ θαλέλα
δεύγνο από ηα πέληε ηεηξάπιεπξα απηά έρεη θνηλή δηαγώλην κε έλα άιιν
από απηά ηα πέληε ηεηξάπιεπξα.
Θα απνδείμνπκε όηη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη αξκνληθό.
Γηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:
1/. Καηά ηελ πξώηε πεξίπησζε πέληε αξκνληθά δηαδνρηθά ηεηξάπιεπξα
ηνπ δεθάπιεπξνπ είλαη αξκνληθά, όπσο πρ αλ έρεη αξκνληθά ηα:
ΑΒΓΖ, ΒΓΓΘ, ΓΓΔΗ, ΓΔΕΚ, ΔΕΖΑ.

(2).

ηελ πεξίπησζε απηή, επεηδή πρ ζην εγγεγξακκέλν εμάπιεπν ΑΒΓΕΖΘ είλαη ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ≡Λ θαη έρεη αξκνληθό ην ηεηξάπιεπξό ηνπ ΑΒΓΖ, ζύκθσλα
κε ηελ Πξόηαζε 34 (§ 8.71) (επζύ), αξκνληθό ζα είλαη θαη ην ηεηξάπιεπξν
ΕΖΘΒ.
πλερίδνπκε κε ην εγγεγξακκέλν εμάπιεπξν ΒΓΓΖΘΗ, ηνπ νπνίνπ ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΘ είλαη αξκνληθό θαη βξίζθνπκε, όπσο αθξηβώο παξαπάλσ,
όηη θαη ην ηεηξάπιεπξό ηνπ ΖΘΗΓ είλαη αξκνληθό, θαζώο αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (1).
Αθόκε, αλ ζπλερίζνπκε, όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ηα
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ηεηξάπιεπξα: ΘΗΚΓ, ΗΚΑΔ, ΚΑΒΕ, είλαη αξκνληθά.
Έηζη, από ηα παξαπάλσ βιέπνπκε όηη θαη ε παξαθάησ πεληάδα ηεηξάπιεπξσλ έρεη ηα ηεηξάπιεπξά ηεο αξκνληθά:
ΕΖΘΒ, ΖΘΗΓ, ΘΗΚΓ, ΗΚΑΔ, ΚΑΒΕ.

(3).

Άξα, αθνύ ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ έρεη θαη ηα δέθα ηεηξάπιεπξά ησλ
(2) θαη (3) αξκνληθά, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ), ζα είλαη αξκνληθό.
2/. Καηά ηελ δεύηεξε πεξίπησζε ηα πέληε αξκνληθά ηεηξάπιεπξά ηνπ έρνπλ
δηαηάμεη, έλα παξά έλα, νπόηε ηόηε έρνπκε ηηο δύν παξαθάησ πεληάδεο ηεηξάπιεπξσλ, πνπ ηνπιάρηζηνλ ε κία απνηειείηαη από αξκνληθά ηεηξάπιεπξα:

ΑΒΓΖ, ΓΓΔΗ, ΔΕΖΑ, ΖΘΗΓ, ΗΚΑΔ,

(4).

ΒΓΓΘ, ΓΔΕΚ, ΕΖΘΒ, ΘΗΚΓ, ΚΑΒΕ.

(5).

Δδώ, αλ ιεθζνύλ σο αξκνληθά ηα ηεηξάπιεπξα πρ ηεο (4) θαη εξγαζζνύκε
ζην εμάπιεπξν ΑΒΓΕΖΘ, όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, κε βάζε ην Αξκνληθό
Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΖ, βξίζθνπκε όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΕΖΘΒ είλαη αξκνληθό, θαζώο αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (1).
πλερίδνπκε, όπσο παξαπάλσ θαη ζην εμάπιεπξν ΓΓΔΘΗΚ θαη κε βάζε ην
αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΓΓΔΗ, βξίζθνπκε όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΘΗΚΓ είλαη
αξκνληθό, θαζώο αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (1).
Αθόκε, αλ ζπλερίζνπκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ηα
ηεηξάπιεπξα ΚΑΒΕ, ΒΓΓΘ, ΓΔΕΚ, είλαη αξκνληθά, νπόηε όια ηα ηεηξάπιεπξά ησλ (4) θαη (5), είλαη αξκνληθά θαη άξα ην δνζκέλν δεθάπιεπξν είλαη αξκνληθό.
3/. Καηά ηελ ηξίηε πεξίπησζε ηα πέληε αξκνληθά ηεηξάπιεπξά ηνπ έρνπλ
πρ ηελ δηαηάμεη:

ΚΑΒΕ, ΑΒΓΖ, ΒΓΓΘ, ΓΔΕΚ, ΘΗΚΓ θαη ηόηε εξγαδόκελνη

όπσο αθξηβώο παξαπάλσ βξίζθνπκε όηη θαη ηα ππόινηπα πέληε ηεηξάπιεπξα ηνπ δνζκέλνπ δεθάπιεπξνπ είλαη αξκνληθά, νπόηε θαη ην δεθάπιεπξν απηό ζα είλαη αξκνληθό.
4/. Καηά ηελ ηέηαξηε πεξίπησζε ηα πέληε αξκνληθά ηεηξάπιεπξά ηνπ έρνπλ
δηαηάμεη: ΚΑΒΕ, ΑΒΓΖ, ΓΓΔΗ, ΓΔΕΚ, ΖΘΗΓ θαη ηόηε εξγαδόκελνη όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ηα ππόινηπα πέληε ηεηξάπιεπξα ηνπ
δεθάπιεπξνπ είλαη αξκνληθά, νπόηε θαη ην δνζκέλν δεθάπιεπξν είλαη αξκνληθό.
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(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην δνζκέλν δεθάπιεπξν είλαη αξκνληθό, ζα απνδείμνπκε όηη ηόηε ηνύην ζα έρεη αξκνληθά ηα δέθα ηεηξάπιεπξά ηνπ θαη ζα αιεζεύεη ε (1).
Σνύην είλαη πξνθαλέο, γηαηί αθνύ ην δνζκέλν δεθάπιεπξν είλαη αξκνληθό,
ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ) θαη ηα δέθα ηεηξάπιεπξά ηνπ ζα
είλαη αξκνληθά, ελώ ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 106, ζα αιεζεύεη ε (1).
(Με όκνην ηξόπν, εξγαδόκαζηε θαη γηα θάζε άιιε δηάηαμε ησλ δνζκέλσλ
πέληε αξκνληθώλ ηεηξάπιεπξσλ).
πκπέξαζκα.
Μεηά ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε Αξκνληθώλ Γεθάπιεπξσλ (Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο θπξηώλ εγγεγξακκέλσλ δεθάπιεπξσλ), εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα:
Κάζε θπξηό δεθάπιεπξν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν είλαη αξκνληθό, αλ έρεη
ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο θαη πέληε από ηα δέθα ηεηξάπιεπξά ηνπ είλαη αξκνληθά, εθείλα πνπ από ηα πέληε ηεηξάπιεπξα απηά, αλά δύν ιακβαλόκελα,
δελ έρνπλ θνηλή δηαγώλην.
πλεπώο, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηα Αξκνληθά δεθάπιεπξα, ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό Οξηζκό:
«Αξκνληθό δεθάπιεπξν νλνκάδεηαη, θάζε θπξηό εγγξάςηκν ζε θύθιν δεθάπιεπξν, αλ έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο θαη πέληε από ηα δέθα ηεηξάπιεπξά ηνπ είλαη αξκνληθά, εθείλα πνπ από ηα πέληε ηεηξάπιεπξα απηά,
αλά δύν ιακβαλόκελα, δελ έρνπλ θνηλή δηαγώλην».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Γεθάπιεπξσλ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό, γηαηί καο επηηξέπεη λα έρνπκε έλαλ απινύζηεξν ελαιιαθηηθό ΟΡΗΜΟ, από ηνλ αξρηθό καο νξηζκό, γηα ηα Αξκνληθά Γεθάπιεπξα, αιιά θαη
γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο, όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζην εμήο.
(β). Πηζηεύνπκε όηη πξόθεηηαη γηα λέν Κξηηήξην θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(γ). ύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ), πηζηεύνπκε όηη αιεζεύεη αλάινγν Κξηηήξην θαη γηα ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ.
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(ε). ρεηηθέο είλαη θαη ε Πξνηάζεηο 34, 109, 110.
19.20. Γεληθό πκπέξαζκα.
Μεηά ηηο παξαπάλσ Πξνηάζεηο, 109, 110, 111, θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο
ζηηο απνδείμεηο ηνύησλ, θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ γεληθό ζπκπέξαζκα:
Αλάινγν Κξηηήξην , κε ηα Κξηηήξηα 109 κέρξη 111, κπνξεί λα γίλεη θαη γηα
νπνηνδήπνηε Αξκνληθό 2λ-πιεπξν, αξθεί λα θαηαζθεπάδεηαη ην αληίζηνηρν
Καλνληθό ηνπ 2λ-πιεπξν (Κπξηό ή Αζηεξνεηδέο).

19.21. Σξίην Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Κπξηνύ Δγγεγξακκέλνπ Δμάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε Γλσζηνύ Θεσξήκαηνο εκείνπ Lemoine Σξηγώλνπ θαη ζε Δμάπιεπξν.
Γηαζέηεη εκείν Lemoine ην Αξκνληθό Δμάπιεπξν;
Κξηηήξην 112 (ρήκα 74).
Αλ θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, έρεη ηηο δηαγώληέο
ηνπ (θπξίεο) ζπληξέρνπζεο θαη ππάξρεη ζην επίπεδό ηνπ ζεκείν γηα ην νπνίν νη απνζηάζεηο από ηηο πιεπξέο ηνπ (ηνπ εμάπιεπξνπ), είλαη αλάινγεο
κε ηηο αληίζηνηρεο πιεπξέο ηνπ, ηόηε θαη κόλν ηόηε ην εμάπιεπξν απηό είλαη
αξκνληθό.

Απόδεημε.
(1). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν).
Θα δείμνπκε όηη ππάξρεη ζεκείν Κ' ζην επίπεδό ηνπ, γηα ην νπνίν είλαη:
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(1).

όπνπ πα, πβ, …., πδ , είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ Κ', από ηηο πιεπξέο
ηνπ ΑΒ=α , ΒΓ=β,…, ΕΑ=δ, αληίζηνηρα.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό, ζα έρεη θαη
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ (Πξόηαζε Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ 104).
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Αθόκε, ζύκθσλα κε ηνλ αξρηθό νξηζκό (§ 16.1β) ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ, ζην ΑΒΓΓΔΕ ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΒΓΓΕ, …, , ΕΑΒΓ, ζα είλαη αξκνληθά θαη επνκέλσο νη ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ, ζα είλαη ζπδπγείο κε ηα δεύγε ησλ ρνξδώλ
ΒΕ-ΓΔ, ΑΓ-ΓΕ, ΒΓ-ΔΑ, αληίζηνηρα, νπόηε ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηεο
Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο (Λήκκα) 6 ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, νη ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ, ζα είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνη ησλ δεπγώλ ηξηγώλσλ ΕΑΒ-ΓΓΔ, ΑΒΓ-ΓΔΕ, ΒΓΓΔΕΑ, αληίζηνηρα.
Δπνκέλσο, νη ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ, ζα

Α

(o)

απνηεινύλ ηνπο γη, ζύκθσ-

α

λα κε ηνπο νπνίνπο, νη απν-

δ
Ε

Β

Ο
πβ

β

ε
πε

Κ

ΔΕ-ΕΑ, είλαη αλάινγεο {[6] §
αιεζεύεη πξνθαλώο θαη γηα

Δ
Γ

ΓΔ, ΑΒ-ΒΓ, ΓΔ-ΔΕ, ΒΓ-ΓΓ,
11-14.2} (επζύ). Σνύην ζα

πδ

πγ

από ηα δεύγε ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ΕΑ-ΑΒ, ΓΓ-

πδ

πα

ζηάζεηο θάζε ζεκείνπ ηνπο,

δ

γ

ηελ θνηλή ηνκή Κ ησλ δηαγώλησλ ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ (Πξόηαζε

Γ
ρήκα 74.
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Δμά-

πιεπξσλ), θαζώο απηή αλήθεη θαη ζηηο ηξεηο απηέο δηαγώληεο. Σνύην ζεκαίλεη όηη

ην ζεκείν Κ έρεη θαη ηηο ηξεηο απηέο ηδηόηεηεο. Γειαδή ζα είλαη γηα ην Κ:

π δ π α π γ π δ π α πβ π δ π ε πβ π γ π ε π δ
=
,
=
,
=
,
=
,
=
,
=
.
δ α γ
γ ε
δ
δ α β δ ε β

(2).

Έηζη, από ηηο ηζόηεηεο ηεο (2), εύθνια βξίζθνπκε ηελ ζρέζε (1), πνπ αιεζεύεη γηα ηελ ηνκή Κ≡ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ θαη επνκέλσο ηνύην ζεκαίλεη όηη ην δεηνύκελν ζεκείν Κ', είλαη ην Κ ή Κ'≡Κ.
πλεπώο, ην δεηνύκελν ζεκείν είλαη ην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ
(θπξίσλ), ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
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(2). Αληίζηξνθν.
Αλ γηα ην ζεκείν Κ≡ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ, αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ζα δείμνπκε όηη ην
εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, από ηε ζρέζε (1), παίξλνπκε πρ θαη όηη:

πα πδ
=
. Σνύην ζεδ
α

καίλεη όηη ε ΑΚ ή ΑΓ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΕΑΒ (αληίζηξνθν γλσζηήο Πξόηαζεο {[6] § 11-14.2} θαη επνκέλσο ε ΑΓ ζα είλαη ζπδπγήο
κε ηελ ΕΒ σο πξνο ηνλ θύθιν (ν) [Λήκκα 6 (επζύ), ηνπ Μέξνπο Έςηινλ],
νπόηε ην ηεηξάπιεπξν ΕΑΒΓ είλαη αξκνληθό (νξηζκόο § 16.1β).
Όκνηα βξίζθνπκε όηη αξκνληθά είλαη θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΒΓΓΕ, ΓΔΕΒ, νπόηε ζύκθσλα κε ηνλ απινπνηεκέλν ελαιιαθηηθό νξηζκό ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ ( Κξηηήξην 109 Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλσλ Δμάπιεπξσλ),ην
εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ ζα είλαη αξκνληθό.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Γύν εμεηδηθεπκέλα Κξηηήξηα ηνπ Κξηηεξίνπ 112, δίλνπκε ζηελ παξάγξαθν 8η(88) (ηόκνο 8) ηεο Γεσκεηξίαο [31].
(β). Σα 1ν, 20, 40, 50, 60 Κξηηήξηα ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, δίλνληαη ζηηο
Πξνηάζεηο 96, 109, 139, 140, 141, αληίζηνηρα.
(γ). Πηζηεύνπκε όηη ε Πξόηαζε 112 είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 113, 114.
ρόιην.
Μεηά θαη από ην Κξηηήξην 112 ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ, παξαηεξνύκε
όηη:
(α). Σν ζεκείν Lemoine ζην ηξίγσλν, έρεη ηελ ηδηόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία, ην ζεκείν απηό απέρεη από ηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ, απνζηάζεηο
αλάινγεο ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ηνπ (ηνπ ηξηγώλνπ).
(β). Όπσο είλαη γλσζηό θαη αλ βαζηζζνύκε ζηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 6 ηνπ
Έςηινλ Μέξνπο, εύθνια απνδεηθλύεηαη, όηη ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ζην αξκνληθό ηεηξάπιεπξν, έρεη ηελ ίδηα, όπσο παξαπάλσ, ηδηόηεηα (Βιέπε θαη
Αζθήζεηο Γεσκεηξίαο [32] ΗV, ζειίδα 54). Γειαδή νη απνζηάζεηο ηεο ηνκήο
απηήο από ηηο πιεπξέο ηνπ ηεηξάπιεπξνπ, είλαη αλάινγεο, ησλ αληηζηνίρσλ
πιεπξώλ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό ηελ ηνκή ησλ δηαγώλησλ
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ηνπ αξκνληθνύ ηεηξάπιεπξνπ, ραξαθηεξίζακε σο ζεκείν Lemoine ηνπ αξκνληθνύ ηεηξάπιεπξνπ.
(γ). ύκθσλα κε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 112 θαη ζην Αξκνληθό Δμάπιεπξν,
ε ηνκή ησλ δηαγώληώλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα, όπσο παξαπάλσ ηδηόηεηα, νπόηε εμάγνπκε ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
πκπέξαζκα.
Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα θαη ζε αλαινγία κε απηά, ραξαθηεξίζακε θαη ην
ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, σο ΖΜΔΗΟ
LEMOINE, ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ απηνύ.

Μία άιιε δηαηύπσζε ηνπ Κξηηήξηνπ 112.
Καηόπηλ θαη ησλ παξαπάλσ, ην Κξηηήξην 112 (Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο
θπξηώλ Δγγεγξακκέλσλ Δμάπιεπξσλ), είλαη δπλαηό λα δηαηππσζεί θαη σο
εμήο:
Κάζε θπξηό Δμάπιεπξν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν, είλαη αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE. (Σνύην ζπκπίπηεη ζην ζεκείν ζύγθιηζεο
ησλ δηαγώλησλ ηνπ).

Δλαιιαθηηθόο Οξηζκόο Αξκνληθνύ Δμαπιεπξνπ.
πλεπώο, κεηά θαη ηα παξαπάλσ, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε
θαη γηα ηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα, ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό Οξηζκό:
«Αξκνληθό Δμάπιεπξν νλνκάδεηαη θάζε θπξηό εγγξάςηκν ζε θύθιν Δμάπιεπξν, αλ θαη κόλν αλ, ηνύην δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE.

19.22. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Κπξηνύ Δγγεγξακκέλνπ Οθηάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηεξίνπ 112 θαη ζε Οθηάπιεπξν.
Γηαζέηεη εκείν Lemoine ην Αξκνληθό Οθηάπιεπξν;
Κξηηήξην 113 (ρήκα 75).
Αλ θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, έρεη ηηο δηαγώληέο ηνπ (θπξίεο) ζπληξέρνπζεο θαη ππάξρεη ζην επίπεδό ηνπ ζεκείν γηα
ην νπνίν νη απνζηάζεηο από ηηο πιεπξέο ηνπ (ηνπ νθηάπιεπξνπ), είλαη αλάινγεο κε ηηο αληίζηνηρεο πιεπξέο ηνπ, ηόηε θαη κόλν ηόηε ην νθηάπιεπξν
απηό είλαη αξκνληθό.

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

440 .

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν)
(ρεηηθή νξνινγία ζηελ § 16.1γ). Θα δείμνπκε όηη ππάξρεη ζεκείν Κ' ζην επίπεδό ηνπ, γηα ην νπνίν είλαη:
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πε

Πξαγκαηηθά, επεηδή ην Οθηάδ

πα

Ο

Β
β

πιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη αξ-

πδ

κνληθό,

Κ

πβ

ε

πδ

Γ

δ

γ

κε

ηελ

Πξόηαζε 105 (§ 19.12), ζα έΕ
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ρεη ΑΔ∩ΒΕ∩ΓΖ∩ΓΘ≡Κ, ελώ
ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§16.1γ), απηό ζα έρεη

Δ

αξκνληθά θαη ηα νθηώ ηεηξά-

Γ

πιεπξά ηνπ:
ρήκα 75.

ΑΒΓΕ, ΒΓΓΖ,

ΓΓΔΘ ,…, ΘΑΒΔ.

(2).

Σνύην ζεκαίλεη όηη πρ ζην
αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΕ νη δηαγώληέο ηνπ ΑΓ, ΒΕ, ζα είλαη ζπδπγείο σο
πξνο ηνλ θύθιν (ν), νπόηε ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 6 (αληίζηξνθν) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, γηα ην ηξίγσλν ΑΒΓ, ε ΒΕ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζόο ηνπ. Άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ γλσζηνύ Θεσξήκαηνο (Γεσκεηξία [6]
§ 11-14.2), θάζε ζεκείν ηεο ΒΕ ζα απέρεη από ηηο ΑΒ, ΒΓ απνζηάζεηο αλάινγεο ησλ πιεπξώλ απηώλ. Σνύην πξνθαλώο ζα ηζρύεη θαη γηα ην ζεκείν Κ
ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Οθηάπιεπξνπ, ην νπνίν αλήθεη θαη ζηελ ΒΕ,
νπόηε γηα ην ζεκείν Κ, ζα είλαη:

π α πβ
=
.
α β

(3).
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Αλ εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ ζην αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΖ θαη εηδηθόηεξα ζην ηξίγσλν ΒΓΓ, απνδεηθλύνπκε όηη γηα ην Κ είλαη θαη:

πβ π γ
=
.
β
γ

(4).

Έηζη, αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ θαη γηα ηα ππόινηπα έμη ηξίγσλα
ΓΓΔ, ΓΔΕ,…,ΘΑΒ, βξίζθνπκε όηη γηα ην Κ είλαη θαη:

π γ πδ
πζ πα
=
,….,
=
.
γ
δ
ζ α

(5).

πλεπώο, από ηηο ζρέζεηο (3) – (5), παίξλνπκε ηε ζρέζε (1), πνπ αιεζεύεη
γηα ηελ ηνκή Κ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ην δεηνύκελν ζεκείν Κ' είλαη ην Κ ή
Κ'≡Κ.
Γειαδή ην δεηνύκελν ζεκείν, είλαη ην ζεκείν πνπ ζπληξέρνπλ νη δηαγώληεο
ηνπ Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ
έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζην Κ θαη αιεζεύεη γηα ην Κ ε ζρέζε (1), ηόηε
ην Οθηάπιεπξν απηό ζα είλαη αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, αθνύ αιεζεύεη ε (1), γηα ην Κ ζα είλαη:

π α πβ
=
.
α β

(3).

Σνύην, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Θεσξήκαηνο ηεο § 11-14.2 ηεο Γεσκεηξίαο [6], θαλεξώλεη όηη ην Κ αλήθεη ζηελ ζπκκεηξνδηάκεζν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεπξά ΑΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαη άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ
ηεο παξαπάλσ Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 6 Έςηινλ Μέξνπο, νη ΒΕ θαη ΑΓ είλαη
ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), ή όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΕ είλαη αξκνληθό.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο, όηη αιεζεύνπλ θαη νη επηά ππόινηπεο δηκειείο ηζόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ (1), δειαδή ηηο:

πβ π γ
π γ πδ
πδ πε
=
,
=
,
=
, ….
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(6).

θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ηα ηξία ηεηξάπιεπξα ηεο (2), ΒΓΓΖ, ΓΓΔΘ, ΓΔΕΑ, είλαη αξκνληθά, νπόηε, ζύκθσλα κε ην

442 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

Κξηηήξην 110 (επζύ) ην Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ (ελαιιαθηηθόο νξηζκόο) είλαη πξαγκαηηθά Αξκνληθό, θαζώο ηνύην έρεη θαη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 113 (θξηηήξην), πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Αλάινγε Πξόηαζε (Κξηηήξην) έρνπκε απνδείμεη όηη αιεζεύεη θαη γηα ηα
Αξκνληθά Δμάπιεπξα (Κξηηήξην 112).
(γ). Όπσο ζα δνύκε θαη ζηα επόκελα, αλάινγν Κξηηήξην αιεζεύεη θαη γηα ην
Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, θηι.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 112, 114-118.
ρόιην.
Μεηά θαη από ην παξαπάλσ Κξηηήξην 113 ησλ Αξκνληθώλ Οθηάπιεπξσλ,
παξαηεξνύκε όηη:
(α). Σν ζεκείν Lemoine ζε θάζε ηξίγσλν, έρεη ηελ ηδηόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία, ην ζεκείν απηό απέρεη από ηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ, απνζηάζεηο
αλάινγεο ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ηνπ (ηνπ ηξηγώλνπ).
(β). Όπσο είλαη γλσζηό θαη εύθνια απνδεηθλύεηαη {Κξηηήξην 8η(87) ηνπ βηβιίνπ καο [31]}, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ζε θάζε Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, έρεη ηελ ίδηα, όπσο παξαπάλσ, ηδηόηεηα. Γειαδή νη απνζηάζεηο ηεο ηνκήο
απηήο από ηηο πιεπξέο ηνπ ηεηξάπιεπξνπ, είλαη αλάινγεο, ησλ αληηζηνίρσλ
πιεπξώλ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ (Βιέπε θαη Γεσκεηξία [32] ΗV, ζειίδα 54). Γηα
ηνλ ιόγν απηό ηελ ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ, ραξαθηεξίζακε ζεκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ.
(γ). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 112 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Δμάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα, νπόηε θαη γη’ απηό ηελ
ηνκή απηή νλνκάζακε ζεκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
(δ). ύκθσλα κε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 113 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, όπσο είδακε, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα, νπόηε εμάγνπκε ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
πκπέξαζκα.
Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα θαη ζε αλαινγία κε απηά, πξνθύπηεη όηη:
Σν ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ, είλαη
ΖΜΔΗΟ LEMOINE, γηα ην Αξκνληθό Οθηάπιεπξν.
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Μία άιιε δηαηύπσζε ηνπ Κξηηήξηνπ 113.
Καηόπηλ θαη ησλ παξαπάλσ, ην Κξηηεξίνπ 113 (Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο
θπξηώλ Δγγεγξακκέλσλ Οθηάπιεπξσλ), είλαη δπλαηό λα δηαηππσζεί θαη σο
εμήο:
Κάζε θπξηό Οθηάπιεπξν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν κε ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο, είλαη αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE. (Σνύην ζπκπίπηεη ζην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ).

Δλαιιαθηηθόο Οξηζκόο Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ.
πλεπώο, κεηά θαη ηα παξαπάλσ, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε
θαη γηα ηα Αξκνληθά Οθηάπιεπξα, ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό Οξηζκό:
«Αξκνληθό Οθηάπιεπξν νλνκάδεηαη θάζε θπξηό εγγξάςηκν ζε θύθιν Οθηάπιεπξν, αλ θαη κόλν αλ, ηνύην δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE.

19.23. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Κπξηνύ Δγγεγξακκέλνπ Γεθάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηεξίνπ 113 θαη ζε Γεθάπιεπξν.
Γηαζέηεη εκείν Lemoine ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν;
Κξηηήξην 114 (ρήκα 76).
Αλ θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, έρεη ηηο δηαγώληέο ηνπ (θπξίεο) ζπληξέρνπζεο θαη ππάξρεη ζην επίπεδό ηνπ ζεκείν
γηα ην νπνίν νη απνζηάζεηο από ηηο πιεπξέο ηνπ (ηνπ δεθάπιεπξνπ), είλαη
αλάινγεο κε ηηο αληίζηνηρεο πιεπξέο ηνπ, ηόηε θαη κόλν ηόηε ην δεθάπιεπξν
απηό είλαη αξκνληθό.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν
(ν) (ρεηηθή νξνινγία ζηελ § 16.1δ). Θα δείμνπκε όηη ππάξρεη ζεκείν Λ' ζην
επίπεδό ηνπ, γηα ην νπνίν είλαη:

α' β' γ ' δ' ε' δ ' ε' ζ' η' θ '
= = = = = = = = = ,
α β γ δ ε δ ε ζ η θ

(1).
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όπνπ α′, β′,…., θ′, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ Λ', από ηηο πιεπξέο ηνπ
ΑΒ=α , ΒΓ=β,…, ΚΑ=θ, αληίζηνηρα.

Θ

Ζ
ε
(ν)

ζ

δ
Ε

ε'

Η

ζ'

δ'
ε

η π1

Ο
ε'

η'

Δ
Λ
δ

ζπ

Κ

δ'
θ'

θ

γ'
Γ

α'

β'

γ

α

β
Γ

Α

Β

ρήκα 76.

Πξαγκαηηθά, επεηδή ην Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 106 (§ 19.13), ζα έρεη ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ∩ΓΗ∩ΔΚ≡Λ, ελώ ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ), απηό ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα δέθα
ηεηξάπιεπξά ηνπ:
ΑΒΓΖ, ΒΓΓΘ, ΓΓΔΗ,… , ΚΑΒΕ.

(2).

Σνύην ζεκαίλεη όηη πρ ζην αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΖ νη δηαγώληέο ηνπ
ΑΓ, ΒΖ, ζα είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), νπόηε ζύκθσλα κε ηελ
Βνεζεηηθή Πξόηαζε 6 (αληίζηξνθν) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, γηα ην ηξίγσλν
ΑΒΓ ε ΒΖ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζόο ηνπ. Άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ γλσζηνύ
Θεσξήκαηνο (Γεσκεηξία [6] § 11-14.2), θάζε ζεκείν ηεο ΒΖ ζα απέρεη από
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ηηο ΑΒ, ΒΓ απνζηάζεηο αλάινγεο ησλ πιεπξώλ απηώλ. Σνύην πξνθαλώο
ζα ηζρύεη θαη γηα ην ζεκείν Λ ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Γεθάπιεπξνπ,
ην νπνίν αλήθεη θαη ζηελ ΒΖ, νπόηε γηα ην ζεκείν Λ, ζα είλαη:

α' β'
= .
α β

(3).

Αλ εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ ζην αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΘ θαη εηδηθόηεξα ζην ηξίγσλν ΒΓΓ, απνδεηθλύνπκε όηη γηα ην Λ είλαη θαη:

β' γ '
= .
β γ

(4).

Έηζη, αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ θαη γηα ηα ππόινηπα νθηώ ηξίγσλα ΓΓΔ, ΓΔΕ,…,ΚΑΒ, βξίζθνπκε όηη γηα ην Λ είλαη θαη:

γ ' δ'
θ ' α'
= ,…., = .
γ δ
θ α

(5).

πλεπώο, από ηηο ζρέζεηο (3) – (5), παίξλνπκε ηε ζρέζε (1), πνπ αιεζεύεη
γηα ηελ ηνκή Λ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ην δεηνύκελν ζεκείν Λ' είλαη ην Λ ή Λ'≡Λ.
Γειαδή ην δεηνύκελν ζεκείν, είλαη ην ζεκείν πνπ ζπληξέρνπλ νη δηαγώληεο
ηνπ Γεθάπιεπξνπ.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ
έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζην Λ θαη αιεζεύεη γηα ην Λ ε ζρέζε (1), ηόηε
ην Γεθάπιεπξν απηό ζα είλαη αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, αθνύ αιεζεύεη ε (1), γηα ην Λ ζα είλαη:

α' β'
= .
α β

(3).

Σνύην, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Θεσξήκαηνο ηεο § 11-14.2 ηεο Γεσκεηξίαο [6], θαλεξώλεη όηη ην Λ αλήθεη ζηελ ζπκκεηξνδηάκεζν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεπξά ΑΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαη άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ
ηεο παξαπάλσ Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 6 (επζύ) Έςηινλ Μέξνπο, νη ΒΖ θαη
ΑΓ είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), ή όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΖ είλαη
αξκνληθό.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο, όηη αιεζεύνπλ θαη νη ππόινηπεο ελλέα δηκειείο ηζόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ (1), δειαδή ηηο:
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β' γ '
= ,
β γ

γ ' δ' δ' ε' ε' δ '
= ,
= ,
= , ….
γ δ
δ ε
ε δ

(6).

θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ηα ππόινηπα ελλέα
ηεηξάπιεπξα ηεο (2), ΒΓΓΘ, ΓΓΔΗ, ΓΔΕΚ, ΔΕΖΑ, θηι, είλαη αξκνληθά, νπόηε,
ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Απινύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ (§ 16.1δ), ην
Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη πξαγκαηηθά Αξκνληθό.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 114 (θξηηήξην), πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Αλάινγεο Πξνηάζεηο (Κξηηήξηα) έρνπκε απνδείμεη όηη αιεζεύνπλ θαη γηα
ηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα (Κξηηήξην 112) θαη Οθηάπιεπξα (Κξηηήξην 113).
(γ). Όπσο ζα δνύκε θαη ζηα επόκελα, αλάινγν Κξηηήξην αιεζεύεη θαη γηα ην
Αζηεξνεηδέο κε θαλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ, θηι. Γειαδή, όηη θαη
ηνύην είλαη αξκνληθό, θηι.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 112, 113, 115-118.
ρόιην.
Μεηά θαη από ην παξαπάλσ Κξηηήξην 114 ησλ Αξκνληθώλ Γεθάπιεπξσλ,
παξαηεξνύκε όηη:
(α). Σν εκείν Lemoine ζε θάζε ηξίγσλν, έρεη ηελ ηδηόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία, ην ζεκείν απηό απέρεη από ηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ, απνζηάζεηο
αλάινγεο ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ηνπ (ηνπ ηξηγώλνπ).
(β). Όπσο είλαη γλσζηό θαη εύθνια απνδεηθλύεηαη {Κξηηήξην 8η(87) ηνπ βηβιίνπ καο Γεσκεηξίαο [31]} θαη Αζθήζεηο [32] ζειίδα 54}, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ζε θάζε Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, έρεη ηελ ίδηα, όπσο παξαπάλσ, ηδηόηεηα. Γειαδή νη απνζηάζεηο ηεο ηνκήο απηήο από ηηο πιεπξέο ηνπ ηεηξάπιεπξνπ, είλαη αλάινγεο, ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ.
Γηα ηνλ ιόγν απηό ηελ ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ,
ραξαθηεξίζακε εκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ.
(γ). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 112 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Δμάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θύξησλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα, νπόηε θαη γη’ απηό ηελ
ηνκή απηή νλνκάζακε εκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
(δ). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 113 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, ε ηνκή

447 . πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο.

ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα.
(ε). ύκθσλα κε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 114 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θύξησλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα, όπσο
είδακε, νπόηε εμάγνπκε ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
πκπέξαζκα.
Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα θαη ζε αλαινγία κε απηά, πξνθύπηεη όηη:
Σν ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, είλαη
ΖΜΔΗΟ LEMOINE, γηα ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν.
Μία άιιε δηαηύπσζε ηνπ Κξηηήξηνπ 114.
Καηόπηλ θαη ησλ παξαπάλσ, ην Κξηηεξίνπ 114 (Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο
θπξηώλ Δγγεγξακκέλσλ Γεθάπιεπξσλ), είλαη δπλαηό λα δηαηππσζεί θαη σο
εμήο:
Κάζε θπξηό Γεθάπιεπξν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν κε ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο, είλαη αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE. (Σνύην ζπκπίπηεη ζην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ).
Δλαιιαθηηθόο Οξηζκόο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
πλεπώο, κεηά θαη ηα παξαπάλσ, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε
θαη γηα ηα Αξκνληθά Γεθάπιεπξα, ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό Οξηζκό:
«Αξκνληθό Γεθάπιεπξν νλνκάδεηαη θάζε θπξηό εγγξάςηκν ζε θύθιν δεθάπιεπξν, αλ θαη κόλν αλ, ηνύην δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE.

19.24. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Αζηεξνεηδνύο Δγγεγξακκέλνπ Οθηάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ησλ Κξηηεξίσλ 113 θαη 114, θαη ζε Αζηεξνεηδέο Οθηάπιεπξν.
Γηαζέηεη εκείν Lemoine ην Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Οθηάπιεπξν;
Κξηηήξην 115 (ρήκα 77).
Αλ αζηεξνεηδέο εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) νθηάπιεπξν ΑΓΖΒΔΘΓΕΑ, έρεη
ηηο δηαγώληέο ηνπ (θπξίεο) ζπληξέρνπζεο θαη ππάξρεη ζην επίπεδό ηνπ ζεκείν γηα ην νπνίν νη απνζηάζεηο από ηηο πιεπξέο ηνπ (ηνπ Αζηεξνεηδνύο
Οθηάπιεπξνπ), είλαη αλάινγεο κε ηηο αληίζηνηρεο πιεπξέο ηνπ, ηόηε θαη κόλν ηόηε ην νθηάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό.
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Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Αζηεξνεηδέο Οθηάπιεπξν ΑΓΖΒΔΘΓΕΑ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) (ρεηηθή ν-

Α

ξνινγία ζηελ § 16.1γ). Θα
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Πξαγκαηηθά, επεηδή ην Ο-

Ζ

ρήκα 77.

θηάπιεπξν ΑΓΖΒΔΘΓΕΑ
είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1γ), ηνύην ζα έρεη
αξκνληθά ηα νθηώ ηεηξάπιεπξά ηνπ:
ΑΓΖΘ, ΓΖΒΓ, ΖΒΔΕ, ΒΔΘΑ, ΔΘΓΓ, ΘΓΕΖ, ΓΕΑΒ, ΕΑΓΔ,

(2).

ηα νπνία πξνθαλώο είλαη θαη ηεηξάπιεπξα ηνπ θπξηνύ νθηάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘ, νπόηε θαη ην θπξηό Οθηάπιεπξν απηό ζα είλαη αξκνληθό. Άξα,
ηνύην ζα έρεη ΑΔ∩ΒΕ∩ΓΖ∩ΓΘ≡Κ (Πξόηαζε 105, § 19.12).
Έηζη, πρ ζην αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΑΓΖΘ νη δηαγώληέο ηνπ ΑΖ, ΓΘ, ζα είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), νπόηε ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή
Πξόηαζε 6 (αληίζηξνθν) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, γηα ην ηξίγσλν ΑΓΖ ε ΓΘ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζόο ηνπ. Άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ γλσζηνύ Θεσξήκαηνο (Γεσκεηξία [6] § 11-14.2), θάζε ζεκείν ηεο ΓΘ ζα απέρεη από ηηο ΑΓ, ΓΖ
απνζηάζεηο αλάινγεο ησλ πιεπξώλ απηώλ. Σνύην πξνθαλώο ζα ηζρύεη θαη
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γηα ην ζεκείν Κ ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Γεθάπιεπξνπ απηνύ, ην νπνίν αλήθεη θαη ζηελ ΓΘ, νπόηε γηα ην ζεκείν Κ, ζα είλαη:

π α πβ
=
.
α β

(3).

Αλ εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ ζην αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΓΖΒΓ θαη εηδηθόηεξα ζην ηξίγσλν ΓΖΒ, απνδεηθλύνπκε όηη γηα ην Κ είλαη θαη:

πβ π γ
=
.
β
γ

(4).

Έηζη, αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ θαη γηα ηα ππόινηπα έμη ηξίγσλα
ΖΒΔ, ΒΔΘ, ΔΘΓ, ΘΓΕ, ΓΕΑ, ΕΑΓ, βξίζθνπκε όηη είλαη θαη:

π γ π δ π δ π ε π ε π δ π δ πε πε π ζ π ζ π α
=
,
=
,
=
,
=
,
=
,
=
.
γ δ δ ε
δ
δ
ε ε ζ ζ α
ε

(5).

πλεπώο, από ηηο ζρέζεηο (3) – (5), παίξλνπκε ηε ζρέζε (1), πνπ αιεζεύεη
γηα ηελ ηνκή Κ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ην δεηνύκελν ζεκείν Κ' είλαη ην Κ ή
Κ'≡Κ.
Γειαδή ην δεηνύκελν ζεκείν, είλαη ην ζεκείν πνπ ζπληξέρνπλ νη δηαγώληεο
ηνπ Αξκνληθνύ Αζηεξνεηδνύο Οθηάπιεπξνπ, πνπ είλαη νη ίδηεο ηνπ αληίζηνηρνύ ηνπ Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) Αζηεξνεηδέο Οθηάπιεπξν
ΑΓΖΒΔΘΓΕΑ έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζην Κ θαη αιεζεύεη γηα ην Κ ε
ζρέζε (1), ηόηε ην Οθηάπιεπξν απηό ζα είλαη αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, αθνύ αιεζεύεη ε (1), γηα ην Κ ζα είλαη:

π α πβ
=
.
α β

(3).

Σνύην, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Θεσξήκαηνο ηεο § 11-14.2 ηεο Γεσκεηξίαο [6], θαλεξώλεη όηη ην Κ αλήθεη ζηελ ζπκκεηξνδηάκεζν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεπξά ΑΖ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΖ θαη άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ
ηεο παξαπάλσ Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 6 (επζύ) Έςηινλ Μέξνπο, νη ΓΘ θαη
ΑΖ είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), ή όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΖΘ είλαη
αξκνληθό.
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Αλ ιάβνπκε ππόςε καο, όηη αιεζεύνπλ θαη νη ππόινηπεο επηά δηκειείο ηζόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ (1), δειαδή ηηο:
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(6).

θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ηα ππόινηπα επηά
ηεηξάπιεπξα ηεο (2), ΓΖΒΓ, ΖΒΔΕ, ΒΔΘΑ, ΔΘΓΓ, ΘΓΕΖ, ΓΕΑΒ, ΕΑΓΔ, είλαη
αξκνληθά, νπόηε, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Απινύ Αζηεξνεηδνύο Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ (§ 16.1γ), ην Οθηάπιεπξν ΑΓΖΒΔΘΓΕΑ είλαη πξαγκαηηθά Αξκνληθό.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 115 (θξηηήξην), πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Αλάινγεο Πξνηάζεηο (Κξηηήξηα) έρνπκε απνδείμεη όηη αιεζεύνπλ θαη γηα
ηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα (Κξηηήξην 112), Οθηάπιεπξα (Κξηηήξην 113), θηι.
(γ). Όπσο ζα δνύκε θαη ζηα επόκελα, αλάινγν Κξηηήξην 116 αιεζεύεη θαη
γηα ην Αζηεξνεηδέο κε θαλνληθό δεθάπιεπξν, ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ θηι. Γειαδή,
όηη θαη ηνύην είλαη αξκνληθό, θηι.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 112-114, 116-118.
ρόιην.
Μεηά θαη από ην παξαπάλσ Κξηηήξην 115 ησλ Αζηεξνεηδώλ Αξκνληθώλ
Οθηάπιεπξσλ, παξαηεξνύκε όηη:
(α). Σν εκείν Lemoine ζε θάζε ηξίγσλν, έρεη ηελ ηδηόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία, ην ζεκείν απηό απέρεη από ηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ, απνζηάζεηο
αλάινγεο ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ηνπ (ηνπ ηξηγώλνπ).
(β). Όπσο είλαη γλσζηό θαη εύθνια απνδεηθλύεηαη {Κξηηήξην 8η(87) ηνπ βηβιίνπ Γεσκεηξίαο [31]}, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ζε θάζε Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, έρεη ηελ ίδηα, όπσο παξαπάλσ, ηδηόηεηα (Βιέπε θαη [32] ΗV, ζειίδα
54). Γειαδή νη απνζηάζεηο ηεο ηνκήο απηήο από ηηο πιεπξέο ηνπ ηεηξάπιεπξνπ, είλαη αλάινγεο, ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ. Γηα
ηνλ ιόγν απηό ηελ ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ, ραξαθηεξίζακε εκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ.
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(γ). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 112 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Δμάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα νπόηε θαη γη’ απηό ηελ
ηνκή απηή νλνκάζακε εκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
(δ). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 113 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα.
(ε). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 114 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα.
(δ). ύκθσλα κε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 115 θαη ζε θάζε Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα, όπσο είδακε, νπόηε εμάγνπκε ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
πκπέξαζκα.
Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα θαη ζε αλαινγία κε απηά, πξνθύπηεη όηη:
Σν ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αζηεξνεηδνύο Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ, είλαη ΖΜΔΗΟ LEMOINE, γηα ην Αξκνληθό απηό Οθηάπιεπξν.
Μία άιιε δηαηύπσζε ηνπ Κξηηήξηνπ 115.
Καηόπηλ θαη ησλ παξαπάλσ, ην Κξηηεξίνπ 115 (Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο κε
θπξηώλ Δγγεγξακκέλσλ Αζηεξνεηδώλ Οθηάπιεπξσλ), είλαη δπλαηό λα δηαηππσζεί θαη σο εμήο:
Κάζε Αζηεξνεηδέο Οθηάπιεπξν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν κε ζπληξέρνπζεο
δηαγώληεο, είλαη αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE.
(Σνύην ζπκπίπηεη ζην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ).
Δλαιιαθηηθόο Οξηζκόο Αξκνληθνύ Αζηεξνεηδνύο Οθηάπιεπξνπ.
πλεπώο, κεηά θαη ηα παξαπάλσ, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε
θαη γηα ηα Αζηεξνεηδή Αξκνληθά Οθηάπιεπξα, ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό
Οξηζκό:
«Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Οθηάπιεπξν νλνκάδεηαη θάζε αζηεξνεηδέο εγγξάςηκν ζε θύθιν νθηάπιεπξν, αλ θαη κόλν αλ, ηνύην δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE».

19.25. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Αζηεξνεηδνύο Δγγεγξακκέλνπ Γεθάπιεπξνπ.
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Δπέθηαζε ηνπ Κξηηεξίνπ 115 θαη ζε Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν.
Γηαζέηεη εκείν Lemoine ην Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Γεθάπιεπξν;
Κξηηήξην 116 (ρήκα 78).
Αλ αζηεξνεηδέο εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) δεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ,
έρεη ηηο δηαγώληέο ηνπ (θπξίεο) ζπληξέρνπζεο θαη ππάξρεη ζην επίπεδό ηνπ
ζεκείν γηα ην νπνίν νη απνζηάζεηο από ηηο πιεπξέο ηνπ (ηνπ αζηεξνεηδνύο
δεθάπιεπξνπ), είλαη αλάινγεο κε ηηο αληίζηνηρεο πιεπξέο ηνπ, ηόηε θαη κόλν
ηόηε ην δεθάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό.

Θ

Ζ

(ν)

δ

Ε

Η

η

πδ

πη
β

γ
πγ

Ο
πβ
Λ

Δ
ε

πε

πε
πζ

Γ

πα

ζ

θ

πθ

Κ
ε

πδ
δ

α

Α
Γ

Β

ρήκα 78.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ,

453 . πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο.

εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) (ρεηηθή νξνινγία ζηελ § 16.1δ). Θα δείμνπκε
όηη ππάξρεη ζεκείν Λ' ζην επίπεδό ηνπ, γηα ην νπνίν είλαη:

π α πβ π γ π δ π ε π δ πε π ζ π η πθ
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,
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(1).

όπνπ πα, πβ,…., πΚ, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ Λ', από ηηο πιεπξέο ηνπ
Αζηεξνεηδνύο Γεθάπιεπξνπ ΑΓ=α, ΓΖ=β, ΖΚ=γ,…,ΔΘ=η, ΘΑ=θ, αληίζηνηρα.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ην δεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 107 (§ 19.14), ζα έρεη ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ∩ΓΗ∩ΔΚ≡Λ, ελώ
ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ), απηό ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα δέθα ηεηξάπιεπξά ηνπ:
ΑΓΖΗ, ΓΖΚΒ, ΖΚΓΔ, ΚΓΕΘ, ΓΕΗΑ, ΕΗΒΓ, ΗΒΔΖ, ΒΔΘΚ, ΔΘΑΓ, ΘΑΓΕ. (2).
Σνύην ζεκαίλεη όηη πρ ζην αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΑΓΖΗ νη δηαγώληέο ηνπ
ΑΖ, ΓΗ, ζα είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), νπόηε ζύκθσλα κε ηελ
Βνεζεηηθή Πξόηαζε 6 (αληίζηξνθν) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, γηα ην ηξίγσλν
ΑΓΖ ε ΓΗ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζόο ηνπ. Άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ γλσζηνύ
Θεσξήκαηνο (Γεσκεηξία [6] § 11-14.2), θάζε ζεκείν ηεο ΓΗ ζα απέρεη από
ηηο ΑΓ, ΓΖ απνζηάζεηο αλάινγεο ησλ πιεπξώλ απηώλ. Σνύην πξνθαλώο
ζα ηζρύεη θαη γηα ην ζεκείν Λ ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Γεθάπιεπξνπ
απηνύ, ην νπνίν αλήθεη θαη ζηελ ΓΗ, νπόηε γηα ην ζεκείν Λ, ζα είλαη:

π α πβ
=
.
α β

(3).

Αλ εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ ζην αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΓΖΚΒ θαη εηδηθόηεξα ζην ηξίγσλν ΓΖΚ, απνδεηθλύνπκε όηη γηα ην Λ είλαη θαη:

πβ π γ
=
.
β
γ

(4).

Έηζη, αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ θαη γηα ηα ππόινηπα νθηώ ηξίγσλα
ΖΚΓ, ΚΓΕ, ΓΕΗ, ΕΗΒ, ΗΒΔ, ΒΔΘ, ΔΘΑ, ΘΑΓ, βξίζθνπκε όηη γηα ην Λ είλαη θαη:
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(5).
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πλεπώο, από ηηο ζρέζεηο (3) – (5), παίξλνπκε ηε ζρέζε (1), πνπ αιεζεύεη
γηα ηελ ηνκή Λ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ην δεηνύκελν ζεκείν Λ' είλαη ην Λ ή Λ'≡Λ.
Γειαδή ην δεηνύκελν ζεκείν, είλαη ην ζεκείν πνπ ζπληξέρνπλ νη δηαγώληεο
ηνπ Αζηεξνεηδνύο Γεθάπιεπξνπ.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν
ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ, έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζην Λ θαη αιεζεύεη γηα ην Λ ε
ζρέζε (1), ηόηε ην Γεθάπιεπξν απηό ζα είλαη αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, αθνύ αιεζεύεη ε (1), γηα ην Λ ζα είλαη:

π α πβ
=
.
α β

(3).

Σνύην, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Θεσξήκαηνο ηεο § 11-14.2 ηεο Γεσκεηξίαο [6], θαλεξώλεη όηη ην Λ αλήθεη ζηελ ζπκκεηξνδηάκεζν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεπξά ΑΖ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΖ θαη άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ
ηεο παξαπάλσ Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 6 (επζύ) Έςηινλ Μέξνπο, νη ΓΗ θαη ΑΖ
είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), ή όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΖΗ είλαη αξκνληθό.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο, όηη αιεζεύνπλ θαη νη ππόινηπεο ελλέα δηκειείο ηζόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ (1), δειαδή ηηο:
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(6).

θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ηα ππόινηπα ελλέα
ηεηξάπιεπξα ηεο (2), ΓΖΚΒ, ΖΚΓΔ, ΚΓΕΘ, ΓΕΗΑ, ΕΗΒΓ, ΗΒΔΖ, ΒΔΘΚ, ΔΘΑΓ,
ΘΑΓΕ, είλαη αξκνληθά, νπόηε, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Απινύ Αζηεξνεηδνύο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ (§ 16.1δ), ην Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ
είλαη πξαγκαηηθά Αξκνληθό.
[Ζ θαηαζθεπή ηνπ Αζηεξνεηδνύο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ (§ 16.1δ), όπσο
ζα δνύκε αξγόηεξα (§ 19,65, Καηαζθεπή 150), είλαη εύθνιε. Απηή γίλεηαη κε
βάζε ηελ Καηαζθεπή ηνπ θπξηνύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ
θαη ηεο Πξόηαζεο 108].
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Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 116 (θξηηήξην), πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Αλάινγεο Πξνηάζεηο (Κξηηήξηα) έρνπκε απνδείμεη όηη αιεζεύνπλ θαη γηα
ηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα (Κξηηήξην 112), Οθηάπιεπξα (Κξηηήξην 113), θηι.
(γ). Όπσο ζα δνύκε θαη ζηα επόκελα, αλάινγν Κξηηήξην αιεζεύεη γηα ην
θπξηό Αξκνληθό πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ θαη γηα ην Αζηεξνεηδέο κε θαλνληθό
Πεληάπιεπξν ΑΔΗΓΖΑ, θηι.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 112-115, 117, 118.
ρόιην.
Μεηά θαη από ην παξαπάλσ Κξηηήξην 116 ησλ Αζηεξνεηδώλ Αξκνληθώλ
Γεθάπιεπξσλ, παξαηεξνύκε όηη:
(α). Σν εκείν Lemoine ζε θάζε ηξίγσλν, έρεη ηελ ηδηόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία, ην ζεκείν απηό απέρεη από ηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ, απνζηάζεηο
αλάινγεο ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ηνπ (ηνπ ηξηγώλνπ).
(β). Όπσο είλαη γλσζηό θαη εύθνια απνδεηθλύεηαη {Κξηηήξην 8η(87) ηνπ βηβιίνπ καο Γεσκεηξίαο [31]}, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ζε θάζε Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, έρεη ηελ ίδηα, όπσο παξαπάλσ, ηδηόηεηα (Βιέπε θαη [32] ΗV, ζειίδα 54). Γειαδή νη απνζηάζεηο ηεο ηνκήο απηήο από ηηο πιεπξέο ηνπ ηεηξάπιεπξνπ, είλαη αλάινγεο, ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ.
Γηα ηνλ ιόγν απηό ηελ ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ,
ραξαθηεξίζακε εκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ.
(γ). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 112 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Δμάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα, νπόηε θαη γη’ απηό ηελ
ηνκή απηή νλνκάζακε εκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
(δ). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 113 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα.
(ε). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 114 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα.
(ζη). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 115 θαη ζε θάζε Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα.
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(δ). ύκθσλα κε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 116 θαη ζε θάζε Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα, όπσο παξαπάλσ είδακε, νπόηε εμάγνπκε ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
πκπέξαζκα.
Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα θαη ζε αλαινγία κε απηά, πξνθύπηεη όηη:
Σν ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αζηεξνεηδνύο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, είλαη ΖΜΔΗΟ LEMOINE, γηα ην Αξκνληθό απηό Γεθάπιεπξν.

Μία άιιε δηαηύπσζε ηνπ Κξηηήξηνπ 116.
Καηόπηλ θαη ησλ παξαπάλσ, ην Κξηηεξίνπ 116 (Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο
θπξηώλ Δγγεγξακκέλσλ Αζηεξνεηδώλ Γεθάπιεπξσλ), είλαη δπλαηό λα δηαηππσζεί θαη σο εμήο:
Κάζε Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν κε ζπληξέρνπζεο
δηαγώληεο, είλαη αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE.
(Σνύην ζπκπίπηεη ζην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ).

Δλαιιαθηηθόο Οξηζκόο Αξκνληθνύ Αζηεξνεηδνύο Γεθάπιεπξνπ.
πλεπώο, κεηά θαη ηα παξαπάλσ, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε
θαη γηα ηα Αζηεξνεηδή Αξκνληθά Γεθάπιεπξα, ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό
Οξηζκό:
«Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Γεθάπιεπξν νλνκάδεηαη θάζε αζηεξνεηδέο εγγξάςηκν ζε θύθιν δεθάπιεπξν, αλ θαη κόλν αλ, ηνύην δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE.

19.26. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Πεληάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηεξίνπ 116 θαη ζε Πεληάπιεπξν.
Γηαζέηεη εκείν Lemoine ην Αξκνληθό Πεληάπιεπξν;
Κξηηήξην 117 (ρήκα 79).
Αλ γηα θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ, ππάξρεη ζην
επίπεδό ηνπ ζεκείν γηα ην νπνίν νη απνζηάζεηο από ηηο πιεπξέο ηνπ (ηνπ
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Πεληάπιεπξνπ), είλαη αλάινγεο κε ηηο αληίζηνηρεο πιεπξέο ηνπ, ηόηε θαη κόλν ηόηε ην Πεληάπιεπξν απηό είλαη Αξκνληθό.
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ρήκα 79.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) (ρεηηθή νξνινγία ζηελ § 16.1 ε). Θα δείμνπκε όηη ππάξρεη ζεκείν Λ′ ζην επίπεδό ηνπ, γηα ην νπνίν είλαη:
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(1).

όπνπ πα, πγ, πε, πε, πη, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ Λ′, από ηηο πιεπξέο
ηνπ ΑΓ=α , ΓΔ=γ, ΔΖ=ε, ΖΗ=ε, ΗΑ=η, αληίζηνηρα.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1ε), ζα ππάξρνπλ ζεκεία Β, Γ, Ε, Θ, Κ, ζηνλ θύθιν
(ν), ηέηνηα ώζηε ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, λα είλαη Αξκνληθό, όπνηε

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

458 .

ηνύην

ζα

έρεη

ζπληξέρνπζεο

δηαγώληεο,

έζησ

ζε

ζεκείν

Λ

(ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ∩ΓΗ∩ΔΚ≡Λ) ([Πξόηαζε 106 (§ 19.13).
Αθόκε, επεηδή ην θπξηό δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο Πξόηαζεο 108 (§ 19.16), αξκνληθό ζα είλαη θαη ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ, πνπ έρεη ηηο ίδηεο δηαγώληεο κε ην
παξαπάλσ θπξηό, άξα ην ίδην θαη ην ζεκείν Λ, νπόηε ηνύην, ζύκθσλα κε
ηλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16,1ε), ζα έρεη Αξκνληθά θαη ηα δέθα ηεηξάπιεπξά ηνπ:
ΑΓΔΘ, ΒΓΕΗ, ΓΔΖΚ, ΓΕΘΑ, ΔΖΗΒ, ΕΘΚΓ, ΖΗΑΓ, ΘΚΒΔ, ΗΑΓΕ, ΚΒΓΖ.

(2).

Έηζη, αθνύ πρ ην ηεηξάπιεπξν ΔΖΗΒ είλαη Αξκνληθό, νη ΒΖ, ΔΗ ζα είλαη ζπδπγείο , σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), νπόηε, ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 6 (αληίζηξνθν) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, ζην ηξίγσλν ΔΖΗ, ε ΖΒ ζα είλαη
ζπκκεηξνδηάκεζνο θαη άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ γλσζηνύ καο Θεσξήκαηνο §11-14.2 ηεο Γεσκεηξίαο [6], όια ηα ζεκεία ηεο ΖΒ, ζα απέρνπλ από
ηηο πιεπξέο ΔΖ, ΖΗ, απνζηάζεηο αλάινγεο κε ηηο πιεπξέο ΔΖ, ΖΗ. Άξα θαη
από ην ζεκείν Λ.
Γειαδή γηα ην Λ ζα είλαη:
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=
.
ε
ε

(3).

Όκνηα, γηα ην Λ θαη γηα ηα Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα ΑΓΔΘ, ΓΔΖΚ, ΖΗΑΓ, ΗΑΓΕ,
βξίζθνπκε αληίζηνηρα θαη όηη:.
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(4).

Δπνκέλσο, από ηηο (3), (4), πξνθύπηεη ε ζρέζε (1), πνπ αιεζεύεη γηα ην Λ.
Σνύην ζεκαίλεη όηη ην δεηνύκελν ζεκείν Λ' είλαη ην Λ ή Λ'≡Λ.
Γειαδή ην δεηνύκελν ζεκείν, είλαη ην ζεκείν πνπ ζπληξέρνπλ νη δηαγώληεο
ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ , από ην νπνίν ηνύην παξάγεηαη.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ γηα ην θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ
ππάξρεη ζεκείν Λ, γηα ην νπνίν αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ηόηε ζα απνδείμνπκε
όηη ην πεληάπιεπξν απηό είλαη Αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, αθνύ αιεζεύεη ε ζρέζε (1), γηα ην Λ, ζα είλαη πρ:

π ε πε
=
.
ε
ε

(3).

Σνύην, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Θεσξήκαηνο ηεο § 11-14.2 ηεο
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Γεσκεηξίαο [6], θαλεξώλεη όηη ην Λ αλήθεη ζηελ ζπκκεηξνδηάκεζν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεπξά ΔΗ ηνπ ηξηγώλνπ ΔΖΗ θαη άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ
ηεο παξαπάλσ Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 6, Έςηινλ Μέξνπο , νη ΛΖ ή ΒΖ θαη ΔΗ
είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν) [όπνπ Β ε ηνκή ηεο ΖΛ θαη ηνπ θύθινπ (ν)], ή όηη ην ηεηξάπιεπξν ΔΖΗΒ είλαη Αξκνληθό.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο, όηη αιεζεύνπλ θαη νη ππόινηπεο ηέζζεξηο δηκειείο
ηζόηεηεο (1), δειαδή νη:
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(4).

θαη αλ νξίζνπκε ηηο ηνκέο Ε, Θ, Κ, Β, Γ, ησλ ΑΛ, ΓΛ, ΔΛ, ΖΛ, ΗΛ, κε ηνλ θύθιν
(ν) αληίζηνηρα θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ηα
ππόινηπα ηέζζεξα ηεηξάπιεπξα ηεο (2), ΑΓΔΘ, ΓΔΖΚ, ΖΗΑΓ, ΗΑΓΕ, είλαη
Αξκνληθά.
Έηζη, επεηδή πρ ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΔΘ, είλαη αξκνληθό θαη ΑΕ∩ΓΘ∩ΔΚ≡Λ,
ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 34, αξκνληθό ζα είλαη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΕΘΚΓ.
Με όκνην ηξόπν βξίζθνπκε όηη αξκνληθά είλαη θαη ηα ηεηξάπιεπξα:
ΒΓΕΗ, ΓΕΘΑ, ΘΚΒΔ, ΚΒΓΖ.

(5).

Άξα, όια ηα ηεηξάπιεπξα ηεο (2) είλαη αξκνληθά, νπόηε ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ (νξηζκόο § 16.1δ), ζα είλαη αξκνληθό θαη άξα αξκνληθό ζα είλαη θαη ην ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ (Πξόηαζε 108, αληίζηξνθν).
Έηζη, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1ε), ην Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ ζα
είλαη πξαγκαηηθά αξκνληθό.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 117 (θξηηήξην), πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Αλάινγεο Πξνηάζεηο (Κξηηήξηα), έρνπκε απνδείμεη όηη αιεζεύνπλ θαη γηα
ηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα (Κξηηήξην 112), Οθηάπιεπξα (Κξηηήξην 113), θηι.
(γ). Όπσο είδακε αλάινγν Κξηηήξην αιεζεύεη θαη γηα ην Αζηεξνεηδέο κε θαλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ [Πξόηαζε 116 (§ 19.25)].
(δ). Όπσο ζα δνύκε θαη ζηα επόκελα, αλάινγν Κξηηήξην αιεζεύεη θαη γηα ην
Αζηεξνεηδέο κε θαλνληθό Πεληάπιεπξν ΑΔΗΓΖΑ (Πξόηαζε 118), θηι.
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(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 112-116, 118.
ρόιην.
Μεηά θαη από ην παξαπάλσ Κξηηήξην 117 ησλ Αξκνληθώλ Πεληάπιεπξσλ,
παξαηεξνύκε όηη:
(α). Σν εκείν Lemoine ζε θάζε ηξίγσλν, έρεη ηελ ηδηόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία, ην ζεκείν απηό απέρεη από ηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ, απνζηάζεηο
αλάινγεο ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ηνπ (ηνπ ηξηγώλνπ).
(β). Όπσο είλαη γλσζηό θαη εύθνια απνδεηθλύεηαη {Κξηηήξην 8η(87) ηνπ βηβιίνπ Γεσκεηξίαο [31]}, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ζε θάζε Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, έρεη ηελ ίδηα, όπσο παξαπάλσ, ηδηόηεηα (Βιέπε θαη [32] ΗV, ζειίδα
54). Γειαδή νη απνζηάζεηο ηεο ηνκήο απηήο από ηηο πιεπξέο ηνπ ηεηξάπιεπξνπ, είλαη αλάινγεο, ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ. Γηα
ηνλ ιόγν απηό ηελ ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ, ραξαθηεξίζακε εκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ.
(γ). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 112 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Δμάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα, νπόηε θαη γη’ απηό ηελ
ηνκή απηή νλνκάζακε εκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
(δ). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 113 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα.
(ε). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 114 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα.
(ζη). ύκθσλα κε ηα Κξηηήξηα 115 θαη 116 θαη ζε θάζε Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, όπσο θαη ζε θάζε Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Γεθάπιεπξν αληίζηνηρα, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπο (θπξηώλ), έρνπλ ηελ ίδηα ηδηόηεηα.
(δ). ύκθσλα κε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 117 θαη ζε θάζε θπξηό Αξκνληθό
Πεληάπιεπξν, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ (θπξίσλ) ηνπ δεθάπιεπξνπ από ην
νπνίν παξάγεηαη ηνύην, έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα, όπσο παξαπάλσ είδακε,
νπόηε εμάγνπκε ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
πκπέξαζκα.
Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα θαη ζε αλαινγία κε απηά, πξνθύπηεη όηη:
Σν ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ θάζε Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, είλαη
ΖΜΔΗΟ LEMOINE θαη γηα ηα δίδπκα Αξκνληθά Πεληάπιεπξά ηνπ.

461 . πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο.

Μία άιιε δηαηύπσζε ηνπ Κξηηήξηνπ 117.
Καηόπηλ θαη ησλ παξαπάλσ, ην Κξηηεξίνπ 117 (Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο
θπξηώλ Δγγεγξακκέλσλ Πεληάπιεπξσλ), είλαη δπλαηό λα δηαηππσζεί θαη
σο εμήο:
Κάζε πεληάπιεπξν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν, είλαη αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ,
δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE. (Σνύην ζπκπίπηεη ζην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ
δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ από ην νπνίν παξάγεηαη ηνύην).

Δλαιιαθηηθόο Οξηζκόο Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ..
πλεπώο, κεηά θαη ηα παξαπάλσ, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε
θαη γηα ηα Αξκνληθά Πεληάπιεπξα, ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό Οξηζκό:
«Αξκνληθό Πεληάπιεπξν νλνκάδεηαη θάζε εγγξάςηκν ζε θύθιν πεληάπιεπξν, αλ θαη κόλν αλ, ηνύην δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE.

19.27. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Αζηεξνεηδνύο Πεληάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηεξίνπ 117 θαη ζε Αζηεξνεηδέο Πεληάπιεπξν.
Γηαζέηεη εκείν Lemoine ην Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Πεληάπιεπξν;
Κξηηήξην 118 (ρήκα 80).
Αλ γηα θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) Αζηεξνεηδέο Πεληάπιεπξν ΑΔΗΓΖΑ, ππάξρεη ζην επίπεδό ηνπ ζεκείν γηα ην νπνίν νη απνζηάζεηο από ηηο
πιεπξέο ηνπ (ηνπ Αζηεξνεηδέο Πεληάπιεπξνπ), είλαη αλάινγεο κε ηηο αληίζηνηρεο πιεπξέο ηνπ, ηόηε θαη κόλν ηόηε ην Πεληάπιεπξν απηό είλαη Αξκνληθό.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε ην Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Πεληάπιεπξν ΑΔΗΓΖΑ, εγγεγξακκέλν
ζε θύθιν (ν) (ρεηηθή νξνινγία ζηελ § 16.1 ε). Θα απνδείμνπκε όηη ππάξρεη
ζεκείν Λ′ ζην επίπεδό ηνπ, γηα ην νπνίν είλαη:
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όπνπ πα, πε, πη , πγ, πε, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ Λ′, από ηηο δηαδνρηθέο πιεπξέο ηνπ ΑΔ=α, ΔΗ=ε, ΗΓ=η, ΓΖ=γ, ΖΑ=ε, αληίζηνηρα.
Αθνύ από ηελ ππόζεζε, ην Αζηεξνεηδέο Πεληάπιεπξν ΑΔΗΖΑ είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό [§ 16.1 ε (β)], κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ
θνξπθώλ ηνπ, ζα ππάξρεη αλά έλα ζεκείν ηνπ θύθινπ (ν), ηεο πεληάδαο
ησλ ζεκείσλ Θ, Β, Ε, Κ, Γ, αληίζηνηρα, ηέηνηα ώζηε ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΕΗΒΔΘΑ, λα είλαη αξκνληθό.
Έηζη, αθνύ ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΕΗΒΔΘΑ, είλαη αξκνληθό, αξκνληθό ζα είλαη θαη ην θπξηό δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ (αληίζηξνθν ηεο
Πξόηαζεο 108), ελώ απηά ζα έρνπλ θαη ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ∩ΓΗ∩ΔΚ≡Λ ([Πξoηάζεηο
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106 (§ 19.13) θαη 107 (§ 19.14).
Άξα, αθνύ ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηνλ
ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ), ζα έρεη Αξκνληθά θαη ηα δέθα ηεηξάπιεπξά ηνπ:
ΑΒΓΖ, ΒΓΓΘ, ΓΓΔΗ, ΓΔΕΚ, ΔΕΖΑ, ΕΖΘΒ, ΖΘΗΓ, ΘΗΚΓ, ΗΚΑΔ, ΚΑΒΕ.

(2).

Δπνκέλσο, αθνύ πρ ην ηεηξάπιεπξν ΗΚΑΔ είλαη Αξκνληθό, απηό ζα έρεη ηηο
δηαγώληέο ηνπ ΚΔ, ΗΑ ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν). Σνύην ζεκαίλεη όηη ε
ΔΚ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΔΗ [Βνεζεηηθή Πξόηαζε 6 (αληίζηξνθν) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο. Άξα όια ηα ζεκεία ηεο ΔΚ ζα απέρνπλ από
ηηο ΑΔ, ΔΗ αλάινγεο απνζηάζεηο πα, πε (Θεώξεκα ηεο § 11-14.2 ηεο Γεσκεηξίαο [6]). Άξα θαη ην ζεκείν Λ.
Γειαδή γηα ην Λ ζα είλαη:

πα πε
=
.
α ε

(3).

Με όκνην αθξηβώο ηξόπν, γηα ην Λ, από ηα αξκνληθά ηεηξάπιεπξα ΓΓΔΗ,
ΖΘΗΓ, ΑΒΓΖ, ΔΕΖΑ, αληίζηνηρα, βξίζθνπκε θαη όηη:
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(4).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (3), (4), πξνθύπηεη ε ζρέζε (1), πνπ αιεζεύεη γηα ην
ζεκείν Λ.
Σνύην ζεκαίλεη όηη ην δεηνύκελν ζεκείν Λ' είλαη ην Λ ή Λ'≡Λ.
Γειαδή ην δεηνύκελν ζεκείν, είλαη ην ζεκείν πνπ ζπληξέρνπλ νη δηαγώληεο
ηνπ Αζηεξνεηδνύο Γεθάπιεπξνπ, από ην νπνίν παξάγεηαη ην πεληάπιεπξν.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ γηα ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) Αζηεξνεηδέο Πεληάπιεπξν
ΑΔΗΓΖΑ ππάξρεη ζεκείν Λ, γηα ην νπνίν αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ηόηε ζα απνδείμνπκε όηη ην πεληάπιεπξν απηό είλαη Αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, αλ γηα ην Λ αιεζεύεη ε ζρέζε (1) θαη νη ΑΛ, ΔΛ, ΗΛ, ΓΛ, ΖΛ, επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Ε, Κ, Γ, Θ, Β, αληίζηνηρα, ηόηε ιόγσ
ηεο (1), ζα είλαη πρ:

πα πε
=
.
α ε

(3).

Σνύην ζεκαίλεη όηη ζην ηξίγσλν ΔΑΗ ε ΔΚ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνο (Θεώξεκα ηεο § 11-14.2 ηεο Γεσκεηξίαο [6]), νπόηε θαη νη ΔΚ, ΗΑ ζα είλαη ζπδπγείο
σο πξνο ηνλ θύθιν (ν) [Βνεζεηηθή Πξόηαζε 6 (επζύ) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο]
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θαη άξα ην ηεηξάπιεπξν ΗΚΑΔ είλαη Αξκνληθό.
Με όκνην ηξόπν αθξηβώο, αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ ζρέζε (1), βξίζθνπκε
θαη όηη ηα ηεηξάπιεπξα: ΑΒΓΖ, ΓΓΔΗ, ΔΕΖΑ, ΖΘΗΓ, είλαη Αξκνληθά.
Δπνκέλσο, αθνύ πρ ην ηεηξάπιεπξν ΗΚΑΔ είλαη αξκνληθό θαη είλαη
ΑΕ∩ΓΗ∩ΔΚ≡Λ, αξκνληθό ζα είλαη ζα είλαη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΚ (Κξηηήξην 34).
Με όκνην ηξόπν βξίζθνπκε όηη αξκνληθά είλαη θαη ηα ηεηξάπιεπξα:
ΕΖΘΒ, ΘΗΚΓ, ΚΑΒΕ, ΒΓΓΘ.
Άξα θαη ηα δέθα ηεηξάπιεπξα, ηεο ζρέζεσο (2) είλαη αξκνληθά. Σνύην ζεκαίλεη όηη θαη ην θπξηό δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη αξκνληθό, νπόηε
αξκνληθό ζα είλαη θαη ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΕΗΒΔΘΑ (Πξόηαζε
108).
Σνύην θαλεξώλεη όηη, αθνύ ππάξρνπλ ηα ζεκεία Ε, Κ, Γ, Θ, Β θαη ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό, αξκνληθό ζα είλαη θαη ην Αζηεξνεηδέο Πεληάπιεπξν ΑΔΗΓΖΑ (νξηζκόο § 16.1 ε).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 118 (θξηηήξην), πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Αλάινγεο Πξνηάζεηο (Κξηηήξηα) έρνπκε απνδείμεη όηη αιεζεύνπλ θαη γηα
ηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα (Κξηηήξην 112), Οθηάπιεπξα (Κξηηήξην 113), θηι.
(γ). Όπσο είδακε αλάινγν Κξηηήξην αιεζεύεη θαη γηα ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ [Πξόηαζε 117 (§ 19.26)].
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 34, 106-108, 112-117.
ρόιην.
Μεηά θαη από ην παξαπάλσ Κξηηήξην 118 ησλ Αζηεξνεηδώλ Αξκνληθώλ
Πεληάπιεπξσλ, παξαηεξνύκε όηη:
(α). Σν εκείν Lemoine ζε θάζε ηξίγσλν, έρεη ηελ ηδηόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία, ην ζεκείν απηό απέρεη από ηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ, απνζηάζεηο
αλάινγεο ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ηνπ (ηνπ ηξηγώλνπ).
(β). Όπσο είλαη γλσζηό θαη εύθνια απνδεηθλύεηαη {Κξηηήξην 8η(87) ηνπ βηβιίνπ καο Γεσκεηξίαο [31]}, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ζε θάζε Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, έρεη ηελ ίδηα, όπσο παξαπάλσ, ηδηόηεηα (Βιέπε θαη [32] ΗV,
ζειίδα 54). Γειαδή νη απνζηάζεηο ηεο ηνκήο απηήο από ηηο πιεπξέο ηνπ
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ηεηξάπιεπξνπ, είλαη αλάινγεο, ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό ηελ ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ, ραξαθηεξίζακε εκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ.
(γ). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 112 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Δμάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα, νπόηε θαη γη’ απηό ηελ
ηνκή απηή νλνκάζακε εκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
(δ). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 113 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα.
(ε). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 114 θαη ζε θάζε Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, ε ηνκή
ησλ δηαγώλησλ ηνπ (θπξίσλ), έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα.
(ζη). ύκθσλα κε ηα Κξηηήξηα 115, 116 θαη 117 θαη ζε θάζε Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, όπσο θαη ζε θάζε
Αξκνληθό Πεληάπιεπξν αληίζηνηρα, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ ηνπο (θπξίσλ),
έρνπλ ηελ ίδηα ηδηόηεηα.
(δ). ύκθσλα κε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 118 θαη ζε θάζε Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Πεληάπιεπξν, ε ηνκή ησλ δηαγώλησλ (θύξησλ) ηνπ δεθάπιεπξνπ
από ην νπνίν παξάγεηαη ηνύην, έρεη ηελ ίδηα ηδηόηεηα, όπσο παξαπάλσ είδακε, νπόηε εμάγνπκε ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
πκπέξαζκα.
Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα θαη ζε αλαινγία κε απηά, πξνθύπηεη όηη:
Σν ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ θάζε Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, είλαη
ΖΜΔΗΟ LEMOINE θαη γηα ηα δίδπκα Αζηεξνεηδή Αξκνληθά Πεληάπιεπξά
ηνπ.

Μία άιιε δηαηύπσζε ηνπ Κξηηήξηνπ 118.
Καηόπηλ θαη ησλ παξαπάλσ, ην Κξηηεξίνπ 118 (Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο
Αζηεξνεηδώλ Δγγεγξακκέλσλ Πεληάπιεπξσλ), είλαη δπλαηό λα δηαηππσζεί
θαη σο εμήο:
Κάζε αζηεξνεηδέο πεληάπιεπξν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν, είλαη αξκνληθό, αλ
θαη κόλν αλ, δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE. (Σνύην ζπκπίπηεη ζην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ από ην νπνίν παξάγεηαη ηνύην).
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Δλαιιαθηηθόο Οξηζκόο Αξκνληθνύ Αζηεξνεηδνύο Πεληάπιεπξνπ.
πλεπώο, κεηά θαη ηα παξαπάλσ, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε
θαη γηα ηα Αζηεξνεηδή Αξκνληθά Πεληάπιεπξα, ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό
Οξηζκό:
«Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Πεληάπιεπξν νλνκάδεηαη θάζε εγγξάςηκν ζε θύθιν
αζηεξνεηδέο πεληάπιεπξν, αλ θαη κόλν αλ, ηνύην δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE.

19.28. Γεληθό πκπέξαζκα Αξκνληθώλ Γεθάπιεπξσλ θαη Γηδύκσλ Πεληάπιεπξώλ ηνπο.
Έρνπκε απνδείμεη ζην Κξηηήξην 114, όηη ην θπξηό Αξκνληθό Γεθάπιεπξν
δηαζέηεη ζεκείν Lemoine ην νπνίν ζπκπίπηεη κε ηελ ηνκή ησλ δηαγώλησλ
ηνπ (θπξίσλ).
Αθόκε έρνπκε απνδείμεη ζην Κξηηήξην 116, όηη θαη ην αληίζηνηρν Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ απηνύ, δηαζέηεη
ζεκείν Lemoine ην νπνίν ζπκπίπηεη επίζεο κε ηελ παξαπάλσ ηνκή ησλ
δηαγώλησλ (θπξίσλ) ηνπ αληίζηνηρνπ θπξηνύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ (έρνπλ πξνθαλώο θνηλέο δηαγώληεο).
Δπίζεο έρνπκε απνδείμεη ζηα Κξηηήξηα 117 θαη 118 παξαπάλσ, όηη θαη ηα
δύν θπξηά Αξκνληθά Πεληάπιεπξα, (δίδπκα), αιιά θαη ηα αληίζηνηρα ηνύησλ Αζηεξνεηδή Αξκνληθά Πεληάπιεπξα (δίδπκα), πνπ έρνπλ θνξπθέο ηηο
κία παξά κία θνξπθέο ηνπ θπξηνύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, δηαζέηνπλ ζεκεία Lemoine ηα νπνία ζπκπίπηνπλ επίζεο κε ηελ παξαπάλσ ηνκή, ησλ
δηαγώλησλ (θπξίσλ) ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, από ην νπνίν παξάγνληαη.
Γειαδή, θάζε θπξηό Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, ηα δίδπκα θπξηά Αξκνληθά Πεληάπιεπξά ηνπ, ην Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Γεθάπιεπξό ηνπ θαη ηα δίδπκα
Αζηεξνεηδή Αξκνληθά Πεληάπιεπξά ηνπ, πνπ έρνπλ πιεπξέο ηνπο δηαγώληεο (όρη θπξίεο) ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ απηνύ, δηαζέηνπλ θνηλό ζεκείν
Lemoine, πνπ ζπκπίπηεη, γηα όια απηά, κε ηελ ηνκή ησλ δηαγώλησλ (θπξίσλ) ηνπ θπξηνύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
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19.29, Γεληθό πκπέξαζκα γηα Πνιύπιεπξα.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηα Κξηηήξηα 112-118 θαη ζπλερίζνπκε θαη γηα Αξκνληθό Γσδεθάπιεπξν, θηι, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη θαη εθεί αιεζεύνπλ αλάινγα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Κξηηεξίσλ 112-118, νπόηε εμάγεηαη ην παξαθάησ Γεληθό πκπέξαζκα:
Σν ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ θάζε Αξκνληθνύ Πνιύπιεπξνπ, είλαη
ΖΜΔΗΟ LEMOINE γηα ην Αξκνληθό Πνιύπιεπξν απηό.

19.30. Γεληθή Γηαηύπσζε ησλ Κξηηεξίσλ 112-118 θαη γηα Πνιύπιεπξα.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηα παξαπάλσ, όπσο θαη ηα Κξηηήξηα 112-118, εύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη αιεζεύεη ην παξαθάησ Κξηηήξην Πνιππιεύξσλ:
Κάζε θπξηό ή Αζηεξνεηδέο Πνιύπιεπξν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν, κε ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο (θπξίεο), είλαη Αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, δηαζέηεη
ΖΜΔΗΟ LEMOINE, ην νπνίν θαη ζπκπίπηεη κε ην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ, ή ησλ δηαγώλησλ ηνπ θπξηνύ Πνιύπιεπξνπ ζην νπνίν αλήθεη
ηνύην.(Όπσο πρ ηα Πεληάπιεπξν, Δπηάπιεπξν, θηι, πνπ δελ δηαζέηνπλ
θπξίεο δηαγώληεο, αιιά δηαζέηνπλ ηα θπξηά Γεθάπιεπξν, Γεθαηεηξάπιεπξν,
θηι, αληίζηνηρα, ζηα νπνία απηά αλήθνπλ ζαλ δίδπκα).

19. 31. Δλαιιαθηηθόο Οξηζκόο Αξκνληθνύ Πνιππιεύξνπ.
πλεπώο, κεηά θαη ηα παξαπάλσ, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε
θαη γηα ηα Αξκνληθά Πνιύπιεπξα, ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό Οξηζκό:
«Αξκνληθό Πνιύπιεπξν νλνκάδεηαη θάζε θπξηό ή αζηεξνεηδέο εγγξάςηκν
ζε θύθιν Πνιύπιεπξν, αλ θαη κόλν αλ, ηνύην δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE.

19.32. εκαληηθή Ηδηόηεηα Απινύ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 84, από επζεία θαη ζε θύθιν.
Πξόηαζε 119 (ρήκα 64).
ε θάζε Απιό Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ
=1.
.
.
ΒΓ ΓΔ ΕΑ

(1).
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Απόδεημε.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 5 ηνπ Δςηινλ Μέξνπο).
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 104 (§ 19.11), θάζε Αξκνληθό Δμάπιεπξν
έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο (θπξίεο), ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο Βνεζεηηθήο
Πξόηαζεο 5 (§ 2.5) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, ζα αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε παξαπάλσ ζρέζε (1).
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηνλ ζρεηηθό Οξηζκό).
Αθνύ ην εμάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό, ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα ηεηξάπιεπξα ηνπ ΑΒΓΔ, ΓΓΔΑ, ΔΕΑΓ (νξηζκόο § 16.1β), γηα ηα νπνία ζα είλαη αληίζηνηρα:

ΑΒ ΑΔ ΓΓ ΓΑ ΔΕ ΔΓ
,
,
=
=
=
.
ΒΓ ΔΓ ΓΔ ΑΔ ΕΑ ΓΑ

(2).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (2), κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε θαη κεηά ηηο ζρεηηθέο απινπνηήζεηο, παίξλνπκε:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΑΔ ΓΑ ΔΓ
.
.
=
.
.
=1 ⇒(1).
ΒΓ ΓΔ ΕΑ ΔΓ ΑΔ ΓΑ

Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 119, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Όπσο είδακε ζηελ παξάγξαθν 16.1 α, αλάινγε Πξόηαζε, ηζρύεη θαη γηα
ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ (Γηα ην νπνίν είλαη

ΑΒ ΓΓ
=1), ελώ Αλά.
ΒΓ ΓΑ

ινγεο Πξνηάζεηο ζα απνδείμνπκε όηη αιεζεύνπλ θαη γηα ηα Αξκνληθά Οθηάπιεπξα, Γεθάπιεπξα, θηι (Πξνηάζεηο 120, 121, θηι, αληίζηνηρα).
(γ). Ζ Πξόηαζε απηή δελ απνηειεί Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο, θαζώο δελ αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθό ηεο.
(δ). Ζ Ηδηόηεηα απηή αιεζεύεη θαη ζηηο Αξκνληθέο πλεπζεηαθέο Δμάδεο εκείσλ (Βιέπε Πξόηαζε 84).
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 84, 120, 121.
19.33. εκαληηθή Ηδηόηεηα Απινύ Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 85, από επζεία θαη ζε θύθιν.
Πξόηαζε 120 (ρήκα 65).
ε θάζε Απιό Αξκνληθό Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ θαη ην αληίζηνηρν ζπδπγέο
ηνύηνπ Αζηεξνεηδέο Οθηάπιεπξν ΑΕΓΘΔΒΖΓΑ, είλαη:
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ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΖΘ ΑΕ ΓΘ ΔΒ ΖΓ
.
=
.
=1.
.
.
.
.
ΒΓ ΓΔ ΕΖ ΘΑ ΕΓ ΘΔ ΒΖ ΓΑ

(1).

Απόδεημε.
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1γ), ζην Αξκνληθό Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, πρ ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΕ, ΔΕΖΒ, είλαη Αξκνληθά, ην
δεύγνο ησλ ζεκείσλ Β, Ε, ρσξίδεη αξκνληθά ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Γ θαη
Δ, Ζ. Άξα, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 38 (§ 8.75) θαη επεηδή είλαη
ΑΒ/ΒΓ=ΑΕ/ΕΓ, ζα είλαη θαη:

ΑΒ 2 ΑΕ 2 ΑΖ ΑΔ
=
=
.
.
ΒΓ 2 ΕΓ 2 ΖΓ ΔΓ

(2).

Αθόκε, επεηδή θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΓΓΔΘ, ΖΘΑΓ, είλαη επίζεο Αξκνληθά (νξηζκόο) θαη επεηδή είλαη ΓΓ/ΓΔ=ΓΘ/ΘΔ, αθξηβώο όκνηα βξίζθνπκε θαη όηη
είλαη:

ΓΓ2 ΓΘ 2 ΓΑ ΓΖ
.
=
=
.
ΓΔ2 ΘΔ 2 ΑΔ ΖΔ

(3),

Αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε θαη όηη:

ΔΕ 2 ΔΒ 2 ΔΓ ΔΑ
,
=
=
.
ΕΖ 2 ΒΖ 2 ΓΖ ΑΖ

ΖΘ 2 ΖΓ2 ΖΔ HΓ
.
=
=
.
ΘΑ 2 ΓΑ 2 ΔΑ ΓΑ

(4).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (2)-(4), κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε θαη κεηά ηηο
ζρεηηθέο απινπνηήζεηο πξνθύπηεη ε ζρέζε (1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε απηή δελ απνηειεί Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο, θαζώο δελ
αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθό ηεο.
(β). Παξαηεξνύκε όηη αλάινγεο Πξνηάζεηο, ηζρύνπλ γηα ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ (Γηα ην νπνίν είλαη

ΑΒ ΓΓ
=1) θαη γηα ην Αξκνληθό Δμά.
ΒΓ ΓΑ

πιεπξν ΑΒΓΓΔΕ (Πξόηαζε 119).
(γ). Ζ Ηδηόηεηα απηή αιεζεύεη θαη ζηηο Αξκνληθέο πλεπζεηαθέο Οθηάδεο εκείσλ [Βιέπε Πξόηαζε 85 (§ 15.28)].
(δ). Σν δεύηεξν κέινο ηεο (1), καο θαλεξώλεη όηη ε Πξόηαζε 120, αιεζεύεη
θαη ζην Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Οθηάπιεπξν ΑΕΓΘΔΒΖΓΑ.
(ε). Ζ Πξόηαζε απηή πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα Πξόηαζε θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
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(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 38, 85, 119, 121.
19.34. εκαληηθή Ηδηόηεηα Απινύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 86, από επζεία θαη ζε θύθιν.
Πξόηαζε 121 (ρήκα 81).
ε θάζε Απιό Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ θαη ην αληίζηνηρν ζπδπγέο ηνύηνπ Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΘΔΒΗΕΓΚΖΓΑ, είλαη:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΖΘ ΗΚ ΑΘ ΔΒ ΗΕ ΓΚ ΖΓ
.
=
.
.
=1.
.
.
.
.
.
ΒΓ ΓΔ ΕΖ ΘΗ ΚΑ ΘΔ ΒΗ ΕΓ ΚΖ ΓΑ

(1).

Θ

Ζ

(ν)

Ε

Η

Ο
Δ
Λ

Κ

Γ
Α
Γ

Β

ρήκα 81.
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Απόδεημε.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Πξόηαζε 38).
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ), ζην Αξκνληθό Γεθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, πρ ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΖ θαη ΕΖΘΒ, είλαη Αξκνληθά,
ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Β, Ζ ρσξίδεη αξκνληθά ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Γ
θαη Ε, Θ. Άξα, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 38 (§ 8.75) θαη επεηδή είλαη
ΑΒ/ΒΓ=ΑΖ/ΖΓ, ζα είλαη θαη:

ΑΒ 2 ΑΖ 2 ΑΘ ΑΕ
.
=
=
.
ΒΓ 2 ΖΓ 2 ΘΓ ΕΓ

(2).

Αθόκε, επεηδή θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΓΓΔΗ θαη ΘΗΚΓ, είλαη επίζεο Αξκνληθά
(νξηζκόο) θαη επεηδή είλαη ΓΓ/ΓΔ=ΓΗ/ΗΔ, αθξηβώο όκνηα, βξίζθνπκε θαη όηη
είλαη:

ΓΓ2 ΓΗ2 ΓΚ ΓΘ
.
=
=
.
ΓΔ2 ΗΔ 2 ΚΔ ΘΔ

(3),

Αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε θαη όηη:

ΔΕ 2 ΔΑ 2 ΔΒ ΔΚ
,
=
=
.
ΕΖ2 ΑΖ 2 ΒΖ ΚΖ
ΖΘ 2 ΖΓ 2 ΖΓ HΒ
,
= 2 =
.
ΓΗ ΒΗ
ΘΗ 2
ΓΗ
ΗΚ 2
ΗΔ 2
ΗΕ ΗΓ
.
.
2 =
2 =
ΕΑ ΓΑ
ΚΑ
ΔΑ

(4).

Έηζη, κε πνιιαπιαζηαζκό, θαηά κέιε ησλ ζρέζεσλ: (2), (3), (4), παίξλνπκε:

ΑΒ 2 ΓΓ2 ΔΕ 2 ΖΘ 2 ΗΚ 2 ΑΘ ΔΒ ΗΕ ΓΚ ΖΓ
.
.
.
.
=
.
.
.
.
.=
ΒΓ 2 ΓΔ2 ΕΖ 2 ΘΗ 2 ΚΑ 2 ΘΔ ΒΗ ΕΓ ΚΖ ΓΑ
ΑΖ 2 ΓΗ 2 ΔΑ 2 ΖΓ 2 ΗΔ 2
.
.
.
.
=1,
ΖΓ 2 ΗΔ 2 ΑΖ 2 ΓΗ 2 ΔΑ 2

(5).

θαζώο ην ηξίην κέινο ηεο (5) απινπνηείηε θαη γίλεηαη ίζν κε 1.
Άξα, από ηελ (5), εύθνια παίξλνπκε ηελ ζρέζε (1).
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Πξόηαζε 37).
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ) ζην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, πρ ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΖ θαη ΕΖΘΒ, είλαη Αξκνληθά,
ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Β, Ζ, ρσξίδεη αξκνληθά ηα δύν
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δεύγε ζεκείσλ Α, Γ θαη Ε, Θ. Άξα, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 37 (§ 8.74) θαη
επεηδή ,

ΑΒ ΑΖ
, ζα είλαη :
=
ΒΓ ΖΓ

ΑΒ ΓΕ ΒΘ
=1
.
.
ΒΓ ΕΒ ΘΑ

(6)

θαη

ΑΖ ΓΕ ΒΘ
=1.
.
.
ΖΓ ΕΒ ΘΑ

(7).

Αθόκε, επεηδή θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΓΓΔΗ θαη ΘΗΚΓ, είλαη επίζεο Αξκνληθά
(νξηζκόο) θαη επεηδή είλαη

ΓΓ ΔΘ ΓΚ
=1
.
.
ΓΔ ΘΓ ΚΓ

ΑΒ ΑΖ
, αθξηβώο όκνηα βξίζθνπκε θαη όηη:
=
ΒΓ ΖΓ

(8)

θαη

ΓΗ ΔΘ ΓΚ
=1.
.
.
ΗΔ ΘΓ ΚΓ

(9).

Αλ ζπλερίζνπκε όπσο παξαπάλσ, βξίζθνπκε θαη όηη:

ΔΕ ΖΚ ΕΒ
=1,
.
.
ΕΖ ΚΕ ΒΔ

(10)

θαη

ΔΑ ΖΚ ΕΒ
=1,
.
.
ΑΖ ΚΕ ΒΔ

(11).

ΖΘ ΗΒ ΘΓ
=1,
.
.
ΘΗ ΒΘ ΓΖ

(12)

θαη

ΖΓ ΗΒ ΘΓ
=1,
.
.
ΓΗ ΒΘ ΓΖ

(13).

ΗΚ ΑΓ ΚΕ
=1,
.
.
ΚΑ ΓΚ ΕΗ

(14)

θαη

ΗΔ ΑΓ ΚΕ
=1.
.
.
ΔΑ ΓΚ ΕΗ

(15).

Έηζη, κε πνιιαπιαζηαζκό, θαηά κέιε ησλ ζρέζεσλ: (6), (8), (10), (12), (14),
παίξλνπκε:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΖΘ ΗΚ ΑΘ ΔΒ ΗΕ ΓΚ ΖΓ
.
.
.
.
=
.
.
.
.
.
ΒΓ ΓΔ ΕΖ ΘΗ ΚΑ ΘΔ ΒΗ ΕΓ ΚΖ ΓΑ

(16).

Όκνηα, από ηηο (7), (9), (11), (13), (15), εύθνια πξνθύπηεη:

ΑΘ ΔΒ ΗΕ ΓΚ ΖΓ ΑΖ ΓΗ ΔΑ ΖΓ ΗΔ
.
.
=
.
.
.
.
=1,
.
.
ΘΔ ΒΗ ΕΓ ΚΖ ΓΑ ΖΓ ΗΔ ΑΖ ΓΗ ΔΑ

(17).

θαζώο ην ηξίην κέινο ηεο (17) απινπνηείηε θαη γίλεηαη ίζν κε 1.
Δπνκέλσο, από ηηο (16) θαη (17), παίξλνπκε εύθνια ηελ ζρέζε (1).
3νο Σξόπνο (Με βάζε ηνλ ζπλδπαζκό ησλ Πξνηάζεσλ 38 θαη 37).
Δξγαδόκελνη όπσο θαη ζηνλ παξαπάλσ ηξόπν 1, από ηα πξώην θαη ηξίην
κέιε ησλ (2), (3), (4), παίξλνπκε:

ΑΒ 2 ΓΓ2 ΔΕ 2 ΖΘ 2 ΗΚ 2 ΑΘ ΔΒ ΗΕ ΓΚ ΖΓ
.
.
.
.
=
.
.
.
.
.
ΒΓ 2 ΓΔ2 ΕΖ 2 ΘΗ 2 ΚΑ 2 ΘΔ ΒΗ ΕΓ ΚΖ ΓΑ

(18).

ηε ζπλέρεηα, εξγαδόκελνη όπσο ζηνλ παξαπάλσ ηξόπν 2 θαη κόλν από
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ηηο (6), (8), (10), (12), (14), παίξλνπκε ηελ (16).
Έηζη, από ηηο (16) θαη (18), εύθνια παίξλνπκε:

ΑΒ 2 ΓΓ2 ΔΕ 2 ΖΘ 2 ΗΚ 2 ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΖΘ ΗΚ
.
.
.
.
=
.
.
.
.
⇒
ΒΓ 2 ΓΔ2 ΕΖ 2 ΘΗ 2 ΚΑ 2 ΒΓ ΓΔ ΕΖ ΘΗ ΚΑ
ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΖΘ ΗΚ
.
.
.
.
=1, νπόηε από απηή θαη ηελ (16), πξνθύπηεη ε δεΒΓ ΓΔ ΕΖ ΘΗ ΚΑ
ηνύκελε ζρέζε (1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 121 δελ απνηειεί Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο, θαζώο δελ
αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθό ηεο.
(β). Παξαηεξνύκε όηη αλάινγεο Πξνηάζεηο, ηζρύνπλ θαη γηα ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ (Γηα ην νπνίν είλαη

ΑΒ ΓΓ
=1), γηα ην Αξκνληθό Δμά.
ΒΓ ΓΑ

πιεπξν ΑΒΓΓΔΕ θαη Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ (Πξνηάζεηο 119 θαη 120, αληίζηνηρα).
(γ). Ζ Ηδηόηεηα απηή αιεζεύεη θαη ζηηο Αξκνληθέο πλεπζεηαθέο Γεθάδεο εκείσλ (Πξόηαζε 86).
(δ). Σν δεύηεξν κέινο ηεο (1), καο θαλεξώλεη όηη ε Πξόηαζε 121 αιεζεύεη
θαη ζην Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΘΔΒΗΕΓΚΖΓΑ.
(ε). Ζ Πξόηαζε απηή πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα Πξόηαζε θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 37, 38, 86, 119, 120.
19.35. Γεληθό πκπέξαζκα.
Μεηά ηηο παξαπάλσ Πξνηάζεηο 119-121 θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηηο απνδείμεηο ηνύησλ, θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ γεληθό ζπκπέξαζκα:
Αλάινγε Πξόηαζε, κε ηηο Πξνηάζεηο 119-121, είλαη δπλαηό λα γίλεη θαη λα
απνδεηρζεί όηη αιεζεύεη θαη γηα νπνηνδήπνηε Αξκνληθό Πνιύπιεπξν κε άξηην αξηζκό πιεπξώλ, αξθεί απηό λα θαηαζθεπάδεηαη.

19.36. Γέθαην Σξίην Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ ζε Κύθιν Σεηξάπιεπξνπ.
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Αμηόινγε Ηδηόηεηα εκείνπ Lemoine Απινύ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ.
Κξηηήξην 122 (ρήκα 82).
Κάζε θπξηό Απιό Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), είλαη αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, είλαη:

α' γ'
. =1,
β' δ '

(1).

όπνπ α', β', γ', δ′ είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ ζύγθιηζεο Κ ησλ δηαγώλησλ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ απηνύ, από ηηο πιεπξέο ηνπ ΑΒ=α, ΒΓ=β, ΓΓ=γ,
ΓΑ=δ, αληίζηνηρα.

Απόδεημε.
(ν)

A
α

α'

B
Ο
β

(α). Δπζύ.

Κ

Αλ

δ
δ'

ηεηξάπιεπξν

ΑΒΓΓ είλαη αξκνληθό,
Γ

γ'

β'

ην

Ρ

ζα

απνδείμνπκε

όηη

αιεζεύεη νη ζρέζε (1).
1νο Σξόπνο.

γ

Δπεηδή ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη αξκν-

Γ

ληθό, όπσο ζηηο πα-

ρήκα 82.

ξαηεξήζεηο ησλ Πξνηάζεσλ 112-118 αλα-

θέξεηαη, ε ηνκή ησλ δηαγώληώλ ηνπ, απνηειεί εκείν Lemoine ηνπ ηεηξάπιεπξνπ, γηα ην νπνίν, ζύκθσλα κε γλσζηή Πξόηαζε {Γεσκεηξίεο [31] §
8η(87)(Κξηηήξην) θαη [32] ΗV ζειίδα 54}, ζα είλαη:

α β γ δ
= = = =ι
α' β' γ' δ'

ή

α=ι.α', β=ι.β', γ=ι.γ', δ=ι.δ'.

(2).

Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ηα γλσζηά Κξηηήξην {Παξάγξαθνο 2β(21) ηεο Γεσκεηξίαο [31]}, είλαη:

α γ
ια' ιγ'
.
. =1, ε νπνία ιόγσ ηεο (2), γίλεηαη:
=1 θαη
ιβ' ιδ'
β δ

από ηελ νπνία παίξλνπκε ηελ απνδεηθηέα ζρέζε (1).
2νο Σξόπνο.
Δπεηδή πρ είλαη ∠ΑΚΒ= ∠ΓΚΓ θαη ∠ΚΑΒ= ∠ΚΓΓ ηα ηξίγσλα ΚΑΒ, ΚΓΓ είλαη

475 . πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο.

όκνηα, νπόηε ζύκθσλα κε ηα γλσζηά, ζα είλαη:

α α'
= .
γ γ'

(3).

Με όκνην αθξηβώο ηξόπν, βξίζθνπκε θαη όηη:

β β'
= .
δ δ'

(4).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (3), (4), κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε, παίξλνπκε:

α γ α' γ'
. = . .
β δ β' δ '

(5).

Άξα, αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην γλσζηό Κξηηήξην 2β(21), ε (5) γίλεηαη::

α γ α' γ'
α' γ'
. = . =1 ή
. =1, πνπ είλαη. απνδεηθηέα ζρέζε (1).
β δ β' δ '
β' δ '
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ αιεζεύεη ε (1), ζα απνδείμνπκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, είλαη
αξκνληθό.
Βξίζθνπκε, όπσο ζην επζύ ηνπ παξαπάλσ ηξόπνπ 2, όηη αιεζεύνπλ νη
ζρέζεηο (3) θαη (4), από ηηο νπνίεο παίξλνπκε ηελ (5).
Έηζη, επεηδή αιεζεύεη θαη ε (1), ε (5), γίλεηαη:

α γ α' γ'
. = . =1,
β δ β' δ '

ή

α γ
. =1. Σνύην, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 2β(21), ζεκαίλεη
β δ
όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, είλαη πξαγκαηηθά αξκνληθό.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 122 απνηειεί ην δέθαην ηξίην θξηηήξην αξκνληθόηεηαο ηεηξάπιεπξνπ. Σα πξώηα δέθα θξηηήξηα αξκνληθόηεηαο ηνπ αξκνληθνύ ηεηξάπιεπξνπ, έρνπκε επηλνήζεη παιηόηεξα θαη πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν
[31]. Σα Κξηηήξηα 11, 12, 14, απνηεινύλ νη Πξνηάζεηο 33, 35, 133, αληίζηνηρα.
(β). Όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, αλάινγεο Πξνηάζεηο, ηζρύνπλ θαη γηα ην
Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, (Γηα ην νπνίν είλαη:

α' γ' ε'
. . =1), γηα ην Οθηάπιεπξν,
β' δ ' δ '

γηα ην Γεθάπιεπξν, θηι, πνπ όκσο δελ απνηεινύλ Κξηηήξηα Αξκνληθόηεηαο.
(γ). Ζ Πξόηαζε απηή πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν Κξηηήξην θαη όηη ηνύην

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

476 .

πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 123-127.
19.37. εκαληηθή Ηδηόηεηα εκείνπ Lemoine Απινύ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 122 θαη ζην Αξκνληθό Δμάπιεπξν.
Πξόηαζε 123 (ρήκα 74).
ε θάζε Απιό Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη:

πα π γ πε
. . =1,
πβ πδ πδ

(1).

όπνπ πα, πβ, πγ,…, πδ, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ ζύγθιηζεο Κ ησλ δηαγώλησλ (θπξίσλ) ηνπ εμάπιεπξνπ απηνύ, από ηηο πιεπξέο ηνπ ΑΒ=α,
ΒΓ=β, ΓΓ=γ, …,ΕΑ=δ, αληίζηνηρα.

Απόδεημε.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηηο Πξνηάζεηο 104, 112 θαη 119).
Δπεηδή ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε
104 (§ 19.11), ηνύην ζα έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζε ζεκείν Κ (ζεκείν
Lemoine ηνπ εμάπιεπξνπ) γηα ην νπνίν, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 112 (§
19.21), ζα είλαη:

π α πβ π γ π δ π ε π δ 1
=
=
=
=
=
=
γ
δ ι
α β
δ ε

ή

α=ι.πα, β=ι.πβ, γ=ι.πγ, δ=ι.πδ, ε=ι.πε, δ=ι.πδ.
Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 119 (§ 19.32), είλαη:

ιόγσ ηεο (2), γίλεηαη:

(2).

α γ ε
. . =1, ε νπνία
β δ δ

ι.πα ι.π γ ι.πε
.
.
=1 θαη από ηελ νπνία παίξλνπκε
ι.πβ ι.πδ ι.πδ

ηελ απνδεηθηέα ζρέζε (1).
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηηο Πξνηάζεηο 104 θαη 119.).
Δπεηδή ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε
104, ηνύην ζα έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζε ζεκείν Κ (ζεκείν Lemoine
ηνπ εμάπιεπξνπ).
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Δπεηδή πρ είλαη ∠ΑΚΒ= ∠ΓΚΔ θαη ∠ΚΑΒ= ∠ΚΔΓ ηα ηξίγσλα ΚΑΒ, ΚΔΓ είλαη όκνηα, νπόηε ζύκθσλα κε ηα γλσζηά, ζα είλαη:

α πα
.
=
δ πδ

(3).

Με όκνην αθξηβώο ηξόπν, βξίζθνπκε θαη όηη:

ε πε
,
=
β πβ

γ πγ
.
=
δ πδ

(4).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (3), (4), κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε, παίξλνπκε:

α γ ε
πα π γ πε
. . .
. . =
πβ πδ πδ
β δ δ

(5).

Άξα, αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηελ Πξόηαζε 119 (§ 19.32), ζύκθσλα κε
ηελ νπνία είλαη

α γ ε
. . =1, ηόηε από ηελ (5) παίξλνπκε:
β δ δ

πα π γ πε
. . =1,
πβ πδ πδ

πνπ είλαη ε απνδεηθηέα ζρέζε (1).
3νο Σξόπνο (Με βάζε ηηο Πξνηάζεηο 104 θαη 119).
Δπεηδή ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε
104, ηνύην ζα έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζε ζεκείν Κ (ζεκείν Lemoine
ηνπ εμάπιεπξνπ).
Δπεηδή πρ είλαη ∠ΑΚΒ= ∠ΓΚΔ, ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα, γηα ηα ηξίγσλα ΚΑΒ, ΚΓΔ, ζα είλαη:

ΚΑ .ΚΒ (KΑΒ) α.πα
α.πα
ΚΑ .ΚΒ
=
=
ή
. (6).
=
ΚΓ .KE (KΓE) δ.πδ
δ.πδ
ΚΓ .KE

Με όκνην αθξηβώο ηξόπν, βξίζθνπκε θαη όηη:

ε.πε
ΚΔ.ΚΕ (KΔΕ )
=
=
ΚΒ.KΓ (KΒΓ ) β.πβ
Όκνηα βξίζθνπκε θαη όηη:

ε.πε
ΚΔ.ΚΕ
.
=
β.πβ
ΚΒ.KΓ

ή

γ.π γ
ΚΓ.ΚΓ
.
=
δ.πδ
ΚΕ .KΑ

(7).

(8).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (6), (7), (8) κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε θαη κεηά
ηηο ζρεηηθέο απινπνηήζεηο, παίξλνπκε:1=

α γ ε πα π γ πε
. . .
. . .
β δ δ πβ πδ πδ

(9).

Άξα, αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηελ Πξόηαζε 119 (§ 19.32) ζύκθσλα κε
ηελ νπνία είλαη

α γ ε
πα π γ πε
. . =1, ηόηε ε (9), γίλεηαη:: 1=1. . .
ή
πβ πδ πδ
β δ δ
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πα π γ πε
. . =1, πνπ είλαη ε απνδεηθηέα ζρέζε (1).
πβ πδ πδ
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 123 δελ απνηειεί Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο, θαζώο δελ αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθό ηεο.
(β). Παξαηεξνύκε όηη αλάινγεο Πξνηάζεηο, ηζρύνπλ θαη γηα ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ (Γηα ην νπνίν, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 122, είλαη

πα π γ
=1), γηα ην Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, γηα ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν,
.
πβ πδ
θηι.
(γ). Ζ Πξόηαζε 123 αιεζεύεη θαη γηα ην Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Οθηάπιεπξν,
Γεθάπιεπξν, θηι.
(ε). Ζ Πξόηαζε απηή πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα Πξόηαζε θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 104, 112, 119, 124-127.
19.38. εκαληηθή Ηδηόηεηα εκείνπ Lemoine Απινύ Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 123 θαη ζην Αξκνληθό Οθηάπιεπξν.
Πξόηαζε 124 (ρήκα 75).
ε θάζε θπξηό Απιό Αξκνληθό Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, είλαη:

πα π γ πε πε
. . .
=1,
πβ πδ πδ π ζ

(1).

όπνπ πα, πβ, πγ,…, πζ, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ ζύγθιηζεο Κ ησλ δηαγώλησλ (θπξίσλ) ηνπ εμάπιεπξνπ απηνύ, από ηηο πιεπξέο ηνπ ΑΒ=α,
ΒΓ=β, ΓΓ=γ, …,ΘΑ=ζ, αληίζηνηρα.

Απόδεημε.
Δπεηδή ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 105 (§ 19.12), ηνύην ζα έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζε ζεκείν Κ (ζεκείν Lemoine ηνπ νθηάπιεπξνπ) γηα ην νπνίν, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 113
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(§ 19.22), ζα είλαη:

π α πβ π γ π δ π ε π δ πε π ζ 1
=
=
=
=
=
=
=
= ή
γ
δ
ε ζ ι
α β
δ ε

α=ι.πα, β=ι.πβ, γ=ι.πγ, δ=ι.πδ, ε=ι.πε, δ=ι.πδ, ε=ι.πε, ζ=ι.πζ.
Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 120 (§ 19.33), είλαη:

νπνία ιόγσ ηεο (2), γίλεηαη:

(2).

α γ ε ε
. . . =1, ε
β δ δ ζ

ι.πα ι.π γ ι.πε ι.πε
.
=1 θαη από ηελ νπνία
.
.
ι.πβ ι.πδ ι.πδ ι.πζ

παίξλνπκε ακέζσο ηελ απνδεηθηέα ζρέζε (1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 124 δελ απνηειεί Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο, θαζώο δελ αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθό ηεο.
(β). Παξαηεξνύκε όηη αλάινγεο Πξνηάζεηο, ηζρύνπλ θαη γηα ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ (Γηα ην νπνίν, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 122, είλαη:

πα π γ
=1), γηα ην Αξκνληθό Δμάπιεπξν, γηα ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, θηι.
.
πβ πδ
(γ). Ζ Πξόηαζε 124 αιεζεύεη θαη γηα ηα Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Οθηάπιεπξν,
Γεθάπιεπξν, θηι.
(ε). Ζ Πξόηαζε απηή πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα Πξόηαζε θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 105, 113, 120, 122, 123, 125-127.
19.39. εκαληηθή Ηδηόηεηα εκείνπ Lemoine Απινύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 124 θαη ζην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν.
Πξόηαζε 125 (ρήκα 76).
ε θάζε θπξηό Απιό Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη:

α' γ' ε' ε' η'
. . . . =1,
β' δ' δ' ζ' θ '

(1).

όπνπ α′, β′, γ′,…, θ′, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ ζύγθιηζεο Λ ησλ δηαγώλησλ (θπξίσλ) ηνπ δεθάπιεπξνπ απηνύ, από ηηο πιεπξέο ηνπ ΑΒ=α,
ΒΓ=β, ΓΓ=γ, …,ΚΑ=θ, αληίζηνηρα.
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Απόδεημε.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηηο Πξνηάζεηο 106, 114 θαη 121).
Δπεηδή ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΡΕΖΘΗΚ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ
Πξόηαζε 106 (§ 19.13), ηνύην ζα έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζε ζεκείν Λ
(ζεκείν Lemoine ηνπ δεθάπιεπξνπ) γηα ην νπνίν, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην
114 (§ 19.23), ζα είλαη:

α β γ δ
ε δ ε ζ η θ
= = = = = = = = = =ι ή
α' β' γ' δ' ε' δ' ε' ζ' η' θ '

α=ι.α', β=ι.β', γ=ι.γ',

δ=ι.δ', ε=ι.ε', δ=ι.δ', ε=ι.ε', ζ=ι.ζ', η=ι.η', θ=ι.θ'.

(2).

Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 121 (§ 19.34), είλαη:

νπνία, ιόγσ ηεο (2), γίλεηαη:

α γ ε ε η
. . . . =1, ε
β δ δ ζ θ

ια' ιγ' ιε' ιε' ιη'
.
.
.
.
=1 θαη από ηελ νπνία
ιβ' ιδ' ιδ' ιζ' ιθ'

παίξλνπκε ακέζσο ηελ απνδεηθηέα ζρέζε (1).
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηηο Πξνηάζεηο 106 θαη 121).
Δπεηδή ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΡΕΖΘΗΚ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ
Πξόηαζε 106 (§ 19.13), ηνύην ζα έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζε ζεκείν Λ
(ζεκείν Lemoine ηνπ δεθάπιεπξνπ).
Δπεηδή πρ είλαη ∠ΑΛΒ= ∠ΖΛΕ θαη ∠ΛΑΒ= ∠ΛΖΕ ηα ηξίγσλα ΛΑΒ, ΛΖΕ είλαη
όκνηα, νπόηε ζύκθσλα κε ηα γλσζηά, ζα είλαη:

α α'
= .
δ δ'

(3).

Με όκνην αθξηβώο ηξόπν, βξίζθνπκε θαη όηη:

ε ε' γ γ' η
η' ε ε'
= ,
= ,
= ,
= .
β β' ζ ζ' δ δ' θ θ '

(4).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (3), (4), κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε, παίξλνπκε:

α γ ε ε η
α' γ' ε' ε' η'
. . . . = . . . . .
β δ δ ζ θ
β' δ' δ' ζ' θ '

(5).

Άξα, αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηελ Πξόηαζε 121 (19.34), ζύκθσλα κε ηελ
νπνία είλαη

α γ ε ε η
. . . . =1, ηόηε ε (5) γίλεηαη::
β δ δ ζ θ

πνπ είλαη ε απνδεηθηέα ζρέζε (1).

α' γ' ε' ε' η'
. . . . =1,
β' δ' δ' ζ' θ '
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3νο Σξόπνο (Με βάζε ηηο Πξνηάζεηο 106 θαη 121).
Δπεηδή ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΡΕΖΘΗΚ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ
Πξόηαζε 106 (§ 19.13),ηνύην ζα έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζε ζεκείν Λ
(ζεκείν Lemoine ηνπ δεθάπιεπξνπ).
Δπεηδή πρ είλαη ∠ΑΛΒ= ∠ΖΛΕ ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα, γηα ηα ηξί-

ΛΑ.ΛΒ (ΛΑΒ) α.α'
.
=
=
ΛΕ.ΛΖ (ΛΕΖ) δ.δ'

γσλα ΛΑΒ, ΛΖΕ, ζα είλαη:

(6).

Με όκνην αθξηβώο ηξόπν, βξίζθνπκε θαη όηη:

ΛΒ.ΛΓ (ΛΒΓ ) β.β'
ε.ε'
ΛΖ.ΛΘ
=
=
ή
.
=
ΛΖ.ΛΘ (ΛΖΘ ) ε.ε'
β.β'
ΛΒ.ΛΓ

(7).

Όκνηα βξίζθνπκε θαη όηη:

ΛΓ.ΛΓ
γ.γ' ΛΗ.ΛΚ
η..η'
ΛΔ.ΛΕ
ε.ε'
,
,
.
=
=
=
ΛΘ.ΛΗ
ζ.ζ' ΛΓ.ΛΔ
δ.δ' ΛΚ.ΛΑ
θ.θ '

(8).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (6), (7), (8) κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε θαη κεηά
ηηο ζρεηηθέο απινπνηήζεηο, παίξλνπκε:
1=

α γ ε ε η α' γ' ε' ε' η'
. . . . . . . . . .
β δ δ ζ θ β' δ' δ' ζ' θ '

(9).

Άξα, αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηελ Πξόηαζε 121 (§ 19.34), ζύκθσλα κε
ηελ

1=1.

νπνία

είλαη:

α' γ' ε' ε' η'
. . . .
ή
β' δ' δ' ζ' θ '

α γ ε ε η
. . . . =1,
β δ δ ζ θ

ηόηε

ε

(9),

γίλεηαη::

α' γ' ε' ε' η'
. . . . =1, πνπ είλαη ε απνδεηθηέα ζρέζε
β' δ' δ' ζ' θ '

(1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 125 δελ απνηειεί Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο, θαζώο δελ αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθό ηεο.
(β). Παξαηεξνύκε όηη αλάινγεο Πξνηάζεηο, ηζρύνπλ θαη γηα ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ (Γηα ην νπνίν, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 122, είλαη

α' γ'
. =1), γηα ην Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, (Γηα ην νπνίν, ζύκθσλα κε
β' δ '
ηελ Πξόηαζε 123, είλαη:

α' γ' ε'
. . =1), γηα ην Αξκνληθό Οθηάπιεπξν
β' δ ' δ '
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(Πξόηαζε 124), θηι.
(γ). Αλάινγε Πξόηαζε, κε ηελ Πξόηαζε 125, αιεζεύεη θαη ζην Αζηεξνεηδέο
Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ (Πξόηαζε 127).
(δ). Ζ Πξόηαζε απηή πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα Πξόηαζε θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 106, 114. 121-124, 126, 127.
19.40. εκαληηθή Ηδηόηεηα εκείνπ Lemoine Αζηεξνεηδνύο Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 124 θαη ζην Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Οθηάπιεπξν.
Πξόηαζε 126 (ρήκα 77).
ε θάζε Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Οθηάπιεπξν ΑΓΖΒΔΘΓΕΑ, είλαη:

πα π γ πε πε
. . .
=1,
πβ πδ πδ π ζ

(1).

όπνπ πα, πβ, πγ,…, πζ, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ ζύγθιηζεο Κ ησλ δηαγώλησλ (θπξίσλ) ηνπ νθηάπιεπξνπ απηνύ, από ηηο πιεπξέο ηνπ ΑΓ=α,
ΓΖ=β, ΖΒ=γ, …,ΕΑ=ζ, αληίζηνηρα.

Απόδεημε.
Δπεηδή ην νθηάπιεπξν ΑΓΖΒΔΘΓΕΑ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 105 (§ 19.12), ηνύην ζα έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζε ζεκείν Κ (ζεκείν Lemoine ηνπ νθηάπιεπξνπ) γηα ην νπνίν, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 115
(§ 19.24), ζα είλαη:

π α πβ π γ π δ π ε π δ πε π ζ 1
=
=
=
=
=
=
=
= ή
γ
δ
ε ζ ι
α β
δ ε

α=ι.πα, β=ι.πβ, γ=ι.πγ, δ=ι.πδ, ε=ι.πε, δ=ι.πδ, ε=ι.πε, ζ=ι.πζ.
Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 120 (§ 19.33), είλαη:

νπνία ιόγσ ηεο (2), γίλεηαη:

(2).

α γ ε ε
. . . =1, ε
β δ δ ζ

ι.πα ι.π γ ι.πε ι.πε
.
.
.
=1 θαη από ηελ νπνία
ι.πβ ι.πδ ι.πδ ι.πζ

παίξλνπκε ακέζσο ηελ απνδεηθηέα ζρέζε (1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 126 δελ απνηειεί Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο, θαζώο δελ
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αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθό ηεο.
(β). Παξαηεξνύκε όηη αλάινγεο Πξνηάζεηο, ηζρύνπλ θαη γηα ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, γηα ην νπνίν, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 122, είλαη:

πα π γ
=1, γηα ην Αξκνληθό Δμάπιεπξν, γηα ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, θηι.
.
πβ πδ
(γ). Ζ Πξόηαζε 126 αιεζεύεη θαη γηα ηα Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Γεθάπιεπξν
(Πξόηαζε 127), θηι.
(ε). Ζ Πξόηαζε απηή πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα Πξόηαζε θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 105 115, 120, 122–125, 127, θηι.
19.41. εκαληηθή Ηδηόηεηα εκείνπ Lemoine Αζηεξνεηδνύο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 125 θαη ζην Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Γεθάπιεπξν.
Πξόηαζε 127 (ρήκα 78).
ε θάζε Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ, είλαη:

πα π γ πε πε πη
. . .
.
=1,
πβ πδ πδ π ζ πθ

(1).

όπνπ πα, πβ, πγ,…, πθ, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ ζύγθιηζεο Λ ησλ δηαγώλησλ (θπξίσλ) ηνπ δεθάπιεπξνπ απηνύ, από ηηο πιεπξέο ηνπ ΑΓ=α,
ΓΖ=β, ΖΚ=γ, …,ΔΘ=η, ΘΑ=θ, αληίζηνηρα.

Απόδεημε.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηηο Πξνηάζεηο 106, 116 θαη 121).
Δπεηδή ην δεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ
Πξόηαζε 106 (§ 19.13), ηνύην ζα έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζε ζεκείν Λ
(ζεκείν Lemoine ηνπ δεθάπιεπξνπ) γηα ην νπνίν, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην
116 (§ 19.25), ζα είλαη:

π α πβ π γ π δ π ε π δ πε π ζ π η πθ 1
=
=
=
=
=
=
=
= =
=
δ
ε ζ
α β γ δ ε
θ ι
η

ή

α=ι.πα, β=ι.πβ, γ=ι.πγ, δ=ι.πδ, ε=ι.πε, δ=ι.πδ, ε=ι.πε, ζ=ι.πζ, η=ι.πη, θ=ι.πθ.(2).
Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 121 (§ 19.34), είλαη:

α γ ε ε η
. . . . =1, ε
β δ δ ζ θ
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νπνία, ιόγσ ηεο (2), γίλεηαη:

ι.πα ι.π γ ι.πε ι.πε ι.πη
.
.
=1 θαη από ηελ
.
.
ι.πβ ι.πδ ι.πδ ι.πζ ι.πθ

νπνία παίξλνπκε ακέζσο ηελ απνδεηθηέα ζρέζε (1).
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηηο Πξνηάζεηο 106 θαη 121).
Δπεηδή ην δεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ
Πξόηαζε 106 (§ 19.13), ηνύην ζα έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζε ζεκείν Λ
(ζεκείν Lemoine ηνπ δεθάπιεπξνπ).
Δπεηδή πρ είλαη ∠ΑΛΓ= ∠ΗΛΕ θαη ∠ΛΑΓ= ∠ΛΗΕ ηα ηξίγσλα ΛΑΓ, ΛΗΕ είλαη
όκνηα, νπόηε ζύκθσλα κε ηα γλσζηά, ζα είλαη:

α πα
=
.
δ πδ

(3).

Με όκνην αθξηβώο ηξόπν, βξίζθνπκε θαη όηη:

ε πε γ π γ η πη ε πε
=
=
=
,
,
, =
.
β πβ ζ πζ δ πδ θ πθ

(4).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (3), (4), κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε, παίξλνπκε:

α γ ε ε η
πα π γ πε πε πη
. . . . =
. . .
.
.
β δ δ ζ θ
πβ πδ πδ π ζ πθ

(5).

Άξα, αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηελ Πξόηαζε 121 (19.34), ζύκθσλα κε ηελ
νπνία είλαη

α γ ε ε η
. . . . =1, ηόηε ε (5) γίλεηαη::
β δ δ ζ θ

πα π γ πε πε πη
. . .
.
=1,
πβ πδ πδ π ζ πθ

πνπ είλαη ε απνδεηθηέα ζρέζε (1).
3νο Σξόπνο (Με βάζε ηηο Πξνηάζεηο 106 θαη 121).
Δπεηδή ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΡΕΖΘΗΚ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ
Πξόηαζε 106 (§ 19.13),ηνύην ζα έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζε ζεκείν Λ
(ζεκείν Lemoine ηνπ δεθάπιεπξνπ).
Δπεηδή πρ είλαη ∠ΑΛΓ= ∠ΗΛΕ, ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα, γηα ηα ηξίγσλα ΛΑΓ, ΛΗΕ, ζα είλαη:

ΛΑ.ΛΓ (ΛΑΓ ) α.πα
=
=
.
(ΛΕI)
ΛΕ.ΛΗ
δ.πδ

(6).

Με όκνην αθξηβώο ηξόπν, βξίζθνπκε θαη όηη:

ε.πε
ΛΓ.ΛΖ (ΛΓΖ) β.πβ
ΛΗ.ΛΒ
=
=
ή
.
=
(ΛΗΒ) ε.πε
β.πβ
ΛΗ.ΛΒ
ΛΓ.ΛΖ
Όκνηα βξίζθνπκε θαη όηη:

(7).
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γ.π γ ΛΔ.ΛΘ
η.πη
ε.πε
ΛΖ.ΛΚ
ΛΓ.ΛΕ
,
,
.
=
=
=
ζ.πζ
δ.πδ ΛΘ.ΛΑ
θ.πθ
ΛΒ.ΛΔ
ΛΚ.ΛΓ

(8).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (6), (7), (8) κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε θαη κεηά
ηηο ζρεηηθέο απινπνηήζεηο, παίξλνπκε:
1=

α γ ε ε η πα π γ πε πε πη
. . . .
. . .
.
.
β δ δ ζ θ πβ πδ πδ π ζ πθ

(9).

Άξα, αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηελ Πξόηαζε 121 (§ 19.34), ζύκθσλα κε
ηελ νπνία είλαη:

1=1.

α γ ε ε η
. . . . =1, ηόηε ε (9), γίλεηαη::
β δ δ ζ θ

πα π γ πε πε πη
. . . .
πβ πδ πδ π ζ πθ

ή

πα π γ πε πε πη
. . .
.
=1, πνπ είλαη ε απνδεηπβ πδ πδ π ζ πθ

θηέα ζρέζε (1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 127 δελ απνηειεί Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο, θαζώο δελ αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθό ηεο.
(β). Παξαηεξνύκε όηη αλάινγεο Πξνηάζεηο, ηζρύνπλ θαη γηα ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, γηα ην νπνίν, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 122, είλαη

α' γ'
. =1, γηα ην Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, γηα ην νπνίν, ζύκθσλα κε
β' δ '
ηελ Πξόηαζε 123, είλαη:

α' γ' ε'
. . =1, γηα ην Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, θηι.
β' δ ' δ '

(γ). Αλάινγε Πξόηαζε κε ηελ Πξόηαζε 127, αιεζεύεη θαη ζην Αζηεξνεηδέο
Αξκνληθό Οθηάπιεπξν (Πξόηαζε 126).
(δ). Ζ Πξόηαζε απηή πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα Πξόηαζε θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 106, 114. 116, 122-126.

19.42. Γεληθό πκπέξαζκα.
Μεηά ηηο παξαπάλσ Πξνηάζεηο 122-127 θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηηο απνδείμεηο ηνύησλ, θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ γεληθό ζπκπέξαζκα:
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Αλάινγε Πξόηαζε, κε ηηο Πξνηάζεηο 119-127, είλαη δπλαηό λα γίλεη θαη λα
απνδεηρζεί όηη αιεζεύεη θαη γηα νπνηνδήπνηε Αξκνληθό Πνιύπιεπξν θπξηό
ή αζηεξνεηδέο, κε άξηην αξηζκό πιεπξώλ, αξθεί απηό λα θαηαζθεπάδεηαη.

19.43. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Απινύ Δγγεγξακκέλνπ Πεληάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηεξίνπ 117.
Κξηηήξην 128 (ρήκα 83).
Θεσξνύκε ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), θπξηό πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ θαη ην
αληίζηνηρν ηνπ (πνιηθά αληίζηξνθό ηνπ), πεξηγεγξακκέλν (εθαπηνκεληθό)
πεληάπιεπξν αγεεη (όπνπ α ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Δ, Ζ,
όπνπ γ ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Ζ, Η, θνθ).
Σν πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη Αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, νη Αα, Γγ, Δε, Ζε, Ηη,
ζπληξέρνπλ ζε ζεκείν έζησ Λ.

γ

(ν)

Ζ

Θ

Θ'

α
Ε'
Η

Ε

Ο
Δ

Κ'
Λ

Κ

Γ'
η

Γ
Α
Γ

Β' Β
ε
ρήκα 83.

ε

487 . πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο.

Απόδεημε.
α). Δπζύ.
Γειαδή, αλ είλαη Αα∩Γγ∩Δε∩Ζε∩Ηη ≡Λ ,

(1).

ζα απνδείμνπκε όηη ην ΑΓΔΖΗ είλαη αξκνληθό.
ύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό, γηα λα είλαη ην ΑΓΔΖΗ Αξκνληθό (§ 16.1ε),
πξέπεη ζηνλ θύθιν (ν), λα ππάξρνπλ ζεκεία Β, Γ, Ε, Θ, Κ, ηέηνηνη ώζηε ην
θπξηό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, λα είλαη Αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, αλ νη Αα, Γγ, Δε, Ζε, Ηη, ηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν), ζηα ζεκεία Ε, Θ,
Κ, Β, Γ, αληίζηνηρα, ηόηε επεηδή πρ ΑΕ πεξλά από ηνλ πόιν α ηεο ΔΖ, ην
ηεηξάπιεπξν ΔΕΖΑ ζα είλαη Αξκνληθό.
Όκνηα βξίζθνπκε όηη Αξκνληθά είλαη θαη ηα ππόινηπα ηέζζεξα ηεηξάπιεπξα
ηνπ πεληάπιεπξνπ, δειαδή ηα ΖΘΗΓ, ΗΚΑΔ, ΑΒΓΖ, ΓΓΔΗ, είλαη Αξκνληθά,
νπόηε, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 111 (§19.19), ην Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Αξκνληθό, θαζώο, από ηελ ππόζεζε, αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (1).
Έηζη, αθνύ γηα ηηο ηνκέο Β, Γ, Ε, Θ, Κ, ην Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη
αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1ε) θαη ην πεληάπιεπξν
ΑΓΔΖΗ, είλαη Αξκνληθό.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη Αξκνληθό, ζα δείμνπκε όηη νη Αα,
Γγ, Δε, Ζε, Ηη, ζπληξέρνπλ.
Αθνύ ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1 ε), ζηνλ θύθιν (ν), ζα ππάξρνπλ ζεκεία Β', Γ', Ε', Θ', Κ', γηα ηα
νπνία ην θπξηό δεθάπιεπξν ΑΒ'ΓΓ'ΔΕ'ΖΘ'ΗΚ', είλαη Αξκνληθό.
Δπνκέλσο, αθνύ ηνλ ΑΒ'ΓΓ'ΔΕ'ΖΘ'ΗΚ', ζα είλαη Αξκνληθό, Αξκνληθά ζα είλαη θαη ηα δέθα ηεηξάπιεπξά ηνπ:

ΑΒ'ΓΖ, Β'ΓΓ'Θ', ΓΓ'ΔΗ,

Γ'ΔΕ'Κ', ΔΕ'ΖΑ, Ε'ΖΘ'Β', ΖΘ'ΗΓ, Θ'ΗΚ'Γ', ΗΚ'ΑΔ, Κ'Α Β' Ε'.

(2).

Άξα, αθνύ πρ ην ηεηξάπιεπξν ΔΕ'ΖΑ ζα είλαη Αξκνληθό, ε ΑΕ', ζα είλαη ζπδπγήο κε ηελ ΔΖ, νπόηε ε ΑΕ' ζα πεξλά από ηνλ πόιν α ηεο ΔΖ. Γειαδή ηόηε ην Ε' είλαη ηνκή ηεο Αα θαη ηνπ θύθινπ (ν). Αιιά ηελ ηνκή ηνπ Αα θαη ηνπ
θύθινπ (ν) έρνπκε νλνκάζεη Ε.
Σνύην ζεκαίλεη όηη Ε'≡Ε.
Με όκνην ηξόπν βξίζθνκαη θαη όηη:

Β'≡Β, Γ'≡Γ, Θ'≡Θ, Κ'≡Κ.

πλεπώο, αθνύ ηα Β', Γ', Ε', Θ', Κ', ειήθζεζαλ έηζη ώζηε ην δεθάπιεπξν
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ΑΒ'ΓΓ'ΔΕ'ΖΘ'ΗΚ', λα είλαη Αξκνληθό, Αξκνληθό ζα είλαη θαη ην ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ,
νπόηε νη δηαγώληέο ηνπ ΑΕ, ΓΘ, ΔΚ, ΖΒ, ΗΓ, ή νη Αα, Γγ, Δε, Ζε, Ηη, ζα ζπληξέρνπλ ζε ζεκείν έζησ Λ (Πξόηαζε 106, § 19.13).
πκπέξαζκα.
Μεηά ην παξαπάλσ Κξηηήξην Αξκνληθώλ Πεληάπιεπξσλ (Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο θπξηώλ εγγεγξακκέλσλ πεληάπιεπξσλ), εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα:
Κάζε θπξηό πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), είλαη αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, γη’ απηό θαη ην αληίζηνηρν ηνπ (πνιηθά αληίζηξνθό ηνπ),
πεξηγεγξακκέλν (εθαπηνκεληθό) πεληάπιεπξν αγεεη (όπνπ α ε ηνκή ησλ
εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Δ, Ζ, όπνπ γ ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Ζ, Η, θνθ), νη δηαγώληεο Αα, Γγ, Δε, Ζε, Ηη, ηνπ δεθάπιεπξνπ ΑεΓηΔαΖγΗε,
ζπληξέρνπλ.
πλεπώο, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηα Αξκνληθά πεληάπιεπξα, ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό Οξηζκό:
«Αξκνληθό Πεληάπιεπξν νλνκάδεηαη, θάζε θπξηό πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), αλ γη’ απηό θαη ην αληίζηνηρν ηνπ (πνιηθά αληίζηξνθό ηνπ), πεξηγεγξακκέλν (εθαπηνκεληθό) πεληάπιεπξν αγεεη (όπνπ α
ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Δ, Ζ, όπνπ γ ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Ζ, Η, θνθ), νη δηαγώληεο Αα, Γγ, Δε, Ζε, Ηη, ηνπ δεθάπιεπξνπ
ΑεΓηΔαΖγΗε, ζπληξέρνπλ».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Πεληάπιεπξσλ, είλαη πνιύ
ζεκαληηθό, γηαηί καο επηηξέπεη λα έρνπκε έλαλ ελαιιαθηηθό απινύζηεξν
ΟΡΗΜΟ, από ηνλ αξρηθό καο νξηζκό, γηα ηα Αξκνληθά Πεληάπιεπξα, αιιά
θαη γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο, όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζην εμήο.
(β). Σν Κξηηήξην απηό πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα Πξόηαζε θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη ε Πξνηάζεηο 109, 110, 111, 129, 130.
19.44. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Απινύ Δγγεγξακκέλνπ Πεληάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ησλ Κξηηεξίσλ 117 θαη 128.
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Κξηηήξην 129 (ρήκα 83).
Θεσξνύκε ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) θπξηό πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ.
Αλ ζηνλ θύθιν (ν) ππάξρνπλ ζεκεία Β, Γ, Ε, Θ, Κ, γηα ηα νπνία ηα πέληε ηεηξάπιεπξα:

ΑΒΓΖ, ΓΓΔΗ, ΔΕΖΑ, ΖΘΗΓ, ΗΚΑΔ,

(1).

είλαη Αξκνληθά θαη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη θπξηό κε ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο (θπξίεο), ηόηε θαη κόλν ηόηε ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη
Αξκνληθό.

Απόδεημε.
α). Δπζύ.
Γειαδή, αλ γηα ην θπξηό δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη:
ΑΕ∩ΓΘ∩ΔΚ∩ΖΒ∩ΗΓ ≡Λ,

(2)

θαη εάλ ηα ηεηξάπιεπξα ηεο ζρέζεσο (1), είλαη Αξκνληθά, ζα απνδείμνπκε
όηη θαη ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη Αξκνληθό.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Πξόηαζε 128).
Δπεηδή, πρ ην ηεηξάπιεπξν ΔΕΖΑ, από ηελ ππόζεζε είλαη Αξκνληθό, ε ΑΕ,
ζα πεξλά από ηνλ πόιν α ηεο ΔΖ. Όκνηα Βξίζθνπκε όηη θαη νη ΓΘ, ΔΚ, ΖΒ,
ΗΓ, ζα πεξλνύλ από ηνπο πόινπο γ, ε, ε, η, ησλ ΖΗ, ΗΑ, ΑΓ, ΓΔ, αληίζηνηρα,
νπόηε ε ζρέζε (2) γίλεηαη:

Αα∩Γγ∩Δε∩Ζε∩Ηη ≡Λ.

(3).

Έηζη, αθνύ αιεζεύεη ε (3), ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 128 (§ 19.43),
ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖ, είλαη Αξκνληθό.
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Πξόηαζε 111).
Αθνύ ην Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο θαη αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ζα είλαη αξκνληθό (Δπζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 111).
Γειαδή, βιέπνπκε όηη γηα ην Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ ππάξρνπλ ζεκεία Β, Γ, Ε,
Θ, Κ, γηα ηα νπνία ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη αξκνληθό.
Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1 ε), ζεκαίλεη όηη θαη ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη αξκνληθό.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη Αξκνληθό, ζα απνδείμνπκε όηη
ζηνλ θύθιν (ν), ππάξρνπλ ζεκεία Β, Γ, Ε, Θ, Κ, γηα ηα νπνία ζην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ νη ΑΕ, ΓΘ, ΔΚ, ΖΒ, ΗΓ, ζπληξέρνπλ θαη ηα πέληε

490 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

ηεηξάπιεπξα ηεο ζρέζεσο (1), είλαη Αξκνληθά.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Πξόηαζε 128).
Αθνύ ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν
ηνπ Κξηηεξίνπ 128, νη Αα, Γγ, Δε, Ζε, Ηη, ζα ζπληξέρνπλ (όπνπ α ε ηνκή ησλ
εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Δ, Ζ, όπνπ γ ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Ζ, Η, θνθ).
Έηζη, αλ Ε, Θ, Κ, Β, Γ, είλαη νη ηνκέο ησλ Αα, Γγ, Δε, Ζε, Ηη, κε ηνλ θύθιν (ν),
ηόηε γηα ηα Ε, Θ, Κ, Β, Γ, ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ ζα έρεη πξαγκαηηθά
ζπληξέρνπζεο ηηο ΑΕ, ΓΘ, ΔΚ, ΖΒ, ΗΓ θαη ηα πέληε ηεηξάπιεπξα ηεο (1) αξκνληθά, θαζώο νη ΑΕ, ΓΘ, ΔΚ, ΖΒ, ΗΓ, πεξλνύλ αληίζηνηρα από ηνπο πόινπο
α, γ, ε, ε, η, ησλ ΔΖ, ΖΗ, ΗΑ, ΑΓ, ΓΔ.
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Πξόηαζε 106).
Πξαγκαηηθά, αθνύ ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ, είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1ε), ζα ππάξρνπλ ζεκεία Β, Γ, Ε, Θ, Κ, γηα ηα νπνία ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ζα είλαη Αξκνληθό, νπόηε, ζύκθσλα κε
ηελ Πξόηαζε 106 (§ 19.13), νη δηαγώληεο ηνύηνπ ζα ζπληξέρνπλ. Άξα ζα είλαη ΑΕ∩ΓΘ∩ΔΚ∩ΖΒ∩ΗΓ ≡Λ.
Δπίζεο, αθνύ γηα ηα ζεκεία Β, Γ, Ε, Θ, Κ, ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ (§ 16.1δ), απηό ζα έρεη Αξκνληθά θαη ηα δέθα ηεηξάπιεπξά ηνπ, κεηαμύ
ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα πέληε ηεηξάπιεπξά ηεο ζρέζεσο (1).
Γειαδή ηα πέληε ηεηξάπιεπξν ηεο ζρέζεσο (1), είλαη πξαγκαηηθά Αξκνληθά.
πκπέξαζκα.
Μεηά ην παξαπάλσ Κξηηήξην Αξκνληθώλ Πεληάπιεπξσλ (Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο θπξηώλ εγγεγξακκέλσλ πεληάπιεπξσλ), εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα:
Κάζε θπξηό πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), είλαη αξκνληθό,
αλ θαη κόλν αλ, ζηνλ θύθιν (ν) ππάξρνπλ ζεκεία Β, Γ, Ε, Θ, Κ, γηα ηα νπνία
ηα πέληε ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΖ, ΓΓΔΗ, ΔΕΖΑ, ΖΘΗΓ, ΗΚΑΔ, είλαη Αξκνληθά θαη
ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη θπξηό κε ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο (θπξίεο).
Δλαιιαθηηθόο Οξηζκόο ηνπ Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ.
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πλεπώο, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηα Αξκνληθά πεληάπιεπξα, ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό Οξηζκό:
«Αξκνληθό Πεληάπιεπξν νλνκάδεηαη, θάζε θπξηό πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), αλ θαη κόλν αλ, ζηνλ θύθιν (ν) ππάξρνπλ ζεκεία
Β, Γ, Ε, Θ, Κ, γηα ηα νπνία ηα πέληε ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΖ, ΓΓΔΗ, ΔΕΖΑ, ΖΘΗΓ,
ΗΚΑΔ, είλαη Αξκνληθά θαη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη θπξηό κε ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο (θπξίεο)».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Πεληάπιεπξσλ, είλαη πνιύ
ζεκαληηθό, γηαηί καο επηηξέπεη λα έρνπκε έλαλ ελαιιαθηηθό απινύζηεξν
ΟΡΗΜΟ, από ηνλ αξρηθό καο νξηζκό, γηα ηα Αξκνληθά Πεληάπιεπξα, αιιά
θαη γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο, όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζην εμήο.
(β). Σν Κξηηήξην απηό πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα Πξόηαζε θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη ε Πξνηάζεηο 106, 111, 117, 128, 130, 131.
19.45. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Πεληάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ησλ Κξηηεξίσλ 117, 128 θαη 129.
Γηαζέηεη Αλάινγν εκείν Gergonne ην Αξκνληθό Πεληάπιεπξν;
Κξηηήξην 130 (ρήκα 83).
Κάζε Αξκνληθό Πεληάπιεπξν θαη ην αληίζηνηρό ηνπ εθαπηνκεληθό ή πνιηθά
αληίζηξνθό ηνπ πεληάπιεπξν, είλαη νκνινγηθά, ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Σν εθαπηνκεληληθό ή πνιηθά αληίζηξνθν πεληάπιεπξν, θάζε Αξκνληθνύ
Πεληάπιεπξνύ, δηαζέηεη αλάινγν ζεκείν Gergonne, θαη αληίζηξνθα:
Αλ ην εθαπηνκεληληθό ή πνιηθά αληίζηξνθν πεληάπιεπξν, εγγεγξακκέλνπ
ζε θύθιν πεληάπιεπξνπ, δηαζέηεη αλάινγν ζεκείν Gergonne, ηόηε ην δεύηεξν πεληάπιεπξν είλαη Αξκνληθό.

Απόδεημε.
α). Δπζύ.
Γειαδή αλ ΑΓΔΖΗ είλαη Αξκνληθό Πεληάπιεπξν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν)
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θαη αγεεη (όπνπ α είλαη ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Δ, Ζ, όπνπ γ είλαη ε
ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Ζ, Η, θηι), είλαη ην εθαπηνκεληθό ή πνιηθά αληίζηξνθν πεληάπιεπξό ηνπ, ζα απνδείμνπκε όηη είλαη:
Αα∩Γγ∩Δε∩Ζε∩Ηη≡Λ,

(1)

(Σν Λ είλαη αλάινγν κε ην ζεκείν Gergonne ηξηγώλνπ).
Δπεηδή ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν
ηνπ Κξηηήξηνπ 128 (§ 19.43), ζα αιεζεύεη πξαγκαηηθά ε ζρέζε (1). [ηελ νπνία ζρέζε ην Λ είλαη θαη ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ
Γεθάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ην νπνίν είλαη θαη ζεκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, αιιά θαη ηνπ Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ ΑΓΔΖΗ (Κξηηήξηα 114 θαη 117)].
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ γηα ην θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ
θαη γηα ην εθαπηνκεληθό ηνύηνπ Πεληάπιεπξν αγεεη, αιεζεύεη ε ζρέζε (1),
ζα απνδείμνπκε όηη ηόηε ην ΑΓΔΖΗ είλαη Αξκνληθό.
Δπεηδή από ηελ ππόζεζε αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ
Κξηηήξηνπ 128 (§ 19.43), ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη πξαγκαηηθά Αξκνληθό.
πκπέξαζκα.
Μεηά ηα παξαπάλσ θαη επεηδή ην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ Λ ηνπ
αληίζηνηρνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ είλαη θαη ζεκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ απηνύ [Κξηηήξην 114 (§ 19.23)], αιιά θαη ησλ δηδύκσλ
αληίζηνηρώλ ηνπ Αξκνληθώλ Πεληάπιεπξσλ [Κξηηήξην 117 (§ 19.26)], βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα:
«Σν εθαπηνκεληθό ή Πνιηθά αληίζηξνθν πεληάπιεπξν θάζε Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ, δηαζέηεη αλάινγν ζεκείν κε ην ζεκείν Gergonne ηξηγώλνπ, ην
νπνίν θαη ζπκπίπηεη κε ην θνηλό ζεκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ, αιιά θαη ηνπ αληίζηνηρνύ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, πνπ είλαη
ην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ απηνύ».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Παξαηεξνύκε όηη αλάινγεο Πξνηάζεηο, ηζρύνπλ γηα ην Σξίγσλν, θηι.
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(β). Ζ Πξόηαζε απηή, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα Πξόηαζε θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(γ). ηελ νπζία νη Πξνηάζεηο 128 θαη νη παξαπάλσ 130 είλαη νη ίδηεο, αιιά
κε άιιε δηαηύπσζε.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 114, 117, 128, 129, 131.
19.46. εκαληηθή Ηδηόηεηα εκείνπ Lemoine Απινύ Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ησλ Πξνηάζεσλ 117, 128-130.
Πξόηαζε 131 (ρήκα 84).
Θεσξνύκε Αξκνληθό Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) θαη ην
ζεκείν Lemoine Λ ηνύηνπ.
Αλ νη ΑΛ, ΓΛ, ΔΛ, ΖΛ, ΗΛ επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν), ζηα ζεκεία Ε, Θ, Κ, Β,
Γ, αληίζηνηρα, ηόηε θαη ην πεληάπιεπξν ΒΓΕΘΚ είλαη Αξκνληθό θαη έρεη ην
ίδην ζεκείν Lemoine Λ κε ην ΑΓΔΖΗ.

Θ

Ζ
(ν)
δ

ε
πε

Ε
ε

Η

ζ

πδ
πε
Ο

δ
Δ

πζ

η

Λ

πδ

Κ

πη

γ
πγ
Γ

β

Γ

πβ

πθ
πα

α

Β
ρήκα 84.

θ

Α
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Απόδεημε.
Αθνύ ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 117
(§ 19.26), ηνύην ζα δηαζέηεη πξαγκαηηθά ζεκείν Lemoine Λ.
Αλ πα, πγ, πε, πε, πη, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ Λ από ηηο πιεπξέο ΑΓ=α, ΓΔ=γ,
ΔΖ=ε, ΖΗ=ε, ΗΑ=η, αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 117 (επζύ) (§ 19.26),
ζα είλαη:

π α π γ π ε πε π η
=
=
=
= ,
ε
α γ
ε
η
Άξα ζα είλαη πρ θαη:

π ε πε
=
.
ε
ε

(1).

(2).

Δπνκέλσο ζην ηξίγσλν ΔΖΗ ε ΖΛ ή ΖΒ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνο (αληίζηξνθν ηνπ Θεσξήκαηνο 11-14.2 ηεο Γεσκεηξίαο [6]).
Έηζη, ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 6 (§ 2.6) ηνπ Έςηινλ
Μέξνπο, νη ΔΗ, ΖΒ, ζα είλαη ζπδπγείο, νπόηε θαη ην ηεηξάπιεπξν ΒΔΖΗ ζα είλαη Αξκνληθό.
πλεπώο, επεηδή ην ηεηξάπιεπξν ΒΔΖΗ είλαη Αξκνληθό θαη από ηελ ππόζεζε είλαη θαη ΚΔ  ΒΖ  ΓΗ≡Λ, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 34 (§ 8.71) θαη ην ηεηξάπιεπξν ΚΒΓΖ, ζα είλαη Αξκνληθό.
Άξα, αθνύ ην ηεηξάπιεπξν ΚΒΓΖ είλαη Αξκνληθό, ε ΓΚ θαη ε ΒΖ ζα είλαη
ζπδπγείο, νπόηε ε ΒΖ ζα είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνο ηεο ΓΚ ηνπ ηξηγώλνπ
ΚΒΓ [Πξόηαζε 6 (§ 2.6) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο] (αληίζηξνθν)].
Έηζη, όια ηα ζεκεία ηεο ΒΖ, άξα θαη ην Λ, ζα απέρνπλ από ηηο πιεπξέο
ΒΚ=θ, ΒΓ=β απνζηάζεηο, πθ, πβ αλάινγεο ησλ πιεπξώλ απηώλ αληίζηνηρα
(επζύ ηνπ Θεσξήκαηνο 11-14.2 ηεο Γεσκεηξίαο [6]).
Γειαδή, ζα είλαη:

πθ πβ
=
.
θ β

(3).

Με όκνην αθξηβώο ηξόπν απνδεηθλύνπκε όηη θαη νη απνζηάζεηο ηνπ Λ από
ηα δεύγε ησλ πιεπξώλ ΓΒ-ΓΕ, ΕΓ-ΕΘ, ΘΕ-ΘΚ, ΚΘ-ΚΒ, είλαη αλάινγεο ησλ
πιεπξώλ απηώλ.
Γειαδή αιεζεύνπλ νη ζρέζεηο:

πβ π δ π δ π δ π δ π ζ π ζ πθ
=
,
=
,
=
,
=
.
β δ δ δ
δ
ζ ζ θ

(4).
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Από ηηο ζρέζεηο (3), (4) πξνθύπηεη όηη όιεο νη απνζηάζεηο ηνπ Λ από όιεο
ηηο πιεπξέο ηνπ πεληάπιεπξνπ ΒΓΕΘΚ είλαη αλάινγεο πξνο ηηο αληίζηνηρεο
πιεπξέο ηνπ. Σνύην ζεκαίλεη όηη θαη ην πεληάπιεπξν ΒΓΕΘΚ είλαη Αξκνληθό θαη ην Λ είλαη ζεκείν Lemoine θαη γηα ην πεληάπιεπξν απηό [αληίζηξνθν
ηεο Πξόηαζεο 117 (§ 19.26) θαη ην ζρόιηό κεηά ην ζπκπέξαζκά ηεο].
Παξαηεξήζεηο.
(α). Αλάινγεο Πξνηάζεηο είλαη δπλαηόλ λα δηαηππώζνπκε θαη γηα εμάπιεπξα (Πόξηζκα 3 ηνπ Κξηηήξηνπ 139), θηι. Καη ηόηε νη απνδείμεηο γίλνληαη κε
παξεκθεξείο ηξόπνπο, όπσο θαη γηα ηα πεληάπιεπξα ΑΓΔΖΗ θαη ΒΓΕΘΚ.
(β). Ζ Πξόηαζε 131, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 34, 114, 117, 128, 129, 130, 139.
19.47. Αμηόινγε Ηδηόηεηα Απινύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
Πξόηαζε 132 (ρήκα 84).
Σα δίδπκα πεληάπιεπξα, θάζε Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, είλαη αξκνληθά.

Απόδεημε.
Γειαδή, αλ ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη
αξκνληθό, ζα απνδείμνπκε όηη θαη ηα δίδπκα πεληάπιεπξά ηνπ ΑΓΔΖΗ θαη
ΒΓΕΘΚ, είλαη αξκνληθά.
Πξαγκαηηθά, ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη αξκνληθό, θαζώο, ζύκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1 ε), ππάξρνπλ ζηνλ θύθιν (ν) ηα ζεκεία Β, Γ, Ε,
Θ, Κ, γηα ηα νπνία ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη αξκνληθό.
Με όκνην αθξηβώο ηξόπν απνδεηθλύνπκε όηη θαη ην πεληάπιεπξν ΒΓΕΘΚ,
είλαη αξκνληθό.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 132, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 117, 128, 129, 130, 131.
19.48. Σν Γέθαην Σέηαξην Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Σεηξάπιεπξνπ. {Σα άιια Γέθα πξώηα Κξηηήξηα πεξηιακβάλνληαη ήδε ζην βηβιίν
καο [31], ελώ ηα ππόινηπα ηξία είλαη ηα 33, 35 θαη 122}.
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Κξηηήξην 133 (ρήκα 28).
Αλ ΑΓΒΓ είλαη θπξηό ηεηξάπιεπξν εγγεγξακκέλν θύθιν (Ο,ξ) ή (θ) θαη Μ είλαη ην κέζν ηεο δηαγώληνπ ηνπ ΓΓ, ηόηε ην ηεηξάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, ε ΜΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΜΒ.

Απόδεημε.
α). Δπζύ.
Γειαδή, αλ ∠ΑΜΓ= ∠ΓΜΒ, ζα απνδείμνπκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ είλαη
αξκνληθό.
Φέξνπκε ηελ επζεία ΟΜ ε νπνία έζησ όηη ηέκλεη ηελ ΑΒ ζε ζεκείν Ρ. ην
ηξίγσλν ΜΑΒ, ε ΜΓ είλαη από ηελ ππόζεζε δηρνηόκνο ηεο ∠ΑΜΒ θαη είλαη
ΓΜ ⊥ΟΡ. Άξα, ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα ηεο δηρνηόκνπ ηξηγώλνπ (ηξίγσλν ΜΑΒ), ε ηνκή α ησλ ΑΒ θαη ΓΓ θαη ην Ρ ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ην
ηκήκα ΑΒ, νπόηε ην α ζα είλαη έλα ζεκείν ηεο πνιηθήο ηνπ Ρ θαη επεηδή
ΓΜ ⊥ΟΡ θαη ην Μ ζα είλαη έλα δεύηεξν ζεκείν ηεο πνιηθήο απηήο, ε αΜ ή ε
ΓΓ ζα είλαη ε πνιηθή ηνπ Ρ. Βιέπνπκε επνκέλσο όηη ε δηαγώληνο ΑΒ, πεξλά
από ηνλ πόιν Ρ ηεο ΓΓ. Γειαδή νη δηαγώληεο ΑΒ, ΓΓ είλαη ζπδπγείο, σο
πξνο ηνλ θύθιν (θ), νπόηε ζύκθσλα κα ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (Γεσκεηξία [6]
παξάγξαθνο 8-4.10), ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ είλαη αξκνληθό.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ είλαη αξκνληθό, ηόηε ζα απνδείμνπκε όηη

∠ΑΜΓ= ∠ΓΜΒ.
Πξαγκαηηθά, αθνύ ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ είλαη αξκνληθό ε δηαγώληόο ηνπ
ΑΒ, ζα πεξλά από ηνλ πόιν Ρ ηεο δηαγώληνπ ηνπ ΓΓ (νξηζκόο Αξκληθνύ
Σεηξάπιεπξνπ).
Αθόκε, από ην Ρ, σο γλσζηό, ζα πεξλά θαη ε θάζεηε ΟΜ ζηελ ΓΓ. Σνύην
ζεκαίλεη όηη ν πόινο Ρ ηεο ΓΓ, είλαη ε ηνκή ησλ ΑΒ θαη ΟΜ.
Άξα, ηα α, Ρ ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα ζεκεία Α, Β θαη επεηδή ΜΓ ⊥ΟΡ,
ζύκθσλα κε ην γλσζηό Θεώξεκα ησλ δηρνηόκσλ ηξηγώλνπ (αληίζηξνθν),
ζην ηξίγσλν ΑΜΒ, ε ΓΜ ή ΓΓ ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΜΒ.
(δ). Γηεξεύλεζε.
1/. ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ε ΓΓ πεξλά από ην κέζνλ Ν ηνπ ΑΒ ή Ν≡α,

497 . πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο.

ηόηε γηα λα είλαη ∠ΑΜΓ= ∠ΓΜΒ ή ∠ΑΜα= ∠αΜΒ, πξέπεη ην ηξίγσλν ΑΜΒ λα
είλαη ηζνζθειέο. Αιιά ηόηε Μα ⊥ΑΒ θαη επεηδή ΜΓ ⊥ΟΡ, ζα είλαη ΑΒ//ΟΜ.
Γειαδή ζηελ εηδηθή πεξίπησζε απηή, γηα λα είλαη ην ΑΓΒΓ αξκνληθό πξέπεη ΑΒ ⊥ΓΓ (ή ε ΓΓ λα είλαη κεζνθάζεηε ζηελ ΑΒ) θαη επνκέλσο ην Ρ ζα
βξίζθεηαη ζην άπεηξν.
2/. Δίλαη θαλεξό όηη ην ίδην Κξηηήξην 133, ηζρύεη θαη γηα ην κέζνλ Ν ηεο άιιεο δηαγώληνπ ΑΒ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ ΑΓΒΓ. Γειαδή ε ΝΒ είλαη δηρνηόκνο
ηεο γσλίαο ΓΝΓ.
Παξαηεξήζεηο.ε
(α). Ζ Πξόηαζε 133 απνηειεί ην δέθαην ηέηαξην θξηηήξην αξκνληθόηεηαο ηεηξάπιεπξνπ. Σα πξώηα δέθα θξηηήξηα αξκνληθόηεηαο ηνπ αξκνληθνύ ηεηξάπιεπξνπ, έρνπκε επηλνήζεη παιηόηεξα θαη πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν
[31]. Σα Κξηηήξηα 11, 12, 13, απνηεινύλ νη Πξνηάζεηο 33, 35, 122, αληίζηνηρα.
(β). Ζ Πξόηαζε 133, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 33, 35, 122.
19.49. Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ κε βάζε Αξκνληθή Σεηξάδα.
Δύθνινο Σξόπνο Καηαζθεπήο Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε Γλσζηήο Καηαζθεπήο, από Δπζεία θαη ζε Κύθιν.
Καηαζθεπή 134 (ρήκα 85).
ε θύθιν (θ) ζεσξνύκε ην δεύγνο ζεκείσλ Α, Β. ηνλ ίδην θύθιν (θ) λα νξηζζεί δεύηεξν δεύγνο ζεκείσλ Γ, Γ, ηα νπνία λα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα ζεκεία Α, Β θαη ζε κέξε πνπ έρνπλ ιόγν κ/λ (όπνπ κ, λ είλαη δνζέληα ηκήκαηα).
Γειαδή πνπ είλαη:

ΑΓ ΑΓ κ
=
= ,
ΓΒ ΓΒ λ

(1).

ή κε δεύηεξε δηαηύπσζε:
ε θύθιν (θ) λα εγγξαθεί αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ ηνπ νπνίνπ δίλνληαη
νη θνξπθέο Α, Β θαη ηνπ νπνίνπ νη θνξπθέο Γ, Γ, ρσξίδνπλ αξκνληθά ηηο θνξπθέο ηνπ Α, Β θαη ζε κέξε πνπ έρνπλ ιόγν κ/λ. Γειαδή αιεζεύεη ε ζρέζε
(1).
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Λύζε.
(θ)

(α). Αλάιπζε.

Γ

Έζησ όηη ην ηε-

(ι)

ηξάπιεπξν ΑΓΒΓ

Κ

είλαη ην δεηνύκελν. Σόηε ηνύην ζα

Μ
Α

Γ'

Β

Λ

Γ'

είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (θ)

Γ

θαη ζα είλαη αξκνληθό, νπόηε ζύκθσλα κε ην θξηηήξην 2 αξκνληθόηε-

ρήκα 85.

ηαο ηεηξάπιεπξνπ
[Πξόηαζε 2β(21) ηνπ βηβιίνπ καο [31] ή ηελ
Γεσκεηξία [6] παξάγξαθνο 8-4.10], ζα έρεη:

ΑΓ ΑΓ
=
.
ΓΒ ΓΒ

(2).

ΑΓ ΑΓ κ
=
= .
ΓΒ ΓΒ λ

(3).

ΑΓ.ΒΓ=ΑΓ.ΒΓ ή
Αθόκε, από ηελ ππόζεζε, είλαη θαη:

Έηζη, αλ Γ' είλαη ε ηνκή ηεο δηρνηόκνπ ηεο γσλίαο Γ κε ηελ ΑΒ, ζα είλαη:

ΑΓ ΑΓ' κ
=
= .
ΓΒ Γ' Β λ
Άξα, από ηηο (3), (4) ⇒

ΑΓ ΑΓ ' κ
=
= .
ΓΒ Γ' Β λ

(4).

(5).

Ζ (5), θαλεξώλεη όηη θαη ε ΓΓ' είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίεο Γ.
{H απόδεημε ηνπ όηη νη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ Γ, Γ ηέκλνπλ ηελ ΑΒ ζην ίδην
ζεκείν Γ', κπνξεί λα βαζηζηεί θαη ζην θξηηήξην 3 αξκνληθόηεηαο ηνπ ηεηξάπιεπξνπ, παξάγξαθνο 2β(22) ηνπ παξαπάλσ βηβιίνπ καο [31]}.
Αλ Γ' είλαη ην ζπδπγέο αξκνληθό ηνπ Γ' σο πξνο ηα Α, Β θαη γξάςνπκε ηνλ
Απνιιώλην θύθιν κε δηάκεηξν Γ'Γ', ηόηε απηόο, σο γλσζηό, ζα πεξλάεη θαη
από ηα Γ, Γ. Γειαδή ηα Γ, Γ είλαη ηνκέο ηνπ θύθινπ (θ) θαη ηνπ Απνιιώληνπ
θύθινπ κε δηάκεηξν Γ'Γ'.
Έηζη επεηδή ηα Γ', Γ', θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηα γλσζηά ( Καηαζθεπή 237
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ζειίδα 234 ηνπ βηβιίνπ Γεσκεηξίαο [21]), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Με ζεκεία Γ', Γ', ρσξίδνπκε ην ηκήκα ΑΒ αξκνληθά κε ιόγν κ/λ θαηά ηα
γλσζηά (Πξόβιεκα 237 ζειίδα 234 ηεο Γεσκεηξίαο [21]).
Με δηάκεηξν ηελ Γ'Γ', γξάθνπκε ηνλ Απνιιώλην θύθιν (ι), ν νπνίνο ηέκλεη
ηνλ δνζέληα θύθιν (θ), ζηα ζεκεία Γ, Γ. Λέκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ είλαη ην δεηνύκελν αξκνληθό.
(γ). Απόδεημε.
Σν ηεηξάπιεπξν απηό είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (θ), από ηελ θαηαζθεπή ηνπ.
Αθόκε, επεηδή ν θύθινο (ι) είλαη Απνιιώληνο γηα ην ηξίγσλν ΓΑΒ ε ΓΓ' ζα
είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ. Οκνίσο θαη ε ΓΓ' ζα είλαη ε δηρνηόκνο ηεο
γσλίαο Γ, ηνπ ηξηγώλνπ ΓΑΒ.
Άξα, ζα είλαη:

ΑΓ' κ ΑΓ ΑΓ
ΑΓ ΑΓ
= =
=
, ή
=
ή ΑΓ.ΒΓ=ΑΓ.ΒΓ. Σνύην,
ΓΒ ΓΒ
Γ' Β λ ΓΒ ΓΒ

ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ θξηηήξηνπ 2 {Πξόηαζε 2β(21) ηνπ βηβιίνπ
καο [31]} θαη πνπ εύθνια απνδεηθλύεηαη, ην ηεηξάπιεπξν απηό ζα είλαη αξκνληθό.
(γ). Γηεξεύλεζε.
Δπεηδή ηα Γ' θαη Γ' θαηαζθεπάδνληαη πάληνηε θαη επεηδή ην Γ' ζα βξίζθεηαη
κέζα ζην ΑΒ θαη άξα κέζα ζηνλ θύθιν (θ), ελώ ην Γ' έμσ, νπόηε θαη ν θύθινο (ι) ζα θαηαζθεπάδεηαη πάληνηε, επνκέλσο θαη νη θύθινη απηνί ζα ηέκλνληαη θαη άξα πάληνηε ζα έρνπκε ηα ζεκεία Γ, Γ.
ηελ πεξίπησζε πνπ λ=κ, ηόηε εύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ην Γ' ζπκπίπηεη
κε ην κέζνλ ηεο ΑΒ θαη άξα ην Γ′ ζα βξίζθεηαη ζην άπεηξν. Δπίζεο, ηόηε ηα
Γ, Γ ζα ζπκπίπηνπλ κε ηα κέζα ησλ δύν ηόμσλ ηεο ΑΒ, νπόηε ηα ηξίγσλα
ΓΑΒ, ΓΑΒ ζα είλαη ηζνζθειή θαη ε ΓΓ ζα είλαη κεζνθάζεηε ηεο ΑΒ θαη άξα
απηή ζα είλαη δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (θ) θαη ζα πεξλά από ην ζεκείν Γ'≡Μ
(κέζνλ ηνπ ΑΒ).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Καηαζθεπή 134 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη ε Καηαζθεπή 134, απνηειεί επέθηαζε γλσζηνύ
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Πξνβιήκαηνο {Καηαζθεπή 237, ζειίδα 234 ηνπ βηβιίνπ [21]}, από επζεία θαη
ζε θύθιν.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 99, 135.
19.50. Γύν Δύθνινη Σξόπνη Καηαζθεπήο Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε Γλσζηήο Καηαζθεπήο, από Δπζεία θαη ζε Κύθιν.
Καηαζθεπή 135 (ρήκα 86).
ε θύθιν (Ο,ξ) ή (θ), δίλνληαη ηξία ζεκεία Α, Γ, Β. ηνλ ίδην θύθιν λα νξηζζεί ζεκείν Γ, ην νπνίν κε ην Γ λα ρσξίδνπλ αξκνληθά ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Α, Β, ή ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ λα είλαη αξκνληθό.

Π

Λύζε.
θέςεηο.

Γ

Α

Δπεηδή πξέπεη, ην δεύγνο
Ν

ησλ ζεκείσλ Γ, Γ, λα ρσξίδεη αξκνληθά, ην δεύγνο

ΑΓ ΑΓ
=
ΓΒ ΓΒ

Β

Ο
Μ

ησλ ζεκείσλ Α, Β. Γειαδή
πξέπεη λα είλαη:

α

(θ)

ή ΑΓ.ΒΓ=ΑΓ.ΒΓ, ή ην ηε-

Ρ

ρήκα 86.
Γ

ηξάπιεπξν ΑΓΒΓ λα είλαη
αξκνληθό {Γλσζηό Κξηηήξην 2 αξκνληθόηεηαο ηεηξάπιεπξνπ, Πξόηαζε
2β(21) ηνπ βηβιίνπ καο [31], ή ηελ Γεσκεηξία [6] παξάγξαθνο 8-4.10}.
Με άιια ιόγηα δεηείηαη λα θαηαζθεπαζζεί αξκνληθό ηεηξάπιεπξν, ηνπ νπνίνπ δίλνληαη νη ηξεηο θνξπθέο ηνπ Α, Γ, Β θαη δεηείηαη λα νξηζζεί ε ηέηαξηε Γ, πνπ πξνθαλώο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηνλ θύθιν (θ).
Γηα λα επηηύρνπκε ηνύην, ζα πξέπεη λα βαζηζζνύκε ζε θάπνην από ηα δέθα
ηέζζεξα Κξηηήξηα ηνπ αξκνληθνύ ηεηξάπιεπξνπ ή ηνλ νξηζκό ηνπ.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ).
(α). Αλάιπζε.
ύκθσλα ηνλ νξηζκό ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ (Γεσκεηξία [6] παξάγξαθνο 8-4.10), νη δηαγώληέο ηνπ πξέπεη λα είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύ-
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θιν, νπόηε πρ ε δηαγώληόο ηνπ ΓΓ πξέπεη λα δηέξρεηαη από ηνλ πόιν Π ηεο
ΑΒ. Άξα, απηή ζα πεξλά από ηα δύν γλσζηά ζεκεία ηεο Γ, Π, νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Βξίζθνπκε, θαηά ηα γλσζηά ηνλ πόιν Π ηνπ ΑΒ, σο πξνο ηνλ θύθιν. Φέξνπκε ηελ ΠΓ ε νπνία ηέκλεη ηελ ηνλ (θ) ζην Γ. Λέκε όηη ην δεηνύκελν ζεκείν είλαη ην Γ.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ε ΓΓ, από ηελ θαηαζθεπή ηεο, πεξλά από ην πόιν Π ηεο ΑΒ, νη δηαγώληεο ηνπ ηεηξάπιεπξνπ ΑΓΒΓ ζα είλαη ζπδπγείο, νπόηε ζύκθσλα κε ηνλ
νξηζκό, ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ, ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ ζα είλαη
πξαγκαηηθά αξκνληθό θαη άξα ηα Γ, Γ ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα ζεκεία Α, Β.
πλεπώο, ην Γ είλαη ην δεηνύκελν ζεκείν.
2νο Σξόπνο (Με βάζε ην θξηηήξην 14).
(α). Αλάιπζε.
Έλαο πνιύ εύθνινο ηξόπνο, όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε, είλαη αλ βαζηζζνύκε
ζην Κξηηήξην 14 Αξκνληθόηεηαο Σεηξάπιεπξνπ, πνπ δώζακε παξαπάλσ,
κε ηελ Πξόηαζε 133 (§ 19.48) θαη πνπ ηόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ
θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Οξίδνπκε ην κέζν Ν ηεο ΑΒ, θέξνπκε ηελ ΓΝ ε νπνία έζησ όηη ζρεκαηίδεη
κε ηελ ΑΒ γσλία θ.
Με θνξπθή ην Ν θαη από ην κέξνο ηεο ΑΒ πνπ δελ βξίζθεηαη ε ΓΝ, θέξνπκε
επζεία ε νπνία λα ζρεκαηίδεη κε ηελ ΑΒ γσλία θ, ε νπνία ηέκλεη ηνλ θύθιν
(θ) ζην Γ. Λέκε όηη ην δεηνύκελν ζεκείν είλαη ην Γ.
(γ). Απόδεημε.
ύκθσλα

κε

ην

επζύ

ηνπ

Κξηηεξίνπ

14

(Πξόηαζε

133),

αθνύ

∠ΓΝΒ= ∠ΒΝΓ=θ, ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ ζα είλαη αξκνληθό, νπόηε θαη ηα Γ,
Γ, ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα ζεκεία Α, Β.
Παξαηεξήζεηο.ε
(α). Δύθνινο ηξόπνο επίζεο είλαη ε θαηαζθεπή απηή λα γίλεη κε βάζε ην
θξηηήξην 11, πνπ δώζακε παξαπάλσ, ζηελ Πξόηαζε 33 (§ 8.5), ζύκθσλα
κε ην νπνίν είλαη ΑΝ2 = ΝΓ.ΝΓ, νπόηε βξίζθνπκε θαηά ηα γλσζηά ην ΝΓ=α,
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θαζώο έρνπκε ηα ΑΝ θαη ΝΓ. Έηζη, ην Γ ζα αλήθεη ζηνλ θύθιν (θ) αιιά θαη
ζε θύθιν (Ν, α).
(β). Δίλαη θαλεξό όηη ηέηνηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο αξκνληθνύ ηεηξάπιεπξνπ, κπνξνύκε λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ 14, όζα δειαδή είλαη θαη ηα γλσζηά
καο, κέρξη ηώξα θξηηήξηα Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ.
(γ). ην Πξόβιεκα απηό είλαη δπλαηό, αληί ηνπ ζεκείνπ Γ, λα δίλεηαη ν ιόγνο ΑΓ/ΓΒ=κ/λ [(Καηαζθεπή 134 (§ 19.49)].
(δ). Δίλαη θαλεξό όηη ε Πξόηαζε 135, απνηειεί επέθηαζε γλσζηήο Πξόηαζεο (πκπιήξσκα Γεσκεηξίαο [2] § 6.6, εθαξκνγή 1, ζειίδα 46), από επζεία θαη ζε θύθιν.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 61, 99, 134
19.51. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Σξαπέδηνπ.
Δηδηθό Σξαπέδην.
Κξηηήξην 136 (ρήκα 87).
Κάζε ηζνζθειέο ηξαπέδην είλαη αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ νη ίζεο πιεπξέο
ηνπ είλαη ίζεο κε ηελ πιεπξά ηεηξαγώλνπ ηνπ νπνίνπ ε δηαγώληνο είλαη ίζε
κε ηε δηαγώλην ηνπ ηξαπεδίνπ απηνύ, ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Κάζε Αξκνληθό Σξαπέδην, είλαη ηζνζθειέο θαη νη ίζεο πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο
κε ηελ πιεπξά ηεηξαγώλνπ ηνπ νπνίνπ ε δηαγώληνο είλαη ίζε κε ηε δηαγώλην ηνπ ηξαπεδίνπ απηνύ, θαη αληίζηξνθα,
θάζε ηζνζθειέο ηξαπέδην, ηνπ νπνίνπ νη ίζεο πιεπξέο είλαη ίζεο κε ηελ
πιεπξά ηεηξαγώλνπ ην νπνίν έρεη δηαγώλην ίζε κε ηελ δηαγώλην ηνπ ηξαπέδηνπ απηνύ, είλαη αξκνληθό.

Λύζε
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε ην Αξκνληθό Σξαπέδην ΑΒΓΓ, κε ΑΒ//ΓΓ.
Δπεηδή ην δνζκέλν ηξαπέδην είλαη αξκνληθό ηεηξάπιεπξν, ζύκθσλα κε ηνλ
ζρεηηθό νξηζκό ηνπ Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ (§ 16.1α), ζα είλαη εγγξάςηκν
ζε θύθιν έζησ (Ο, ξ) ή (ν) θαη άξα ζα είλαη ηζνζθειέο κε έζησ ΑΓ=ΒΓ=β,
ΑΓ=ΒΓ=ι θαη κε ΑΒ=α, ΓΓ=γ. Θα απνδείμνπκε όηη είλαη:

ι=β 2 .
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Πξαγκαηηθά, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 2β(21) ηεο Γεσκεηξίαο καο [31], ή ηνπ
Θεσξήκαηνο 8-4.10-ηεο Γεσκεηξίαο [6], ζα είλαη:
Αθόκε, επεηδή ην ηεηξά-

ββ=αγ ή β2=αγ.

(1).
Κ'

Κ

πιεπξν απηό είλαη εγγξάςηκν, ζύκθσλα κε ην 10
Θεώξεκα ηνπ Πηνιεκαίνπ
θαη αλ ιεθζεί ππόςε ε (1),
ζα είλαη:
ι2=β2+β2

Α

Β
α

ιι=αγ+ββ ή
ή

ι2=2β2

ή

β

β

ι=β 2 .
(Δπίζεο

ι

(2).ε

ι

πιεξνθνξηαθά
2

είλαη θαη ι =αγ+αγ=2αγ ή

Γ

γ

ι2=2αγ ή ι= 2αγ ). (3).
Γειαδή,

Ο

πξαγκαηηθά

Γ

(ν)

ε

ρήκα 87.

πιεπξά β ηνπ ηξαπεδίνπ,

ζύκθσλα κε ηε ζρέζε (2), είλαη ίζε κε ηελ πιεπξά ηεηξάγσλνπ ηνπ νπνίνπ
ε δηαγώληνο είλαη ίζε κε ηε δηαγώλην ι ηνπ ηξαπέδηνπ απηνύ.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ (ΑΓ=ΒΓ), έρεη ηηο ίζεο πιεπξέο ηνπ
ΑΓ=ΒΓ=β, ίζεο κε ηελ πιεπξά ηεηξαγώλνπ πνπ έρεη δηαγώλην ίζε κε ηελ
δηαγώληό ηνπ δνζκέλνπ ηξαπέδηνπ, ή όηη αλ είλαη ι=β 2 , ζα δείμνπκε όηη
ηνύην είλαη αξκνληθό.
ι2=2β2 ή ι2=β2+β2.

Πξαγκαηηθά, ηόηε ζα είλαη:

(4).

Αθόκε επεηδή ην δνζκέλν ηξαπέδην είλαη ηζνζθειέο, ζα είλαη εγγξάςηκν ζε
θύθιν (Ο, ξ) ή (ν), νπόηε ζα ηζρύεη θαη ην 10 Θεώξεκα Πηνιεκαίνπ. Άξα, ζα
είλαη θαη:

ιι=αγ+ββ

ή

ι2=β2+αγ.

(5).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (4), (5) ⇒ β +β = β +αγ ή β =αγ ή ββ=αγ.
2

2

2

2

(6).

Δπνκέλσο αθνύ αιεζεύεη ε (6) , ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ Κξηηήξην
2β(21) (αληίζηξνθν), ην ηξαπέδην ΑΒΓΓ, ζα είλαη αξκνληθό.
(δ). Γηεξεύλεζε.
--ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ νη δηαγώληεο ηνπ ηζνζθεινύο ηξαπέδηνπ είλαη
ίζεο κε ηε δηάκεηξν ηνπ θύθινπ, ηόηε ε (2) γίλεηαη: ι=2ξ=β 2

ή β=ξ 2 .
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Σνύην θαλεξώλεη όηη ε κε παξάιιειεο πιεπξέο β ηνπ ηξαπέδηνπ, είλαη ίζεο
κε ηελ πιεπξά ηνπ εγγεγξακκέλνπ ζηνλ θύθιν απηό ηεηξάγσλνπ, νπόηε
πξνθαλώο ην ηξαπέδην ζα είλαη ηεηξάγσλν, θαζώο ηόηε ην ηξαπέδην ζα
πξέπεη λα είλαη θαη νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν θαη άξα α=γ, αγ=
β2=α2=γ2 ή α=β=γ.
--ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ε κεγάιε βάζε ηνπ ηζνζθεινύο ηξαπεδίνπ είλαη ίζε κε ηε δηάκεηξν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ θύθινπ (γ=2ξ), ηόηε:
Από ην νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΓΓ πξνθύπηεη όηη β2+ι2= (2ξ)2=4ξ2, ε νπνία
ιόγσ ηεο ζρέζεσο (2), γίλεηαη:
β2+2β2=4ξ2 ή 3β2=4ξ2

ή

β=

2
.ξ 3 .
3

(7).

Ζ ζρέζε (7) ζεκαίλεη όηη ηόηε ε πιεπξά β είλαη ίζε κε ηα 2/3 ηεο πιεπξάο
ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ εγγεγξακκέλνπ ζηνλ ίδην θύθιν (Ο,ξ).
Αθόκε ηόηε, ε (7) ιόγσ ηεο (1) γίλεηαη:

2
αγ = . ξ 3 ή
3

2
α2ξ = . ξ 3
3

ή

α=

2
γ
. ξ= .
3
3

(8).

πκπέξαζκα.
Από ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε όηη:
«Όηαλ ε κεγάιε βάζε γ Αξκνληθνύ Σξαπέδηνπ, γίλεηαη κέγηζηε δπλαηή ίζε
κε 2ξ, ηόηε ε κηθξή βάζε α, γίλεηαη ειάρηζηε δπλαηή ίζε κε

2
γ
.ξ ή = .»
3
3

Πόξηζκα..
Κάζε ηζνζθειέο ηξαπέδην, αλ έρεη ηελ κεγάιε ηνπ βάζε ίζε κε ηε δηάκεηξν
ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ θύθινπ θαη ηε κηθξή ηνπ βάζε ίζε κε ην ηξίην ηεο
κεγάιεο, ηόηε ηνύην είλαη αξκνληθό.

Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά ηόηε, αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο (7) θαη (8), ζα είλαη:
αγ=

2
4 2
. ξ .3 =( . ξ. 3 )2=ββ ή αγ=ββ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ην ηξαπέδην απηό,
3
9

είλαη αξκνληθό.
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Παξαηεξήζεηο.ε
(α). Από ην Κξηηήξην 136, ζπκπεξαίλνπκε όηη ην Αξκνληθό Σξαπέδην είλαη
«Δηδηθό Σξαπέδην».
(β). ην Αξκνληθό Σξαπέδην ΑΒΓΓ, νη βάζεηο ΑΒ, ΓΓ κε ηηο δηαγώληεο ΑΓ,
ΒΓ, ζπλδένληαη κε ηελ ζρέζε ι2=2αγ [ζρέζε (3)].
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 137, 138.
19.52. Σξεηο Σξόπνη Καηαζθεπήο Αξκνληθνύ Σξαπεδίνπ.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 90, από Δπζεία θαη ζε Κύθιν.
Καηαζθεπή 137 (ρήκα 88).
ε θύθιν (Ο, R) λα εγγξαθεί Αξκνληθό Σξαπέδην ΑΓΒΓ ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ε
κία δηαγώληνο ΑΒ=2η θαη έηζη ώζηε ΑΒ=ΓΓ=2η ≤2R (όπνπ η δνζκέλν ηκήκα),
ή κε άιιε δηαηύπσζε:
ε θύθιν (Ο, R) ζεσξνύκε ην δεύγνο ζεκείσλ Α, Β. ηνλ ίδην θύθιν λα νξηζζεί δεύηεξν δεύγνο ζεκείσλ Γ, Γ ηα νπνία λα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα ζεκεία Α, Β θαη έηζη ώζηε ΑΒ=ΓΓ=2η ≤2R (όπνπ η δνζκέλν ηκήκα).

Λύζε 1ε (Με πόινπο θαη πνιηθέο).

Γ

Γ'

(α). Αλάιπζε.
Αλ ΑΓΒΓ είλαη ην δεηνύκελν Αξκνληθό
2τ

Σξαπέδην, ηόηε ζύκθσλα κε ηα γλσζηά ε
Λ'

ΓΓ ζα πξέπεη λα πεξλά από ηνλ πόιν Ν
ηεο γλσζηήο καο ρνξδήο ΑΒ.
Αθόκε πξέπεη λα είλαη θαη:

Ο

Α

Λ
ξ

R

R
Θ

Θ' 2τ Κ

ΑΒ=ΓΓ=2η ≤2R.
Έηζη, επεηδή ην Ν θαηαζθεπάδεηαη θαη ν

Γ'

Μ

Γ

θύθινο (Ο, R) πξέπεη λα απνθόπηεη από
ηελ επζεία ΝΓ ηκήκα ΓΓ=ΑΒ= 2η, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Σνπνζεηνύκε, θαηά ηα γλσζηά, ζηνλ θύθιν
(Ο, R) ρνξδή ΑΒ=2η, νξίδνπκε ηνλ πό-

Ν
ρήκα 88.

Β
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ιν Ν ηεο ρνξδήο ΑΒ θαη από ην Ν θέξνπκε, θαηά ηα γλσζηά, εθαπηνκέλε
ΝΛ ζηνλ νκόθεληξν θύθιν (Ο, ξ) κε ηνλ θύθιν (Ο, R), ν νπνίνο έρεη αθηίλα
ξ ίζε κε ηελ απόζηαζε ΟΚ ηνπ Ο από ηελ ΑΒ, ε νπνία ηέκλεη ηνλ θύθιν (Ο,
R) ζηα ζεκεία Γ, Γ (ην Γ κεηαμύ ησλ Ν, Γ). Λέκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ
είλαη ην δεηνύκελν Αξκνληθό Σξαπέδην.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ε ΓΓ πεξλά από ηνλ πόιν Ν ηεο ΑΒ, νη ρνξδέο ΑΒ, ΓΓ είλαη ζπδπγείο, νπόηε ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ είλαη αξκνληθό (Οξηζκόο Αξκνληθόηεηαο
εγγεγξακκέλνπ ηεηξάπιεπξνπ, Γεσκεηξία [6] παξάγξαθνο 8-4,10).
Αθόκε, επεηδή ξ=ΟΛ=ΟΚ, ε ΓΓ είλαη ίζε κε ηε ρνξδή ΑΒ=2η, νπόηε θαη
ΑΓ=ΒΓ (ηζνζθειέο ηξαπέδην).
(γ). Γηεξεύλεζε.
Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ην πξόβιεκα απηό έρεη πάληνηε δύν ιύζεηο,
ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ ΟΝ, θαζώο εθαπηόκελεο από ην Ν ζηνλ θύθιν
(Ο, ξ), άγνληαη πάληνηε δύν (ε ΝΓΓ θαη ε ΝΓ'Γ').
(Βιέπε ζρεηηθά θαη ηελ δηεξεύλεζε ηνπ Κξηηεξίνπ 136).
Λύζε 2ε (Μεηξηθή).
(α). Αλάιπζε.
Αλ ΑΓΒΓ είλαη ην δεηνύκελν Αξκνληθό Σξαπέδην, ηόηε επεηδή απηό είλαη αξκνληθό, θαηά ηα γλσζηά, ζα είλαη θπξηό, εγγξάςηκν ζε θύθιν θαη ζα έρεη:
ΑΓ.ΒΓ=ΑΓ.ΒΓ.
Αθόκε, από ηελ ππόζεζε είλαη: ΑΒ=ΓΓ=2η.

(1).
(2).

Έηζη, εύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ην εγγεγξακκέλν ηεηξάπιεπξν απηό ζα είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην, νπόηε έζησ όηη έρεη: ΑΓ//ΒΓ θαη ΑΓ=ΒΓ.

(3).

Δπνκέλσο , ε (1) ιόγσ ηεο (3) γίλεηαη: ΑΓ2=ΒΓ2=ΑΓ.ΒΓ.

(4).

Αλ ιάβνπκε ππόςε ηηο (2), (3) θαη αλ εθαξκόζνπκε ην Θεώξεκα ηνπ Πηνιεκαίνπ, ζην ηξαπέδην απηό, ζα έρνπκε:
ΑΒ.ΓΓ= ΑΒ2=ΓΓ2=ΑΓ.ΒΓ+ΑΓ.ΒΓ=ΑΓ2+ΑΓ.ΒΓ=4η2.

(5).

Ζ (5), ιόγσ ησλ (1), (2) (4), γίλεηαη:
ΑΒ2= ΓΓ2=2ΑΓ2 =2ΑΓ.ΒΓ = 4η2 ή ΑΓ2= 2η2 ή ΑΓ=ΒΓ= η 2 .
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε ΑΓ θαηαζθεπάδεηαη σο δηαγώληνο ηεηξαγώλνπ

(6).
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πιεπξάο η.
Άξα, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
ην δνζκέλν θύθιν (Ο,R) ηνπνζεηνύκε, θαηά ηα γλσζηά, ρνξδή ΑΒ=2η.
Καηαζθεπάδνπκε ηηο ίζεο πιεπξέο ΑΓ=ΒΓ= η 2 , όπσο πάξα πάλσ αλαθέξακε θαη γξάθνπκε ηνπο θύθινπο (Α,ΑΓ), (Β,ΒΓ), πνπ ηέκλνπλ ηνλ θύθιν (Ο,
R) ζηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Γ, Γ' θαη Γ', Γ, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ην θαζέλα από ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΒΓ, ΑΓ'ΒΓ' απνηεινύλ ην δεηνύκελν ηξαπέδην.
(γ). Απόδεημε.
Σν ΑΓΒΓ είλαη πξαγκαηηθά ην δεηνύκελν, θαζώο:
Δίλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (Ο, R), έρεη ΑΒ=2η θαη ΑΓ=ΒΓ= η 2 , νπόηε
ην ηεηξάπιεπξν απηό ζα είλαη ηζνζθειέο θαη άξα ζα έρεη θαη ίζεο δηαγώληεο
ΑΒ=ΓΓ=2η.
Δμάιινπ, από ηα παξαπάλσ θαη ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα Πηνιεκαίνπ ζα
είλαη: ΑΒ2= ΓΓ2=ΑΓ2 +ΑΓ.ΒΓ = 4η2 ή (η 2 )2 +ΑΓ.ΒΓ =2η2 +ΑΓ.ΒΓ= 4η2 ή επεηδή ΑΓ= η 2 ή ΑΓ2=2η2, ζα είλαη θαη: ΑΓ.ΒΓ=2η2 =ΑΓ2=ΑΓ.ΑΓ=ΑΓ.ΒΓ ή
ΑΓ.ΒΓ=ΑΓ.ΒΓ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ είλαη αξκνληθό,
θαζώο απηό είλαη θαη εγγεγξακκέλν. Άξα είλαη ην δεηνύκελν. Όκνηα βξίζθνπκε όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΓ'ΒΓ' απνηειεί ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Λύζε 3ε (Με εθαξκνγή ηνπ Κξηηεξίνπ 136).
Ζ απόδεημε απηή γίλεηαη όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαπάλσ ηξόπν 2, αιιά
ηώξα κε εθαξκνγή ηνπ Κξηηεξίνπ 136, όπνπ απαηηείηαη, αθνύ βξνύκε όηη
ΑΓ=ΒΓ=η 2 , από ηε ζρέζε 2η=ΑΓ 2 , πνπ ζην Κξηηήξην 136, έρνπκε απνδείμεη όηη ηζρύεη.
(γ). Γηεξεύλεζε..
Από ηα παξαπάλσ δηαπηζηώλνπκε όηη ην πξόβιεκα έρεη πάληνηε δύν ιύζεηο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ιύζε 2, είλαη ΑΓ=ΒΓ= η 2 .
Γειαδή, ε θάζε κία από ηηο κε παξάιιειεο πιεπξέο θάζε αξκνληθνύ
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ηξαπεδίνπ, είλαη ίζε κε ηε δηαγώλην ηεηξαγώλνπ πιεπξάο ίζεο κε ηε κηζή
δηαγώλην ηνπ ηξαπεδίνπ απηνύ.
(β). Μηα ηξίηε δηαηύπσζε ηεο Πξόηαζεο 137, είλαη θαη ε εμήο:
«ε θύθιν (Ο, R), λα εγγξαθεί αξκνληθό ηξαπέδην ΑΓΒΓ, ηνπ νπνίνπ δίλεηαη
ε δηαγώληνο ΑΒ=2η».
(γ). Ζ Πξόηαζε 137 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ,
ελώ απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 90, από επζεία θαη ζε θύθιν.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 89, 90, 136, 138.
19.53. Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 89, από Δπζεία θαη ζε Κύθιν.
Γελίθεπζε ηεο Καηαζθεπήο 137.
Καηαζθεπή 138 (ρήκα 89).
ε δνζκέλν θύθιν (Ο, R) ή λα εγγξαθεί ηεηξάπιεπξν ΑΓΒΓ, ην νπνίν λα είλαη αξκνληθό θαη ηνπ νπνίνπ δίλνληαη νη δηαγώληεο ΑΒ=2η ≤2R, ΓΓ=2η' ≤2R
(όπνπ η, η′ δνζκέλα ηκήκαηα),
ή κε άιιε δηαηύπσζε:
ε δνζκέλν θύθιν (Ο, R) ή ζεσξνύκε ην δεύγνο ζεκείσλ Α, Β. ηνλ ίδην θύθιν λα νξηζζεί δεύηεξν δεύγνο ζεκείσλ Γ, Γ, ηα νπνία λα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα ζεκεία Α, Β θαη έηζη ώζηε ΑΒ=2η ≤2R, ΓΓ=2η' ≤2R (όπνπ η, η' δνζκέλα ηκήκαηα).

Λύζε .
θεπηόκαζηε θαη εξγαδόκαζηε θαη εδώ όπσο αθξηβώο ζηελ πξώηε ιύζε
ηεο Καηαζθεπήο 137, κε ηε δηαθνξά ηελ ΝΓΓ, θέξνπκε εθαπηνκέλε από ηνλ
πόιν Ν ζε νκόθεληξν θύθιν κε ηνλ (Ο, R) θαη ν νπνίνο έρεη αθηίλα ξ, ίζε κε
ηελ θάζεηε πιεπξά νξζνγώληνπ ηξηγώλνπ, πνπ έρεη ππνηείλνπζα R θαη ηελ
άιιε θάζεηε πιεπξά ηνπ, ίζε κε η'. Γειαδή ξ2=R2-η'2.
(γ). Γηεξεύλεζε.
Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ην πξόβιεκα απηό έρεη πάληνηε δύν ιύζεηο, αξθεί λα είλαη: 2η ≤2R θαη 2η' ≤2R.
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Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Καηαζθεπή 138 πηζηεύνπκε όηη είλαη
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ξ

Λ'

Γ'

2τ

Μ

Β

Γ
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19.54. Σέηαξην Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο
Δγγεγξακκέλνπ Δμάπιεπξνπ.

Ν
ρήκα 89.

Κξηηήξην 139 (ρήκα 64).
Αλ θπξηνύ εγγεγξακκέλνπ ζε θύθιν εμάπιεπξνπ, νη ηξεηο δηαγώληέο ηνπ
(θπξίεο), απνηεινύλ αληίζηνηρα ηνπο θνξείο ησλ ζπκκεηξνδηάκεζσλ ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελόο από ηα δίδπκα ηξίγσλα ηνπ εμάπιεπξνπ απηνύ, ηόηε θαη
κόλν ηόηε ην εμάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), κε
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ (Πξόηαζε 104). Θα δείμνπκε όηη νη ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ, είλαη νη θνξείο
ησλ ζπκκεηξνδηάκεζσλ ησλ δίδπκσλ ηξηγώλσλ ΑΓΔ θαη ΒΓΕ.
Πξαγκαηηθά, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (§
16.1β), αξκνληθό ζα είλαη θαη πρ ην ηεηξάπιεπξν ΓΓΔΑ, νπόηε, ζύκθσλα
κε ηνλ νξηζκό ησλ Αξκνληθώλ Σεηξάπιεπξσλ (§ 16.1α), νη δηαγώληεο ΑΓ,
ΓΔ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ απηνύ, ζα είλαη ζπδπγείο, σο πξνο ηνλ θύθιν (ν).
Άξα βιέπνπκε όηη ε ΑΓ είλαη ζπδπγήο κε ηελ πιεπξά ΓΔ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ,
νπόηε ε ΑΓ ζα είλαη ν θνξέαο ηεο ζπκκεηξνδηάκεζνπ ηνπ ίδηνπ ηξηγώλνπ
(αληίζηξνθν ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζε 6, § 2.6, Έςηινλ Μέξνπο).
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Όκνηα βξίζθνπκε όηη ζην αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΕΑΒΓ ε ΑΓ είλαη ζπδπγήο
κε ηελ πιεπξά ΒΕ ηνπ ηξηγώλνπ ΓΒΕ, νπόηε ε ΑΓ ζα είλαη ν θνξέαο ηεο
ζπκκεηξνδηάκεζνπ ηνπ ηξηγώλνπ ΓΒΕ.
Με όκνην ηξόπν εξγαδόκελνη, βξίζθνπκε όηη αιεζεύνπλ θαη ηα ππόινηπα
δεηνύκελα.
πλεπώο, βιέπνπκε όηη νη ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνη θαη ησλ δύν
ηξηγώλσλ ΑΓΔ θαη ΒΓΕ (θνξείο).
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην δνζκέλν εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη θπξηό, εγγεγξακκέλν ζε
θύθιν (Ο, R) θαη νη δηαγώληέο ηνπ ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνη (θνξείο) πρ ηνπ δίδπκνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ ή ΒΓΕ, ηόηε ην εμάπιεπξν απηό είλαη
αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, αλ νη ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνη (θνξείο) πρ ηνπ δίδπκνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ, ηόηε, ζύκθσλα κε ηε Βνεζεηηθή Πξόηαζε 6, § 2.6,
Έςηινλ Μέξνπο (επζύ), ηα δεύγε ΑΓ-ΓΔ, ΒΔ-ΑΓ, ΓΕ-ΔΑ ζα είλαη ζπδπγή. Έηζη, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ησλ Αξκνληθώλ Σεηξάπιεπξσλ (§ 16.1α), ηα
ηεηξάπιεπξα ΓΓΔΑ, ΔΕΑΓ, ΑΒΓΔ ζα είλαη αξκνληθά, νπόηε ζύκθσλα ηελ
Κξηηήξην 109 ( § 19.17, αληίζηξνθν) Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ ην εμάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό.
ην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε θαη όηαλ καο δίλεηαη όηη νη ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ είλαη
ζπκκεηξνδηάκεζνη (θνξείο) ηνπ δίδπκνπ ηξηγώλνπ ΒΓΕ.
Πόξηζκα 1.
Οη ηξεηο θνξπθέο θάζε ηξηγώλνπ θαη νη ηξεηο ηνκέο ησλ ζπκκεηξνδηάκεζσλ
ηνπ κε ηνλ πεξηγεγξακκέλν ηνπ θύθιν, απνηεινύλ θνξπθέο Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.

Απόδεημε.
Θεσξνύκε ην ηξίγσλν ΑΓΔ. Αλ νη ζπκκεηξνδηάκεζνη ηνπ ηέκλνπλ ηνλ πεξηγεγξακκέλν ηνπ θύθιν ζηα ζεκεία Γ, Ε, Β αληίζηνηρα, ηόηε ην εμάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό.
Ζ απόδεημε ηνύηνπ πξνθαλώο, είλαη άκεζε ζπλέπεηα ηνπ αληίζηξνθνπ ηεο
παξαπάλσ Πξόηαζεο 139 ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ.
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Πόξηζκα 2.
Αλ ζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν εμάπιεπξν, κε ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο, ην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ είλαη ζεκείν Lemoine ηνπ ελόο
ηνπιάρηζηνλ από ηα δίδπκα ηξίγσλά ηνπ, ηόηε θαη κόλν ηόηε ην εμάπιεπξν
απηό είλαη αξκνληθό.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ. ύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 104,
ηνύην ζα έρεη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ. Θα δείμνπκε όηη ην Κ είλαη ην ζεκείν Lemoine
ησλ ηξηγώλσλ ΑΓΔ, ΒΓΕ.
ύκθσλα κε ην επζύ ηνπ παξαπάλσ Κξηηεξίνπ 139, νη ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ, είλαη νη
θνξείο ησλ ζπκκεηξνδηάκεζσλ ησλ ηξηγώλσλ ΑΓΔ, ΒΓΕ, νπόηε ην ζεκείν
ζύγθιηζεο ηνπο Κ, είλαη ην ζεκείν Lemoine θαη ησλ δύν ηξηγώλσλ ΑΓΔ,
ΒΓΕ.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ζε δνζκέλν θπξηό εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν
(Ο, R), είλαη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ θαη ην Κ είλαη ην ζεκείν Lemoine ηνπ ηξηγώλνπ
ΑΓΔ ή ηνπ ΒΓΕ, ζα δείμνπκε όηη ην εμάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό.
Αλ πρ ην Κ είλαη ην ζεκείν Lemoine ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ, ηόηε νη ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ,
πνπ πεξλνύλ από ην Κ, ζα είλαη θαη ζπκκεηξνδηάκεζνη ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ,
νπόηε ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ παξαπάλσ Κξηηεξίνπ 139, ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό.
Παξαηήξεζε.
Δίλαη πξνθαλέο όηη ε απόδεημε ηνπ Πνξίζκαηνο 2, κπνξεί λα βαζηζζεί ζηε
Βνεζεηηθή Πξόηαζε 6, § 2.6, Έςηινλ Μέξνπο.
Πόξηζκα 3.
Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΓΔ, ην ζεκείν Κ Lemoine ηνπ ηξηγώλνπ απηνύ θαη (ν) ν
πεξηγεγξακκέλνο θύθινο (ν) ηνπ ηδίνπ ηξηγώλνπ. Αλ νη ΑΚ, ΓΚ, ΔΚ, επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Γ, Ε, Β, αληίζηνηρα, λα απνδεηρζεί όηη ην
Κ είλαη ζεκείν Lemoine θαη ηνπ ηξηγώλνπ ΒΓΕ.
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Απόδεημε.
1νο Σξόπνο (Με βάζε ην Πόξηζκα 1).
ύκθσλα κε ην παξαπάλσ Πόξηζκα 1, αθνύ ην Κ είλαη ζεκείν Lemoine
ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ, νη θνξπθέο Α, Γ, Δ, θαη νη ηνκέο Γ, Ε, Β, ησλ ΑΚ, ΓΚ, ΔΚ,
κε ηνλ θύθιν (ν), ζα απνηεινύλ θνξπθέο ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕ.
Έηζη, αθνύ ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1β), ηνύην ζα έρεη αξκνληθά ηα ηεηξάπιεπξά ηνπ ΓΔΕΒ,
ΕΑΒΓ, ΒΓΓΕ.
Άξα, αθνύ πρ ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΒ είλαη αξκνληθό νη ΒΔ θαη ΓΕ ζα είλαη
ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), νπόηε ζην ηξίγσλν ΒΓΕ ε ΒΔ ζα είλαη
ζπκκεηξνδηάκεζόο ηνπ (Αληίζηξνθν ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 6, § 2.6, Έςηινλ Μέξνπο).
Όκνηα, βξίζθνπκε όηη θαη νη ΑΓ θαη ΓΕ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνη ηνπ ηξηγώλνπ ΒΓΕ θαη επεηδή νη ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ, ζπληξέρνπλ από ηελ ππόζεζε ζην Κ,
ηνύην ζα είλαη εκείν Lemoine θαη γηα ηα ηξίγσλν ΒΓΕ.
2νο Σξόπνο (Αλαιπηηθόο).
Δπεηδή, πρ ε ΑΓ ζα είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ νη ΑΓ, ΓΔ,
ζα εί λαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν) (Δπζύ ηεο Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο
6, § 2.6, Έςηινλ Μέξνπο).
Άξα, ην ηεηξάπιεπξν ΓΓΔΑ ζα είλαη αξκνληθό.
Με όκνην αθξηβώο ηξόπν βξίζθνπκε όηη θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΔΕΑΓ, ΑΒΓΔ,
είλαη αξκνληθά.
Έηζη, αθνύ πρ ην ηεηξάπιεπξν ΓΓΔΑ είλαη αξκνληθό θαη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ,
αξκνληθό ζα είλαη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΕΑΒΓ (Δπζύ ηεο Πξόηαζεο 34, §
8.71). Σνύην ζεκαίλεη όηη νη ΑΓ θαη ΒΕ, είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν
(ν).
Δπνκέλσο, ε ΑΓ είλαη ζπκκεηξνδίάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΒΓΕ (Αληίζηξνθν
Βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 6, § 2.6, Έςηινλ Μέξνπο).
Με όκνην ηξόπν βξίζθνπκε όηη ζπκκεηξνδηάκεζνη ηνπ ηξηγώλνπ ΒΓΕ είλαη
θαη νη ΒΔ, ΓΕ, θαη επεηδή απηέο πεξλνύλ από ην Κ, ηνύην είλαη ζεκείν Lemoine θαη γηα ην ηξίγσλν ΒΓΕ.
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Παξαηήξεζε.
Αλάινγε Πξόηαζε έρεη γίλεη θαη γηα ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν Πξόηαζε 131.
Γεληθέο Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 139 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Σα 1ν, 20, 30, 40, 50, Κξηηήξηα ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, δίλνληαη ζηηο
Πξνηάζεηο 96, 109, 112, 139, 140, αληίζηνηρα.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 104, 109, 131.
19.55. Πέκπην Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Δμάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξηνπ 139.
Κξηηήξην 140 (ρήκα 90).
Αλ ζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν εμάπιεπξν, νη ηξεηο δηαγώληέο ηνπ
(θπξίεο), πεξλνύλ αλά κία αληίζηνηρα από ηξεηο κε δηαδνρηθέο θνξπθέο ηνπ
εμάπιεπξνπ πνπ έρεη θνξπθέο ηηο έμη ηνκέο ησλ κία παξά κία πιεπξώλ ηνπ
αληίζηνηρνπ πεξηγεγξακκέλνπ (εθαπηνκεληθνύ) εμάπιεπξνπ ηνπ δνζκέλνπ
εγγεγξακκέλνπ εμάπιεπξνπ, ηόηε θαη κόλν ηόηε ην εμάπιεπξν απηό είλαη
αξκνληθό.

Δ' 1

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Δμάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕ, κε ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ (Πξόηαζε 104) θαη ηνπ νπνίνπ αλ

Ε' 1

Ε'

Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε' είλαη ην αληίζηνηρν

Ε

Δ'
Γ' 1

Α

πεξηγεγξακκέλν ηνπ εμάπιεπξν
R) αληίζηνηρν (δηεπζύλνληα) θύθιν, όπνπ Α∈Ε'Α', Β ∈Α'Β', …,
Α'1≡Ε'Α'∩Β'Γ',

Β'1≡Α'Β'∩Γ'Γ',…

Ε'1≡Δ'Ε'∩Α'Β', ζα δείμνπκε όηη:

Ο

Α'

(Πνιηθά αληίζηξνθν), κε ηνλ (Ο,

Δ

Κ
Α' 1

Β

Γ'
Β'

Γ

Γ
Γ'
Γ' 1

Β' 1
ρήκα 90.

Α'1 ∈ΒΔ, Γ'1 ∈ΑΓ, Δ'1 ∈ΓΕ θαη Β'1 ∈ΓΕ, Γ'1 ∈ΒΔ, Ε'1 ∈ΑΓ.

(1).
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Πξαγκαηηθά, επεηδή ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό, αξκνληθό ζα είλαη πρ θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ (αξρηθόο νξηζκόο Αξκνληθoύ Δμάπιεπξνπ, § 16.1β), νπόηε, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό Αξκνληθώλ Σεηξάπιεπξσλ § 16.1α, νη δηαγώληέο ηνπ ΒΔ, ΑΓ ζα είλαη ζπδπγείο θαη άξα ε ΒΔ
ζα πεξλά από ηνλ πόιν Α'1 ηεο ΑΓ ή Α'1 ∈ΒΔ.
Όκνηα βξίζθνπκε όηη αιεζεύνπλ θαη ηα ππόινηπα δεηνύκελα.
Γειαδή όηη είλαη θαη: Γ'1 ∈ΑΓ, Δ'1 ∈ΓΕ, Β'1 ∈ΓΕ, Γ'1 ∈ΒΔ, Ε'1∈ΑΓ.
πκπεξάζκαηα.
--Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξό όηη γηα ην αξκνληθό εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, νη Α'1ΒΚΔΓ'1, Β'1ΓΚΕΔ'1, Γ'1ΓΚΑΕ'1, είλαη επζείεο.
--Αθόκε εύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ζε θάζε αξκνληθό εμάπιεπξν, ηα ζεκεία
Gergonne ησλ δύν δεπγώλ αληηζηνίρσλ (Πνιηθά αληηζηξόθσλ) ηξηγώλσλ
ΑΓΔ-Α'1Γ'1Δ'1 θαη ΒΓΕ-Β'1Γ'1Ε'1, ζπκπίπηνπλ κε ην θνηλό ζεκείν ζύγθιηζεο
ησλ δηαγώλησλ ηνπ αξκνληθνύ εμάπιεπξνπ.

(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ζην δνζκέλν εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ πνπ είλαη θπξηό θαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (Ο, R), είλαη: Α'1 ∈ΒΔ, Γ'1 ∈ΑΓ, Δ'1 ∈ΓΕ,

ή

Β'1 ∈ΓΕ,

Γ'1 ∈ΒΔ, Ε'1 ∈ΑΓ, ζα δείμνπκε όηη ην ΑΒΓΓΔΕ είλαη Αξκνληθό Δμάπιεπξν.
Πξαγκαηηθά, αλ πρ είλαη: Α'1 ∈ΒΔ, Γ'1 ∈ΑΓ, Δ'1 ∈ΓΕ, ηόηε επεηδή ηα Α'1, Γ'1,
Δ'1, είλαη πξνθαλώο νη πόινη ησλ ΑΓ, ΓΔ, ΔΑ αληίζηνηρα, ηα δεύγε ΒΔ-ΑΓ,
ΑΓ-ΓΔ, ΓΕ-ΑΔ ζα είλαη ζπδπγή, σο πξνο ηνλ θύθιν (Ο,R), νπόηε ζύκθσλα
κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό § 16.1α, ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΓΓΔΑ, ΔΕΑΓ, ζα είλαη
αξκνληθά.
πλεπώο, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηήξηνπ 109 Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ,
ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό.
Όκνηα απνδεηθλύνπκε όηη αξκνληθό ζα είλαη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ θαη όηαλ Β'1 ∈ΓΕ, Γ'1 ∈ΒΔ, Ε'1 ∈ΑΓ.
Πόξηζκα.
Οη ηξεηο θνξπθέο, θάζε ηξηγώλνπ θαη νη ηξεηο ηνκέο ησλ ηξηώλ ζεβηαλώλ
Gergonne (νξνινγία § 2) ηνπ αληίζηνηρνύ ηνπ (εθαπηνκεληθνύ) ηξηγώλνπ,
κε ηνλ αληίζηνηρό ηνπο θύθιν, απνηεινύλ θνξπθέο Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
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Απόδεημε.
Θεσξνύκε ην ηξίγσλν ΑΓΔ θαη ην αληίζηνηρό ηνπ (εθαπηνκεληθό) ηξίγώλν
Α'1Γ'1Δ'1 (όπνπ Α ∈Α'1Δ'1, Γ ∈ Α'1Γ'1, Δ ∈ Γ'1Δ'1) κε αληίζηνηρν θύθιν ηνλ (Ο,
R). Αλ Β≡ΔΑ'1∩(Ο,R), Γ≡ΑΓ'1∩(Ο, R), Ε≡ΓΔ'1∩(Ο, R), ηόηε ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό.
Ζ απόδεημε ηνύηνπ πξνθαλώο, απνηειεί άκεζε ζπλέπεηα ηνπ αληίζηξνθνπ
ηνπ παξαπάλσ Κξηηήξηνπ 140 ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ, θαζώο ηόηε είλαη θαη: Α'1 ∈ΒΔ, Γ'1 ∈ΑΓ, Δ'1 ∈ΓΕ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν Κξηηήξην 140 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Σα 1ν, 20, 30, 40, 60, 70, Κξηηήξηα ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, δίλνληαη
ζηηο Πξνηάζεηο 96, 109, 112, 139, 141, 142, αληίζηνηρα.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 96, 109, 112, 139, 141, 142.
19.56. Έθην Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Δμάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ησλ Κξηηήξησλ 67, 109, 140.
Κξηηήξην 141 (ρήκα 64).
Αλ ζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (Ο, R), εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, πνπ έρεη
ηηο δηαγώληέο ηνπ (θπξίεο) ζπληξέρνπζεο θαη δύν ηνπιάρηζηνλ από ηα έμη ηεηξάπιεπξά ηνπ ΑΒΓΔ, ΒΓΓΕ, ΓΓΔΑ, ΓΔΕΒ, ΔΕΑΓ, ΕΑΒΓ, είλαη αξκνληθά, εθηόο από ηα δεύγε εθείλα ησλ νπνίσλ ηα δύν ηεηξάπιεπξα έρνπλ θνηλή δηαγώληό ηνπο κία από ηηο δηαγώληεο ηνπ δνζκέλνπ εμάπιεπξνπ (Γειαδή, εμαηξνύληαη ηα δεύγε ηεηξαπιεύξσλ: ΑΒΓΔ-ΓΔΕΒ, ΓΓΔΑ-ΕΑΒΓ, ΔΕΑΓΒΓΓΕ), ηόηε θαη κόλν ηόηε ην εμάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό.

Απόδεημε.
Γηαθξίλνπκε δύν πεξηπηώζεηο:
1ε Πεξίπησζε.
Σα δύν αξκνληθά ηεηξάπιεπξα αλήθνπλ κόλν ζε κηα από ηηο δύν ηξηάδεο
ηεηξάπιεπξσλ: ΑΒΓΔ-ΓΓΔΑ-ΔΕΑΓ, ή ΓΔΕΒ-ΕΑΒΓ-ΒΓΓΕ.

(1).

(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ. Θα δείμνπκε όηη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ
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θαη όηη όια ηα δεύγε ηεηξάπιεπξσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ (1), είλαη αξκνληθά.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό ζα είλαη
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ (Πξόηαζε 104 Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ).
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηνλ αξρηθό νξηζκό ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (§
16.1β), όια ηα ηεηξάπιεπξα ηεο (1), είλαη αξκνληθά.
πλεπώο, αξκνληθά ζα είλαη θαη ηα δεύγε ησλ ηεηξάπιεπξσλ ηεο 1εο Πεξίπησζεο.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην δνζκέλν εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ πνπ είλαη θπξηό, εγγεγξακκέλν
ζε θύθιν (Ο, R) θαη έρεη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ θαη ηνπ νπνίνπ πρ ηα ηεηξάπιεπξα
ΔΕΑΓ θαη ΑΒΓΔ είλαη αξκνληθά. Θα δείμνπκε όηη ην ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό
εμάπιεπξν.
Αξθεί λα απνδείμνπκε όηη θαη ην ηεηξάπιεπξό ηνπ ΓΓΔΑ είλαη αξκνληθό [επζύ ηεο Πξόηαζεο 109 Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (Κξηηήξην 2)].
1νο Σξόπνο.
Πξαγκαηηθά. αθνύ ηα ηεηξάπιεπξα ΔΕΑΓ θαη ΑΒΓΔ είλαη αξκνληθά, ηα δεύγε
ησλ ΓΕ-ΑΔ θαη ΒΔ-ΑΓ ζα είλαη ζπδπγή σο πξνο ηνλ θύθιν (Ο, R) θαη επνκέλσο νη ΓΕ θαη ΔΒ είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνη ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ (αληίζηξνθν
ηνπ Λήκκαηνο 6 ηνπ Έςηινλ Μέξνπο) θαη άξα ε ηνκή ηνπο ΓΕ∩ΔΒ≡Κ ζπκπίπηεη κε ην ζεκείν Lemoine ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ.
Δμάιινπ, από ηελ ππόζεζε θαη ε ΑΓ πεξλά από ην Κ. Σνύην θαλεξώλεη όηη
ε ΑΓ είλαη ε ηξίηε ζπκκεηξνδηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ. Άξα ε ΑΓ ζα είλαη
ζπδπγήο κε ηελ ηξίηε πιεπξά ΓΔ ηνπ ηξηγώλνπ απηνύ, θαζώο ε ΑΓ είλαη
ζπκκεηξνδηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ (επζύ ηνπ Λήκκαηνο 6 ηνπ Έςηινλ
Μέξνπο). Σνύην ζεκαίλεη όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΓΓΔΑ είλαη αξκνληθό, νπόηε θαη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ ζα είλαη αξκνληθό [Δπζύ ηεο Πξόηαζεο 109
Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (Κξηηήξην 2)].
2νο Σξόπνο.
Δπεηδή, από ηελ ππόζεζε είλαη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ, ζύκθσλα κε ην Λήκκα 5 ηνπ
Έςηινλ Μέξνπο, ζα είλαη:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ
.
.
= 1.
ΒΓ ΓΔ ΕΑ

(2).
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Αθόκε, επεηδή από ηελ ππόζεζε ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΔΕΑΓ είλαη αξκνληθά, ζα είλαη:

ΑΒ ΑΔ
ΔΕ ΔΓ
=
,
=
.
ΕΑ ΓΑ
ΒΓ ΔΓ

Έηζη, ε ζρέζε (2) ιόγσ ησλ (3), γίλεηαη:

(3).

ΑΔ ΓΓ ΔΓ
.
.
= 1 ή ΑΔ.ΓΓ=ΓΔ.ΓΑ.
ΔΓ ΓΔ ΓΑ

Ζ ηειεπηαία ζρέζε θαλεξώλεη όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΓΓΔΑ είλαη αξκνληθό,
νπόηε θαη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ ζα είλαη αξκνληθό [επζύ ηεο Πξόηαζεο 109
Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (Κξηηήξην 2)].
2ε Πεξίπησζε.
Σα δύν αξκνληθά ηεηξάπιεπξα αλήθνπλ από έλα ζε θάζε κία από
ηηο δύν ηξηάδεο ηεηξάπιεπξσλ: ΑΒΓΔ-ΓΓΔΑ-ΔΕΑΓ, ΓΔΕΒ-ΕΑΒΓ-ΒΓΓΕ. (4).
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ. Θα δείμνπκε όηη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ
θαη όηη όια ηα δεύγε ηεηξάπιεπξσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ (4), είλαη αξκνληθά.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό ζα είλαη:
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ (Πξόηαζε 104 Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ).
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηνλ αξρηθό νξηζκό ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (§
16.1β), όια ηα ηεηξάπιεπξα ηεο (4), είλαη αξκνληθά.
πλεπώο, αξκνληθά ζα είλαη θαη ηα δεύγε ησλ ηεηξάπιεπξσλ ηεο 2εο Πεξίπησζεο [ζρέζε (4)].
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αληί ησλ ηεηξάπιεπξσλ ΔΕΑΓ θαη ΑΒΓΔ πνπ ιάβακε αξκνληθά
ζηελ 1ε Πεξίπησζε, εδώ δίλεηαη πρ όηη αξκνληθά είλαη ηα ηεηξάπιεπξα ΔΕΑΓ θαη ΓΔΕΒ.
Δπεηδή, από ηελ ππόζεζε είλαη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην
(Λήκκα) 34, ή 207, αξκνληθό ζα είλαη πρ θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ, θαζώο
ην ΓΔΕΒ είλαη αξκνληθό (ππόζεζε).
Έηζη, παξαηεξνύκε όηη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ ζα έρεη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ θαη
αξκνληθά ηα ηεηξάπιεπξα ΔΕΑΓ θαη ΑΒΓΔ, νπόηε ε 2ε Πεξίπησζε, αλάγεηαη
ζηελ 1ε παξαπάλσ Πεξίπησζε.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν Κξηηήξην 141 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
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(β). Σα 1ν, 20, 30, 40, 50, 70, Κξηηήξηα ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, δίλνληαη
ζηηο Πξνηάζεηο 96, 109, 112, 139, 140, 142, αληίζηνηρα.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 34, 96, 109, 112, 139, 140, 142, 207.
19.57. Έβδνκν Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Δμάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξηνπ 141.
Κξηηήξην 142 (ρήκα 90).
Αλ θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (Ο, R) εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, έρεη ηηο δηαγώληέο ηνπ (θπξίεο) ζπληξέρνπζεο θαη δύν ηνπιάρηζηνλ από ηηο δηαγώληέο
ηνπ

απηέο

πεξλνύλ

αλά

κία

από

κηα

θνξπθή

ηνπ

εμάπιεπξνπ

Α'1Β'1Γ'1Γ'1Δ'1Ε'1 πνπ έρεη θνξπθέο ηηο έμη κία παξά κία ηνκέο ησλ πιεπξώλ
ηνπ

αληίζηνηρνπ

πεξηγεγξακκέλνπ

(εθαπηνκεληθνύ)

εμάπιεπξνπ

Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε' ηνπ δνζκέλνπ εμάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕ, εθηόο από ηα ηξία δεύγε
απέλαληη θνξπθώλ ηνπ εμάπιεπξνπ Α'1Β'1Γ'1Γ'1Δ'1Ε'1, (Γειαδή, εμαηξνύληαη
ηα δεύγε ησλ θνξπθώλ; Α'1 - Γ'1, Β'1-Δ'1, Γ'1- Ε'1), ηόηε θαη κόλν ηόηε ην εμάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, κε

ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ (Πξόηαζε

104), εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (Ο, R) θαη ην αληίζηνηρό ηνπ πεξηγεγξακκέλν
εμάπιεπξν (πνιηθά αληίζηξνθν ηνπ) Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε' ((Α ∈Ε'Α', Β ∈Α'Β',..…).
Αλ Α'1≡Ε'Α'∩Β'Γ', Β'1≡Α'Β'∩Γ'Γ',… Ε'1≡Δ'Ε'∩Α'Β', ζα δείμνπκε όηη: Α'1 - Γ'1 ∈
ΒΔ, Β'1-Δ'1 ∈ΓΕ, Γ'1- Ε'1 ∈ΑΓ, , ή ΒΔ≡Α'1 Γ'1, ΓΕ≡Β'1 Δ'1,ΑΓ≡Γ'1 Ε'1 (νη θνξείο
ηνπο).
Δπεηδή ηόηε ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΒΓΓΕ, ΓΓΔΑ, ΓΔΕΒ, ΔΕΑΓ, ΕΑΒΓ, ζα είλαη αξκνληθά (νξηζκόο Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ, § 16.1β), ζα είλαη πρ νη ΒΔ,
ΑΓ ζπδπγείο, σο πξνο ηνλ θύθιν (Ο, R), νπόηε ε ΒΔ ζα πεξλά από ηνλ πόιν Α'1 ηεο ΑΓ, θαζώο ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ είλαη αξκνληθό. Όκνηα βξίζθνπκε θαη όηη Β'1 ∈ΓΕ, Γ'1 ∈ΑΓ,…[Γηα ηελ απόδεημε ηνύηνπ, πξνθαλώο,
κπνξνύκε λα βαζηζζνύκε ζην επζύ ηεο Πξόηαζεο 140 Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (50 Κξηηήξην)].
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(β). Αληίζηξνθν.
Γηαθξίλνπκε δύν πεξηπηώζεηο:
1ε Πεξίπησζε.
Οη δύν δηαγώληεο ηνπ εμάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕ πεξλνύλ από δύν κία παξά κία
θνξπθέο ηνπ εμάπιεπξνπ Α'1Β'1Γ'1Γ'1Δ'1Ε'1.
Γειαδή, ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό, αλ Α'1 ∈ΒΔ θαη Γ'1 ∈ΑΓ, ή
Α'1 ∈ΒΔ θαη Δ'1 ∈ΓΕ, ή Γ'1 ∈ΑΓ θαη Δ'1 ∈ΓΕ, ή Β'1 ∈ΓΕ θαη Γ'1∈ΒΔ, ή Β'1

∈ΓΕ θαη Ε'1 ∈ΑΓ, ή Γ'1 ∈ΒΔ θαη Ε'1 ∈ΑΓ, ελώ είλαη θαη: ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
Έηζη, αλ πρ είλαη Α'1 ∈ΒΔ θαη Γ'1 ∈ΑΓ, ηόηε πξνθαλώο ε ΒΔ ζα είλαη ζπδπγήο κε ηελ ΑΓ, θαζώο ε ΒΔ πεξλά από ηνλ πόιν Α'1 ηεο ΑΓ (ππόζεζε).
Δπνκέλσο ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ είλαη αξκνληθό (νξηζκόο Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ, § 16.1α).
Όκνηα βξίζθνπκε όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΓΓΔΑ είλαη αξκνληθό, επεηδή Γ' 1

∈ΑΓ. Άξα, ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό [Αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο 141. Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (Πεξίπησζε 1)].
2ε Πεξίπησζε.
Οη δύν δηαγώληεο ηνπ ΑΒΓΓΔΕ πεξλνύλ από δύν δηαδνρηθέο θνξπθέο ηνπ
εμάπιεπξνπ Α'1Β'1Γ'1Γ'1Δ'1Ε'1.
Γειαδή, ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό, αλ ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ θαη Α'1

∈ΒΔ θαη Β'1 ∈ΓΕ, ή Β'1 ∈ΓΕ θαη Γ'1 ∈ΑΓ,…
Έηζη, αλ πρ είλαη Α'1 ∈ΒΔ θαη Β'1 ∈ΓΕ, ηόηε βξίζθνπκε όπσο παξαπάλσ (1ε
Πεξίπησζε), όηη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΒΓΓΕ είλαη αξκνληθά, νπόηε θαη
ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό [Αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο 141 Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (Πεξίπησζε 2)], θαζώο θαη εδώ είλαη:. ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν Κξηηήξην 142 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Σα 1ν, 20, 30, 40, 50, 60, 80, Κξηηήξηα ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, δίλνληαη
ζηηο Πξνηάζεηο 96, 109, 112, 139, 140, 141, 143, αληίζηνηρα.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 96, 109, 112, 139, 140, 141, 143.
19.58. Όγδνν Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Δμάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξηνπ 142.
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Κξηηήξην 143 (ρήκα 91).
Αλ θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (Ο, R) εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, έρεη ηηο δηαγώληέο ηνπ (θπξίεο) ζπληξέρνπζεο θαη δύν ηνπιάρηζηνλ από ηηο δηαγώληέο
ηνπ απηέο πεξλνύλ αλά κία, από κηα ηνκή απέλαληη πιεπξώλ ηνπ, ηόηε θαη
κόλν ηόηε ην εμάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (Ο, R).
Αλ Α2≡ΕΑ∩ΓΓ, Β2≡ΑΒ∩ΓΔ, Γ2≡ΒΓ∩ΔΕ, λα δεηρζεί όηη:
Γ2 ∈ΑΓ

θαη

ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
Πξαγκαηηθά,
πεηδή

ην

Α

εεμά-

Β

Ο

πιεπξν ΒΓΓΔΕ
είλαη

αξκνληθό

(ππόζεζε),
έρεη
πρ

Ε
Κ

Γ

ζα

Γ

Δ

αξκνληθά
ηα

ηεηξά-

πιεπξα

ΑΒΓΔ

Β2

θαη ΓΔΕΒ (νξηζκόο

Α2 ∈ΒΔ, Β2 ∈ΓΕ,

Γ2

Α2

ρήκα 91.

§16.1β),

νπόηε, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Λήκκαηνο 51 (§ 9.12), ζα είλαη:
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ θαη Α2 ∈ΒΔ.
Όκνηα βξίζθνπκε θαη όηη: Β2 ∈ΓΕ, Γ2 ∈ΑΓ {Δίλαη γλσζηό [26], όηη ε Α2Β2Γ2
είλαη επζεία (Δπζεία Pascal)}.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην δνζκέλν θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (Ο, R) εμάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕ, έρεη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ θαη Α2 ∈ΒΔ, Β2 ∈ΓΕ, ή Α2 ∈ΒΔ, Γ2 ∈ΑΓ ή Β2 ∈ΓΕ,
Γ2 ∈ΑΓ, ηόηε ην εμάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό.
1νο Σξόπνο.
Πξαγκαηηθά, αλ πρ Α2 ∈ΒΔ θαη Β2 ∈ΓΕ, ηόηε ζύκθσλα κε Πξόηαζε πνπ έρεη
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δεκνζηεπζεί κε εξγαζία καο ζην πεξηνδηθό [Ε] (ηεύρνο 3-4/1978, ή δίλεηαη
ζην [31] § 2 α (54), ζα είλαη θαη Γ2 ∈ΑΓ.
Σνύην θαη εύθνια απνδεηθλύεηαη:
Πξαγκαηηθά, επεηδή Α2 ∈ΒΔ θαη Β2 ∈ΓΕ, νη ΒΔΑ2 θαη ΕΓΒ2, ζα είλαη επζείεο,
νπόηε, ζύκθσλα

κε Θεώξεκα ηνπ Πάππνπ,

νη

ηνκέο ΒΓ∩ΔΕ≡Γ2,

ΔΒ2∩ΓΑ2≡Γ, ΒΒ2∩ΕΑ2≡Α, ζα είλαη ζπλεπζεηαθέο ή ε ΑΓΓ2 ζα είλαη επζεία, ή
Γ2 ∈ΑΓ.
Έηζη, επεηδή ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ θαη είλαη πρ Α2 ∈ΒΔ, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ
Λήκκαηνο 51 (§ 9.12), αξκνληθά ζα είλαη θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη
ΓΔΕΒ.
Όκνηα βξίζθνπκε όηη θαη ηα δεύγε ησλ ηεηξάπιεπξσλ: ΒΓΓΕ, ΔΕΑΓ θαη
ΓΓΔΑ, ΕΑΒΓ, είλαη αξκνληθά.
πλεπώο, ζύκθσλα κε ηνλ αξρηθό νξηζκό (§ 16.1β) ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ, Αξκνληθό ζα είλαη θαη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ.
2νο Σξόπνο.
Αλ πρ Α2 ∈ΒΔ θαη Β2 ∈ΓΕ, επεηδή είλαη θαη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ (ππόζεζε). ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Λήκκαηνο 51 (§ 9.12), ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΓΔΕΒ θαη
ΒΓΓΕ, ΔΕΑΓ, ζα είλαη αξκνληθά.
Έηζη, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 141 ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (Κξηηήξην 6) (αληίζηξνθν, Πεξίπησζε 1 ή 2), αξκνληθό ζα είλαη θαη ην εμάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν Κξηηήξην 143 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Σα 1ν, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Κξηηήξηα ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, δίλνληαη
ζηηο Πξνηάζεηο 96, 109, 112, 139, 140, 141, 142, αληίζηνηρα.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 51, 96, 109, 112, 139, 140, 141, 142.
19.59. Ηδηόηεηα Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 88, από επζεία θαη ζε θύθιν.
Πξόηαζε 144 (ρήκα 64).
ε θάζε Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ,είλαη:
ΑΒ.ΓΓ.ΔΕ=ΒΓ.ΓΔ.ΕΑ=

ΑΓ .ΒΔ.ΓΕ
.
8

(1).
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Απόδεημε.
ύκθσλα κε ηνλ αξρηθό νξηζκό ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (§ 16.1β), ηα
ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΒΓΓΕ, ΓΓΔΑ, ΓΔΕΒ, ΔΕΑΓ, ΕΑΒΓ, ζα είλαη όια αξκνληθά.
Έηζη, ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα § 285 ηεο Γεσκεηξίαο [26] (Παξαηήξεζε 2), ή [6] § 8-4.10, ησλ αξκνληθώλ ηεηξάπιεπξσλ. πρ γηα ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΓΓΔΑ, ΔΕΑΓ, ζα είλαη αληίζηνηρα:
ΑΒ.ΓΔ=ΒΓ.ΔΑ=

ΒΔ.ΑΓ
ΑΓ .ΓΔ
ΕΓ.ΔΑ
, ΓΓ.ΔΑ=ΓΔ.ΑΓ=
, ΔΕ.ΑΓ=ΕΑ.ΓΔ=
, (2).
2
2
2

Από ηηο ζρέζεηο (2) κε πνιιαπιαζηαζκό θαηά κέιε θαη κεηά ηηο ζρεηηθέο
απαινηθέο, εύθνια παίξλνπκε ηελ ζρέζε (1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 144, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ,
ελώ ηελ έρνπκε θαηαρσξήζεη ζην βηβιίν καο [1] (ηόκνο 3, ζειίδα 1326,
Πξόηαζε 40Ζ).
(β). Ζ Πξόηαζε απηή απνηειεί επέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 88, από επζεία θαη
ζε θύθιν.
(γ). Αλάινγε Πξόηαζε ηζρύεη θαη γηα ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν (Γεσκεηξία
[6] , § 8-4.10}.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 87, 88.
19.60. Καηαζθεπή Απινύ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
(Καηαζθεπή Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Δμάδαο).
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 62, από Δπζεία θαη ζε Κύθιν.
Καηαζθεπή 145 (ρήκα 92).
ε δνζκέλν θύθιν (ν), λα νξηζηνύλ έμη δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε,
ηα νπνία λα απνηεινύλ ηηο θνξπθέο ηπραίνπ Απινύ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, ή λα απνηεινύλ Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δμάδα εκείσλ,
ή κε άιιε πην απιή δηαηύπσζε:
Να θαηαζθεπαζηεί ηπραίν Απιό Αξκνληθό Δμάπιεπξν.

Λύζε.
Πεξίπησζε 1, Με βάζε ηξία δηαδνρηθά ζεκεία.
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(α). Αλάιπζε.
ηνλ θύθιν (ν) ηνπνζεηνύκε, αλ δελ καο δίλνληαη, πρ ηα ηξία πξώηα δηαδνρηθά ζεκεία Α, Β, Γ, ηνπ δεηνύκελνπ Απινύ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
Έηζη, αλ ε εμάδα ζεκείσλ Α,

γ

Β, Γ, Γ, Δ, Ε, είλαη ε δεηνύκελε, ηόηε απηή, ζύκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1β),
πξέπεη λα έρεη αξκνληθά θαη
ηα έμη παξαθάησ ηεηξάπιεπξα

Ε

ηεο: ΑΒΓΔ - ΒΓΓΕ – ΓΓΔΑ -

(ν)

ΓΔΕΒ – ΔΕΑΓ - ΕΑΒΓ.

Δ

(1).

Παξαηεξνύκε όηη κε βάζε ηα

Α
Ο

ηξία ζεκεία Α, Β, Γ, κπνξνύκε

Κ

λα νξίζνπκε ην Δ, αλ ρξεζη-

Β
β

κνπνηήζνπκε ηελ πξώηε αξ-

Γ
Γ
ρήκα 92.

κνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ ηεο
α

(1), έηζη ώζηε ην Δ κε ην Β, λα
ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Γ.
Σνύην επηηπγράλνπκε κε ηνλ

ηξόπν πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, ζηελ Καηαζθεπή 135 (§ 19.50).
Οκνίσο, ζηε ζπλέρεηα, από ηελ ηξίηε αξκνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ ηεο (1),
κπνξνύκε λα νξίζνπκε ην Γ, έηζη ώζηε ην Γ κε ην Α , λα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Γ, Δ, θαζώο ην Δ έρεη ήδε νξηζζεί.
Τπνιείπεηαη λα θαηαζθεπαζζεί ην Ε.
Από ηελ πέκπηε αξκνληθή ηεηξάδα ζεκείσλ ηεο (1), κπνξνύκε λα νξίζνπκε ην Ε, έηζη ώζηε ην Ε κε ην Γ, λα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α, Δ.
Μεηά ηα παξαπάλσ νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Με βάζε ηα ζεκεία Α, Β, Γ, νξίδνπκε όπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε θαη ηα
ζεκεία Δ, Γ, Ε θαη ιέκε όηη ε εμάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε απνηειεί ηηο θνξπθέο ηνπ δεηνύκελνπ Απινύ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ.
(γ). Απόδεημε.
Γηα λα είλαη ε δεηνύκελε παξαπάλσ εμάδα ζεκείσλ, πξέπεη όια ηα
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ηεηξάπιεπξα ηεο (1), λα είλαη αξκνληθά (νξηζκόο § 16.1β).
Από ηελ θαηαζθεπή ηνπο ηα πξώην, ηξίην θαη πέκπην ηεηξάπιεπξα ηεο (1),
είλαη αξκνληθά.
Τπνιείπεηαη λα απνδείμνπκε όηη θαη ηα δεύηεξν, ηέηαξην θαη έθην ηεηξάπιεπξα ηεο (1), είλαη αξκνληθά.
Δπεηδή ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΓΓΔΑ, ΔΕΑΓ, είλαη αξκνληθά, ζα είλαη:

ΓΓ ΔΑ
ΑΒ ΓΔ
.
= 1,
.
= 1,
ΓΔ ΑΓ
ΒΓ ΔΑ

ΔΕ ΑΓ
=1.
.
ΕΑ ΓΔ

Έηζη, από ηηο (2), πξνθύπηεη όηη:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ
.
.
= 1.
ΒΓ ΓΔ ΕΑ

(2).

(3).

Ζ ζρέζε (3), ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 5 Έςηινλ Μέξνπο, ζεκαίλεη όηη.

ΑΓ ∩ΒΔ ∩ΓΕ ≡Κ.

(4).

Αο ζεκεησζεί όηη ε ζρέζε (4) κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη σο εμήο:
Αλ α, β, γ, είλαη νη πόινη ησλ ΓΔ, ΑΓ, ΔΑ, αληίζηνηρα, ηόηε α ∈ΑΓ, β ∈ΒΔ,
γ ∈ΓΕ, (Κξηηήξην 140, επζύ) θαη επεηδή, όπσο εύθνια δηαπηζηώλνπκε, ην
ηξίγσλν αβγ είλαη εθαπηνκεληθό (πνιηθά αληίζηξνθν) κε ην ηξίγσλν ΑΔΓ,
σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), ζύκθσλα κε ην Θεώξεκα Gergonne, ζα είλαη:

Αα ∩Δβ ∩Γγ ≡Κ , ή ΑΓ ∩ΒΔ ∩ΓΕ ≡Κ.

(4).

Έηζη, επεηδή είλαη ΑΓ ∩ΒΔ ∩ΓΕ ≡Κ , θαη επεηδή ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 34 (§ 8.71), αξκνληθό ζα είλαη θαη
ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΒ.
Με όκνην ηξόπν βξίζθνπκε όηη αξκνληθά ζα είλαη θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΕΑΒΓ
θαη ΒΓΓΕ.
πλεπώο, πξαγκαηηθά ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη αξκνληθό.
Παξαηήξεζε.
Δίλαη θαλεξό όηη ζην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε θαη αλ πάξνπκε νπνηαδήπνηε ηξία άιια δηαδνρηθά ζεκεία, αληί ησλ Α, Β, Γ.
Πεξίπησζε 2, Με βάζε ηξία έλα παξά έλα ζεκεία.
1νο Σξόπνο.
ηελ πεξίπησζε απηή ζηνλ θύθιν (ν) ηνπνζεηνύκε ή καο δίλνληαη, έζησ ηα
ηξία έλα παξά έλα ζεκεία Α, Γ, Δ.
Ζ πεξίπησζε 2, αλάγεηαη ζηελ πεξίπησζε 1 (α), από ην ζεκείν πνπ ζηελ

525 . πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο.

πεξίπησζε 1 νξίδνπκε ην ζεκείν Δ, νπόηε ζπλερίδνπκε, όπσο εθεί αλαθέξεηαη, όρη κόλν ησλ Γ θαη Ε, αιιά θαη ηνπ Β πνπ δελ ην έρνπκε.
Δίλαη θαλεξό όηη ζην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε, αλ πάξνπκε θαη ζηελ πεξίπησζε 2 ηα ηξία ζεκεία Β, Γ, Ε, αληί ησλ Α, Γ, Δ.
2νο Σξόπνο.
(α). Αλάιπζε.
Αλ ην δεηνύκελν Αξκνληθό Δμάπιεπξν είλαη ην ΑΒΓΓΔΕ, ηνπ νπνίνπ δίλνληαη πρ νη θνξπθέο ηνπ Α, Γ, Δ ηόηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ , αξθεί λα νξηζζνύλ θαη νη θνξπθέο ηνπ Β, Γ, Ε.
Αλ γξάςνπκε ηνλ πεξηγεγξακκέλν θύθιν (Ο, R) ζην ηξίγσλν ΑΓΔ, ηόηε νη
θνξπθέο Β, Γ, Ε ζα αλήθνπλ ζηνλ θύθιν (Ο, R) (νξηζκόο § 16.1β).
Αθόκε, αλ γξάςνπκε ην αληίζηνηρν (εθαπηνκεληθό) ηξίγσλν αβγ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ, ηόηε, ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο Πξόηαζεο 140 Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (Κξηηήξην 5), νη ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ πεξλνύλ αληίζηνηρα από ηα ζηαζεξά
ζεκεία α, β, γ, νπόηε αγόκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
ην ηξίγσλν ΑΓΔ πεξηγξάθνπκε θύθιν (Ο, R) θαη θαηαζθεπάδνπκε ην αληίζηνηρν (εθαπηνκεληθό) ηξίγσλό αβγ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ.
Φέξνπκε ηηο Αα, Γγ, Δβ, νη νπνίεο ηέκλνπλ αληίζηνηρα ηνλ (Ο, R) ζηα ζεκεία Γ, Ε, Β θαη ιέκε όηη ην δεηνύκελν Αξκνληθό Δμάπιεπξν είλαη ην ΑΒΓΓΔΕ.
(γ). Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη ην δεηνύκελν, γηαηί από ηελ Κηαζθεπή ηνπ θαη ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα ηνπ Κξηηήξηνπ 140, ηνύην είλαη αξκνληθό.
(Δίλαη δπλαηό λα έρνπκε θαη έλαλ άιιν ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ εμάπιεπξπ
ΑΒΓΓΔΕ, αλ γξάςνπκε ηνλ θύθιν ΑΓΔ, θέξνπκε ηηο ζπκκεηξνδηακέζνπο
ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ θαη βαζηζζνύκε ζην Κξηηήξην 139 θαη θπξίσο ζην Πόξηζκα 1 πνπ ην αθνινπζεί. πγθεθξηκέλα, αλ ζην ηξίγσλν ΑΓΔ γξάςνπκε ηηο
ζπκκεηξνδηακέζνπο ηνπ ή αλ νξίζνπκε ην ζεκείν Lemoine Κ ηνύηνπ θαη νη
ΑΚ, ΓΚ, ΔΚ ηέκλνπλ ηνλ πεξηγεγξακκέλν θύθιν ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ ζηα ζεκεία Γ, Ε, Β αληίζηνηρα, ηόηε ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη πξνθαλώο ην δεηνύκελν, θαζώο εθηόο ησλ άιισλ, ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 1 ηνπ Κξηηήξηνπ
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139, ζα είλαη αξκνληθό).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δίλαη θαλεξό όηη ην Πξόβιεκα έρεη πάληα ιύζε.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Καηαζθεπή 145, απνηειεί πξνθαλώο επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 62,
από Δμάδα πλεπζεηαθώλ Αξκνληθώλ εκείσλ, ζε Οκνθπθιηθή.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(γ) ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 34, 62, 100, 135, 139, 140.
19.61. Ηδηόηεηα Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ.
Σαύηηζε ηνπ Αλάινγνπ εκείνπ Brianchon κε ην εκείν ύγθιηζεο Γηαγώλησλ ζηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα.
Δπέθηαζε Θεσξήκαηνο ηνπ Νεύησλα θαη ζηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα.
Κξηηήξην 146 (ρήκα 93).
Σν ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ θάζε Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, ζπκπίπηεη κε ην Αλάινγν εκείν Brianchon {[6]( § 11-11)}, ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ εμάπιεπξνπ (εθαπηνκεληθνύ ή πνιηθά αληίζηξνθνύ ηνπ).

Απόδεημε.
Γειαδή,

Α'

αλ

Α-

Α
Ε'

ΒΓΓΔΕ είλαη Αξκνληθό

Β

Δμάπιεπξν,

Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'

ην

α-

Ε

Β'

ληίζηνηρό ηνπ πεξη-

Ο

γεγξακκέλν

(εθα-

Κ

πηνκεληθό)

εμά-

πιεπξν (όπνπ
Α ∈Α'Ε',

Β ∈Α'Β',

…), (Ο, R) ν αληίζηνηρόο ηνπο (δηεπζύλσλ) θύθινο,

Θ'

Δ'
Ζ'

Γ
Γ'

Δ
Γ
Γ'
ρήκα 93.
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ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ ην ζεκείν ζύγθιηζεο δηαγώλησλ (Πξόηαζε 104 ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ) θαη Α'Γ'∩Β'Δ'∩Γ'Ε'≡Κ' ην ζεκείν Brianchon {[6]( § 11-11),
ζα απνδείμνπκε όηη Κ≡Κ'.
Ζ απόδεημε ηνύηνπ είλαη πξνθαλώο απιή εθαξκνγή ηνπ Λήκκαηνο 8 ηνπ
Έςηινλ Μέξνπο.
Πξαγκαηηθά, αθνύ νη δηαγώληεο ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕ ζπληξέρνπλ ζην Κ (Πξόηαζε 104 ησλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ), ζύκθσλα κε
ην Λήκκα 8 ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, ηνύην ζα ζπκπίπηεη κε ην ζεκείν Brianchon Κ' {[6]( § 11-11)}, ηνπ αληίζηνηρνύ ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ εμάπιεπξνπ Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Αλάινγε Πξόηαζε αιεζεύεη θαη ζε όια ηα Αξκνληθά Πνιύπιεπξα ε απόδεημή ηεο βαζίδεηαη ζηελ Πξόηαζε 1δ(1) ηνπ βηβιίνπ [31}.
(β). Γελίθεπζε ηεο Πξόηαζεο 8, γηα 2λ-πιεπξά, δίλνπκε ζηελ § 1δ(1) ηνπ βηβιίνπ [31]. Καη νη δύν Πξνηάζεηο απηέο απνηεινύλ πξνθαλώο γελίθεπζε
ηνπ Θεσξήκαηνο ηνπ Νεύησλα, πνπ αιεζεύεη, σο γλσζηό, ζε ηξίγσλα.
(γ). Σα παξαπάλσ Λήκκαηα 8 ηνπ Έςηινλ Μέξνπο θαη 1δ(1) απνδείρζεθαλ
πνιύηηκα γηα ηελ απόδεημε Πξνηάζεσλ θαη ηδηαίηεξα γηα Πξνηάζεηο πνπ
αθνξνύλ Αξκνληθά Πνιύπιεπξα, κε άξηην αξηζκό πιεπξώλ (Βιέπε θαη αλάινγε Πξόηαζε 206, γηα Αξκνληθό Γεθάπιεπξν).
(δ). ρεηηθή είλαη θαη ε Πξόηαζε 8 ηνπ Έςηινλ Μέξνπο.
(ε). Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 146 θαη ζε Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, ζηελ Πξόηαζε 206 (§ 29.7).
19.62. Καηαπιεθηηθή Αξκνλία.
Έλαην Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Δγγεγξακκέλνπ Δμάπιεπξνπ.
Εεύγνο Σξηγώλσλ Σεηξαπιά Οκνινγηθώλ (πξσηόγλσξν).
Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξηνπ 143 (Μία άιιε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ Κξηηήξηνπ
143).
Κξηηήξην 147 (ρήκα 94).
Αλ θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (Ο, R) εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, έρεη ηα δίδπκα
ηξίγσλά ηνπ ΑΓΔ θαη ΒΓΕ ηεηξαπιά νκνινγηθά {[7] § 1249} ηόηε θαη κόλν
ηόηε ην εμάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό.
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(Ρ)

α

Γ2
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ρήκα 94.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (Ο, R).
Θα απνδείμνπκε όηη, γηα ηα δίδπκα ηξίγσλά ηνπ ΑΓΔ θαη ΒΓΕ, είλαη
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ, ΕΑ∩ΓΓ∩ΒΔ≡Α2, ΑΒ∩ΓΔ∩ΓΕ≡Β2, ΒΓ∩ΔΕ∩ΓΑ≡ Γ2. Γειαδή, ηα
ηξίγσλα απηά είλαη ηεηξαπιά νκνινγηθά {νξνινγία ζην [7] § 1249}.
Σνύην αιεζεύεη πξαγκαηηθά, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 143 (§
19.58).
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην δνζκέλν θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (Ο, R) εμάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕ, έρεη ηα ηξίγσλά ηνπ ΑΓΔ θαη ΒΓΕ, ηεηξαπιά νκνινγηθά, δειαδή
αλ είλαη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ, ΕΑ∩ΓΓ∩ΒΔ≡Α2, ΑΒ∩ΓΔ∩ΓΕ≡Β2, ΒΓ∩ΔΕ∩ΓΑ≡ Γ2, ηόηε ζα απνδείμνπκε όηη ην εμάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 143, ηνύην αιεζεύεη.
Καηαπιεθηηθή Αξκνλία.
ην ζρήκα 94, ζπκβαίλνπλ ηα παξαθάησ θαηαπιεθηηθά:
Δίλαη γλσζηό [26], όηη ε Α2Β2Γ2 είλαη επζεία (Δπζεία Pascal), αιιά θαη πνιηθή ηνπ ζεκείνπ Κ, ελώ ηα Α2, Β2, Γ2, είλαη ηα ηξία θέληξα νκνινγίαο ησλ ηξηγώλσλ ΑΒΔ θαη ΒΓΕ, ελώ ην ηέηαξην θέληξν νκνινγίαο είλαη πξνθαλώο ην
Κ.
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Αθόκε, νη ηνκέο ΑΓ∩ΓΕ≡α, ΒΓ∩ΑΔ≡β, ΒΕ∩ΓΔ≡γ, είλαη ζπλεπζεηαθέο θαη απνηεινύλ ηνλ έλα άμνλα νκνινγίαο ησλ ηξηγώλσλ απηώλ, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε ηελ επζεία Α2Β2Γ2, θαζώο ηα ζεκεία α, β, γ, αλήθνπλ ζηελ επζεία
Α2Β2Γ2, δεδνκέλνπ όηη απηά είλαη ζπδπγή ηνπ Κ, σο πξνο ηνλ θύθιν (Ο, R).
πλεπώο, όια ηα ζεκεία Β2, α, Β2, β, Γ2, γ, είλαη ζπλεπζεηαθά.
Οη ηξεηο άιινη άμνλεο νκνινγίαο ησλ ηξηγώλσλ ΑΓΔ, ΒΓΕ, είλαη νη αδη, βεδ,
γζε (όπνπ ΑΓ∩ΒΕ≡δ, ΑΓ∩ΒΓ≡ε, ΒΓ∩ΓΔ≡δ, ΓΔ∩ΓΕ≡ε, ΔΑ∩ΓΕ≡ζ, ΕΒ∩ΔΑ≡η),
ελώ νη αδη, βεδ, γζε, πεξλνύλ από ην Κ, θαζώο νη δΚη, εΚδ, ζΚε, είλαη πξνθαλώο επζείεο Pascal, νπόηε νη αδΚη, βεΚδ, γζΚε, είλαη θαη νη πνιηθέο ησλ
Α2, Β2, Γ2, αληίζηνηρα, θιπ.

Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν Κξηηήξην 147 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Σν Κξηηήξην απηό είλαη πνιύ αμηόινγν θαη πξσηόγλσξν, θαζώο καο είλαη γλσζηό κέρξη ηώξα, πσο δύν ηξίγσλα κπνξεί λα είλαη ηξηπιά νκνινγηθά, όρη όκσο θαη ηεηξαπιά νκνινγηθά.
(γ). Σα 1ν, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, Κξηηήξηα ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, δίλνληαη ζηηο Πξνηάζεηο 96, 109, 112, 139, 140, 141, 142, 143, αληίζηνηρα.
(δ). Αλάινγν Κξηηήξην αιεζεύεη θαη γηα ηα δίδπκα ηξίγσλα Α′Γ′Δ′, Β′Γ′Ε′ ηνπ
εθαπηνκεληθνύ εμάπιεπξνπ Α′Β′Γ′Γ′Δ′Ε′ ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕ (ρήκα 95), όπσο θαη γηα ηα δίδπκα ηξίγσλα Α′1Γ′1Δ′1, Β′1Γ′1Ε′1, ηνπ
ίδηνπ ζρήκαηνο 95, πνπ αθνινπζεί (Καηαζθεπή 148).
(ε). Σν Κξηηήξην 147, απνηειεί πξνθαλώο κία άιιε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ
Κξηηεξίνπ 143 θαη ε απόδεημή ηνπ είλαη δπλαηό λα βαζηζζεί ζην Κξηηήξην
51.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 96, 109, 112, 139, 140, 141, 142, 143,
148.
19.63. Καηαζθεπή Εεύγνπο Σξηγώλσλ Σεηξαπιά Οκνινγηθώλ.
Καηαζθεπή 148 (ρήκαηα 94 θαη 95).
Να θαηαζθεπαζζεί δεύγνο ζπλεπίπεδσλ ηξηγώλσλ ηεηξαπιά νκνινγηθώλ,
αλ καο δίλεηαη ην έλα απ’ απηά.
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.Λύζε.
1ε Λύζε (ρήκα 94).
(α). Αλάιπζε.
Αλ ιεθζεί ππόςε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 147 (§ 19.62, αληίζηξνθν), βιέπνπκε όηη αλ δύν ηξίγσλα ΑΓΔ, ΒΓΕ είλαη εγγεγξακκέλα ζε θύθιν θαη είλαη
ηεηξαπιά νκνινγηθά {νξνινγία ζην [7], § 1249}, ηόηε ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό. Άξα, ηα δίδπκα ηξίγσλα Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ
απνηεινύλ κία ιύζε ηνπ δνζκέλνπ πξνβιήκαηνο, νπόηε νδεγνύκαζηε
ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Με βάζε ην δνζκέλν ηπραίν ηξίγσλν ΑΓΔ, θαηαζθεπάδνπκε ην Απιό Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, όπσο αθξηβώο αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζηελ Καηαζθεπή 145 (§ 19.60) (Καηαζθεπή Απινύ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, πεξίπησζε 2).
Λέκε όηη ηα δίδπκα ηξίγσλα ΑΓΔ, ΒΓΕ ηνπ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕ,
απνηεινύλ ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο.
(γ). Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 147 (επζύ), θαζώο ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη αξκνληθό, ζα είλαη:
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ, ΑΕ∩ΒΔ∩ΓΓ≡Α2, ΑΒ∩ΕΓ∩ΔΓ≡Β2, ΒΓ∩ΑΓ∩ΔΕ≡Γ2.

(1).

Γειαδή πξαγκαηηθά ηα δίδπκα ηξίγσλα ΑΓΔ, ΒΓΕ είλαη ηεηξαπιά νκνινγηθά, κε θέληξα νκνινγίαο ηα Κ, Α2, Β2, Γ2, αληίζηνηρα.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δπεηδή ην Απιό Αξκνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, θαηαζθεπάδεηαη πάληνηε
(Καηαζθεπή 145), έρνπκε θαη εδώ πάληνηε ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο απηνύ.
πκπέξαζκα.
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ηα δίδπκα ηξίγσλα θάζε Απινύ Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, απνηεινύλ ιύζε ηνπ παξαπάλσ Πξνβιήκαηνο, θαζώο απηά είλαη ηεηξαπιά νκνινγηθά.

ρόιην.
Μεηά ηα παξαπάλσ ηίζεηαη ην εξώηεκα.
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Τπάξρεη ιύζε κε ηελ νπνία ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ δελ είλαη Αξκνληθό: Σελ
απάληεζε ζα καο δώζεη ε παξαθάησ ιύζε 2.
Δ' 1

Ε' 1
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Ε'

Α
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Α2
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Β' 1
Γ' 2
Β2
Α' 2

Γ2

Β' 2
ρήκα 95.

2ε Λύζε (ρήκα 95).
(α). Αλάιπζε.
Έζησ όηη καο δίλεηαη ην ηπραίν ηξίγσλν Α'1Γ'1Δ'1 θαη δεηάκε ην ηξίγσλν
Β'1Γ'1Ε'1, έηζη ώζηε ηα ηξίγσλα απηά λα είλαη ηεηξαπιά νκνινγηθά, δειαδή
λα έρνπλ:
Β'1Γ'1∩Α'1Γ'1∩Δ'1Ε'1 ≡ Α2, Α'1Ε'1∩Β'1Δ'1∩Γ'1Γ'1 ≡ Β2, Α'1Β'1∩Ε'1Γ'1∩Δ'1Γ'1 ≡ Γ2,
Α'1Γ'1∩Β'1Δ'1∩Γ'1Ε'1≡Κ.

(1).

Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηα παξαπάλσ Κξηηήξηα 140 (§ 19.55), 147 (§ 19.62),
ηελ Πξόηαζε 104 (§ 19.11), ηελ Καηαζθεπή 145 (§ 19.60) θαη ηελ ζεσξία
πεξί πόισλ θαη πνιηθώλ, νδεγνύκαζηε θαη ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.

Α2
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(β). Καηαζθεπή.
Γξάθνπκε ηνλ εγγεγξακκέλν θύθιν (Ο, ξ) ηνπ δνζκέλνπ ηξηγώλνπ Α'1Γ'1Δ'1.
Αλ Α, Γ, Δ, είλαη ηα ζεκεία επαθήο ησλ Α'1Δ'1, Α'1Γ'1, Γ'1Δ'1, αληίζηνηρα θαη
Β≡ Α'1Δ∩(Ο, ξ), Γ≡ Γ'1Α∩(Ο, ξ), Ε≡ Δ'1Γ∩(Ο, ξ), ηόηε από ηνλ παξαπάλσ
ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ εμάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕ, πξνθύπηεη όηη ηνύην ζα είλαη
αξκνληθό (Καηαζθεπή 145 παξαπάλσ § 19.60).
Αλ ζηα Β, Γ, θέξνπκε εθαπηόκελεο πνπ ηέκλνληαη ζην Β'1, ζηα Γ, Ε, πνπ
ηέκλνληαη ζην Γ'1, θαη ζηα Ε, Β, πνπ ηέκλνληαη ζην Ε'1, ηόηε ιέκε όηη ην ηξίγσλν Β'1Γ'1Ε'1, είλαη ην δεηνύκελν.
(γ). Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ Κξηηήξην 140 (ζπκπέξαζκα), πρ ε
Δ'1ΕΚΓΒ'1, ζα είλαη επζεία.
Αθόκε, ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ θξηηήξην 143, ε ΕΓΒ2 ζα είλαη επζεία
(Β2≡ΑΒ∩ΓΔ), θαζώο ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, όπσο είδακε παξαπάλσ, είλαη
αξκνληθό, από ηελ θαηαζθεπή ηνπ.
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε 104, ζα είλαη θαη
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
Έηζη, επεηδή νη επζείεο Δ'1ΕΚΓΒ'1, ΕΓΒ2, έρνπλ θνηλά ηα ζεκεία ηνπο Γ, Ε, ζα
ζπκπίπηνπλ, νπόηε θαη ε Δ'1ΕΚΓΒ'1Β2, ζα είλαη επζεία. Όκνηα βξίζθνπκε όηη
επζείεο είλαη θαη νη Ε'1ΑΚΓΓ'1Γ2, Α'1ΒΚΔΓ'1Α2.
Ο πόινο ηεο Α'1Ε'1 είλαη ε ηνκή β ησλ ΑΓ, ΒΕ, θαζώο ε ΑΓ έρεη πόιν ην Α' 1
θαη ε ΒΕ έρεη πόιν ην Ε'1.
Αλ Δ'1Α'1∩ Ε'1Β'1≡Α', Ε'1Β'1∩ Α'1Γ'1≡Β', …, Γ'1Ε'1∩ Α'1Δ'1≡Ε', Β'Γ'∩ Ε'Δ'≡Γ2, ηόηε, ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα, ζην πεξηγεγξακκέλν ηεηξάπιεπξν Ε′Α′Β′Γ′2, ζα είλαη: ΑΓ∩ΒΕ∩Α'Γ'2∩Β'Ε'≡β. Γειαδή ε Α'Γ'2 πεξλά
από ηνλ πόιν β ηεο Α'1Ε'1. Σνύην ζεκαίλεη όηη θαη ε Α'1Ε'1 ζα πεξλά από ηνλ
πόιν ηεο Α'Γ'2. Αιιά, ν πόινο ηεο Α'Γ'2 είλαη ε ηνκή Β2 ησλ πνιηθώλ ΑΒ θαη
ΓΕ ησλ ζεκείσλ Α', Γ'2, αληίζηνηρα. Άξα ε Α'1Ε'1, ζα πεξλά από ηελ ηνκή Β2
ησλ ΑΒ, ΕΓ.
Όκνηα βξίζθνπκε θαη όηη Γ'1Γ'1, πεξλά από ην Β2, από ην νπνίν πεξλά θαη ε
Δ'1Β'1. Γειαδή, ηειηθά είλαη :
Δπίζεο,

αλ

εξγαζζνύκε

Α'1Ε'1∩Β'1Δ'1∩Γ'1Γ'1 ≡Β2.
όπσο

παξαπάλσ,

Β'1Γ'1∩Α'1Γ'1∩Ε'1Δ'1 ≡Α2, , Α'1Β'1∩Ε'1Γ'1∩Γ'1Δ'1 ≡Γ2.

βξίζθνπκε

θαη

όηη:
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[Αλ ΓΔ∩ΓΕ≡ε, βξίζθνπκε όπσο παξαπάλσ όηη ε εΓ'Γ'2, είλαη επζεία, ε νπνία έρεη πόιν επίζεο ην Β2, νπόηε Α'βεΓ'Γ'2 είλαη επζεία. Αθόκε θαη ε
Α'ΚΓ' είλαη επζεία ( Πξόηαζε 146 § 19.61), νπόηε επζεία είλαη θαη ε
Α'βΚεΓ'Γ'2. Όκνηα βξίζθνπκε όηη επζείεο είλαη θαη νη Δ'ΚΒ'Α'2, Ε'ΚΓ'Β'2].
Δμάιινπ,

παξαπάλσ

έρνπκε

απνδείμεη

όηη

είλαη

θαη

ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡

Κ≡Α'1Γ'1∩Β'1Δ'1∩Γ'1Ε'1. νπόηε γηα ηα δίδπκα ηξίγσλα Α'1Γ'1Δ'1, Β'1Γ'1Ε'1, ηνπ
εμάπιεπξνπ Α'1Β'1Γ'1Γ'1Δ'1Ε'1, (πνπ δελ είλαη αξκνληθό), αιεζεύεη ε ζρέζε
(1).
Γειαδή, ηα ηξίγσλα απηά είλαη πξαγκαηηθά ηεηξαπιά νκνινγηθά, κε θέληξα
νκνινγίαο ηα Κ, Α2, Β2, Γ2, νπόηε ην ηξίγσλν Β'1Γ'1Ε'1, απνηειεί πξαγκαηηθά
κηα 2ε ιύζε ηνπ δνζκέλνπ πξνβιήκαηνο.
(δ). Γηεξεύλεζε.
Δπεηδή ην ηξίγσλν Β'1Γ'1Ε'1, θαηαζθεπάδεηαη πάληνηε, έρνπκε θαη εδώ πάληνηε ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο απηνύ.
πκπέξαζκα.
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη θαη ηα δίδπκα ηξίγσλα Α'1Γ'1Δ'1, Β'1Γ'1Ε'1, ηνπ εμάπιεπξνπ Α'1Β'1Γ'1Γ'1Δ'1Ε'1, (πνπ δελ είλαη αξκνληθό), απνηεινύλ κία άιιε
ιύζε ηνπ παξαπάλσ Πξνβιήκαηνο, θαζώο θαη απηά είλαη ηεηξαπιά νκνινγηθά.

Παξαηεξήζεηο.
(α). Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ππάξρεη ιύζε, ηνπ Πξνβιήκαηνο 148 θαη όηαλ ην
εμάπιεπξν Α'1Β'1Γ'1Γ'1Δ'1Ε'1 δελ είλαη Αξκνληθό. Όκσο, όπσο θαίλεηαη θαη
ζην ζρήκα 95, ηνύην δελ είλαη ηειείσο άζρεην κε ην αξκνληθό εμάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕ. {Σνύην ζην βηβιίν [1] ην νλνκάδνπκε πξσηνγελέο πεξηγεγξακκεληθό εμάπιεπξν}.
(β). Δύθνια βξίζθνπκε όηη ηα δίδπκα ηξίγσλα Α'ΓΔ', Β'Γ'Ε', ηνπ αληίζηνηρνπ
πεξηγεγξακκέλνπ εμάπιεπξνπ Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε', ηνπ αξκνληθνύ ΑΒΓΓΔΕ εμάπιεπξνπ, είλαη θαη απηά ηεηξαπιά νκνινγηθά.
ην ζρήκα 3.2.6.(4).(β).1/, ηνπ βηβιίνπ [1], θαίλνληαη θαη άιια δεύγε δίδπκσλ ηξηγώλσλ ηεηξαπιά νκνινγηθώλ.
(γ). Σα ζεκεία Α2, Β2, Γ2, Α'2, Β'2, Γ'2, είλαη ζπλεπζεηαθά, θαζώο νη πνιηθέο
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ηνπο Γ'Ε', Α'Γ', Β'Δ', ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ, αληίζηνηρα, ζπληξέρνπλ ζην Κ (Πξόηαζε
146) (πόινο ηεο επζείαο ησλ έμη ζεκείσλ απηώλ).
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 104, 140, 143, 145, 146, 147.
Γεληθό πκπέξαζκα.
Αλ δύν ηξίγσλα, είλαη εγγεγξακκέλα ζηνλ ίδην θύθιν θαη νη θνξπθέο ηνπο
απνηεινύλ θνξπθέο Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, ή αλ ηα ηξίγσλα απηά είλαη
πεξηγεγξακκέλα ζηνλ ίδην θύθιν θαη ηα ζεκεία επαθήο ηνπο, απνηεινύλ
θνξπθέο Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, ηόηε θαη ζηηο δύν παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, ηα δεύγε ησλ ηξηγώλσλ απηώλ είλαη ηεηξαπιά νκνινγηθά.

19.64. Μία αθόκε Καηαζθεπή Απινύ Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ.
(Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Οθηάδα εκείσλ),
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 63, από επζεία θαη ζε θύθιν.
Καηαζθεπή 149 (ρήκα 96).
ε δνζκέλν θύθιν (ν), λα νξηζηνύλ νθηώ δηαηεηαγκέλα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ,
Ε, Ζ, Θ, ηα νπνία λα απνηεινύλ ηηο θνξπθέο ηπραίνπ Απινύ Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ, ή λα απνηεινύλ Κιεηζηή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Οθηάδα εκείσλ,
ή κε άιιε πην απιή δηαηύπσζε:
Να θαηαζθεπαζηεί ηπραίν Απιό Αξκνληθό Οθηάπιεπξν.

Λύζε.
(α). Αλάιπζε.
Αλ ην ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη ην δεηνύκελν Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, ηόηε απηό,
ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό ελαιιαθηηθό νξηζκό (Κξηηήξην 110 § 19.18), πξέπεη λα είλαη θπξηό, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν(ν), λα έρεη ζπληξέρνπζεο ζε
ζεκείν Κ ηηο δηαγώληεο (θπξίεο) θαη λα έρεη πρ ηα ηέζζεξα παξαθάησ δηαδνρηθά ηεηξάπιεπξά ηνπ αξκνληθά: ΑΒΓΕ, ΒΓΓΖ, ΓΓΔΘ, ΓΔΕΑ.

(1).

Έηζη, κεηά ηα παξαπάλσ, αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηηο Καηαζθεπέο 42 (§
9.3), ή ηελ 43 § 9.4 θαη ηελ 63 (§ 15.3), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
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(β). Καηαζθεπή.
Γηα ηελ θαηαζθεπή απηή εξγαδόκαζηε κε αλάινγν ηξόπν πνπ αθνινπζήζακε ζηνλ ηξόπν 2 ηεο Καηαζθεπήο 63 (§ 15.3).
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ρήκα 96.

ηνλ ίδην θύθιν (ν) εγγξάθνπκε, θαηά ηα γλσζηά (Καηαζθεπή 135, § 19.50)
ηπραίν Απιό Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ΑΓΔΖ.
ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπκε, θαηά ηα γλσζηά (Καηαζθεπή 42, § 9.3, ή ηελ
43 § 9.4), δύν δεύγε ζεκείσλ Γ, Θ θαη Β, Ε κε ηα νπνία ρσξίδνληαη αξκνληθά
ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Ζ - Γ, Δ, θαη Α, Γ – Δ, Ζ, αληίζηνηρα. Γηα λα επηηύρνπκε απηό νξίδνπκε ηηο ηνκέο Κ≡ΑΔ∩ΓΖ, Ν≡ΑΓ∩ΔΖ, Λ≡ΑΖ∩ΓΔ. Φέξνπκε
ηηο ΚΝ, ΚΛ, νη νπνίεο ηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα δεύγε ζεκείσλ Γ, Θ θαη Β,
Ε, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ην θπξηό εγγεγξακκέλν Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη ην δεηνύκελν Αξκνληθό.
(γ). Απόδεημε.
Σν νθηάπιεπξν ΑΒΓΔΕΖΘ είλαη ην δεηνύκελν αξκνληθό, γηαηί από ηελ θαηαζθεπή ηνπ είλαη θπξηό, εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν), έρεη ζπληξέρνπζεο
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δηαγώληεο Κ≡ΑΔ∩ΒΕ∩ΓΖ∩ΓΘ, θαη επί πιένλ, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό ελαιιαθηηθό νξηζκό (Πξόηαζε 110), ππνιείπεηαη λα απνδείμνπκε όηη ηέζζεξα δηαδνρηθά ηνπ ηεηξάπιεπξα, έζησ απηά ηεο παξαπάλσ ζρέζεσο (1), όηη
είλαη αξκνληθά.
Πξαγκαηηθά, από ηελ θαηαζθεπή ηνπο ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΕ θαη ΓΓΔΘ είλαη
αξκνληθά, θαζώο ηα Α, Γ, ρσξίδνληαη αξκνληθά από ηα Β, Ε (Καηαζθεπή 42,
§ 9.3), ελώ νκνίσο θαη ηα Γ, Δ ρσξίδνληαη αξκνληθά από ηα Γ, Θ.
[Αο ζεκεησζεί εδώ, όηη όκνηα απνδεηθλύνπκε όηη θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΔΕΖΒ,
ΖΘΑΓ είλαη αξκνληθά. Βιέπε θαη παξαθάησ παξαηήξεζε (β)].
Τπνιείπεηαη λα απνδείμνπκε όηη θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΒΓΓΖ, ΓΔΕΑ, είλαη
αξκνληθά. Γηα ηελ απόδεημε ηνύηνπ, ζην ηεηξάπιεπξν ΑΓΔΖ πεξηγξάθνπκε
ην πνιηθά αληίζηξνθν (εθαπηνκεληθό) ηεηξάπιεπξό ηνπ αβγδ (όπνπ α ε
ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Α, Γ, ην β ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Γ, Δ,
θηι) θαη νξίδνπκε ηηο ηνκέο Σ≡αβ∩γδ, ≡αδ∩βγ.
Απνδεηθλύνπκε όπσο παξαπάλσ, όηη θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΔΕΖΒ, ΖΘΑΓ είλαη αξκνληθά.
Έηζη, επεηδή θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΕ, ΔΕΖΒ, όπσο παξαπάλσ είδακε,
είλαη αξκνληθά, ε ΒΕ κε ην δεύγνο ΑΓ, ΔΖ είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν
(ν), νπόηε ε ΒΕ ζα πεξλά από ηνπο πνιινύο α, γ αληίζηνηρα ησλ ΑΓ, ΔΖ.
Οκνίσο απνδεηθλύνπκε, όηη θαη ε ΓΘ πεξλά από ηνπο πνιινύο β, δ ησλ ΓΔ,
ΑΖ, αληίζηνηρα.
Άξα, ην γΚδαβ είλαη πιήξεο ηεηξάπιεπξν θαη επεηδή ην ΑΓΔΖ είλαη αξκνληθό, από ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ε ΓΖ είλαη ζπδπγήο κε ηελ ΑΔ, σο πξνο ηνλ
θύθιν (ν). Σνύην ζεκαίλεη όηη ε ΓΖ ζα πεξλά από ηνλ πόιν  ηεο ΑΔ. Γειαδή ε ΓΚΖ είλαη επζεία θαη άξα δηαγώληνο ηνπ παξαπάλσ πιήξνπο ηεηξάπιεπξνπ.
Όκνηα βξίζθνπκε όηη θαη ε ΑΚΔΣ είλαη επζεία.
Θα απνδείμνπκε ζηε ζπλέρεηα όηη ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΖ είλαη αξκνληθό.
Γηα λα ζπκβαίλεη απηό αξθεί λα απνδείμνπκε όηη νη ΒΓ, ΓΖ είλαη ζπδπγείο,
σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), ή όηη ε ΒΓ πεξλά από ηνλ πόιν Σ ηεο ΓΖ. Γηα λα
απνδείμνπκε ηνύην, ππνζέηνπκε όηη ε ΣΓ δελ πεξλά από ην Β, αιιά ηέκλεη
ηνλ θύθιν (ν) ζην Β' θαη ηελ επζεία αΒΚΕγ ζην Β''.
Οξίδνπκε ηελ ηνκή Η ησλ επζεηώλ ΓΚ θαη ΣΓΒ'Β''.
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Δπεηδή ε ΣΓΒ' πεξλά από ηνλ πόιν Σ ηεο ΓΖ, ζα είλαη:
(ΣΗΓΒ')=1.

(2).

Δμάιινπ, από ην παξαπάλσ πιήξεο ηεηξάπιεπξν, ζα είλαη:
(ΣΓβα)=1 ή (ΣΓβα)=1 ή Κ(ΣΓβα)=1 ή Κ(ΣΗΓΒ'')=1 ή (ΣΗΓΒ'')=1.

(3).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο (2), (3) ⇒ Β'≡Β''. Γειαδή ζηελ ΣΓ αλήθεη ζεκείν ηεο
αγ, αιιά ηαπηόρξνλα θαη ηνπ θύθινπ (ν) ή ζηελ ηνκή ηνύησλ, πνπ είλαη ην
Β, ή ζην θνηλό ζεκείν Β ηεο αγ θαη ηνπ θύθινπ (ν), ή όηη Β'≡Β''≡Β.
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη θαη ε ΒΓΣ είλαη επζεία, ή όηη ΒΓ πεξλά από ην πόιν
Σ ηεο ΓΖ. Σνύην ζεκαίλεη όηη νη ΓΖ, ΒΓ είλαη ζπδπγείο, σο πξνο ηνλ θύθιν
(ν), ή όηη ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΖ είλαη αξκνληθό.
Αλ εξγαζηνύκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, απνδεηθλύνπκε όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΑ, είλαη αξκνληθό.
πλεπώο θαη ηα ηέζζεξα ηεηξάπιεπξα ηεο ζρέζεσο (1), είλαη πξαγκαηηθά
αξκνληθά θαη άξα απνδείρζεθε όηη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη αξκνληθό (ελαιιαθηηθόο νξηζκόο).
Παξαηεξήζεηο.
(α).Έλαλ άιιν ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ πξνβιήκαηνο 149, έρνπκε δώζεη κε
ηελ Καηαζθεπή 101 (§ 19.7).
(β). Με όκνην ηξόπν, όπσο παξαπάλσ, απνδεηθλύνπκε όηη θαη ηα ππόινηπα
δύν ηεηξάπιεπξα ΕΖΘΓ, ΘΑΒΔ είλαη αξκνληθά. Ζ απόδεημε ηνύησλ γίλεηαη
πην εύθνια, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ βνεζεηηθή Πξόηαζε 51 ηεο § 9.12.
(γ). Δύθνια απνδεηθλύνπκε όηη θαη ην «δίδπκν» ηεηξάπιεπξν ΒΓΕΘ ηνπ ηεηξάπιεπξνπ ΑΓΔΖ, είλαη αξκνληθό, βαζηδόκελνη ζηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο
ηνπ.
(δ). Δίλαη θαλεξό θαη εύθνια απνδεηθλύεηαη, όηη νη ηνκέο Ν, Λ, Σ, , ΑΕ∩ΒΔ,
ΒΖ∩ΓΕ, ΓΘ∩ΓΖ,…, όπσο θαη νη ηνκέο ησλ απέλαληη πιεπξώλ ηνπ νθηάπιεπξνπ είλαη ζεκεία ζπλεπζεηαθά θαη όηη ε επζεία απηή πνπ αλήθνπλ νη
ηνκέο απηέο, είλαη ε πνιηηηθή ηνπ ζεκείνπ Κ.
(ε). Δίλαη πξνθαλέο όηη ε Καηαζθεπή 149 απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 63, από επζεία θαη ζε θύθιν.
(ζη). Όπσο παξαπάλσ απνδείμακε όηη ε ΒΓ πεξλά από ην Σ, έηζη αθξηβώο
απνδεηθλύνπκε όηη από ην Σ πεξλά θαη ε ΕΘ, ελώ όκνηα απνδεηθλύνπκε όηη
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νη ΒΘ, ΓΕ πεξλνύλ από ην  θαη νη δύν.
(δ). Πνιιά ζρεηηθά ζηνηρεία, γηα ηα Απιά Αξκνληθά Οθηάπιεπξα, δίλνπκε
ζην βηβιίν καο «Δγγεγξακκέλα - Πεξηγεγξακκέλα ρήκαηα» (ζειίδεο 1769
κέρξη 1778), γηα ην ιόγν απηό, εδώ ζα αλαθέξνπκε ΜΟΝΟ ηα απαξαίηεηα.
ην ίδην βηβιίν αλαθέξνληαη δηεμνδηθά θαη ηα πκπιέγκαηα Πιήξσλ Αξκνληθώλ Οθηάπιεπξώλ (ειίδεο 1661 κέρξη 1749). ην βηβιίν απηό, γηα λα αληηιεθζνύκε γηα πην κέγεζνο έξγνπ κηιάκε, αξθεί λα αλαθέξνπκε κόλν όηη,
γηα λα ππνζηεξηρζεί ε αιήζεηα ελόο κόλν ζρήκαηόο ηνπ, δηαηππώζεθαλ θαη
απνδείρζεθαλ 175 Γεσκεηξηθέο Πξνηάζεηο.
(ε). Ζ Καηαζθεπή απηή πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα Καηαζθεπή θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(ζ). ύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο νξηζκνύο (§ 16.1γ) θαη ην Αζηεξνεηδέο Οθηάπιεπξν ΑΓΖΒΔΘΓΕΑ ζεσξείηαη Αξκνληθό, θαζώο όπσο ζε πξνεγνύκελεο Πξνηάζεηο είδακε, δηαζέηεη πνιιά βαζηθά θξηηήξηα αξκνληθόηεηαο. Γειαδή, είλαη αξκνληθό.
(η). Έλαλ αθόκε ηξόπν θαηαζθεπήο δώζακε κε ηελ Καηαζθεπή 101.
(ηα). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 42, 43, 63, 101, 110, 135, 205.
19.65. Καηαζθεπή Αζηεξνεηδνύο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
Νένο Δύθνινο Σξόπνο Καηαζθεπήο Αζηεξνεηδνύο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 102 θαη ζε Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν.
Καηαζθεπή 150 (ρήκα 78).
Να θαηαζθεπαζζεί Αζηεξνεηδέο Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ, εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν), κε βάζε Απιό Αξκνληθό Γεθάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ [ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή είλαη γλσζηή (Καηαζθεπή 102)], εγγεγξακκέλν ζηνλ ίδην θύθιν (ν).

Λύζε,
(α). Αλάιπζε.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο θπξηνύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ [Καηαζθεπή 102 (§ 19.8)] θαη ηελ Πξόηαζε 108 (§ 19.16),
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νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Καηαζθεπάδνπκε θπξηό Απιό Αξκνληθό Γεθάπιεπξν όπσο ζηελ Καηαζθεπή 102 θαη ιέκε όηη ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ, πνπ
πξνέθπςε, είλαη ην δεηνύκελν αξκνληθό.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ην θπξηό Γεθάπιεξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, πνπ θαηαζθεπάζακε είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 108 θαη ην αληίζηνηρν ζπδπγέο ηνύηνπ
Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν ΑΓΖΚΓΕΗΒΔΘΑ, ζα είλαη αξκνληθό.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ ζύγθιηζε ησλ δηαγώλησλ (θπξίσλ), ηνπ Αζηεξνεηδνύο Γεθάπιεπξνπ,
είλαη πξνθαλήο, θαζώο απηέο ηαπηίδνληαη κε εθείλεο ηνπ θπξηνύ (Βιέπε θαη
Πξόηαζε 107).
(β). Όηη ην Αζηεξνεηδέο Γεθάπιεπξν απηό είλαη αξκνληθό, θαίλεηαη θαη από
ην Κξηηήξην 116, ζην νπνίν απνδεηθλύεηαη όηη ηνύην δηαζέηεη ζεκείν Lemoine, γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη ηελ αξκνληθόηεηα ηνύηνπ.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 102, 107, 108, 116.
19.66. Αξκνληθόηεηα Καλνληθώλ Πνιύπιεπξσλ.
(Απιή αιιά πνιύ ρξήζηκε Πξόηαζε).
Ηδηόηεηα Καλνληθώλ Πνιύπιεπξσλ σο Δηδηθώλ Αξκνληθώλ Πνιύπιεπξσλ.
Πξόηαζε 151 (ρήκα 61).
Κάζε Καλνληθό Πνιύπιεπξν, είλαη θαη Αξκνληθό.

Απόδεημε.
Έζησ Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν).
Θα απνδείμνπκε όηη ηνύην είλαη θαη Αξκνληθό.
ύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 16.1δ), γηα λα είλαη ηνύην αξκνληθό
πξέπεη λα έρεη αξκνληθά ηα παξαθάησ δέθα ηεηξάπιεπξά ηνπ:
ΑΒΓΖ, ΒΓΓΘ, ΓΓΔΗ, ΓΔΕΚ, ΔΕΖΑ,
ΕΖΘΒ, ΖΘΗΓ, ΘΗΚΓ, ΗΚΑΔ, ΚΑΒΕ.

(1).
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Πξαγκαηηθά, πρ ην ηεηξάπιεπξό ηνπ ΑΒΓΖ, είλαη αξκνληθό, θαζώο, νη δηαγώληέο ηνπ ΒΖ, ΑΓ είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), αθνύ ιόγσ ζπκκεηξίαο ε ΒΖ πεξλά από ηνλ πόιν ηεο ΑΓ, ή επεηδή πξνθαλώο είλαη
ΑΒ.ΓΖ=ΒΓ.ΑΖ.
Αλ ζπλερίζνπκε, κε όκνην αθξηβώο ηξόπν, απνδεηθλύνπκε όηη θαη ηα ππόινηπα ελλέα ηεηξάπιεπξα ηεο ζρέζεσο (1) είλαη αξκνληθά, νπόηε θαη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη πξαγκαηηθά αξκνληθό (Οξηζκόο § 16.1δ).
Με όκνην αθξηβώο ηξόπν, ρσξίο θακηά δπζθνιία, απνδεηθλύνπκε όηη ε
Πξόηαζε 151, αιεζεύεη θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν Καλνληθό Πνιύπιεπξν,
ιακβάλνληεο θπζηθά ππόςε θαη ηνπο νξηζκνύο ηνπο (§ 16.1)..
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 151, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Ζ Πξόηαζε απηή πξνθαλώο δελ απνηειεί Κξηηήξην αξκνληθόηεηαο, θαζώο είλαη θαλεξό όηη δελ αιεζεύεη θαη ην αληίζηξνθό ηεο.
(γ). Σα Καλνληθά Πνιύπιεπξα, σο αξκνληθά, δηαζέηνπλ όιεο ηηο ηδηόηεηεο
ησλ Αξκνληθώλ Πνιύπιεπξσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη δηαγώληέο ηνπο ζπληξέρνπλ ζην θέληξν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπο θύθινπ, ην νπνίν απνηειεί θαη
ζεκείν Lemoine ηνπ Καλνληθνύ Πνιύπιεπξνπ, θηι.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 79-83.

541 . πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο Αξκνληθέο λ-άδεο.

H'. ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΔΗΚΟΑΔΣΗΑ !!!
ΚΑΗ Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΑΡΜΟΝΗΚΟΤ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ.
20. ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΔΗΚΟΑΔΣΗΑ
(α). Γεληθά.
Ζ ελόηεηα Ζ′, ζην νπνίν κπαίλνπκε, απνηειεί ην θπξηόηεξν κέξνο ηνπ βηβιίνπ.
ε ηνύην γίλεηαη, όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε, ε ΤΝΘΔΖ, πνιιώλ από εθείλα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, ζε κηα λέα Μέζνδν πνπ έρνπκε νλνκάζεη «Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό», ε νπνία καο έιπζε ην «Πξόβιεκα ηεο Δηθνζαεηίαο», ην νπνίν καο ιύλεη εύθνια θαη όια ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα. Ωο Πξόβιεκα Δηθνζαεηίαο, έρνπκε νλνκάζεη απιά ην παξαθάησ ΔξώηεκαΠξόβιεκα:
«Πσο πξνθύπηεη έλα Αξκνληθό Πνιύπιεπξν από έλα Καλνληθό Πνιύπιεπξν» (πξνθαλώο ηνπ ίδηνπ αξηζκνύ πιεπξώλ);
(β). Ηζηνξηθό ηνπ Πξνβιήκαηνο Δηθνζαεηίαο.
Πάληνηε πηζηεύακε θαη καο απαζρνινύζε ζπρλά, ηνπιάρηζηνλ γηα εηθνζαεηία, όηη έλα Αξκνληθό Πνιύπιεπξν, πξνθύπηεη από ηελ πξνβνιή Καλνληθνύ Πνιύπιεπξνπ, κε ηνλ ίδην αξηζκό πιεπξώλ θαη δελ δηαςεπζηήθακε,
όπσο ζα δνύκε παξαθάησ.
Αιιά πσο; Με πνην ηξόπν;
Σελ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα απηά, ηελ ζεσξνύζακε ζεκαληηθή θαη αλαγθαία γηα λα επηηύρνπκε εύθνια ηελ ιύζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ πξνβιεκάησλ, αθόκε θαη εθείλσλ πνπ δελ καο ήηαλ δπλαηή, κέρξη ηόηε, όπσο γηα
παξάδεηγκα ε Καηαζθεπή Αξκνληθήο Γεθάδαο εκείσλ, Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, θηι.
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Όηαλ, κεηά ηνπιάρηζηνλ εηθνζαεηία θαη κεηά από πνιύ κειέηε-έξεπλα, επηλνήζακε ηνλ ηξόπν ιύζεηο ηνπ Πξνβιήκαηνο Δηθνζαεηίαο, ε ραξά καο ήηαλ
απεξίγξαπηε θαη ν ελζνπζηαζκόο καο ήηαλ ηεξάζηηνο θαη γη’ απηό ακέζσο
ηνλ εθθξάζακε ζηνλ ηζηόηνπν matuematica.gr κε ηελ θξάζε:

ΚΑΣΑΠΛΖΚΣΗΚΟ !!!
Λύζεθε ην «Πξόβιεκα Δηθνζαεηίαο»!!!
21. Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΑΡΜΟΝΗΚΟΤ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ.
(α). θεπηηθό.
Αλ έλα Καλνληθό Πνιύπιεπξν πξνβιεζεί (κε όρη νξζή πξνβνιή), από έλα
ζεκείν εθηόο ηνπ επηπέδνπ ηνπ, ζε έλα άιιν επίπεδν (όρη παξάιιειν ζην
πξώην), ηόηε ην Πνιύπιεπξν πνπ ζα πξνθύςεη, δελ ζα είλαη Αξκνληθό, γηαηί απιά δελ ζα είλαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν, αιιά ζε Κσληθή ηνκή, θαζώο
ν θύθινο ηνπ, θαηά ηελ πξνβνιή, αιινηώλεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε Κσληθή
ηνκή.
Πξέπεη ινηπόλ ε πξνβνιή απηή λα γίλεη κε εηδηθό ηξόπν θαη από εηδηθό ζεκείν, έηζη ώζηε ν πεξηγεγξακκέλνο θύθινο ηνπ Καλνληθνύ Πνιύπιεπξνπ λα
παξακέλεη αλαιινίσηνο (ζαλ θύθινο, όρη από πιεπξάο κεγέζνπο, γηαηί ην
κέγεζνο κπνξνύκε λα ην επηιέγνπκε εκείο), πνπ είλαη αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα λα είλαη Αξκνληθό έλα Πνιύπιεπξν, ελώ κόλν ην Καλνληθό Πνιύπιεπξν πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζζεί ζε Αξκνληθό, ίζνπ αξηζκνύ πιεπξώλ,
όρη όκσο θαη ν πεξηγεγξακκέλνο ηνπ θύθινο.
Πσο όκσο θαη από πνην ζεκείν;
Ζ απάληεζε – ιύζε απηή έπεζε ζαλ «ώξηκν θξνύην», κε ηελ κεζνδηθή κειέηε θαη ΤΝΘΔΖ κηαο ζεηξάο άιισλ Μεζόδσλ (§ 5, 13, 18), Πξνηάζεσλ
θαη Πξνβιεκάησλ, πνπ έρνπκε επηλνήζεη θαη έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζηα
πξνεγνπκελα, κε ηηο απνδείμεηο ηνπο.
Αθόκε, γηα ηελ επίηεπμε ηεο ιύζεσο απηήο, ζεκαληηθό ξόιν έπαημε θαη ην
«Οξζννπηηθό εκείν» (ρεηηθή νξνινγία δίλνπκε ζηελ παξάγξαθν 14), γηα
ην νπνίν έρνπκε κηιήζεη αξθεηά θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ έρνπκε ήδε
ιύζεη πνιιά ζρεηηθά Πξνβιήκαηα.
(β). Δξκελεία ηεο Μεζόδνπ.
Ζ κέζνδνο απηή ζε γεληθέο γξακκέο, είλαη απνηέιεζκα ηνπ Πξνβιήκαηνο
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«Δηθνζαεηίαο» θαη βαζίδεηαη ζε θαηάιιεινπο Πξνβνιηθνύο Μεηαζρεκαηηζκνύο (Πξνβνιέο θαη Σνκέο επζείαο θαη θύθισλ), αιιά (βαζίδεηαη) θαη ζην
ιεγόκελν «Οξζννπηηθό εκείν».
Γηα ηελ θαιιίηεξε εξκελεία θαη ιεπηνκεξή θαηαλόεζε ηεο Μεζόδνπ απηήο,
ζα ιύζνπκε ην παξαθάησ Πξόβιεκα κε θάζε ιεπηνκέξεηα θαη κε εθαξκνγή
θπζηθά ηεο κεζόδνπ απηήο.
Σν πιήξεο Πξόβιεκα Δηθνζαεηίαο , έρεη σο εμήο:
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Αξκνληθό Πνιύπιεπξν κε βάζεη
Καλνληθό Πνιύπιεπξν κε ίζν αξηζκό πιεπξώλ, πνπ καο δίλεηαη θαη αληίζηξνθα, κε όκνην ηξόπν θαη κε βάζεη Αξκνληθό Πνιύπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί Καλνληθό Πνιύπιεπξν, κε ίζν αξηζκό πιεπξώλ.

Ζ Λύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο.
Ζ ιύζε απηή ζα δνζεί ζηε ζπλέρεηα ιεπηνκεξώο, ζε ζπγθεθξηκέλα πνιύπιεπξα θαη θπζηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ. Έηζη ζα γλσξίζνπκε ζε βάζνο θαη ηελ κέζνδν απηή.
(γ). Ολνκαζία ηεο Μεζόδνπ.
Δπεηδή, από ηε ζεηξά ησλ παξαπάλσ κεηαζρεκαηηζκώλ, πξνθύπηεη πάληνηε αξρηθά πλεπζεηαθή Αξκνληθή λ-άδα θαη κεηά Αξκνληθό Πνιύπιεπξν,
ηελ Μέζνδν απηή, νλνκάζακε «ΑΡΜΟΝΗΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ». Ζ Μέζνδνο απηή είλαη εληαία γηα θάζε πλεπζεηαθή Αξκνληθή λ-άδα θαη Πνιύπιεξν,
αθόκε θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ πεξηηηό αξηζκό πιεπξώλ, όπσο παξαθάησ
ζα δνύκε (Σξίγσλα, Πεληάπιεπξα , θηι), απνηειεί δε Μέζνδν, θαζώο απηή
έρεη εθαξκνγή ζε όια ηα ζρεηηθά Πξνβιήκαηα, πνιιά από ηα νπνία πηζηεύνπκε όηη δελ ιύλνληαη κε άιιν ηξόπν. Μηα πξώηε γεύζε ηεο κεζόδνπ
απηήο, έρνπκε δώζεη ζηελ παξάγξαθν 12.13(δ).
(δ). Δπέθηαζε θαη Δμέιημε ηεο Μεζόδνπ.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη κεηά από ζρεηηθή κειέηε, πξνέθπςε όηη κε
ηε Μέζνδν απηή είλαη δπλαηή θαη ε θαηαζθεπή ησλ Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ
(ζπλεπζεηαθώλ θαη νκνθπθιηθώλ), όκσο κε βάζε όρη ηα Καλνληθά Πνιύπιεπξα, πνπ είλαη ζρήκαηα ζπκκεηξηθά ζε θάζε θύξηα δηαγώληό ηνπο, αιιά

544 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

κε βάζε Δγγεγξακκέλα πκκεηξηθά Πνιύπιεπξα, σο πξνο κία δηαγώληό
ηνπο, από ηελ νπνία πξνθύπηεη Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, ή πξνο δύν θάζεηεο δηαγώληέο ηνπο ηνπο, πνπ πξνθύπηεη Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε (Πνξίζκαηα 158, 163-165).
Δθαξκνγέο ηεο κεζόδνπ απηήο ζε Αξκνληθέο Δλειίμεηο, αλαθέξνληαη ζην
Μέξνο Γάκκα.
Αθόκε, πξνέθπςε όηη κε ηε κέζνδν απηή είλαη δπλαηή θαη εύθνιε ε Καηαζθεπή Αξκνληθώλ Γξακκώλ (ζπλεπζεηαθώλ θαη νκνθπθιηθώλ), από Καλνληθέο Οκνθπθιηθέο Γξακκέο. ρεηηθέο εθαξκνγέο αλαθέξνληαη παξαθάησ ζην
Θ′ ηκήκα (§ 23).
(ε). Αμία ηεο Μεζόδνπ.
Ζ αμία απηήο είλαη ηεξάζηηα, γηαηί απνηειεί ην ΚΛΔΗΓΗ ζηελ εύθνιε ιύζε
ζρεδόλ όισλ ησλ ζρεηηθώλ Πξνβιεκάησλ, αθόκε θαη εθείλσλ πνπ δελ ιύλνληαη κε άιιν ηξόπν, θαζώο δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπιιάβεη αλζξώπηλνο
λνπο, ιόγσ πνιππινθόηεηαο.
ρόιην.
Σν παξαπάλσ «Πξόβιεκα Δηθνζαεηίαο» θαη ε Μέζνδνο ηνπ «Αξκνληθνύ
Μεηαζρεκαηηζκνύ», πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδνληαη
εδώ (Σελ ζρεηηθή νξνινγία έρνπκε δώζεη ζηηο παξαγξάθνπο 11.1, 12.13 θαη
16.1).
Αμία ηεο Έξεπλαο.
Απηά ηα θαηαπιεθηηθά ζπκβαίλνπλ κε ηελ έξεπλα, γη’ απηό πηζηεύνπκε ζε
απηή θαη ηελ ππεξεηνύκε κε πάζνο. Όζνη πηζηνί πξνζέιζεηε, γηα λα αλαβαζκίζνπκε κε λέα ζηνηρεία θαη λα θέξνκε ζηελ επηθάληα ηελ παξακειεκέλε, θπξίσο από Έιιελεο, ηελ θαηεμνρήλ Διιεληθή επηζηήκε ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο.

ΔΡΔΤΝΑ =Απόιαπζε + Αλαθαιύςεηο + Έληνλεο πγθηλήζεηο ⇒ Γεκηνπξγία ⇒ Πξόνδνο ⇒ Πνιηηηζκόο.
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22. ΔΦΑΡΜΟΓΈ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΟΤ ΑΡΜΟΝΗΚΟΤ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ.
Λύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο «Δηθνζαεηίαο», κε εθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ ηνπ
«ΑΡΜΟΝΗΚΟΤ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ».
Πσο από Καλνληθό Πνιύπιεπξν Πξνθύπηεη Αξκνληθό.
Γηα ηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηνπ παξαθάησ Πξνβιήκαηνο Δηθνζαεηίαο [§
21(β)] θαη ηεο λέαο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ (§ 21), ζα
αλαιύζνπκε ην Πξόβιεκα απηό, ζε επί κέξνπο Πξνβιήκαηα, γηα θάζε έλα
από ηα γλσζηά καο Καλνληθά Πνιύπιεπξα (όζα θαηαζθεπάδνληαη), αξρίδνληαο από ην απινύζηεξν, πνπ είλαη ην Καλνληθό Σεηξάπιεπξν (Σεηξάγσλν), πνπ είλαη ζηνηρεηώδεο θαη βαζηθό.
Σν πιήξεο Πξόβιεκα Δηθνζαεηίαο , έρεη σο εμήο:
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Αξκνληθό Πνιύπιεπξν κε βάζεη
Καλνληθό Πνιύπιεπξν, κε ίζν αξηζκό πιεπξώλ, πνπ καο δίλεηαη θαη αληίζηξνθα, κε όκνην ηξόπν θαη κε βάζεη Αξκνληθό Πνιύπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί Καλνληθό Πνιύπιεπξν, κε ίζν αξηζκό πιεπξώλ.

(Ζ ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο απηνύ, όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε παξαθάησ, γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν γηα όια ηα ζρεηηθά Πξνβιήκαηα, πνπ είλαη αλεμαξηήηνο ηνπ αξηζκνύ πιεπξώλ ηνπ πνιύπιεπξνπ, εθαξκόδνληεο θπζηθά ηε
Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ).

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.
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22.1 . Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ από Σεηξάγσλν.
(Πσο από Σεηξάγσλν πξνθύπηεη Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν).
Καηαζθεπή 152 (ρήκα 97).
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν κε βάζεη
Σεηξάγσλν, πνπ καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα, κε όκνην ηξόπν θαη κε βάζεη
Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί Σεηξάγσλν.
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1/. Δπζύ.
(α). Αλάιπζε.
Δδώ καο δίλεηε ην ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ θαη δεηάκε, κε βάζεη απηό θαη κε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο λα πάξνπκε Αξκνληθό ηεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο Καηαζθεπέο 79 (§ 15.21) θαη 99 (§ 19.5) θαη ηηο
ζπλζέζνπκε θαηάιιεια, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή:
(Γηα επθνιία θαη ηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο ιύζεο αξθεί λα ζπλζέζνπκε
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θαηάιιεια ηα ζρήκαηα 57 θαη 68, ώζηε λα πξνθύςεη ην ζρήκα 97).
(β). Καηαζθεπή.
Δξγαδόκαζηε όπσο ζηηο Καηαζθεπέο 79 (αληίζηξνθν) θαη 99 (επζύ), αληίζηνηρα.
Γειαδή, κε θέληξν ηπραίν ζεκείν  ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ (ν) ηνπ
ηεηξαγώλνπ ΑΒΓΓ, ζρεκαηίδνπκε ηελ Κεληξηθή Γέζκε (ΑΒΓΓ), ηεο νπνίαο
νη αθηίλεο έζησ όηη ηέκλνπλ ηπραία επζεία (ε) ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, αληίζηνηρα.
ηε ζπλέρεηα, αλ ζέινπκε λα έρνπκε ην δεηνύκελν Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν
Α'Β'Γ'Γ', λα είλαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν'), εξγαδόκαζηε σο εμήο:
Με θέληξν ηπραίν ζεκείν Σ ηνπ θύθινπ (ν'), ζρεκαηίδνπκε ηε Γέζκε
Σ(αβγδ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Α',
Β', Γ' Γ', αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ην δεηνύκελν Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν είλαη ην Α'Β'Γ'Γ'.
(γ). Απόδεημε.
Αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ απόδεημε ηνπ αληίζηξνθνπ ηεο Καηαζθεπήο 79,
βξίζθνπκε όηη ε Σεηξάδα εκείσλ α, β, γ, δ, είλαη αξκνληθή, θαζώο ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, είλαη Καλνληθό, ελώ αλ εξγαζζνύκε ζηε ζπλέρεηα, όπσο
ζην επζύ ηεο απόδεημεο ηεο Καηαζθεπήο 99 θαη κε βάζε ηελ εμάδα απηή,
βξίζθνπκε όηη ην Σεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ', είλαη αξκνληθό, θαζώο απηό είλαη
εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν′) θαη ε ηεηξάδα α, β, γ, δ, είλαη αξκνληθή.
ρόιην.
Δίλαη θαλεξό όηη ε παξαπάλσ κέζνδνο απνηειεί έλαλ άιιν ηξόπν θαηαζθεπήο κηαο Αξκνληθήο Σεηξάδαο θαη ελόο Αξκνληθνύ Σεηξάπιεπξνπ, εθηόο
από εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηηο Καηαζθεπέο 61 (§ 15.1) θαη 135 (§
19.50).
2/. Αληίζηξνθν.
Γηα ην αληίζηξνθν αθνινπζνύκε ηελ αληίζεηε πνξεία.
(α). Αλάιπζε.
Γειαδή εδώ καο δίλεηαη Αξκνληθό ην Σεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ' πνπ είλαη
εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν') θαη δεηάκε, κε βάζεη απηό θαη κε θαηάιιεινπο
πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο λα θαηαζθεπαζζεί ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν).
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Αλ ιάβνπκε θαη πάιη ππόςε καο ηηο Πξνηάζεηο 99 θαη 79 θαη ηηο ζπλζέζνπκε
θαηάιιεια, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή (Γηα επθνιία θαη ηελ
θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο ιύζεο, αξθεί λα ζπλζέζνπκε θαηάιιεια ηα ζρήκαηα 68 θαη 57, ώζηε λα πξνθύςεη ην ζρήκα 97):
(β). Καηαζθεπή.
Δξγαδόκαζηε όπσο ζηηο Καηαζθεπέο 99 (αληίζηξνθν) θαη 79 (επζύ), αληίζηνηρα.
Γειαδή, κε θέληξν ηπραίν ζεκείν Σ ηνπ θύθινπ (ν'), ζρεκαηίδνπκε ηελ Κεληξηθή Γέζκε Σ(Α'Β'Γ'Γ') ηεο νπνίαο νη αθηίλεο, έζησ όηη ηέκλνληαη από ηπραία επζεία (ε), ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, αληίζηνηρα.
Βξίζθνπκε ην Οξζννπηηθό εκείν  (§ 14), ηεο ηεηξάδαο α, β, γ, δ (ην 
πξνθαλώο είλαη ε ηνκή ησλ θύθισλ δηακέηξσλ αγ θαη βδ), από ην νπνίν
έζησ όηη πεξλά ν θύθινο (ν) θαη νξίδνπκε ζηνλ θύθιν (ν) ηηο ηνκέο Α, Β, Γ,
Γ, ηεο δέζκεο (αβγδ) [Αλ ν θύθινο (ν), δελ πεξλά από ην , ηόηε εξγαδόκαζηε όπσο ζην επζύ ηεο Καηαζθεπήο 79 (§ 15.21,(α) 2/)].
Λέκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ην δεηνύκελν ηεηξάγσλν.
(γ) Απόδεημε.
Αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ απόδεημε ηνπ αληίζηξνθνπ ηεο Καηαζθεπήο 99,
βξίζθνπκε όηη ε Σεηξάδα εκείσλ α, β, γ, δ, είλαη αξκνληθή, θαζώο ην ηεηξάπιεπξν Α′Β′Γ′Γ′, είλαη αξκνληθό, ελώ αλ εξγαζζνύκε ζηε ζπλέρεηα, όπσο ζην επζύ ηεο απόδεημεο ηεο Καηαζθεπήο 79, βξίζθνπκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, είλαη Σεηξάγσλν θαζώο απηό είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν
(ν), ε ηεηξάδα α, β, γ, δ, είλαη αξκνληθή θαη ην , πνπ αλήθεη ζηνλ θύθιν (ν),
είλαη ην Οξζννπηηθό εκείν ηεο Αξκνληθήο Σεηξάδαο ζεκείσλ α, β, γ, δ (ην
 πξνθαλώο είλαη ε ηνκή ησλ θύθισλ δηακέηξσλ αγ θαη βδ).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν πξόβιεκα 152, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν απηή, πξώηα καο πξνθύπηεη αξκνληθή
ζπλεπζεηαθή ηεηξάδα θαη κεηά ην δεηνύκελν αξκνληθά ηεηξάπιεπξν.
Γειαδή κε ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, επηηπγράλνπ-
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κε ηαπηόρξνλα θαη ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο Σεηξάδαο.
(δ). Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ καο δεηείηαη λα θαηαζθεπαζζεί ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν, έηζη ώζηε λα είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ πεξηγεγξακκέλν θύθιν
ηνπ ηεηξάγσλνπ, βιέπε ην ζρήκα 48.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 32α, 35, 61, 74, 79, 99, 135.
22.2 . Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ από Καλνληθό Δμάπιεπξν.
(Πσο από Καλνληθό Δμάπιεπξν πξνθύπηεη Αξκνληθό Δμάπιεπξν).
Καηαζθεπή 153 (ρήκα 98).
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Αξκνληθό Δμάπιεπξν κε βάζεη
Καλνληθό Δμάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα, κε όκνην ηξόπν θαη
κε βάζεη Αξκνληθό Δμάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί Καλνληθό Δμάπιεπξν.
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.Λύζε.
1/. Δπζύ.
(α). Αλάιπζε.
Δδώ καο δίλεηε ην Καλνληθό Δμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ θαη δεηάκε, κε βάζεη απηό
θαη κε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο λα πάξνπκε Αξκνληθό
Δμάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο Καηαζθεπέο 80 (§ 15.22) θαη 100 (§ 19.6) θαη ηηο
ζπλζέζνπκε θαηάιιεια, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή (Γηα επθνιία θαη ηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο ιύζεο, αξθεί λα ζπλζέζνπκε θαηάιιεια ηα ζρήκαηα 59 θαη 69, ώζηε λα πξνθύςεη ην ζρήκα 98):
(β). Καηαζθεπή.
Δξγαδόκαζηε όπσο ζηηο Καηαζθεπέο 80 (αληίζηξνθν) θαη 100 (επζύ), αληίζηνηρα.
Γειαδή, κε θέληξν ηπραίν ζεκείν  ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ (ν) ηνπ
Καλνληθνύ Δμάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕ, ζρεκαηίδνπκε ηελ Κεληξηθή Γέζκε
(ΑΒΓΓΔΕ), ηεο νπνίαο νη αθηίλεο έζησ όηη ηέκλνπλ ηπραία επζεία (ε) ζηα
ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, αληίζηνηρα.
ηε ζπλέρεηα, αλ ζέινπκε λα έρνπκε ην δεηνύκελν Αξκνληθό Δμάπιεπξν
Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε', λα είλαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν'), εξγαδόκαζηε σο εμήο:
Με θέληξν ηπραίν ζεκείν Σ ηνπ θύθινπ (ν'), ζρεκαηίδνπκε ηε Γέζκε
Σ(αβγδεδ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία
Α', Β', Γ' Γ', Δ', Ε', αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ην δεηνύκελν Αξκνληθό Δμάπιεπξν είλαη ην Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'.
(γ). Απόδεημε.
Αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ απόδεημε ηνπ αληίζηξνθνπ ηεο Καηαζθεπήο 80,
βξίζθνπκε όηη ε Δμάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, είλαη αξκνληθή, θαζώο ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη Καλνληθό, ελώ αλ εξγαζζνύκε ζηε ζπλέρεηα, όπσο ζην επζύ ηεο απόδεημεο ηεο Καηαζθεπήο 100 θαη κε βάζεη ηελ εμάδα
απηή, βξίζθνπκε όηη ην Δμάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε' είλαη αξκνληθό, θαζώο απηό
είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν′) θαη ε εμάδα α, β, γ, δ, ε, δ, είλαη αξκνληθή.
ρόιην.
Δίλαη θαλεξό όηη ε παξαπάλσ κέζνδνο απνηειεί έλαλ άιιν ηξόπν
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θαηαζθεπήο κηαο Αξκνληθήο Δμάδαο θαη ελόο Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ, εθηόο
από εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηηο Καηαζθεπέο 62 (§ 15.2) θαη 145 (§
19.60).
2/. Αληίζηξνθν.
Γηα ην αληίζηξνθν αθνινπζνύκε ηελ αληίζεηε πνξεία.
(α). Αλάιπζε.
Γειαδή εδώ καο δίλεηαη ην Αξκνληθό Δμάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε', πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν') θαη δεηάκε, κε βάζεη απηό θαη κε θαηάιιεινπο
πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο λα θαηαζθεπαζζεί Καλνληθό Δμάπιεπξν
ΑΒΓΓΔΕ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε θαη πάιη ππόςε καο ηηο Πξνηάζεηο 100 θαη 80 θαη ηηο ζπλζέζνπκε θαηάιιεια, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή (Γηα επθνιία
θαη ηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο ιύζεο, αξθεί λα ζπλζέζνπκε θαηάιιεια
ηα ζρήκαηα 69 θαη 59, ώζηε λα πξνθύςεη ην ζρήκα 98):
(β). Καηαζθεπή.
Δξγαδόκαζηε όπσο ζηηο Καηαζθεπέο 100 (αληίζηξνθν) θαη 80 (επζύ), αληίζηνηρα.
Γειαδή, κε θέληξν ηπραίν ζεκείν Σ ηνπ θύθινπ (ν'), ζρεκαηίδνπκε ηελ Κεληξηθή Γέζκε Σ(Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε') ηεο νπνίαο νη αθηίλεο, έζησ όηη ηέκλνληαη από
ηπραία επζεία (ε), ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, αληίζηνηρα.
Βξίζθνπκε ην Οξζννπηηθό εκείν  (§ 14), ηεο εμάδαο α, β, γ, δ, ε, δ, από ην
νπνίν έζησ όηη πεξλά ν θύθινο (ν) θαη νξίδνπκε ζηνλ θύθιν (ν) ηηο ηνκέο Α,
Β, Γ, Γ, Δ, Ε, ηεο δέζκεο (αβγδεδ) [Αλ ν θύθινο (ν), δελ πεξλά από ην ,
ηόηε εξγαδόκαζηε όπσο ζην επζύ ηεο Καηαζθεπήο 80 (§ 15.22 (α)2/)].
Λέκε όηη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη ην δεηνύκελν Καλνληθό.
(γ) Απόδεημε.
Αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ απόδεημε ηνπ αληίζηξνθνπ ηεο Καηαζθεπήο
100, βξίζθνπκε όηη ε Δμάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, είλαη αξκνληθή, θαζώο
ην εμάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ' είλαη αξκνληθό, ελώ αλ εξγαζζνύκε ζηε ζπλέρεηα, όπσο ζην επζύ ηεο απόδεημεο ηεο Καηαζθεπήο 80, βξίζθνπκε όηη ην
εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη Καλνληθό Δμάπιεπξν, θαζώο απηό είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν), ε εμάδα α, β, γ, δ, ε, δ, ε, είλαη αξκνληθή θαη ην ,
πνπ αλήθεη ζηνλ θύθιν (ν), είλαη ην Οξζννπηηθό εκείν ηεο Αξκνληθήο
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Δμάδαο ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν πξόβιεκα 153, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν απηή, πξώηα καο πξνθύπηεη Αξκνληθή
πλεπζεηαθή Δμάδα θαη κεηά ην δεηνύκελν Αξκνληθό Δμάπιεπξν. Γειαδή,
κε ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, επηηπγράλνπκε ηαπηόρξνλα θαη ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο Δμάδαο.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 62, 76, 80, 96, 100, 145.
22.3 . Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ από Καλνληθό Οθηάπιεπξν.
(Πσο από Καλνληθό Οθηάπιεπξν πξνθύπηεη Αξκνληθό Οθηάπιεπξν).
Καηαζθεπή 154 (ρήκα 49).
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Αξκνληθό Οθηάπιεπξν κε βάζεη
Καλνληθό Οθηάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα, κε όκνην ηξόπν
θαη κε βάζεη Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί
Καλνληθό Οθηάπιεπξν.

.Λύζε.
1/. Δπζύ.
(α). Αλάιπζε.
Δδώ καο δίλεηαη ην Καλνληθό Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ θαη δεηάκε, κε βάζεη
απηό θαη κε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο λα πάξνπκε Αξκνληθό Οθηάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο Καηαζθεπέο 81 (§ 15.23) θαη 101 (§ 19.7) θαη ηηο
ζπλζέζνπκε θαηάιιεια, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή (Γηα επθνιία θαη ηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο ιύζεο, αξθεί λα ζπλζέζνπκε θαηάιιεια ηα ζρήκαηα 60 θαη 70, ώζηε λα πξνθύςεη ην ζρήκα 49):
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(β). Καηαζθεπή.
Δξγαδόκαζηε όπσο ζηηο Καηαζθεπέο 81 (αληίζηξνθν) θαη 101 (επζύ), αληίζηνηρα.
Γειαδή, κε θέληξν ηπραίν ζεκείν  ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ (ν) ηνπ
Καλνληθνύ Οθηάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘ, ζρεκαηίδνπκε ηελ Κεληξηθή Γέζκε
(ΑΒΓΓΔΕΖΘ), ηεο νπνίαο νη αθηίλεο έζησ όηη ηέκλνπλ ηπραία επζεία (ε) ζηα
ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, αληίζηνηρα.
ηε ζπλέρεηα, αλ ζέινπκε λα έρνπκε ην δεηνύκελν Αξκνληθό Οθηάπιεπξν
Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ', έηζη ώζηε λα είλαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν'), εξγαδόκαζηε σο εμήο:
Με θέληξν ηπραίν ζεκείν Σ ηνπ θύθινπ (ν'), ζρεκαηίδνπκε ηε Γέζκε
Σ(αβγδεδεζ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία
Α', Β', Γ' Γ', Δ', Ε', Ζ', Θ', αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ην δεηνύκελν Αξκνληθό Οθηάπιεπξν είλαη ην Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'.
(γ). Απόδεημε.
Αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ απόδεημε ηνπ αληίζηξνθνπ ηεο Καηαζθεπήο 81,
βξίζθνπκε όηη ε Οθηάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, είλαη αξκνληθή, θαζώο
ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, είλαη Καλνληθό, ελώ αλ εξγαζζνύκε ζηε ζπλέρεηα, όπσο ζην επζύ ηεο απόδεημεο ηεο Καηαζθεπήο 101 θαη κε βάζεη ηελ
νθηάδα απηή, βξίζθνπκε όηη ην νθηάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ' είλαη αξκνληθό,
θαζώο απηό είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν′) θαη ε νθηάδα α, β, γ, δ, ε, δ,
ε, ζ, είλαη αξκνληθή.
ρόιην.
Δίλαη θαλεξό όηη ε παξαπάλσ κέζνδνο απνηειεί έλαλ άιιν ηξόπν θαηαζθεπήο κηαο Αξκνληθήο Οθηάδαο θαη ελόο Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ, εθηόο
από εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηηο Καηαζθεπέο 63 (§ 15.3) θαη 149 (§
19.64).
2/. Αληίζηξνθν.
Γηα ην αληίζηξνθν αθνινπζνύκε ηελ αληίζεηε πνξεία.
(α). Αλάιπζε.
Γειαδή εδώ καο δίλεηαη ην Αξκνληθό Οθηάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ' πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν') θαη δεηάκε, κε βάζεη απηό θαη κε θαηάιιε
ινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο λα θαηαζθεπαζζεί Καλνληθό
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Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε θαη πάιη ππόςε καο ηηο Πξνηάζεηο 101 θαη 81 θαη ηηο ζπλζέζνπκε θαηάιιεια, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή (Γηα επθνιία
θαη ηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο ιύζεο, αξθεί λα ζπλζέζνπκε θαηάιιεια
ηα ζρήκαηα 70 θαη 60, ώζηε λα πξνθύςεη ην ζρήκα 49):
(β). Καηαζθεπή.
Δξγαδόκαζηε όπσο ζηηο Καηαζθεπέο 101 (αληίζηξνθν) θαη 81 (επζύ), αληίζηνηρα.
Γειαδή, κε θέληξν ηπραίν ζεκείν Σ ηνπ θύθινπ (ν'), ζρεκαηίδνπκε ηελ Κεληξηθή Γέζκε Σ(Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ') ηεο νπνίαο νη αθηίλεο, έζησ όηη ηέκλνληαη
από ηπραία επζεία (ε), ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, αληίζηνηρα.
Βξίζθνπκε ην Οξζννπηηθό εκείν  (§ 14), ηεο νθηάδαο α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ,
από ην νπνίν έζησ όηη πεξλά ν θύθινο (ν) θαη νξίδνπκε ζηνλ θύθιν (ν) ηηο
ηνκέο Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, ηεο δέζκεο (αβγδεδεζ) [Αλ ν θύθινο (ν), δελ
πεξλά από ην , ηόηε εξγαδόκαζηε όπσο ζην επζύ ηεο Καηαζθεπήο 81 (§
15.23 (α)2/)].
Λέκε όηη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη ην δεηνύκελν Καλνληθό.
(γ) Απόδεημε.
Αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ απόδεημε ηνπ αληίζηξνθνπ ηεο Καηαζθεπήο
101, βξίζθνπκε όηη ε Οθηάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, είλαη αξκνληθή,
θαζώο ην νθηάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ' είλαη αξκνληθό, ελώ αλ εξγαζζνύκε
ζηε ζπλέρεηα, όπσο ζην επζύ ηεο απόδεημεο ηεο Καηαζθεπήο 81, βξίζθνπκε
όηη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, είλαη Καλνληθό Οθηάπιεπξν, θαζώο απηό
είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν), ε νθηάδα α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, είλαη αξκνληθή θαη ην , πνπ αλήθεη ζηνλ θύθιν (ν), είλαη ην Οξζννπηηθό εκείν ηεο
Αξκνληθήο Οθηάδαο ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, από ηελ θαηαζθεπή ηνπ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν πξόβιεκα 154, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν απηή, πξώηα καο πξνθύπηεη αξκνληθή
ζπλεπζεηαθή νθηάδα θαη κεηά ην δεηνύκελν Αξκνληθό Οθηάπιεπξν.
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Γειαδή, κε ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, επηηπγράλνπκε ηαπηόρξνλα θαη ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο Οθηάδαο.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 63, 77, 81, 97, 101, 149.
22.4 . Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ από Καλνληθό Γεθάπιεπξν.
(Πσο από Καλνληθό Γεθάπιεπξν πξνθύπηεη Αξκνληθό Γεθάπιεπξν).
ΜΔΓΑΛΔΗΩΓΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ.
Καηαζθεπή 155 (ρήκα 99).
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Αξκνληθό Γεθάπιεπξν κε βάζεη
Καλνληθό Γεθάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα, κε όκνην ηξόπν
θαη κε βάζεη Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί
Καλνληθό Γεθάπιεπξν.
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Δδώ καο δίλεηαη ην Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ θαη δεηάκε, κε βάζεη απηό θαη κε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο λα πάξνπκε
Αξκνληθό Γεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ'.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο Καηαζθεπέο 82 (§ 15.24) θαη 102 (§ 19.8) θαη ηηο
ζπλζέζνπκε θαηάιιεια, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή (Γηα επθνιία θαη ηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο ιύζεο, αξθεί λα ζπλζέζνπκε θαηάιιεια ηα ζρήκαηα 61 θαη 71, ώζηε λα πξνθύςεη ην ζρήκα 99):
(β). Καηαζθεπή.
Δξγαδόκαζηε όπσο ζηηο Καηαζθεπέο 82 (αληίζηξνθν) θαη 102 (επζύ), αληίζηνηρα.
Γειαδή, κε θέληξν ηπραίν ζεκείν  ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ (ν) ηνπ
Καλνληθνύ Γεθάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ζρεκαηίδνπκε ηελ Κεληξηθή Γέζκε
(ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ), ηεο νπνίαο νη αθηίλεο έζησ όηη ηέκλνπλ ηπραία επζεία (ε)
ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, αληίζηνηρα.
ηε ζπλέρεηα, αλ ζέινπκε λα έρνπκε ην δεηνύκελν Αξκνληθό Γεθάπιεπξν
Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ', έηζη ώζηε λα είλαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν'), εξγαδόκαζηε σο εμήο:
Με θέληξν ηπραίν ζεκείν Σ ηνπ θύθινπ (ν'), ζρεκαηίδνπκε ηε Γέζκε
Σ(αβγδεδεζηθ), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν′) ζηα ζεκεία Α', Β', Γ' Γ', Δ', Ε', Ζ', Θ', Η', Κ', αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ην δεηνύκελν Αξκνληθό Γεθάπιεπξν είλαη ην Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ'.
(γ). Απόδεημε.
Αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ απόδεημε ηνπ αληίζηξνθνπ ηεο Καηαζθεπήο 82,
βξίζθνπκε όηη ε Γεθάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, είλαη αξκνληθή, θαζώο ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη Καλνληθό, ελώ αλ εξγαζζνύκε ζηε
ζπλέρεηα, όπσο ζην επζύ ηεο απόδεημεο ηεο Καηαζθεπήο 102 θαη κε βάζεη
ηελ δεθάδα απηή, βξίζθνπκε όηη ην δεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ', είλαη
αξκνληθό, θαζώο απηό είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν′) θαη ε δεθάδα α,
β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, είλαη αξκνληθή.
2/. Αληίζηξνθν.
Γηα ην αληίζηξνθν αθνινπζνύκε ηελ αληίζεηε πνξεία.
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(α). Αλάιπζε.
Γειαδή εδώ καο δίλεηαη ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ', πνπ
είλαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν') θαη δεηάκε, κε βάζεη απηό θαη κε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο, λα θαηαζθεπαζζεί Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε θαη πάιη ππόςε καο ηηο Πξνηάζεηο 102 θαη 82 θαη ηηο ζπλζέζνπκε θαηάιιεια, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή (Γηα επθνιία
θαη ηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο ιύζεο, αξθεί λα ζπλζέζνπκε θαηάιιεια
ηα ζρήκαηα 71 θαη 61, ώζηε λα πξνθύςεη ην ζρήκα 99):
(β). Καηαζθεπή.
Δξγαδόκαζηε όπσο ζηηο Καηαζθεπέο 102 (αληίζηξνθν) θαη 82 (επζύ), αληίζηνηρα.
Γειαδή, κε θέληξν ηπραίν ζεκείν Σ ηνπ θύθινπ (ν'), ζρεκαηίδνπκε ηελ Κεληξηθή Γέζκε Σ(Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ') ηεο νπνίαο νη αθηίλεο, έζησ όηη ηέκλνληαη από ηπραία επζεία (ε), ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, αληίζηνηρα.
Βξίζθνπκε ην Οξζννπηηθό εκείν  (§ 14), ηεο δεθάδαο α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η,
θ, από ην νπνίν έζησ όηη πεξλά ν θύθινο (ν) θαη νξίδνπκε ζηνλ θύθιν (ν)
ηηο ηνκέο Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, ηεο δέζκεο (αβγδεδεζηθ) [Αλ ν θύθινο
(ν), δελ πεξλά από ην , ηόηε εξγαδόκαζηε όπσο ζην επζύ ηεο Καηαζθεπήο
82 (§ 15.24 (α)2/)].
Λέκε όηη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη ην δεηνύκελν Καλνληθό.
(γ) Απόδεημε.
Αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ απόδεημε ηνπ αληίζηξνθνπ ηεο Καηαζθεπήο
102, βξίζθνπκε όηη ε Γεθάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, είλαη αξκνληθή, θαζώο ην δεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ' είλαη αξκνληθό, ελώ αλ εξγαζζνύκε ζηε ζπλέρεηα, όπσο ζην επζύ ηεο απόδεημεο ηεο Καηαζθεπήο 82,
βξίζθνπκε όηη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη Καλνληθό Γεθάπιεπξν,
θαζώο απηό είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν), ε δεθάδα α, β, γ, δ, ε, δ, ε,
ζ, η, θ, είλαη αξκνληθή θαη ην , πνπ αλήθεη ζηνλ θύθιν (ν), είλαη ην Οξζννπηηθό εκείν ηεο Αξκνληθήο
Γεθάδαο ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, από ηελ θαηαζθεπή ηνπ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν πξόβιεκα 155, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
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ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν απηή, πξώηα καο πξνθύπηεη αξκνληθή
ζπλεπζεηαθή δεθάδα θαη κεηά ην δεηνύκελν Αξκνληθό Γεθάπιεπξν. Γειαδή, κε ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, επηηπγράλνπκε
ηαπηόρξνλα θαη ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο Γεθάδαο.
(δ). ύκθσλα κε όζα κέρξη ηώξα έρνπλ γξαθεί εδώ, άιιν ηξόπνο θαηαζθεπήο Αξκνληθήο Γεθάδαο θαη Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, δελ έρνπκε επηηύρεη, παξά ηηο πξνζπάζεηέο καο. Βιέπνπκε ινηπόλ πόζν πνιύηηκε είλαη ε
Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, (Οη Καηαζθεπέο 64, 82 θαη
102, δελ είλαη αλεμάξηεηεο ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 155, αιιά απνηεινύλ πξνθαλώο ηκήκαηα απηήο θαη εθαξκνγή ηκεκάησλ ηνπ Αξκνληθνύ
Μεηαζρεκαηηζκνεύ) από ηελ ζύλζεζε ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη ν παξαπάλσ ηξόπνο).
Πηζηεύνπκε όηη ε παξαπάλσ Καηαζθεπή κε άιιν ηξόπν είλαη πνιύ δύζθνιε, αλ όρη αδύλαηε. Ο παξαπάλσ ηξόπνο (κέζνδνο) καο ιύλεη ην Πξόβιεκα
κε απηόκαην ηξόπν θαη ρσξίο θακηά δπζθνιία.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 64, 78, 82, 98, 102.
22.5 . Καηαζθεπή Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ από Καλνληθό Πεληάπιεπξν.
(Πσο από Καλνληθό Πεληάπιεπξν πξνθύπηεη Αξκνληθό Πεληάπιεπξν).
Καηαζθεπή 156 (ρήκα 99).
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Αξκνληθό Πεληάπιεπξν κε βάζεη Καλνληθό Πεληάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα, κε όκνην
ηξόπν θαη κε βάζεη Αξκνληθό Πεληάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί Καλνληθό Πεληάπιεπξν.

.Λύζε.
1/. Δπζύ.
(α). Αλάιπζε.
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Δδώ καο δίλεηαη ην Καλνληθό Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ θαη δεηάκε, κε βάζεη απηό θαη κε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο, λα πάξνπκε Αξκνληθό Πεληάπιεπξν Α'Γ'Δ'Ζ'Η'.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ Καηαζθεπή 155 (§ 22.4) (επζύ) θαη ηνλ ζρεηηθό
νξηζκό ηνπ Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ (§ 16.1ε)), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Με βάζε ην Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, πνπ θαηαζθεπάδεηαη εύθνια ώζηε ην πεληάπιεξν ΑΓΔΖΗ λα είλαη ην δνζκέλν θαλνληθό, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) θαη ηπραία επζεία (ε), εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο ζηελ
Καηαζθεπή 155 (επζύ), θαηαζθεπάδνπκε πξώηα ηελ Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, ζηελ επζεία (ε) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ θύθιν
(ν'), ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ'
Λέκε όηη ην πεληάπιεπξν Α'Γ'Δ'Ζ'Η', ζα είλαη ην δεηνύκελν Αξκνληθό
(γ). Απόδεημε.
Αθνύ ην Γεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ' είλαη Αξκνληθό, από ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη ην πεληάπιεπξν Α'Γ'Δ'Ζ'Η' είλαη Αξκνληθό, θαζώο ππάξρνπλ
ηα ζεκεία Β', Γ', Ε', Θ', Κ' ζηνλ θύθιν (ν'), γηα ηα νπνία ην Γεθάπιεπξν
Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ' είλαη Αξκνληθό [Οξηζκόο Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ (§
16.1ε)].
2/. Αληίζηξνθν.
(α). Αλάιπζε.
Γειαδή εδώ καο δίλεηαη ην Αξκνληθό Πεληάπιεπξν Α'Γ'Δ'Ζ'Η', πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν') θαη δεηάκε, κε βάζεη απηό θαη κε θαηάιιεινπο
πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο, λα θαηαζθεπάζνπκε Καλνληθό Πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο Πξνηάζεηο 103 θαη 83 θαη ηηο ζπλζέζνπκε θαηάιιεια, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή (Γηα επθνιία θαη ηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ηεο ιύζεο, αξθεί λα ζπλζέζνπκε θαηάιιεια ηα ζρήκαηα 71
θαη 61, ώζηε λα πξνθύςεη ην ζρήκα 99):
(β). Καηαζθεπή.
Δξγαδόκαζηε όπσο ζηηο Καηαζθεπέο 103 (αληίζηξνθν) θαη 83 (επζύ), αληίζηνηρα.
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πγθεθξηκέλα, ζηελ αξρή εξγαδόκαζηε όπσο ζηελ Καηαζθεπή 103 (αληίζηξνθν). Γειαδή, κε θέληξν ηπραίν ζεκείν Σ ηνπ θύθινπ (ν'), ζρεκαηίδνπκε
ηελ Κεληξηθή Γέζκε Σ(Α'Γ'Δ'Ζ'Η') ηεο νπνίαο νη αθηίλεο, έζησ όηη ηέκλνληαη
από ηπραία επζεία (ε), ζηα ζεκεία α, γ, ε, ε, η, αληίζηνηρα.
ηε ζπλέρεηα εξγαδόκαζηε όπσο ζηελ Καηαζθεπή 83 (επζύ) θαη αθνύ θαηαζθεπάζνπκε ηελ Αξκνληθή Γεθάδα α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, κε βάζεη ηελ νπνία θαηαζθεπάδνπκε, ζηνλ θύθιν (ν) ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, αθνύ
πξώηα θαηαζθεπάζνπκε ην Οξζννπηηθό εκείν  ηεο Αξκνληθήο Γεθάδαο
α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ.
Λέκε όηη ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ είλαη ην δεηνύκελν Καλνληθό.
[Ζ θαηαζθεπή ηεο παξαπάλσ Αξκνληθήο Γεθάδαο εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε,
ζ, η, θ, είλαη δπλαηό λα επηηεπρζεί, αλ θαηαζθεπάζνπκε πξώηα ην Αξκνληθό
Γεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ', σο εμήο:
Δπεηδή δίλεηαη όηη ην πεληάπιεπξν Α'Γ'Δ'Ζ'Η' είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθό νξηζκό [§ 16,1ε(β)], ζα ππάξρνπλ ζηνλ θύθιν (ν′) ζεκεία Β', Γ',
Ε', Θ', Κ', ηέηνηα ώζηε ην δεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ', λα είλαη αξκνληθό.
Σνύην όκσο, είλαη δπλαηό λα θαηαζθεπάζνπκε.
Πξαγκαηηθά, επεηδή πρ ηόηε ην ηεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Ζ' πξέπεη λα είλαη αξκνληθό (§ 16.1δ) θαη ηα ζεκεία Α', Γ', Ζ', είλαη γλσζηά, ην Β′, σο γλσζηό θαηαζθεπάδεηαη εύθνια (Καηαζθεπή 135).
Δπίζεο ην ηεηξάπιεπξν Γ'Γ'Δ'Η' πξέπεη λα είλαη αξκνληθό θαη ηα ζεκεία Γ',
Δ', Η' είλαη γλσζηά, ην Γ′ θαηαζθεπάδεηαη.
Με όκνην ηξόπν, από ην Αξκνληθό ηεηξάπιεπξν Δ'Ε'Ζ'Α' θαζνξίδνπκε ηελ
ζέζε ηνπ Ε′, από ην Αξκνληθό ηεηξάπιεπξν Ζ'Θ'Η'Γ' θαζνξίδνπκε ηελ ζέζε
ηνπ Θ′ θαη από ην Αξκνληθό ηεηξάπιεπξν Η'Κ'Α'Δ' θαζνξίδνπκε ηελ ζέζε ηνπ
Κ′.
Έηζη, κεηά ηνλ θαζνξηζκό θαη ησλ Β', Γ', Ε', Θ', Κ' ζα έρνπκε θαηαζθεπάζεη
ην

Αξκνληθό

Γεθάπιεπξν

Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ',

νπόηε

ε

δέζκε

(Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ') ζα είλαη αξκνληθή θαη άξα νη ηνκέο ηεο α, β, γ, ….θ
από ηελ επζεία (ε), ζα πνηεινύλ ηελ δεηνύκελε Αξκνληθή Γεθάδα].
(γ) Απόδεημε.
Αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ απόδεημε ηνπ αληίζηξνθνπ ηεο Καηαζθεπήο
103, βξίζθνπκε όηη ε πεληάδα εκείσλ α, γ, ε, ε, η, είλαη αξκνληθή, κε βάζε
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ηελ νπνία θαηαζθεπάζακε ηελ αξκνληθή δεθάδα ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε,
ζ, η, θ, ελώ αλ εξγαζζνύκε ζηε ζπλέρεηα, όπσο ζην επζύ ηεο απόδεημεο ηεο
Καηαζθεπήο 83, βξίζθνπκε όηη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη Καλνληθό Γεθάπιεπξν, θαζώο απηό είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν), ε δεθάδα
α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ, είλαη αξκνληθή θαη ην , πνπ αλήθεη ζηνλ θύθιν (ν),
είλαη ην Οξζννπηηθό εκείν ηεο Αξκνληθήο Γεθάδαο ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ,
ε, ζ, η, θ, από ηελ θαηαζθεπή ηνπ. πλεπώο, αθνύ ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη θαλνληθόνληθό, εύθνια βξίζθνπκε όηη θαη ην πεληάπιεπξν ΑΓΔΖΗ, είλαη θαλνληθό.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν πξόβιεκα 156, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν απηή, πξώηα καο πξνθύπηεη Αξκνληθή
πλεπζεηαθή Πεληάδα θαη κεηά ην δεηνύκελν Αξκνληθό Πεληάπιεπξν. Γειαδή, κε ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, επηηπγράλνπκε
ηαπηόρξνλα θαη ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο Πεληάδαο.
(δ). ύκθσλα κε όζα κέρξη ηώξα έρνπλ γξαθεί εδώ, άιινο ηξόπνο θαηαζθεπήο Αξκνληθήο Πεληάδαο θαη Αξκνληθνύ Πεληάπιεπξνπ, δελ έρνπκε επηηύρεη, παξά ηηο πξνζπάζεηέο καο. Βιέπνπκε ινηπόλ πόζν πνιύηηκε είλαη
ε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, (Οη Καηαζθεπέο 65, 83 θαη
103, δελ είλαη αλεμάξηεηεο ηεο παξαπάλσ Καηαζθεπήο 155, αιιά απνηεινύλ πξνθαλώο ηκήκαηα απηήο θαη εθαξκνγή ηκεκάησλ ηνπ Αξκνληθνύ
Μεηαζρεκαηηζκνύ).
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 64, 65, 78, 82, 83, 98, 102, 103.
22.6. Γελίθεπζε ησλ Καηαζθεπώλ 152-156.
Αλ ζπλερίζνπκε όπσο ζηηο εθαξκνγέο 152-156, εύθνια θαη κε όκνην ηξόπν,
είλαη δπλαηό λα θαηαζθεπάζνπκε θαη νπνηνδήπνηε άιιν Καλνληθό ή Αξκνληθό Πνιύπιεπξν, ιύλνληαο ην παξαθάησ Γεληθό Πξόβιεκα 157, εθαξκόδνληαο ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
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Καηαζθεπή 157.
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Αξκνληθό Πνιύπιεπξν κε βάζεη
Καλνληθό Πνιύπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, κε ίζν αξηζκό πιεπξώλ, θαη αληίζηξνθα, κε όκνην ηξόπν θαη κε βάζεη Αξκνληθό Πνιύπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί Καλνληθό Πνιύπιεπξν, κε ίζν αξηζκό πιεπξώλ.

(Ζ ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο απηνύ, γηα νπνηνδήπνηε άιιν πνιύπιεπξν πινπνηείηαη, όπσο αθξηβώο ζηηο Καηαζθεπέο 152- 156).
πκπεξάζκαηα.
Μεηά ηηο παξαπάλσ εθαξκνγέο 152-156 θαη ην Γεληθεπκέλν Πξόβιεκα 157,
πξνθύπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα, γηα ηελ Αμία ηεο Μεζόδνπ ηνπ
Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ:
(α). Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, πξνθύπηεη ηαπηόρξνλα κε Αξκνληθό λ-πιεπξν θαη Καηαζθεπή Αξκνληθήο λ-αδαο, πνπ είλαη ζεκαληηθό.
(β). Ζ Καηαζθεπή Καλνληθνύ ή Αξκνληθνύ Πνιύπιεπξνπ (πλεπζεηαθνύ ή
Οκνθπθιηθνύ), είλαη εύθνιε ππόζεζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ ηνπ
Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ (αθόκε θαη εθείλα ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή
δελ είλαη γλσζηή κέρξη ηώξα), αξθεί λα καο δίλεηαη ην αληίζηνηρν Αξκνληθό
ή Καλνληθό Πνιύπιεπξν, αληίζηνηρα.
πλεπώο, επηγξακκαηηθά καο επηηξέπεηαη λα ιέκε, θαηά ην γλσζηό:

«Γόο κνη πα ζησ θαη ηάλ γαλ θηλάζσ».
«Γνο κνπ Καλνληθό λ-πιεπξν λα ζνπ θαηαζθεπάζσ Αξκνληθό λ-πιεπξν
(πλεπζεηαθό θαη Οκνθπθιηθό), ή θαη αληίζηξνθα,
Γνο κνπ Αξκνληθό λ-πιεπξν (πλεπζεηαθό ή Οκνθπθιηθό), λα ζνπ θαηαζθεπάζσ Καλνληθό λ-πιεπξν».

Γεληθό πκπέξαζκα.
πλεπώο ζεσξεηηθά, είλαη εύθνιν λα θαηαζθεπάζνπκε όια ηα Καλνληθά
Πνιύπιεπξα (αθόκε θαη εθείλα ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή δελ είλαη γλσζηή
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κέρξη ηώξα), αξθεί λα καο δίλεηαη ην αληίζηνηρν Αξκνληθό Πνιύπιεπξν.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη:
«Αλ ππάξρεη άιινο ηξόπνο λα θαηαζθεπάδεηαη νπνηνδήπνηε Αξκνληθό λπιεπξν, ηόηε είλαη θαλεξό όηη κε ηε ρξήζε ηεο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε θαη ην αληίζηνηρν Καλνληθό
λ-πιεπξν, αθόκε θαη εθείλν, πνπ κέρξη ηώξα δελ κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε, νπόηε ζα επηιπζνύλ ηζηνξηθά πξνβιήκαηα άιπηα κέρξη ηώξα, όπσο
ε ηξηρνηόκεζε γσλίαο, θηι, γη’ απηό θάλνπκε έθθιεζε όπνηνο γλσξίδεη θάηη
ζρεηηθό λα καο ην θάλεη γλσζηό».
Γεληθέο Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Γεληθό Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη
λέα θαη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ. Δπεηδή ρξεηάζζεθαλ ηνπιάρηζηνλ είθνζη
ρξόληα γηα λα θζάζνπκε ζηε ιύζε ηνπ, ην νλνκάζακε "Πξόβιεκα Δηθνζαεηίαο".
(β). Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ηνλ ηξόπν πνπ εθαξκόζακε παξαπάλσ γηα
ηα αξκνληθά ηεηξάγσλα, πεληάπιεπξα, εμάπιεπξα, νθηάπιεπξα, θηι, κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε θαη ζην ηξίγσλν, αιιά θαη ζε όια ηα πνιύπιεπξα,
αξθεί λα θαηαζθεπάδεηαη ην αληίζηνηρν θαλνληθό πνιύπιεπξό ηνπο. Γειαδή γηα ηα πνιύπιεπξα, κε πιήζνο πιεπξώλ 22, 22.3, 22.5, 2λ.15, ηα νπνία σο
γλσζηό θαηαζθεπάδνληαη, είλαη δπλαηό λα θαηαζθεπαζζνύλ θαη ηα αληίζηνηρα αξκνληθά ηνπο πνιύπιεπξα.
Έηζη, ν παξαπάλσ ηξόπνο, αθνύ εθαξκόδεηαη ζε κεγάιν πιήζνο ζρεηηθώλ
θαηαζθεπώλ, απνηειεί κέζνδν, ηελ νπνία νλνκάζακε «Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό».
Σελ ιεπηνκεξή εξκελεία ηεο κεζόδνπ απηήο, πξνζπαζήζακε λα δώζνπκε
ζηελ πξάμε κε ηελ παξαπάλσ απόδεημε ηνπ Πξνβιήκαηνο (Καηαζθεπέο
152-156).
(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν απηή, πξώηα καο πξνθύπηεη αξκνληθή
ζπλεπζεηαθή ηεηξάδα, πεληάδα, εμάδα νθηάδα, δεθάδα, δσδεθάδα, θηι θαη
κεηά ηα αληίζηνηρα αξκνληθά ηεηξάπιεπξν, πεληάπιεπξν, νθηάπιεπξν, δεθάπιεπξν, δσδεθάπιεπξν, θηι.
Δηδηθά γηα ην ηξίγσλν έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο:
Δπεηδή θάζε ηξίγσλν δηαζέηεη κόλν κεξηθέο ηδηόηεηεο πνπ έρνπλ ηα
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αξκνληθά πνιύπιεπξα (όπσο πρ εκείν Lemoine), γη’ απηό κπνξνύκε λα
ην νλνκάδνπκε «ςεπδναξκνληθό».
(δ). Ζ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ Μεζόδνπ, θαίλεηαη πνιύ παξαζηαηηθά θαη
μεθάζαξα ζηα παξαπάλσ ζρήκαηα 48, 49, 97-99.
(ζ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 32α, 35, 61-64, 74, 76-82, 97-102, 135,
145, 149, 152-157.
ηε ζπλέρεηα παξαθάησ, ζα αλαθέξνπκε κηα ζεηξά Πνξηζκάησλ, ηα νπνία
απνξξένπλ από ηελ Πξόηαζε 157 (Καλόλεο Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ).
Οη Καλόλεο απηνί είλαη πνιύ ρξήζηκνη, γηαηί καο βνεζνύλ ζηε ιύζε πνιύπινθσλ πξνβιεκάησλ ηεο Αξκνληθήο Γεσκεηξίαο.
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22.61. Λεπηνκεξήο Αλάιπζε ηεο Μεζόδνπ «ΑΡΜΟΝΗΚΩΝ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΩΝ».
Παξαθάησ ζα αλαιύζνπκε ιεπηνκεξώο ηελ Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, κε κηα ζεηξά Καλόλσλ ππό ηε κνξθή ησλ Πνξηζκάησλ 158 168, επάλσ ζε ζηνηρεηώδε ζρήκαηα, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα βνεζήζεη
ζηελ εύθνιε ιύζε ζρεηηθώλ Πξνβιεκάησλ.
Αθόκε, ζην Μέξνο Γάκκα ζα εθαξκόζνπκε ηελ Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ θαη γηα ηελ θαηαζθεπή Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ (πλεπζεηαθώλ θαη Οκνθπθιηθώλ), πνπ πξνθύπηνπλ από εγγεγξακκέλα ζε θύθιν θπξηά πνιύπιεπξα ζπκκεηξηθά ζε κία ή ζε δύν θάζεηεο δηακέηξνπο ηνπ θύθινπ.
22.61 Α. Καλόλαο 1. Αξκνληθόο Μεηαζρεκαηηζκόο Δγγεγξακκέλνπ Κπξηνύ
Ρνκβνεηδνύο.
10 Πόξηζκα ηεο Γεληθήο Καηαζθεπήο 157.
Πόξηζκα 158 (ρήκαηα 100 θαη 97) (Καλόλαο 1).
Κάζε ηεηξάπιεπξν, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν θαη ζπκκεηξηθό ζε κηα δηαγώληό
ηνπ (ξνκβνεηδέο), ή θαη ζηηο δύν δηαγώληέο ηνπ (ηεηξάγσλν), κεηαζρεκαηίδεηαη αξκνληθά, ζε Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν,
θαη αληίζηξνθα,
θάζε Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν είλαη δπλαηό λα κεηαζρεκαηηζζεί αξκνληθά, ζε
ηεηξάπιεπξν εγγεγξακκέλν ζε θύθιν θαη ζπκκεηξηθό ζε κηα δηαγώληό ηνπ
(ξνκβνεηδέο), ή θαη ζηηο δύν δηαγώληέο ηνπ (δειαδή κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ηεηξάγσλν).

Απόδεημε.
1ε Πεξίπησζε (ρήκα 100).
(α). Δπζύ.
Έζησ ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) ξνκβνεηδέο ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ (ζρήκα 100), πνπ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηε δηαγώλην ηνπ ΒΓ (νξνινγία §
14). Θα απνδείμνπκε όηη ηνύην κεηαζρεκαηίδεηαη αξκνληθά ζε ηεηξάπιεπξν
Α'Β'Γ'Γ', ην νπνίν είλαη αξκνληθό.
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ρήκα 100.

Δθαξκόδνπκε, θαηά ηα γλσζηά (Καηαζθεπή 152, επζύ), ηελ Μέζνδν ησλ
«Αξκνληθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ γηα ηεηξάπιεπξν», σο εμήο:
Οξίδνπκε ηπραίν ζεκείν  ζηνλ θύθιν (ν) θαη θαηαζθεπάδνπκε ηελ δέζκε
(ΑΓΒΓ), ε νπνία ηέκλεη ηπραία επζεία (ε) ζηα ζεκεία α, β, γ, δ.
ε ηπραίν θύθιν (ν'), νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Σ θαη ζρεκαηίδνπκε ηε δέζκε
Σ(αγβδ) ε νπνία ηέκλεη μαλά ηνλ θύθιν (ν') ζηα ζεκεία Α', Β', Γ', Γ'.
Λέκε όηη ην ηεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ', είλαη Αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Κξηηήξηνπ 75, ε δέζκε (ΑΓΒΓ) ή
(αγβδ), είλαη αξκνληθή (κε ηελ γσλία ΒΓ ή βδ νξζή). Άξα, θαη ε ηεηξάδα
ζεκείσλ α, γ, β, δ, είλαη αξκνληθή, νπόηε θαη ε δέζκε Σ(αγβδ) ή Σ(Α'Γ'Β'Γ'),
είλαη αξκνληθή. Δπνκέλσο θαη ην ηεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ' είλαη Αξκνληθό, θαζώο είλαη θαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν′) (Αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 35).
(β). Αληίζηξνθν.
Δδώ καο δίλεηε ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ' θαη ζα απνδείμνπκε όηη
ηνύην κεηαζρεκαηίδεηαη αξκνληθά ζην ζπκκεηξηθό ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, σο
πξνο ηελ κία δηαγώληό ηνπ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) (ην παξαθάησ
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αληίζηξνθν ηεο πεξίπησζεο 2, ζα δνύκε όηη είλαη δπλαηό λα κεηαζρεκαηηζζεί αξκνληθά θαη ζε ηεηξάγσλν).
Γηα λα επηηύρνπκε ηνύην εθαξκόδνπκε θαη εδώ, θαηά ηα γλσζηά [όπσο
ζηελ Καηαζθεπή 152, αληίζηξνθν (γηα ηεηξάπιεπξν)], ηελ Μέζνδν ησλ
«Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ», σο εμήο:
Γειαδή, νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Σ ζηνλ θύθιν (ν') θαη θαηαζθεπάδνπκε, ηε
δέζκε Σ(Α'Γ'Β'Γ'), ε νπνία ηέκλεη ηπραία επζεία (ε) ζηα ζεκεία α, β, γ, δ.
Δπεηδή ζέινπκε ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, πνπ ζα πξνθύςεη, λα είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο πρ ηελ δηαγώλην ηνπ ΒΓ, ηόηε γξάθνπκε ηνλ θύθιν δηακέηξνπ βδ, ν νπνίνο έζησ όηη ηέκλεη ηπραίν θύθιν (ν) ζε ζεκείν  θαη αλ ε δέζκε (αγβδ) ηέκλεη μαλά ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Α, Γ, Β, Γ, ιέκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ην δεηνύκελν ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΓ.
Πξαγκαηηθά, αθνύ ην ηεηξάπιεπξν Α'Γ'Β'Γ' είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα κε ην
επζύ ηνπ Κξηηεξίνπ 35, ε δέζκε (Α'Γ'Β'Γ') ή (αγβδ), είλαη αξκνληθή, νπόηε
θαη ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ α, γ, β, δ, ζα είλαη αξκνληθή, αιιά θαη ε δέζκε
(αγβδ), ή (ΑΓΒΓ) ζα είλαη αξκνληθή, νπόηε θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, ζα
είλαη αξκνληθό (αληίζηξνθν ηνπ Κξηηήξηνπ 35).
Αθόκε, επεηδή ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ α, γ, β, δ είλαη αξκνληθή θαη ε γσλία
βδ είλαη νξζή, ζην ηξίγσλν αγ ε β ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο αγ.
Άξα θαη ε Β είλαη ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΓ, νπόηε ΑΒ=ΒΓ θαη επεηδή ε
γσλία ΒΓ είλαη νξζή, ε ΒΓ είλαη δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (ν). πλεπώο εύθνια απνδεηθλύνπκε όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη πξαγκαηηθά ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΓ.
2ε Πεξίπησζε (ρήκα 97).
(α). Δπζύ.
Έζησ όηη ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) ξνκβνεηδέο ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ
(ζρήκα 97), είλαη ζπκκεηξηθό θαη σο πξνο ηηο δύν δηαγώληέο ηνπ (δειαδή
είλαη ηεηξάγσλν). Θα απνδείμνπκε όηη ηνύην κεηαζρεκαηίδεηαη αξκνληθά ζε
ηεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ', ην νπνίν είλαη αξκνληθό.
Ζ πεξίπησζε απηή πξνθαλώο απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε ηεο πξνεγνύκελεο θαη επνκέλσο γηα ηηο ζρεηηθέο θαηαζθεπέο θαη ηελ απόδεημή ηνπ εξγαδόκαζηε όπσο παξαπάλσ ζην επζύ ηεο πεξίπησζεο 1 θαη απνδεηθλύνπκε
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όηη ηνύην αιεζεύεη ( Ζ θαηαζθεπή θαη απόδεημε ηνύηνπ είλαη δπλαηό λα βαζηζζεί ζηελ απόδεημε ηνπ επζέσο ηνπ Κξηηεξίνπ 152).
(β). Αληίζηξνθν.
Δδώ καο δίλεηε ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ' θαη ζέινπκε λα απνδείμνπκε όηη ηνύην κεηαζρεκαηίδεηαη αξκνληθά ζην ζπκκεηξηθό ηεηξάπιεπξν
ΑΒΓΓ θαη σο πξνο θαη ηηο δύν δηαγώληέο ηνπ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν)
(ηεηξάγσλν).
Δξγαδόκαζηε όπσο ζην αληίζηξνθν ηεο Καηαζθεπήο 152 [ § (β)], νπόηε ζα
έρνπκε ην ζρήκα 97, όπνπ κε βάζεη ην Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ',
πξνθύπηεη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ.
ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ απόδεημε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ηεηξάγσλν ,
εξγαδόκαζηε όπσο ζην αληίζηξνθν ηεο Καηαζθεπήο 152 [ § (γ)].
[Δίλαη πξνθαλέο όηη ν παξαπάλσ Καλόλαο, ηζρύεη θαη αλ ν Αξκνληθόο Μεηαζρεκαηηζκόο πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ίδην θύθιν (Βιέπε ζρήκα 48), ρεζηκνπνη όληαο ην Οξζννπηηθό εκείν , πνπ πξνθύπηεη ζαλ ηνκή ησλ θύθισλ δηακέηξσλ αγ θαη βδ].
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πόξηζκα θαη ε απόδεημή ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα
θαη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Από ην ζρήκα 100 θαη ηηο παξαγξάθνπο 3.2 θαη 8.6, ζπκπεξαίλνπκε όηη,
ην ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΓ, ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, είλαη αξκνληθό, ή απνηειεί Αξκνληθή Δλέιημε θαη όηη από ηνύην, θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, πξνθύπηεη κηα πλεπζεηαθή Αξκνληθή Σεηξάδα ή πλεπζεηαθή Δλέιημε ζεκείσλ α, β, γ, δ θαη έλα Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ή Αξκνληθή Κπθιηθή
Δλέιημε ζεκείσλ Α', Β', Γ', Γ' (Βιέπε θαη ηηο § 3,2 θαη 8.6).
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 75, 152-157, 159-168.
22.61. Β. Καλόλαο 2. Αξκνληθόο Μεηαζρεκαηηζκόο Υνξδήο Κάζεηεο ζε Γηάκεηξν Κύθινπ.
20 Πόξηζκα ηεο Γεληθήο Καηαζθεπήο 157.
Πόξηζκα 159 (ρήκαηα 100 θαη 97) (Καλόλαο 2).
Κάζε θάζεηε ρνξδή ζε δηάκεηξν θύθινπ θαη ε δηάκεηξνο απηή, κεηαζρεκαηίδνληαη αξκνληθά, ζε δεύγνο ζπδπγώλ ρνξδώλ ηνπ ίδηνπ θύθινπ ή ηπραίνπ
άιινπ θύθινπ, θαη αληίζηξνθα,
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θάζε δεύγνο ζπδπγώλ ρνξδώλ σο πξνο θύθιν, είλαη δπλαηό λα κεηαζρεκαηηζζεί αξκνληθά, ζε δεύγνο ρνξδώλ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ θύθινπ, θάζεησλ κεηαμύ ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ή θαη νη δύν, είλαη δηάκεηξνη ηνπ δεύηεξνπ
θύθινπ.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Γειαδή ζε θύθιν (ν) (ζρήκα 100), δίλνληαη ε δηάκεηξόο ηνπ ΒΓ θαη ηπραία
θάζεηε ζε απηή ρνξδή ΑΓ (ηνπ ηδίνπ θύθινπ).
Θα απνδείμνπκε όηη νη ΑΓ θαη ΒΓ, κεηαζρεκαηίδνληαη αξκνληθά, ζε δεύγνο
ζπδπγώλ ρνξδώλ Α'Γ' θαη Β'Γ' ηνπ ίδηνπ ή ηπραίνπ άιινπ θύθινπ (ν').
Πξαγκαηηθά, επεηδή εύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη
ξνκβνεηδέο (ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΓ), ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Πνξίζκαηνο 158 (Καλόλαο 1) (§ 22.61,Α), απηό κεηαζρεκαηίδεηαη Αξκνληθά, ζην
Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ', νη δηαγώληεο ηνπ νπνίνπ Α'Γ' θαη Β'Γ', ζα
είλαη σο γλσζηό, ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθινπ (ν') (νξηζκόο §16.1α).
(β). Αληίζηξνθν.
Δδώ καο δίλνληαη νη ζπδπγείο ρνξδέο Α'Γ' θαη Β'Γ' ηνπ θύθινπ (ν').
Θα απνδείμνπκε όηη απηέο, είλαη δπλαηό λα κεηαζρεκαηηζζνύλ αξκνληθά, ζε
θύθιν (ν), ζε θάζεηεο ρνξδέο ΑΓ, ΒΓ, από ηηο νπνίεο ε κία ή θαη νη δύν είλαη
δηάκεηξνη ηνπ θύθινπ (ν) (ζρήκαηα 100 θαη 97, αληίζηνηρα).
Πξαγκαηηθά, επεηδή ην ηεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ' έρεη δηαγώληεο ζπδπγείο (νξηζκόο, § 16.1α), ζα είλαη Αξκνληθό θαη άξα, ζύκθσλα κε ηα δύν αληίζηξνθα
ηνπ Πνξίζκαηνο 158 (Καλόλαο 1), απηό κεηαζρεκαηίδεηαη αξκνληθά, ζην
ξνκβνεηδέο ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν θαη ζπκκεηξηθό σο
πξνο ηελ ΒΓ, ή ηελ ΑΓ (ξνκβνεηδέο), ή θαη σο πξνο ηηο δύν, νπόηε ζα είλαη
ηεηξάγσλν.
Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο νη ΑΓ, ΒΓ είλαη θάζεηεο, ελώ ε κία ή θαη νη δύν ζα
είλαη δηάκεηξνη ηνπ θύθινπ απηνύ, αληίζηνηρα.
[Δίλαη πξνθαλέο όηη ν παξαπάλσ Καλόλαο, ηζρύεη θαη αλ ν Αξκνληθόο Μεηαζρεκαηηζκόο πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ίδην θύθιν (Βιέπε ζρήκα 48)].
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ παξαπάλσ Πξόηαζε θαη ε απόδεημή ηεο, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
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(β). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 152-158, 160, 200.
22. 61. Γ. Καλόλαο 3. Αξκνληθόο Μεηαζρεκαηηζκόο Εεύγνπο Δθαπηόκελσλ
Κύθινπ πκκεηξηθώλ σο πξνο Γηάκεηξν ηνπ Ηδίνπ Κύθινπ..
30 Πόξηζκα ηεο Γεληθήο Καηαζθεπήο 157.
Πόξηζκα 160 (ρήκαηα 100 θαη 97) (Καλόλαο 3).
Κάζε δεύγνο ζπκκεηξηθώλ ζε δηάκεηξν θύθινπ εθαπηόκελσλ ηνπ ηδίνπ θύθινπ, κεηαζρεκαηίδνληαη αξκνληθά, ζε ζπληξέρνπζεο ρνξδή θαη δύν εθαπηόκελεο αληίζηνηρα ηνπ ίδηνπ ή ηπραίνπ άιινπ θύθινπ,
θαη αληίζηξνθα,
θάζε ρνξδή θύθινπ πνπ ζπληξέρεη κε δεύγνο εθαπηόκελσλ ηνπ ηδίνπ θύθινπ, είλαη δπλαηό λα κεηαζρεκαηηζζνύλ αξκνληθά, ζε δηάκεηξν θαη δεύγνο
εθαπηόκελσλ, ζπκκεηξηθώλ ζηε δηάκεηξν απηή, ηνπ ίδηνπ ή άιινπ θύθινπ.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Γειαδή ζε θύθιν (ν), δίλεηαη ε δηάκεηξνο ηνπ ΒΓ θαη ην δεύγνο ησλ ζπκκεηξηθώλ, σο πξνο ηελ ΒΓ, εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Α, Γ, ηνπ ηδίνπ θύθινπ
(Δύθνια πξνθύπηεη όηη ε ΒΓ πεξλά από ηελ ηνκή Π ησλ εθαπηόκελσλ ζηα
Α θαη Γ).
Θα απνδείμνπκε όηη ε δηάκεηξνο ΒΓ θαη ην δεύγνο ησλ εθαπηόκελσλ απηώλ, κεηαζρεκαηίδνληαη αξκνληθά, ζε ζπληξέρνπζεο ζε ζεκείν Ρ, ρνξδήο
Β'Γ' θαη δεύγνπο δύν εθαπηόκελσλ ζε ζεκεία Α', Γ', ηνπ ίδηνπ ή άιινπ θύθινπ (ν').
Πξαγκαηηθά, επεηδή θαη ηα Α, Γ ζα είλαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ηε ΒΓ, ε ΒΓ
είλαη κεζνθάζεηε ζηελ ΑΓ, νπόηε ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ξνκβνεηδέο
(ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΓ), νπόηε ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ Πνξίζκαηνο
158 (Καλόλαο 1) (§22,61,Α), απηό κεηαζρεκαηίδεηαη Αξκνληθά, ζην Αξκνληθό
Σεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'. Άξα νη δηαγώληεο ηνύηνπ Α'Γ' θαη Β'Γ', ζα είλαη σο
γλσζηό, ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθινπ (ν'). Σνύην ζεκαίλεη όηη θαη ε Β'Γ' ζα
πεξλά από ηελ ηνκή Ρ ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Α', Γ', πνπ είλαη ν πόινο ηεο
Α'Γ'.
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(β). Αληίζηξνθν.
Δδώ δίλνληαη κία ρνξδή Β'Γ' θύθινπ (ν') θαη δύν εθαπηόκελεο ζε ζεκεία Α',
Γ', εθαηέξσζελ ηεο Β'Γ', νη νπνίεο κε ηε Β'Γ' ζπληξέρνπλ ζην εκείν Ρ.
Θα απνδείμνπκε όηη ε Β'Γ' θαη νη δύν εθαπηόκελεο απηέο, είλαη δπλαηό λα
κεηαζρεκαηηζζνύλ αξκνληθά, ζε δηάκεηξν ΒΓ θαη ζε δύν εθαπηόκελεο ζε
ζεκεία Α, Γ, αληίζηνηρα ηνπ ίδηνπ ή άιινπ θύθινπ (ν), έηζη ώζηε νη δύν παξαπάλσ εθαπηόκελεο λα είλαη ζπκκεηξηθέο ζηελ ΒΓ (ζρήκα 100).
Πξαγκαηηθά, επεηδή ε δηαγώληνο Β'Γ' ηνπ ηεηξάπιεπξνπ Α'Β'Γ'Γ' πεξλά
από ηνλ πόιν Ρ ηεο Α'Γ', ην ηεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ' είλαη αξκνληθό θαη άξα
ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Πνξίζκαηνο 158 (Καλόλαο 1), απηό κεηαζρεκαηίδεηαη αξκνληθά, ζην ξνκβνεηδέο ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, εγγεγξακκέλν
ζε θύθιν (ν), ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΓ, ή ηελ ΑΓ ή ηαπηόρξνλα θαη πξνο
ηηο δύν. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο νη εθαπηόκελεο ζηα Α, Γ ή ζηα Β, Γ, είλαη
νη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηηο ΒΓ ή ΑΓ αληίζηνηρα ή ηαπηόρξνλα θαη πξνο ηηο
δύν, νπόηε ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ηεηξάγσλν (ζρήκα 97). Σνύην είλαη
πξνθαλέο, αθνύ ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΓ
θαη ΑΓ.
[Δίλαη πξνθαλέο όηη ν παξαπάλσ Καλόλαο, ηζρύεη θαη αλ ν Αξκνληθόο Μεηαζρεκαηηζκόο πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ίδην θύθιν (Βιέπε ζρήκα 48)].
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη θαη νη εθαπηόκελεο ζηα Α, Γ θαη ε ΒΓ, ζπληξέρνπλ ζε
ζεκείν Π, ή είλαη παξάιιειεο.
(β). Ζ παξαπάλσ Πξόηαζε θαη ε απόδεημή ηεο, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Δίλαη θαλεξό όηη ε παξαπάλσ Πξόηαζε ηζρύεη θαη γηα ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ αληί ηνπ ξνκβνεηδνύο ηεηξάπιεπξνπ ΑΒΓΓ ηνπ ζρήκαηνο 100,
έρνπκε ηεηξάγσλν [γηα ηελ πεξίπησζε απηή βιέπε ην δεύηεξν κέξνο ηεο
Πξόηαζεο 158 (ζρήκα 97)].
(δ). Καη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ νη εθαπηόκελεο ζηα Α, Γ είλαη παξάιιειεο ζηε δηάκεηξν ΒΓ, αιεζεύεη ην Πόξηζα 160.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 153, 155, 157, 158, 159, 161, 200.
22.61 Γ. Καλόλαο 4. Αξκνληθόο Μεηαζρεκαηηζκόο Εεύγνπο πκκεηξηθώλ
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Υνξδώλ Κύθινπ σο πξνο Γηάκεηξν ηνπ Ηδίνπ Κύθινπ.
40 Πόξηζκα ηεο Γεληθήο Καηαζθεπήο 157.
Πόξηζκα 161 (ρήκα 101) (Καλόλαο 4).
Κάζε δεύγνο ζπκκεηξηθώλ ζε δηάκεηξν θύθινπ ρνξδώλ ηνπ ηδίνπ θύθινπ
(πνπ ηέκλνληαη εθηόο ηνπ θύθινπ), νη ρνξδέο θαη ε δηάκεηξνο κεηαζρεκαηίδνληαη αξκνληθά, ζε ζπληξέρνπζεο ηξεηο ρνξδέο εθηόο ηνπ ίδηνπ θύθινπ ή
ηπραίνπ άιινπ θύθινπ θαη ην εμάπιεπξν πνπ έρεη θνξπθέο ηα άθξα ησλ
ηξηώλ ρνξδώλ πνπ πξνέθπςαλ, έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο, θαη αληίζηξνθα,
ηξεηο ζπληξέρνπζεο εθηόο ηνπ θύθινπ ρνξδέο, ησλ νπνίσλ ηα άθξα απνηεινύλ θνξπθέο εμάπιεπξνπ, κε ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο, είλαη δπλαηό λα κεηαζρεκαηηζζνύλ αξκνληθά, ζε κία δηάκεηξν άιινπ θύθινπ, θαη δεύγνο ρνξδώλ , ζπκκεηξηθώλ ζηε δηάκεηξν απηή.

Απόδεημε.
1ε Πεξίπησζε. Οη ζπκκεηξηθέο ρνξδέο ηέκλνληαη εθηόο ηνπ θύθινπ.
(α). Δπζύ.
Γειαδή ζε θύθιν (ν), δίλνληαη ε δηάκεηξόο ηνπ ΒΔ θαη ην δεύγνο ησλ ζπκκεηξηθώλ, σο πξνο ηελ ΒΔ ρνξδώλ ηνπ ΑΕ θαη ΓΓ.
Θα απνδείμνπκε όηη νη ΒΔ, ΑΕ, ΓΓ, κεηαζρεκαηίδνληαη αξκνληθά, ζηηο ζπληξέρνπζεο ρνξδέο Β'Δ', Α'Ε', Γ'Γ', ηνπ ίδηνπ ή άιινπ θύθινπ (ν'), γηα ηηο
νπνίεο είλαη θαη:

Α'Γ'∩Β'Δ'∩Γ'Ε'≡Κ'.

(1).

Πξαγκαηηθά, επεηδή όπσο εύθνια δηαπηζηώλνπκε, ε ΒΔ είλαη κεζνθάζεηε
θαη ζηηο δύν ρνξδέο ΑΓ θαη ΓΕ, ηα δπν ηεηξάπιεπξά ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ, είλαη
ξνκβνεηδή (ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ ΒΔ). ύκθσλα κε ην Πόξηζκα 158
(Καλόλαο 1) (§ 22.61,Α), απηά κεηαζρεκαηίδνληαη αξκνληθά ζε θύθιν (ν'),
ζηα Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Δ' θαη Γ'Δ'Ε'Β'. Άξα, ζύκθσλν κε ην αληίζηξνθν ηεο Πξόηαζεο 51 (§ 9.12), νη ρνξδέο Β'Δ', Α'Ε', Γ'Γ', ζα ζπληξέρνπλ, έζησ ζε ζεκείν Ρ', ελώ ζα αιεζεύεη θαη ε (1).
(β). Αληίζηξνθν.
Δδώ καο δίλνληαη νη ηξεηο ζπληξέρνπζεο ρνξδέο Β'Δ', Α'Ε', Γ'Γ', ζε ζεκείν
Ρ', θύθινπ (ν') θαη γηα ηηο νπνίεο αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
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Θα απνδείμνπλ όηη απηέο είλαη δπλαηό λα κεηαζρεκαηηζζνύλ αξκνληθά ζε
θύθιν (ν), έηζη ώζηε ε Β'Δ', λα κεηαζρεκαηηζζεί αξκνληθά ζε δηάκεηξν ΒΔ
θαη νη Α'Ε', Γ'Γ' ζε ρνξδέο ΑΕ, ΓΓ ζπκκεηξηθέο ζηελ ΒΔ.
Πξαγκαηηθά, επεηδή γηα ηηο ρνξδέο απηέο είλαη:
Α'Ε'∩Β'Δ'∩ Γ'Γ'≡Ρ'.

(2).

θαη αιεζεύεη ε ζρέζε (1), ζύκθσλα κε ην επζύ ηεο Πξόηαζεο 51, ηα Σεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Δ' θαη Γ'Δ'Ε'Β' ζα είλαη αξκνληθά.
Σνύην ζεκαίλεη όηη απηά είλαη δπλαηό λα κεηαζρεκαηηζζνύλ αξκνληθά, ζε
θύθιν (ν) ζηα ξνκβνεηδή ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΓΔΕΒ, αληίζηνηρα (Πόξηζκα
158 Καλόλαο 1), ησλ νπνίσλ ε θνηλή δηαγώληνο ΒΔ είλαη θαη δηάκεηξνο ηνπ
θύθινπ.
Δίλαη πξνθαλέο όηη ε ΒΔ ζα είλαη κεζνθάζεηε ζηηο ΑΓ θαη ΓΕ, νπόηε νη ρνξδέο ΑΕ θαη ΓΓ ζα είλαη ζπκκεηξηθέο, σο πξνο ηελ ΒΔ.
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2ε Πεξίπησζε. Οη ζπκκεηξηθέο ρνξδέο ηέκλνληαη εληόο ηνπ θύθινπ.
Με ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν απνδεηθλύνπκε όηη ην Πόξηζκα απηό αιεζεύεη
θαη όηαλ απηέο ηέκλνληαη κέζα ζηνλ θύθιν (ν). Γηα παξάδεηγκα αληί γηα ηηο
ΑΕ θαη ΓΓ, έρνπκε ηηο επίζεο ζπκκεηξηθέο ζηελ ΒΔ ρνξδέο ΑΓ θαη ΓΕ. ηελ
πεξίπησζε απηή, ην κε θπξηό εμάπιεπξν Α'Β'Γ'Ε'Δ'Γ', ζα έρεη ζπληξέρνπζεο ηηο δηαγώληέο ηνπ Α'Ε', Β'Δ', Γ'Γ', ζε ζεκείν Ρ'.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη γλσζηό {Θεώξεκα 253 ηνπ Α’ ηεύρνπο ηεο Γεσκεηξίαο [28] (ζειίδα 132, § 253)}, όηη θαη νη ζπκκεηξηθέο ρνξδέο ΑΕ, ΓΓ ζπληξέρνπλ ζε ζεκείν
Ρ ηεο ΒΔ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο ζπκκεηξηθέο ρνξδέο ΑΓ, ΓΕ, πνπ ζπληξέρνπλ ζε ζεκεία Κ ηεο ΒΔ.
(β). Καη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ νη ρνξδέο ΑΕ, ΓΓ, είλαη παξάιιειεο,
ζηελ ΒΔ, αιεζεύεη ην παξαπάλσ Πόξηζκα. ηελ εηδηθή πεξίπησζε απηή,
εύθνια απνδεηθλύνπκε όηη θαη νη ρνξδέο ΑΓ θαη ΓΕ, είλαη δηάκεηξνη ηνπ θύθινπ (ν), (Γειαδή ζπληξέρνπλ ζε ζεκείν Ο ηεο ΒΔ, θέληξν ηνπ θύθινπ απηνύ), ελώ νη ΑΕ, ΒΔ, ΓΓ, ζπληξέρνπλ ζην θαη’ εθδνρή ζεκείν.
(γ). Δίλαη θαλεξό όηη θαη νη εθαπηόκελεο ζηα Α, Γ θαη ε ΒΔ, ζπληξέρνπλ ζε
ζεκείν Ρ′′ (Καλόλαο 3).
(δ). Σν παξαπάλσ Πόξηζκα θαη ε απόδεημή ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα
θαη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 51, 152-160, 162-167, 200,
22.61 Δ. Καλόλαο 5. Αξκνληθόο Μεηαζρεκαηηζκόο Παξαιιήισλ Υνξδώλ
Κύθινπ.
50 Πόξηζκα ηεο Γεληθήο Καηαζθεπήο 157.
Πόξηζκα 162 (ρήκα 102) (Καλόλαο 5).
Σξεηο ή πεξηζζόηεξεο παξάιιειεο ρνξδέο θύθινπ, κεηαζρεκαηίδνληαη αξκνληθά, ζε θεληξηθή δέζκε ρνξδώλ, ηνπ ίδηνπ ή ηπραίνπ άιινπ θύθινπ, θαη
αληίζηξνθα,
θάζε θεληξηθή δέζκε ηξηώλ ή πεξηζζόηεξσλ ρνξδώλ θύθινπ, είλαη δπλαηό
λα κεηαζρεκαηηζζεί αξκνληθά, ζε ρνξδέο παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο, ηνπ ίδηνπ ή άιινπ θύθινπ.
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Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Έζησ ηέζζεξηο παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο ρνξδέο ΑΓ, ΓΚ, ΔΗ, ΕΘ, θύθινπ (ν).
Θα απνδείμνπκε όηη απηέο κεηαζρεκαηίδνληαη αξκνληθά ζε ρνξδέο Α'Γ',
Γ'Κ', Δ'Η', Ε'Θ', ηνπ ίδηνπ ή άιινπ θύθινπ (ν'), νη νπνίεο απνηεινύλ θαη θεληξηθή δέζκε, θέληξνπ Ρ'.
Δύθνια απνδεηθλύνπκε όηη νη παξάιιειεο ρνξδέο ΑΓ, ΓΚ, ΔΗ, ΕΘ, είλαη όιεο
θάζεηεο ζε κία δηάκεηξν ΒΖ ηνπ θύθινπ (ν).
Έηζη, νη ρνξδέο απηέο θαη ε δηάκεηξνο κεηαζρεκαηίδνληαη αξκνληθά ζε ρνξδέο Α'Γ', Γ'Κ', Δ'Η', Ε'Θ' θαη Β'Ζ' αληίζηνηρα, θύθινπ (ν) ή (ν'). Άξα, ζύκθσλα
κε ην παξαπάλσ επζύ ηνπ Πνξίζκαηνο 159 (Καλόλαο 2)), νη ρνξδέο Α'Γ',
Γ'Κ', Δ'Η', Ε'Θ', ζα είλαη ζπδπγείο κε ηελ ρνξδή Β'Ζ'.
Σνύην ζεκαίλεη όηη νη Α'Γ', Γ'Κ', Δ'Η', Ε'Θ', ζα ζπληξέρνπλ ζηνλ πόιν Ρ' ηεο
ρνξδήο Β'Ζ', πνπ είλαη ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Β' θαη Ζ'.
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(β). Αληίζηξνθν.
Έζησ ηέζζεξηο ρνξδέο Α'Γ', Γ'Κ', Δ'Η', Ε'Θ', ηνπ θύθινπ (ν'), πνπ ζπληξέρνπλ
ζε ζεκείν Ρ'.
Θα απνδείμνπκε όηη απηέο, είλαη δπλαηόλ, λα κεηαζρεκαηηζηνύλ αξκνληθά,
ζε παξάιιειεο ρνξδέο κεηαμύ ηνπο, ηνπ ίδηνπ ή άιινπ θύθινπ (ν).
Αλ από ην Ρ', θέξνπκε ηηο εθαπηόκελεο Ρ'Β', Ρ'Ζ' ζηνλ θύθιν (ν'), ηόηε
πξνθαλώο ε ρνξδή Β'Ζ' είλαη ζπδπγείο κε ηηο ρνξδέο Α'Γ', Γ'Κ', Δ'Η', Ε'Θ',
όπνηε απηέο κεηαζρεκαηίδνληαη αξκνληθά ζε ρνξδέο ΑΓ, ΓΚ, ΔΗ, ΕΘ θαη ηε
Β'Ζ' ζε δηάκεηξν ΒΖ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ θύθινπ (ν), ελώ απηέο ζα είλαη θάζεηεο ζηε δηάκεηξν ΒΖ (Αληίζηξνθν ηνπ Πνξίζκαηνο 159 (Καλόλαο 2), νπόηε
νη ΑΓ, ΓΚ, ΔΗ, ΕΘ, ζα είλαη παξάιιειεο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Παξαπάλσ ρξεζηκνπνηήζακε ηέζζεξηο ρνξδέο παξάιιειεο ΑΓ, ΓΚ, ΔΗ,
ΕΘ. Με ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν εξγαδόκαζηε θαη απνδεηθλύνπκε όηη ην Πόξηζκα 162 αιεζεύεη θαη γηα λ παξάιιειεο ρνξδέο ηνπ θύθινπ (ν).
(β). Δίλαη θαλεξό όηη θαη νη ΑΓ, ΓΚ, ΔΗ, ΕΘ ζπληξέρνπλ, αιιά εδώ ζην άπεηξν, πνπ βξίζθεηαη θαη ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Β, Ζ ηνπ θύθινπ (ν) θαη
πνπ είλαη ν πόινο ηεο ΒΖ.
(γ). ηε γεληθή πεξίπησζε πνπ αληί ησλ παξάιιεισλ ρνξδώλ καο δίλνληαη
παξάιιειεο επζείεο, ηόηε ηέκλνπκε όιεο ηηο παξάιιειεο επζείεο κε θύθιν
θαη ρξεζηκνπνηνύκε ηηο απνθνπηόκελεο παξάιιειεο ρνξδέο, νπόηε θαη
ζπλερίδνπκε όπσο πάξα πάλσ, ζην Πόξηζκα 162.
(δ). Σν παξαπάλσ Πόξηζκα θαη ε απόδεημή ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα
θαη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(ε). Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη νη ηξεηο ζεκεηνζεηξέο Α, Β, ….Θ – α, β,…ζ Α′, Β′…. Θ′, απνηεινύλ Αξκνληθέο Δλειημηθέο.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 153-161, 163-168, 200.
22.61 Σ. Καλόλαο 6. Ηδηόηεηεο Δγγεγξακκέλνπ ζε Κύθιν Δμάπιεπξνπ, πκκεηξηθνύ σο πξνο Γηαγώληό ηνπ.
60 Πόξηζκα ηεο Γεληθήο Καηαζθεπήο 157.
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Πόξηζκα 163 (ρήκα 103) (Καλόλαο 6).
Κάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, ζπκκεηξηθό
έζησ σο πξνο ηελ δηαγώληό ηνπ ΒΔ, κεηαζρεκαηίδεηαη Αξκνληθά, ζε θπξηό
θαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), ή (ν') εμάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε', ην νπνίν έρεη
ηηο ηδηόηεηεο:
1. Οη δηαγώληέο ηνπ ζπληξέρνπλ.
2. Οκνίσο θαη ην κε θπξηό εμάπιεπξό ηνπ Α'Β'Γ'Ε'Δ'Γ', έρεη ζπληξέρνπζεο
δηαγώληεο.
3. Σα δεύγε ησλ εθαπηόκελσλ ζηα δεύγε ησλ θνξπθώλ ηνπ Α', Γ' θαη Γ', Ε',
ηέκλνληαη ζηε δηαγώληό ηνπ Β'Δ'.
4. Οη εθαπηόκελεο ζηα ζεκεία Β', Δ' θαη νη Α'Γ' θαη Γ'Ε', ζπληξέρνπλ.
5. Σα ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Δ', Γ'Δ'Ε'Β', είλαη Αξκνληθά,
θαη αληίζηξνθα,
θάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν') εμάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε' ην νπνίν ην
ίδην, αιιά θαη ην κε θπξηό εμάπιεπξν Α'Β'Γ'Ε'Δ'Γ', έρνπλ ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο, είλαη δπλαηόλ λα κεηαζρεκαηηζηνύλ Αξκνληθά, ζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) εμάπιεπξν ΑBΓΓΔΕ, ην νπνίν λα έρεη ηηο ηδηόηεηεο:
1. Να είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΔ.
2. Οη δηαγώληεο ηνπ ίδηνπ, αιιά θαη ηνπ κε θπξηνύ εμάπιεπξνπ ΑΒΓΕΔΓ, λα
ζπληξέρνπλ, θαηά εμάπιεπξν.
3. Σα δεύγε ησλ εθαπηόκελσλ ζηα δεύγε ζεκείσλ Α, Γ θαη Γ, Z, λα ηέκλνληαη ζηε δηάκεηξν ΒΔ.
4. Οη εθαπηόκελεο ζηα Β, Δ θαη νη ΑΓ, ΓΕ, λα ζπληξέρνπλ ζην άπεηξν (λα είλαη παξάιιειεο).
5. Σα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΓΔΕΒ, λα είλαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ ΒΔ.

Απόδεημε.
1νο Σξόπνο.
(α). Δπζύ.
Πξαγκαηηθά:
1 θαη 2. Δπεηδή νη ρνξδέο ΑΕ, ΓΓ είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ δηάκεηξν
ΒΔ, ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 161 (επζύ) (§ 22.61, Γ), θαηά ηνλ Αξκνληθό
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Μεηαζρεκαηηζκό, ζα είλαη: Α'Γ'∩Β'Δ'∩Γ'Ε'≡Κ' θαη Α'Ε'∩Β'Δ'∩Γ'Γ'≡Ρ'. (1)
3. Δπεηδή νη εθαπηόκελεο ζηα Α θαη Γ είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ ΒΔ,
ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 160 (§ 22.61,Γ), θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό,, νη εθαπηόκελεο ζηα Α', Γ' θαη ε Β'Δ' ζα ζπληξέρνπλ ζε ζεκείν α'.
Με όκνην ηξόπν απνδεηθλύνπκε όηη θαη νη εθαπηόκελεο ζηα Γ', Ε' θαη ε Β'Δ'
ζπληξέρνπλ ζε ζεκείν β'.

α

β
Δ

β
(ν)

β

β'
β'

β
Ε

(ν')

β'

Ε'

Δ'

γ

Ο

κ



δ
Μ
Φ

Σ

Ο'

Κ

ε

Α

Γ
Β

Γ'
Κ'

Φ

Φ

Γ

Γ'

α

(ε)

Α'
Β' α'

Φ

δ

Ρ'

Ρ

ρήκα 103.

4. Δπεηδή νη ΑΓ θαη ΓΕ είλαη θάζεηεο ζηελ δηάκεηξν ΒΔ, ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 159 (επζύ) (§ 22.61, Β), θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, νη Α'Γ'
θαη Γ'Ε', ζα είλαη ζπδπγείο κε ηελ Β'Δ'.
Σνύην ζεκαίλεη όηη απηέο ζα πεξλνύλ από ηνλ πόιν Φ ηεο Β'Δ', πνπ είλαη ε
ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Β' θαη Δ'.
(5). Δπεηδή ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ είλαη ξνκβνεηδή, θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό,, ηα ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Δ' θαη Γ'Δ'Ε'Β' ζα είλαη αξκνληθά [Πόξηζκα 158 (επζύ) (§ 22.61,Α)].
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(β). Αληίζηξνθν.
1. ύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Πνξίζκαηνο 161, θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, ζα είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ
ΒΔ.
2. Έηζη, αθνύ ην εμάπιεπξν είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΔ, ζα έρεη ζπκκεηξηθέο θαη ηηο ΑΕ θαη ΓΓ πξνο ηελ ΒΔ. Άξα, νη ΑΕ, ΓΓ, ΒΔ ζα ζπληξέρνπλ
ζε ζεκείν Ρ {Θεώξεκα 253 ηεο Μεγάιεο Γεσκεηξίαο [28] (ηεύρνο Α, ζειίδα
132)}.
Με όκνην ηξόπν απνδεηθλύνπκε όηη θαη νη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ ΒΔ,
ρνξδέο ΑΓ, ΓΕ θαη ε ΒΔ, ζπληξέρνπλ ζε ζεκείν Κ.
3. Αθόκε, επεηδή θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Γ θαη Γ, Ε είλαη ζπκκεηξηθά
σο πξνο ηελ ΒΔ θαη ηα δεύγε ησλ εθαπηόκελσλ αληίζηνηρα ζηα δεύγε ησλ
ζεκείσλ απηώλ, ζα είλαη ζπκκεηξηθέο επζείεο θαη άξα ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ Θεώξεκα 253 νη εθαπηόκελεο απηέο, θαηά δεύγε θαη ε ΒΔ, ζα ζπληξέρνπλ ζε δύν ζεκεία α θαη β αληίζηνηρα.
(Σνύην είλαη δπλαηό λα απνδεηρζεί θαη σο εμήο:
Δπεηδή γηα παξάδεηγκα ην ηξίγσλν αΑΓ είλαη ηζνζθειέο θαη ε ΒΔ κεζνθάζεηε ζηελ ΑΓ, ε ΒΔ ζα πεξλά από ην α. Όκνηα εξγαδόκαζηε θαη γηα λα απνδείμνπκε όηη ε ΒΔ πεξλά από ηελ ηνκή β).
4. Λόγσ ζπκκεηξίαο, νη ΑΓ, ΓΕ είλαη θάζεηεο ζηε δηάκεηξν ΒΔ. Άξα, νη ΑΓ,
ΓΕ θαη νη εθαπηόκελεο ζηα Β, Δ, ζα είλαη παξάιιειεο, νπόηε όιεο απηέο
ζπληξέρνπλ ζην θαη’ εθδνρή ζεκείν.
5. Σα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ είλαη ξνκβνεηδή, από ηελ θαηαζθεπή, θαζώο θαη ην
εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΔ.
(γ). Γηεξεύλεζε.
Αλ ζέινπκε θαη ε ρνξδή ΓΕ ή ΑΓ λα είλαη ε δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (ν), ηόηε
ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ην ζεκείν  ζαλ ηνκή ησλ θύθισλ δηακέηξσλ βε θαη
δδ ή αγ, αληίζηνηρα.
2νο Σξόπνο.
(α). Δπζύ.
Απνδεηθλύνπκε, όπσο ζηνλ παξαπάλσ πξώην ηξόπν απόδεημεο, όηη θαηά
ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, νη εθαπηόκελεο ζηα Β', Δ' θαη νη Α'Γ', Γ'Ε'
ζπληξέρνπλ ζην Φ θαη όηη ε Β'Δ' είλαη ε πνιηηηθή ηνπ Φ.
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Έηζη, επεηδή ηα α' θαη β' είλαη ε πόινη ησλ Α'Γ' θαη Γ'Ε' αληίζηνηρα, ε ηνκή
ησλ Α'Γ' θαη Γ'Ε', πνπ είλαη ην Φ, έρεη πνιηηηθή ηελ α'β', νπόηε επεηδή θαη ε
Β'Δ' είλαη ε πνιηηηθή ηνπ Φ, ζα είλαη α'β'≡Β'Δ', ή όηη ηα α', Β', Δ' β', είλαη ζπλεπζεηαθά.
Αθόκε, επεηδή θαη ε Κ'Ρ' είλαη ε πνιηηηθή ηνπ Φ≡ Α'Γ'∩Γ'Ε' θαη ε Κ'Ρ'≡Β'Δ', ή
όηη ηα ζεκεία Ρ',α′, Β', Κ', Δ' β', είλαη ζπλεπζεηαθά, νπόηε ε Ρ'α'Κ'Δ'β' είλαη
επζεία.
Από ηα παξαπάλσ εύθνια πξνθύπηεη όηη θαη ηα ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Δ' θαη
Γ'Δ'Ε'Β' είλαη αξκνληθά.
(β). Αληίζηξνθν.
Σν αληίζηξνθν απνδεηθλύεηαη εύθνια, αλ ιεθζνύλ ππόςε θαη ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πόξηζκα θαη ε απόδεημή ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα
θαη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Σν παξαπάλσ δεηνύκελν 5 ηνπ επζέσο, είλαη δπλαηό λα απνδεηρζεί θαη
σο εμήο:
Δίλαη πξνθαλέο όηη, αθνύ ε Β'Δ' είλαη ζπδπγείο κε ηηο Α'Γ' θα Γ'Ε', όπσο είδακε παξαπάλσ, ηα ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Δ' θαη Γ'Δ'Ε'Β' είλαη αξκνληθά.
(γ). Δίλαη θαλεξό όηη θαη νη ΑΓ, ΓΕ ζπληξέρνπλ, αιιά εδώ ζην άπεηξν, πνπ
βξίζθεηαη θαη ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Β, Δ ηνπ θύθινπ (ν) θαη πνπ είλαη ν πόινο ηεο ΒΔ.
(δ). Από ην ζρήκα 103 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 8, ζπκπεξαίλνπκε όηη, ην
ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΔ, εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ απνηειεί Αξκνληθή Δλέιημε θαη όηη ηνύην, θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, κεηαζρεκαηίδεηαη
ζε κηα Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε, ησλ δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ α,
γ θαη δ, δ θαη Γηπιά εκεία ηα β, ε θαη κία Αξκνληθή Κπθιηθή Δλέιημε ησλ
δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ Α′, Γ′ θαη Γ′, Ε′ θαη Γηπιά εκεία ηα Β′, Δ′.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 157-162, 164-168.
22.61 Ε. Καλόλαο 7. Ηδηόηεηεο Δγγεγξακκέλνπ ζε Κύθιν Οθηάπιεπξνπ,
πκκεηξηθνύ σο πξνο Γηαγώληό ηνπ.
70 Πόξηζκα ηεο Γεληθήο Καηαζθεπήο 157.
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Πόξηζκα 164 (ρήκα 104) (Καλόλαο 7).
Κάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, ζπκκεηξηθό έζησ σο πξνο ηελ δηαγώληό ηνπ ΒΕ, κεηαζρεκαηίδεηαη Αξκνληθά ζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) ή (ν') νθηάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ', ην νπνίν
έρεη ηηο ηδηόηεηεο:
1. Οη Α'Γ', Γ'Θ', Δ'Ζ', ζπληξέρνπλ ζηελ ηνκή Φ ησλ εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Β', Ε'.
2.

Ζ

ηνκέο

Α'Δ'∩Γ'Ζ'≡Κ',

Α'Γ'∩Γ'Θ'≡α,

Α'Θ'∩Γ'Γ'≡γ,

Α'Ζ'∩Γ'Δ'≡δ,

Γ'Ζ'∩Δ'Θ'≡α', Γ'Δ'∩Ζ'Θ'≡γ' θαη νη ηνκέο β, β', ε, ησλ εθαπηόκελσλ ζηα δεύγε
ζεκείσλ Α'-Γ', Δ'-Ζ', Γ'-Θ' αληίζηνηρα, αλήθνπλ ζηελ Β'Ε'.
3. Σα ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Ε', Δ'Ε'Ζ'Β', Β'Γ'Ε'Θ' είλαη Αξκνληθά,
θαη αληίζηξνθα,
θάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν') νθηάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ', ην
νπνίν έρεη Αξκνληθά ηα ηξία ηεηξάπιεπξά ηνπ Α'Β'Γ'Ε', Δ'Ε'Ζ'Β', Β'Γ'Ε'Θ',
είλαη δπλαηόλ λα κεηαζρεκαηηζζεί Αξκνληθά, ζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε
θύθιν (ν) νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, ην νπνίν λα έρεη ηηο ηδηόηεηεο:
1. Να είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΕ.
2. Οη ΑΓ, ΓΘ, ΔΖ, λα ζπληξέρνπλ ζην άπεηξν (είλαη παξάιιειεο).
3. Οη ηνκέο ησλ δεπγώλ ρνξδώλ ΑΔ-ΓΖ, ΑΓ-ΓΘ, ΑΘ-ΓΓ, ΑΖ-ΓΔ, ΓΖ-ΔΘ, ΓΔΖΘ όπσο θαη νη ηνκέο ησλ εθαπηόκελσλ ζηα δεύγε ησλ ζπκκεηξηθώλ ζεκείσλ Α-Γ, Δ-Ζ, Γ-Θ, λα αλήθνπλ ζηελ ΒΕ.
4. Σα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΕ, ΔΕΖΒ, ΒΓΕΘ, λα είλαη ζπκκεηξηθά, σο πξνο ηελ
ΒΕ.

Απόδεημε .
(α). Δπζύ.
1. Δπεηδή ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΕ, ε
ΒΕ είλαη κεζνθάζεηε ζηηο ρνξδέο ΑΓ, ΓΘ, ΔΖ, επνκέλσο παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο θαη ε ΒΕ είλαη δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (ν). Άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ
ηνπ Πνξίζκαηνο 162 (§ 22.61,Δ), απηέο κεηαζρεκαηίδνληαη Αξκνληθά, ζε
ηξεηο ρνξδέο Α'Γ', Γ'Θ', Δ'Ζ' ηνπ θύθινπ (ν'), πνπ είλαη ζπδπγείο κε ηε ρνξδή
Β'Ε', ηνπ θύθινπ απηνύ. Σνύην ζεκαίλεη όηη νη Α'Γ', Γ'Θ', Δ'Ζ' ζπληξέρνπλ
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ζηνλ πόιν ηεο Β'Ε', πνπ είλαη νη ηνκή Φ ησλ εθαπηόκελσλ εηο ζηα ζεκεία
Β', Ε'.
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ρήκα 104.

Απηό κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη σο εμήο:
Δπεηδή θαη ην θπξηό εμάπιεπξν ΑΒΓΔΕΖ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΕ,
ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 163 (§ 22.61, Σ) (επζύ), ηνύην κεηαζρεκαηίδεηαη
Αξκνληθά ζην θπξηό εμάπιεπξν Α'Β'Γ'Δ'Ε'Ζ', ζην νπνίν νη Α'Γ', Δ'Ζ' θαη νη
εθαπηόκελεο ζηα Β', Ε' ζπληξέρνπλ ζε ζεκείν Φ.
Δπίζεο, επεηδή θαη ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΕΘ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ
ΒΕ (ξνκβνεηδέο), ηνύην ζα κεηαζρεκαηίδεηαη Αξκνληθά ζην Β'Γ'Ε'Θ' πνπ ζα
είλαη αξκνληθό [Πόξηζκα 158 (επζύ) (§ 22.61,Α)]. Άξα θαη ε Γ'Θ', ζα είλαη ζπδπγήο κε ηελ Β'Ε', νπόηε θαη ε Γ'Θ', ζα ζπληξέρεη ζην Φ (πόιν ηεο Β'Ε').
2. Δπεηδή, όπσο παξαπάλσ είδακε ην εμάπιεπξν Α'Β'Γ'Δ'Ε'Ζ', είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 163 (επζύ), νη ηνκέο Κ', β, β', δ, αλήθνπλ ζηελ
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Β’Ε'.
Αθόκε, επεηδή θαη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΕΘ είλαη ζπκκεηξηθό πξνο ηελ ΒΕ,
ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 163 (επζύ), ζην εμάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Ε'Θ', νη ηνκέο α,
γ, ε, β, ζα αλήθνπλ ζηελ Β'Ε'.
Δπίζεο, κε όκνην ηξόπν βξίζθνπκε όηη θαη γηα ην εμάπιεπξν Δ'Ε'Ζ'Θ'Β'Γ', νη
ηνκέο. α', γ', ε, β', ζα αλήθνπλ ζηελ Β'Ε'.
Έηζη, κεηά ηα παξαπάλσ, πξνθύπηεη όηη όιεο νη ηνκέο Κ', α, β, γ, δ, ε, α', β',
γ', αλήθνπλ πξαγκαηηθά ζηελ Β'Ε'.
3. Δπεηδή ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΕ, ΔΕΖΒ, ΒΓΕΘ, είλαη πξνθαλώο ξνκβνεηδή,
κεηαζρεκαηίδνληαη Αξκνληθά, ζηα Αξκνληθά ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Ε', Δ'Ε'Ζ'Β',
Β'Γ'Ε'Θ' (Πόξηζκα 158 (επζύ) (§ 22.61,Α).
(β). Αληίζηξνθν.
1. Δπεηδή ηα ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Ε', Δ'Ε'Ζ'Β', Β'Γ'Ε'Θ', δίλεηαη όηη είλαη Αξκνληθά νη Α'Γ', Δ'Ζ', Γ'Θ', ζα είλαη ζπδπγείο κε ηελ Β'Ε', νπόηε απηέο απνηεινύλ δέζκε θαη άξα ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Πνξίζκαηνο 162 θαη
ζύκθσλα κε ηελ Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ θαη αλ ην 
ιεθζεί ζηνλ θύθιν δηακέηξνπ β1δ1 ηεο (ε), νη ρνξδέο ΑΓ, ΔΖ, ΓΘ, ζα είλαη
παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο, ελώ, ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 159, απηέο ζα είλαη
θάζεηεο ζηελ ΒΕ, πνπ ζα είλαη δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (ν). Άξα, εύθνια πξνθύπηεη όηη ην Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, είλαη πξαγκαηηθά ζπκκεηξηθό σο
πξνο ηελ ΒΕ.
Σνύην είλαη δπλαηό λα απνδεηρζεί θαη σο εμήο:
Γειαδή, ηα ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Ε', Δ'Ε'Ζ'Β' είλαη αξκνληθά, ζα είλαη Α'Δ'∩Γ'Ζ'
Β'Ε'≡Κ' θαη Α'Ζ'∩Β'Ε'∩Γ'Δ'≡δ (Κξηηήξην 51, αληίζηξνθν).
Δπεηδή ηα εμάπιεπξα Α'Β'Γ'Δ'Ε'Ζ', Α'Β'Γ'Ζ'Ε' Δ', έρνπλ ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζηα Κ', δ, (θαηά εμάπιεπξν) αληίζηνηρα, ην πξώην ηνύησλ είλαη δπλαηό λα κεηαζρεκαηηζηεί Αξκνληθά ζην ζπκκεηξηθό εμάπιεπξν ΑΒΓΔΕΖ,
σο πξνο ηελ ΒΕ [Πόξηζκα 163] (αληίζηξνθν).
Αθόκε, επεηδή θαη ην ηεηξάπιεπξν Β'Γ'Ε'Θ' είλαη Αξκνληθό θαη ηνύην είλαη
δπλαηό λα κεηαζρεκαηηζζεί ζην ηεηξάπιεπξν ΒΓΕΘ, ζπκκεηξηθό σο πξνο
ηελ ΒΕ (ξνκβνεηδέο) [Πόξηζκα 158 (αληίζηξνθν).
πλεπώο, αθνύ ην εμάπιεπξν ΑΒΓΔΕΖ , αιιά θαη ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΕΒ είλαη ζπκκεηξηθά, σο πξνο ηελ ΒΕ, εύθνια βξίζθνπκε όηη ζπκκεηξηθό σο
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πξνο ηελ ΒΕ, ζα είλαη θαη ην Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ.
2. Από ηα παξαπάλσ, αθνύ ην Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη ζπκκεηξηθό
σο πξνο ηελ ΒΕ νη ΑΓ, ΓΘ, ΔΖ ζα είλαη θάζεηεο ζηελ ΒΕ θαη άξα παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο, νπόηε πξαγκαηηθά απηέο ζπληξέρνπλ ζην άπεηξν, όπνπ
ζπληξέρεη θαη ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Β θαη Ε, πνπ είλαη θαη πόινο
ηεο ΒΕ.
3. Δπεηδή ην Οθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΕ θαη
ηα δεύγε ησλ ρνξδώλ ΑΔ-ΓΖ, ΑΓ-ΓΘ, ΑΘ-ΓΓ, ΑΖ-ΓΔ, ΓΖ-ΔΘ, ΓΔ-ΖΘ είλαη
ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ ΒΕ. Άξα θαη νη ηνκέο ηνπο θαηά δεύγε αιιά θαη νη
ηνκέο ησλ εθαπηόκελσλ ζηα δεύγε ησλ ζεκείσλ, Α-Γ, Δ-Ζ, Γ-Θ, ζα αλήθνπλ ζηελ ΒΕ (Θεώξεκα 253 ηνπ Α ηόκνπ ηεο Μεγάιεο Γεσκεηξίαο ηνπ
[28]).
4. Αθνύ, όπσο παξαπάλσ είδακε, ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ είλαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ ΒΕ, πξνθαλώο θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΕ, ΔΕΖΒ, ΒΓΕΘ,
ζα είλαη ζπκκεηξηθά, σο πξνο ηελ ΒΕ.
(γ). Γηεξεύλεζε.
Αλ ζέινπκε θαη ε ρνξδή πρ ΓΘ λα είλαη ε δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (ν), ηόηε ζα
πξέπεη λα νξίζνπκε ην ζεκείν  ζαλ ηνκή ησλ θύθισλ δηακέηξσλ β1δ1 θαη
δ1ζ1 , ηεο (ε).
πκπέξαζκα.
Παξαηεξνύκε όηη ζηνπο Αξκνληθνύο Μεηαζρεκαηηζκνύο, ηα κεηαζρεκαηηζκέλα πνιύπιεπξα (Καλνληθό, ζπλεπζεηααθό θαη νκνθπθιηθό) έρνπλ ίζν
αξηζκό πιεπξώλ, δηαγώλησλ θαη γσληώλ, ελώ ζε θάζε ζεκείν ηνπ ελόο πνιύπιεπξνπ αληηζηνηρεί ζε έλα ζεκείν ηνπ άιινπ (θνξπθέο, ηνκέο, θηι).
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηα επζύγξακκα ηκήκαηα θαη θαη’ επέθηαζε θαη γηα
ηηο επζείεο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πόξηζκα θαη ε απόδεημή ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα
θαη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Σν παξαπάλσ δεηνύκελν 3 ηνπ επζέσο, είλαη δπλαηό λα απνδεηρζεί θαη
σο εμήο:
Δίλαη πξνθαλέο όηη, αθνύ ε Β'Ε' είλαη ζπδπγείο κε ηηο Α'Γ' Γ'Θ', Ε'Ζ', όπσο
είδακε παξαπάλσ, ηα ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Ε', Δ'Ε'Ζ'Β', Β'Γ'Ε'Θ' είλαη
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αξκνληθά.
(γ). Από ην ζρήκα 104 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 8, ζπκπεξαίλνπκε όηη, ην
ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΕ, νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ απνηειεί Αξκνληθή
Δλέιημε θαη όηη ηνύην, θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κηα Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημε ε ζεκεηνζεηξά α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ
θαη κία Αξκνληθή Κπθιηθή Δλέιημε ε ζεκεηνζεηξά Α', Β', Γ', Γ', Δ', Ε', Ζ', Θ'.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 157-163, 165, 166-168.
22.61 Ζ. Καλόλαο 8. Ηδηόηεηεο Δγγεγξακκέλνπ ζε Κύθιν Γεθάπιεπξνπ,
πκκεηξηθνύ σο πξνο Γηαγώληό ηνπ.
80 Πόξηζκα ηεο Γεληθήο Καηαζθεπήο 157.
Πόξηζκα 165 (ρήκα 105) (Καλόλαο 8).
Κάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ζπκκεηξηθό έζησ σο πξνο ηελ δηαγώληό ηνπ ΒΖ, κεηαζρεκαηίδεηαη Αξκνληθά ζε
θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) ή (ν') δεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ', ην
νπνίν έρεη ηηο ηδηόηεηεο:
1. Οη Α'Γ', Κ'Γ', Η'Δ', Θ'Ε', ζπληξέρνπλ ζηελ ηνκή Φ ησλ εθαπηόκελσλ ζηα
ζεκεία Β', Ζ'.
2. Ζ ηνκέο Α'Ε'∩Γ'Θ'≡Λ, Γ'Η'∩Δ'Κ'≡Λ', Γ'Θ'∩Κ'Ε'≡α, Δ'Θ'∩Η'Ε'≡β, Δ'Ε'∩Η'Θ'≡δ,
Γ'Ε'∩Κ'Θ'≡ε,

Κ'Η'∩Γ'Δ'≡ζ,

Α'Δ'∩Γ'Η'≡α',

Α'Γ'∩Γ'Κ'≡β',

Α'Κ'∩Γ'Γ'≡δ',

Α'Η'∩Γ'Δ'≡ε', Α'Θ'∩Γ'Ε'≡ε' θαη νη ηνκέο γ, δ, γ', δ', ησλ εθαπηόκελσλ ζηα δεύγε ζεκείσλ Θ'- Ε', Η'- Δ', Α'- Γ', Κ'- Γ', αληίζηνηρα, αλήθνπλ ζηελ Β'Ζ'.
3. Σα ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Ζ', Ε'Ζ'Θ'Β', Β'Γ'Ζ'Κ', Β'Δ'Ζ'Η', είλαη Αξκνληθά,
θαη αληίζηξνθα,
θάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν') δεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ', ην
νπνίν έρεη Αξκνληθά ηα ηέζζεξα ηεηξάπιεπξά ηνπ Α'Β'Γ'Ζ',

Ε'Ζ'Θ'Β',

Β'Γ'Ζ'Κ', Β'Δ'Ζ'Η', είλαη δπλαηόλ λα κεηαζρεκαηηζζεί Αξκνληθά, ζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (o′) ή (ν) δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ην νπνίν λα έρεη
ηηο ηδηόηεηεο:
1. Οη ΑΓ, ΚΓ, ΗΔ, ΘΕ, λα ζπληξέρνπλ ζην άπεηξν (λα είλαη παξάιιειεο).
2. Σν δεθάπιεπξν απηό λα είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΖ.
3. Οη ηνκέο ησλ δεπγώλ ρνξδώλ ΑΕ-ΓΘ, ΓΗ-ΔΚ, ΓΘ-ΚΕ, ΔΘ-ΗΕ, ΔΕ-ΗΘ, ΓΕ-ΚΘ,
ΚΗ-ΓΔ, ΑΔ-ΓΗ, ΑΓ-ΓΚ, ΑΚ-ΓΓ, ΑΗ-ΓΔ, ΑΘ-ΓΕ, όπσο θαη νη ηνκέο ησλ εθαπηό-
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κελσλ ζηα δεύγε ησλ ζπκκεηξηθώλ ζεκείσλ Θ- Ε, Η- Δ, Α- Γ, Κ- Γ, λα αλήθνπλ ζηελ ΒΖ.
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Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
1. Δπεηδή νη ηέζζεξηο ρνξδέο ΑΓ, ΚΓ, ΗΔ, ΘΕ, πξνθαλώο είλαη θάζεηεο ζηελ
δηάκεηξν ΒΖ ηνπ θύθινπ (ν), απηέο θαη ε ΒΖ, κεηαζρεκαηίδνληαη αξκνληθά
ζε ρνξδέο Α'Γ', Κ'Γ', Η'Δ', Θ'Ε', ζπδπγείο ζηελ θνηλή ρνξδή Β'Ζ', ηνπ ίδηνπ ή
άιινπ θύθινπ (ν') [Πόξηζκα 159 (επζύ), (§ 22.61,Β)].
Δμάιινπ επεηδή νη ΑΓ', Κ′Γ', Η′Δ', Θ'Ε', όπσο παξαπάλσ είδακε, είλαη ζπδπγείο κε ηελ Β'Ζ', απηέο ζα ζπληξέρνπλ ζηνλ πόιν ηεο Β'Ζ', πνπ είλαη ε ηνκή
Φ ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Β', Ζ'.
2. Θεσξνύκε ην νθηάπιεπξό ηνπ ΑΒΓΓΔΖΗΚ, ην νπνίν είλαη ζπκκεηξηθό σο
πξνο ηελ δηάκεηξν ηνπ ΒΖ. Σνύην, ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 164 (επζύ) (§
22.61, Ε), κεηαζρεκαηίδεηαη Αξκνληθά ζην νθηάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ζ'Η'Κ', ζην
νπνίν νη ηνκέο Λ', α', β', γ' δ', ε', δ', ζ, δ,

(1).

ζα αλήθνπλ ζηελ Β'Ζ'.
Οκνίσο, γηα ηνλ ίδην ιόγν ζην νθηάπιεπξν Β'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ', νη ηνκέο
Λ', α, β, γ, δ, ε, δ, ζ, δ',

(2).

αλήθνπλ ζηελ Β'Ζ'.
Δμάιινπ, παξαηεξνύκε όηη θαη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΕΖΘ είλαη ζπκκεηξηθό, σο
πξνο ηε ΒΖ, νπόηε θαη απηό πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη Αξκνληθά ζε εμάπιεπξν
Α'Β'Γ'Ε'Ζ'Θ', ζην νπνίν, ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 163 (επζύ) (§ 22.61, Σ)
θαη νη ηνκέο,

Λ, γ, γ', ε',

(3).

ζα αλήθνπλ ζηελ Β'Ζ'.
Έηζη, από ηηο (1), (2), (3), πξνθύπηεη όηη όιεο θαη νη 16 ηνκέο
Λ, Λ', α, β, γ, δ, ε, δ, α', β', γ' δ', ε', δ', ε', ζ,

(4).

αλήθνπλ ζηελ Β'Ζ'.
3. Δπεηδή, όπσο παξαπάλσ είδακε νη Α'Γ', Κ'Γ', Η'Δ', Θ'Ε', είλαη όιεο ζπδπγείο κε ηελ Β'Ζ', ηα ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Ζ', Ε'Ζ'Θ'Β', Β'Γ'Ζ'Κ', Β'Δ'Ζ'Η', ζα είλαη αξκνληθά.
(β). Αληίζηξνθν.
1. Δπεηδή από ηελ ππόζεζε ηα ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Ζ', Ε'Ζ'Θ'Β', Β'Γ'Ζ'Κ',
Β'Δ'Ζ'Η', είλαη αξκνληθά, νη ρνξδέο Α'Γ', Κ'Γ', Η'Δ', Θ'Ε', ζα είλαη ζπδπγείο κε
ηελ Β'Ζ', σο πξνο ηνλ θύθιν (ν'), νπόηε απηέο ζπληξέρνπλ ζηνλ πόιν Φ ηεο
Β'Ζ'.
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Άξα, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Πνξίζκαηνο 162 (§ 22.61, Δ), νη ρνξδέο απηέο, είλαη δπλαηό λα κεηαζρεκαηηζηνύλ ζε ρνξδέο ΑΓ, ΚΓ, ΗΔ, ΘΕ, ηνπ
ίδηνπ ή άιινπ θύθινπ (ν), παξαιιήισλ κεηαμύ ηνπο, αξθεί ην ζεκείν , λα
βξίζθεηαη ζηνλ θύθιν δηακέηξνπ β1ε1.
2. Μεηά ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 1, ην δεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ',
κεηαζρεκαηίζζεθε Αξκνληθά ζην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, εγγεγξακκέλν
ζε θύθιν (ν), ην νπνίν έρεη δηάκεηξν ηελ ΒΖ θαη ηηο ρνξδέο ΑΓ, ΚΓ, ΗΔ, ΘΕ,
πνπ είλαη παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο θαη θάζεηεο ζηελ ΒΖ (αληίζηξνθν ηνπ
Πνξίζκαηνο 159), νπόηε εύθνια πξνθύπηεη όηη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΖ.
3. Έηζη, επεηδή ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο
ηελ ΒΖ, ηα δεύγε ησλ ρνξδώλ ΑΕ-ΓΘ, ΓΗ-ΔΚ, ΓΘ-ΚΕ, ΔΘ-ΗΕ, ΔΕ-ΗΘ, ΓΕ-ΚΘ,
ΚΗ-ΓΔ, ΑΔ-ΓΗ, ΑΓ-ΓΚ, ΑΚ-ΓΓ, ΑΗ-ΓΔ, ΑΘ-ΓΕ, όπσο θαη νη εθαπηόκελεο ζηα
δεύγε ησλ ζπκκεηξηθώλ ζεκείσλ Θ- Ε, Η- Δ, Α- Γ, Κ- Γ, ζα ζπληξέρνπλ ζηελ
ΒΖ (άμνλα ζπκκεηξίαο) (Θεώξεκα 253 ηνπ Α ηόκνπ ηεο Μεγάιεο Γεσκεηξίαο ηνπ [28]).
4. Αθνύ, ην δεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΖ,
εύθνια πξνθύπηεη όηη θαη ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΖ, ΕΖΘΒ, ΒΓΖΚ, ΒΔΖΗ, ζα είλαη
ζπκκεηξηθά, σο πξνο ηελ ΒΖ.
(γ). Γηεξεύλεζε.
Αλ ζέινπκε πρ θαη ε ρνξδή ΔΗ λα είλαη ε δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (ν), ηόηε ζα
πξέπεη λα νξίζνπκε ην ζεκείν  ζαλ ηνκή ησλ θύθισλ δηακέηξσλ β 1ε1 θαη
η1ε1 , ηεο (ε).
πκπεξάζκαηα.
1. Παξαηεξνύκε όηη ζηνπο Αξκνληθέο Μεηαζρεκαηηζκνύο, ηα κεηαζρεκαηηζκέλα πνιύπιεπξα (ζπλεπζεηαθά θαη νκνθπθιηθά) έρνπλ ίζν αξηζκό πιεπξώλ, δηαγώλησλ θαη γσληώλ, ελώ ζε θάζε ζεκείν ηνπ ελόο πνιύπιεπξνπ
αληηζηνηρεί ζε έλα ζεκείν ηνπ άιινπ (θνξπθέο, ηνκέο, θηι).
2. Μεηά ην παξαπάλσ Πόξηζκα 165 θαη κε απιή εθαξκνγή ηνύηνπ, είλαη
δπλαηό λα απνδείμνπκε πνιύ εύθνια θαη ηελ Πξόηαζε 201 (§29.2) (απόδεημή ηνπ ζα αλαθέξνπκε αξγόηεξα).
Σν ίδην είλαη δπλαηόλ λα γίλεη θαη ζηα εμάπιεπξα, νθηάπιεπξα, θηι, κε απιή
εθαξκνγή ησλ Πνξηζκάησλ 163 (§ 22.61, Σ), 164 (§ 22.61, Ε), αληίζηνηρα,
θηι.
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3.Μεηά ηα παξαπάλσ Πνξίζκαηα 158, 163-165, εύθνια πξνθύπηεη ην παξαθάησ Γεληθεπκέλν Πόξηζκα 166 (Καλόλαο 9).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πόξηζκα θαη ε απόδεημή ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα
θαη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Από ην ζρήκα 105 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 8, ζπκπεξαίλνπκε όηη, ην
ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΖ, νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ απνηειεί Αξκνληθή Δλέιημε θαη όηη ηνύην, θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κηα Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημηθή εκεηνζεηξά α1, β1, γ1, δ1, ε1,
δ1, ε, ζ1, η1, θ1 θαη κία Αξκνληθή Κπθιηθή Δλέιημηθή εκεηνζεηξά Α', Β', Γ', Γ',
Δ', Ε', Ζ', Θ', Η', Κ'.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 157-164, 166. 167, 168.
22.61 Θ. Γεληθόο Καλόλαο 9. Ηδηόηεηεο Δγγεγξακκέλνπ ζε Κύθιν 2λπιεπξνπ, πκκεηξηθνύ σο πξνο Γηαγώληό ηνπ.
90 Γεληθό Πόξηζκα ηεο Γεληθήο Καηαζθεπήο 157.
(Πξόθεηηαη γηα ηελ Γελίθεπζε ησλ Πνξηζκάησλ 158, 163-165).
Πόξηζκα 166 (Καλόλαο 9).
Κάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) 2λ-πιεπξν, ζπκκεηξηθό σο πξνο
δηαγώληό ηνπ, κεηαζρεκαηίδεηαη Αξκνληθά ζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν
(ν) ή (ν') 2λ-πιεπξν, ην νπνίν έρεη αλάινγεο ηδηόηεηεο πνπ έρνπλ ηα ηεηξάπιεπξα, εμάπιεπξα, νθηάπιεπξα, δεθάπιεπξα, (Πνξίζκαηα 158, 163-165),
θαη αληίζηξνθα.

Απόδεημε.
Ζ απόδεημε ηνύηνπ γίλεηαη κε αλάινγν ηξόπν, πνπ έγηλε θαη γηα ηα Πνξίζκαηα 158, 163-165.
22.61 Η. Καλόλαο 10. Ηδηόηεηεο Οξζνγώλησλ Δγγεγξακκέλσλ ζε Κύθιν θαη
κε Κνηλνύο ηνπο Άμνλεο πκκεηξίαο ηνπο.
100 Πόξηζκα ηεο Καηαζθεπήο 157.

590 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

Πόξηζκα 167 (ρήκα 106) (Καλόλαο 10).
Γύν νξζνγώληα ΑΓΔΖ θαη αγεε ή θαη πεξηζζόηεξα (νξζνγώληα), εγγεγξακκέλα ζηνλ ίδην θύθιν (ν) θαη ηα νπνία έρνπλ θνηλνύο ηνπο δύν άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπο ΒΕ, ΓΘ, Μεηαζρεκαηίδνληαη Αξκνληθά, ζε δύν θπξηά ηεηξάπιεπξα Α'Γ'Δ'Ζ' θαη α'γ'ε'ε' αληίζηνηρα, εγγεγξακκέλα ζε έλαλ άιιν θύθιν
(ν'), ηα νπνία έρνπλ ηηο ηδηόηεηεο:
1, Οη δύν ηεηξάδεο ησλ απέλαληη πιεπξώλ ηνπο Α'Γ', Δ'Ζ', α'γ', ε'ε' θαη Α'Ζ',
Γ'Δ', α'ε', γ'ε' ζπληξέρνπλ, ε πξώηε (ηεηξάδα) ζε ζεκείν Φ θαη ε δεύηεξε ζε
ζεκείν Ρ. Οκνίσο θαη νη ρνξδέο Γ'Θ', Β'Ε' ζπληξέρνπλ ζηα Φ, Ρ, αληίζηνηρα
πνπ Μεηαζρεκαηίδνληαη Αξκνληθά νη θνηλνί άμνλέο ΓΘ, ΒΕ, ησλ νξζνγώλησλ.
2. Οη δηαγώληέο ηνπο Α'Δ', Γ'Ζ', α'ε', γ'ε', ζπληξέρνπλ ζην ζεκείν ηνκήο Κ
ησλ δύν ρνξδώλ Β'Ε', Γ'Θ',
θαη αληίζηξνθα,
δύν ηεηξάπιεπξα Α'Γ'Δ'Ζ' θαη α'γ'ε'ε' ή πεξηζζόηεξα (ηεηξάπιεπξα), εγγεγξακκέλα ζηνλ ίδην θύθιν (ν'), ησλ νπνίσλ νη δηαγώληεο ζπληξέρνπλ ζε
ζεκείν Κ θαη νη δύν ηεηξάδεο απέλαληη πιεπξώλ ηνπο Α'Γ', Δ'Ζ', α'γ', ε'ε' θαη
Α'Ζ', Γ'Δ', α'ε', γ'ε' ζπληξέρνπλ, ε πξώηε (ηεηξάδα) ζε ζεκείν Φ θαη ε δεύηεξε ζε ζεκείν Ρ, απηά είλαη δπλαηό λα Μεηαζρεκαηηζηνύλ Αξκνληθά, ζε
δύν νξζνγώληα ΑΓΔΖ θαη αγεε, εγγεγξακκέλα ζηνλ ίδην ζε θύθιν (ν), ηα
νπνία λα έρνπλ θνηλνύο ηνπο δύν άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπο ΒΕ, ΓΘ, νη νπνίνη δηέξρνληαη από ην θέληξν Ο θύθινπ (ν) θαη νη νπνίνη έρνπλ πξνθύςεη θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, αληίζηνηρα (Δίλαη εύθνιν λα δηαπηζηώζνπκε όηη ν Αξκνληθόο Μεηαζρεκαηηζκόο, είλαη δπλαηό λα πινπνηεζεί θαη
ζηνλ ίδην θύθιν).

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
1. Δθαξκόδνπκε, θαηά ηα γλσζηά [Πξόηαζε 157 (§ 22.6)] ηελ Μέζνδν ησλ
Αξκνληθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ.
Δύθνια πξνθύπηεη όηη νη θνηλνί άμνλεο ΒΕ, ΓΘ ησλ νξζνγώλησλ απηώλ,

α1

(ε)

Θ1
(ν')

ρήκα 106.

Α'

ε1
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ε1 Γ 1 
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Ρ
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Ρ

Ρ
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Γ'
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Ζ'

Κ

Γ'

Ο'

ε'

Β'

Θ'
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Α1
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Θ

Β

ε

Γ

(ν)

Ο

Ζ

γ

Ε

Γ

ε

Δ
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πνπ είλαη θαη δηάκεηξνη ηνπ θύθινπ (ν), είλαη θάζεηνη κεηαμύ ηνπο. Άξα απηνί, ζα κεηαζρεκαηηζζνύλ Αξκνληθά ζηνπο άμνλεο Β'Ε', Γ'Θ', πνπ ζα είλαη
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ζπδπγείο (Πόξηζκα 159 (επζύ) (§ 22.61, Β)] θαη επνκέλσο απηνί ζα ζπληξέρνπλ ζηνπο πόινπο Ρ, Φ αληίζηνηρα, ησλ Γ'Θ', Β'Ε', (ηα Ρ, Φ είλαη ηνκέο ησλ
εθαπηόκελσλ ζηα Γ', Θ' θαη Β', Ε', αληίζηνηρα).
Σν ίδην αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο δύν ηεηξάδεο παξαιιήισλ πιεπξώλ
ηνπο ΑΖ, ΓΔ, αε, γε θαη ΑΓ, ΔΖ, αγ, εε, πνπ είλαη, αλά ηεηξάδα, θάζεηεο ζηηο
δηακέηξνπο ΓΘ, ΒΕ αληίζηνηρα, θαη πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη Αξκνληθά ζηηο
δύν ηεηξάδεο ρνξδώλ Α'Ζ', Γ'Δ', α'ε', γ'ε' θαη Α'Γ', Δ'Ζ', α'γ', ε'ε', αληίζηνηρα
από ηηο νπνίεο ε πξώηε ηεηξάδα ζα ζπληξέρεη ζην Ρ θαη ε δεύηεξε ζην Φ
[Πόξηζκα 162 (§ 22.61, Δ)].
2. Δύθνια πξνθύπηεη όηη θαη νη δηαγώληεο ΑΔ, ΓΖ ηνπ νξζνγώληνπ ΑΓΔΖ, είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηνπο δύν άμνλεο ΓΘ θαη ΒΕ, νπόηε θαη απηέο ζα
Μεηαζρεκαηίζζνύλ Αξκνληθά ζηηο Α'Δ', Γ'Ζ' ηνπ ηεηξάπιεπξνπ Α'Γ'Δ'Ζ',
πνπ ε ηνκή ηνπο ζα αλήθεη θαη ζηηο δύν ρνξδέο Γ'Θ' θαη Β'Ε' [Πόξηζκα 161
(§ 22.61,Γ)). Σνύην ζεκαίλεη όηη ηνκή ησλ Α'Δ', Γ'Ζ' ζπκπίπηεη κε ηελ ηνκή Κ
ησλ Β'Ε', Γ'Θ' ή όηη είλαη:

Α'Δ'∩Γ'Ζ'∩Β'Ε'∩Γ'Θ'≡Κ.

(1).

Με ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν βξίζθνπκε όηη είλαη θαη:
α'ε'∩γ'ε'∩Β'Ε'∩Γ'Θ'≡Κ.

(2).

πλεπώο, από ηηο (1), (2), πξνθύπηεη όηη:
Α'Δ'∩Γ'Ζ'∩α'ε'∩γ'ε'∩Β'Ε'∩Γ'Θ'≡Κ.

(3).

(β). Αληίζηξνθν.
Πξνεθηείλνπκε ηηο ΚΦ θαη ΚΡ νη νπνίεο ηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν') ζηα Γ', Θ' θαη
Β', Ε', αληίζηνηρα (ηα Β', Γ' κεηαμύ ησλ δεπγώλ Α', Γ' θαη γ', ε', αληίζηνηρα).
Παξαηεξνύκε όηη ην δεηνύκελν είλαη δπλαηό λα πξαγκαηνπνηεζεί, αλ θαηά
ησλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, γξάςνπκε θύθιν (ν) πνπ λα πεξλά από ην
ζεκείν , ην νπνίν λα έρεη πξνθύςεη σο ηνκή ησλ θύθισλ δηακέηξσλ Β1Ε1
θαη Γ1Θ1 (νη Β1Ε1 θαη Γ1Θ1 ζα έρνπλ πξνθύςεη πξνθαλώο από ηηο Β'Ε', Γ'Θ').
Έηζη ηόηε, νη ΒΕ, ΓΘ πνπ ζα πξνθύςνπλ, ζα είλαη δηάκεηξνη ηνπ θύθινπ (ν)
θαη θάζεηνη κεηαμύ ηνπο, θαζώο νη Β'Ε', Γ'Θ' είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν') [Πόξηζκα 159 (αληίζηξνθν)].
Δμάιινπ, επεηδή νη Α'Γ', Γ'Θ', Δ'Ζ', α'γ', ε'ε', είλαη ζπδπγείο κε ηελ Β'Ε', νη
ΑΓ, ΓΘ, ΔΖ, αγ, εε ζα είλαη θάζεηεο ζηελ ΒΕ, άξα θαη παξάιιειεο κεηαμύ
ηνπο [Πόξηζκα 162 (αληίζηξνθν)].
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Με ηνλ ίδην ηξόπν πξνθύπηεη όηη θαη νη ΑΖ, ΒΕ, ΓΔ, αε, γε ζα είλαη παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο.
Έηζη, βιέπνπκε όηη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΔΖ, αγεε, έρνπλ παξάιιειεο ηηο απέλαληη πιεπξέο ηνπο. Σνύην ζεκαίλεη όηη απηά είλαη παξαιιειόγξακκα θαη
επεηδή απηά είλαη θαη εγγεγξακκέλα ζηνλ θύθιν (ν), ζα είλαη νξζνγώληα,
νπόηε θαη δηαγώληέο ηνπο ΑΔ, ΓΖ, αε, γε, ζα πεξλνύλ από ην Ο. Αιιά, επεηδή θαη νη ΒΕ, ΓΘ ζα πεξλνύλ από ην Ο, εύθνια πξνθύπηεη όηη ηα δεύγε
ησλ πιεπξώλ ΑΖ, ΓΔ θαη αε, γε είλαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ ΒΕ, ελώ ηα
δεύγε ΑΓ, ΔΖ θαη αγ, εε είλαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ ΓΘ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν Πόξηζκα απηό είλαη ζεκαληηθό, θαζώο κε βάζε απηό πξνθύπηεη κία
αλαιπηηθή απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 106 (§ 19.13), ηεο ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, πνπ ζα δώζνπκε αξγόηεξα.
(β). Σν παξαπάλσ Πόξηζκα θαη ε απόδεημή ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα
θαη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Από ην ζρήκα 106 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1 , 6.5, 6.24, 8.1 θαη 8.65, ζπκπεξαίλνπκε όηη, ηα ζπκκεηξηθά σο πξνο ηηο ΒΕ θαη ΓΘ, νξζνγώληα ΑΓΔΖ
θαη αγεε απνηεινύλ Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε θαη όηη απηά, θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, κεηαζρεκαηίδνληαη ζε κηα Γηπιή Αξκνληθή πλεπζεηαθή Δλέιημηκηθή εκεηνζεηξά Α1, Γ1, Δ1, Ζ1, α1, γ1, ε1, ε1, κε δηπιά ζεκεία,
ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Β1, Ε1- Γ1, Θ1, θαη κία Γηπιή Αξκνληθή Κπθιηθή Δλέιημηθή εκεηνζεηξά Α', Γ', Δ', Ζ', α', γ', ε', ε', κε δηπιά ζεκεία ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Β', Ε'- Γ', Θ'.
(δ). Δίλαη θαλεξό όηη ην δεθάπιεπξν ΑΒΓγΓεΔΕΖεΘα είλαη ζπκκεηξηθό σο
πξνο ηηο δύν θάζεηεο δηαγώληέο ηνπ ΒΕ, ΓΘ (θπξίεο).
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 157-166.

22.61 ΗΑ. Καλόλαο 11. Αλαιινίσηεο νη ρέζεηο (Ηζόηεηεο), Καηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό.
110 Πόξηζκα ηεο Γεληθέο Καηαζθεπήο 157.
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Πόξηζκα 168 (Καλόλαο 11).
Καηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, όιεο νη ζρέζεηο (ηζόηεηεο, θηι), πνπ
αιεζεύνπλ ζε Αξκνληθέο Δλειίμεηο (ζπλεπζεηαθέο θαη νκνθπθιηθέο), ζε Αξκνληθά Πνιύπιεπξα (ζπλεπζεηαθά θαη νκνθπθιηθά), όπσο θαη ζε Αξκνληθέο
Γξακκέο (ζπλεπζεηαθέο θαη νκνθπθιηθέο), κεηαβηβάδνληαη Αλαιινίσηεο.

Απόδεημε.
1. Γηα Αξκνληθέο Δλειίμεηο (πλεπζεηαθέο θαη νκνθπθιηθέο).
(α). Αξκνληθέο Δλειίμεηο λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ
1/. ύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο νξηζκνύο (§ 2.1 θαη 8.1).
Θα αλαθεξζνύκε κόλν ζε Αξκνληθέο Δλιίμεηο ελόο θαη ηεζζάξσλ Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ, θαζώο κε αλάινγν ηξόπν απνδεηθλύεηαη όηη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε λ Εεύγε ζπδπγώλ εκείσλ.
α/. Δλόο δεύγνπο (ρήκα 100).
Δίλαη (ΑΓΒΓ)=(αγβδ)=(Α′Β′Γ′Γ′)=1.

(1).

Από ηε ζρέζε (1), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
[Όηη (ΑΓΒΓ)=1, είλαη πξνθαλέο θαζώο ΑΒ=ΒΓ θαη ΑΓ=ΓΓ. Οη ππόινηπεο
δύν ζρέζεηο αιεζεύνπλ ιόγσ ησλ ζρεηηθώλ νξηζκώλ § 2.11 θαη 8.11, αληίζηνηρα].
β/. Σεζζάξσλ δεπγώλ (ρήκα 102).
Δίλαη:

(ΒΖΑΓ)= (ΒΖΓΚ)=(ΒΖΔΗ)=(ΒΖΕΘ)=1.

(2).

(βεαγ)= (βεδθ)=(βεεη)=(βεδζ)=1.

(3).

(Β′Ζ′Α′Γ′)= (Β′Ζ′Γ′Κ′)=(Β′Ζ′Δ′Η′)=(Β′Ζ′Ε′Θ′)=1.

(4).

Από ηηο ζρέζεηο (2)-(4), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
[(Οη ζρέζεηο (2) είλαη πξνθαλείο, θαζώο ΒΑ=ΒΓ θαη ΖΑ=ΖΓ, θηι, νη ζρέζεηο
(3) θαη (4) αιεζεύνπλ ιόγσ ησλ ζρεηηθώλ νξηζκώλ § 2.11 θαη 8.11, αληίζηνηρα].
[Πξνθαλώο ζα είλαη θαη:

(βεαγ)= (βεδθ)=(βεεη)=(βεδζ)=1.

(3′)].

2/. ύκθσλα κε Θεώξεκα Νεύησλα ην Κξηηήξην 33 θαη ηηο § 8.61 - 8.65,
όπσο θαη ηνπο ζρεηηθνύο νξηζκνύο (§ 2.1 θαη 8.1).,
Θα αλαθεξζνύκε κόλν ζε Αξκνληθέο Δλιίμεηο ελόο θαη ηεζζάξσλ Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ, θαζώο κε αλάινγν ηξόπν απνδεηθλύεηαη όηη ην ίδην
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ζπκβαίλεη θαη ζε λ Εεύγε ζπδπγώλ εκείσλ.
α/. Δλόο δεύγνπο (ρήκα 100).
Δίλαη: ΟΒ2=ΟΓ2=ΟΑ.ΟΓ, κβ2=κδ2=κα.κγ, ΜΒ′2=ΜΓ′2=ΜΑ′.ΜΓ′.

(5).

(Όπνπ κ κέζνλ ηνπ βδ θαη Μ κέζνλ ηνπ Β′Γ′).
Από ηηο ηξεηο ηζόηεηεο ηεο (5), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο
απηήο (Γειαδή ζα έρνπκε εδώ ην αλαιινίσην ηνπ Θεσξήκαηνο ηνπ Νεύησλα).
[Ζ πξώηε ηζόηεηα ηεο (5) είλαη πξνθαλήο, θαζώο ΟΑ=ΟΒ=ΟΓ=ΟΓ=R, ε
δεύηεξε αιεζεύεη ιόγσ ηνπ γλσζηνύ Θεσξήκαηνο ηνπ Νεύησλα θαη ε Σξίηε
ιόγσ ηεο επέθηαζεο ηνύηνπ (Κξηηήξην 33)].
β/. Σεζζάξσλ δεπγώλ (ρήκα 102).
Δίλαη:

ΟΒ2=ΟΖ2=ΟΑ.ΟΓ=ΟΓ.ΟΚ=ΟΔ.ΟΗ=ΟΕ.ΟΘ.

(6).

κβ2=κε2=κα.κγ=κδ.κθ=κε.κη=κδ.κζ.

(7).

2

2

ΜΒ′ =ΜΖ′ =ΜΑ′.ΜΓ=ΜΓ′.ΜΚ′=ΜΔ′.ΜΗ′=ΜΕ′.ΜΘ′

(8).

(Όπνπ κ κέζνλ ηνπ βε θαη Μ κέζνλ ηνπ Β′Ζ′).
Από ηηο ζρέζεηο (6)-(8), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
{[Οη ζρέζεηο (6) είλαη πξνθαλείο, θαζώο ΟΑ=ΟΒ=ΟΓ=…,=ΟΗ=ΟΚ=R, θηι, ε
ζρέζεηο (7) απνδεηθλύεηαη αλ εθαξκόζνπκε ην Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα (§
6.5 παξαηεξήζεηο) θαη ε (8) αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ § 8.64 [ζρέζε (3)]}.
3/. ύκθσλα κε ηα Κξηηήξηα 4 θαη 37 (ρήκα 107).
Θα αλαθεξζνύκε κόλν ζε Αξκνληθέο Δλιίμεηο δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, θαζώο κόλν ηόηε αιεζεύεη ην Πόξηζκα 11.
Δίλαη:

ΑΒ ΓΓ ΔΓ
.
.
=1.
ΒΓ ΓΔ ΓΑ

(9).

αβ γδ εγ
.
.
=1.
βγ δε γα

(10).

Α' Β' Γ' Γ ' Δ' Γ'
.
.
=1.
Β' Γ' Γ ' Δ' Γ' Α'

(11).

Από ηηο ζρέζεηο (9)-(11), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
{[Ζ ζρέζε (9) είλαη πξνθαλήο, θαζώο είλαη ΑΒ=ΓΔ, ΒΓ=ΓΓ, ΑΓ=ΓΔ, ε ζρέζε(10) αιεζεύεη ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 4 [ζρέζε (1)] θαη ε (11) αλ ιεθζεί
ππόςε ην Κξηηήξην 37 [ζρέζε (2′)]}.
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[Δπεηδή ε γσλία γδ είλαη νξζή θαη ζην ηξίγσλν αε νη β θαη δ είλαη ηζν-

αβ γδ ε
.
.
=1
βγ δε α

γώληεο, σο γλσζηό ζα είλαη θαη:

(10′)].

4/. ύκθσλα κε ηα Κξηηήξηα 5 θαη 38 (ρήκα 107).
Θα αλαθεξζνύκε κόλν ζε Αξκνληθέο Δλιίμεηο δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, θαζώο κόλν ηόηε αιεζεύεη ην Πόξηζκα 11.
α

Δ

Δ'

β

Ε'
Σ

Ο'

Ε

γ
Γ
δ



Ο

ε
Α
Α'

Γ'

Γ'

Β'

Γ
Β

ρήκα 107.

δ

Ρ'

Δίλαη:

ΑΓ 2 ΑΕ 2 ΑΒ ΑΓ
=
=
.
.
ΓΔ 2 ΕΔ 2 ΒΔ ΓΔ

(12).

αγ 2 αδ 2 αβ αδ
=
=
.
.
γε 2 δε2 βε δε

(13).

Α' Γ' 2 Α' Ε' 2 Α' Β' Α' Γ'
=
=
.
.
Γ' Δ' 2
Ε' Δ' 2 Β' Δ' Γ' Δ'

(14).

Από ηηο ζρέζεηο (12)-(14), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
{[Ζ ζρέζε (12) είλαη πξνθαλήο, θαζώο ΑΒ=ΓΔ, ΑΓ=ΒΔ, ΑΓ=ΓΔ, ΑΕ=ΕΔ, ε
ζρέζεηο (13) αιεζεύεη ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 5 [ζρέζε (1)] θαη ε (14) αλ
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ιεθζεί ππόςε ην Κξηηήξην 38 [ζρέζεηο (1) θαη(1′)]}.
[Δπεηδή ε γσλία γδ είλαη νξζή θαη ζην ηξίγσλν αε νη β θαη δ είλαη ηζνγώληεο, σο γλσζηό (Θεώξεκα ηζνγσλίσλ),ζα είλαη θαη:

α 2 αγ 2 αδ 2 αβ αδ
=
=
.
.
=
ε 2 γε 2 δε2 βε δε

(13′)].

5/. ύκθσλα κε ηηο Πξνηάζεηο 8 θαη 41 (ρήκαηα 100 θαη 102).
Θα αλαθεξζνύκε κόλν ζε Αξκνληθέο Δλειίμεηο ελόο θαη ηεζζάξσλ Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ θαζώο κε αλάινγν ηξόπν απνδεηθλύεηαη όηη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε λ Εεύγε πδπγώλ εκείσλ.
α/. Δλόο δεύγνπο (ρήκα 100).
Ζ ζρέζε (1), γξάθεηαη θαη σο εμήο:

αβ γδ
ΑΒ ΓΓ
Α' Β' Γ' Γ '
.
=1,
.
=1,
.
=1,
βγ δα
Β' Γ' Γ ' Α'
ΒΓ ΓΑ

(15).

Από ηε ζρέζε (15), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
[Όηη

ΑΒ ΓΓ
.
=1, είλαη πξνθαλέο θαζώο ΑΒ=ΒΓ θαη ΑΓ=ΓΓ (Οη ππόινηπεο
ΒΓ ΓΑ

δύν ηζόηεηεο, καο είλαη γλσζηέο].
β/. Σεζζάξσλ δεπγώλ (ρήκα 102).

ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΖΘ ΗΚ
.
.
.
.
=1.
ΒΓ ΓΔ ΕΖ ΘΗ ΚΑ

(16).

αβ γδ εδ εζ ηθ
.
.
.
.
=1.
βγ δε δε ζη θα

(17).

Α' Β' Γ' Γ ' Δ' Ε' Ζ' Θ' Η' Κ'
.
.
.
=1.
Β' Γ' Γ ' Δ' Ε' Ζ' Θ' Η' Κ' Α'

(18).

Δίλαη:

Από ηηο ζρέζεηο (16)-(18), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
[(Οη ζρέζεηο (16) είλαη πξνθαλήο, θαζώο ΒΑ=ΒΓ, ΓΓ=ΚΑ, θηι, ε ζρέζε (17)
θαη (18) αιεζεύνπλ ιόγσ ησλ Πξνηάζεσλ 8 θαη 41, αληίζηνηρα].
2. Γηα Αξκνληθά Πνιύπιεπξα (πλεπζεηαθά θαη νκνθπθιηθά),.
(α). Αξκνληθά 2λ-πιεπξα
1/. ύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο νξηζκνύο (§ 11.1α, 16.1α θαη § 11.1δ, 16.1δ).
Θα αλαθεξζνύκε κόλν ζε Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα θαη Γεθάπιεπξα, θαζώο
κε αλάινγν ηξόπν απνδεηθλύεηαη όηη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε 2λ-πιεπξα.
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α/. Σεηξάπιεπξν (ρήκα 97).
Δίλαη (ΑΓΒΓ)=(αγβδ)=(Α′Γ′Β′Γ′)=1.

(1).

Από ηε ζρέζε (1), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
[Όηη (ΑΓΒΓ)=1, είλαη πξνθαλέο, θαζώο ΑΒ=ΒΓ=ΓΓ=ΓΑ (Σα ππόινηπα δεύηεξν θαη ηξίην, καο είλαη γλσζηά, § 11.1α θαη 16.1α, αληίζηνηρα)].
β/. Γεθάπιεπξν (ρήκα 99).
Δίλαη:

(ΑΓΒΖ)= (ΒΓΓΘ)=(ΓΔΓΗ)=…=(ΚΒΑΕ)=1.

(2).

(αγβε)= (βδγζ)=(γεδη)=…=(θβαδ)=1.

(3).

(Α′Γ′Β′Ζ′)= (Β′Γ′Γ′Θ′)=(Γ′Δ′Γ′Η′)=…=(Κ′Β′Α′Ε′)=1.

(4).

Από ηηο ζρέζεηο (1)-(3), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
[(Ζ ζρέζε (2) είλαη πξνθαλήο, θαζώο ΑΒ=ΒΓ=ΓΓ=…θαη ΑΖ=ΒΘ=ΓΗ=…, , νη
ζρέζεηο (3) θαη (4) αιεζεύνπλ ιόγσ ησλ ζρεηηθώλ νξηζκώλ § 11.1δ θαη
16.1δ, αληίζηνηρα].
[Πξνθαλώο ζα είλαη θαη:

(αγβε)= (βδγζ)=(γεδη)=…=(θβαδ)=1.

(3′)].

2/. ύκθσλα κε ηα Κξηηήξηα 86 θαη 121 (ρήκαηα 97 θαη 99).
Θα αλαθεξζνύκε κόλν ζε Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα θαη Γεθάπιεπξα, θαζώο
κε αλάινγν ηξόπν απνδεηθλύεηαη όηη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε 2λ-πιεπξα.
α/. Σεηξάπιεπξν (ρήκα 97).
Ζ ζρέζε (1), γξάθεηαη θαη σο εμήο:

αβ γδ
ΑΒ ΓΓ
Α' Β' Γ' Γ '
.
=1,
.
=1,
.
=1,
βγ δα
Β' Γ' Γ ' Α'
ΒΓ ΓΑ

(4′).

Από ηε ζρέζε (4′), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
(Όηη

ΑΒ ΓΓ
.
=1, είλαη πξνθαλέο θαζώο ΑΒ=ΒΓ=ΓΓ=ΓΑ, ηα δεύηεξν θαη ηξίΒΓ ΓΑ

ην κέιε, καο είλαη γλσζηά).
β/. Γεθάπιεπξν (ρήκα 99).
Δίλαη:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΖΘ ΗΚ
.
.
.
.
=1,
ΒΓ ΓΔ ΕΖ ΘΗ ΚΑ

(5).

αβ γδ εδ εζ ηθ
.
.
.
.
=1,
βγ δε δε ζη θα

(6).

Α' Β' Γ' Γ ' Δ' Ε' Ζ' Θ' Η' Κ'
.
.
.
=1.
Β' Γ' Γ ' Δ' Ε' Ζ' Θ' Η' Κ' Α'

(7).
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Από ηηο ζρέζεηο (5)-(7), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
[(Ζ ζρέζε (5) είλαη πξνθαλήο, θαζώο ΑΒ=ΒΓ=ΓΓ=…, ε ζρέζε (6) θαη (7) αιεζεύνπλ ιόγσ ησλ Πξνηάζεσλ 86 θαη 121, αληίζηνηρα].
3/. ύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 87, 88 θαη 144 (ρήκαηα 97 θαη 98).
Θα αλαθεξζνύκε κόλν ζε Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα θαη Δμάπιεπξα, θαζώο κε
αλάινγν ηξόπν απνδεηθλύεηαη όηη θάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη ζε 2λπιεπξα.
α/. Σεηξάπιεπξν (ρήκα 97).
Δίλαη: ΑΒ.ΓΓ=ΒΓ.ΓΑ=
αβ.γδ=βγ.δα=

ΑΓ.ΒΓ
,
2

αγ .βδ
Α' Γ'.Β' Γ'
, Α′Β′.Γ′Γ′=Β′Γ′.Γ′Α′=
.
2
2

(8).

Από ηε ζρέζε (8), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
[(Ζ δεύηεξε ζρέζε ησλ (8) αιεζεύεη ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 87, ελώ ε
πξώηε θαη ε ηξίηε αιεζεύνπλ ιόγσ ηεο γλσζηήο Πξόηαζεο ηνπ [32] ζειίδα
53 IV, θαζώο ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΓ θαη Α′Β′Γ′Γ′, είλαη αξκνληθά (Πξόηαζε
151)].
β/. Δμάπιεπξν (ρήκα 98).
Δίλαη:

ΑΒ.ΓΓ.ΔΕ=ΒΓ.ΓΔ.ΕΑ=
αβ.γδ.εδ=βγ.δε.δα=

ΑΓ .ΒΔ.ΓΕ
,
8

αδ.βε.γδ
,
8

Α′Β′.Γ′Γ′.Δ′Ε′=Β′Γ′.Γ′Δ′.Ε′Α′=

Α' Γ'.Β' Δ'.Γ' Ε'
.
8

(9).

(10).

(11).

Από ηηο ζρέζεηο (9)-(11), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
[(Ζ ζρέζε (10) αιεζεύεη ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 88, ελώ νη (9) θαη (10)
αιεζεύνπλ ιόγσ ηεο Πξόηαζεο 144, θαζώο ηα εμάπιεπξα ΑΒΓΓΔΕ θαη
Α′Β′Γ′Γ′Δ′Ε′ είλαη αξκνληθά (Πξόηαζε 151)].
4/. ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 114.
Θα αλαθεξζνύκε κόλν ζε Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα θαη Γεθάπιεπξα, θαζώο
κε αλάινγν ηξόπν απνδεηθλύεηαη όηη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε 2λ-πιεπξα.
α/. Σεηξάπιεπξν (ρήκα 97).Δίλαη:

α' β' γ ' δ '
= = = ,
α β γ δ

(12).

600 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

α' ' β ' ' γ ' ' δ ' '
=
=
=
,
α1 β1 γ 1 δ1

(13).

(Όπνπ α′, β′, γ′, δ′, νη απνζηάζεηο ηνπ Ο, από ηηο πιεπξέο ΑΒ=α, ΒΓ=β,
ΓΓ=γ, ΓΑ=δ, αληίζηνηρα θαη α′′, β′′, γ′′, δ′′, νη απνζηάζεηο ηεο ηνκήο Κ ησλ
Α′Γ′ θαη Β′Γ′, από ηηο πιεπξέο Α′Β′=α1, Β′Γ′=β1, Γ′Γ′=γ1, Γ′Α′=δ1, αληίζηνηρα).
Από ηηο ζρέζεηο (12) θαη (13), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
{Δίλαη θαλεξό όηη ε ζρέζε (12), αιεζεύεη θαζώο είλαη α′=β′=γ′=δ′ θαη
α=β=γ=δ, ελώ ε ζρέζε (13) αιεζεύεη ιόγσ ηεο Πξόηαζεο ηεο ζειίδαο 54 IV
ηνπ [32]}.
β/. Γεθάπιεπξν (ρήκα 99).
Δίλαη:

α' β' γ '
θ'
= = =…= ,
α β γ
θ

(14).

α' ' β ' ' γ ' '
θ' '
=
=
=…=
,
α1 β1 γ 1
θ1

(15).

(Όπνπ α′, β′, γ′, …,θ′, νη απνζηάζεηο ηνπ Ο, από ηηο πιεπξέο ΑΒ=α, ΒΓ=β,
ΓΓ=γ, …, ΚΑ=θ, αληίζηνηρα θαη α′′, β′′, γ′′, …, θ′′, νη απνζηάζεηο ηεο ηνκήο Λ
ησλ Α′Ε′, Β′Ζ′ , … από ηηο πιεπξέο Α′Β′=α1, Β′Γ′=β1, Γ′Γ′=γ1, …, Κ′Α′=θ1, αληίζηνηρα).
Από ηηο ζρέζεηο (14) θαη (15), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
[Δίλαη θαλεξό όηη ε ζρέζε (14) αιεζεύεη, θαζώο είλαη α′=β′=γ′=…=θ′ θαη
α=β=γ=…=θ, ελώ ε ζρέζε (15) αιεζεύεη ιόγσ ηνπ Κξηηεξίνπ 114].
5/. ύκθσλα κε ηα Κξηηήξηα 122 θαη 125.
Θα αλαθεξζνύκε κόλν ζε Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα θαη Γεθάπιεπξα, θαζώο
κε αλάινγν ηξόπν απνδεηθλύεηαη όηη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε 2λ-πιεπξα.
α/. Σεηξάπιεπξν (ρήκα 97).
Δίλαη:

α' γ '
. =1,
β' δ'

(16).

α' ' γ ' '
.
=1.
β' ' δ' '

(17).

(Όπνπ α′, β′, γ′, δ′, νη απνζηάζεηο ηνπ Ο, από ηηο πιεπξέο ΑΒ=α, ΒΓ=β,
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ΓΓ=γ, ΓΑ=δ, αληίζηνηρα θαη α′′, β′′, γ′′, δ′′, νη απνζηάζεηο ηεο ηνκήο Κ ησλ
Α′Γ′ θαη Β′Γ′, από ηηο πιεπξέο Α′Β′=α1, Β′Γ′=β1, Γ′Γ′=γ1, Γ′Α′=δ1, αληίζηνηρα).
Από ηε ζρέζε (16) θαη (17), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
[Δίλαη θαλεξό όηη ε ζρέζε (16) αιεζεύεη, θαζώο είλαη α′=β′=γ′=δ′, ελώ ε
ζρέζε (17) αιεζεύεη ιόγσ ηνπ Κξηηεξίνπ 122].
β/. Γεθάπιεπξν (ρήκα 99).
Δίλαη:

α' γ ' ε' ε' η'
. . . . =1,
β' δ' δ ' ζ' θ '

(18).

α' ' γ ' ' ε' ' ε' ' η' '
.
.
.
.
=1
β' ' δ' ' δ ' ' ζ' ' θ ' '

(19).

(Όπνπ α′, β′, γ′, …,θ′, νη απνζηάζεηο ηνπ Ο, από ηηο πιεπξέο ΑΒ=α, ΒΓ=β,
ΓΓ=γ, …, ΚΑ=θ, αληίζηνηρα θαη α′′, β′′, γ′′, …, θ′′, νη απνζηάζεηο ηεο ηνκήο Λ
ησλ Α′Ε′, Β′Ζ′ , … από ηηο πιεπξέο Α′Β′=α1, Β′Γ′=β1, Γ′Γ′=γ1, …, Κ′Α′=θ1, αληίζηνηρα).
Από ηε ζρέζε (18) θαη (19), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
[Δίλαη θαλεξό όηη ε ζρέζε (18) αιεζεύεη, θαζώο είλαη α′=β′=γ′=…=θ′, ελώ ε
ζρέζε (19) αιεζεύεη ιόγσ ηνπ Κξηηεξίνπ 125].
3. Γηα Αξκνληθέο Γξακκέο (πλεπζεηαθέο θαη νκνθπθιηθέο).
(α). ύκθσλα κε ηνπο ρεηηθνύο Οξηζκνύο (§ 23.1, 23.2 θαη 23.3) ( ρήκα
111).
Δίλαη:
(ΑΓΒΒ′) =(ΒΓΓΓ′)=(ΓΔΓΓ′)=…= (Α′Γ′Β′Β) =(Β′Γ′Γ′Γ)=(Γ′Δ′Γ′Γ)=…=1.

(1).

(αγββ′) =(βδγγ′)=(γεδδ′)=…=(α′γ′β′β) =(β′δ′γ′γ)=(γ′ε′δ′δ)=…=1.

(2).

(Α1Γ1Β1Β′1)=(Β1Γ1Γ1Γ′1)=(Γ1Δ1Γ1Γ′1)=...
=Α′1Γ′1Β′1Β1)=(Β′1Γ′1Γ′1Γ1)=(Γ′1Δ′1Γ′1Γ1)….=1.

(3).

Από ηηο ζρέζεηο (1) - (3), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
Ζ ζρέζε (1) είλαη πξνθαλήο, θαζώο είλαη πρ ΑΒ=ΒΓ θαη ΑΒ′=Β′Γ, θηι (νξηζκόο § 23.3).
Οη ζρέζεηο (2) θαη (3) αιεζεύνπλ ιόγσ ησλ ζρεηηθώλ νξηζκώλ § 23.1 θαη §
23.2, αληίζηνηρα.
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(β). ύκθσλα κε ην Κξηηήξην 178 (ρήκα 111).
Αλ π, ξ, ζ, η, …, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ Ο από ηηο ΑΒ=α, ΒΓ=β, ΓΓ=γ,
ΓΔ=δ, …, αλ π′, ξ′, ζ′, η′, … είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ Ο από ηηο Α′Β′=α′,
Β′Γ′=β′, Γ′Γ′=γ′, Γ′Δ′=δ′,… θαη αλ π1, ξ1, ζ1, η1,…, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ Λ
από ηηο Α1Β1=α1, Β1Γ1=β1, Γ1Γ1=γ1, Γ1Δ1=δ1…, αλ π′1, ξ′1, ζ′1, η′1,…, είλαη νη
απνζηάζεηο ηνπ Λ από ηηο Α′1Β′1=α′1, Β′1Γ′1=β′1, Γ′1Γ′1=γ′1, Γ′1Δ′1=δ′1…, αληίζηνηρα, ηόηε ζα είλαη:

π ξ ζ η
π ' ξ' ζ' η'
= = = =…=
= = = =….
α β γ δ
α' β ' γ ' δ '

(4).

π1 ξ1 ζ1 η1
π ' 1 ξ' 1 ζ' 1 η' 1
=
=
=
=…=
=
=
=
=….
α1 β1 γ 1 δ1
α' 1 β ' 1 γ ' 1 δ ' 1

(5).

Από ηηο ζρέζεηο (4) θαη (5), απνξξέεη ην αλαιινίσην ηεο πεξίπησζεο απηήο.
Δίλαη θαλεξό όηη αιεζεύεη ε ζρέζε (4), θαζώο είλαη π=ξ=ζ=η=…
π′=ξ′=ζ′=η′= … θαη α=β=γ=δ=… α′=β′=γ′=δ′= …, ελώ ε (5) αιεζεύεη ιόγσ ηνπ
Κξηηεξίνπ 178.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δίλαη θαλεξό όηη θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, αλαιινίσηνο
παξακέλεη θαη ν πεξηγεγξακκέλνο θύθινο ηνπ Καλνληθνύ ή Αξκνληθνύ Πνιύπιεπξνπ (Δθηόο θπζηθά ηνπ κεγέζνπο ηνπ θύθινπ, πνπ ην επηιέγνπκε θαηά βνύιεζε).
(β). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 4, 5, 8, 33, 37, 38,41, 86-89, 114, 121, 122,
125, 144, 151, 178.
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Θ' ΕΔΤΓΟ ΑΡΜΟΝΗΚΩΝ ΤΝΔΤΘΔΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΟΜΟΚΤΚΛΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. Γ
23. Γεληθά.
Πξόθεηηαη γηα Εεύγε Αλνηθηώλ Αξκνληθώλ πλεπζεηαθώλ ή Οκνθπθιηθώλ
εκεηνζεηξώλ, λ ζεκείσλ θάζε ζεκεηνζεηξάο, ή Εεύγε Πνιππιεπξηθώλ Αξκνληθώλ Γξακκώλ, ηα νπνία έρνπλ νξηζκέλεο αξκνληθέο ηδηόηεηεο, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνύκε παξαθάησ.
ηνηρεία, ζρεηηθά κε ηηο Αξκνληθέο Γξακκέο, δελ βξήθακε ζηελ βηβιηνγξαθία, αλ θαη γξάθακε ζηνλ ηζηόηνπν mathematica.gr, όπνηνο γλσξίδεη θάηη
ζρεηηθό, λα καο δώζεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, πιελ όκσο θακηά πιεξνθνξία δελ καο δόζεθε κέρξη ζήκεξα (εθηόο θπζηθά από ηηο Αξκνληθέο Σεηξάδεο εκείσλ, πνπ όπσο πξναλαθέξακε καο είλαη γλσζηέο).
Έηζη, πξνζεγγίζακε θαη ην ζέκα απηό θαηά ηελ δηθή καο άπνςε θαη δηαηζζεηηθά αξρηθά, ελώ ζηε ζπλέρεηα θαη κε κεζόδνπο πνπ καο πξνέθπςαλ
ζην κεηαμύ.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη κεηά από κειέηε θαη έξεπλα, δηαπηζηώζακε,
όηη ηα Εεύγε Αλνηθηώλ πλεπζεηαθώλ Αξκνληθώλ λ-άδσλ, είλαη αθξαία πεξίπησζε ησλ Εεπγώλ Οκνθπθιηθώλ Αξκνληθώλ λ-άδσλ, θαηά ηελ νπνία ν
πεξίθπθιόο ηνπο έρεη εθθπιηζηεί ζε επζεία. Γειαδή ν θύθινο ζηνλ νπνίν
αλήθνπλ έρεη αθηίλα απείξνπ κήθνπο (Με θακππιόηεηα πξνθαλώο κεδεληθή).
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23.1. Εεύγε Αλνηθηώλ Αξκνληθώλ πλεπζεηαθώλ εκεηνζεηξώλ 2λ εκείσλ.
(Αξκνληθή Πνιππιεπξηθή Γξακκή εθθπιηζκέλε ζε επζεία).
Οξηζκνί.
Θεσξνύκε, ζε επζεία (ε), ηελ λ-άδα ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ,
Δ,...,Ν (ρήκα 108) θαη ζηε ζπλέρεηα, ηελ λ-άδα ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ
Α', Β', Γ', Γ', Δ',...,Ν'.

Α

Β

Γ

Γ Δ

Α' Β'

Γ'

Γ'

(ε)

Δ'

ρήκα 108.

Σν ζύλνιν ησλ παξαπάλσ 2λ ζεκείσλ ζα ην ραξαθηεξίδνπκε «Αξκνληθή
Αλνηθηή πλεπζεηαθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ ή πην απιά Αξκνληθή Πνιππιεπξηθή πλεπζεηαθή Γξακκή, ή Αξκνληθή πλεπζεηαθή Γξακκή», αλ όιεο
νη παξαθάησ ηεηξάδεο ζεκείσλ ηνπο, είλαη αξκνληθέο:
Α, Β, Γ, Β', - Β, Γ, Γ, Γ', - Γ, Γ, Δ, Γ', ,λ-2 ηεηξάδεο
Α', Β', Γ', Β - Β', Γ', Γ', Γ, - Γ', Γ', Δ', Γ,.., λ-2 -//-

ή 2(λ-2) ηεηξάδεο, (1).

ηηο παξαπάλσ 2(λ-2) ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο ζρέζεσο (1), ζα ηηο νλνκάδνπκε
«2(λ-2)-άδεο Σεηξάδσλ εκείσλ, ηεο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ». Σα επζύγξακκα ηκήκαηα ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ, ΓΔ,…θαη
Α'Β', Β'Γ', Γ' Γ', Γ' Δ',…ζα ηα νλνκάδνπκε πιεπξέο θαη ηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ,
Δ,…Ν,… Α', Β', Γ', Γ', Δ',… Ν',… ζα ηα νλνκάδνπκε θνξπθέο ηεο Αξκνληθήο
απηήο Αλνηθηήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, ελώ ηα λ ηκήκαηα, ΑΑ', ΒΒ',ΓΓ',
ΓΓ', ΔΔ',….,ΝΝ', ζα ηα νλνκάδνπκε «Κπξίεο Γηαγώληεο» απηήο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). ηελ παξαπάλσ 2λ-άδα ζεκείσλ δώζακε ηελ έλδεημε «πλεπζεηαθή»,
θαζώο, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, ππάξρεη θαη αληίζηνηρε Αξκνληθή Αλνηθηή «Οκνθπθιηθή» εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ.
(β). Κάζε ηέηνηα ζεκεηνζεηξά ησλ 2λ ζεκείσλ, απνηειείηαη από δύν ζεκεηνζεηξέο ησλ λ ζεκείσλ θαζεκηά.
(γ). Ζ παξαπάλσ ζπλεπζεηαθή 2λ-άδα ζεκείσλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εθθπιηζκέλε «Οκνθπθιηθή» εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ, ηεο νπνίαο ν
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πεξίθπθινο έρεη εθθπιηζηεί ζε επζεία (ε), θαζώο έρεη αθηίλα απείξνπ κήθνπο
(κεδεληθή θακππιόηεηα).
(δ). Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη δηάθνξεο ηδηόηεηεο πνπ έρεη θάζε Αξκνληθή Αλνηθηή πλεπζεηαθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ, αιιά θαη κεξηθά Κξηηήξηα αξκνληθόηεηάο ηεο.
Αθόκε ζα αλαθεξζνύκε θαη ζηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο κηαο ηπραίαο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ(Καηαζθεπή 171,
θηι), κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη κε εθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ ησλ Αξκνληθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ.
23.2.

Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Κπξηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ
εκείσλ (Κνξπθώλ).(Αξκνληθή Αλνηθηή Πνιππιεπξηθή Οκνθπθιηθή
Γξακκή).

Οξηζκνί.
Θεσξνύκε ζε θύθιν (ν), ηελ λ-άδα ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ,
Δ,...,Ν (ρήκα 109) θαη
Γ'

Β'
β'
Α'

α'

γ'

άδα ησλ δηαηεηαγκέ-

δ'

π' β

π' α

ζηε ζπλέρεηα ηελ λ-

Γ'

π' γ

λσλ ζεκείσλ Α',

Δ'
π' δ

Β',

Γ', Γ', Δ',...,Ν'.

Ν

Σν ζύλνιν ησλ παξαπάλσ 2λ ζεκείσλ,


O

(ν)

N'
πα

πδ

πβ

πγ

Δ
δ

β

γ
Γ

Α
α
Β

Γ
ρήκα 109.

ζα ην ραξαθηεξίδακε
«Εεύγνο

Αξκνληθήο

Αλνηθηήο

Οκνθπθιη-

θήο εκεηνζεηξάο 2λ
εκείσλ, ή πην απιά
Αξκνληθή Πνιππιεπξηθή

Οκνθπθιηθή

Γξακκή, ή Αξκνληθή
Οκνθπθιηθή

Γξακκή

», αλ όια ηα παξαθάησ 2(2λ-2) ηεηξάπιεπξά ηεο είλαη αξκνληθά:
ΑΒΓΒ', ΒΓΓΓ', ΓΓΔΓ', ……,λ-2 ηεηξάπιεπξα
Α'Β'Γ'Β, Β'Γ'Γ'Γ, Γ'Γ'Δ'Γ,…,λ-2 ηεηξάπιεπξα

2(λ-2) ηεηξάπιεπξα, (2).
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Σα παξαπάλσ ηεηξάπιεπξα ηεο ζρέζεσο (2), ζα ηα νλνκάδακε «2(λ-2) Σεηξάπιεπξα ηεο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ».
Σα επζύγξακκα ηκήκαηα ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ, ΓΔ,…θαη Α'Β', Β'Γ', Γ'Γ', Γ'Δ',…ζα ηα
νλνκάδνπκε πιεπξέο, ηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν,…, Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,
Ν',… ζα ηα νλνκάδνπκε θνξπθέο ηεο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, ελώ ηα λ ηκήκαηα, ΑΑ', ΒΒ', ΓΓ', ΓΓ', ΔΔ',….,ΝΝ', ζα
ηα νλνκάδνπκε «Κπξίεο Γηαγώληεο» απηήο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). ηελ παξαπάλσ 2λ-άδα ζεκείσλ δώζακε ηελ έλδεημε «Οκνθπθιηθή»,
θαζώο όπσο είδακε παξαπάλσ, ππάξρεη θαη αληίζηνηρε Αλνηθηή Αξκνληθή
«πλεπζεηαθή» 2λ-άδα εκείσλ.
(β). Κάζε ηέηνηα ζεκεηνζεηξά ησλ 2λ ζεκείσλ (θνξπθώλ), απνηειείηαη από
δύν ζεκεηνζεηξέο ησλ λ ζεκείσλ θαζεκηά.
(γ). Δίλαη πξνθαλέο όηη αλ ε αθηίλα ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηεο Αλνηθηήο Αξκνληθήο απηήο 2λ-άδαο, είλαη απείξνπ κήθνπο ή αλ ν θύθινο απηόο
έρεη κεδεληθή θακππιόηεηα, ηόηε ε 2λ-άδα απηή εθθπιίδεηαη ζε Αλνηθηή Αξκνληθή «πλεπζεηαθή» 2λ-άδα εκείσλ.
(δ). Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη δηάθνξεο ηδηόηεηεο πνπ έρεη θάζε Αλνηθηή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ, κε ηε κνξθή Πξνηάζεσλ θαη Κξηηεξίσλ αξκνληθόηεηάο ηεο. Γηα παξάδεηγκα ε ζύγθιηζε ησλ δηαγώληώλ ηεο, (Πξόηαζε 177), θηι.
Αθόκε ζα αλαθεξζνύκε θαη ζηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο κηαο ηπραίαο ηέηνηαο 2λ-άδαο ζεκείσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη κε εθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ
ησλ Αξκνληθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ.
23.3.

Εεύγνοο Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ.(Καλνληθή Αλνηθηή Πνιππιεπξηθή Οκνθπθιηθή Γξακκή).

Οξηζκνί.
Θεσξνύκε ζε θύθιν (ν), ηελ λ-άδα ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ,
Δ,...,Ν (ρήκα 110) γηα ηελ νπνία είλαη: ΑΒ=ΒΓ=ΓΓ=ΓΔ=…=η,

(3).

θαη ηελ λ-άδα ησλ ζπκκεηξηθώλ ζεκείσλ Α', Β', Γ', Γ', Δ',...,Ν', ηεο παξαπάλσ πξώηεο λ-άδαο ζεκείσλ σο πξνο θέληξν, ην θέληξν Ο ηνπ θύθινπ (ν)
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αληίζηνηρα.
Καη εδώ πξνθαλώο ζα είλαη: Α'Β'= Β'Γ'= Γ'Γ'= Γ'Δ'=...= η,

(4).

θαη ηα Α', Β', Γ', Γ', Δ',...,Ν', ζα αλήθνπλ ζηνλ θύθιν (ν).
Σν ζύλνιν ησλ παξαπάλσ 2λ-ζεκείσλ ζα ην ραξαθηεξίδακε «Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ».
Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη όια ηα παξαθάησ 2(λ-2) ηεηξάπιεπξα ηεο (5),
πνπ αλήθνπλ ζηελ παξαπάλσ 2λ-άδα, είλαη ξνκβνεηδή θαη επνκέλσο είλαη
θαη αξκνληθά,

θαζώο

πρ ην ξνκβνεηδέο

ηεηξάπιεπξν

ΑΒΓΒ' έρεη

ΑΒ.ΓΒ'=ΒΓ.Β'Α, άξα ζα είλαη Αξκνληθό.
Με ηνλ ίδην ηξόπν βξίζθνπκε όηη θαη όια ηα παξαθάησ ξνκβνεηδή ηεηξάπιεπξα ηεο (5), είλαη Αξκνληθά.
ΑΒΓΒ', ΒΓΓΓ', ΓΓΔΓ', ……,λ-2 ηεηξάπιεπξα
Α'Β'Γ'Β, Β'Γ'Γ'Γ, Γ'Γ'Δ'Γ,...,λ-2 ηεηξάπιεπξα

2(λ-2) ηεηξάπιεπξα,

Σα επζύγξακκα ηκήκαηα ΑΒ, ΒΓ,
ΓΓ,

ΓΔ,…θαη

Α'Β',

Β'Γ',

Γ'

Γ'Γ',

(5).

Β'

Γ'

Γ'Δ',…ζα ηα νλνκάδνπκε πιεπξέο, ηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ,…Ν,…

Α'

Δ'

Α', Β', Γ', Γ', Δ',… Ν',… ζα ηα νλνΝ

κάδνπκε θνξπθέο ηεο Αξκνληθήο
Αλνηθηήο

Οκνθπθιηθήο

εκεην-

ζεηξάο 2λ εκείσλ, ελώ ηα λ ηκήκαηα,

ΑΑ',

ΒΒ',

ΓΓ',

Ο
(ν)

Ν'

ΓΓ',

ΔΔ',….,ΝΝ', ζα ηα νλνκάδνπκε

Δ
Α

«Κπξίεο Γηαγώληεο» απηήο [εδώ
είλαη θαη δηάκεηξνη ηνπ θύθινπ
(ν)].
ρόιηα.

Β

Γ
Γ
ρήκα 110.

(α). Καη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ
πεξηπηώζεηο γξακκώλ, ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Β-Β', Γ-Γ', Γ-Γ', …ρσξίδνπλ
αξκνληθά ηα δεύγε ησλ ηκεκάησλ ΑΓ-Α'Γ', ΒΓ-Β'Γ', ΓΔ-Γ'Δ', …,αληίζηνηρα.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζεκεηνζεηξώλ,
κεξηθέο θνξπθέο θαζεκηάο ζεκεηνζεηξάο είλαη δπλαηό λα βξίζθνληαη κεηαμύ
άιισλ θνξπθώλ ηεο ίδηαο ζεκεηνζεηξάο.
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(γ). Ζ θαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ ζεκεηνζεηξώλ είλαη εύθνιε, ζπγθξηηηθά κε
ηελ θαηαζθεπή ησλ Αξκνληθώλ Πνιππιεύξσλ, θαζώο νη παξαπάλσ ζεκεηνζεηξέο είλαη αλνηθηέο θαη άξα δελ ππάξρεη ε δπζθνιία ηνπ θιεηζίκαηόο
ηνπο (Καηαζθεπή 172, θηι).
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24. Εεύγε Αλνηθηώλ Κεληξηθώλ Δπίπεδσλ Αξκνληθώλ, Καλνληθώλ Γεζκώλ
ησλ 2λ Αθηηλώλ θαη Οξζννπηηθά εκεία ηνύησλ.
24.1. Γεληθά.
Παξαθάησ ζα αλαθεξζνύκε ζηα Αξκνληθά θαη Καλνληθά Εεύγε Αλνηθηώλ
Δπίπεδσλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ ησλ 2λ Αθηηλώλ, όπσο θαη ζηα Οξζννπηηθά
ηνπο εκεία.
24.2. Αξκνληθό Εεύγνο Αλνηθηήο Δπίπεδεο Κεληξηθήο Γέζκεο ησλ 2λ Αθηηλώλ (ρήκα 111).
α. Οξηζκόο.
Με βάζε ησλ όζσλ κέρξη ηώξα γλσξίδνπκε θαη από όζα κέρξη ηώξα έρνπκε αλαθέξεη εδώ (πρ παξάγξαθνη 12.13, 23.1, θηι), κπνξνύκε λα δώζνπκε
ηνλ παξαθάησ νξηζκό γηα ηηο δέζκεο απηέο:
Υαξαθηεξίδνπκε Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Κεληξηθήο Δπίπεδεο Γέζκεο
ησλ 2λ Αθηηλώλ, ηελ δέζκε εθείλε ηεο νπνίαο νη ηνκέο ηεο κε κία ηπραία επζεία, απνηεινύλ Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ
εκείσλ» (ρεηηθή νξνινγία ζηελ παξάγξαθν 23.1).

α

Θ1

Γ' 1

Β' 1

Γ' 1

Α' 1

Γ'

ζ'
Δ' 1

(ν')

Α'
Δ'

γ
Ν' 1

Ο'

Σ

Α1
Δ1

Θ' 1

φ
δ
φ
ε φ

φ

α'
ζ φ
φ
β'
φ
γ'

Ν
Ο


Ν'
φ

Δ
Α
Θ'

Β1
Γ1

Θ

β

Ν1
Λ

Β'

Γ'

δ'

Γ1

(ε)

ε'
ρήκα 111.

Β

Γ
Γ
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β. Ηδηόηεηεο.
Οη Αλνηθηέο Γέζκεο απηέο έρνπλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο ηδηόηεηεο, κεξηθέο
από ηηο νπνίεο ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ:
1/. Ζ Αξκνληθή Αλνηθηή Κεληξηθή Δπίπεδε Γέζκε 2λ Αθηηλώλ Σ(αβγδε…λ,
α'β'γ'δ'ε'…λ') ηνπ ζρήκαηνο 111], αλ ιεθζεί ππόςε ε παξάγξαθνο 23.1, εύθνια βξίζθνπκε όηη δηαζέηεη 2(λ-2) Αξκνληθέο Κεληξηθέο Δπίπεδεο Γέζκεο
ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ.
Απηέο είλαη νη: Σ(αγββ'), Σ(βδγγ'), …, Σ(α'γ'β'β), Σ(β'δ'γ'γ), ….
2/. Αλ ε Γέζκε απηή ηκεζεί από επζεία καο δίλεη 2λ ζεκεία, πνπ απνηεινύλ
Αλνηθηή Αξκνληθή πλεπζεηαθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ, ή πλεπζεηαθή
Αξκνληθή Γξακκή (ρεηηθή νξνινγία ζηελ παξάγξαθν 23.1).
3/. Μία Αξκνληθή Αλνηθηή Κεληξηθή Γέζκε ησλ 2λ Αθηηλώλ, αλ ηελ θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν (ν'), ηόηε νη αθηίλεο ηεο επαλαηέκλνπλ
ηνλ θύθιν ζε ζεκεία ηα νπνία απνηεινύλ πξνθαλώο ηα ζεκεία Αξκνληθήο
Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ. Έηζη από ηελ παξαπάλσ
Αξκνληθή Γέζκε Σ(αβγδε…λ, α'β'γ'δ'ε'…λ') ηνπ ζρήκαηνο 111, πξνέθπςε ε
Αξκνληθή Αλνηθηή Οκνθπθιηθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ Α1, Β1, Γ1, Γ1,
Δ1,…,Ν1,

Α'1, Β'1, Γ'1, Γ'1, Δ'1,…,Ν'1, ε νπνία γηα ην ηπραίν ζεκείν Σ ηνπ θύ-

θινπ (ν') δηαζέηεη 2(λ-2) Αξκνληθέο Γέζκεο ηεζζάξσλ αθηηλώλ ηεο:
Σ(Α1Γ1Β1Β1') - Σ(Β1Γ1Γ1Γ'1), …, Σ(Α'1Γ'1Β'1Β1) - Σ(Β'1Γ'1Γ'1Γ1), ….
24.3.

Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο Κεληξηθήο Δπίπεδεο Γέζκεο ησλ 2λ Αθηηλώλ (ρήκα 111).

α. Οξηζκόο.
«Υαξαθηεξίδνπκε Καλνληθό, έλα Εεύγνο Αλνηθηήο Κεληξηθήο Δπίπεδεο Γέζκεο ησλ 2λ Αθηηλώλ (αβγδε…λ, α'β'γ'δ'ε'…λ') , αλ νη γσλίεο ηεο δέζκεο
απηήο, πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ αθηηλώλ, ηεο θάζε κηαο
δέζκεο ησλ παξαπάλσ λ αθηηλώλ ηεο, είλαη ίζεο κεηαμύ ηνπο, κε ηπραίν κέηξν θ θαη εάλ γηα ηηο δέζκεο απηέο, ηα δεύγε ησλ νκνιόγσλ αθηηλώλ ηεο,
ηέκλνληαη θάζεηα.

Γειαδή, γηα ην Εεύγνο ηεο Καλνληθήο Γέζκεο απηήο: (αβγδε…λ, α'β'γ'δ'ε'…λ') είλαη: ∠αβ= ∠βγ= ∠γδ= ∠δε= ∠εδ=…
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= ∠α'β'= ∠β'γ'= ∠γ'δ'= ∠δ'ε'= ∠ε'δ'=…=θ,

(1)

θαη ∠αα'= ∠ββ'= ∠γγ'= ∠δδ'= ∠εε' =……= ∠λλ′=1L.

(2).

(Γελλάηαη ην εξώηεκα. Τπάξρεη ηέηνηα δέζκε; Ζ απάληεζε είλαη ζεηηθή, θαζώο θαηαζθεπάδεηαη πνιύ εύθνια, αλ βαζηζζνύκε ζηηο ζρέζεηο (1) θαη (2).
Σνύην άιισζηε θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 111. Απόδεημε ζηελ Καηαζθεπή
179).
Λόγσ ηεο ζρέζεσο (2), ηηο δέζκεο απηέο ηηο ραξαθηεξίδνπκε θαη σο Οξζννπηηθέο.
πκπέξαζκα.
Κάζε ηέηνηα Καλνληθή Γέζκε, είλαη θαη Οξζννπηηθή, θαζώο αιεζεύεη ε ζρέζε (2).
β. Ηδηόηεηεο.
Οη Αλνηθηέο Γέζκεο απηέο έρνπλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο ηδηόηεηεο, κεξηθέο
από ηηο νπνίεο ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ:
1/. Ζ Καλνληθή Αλνηθηή Κεληξηθή Δπίπεδε Γέζκε 2λ Αθηηλώλ (αβγδε…λ,
α'β'γ'δ'ε'…λ') ηνπ ζρήκαηνο 111, δηαζέηεη 2(λ-2) Καλνληθέο Γέζκεο ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ. Απηέο είλαη νη:
(αβγβ'), (βγδγ'), … (α'β'γ'β), (β'γ'δ'γ), ….
2/. Δύθνια απνδεηθλύεηαη (Πξόηαζε 169) όηη, αλ ε Γέζκε απηή ηκεζεί από
επζεία, καο δίλεη 2λ ζεκεία, πνπ απνηεινύλ Αξκνληθή πλεπζεηαθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ (ρεηηθή νξνινγία ζηελ παξάγξαθν 23.1). Σνύην είλαη ε
αηηία πνπ ηε δέζκε απηή ραξαθηεξίδνπκε Αξκνληθή. Έηζη, αλ ιεθζεί ππόςε
θαη ν νξηζκόο ησλ Κιεηζηώλ Αξκνληθώλ Γεζκώλ ηεο παξαγξάθνπ 12.13,
βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα όηη: «Όιεο νη Καλνληθέο Γέζκεο απηέο, είλαη θαη Αξκνληθέο». ρεηηθέο είλαη θαη νη θαηαζθεπέο 61-64, 79, 97 θαη ε 171, πνπ ζα
αθνινπζήζεη.
3/. Μία Καλνληθή Αλνηθηή Κεληξηθή Γέζκε ησλ 2λ αθηηλώλ, αλ ηελ θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν (ν), ηόηε νη αθηίλεο ηεο επαλαηέκλνπλ ηνλ
θύθιν ζε ζεκεία ηα νπνία απνηεινύλ ηα ζεκεία Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ (Κξηηήξην 173). Έηζη από ηελ παξαπάλσ Καλνληθή Γέζκε (αβγδε…λ, α'β'γ'δ'ε'…λ') ηνπ ζρήκαηνο 111, πξνέθπςε ε Καλνληθή Αλνηθηή Οκνθπθιηθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ Α, Β, Γ, Γ,
Δ,…,Ν, Α' Β' Γ' Γ' Δ' …,Ν', ε νπνία γηα ην ζεκείν  ηνπ θύθινπ (ν), δηαζέηεη
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2(λ-2) Καλνληθέο Γέζκεο ηεζζάξσλ αθηηλώλ: (ΑΒΓΒ'), (ΒΓΓΓ'), …
(Α'Β'Γ'Β), (Β'Γ'Γ'Γ), ….
4/. Δπίζεο, όηαλ ε δέζκε απηή ηκεζεί από επζεία, ηόηε ην θέληξν ηεο  απνηειεί «Οξζννπηηθό εκείν» γηα νξηζκέλα ηκήκαηα (δηαγώληεο) ζηα νπνία
ηέκλεηαη ε επζεία, ελώ αλ ηκεζεί από θύθιν πνπ πεξλά από ην θέληξν ηεο
, ηόηε ην θέληξν ηεο απνηειεί «Οξζννπηηθό εκείν» γηα νξηζκέλεο δηακέηξνπο ηνπ θύθινπ ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλε.
Έηζη, ζην ζρήκα 111 ην , απνηειεί «Οξζννπηηθό εκείν», γηα ηα ηκήκαηα
(δηαγώληεο) αα', ββ', γγ', δδ'…. , αιιά θαη γηα ηηο δηακέηξνπο ΑΑ', ΒΒ', ΓΓ',
ΓΓ',…
24.4.

Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο Κεληξηθήο Δπίπεδεο Γέζκεο ησλ 2λ Αθηηλώλ (ρήκα 111).

Όπσο ζα απνδείμνπκε αξγόηεξα, θάζε πλεπζεηαθή Αξκνληθή Γξακκή, δηαζέηεη δύν ζπκκεηξηθά σο πξνο ηε γξακκή απηή Οξζννπηηθά εκεία, από ηα
νπνία νη δηαγώληέο ηεο, θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο. Σέηνηα ζεκεία είλαη απηά πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ (§ β 4/).
24.5. Πεξηγξαθή-Αλάιπζε ηνπ ρήκαηνο 111.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, εύθνια κπνξνύκε λα πεξηγξάςνπκε ην ζρήκα 111.
ην ζρήκα απηό δηαθξίλνπκε ηελ Αλνηθηή Καλνληθή Δπίπεδε Κεληξηθή Γέζκε 2λ Αθηηλώλ (αβγδε…λ,

α'β'γ'δ'ε'…λ') κε ίζεο γσλίεο ηπραίνπ κέηξνπ

θ, ε νπνία ηέκλεη ηελ επζεία (ε) ζηελ Αλνηθηή Αξκνληθή πλεπζεηαθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ α, β, γ, δ, ε,…λ,

α', β', γ', δ', ε', …,λ', αιιά θαη ε νπνία

ηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ,…Ν, Α', Β', Γ', Γ', Δ' ,…,Ν', ηα
νπνία πξνθαλώο απνηεινύλ ηηο θνξθέο Αλνηθηήο Καλνληθήο Οκνθπθιηθήο
εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ.
Δδώ ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΒ', ΒΓΓΓ', …, Α'Β'Γ'Β, Β'Γ'Γ'Γ ,.., είλαη ξνκβνεηδή
κε άμνλεο ζπκκεηξίαο ηηο δηακέηξνπο ΒΒ', ΓΓ'…., πνπ πξνθαλώο είλαη αξκνληθά.
Αθόκε, ζην ζρήκα απηό, δηαθξίλνπκε ηελ Αλνηθηή Κεληξηθή Αξκνληθή πλεπζεηαθή Γέζκε 2λ Αθηηλώλ Σ(αβγδε…λ, α'β'γ'δ'ε'…λ'), ε νπνία ηέκλεη ηελ
επζεία (ε) ζηελ Αλνηθηή Αξκνληθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ α, β, γ, δ, ε,,…,λ,
α', β', γ', δ', ε', …,λ' (γλσζηό από ηα πξνεγνύκελα).
Αθόκε, αλ νξίζνπκε ηπραίν ζεκείν Σ ζε ηπραίν θύθιν (ν′), ηόηε ε δέζκε
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(αβγδε…λ,

α'β'γ'δ'ε'…λ') επαλαηέκλεη ηνλ θύθιν (ν') ζηελ Αλνηθηή Αξκν-

ληθή Οκνθπθιηθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ Α1, Β1, Γ1, Γ1, Δ1,…,Ν1,

Α'1, Β'1,

Γ'1, Γ'1, Δ'1,…,Ν'1, ηα νπνία απνηεινύλ θνξθέο Αλνηθηήο Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ.
Δίλαη θαλεξό όηη, αλ νη πιεπξέο ηεο Αλνηθηήο Καλνληθήο Κπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, είλαη πνιιέο θαη ζπγθξηηηθά κε ηνλ θύθιν κεγάιεο, ηόηε
είλαη δπλαηό θάπνηεο θνξπθέο ηεο λα βξίζθνληαη κεηαμύ άιισλ θνξπθώλ
ηεο. Έηζη. πρ ζην ζρήκα 111, ε θνξπθή Θ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Α' θαη Β',
ελώ ε θνξπθή Θ' βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Α θαη Β.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σα παξαπάλσ ζα απνδείμνπκε ζε Πξνηάζεηο θαη Πξνβιήκαηα πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ ή πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί.
(β). Παξαθάησ κε βάζε ην ζρήκα 111, όπσο παξαπάλσ αλαθέξακε, ζα
δώζνπκε ηνλ ηξόπν θαη ηελ εξκελεία ηνπ ηξόπνπ πνπ πξνθύπηεη κία Αλνηθηή πλεπζεηαθή θαη κία Οκνθπθιηθή Αξκνληθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ,
από κία Αλνηθηή Οκνθπθιηθή Καλνληθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ, κε ίζν αξηζκό πιεπξώλ, κε ηε λέα Μέζνδό ηνπ «Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ» (Καηαζθεπή 179), πνπ είλαη ε ιύζε ελόο Πξνβιήκαηνο ην νπνίν κε απαζρνινύζε ζπρλά, γηα ηνπιάρηζηνλ είθνζη ρξόληα. (Μία πξώηε γεύζε ηεο κεζόδνπ απηήο, δώζακε παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 24.5).
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25. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΑ ΕΔΤΓΖ ΣΩΝ ΤΝΔΤΘΔΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΟΜΟΚΤΚΛΗΚΩΝ ΑΡΜΟΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΗ ΓΔΜΩΝ.
Γεληθά.
ηε ζπλέρεηα ζα πξνβνύκε ζε εθαξκνγέο ηεο κεζόδνπ ησλ Αξκνληθώλ Γεζκώλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5, πξνζαξκνζκέλεο όκσο εδώ
ζηηο δέζκεο ηεο παξαγξάθνπ 24, κε ηε κνξθή Γεσκεηξηθώλ Πξνηάζεσλ θαη
Καηαζθεπώλ, κε ηηο απνδείμεηο ηνπο, θαζώο απηέο ζα καο ρξεηαζζνύλ γηα λα
ζηεξίμνπκε ζε απηέο ηηο απνδείμεηο άιισλ Πξνηάζεσλ, θηι.
Αθόκε ζε απηέο θαη εθείλεο ησλ παξαγξάθσλ 13, 17 θαη 18, ζα ζηεξηρζεί
θαη ε Νέα Μέζνδνο ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ (§ 21), ζηελ νπνία ζα
αλαθεξζνύκε αξγόηεξα, πξνζαξκνζκέλεο όκσο εδώ ζηηο δέζκεο ηεο παξαγξάθνπ 24.
25.1. Σνκή Εεύγνπο Καλνληθήο Αλνηθηήο Δπίπεδεο Γέζκεο 2λ Αθηηλώλ, από
Δπζεία.
Πξόηαζε 169 (ρήκα 112).
Κάζε επζεία ηέκλνπζα Εεύγνο Αλνηθηήο Καλνληθήο Δπίπεδεο Γέζκεο 2λ
Αθηηλώλ, ηέκλεηαη ζε 2λ ζεκεία, ηα νπνία απνηεινύλ Εεύγνο Αξκνληθήο
Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ.

Σ
θ

Α

Β

Γ

θ

θ

θ

Γ Δ

θ

θ

θ
θ

Α' Β'

Γ'

Γ'

(ε)

Δ'

ρήκα 112.

Απόδεημε.
Έζησ ην Εεύγνο ηεο Αλνηθηήο Καλνληθήο Δπίπεδεο Γέζκεο 2λ Αθηηλώλ
Σ(ΑΒΓΓΔ…Ν - Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν'),

(1).

ε νπνία ηέκλεηαη από επζεία (ε) ζηα ζεκεία:
Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν',

(2).
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αληίζηνηρα. Θα απνδείμνπκε όηη ην δεύγνο ηεο ζεκεηνζεηξάο (2), είλαη Αξκνληθό (§ 23.1).
Δπεηδή ε δνζκέλε δέζκε (1) είλαη Καλνληθή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 24.3α), ζα έρεη: ∠ΑΣΒ= ∠ΒΣΓ= ∠ΓΣΓ= ∠ΓΣΔ= ∠ΔΣΕ= …,= ∠Α'ΣΒ'=

∠Β'ΣΓ'= ∠Γ'ΣΓ'= ∠Γ'ΣΔ'= ∠Δ'ΣΕ'= … =θ,

(3)

θαη ∠ΑΣΑ'= ∠ΒΣΒ'= ∠ΓΣΓ'= ∠ΓΣΓ'= ∠ΔΣΔ' =…= ∠ΝΣΝ′ =1L.

(4).

Έηζη, επεηδή ε ΣΒ είλαη δηρνηόκνο ηεο ∠ΑΣΓ θαη ε ΣΒ' είλαη θάζεηνο ζηελ
ΣΒ, ηα Β, Β' ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α θαη Γ ή ζα είλαη (ΑΓΒΒ')=1.
Δπίζεο, επεηδή ε ΣΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΣΓ θαη ε ΣΓ' είλαη θάζεηε
ζηελ ΣΓ, ηα Γ, Γ' ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Β, Γ, ή ζα είλαη (ΒΓΓΓ')=1.
πλερίδνπκε θαη κε όκνην ηξόπν βξίζθνπκε θαη όηη: (ΓΔΓΓ')=1, (ΓΕΔΔ')=1,
θνθ.
Οκνίσο, επεηδή θαη ε ΣΒ' είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α'ΣΓ' θαη ε ΣΒ είλαη
θάζεηε ζηελ ΣΒ', ηα Β', Β ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α', Γ', ή ζα είλαη:
(Α'Γ'Β'Β)=1.
Με όκνην ηξόπν ζπλερίδνπκε θαη βξίζθνπκε όηη είλαη: (Β'Γ'Γ'Γ)=1,
(Γ'Δ'Γ'Γ)=1, (Γ'Ε'Δ'Δ)=1, θνθ.
Μεηά ηα παξαπάλσ θαη ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 23.1), ην δεύγνο
ηεο ζεκεηνζεηξάο Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν', είλαη πξαγκαηηθά
αξκνληθό.
πκπέξαζκα.
Από ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε θαη ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηνπ Εεύγνπο ηεο Αλνηθηήο Καλνληθήο Δπίπεδεο Γέζκεο 2λ Αθηηλώλ (§ 24), βγαίλεη ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
Κάζε Εεύγνο Αλνηθηήο Καλνληθήο Δπίπεδεο Γέζκεο 2λ Αθηηλώλ, είλαη θαη
Αξκνληθό.

Άξα, γηα λα νξίζνπκε εύθνια, ζε κία επζεία, ηπραίν Εεύγνο Αλνηθηήο Καλνληθήο Δπίπεδεο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, αξθεί λα ηκήζνπκε ηελ επζεία
απηή κε έλα Εεύγνο Αλνηθηήο Καλνληθήο Δπίπεδεο Γέζκεο 2λ Αθηηλώλ.
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Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 169 πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Ζ παξαπάλσ Κεληξηθή Γέζκε ηνπ ζρήκαηνο 112, είλαη θαη ζπκκεηξηθή,
σο πξνο ηελ δηρνηόκν ηεο γσλίαο ΑΣΝ', ή Α'ΣΝ, θνθ.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 11, 32α, 61-65.
25.2. Οξζννπηηθά εκεία Εεύγνπο Αξκνληθήο Αλνηθηήο εκεηνζεηξάο 2λ
εκείσλ.
(εκαληηθή Ηδηόηεηα. Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 72).
Πξόηαζε 170 (ρήκα 113).
Γίλεηαη ην Εεύγνο ηεο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ
εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ,...,Ν, - Α', Β', Γ', Γ', Δ',...,Ν' θαη δεηείηαη λα απνδεηρζεί
όηη νη θύθινη δηακέηξσλ ΑΑ', ΒΒ', ΓΓ', ΓΓ', ΔΔ', …, ΝΝ', ζπληξέρνπλ.

(α). Απόδεημε.
Έζησ όηη (ε) είλαη ε επζεία ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ,...,Ν, - Α', Β', Γ', Γ',
Δ',...,Ν'.
(π)
(κ)
(ν)

(θ)
θ
θ
θ

Α

Β

Γ

Σ

θθ
Γ Δ Ε

(ι)

θθ

(λ)

θ
θ
θ

Α' Β' Γ'

Γ'

Δ'

(ε)

Ε'

ρήκα 113.

ύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ
εκείσλ (§ 23.1), απηή πξέπεη λα έρεη αξκνληθέο ηηο ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο:
Α, Β, Γ, Β'- Β, Γ, Γ, Γ'- Γ, Γ, Δ, Γ'-,……..,λ-2 ηεηξάδεο
Α', Β', Γ', Β- Β', Γ', Γ', Γ- Γ', Γ', Δ', Γ-,…,λ-2 ηεηξάδεο

2(λ-2) ηεηξάδεο. (1).

Γηα ηελ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 170, επηθαινύκαζηε ηε λέα Μέζνδό ησλ
«πκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ» (§ 5),πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δέζκεο ηεο
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παξαγξάθνπ 24, ιακβαλόκελνπ ππόςε θαη ηνπ νξηζκνύ ησλ Εεπγώλ Καλνληθώλ Αλνηθηώλ Αξκνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ 2λ Αθηηλώλ (§ 23.3).
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, γξάθνπκε ηνπο θύθινπο (ν), (θ) δηακέηξσλ ΒΒ' θαη ΓΓ' αληίζηνηρα, πνπ ηέκλνληαη ζηα ζπκκεηξηθά ζεκεία Σ, Σ',
σο πξνο ηελ (ε).
Φέξνπκε ηηο ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ, ΣΓ, ΣΔ, ΣΕ,……, ΣΑ', ΣΒ', ΣΓ', ΣΓ', ΣΔ', ΣΕ′,…...
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ παξαπάλσ ζρέζε (1) θαη ζεσξήζνπκε ην ηξίγσλν ΑΣΓ ζην νπνίν επεηδή (ΑΓΒΒ')=1 θαη ∠ΒΣΒ'=900 , ν θύθινο (ν) είλαη
Απνιιώληνο, νπόηε ∠ΑΣΒ= ∠ΒΣΓ.

(2).

Αθόκε, ζην ηξίγσλν ΒΣΓ, επεηδή είλαη (ΒΓΓΓ')=1 θαη ∠ΓΣΓ'=90 , ν θύθινο
0

(θ) είλαη Απνιιώληνο, νπόηε ∠ΒΣΓ= ∠ΓΣΓ.

(3).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο ησλ (2), (3), πξνθύπηεη όηη:.

∠ΑΣΒ= ∠ΒΣΓ= ∠ΓΣΓ=θ.

(4).

πλερίδνπκε όπσο παξαπάλσ θαη αλ ζεσξήζνπκε ην ηξίγσλν Α'ΣΓ' ζην
νπνίν επεηδή (Γ'Α'Β'Β)=1 θαη ∠ΒΣΒ'=900 , ν θύθινο (ν) είλαη Απνιιώληνο,
νπόηε ∠Α'ΣΒ'= ∠Β'ΣΓ'.

(5).

Δπίζεο, ζην ηξίγσλν Β'ΣΓ', επεηδή είλαη (Γ'Β'Γ'Γ)=1 θαη ∠ΓΣΓ'=900, ν θύθινο (θ) είλαη Απνιιώληνο, νπόηε ∠Β'ΣΓ'= ∠Γ'ΣΓ'.

(6).

Έηζη, από ηηο ζρέζεηο ησλ (5), (6), πξνθύπηεη όηη:.

∠Α'ΣΒ'= ∠Β'ΣΓ'= ∠Γ'ΣΓ'=σ.

(7).

Δμάιινπ είλαη ∠ΒΣΓ=θ= ∠Β'ΣΓ'=σ, ή σ=θ,

(8).

σο ζπκπιεξώκαηα ηεο γσλίαο ΓΣΒ'.
Από ηηο ζρέζεηο (4), (7), (8) πξνθύπηεη όηη:.

∠ΑΣΒ= ∠ΒΣΓ= ∠ΓΣΓ= ∠Α'ΣΒ'= ∠Β'ΣΓ'= ∠Γ'ΣΓ'=θ=σ.

(9).

Δπεηδή είλαη ∠ΓΣΓ'=900 θαη επεηδή, ιόγσ ηεο (9), είλαη θαη ∠ΓΣΓ= ∠Γ'ΣΓ',
ζα είλαη ∠ΓΣΓ'- ∠ΓΣΓ+ ∠Γ'ΣΓ'=900 ή ∠ΓΣΓ'=900 , νπόηε θαη ν θύθινο (ι), δηακέηξνπ ΓΓ', ζα πεξλά από ην Σ, αιιά θαη από ην ζπκκεηξηθό ηνπ Σ', σο
πξνο ηελ (ε).
Αθόκε, ζην ηξίγσλν ΓΣΔ, επεηδή είλαη (ΓΔΓΓ')=1 θαη επεηδή ∠ΓΣΓ'=900, ν
θύθινο (ι) είλαη Απνιιώληνο, νπόηε ιόγσ θαη ηεο (9), ζα είλαη:

∠ΓΣΓ= ∠ΓΣΔ=θ.

(10).

Οκνίσο, ζην ηξίγσλν Γ'ΣΔ', επεηδή είλαη (Γ'Δ'Γ'Γ)=1 θαη επεηδή ∠Γ'ΣΓ=900,
ν θύθινο (ι) είλαη Απνιιώληνο, νπόηε ιόγσ θαη ηεο (9), ζα είλαη:

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

618 .

∠Γ'ΣΓ'= ∠Γ'ΣΔ'=θ.

(11).

Δπεηδή είλαη ∠ΓΣΓ'=90 θαη ιόγσ ησλ (10), (11) είλαη ∠ΓΣΔ= ∠Γ'ΣΔ', ζα εί0

λαη θαη ∠ΓΣΓ'- ∠ΓΣΔ+ ∠Γ'ΣΔ'=900 ή ∠ΔΣΔ'=900 , νπόηε θαη ν θύθινο (λ), δηακέηξνπ ΔΔ', ζα πεξλά από ην Σ, αιιά θαη από ην ζπκκεηξηθό ηνπ Σ', σο
πξνο ηελ (ε).
Με όκνην αθξηβώο ηξόπν ζπλερίδνπκε θαη βξίζθνπκε όηη θαη ν θύθινο (π)
δηακέηξνπ ΕΕ', πεξλά από ηα Σ, Σ', θνθ, κέρξη θαη ηνλ θύθιν δηακέηξνπ ΜΜ'.
Γπζθνιία ζα παξνπζηαζηεί γηα λα απνδείμνπκε όηη θαη ν θύθινο δηακέηξνπ
ΝΝ' πεξλά από ηα Σ, Σ'. Γηα λα επηηύρνπκε ηνύην πξνζζέηνπκε ζην ηέινο
θαζεκηάο ζηηο δύν δνζκέλεο ζεκεηνζεηξέο, από έλα αθόκε ζεκείν Ξ, Ξ' αληίζηνηρα, ηέηνηα ώζηε λα είλαη (ΜΞΝΝ')=1, (Μ'Ξ'Ν'Ν)=1 θαη εξγαδόκαζηε
όπσο παξαπάλσ. Σνύην είλαη εύθνιν λα γίλεη γηαηί ππάξρνπλ ηα ζεκεία Μ,
Ν, Ν', όπνηε βξίζθνπκε θαηά ηα γλσζηά ην Ξ, ελώ επεηδή ππάξρνπλ ηα ζεκεία Μ', Ν', Ν, βξίζθνπκε θαηά ηα γλσζηά θαη ην Ξ'.
Σέινο επεηδή δελ έρνπκε απνδείμεη όηη θαη ν θύθινο (κ) δηακέηξνπ ΑΑ', πεξλά από ηα Σ, Σ', ζα απνδείμνπκε θαη απηό. Γηα ηελ απόδεημε ηνύηνπ εξγαδόκαζηε σο εμήο:
Δπεηδή είλαη ∠ΒΣΒ'=900 θαη επεηδή, ιόγσ ηεο (9), είλαη ∠ΑΣΒ= ∠Α'ΣΒ', ζα
είλαη ∠ΒΣΒ' - ∠Α'ΣΒ'+ ∠ΑΣΒ=900 ή ∠ΑΣΑ'=900, νπόηε θαη ν θύθινο (κ), δηακέηξνπ ΑΑ', ζα πεξλά από ην Σ, αιιά θαη από ην ζπκκεηξηθό ηνπ Σ', σο
πξνο ηελ (ε).
πκπεξάζκαηα.
(α). Από ηα παξαπάλσ ηειηθά πξνθύπηεη όηη:

∠ΑΣΑ'= ∠ΒΣΒ'= ∠ΓΣΓ'= ∠ΓΣΓ'= ∠ΔΣΔ'=…..= ∠ΝΣΝ'=900.

(12).

Σνύην ζεκαίλεη όηη νη θύθινη δηακέηξσλ ΑΑ'=ΒΒ'=ΓΓ'=ΓΓ'=ΔΔ'=…..=ΝΝ',
πεξλνύλ πξαγκαηηθά από ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Σ, Σ'. Γειαδή απηνί απνηεινύλ δέζκε θύθισλ πξώηνπ είδνπο θαη επεηδή ηα ηκήκαηα απηά, από ηα
Σ, Σ', θαίλνληαη κε νξζέο γσλίεο, απνηεινύλ «Οξζννπηηθά εκεία» ηεο δνζκέλεο αξκνληθήο ζεκεηνζεηξάο.
(β). Δπίζεο από ηηο (9), (10), (11) πξνθύπηεη θαη όηη:

∠ΑΣΒ= ∠ΒΣΓ= ∠ΓΣΓ= ∠ΓΣΔ=….
= ∠Α'ΣΒ'= ∠Β'ΣΓ'= ∠Γ'ΣΓ'= ∠Γ'ΣΔ'=….=θ.
(γ). Άξα, αθνύ αιεζεύνπλ νη (12), (13), ε δέζκε Σ(ΑΒΓΓΔ...Ν -

(13).
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Α'Β'Γ'Γ'Δ'...Ν'), είλαη θαλνληθή (νξηζκόο § 24.3).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 170, απνηειεί πξνθαλώο επέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 72, πνπ
αλαθέξεηαη ζε Αξκνληθή Γεθάδα πλεπζεηαθώλ εκείσλ.
(β). Ζ παξαπάλσ Πξόηαζε πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα, πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ. (γ). Πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθή Πξόηαζε, θαζώο ζα καο ρξεζηκεύζεη ζε
πνιιέο πεξηπηώζεηο παξαθάησ.
(δ.) ρεηηθέο είλαη θαη νη Καηαζθεπέο 32α, 62. 68, 70, 72, 169, 171.
25.3. Δύθνιε Καηαζθεπή Εεύγνπο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ.
(Αξκνληθή Αλνηθηή Πνιππιεπξηθή πλεπζεηαθή Γξακκή).
Καηαζθεπή 171 (ρήκα 113).
Να θαηαζθεπαζζεί ηπραίν Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, ζε δνζκέλε επζεία (ε).

Λύζε..
1νο Σξόπνο (Αλαιπηηθόο).
(α). Αλάιπζε.
Έζησ όηη ε δεηνύκελε ζεκεηνζεηξά θαηαζθεπάζζεθε ζηελ επζεία (ε) θαη είλαη ε Α, Β, Γ, Γ, Δ,...,Ν, - Α', Β', Γ', Γ', Δ',...,Ν'.
Αλ ιεθζνύλ ππόςε νη νξηζκνί ησλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ (§ 12.13
θαη 24, ηδηαίηεξα νη παξάγξαθνί ηνπο α1/ θαη 24.3α/, αληίζηνηρα) θαη ν νξηζκόο ηνπ Εεύγνπο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ (§ 23.1), εύθνια νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Δθηόο ηεο επζείαο (ε), νξίδνπκε ζεκείν Σ, από ην νπνίν θέξνπκε επζεία πνπ
ηέκλεη ηελ (ε), έζησ ζε ζεκείν Α.
ηε ζπλέρεηα από ην Σ θέξνπκε δεύηεξε επζεία, πνπ ηέκλεη ηελ (ε) έζησ
ζην Β θαη ζρεκαηίδεη κε ηελ ΣΑ νμεία γσλία θ (ε θ θαηά πξνηίκεζε λα έρεη
κηθξό κέγεζνο).
Δπαλαιακβάλνπκε ηνύην κε ηηο επζείεο ΣΓ, ΣΓ, ΣΔ,..,ΣΝ [ηα ζεκεία Γ, Γ, Δ,

620 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

…,Ν αλήθνπλ ζηελ (ε)].
ηηο ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ, ΣΔ,…,ΣΝ ζην ζεκείν Σ θέξνπκε θάζεηεο πνπ ηέκλνπλ ηελ
(ε), ζηα ζεκεία Α', Β', Γ', Γ', …,Ν', αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ε δεηνύκελε ζεκεηνζεηξά είλαη ε Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ',
Δ',…,Ν'.
(γ). Απόδεημε.
Δύθνια βξίζθνπκε όηη είλαη θαη:

∠Α'ΣΒ'= ∠Β'ΣΓ'= ∠Γ'ΣΓ'= ∠Γ'ΣΔ'= ∠Δ'ΣΕ'=….=θ.

(2).

Έηζη, επεηδή ε ΣΒ είλαη δηρνηόκνο ηεο ∠ΑΣΓ θαη ε ΣΒ' είλαη θάζεηνο ζηελ
ΣΒ, ηα Β, Β' ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α θαη Γ ή ζα είλαη (ΑΓΒΒ')=1.
Δπίζεο, επεηδή ε ΣΓ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΒΣΓ θαη ε ΣΓ' είλαη θάζεηε
ζηελ ΣΓ, ηα Γ, Γ' ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Β, Γ, ή ζα είλαη (ΒΓΓΓ')=1.
πλερίδνπκε θαη κε όκνην ηξόπν βξίζθνπκε θαη όηη: (ΓΔΓΓ')=1, (ΓΕΔΔ')=1,
θνθ.
Οκνίσο, επεηδή θαη ε ΣΒ' είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α'ΣΓ' θαη ε ΣΒ είλαη
θάζεηε ζηελ ΣΒ', ηα Β', Β ζα ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Α', Γ', ή ζα είλαη:
(Α'Γ'Β'Β)=1.
Με όκνην ηξόπν ζπλερίδνπκε θαη βξίζθνπκε όηη είλαη: (Β'Γ'Γ'Γ)=1,
(Γ'Δ'Γ'Γ)=1, (Γ'Ε'Δ'Δ)=1, θνθ.
Μεηά ηα παξαπάλσ θαη ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 23.1), ε ζεκεηνζεηξά

Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν'.

(3).

είλαη πξαγκαηηθά ε δεηνύκελε αξκνληθή.
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Πξόηαζε 169).
(α). Αλάιπζε.
Αλ ιεθζεί ππόςε ε Πξόηαζε 169, εύθνια νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ
θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Καηαζθεπάδνπκε ηπραίν Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο Αξκνληθήο Γέζκεο 2λ
εκείσλ, σο εμήο:
Με θέληξν ηπραίν ζεκείν Σ, εθηόο επζείαο (ε), θαηαζθεπάδνπκε ηελ θεληξηθή
δέζκε λ αθηηλώλ Σ(ΑΒΓΓΔ,…,Ν), κε γσλίεο ίζεο, δειαδή:

∠ΑΣΒ= ∠ΒΣΓ= ∠ΓΣΓ= ∠ΓΣΔ= ∠ΔΣΕ=….=θ.

(4).

ηε ζπλέρεηα θέξνπκε θάζεηεο ΣΑ′, ΣΒ′, ΣΓ′, ΣΓ′, ΣΔ′,….,ΣΝ′, ζηηο ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ,
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ΣΓ, ΣΔ,….,ΣΝ, αληίζηνηρα, νπόηε πξνθύπηεη ε Αλνηθηή Καλνληθή Γέζκε 2λ
εκείσλ: Σ(ΑΒΓΓΔ,…,Ν - Α′Β′Γ′Γ′Δ′,….,Ν′,),

(5).

ε νπνία ηέκλεη ηελ (ε), έζησ ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ',
Δ',…,Ν'. ηα νπνία ιέκε όηη απνηεινύλ ην δεηνύκελν Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ.
(γ). Απόδεημε.
Δύθνια βξίζθνπκε όηη θαη νη γσλίεο ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο ηεο δέζκεο (5) είλαη ίζεο κε θ [ρέζε (2)].
Έηζη, από ηελ θαηαζθεπή ηεο, ε δέζκε (5) βιέπνπκε όηη είλαη Αλνηθηή Καλνληθή, νπόηε ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 169, ε ηνκή ηεο δέζκεο (5) από
ηελ (ε), ζα απνηειεί πξαγκαηηθά Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο
εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ.
Γηεξεύλεζε.
Ζ θαηαζθεπή απηή είλαη πάληνηε δπλαηή.
Δίλαη θαλεξό όηη ε θαηαζθεπή απηή είλαη αόξηζηε, είλαη όκσο δπλαηό λα γίλεη νξηζκέλε, αλ καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία ηεο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη δηάθνξεο ηδηόηεηεο πνπ έρεη θάζε Εεύγνο
Αλνηθηήο Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, κε ηε κνξθή
Κξηηεξίσλ αξκνληθόηεηάο ηνπ.
(δ). Ζ θαηαζθεπή ηεο παξαπάλσ ζεκεηνζεηξάο είλαη εύθνιε, ζπγθξηηηθά κε
ηελ θαηαζθεπή ησλ Αξκνληθώλ Πνιππιεύξσλ, θαζώο ε παξαπάλσ ζεκεηνζεηξά είλαη αλνηθηή θαη άξα δελ ππάξρεη ε δπζθνιία ηνπ θιεηζίκαηόο ηεο.
(ε). Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 171 θαη ζε θύθιν, ζηελ παξάγξαθν 25.3
(Καηαζθεπή 172).
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 64, 100, 102, 172.
25.4. Δύθνιε Καηαζθεπή Εεύγνπο Κπξηήο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ.
(Αξκνληθή Αλνηθηή Πνιππιεπξηθή Οκνθπθιηθή Γξακκή. Δπέθηαζε ηεο
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Καηαζθεπήο 171).
Καηαζθεπή 172 (ρήκα 114).
Να θαηαζθεπαζζεί ηπραίν Εεύγνο Κπξηήο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο
εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, ζε δνζκέλν θύθιν (ν).

Λύζε..
(α). Αλάιπζε.
Έζησ όηη ε δεηνύκελε ζεκεηνζεηξά θαηαζθεπάζζεθε θαη είλαη ε Α, Β, Γ, Γ,
Δ,...,Ν, - Α', Β', Γ', Γ', Δ',...,Ν'.
ύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 23.2), απηή πξέπεη λα έρεη Αξκνληθά, ηα
παξαθάησ 2λ ηεηξάπιεπξά ηεο:
ΑΒΓΒ', ΒΓΓΓ', ΓΓΔΓ', ……, λ-2 ηεηξάπιεπξα
Α'Β'Γ'Β, Β'Γ'Γ'Γ, Γ'Γ'Δ'Γ,….,λ-2 ηεηξάπιεπξα

2(λ-2) ηεηξάπιεπξα.

Σνύην είλαη εύθνιν λα επηηεπρζεί, αλ

(1).

γ

ιάβνπκε όκσο ππόςε καο ηελ Πξόηα-

δ

Γ

β

ζε 34 (§ 8.71)).

Γ

Β

(β). Καηαζθεπή.
Δληόο θύθινπ (ν), νξίδνπκε ζεκείν ,

ε
α

Α

Δ

ζην νπνίν ζέινπκε λα ζπληξέρνπλ νη
Ο

δηαγώληεο (θπξίεο), ηεο ζεκεηνζεηξάο.
Από ην  θέξνπκε ηπραία επζεία, ε
νπνία ηέκλεη ηνλ θύθιν ζηα ζεκεία Α,
Α'.
Από ηπραίν ζεκείν α ηεο επζείαο ΑΑ',


(ο)
Α'

Δ'
Γ'

πνπ βξίζθεηαη έμσ από ηνλ θύθιν (ν),

Γ'

Β'

ρήκα 114.

θέξνπκε εθαπηνκέλε αΒ.
ηε ζπλέρεηα θέξνπκε ηελ Β, ε νπνία ηέκλεη ζην ζεκείν β, ηελ εθαπηόκελε ζην Α θαη επαλαηέκλεη ηνλ θύθιν ζην Β'.
Από ην β θέξνπκε ηελ 2ε εθαπηνκέλε βΓ ζηνλ θύθιν (ν) (ε 1ε είλαη ε βΑ).
ηε ζπλέρεηα θέξνπκε ηελ Γ, ε νπνία ηέκλεη ηελ αΒ ζην γ θαη επαλαηέκλεη
ηνλ θύθιν ζην Γ'.
Από ην γ θέξνπκε ηελ 3ε εθαπηνκέλε γΓ ζηνλ θύθιν (ν).
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Καηόπηλ θέξνπκε ηελ Γ, ε νπνία ηέκλεη ηελ βΓ ζην δ θαη επαλαηέκλεη ηνλ
θύθιν ζην Γ'.
Από ην δ θέξνπκε ηελ 4ε εθαπηνκέλε δΔ ζηνλ θύθιν (ν).
ηε ζπλέρεηα θέξνπκε ηελ Δ, ε νπνία ηέκλεη ηελ γΓ ζην ε θαη επαλαηέκλεη
ηνλ θύθιν ζην Δ'.
πλερίδνπκε όπσο παξαπάλσ θαη νξίδνπκε ηα ζεκεία Ε, Ε', δ- Ζ, Ζ', ε-…- Ν,
Ν', λ.
Λέκε όηη νη παξαθάησ δύν ζεκεηνζεηξέο ησλ 2λ ζεκείσλ ζπλνιηθά, είλαη ε
δεηνύκελε ζεκεηνζεηξά:
Α, Β, Γ, Γ, Δ,...,Ν θαη Α', Β', Γ', Γ', Δ',...,Ν'.
(γ). Απόδεημε.
Δίλαη θαλεξό όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΒ', είλαη Αξκνληθό, θαζώο ε δηαγώληνο ηνπ ΒΒ', πεξλά από ηνλ πόιν β ηεο άιιεο δηαγσλίνπ ηνπ ΑΓ, από ηελ
θαηαζθεπή ηνπ.
Οκνίσο θαη ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΓ', είλαη Αξκνληθό, θαζώο ε δηαγώληνο ηνπ
ΓΓ', πεξλά από ηνλ πόιν γ ηεο άιιεο δηαγσλίνπ ηνπ ΒΓ, από ηελ θαηαζθεπή ηνπ.
Με όκνην αθξηβώο ηξόπν βξίζθνπκε όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΓΓΔΓ', είλαη
Αξκνληθό.
πλερίδνπκε, όπσο παξαπάλσ κέρξη λα απνδείμνπκε όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΛΜΝΜ', είλαη Αξκνληθό.
Αθόκε, επεηδή πρ ην έμάπιεπξν ΑΒΓΑ'Β'Γ' έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο
ζην  θαη ην ηεηξάπιεπξό ηνπ ΑΒΓΒ' είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Πξόηαζε 34 (επζύ) θαη ην ηεηξάπιεπξό ηνπ Α'Β'Γ'Β, ζα είλαη Αξκνληθό.
πλερίδνπκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ θαη βξίζθνπκε όηη θαη ηα ηεηξάπιεπξά Β'Γ'Γ'Γ, Γ'Γ'Δ'Γ,…, Λ'Μ'Ν'Μ είλαη Αξκνληθά, νπόηε ε παξαπάλσ
ζεκεηνζεηξά είλαη πξαγκαηηθά ε δεηνύκελε (νξηζκόο § 23.2).
(δ). Γηεξεύλεζε.
Ζ θαηαζθεπή απηή είλαη πάληνηε δπλαηή.
Δίλαη θαλεξό όηη ε θαηαζθεπή απηή είλαη αόξηζηε, είλαη όκσο δπλαηό λα γίλεη νξηζκέλε, αλ καο δνζνύλ επαξθή ζηνηρεία ηεο.
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Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη δηάθνξεο ηδηόηεηεο πνπ έρεη θάζε Εεύγνο
Αλνηθηήο Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, κε ηε κνξθή
Πξνηάζεσλ θαη Κξηηεξίσλ αξκνληθόηεηάο ηεο [πρ ζύγθιηζε δηαγώληώλ ηεο
(Πξόηαζε 177), θηι].
(γ). Ζ θαηαζθεπή ηεο παξαπάλσ ζεκεηνζεηξάο είλαη εύθνιε, ζπγθξηηηθά κε
ηελ θαηαζθεπή ησλ Αξκνληθώλ Πνιππιεύξσλ, θαζώο ε παξαπάλσ ζεκεηνζεηξά είλαη αλνηθηή θαη άξα δελ ππάξρεη ε δπζθνιία ηνπ θιεηζίκαηόο ηεο.
(δ). Ζ Καηαζθεπή 172 απνηειεί επέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 171, από επζεία
θαη ζε θύθιν.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 64, 80, 100, 202, 121, 171, 177.
25.5. Κξηηήξην Καλνληθόηεηαο Εεύγνπο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο
2λ εκείσλ.
(Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξηνπ 78 θαη ζε Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ).
Κξηηήξην 173 (ρήκα 115).
Κάζε Εεύγνο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο ζε θύθιν (ν) εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ
Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν', είλαη Καλνληθό, αλ θαη κόλν αλ, ε
δέζκε (ΑΒΓΓΔ…Ν - Α'Β'Γ'Γ'Δ' …Ν'), πνπ έρεη θέληξν ηπραίν ζεκείν  ηνπ
θύθινπ (ν), είλαη Καλνληθή.

Απόδεημε.
α). Δπζύ.
Γειαδή, αλ ην Εεύγνο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο ζε θύθιν (ν) εκεηνζεηξάο 2λ
εκείσλ: Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν',

(1).

είλαη Καλνληθό (νξηζκόο § 23.3), ηόηε θαη ε δέζκε
(ΑΒΓΓΔ…Ν - Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν'),
είλαη Καλνληθή (Οξνινγία § 24.3).

(2).
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ύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηεο παξαπάλσ Κα-

α

λνληθήο εκεηνζεηξάο (1), νη
ΑΑ', ΒΒ', ΓΓ', ΓΓ', ΔΔ', …,
ΝΝ', είλαη δηάκεηξνη ηνπ θύ-

Γ'

ζ'

'=Γ'Γ'=Γ'Δ'=…=η, νπόηε εύθνια βξίζθνπκε όηη:

∠ΑΒ=

∠ΒΓ=

∠ΓΓ=

∠ΓΔ= ∠ΔΕ= …= ∠Α'Β'=
(3).

Α'

Δ'

γ
φ
φ
φ

δ
ε

φ
Ν
Ο



α'
ζ
β'
γ'

∠Β'Γ'= ∠Γ'Γ'= ∠Γ'Δ'=
∠Δ'Ε'= … =θ.

Θ

β

θινπ (ν), ελώ είλαη θαη:
ΑΒ=ΒΓ=ΓΓ=ΓΔ=…=Α'Β'=Β'Γ

Β'

Γ'

φ
φ
φ

Ν'
φ

Δ
Α

δ'

Θ'

Β

Γ
Γ

θαη ∠ΑΑ'= ∠ΒΒ'= ∠ΓΓ'= ∠
ΓΓ'= ∠ΔΔ' =…=1L

(4).

(ε)

Άξα, αθνύ αιεζεύνπλ νη
ζρέζεηο (3) θαη (4), ζύκθσλα

ε'

ρήκα 115.

κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηεο
παξαπάλσ Καλνληθήο Γέζκεο (§ 24.3), πξνθύπηεη όηη νη δέζκε (2), είλαη
πξαγκαηηθά Καλνληθή.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ε δέζκε (2) είλαη Καλνληθή, ηόηε θαη ε Οκνθπθιηθή εκεηνζεηξά
(1), είλαη Καλνληθή.
ύκθσλα κε ην ζρεηηθό νξηζκό ηεο παξαπάλσ Καλνληθήο Γέζκεο (2), ζα
αιεζεύνπλ νη (3) θαη (4).
Έηζη, εύθνια από ηελ (3), πξνθύπηεη όηη ΑΒ= ΒΓ= ΓΓ= ΓΔ= …= Α'Β'= Β'Γ'=
Γ'Γ'= Γ'Δ' =… =η, ελώ από ηελ (4), εύθνια βξίζθνπκε θαη όηη νη ΑΑ', ΒΒ', ΓΓ',
ΓΓ', ΔΔ', …, ΝΝ', είλαη δηάκεηξνη ηνπ θύθινπ (ν), νπόηε ζύκθσλα κε ηνλ
ζρεηηθό νξηζκό ηεο Οκνθπθιηθήο Καλνληθήο εκεηνζεηξάο, ε παξαπάλσ
εκεηνζεηξά (1), είλαη πξαγκαηηθά Καλνληθή.
πκπέξαζκα.
Σν παξαπάλσ Κξηηήξην είλαη ζεκαληηθό, γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο,
ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ θαη γηαηί καο επηηξέπεη λα δώζνπκε

626 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

θαη ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό νξηζκό γηα ην Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο
Κεληξηθήο Δπίπεδεο Γέζκεο ησλ 2λ Αθηηλώλ, εθηόο ηνπ κέρξη ηώξα γλσζηνύ καο νξηζκνύ (§ 24.3).
«Έλα Εεύγνο Κεληξηθήο Αλνηθηήο Γέζκεο 2λ Αθηηλώλ, θαινύκε Καλνληθό,
αλ ηελ δέζκε απηή θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν θαη νη ηνκέο ηεο
κε ηνλ θύθιν απηό απνηεινύλ θνξπθέο Εεύγνπο Αλνηθηήο Καλνληθήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ.

Παξαηεξήζεηο
(α). Όπσο έρνπκε δεη, ζε άιιε ζέζε ηεο εξγαζίαο απηήο, αλάινγα Κξηηήξηα,
αιεζεύνπλ θαη ζε Καλνληθά Πνιύπιεπξα, όπσο ην Καλνληθό Δμάπιεπξν,
Οθηάπιεπξν, Γεθάπιεπξν, θηι (Κξηηήξηα 76, 77, 78, θηι, αληίζηνηρα).
(β). Όπσο θαη ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα είδακε, κε ην Κξηηήξην απηό επεθηείλεηαη ν νξηζκόο Εεύγνπο Αλνηθηώλ Καλνληθώλ Γεζκώλ από επζεία
θαη ζε θύθιν.
(γ). Σν Κξηηήξην απηό, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(δ). Παξαηεξνύκε όηη αλ ηελ παξαπάλσ Καλνληθή Γέζκε (2) (ζρήκα 115),
ηκήζνπκε κε ηπραία επζεία (ε), ηόηε πξνθύπηεη ε Αξκνληθή εκεηνζεηξά α,
β, γ, δ, α,…,λ - α', β', γ', δ', ε',…,λ' [Πξόηαζε 169 (§ 25.1].
(ε). ρεηηθέο Πξνηάζεηο είλαη θαη νη 35, 76, 77, 78, 96, 97, 98, 174.
25.6. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Εεύγνπο Κπξηήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ.
(Δπέθηαζε ηνπ Κξηηήξηνπ 98 θαη ζε Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ).
Κξηηήξην 174 (ρήκα 116).
Κάζε Εεύγνο Κπξηήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο ζε θύθιν (ν) εκεηνζεηξάο 2λ
εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν, - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν' είλαη Αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, ε δέζκε Σ(ΑΒΓΓΔ…Ν - Α'Β'Γ'Γ'Δ' …Ν'), πνπ έρεη θέληξν ηπραίν ζεκείν Σ ηνπ θύθινπ (ν), είλαη Αξκνληθή.
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Απόδεημε.
α). Δπζύ.

α

Γειαδή, αλ ε θπξηή Αλνηγ''

θηή Οκνθπθιηθή ζε θύθιν
(ν) εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ: Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν,

Α',

δ''

Γ'

β''

β

Γ'

Β'

γ

Β', Γ', Γ', Δ', …,Ν', είλαη Αξκνληθή (§ 23.2), ηόηε ζα α-

ε''
α''

Α'

Δ'

πνδείμνπκε όηη θαη ε δέζκε:
Σ(ΑΒΓΓΔ…Ν,

δ
ε

Σ

Ο

α'

-

β'

Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν'), είλαη αξκνληθή (Οξνινγία § 24.2).



γ'

(ο)

Πξαγκαηηθά, αθνύ ε εκεηνζεηξά: Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν, -

δ'

Α

Δ
Γ

Β

Γ

(ε)

Α', Β', Γ', Γ', Δ', …,Ν', είλαη
αξκνληθή, ζύκθσλα κε ηνλ
ζρεηηθό νξηζκό αξκνληθό-

ε'

ρήκα 116.

ηεηάο (§ 23.2), ε παξαπάλσ
νκνθπθιηθή ζεκεηνζεηξά, έρεη αξκνληθά θαη ηα 2λ παξαθάησ ηεηξάπιεπξά
ηεο:
ΑΒΓΒ', ΒΓΓΓ', ΓΓΔΓ', ……,λ-2 ηεηξάπιεπξ
Α'Β'Γ'Β, Β'Γ'Γ'Γ, Γ'Γ'Δ'Γ,…,λ-2 ηεηξάπιεπξα

2(λ-2) ηεηξάπιεπξα.

(1).

Έηζη, ζύκθσλα κε ην επζύ ηνπ θξηηεξίνπ 35 (§ 8.72), ζα έρεη αξκνληθέο θαη
ηηο αληίζηνηρεο παξαθάησ 2(λ-2) δέζκεο ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ, θαζώο ηα
παξαπάλσ 2(λ-2) ηεηξάπιεπξα είλαη θαη εγγεγξακκέλα:
Σ(ΑΒΓΒ'), Σ(ΒΓΓΓ'), Σ(ΓΓΔΓ'), ……, λ-2 δέζκεο
Σ(Α'Β'Γ'Β), Σ(Β'Γ'Γ'Γ), Σ(Γ'Γ'Δ'Γ),…...,λ-2 δέζκεο

2(λ-2) δέζκεο.

(2).

Άξα, αλ κε επζεία (ε) ηκήζνπκε ηελ δέζκε Σ(ΑΒΓΓΔ…Ν, - Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν')
ησλ 2λ αθηηλώλ, ηόηε απηή ζα ηκήζεη ηελ (ε) ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε,…λ, α', β', γ', δ', ε',…,λ', αληίζηνηρα θαη ζα πξνθύςεη ε δέζκε Σ(αβγδε…λ,

-

α'β'γ'δ'ε'…λ') γηα ηελ νπνία ζύκθσλα κε ηα γλσζηά, νη παξαθάησ 2(λ-2) ηεηξάδεο ζεκείσλ ζα είλαη αξκνληθέο:
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α, β, γ, β' – β, γ, δ, γ' – γ, δ, ε, δ'……

λ-2 ηεηξάδεο

α', β', γ', β – β', γ', δ', γ – γ', δ', ε', δ….. λ-2 ηεηξάδεο

2(λ-2) ηεηξάδεο.(3).

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό αξκνληθόηεηαο (§ 23.1), ε 2λάδα ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε,…λ, - α', β', γ', δ', ε',…,λ', είλαη αξκνληθή.
Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό ηεο Αξκνληθήο Κεληξηθήο Γέζκεο
ησλ 2λ Αθηηλώλ (§ 24.2), ε δέζκε Σ(αβγδε…λ,

α'β'γ'δ'ε'…λ'), ή ε δέζκε

Σ(ΑΒΓΓ,Δ…Ν, Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν'), είλαη πξαγκαηηθά αξκνληθή.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ε δέζκε Σ(ΑΒΓΓΔ…,Ν - Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν'), είλαη αξκνληθή, ηόηε ζα
απνδείμνπκε όηη θαη ε εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν, Α', Β', Γ',
Γ', Δ', …,Ν', είλαη αξκνληθή.
Γηα ηελ απόδεημε ηνύηνπ, αθνινπζνύκε ηελ αληίζηξνθε αθξηβώο πνξεία.
Γειαδή:
Αθνύ ε δέζκε Σ(ΑΒΓΓΔ…, - Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν'), ή ε δέζκε Σ(αβγδε…λ, α'β'γ'δ'ε'…λ'), είλαη αξκνληθή, αλ ηελ ηκήζνπκε κε επζεία (ε), ζύκθσλα κε
ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 24.2), αξκνληθή ζα είλαη θαη ε ζπλεπζεηαθή εκεηνζεηξά 2λ ζεκείσλ α, β, γ, δ, ε,…λ,

α', β', γ', δ', ε',…,λ', νπόηε ζύκθσλα κε

ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 23.1) θαη νη 2(λ-2) παξαθάησ ηεηξάδεο ζπλεπζεηαθώλ
ζεκείσλ, ζα είλαη αξκνληθέο:
α, β, γ, β' – β, γ, δ, γ' – γ, δ, ε, δ'……

λ-2 ηεηξάδεο

α', β', γ', β – β', γ', δ', γ – γ', δ', ε', δ….. λ-2 ηεηξάδεο

2(λ-2) ηεηξάδεο (3).

Άξα, θαηά ηα γλσζηά θαη νη παξαθάησ 2(λ-2) δέζκεο ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ, ζα είλαη αξκνληθέο:
Σ(ΑΒΓΒ'), Σ(ΒΓΓΓ'), Σ(ΓΓΔΓ'), ……,λ-2 δέζκεο
Σ(Α'Β'Γ'Β), Σ(Β'Γ'Γ'Γ), Σ(Γ'Γ'Δ'Γ),…,λ-2 δέζκεο

2(λ-2) δέζκεο

(2).

Έηζη, αθνύ νη 2(λ-2) δέζκεο απηέο ησλ ηεζζάξσλ αθηηλώλ είλαη αξκνληθέο,
ζύκθσλα κε ην θξηηήξην 35 (§ 8.72), ζα ηκήζνπλ ηνλ θύθιν (ν), ζε 2λ ζεκεία
Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν,

Α', Β', Γ', Γ', Δ', …,Ν', γηα ηα νπνία, νη 2(λ-2) παξαθάησ

ηεηξάδεο νκνθπθιηθώλ ζεκείσλ ηνπο, ζα είλαη αξκνληθέο (ή πνπ απνηεινύλ
θνξπθέο αξκνληθώλ ηεηξάπιεπξσλ), θαζώο απηά είλαη θαη εγγεγξακκέλα
ζηνλ θύθιν (ν):
Α, Β, Γ, Β' - Β, Γ, Γ, Γ' - Γ, Γ, Δ, Γ'- ……λ-2 ηεηξάδεο
Α', Β', Γ', Β - Β', Γ', Γ', Γ - Γ', Γ', Δ', Γ- λ-2 ηεηξάδεο

2(λ-2) ηεηξάδεο. (1).
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Σνύην, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό αξκνληθόηεηαο (§ 23.2), ζεκαίλεη
όηη ε θπξηή Αλνηθηή Οκνθπθιηθή ζε θύθιν (ν) εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ Α, Β,
Γ, Γ, Δ,…,Ν, Α', Β', Γ', Γ', Δ', …,Ν', είλαη πξαγκαηηθά Αξκνληθή.
(γ). Γηεξεύλεζε.
Σν θξηηήξην απηό αιεζεύεη θαη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην Σ
ζπκπέζεη κε κία θνξθή, ηεο παξαπάλσ ζεκεηνζεηξάο.
Πξαγκαηηθά, αλ ην Σ ζπκπέζεη πρ ζηελ θνξπθή Γ', ηόηε ε αθηίλα ΣΓ' ηεο
δέζκεο Σ(ΑΒΓΓΔ…,Ν - Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν') ζα ζπκπέζεη πξνθαλώο κε ηελ εθαπηόκελε γ′′Γ'ε′′ ζην ζεκείν Γ', νπόηε:

∠ΑΣΒ = ∠ΑΓ' Β , ∠ΒΣΓ =∠ΒΓ ' Γ, ∠ΓΣΓ =∠ΓΓ' Γ, ∠ΓΣΔ = ∠ΓΓ' Δ
,…∠Α' ΣΒ' = ∠Α' Γ' Β' ,∠Β' ΣΓ' = ∠Β' Γ' Γ' , ∠Γ' ΣΓ ' =∠Γ' Γ' γ' ' , ∠Γ' ΣΔ' =

∠ε' ' Γ' Δ' .…

(4).

Γειαδή, όιεο νη γσλίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ αθηηλώλ
ησλ δύν δεζκώλ Σ(ΑΒΓΓΔ…,Ν, - Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν') θαη Γ'(ΑΒΓΓΔ…,Ν, Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν') είλαη ίζεο, κία πξνο κία. Άξα, αθνύ ε πξώηε ησλ δεζκώλ
απηώλ είλαη αξκνληθή, αξκνληθή ζα είλαη θαη ε δεύηεξε.
πκπέξαζκα.
Σν παξαπάλσ Κξηηήξην είλαη ζεκαληηθό, γηαηί βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο,
ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ θαη γηαηί καο επηηξέπεη λα δώζνπκε
θαη ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθό νξηζκό γηα ην Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο
Κεληξηθήο Δπίπεδεο Γέζκεο ησλ 2λ Αθηηλώλ, εθηόο ηνπ κέρξη ηώξα γλσζηνύ καο νξηζκνύ (§ 24.2):
«Έλα Εεύγνο Αλνηθηήο Αξκνληθήο Κεληξηθήο Δπίπεδεο Γέζκεο 2λ Αθηηλώλ,
θαινύκε Αξκνληθό, αλ ηελ δέζκε απηή θαηαζηήζνπκε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν θαη νη ηνκέο ηεο κε ηνλ θύθιν απηό απνηεινύλ θνξπθέο Εεύγνπο Αλνηθηήο Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ.

Παξαηεξήζεηο.
(α). Αλάινγα Κξηηήξηα, αιεζεύνπλ θαη ζε Αξκνληθά Πνιύπιεπξα, όπσο ην
Αξκνληθό Δμάπιεπξν, Οθηάπιεπξν, Γεθάπιεπξν, θηι (Κξηηήξηα 96, 97, 98,
θηι, αληίζηνηρα).
(β). Όπσο θαη ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα είδακε, κε ην Κξηηήξην απηό
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επεθηείλεηαη ν νξηζκόο Εεύγνπο Αλνηθηώλ Αξκνληθώλ Γεζκώλ από επζεία
θαη ζε θύθιν.
(γ). Σν Κξηηήξην απηό, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέν θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(δ). ρεηηθέο Πξνηάζεηο είλαη θαη νη 35, 76, 77, 78, 96, 97, 98, 173.
25.7. Καηαζθεπή Εεύγνπο Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο
2λ εκείσλ από Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ
εκείσλ θαη Αληίζηξνθα.
(Εεύγνο Καλνληθήο Οκνθπθιηθήο Πνιππιεπξηθήο Γξακκήο).
Καηαζθεπή 175 (ρήκα 115).
Να θαηαζθεπαζζεί Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο
2λ εκείσλ, κε βάζε έλα Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα, λα θαηαζθεπαζζεί
Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, κε
βάζε έλα Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη.

Λύζε.
(α). Δπζύ.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε επζεία (ε), ην Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ α, β, γ, δ, ε,…,λ - α', β', γ', δ', ε',…,λ'

(1).

θαη δεηείηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο
εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν',

(2).

εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν).
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην Κξηηήξην 173 (§ 25.5) θαη ηελ Πξόηαζε 170 (§
25.2), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
Γξάθνπκε ηνπο θύθινπο κε δηακέηξνπο ηα ηκήκαηα ββ' θαη γγ' πνπ ηέκλνληαη γεληθά ζε ζεκείν  «Οξζννπηηθό εκείν», ηεο δνζκέλεο ζεκεηνζεηξάο
(Πξόηαζε 170).
Έζησ όηη ην  ηπραίλεη λα αλήθεη ζηνλ δνζκέλν θύθιν (ν). ρεκαηίδνπκε
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δέζκε (αβγδε…λ – α'β'γ'δ'ε'…λ'), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, αλ επαλαηέκλνπλ
ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Α, Γ, Β, Γ, Δ, …Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν', αληίζηνηρα, ηόηε ιέκε όηη ε ζεκεηνζεηξά Α, Γ, Β, Γ, Δ, …Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν', απνηειεί ην δεηνύκελν Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν δνζκέλνο θύθινο (ν) δελ πεξλά από ην
, ηόηε γξάθνπκε, θαηά ηα γλσζηά, ίζν θύθιν κε ηνλ δνζκέλν (ν), πνπ λα
πεξλά από ην , ζπλερίδνπκε, όπσο παξαπάλσ θαη αθνύ θαηαζθεπάζνπκε
ην Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ Α, Γ,
Β, Γ, Δ, …Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν', όπσο παξαπάλσ, ην κεηαθέξνπκε, θαηά
ηα γλσζηά, ζηνλ δνζκέλν θύθιν (ν).
3/. Απόδεημε.
Δπεηδή ε ζεκεηνζεηξά α,β,γ,δ,ε,…,λ – α',β',γ',δ',ε', είλαη Αξκνληθή, από ην 
ζα πεξλνύλ θαη νη θύθινη δηακέηξσλ αα', δδ', εε',…,λλ', «Οξζννπηηθό εκείν» θαη ε Κεληξηθή Γέζκε (αβγδε…λ – α'β'γ'δ'ε'…λ) ή (ΑΓΒΓΔ …Ν Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν') είλαη Καλνληθή [πκπέξαζκα (γ) ηεο Πξόηαζεο 170].
Έηζη, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 173 (αληίζηξνθν) νη ηνκέο Α, Γ, Β, Γ, Δ, …Ν Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν' ηεο Καλνληθήο Γέζκεο, κε ηνλ δνζκέλν θύθιν (ν), ζα
απνηεινύλ θνξπθέο ηνπ Εεύγνπο ηεο

Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο

εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ Α, Γ, Β, Γ, Δ, …Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν', νπόηε
ηνύην είλαη ην δεηνύκελν Καλνληθό δεύγνο ζεκεηνζεηξάο, θαζώο είλαη θαη
εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν).
(β). Αληίζηξνθν.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν), Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ:
Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν'

(2).

θαη δεηείηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε δνζκέλε επζεία (ε) ην Εεύγνο Αξκνληθήο
Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ:
α, β, γ, δ, ε,…,λ - α', β', γ', δ', ε',…,λ'.

(1).

Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ Κξηηήξην 173 θαη ηελ Πξόηαζε 169 (§ 25.1), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή:
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2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν), εύθνια θαηαζθεπάδνπκε ην Εεύγνο ηεο Καλνληθήο Αλνηθηήο
Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ',
Δ',…,Ν' (§ 23.3) θαη αθνύ νξίζνπκε ηπραίν ζεκείν , ζρεκαηίδνπκε ηελ θαλνληθή δέζκε (ΑΓΒΓΔ …Ν - Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν'), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ
όηη ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε,…,λ - α', β', γ', δ', ε',…,λ'.
αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ην δεηνύκελν Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, είλαη ην α, β, γ, δ, ε,…,λ - α', β', γ', δ', ε',….,λ'.
3/. Απόδεημε.
Δπεηδή ην Εεύγνο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ Α, Β, Γ,
Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν', είλαη

Καλνληθό θαη ε Κεληξηθή Γέζκε

(ΑΓΒΓΔ …Ν - Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν'), ή (αβγδε…λ – α'β'γ'δ'ε'…λ'), είλαη Καλνληθή
(Κξηηήξην 173), νπόηε θαη ην Εεύγνο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο
2λ εκείσλ: α, β, γ, δ, ε,…,λ - α', β', γ', δ', ε',…λ', είλαη Αξκνληθό (Πξόηαζε
169).
Άξα, ην Εεύγνο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ: α, β, γ, δ,
ε,…,λ - α', β', γ', δ', ε', είλαη ην δεηνύκελν, θαζώο βξίζθεηαη θαη ζηελ επζεία
(ε).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Σν πξόβιεκα 175, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(δ). Με αλάινγν ηξόπν έρνπκε θαηαζθεπάζεη ζε επζεία θιεηζηέο αξκνληθέο
ηεηξάδεο, νθηάδεο, δεθάδεο, θηι, ή ζε θύθιν Σεηξάγσλα, Καλνληθά εμάπιεπξα, νθηάπιεπξα, θηι (Καηαζθεπέο 79, 80, 81, θηι, αληίζηνηρα.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 61, 62, 72, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 96 103, 169, 170, 173, 179.
25.8. Καηαζθεπή Εεύγνπο Κπξηήο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, από Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ θαη Αληίζηξνθα. (Δπέθηαζε ηεο Καηαζθεπήο 175).
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(Εεύγνο Κπξηήο Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Πνιππιεπξηθήο Γξακκήο).
Καηαζθεπή 176 (ρήκα 116).
Να θαηαζθεπαζζεί Εεύγνο Κπξηήο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, κε βάζε έλα Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο
εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα, λα θαηαζθεπαζηεί έλα Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, κε βάζε έλα Εεύγνο Κπξηήο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη.

Λύζε.
(α). Δπζύ.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή, καο δίλεηαη ζε επζεία (ε), ην Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ:
α, β, γ, δ, ε,…λ, - α', β', γ', δ', ε',…,λ',

(1)

θαη δεηείηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε δνζκέλν θύθιν (ν), ην Εεύγνο Αξκνληθήο
Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ:
Α, Β, Γ,Γ, Δ, ,Ν, - Α', Β', Γ', Γ', Δ', … ,Ν'.

(2).

Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην θξηηήξην 174 (§ 25.6) θαη ηνπο ζρεηηθνύο νξηζκνύο (παξάγξαθνη 23.1, 23.2 θαη 24.2), νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν) νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Σ θαη ζρεκαηίδνπκε δέζκε
Σ(αβγδε,…λ, - α'β'γ'δ'ε',…,λ'), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν, - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν' ,
αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ε ζεκεηνζεηξά Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν, - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν', είλαη ε δεηνύκελε Αλνηθηή Αξκνληθή.
3/. Απόδεημε.
Δπεηδή ε Αλνηθηή πλεπζεηαθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ, α, β, γ, δ, ε,…λ, - α',
β', γ', δ', ε',…,λ', είλαη Αξκνληθή, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 24.2),
αξκνληθή ζα είλαη θαη ε Κεληξηθή Γέζκε Σ(αβγδε…λ- α'β'γ'δ'ε'…λ'), ή
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Σ(ΑΒΓΓΔ…Ν - Α'Β'Γ'Γ'Δ' …Ν').
Έηζη, ζύκθσλα κε ην Κξηηήξην 174 (αληίζηξνθν) θαη ε νκνθπθιηθή ζεκεηνζεηξά Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν, Α', Β', Γ',Γ', Δ',…,Ν' , ζα είλαη Αξκνληθή, νπόηε είλαη ε δεηνύκελε, θαζώο αλήθεη θαη ζηνλ θύθιν (ν).
(β). Αληίζηξνθν.
1/. Αλάιπζε.
Γειαδή καο δίλεηαη ζε θύθιν (ν), ην Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ: Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν, - Α', Β', Γ',Γ', Δ', … ,Ν' θαη
δεηείηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε δνζκέλε επζεία (ε) Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ:
α, β, γ, δ, ε,…λ, - α', β', γ', δ', ε',…,λ',

(1).

Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην Κξηηήξην 174 θαη ηνπο ζρεηηθνύο νξηζκνύο (§
23.1, 23.2 θαη 24.2) , νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
2/. Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν), νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Σ θαη ζρεκαηίδνπκε ηε δέζκε Σ(Α Β
Γ Γ Δ…Ν - Α' Β' Γ' Γ' Δ' …Ν'), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο, έζησ όηη ηέκλνπλ ηελ
επζεία (ε) ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε,…λ, - α', β', γ', δ', ε',…,λ', αληίζηνηρα [Αλ ε
Αξκνληθή Αλνηθηή Οκνθπθιηθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ: Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν, Α', Β', Γ',Γ', Δ', … ,Ν', δελ καο δίλεηαη είλαη δπλαηό λα ηελ θαηαζθεπάζνπκε
όπσο ζηελ θαηαζθεπή 172 (§ 25.4), αλαθέξεηαη].
Λέκε όηη ε δεηνύκελε Αξκνληθή Αλνηθηή πλεπζεηαθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ είλαη ε: α, β, γ, δ, ε,…λ, - ,α', β', γ', δ', ε',…,λ'.
3/. Απόδεημε.
Δπεηδή ην Εεύγνο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ: Α, Β, Γ,
Γ, Δ,…,Ν,..-…Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν', είλαη Αξκνληθό θαη ε δέζκε Σ(Α Β Γ Γ
Δ…Ν - Α' Β' Γ' Γ' Δ' …Ν'), ή Σ(αβγδε…λ, α'β'γ'δ'ε'…λ'), ζα είλαη αξκνληθή
(Κξηηήξην 174, επζύ).
Έηζη, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 24.2), αθνύ ε Κεληξηθή Γέζκε
Σ(αβγδε…λ, - α'β'γ'δ'ε'…λ'). είλαη αξκνληθή, αξκνληθή ζα είλαη θαη ε Αλνηθηή
πλεπζεηαθή εκεηνζεηξά 2λ εκείσλ: α, β, γ, δ, ε,…λ, - α', β', γ', δ', ε',…,λ'.
Άξα είλαη ε δεηνύκελε, θαζώο βξίζθεηαη θαη ζηελ επζεία (ε).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
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πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Σν πξόβιεκα 176, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(γ). Με αλάινγν ηξόπν έρνπκε θαηαζθεπάζεη ζε επζεία αξκνληθέο ηεηξάδεο,
εμάδεο νθηάδεο, δσδεθάδεο, θηι, ή ζε θύθιν έρνπκε θαηαζθεπάζεη αξκνληθά ηεηξάπιεπξα, εμάπιεπξα, νθηάπιεπξα, δεθάπιεπξα, θηι (Καηαζθεπέο
99, 100, 101, 102, θηι, αληίζηνηρα).
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 61-66, 96 - 103, 145, 149, 172, 174,
175, 179.
25.9. ύγθιηζε Γηαγώλησλ Κπξηνύ Εεύγνπο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ (εκαληηθή Ηδηόηεηα).
(Εεύγνο Κπξηήο Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Πνιππιεπξηθήο Γξακκήο).
Πξόηαζε 177 (ρήκα 109).
Οη δηαγώληεο, θάζε Εεύγνπο Κπξηήο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, ζπληξέρνπλ.

Απόδεημε.
Θεσξνύκε Εεύγνο Κπξηήο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο
2λ εκείσλ:
Θα απνδείμνπκε όηη:

Α, Β, Γ, Γ, Δ,...,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',...,Ν'.
ΑΑ'∩ΒΒ'∩ΓΓ'∩ΓΓ'∩ΔΔ'∩…∩ΝΝ'≡.

(1).
(2).

νο

1 Σξόπνο [Με βάζε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 7 (Έςηινλ Μέξνπο)].
Δπεηδή ην δνζκέλν Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο
2λ εκείσλ είλαη Αξκνληθό (ππόζεζε), ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό (§ 23.2), ζα
έρεη αξκνληθά πρ ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΒ' θαη Α'Β'Γ'Β, νπόηε ζύκθσλα κε
γλσζηό καο Θεώξεκα, ζα είλαη:

ΑΒ ΓB'
Α' Β' Γ' Β
ΑΒ ΓB' Α' Β' Γ' Β
.
=1 θαη
.
=1 ⇒
.
=
.
.
B' Γ' ΒΑ '
ΒΓ B' Α
ΒΓ B' Α B' Γ' ΒΑ '

(3).

Έηζη, από ηε ζρέζε (3), ζύκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξόηαζε 7 (αληίζηξνθν) (Έςηινλ Μέξνπο) , ζεκαίλεη όηη αιεζεύεη ε ζρέζε
ΑΑ'∩ΒΒ'∩ΓΓ' ≡.

(4).

Αθόκε, επεηδή από ηνλ νξηζκό ην δνζκέλν Εεύγνο, ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα

636 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

ηεηξάπιεπξα ΒΓΓΓ' θαη Β'Γ'Γ'Γ, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ,
βξίζθνπκε εύθνια όηη

ΒΒ'∩ΓΓ'∩ΓΓ' ≡.

(5).

Δπίζεο, επεηδή από ηνλ νξηζκό ην δνζκέλν Εεύγνο, ζα έρεη αξκνληθά θαη
ηα ηεηξάπιεπξα ΓΓΔΓ' θαη Γ'Γ'Δ'Γ, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ βξίζθνπκε εύθνια θαη όηη

ΓΓ'∩ΓΓ'∩ΔΔ'≡.

(6).

πλερίδνπκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ θαη θζάλνπκε ηειηθά ζηα αξκνληθά
ηεηξάπιεπξα ΛΜΝΜ' θαη Λ'Μ'Ν'Μ, από ηα νπνία παίξλνπκε:
ΛΛ'∩ΜΜ'∩ΝΝ'≡.

(ι).

Άξα, από ηηο (4), (5), (6),…., (ι), πξνθύπηεη ε ζρέζε (2).
2νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Πξόηαζε 51).
Δπεηδή ην δνζκέλν Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο
2λ εκείσλ είλαη Αξκνληθό (ππόζεζε), ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό (§ 23.2), ζα
έρεη αξκνληθά πρ ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΒ' θαη Α'Β'Γ'Β, νπόηε ζύκθσλα κε
ηελ Πξόηαζε 51 (αληίζηξνθν) (§ 9.12) , ζα είλαη

ΑΑ'∩ΒΒ'∩ΓΓ'≡.

(4).

Αθόκε, επεηδή από ηνλ νξηζκό ην δνζκέλν Εεύγνο, ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα
ηεηξάπιεπξα ΒΓΓΓ' θαη Β'Γ'Γ'Γ, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ,
βξίζθνπκε εύθνια όηη

ΒΒ'∩ΓΓ'∩ΓΓ' ≡.

(5).

Δπίζεο, επεηδή από ηνλ νξηζκό ην δνζκέλν Εεύγνο, ζα έρεη αξκνληθά θαη
ηα ηεηξάπιεπξα ΓΓΔΓ' θαη Γ'Γ'Δ'Γ, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ βξίζθνπκε εύθνια θαη όηη

ΓΓ'∩ΓΓ'∩ΔΔ'≡.

(6).

πλερίδνπκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ θαη θζάλνπκε ηειηθά ζηα αξκνληθά
ηεηξάπιεπξα ΛΜΝΜ' θαη Λ'Μ'Ν'Μ, από ηα νπνία παίξλνπκε:
ΛΛ'∩ΜΜ'∩ΝΝ'≡.

(ι).

Άξα, από ηηο (4), (5), (6),…., (ι), πξνθύπηεη ε ζρέζε (2).
3νο Σξόπνο (Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 172).
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο Εεύγνπο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ 172 (§ 25.4), πξνθύπηεη όηη ην
δεύγνο ηνύην, έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο. Γειαδή αιεζεύεη ε ζρέζε (2).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 177, πηζηεύνπκε, όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα ηελ Πξόηαζε 177, δελ αιεζεύεη ην αληίζηξνθν.
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(γ). Μέρξη ηώξα είδακε όηη, εθηόο από ην Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο έρνπλ θαη ηα
Αξκνληθά εμάπιεπξα, νθηάπιεπξα, δεθάπιεπξα, θηι (Πξνηάζεηο 104, 105,
106, αλίζηνηρα).
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 51, 104-106, 172.
25.10. Κξηηήξην Αξκνληθόηεηαο Εεύγνπο Κπξηήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ (Εεύγνο Κπξηήο Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Πνιππιεπξηθήο Γξακκήο).
Ύπαξμε εκείνπ Lemoine ζε Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ (εκαληηθή Ηδηόηεηα).
Κξηηήξην 178 (ρήκα 109).
Αλ Εεύγνο Κπξηήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, έρεη ηηο
δηαγώληέο ηνπ ζπληξέρνπζεο θαη ππάξρεη ζην επίπεδό ηνπ ζεκείν γηα ην
νπνίν νη απνζηάζεηο από ηηο πιεπξέο ηνπ, είλαη αλάινγεο κε ηηο αληίζηνηρεο πιεπξέο ηνπ, ηόηε θαη κόλν ηόηε ην Εεύγνο Κπξηήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ απηό, είλαη Αξκνληθό.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Θεσξνύκε ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) Αξκνληθό Εεύγνο Αλνηθηήο Κπξηήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ:Α, Β,
Γ, Γ, Δ,..,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν'.

(1).

(ρεηηθή νξνινγία ζηελ § 23.2). Θα δείμνπκε όηη ππάξρεη ζεκείν ' ζην επίπεδό ηνπ, γηα ην νπνίν είλαη:

πκ π' α π' β π' γ π' δ π' ε
π' κ
π α πβ π γ π δ π ε
=
=
=
=
=….=
=
=
=
=
=
=....=
=ι. (2).
γ
κ α' β '
γ ' δ' ε '
κ'
α β
δ ε
όπνπ πα, πβ,…., πκ, - π'α, π'β,…., π'κ, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ ', από
ηηο πιεπξέο ηνπ ΑΒ=α , ΒΓ=β,…, ΜΝ=κ,

Α'Β'=α' , Β'Γ'=β',…, Μ'Ν'=κ', αληί-

ζηνηρα.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ην θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) Εεύγνο Αλνηθηήο
Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, ηεο (1), είλαη αξκνληθό, ζύκθσλα
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κε ηελ Πξόηαζε 177 (§ 25.9), ζα έρεη ΑΑ'∩ΒΒ'∩ ΓΓ'∩ΓΓ'∩ΔΔ'∩…∩ ΝΝ'≡,
ελώ ζύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 23.2), απηό ζα έρεη αξκνληθά θαη ηα
ηεηξάπιεπξά ηνπ:
ΑΒΓΒ', ΒΓΓΓ', ΓΓΔΓ', ……,λ-2 ηεηξάπιεπξα
Α'Β'Γ'Β, Β'Γ'Γ'Γ, Γ'Γ'Δ'Γ,….,λ-2 ηεηξάπιεπξα

2(λ-2) ηεηξάπιεπξα.

(3).

Σνύην ζεκαίλεη όηη πρ ζην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΒ' νη δηαγώληέο ηνπ ΑΓ, ΒΒ', ζα
είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), νπόηε ζύκθσλα κε ηελ βνεζεηηθή
Πξόηαζε 6 (αληίζηξνθν) ηνπ Έςηινλ Μέξνπο, γηα ην ηξίγσλν ΑΒΓ ε ΒΒ' είλαη ζπκκεηξνδηάκεζόο ηνπ. Άξα, ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα (Γεσκεηξία [6] § 11-14.2), θάζε ζεκείν ηεο ΒΒ' ζα απέρεη από ηηο ΑΒ, ΒΓ απνζηάζεηο αλάινγεο ησλ πιεπξώλ απηώλ. Σνύην πξνθαλώο ζα ηζρύεη θαη γηα ην
ζεκείν  ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ δνζκέλν εγγεγξακκέλνπ ζε θύθιν
(ν) Εεύγνπο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, ην νπνίν αλήθεη θαη ζηελ ΒΒ', νπόηε γηα ην ζεκείν , ζα είλαη:

π α πβ
=
.
α β

(4).

Αλ εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ ζην αξκνληθό ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΓ' θαη εηδηθόηεξα ζην ηξίγσλν ΒΓΓ, απνδεηθλύνπκε όηη γηα ην  είλαη θαη:

πβ π γ
=
.
β
γ

(5).

Αθόκε, αλ ζπλερίζνπκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ θαη γηα ηα ππόινηπα
ηξίγσλα ΓΓΔ, ΓΔΕ,…,ΛΜΝ, βξίζθνπκε όηη γηα ην  είλαη θαη:

π γ πδ πδ πε
π ι πκ
=
,
=
,….,
=
.
γ
κ
δ δ ε
ι

(6).

Δπίζεο, από ηελ (3) πξνθύπηεη όηη πρ ζην ηεηξάπιεπξν Α'Β'Γ'Β νη δηαγώληέο ηνπ Α'Γ', Β'Β, ζα είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), νπόηε ζύκθσλα
κε ηελ βνεζεηηθή Πξόηαζε 6 (αληίζηξνθν) Έςηινλ Μέξνπο, γηα ην ηξίγσλν
Α'Β'Γ' ε Β'Β είλαη ζπκκεηξνδηάκεζόο ηνπ. Άξα, ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα (Γεσκεηξία [6] § 11-14.2), θάζε ζεκείν ηεο Β'Β ζα απέρεη από ηηο Α'Β',
Β'Γ' απνζηάζεηο αλάινγεο ησλ πιεπξώλ απηώλ. Σνύην πξνθαλώο ζα ηζρύεη θαη γηα ην ζεκείν  ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ δνζκέλνπ εγγεγξακκέλνπ ζε θύθιν (ν) Εεύγνπο Αλνηθηήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, ην νπνίν
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αλήθεη θαη ζηελ ΒΒ′, νπόηε γηα ην ζεκείν , ζα είλαη:

π' α π' β
=
.
α' β '

(7).

Αλ εξγαζζνύκε όπσο παξαπάλσ ζην αξκνληθό ηεηξάπιεπξν Β'Γ'Γ'Γ θαη
εηδηθόηεξα ζην ηξίγσλν Β'Γ'Γ', απνδεηθλύνπκε όηη γηα ην  είλαη θαη:

π' β π' γ
=
.
β'
γ'

(8).

Αθόκε, αλ ζπλερίζνπκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ θαη γηα ηα ππόινηπα
ηξίγσλα Γ'Γ'Δ', Γ'Δ'Ε',…,Λ'Μ'Ν', βξίζθνπκε όηη γηα ην  είλαη θαη:

π' γ π' δ π' δ π' ε
π' ι π' κ
=
,
=
,….,
=
.
γ ' δ' δ' ε '
ι ' κ'

(9).

Δμάιινπ, πρ από ηα όκνηα ηξίγσλα ΑΒ, Β'Α', πξνθύπηεη όηη:

π α π' α
=
.
α α'

(10).

πλεπώο, από ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο (4) – (10), εύθνια παίξλνπκε ηε ζρέζε (2), πνπ αιεζεύεη γηα ηελ ηνκή . Σνύην ζεκαίλεη όηη ην δεηνύκελν ζεκείν ' είλαη ην  ή '≡.
Γειαδή ην δεηνύκελν ζεκείν είλαη ην ζεκείν  πνπ ζπληξέρνπλ νη δηαγώληεο ηνπ δνζκέλνπ εγγεγξακκέλνπ ζε θύθιν (ν) Εεύγνπο Αλνηθηήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ ηεο (1).
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) Εεύγνο Αλνηθηήο Κπξηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ ηεο (1), έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζε
ζεκείν  θαη αιεζεύεη γηα ην  ε ζρέζε (2), ηόηε ζα απνδείμνπκε όηη ην δεύγνο απηό ζα είλαη αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, αθνύ αιεζεύεη ε (2), γηα ην  ζα είλαη:

π α πβ
=
.
α β

(4).

Σνύην, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Θεσξήκαηνο ηεο § 11-14.2 ηεο Γεσκεηξίαο [6], θαλεξώλεη όηη ην  αλήθεη ζηελ ζπκκεηξνδηάκεζν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεπξά ΑΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαη άξα, ζύκθσλα κε ην επζύ
ηεο παξαπάλσ βνεζεηηθήο Πξόηαζεο 6 (Έςηινλ Μέξνπο), νη ΒΒ' θαη ΑΓ
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είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), ή όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΒ' είλαη
αξκνληθό.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο, όηη αιεζεύνπλ θαη νη ππόινηπεο δηκειείο ηζόηεηεο
πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ (2), δειαδή ηηο:

πβ π γ
=
,
β
γ

π γ πδ
=
,
γ
δ

πδ πε
π ι πκ
=
,…,
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(11).

θαη αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο παξαπάλσ, βξίζθνπκε όηη θαη ηα ππόινηπα ηεηξάπιεπξα ηεο (3), ΒΓΓΓ', ΓΓΔΓ', ΓΔΕΔ', ΔΕΖΕ',….., Α'Β'Γ'Β,
Β'Γ'Γ'Γ, Γ'Γ'Δ'Γ,…, είλαη αξκνληθά, νπόηε, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ
Εεύγνπο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ (§ 23.2) θαη ην
δνζκέλν Εεύγνο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ ηεο (1),
είλαη πξαγκαηηθά Αξκνληθό.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ Πξόηαζε 178 (θξηηήξην), πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη εδώ.
(β). Αλάινγε Πξόηαζε (Κξηηήξην) έρνπκε απνδείμεη εδώ αιιά ζε άιιε ζέζε,
όηη αιεζεύεη θαη γηα ηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα, Οθηάπιεπξα, Γεθάπιεπξα,
θηι (Κξηηήξηα 112, 113, 114, θηι, αληίζηνηρα).
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 112, 113 - 115, 177.
ρόιην.
Μεηά ην παξαπάλσ Κξηηήξην 178 ηνπ Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ , παξαηεξνύκε όηη:
(α). Σν ζεκείν Lemoine ζε θάζε ηξίγσλν, έρεη ηελ ηδηόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία, ην ζεκείν απηό απέρεη από ηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ, απνζηάζεηο
αλάινγεο ησλ αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ηνπ (ηνπ ηξηγώλνπ).
(β). Αλάινγε ηδηόηεηα αιεζεύεη θαη γηα ηα Αξκνληθά ηεηξάπιεπξα, Δμάπιεπξα, Οθηάπιεπξα, Γεθάπιεπξα, θηι (Κξηηήξηα 112-114, θηι).
Γηα ηνλ ιόγν απηό ηελ ηνκή ησλ δηαγώλησλ ησλ Αξκνληθώλ Πνιππιεπξηθώλ Γξακκώλ, νλνκάζακε ζεκείν Lemoine ησλ Αξκνληθώλ Πνιππιεπξηθώλ Γξακκώλ ηνύησλ, νπόηε εμάγνπκε ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα.
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Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα θαη ζε αλαινγία κε απηά, πξνθύπηεη όηη:
Σν ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ θάζε Αξκνληθνύ Εεύγνπο Αλνηθηήο
Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, είλαη ΖΜΔΗΟ LEMOINE, γηα ην Αξκνληθό δεύγνο απηό.

Καηόπηλ ηνπ παξαπάλσ Κξηηεξίνπ 178, εμάγεηαη θαη έλα άιιν ζπκπέξαζκα:
Κάζε θπξηό Αξκνληθό Εεύγνο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, κε ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο, είλαη αξκνληθό, αλ θαη κόλν αλ, δηαζέηεη
ΖΜΔΗΟ LEMOINE, ην νπνίν ζπκπίπηεη ζην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ.

Δλαιιαθηηθόο Οξηζκόο Αξκνληθνύ Εεύγνπο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ..
πλεπώο, κεηά θαη ην παξαπάλσ δεύηεξν ζπκπέξαζκα, ζην εμήο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε θαη γηα ηα Αξκνληθό Εεύγνο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο
εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, ηνλ παξαθάησ Δλαιιαθηηθό Οξηζκό:

«Αξκνληθό Εεύγνο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ (Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Γξακκήο), νλνκάδεηαη θάζε θπξηό Εεύγνο Αλνηθηήο
Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, ηόηε θαη κόλν ηόηε, αλ ηνύην δηαζέηεη ΖΜΔΗΟ LEMOINE.

25.11. Καηαζθεπή Εεύγνπο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο
2λ εκείσλ, κε εθαξκνγή ηεο Νέαο καο Μεζόδνπ ησλ «ΑΡΜΟΝΗΚΩΝ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΩΝ». (Εεύγνο Κπξηήο Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Πνιππιεπξηθήο
Γξακκήο).
Πσο από Καλνληθό Εεύγνο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ Πξνθύπηεη Αξκνληθό (εκαληηθή Καηαζθεπή).
Γεληθά.
Πάληνηε πηζηεύακε όηη ε Αξκνληθή Γξακκή (πλεπζεηαθή θαη Οκνθπθιηθή),
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πξνθύπηεη από Καλνληθή Οκνθπθιηθή Γξακκή. Αιιά όκσο πσο;
Σε ιύζε ηεο Καηαζθεπήο Εεύγνπο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, κε βάζεη Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο
εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, παξά ηηο πξνζπάζεηέο καο, δελ κπνξέζακε λα
επηηύρνπκε κέρξη ηόηε πνπ επηλνήζακε ηελ Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
Έλαλ άιιν ηξόπν θαηαζθεπήο Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Γξακκήο, έρνπκε
δόζε κε ηελ Καηαζθεπή 172 (§ 25.4), όρη όκσο κε βάζε Καλνληθή Οκνθπθιηθή Γξακκή.
Σειηθά ε Καηαζθεπή απηή, επηηπγράλεηαη εύθνια κε ηελ εθαξκνγή ηεο Νέαο
καο Μεζόδνπ ησλ «Αξκνληθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ», (Βιέπε ζρεηηθά ζηελ §
21 θαη ην Πξόβιεκα Δηθνζαεηίαο 157, § 22.6), ηελ νπνία ζα εθαξκόζνπκε
θαη εδώ δεδνκέλνπ όηη ε κέζνδνο απηή κπνξεί εύθνια λα εθαξκνζηεί ζε
όια ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα, αιιά εδώ κε βάζε Καλνληθή Οκνθπθιηθή
Γξακκή.
Με ηε κέζνδν απηή επηηπγράλνπκε πξώηα ηελ θαηαζθεπή πλεπζεηαθήο θαη
ζηε ζπλέρεηα Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Γξακκήο.
Μηα πξώηε γεύζε ηεο εθαξκνγήο απηήο πήξακε ζηελ παξάγξαθν 24.5.
Ζ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο ζηελ θαηαζθεπή πλεπζεηαθήο θαη Οκνθπθιηθήο Γξακκήο είλαη ζύλζεηε θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε ΤΝΘΔΖ ησλ Καηαζθεπώλ 175 θαη 176 (ύλζεζε ησλ ζρεκάησλ 116 θαη 115).
ηα Πξνβιήκαηα 152-155 έρνπκε εθαξκόζεη ηε κέζνδν απηή γηα ηεηξάπιεπξα, εμάπιεπξα, νθηάπιεπξα, δεθάπιεπξα θαη ηώξα παξαθάησ γηα Εεύγνο
Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο θαη Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ.

Καηαζθεπή 179 (ρήκα 111).
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Εεύγνο Αξκνληθήο Κπξηήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, κε βάζεη Καλνληθό αληίζηνηρν
δεύγνο, θαη αληίζηξνθα, κε όκνην ηξόπν θαη κε βάζεη Αξκνληθό Οκνθπθιηθό
Εεύγνο λα θαηαζθεπαζηεί αληίζηνηρν Καλνληθό.
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Λύζε.
1/. Δπζύ.
α/. Αλάιπζε.
Δδώ καο δίλεηε ην Εεύγνο Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο
2λ εκείσλ: Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν',

(1).

πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν) θαη δεηάκε, κε βάζεη απηό θαη κε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο λα θαηαζθεπάζνπκε Εεύγνο
Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ:
Α1, Β1, Γ1, Γ1, Δ1,…,Ν1 – Α'1, Β'1, Γ'1, Γ'1, Δ'1,…,Ν'1.

(2).

Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο Καηαζθεπέο 175 (§ 25.7) θαη 176 (§ 25.8) θαη ηηο
ζπλζέζνπκε θαηάιιεια, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
β/. Καηαζθεπή.
Αξρηθά, εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο ζηελ Καηαζθεπή 175 (αληίζηξνθν) θαη
αθνύ νξίζνπκε ηπραίν ζεκείν  ζηνλ θύθιν (ν), ζρεκαηίδνπκε ηελ θαλνληθή
δέζκε (ΑΓΒΓΔ …Ν - Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν'), νη αθηίλεο ηεο νπνίαο ηέκλνπλ ηπραία
επζεία (ε), ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε,…,λ - α', β', γ', δ', ε',…,λ', αληίζηνηρα.
ηε ζπλέρεηα, εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο ζηελ Καηαζθεπή 176 (επζύ) θαη
αθνύ νξίζνπκε ηπραίν ζεκείν Σ ζε ηπραίν θύθιν (ν'), ζρεκαηίδνπκε ηε Γέζκε Σ(αβγδε…λ - α'β'γ'δ'ε'…λ'), ηεο νπνίαο νη αθηίλεο επαλαηέκλνπλ ηνλ
θύθιν (ν'), ζηα ζεκεία Α1, Β1, Γ1, Γ1, Δ1,…,Ν1 – Α'1, Β'1, Γ'1, Γ'1, Δ'1,…,Ν'1, αληίζηνηρα.
Λέκε όηη ην Εεύγνο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ Α1, Β1,
Γ1, Γ1, Δ1,…,Ν1 – Α'1, Β'1, Γ'1, Γ'1, Δ'1,…,Ν'1, είλαη ην δεηνύκελν Αξκνληθό.
γ/. Απόδεημε.
Αξρηθά εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο ζηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 175
(αληίζηξνθν) θαη απνδεηθλύνπκε, όπσο εθεί, όηη ην Εεύγνο ηεο Καλνληθήο
Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ α, β, γ, δ, ε,…,λ - α', β', γ',
δ', ε',…, λ', είλαη Αξκνληθό.
ηε ζπλέρεηα εξγαδόκαζηε, όπσο αθξηβώο ζηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο
176 (επζύ) θαη απνδεηθλύνπκε όηη ην Εεύγνο ηεο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ Α1, Β1, Γ1, Γ1, Δ1,…,Ν1 – Α'1, Β'1, Γ'1, Γ'1, Δ'1,…,Ν'1, είλαη Αξκνληθό.

644 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β′ Μέξνο.

2/. Αληίζηξνθν.
Γηα ην αληίζηξνθν αθνινπζνύκε ηελ αληίζηξνθε αθξηβώο πνξεία.
α/. Αλάιπζε.
Γειαδή, εδώ καο δίλεηαη ην Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ: Α1, Β1, Γ1, Γ1, Δ1,…, Ν1 – Α'1, Β'1, Γ'1, Γ'1, Δ'1,…,Ν'1,
πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν') θαη δεηάκε, κε βάζεη απηό θαη κε
θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο λα θαηαζθεπάζνπκε Εεύγνο
Καλνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ: Α, Β, Γ, Γ,
Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν'.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη εδώ ηηο Καηαζθεπέο 176 θαη 175 θαη ηηο ζπλζέζνπκε θαηάιιεια, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ Καηαζθεπή.
β/. Καηαζθεπή.
Αξρηθά, εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο ζηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 176
(αληίζηξνθν) θαη αθνύ νξίζνπκε ηπραίν ζεκείν Σ ζηνλ θύθιν (ν'), ζρεκαηίδνπκε ηε Γέζκε Σ(Α1Β1Γ1Γ1Δ1…Ν1 – Α'1Β'1Γ'1Γ'1Δ'1…Ν'1) νη αθηίλεο ηεο νπνίαο ηέκλνπλ ηπραία επζεία (ε), ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε,…,λ - α', β', γ', δ',
ε',…,λ', αληίζηνηρα.
ηε ζπλέρεηα, εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο ζηελ Καηαζθεπή 175 (επζύ) θαη
αθνύ νξίζνπκε ην έλα ηνπιάρηζηνλ «Οξζννπηηθό εκείν» , (σο ηνκή ησλ
θύθισλ κε δηακέηξνπο πρ ηα ηκήκαηα ββ', γγ'), ηνπ Εεύγνπο Αξκνληθήο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ: α, β, γ, δ, ε,…,λ - α', β', γ',
δ', ε',…,λ', γξάθνπκε ηπραίν θύθιν (ν), πνπ λα πεξλά από ην .
Αλ Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν'. είλαη ηα ζεκεία πνπ ε Γέζκε
Σ(αβγδε…λ - α'β'γ'δ'ε'…λ') ηεο νπνίαο νη αθηίλεο επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν
(ν), αληίζηνηρα, ιέκε όηη ην Εεύγνο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ
εκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν'. είλαη ην δεηνύκελν Καλνληθό.
[Αλ ν θύθινο (ν) είλαη δνζκέλνο θαη δελ πεξλά από ην , ηόηε εξγαδόκαζηε
όπσο αθξηβώο ζηελ Καηαζθεπή 175 (επζύ, § 2/), αλαθέξεηαη].
γ/. Απόδεημε.
Αξρηθά εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο ζηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 176
(αληίζηξνθν) θαη απνδεηθλύνπκε, όπσο εθεί, όηη ην Εεύγνο Αλνηθηήο πλεπζεηαθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ:
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α, β, γ, δ, ε,…,λ - α', β', γ', δ', ε',…,λ', είλαη Αξκνληθό.
ηε ζπλέρεηα εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο ζηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο
175 (επζύ) θαη απνδεηθλύνπκε, όπσο εθεί, όηη ε Γέζκε (αβγδε…λ’ α'β'γ'δ'ε'…λ'), ή (ΑΒΓΓΔ…Ν - Α'Β'Γ'Γ'Δ'…Ν'), είλαη Καλνληθή, νπόηε θαη ην
Εεύγνο Αξκνληθήο Αλνηθηήο Οκνθπθιηθήο εκεηνζεηξάο 2λ εκείσλ, Α, Β,
Γ, Γ, Δ,…,Ν - Α', Β', Γ', Γ', Δ',…,Ν', είλαη Καλνληθό θαη άξα είλαη ην δεηνύκελν.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν πξόβιεκα 179, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη ν παξαπάλσ ηξόπνο, εθαξκόδεηαη ζε κεγάιν πιήζνο
ζρεηηθώλ θαηαζθεπώλ. Σνύην ζεκαίλεη όηη απνηειεί κέζνδν, ηελ νπνία νλνκάζακε «Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό» (§ 21).
Σελ ιεπηνκεξή εξκελεία ηεο κεζόδνπ απηήο, πξνζπαζήζακε λα δώζνπκε
ζηελ πξάμε κε ηελ παξαπάλσ απόδεημε ηνπ Πξνβιήκαηνο 179.
(δ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν απηή, πξώηα καο πξνθύπηεη Αξκνληθή
πλεπζεηαθή 2λ-άδα θαη ζηε ζπλέρεηα Οκνθπθιηθή.
(ε). Ζ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ Μεζόδνπ, θαίλεηαη πνιύ παξαζηαηηθά θαη
μεθάζαξα ζην παξαπάλσ ζρήκα 111, ην νπνίν πξνθύπηεη πξνθαλώο από
ηελ ζύλζεζε ησλ ζρεκάησλ 115 θαη 116.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 74, 98, 152, 153, 154, 155, 173-176.
(ην Μέξνο Γέιηα, δίλνπκε θαη άιια ζρεηηθά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ησλ
Αξκνληθώλ Πνιύπιεπξσλ θαη Αξκνληθώλ Γξακκώλ, θπξίσο κε εθαξκνγή
ηεο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ).

25.12. Γεληθό πκπέξαζκα ηεο λέαο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
Ζ Μέζνδνο ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ εθαξκόδεηαη ζηε ιύζε Πξνβιεκάησλ:
(α). Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ (πλεπζεηαθώλ θαη Οκνθπθιηθώλ)
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Απιώλ, γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη εγγεγξακκέλα πνιύπιεπξα, ζπκκεηξηθά ζε κία δηαγώληό ηνπο (θπξία) (Πνξίζκαηα 158, 163, 165) θαη
Γηπιώλ, γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη εγγεγξακκέλα πνιύπιεπξα,
ζπκκεηξηθά ζε δύν θάζεηεο δηαγώληέο ηνπο (θπξίεο) (Πόξηζκα 167.)
(β). Αξκνληθώλ Πνιππιεπξσλ θαη Αξκνληθώλ Γξακκώλ (πλεπζεηαθώλ θαη
Οκνθπθιηθώλ) γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη Καλνληθά Πνιύπιεπξα θαη
Εεύγε Καλνληθώλ εγγεγξακκέλσλ Γξακκώλ, πνπ είλαη πξνθαλώο ζπκκεηξηθά ζε όιεο ηηο δηαγώληέο ηνπο (θπξίεο) (Καηαζθεπέο 152-157 θαη 179).

ΜΔΡΟ ΓΑΜΜΑ
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΜΔΡΟΤ ΑΛΦΑ
(Δθαξκνγέο Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ, Κπξίσο κε ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
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ΜΔΡΟ ΓΑΜΜΑ
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΜΔΡΟΤ ΑΛΦΑ
(Δθαξκνγέο Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ, Κπξίσο κε ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
26. Γεληθά.
Σν Μέξνο Γάκκα απνηειεί ζηελ νπζία επέθηαζε ηνπ Μέξνπο Άιθα θαη πεξηέρνληαη θάπνηα πξόζζεηα ζηνηρεία Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ (πλεπζεηαθώλ
θαη Οκνθπθιηθώλ), πνπ πξνέθπςαλ κεηά θαη ηελ γξαθή ηνπ Μέξνπο Βήηα.
Σα ζηνηρεία απηά ζα εληαρζνύλ πξνθαλώο ζην Μέξνο Άιθα ζε κηα λέα έθδνζε ηνπ βηβιίνπ.
Κπξίσο όκσο πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ κε ηελ ρξήζε ηεο Νέαο καο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, ηελ νπνία
έρνπκε αλαπηύμεη ζηελ παξάγξαθν 21 (πξνζαξκνζκέλε όκσο εδώ ζηηο
Αξκνληθέο Δλειίμεηο), θαζώο όηαλ γξαθόηαλ ην Μέξνο Άιθα, δελ είρακε
επηλνήζεη ηελ κέζνδν απηή.
εκεηώλνπκε όηη κε ηε ρξήζε ηεο ζεκαληηθήο απηήο Μεζόδνπ ηνπ «Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ», επηιύεηαη κεζνδηθά, εύθνια θαη ζθαηξηθά ην
πιείζηνλ ησλ Πξνβιεκάησλ ηεο Αξκνληθήο Γεσκεηξίαο, αθόκε θαη εθείλα
πνπ κέρξη ηώξα καο ήηαλ αδύλαηε ε ιύζε ηνπο.
Δηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο ζηηο Αξκνληθέο Δλειίμεηο, ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ νη Καλόλεο (Πνξίζκαηα), ηνπο νπνίνπο έρνπκε δώζεη κε
ηα Πνξίζκαηα 158 κέρξη 168.
Όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε παξαθάησ, θαηά ηηο εθαξκνγέο ηνπ Αξκνληθνύ
Μεηαζρεκαηηζκνύ, ζηηο Αξκνληθέο Δλειίμεηο:
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α. Οη Απιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο (πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο), πξνθύπηνπλ από εγγεγξακκέλα ζε θύθιν 2λ-πιεπξα, ζπκκεηξηθά σο πξνο κηα
δηαγώληό ηνπο, ή από εγγεγξακκέλα ζε θύθιν ξνκβνεηδή πνπ έρνπλ θνηλή
ηελ δηαγώληό ζηελ νπνία απηά είλαη ζπκκεηξηθά.
β. Οη Γηπιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο (πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο), πξνθύπηνπλ από εγγεγξακκέλα ζε θύθιν 2λ-πιεπξα, ζπκκεηξηθά σο πξνο δύν
θάζεηεο δηαγώληέο ηνπο, ή από εγγεγξακκέλα ζε θύθιν νξζνγώληα κε θνηλνύο ηνπο δύν άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπο.

650 .

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Γ′ Μέξνο.

27. Δηζαγσγή ηεο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ ζηηο Αξκνληθέο Δλειίμεηο.
27.1. Απιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο (πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο).
Όπσο θαη ζε άιιεο ζέζεηο αλαθέξακε, νη Απιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο (πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο), πξνθύπηνπλ από εγγεγξακκέλα ζε θύθιν
2λ-πιεπξα ζπκκεηξηθά σο πξνο κηα θύξηα δηαγώληό ηνπο, ή από εγγεγξακκέλα ζε θύθιν ξνκβνεηδή ηα νπνία έρνπλ θνηλή ηελ δηαγώληό ηνπο,
εθείλε πνπ είλαη άμνλαο ζπκκεηξίαο ηνπο.
27.2. Δθαξκνγέο Απιώλ Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ.
27.21. Καηαζθεπή Απιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ελόο Εεύγνπο
πδπγώλ εκείσλ (Βιέπε § 3.2, 8.11, 8.61 θαη Καηαζθεπή 135).
(Πσο από Δγγεγξακκέλν Ρνκβνεηδέο πξνθύπηεη Απιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε).
Καηαζθεπή 180 (ρήκα 100).
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή
Δλέιημε ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ, κε βάζεη Δγγεγξακκέλν Ρνκβνεηδέο, πνπ καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα, κε όκνην ηξόπν θαη κε βάζεη Απιή
Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ, πνπ καο
δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί Δγγεγξακκέλν Ρνκβνεηδέο,

.Λύζε.
1/. Δπζύ.
(α). Αλάιπζε.
Δδώ καο δίλεηε ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) ξνκβνεηδέο ΑΒΓΓ θαη δεηάκε, κε βάζεη απηό θαη κε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο λα
πάξνπκε Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα Β', Γ'
θαη κε έλα δεύγνο Α', Γ', πδπγώλ εκείσλ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην Πόξηζκα 158 (§ 22.61 Α), ηα Κξηηήξηα 35 θαη 75,
όπσο θαη ηηο παξαγξάθνπο 3.2, 8.11, 8.61, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ
θαηαζθεπή:
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(β). Καηαζθεπή.
Δξγαδόκαζηε, όπσο ζην επζύ (πξώηε πεξίπησζε) ηνπ Πνξίζκαηνο 158,
θαηαζθεπάδνπκε πξώηα ηελ πκκεηξηθή Γέζκε (ΑΒΓΓ) ή (αβγδ) θαη κεηά ηελ ηνκή απηήο κε επζεία (ε), νπόηε πξνθύπηεη ε πλεπζεηαθή Αξκνληθή
Δλέιημε ησλ Γηπιώλ εκείσλ β, δ θαη ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ α, γ.
ηε ζπλέρεηα Καηαζθεπάδνπκε ηελ Αξκνληθή Γέζκε Σ(αγβδ) ή Σ(Α'Γ'Β'Γ'),
ή ηελ Απιή Οκνθπθιηθή ζηνλ θύθιν (ν′) Αξκνληθή Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα Β', Γ' θαη ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ Α', Γ', ε νπνία ιέκε όηη
είλαη ε δεηνύκελε.
(γ). Απόδεημε.
ύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό νξηζκό (§ 3.1), εύθνια βξίζθνπκε όηη ε δέζκε
(ΑΒΓΓ) ή ε (αβγδ) είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηηο Β θαη Γ. Άξα νη ηνκέο
α, γ ηεο δέζκεο από ηελ επζεία (ε), ζα βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε
Γηπιά εκεία ηα β, δ, ή όηη ε ηεηξάδα εκείσλ α, β, γ, δ, είλαη αξκνληθή,
νπόηε θαη ε δέζκε Σ(αγβδ) ή Σ(Α'Γ'Β'Γ'), ζα είλαη αξκνληθή (Κξηηήξην 35).
Γειαδή ηα Α' θαη Γ', ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα Β', Γ', νπόηε ζύκθσλα κε ηνλ
νξηζκό ηεο παξαγξάθνπ 8.11, ηα ζεκεία Α', Γ', βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή
Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ηα Β', Γ'.
2/. Αληίζηξνθν.
Γηα ην αληίζηξνθν αθνινπζνύκε ηελ αληίζεηε πνξεία.
(α). Αλάιπζε.
Γειαδή, καο δίλεηαη ζε θύθιν (ν′), ε Αξκνληθή Δλέιημε ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ Α', Γ' θαη Γηπιώλ εκείσλ Β', Γ' θαη δεηάκε λα εγγξάςνπκε
ζηνλ θύθιν (ν) ξνκβνεηδέο ΑΒΓΓ, κε άμνλα ζπκκεηξίαο ηελ ΒΓ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε ην πόξηζα 158, ηα Κξηηήξηα 35 θαη 75, όπσο θαη ηηο
παξαγξάθνπο 8.11, 8.61, 3.2, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
Δξγαδόκαζηε όπσο ζην αληίζηξνθν (πξώηε πεξίπησζε), ηνπ πνξίζκαηνο
158, θαηαζθεπάδνπκε πξώηα ηε δέζκε Σ(Α'Γ'Β'Γ') ή Σ(αγβδ) ε νπνία ηέκλεη
ηελ επζεία (ε) ζηα ζεκεία α, β, γ, δ.
Δπεηδή ζέινπκε ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, πνπ ζα πξνθύςεη είλαη ζπκκεηξηθό
σο πξνο ηελ ΒΓ, γη’ απηό νξίδνπκε ην ζεκείν  ζηνλ θύθιν δηακέηξνπ βδ
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θαη ζηνλ θύθιν (ν). Γειαδή νξίδνπκε ηελ ηνκή  ησλ δύν θύθισλ απηώλ.
ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπκε ηε δέζκε (αγβδ), ε νπνία επαλαηέκλεη ηνλ
θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ θαη ιέκε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, είλαη ην
δεηνύκελν ξνκβνεηδέο, ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΓ.
[ηελ πεξίπησζε πνπ ν θύθινο δηακέηξνπ βδ δελ ηέκλεη ηνλ θύθιν (ν), ηόηε ρξεζηκνπνηνύκε βνεζεηηθό θύθιν, ίζν κε ηνλ θύθιν (ν), πνπ λα ηνλ ηέκλεη θαη αθνύ θαηαζθεπάζνπκε ην ΑΒΓΓ, ην κεηαθέξνπκε ζηνλ θύθιν (ν)].
(γ). Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, αθνύ ηα ζεκεία Α', Β', Γ', Γ' απνηεινύλ Αξκνληθή Δλέιημε,
από ηελ ππόζεζε, κε Γηπιά εκεία ηα Β', Γ' θαη Εεύγνο πδπγώλ εκείσλ
ηα Α', Γ', ην ηεηξάπιεπξν Α'Γ'Β'Γ' είλαη αξκνληθό, νπόηε ζύκθσλα κε ην
αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 35, ε δέζκε (Α'Γ'Β'Γ') ή (αγβδ) ζα είλαη αξκνληθή. Άξα θαη ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ α, γ, β, δ, ζα είλαη αξκνληθή, ή ηα
ζεκεία απηά ζα απνηεινύλ Αξκνληθό Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία ηα β, δ θαη
Εεύγνο πδπγώλ εκείσλ ηα α, γ.
Αθόκε, επεηδή ε ηεηξάδα ησλ ζεκείσλ α, γ, β, δ είλαη αξκνληθή θαη ε γσλία βδ είλαη νξζή, ζην ηξίγσλν αγ ε β ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο
αγ.
Άξα θαη ε Β είλαη ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΑΓ, νπόηε ΑΒ=ΒΓ θαη επεηδή
ε γσλία ΒΓ είλαη νξζή, ε ΒΓ είλαη δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (ν). πλεπώο
εύθνια βξίζθνπκε όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη πξαγκαηηθά ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΓ, δειαδή είλαη ην δεηνύκελν ξνκβνεηδέο.
(δ). Γηεξεύλεζε.
ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ζην ξνκβνεηδέο ΑΒΓΓ ε ΑΓ είλαη θαη απηή
δηάκεηξνο, ηόηε ηνύην ζα είλαη ηεηξάγσλν, νπόηε γηα ην επζύ εξγαδόκαζηε
όπσο παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 1/. Όζν γηα ην αληίζηξνθν γηα λα πάξνπκε ην ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ πξέπεη λα νξίζνπκε ηελ ηνκή  ησλ θύθισλ
δηακέηξσλ βδ θαη αγ (Οξζννπηηθό εκείν) (Βιέπε θαη Καηαζθεπή 152).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν πξόβιεκα 180, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
όηη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
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(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν απηή, πξώηα καο πξνθύπηεη Αξκνληθή
πλεπζεηαθή Δλέιημε θαη κεηά ε δεηνύκελε Αξκνληθή Δλέιημε (Με ηε Νέα
Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ δειαδή, επηηπγράλνπκε ηαπηόρξνλα θαη ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο).
(δ). Μία άιιε ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 180, ζηελ Καηαζθεπή 135).
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 61, 74, 75, 79, 99, 135, 158.
27.22. Καηαζθεπή Απιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ (Δπέθηαζε ησλ Καηαζθεπώλ 9, 10 θαη § 8.62).
(Πσο από Κπξηό Δγγεγξακκέλν πκκεηξηθό Δμάπιεπξν πξνθύπηεη Απιή
Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε).
Καηαζθεπή 181 (ρήκα 103).
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή
Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, κε βάζεη Δγγεγξακκέλν Κπξηό
πκκεηξηθό ζε Γηαγώληό ηνπ Δμάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα,
κε όκνην ηξόπν θαη κε βάζεη Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε δύν
Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί Δγγεγξακκέλν Κπξηό πκκεηξηθό ζε Γηαγώληό ηνπ Δμάπιεπξν.

.Λύζε.
1νο Σξόπνο (Βαζηδόκελνο ζηελ Καηαζθεπή 180).
1/. Δπζύ.
(α). Αλάιπζε.
Δδώ καο δίλεηαη ην εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) θπξηό ζπκκεηξηθό σο πξνο
ηελ ΒΔ εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ θαη δεηάκε, κε βάζεη απηό θαη κε θαηάιιεινπο
πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο λα πάξνπκε Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή
Δλέιημε κε δηπιά ζεκεία ηα Β', Δ' θαη κε δύν δεύγε Α', Γ' θαη Γ′, Ε′ πδπγώλ
εκείσλ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ Καηαζθεπή 180 (§ 27.21), ηα Κξηηήξηα 35 θαη
75, όπσο θαη ηηο παξαγξάθνπο 3.2, 8.11, 8.62, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή:
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(β). Καηαζθεπή.
Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 180, θαηαζθεπάδνπκε ην ζρήκα 103, ζην νπνίν
παξαηεξνύκε όηη ην ζπκκεηξηθό, σο πξνο ηελ ΒΔ, εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ,
απνηειείηαη από ηα δύν ξνκβνεηδή ηα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ, κε θνηλό άμνλα
ζπκκεηξίαο ηελ ΒΔ.
Έηζη, κε βάζε ηελ Καηαζθεπή 180 (επζύ), δηαπηζηώλνπκε όηη ζηελ επζεία
(ε) έρνπλ θαηαζθεπαζζεί νη αληίζηνηρεο δύν Αξκνληθέο Δλειίμεηο κε θνηλά
Γηπιά εκεία ηα β, ε θαη ηνπ ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ θάζε κηα, ήηνη
ηα α, γ ε κία θαη δ, δ ε άιιε.
Οκνίσο, κε βάζε ηελ Καηαζθεπή 180 (επζύ), δηαπηζηώλνπκε όηη ζηνλ θύθιν (ν′) έρνπλ θαηαζθεπαζζεί νη αληίζηνηρεο δύν Αξκνληθέο Δλειίμεηο κε
θνηλά Γηπιά εκεία ηα Β′, Δ′ θαη ηνπ ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ θάζε
κηα, ήηνη ηα Α′, Γ′ ε κία θαη Γ′, Ε′ ε άιιε.
Λέκε όηη ηε δεηνύκελε ελέιημε, απνηεινύλ ηα δύν Εεύγε πδπγώλ εκείσλ
Α′, Γ′ θαη Γ′, Ε′, κε Γηπιά εκεία ηα Β′, Δ′.
(γ). Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, αλ ζπλζέζνπκε ηηο παξαπάλσ θαηαζθεπαζζείζεο δύν ελειίμεηο ηνπ ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ θάζε κηα ηεο επζείαο (ε), ζα έρνπκε ηελ Αξκνληθή Δλέιημε ησλ δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ α, γ θαη δ, δ,
κε Γηπιά εκεία ηα β, ε.
Δπίζεο, αλ ζπλζέζνπκε ηηο παξαπάλσ θαηαζθεπαζζείζεο δύν ελειίμεηο
ηνπ ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ θάζε κηα ηνπ θύθινπ (ν′), ζα έρνπκε
ηελ Αξκνληθή Δλέιημε ησλ δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ Α′, Γ′ θαη Γ′, Ε′
θαη κε Γηπιά εκεία ηα Β′, Δ′, ε νπνία πξαγκαηηθά είλαη ε δεηνύκελε .
2/. Αληίζηξνθν.
Γηα ην αληίζηξνθν αθνινπζνύκε ηελ αληίζεηε πνξεία.
(α). Αλάιπζε.
Δδώ καο δίλεηαη ε Αξκνληθή Δλέιημε, κε δύν Εεύγε πδπγώλ εκείσλ Α′, Γ′
θαη Γ′, Ε′ θαη κε Γηπιά εκεία ηα Β′, Δ′ θαη δεηάκε, κε βάζεη απηά θαη κε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο λα πάξνπκε εγγεγξακκέλν ζε
θύθιν (ν) θπξηό ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΔ εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ Καηαζθεπή 180 (§ 27.2), ηα Κξηηήξηα 35 θαη 75,
όπσο θαη ηηο παξαγξάθνπο 3.2, 8.11, 8.62, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ
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θαηαζθεπή:
(β). Καηαζθεπή.
Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 180, θαηαζθεπάδνπκε ην ζρήκα 103. ζην νπνίν
παξαηεξνύκε όηη ε Αξκνληθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ Α′, Γ′
θαη Γ′, Ε′
θαη κε Γηπιά εκεία ηα Β′, Δ′, αλαιύεηαη ζηηο δύν Αξκνληθέο Δλειίμεηο κε
θνηλά Γηπιά εκεία ηα Β′, Δ′ θαη ηνπ ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ θάζε
κηα, ήηνη ηα Α′, Γ′ ε κία θαη Γ′, Ε′ ε άιιε, νπόηε κε βάζε ηελ Καηαζθεπή
180 (αληίζηξνθν), από απηέο πξνθύπηνπλ ζηελ επζεία (ε) αληίζηνηρα νη
δύν Δλειίμεηο ηνπ ελόο Εεύγνπο πδπγώλ εκείσλ ε θάζε κηα, από ηηο νπνίεο κε θαηάιιειε ζύλζεζε πξνθύπηεη κία ζπλεπζεηαθή ελέιημε ησλ δύν
Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
Έηζη, από ηηο δύν παξαπάλσ ελειίμεηο θαη κε βάζε ηελ Καηαζθεπή 180 (αληίζηξνθν), δηαπηζηώλνπκε όηη ηα δύν ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ είλαη
ξνκβνεηδή ηα νπνία έρνπλ θνηλό άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπο ηελ ΒΔ θαη από
ηα νπνία πξνθύπηεη ην δεηνύκελν ζπκκεηξηθό εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ.
(γ). Απόδεημε.
Πξαγκαηηθά, αλ ζπλζέζνπκε ηηο δύν παξαπάλσ ελειίμεηο ηεο επζείαο (ε)
πνπ ε κία έρεη Εεύγνο πδπγώλ εκείσλ ηα α, γ θαη ε άιιε ηα δ, δ, θαη κε
Εεύγνο Γηπιώλ εκείσλ ηα β, ε, ηόηε ζα πξνθύςεη ε Αξκνληθή Δλέιημε ησλ
δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ α, γ θαη δ, δ θαη κε Γηπιά εκεία ηα β, ε.
Δπίζεο, εύθνια δηαπηζηώλνπκε αλ ζπλζέζνπκε ηα δύν ξνκβνεηδή ΑΒΓΔ
θαη ΓΒΕΔ, πνπ έρνπλ θνηλό άμνλα ζπκκεηξίαο ηελ ΒΔ, πξνθύπηεη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, ην νπνίν εύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη είλαη ζπκκεηξηθό σο
πξνο ηελ ΒΔ.
2νο Σξόπνο (Βαζηδόκελνο ζην Πόξηζκα 159).
1/. Δπζύ.
(α). Αλάιπζε.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην Πόξηζκα 159, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ
θαηαζθεπή:
(β). Καηαζθεπή.
Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 180, θαηαζθεπάδνπκε ην ζρήκα 103, γηα ην νπνίν
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ιέκε όηη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α′, Γ′ θαη Γ′, Ε′, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία ηα Β′, Δ′ θαη όηη είλαη ε δεηνύκελε ελέιημε.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΔ, νη ΑΓ θαη
ΓΕ ζα είλαη θάζεηεο ζηελ ΒΔ, νπόηε, ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 159 (επζύ)
απηέο, κεηαζρεκαηίδνληαη ζηηο ζπδπγείο επζείεο Α′Γ′ θαη Γ′Ε′, κε ηελ Β′Δ′
θαη νη δύν.
πλεπώο, ζύκθσλα κε ηα γλσζηά, ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α′, Γ′ θαη Γ′, Ε′,
βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία ηα Β′, Δ′ θαη άξα πξαγκαηηθά είλαη ε δεηνύκελε.
2/. Αληίζηξνθν.
Γηα ην αληίζηξνθν αθνινπζνύκε ηελ αληίζεηε πνξεία.
(α). Αλάιπζε.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ην Πόξηζκα 159, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ
θαηαζθεπή:
(β). Καηαζθεπή.
Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 180, θαηαζθεπάδνπκε ην ζρήκα 103. γηα ην νπνίν
ιέκε όηη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη ην δεηνύκελν ζπκκεηξηθό σο πξνο
ηελ ΒΔ.
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή ηα δεύγε ζεκείσλ Α′, Γ′ θαη Γ′, Ε′, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε,
κε Γηπιά εκεία ηα Β′, Δ′, νη Α′Γ′ θαη Γ′Ε′, είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηελ Β′Δ′
Άξα, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Πνξίζκαηνο 159, νη Α′Γ′ θαη Γ′Ε′, κεηαζρεκαηίδνληαη ζηηο θάζεηεο επζείεο ΑΓ θαη ΓΕ ζηελ δηάκεηξν ΒΔ, νπόηε
εύθνια πξνθύπηεη όηη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη πξαγκαηηθά ην δεηνύκελν ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΔ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν πξόβιεκα 181, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη νη ιύζεηο ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα
θαη όηη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν απηή, πξώηα καο πξνθύπηεη Αξκνληθή
πλεπζεηαθή Δλέιημε θαη κεηά ε δεηνύκελε Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε.
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Με ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ δειαδή, επηηπγράλνπκε ηαπηόρξνλα θαη ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο.
(δ). ην ζρήκα 103, ε ελέιημε ηεο επζείαο (ε) είλαη δύν θιάδσλ, θαζώο ην 
ειήθζε ζην ηόμν ΑΕ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ παξαιιήισλ ΑΓ θαη ΓΕ.
Αλ ζέινπκε λα είλαη ελόο θιάδνπ, ζα πξέπεη ην  λα ιεθζεί ζηα ηόμα ΑΒΓ
ή ΓΔΕ.
(ε). Καηαζθεπή 181 θαη ε απόδεημή ηεο, είλαη δπλαηό λα βαζηζζεί ζην Πόξηζκα 162, ή ζην Πόξηζκα 163, ή ζηηο παξαγξάθνπο 3.3, 3.4 θαη 8.62 (Απιή Αξκνληθή Δλειημηκηθή Γέζκε ησλ ηξηώλ δεπγώλ αθηηλώλ), θηι.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 42, 4.5, 75, 135, 158, 159, 162, 163,
180.
27.23. Καηαζθεπή Απιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ηξηώλ Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ (ρεηηθή ε § 8.64).
(Πσο από Κπξηό Δγγεγξακκέλν πκκεηξηθό Οθηάπιεπξν πξνθύπηεη Απιή
Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε).
Καηαζθεπή 182 (ρήκα 104).
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή
Δλέιημε ηξηώλ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, κε βάζεη Δγγεγξακκέλν Κπξηό
πκκεηξηθό ζε Γηαγώληό ηνπ Οθηάπιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα, κε όκνην ηξόπν θαη κε βάζεη Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε
ηξηώλ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί Δγγεγξακκέλν Κπξηό πκκεηξηθό ζε Γηαγώληό ηνπ Οθηάπιεπξν.

.Λύζε.
Με βάζε ην Πόξηζκα 164 (22.61 Ε), θαηαζθεπάδνπκε ην ζρήκα 104.
Έηζη, κε βάζε ην ζρήκα απηό θαη κε αλάιπζε θαη ζύλζεζε ηνπ ίδηνπ ζρήκαηνο, ζε ζρήκαηα αλάινγα κε ηα ζρήκαηα 100 θαη 103, εθαξκόδνληεο θαη
εξγαδόκελνη όπσο θαη ζηηο Καηαζθεπέο 180 θαη 181, εύθνια ιύλνπκε θαη
ην Πξόβιεκα απηό, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ παξάγξαθν 8.6.4).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν πξόβιεκα 182, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
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ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
όηη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν απηή, πξώηα καο πξνθύπηεη Αξκνληθή
πλεπζεηαθή Δλέιημε θαη κεηά ε δεηνύκελε Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε.
Με ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ δειαδή, επηηπγράλνπκε ηαπηόρξνλα θαη ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο.
(δ). ην ζρήκα 104, ε ελέιημε ηεο επζείαο (ε) είλαη δύν θιάδσλ, θαζώο ην 
ειήθζε ζην ηόμν ΑΘ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ παξαιιήισλ ΑΓ θαη ΔΖ.
Αλ ζέινπκε λα είλαη ελόο θιάδνπ, ζα πξέπεη ην  λα ιεθζεί ζηα ηόμα ΑΒΓ
ή ΔΕΖ, πνπ βξίζθνληαη εθηόο ησλ παξαιιήισλ ΑΓ θαη ΔΖ.
(ε). Ζ Καηαζθεπή 182 θαη ε απόδεημή ηεο, είλαη δπλαηό λα βαζηζζεί ζην
Πόξηζκα 163, ή ζην Πόξηζκα 162, ή ζηηο παξαγξάθνπο 3.5, 3.6 θαη 8.64
(Απιή Αξκνληθή Δλειημηθή Γέζκε ησλ ηξηώλ δεπγώλ αθηηλώλ), θηι
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 35, 75, 135, 158, 159, 162-164, 180, 181.
27.24. Γελίθεπζε ησλ Καηαζθεπώλ 180-182.
Καηαζθεπή Απιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο λ Εεπγώλ πδπγώλ
εκείσλ.
(Πσο από Κπξηό Δγγεγξακκέλν πκκεηξηθό 2(λ+1)-πιεπξν πξνθύπηεη
Απιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε).
Αλ ζπλερίζνπκε όπσο ζηηο Καηαζθεπέο 180-182, εύθνια θαη κε όκνην ηξόπν, είλαη δπλαηό λα θαηαζθεπάζνπκε θαη νπνηνδήπνηε άιιε Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, εθαξκόδνληαο ηε
Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
Καηαζθεπή 183.
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή
Δλέιημε λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, κε βάζεη Δγγεγξακκέλν Κπξηό πκκεηξηθό ζε Γηαγώληό ηνπ 2(λ+1)-πιεπξν, πνπ καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα,
κε όκνην ηξόπν θαη κε βάζεη Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί Δγγεγξακκέλν
Κπξηό πκκεηξηθό ζε Γηαγώληό ηνπ 2(λ+1)-πιεπξν.
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.Λύζε.
Ζ ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο απηνύ, γηα νπνηνδήπνηε Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, πινπνηείηαη όπσο αθξηβώο
ζηηο Καηαζθεπέο 180- 182, κε θαηάιιειεο ζπλζέζεηο ηνύησλ.
πκπεξάζκαηα.
Μεηά ηηο παξαπάλσ Καηαζθεπέο 180-182 θαη ην Γεληθεπκέλν Πξόβιεκα
183, πξνθύπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα, γηα ηελ Αμία ηεο Μεζόδνπ
ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ:
(α). Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, πξνθύπηεη ηαπηόρξνλα κε Οκνθπθιηθή Απιή Αξκνληθή Δλέιημε λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ θαη πλεπζεηαθή.
(β). Ζ Καηαζθεπή Απιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ
(πλεπζεηαθήο ή Οκνθπθιηθήο), είλαη εύθνιε ππόζεζε κε ηελ εθαξκνγή
ηεο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
Γεληθέο Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν πξόβιεκα 183, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(α). Σν παξαπάλσ Γεληθό Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη
λέα θαη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Σνλ ιεπηνκεξή ηξόπν εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ απηήο ζηηο ελειίμεηο,
πξνζπαζήζακε λα δώζνπκε ζηελ πξάμε κε ηελ παξαπάλσ απόδεημε ησλ
Καηαζθεπώλ 180-182.
(γ). Ζ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ Μεζόδνπ, θαίλεηαη πνιύ παξαζηαηηθά θαη
μεθάζαξα ζηα παξαπάλσ ζρήκαηα 97-106, 111, 117-120, 122-128.
(ζ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο,28, 29, 30, 35, 64, 74, 75, 79, 99,102, 135,
145, 149, 158, 159, 162-164, 180-182.
27.3. Γηπιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο (πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο).
Όπσο θαη αιινύ αλαθέξακε, νη Γηπιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο (πλεπζεηαθέο
θαη Οκνθπθιηθέο), πξνθύπηνπλ από εγγεγξακκέλα ζε θύθιν 2λ-πιεπξα,
ζπκκεηξηθά σο πξνο δύν θάζεηεο δηαγώληέο ηνπο, ή από εγγεγξακκέλα ζε
θύθιν νξζνγώληα κε θνηλνύο ηνπο δύν άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπο.
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27.4. Δθαξκνγέο Γηπιώλ Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ.
27.41. Καηαζθεπή Γηπιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ.
(Πσο από Οξζνγώλην Πξνθύπηεη Γηπιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε).
Καηαζθεπή 184 (ρήκα 117).
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Γηπιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή
Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, κε βάζεη Οξζνγώλην, πνπ καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα, κε όκνην ηξόπν θαη κε βάζεη Γηπιή Οκνθπθιηθή
Αξκνληθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί Οξζνγώλην.
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Σχήμα 117.

.Λύζε.
1/. Δπζύ.
(α). Αλάιπζε.
Έζησ ην νξζνγώλην ΑΒΓΓ, ην νπνίν δεηάκε λα κεηαζρεκαηίζνπκε, ζε
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Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ (Οξηζκνί § 8.22
θαη 8.63), εγγεγξακκέλε ζε θύθιν (ν′), κε ηελ Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
Αλ νη δύν άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπ νξζνγώληνπ ΑΒΓΓ ηέκλνπλ ηνλ πεξίθπθιό ηνπ (ν) ζηα ζεκεία Δ, Ε, Ζ, Θ (όπσο ζην ζρήκα 117) θαη ιεθζεί ππόςε
ε Καηαζθεπή 181, γηα θάζε έλα ζπκκεηξηθό σο πξνο δηαγώληό ηνπ εμάπιεπξν ΑΘΓΓΖΒ θαη ΑΕΒΓΔΓ, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ Καηαζθεπή:
(β). Καηαζθεπή.
Οξίδνπκε ζηνλ θύθιν (ν) ηπραίν ζεκείν  θαη ζρεκαηίδνπκε ηηο δέζκεο
(ΑΘΓΓΖΒ) θαη (ΑΕΒΓΔΓ) ή (αζδγεβ) θαη (αδβγεδ), νη νπνίεο ηέκλνπλ
ηπραία επζεία (ε) ζηηο δύν εμάδεο ζεκείσλ α, ζ, δ, γ, ε, β θαη α, δ, β, γ, ε, δ.
ηε ζπλέρεηα ζηνλ θύθιν (ν) νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Σ θαη ζρεκαηίδνπκε
ηηο δέζκεο Σ(αζδγεβ) θαη Σ(αδβγεδ), ή Σ(Α′Θ′Γ′Γ′Ζ′Β′) θαη Σ(Α′Ε′Β′Γ′Δ′Γ′),
πνπ επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν′) ζηηο εμάδεο ζεκείσλ Α′, Θ′, Γ′, Γ′, Ζ′, Β′
θαη Α′, Ε′, Β′, Γ′, Δ′, Γ′, ηηο νπνίεο αλ ζπλζέζνπκε θαηάιιεια ηόηε ιέκε όηη
θαη νη δύν απνηεινύλ ηελ δεηνύκελε Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ.
(γ). Απόδεημε.
Απνδεηθλύνπκε, όπσο ζηελ απόδεημε ζηελ Καηαζθεπή 181, όηη νη δύν εμάδεο ζεκείσλ α, ζ, δ, γ, ε, β θαη α, δ, β, γ, ε, δ, απνηειεί ε θάζε κηα Απιή
Αξκνληθή Δλέιημε ησλ δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
Γειαδή, ε πξώηε κε Γηπιά εκεία ηα ζ, ε θαη δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ ηα α, δ θαη β, γ, θαη ε δεύηεξε κε Γηπιά εκεία ηα ε, δ θαη δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ ηα α, β θαη γ, δ, νπόηε νη δύν απηέο ελειίμεηο, κε
ζύλζεζε, ζα απνηειέζνπλ κία Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ (νξηζκνί § 2.24, 3.81, 8.63 θαη 7.14) (Βιέπε θαη Καηαζθεπέο
11, 30).
ύκθσλα κε ηελ Καηαζθεπή 181, θάζε κηα από ηηο δύν εμάδεο ζεκείσλ Α′,
Θ′, Γ′, Γ′, Ζ′, Β′ θαη Α′, Ε′, Β′, Γ′, Δ′, Γ′, απνηειεί Απιή Αξκνληθή Δλέιημε
ησλ δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
Γειαδή, ε πξώηε κε Γηπιά εκεία ηα Θ′, Ζ′ θαη δύν Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Α′, Γ′ θαη Β′, Γ′, θαη ε δεύηεξε κε Γηπιά εκεία ηα Δ′, Ε′ θαη δύν
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Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Α′, Β′ θαη Γ′, Γ′, νπόηε κε ζύλζεζή ηνπο νη δύν
απηέο ελειίμεηο, απνηεινύλ πξαγκαηηθά ηελ δεηνύκελε Γηπιή Αξκνληθή
Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ (νξηζκνί § 8.22 θαη 8.63) (Βιέπε θαη
Καηαζθεπή 43).
1/. Αληίζηξνθν.
(α). Αλάιπζε.
Έζησ όηη δίλεηαη Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε κε δύν Εεύγε Γηπιώλ εκείσλ
ηα Δ′, Ε′ θαη Ζ′, Θ′ θαη δύν Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Α′, Γ′ θαη Β′, Γ′, κε
βάζεη ηελ νπνία θαη ηδηαίηεξα ην ηεηξάπιεπξν Α′Β′Γ′Γ′ θαη κε εθαξκνγή
ηεο κεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, δεηείηαη λα κεηαζρεκαηηζζεί ζε νξζνγώλην ΑΒΓΓ, εγγεγξακκέλν ζε δνζκέλν θύθιν (ν).
Αλ αλαιύζνπκε ηε δνζκέλε Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε ζε δύν απιέο θαη αλ
ιεθζεί ππόςε ε Καηαζθεπή 181, νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή:
(β). Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν′) νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Σ θαη ζρεκαηίδνπκε ηηο δέζκεο
Σ(Α′Θ′Γ′Γ′Ζ′Β′) θαη Σ(Α′Ε′Β′Γ′Δ′Γ′) ή Σ(αζδγεβ) θαη Σ(αδβγεδ) νη νπνίεο ηέκλνληαη από ηπραία επζεία (ε) ζηηο εμάδεο ζεκείσλ α, ζ, δ, γ, ε, β θαη α, δ,
β, γ, ε, δ.
ηε ζπλέρεηα νξίδνπκε ηελ ηνκή  ησλ θύθισλ δηακέηξσλ εδ θαη εζ, νπόηε,
αλ δνζκέλνο θύθινο (ν) πεξλά από ην  θαη νη δέζκεο (αζδγεβ) θαη
(αδβγεδ) ή (ΑΘΓΓΖΒ) θαη (ΑΕΒΓΔΓ), επαλαηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν), ζηηο
εμάδεο ησλ ζεκείσλ Α, Θ, Γ, Γ, Ζ, Β θαη Α, Ε, Β, Γ, Δ, Γ, ησλ νπνίσλ ιέκε
όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, είλαη ην δεηνύκελν νξζνγώλην. [Αλ ν δνζκέλνο
θύθινο (ν) δελ πεξλά από ην , ηόηε ρξεζηκνπνηνύκε βνεζεηηθό θύθιν ίζν
κε ηνλ δνζκέλν (ν), πνπ λα πεξλά από ην  θαη αθνύ θαηαζθεπάζνπκε ην
νξζνγώλην ΑΒΓΓ, ην κεηαθέξνπκε ζηνλ θύθιν (ν)].
(γ). Απόδεημε.
Δπεηδή δίλεηαη όηη ηα νθηώ ζεκεία Α′ Θ′, Γ′, Δ′, Γ′, Ζ′, Β′, Ε′, απνηεινύλ Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, ε νπνία ιόγσ ησλ
ηδηνηήησλ ηεο (§ 8.63), αλαιύεηαη ζε δύν Απιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο δύν
Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, από ηηο νπνίεο ε πξώηε έρεη Γηπιά εκεία ηα
Ζ′, Θ′ δύν Εεύγε
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πδπγώλ εκείσλ ηα Α′, Γ′ θαη Β′, Γ′ θαη ε δεύηεξε κε Γηπιά εκεία ηα Δ′,
Ε′ θαη δύν Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Α′, Β′ θαη Γ′, Γ′, νπόηε, ζύκθσλα κα
ηελ Καηαζθεπή

181, αλ Σ είλαη ηπραίν ζεκείν ηνπ (ν′), νη δέζκεο

Σ(Α′Θ′Γ′Γ′Ζ′Β′) θαη Σ(Α′Ε′Β′Γ′Δ′Γ′) ή Σ(αζδγεβ) θαη Σ(αδβγεδ), ζα ηέκλνπλ
ηπραία επζεία (ε), ζε ζεκεία ηα νπνία απνηεινύλ δύν Απιέο Αξκνληθέο
Δλειίμεηο ησλ δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, ηηο νπνίεο αλ ζπλζέζνπκε
θαηάιιεια ζα απνηειέζνπλ κία Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, ηεο επζείαο (ε).
Έηζη, ζύκθσλα κε ηελ Καηαζθεπή 181, από θάζε κία Απιή Αξκνληθή Δλέιημε δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ ηεο επζείαο (ε), από ηηο δύν παξαπάλσ
Απιέο Δλειίμεηο, ζα πξνθύςεη θαη από έλα ζπκκεηξηθό εμάπιεπξν, αληίζηνηρα. Γειαδή ζα πξνθύςεη ην ζπκκεηξηθό , σο πξνο ηελ ΖΘ, εμάπιεπξν
ΑΘΓΓΖΒ θαη ην ζπκκεηξηθό, σο πξνο ηελ ΔΕ, εμάπιεπξν ΑΕΒΓΔΓ, θαζώο
θαη ην  αλήθεη θαη ζηνπο δύν θύθινπο δηακέηξσλ εζ θαη εδ (Οξζννπηηθό
εκείν, νξηζκόο § 7.14).
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ε ΖΘ είλαη κεζνθάζεηε ζηηο ΑΓ θαη ΒΓ,
άξα δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (ν) θαη όηη ΑΓ//ΒΓ.
Όκνηα βξίζθνπκε όηη θαη ε ΔΕ είλαη κεζνθάζεηε ζηηο ΑΒ θαη ΓΓ, άξα δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (ν) θαη όηη ΑΒ//ΓΓ.
πλεπώο, ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, είλαη ην δεηνύκελν νξζνγώλην, θαζώο
ηνύην είλαη θαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν (ν).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Οη δύν Γηπιέο Δλειίμεηο (ζπλεπζεηαθή θαη νκνθπθιηθή), πνπ παξαπάλσ θαηαζθεπάζζεθαλ είλαη αξκνληθέο θαη θπζηθά δηαζέηνπλ όιεο ηηο ηδηόηεηεο, πνπ ζηα πξνεγνύκελα ζηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. Όιεο απηέο νη ηδηόηεηεο είλαη δπλαηό θαη εδώ λα απνδεηρζνύλ εύθνια, αλ βαζηζζνύκε ζηα Πνξίζκαηα 169-179.
(β). Σν πξόβιεκα 184, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(γ). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
όηη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(δ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν απηή, πξώηα καο πξνθύπηεη Αξκνληθή
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πλεπζεηαθή Δλέιημε θαη κεηά ε δεηνύκελε Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε.
Με ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ δειαδή, επηηπγράλνπκε ηαπηόρξνλα θαη ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο.
(ε). ην ζρήκα 117, ε ελέιημε ηεο επζείαο (ε) είλαη ελόο θαη δύν θιάδσλ, θαζώο ην  ειήθζε ζην ηόμν ΑΕ, πνπ βξίζθεηαη έμσ από ηηο παξάιιειεο ΑΒ
θαη ΓΓ θαη κεηαμύ ησλ παξαιιήισλ ΑΓ θαη ΒΓ, αληίζηνηρα.
(ζη). Ζ απόδεημή ηεο Καηαζθεπήο 184, είλαη δπλαηό λα βαζηζζεί ζε Πνξίζκαηα ηεο παξαγξάθνπ 22.61.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 11, 31, 35, 43, 75, 180-183, 185.
27.42. Καηαζθεπή Γηπιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο ηεζζάξσλ
Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ.
(Πσο από Κπξηό Δγγεγξακκέλν πκκεηξηθό Γσδεθάπιεπξν πξνθύπηεη
Γηπιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε).
Καηαζθεπή 185 (ρήκα 106).
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Γηπιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή
Δλέιημε Σεζζάξσλ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, κε βάζεη Εεύγνο Οξζνγώλησλ Δγγεγξακκέλσλ ζηνλ ίδην θύθιν κε θνηλνύο ηνπο δύν άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπο, πνπ καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα, κε όκνην ηξόπν θαη κε βάζεη
Γηπιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε ηεζζάξσλ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη, λα θαηαζθεπαζηεί Εεύγνο Οξζνγώλησλ Δγγεγξακκέλσλ ζηνλ ίδην θύθιν κε θνηλνύο ηνπο δύν άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπο.

.Λύζε.
Με βάζε ην Πόξηζκα 167 (§ 22.61 Η), θαηαζθεπάδνπκε ην ζρήκα 106.
Έηζη, κε βάζε ην ζρήκα απηό θαη κε αλάιπζε θαη ζύλζεζε ηνπ ίδηνπ ζρήκαηνο, ζε δύν αλάινγα κε ην ζρήκα 117 ζρήκαηα, εθαξκόδνληεο θαη εξγαδόκελνη όπσο θαη ζηελ Καηαζθεπή 184, εύθνια ιύλνπκε θαη ην Πξόβιεκα
απηό.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν πξόβιεκα 185, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
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ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
όηη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν απηή, πξώηα καο πξνθύπηεη Αξκνληθή
πλεπζεηαθή Δλέιημε θαη κεηά ε δεηνύκελε Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε.
Με ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ δειαδή, επηηπγράλνπκε ηαπηόρξνλα θαη ηελ Καηαζθεπή Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο.
(δ). Ζ απόδεημή ηεο Καηαζθεπήο 185, είλαη δπλαηό λα βαζηζζεί ζε Πνξίζκαηα ηεο παξαγξάθνπ 22.61.
(ε). Μία άιιε δηαπξαγκάηεπζε δίλνπκε ζηελ Καηαζθεπή 44.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 31, 35, 43, 44, 75, 180-184, 186.
27.43. Γελίθεπζε ησλ Καηαζθεπώλ 184, 185.
Καηαζθεπή Γηπιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο 2λ Εεπγώλ πδπγώλ
εκείσλ.
(Πσο από Κπξηό Δγγεγξακκέλν πκκεηξηθό Πνιύπιεπξν πξνθύπηεη Γηπιή Αξκνληθή Οκνθπθιηθή Δλέιημε).
Αλ ζπλερίζνπκε όπσο ζηηο Καηαζθεπέο 184, 185, εύθνια θαη κε όκνην
ηξόπν, είλαη δπλαηό λα θαηαζθεπάζνπκε θαη νπνηνδήπνηε άιιε Γηπιή
Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε 2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, εθαξκόδνληαο ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
Καηαζθεπή 186.
Βαζηδόκελνη ζε θαηάιιεινπο πξνβνιηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη ηνκέο
από επζεία θαη θύθινπο, λα θαηαζθεπαζηεί Γηπιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή
Δλέιημε 2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, κε βάζεη λ Οξζνγώληα Δγγεγξακκέλα ζηνλ Ίδην Κύθιν, κε Κνηλνύο ηνπο δύν Άμνλεο πκκεηξίαο ηνπο, πνπ
καο δίλεηαη, θαη αληίζηξνθα, κε όκνην ηξόπν θαη κε βάζεη Γηπιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε 2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, πνπ καο δίλεηαη, λα
θαηαζθεπαζηνύλ λ Οξζνγώληα Δγγεγξακκέλα ζηνλ Ίδην Κύθιν, κε Κνηλνύο ηνπο δύν Άμνλεο πκκεηξίαο ηνπο.

.Λύζε.
Ζ ιύζε ηνπ Γεληθνύ Πξνβιήκαηνο απηνύ, γηα νπνηνδήπνηε Γηπιή
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Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε 2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ, πινπνηείηαη
όπσο αθξηβώο ζηηο Καηαζθεπέο 184, 185, κε θαηάιιειεο ζπλζέζεηο ηνύησλ.
πκπεξάζκαηα.
Μεηά ηηο παξαπάλσ Καηαζθεπέο 184, 185 θαη ην Γεληθεπκέλν Πξόβιεκα
186, πξνθύπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα, γηα ηελ Αμία ηεο Μεζόδνπ
ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ:
(α). Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, πξνθύπηεη ηαπηόρξνλα κε Οκνθπθιηθή Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε 2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ θαη πλεπζεηαθή.
(β). Ζ Καηαζθεπή Γηπιήο Αξκνληθήο Δλέιημεο 2λ Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ (πλεπζεηαθήο ή Οκνθπθιηθήο), είλαη εύθνιε ππόζεζε κε ηελ εθαξκνγή
ηεο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
Γεληθέο Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν πξόβιεκα 186, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην. Αλ ζέινπκε λα
ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(β). Σν παξαπάλσ Γεληθό Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη
λέα θαη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Σνλ ιεπηνκεξή ηξόπν εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ απηήο ζηηο ελειίμεηο,
πξνζπαζήζακε λα δώζνπκε ζηελ πξάμε κε ηελ παξαπάλσ απόδεημε ησλ
Καηαζθεπώλ 184, 185.
(δ). Ζ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ Μεζόδνπ, θαίλεηαη πνιύ παξαζηαηηθά θαη
μεθάζαξα ζηα παξαπάλσ ζρήκαηα 106, 117.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο, 30, 31, 158, 159, 162-164, 167, 180-185.
27.5 Γηάθνξεο Καηαζθεπέο πλεπζεηαθώλ θαη Σαπηόρξνλα Οκνθπθιηθώλ
Δλειίμεσλ, κε ηε Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
Δίλαη δπλαηό, αλ ζπλερίζνπκε λα εξγαδόκαζηε, όπσο ζηηο Καηαζθεπέο 180
έσο 188, λα έρνπκε θαη άιιεο Καηαζθεπέο Δλειίμεσλ πλεπζεηαθώλ θαη
Οκνθπθιηθώλ ηαπηόρξνλα, εθαξκόδνληεο ηελ Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, όπσο παξαθάησ θαίλεηαη κε ηηο Καηαζθεπέο 187 θαη 188.
Σνύην όκσο ην αθήλνπκε γηα άιιε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ, αιιά θαη γηα άζθεζε θαη εκπέδσζε ηνύησλ, από ηνπο θίινπο ηεο Γεσκεηξίαο.

667 . πκπιήξσκα πλεπζεηαθώλ - Οκνθπθιηθώλ Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ.

Έηζη, είλαη δπλαηό, κε ηελ Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, λα
έρνπκε ηε ιύζε ησλ παξαθάησ δεπγώλ Πξνβιεκάησλ πλεπζεηαθώλ θαη
Οκνθπθιηθώλ Δλειίμεσλ, θαηά ηηο παξαθάησ αληηζηνηρίεο Πξνβιεκάησλ:
12 → 46, 13 θαη 27 → 47, 14 → 48, 20 → 52, 21 → 53, θηι.
27.51. Καηαζθεπή Απιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ.
Λύζε ησλ Πξνβιεκάησλ 9, 10 θαη 42 (§ 9.3), κε ηε Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ
Μεηαζρεκαηηζκνύ.
Καηαζθεπή 187 (ρήκα 118).
ε θύθιν (ν′), δίλεηαη ε δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζεκείσλ Α′, Γ′, Γ′, Ε′. Αλ ηα
δεύγε ζεκείσλ Α′, Γ′ θαη Γ′, Ε′ απνηεινύλ ηα δύν Εεύγε πδπγώλ εκείσλ
Απιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο, δεηείηαη λα θαζνξηζζεί ην δεύγνο
ησλ Γηπιώλ ζεκείσλ Β′, Δ' ηεο ελέιημεο κε ηε Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ,

ή κε άιιε δηαηύπσζε:

Γίλεηαη θύθινο (ν′) θαη ε ηεηξάδα ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζεκείσλ ηνπ Α′, Γ′,
Γ′, Ε′. Να απνδεηρζεί, κε ηε Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, όηη
ππάξρεη έλα κόλν δεύγνο ζεκείσλ Β′, Δ' ηνπ ίδηνπ θύθινπ (ν′), ην νπνίν
ρσξίδεη αξκνληθά θαη ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α′-Γ′ θαη Γ′-Ε′.

Λύζε.
(α). Αλάιπζε.
Τπνζέηνπκε όηη ηα δεηνύκελα Γηπιά εκεία ηεο ελέιημεο θαζνξίζζεθαλ θαη
είλαη ηα Β′, Δ′.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ Καηαζθεπή 181 (§ 27.22) (αληίζηξνθν) θαη ηνλ
γη 16 (§ 6.10), εύθνια θαηαζθεπάδνπκε ην ζρήκα 118, σο εμήο:
ηνλ θύθιν (ν′) νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν T θαη ζρεκαηίδνπκε ηε δέζκε
Σ(Α′Β′Γ′Γ′Δ′Ε′) ή Σ(αβγδεδ).
Αλ ηελ δέζκε απηή ηκήζνπκε κε ηπραία επζεία (ε), ζύκθσλα κε ηελ θαηαζθεπή 181 (αληίζηξνθν), ζα πξνθύςεη ε Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά
εκεία ηα β, ε θαη δύν Εεύγε πδπγώλ εκείσλ α, γ θαη δ, δ.
Αλ γξάςνπκε ηόμα θύθισλ κε ρνξδέο ηηο αδ θαη γδ θαη ίζεο νμείεο (θαηά
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πξνηίκεζε) γσλίεο, πξνο ην ίδην κέξνο ηηο (ε) θαη αλ ηα ηόμα απηά ηέκλνληαη ζε ζεκείν , ηόηε ζρεκαηίδεηαη ε δέζκε (αβγδεδ) ή (ΑΒΓΓΔΕ).
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Σχήμα 118.
Φ

Δπεηδή είλαη ∠αδ= ∠γδ ⇒∠αδ= ∠γδ, δειαδή ε δέζκε (αδδγ) είλαη
ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ ε θαη άξα, ζύκθσλα κε ηνλ γη 16, ην ζεκείν 
ζα αλήθεη ζηνλ Απνιιώλην θύθιν δηακέηξνπ βε.
Αλ (ν) είλαη ηπραίνο θύθινο πνπ πεξλά από ην , ηόηε ε δέζκε (αβγδεδ)
επαλαηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε.
Δπεηδή ζα είλαη θαη ∠ΑΓ= ∠ΓΕ ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΓΕ είλαη ηξαπέδην κε
ΑΓ // ΓΕ.
Αιιά, εύθνια βξίζθνπκε θαη όηη: ∠ΑΓΒ= ∠Βα=∠βγ= ∠ΒΓ= ∠ΒΑΓ ή

∠ΑΓΒ= ∠ΒΑΓ ⇒ΑΒ=ΒΓ.
Με αλάινγν ηξόπν βξίζθνπκε θαη όηη ΓΔ=ΔΕ, νπόηε ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΔ, πνπ ζα είλαη θαη δηάκεηξνο ηνπ
θύθινπ (ν), θαζώο είλαη θαη ∠βε= ∠ΒΔ=1L.
Μεηά ηα παξαπάλσ, βιέπνπκε όηη ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ θαηαζθεπάδεηαη,
νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θαηαζθεπή.
β). Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν′), νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Σ.
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Ζ δέζκε Σ(Α′Γ′Γ′Ε′) ηέκλεη ηπραία επζεία (ε) ζηα ζεκεία α, γ, δ, δ. Γξάθνπκε
ηόμα κε ρνξδέο αδ θαη γδ θαη ίζεο νμείεο γσλίεο, πνπ ηέκλνληαη ζε ζεκείν
.
Δπεηδή ∠αδ= ∠γδ ⇒∠ΑΕ= ∠ΓΓ, νπόηε ΑΕ=ΓΓ θαη άξα ΑΓ // ΓΕ.
Φέξνπκε ηελ θάζεηε δηάκεηξν ζηηο ΑΓ θαη ΓΕ, πνπ ηέκλνπλ ηνλ (ν) ζηα ζεκεία Β θαη Δ.
Με βάζεη ηα Β θαη Δ νξίδνπκε εύθνια ηηο ηνκέο β θαη ε ηεο (ε) θαη ηέινο ηηο
ηνκέο Β′ θαη Δ′ ηνπ θύθινπ (ν′), νη νπνίεο ιέκε όηη είλαη ηα δεηνύκελα Γηπιά εκεία ηεο ελέιημεο, πνπ έρεη Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Α′, Γ′ θαη Γ′,
Ε.′
(γ). Απόδεημε.)
Δπεηδή ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΔ, αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ απόδεημε ηνπ επζέσο ηεο Καηαζθεπήο 181, απνδεηθλύνπκε όηη ηα ζεκεία α, β, γ, δ, ε, δ θαη ηα Α′, Β′, Γ′, Γ′, Δ′, Ε′, απνηεινύλ
Απιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο ησλ δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ ε θάζε κηα
θαη Γηπιά εκεία β, ε ε πξώηε θαη Β′, Δ′ ε δεύηεξε. Γειαδή νξίζακε ηα δεηνύκελα Γηπιά εκεία Β′, Δ′, ηεο ελέιημεο.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Από ηελ Καηαζθεπή 187 πξνθύπηεη όηη νξίζζεθαλ ηα Γηπιά εκεία Β′,
Δ′, ηεο ελέιημεο, ρσξίο ηε ρξήζε ησλ πόισλ θαη πνιηθώλ, πνπ ζηελ Καηαζθεπή 42, είρακε ρξεζηκνπνηήζεη. Δδώ, όπσο είδακε, ρξεζηκνπνηήζακε
ηε κέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
όηη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν απηή, πξώηα καο πξνθύπηνπλ ηα Γηπιά εκεία β, ε Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο θαη κεηά ηα δεηνύκελα
Γηπιά εκεία Β′, Δ′, Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Δλέιημεο (Καηαζθεπή 42). Με
ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ δειαδή, επηηπγράλνπκε
ηαπηόρξνλα θαη ηελ Καηαζθεπή ησλ Γηπιώλ εκείσλ θαη Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο (Καηαζθεπέο 9 θαη 10).
(δ). Ζ απόδεημή ηεο Καηαζθεπήο 187, είλαη δπλαηό λα βαζηζζεί ζε Πνξίζκαηα ηεο παξαγξάθνπ 22.61.
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(ε). Σνλ ιεπηνκεξή ηξόπν εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ απηήο ζηηο Απιέο Δλειίμεηο, πξνζπαζήζακε λα δώζνπκε ζηελ πξάμε κε ηελ παξαπάλσ απόδεημε ησλ Καηαζθεπώλ 180-183.
(ζη). Ζ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ Μεζόδνπ, θαίλεηαη πνιύ παξαζηαηηθά
θαη μεθάζαξα ζην παξαπάλσ ζρήκα 118.
(δ). Αλ ιεθζνύλ ππόςε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 8.62 θαη ζε θάπνηα από ηα Πνξίζκαηα 158-168, ή ηελ Καηαζθεπή 42, ηόηε εύθνια κπνξνύκε λα ιύζνπκε ην Πξόβιεκα 9 (§ 6.3), κε βάζεη ηελ Θεσξία Πόισλ θαη
Πνιηθώλ.
Πξαγκαηηθά, ζην ζρήκα 118, αλ ζηελ επζεία (ε), δίλνληαη ηα ζεκεία α, γ, δ,
δ θαη δεηνύληαη ηα Γηπιά εκεία β, ε ελέιημεο, ηόηε νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν
Σ ζηνλ θύθιν (ν′) θαη ηηο ηνκέο Α′, Γ′, Γ′, Ε′, εξγαδόκαζηε όπσο ζηελ Καηαζθεπή 42 θαη αθνύ νξίζνπκε ηηο ηνκέο Ρ, Φ, Κ ≡ Α′ Γ′ ∩Γ′Ε′, εύθνια θαζνξίδνληαη θαη νη ηνκέο Β′, Δ′ θαη από απηέο ηα δεηνύκελα ζεκεία β, ε.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 1, 9. 10, 16, 42, 180-186, 188.
27.52. Καηαζθεπή Γηπιήο Οκνθπθιηθήο Αξκνληθήο Δλέιημεο δύν Εεπγώλ
πδπγώλ εκείσλ.
Λύζε ησλ Πξνβιεκάησλ 11 (§ 6.5) θαη 43 (§ 9.4), κε ηε Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
Καηαζθεπή 188 (ρήκα 117).
ε θύθιν (ν′), δίλεηαη ε δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζεκείσλ Α′, Β′, Γ′, Γ′, ηα ζεκεία ηεο νπνίαο απνηεινύλ Γηπιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε, κε δύν
Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Α′, Γ′ θαη Β′, Γ′ ηεο κηαο απιήο ελέιημεο θαη ηα
ηξία δεύγε ζπδπγώλ ζεκείσλ Α′, Β′ - Ζ′, Θ′ θαη Γ′, Γ′ ηεο άιιεο απιήο ελέιημεο θαη δεηείηαη λα θαζνξηζζνύλ ηα δύν δεύγε ησλ Γηπιώλ εκείσλ ηνπο
Ζ′, Θ' θαη Δ′, Ε′, αληίζηνηρα, κε ηε Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ,
ή κε άιιε δηαηύπσζε:
ε θύθιν (ν′) δίλεηαη ε δηαηεηαγκέλε ηεηξάδα ζεκείσλ ηνπ Α′, Β′, Γ′, Γ′. Να
απνδεηρζεί όηη ππάξρεη έλα κόλν δεύγνο ζεκείσλ Ζ′, Θ' ηνπ ίδηνπ θύθινπ
(ν′), ηα νπνία ρσξίδνπλ αξκνληθά ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α′, Γ′ θαη Β′, Γ′ θαη
έλα κόλν δεύγνο ζεκείσλ Δ′, Ε' ηνπ ίδηνπ θύθινπ (ν′), ηα νπνία ρσξίδνπλ
αξκνληθά ηα ηξία δεύγε ζεκείσλ Α′, Β′ - Ζ′, Θ′ θαη Γ′, Γ′.
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Λύζε.
(α). Αλάιπζε.
Τπνζέηνπκε όηη ηα δύν Εεύγε Γηπιώλ εκείσλ ηεο Γηπιήο Δλέιημεο, θαηαζθεπάζζεθαλ θαη είλαη ηα Ζ′, Θ′ θαη Δ′, Ε′.
ύκθσλα κε ηελ Καηαζθεπή 184 (αληίζηξνθν), εύθνια θαηαζθεπάδνπκε
πξώηα, ζε επζεία (ε), ηελ Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ δύν Εεπγώλ πδπγώλ εκείσλ α, β θαη γ, δ κε Γηπιά ηνπο εκεία ηα δύν Εεύγε ε, ζ θαη ε, δ,
θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνύ νξίζνπκε ην Οξζννπηηθό εκείν  (§ 7.14), θαηαζθεπάδνπκε ζε θύθιν (ν) πνπ λα πεξλά από ην , ην Οξζνγώλην ΑΒΓΓ,
αιιά θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Ζ, Θ θαη Δ, Ε γηα ην νπνίν νξζνγώλην νη
ΖΘ θαη ΔΕ είλαη νη δύν άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπ, πνπ είλαη πξνθαλώο θάζεηνη κεηαμύ ηνπο θαη δηάκεηξνη ηνπ θύθινπ (ν).
Παξαηεξνύκε όηη ηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ είλαη ζηαζεξά ζηνλ θύθιν (ν) θαη θαηαζθεπάδνληαη, θαζώο ηα ζεκεία Α′, Β′, Γ′, Γ′, δίλνληαη.
Έηζη, θαηαζθεπάδεηαη ην νξζνγώλην ΑΒΓΓ, άξα θαη νη άμνλεο ζπκκεηξίαο
ηνπ ΖΘ θαη ΔΕ, νπόηε νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ Καηαζθεπή.
(β). Καηαζθεπή.
ηνλ θύθιν (ν′) νξίδνπκε ηπραίν ζεκείν Σ θαη έζησ όηη ε δέζκε Σ(Α′Β′Γ′Γ′)
ηέκλεη ηελ επζεία (ε) ζηα ζεκεία α, β, γ, δ, αληίζηνηρα.
Με δηακέηξνπο ηα αγ θαη βδ γξάθνπκε θύθινπο πνπ ηέκλνληαη ζε ζεκείν .
Αλ ε δέζκε (αβγδ) επαλαηέκλεη ηνλ θύθιν (ν) ζηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, ιέκε
όηη ην ΑΒΓΓ είλαη νξζνγώλην, ηνπ νπνίνπ νη άμνλεο ζπκκεηξίαο ΖΘ θαη ΔΕ
εύθνια θαηαζθεπάδνληαη.
ηε ζπλέρεηα, κε βάζεη ην νξζνγώλην ΑΒΓΓ θαη ηα ζεκεία ηεο ηνκήο Ζ, Θ
θαη Δ, Ε ησλ αμόλσλ ζπκκεηξίαο ηνπ θαη ηνπ θύθινπ (ν), εύθνια, όπσο ζην
επζύ ηεο Καηαζθεπήο 184 θαηαζθεπάδνπκε ζηελ επζεία (ε) ηα ζεκεία α, β,
γ, δ, ε, δ, ε, ζ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ θύθιν (ν′) ηα ζεκεία Α′, Β′, Γ′, Γ′, Δ′, Ε′,
Ζ′, Θ′, ηα νπνία ιέκε όηη απνηεινύλ Γηπιή Δλέιημε, ηεο νπνίαο ηα δύν δεηνύκελα Εεύγε Γηπιώλ εκείσλ είλαη ηα Ζ′, Θ′ θαη Δ′, Ε′.
(γ). Απόδεημε.)
Δπεηδή νη γσλίεο αγ θαη βδ ή ΑΓ θαη ΒΓ είλαη νξζέο, νη ΑΓ θαη ΒΓ είλαη
δηάκεηξνη ηνπ θύθινπ (ν). Άξα ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη πξαγκαηηθά
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νξζνγώλην θαη νη δύν άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπ ΖΘ θαη ΔΕ είλαη δηάκεηξνη
ηνπ θύθινπ (ν).
Έηζη, αθνύ ηα ζεκεία Α′, Β′, Γ′, Γ′, Δ′, Ε′, Ζ′, Θ′, ηα θαηαζθεπάζακε κε βάζεη ηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, ζύκθσλα κε ηελ απόδεημε ηνπ επζέσο
ηεο Καηαζθεπήο 184 θαη ηα ζεκεία Α′, Β′, Γ′, Γ′, Δ′, Ε′, Ζ′, Θ′, ζα απνηεινύλ
Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε κε δύν Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα Α, Β θαη Γ, Γ
θαη δύν Εεύγε Γηπιώλ εκείσλ ηα Ζ′, Θ′ θαη Δ′, Ε′, νπόηε πξαγκαηηθά ηα
Ζ′, Θ′ θαη Δ′, Ε′, είλαη ηα δεηνύκελα Γηπιά εκεία ηεο Δλέιημεο, θαζώο αλήθνπλ θαη ζηνλ θύθιν (ν′) θαη νη Ζ′Θ′ θαη

Δ′Ε′ είλαη ζπδπγείο, αθνύ

πξνέξρνληαη από ηηο ΖΘ, ΔΕ πνπ είλαη θάζεηεο κεηαμύ ηνπο [Πόξηζκα 159
(επζύ)].
[Μία άιιε απιή ιύζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 188, είλαη δπλαηό λα έρνπκε, αλ
εθαξκόζνπκε δύν θνξέο ηελ Καηαζθεπή 187. Μία θνξά γηα ηνλ θαζνξηζκό
ησλ Γηπιώλ εκείσλ Ζ′, Θ′ θαη κία άιιε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ Γηπιώλ
εκείσλ Δ′ Ε′. Πξνζνρή όκσο εδώ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ζεκείνπ , πνπ
πξέπεη λα είλαη Οξζννπηηθό (§ 7.14), ην νπνίν θαζνξίδεηαη από ηελ ηνκή
ησλ θύθισλ δηακέηξσλ εδ θαη εζ].
Παξαηεξήζεηο.
(α). Από ηελ Καηαζθεπή 188 πξνθύπηεη όηη νξίζζεθαλ ηα Γηπιά εκεία Ζ′,
Θ′ θαη Δ′, Ε′, ηεο ελέιημεο, ρσξίο ηε ρξήζε ησλ πόισλ θαη πνιηθώλ, πνπ
ζηελ Καηαζθεπή 43, είρακε ρξεζηκνπνηήζεη. Δδώ, όπσο είδακε, πεηύρακε
απόδεημε κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
όηη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ,
πξώηα καο πξνθύπηνπλ ηα Γηπιά εκεία ε, ζ θαη ε, δ Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο θαη κεηά ηα δεηνύκελα Γηπιά εκεία Ζ′, Θ′ θαη Δ′, Ε′, Αξκνληθήο Οκνθπθιηθήο Δλέιημεο. Με ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ δειαδή, επηηπγράλνπκε ηαπηόρξνλα θαη ηελ Καηαζθεπή ησλ Γηπιώλ εκείσλ Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο Δλέιημεο.
(δ). Ζ απόδεημή ηεο Καηαζθεπήο 188, είλαη δπλαηό λα βαζηζζεί ζε Πνξίζκαηα ηεο παξαγξάθνπ 22.61.
(ε). Σνλ ιεπηνκεξή ηξόπν εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ απηήο ζηηο Γηπιέο
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Δλειίμεηο, πξνζπαζήζακε λα δώζνπκε ζηελ πξάμε κε ηελ παξαπάλσ
απόδεημε ησλ Καηαζθεπώλ 184-186.
(ζη). Ζ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ Μεζόδνπ, θαίλεηαη βήκα- βήκα, πνιύ
παξαζηαηηθά θαη μεθάζαξα ζην παξαπάλσ ζρήκα 117.
(δ). Αλ ιεθζνύλ ππόςε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 8.63 θαη ζε θάπνηα από ηα Πνξίζκαηα 158-168, ή ηελ Καηαζθεπή 43, ηόηε εύθνια κπνξνύκε λα ιύζνπκε ην Πξόβιεκα 11 (§ 6.5), κε βάζεη ηελ Θεσξία Πόισλ θαη
Πνιηθώλ.
Πξαγκαηηθά, ζην ζρήκα 117, αλ ζηελ επζεία (ε), δίλνληαη ηα ζεκεία α, β, γ,
δ θαη δεηνύληαη ηα Γηπιά εκεία ε, ζ θαη ε, δ ελέιημεο, ηόηε νξίδνπκε ηπραίν
ζεκείν Σ ζηνλ θύθιν (ν′) θαη ηηο ηνκέο Α′, Β′, Γ′, Γ′, εξγαδόκαζηε όπσο
ζηελ Καηαζθεπή 43 θαη αθνύ νξίζνπκε ηηο ηνκέο Ρ, Φ, Κ ≡ Α′ Γ′ ∩Β′Γ′, εύθνια θαζνξίδνληαη θαη νη ηνκέο Ζ′, Θ′ θαη Δ′, Ε′, θαη από απηέο ηα δεηνύκελα
ζεκεία ε, ζ, θαη ε, δ.
(ε). Αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηηο Πξνηάζεηο 180-188, είλαη θαλεξό όηη είλαη
δπλαηό λα απνδείμνπκε ή λα ιύζνπκε θαη πνιιέο άιιεο Πξνηάζεηο θαη
Πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Άιθα Μέξνο.
(ζ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 1, 11, 16, 43, 180-187.
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ΜΔΡΟ ΓΔΛΣΑ
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΜΔΡΟΤ ΒΖΣΑ
(Δθαξκνγέο Αξκνληθώλ Πνιππιεύξσλ, Κπξίσο κε ηε Νέα
Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
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ΜΔΡΟ ΓΔΛΣΑ
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΜΔΡΟΤ ΒΖΣΑ
(Δθαξκνγέο Αξκνληθώλ Πνιππιεύξσλ, Κπξίσο κε ηε Νέα
Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
28. Γεληθά.
Σν Μέξνο Γέιηα απνηειεί ζηελ νπζία επέθηαζε ηνπ Μέξνπο Βήηα θαη πεξηέρεη θάπνηα πξόζζεηα ζηνηρεία Αξκνληθώλ Πνιππιεύξσλ (πλεπζεηαθώλ
θαη Οκνθπθιηθώλ), πνπ πξνέθπςαλ κεηά θαη ηελ γξαθή ηνπ Μέξνπο Γάκκα.
Σα ζηνηρεία απηά ζα εληαρζνύλ πξνθαλώο ζην Μέξνο Βήηα ζε κηα λέα έθδνζε ηνπ βηβιίνπ. Σνύην δελ έγηλε εδώ, γηα λα κελ αιιάμεη ε ζεηξά επηλόεζήο ηνπο, θπξίσο γηα ιόγνπο ηζηνξηθνύο, πξάγκα πνπ δε ζα ζέιακε λα
ζπκβεί.
Κπξίσο όκσο, πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο Αξκνληθώλ Πνιππιεύξσλ, κε ηελ
ρξήζε ηεο Νέαο καο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, ηελ νπνία
έρνπκε αλαπηύμεη ζηελ παξάγξαθν 21.
εκεηώλνπκε όηη κε ηε ρξήζε ηεο ζεκαληηθήο απηήο Μεζόδνπ ηνπ «Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ», επηιύνληαη κεζνδηθά, εύθνια θαη ζθαηξηθά ην
πιείζηνλ ησλ Πξνβιεκάησλ ηεο Αξκνληθήο Γεσκεηξίαο, αθόκε θαη εθείλα
πνπ κέρξη ηώξα καο ήηαλ αδύλαηε ε ιύζε ηνπο.
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29. Δθαξκνγέο Αξκνληθώλ Πνιππιεύξσλ, θπξίσο κε ηε Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
29.1. Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, εκαληηθή
Ηδηόηεηα Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
ύγθιηζε Γηαγώλησλ Αξκνληθώλ Γεθάπιεπξσλ.
Πξόηαζε 200 (ρήκα 120).
Οη δηαγώληεο (θπξίεο), ησλ Αξκνληθώλ Γεθάπιεπξσλ, ζπληξέρνπλ.
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χήκα 120.

Απόδεημε.
Έζησ ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ'. Θα απνδείμνπκε όηη
είλαη: Α'Ε'∩Β'Ζ'∩Γ'Θ'∩Γ'Η'∩Δ'Κ' ≡Λ.

(1).

Αθνύ ην Γεθάπιεπξν απηό είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ Καηαζθεπή 155
(§ 22.4), ηνύην ζα έρεη πξνθύςεη από Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ,
κε εθαξκνγή ηεο Νέαο Μεζόδνπ ησλ Αξκνληθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ (§ 21).
Έηζη, αλ ιεθζεί σο άμνλαο ζπκκεηξίαο ηνπ Γεθάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ πρ
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ε δηαγώληόο ηνπ ΒΖ θαη ζε απηή θέξνπκε θάζεηε ζην ζεκείν Ο, ηόηε έρνπκε
θαη έλαλ δεύηεξν άμνλα ΜΝ (όπνπ Μ, Ν ηα ζεκεία ηνκήο ηνπ άμνλα απηνύ
θαη ηνπ θύθινπ (ν)].
Δύθνια πξνθύπηεη, όηη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΕΘ θαη ΓΔΗΚ είλαη νξζνγώληα θαη
έρνπλ θνηλνύο άμνλεο ζπκκεηξίαο ηηο δηακέηξνπο ΒΖ θαη ΜΝ. Σνύην, ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 167 (§ 22.61 Η), ζεκαίλεη όηη ηα νξζνγώληα απηά Μεηαζρεκαηίδνληαη Αξκνληθά ζηα ηεηξάπιεπξα Α'Γ'Ε'Θ' θαη Γ'Δ'Η'Κ' αληίζηνηρα,
ησλ νπνίσλ νη δηαγώληεο Α'Ε', Γ'Θ', Γ'Η', Δ'Κ', ζπληξέρνπλ ζηελ ηνκή ησλ
ρνξδώλ Β'Ζ' θαη Μ'Ν', πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηνπο άμνλεο ΒΖ θαη ΜΝ αληίζηνηρα, θαηά ηνλ παξαπάλσ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό.
Άξα βιέπνπκε όηη πξαγκαηηθά αιεζεύεη ε παξαπάλσ ζρέζε (1).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Βιέπνπκε ινηπόλ όηη κε ηελ Μέζνδν ησλ Αξκνληθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ, πεηύρακε κία αλαιπηηθή απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 106 πνπ κέρξη ηώξα πηζηεύακε όηη ηνύην είλαη δύζθνιν λα επηηεπρζεί.
(β). Οη δύν άιινη ηξόπνη απόδεημεο ηεο Καηαζθεπή 200, έρνπλ δνζεί κε ηελ
Πξόηαζε 106 (παξάγξαθνο 19.13).
(γ). Σνλ άμνλα ΒΖ επηιέμακε ηπραία. Θα κπνξνύζακε λα πάξνπκε νπνηνπδήπνηε άιιε δηαγώλην ηνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ.
(δ). Με αλάινγν ηξόπν εξγαδόκαζηε θαη γηα Αξκνληθό Δμάπιεπξν, Οθηάπιεπξν, Γσδεθάπιεπξν, θηι. Ζ εξγαζία απηή πξνηείλεηαη γηα άζθεζε, ησλ
ελδηαθεξόκελσλ πξαγκαηηθά θίισλ ηεο Γεσκεηξίαο.
(ε). ύκθσλα κε ην Πόξηζκα 167 θαη νη Κ'Η', Α'Θ', Β'Ζ', Γ'Ε', Γ'Δ', ζπληξέρνπλ
ζηελ ηνκή Ρ ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Μ', Ν', ελώ νη. Α'Γ', Κ'Γ', Ν'Μ', Η'Δ', Θ'Ε',
ζπληξέρνπλ ζηελ ηνκή Φ ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Β', Ζ'.
(ζη). Ζ Πξόηαζε 200, πηζηεύνπκε, όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδνληαη
εδώ.
(δ). Μέρξη ηώξα είδακε όηη, εθηόο από ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο έρνπλ θαη ηα Αξκνληθά Δμάπιεπξα θαη Οθηάπιεπξα, πνπ
θαη απηά είλαη δπλαηό λα απνδεηρζνύλ κε αλάινγν ηξόπν, κε ηνλ παξαπάλσ αλαθεξόκελν.
(ε). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 106, 155, 167, 201.
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29.2. Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
Καηαπιεθηηθή Ηδηόηεηα Αξκνληθώλ Γεθάπιεπξσλ.
εκεηνζεηξά Γέθα Οθηώ Σνκώλ Εεπγώλ Δπζεηώλ, Απιή Αξκνληθή Δλέιημε.
Πξόηαζε 201 (ρήκαηα 99 θαη 121).
ε θάζε Απιό Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ (ζρήκα 121), νη παξαθάησ δεθαέμη ηνκέο αλήθνπλ ζηελ δηαγώληό ηνπ ΒΖ:
ΑΕ ∩ΓΘ≡Λ, ΓΗ ∩ΔΚ≡Λ', ΓΘ ∩ΕΚ≡α, ΔΘ ∩ΕΗ≡β, ε ηνκή γ ησλ εθαπηόκελσλ
ζηα Ε θαη Θ, ΔΕ ∩ΘΗ≡δ, ΓΕ ∩ΘΚ≡ε, ε ηνκή δ ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Δ θαη Η,
ΑΔ ∩ΓΗ≡α', ΑΓ ∩ΓΚ≡β', ε ηνκή γ' ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Α θαη

Γ,

ΑΚ ∩ΓΓ≡δ', ΑΗ ∩ΓΔ≡ε', ε ηνκή δ' ησλ εθαπηόκελσλ ζηα Γ θαη Κ, ΑΘ ∩ΓΕ≡ε',
ΓΔ ∩ΗΚ≡ζ',
ή κε άιιε δηαηύπσζε:
ε θάζε Απιό Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, νη δέθα νθηώ (18) ηνκέο θαη ζεκεία, Λ, α, β, Ζ, γ, δ, ε, δ, α', β', Β, γ', δ', ε', δ', ε', Λ', ζ', ηνπ ζρήκαηνο 121, είλαη ζπλεπζεηαθά.
Αθόκε, αλ ΒΖ ∩ΔΗ≡η, ΒΖ ∩ΕΘ≡θ, ΒΖ ∩ΓΚ≡ι, ΒΖ ∩ΑΓ≡κ, ε παξαπάλσ πλεπζεηαθή εκεηνζεηξά, απνηειεί Απιή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε, κε
Γηπιά εκεία ηα Β, Ζ θαη Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα:
η, δ - α, ε - β, δ – θ, γ – Λ, ε′ -Λ′, ζ′ - ι, δ′ - α′, ε′ - β′, δ′ - κ, γ′.

(1).

Απόδεημε (ρήκαηα 99 θαη 121).
(α). Αλάιπζε (ρήκα 99).
Δδώ ζα ζπκεζνύκε ηε λέα κνπ Μέζνδν ησλ «Αξκνληθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ» θαη εηδηθόηεξα, ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ
από Καλνληθό Γεθάπιεπξν θαη αληίζηξνθα ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ελόο
Καλνληθνύ Γεθάπιεπξνπ από Αξκνληθό Γεθάπιεπξν, πνπ έρνπκε αλαθέξεη εδώ, ζηελ Καηαζθεπή 155 (§ 22.4) θαη θπξίσο ην αληίζηξνθν, ζύκθσλα
κε ην νπνίν, από ην δνζκέλν Αξκνληθό Γεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ',
παίξλνπκε Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, κε ηε κεζνιάβεζε κηαο
Αξκνληθήο πλεπζεηαθήο
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Γεθάδαο εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ θαη ηνπ Οξζννπηηθνύ ηεο εκείνπ
, όπσο ζην ζρήκα 99 θαίλεηαη.
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χήκα 121.

δ'
ζ' ε'

δ'

ε'

ε',δ',ε',ζ'

ε'

δ' ε'

ζ'

πγθεθξηκέλα, αλ εξγαζζνύκε ζην ζρήκα 99 κε βάζε ην δνζκέλν Αξκνληθό
Γεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ' θαη ηπραίν ζεκείν Σ ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ
ηνπ θύθινπ (ν'), θαηαζθεπάδνπκε ζε ηπραία επζεία (ε) ηελ Αξκνληθή Γεθάδα
εκείσλ α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ, η, θ θαη αθνύ νξίζνπκε ην έλα «Οξζννπηηθό ηεο
εκείν» , γξάθνπκε ηπραίν θύθιν (ν), πνπ λα πεξλά από ην  θαη έηζη
παίξλνπκε ηελ Καλνληθή Γέζκε (αβγδεδεζηθ) ησλ δέθα αθηηλώλ κε
θ=L/5=180, ηεο νπνίαο νη αθηίλεο ηέκλνπλ ηνλ θύθιν (ν), ζηηο θνξπθέο
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Καλνληθνύ Γεθάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ.
Μεηά ηελ θαηαζθεπή απηή, παξαηεξνύκε όηη ζην ηξίγσλν εη ε ε είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο εη ( ∠εε= ∠εη=2.180=360) θαη όηη ε γσλία εβ είλαη
νξζή ( ∠εβ=5.180=900). Σνύην ζεκαίλεη όηη νη Γέζκε (βεεη) είλαη Αξκνληθή, νπόηε θαη ε Γέζκε Σ(βεεη) ή Σ(Β'Ζ'Δ'Η') είλαη Αξκνληθή ή όηη ην ηεηξάπιεπξν Β'Δ'Ζ'Η' είλαη αξκνληθό θαη άξα Β'Ζ' θαη Δ'Η' είλαη ζπδπγείο σο πξνο
ηνλ θύθιν (ν').
Με όκνην αθξηβώο ηξόπν αλ εξγαζζνύκε βξίζθνπκε θαη όηη νη Β'Ζ' θαη Γ'Κ'
είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν'), θαζώο ζην ηξίγσλν δθ ε ε είλαη
δηρνηόκνο ηεο γσλίαο δθ ( ∠δε= ∠εθ=3.180=540) θαη ε γσλία βε είλαη
νξζή ( ∠βε=5.180=900), νπόηε θαη νη Γέζκε (βεδθ) είλαη Αξκνληθή, θνθ.
(β). Απόδεημε (ρήκα 121).
Με βάζεη ηα παξαπάλσ θαη αλ κεηαθεξζνύκε ηώξα ζην ζρήκα 121, βιέπνπκε όηη θαη γηα ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ ε ΓΚ θαη ΔΗ είλαη
ζπδπγείο ηεο ΒΖ.
Δμάιινπ, επεηδή από ηνλ νξηζκό ηνπ Απινύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ (§
16.1 δ) θαη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΖ, ΕΖΘΒ είλαη Αξκνληθά θαη νη ΑΓ, ΕΘ είλαη
ζπδπγείο, κε ηελ ΒΖ.
πλεπώο όιεο νη ΑΓ, ΓΚ, ΔΗ, ΕΘ είλαη ζπδπγείο ηεο ΒΖ, σο πξνο ηνλ θύθιν
(ν).
Έηζη, επεηδή ε ΑΓ θαη ε ΒΖ είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), ε ΒΖ ζα
πεξλά από ηνλ πόιν γ' ηεο ΑΓ ή όηη γ' ∈ΒΖ.
Οκνίσο, επεηδή θαη ε ΘΕ θαη ε ΒΖ είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), ε
ΒΖ ζα πεξλά από ηνλ πόιν γ ηεο ΕΘ ή όηη γ ∈ΒΖ.
Δπίζεο, επεηδή θαη νη ΓΚ, ΔΗ είλαη ζπδπγείο κε ηε ΒΖ, σο πξνο ηνλ θύθιν
(ν), ε ΒΖ ζα πεξλά από ηνπο πόινπο δ', δ ησλ ΓΚ, ΔΗ, αληίζηνηρα, ή όηη δ', δ

∈ΒΖ.
Αθόκε, επεηδή θαη νη ΓΚ, ΕΘ είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΒΖ, ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Β, Ζ ζα ρσξίδεη αξκνληθά ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Γ, Κ θαη Ε, Θ. Άξα,
ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 51 (§ 9.12), νη ηνκέο ΓΘ ∩ΕΚ≡α θαη ΓΕ ∩ΘΚ≡ε, ζα
αλήθνπλ ζηελ ΒΖ.
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Οκνίσο, επεηδή θαη νη ΑΓ, ΔΗ είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΒΖ, ην δεύγνο ησλ ζεκείσλ Β, Ζ ζα ρσξίδεη αξκνληθά ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Α, Γ θαη Δ, Η. Άξα,
ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 51 (§ 9.12), νη ηνκέο ΑΔ ∩ΓΗ≡α' θαη ΓΔ ∩ΑΗ≡ε', ζα
αλήθνπλ ζηελ ΒΖ.
Δπίζεο, επεηδή ε ΔΗ θαη ε ΕΘ είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΒΖ, νη ηνκέο β θαη
δ ∈ΒΖ.
Οκνίσο, επεηδή ε ΑΓ θαη ε ΓΚ είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΒΖ, νη ηνκέο β' θαη
δ' ∈ΒΖ.
Αθόκε, επεηδή ε ΑΓ θαη ε ΕΘ είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΒΖ, νη ηνκέο ΑΕ ∩ΓΘ≡Λ
θαη ΑΘ ∩ΓΕ≡ε' ζα αλήθνπλ ζηελ ΒΖ.
Σέινο, επεηδή θαη ε ΓΚ θαη ε ΔΗ είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΒΖ, νη ηνκέο
ΓΗ ∩ΔΚ≡Λ' ΓΔ ∩ΚΗ≡ζ' ζα αλήθνπλ ζηελ ΒΖ.
Από ηα παξαπάλσ βιέπνπκε όηη πξαγκαηηθά ηα 16 ζεκεία γ', γ, δ, δ', α, ε,
α', ε', β, δ, β', δ', Λ, ε', Λ', ζ', αλήθνπλ ζηελ δηαγώλην ΒΖ.
Δμάιινπ, επεηδή νη δηαγώληεο ηνπ Απινύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ ζπληξέρνπλ (Πξόηαζε 106, παξάγξαθνο 19.13), ζα είλαη Λ'≡Λ, επνκέλσο ζα είλαη
θαη ζ'≡ε', θαζώο είλαη (ΖΒΛζ')=1, (ΖΒΛε')=1 ⇒ ζ'≡ε'. Γειαδή, νη ηνκέο θαη ηα
ζεκεία, πνπ είλαη ζπλεπζεηαθά, ελώ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 18, επεηδή
είλαη Λ'≡Λ, ζ'≡ε', ζηελ νπζία ηα ζεκεία απηά είλαη 16.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ε παξαπάλσ ζεκεηνζεηξά, απνηειεί Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ δύν Κιάδσλ κε Γηπιά εκεία ηα Β, Ζ θαη Εεύγε
πδπγώλ εκείσλ εθείλα ηεο ζρέζεσο (1).
Άξα, αλ Μ είλαη ην κέζνλ ηνπ ΒΖ, ηόηε ζα είλαη θαη:

ΜΒ 2=ΜΖ2 =Μη.Μδ

=Μα.Με =Μβ.Μδ =Μθ.Μγ =ΜΛ.Με′ =ΜΛ′.Μζ′ =Μι.Μδ′=Μα′.Με′ =Μβ′.Μδ′
=Μκ.Μγ′.

(2).

(γ). Γηεξεύλεζε.
Ζ δηαγώληνο ΒΖ, επεηδή ειήθζε ηπραία, αλάινγε Πξόηαζε κε ηελ 201, ζα
αιεζεύεη θαη ζε θάζε κία από ηηο άιιεο δηαγώληεο ΑΕ, ΓΘ, ΓΗ, ΔΚ, ηνπ Γεθάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ θαη επνκέλσο ζηελ νπζία ζα έρνπκε ηηο ηδηόηεηεο
ελόο ζπκπιέγκαηνο ελόο πιήξνπο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, ηνπ εθαπηνκεληθνύ ηνπ πιήξνπο Γεθάπιεπξνπ, ηνπ πιήξνπο Γεθάπιεπξνπ ησλ πξώησλ, δεύηεξσλ θαη ηξίησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ

683 . πκπιήξσκα Αξκνληθώλ Πνιύπιεπξσλ.

(νξνινγία § 5). Σν ζύκπιεγκα απηό πνπ ζα πξνθύςεη, ζα είλαη αλάινγν κε
ηα ζρήκαηα 3.2.6.(4).(β).1/ θαη 4.2.5.(5).(β).5/, ηνπ βηβιίνπ καο [1], ηα νπνία
αλαθέξνληαη ζε ύκπιεγκα Αξκνληθνύ Δμάπιεπξνπ θαη Αξκνληθνύ Οθηάπιεπξνπ, αληίζηνηρα (Βιέπε θαη Γεληθέο Παξαηεξήζεηο (Βιέπε θαη Γεληθέο
Παξαηεξήζεηο, § 29.10 παξαθάησ).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ παξαπάλσ Πξόηαζε θαη ε απόδεημή ηεο, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). Αλάινγεο Πξνηάζεηο αιεζεύνπλ θαη γηα ηα άιια Αξκνληθά Πνιύπιεπξα.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 202-204.
29.3. Μηα Άιιε Γηαπξαγκάηεπζε ηεο Πξόηαζεο 201, Κπξίσο κε Απιή Δθαξκνγή ησλ Πνξηζκάησλ 158 έσο 168.
Δληππσζηαθέο Ηδηόηεηεο Αξκνληθώλ Γεθάπιεπξσλ.
Πξόηαζε 202 (ρήκαηα 122).
Κάζε Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, κεηαζρεκαηίδεηαη Αξκνληθά, ζε
Αξκνληθό Γεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ', ην νπνίν, ζε ζρέζε κε ηελ ηπραία δηαγώληό ηνπ Β'Ζ' (θπξία), έρεη ηηο ηδηόηεηεο:
Οη Α'Γ', Κ'Γ', Η'Δ', Θ'Ε', ζπληξέρνπλ ζηελ ηνκή Φ ησλ εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Β', Ζ'.
Οη ηνκέο Α'Ε'∩Γ'Θ'≡Λ, Γ'Η'∩Δ'Κ'≡Λ', Γ'Θ'∩Κ'Ε'≡α, Δ'Θ'∩Η'Ε'≡β, Δ'Ε'∩Η'Θ'≡δ,
Γ'Ε'∩Κ'Θ'≡ε,

Κ'Η'∩Γ'Δ'≡ζ,

Α'Δ'∩Γ'Η'≡α',

Α'Γ'∩Γ'Κ'≡β',

Α'Κ'∩Γ'Γ'≡δ',

Α'Η'∩Γ'Δ'≡ε', Α'Θ'∩Γ'Ε'≡ε' θαη νη ηνκέο γ, δ, γ' δ', ησλ εθαπηόκελσλ ζηα δεύγε
ζεκείσλ Θ'- Ε', Η'- Δ', Α'- Γ', Κ'- Γ', αληίζηνηρα, αλήθνπλ ζηελ δηαγώλην Β'Ζ',
ελώ είλαη Λ≡Λ', ζ'≡ ε'≡Ρ ∈ Β'Ζ'.
Σα ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Ζ', Ε'Ζ'Θ'Β', Β'Γ'Ζ'Κ', Β'Δ'Ζ'Η', είλαη Αξκνληθά.
Αθόκε, αλ Β′Ζ′ ∩Δ′Η′≡η, Β′Ζ′ ∩Ε′Θ′≡θ, Β′Ζ′ ∩Γ′Κ′≡ι, Β′Ζ′ ∩Α′Γ′≡κ, ε παξαπάλσ πλεπζεηαθή εκεηνζεηξά ηεο επζείαο Β′Ζ′, απνηειεί Απιή πλεπζεηαθή
Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία ηα Β′, Ζ′ θαη Εεύγε πδπγώλ εκείσλ
ηα:
η, δ - α, ε - β, δ – θ, γ – Λ, ε′ -Λ′, ζ′ - ι, δ′ - α′, ε′ - β′, δ′ - κ, γ′.

(1).

Δπίζεο, ε Οκνθπθιηθή εκεηνζεηξά Α', Β', Γ', Γ', Δ', Ε', Ζ', Θ', Η', Κ', απνηειεί
Απιή Οκνθπθιηθή Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία επίζεο ηα Β′, Ζ′ θαη
Εεύγε πδπγώλ εκείσλ ηα:
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Α', Γ' - Γ', Κ' - Δ', Η' - Ε', Θ',

(2).

Αλ Μ είλαη ην κέζνλ ηνπ Β′Ζ′, ηόηε ζα είλαη θαη:
ΜΒ′2=ΜΖ′2

=Μη.Μδ

=Μα.Με

=Μβ.Μδ

=Μθ.Μγ

=ΜΛ.Με′

=ΜΛ′.Μζ′

=Μι.Μδ′=Μα′.Με′
=Μβ′.Μδ′ =Μκ.Μγ′=ΜΑ′.ΜΓ′=ΜΓ′.ΜΚ′=ΜΔ′.ΜΗ′=ΜΕ′.ΜΘ′.

(3).

Αλάινγεο ηδηόηεηεο, κε ηηο παξαπάλσ, αιεζεύνπλ θαη ζε θάζε άιιε δηαγώλην ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ',
θαη αληίζηξνθα,
θάζε Αξκνληθό Γεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ', είλαη δπλαηόλ λα κεηαζρεκαηηζζεί Αξκνληθά, ζε Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ην νπνίν λα
έρεη ηηο ηδηόηεηεο:
Οη ΑΓ, ΚΓ, ΗΔ, ΘΕ, λα ζπληξέρνπλ ζην άπεηξν (λα είλαη παξάιιειεο).
Να είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ ΒΖ.
Οη ηνκέο ησλ δεπγώλ ρνξδώλ ΑΕ -ΓΘ, ΓΗ-ΔΚ, ΓΘ-ΚΕ, ΔΘ-ΗΕ, ΔΕ-ΗΘ, ΓΕ-ΚΘ,
ΚΗ-ΓΔ, ΑΔ-ΓΗ, ΑΓ-ΓΚ, ΑΚ-ΓΓ, ΑΗ-ΓΔ, ΑΘ-ΓΕ, όπσο θαη νη ηνκέο ησλ εθαπηόκελσλ ζηα δεύγε ησλ ζπκκεηξηθώλ ζεκείσλ Θ- Ε, Η- Δ, Α- Γ, Κ- Γ αληίζηνηρα, λα αλήθνπλ ζηελ ΒΖ, ελώ νη ρνξδέο ΑΕ, ΓΘ, ΓΗ, ΔΚ, ΒΖ (δηαγώληεο), λα
ζπληξέρνπλ ζην θέληξν Ο ηνπ θύθινπ (ν) θαη νη ΑΘ, ΒΖ, ΓΕ, ΓΔ, ΗΚ, λα ζπληξέρνπλ ζην άπεηξν (λα είλαη παξάιιειεο).
Να αιεζεύνπλ νη δύν παξαπάλσ ελειίμεηο [πλεπζεηαή (1) θαη νκνθπθιηθή
(2)], όπσο θαη ε ζρέζε (3), θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο.
Σα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΖ, ΕΖΘΒ, ΒΓΖΚ, ΒΔΖΗ, λα είλαη ζπκκεηξηθά, σο πξνο
ηελ ΒΖ.
Αλάινγεο ηδηόηεηεο, κε ηηο παξαπάλσ, αιεζεύνπλ θαη ζε θάζε άιιε δηαγώλην ηνπ Καλνληθνύ Γεθάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ.

Απόδεημε (ρήκα 122).
(α). Δπζύ.
Αθνύ ην Γεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ' είλαη Αξκνληθό, ζύκθσλα κε ηελ
Καηαζθεπή 155 (επζύ) (§ 22.4), ηνύην ζα έρεη πξνθύςεη από Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, κε εθαξκνγή ηεο Νέαο Μεζόδνπ ησλ Αξκνληθώλ
Μεηαζρεκαηηζκώλ (§ 21 θαη Καηαζθεπή 155).
Έηζη, αλ ιεθζεί σο άμνλαο πρ ε δηαγώληόο ΉΒΖ ηνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ θαη ζε
απηή θέξνπκε θάζεηε ζην θέληξν ηνπ Ο, ηόηε έρνπκε θαη έλαλ δεύηεξν
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άμνλα ΜΝ [όπνπ Μ, Ν ηα ζεκεία ηνκήο ηνπ άμνλα απηνύ θαη ηνπ θύθινπ (ν)].
Δύθνια πξνθύπηεη, όηη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΓΕΘ θαη ΓΔΗΚ είλαη νξζνγώληα θαη
έρνπλ θνηλνύο άμνλεο ζπκκεηξίαο ηηο δηακέηξνπο ΒΖ θαη ΜΝ. Σνύην, ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 167 (επζύ) (§ 22.61 Η), ζεκαίλεη όηη ηα νξζνγώληα απηά
Μεηαζρεκαηίδνληαη Αξκνληθά ζηα ηεηξάπιεπξα Α'Γ'Ε'Θ' θαη Γ'Δ'Η'Κ' ησλ
νπνίσλ νη δηαγώληεο Α'Ε', Γ'Θ', Γ'Η' Δ'Κ', ζπληξέρνπλ ζηελ ηνκή ησλ ρνξδώλ Β'Ζ' θαη Μ'Ν', πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηνπο άμνλεο ΒΖ θαη ΜΝ αληίζηνηρα, θαηά ηνλ παξαπάλσ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό. Γειαδή ζα είλαη:
Β'Ζ'∩Μ'Ν'∩Α'Ε'∩Γ'Θ'≡Λ≡Η'Γ'∩Δ'Κ'≡Λ' ή Λ'≡Λ≡Β'Ζ'∩Μ'Ν'.

(4).

Αθόκε, ζύκθσλα κε ην ίδην Πόξηζκα 167 (επζύ) (§ 22.61 Η),
ζα είλαη θαη: Α'Γ'∩Κ'Γ'∩Μ'Ν'∩Η'Δ'∩Θ'Ε'≡Φ.

(5).

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ Πόξηζκα 167 (επζύ), ζα είλαη:
Β'Ζ'∩Α'Θ'∩Γ'Ε'≡ε'≡Κ'Η'∩Γ'Δ'≡ζ'≡Ρ ∈Β'Ζ' ή ζ'≡ε'≡Ρ ∈Β'Ζ'.

(6).

Δμάιινπ, αθνύ ην Γεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ', πξνέξρεηαη από ην Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ην νπνίν είλαη ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ
ΒΖ, ζύκθσλα κε ην Πόξηζκα 165 (επζύ) (§ 22.61 Ζ), νη ηνκέο:
Λ≡ Β'Ζ'∩Μ'Ν', Ρ≡ζ'≡ε', α, β, γ, δ, ε, δ, α', β', γ', δ', ε', δ', αλήθνπλ πξαγκαηηθά
όιεο ζηελ δηαγώλην Β'Ζ'.
Οκνίσο, ζύκθσλα κε ην ίδην Πόξηζκα 165 (επζύ), ηα ηεηξάπιεπξα Α'Β'Γ'Ζ',
Ε'Ζ'Θ'Β', Β'Γ'Ζ'Κ', Β'Δ'Ζ'Η', είλαη Αξκνληθά.
Αλάινγεο ηδηόηεηεο, κε ηηο παξαπάλσ, έρεη ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν
Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ' θαη ζε ζρέζε κε θάζε άιιε δηαγώληό ηνπ, θαζώο ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν απηό, πξνέξρεηαη από ην Καλνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ην νπνίν πξνθαλώο είλαη ζπκκεηξηθό θαη σο πξνο θάζε άιιε
δηαγώληό ηνπ, αθνύ ε ΒΖ, ειήθζε ηπραία.
Από ηα παξαπάλσ, εύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ε παξαπάλσ ζεκεηνζεηξά
ηεο επζείαο Β'Ζ', απνηειεί Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ δύν Κιάδσλ, κε
Γπιά εκεία ηα Β', Ζ' θαη Εεύγε πδπγώλ εκείσλ εθείλα ηεο ζρέζεσο (1),
(νξηζκόο § 2.11).
Πξαγκαηηθά, επεηδή πρ ε Ε′Θ′ είλαη ε πνιηθή ηνπ γ, σο πξνο ηνλ θύθιν (ν′),
ζα είλαη (γθ Β'Ζ')=1.Δπίζεο ζα είλαη (δβ Β'Ζ')=1, θνθ.
Δπίζεο επεηδή θαη νη ρνξδέο Α'Γ', Γ'Κ', Δ'Η', Ε'Θ' είλαη ζπδπγείο κε ηελ επζεία
Β'Ζ', ε Οκνθπθιηθή εκεηνζεηξά Α', Β', Γ', Γ', Δ', Ε', Ζ', Θ', Η', Κ', ζα απνηειεί
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Απιή Οκνθπθιηθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία επίζεο ηα Β', Ζ' θαη Εεύγε πδπγώλ εκείσλ εθείλα ηεο ζρέζεσο (2), (νξηζκόο § 8.11).
Πξαγκαηηθά, ζα είλαη πρ (Γ'Κ'Β'Ζ')=1, (Α'Γ'Β'Ζ')=1, θνθ.
πλεπώο, από ηηο δύν παξαπάλσ Δλειίμεηο, πξνθύπηεη όηη αιεζεύεη θαη ε
παξαπάλσ ζρέζε (3) (§ 8,11).
(β). Αληίζηξνθν.
Αλ ην Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ έρεη κεηαζρεκαηηζζεί Αξκνληθά, από ην
Αξκνληθό Γεθάπιεπξν Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ' θαηά ηα γλσζηά [Καηαζθεπή 155
(αληίζηξνθν) (§ 22.4)], έηζη ώζηε λα είλαη Καλνληθό, ηόηε ζε απηό ζα αιεζεύνπλ όια ηα δεηνύκελα ηεο Πξόηαζεο 202 (Αληίζηξνθα ησλ Πνξηζκάησλ
165 θαη 167).
Απηά άιισζηε είλαη πνιύ εύθνιν λα απνδεηρζνύλ, αλ βαζηζζνύκε ζην
Θεώξεκα 253 ηνπ Α ηόκνπ ηνπ βηβιίνπ [28] θαη ιεθζεί ππόςε όηη θαη θάζε
άιιε δηαγώληνο ηνπ θαλνληθνύ Γεθάπιεπξνπ είλαη άμνλαο ζπκκεηξίαο ηνπ.
Δπίζεο επεηδή ην Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Καλνληθό θαη ιόγσ ζπκκεηξίαο σο πξνο ηελ ΒΖ, εύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη θαη εδώ πξνθύπηνπλ
αλάινγεο Δλειίμεηο (ζπλεπζεηαθή θαη νκνθπθιηθή), κε απηέο πνπ ζην επζύ
αλαθέξνληαη, επνκέλσο θαη γη’ απηέο, ζα αιεζεύεη αλάινγε ζρέζε κε ηελ
(3), θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε, (ρσξίο ηνπο ηόλνπο ησλ γξακκάησλ).
Γηα παξάδεηγκα, από ηελ Οκνθπθιηθή Δλέιημε ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε,
Ζ, Θ, Η, Κ, εύθνια θαη άκεζα πξνθύπηεη όηη:
ΟΒ2=ΟΖ2 =R2 = ΟΑ.ΟΓ=ΟΓ.ΟΚ=ΟΗ.ΟΔ=ΟΕ.ΟΘ.
(γ). Γηεξεύλεζε.
Δύθνια απνδεηθλύνπκε, όηη νη πέληε ηνκέο ησλ απέλαληη πιεπξώλ (ησλ
θνξέσλ ηνπο) ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ (ζρήκα 122) είλαη ζπλεπζεηαθέο, θαζώο απηέο αλήθνπλ ζηελ πνιηθή ηνπ Λ (ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ θπξίσλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ). Γειαδή, νη ηνκέο Α'Β'∩Ε'Ζ',
Β'Γ'∩Ζ'Θ', Γ'Γ'∩Θ'Η', Γ'Δ'∩Η'Κ', Δ'Ε'∩Κ'Α', είλαη ζπλεπζεηαθέο (αλάινγν ηνπ
Θεσξήκαηνο Pascal).
Από ηηο πέληε απηέο ηνκέο, πεξλνύλ θαη κεξηθέο δηαγώληέο ηνπ, θπξίεο θαη
κε, νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλεο (ηξεηο από θάζε ηνκή), έηζη ώζηε λα είλαη
πιήξσο ηαθηνπνηεκέλεο θαη λα απνηεινύλ έλα Αξκνληθό ύκπιεγκα
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επζεηώλ θαη Κεληξηθώλ Γεζκώλ ησλ πέληε αθηηλώλ θάζε κηα (ην ζρήκα απηό κπνξεί λα απνηειέζεη άζθεζε γηα ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο).
Αθόκε, νη θνξείο ησλ πξώησλ (νξνινγία §5) δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ
Γεθάπιεπξνπ, απνηεινύλ δύν Πιήξε Αξκνληθά Πεληάπιεπξα, ελώ νη δεύηεξεο θαη ηξίηεο δηαγώληεο ηνπ Γεθάπιεπξνπ απηνύ, απνηεινύλ αληίζηνηρα
δύν Πιήξε Αξκνληθά Αζηεξνεηδή Γεθάπιεπξα.
Δμάιινπ, εθηόο ησλ παξαπάλσ αλαθεξόκελσλ πέληε ζπλεπζεηαθώλ ηνκώλ, πνπ αλήθνπλ ζηελ πνιηηηθή ηεο ηνκήο Λ, έρνπκε θαη ηνκέο πιεπξώλ
θαη δηαγώλησλ πνπ ηέκλνληαη θαηά δεύγε επάλσ ζηηο θπξίεο δηαγώληεο
[Βιέπε παξαπάλσ (ζρήκα 122), ηα νπνία όκσο έρνπκε πξνζεγγίζεη κε άιινπο ηξόπνπο θαη ζε πνιύ κεγάιε έθηαζε, ζην βηβιίν καο [1].
Σέηνηα ζπκπιέγκαηα, Πιήξσλ Αξκνληθώλ Σεηξάπιεπξσλ, Δμάπιεπξσλ,
Οθηάπιεπξσλ θαη όρη κόλν, αλαθέξνληαη ζην πεληάηνκν βηβιίν καο [1]
1990 (Βιέπε θαη Γεληθέο Παξαηεξήζεηο § 29.10 παξαθάησ).
Δθεί, έρνπκε πξνζεγγίζεη ηα ζέκαηα απηά από άιιν δξόκν, ελώ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ηα αληίζηνηρα πεξηγεγξακκέλα Πιήξε Πνιύπιεπξα (πνιηθά
αληίζηξνθα).
Γεληθό πκπέξαζκα.
Μεηά ηελ επηλόεζε ηεο Μεζόδσλ ησλ Αξκνληθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ (§ 21),
ησλ Πνξηζκάησλ από 158 κέρξη 168 θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο, ζε Αξκνληθά
Πνιύπιεπξα, πξνθύπηεη ην παξαθάησ Γεληθό πκπέξαζκα:
Όια ηα Αξκνληθά Πνιύπιεπξα πξνθύπηνπλ από ηα αληίζηνηρα Καλνληθά
Πνιύπιεπξα (κε ίζν αξηζκό πιεπξώλ), κε ηελ εθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ ησλ
Αξκνληθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ θαη αληίζηξνθα.
ε θάζε θνξπθή, πιεπξά, δηαγώλην, Καλνληθνύ Πνιύπιεπξνπ αληηζηνηρεί
θαη κία θνξθή, πιεπξά, δηαγώλην, ηνπ αληίζηνηρνπ Αξκνληθνύ ηνπ Πνιύπιεπξνπ.
Γεληθόηεξα ζε θάζε θέληξν δέζκεο, Καλνληθνύ Πνιύπιεπξνπ, αληηζηνηρεί
θαη έλα θέληξν δέζκεο, ίζνπ αξηζκνύ αθηηλώλ, ηνπ αληίζηνηρνπ Αξκνληθνύ
Πνιύπιεπξνπ κε ίζν αξηζκό πιεπξώλ θαη ζε θάζε επζεία Καλνληθνύ Πνιύπιεπξνπ αληηζηνηρεί ζε κία επζεία ηνπ αληίζηνηρνπ Αξκνληθνύ Πνιύπιεπξνπ.

689 . πκπιήξσκα Αξκνληθώλ Πνιύπιεπξσλ.

Αθόκε, ζε θάζε δηαγώλην (θύξηα) ηνπ Καλνληθνύ Πνιύπιεπξνπ, αλήθεη κία
ελειηθηηθή ζεκεηνζεηξά πνπ απνηειείηαη από ηε ζύγθιηζε ίζνπ αξηζκνύ
δεπγώλ πιεπξώλ ή δηαγώληώλ ηνπ. Σν ίδην αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη ζην αληίζηνηρν Αξκνληθό Πνιύπιεπξν.

Παξαηεξήζεηο
(α). Ζ παξαπάλσ Πξόηαζε 202 είλαη ζηελ νπζία ε Πξόηαζε 201 (παξάγξαθνο 29.2), ζε άιιε δηαπξαγκάηεπζε, επεθηεηακέλε θαη κε άιια επί πιένλ
δεηνύκελα, ελώ δίλνπκε θαη ην αληίζηξνθν ηεο.
(β). Πξόηαζε απηή, είλαη ζεκαληηθή γηαηί καο δίλεη κηα αξθεηά πιήξε εηθόλα
θάζε Πιήξνπο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, θαζώο κε απηή απνθαιύπηνληαη
πνιιέο θαη εληππσζηαθέο ηδηόηεηεο ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ ηηο νπνίεο
δελ δηαζέηεη άιιν δεθάπιεπξν, κεξηθέο από ηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνύλ παξαθάησ κε ηελ Καηαζθεπή 203.
(γ). Σνλ άμνλα ΒΖ επηιέμακε ηπραία. Θα κπνξνύζακε λα πάξνπκε νπνηνπδήπνηε άιιε δηαγώλην (θπξία) ηνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ.
(δ). Παξαηεξνύκε όηη ζηνπο Αξκνληθέο Μεηαζρεκαηηζκνύο, ηα πνιύπιεπξα
(Καλνληθό θαη αληίζηνηρν Αξκνληθό ηνπ), έρνπλ ίζν αξηζκό πιεπξώλ θαη
γσληώλ, ελώ ζε θάζε ζεκείν ηνπ ελόο πνιύπιεπξνπ αληηζηνηρεί έλα ζεκείν
ηνπ άιινπ.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηα επζύγξακκα ηκήκαηα, θαη’ επέθηαζε θαη γηα ηηο
επζείεο.
(ε). Ζ παξαπάλσ Πξόηαζε θαη ε απόδεημή ηεο, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέεο θαη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(ζη). Αλάινγεο Πξνηάζεηο αιεζεύνπλ θαη ζηα άιια Αξκνληθά Πνιύπιεπξα.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 152, 155, 165, 167, 201, 203.
29.4. Πξόβιεκα Γίγαο (ζε Μέγεζνο θαη ζε Γπζθνιία). Μεγάιε Πξόθιεζε.
Σν Μεγάιν, Πνιύ Γύζθνιν θαη Δληππσζηαθό Πξόβιεκα.
Καηαζθεπή Δηδηθνύ Κπξηνύ Δγγεγξακκέλνπ ζε Κύθιν Γεθάπιεπξνπ, κε
Πνιιέο θαη Δληππσζηαθέο Ηδηόηεηεο.
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Καηαζθεπή 203 (ρήκαηα 123-126).
ε δνζκέλν ζε θύθιν (ν), λα εγγξαθεί εηδηθό θπξηό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ (όρη θαλνληθό), ην νπνίν λα έρεη ηηο παξαθάησ θπξηόηεξεο ηδηόηεηεο:
(α). Οη θπξίεο δηαγώληέο ηνπ (νξνινγία § 4), λα ζπληξέρνπλ ζε ζεκείν Λ.
Γειαδή λα είλαη:

ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ∩ΓΗ∩ΔΚ≡Λ.

ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΖΘ ΗΚ
.
.
.
.
=1.
ΒΓ ΓΔ ΕΖ ΘΗ ΚΑ

(β). Δπίζεο, λα είλαη:

(1).
(2).

(γ). Αλ α, β, γ, …..θ, είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ Λ από ηηο πιεπξέο ΑΒ, ΒΓ,
ΓΓ,…, ΚΑ αληίζηνηρα, λα είλαη:

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
=
=
=
=
=
=
=
=
=
.
ΑΒ
ΒΓ ΓΓ ΓΔ ΔΕ ΕΖ ΖΘ ΘΗ ΗΚ ΚΑ
(δ). Δπίζεο, λα είλαη:

α γ ε ζ η
. . . . =1.
β δ δ ε θ

(3).

(4).

(ε). Οη πέληε ηνκέο ησλ απέλαληη πιεπξώλ ηνπ, λα είλαη ζπλεπζεηαθέο. Γειαδή νη ηνκέο:
ΓΓ∩ΘΗ≡Π, ΓΔ∩ΗΚ≡Ρ, ΔΕ∩ΚΑ≡, ΕΖ∩ΑΒ ≡Σ, ΖΘ∩ΒΓ≡Τ,

(5).

λα αλήθνπλ ζε επζεία (ε), ελώ αλά κία θπξία δηαγώληόο ηνπ, λα πεξλά από
κία ηνκή από ηηο ηνκέο απηέο. Γειαδή λα είλαη:
Π ∈ΑΕ, Ρ ∈ΒΖ,  ∈ΓΘ, Σ ∈ΓΗ, Τ∈ΔΚ.

(6).

(ζη). Κάζε κία από ηηο πέληε ηνκέο ησλ δεύηεξσλ απέλαληη δηαγώληώλ ηνπ
(νξνινγία § 5), λα ζπκπίπηεη ζε κία από ηηο παξαπάλσ ζπλεπζεηαθέο ηνκέο. Γειαδή λα είλαη :
ΒΔ∩ΖΚ≡Π, ΓΕ∩ΑΘ≡Ρ, ΓΖ∩ΒΗ≡, ΔΘ∩ΓΚ≡Σ, ΕΗ∩ΓΑ≡Τ.
(δ). Οη δέθα ηνκέο ΚΓ∩ΒΗ≡α′, ΑΓ∩ΓΚ≡β′, ΒΔ∩ΓΑ≡γ′,…,ΗΒ∩ΑΘ≡θ′,

(7).
(8)

ησλ δεύηεξσλ δηαγώλησλ ηνπ, λα αλήθνπλ ζηηο θπξίεο δηαγώληέο ηνπ: ΑΕ,
ΒΖ, ΓΘ,…,ΚΔ, αληίζηνηρα (από δύν ηνκέο ζε θάζε κία δηαγώλην).
(ε). Οη δέθα ηνκέο ΚΓ∩ΒΘ≡α′′, ΑΔ∩ΓΗ≡β′′, ΒΕ∩ΓΚ≡γ′′,…,ΗΓ∩ΑΖ≡θ′′,

(9).

ησλ ηξίησλ δηαγώληώλ ηνπ, λα αλήθνπλ ζηηο θπξίεο δηαγώληέο ηνπ: ΑΕ, ΒΖ,
ΓΘ,…,ΚΔ, αληίζηνηρα (από δύν ηνκέο ζε θάζε κία δηαγώλην).
(ζ). Οη δέθα ηνκέο ΗΚ∩ΒΓ≡α, ΚΑ∩ΓΓ≡β, ΑΒ∩ΓΔ≡γ,…,ΘΗ∩ΑΒ≡θ,

(10).

ησλ κία παξά δύν πιεπξώλ ηνπ, λα αλήθνπλ ζηηο θπξίεο δηαγώληέο ηνπ: ΑΕ,
ΒΖ, ΓΘ,…, ΚΔ, αληίζηνηρα (από δύν ηνκέο ζε θάζε κία δηαγώλην).
(η). Οη δέθα ηνκέο ΘΚ∩ΒΓ≡α1, ΗΑ∩ΓΔ≡β1, ΚΒ∩ΓΕ≡γ1,…,ΖΗ∩ΑΓ≡θ1,

(11).
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ησλ πξώησλ δηαγώληώλ ηνπ, λα αλήθνπλ ζηηο θπξίεο δηαγώληέο ηνπ: ΑΕ,
ΒΖ, ΓΘ,…,ΚΔ, αληίζηνηρα (από δύν ηνκέο ζε θάζε κία δηαγώλην).
(ηα). Αλ νη εθαπηόκελεο ζηνλ θύθιν (ν), ζηα δεύγε ησλ απέλαληη θνξπθώλ
ηνπ Γ θαη Η, Δ θαη Κ, Ε θαη Α, Ζ θαη Β, Θ θαη Γ, ηέκλνληαη ζε ζεκεία Π′, Ρ′, ′,
Σ′, Τ′, αληίζηνηρα, ηόηε νη ηνκέο απηέο λα αλήθνπλ ζηελ παξαπάλσ επζεία
(ε).
(ηβ). Αλ νη εθαπηόκελεο ζηνλ θύθιν (ν), ζηα δεύγε ησλ θνξπθώλ ηνπ Κ θαη
Β, Α θαη Γ, Β θαη Γ,….,Η θαη Α, ηέκλνληαη ζηα ζεκεία Α′, Β′, Γ′,…, Κ′, αληίζηνηρα, ηόηε νη ηνκέο απηέο λα αλήθνπλ ζηηο θπξίεο δηαγώληέο ηνπ ΑΕ, ΒΖ,
ΓΘ, ….,ΚΔ, αληίζηνηρα (από δύν ηνκέο ζε θάζε κία δηαγώλην).
(ηγ). Αλ νη εθαπηόκελεο ζηνλ θύθιν (ν), ζηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Γ θαη Η, Γ
θαη Κ, Δ θαη Α,….,Θ θαη Β, ηέκλνληαη ζηα ζεκεία Α1, Β1, Γ1,…, Κ1, αληίζηνηρα,
ηόηε νη ηνκέο απηέο λα αλήθνπλ ζηηο θπξίεο δηαγώληέο ηνπ ΑΕ, ΒΖ, ΓΘ,
….,ΚΔ, αληίζηνηρα (από δύν ηνκέο ζε θάζε κία δηαγώλην).
(ηδ). Κάζε κία από ηηο πέληε ηνκέο ησλ απέλαληη πξώησλ δηαγώληώλ ηνπ, λα
ζπκπίπηεη ζε κία από ηηο παξαπάλσ ζπλεπζεηαθέο ηνκέο Π′, Ρ′, ′, Σ′, Τ′.
Γειαδή λα είλαη :
ΓΔ∩ΚΘ≡Π′, ΓΕ∩ΗΑ≡Ρ′, ΔΖ∩ΒΚ≡′, ΕΘ∩ΓΑ≡Σ′, ΒΓ∩ΖΗ≡Τ′.

(12).

(ηε). Κάζε κία από ηηο πέληε ηνκέο ησλ ηξίησλ απέλαληη δηαγώληώλ ηνπ, λα
ζπκπίπηεη ζε κία από ηηο παξαπάλσ ζπλεπζεηαθέο ηνκέο Π′, Ρ′, ′, Σ′, Τ′.
Γειαδή λα είλαη :
ΒΕ∩ΖΑ≡Π′, ΓΖ∩ΒΘ≡Ρ′, ΓΘ∩ΓΗ≡′, ΔΗ∩ΓΚ≡Σ′, ΕΚ∩ΑΔ≡Τ′.

(13).

(ηζη). Οη δέθα νθηώ ηνκέο πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θπξία δηαγώληό ηνπ, λα
απνηεινύλ Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία ηα δεύγε ησλ θνξπθώλ ηνπ δεθάπιεπξνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα δηαγώληό ηνπ.
Δπίζεο, αλά νθηώ θνξπθέο ηνπ δεθάπιεπξνπ, θάζε θνξά, λα απνηεινύλ
Απιή Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ηηο ππόινηπεο δύν απέλαληη θνξπθέο ηνπ.
Γηα παξάδεηγκα, ζηε δηαγώλην ΑΕ, όπσο παξαπάλσ είδακε, ππάξρνπλ νη
ηνκέο Π, Α1, α1, α, Α′, ι≡ΒΚ∩ΑΕ, α′, α′′, λ≡ΓΗ∩ΑΕ, Λ, π≡ΓΘ∩ΑΕ, δ′′, δ′,
κ≡ΔΖ∩ΑΕ, Ε′, δ, δ1, Ε1, νη νπνίεο λα απνηεινύλ Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε
Γηπιά εκεία ην δεύγνο ησλ θνξπθώλ ηνπ Α θαη Ε. Δπίζεο, νη θνξπθέο Β, Γ,
Γ, Δ, Ζ, Θ, Η, Κ, απνηεινύλ Απιή Αξκνληθή Δλέιημε, κε Γηπιά εκεία επίζεο
ην δεύγνο ησλ θνξπθώλ ηνπ Α θαη Ε.
Γειαδή, αλ Μ είλαη ην κέζνλ ηνπ ΑΕ, λα είλαη:
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ΜΑ2= ΜΕ2= Μι.ΜΑ′= Μα′.Μα= Μα′′.Μα1= Μλ.ΜΑ1= ΜΛ.ΜΠ= Μπ.ΜΕ1=
Μδ′′.Μδ1= Μδ′.Μδ= Μκ.ΜΕ′= ΜΒ.ΜΚ= ΜΓ.ΜΗ= ΜΓ.ΜΘ= ΜΔ.ΜΖ.

(14).

(ηδ). Οη δέθα ηνκέο Π, Π′, Ρ, Ρ′, , ′, Σ, Σ′, Τ, Τ′, πνπ αλήθνπλ ζηελ επζεία (ε),
λα απνηεινύλ πλεπζεηαθή Αξκνληθή Γεθάδα εκείσλ.
(Οη ηδηόηεηέο ηνπ είλαη αηέιεησηεο. Μαο αξθνύλ όκσο εδώ, νη παξαπάλσ).
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Λύζε (ρήκαηα 123-125).
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εληαίν ζρήκα θαη ν θύθινο (ν) ν ίδηνο ζε όια ηα ζρήκαηα. Σόηε όκσο ζα έπξεπε ην ραξηί ζρεδηάζεσο λα ήηαλ ηεξάζηην. Γηα ηνλ ιόγν απηό ην δηαζπάζακε ζε ηξία κέξε θαη κε ηνλ θύθιν (ν), ζε δηάθνξα κεγέζε, αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο καο. Έηζη ν αλαγλώζηεο ζα πξέπεη λα αλαηξέρεη θάζε θνξά
ζην ζρήκα ζην νπνίν ππάξρνπλ ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ].
(α). Αλάιπζε.
Έζησ όηη ην δεηνύκελν Γεθάπιεπξν Καηαζθεπάζζεθε θαη είλαη ην ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ (ρήκα 123).
Άξα νη θπξίεο δηαγώληέο ηνπ ζα ζπληξέρνπλ ζε ζεκείν Λ [ζρέζε (1)], ην νπνίν, ζύκθσλα κε ηα δνζκέλα ηνπ Πξνβιήκαηνο, ζα αιεζεύεη θαη ε ζρέζε
(3).
Σνύην, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ Κξηηεξίνπ 114 (§ 19.23), ζεκαίλεη
όηη ην δεηνύκελν Γεθάπιεπξν πξέπεη λα είλαη Αξκνληθό, ηνπ νπνίνπ ε Καηαζθεπή γίλεηαη εύθνια κε εθαξκνγή ηεο λέαο καο Μεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ
Μεηαζρεκαηηζκνύ [Σνύην είλαη δπλαηό λα βαζηζζεί θαη ζην αληίζηξνθν ηνπ
Κξηηεξίνπ 98 (§ 19. 3), θαζώο πρ ε δέζκε Η(Π′ΡΡ′′ΣΣ′ΤΤ′Π ή
Η(ΗΚΑΒΓΓΔΕΖΘ), είλαη αξκνληθή].
(β). Καηαζθεπή.
Γηα ηελ Καηαζθεπή ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, εξγαδόκαζηε όπσο αθξηβώο ζηε Καηαζθεπή 155 (§ 22.4) (επζύ).
Έηζη, αλ ην Γεθάπιεπξν πνπ ζα πξνθύςεη είλαη ην ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, ηόηε ιέκε
όηη απηό είλαη ην δεηνύκελν.
(γ). Απόδεημε.
Γηα λα είλαη ην δεηνύκελν ην θαηαζθεπαζκέλν, όπσο παξαπάλσ, Αξκνληθό
Γεθάπιεπξν, πξέπεη λα απνδείμνπκε όηη γη’ απηό αιεζεύνπλ όιεο ηδηόηεηεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή 203, παξάγξαθνη (α) έσο
(ηδ).
Πξαγκαηηθά, αθνύ ην Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ, είλαη Αξκνληθό:
1/. ύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 106 (§ 19.13), ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (1).
2/. ύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 121 (§ 19.34), ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (2).
3/. ύκθσλα κε ηελ Κξηηήξην 114 (§ 19.23) (επζύ), ζα αιεζεύεη ε ζρέζε (3).
4/. ύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 125 (§ 19.39), ζα αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (4).
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5/. Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη νη ηνκέο Π, Ρ, , Σ, Τ είλαη ζπδπγείο κε ην ζεκείν Λ, σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), νπόηε ζύκθσλα κε ηα γλσζηά όια απηά, ζα
αλήθνπλ ζηελ πνιηθή (ε) ηνπ ζεκείνπ Λ.
Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 201 (§ 29.2) ή ηελ Πξόηαζε 202 (§ 29.3),
ζα αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (6).
6/. Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 201 (§ 29.2) ή ηελ Πξόηαζε 202 (§
29.3), ζα αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (7).
7/. ύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 201 (§ 29.2) ή ηελ Πξόηαζε 202 (§ 29.3), ζα
αιεζεύνπλ θαη όιεο νη ζρέζεηο (8) κέρξη (11).
8/. Δύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη νη ηνκέο Π′, Ρ′, ′, Σ′, Τ′, είλαη ζπδπγείο κε ην
ζεκείν Λ, σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), νπόηε ζύκθσλα κε ηα γλσζηά, ζα αλήθνπλ ζηελ πνιηθή (ε) ηνπ ζεκείνπ Λ.
Έηζη θαη ηα δέθα ζεκεία Π, Ρ, , Σ, Τ, Π′, Ρ′, ′, Σ′, Τ′, αλήθνπλ ζηελ επζεία
(ε).
9/. ύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 201 (§ 29.2) ή ηελ Πξόηαζε 202 (§ 29.3), ζα
αιεζεύνπλ όια ηα δεηνύκελα ηεο παξαγξάθνπ (ηβ).
10/ ύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 201 (§ 29.2) ή ηελ Πξόηαζε 202 (§ 29.3), ζα
αιεζεύνπλ όια ηα δεηνύκελα ηεο παξαγξάθνπ (ηγ).
11/. Δπεηδή πρ ε ΓΔ είλαη πνιηθή ηνπ Γ′ θαη ε ΚΘ είλαη ε πνιηθή ηνπ Η′, ε Γ′Η′
ζα είλαη πνιηθή ηεο ηνκήο ησλ ΓΔ θαη ΚΘ. Έηζη, επεηδή νη Γ′Η′ θαη ΓΗ ζπκπίπηνπλ, ζα ζπκπίπηνπλ θαη νη πόινη ηνπο. Γειαδή ε ηνκή ησλ ΓΔ θαη ΚΘ ζα
ζπκπίπηεη κε ην Π′. Όκνηα βξίζθνπκε όηη αιεζεύνπλ θαη ηα ππόινηπα δεηνύκελα ηεο (12).
12/. Δπεηδή πρ ε ΒΕ είλαη πνιηθή ηνπ Γ1 θαη ε ΑΖ είλαη ε πνιηθή ηνπ Η1, ε
Γ1Η1 ζα είλαη πνιηθή ηεο ηνκήο ησλ ΒΕ θαη ΑΖ. Έηζη, επεηδή νη Γ 1Η1 θαη ΓΗ
ζπκπίπηνπλ, ζα ζπκπίπηνπλ θαη νη πόινη ηνπο. Γειαδή ε ηνκή ησλ ΒΕ θαη
ΑΖ ζα ζπκπίπηεη κε ην Π′. Όκνηα βξίζθνπκε όηη αιεζεύνπλ θαη ηα ππόινηπα
δεηνύκελα ηεο (13).
13/. ύκθσλα κε ηελ Πξόηαζε 201 (§ 29.2) ή ηελ Πξόηαζε 202 (§ 29.3), ζα
αιεζεύνπλ όια ηα δεηνύκελα ηεο παξαγξάθνπ (ηζη).
14/. Παξαηεξνύκε όηη πρ ε θεληξηθή δέζκε Θ(ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ) ησλ δέθα αθηηλώλ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εθαπηόκελε ζην Θ), ζα είλαη αξκνληθή (§
12.8), θαζώο απηή είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ θύθιν (ν) θαη ην Γεθάπιεπξν
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ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ είλαη Αξκνληθό από ηελ θαηαζθεπή ηνπ (Κξηηήξην 98, § 19.3,
επζύ). Σνύην ζεκαίλεη ε δέζκε απηή ηεκλόκελε από ηελ επζεία (ε) ζηα δέθα
ζεκεία Π, Π′, Ρ, Ρ′, , ′, Σ, Σ′, Τ, Τ′, ηα ζεκεία απηά ζα απνηεινύλ πξαγκαηηθά Αξκνληθή Γεθάδα (§ 11.1δ θαη § 12.8).
(δ). Πεξηγξαθή –Δξκελεία ησλ ρεκάησλ 123-126.
Σα ζρήκαηα 123-125, απνηεινύλ έλα εληαίν ζρήκα, θαζώο ην θαζέλα ζπκπιεξώλεη ηα άιια δύν ή είλαη κέξνο ησλ άιισλ δύν. Έγηλαλ όκσο ηξία
ζρήκαηα, γηα λα γίλεη απνζπκθόξεζε ησλ επζεηώλ θαη ζεκείσλ ηνπ θαη
γηαηί άιισο ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ραξηί κεγάινπ κεγέζνπο.
ρήκα 123.
ην ζρήκα απηό πεξηιακβάλνληαη ηνκέο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ νη νπνίεο βξίζθνληαη κέζα ζηνλ θύθιν (ν).
Έηζη, παξαηεξνύκε όηη κε ηηο ηνκέο απηέο ζρεκαηίδνληαη ηα δύν δεθάπιεπξα α′β′…θ′ θαη α′′β′′…θ′′, από ηα νπνία, ην πξώην ζρεκαηίδεηαη από ηνκέο
ησλ δεύηεξσλ δηαγώληώλ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ θαη ην δεύηεξν από
ηνκέο ησλ ηξίησλ δηαγώληώλ ηνπ.
ρήκα 124.
ην ζρήκα απηό πεξηιακβάλνληαη ηνκέο ησλ πιεπξώλ θαη δηαγώλησλ ηνπ
Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ θαη ηνπ εθαπηνκεληθνύ ηνπ, νη νπνίεο βξίζθνληαη
έμσ από ηνλ θύθιν (ν), αιιά ζρεηηθά θνληά ζε απηόλ.
Έηζη, παξαηεξνύκε όηη κε ηηο ηνκέο απηέο ζρεκαηίδνληαη ηα δεθάπιεπξα:
1/ Από ηηο ηνκέο ησλ πιεπξώλ θαη πξώησλ δηαγώλησλ ζρεκαηίδνληαη ηα
δεθάπιεπξα αβ…θ θαη α1β1...θ1, αληίζηνηρα.
2/. Από ηηο ηνκέο ησλ πιεπξώλ ηνπ εθαπηνκεληθνύ (πνιηθά αληίζηξνθνπ)
ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, ζρεκαηίδνληαη ηα δεθάπιεπξα Α′Β′…Κ′ θαη
Α1Β1...Κ1.
ρήκα 125.
ην ζρήκα απηό πεξηιακβάλνληαη ηνκέο ησλ πιεπξώλ θαη δηαγώλησλ ηνπ
Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνύ ηνπ εθαπηνκεληθνύ, πνπ
βξίζθνληαη έμσ από ηνλ θύθιν (ν) θαη κάιηζηα είλαη απνκεκαθξηζκέλα από
ηνλ θύθιν (ν).
ην ζρήκα απηό παξαηεξνύκε όηη ζρεκαηίδνληαη δέθα θεληξηθέο δέζκεο
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ησλ νπνίσλ ηα θέληξα Π, Π′, Ρ, Ρ′, , ′, Σ, Σ′, Τ, Τ′, είλαη ζπλεπζεηαθά θαη
απνηεινύλ Αξκνληθή Γεθάδα. Από απηέο:
1/. Οη πέληε θέληξσλ Π, Ρ, , Σ, Τ, ζρεκαηίδνληαη από ηηο απέλαληη πιεπξέο,
ηηο θπξίεο δηαγώληεο θαη ηηο απέλαληη δεύηεξεο δηαγώληεο ηνπ Αξκνληθνύ
Γεθάπιεπξνπ.
2/. Οη πέληε θέληξσλ Π′, Ρ′, ′, Σ′, Τ′, ζρεκαηίδνληαη από ηηο απέλαληη πιεπξέο, ηνπ εθαπηνκεληθνύ δεθάπιεπξνπ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, από
ηηο απέλαληη πξώηεο θαη ηξίηεο δηαγώληεο ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ.
Δίλαη θαλεξό όηη, ηα ηξία παξαπάλσ ζρήκαηα απνηεινύλ έλα Δληαίν Αξκνληθό ύλνιν, πνπ έρεη αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά, κε ην Καλνληθό Γεθάπιεπξν, ην νπνίν είλαη θαη Αξκνληθό θαη από ην νπνίν άιισζηε πξνέξρεηαη, κεηά από Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό.
ρήκα 126.
Σν ζρήκα απηό είλαη αλεμάξηεην από ηα ζρήκαηα 123-125 θαη έρεη ζθνπό
λα παξνπζηάζεη ηε κνξθή ελόο νινθιεξνκέλνπ Πιήξνπο Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ ΑΒΓ…Κ αβγ…θ Α′Β′Γ′…Κ′ Α1Β1Γ1…Κ1 ΠΡΣΤ, ην νπνίν απνηειείηαη πξνθαλώο από ην αξρηθό Απιό Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓ…Κ, ην
Πξσηνγελέο Γεθάπιεπξν αβγ…θ, ην Γεπηεξνγελέο Γεθάπιεπξν Α′Β′Γ′…Κ′,
ην Σξηηνγελέο Γεθάπιεπξν Α1Β1Γ1…Κ1 θαη ηελ ηεηαξηνγελή ζπλεπζεηαθή
Πεληάδα εκείσλ Π, Ρ, , Σ, Τ, ε νπνία απνηειεί Αξκνληθό Πεληάπιεηξν,
εθθπιηζκέλν επάλσ ζε επζεία (ε).
Παξαηεξήζεηο.
(α). Σν πξόβιεκα 203, έηζη όπσο έρεη δνζεί, είλαη αόξηζην (δελ απνηειεί
ζπγθεθξηκέλν Αξκνληθό Γεθάπιεπξν Γεθάπιεπξν). Αλ ζέινπκε λα ην θαηαζηήζνπκε νξηζκέλν, ηόηε πξέπεη λα καο δίλνληαη επαξθή ζηνηρεία.
(β). Σν παξαπάλσ Πξόβιεκα θαη ε ιύζε ηνπ, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη
όηη πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(γ). Σν Καλνληθό Γεθάπιεηξν, όπσο θαη όια ηα Καλνληθά Πνιύπιεπξα είλαη
θαη Αξκνληθά (Πξόηαζε 151, § 19.66), αιιά απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε ηνπ
αξκνληθνύ. Δπνκέλσο ην θαλνληθό έρεη θαη απηό, όιεο ηηο ηδηόηεηεο ηνπ αξκνληθνύ, αιιά ζε εηδηθή Καλνληθή κνξθή (πρ ε επζεία ησλ ηνκώλ βξίζθεηαη
ζην άπεηξν).
(δ). Αλάινγεο Καηαζθεπέο κε ηελ 203, είλαη δπλαηό λα γίλνπλ θαη γηα όια ηα
άιια Αξκνληθά Πνιύπιεπξα.
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(ε). Όπσο από ηα παξαπάλσ ζα δηαπηζηώλνπκε, ην Πξόβιεκα 203 είλαη
γηγαληηαίν, θαζώο ε δηαηύπσζή ηνπ είλαη καθξνζθειήο θαη πξνπαληόο επεηδή ην εηδηθό δεθάπιεπξν απηό έρεη πιεζώξα ηδηνηήησλ θαη επεηδή γηα ηε
ιύζε ηνπ απαηηείηαη λα βαζηζζνύκε ζε πνιιέο Πξνηάζεηο θαη Καηαζθεπέο,
πνπ θαιύπηνπλ ζρεδόλ όιε ηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ απηνύ. Απνηειεί δειαδή
κηα εθαξκνγή ζρεδόλ εθ’ όιεο ηεο ύιεο, ηεο Αξκνληθήο Γεσκεηξίαο.
Πηζηεύνπκε δε όηη δελ ππάξρεη άιινο ηξόπνο ιύζεο ηνπ θαη γηα ηνύην απνηειεί κεγάιε πξόθιεζε γηα ηνπο θίινπο ηεο Γεσκεηξίαο.
(ζη). Αλ ζεσξήζνπκε, ζε έλα εληαίν ζρήκα, ηα Πιήξε Γεθάπιεπξα πνπ
ζρεκαηίδνληαη από ηηο πιεπξέο Απινύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ (όπσο ζην
ζρήκα 126), από ην Δθαπηνκεληθό Πιήξεο Γεθάπιεξν θαη ηα ηξία Πιήξε
Γεθάπιεπξα πνπ ην θαζέλα ζρεκαηίδεηαη από ηηο πξώηεο, δεύηεξεο θαη ηξίηεο δηαγώληεο ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, ηόηε ζα πξνθύςεη έλα ζύκπιεγκα ην νπνίν δηαζέηεη πνιιέο ηδηόηεηεο. Σέηνηα ζπκπιέγκαηα έρνπκε
αλαθέξεη ζην βηβιίν καο [1], γηα Αξκνληθά Σεηξάπιεπξα [ρήκαηα
2.2.2.(1).(α).3/ θαη 4/ ζειίδεο 696 θαη 697], Δμάπιεπξα [ρήκα 3.2.6.(4).(β).1/,
ζειίδα 1285] θαη Οθηάπιεπξα [ρήκα 4.2.5.(5).(β).3/ ζειίδεο 1746], ζηα νπνία όκσο θζάζακε από άιιν δξόκν, δηαθνξεηηθό από απηόλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε εδώ (Βιέπε θαη Γεληθέο Παξαηεξήζεηο § 29.10 παξαθάησ).
(δ). Μεξηθέο αθόκε ηδηόηεηεο ηνπ δεθάπιεπξνπ ηεο Καηαζθεπήο 203, είλαη
θαη νη αθόινπζεο:
Σνπ εθαπηνκεληθνύ δεθάπιεπξνύ ηνπ, νη θπξίεο δηαγώληεο ζπληξέρνπλ ζην
Λ (Σνύην απνηειεί επέθηαζε Θεσξήκαηνο ηνπ Νεύησλα, αιιά θαη ηνπ Θεσξήκαηνο Brianhon. Βιέπε ζρεηηθά Πξόηαζε 206).
ε θάζε θπξία δηαγώλην ηνπ εθαπηνκεληθνύ ηνπ, αλήθνπλ πνιιέο ηνκέο ησλ
πιεπξώλ θαη δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, όπσο θαη ηνπ εθαπηνκεληθνύ. Γειαδή ζπκβαίλεη θάηη αλάινγν κε ηελ Πξόηαζε 201 ή 202.
Ζ θάζε κία από ηηο θπξίεο δηαγώληεο ηνπ εθαπηνκεληθνύ, πεξλά από κία
από ηηο ηνκέο Π′, Ρ′, , Σ′,Τ′.
(ε). Γηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ησλ Αξκνληθώλ πκπιεγκάησλ, Σεηξάπιεπξσλ, Δμάπιεπξσλ θαη Οθηάπιεπξσλ, παξαπέκπνπκε ζην βηβιίν [1].
(ζ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 98, 106, 114, 121, 125, 155, 201, 202.
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29.5. Αμηόινγε Ηδηόηεηα Αξκνληθώλ Σεηξάδσλ.
Δπέθηαζε ησλ Καηαζθεπώλ 11, 32α θαη 63.
Πξόηαζε 204 (ρήκα 53).
ε επζεία (ε) δίλεηαη ε νθηάδα ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, γηα ηελ
νπνία ε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ είλαη αξκνληθή θαη γηα ηελ νπνία ηεηξάδα, ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Γ θαη Δ, Ζ, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε
κε Γηπιά εκεία ηα Β, Ε, ελώ ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Ζ θαη Γ, Δ βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ηα Γ, Θ [Γειαδή ηα Α, Γ, Δ, Ζ.
βξίζθνληαη ζε Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε (νξηζκόο § 2.24)].
Να απνδεηρζεί όηη ε νθηάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, είλαη αξκνληθή.

Απόδεημε.
1νο.Σξόπνο (Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 32 α).
ύκθσλα κε ηελ Καηαζθεπή 32α (§ 7.22), ζα ππάξρεη ζεκείν Ρ από ην νπνίν ηα ηκήκαηα ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΖ, ΖΘ, θαίλνληαη κε γσλίεο ίζεο θαη
κε κέηξν L/4 ή θ=22.50. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε δέζκε Ρ(ΑΒΓΓΔΕΖΘ) ζα είλαη
Κιεηζηή Καλνληθή ηνπ ¼ ηεο νξζήο (§ 12.5), θαζώο είλαη θαη ∠ΑΡΘ′=22,50,
νπόηε θαη ε νθηάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, ζα είλαη αξκνληθή (§ 12.6
θαη ζπκπέξαζκα ηεο § 15.6).
2νο.Σξόπνο (Με βάζε ηελ Καηαζθεπή 63).
Από ηα δνζκέλα ηεο Πξόηαζεο 204, πξνθύπηεη όηη νη παξαθάησ ηέζζεξηο
«κία παξά κία» ηεηξάδεο ζεκείσλ ηεο (1), είλαη αξκνληθέο:
Α, Β, Γ, Ε - Γ, Γ, Δ, Θ - Δ, Ε, Ζ, Β - Ζ, Θ, Α, Γ.

(1).

Δπίζεο, από ηελ ππόζεζε αξκνληθή είλαη θαη ε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ,
νπόηε, αλ εξγαζζνύκε όπσο ζηελ απόδεημε ηνπ ηξόπνπ 3 ηεο Καηαζθεπήο
63, εύθνια ζα πξνθύςεη όηη ε νθηάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, ζα είλαη
πξαγκαηηθά αξκνληθή.
πκπέξαζκα.
Γηα ηελ Πξόηαζε 204 θαη αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο Καηαζθεπέο 11, 32α θαη
63, πξνθύπηεη ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
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Αλ, γηα ηελ Πξόηαζε 204, ε ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ, δελ είλαη αξκνληθή
θαη ε νθηάδα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, δελ ζα είλαη αξκνληθή, ελώ αλ ε ηεηξάδα
ζεκείσλ Α, Γ, Δ, Ζ, είλαη αξκνληθή θαη ε νθηάδα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, ζα είλαη αξκνληθή.

Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ παξαπάλσ Πξόηαζε θαη ε ιύζε ηεο, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη όηη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). ε αλάινγν απνηέιεζκα θζάλνπκε θαη αλ δίλεηαη όηη αξκνληθή είλαη ε
ηεηξάδα ζεκείσλ Β, Γ, Ε, Θ, θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Β, Γ θαη Ε, Θ, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ηα Γ, Ζ θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Β, Θ θαη Γ, Ε, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ηα Α,
Δ.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 11, 32α, 63.
29.6. Αμηόινγε Ηδηόηεηα Αξκνληθώλ Σεηξάπιεπξσλ.
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 204, από επζεία θαη ζε θύθιν.
Πξόηαζε 205 (ρήκα 96).
ε θύθιν (ν), δίλεηαη ην εγγεγξακκέλν ηνπ θπξηό νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ
ην νπνίν έρεη ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο θαη γηα ην νπνίν ην ηεηξάπιεπξν
ΑΓΔΖ είλαη αξκνληθό, ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Γ θαη Δ, Ζ, βξίζθνληαη ζε
Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ηα Β, Ε, ελώ ηα δύν δεύγε ζεκείσλ Α, Ζ
θαη Γ, Δ βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ηα Γ, Θ [Γειαδή
ηα ζεκεία Α, Γ, Δ, Ζ. βξίζθνληαη ζε Γηπιή Αξκνληθή Δλέιημε (νξηζκόο §
8.22)].
Να απνδεηρζεί όηη ην νθηάπιπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, είλαη αξκνληθό.

Απόδεημε.
(α). Αλάιπζε.
Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ Καηαζθεπή 149 (§ 29.64), θζάλνπκε εύθνια
ζηελ παξαθάησ απόδεημε.
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(β). Απόδεημε.
ην ζρήκα 96, έρνπλ θαηαζθεπαζζεί, κε ηελ Καηαζθεπή 149 [§ (β)]:
Σν ηπραίν Απιό Αξκνληθό Σεηξάπιεπξν ΑΓΔΖ. Σα δύν δεύγε ζεκείσλ Γ, Θ
θαη Β, Ε κε ηα νπνία ρσξίδνληαη αξκνληθά ηα δεύγε ζεκείσλ Α, Ζ - Γ, Δ, θαη
Α, Γ – Δ, Ζ, αληίζηνηρα θαη ηα νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζζεί έηζη ώζηε λα είλαη:

ΑΔ∩ΒΕ∩ΓΖ∩ΓΘ≡Κ.

Θα απνδείμνπκε όηη ην νθηάπιεξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, είλαη αξκνληθό.
Πξαγκαηηθά, αλ εξγαζζνύκε όπσο αθξηβώο, ζηελ απόδεημε ηεο Καηαζθεπήο 149 [§ γ)], απνδεηθλύνπκε, βαζηδόκελνη θαη ζην Κξηηήξην 110 (§
19.18), όηη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, είλαη αξκνληθό.
πκπέξαζκα.
Γηα ηελ Πξόηαζε 205, αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ Καηαζθεπή 149 θαη ηελ
Πξόηαζε 204, πξνθύπηεη ην παξαθάησ ζπκπέξαζκα:
Αλ, γηα ηελ Πξόηαζε 205, ην ηεηξάπιεπξν ΑΓΔΖ, δελ είλαη αξκνληθό θαη ην
νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, δελ ζα είλαη αξκνληθό, ελώ αλ ην ηεηξάπιεπξν
ΑΓΔΖ, είλαη αξκνληθό θαη ην νθηάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘ, ζα είλαη αξκνληθό.

Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ παξαπάλσ Πξόηαζε θαη ε ιύζε ηεο, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη όηη
πξσηνεκθαλίδνληαη εδώ.
(β). ε αλάινγν απνηέιεζκα θζάλνπκε θαη αλ δίλεηαη όηη αξκνληθό είλαη ην
ηεηξάπιεπξν ΒΓΕΘ θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Β, Γ θαη Ε, Θ, βξίζθνληαη ζε
Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ηα Γ, Ζ θαη ηα δεύγε ησλ ζεκείσλ Β, Θ
θαη , Γ, Ε, βξίζθνληαη ζε Αξκνληθή Δλέιημε κε Γηπιά εκεία ηα Α, Δ.
(γ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 110, 149, 204.
29.7. ύγθιηζε Γηαγώλησλ ηνπ Δθαπηνκεληθνύ Γεθάπιεπξνπ θάζε Απινύ
Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ,.

(Αλάινγν εκείν Brianchon θαη Θεσξήκαηνο

Νεύησλα, γηα Αξκνληθό Γεθάπιεπξν).
Δπέθηαζε ηεο Πξόηαζεο 146 θαη ζε Αξκνληθό Γεθάπιεπξν.
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Πξόηαζε 206 (ρήκα 127).
Οη δηαγώληεο (θπξίεο), ηνπ εθαπηνκεληθνύ ή Πνιηθά Αληίζηξνθνπ δεθάπιεπξνπ, θάζε Απινύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, ζπληξέρνπλ ή κε άιιε δηαηύπσζε:
Σν εθαπηνκεληθό ή Πνιηθά Αληίζηξνθν δεθάπιεπξν, θάζε Απινύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, δηαζέηεη αλάινγν ζεκείν Brianchon.
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χήκα 127.

Απόδεημε.
Έζησ ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ θαη ην Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ'
(όπνπ Α' ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Α, Β, ην Β' ε ηνκή ησλ εθαπηόκελσλ ζηα ζεκεία Β, Γ, θνθ) αληίζηνηρν εθαπηνκεληθό ηνπ ή ην πνιηθά
αληίζηξνθν ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξπ απηνύ, κε δηεπζύλνληα θύθιν ηνπ
(ν) (Γεσκεηξία [26], παξάγξαθνο 246α).
Θα απνδείμνπκε όηη είλαη: Α'Ε'∩Β'Ζ'∩Γ'Θ'∩Γ'Η'∩Δ'Κ'≡Ν.

(1).
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1νο Σξόπνο (Αλαιπηηθόο).
Έζησ όηη νη εθαπηόκελεο ζηα ζεκεία Γ, Η ηέκλνληαη ζε ζεκείν Π θαη νη εθαπηόκελεο ζηα ζεκεία Γ, Θ, ηέκλνληαη ζε ζεκείν Ρ.
Έηζη, πξνθύπηεη ην πεξηγεγξακκέλν ηεηξάπιεπξν Γ'ΡΘ'Π ζην ηεηξάπιεπξν
ΓΓΘΗ, γηα ηα νπνία, ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα (Γεσκεηξία [26], § 236α), έρνπλ ΓΘ∩ΓΗ∩Γ'Θ'∩ΠΡ≡Λ, όπνπ Λ≡ ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ∩ΓΗ∩ΔΚ
[Κξηηήξην 106 (§ 19.15)].
Γειαδή ε δηαγώληνο Γ'Θ' πεξλά από ην Λ, πνπ είλαη θαη ην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ.
Με όκνην αθξηβώο ηξόπν εξγαδόκαζηε θαη βξίζθνπκε όηη θαη νη Α'Ε', Β'Ζ',
Γ'Η', Δ'Κ', πεξλνύλ από ην Λ.
Γειαδή ηειηθά είλαη: ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ∩ΓΗ∩ΔΚ∩Α'Ε'∩Β'Ζ'∩Γ'Θ'∩Γ'Η'∩Δ'Κ'≡Λ≡Ν.
2νο Σξόπνο [Με βάζε ηελ Πξόηαζε 1δ(1)].
Δίλαη γλσζηό ην Θεώξεκα ηνπ Νεύησλα, ζύκθσλα κε ην νπνίν, δύν πνιηθά
αληίζηξνθα ηεηξάπιεπξα έρνπλ ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο.
Σν Θεώξεκα απηό έρνπκε γεληθεύζεη θαη γηα πνιηθά αληίζηξνθα 2λ-πιεπξα,
κε ηελ Πξόηαζε 1δ(1) ηνπ βηβιίνπ καο «Γεσκεηξία [31] (ηόκνο 1), ε νπνία
Πξόηαζε αιεζεύεη πάληνηε γηα 2λ-πιεπξα, αξθεί λα ζπληξέρνπλ νη δηαγώληέο ηνπ εγγεγξακκέλνπ 2λ-πιεύξνπ ηνπο.
Δπνκέλσο, αλ ζεσξήζνπκε γλσζηή θαη βαζηζζνύκε ζηελ Πξόηαζε 1δ(1),
ηόηε επεηδή ην Αξκνληθό Γεθάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ έρεη πάληνηε ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο ζε ζεκείν Λ [Κξηηήξην 106(§ 19.15)], ζην ίδην ζεκείν Λ ζα
ζπληξέρνπλ θαη νη δηαγώληεο ηνπ δεθάπιεπξνπ Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'Ζ'Θ'Η'Κ'.
Γειαδή ζα είλαη: ΑΕ∩ΒΖ∩ΓΘ∩ΓΗ∩ΔΚ≡Α'Ε'∩Β'Ζ'∩Γ'Θ'∩Γ'Η'∩Δ'Κ'≡Λ≡Ν.

πκπέξαζκα.
Μεηά ηα παξαπάλσ θαη επεηδή ην ζεκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ ζπκπίπηεη ζην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώληώλ ηνπ Λ [Κξηηήξην
114 (§ 19.23)], βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα:

«Οη δηαγώληεο (θπξίεο), ηνπ εθαπηνκεληθνύ ή Πνιηθά Αληίζηξνθνπ δεθάπιεπξνπ, θάζε Απινύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, ζπληξέρνπλ ζην ζεκείν
ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ απηνύ, ην νπνίν
είλαη θαη ζεκείν Lemoine ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ, αιιά θαη ην αλάινγν ζεκείν Brianchon θαη Νεύησλα, ηνπ εθαπηνκεληθνύ δεθάπιεπξνπ, ή ηα
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ζεκεία ηνπο Lemoine, Νεύησλα θαη Brianchon ζπκπίπηνπλ ζην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ δηαγώλησλ ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ».

Παξαηεξήζεηο.
(α). Με αλάινγνπο ηξόπνπο απνδεηθλύνπκε όηη αλάινγεο Πξνηάζεηο θαη
πκπεξάζκαηα, ηζρύνπλ θαη γηα ην Σεηξάπιεπξν, γηα ην Αξκνληθό Δμάπιεπξν (Πξόηαζε 146), γηα ην Αξκνληθό Οθηάπιεπξν, θηι.
(β). Ζ Πξόηαζε απηή, πηζηεύνπκε όηη είλαη λέα θαη όηη πξσηνεκθαλίδεηαη
εδώ.
(γ). Δίλαη θαλεξό όηη ε Πξόηαζε 206 απνηειεί επέθηαζε θαη ηνπ Θεσξήκαηνο ηνπ Νεύησλα (Γεσκεηξία [26], § 236α), ην νπνίν είλαη γλσζηό όηη
,αιεζεύεη κόλν γηα ηεηξάπιεπξα Πνιηθά Αληίζηξνθα.
(δ). Αλάινγε Πξόηαζε, κε ηελ Πξόηαζε 201, απνδεηθλύεηαη όηη αιεζεύεη θαη
γηα θάζε κία δηαγώλην ηνπ εθαπηνκεληθνύ δεθάπιεπξνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζε
Αξκνληθό Γεθάπιεπξν.
(ε). Ζ απόδεημε ηεο Πξόηαζεο 206, είλαη δπλαηό λα γίλεη θαη κε ηε Μέζνδν
ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, όπσο έρεη γίλεη θαη κε ηηο Πξνηάζεηο 200,
202, βαζηδόκελνη ζε Πνξίζκαηα 158-168.
(ζη). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 106, 114, 146.
29.8. Βνεζεηηθή Πξόηαζε (Λήκκα),
Νέα Γηαπξαγκάηεπζε ηνπ Κξηηεξίνπ 34 (§ 8.71).
Κξηηήξην 207 (ρήκα 128).
ε θάζε θπξηό εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ κε
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ, αλ έλα από ηα ηεηξάπιεπξά ηνπ:
ΑΒΓΔ, ΒΓΓΕ, ΓΓΔΑ, ΓΔΕΒ, ΔΕΑΓ, ΕΑΒΓ,

(1).

είλαη αξκνληθό, ηόηε αξκνληθό ζα είλαη θαη έλα άιιν από ηα ηεηξάπιεπξα
ηεο (1), θαηά ηηο αληηζηνηρίεο:
ΑΒΓΔ↔ΓΔΕΒ, ΓΓΔΑ↔ΕΑΒΓ, ΔΕΑΓ↔ΒΓΓΕ,

(2).

θαη αληίζηξνθα, αλ έλα δεύγνο, από ηα δεύγε ησλ ηεηξάπιεπξσλ ηεο ζρέζεσο (2) είλαη αξκνληθά, ηόηε ζα είλαη θαη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ (θαη όρη κόλν).

Απόδεημε.
1νο Σξόπνο (Με βάζεη ην Λήκκα 5).
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(α). Δπζύ.
Τπνζέηνπκε πρ όηη αξκνληθό ηεηξάπιεπξν είλαη ην ΑΒΓΔ. Θα δείμνπκε όηη

α
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χήκα 128.

θαη ην αληίζηνηρν ηνπ ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΒ είλαη αξκνληθό, αλ ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
Πξαγκαηηθά, ζύκθσλα κε ην Λήκκα 5 (5ε Βνεζεηηθή Πξόηαζε, ηνπ Έςηινλ
Μέξνπο), γηα ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, γηα ην νπνίν είλαη
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ (ππόζεζε), ζα είλαη θαη:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ
.
.
= 1.
ΒΓ ΓΔ ΕΑ

(3).

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην Λήκκα 5 θαη γηα ην κε θπξηό εμάπιεπξν ΕΑΔΓΓΒ,
επεηδή έρεη ηηο ίδηεο δηαγώληεο (θπξίεο) κε ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ ζα έρεη:
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ, νπόηε ζα είλαη:

ΕΑ ΔΓ ΓΒ
.
.
= 1.
ΑΔ ΓΓ ΒΕ

(4).

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Γ′ Μέξνο.

708 .

⇒

Από ηηο ζρέζεηο (3), (4)

ΑΒ ΔΕ ΔΓ ΓΒ
.
.
.
= 1.
ΒΓ ΓΔ ΑΔ ΒΕ

(5).

Αθόκε, επεηδή ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ είλαη αξκνληθό (ππόζεζε), ζύκθσλα
κε γλσζηό Θεώξεκα {[6] § 8-4.10}, ζα είλαη:

ΑΒ.ΓΔ=ΒΓ.ΔΑ.

Έηζη, ε ζρέζε (5), ιόγσ ηεο (6), γίλεηαη: ΓΔ.ΕΒ=ΒΓ.ΔΕ.

(6).
(7).

Ζ ηειεπηαία ζρέζε (7), ζύκθσλα κε γλσζηό Θεώξεκα [6], ζεκαίλεη όηη ην
εγγεγξακκέλν ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΒ είλαη αξκνληθό.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην δνζκέλν θπξηό εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, έρεη αξκνληθά πρ ηα
δύν ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ, ηόηε ζα είλαη θαη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ είλαη αξκνληθά από
ηελ ππόζεζε, νη ΑΓ θαη ΓΕ είλαη ζπδπγείο κε ηελ ΒΔ θαη άξα αλ Π είλαη ν
πόινο ηεο ΒΔ, νη ΑΓ θαη ΓΕ ζα πεξλνύλ από ην Π.
Γειαδή, ε ηνκή Π′ ησλ ΑΓ θαη ΓΕ ζπκπίπηεη κε ηνλ πόιν Π ηεο ΒΔ.
Αιιά ε ηνκή Π′ ησλ ΑΓ θαη ΒΕ, σο γλσζηό {[4], § 81}, έρεη πνιηθή ηελ ΚΡ
(όπνπ Ρ≡ΑΕ∩ΓΓ).
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη νη πόινη ησλ ΒΔ θαη ΚΡ ζπκπίπηνπλ, νπόηε ζα ζπκπίπηνπλ θαη νη πνιηθέο ηνπο. Γειαδή είλαη ΒΔ≡ΚΡ ή ΒΔ πεξλά από ηα Κ
θαη Ρ, νπόηε είλαη πξαγκαηηθά ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ (αιιά θαη ε ΑΕ∩ΒΔ∩ΓΓ≡Ρ).
Όκνηα εξγαδόκαζηε θαη γηα ηελ απόδεημε ησλ ππνινίπσλ δεπγώλ ηεηξάπιεπξσλ ηεο ζρέζεσο (2).
2νο Σξόπνο (Με βάζεη ην Λήκκα 7).
(α). Δπζύ.
Τπνζέηνπκε θαη πάιη όηη αξκνληθό ηεηξάπιεπξν είλαη ην ΑΒΓΔ. Θα δείμνπκε
όηη θαη ην αληίζηνηρν ηνπ ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΒ είλαη αξκνληθό, αλ
ΑΓ∩∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
Πξαγκαηηθά, ζύκθσλα κε ην Λήκκα 7 (7ε Βνεζεηηθή Πξόηαζε, Έςηινλ Μέξνο), γηα ηελ Κεληξηθή Γέζκε Κ(ΑΒΓΔ) ή Κ(ΓΔΕΒ), είλαη:

ΑΒ ΓΔ ΓΔ ΕΒ
.
=
.
.
ΒΓ ΔΑ ΔΕ ΒΓ

(8).

Δμάιινπ, επεηδή από ηελ ππόζεζε ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ, είλαη αξκνληθό,
ζα είλαη θαη:

ΑΒ.ΓΔ=ΒΓ.ΔΑ ή

ΑΒ ΓΔ
.
=1.
ΒΓ ΔΑ

(9).
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Δπνκέλσο, ε ζρέζε (8), ιόγσ ηεο (9), γίλεηαη:

ΓΔ ΕΒ
.
=1 ή
ΔΕ ΒΓ

ΓΔ.ΕΒ=ΔΕ.ΒΓ.
Ζ ηειεπηαία ζρέζε ζεκαίλεη όηη θαη ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΒ είλαη αξκνληθό
θηι.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην δνζκέλν θπξηό εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, έρεη αξκνληθά πρ ηα
δύν ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ, ηόηε ζα είλαη θαη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
Πξαγκαηηθά, επεηδή ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ είλαη αξκνληθά από
ηελ ππόζεζε, ζα έρνπλ:

ΑΒ ΓΔ
ΓΔ ΕΒ
ΑΒ ΓΔ ΓΔ ΕΒ
.
=1,
.
=1 ⇒
.
=
.
.
ΒΓ ΔΑ
ΔΕ ΒΓ
ΒΓ ΔΑ ΔΕ ΒΓ
Ζ ηειεπηαία ζρέζε, ζύκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηεο παξαπάλσ Βνεζεηηθήο
Πξόηαζεο 7 (Έςηινλ Μέξνο), ζεκαίλεη όηη είλαη: ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
Όκνηα εξγαδόκαζηε θαη γηα ηελ απόδεημε ησλ ππνινίπσλ δεπγώλ ηεηξάπιεπξσλ ηεο ζρέζεσο (2).
3νο Σξόπνο (Με ηε κέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ).
(α). Δπζύ.
Τπνζέηνπκε πρ όηη αξκνληθό ηεηξάπιεπξν είλαη ην ΑΒΓΔ. Θα δείμνπκε όηη
θαη ην αληίζηνηρν ηνπ ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΒ είλαη αξκνληθό αλ:
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.

(10).

Πξαγκαηηθά, αθνύ ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΔ είλαη αξκνληθό, νη ΑΓ θαη ΒΔ ζα
είλαη ζπδπγείο σο πξνο ηνλ θύθιν (ν). Σνύην ζεκαίλεη όηη θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, νη ΑΓ, ΒΔ ζα έρνπλ πξνέιζεη από δύν θάζεηεο ρνξδέο
Α′Γ′, Β′Δ′ θύθινπ (ν′), από ηηο νπνίεο ε Β′Δ′ είλαη δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ (ν′)
(Αληίζηξνθν ηνπ Πνξίζκαηνο 159), νπόηε ε Β′Δ′ είλαη θαη κεζνθάζεηε ζηελ
Α′Γ′.
Αθόκε, θαηά ηνλ παξαπάλσ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, επεηδή αιεζεύεη ε
ζρέζε (10), ζα είλαη Α′Γ′∩Γ′Ε′≡Ρ ∈Β′Δ′ θαη νη Α′Γ′, Γ′Ε′, ζα είλαη ζπκκεηξηθέο
ρνξδέο, σο πξνο ηελ δηάκεηξν Β′Δ′ ηνπ θύθινπ (ν′) (Αληίζηξνθν ηνπ Πνξίζκαηνο 161).
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Δπνκέλσο ζπκκεηξηθέο ζα είλαη θαη νη Α′Κ′, Γ′Κ′, σο πξνο ηελ Β′Κ′ θαη επεηδή ε Β′Δ′ είλαη κεζνθάζεηε ζηελ Α′Γ′, ην ηξίγσλν Κ′Α′ Γ′ είλαη ηζνζθειέο
νπόηε ∠Γ′Α′Γ′= ∠Ε′Γ′Α′, αιιά είλαη θαη ∠Α′Ε′Γ′= ∠′ΑΓ′Γ′.
Άξα, ηα ηξίγσλα Α′Ε′Γ′, Γ′Γ′Α′ είλαη όκνηα θαη επεηδή απηά έρνπλ θνηλή ηελ
πιεπξά Α′Γ′, ζα είλαη ίζα, νπόηε Α′Γ′=Γ′Ε′. Δπνκέλσο ην Α′Γ′Γ′Ε′ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην θαη επεηδή Β′Δ′ ⊥Α′Γ′, ζα είλαη θαη Β′Δ′ ⊥Γ′Ε′.
Έηζη, θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό θαη επεηδή Β′Δ′ ⊥Γ′Ε′, νη Β′Δ′,
Γ′Ε′, κεηαζρεκαηίδνληαη ζηηο ζπδπγείο ρνξδέο ΒΔ, ΓΕ σο πξνο ηνλ θύθιν
(ν) (Δπζύ ηνπ Πνξίζκαηνο 159).
πλεπώο, αθνύ νη ΒΔ, ΓΕ είλαη ζπδπγείο θαη ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΒ, ζα είλαη
αξκνληθό (νξηζκόο).
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην δνζκέλν θπξηό εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, έρεη αξκνληθά πρ ηα
δύν ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ, ηόηε ζα είλαη θαη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
Πξαγκαηηθά, ηόηε νη ΑΓ θαη ΓΕ ζα είλαη ζπδπγείο, σο πξνο ηνλ θύθιν (ν), κε
ηε ΒΔ (νξηζκόο). Σνύην ζεκαίλεη όηη θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό,
νη ΑΓ, ΓΕ πξνήιζαλ από ηηο θάζεηεο ρνξδέο Α′Γ′, Γ′Ε′ ζηελ δηάκεηξν Β′Δ′
ηνπ θύθινπ (ν′) (αληίζηξνθν ηνπ Πνξίζκαηνο 159), Άξα, ην Α′Γ′Γ′Ε′ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην , θαζώο ε Β′Δ′ είλαη κεζνθάζεηε ζηηο Α′Γ′, Γ′Ε′.
Δπνκέλσο νη ρνξδέο Α′Ε′ θαη Γ′Γ′ είλαη ζπκκεηξηθέο ζηε δηάκεηξν Β′Δ′, νπόηε ε ηνκή Α′Γ′∩Γ′Ε′≡Κ′ ∈Β′Δ′.
Μεηά ηα παξαπάλσ, θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό (Δπζύ ηνπ Πνξίζκαηνο 161), νη Α′Γ′, Γ′Ε′ κεηαζρεκαηίδνληαη ζηηο ρνξδέο ΑΓ, ΓΕ ηνπ θύθινπ
(ν), νη νπνίεο ζα ηέκλνληαη ζηε ρνξδή ΒΔ, δειαδή αιεζεύεη ε ζρέζε (10)
(αιιά θαη ε ΑΕ∩ΒΔ∩ΓΓ≡Ρ).
Όκνηα εξγαδόκαζηε θαη γηα ηελ απόδεημε ησλ ππνινίπσλ δεπγώλ ηεηξάπιεπξσλ ηεο ζρέζεσο (2).
Παξαηεξήζεηο
(α). Σελ Πξόηαζε 207, ηελ έρνπκε δηαηππώζεη θαη απνδείμεη κε άιιν ηξόπν
ζην Κξηηήξην 34 (§ 8.71).
(β). Παξαηεξνύκε όηη ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ, ΓΔΕΒ, έρνπλ θνηλή ηελ δηαγώληό ηνπο ΒΔ.
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(γ). Δίλαη θαλεξό όηη ην Κξηηήξην 207 αιεζεύεη θαη αλ αληί ηνπ Αξκνληθνύ
Σεηξάπιεπξνπ ΑΒΓΔ, δίλεηαη όηη αξκνληθό είλαη ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΒ.
Σνύην απνδεηθλύεηαη όπσο παξαπάλσ γηα ην ΑΒΓΔ.
(δ). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 34, 159, 161.
29.9. Μία άιιε απόδεημε ηνπ Κξηηήξηνπ 51, κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηνπ
Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
Κξηηήξην 208 (ρήκα 128).
Κάζε εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν) θπξηό εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ κε ζπληξέρνπζεο δηαγώληεο (θπξίεο) θαη ηνπ νπνίνπ πρ ε δηαγώληνο ΒΔ πεξλά από ηελ
ηνκή Ρ ησλ δύν απέλαληη πιεπξώλ ηνπ ΑΕ θαη ΓΓ, έρεη αξκνληθά ηα δύν ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ, θαη αληίζηξνθα.

Απόδεημε.
(α). Δπζύ.
Πξαγκαηηθά, επεηδή από ηελ ππόζεζε είλαη

ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ,

(1).

θαη

ΑΕ∩ΒΔ∩ΓΓ≡Ρ,

(2).

ην εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό [Αληίζηξνθν
ηνπ Πνξίζκαηνο 163 (Καλόλαο 6)], έρεη πξνέιζεη από εμάπιεπξν
Α′Β′Γ′Γ′Δ′Ε′, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν (ν′), ην νπνίν εθηόο ησλ άιισλ, είλαη
ζπκκεηξηθό σο πξνο ηελ δηαγώληό ηνπ Β′Δ′, ζηελ νπνία πξνθαλώο ζπκκεηξηθά είλαη θαη ηα ηεηξάπιεπξά ηνπ Α′Β′Γ′Δ′ θαη Γ′Δ′Ε′Β′.
Δπνκέλσο, ην ζπκκεηξηθό εμάπιεπξν Α′Β′Γ′Γ′Δ′Ε′ σο πξνο ηελ δηαγώληό
ηνπ Β′Δ′, θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό (Δπζύ ηνπ Πνξίζκαηνο 163),
ηνύην ζα κεηαζρεκαηηζζεί ζε εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, εγγεγξακκέλν ζε θύθιν
(ν), ην νπνίν εθηόο ησλ άιισλ, έρεη αξκνληθά θαη ηα ηεηξάπιεπξά ηνπ ΑΒΓΔ, ΓΔΕΒ.
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ ην δνζκέλν θπξηό εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, έρεη αξκνληθά πρ ηα
δύν ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ, ηόηε ζα είλαη ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ θαη
ΑΕ∩ΒΔ∩ΓΓ≡Ρ.
Γηα ηελ απόδεημε ηνύηνπ ζα βαζηζζνύκε ζηα Πνξίζκαηα 159 θαη 161.
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Πξαγκαηηθά, επεηδή ηα ηεηξάπιεπξα ΑΒΓΔ θαη ΓΔΕΒ είλαη αξκνληθά από
ηελ ππόζεζε, νη ΑΓ θαη ΓΕ ζα είλαη ζπδπγείο κε ηε ΒΔ (νξηζκόο), σο πξνο
ηνλ θύθιν (ν). Σνύην ζεκαίλεη όηη θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό, νη
ΑΓ, ΓΕ πξνήιζαλ από θάζεηεο ρνξδέο Α′Γ′, Γ′Ε′ ζηε δηάκεηξν Β′Δ′ θύθινπ
(ν′) (αληίζηξνθν ηνπ Πνξίζκαηνο 159), Άξα, ην Α′Γ′Γ′Ε′ είλαη ηζνζθειέο
ηξαπέδην , θαζώο ε Β′Δ′ είλαη κεζνθάζεηε ζηηο Α′Γ′, Γ′Ε′.
Δπνκέλσο νη ρνξδέο Α′Ε′ θαη Γ′Γ′ είλαη ζπκκεηξηθέο ζηε δηάκεηξν Β′Δ′, νπόηε νη ηνκέο Α′Γ′∩Γ′Ε′≡Κ′ θαη Α′Ε′∩Γ′Γ′≡Ρ′, ζα αλήθνπλ ζηελ Β′Δ′.
Μεηά ηα παξαπάλσ, θαηά ηνλ Αξκνληθό Μεηαζρεκαηηζκό (Δπζύ ηνπ Πνξίζκαηνο 161), νη Α′Ε′, Γ′Γ′ κεηαζρεκαηίδνληαη ζηηο ρνξδέο ΑΕ, ΓΓ ηνπ θύθινπ
(ν), νη νπνίεο ζα ηέκλνληαη ζηε ρνξδή ΒΔ. Γειαδή αιεζεύεη ε ζρέζε (2).
Δπίζεο, γηα ηνλ ίδην ιόγν, ζα αιεζεύεη θαη ε ζρέζε (1).
Όκνηα εξγαδόκαζηε θαη γηα ηελ απόδεημε ησλ δύν άιισλ δεπγώλ ηεηξάπιεπξσλ ΒΓΓΕ- ΔΕΑΓ θαη ΓΓΔΑ- ΕΑΒΓ.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Ζ παξαπάλσ απόδεημε είλαη πξνθαλέο όηη απνηειεί κηα άιιε λέα απόδεημε ηνπ Κξηηήξηνπ 51, κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ.
(β). ρεηηθέο είλαη θαη νη Πξνηάζεηο 34, 51, 159, 161, 163, 207.
29.10. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΑΡΜΟΝΗΚΑ ΠΟΛΤΠΛΔΤΡΑ.
(α). πκπιέγκαηα Αξκνληθώλ Πνιύπιεπξσλ.
Ζ όιε παξαπάλσ Θεσξία (Μέξε Βήηα θαη Γέιηα) ησλ Απιώλ Αξκνληθώλ
Πνιύπιεηξσλ (Οξηζκνί, Θεσξίεο, Μέζνδνη, Λήκκαηα, Πξνηάζεηο, Πνξίζκαηα θηι), όπσο εδώ παξνπζηάδνληαη, πηζηεύνπκε όηη πξσηνεκθαλίδνληαη κε
ηελ παξαπάλσ εξγαζία καο, αθνύ κέρξη ηώξα δελ ηα έρνπκε ζπλαληήζεη,
ζηε γλσζηή καο βηβιηνγξαθία θαη ζην Γηαδίθηπν, εθηόο από ηα βηβιία καο
[1] θαη [2], όπνπ εθεί όκσο ε παξνπζίαζή ηνπο {θπξίσο ζην [1]}, είλαη δηεμνδηθή θαη όπνπ εθεί ηα πξνζεγγίδνπκε θαη από άιιν δξόκν, ελώ αλαθέξνληαη θαη ηα πκπιέγκαηα ησλ Πιήξσλ Αξκνληθώλ Πνιύπιεπξσλ.
πγθεθξηκέλα:
1/. ην βηβιίν [1] (ηόκνο 2) αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ 12 Πξνηάζεηο-
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Κξηηήξηα Απιώλ Αξκνληθώλ Σεηξάπιεπξσλ (ζειίδεο 734 κέρξη 751) θαη
ηνπιάρηζηνλ 33 Πξνηάζεηο-Κξηηήξηα ησλ πκπιεγκάησλ Πιήξσλ Αξκνληθώλ Σεηξάπιεπξσλ ζειίδεο 611 κέρξη 692. {Έλα δείγκα ηεο πνιππινθόηεηαο, ελόο πκπιέγκαηνο Πιήξσλ Αξκνληθώλ Σεηξάπιεπξσλ, θαίλεηαη ζην
ζρήκα 2.2.2.(1).(α).3/ θαη 4/, ζειίδεο 696 θαη 697, ηνπ βηβιίνπ [1]). ην ίδην
βηβιίν καο [1] γηα ηα ζρήκαηα απηά, απνδεηθλύνπκε όηη αιεζεύνπλ, όιεο νη
πεξηπηώζεηο ζύγθιηζεο επζεηώλ (θεληξηθέο δέζκεο), όιεο νη πεξηπηώζεηο
ζπλεπζεηαθώλ θέληξσλ δεζκώλ (ζεκεηνζεηξέο) θαη όρη κόλν}.
2/. ην βηβιίν [1] (ηόκνο 3) αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ 10 ΠξνηάζεηοΚξηηήξηα Απιώλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (ζειίδεο 1321 κέρξη 1336) θαη
ηνπιάρηζηνλ 37 Πξνηάζεηο-Κξηηήξηα Πιήξσλ Αξκνληθώλ Δμάπιεπξσλ (ζειίδεο 1174 κέρξη 1286). {Έλα δείγκα ηεο πνιππινθόηεηαο, ελόο πκπιέγκαηνο

Πιήξσλ

Αξκνληθώλ

Δμάπιεπξσλ,

δίλνπκε

ζην

ζρήκαηα

3.2.6.(4).(β).1/ (επηζπλάπηεηαη γηα κηα κηθξή ζρεηηθή γεύζε), ζειίδα 1285,
ηνπ βηβιίνπ [1]. ην ίδην βηβιίν καο [1], γηα ην ζρήκα απηό, απνδεηθλύνπκε
όηη αιεζεύνπλ, όιεο νη πεξηπηώζεηο ζύγθιηζεο επζεηώλ (θεληξηθέο δέζκεο),
όιεο νη πεξηπηώζεηο ζπλεπζεηαθώλ θέληξσλ δεζκώλ (ζεκεηνζεηξέο) θαη όρη
κόλν}.
3/. ην βηβιίν [1] (ηόκνο 4) αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ 10 ΠξνηάζεηοΚξηηήξηα Απιώλ Αξκνληθώλ Οθηάπιεπξσλ (ζειίδεο 1769 κέρξη 1778) θαη
76 ηνπιάρηζηνλ Πξνηάζεηο-Κξηηήξηα Πιήξσλ Αξκνληθώλ Οθηάπιεπξσλ
(ζειίδεο
1663 κέρξη 1749). {Έλα δείγκα ηεο πνιππινθόηεηαο, ελόο πκπιέγκαηνο
Πιήξσλ Αξκνληθώλ Οθηάπιεπξσλ, θαίλεηαη ζηα ζρήκαηα 4.2.5.(5).(β).1/
κέρξη 6/, ηνπ βηβιίνπ [1] ζειίδα 1746. ην ίδην βηβιίν καο [1] θαη γηα ην ζρήκα απηό, απνδεηθλύνπκε όηη αιεζεύνπλ, όιεο νη πεξηπηώζεηο ζύγθιηζεο
θέληξσλ δεζκώλ (θεληξηθέο δέζκεο), όιεο νη πεξηπηώζεηο ζπλεπζεηαθώλ
ζεκείσλ (ζεκεηνζεηξέο) θαη όρη κόλν}.
4/. Αλ ζεσξήζνπκε, ζε έλα εληαίν ζρήκα, ηα Πιήξε Γεθάπιεπξα πνπ ζρεκαηίδνληαη από ηηο πιεπξέο Απινύ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ (ζρήκαηα 123126), από ην Δθαπηνκεληθό Πιήξεο Γεθάπιεξό ηνπ θαη ηα ηξία Πιήξε
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Γεθάπιεπξα πνπ ην θαζέλα ζρεκαηίδεηαη από ηηο πξώηεο, δεύηεξεο θαη ηξίηεο δηαγώληεο ηνπ Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ απηνύ, ηόηε ζα πξνθύςεη έλα
ύκπιεγκα Αξκνληθνύ Γεθάπιεπξνπ αλάινγν κε ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα, ην νπνίν δηαζέηεη πνιιέο ηδηόηεηεο, κεξηθέο από ηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Καηαζθεπή 203.
5/. Αλάινγα Αξκνληθά πκπιέγκαηα, πξνθαλώο είλαη δπλαηό λα ζρεκαηηζζνύλ θαη γηα θάζε άιιν Αξκνληθό Πνιύπιεπξν.
6/. ρεηηθέο Πξνηάζεηο είλαη θαη νη 201-203.
(β). Δίλαη θαλεξό όηη κε ηελ παξνύζα εξγαζία καο δώζακε κηα κηθξή γλσξηκία ησλ ηδηνηήησλ ησλ Απιώλ Αξκνληθώλ Πνιύπιεπξσλ, αλ θαη κπνξνύζακε λα ηελ επεθηείλνπκε, αληιώληαο ζηνηρεία (Κξηηήξηα, Πξνηάζεηο,
θηι), κε πνιιέο άιιεο ηδηόηεηεο ηνύησλ, από ην βηβιίν [1]. Όκσο θιείζακε
εδώ, θαζώο ην έξγν απηό ζα γηλόηαλ ηεξάζηην θαη επεηδή ηα ζηνηρεία απηά
δίλνληαη ζην βηβιίν [1].
(γ). Από ην Κξηηήξην 148 (ρήκα 95 ), πξνθύπηεη όηη: «Σα δίδπκα ηξίγσλα
ΑΓΔ, ΒΓΕ, ζε θάζε αξκνληθό εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ είλαη ηεηξαπιά πξννπηηθά,

κε

θέληξα

πξννπηηθόηεηαο

ηα

Κ≡ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ,

Α2≡ΕΑ∩ΓΓ∩ΒΔ,

Β2≡ΑΒ∩ΓΔ∩ΓΕ, Γ2≡ΒΓ∩ΔΕ∩ΑΓ), πνπ είλαη ζεκαληηθό Κξηηήξην, θαζώο κέρξη ηώξα καο ήηαλ γλσζηά, κόλν ηξηπιά πξννπηηθά ηξίγσλα.
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30. ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ
Μεηά από ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηεο όιεο εξγαζίαο, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα γεληθά ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε ηελ Αξκνληθή Γεσκεηξία:
1. Οη ηνκέο, από επζείεο, Κεληξηθώλ Γεζκώλ πκκεηξηθώλ σο πξνο δεύγνο
θαζέησλ αμόλσλ, καο δίλνπλ (απνηεινύλ) πλεπζεηαθέο Κιεηζηέο Απιέο
Αξκνληθέο Δλειίμεηο.
2. Οη ηνκέο, από επζείεο, Κεληξηθώλ Γεζκώλ πκκεηξηθώλ ηαπηόρξνλα σο
πξνο δύν δεύγε θαζέησλ αμόλσλ, νη νπνίνη (άμνλεο) απνηεινύλ Κεληξηθή
Καλνληθή Γέζκε 450, καο δίλνπλ (απνηεινύλ) πλεπζεηαθέο Γηπιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο.
3. Οη ηνκέο, από επζείεο, Κιεηζηώλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ, καο δίλνπλ (απνηεινύλ) πλεπζεηαθέο Κιεηζηέο Αξκνληθέο εκεηνζεηξέο (Αξκνληθά Πνιύπιεπξα εθθπιηζκέλα ζε επζεία).
4. Οη ηνκέο, από επζείεο, Εεπγώλ Αλνηθηώλ Καλνληθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ,
καο δίλνπλ (απνηεινύλ) Εεύγε πλεπζεηαθώλ Αλνηθηώλ Αξκνληθώλ εκεηνζεηξώλ (Εεύγε Αξκνληθώλ Γξακκώλ εθθπιηζκέλσλ ζε επζεία).
5. Σα δεύγε ησλ θνξπθώλ εγγεγξακκέλσλ ζε θύθιν πνιύπιεπξσλ, ζπδπγώλ σο πξνο κηα θπξία δηαγώληό ηνπο, καο δίλνπλ (απνηεινύλ) Οκνθπθιηθέο Απιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο.
6. Σα δεύγε ησλ θνξπθώλ εγγεγξακκέλσλ ζε θύθιν πνιύπιεπξσλ, ζπδπγώλ ηαπηόρξνλα σο πξνο δύν θπξίεο ζπδπγείο δηαγώληέο ηνπο, καο δίλνπλ
(απνηεινύλ) Οκνθπθιηθέο Γηπιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο.
7. Σα δεύγε ησλ θνξπθώλ εγγεγξακκέλσλ ζε θύθιν Εεπγώλ Αλνηθηώλ
Γξακκώλ, ζπδπγώλ σο πξνο κηα θπξία δηαγώληό ηνπο, καο δίλνπλ (απνηεινύλ) Οκνθπθιηθά Εεύγε Αλνηθηώλ Αξκνληθώλ Γξακκώλ .
8. Οη θνξπθέο εγγεγξακκέλσλ ζε θύθιν Καλνληθώλ Πνιύπιεπξσλ, καο δίλνπλ (απνηεινύλ) Οκνθπθιηθέο Απιέο Αξκνληθέο εκεηνζεηξέο (Αξκνληθά
Πνιύπιεπξα) (Πξόηαζε 151).
9. Σα εγγεγξακκέλα ζε θύθιν πκκεηξηθά Πνιύπιεπξα, σο πξνο κία θπξία
δηαγώληό ηνπο, κε ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, καο
δίλνπλ πκκεηξηθέο Κεληξηθέο Γέζκεο σο πξνο δεύγνο θαζέησλ αμόλσλ θαη
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ζηε ζπλέρεηα πλεπζεηαθέο Απιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο θαη ηειηθά Οκνθπθιηθέο Απιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο θαη αληίζηξνθα.
10. Σα εγγεγξακκέλα ζε θύθιν πκκεηξηθά Πνιύπιεπξα, σο πξνο δύν θάζεηεο θπξίεο δηαγώληέο ηνπο, κε ηε Νέα Μέζνδν ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, καο δίλνπλ πκκεηξηθέο Κεληξηθέο Γέζκεο σο πξνο δύν δεύγε θαζέησλ αμόλσλ πνπ απνηεινύλ Κεληξηθή Καλνληθή Γέζκε ηεζζάξσλ αθηηλώλ
450 θαη ζηε ζπλέρεηα πλεπζεηαθέο Γηπιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο θαη ηειηθά
Οκνθπθιηθέο Γηπιέο Αξκνληθέο Δλειίμεηο θαη αληίζηξνθα.
11. Σα Καλνληθά 2λ-πιεπξα, κε ηε «Μέζνδν ηνπ «Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ», καο δίλνπλ Καλνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο 2λ αθηηλώλ θαη ζηε ζπλέρεηα πλεπζεηαθέο Κιεηζηέο Αξκνληθέο εκεηνζεηξέο 2λ ζεκείσλ θαη ηειηθά
Αξκνληθέο Οκνθπθιηθέο εκεηνζεηξέο 2λ ζεκείσλ (Αξκνληθά 2λ-πιεπξα)
θαη αληίζηξνθα.
12. Όια ηα ζηνηρεία (Αξκνληθώλ Δλειίμεσλ θαη Αξκνληθώλ Πνιύπιεπξσλ),
πνπ δίλνληαη ζηελ Αξκνληθή Γεσκεηξία, αθνξνύλ ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζε
θύθινπο (νκνθθπθιηθά ζηνηρεία), θαζώο θαη ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζε επζείεο (πλεπζεηαθά ζηνηρεία), πνπ ηόηε όκσο, νη επζείεο πνπ αλήθνπλ, είλαη
δπλαηό λα ζεσξεζνύλ εθθπιηζκέλνη θύθινη ησλ νπνίσλ νη αθηίλεο είλαη
απείξνπ κήθνπο (αθξαία πεξίπησζε, όπνπ νη θύθινη απηνί έρνπλ κεδεληθή
θακππιόηεηα).
13. Σα Αξκνληθά Πνιύπιεπξα (ζπλεπζεηαθά θαη νκνθπθιηθά), είλαη η δπλαηό
λα ζεσξεζνύλ εηδηθέο πεξηπηώζεηο ελειίμεσλ, θαζώο ζηα Αξκνληθά Πνιύπιεπξα 2λ θνξπθώλ, θάζε δεύγνο απέλαληη θνξπθώλ ηνπο, ρσξίδεη αξκνληθά ηα ππόινηπα δεύγε θνξπθώλ ηνπο.
14. Οη Καλνληθέο Κεληξηθέο Γέζκεο, είλαη δπλαηό λα ζεσξεζνύλ σο πκκεηξηθέο Γέζκεο, σο πξνο θάζε κία αθηίλα ηνπο (εηδηθή πεξίπησζε ζπκκεηξηθώλ Κεληξηθώλ Γεζκώλ).
15. Όια ηα Καλνληθά Πνιύπιεπξα είλαη θαη Αξκνληθά (Πξόηαζε 151). Γειαδή ηα Καλνληθά Πνιύπιεπξα απνηεινύλ κία εηδηθή πεξίπησζε ησλ Αξκνληθώλ, θαηά ηελ νπνία όιεο νη πιεπξέο ηνπο είλαη ίζεο.
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16. Όια ηα Αξκνληθά Πνιύπιεπξα (πλεπζεηαθά θαη Οκνθπθιηθά, θπξίσο ηα
Οκνθπθιηθά), παξνπζηάδνπλ κεγάιν αξηζκό θαη ζπνπδαίσλ ηδηνηήησλ θαη
πνπ δελ παξνπζηάδνπλ άιια πνιύπιεπξα (Βιέπε Καηαζθεπή 103), εθηόο
από ηα Καλνληθά πνπ όκσο θαη απηά είλαη θαη αξκνληθά.
17. Ζ Νέα Μέζνδνο ηνπ Αξκνληθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ, απνηειεί ην θπξηόηεξν εξγαιείν (θιεηδί), γηα ηελ απόδεημε-ιύζε Πξνηάζεσλ-Πξνβιεκάησλ ηεο
Αξκνληθήο Γεσκεηξίαο.
18. Μεηά από όια απηά πνπ ζην βηβιίν απηό αλαθέξνληαη, θαη όρη κόλν,
βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα, όηη ππάξρνπλ θαη πνιιά άιια ζέκαηα ηεο Γεσκεηξίαο, ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, θαη όηη ε Γεσκεηξία δελ
ηειεηώλεη εδώ, αιιά πηζηεύνπκε όηη είλαη αηέιεησηε θαη είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμήο ηεο. πλεπώο, καο δίλεηαη ην δηθαίσκα λα ιέκε όηη αλ
θαη πνιινί ερζξνί ηεο Γεσκεηξίαο πξνζπάζεζαλ λα ηελ θαηαξγήζνπλ, δελ
ηα θαηάθεξαλ. Ζ Γεσκεηξία είλαη εδώ, καγεπηηθή, δπλαηή, αλαπηπζζόκελε.

ΜΔΡΟ ΔΦΗΛΟΝ.
ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ.
((Λήκκαηα).
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ΜΔΡΟ ΔΦΗΛΟΝ.
ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ.
((Λήκκαηα).
1. Γεληθά.
Σν Δ' Μέξνο, φπσο θαη ζηνλ πξφινγν αλαθέξακε, πεξηιακβάλεη κεξηθέο
πξσηνεκθαληδφκελεο πηζηεχνπκε Βνεζεηηθέο Πξνηάζεηο (ΒΠ) (Λήκκαηα)
Δπθιεηδείνπ Γεσκεηξίαο, κε ηηο απνδείμεηο ηνπο, πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
εξγαζία απηή, αιιά πνπ απηέο δελ δηαζέηνπλ Αξκνληθά ηνηρεία, ψζηε λα
ελζσκαησζνχλ ζηνλ θνξκφ ηνπ βηβιίνπ απηνχ.
Αθφκε, ην Μέξνο απηφ πεξηιακβάλεη θαη γλσζηέο Πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο
φκσο ζηε βηβιηνγξαθία δελ δίλνληαη ηα αληίζηξνθά ηνπο, ή δελ δίλνληαη
ιεπηνκεξείο απνδείμεηο ηνπο, νη νπνίεο φκσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα
ηελ εξγαζία απηή.
Δπίζεο, εδψ δίλνληαη θαη λέεο απνδείμεηο θαηάιιειεο γηα ηελ εξγαζία απηή,
ζε νξηζκέλεο γλσζηέο Πξνηάζεηο, θαζψο νη απνδείμεηο ηνπο πνπ βξήθακε
ζηε γλσζηή καο βηβιηνγξαθία, δελ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε νξηζκέλσλ
ζεκείσλ ηνπ βηβιίνπ απηνχ.
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2. Γεσκεηξηθέο Βνεζεηηθέο Πξνηάζεηο (ΒΠ).
Αξρίδνπκε ακέζσο παξαθάησ κε βνεζεηηθέο Πξνηάζεηο, κε ηε ζεηξά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία απηή, θαζψο εδψ δελ απαηηνχληαη λένη νξηζκνί θαη ζεσξίεο, γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη ηα γλσζηά καο, απφ ηελ Δπθιείδεηα Γεσκεηξία.
Αθφκε, δελ επαλαιακβάλνληαη εδψ Θεσξήκαηα θαη Πξνηάζεηο, πνπ ππάξρνπλ ζηε γλσζηή καο βηβιηνγξαθία κε ηθαλνπνηεηηθέο απνδείμεηο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο εξγαζίαο απηήο.
2.1. Ηδηφηεηα Ηζνγψλησλ Σξηγψλνπ.
Πξφθεηηαη γηα Νέα Βνεζεηηθή Πξφηαζε. ηελ Πξφηαζε απηή πξνζπαζήζακε
ε απφδεημή ηεο λα είλαη αλαιπηηθή θαη λα θαιχπηεη φιεο ηηο δπλαηέο πεξηπηψζεηο, θαζψο ην απαηηνχλ νη αλάγθεο ηνπ βηβιίνπ.
Πξφηαζε 1. (ρήκαηα 1-3).
Αλ δεχγνο ηζνγψλησλ επζεηψλ σο πξνο ηε γσλία Α ηξηγψλνπ ΑΒΓ, ηέκλνπλ
ηελ πιεπξά ηνπ ΒΓ, ζηα ζεκεία Γ, Γ’ θαη αλ ε εζσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο γσληάο Α ηνπ ηξηγψλνπ απηνχ, ηέκλεη ηελ ΒΓ ζην Δ, ελψ ε εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο ηέκλεη ηελ ΒΓ ζην Δ', ηφηε ζα είλαη:

(ΑΒΔ ) (ΑΓΓ ') (ΑΓΔ)
.
.
=1,
(ΑΓΔ) (ΑΓ ' Δ) (ΑΒΓ )

(1).

(ΑΒΔ ') (ΑΓΓ ') (ΑΓΔ')
.
.
=1,
(ΑΓΔ') (ΑΓ ' Δ') (ΑΒΓ )

(2).

θαη αληίζηξνθα: Αλ ε ΑΔ είλαη εζσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΒΑΓ ηνπ
ηξηγψλνπ ΑΒΓ θαη ε ΑΔ' εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο ίδηαο γσλίαο θαη αλ αιεζεχεη ε κία απφ ηηο δχν παξαπάλσ ζρέζεηο, ηφηε ε ΑΔ είλαη δηρνηφκνο θαη
ηεο γσλίαο ΓΑΓ' ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΓ′, ή αλ ΑΔ είλαη εζσηεξηθή δηρνηφκνο
ηεο γσλίαο ΓΑΓ' ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΓ' θαη ε ΑΔ' ε εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο
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ίδηαο γσλίαο θαη αλ αιεζεχεη ε κία απφ ηηο δχν παξαπάλσ ζρέζεηο, ηφηε ε
ΑΔ είλαη δηρνηφκνο θαη ηεο γσλίαο ΒΑΓ ηνπ ηξηγψλνπ ΑΒΓ.
Απφδεημε.
Α′. Αλ εξγαζζνχκε ζην ηξίγσλν ΑΒΓ, κε ηζνγψληεο ηηο ΑΓ, ΑΓ′:
(α). Δπζχ.
1/. Απφδεημε ηεο ζρέζεσο (1).
Α
σ
θ

σ
θ

Β

Γ

Γ' Γ1

Δ

Γ

Δ'

ρήκα 1.

1ε Πεξίπησζε (ρήκα 1). .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη κέζα ζηελ πιεπξά
Δπεηδή ηα ηξίγσλα ΑΒΔ θαη ΑΓΔ έρνπλ ηηο γσληέο ηνπο ΒΑΔ, ΓΑΔ ίζεο, ζα
είλαη

(ΑΒΔ ) ΑΒ • ΑΔ
=
.
(ΑΓΔ ) ΑΔ • ΑΓ

(3).

Αθφκε επεηδή, ∠ΓΑΓ'= ∠ΒΑΓ=σ, ∠ΓΑΔ= ∠Γ'ΑΔ=θ, κε φκνην ηξφπν βξίζθνπκε θαη φηη:

(ΑΓΓ ') ΑΓ • ΑΓ '
(ΑΓΔ) ΑΓ • ΑΔ
=
,
=
.
(ΑΒΓ ) ΑΒ • ΑΓ
(ΑΓ ' Δ) ΑΔ • ΑΓ '

(4).

Έηζη, απφ ηηο ζρέζεηο (3), (4) ⇒(1 ).
Α
σ
θ

σ
θ

Γ

Β

Δ

Γ

Γ' Γ1

ρήκα 2.

Δ'
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Πεξίπησζε (ρήκα 2). .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ πιεπξά
ΒΓ θαη εθαηέξσζελ απηήο.
Δπεηδή ζην ηξίγσλν ΑΓΓ’ νη ΑΒ, ΑΓ είλαη ηζνγψληεο, αλ εθαξκφζνπκε ηελ
παξαπάλσ ζρέζε (1), ηφηε ζα είλαη:

(ΑΓΔ) (ΑΓΓ ') (ΑΒΔ )
=1 ⇒ (1).
.
.
(ΑΓ ' Δ) (ΑΓΔ) (ΑΒΓ )
Γειαδή θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, αιεζεχεη ε ζρέζε (1).
3ε

Πεξίπησζε (ρήκα 3). .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ

πιεπξά ΒΓ θαη πξνο ην ίδην κέξνο ηνπ κέζνπ Μ ηνπ ηκήκαηνο ΔΔ'.
Ζ πεξίπησζε απηή πξνθαλψο ζα πξνθχςεη, αλ θ= ∠δΑΔ= ∠ΔΑΓ'> ∠ΑΔΔ'
(φπνπ δ ζεκείν ζηελ πξνέθηαζε ηνπ ΑΓ θαη πξνο ην Α). Σφηε εχθνια βξίζθνπκε φηη ζα είλαη θαη ∠ΓΑΔ' = ∠Δ'ΑΓ'=θ', θ+θ'= ∠ΔΑΔ'=1L.

δ

σ

A

θ

θ'
θ

Β

Δ

Γ

Μ

σ

θ'

Γ1 Γ'

Δ'

Γ

ρήκα 3.

Δπεηδή ηα ηξίγσλα ΑΒΔ, ΑΔΓ έρνπλ ηηο γσλίεο ∠ΒΑΔ, ∠ΔΑΓ ίζεο, ζα είλαη:

(ΑΒΔ ) ΑΒ • ΑΔ
=
.
(ΑΓΔ ) ΑΔ • ΑΓ
Δπίζεο, αλ ∠Γ′ΑΓ=σ, επεηδή ∠Γ'ΑΓ+ ∠ΒΑΓ =σ+ ∠ΒΑΓ=2L, ∠ΓΑΔ

(5).
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+ ∠ΔΑΓ'= ∠ΓΑΔ+θ=2L, απφ ηα δχν δεχγε ηξίγσλσλ ΑΓΓ', ΑΒΓ θαη ΑΓΔ,
ΑΓ'Δ, κε φκνην ηξφπν βξίζθνπκε θαη φηη:

(ΑΓΓ ') ΑΓ • ΑΓ '
(ΑΓΔ) ΑΓ • ΑΔ
=
,
=
,
(ΑΒΓ ) ΑΒ • ΑΓ
(ΑΓ ' Δ) ΑΔ • ΑΓ '

(6).

αληίζηνηρα.
Έηζη, απφ ηηο ζρέζεηο απφ ηηο (5), (6) ⇒(1 ).
Γειαδή θαη ζηελ πεξίπησζε απηή αιεζεχεη ε ζρέζε (1).
πλεπψο θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (ρήκαηα 1-3), αιεζεχεη ε
ζρέζε (1).
2/. Απφδεημε ηεο ζρέζεσο (2).
1ε Πεξίπησζε (ρήκα 1). .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη κέζα ζηελ πιεπξά
ΒΓ.
Δπεηδή γηα ηα ηξίγσλα ΑΒΔ' θαη ΑΓΔ' είλαη: ∠Δ'ΑΓ+ ∠Δ'ΑΒ = ∠Δ'ΑΔ – σ –
θ+ ∠Δ'ΑΔ+σ+θ = 2 ∠Δ'ΑΔ=2L, ζα είλαη:

(ΑΒΔ ') ΑΒ • ΑΔ'
=
.
(ΑΓΔ ') ΑΔ'• ΑΓ

(7).

Αθφκε επεηδή, ∠ΓΑΓ'= ∠ΒΑΓ=σ, ∠ΓΑΔ'+ ∠Γ'ΑΔ'=2L, κε φκνην ηξφπν βξίζθνπκε θαη φηη:

(ΑΓΓ ') ΑΓ • ΑΓ '
(ΑΓΔ') ΑΓ • ΑΔ'
=
,
=
.
(ΑΒΓ ) ΑΒ • ΑΓ
(ΑΓ ' Δ') ΑΔ'• ΑΓ '

(8).

Έηζη, απφ ηηο ζρέζεηο (7), (8) ⇒(2).
2ε

Πεξίπησζε (ρήκα 2). .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ

πιεπξά ΒΓ θαη εθαηέξσζελ απηήο.
Δπεηδή ζην ηξίγσλν ΑΓΓ’ νη ΑΒ, ΑΓ είλαη ηζνγψληεο θαη αλ εθαξκφζνπκε
ηελ παξαπάλσ ζρέζε (2) , ηφηε γηα ην ηξίγσλν ΑΓΓ′, ζα είλαη:
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(ΑΓΔ') (ΑΓΓ ') (ΑΒΔ ')
=1 ⇒ (2).
.
.
(ΑΓ ' Δ') (ΑΓΔ') (ΑΒΓ )

(9).

Γειαδή θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, αιεζεχεη ε ζρέζε (2).
3ε Πεξίπησζε (ρήκα 3).. .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ
πιεπξά ΒΓ θαη πξνο ην ίδην κέξνο ηνπ κέζνπ Μ ηνπ ηκήκαηνο ΔΔ'.
Ζ πεξίπησζε απηή πξνθαλψο ζα πξνθχςεη, αλ θ= ∠δΑΔ= ∠ΔΑΓ'> ∠ΑΔΔ'
(φπνπ δ ζεκείν ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΓ θαη πξνο ην Α). Σφηε εχθνια βξίζθνπκε φηη ζα είλαη θαη ∠ΓΑΔ' = ∠Δ'ΑΓ'=θ', θ+θ'= ∠ΔΑΔ'=2L.
Δπεηδή ηα ηξίγσλα ΑΒΔ', ΑΓΔ' έρνπλ: ∠ΒΑΔ'+ ∠Δ'ΑΓ= ∠ΒΑΔ'+σ+θ' =2L, ζα
είλαη:

(ΑΒΔ ') ΑΒ • ΑΔ'
=
.
(ΑΓΔ ') ΑΔ'• ΑΓ

(10).

Δπίζεο, επεηδή ∠Γ'ΑΓ+ ∠ΒΑΓ =σ+ ∠ΒΑΓ=2L, ∠ΓΑΔ'= ∠Δ'ΑΓ'=θ', απφ ηα
δχν δεχγε ηξίγσλσλ ΑΓΓ', ΑΒΓ θαη ΑΓΔ', ΑΓ'Δ', κε φκνην ηξφπν βξίζθνπκε
θαη φηη:

(ΑΓΓ ') ΑΓ • ΑΓ '
(ΑΓΔ') ΑΓ • ΑΔ'
=
,
=
,
(ΑΒΓ ) ΑΒ • ΑΓ
(ΑΓ ' Δ') ΑΔ'• ΑΓ '

(11).

αληίζηνηρα.
Έηζη, απφ ηηο ζρέζεηο απφ ηηο (10), (11) ⇒(2).
Γειαδή θαη ζηελ πεξίπησζε απηή αιεζεχεη ε ζρέζε (2).
πλεπψο θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (ρήκαηα 1-3), αιεζεχεη ε
ζρέζε (2)..
Β′. Αλ εξγαζζνχκε ζην ηξίγσλν ΑΓΓ′, κε ηζνγψληεο ηηο ΑΒ, ΑΓ:
Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ηξίγσλν ΑΓΓ' κε ηζνγψληεο ηηο ΑΒ θαη ΑΓ θαη εξγαζζνχκε φπσο αθξηβψο παξαπάλσ, απνδεηθλχνπκε φηη αιεζεχνπλ θαη
πάιη νη ζρέζεηο (1) θαη (2). (Δίλαη δπλαηφ λα έρνπκε ην ίδην απνηέιεζκα, αλ
βαζηζζνχκε ζηα παξαπάλσ απνδεηρζέληα).
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(β). Αληίζηξνθν.
Α′. Αλ εξγαζζνχκε ζην ηξίγσλν ΑΒΓ, κε ηζνγψληεο ηηο ΑΓ, ΑΓ′:
1ε Πεξίπησζε (ρήκαηα 1-3). Αλ αιεζεχεη ε ζρέζε (1).
ηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηνπ επζέσο, πνπ αιεζεχεη ε ζρέζε (1),
εξγαδφκαζηε σο εμήο: Θεσξνχκε φηη ζην ηξίγσλν ΑΒΓ νη ΑΓ, ΑΓ' δελ είλαη
ηζνγψληεο, ηφηε θέξλνπκε ηελ ΑΓ1 ηζνγψληά ηεο ΑΓ, νπφηε ζα είλαη:

(ΑΒΔ ) (ΑΓΓ 1 ) (ΑΓΔ)
.
.
=1.
(ΑΓΔ) (ΑΓ 1Δ) (ΑΒΓ )

(12).

Έηζη, αθνχ αιεζεχεη ε (1) θαη ε (12), εχθνια απφ απηέο, πξνθχπηεη φηη:

(ΑΓΓ 1 ) (ΑΓΓ ')
(ΑΓ 1Δ) = (ΑΓ ' Δ) . Άξα, αθνχ θαη ηα ηέζζεξα ηξίγσλα απηήο, έρνπλ ηνλ ίδην
χςνο, ζα είλαη θαη

ΓΓ 1 ΓΓ '
=
⇒ Γ1≡Γ' θαη επεηδή απφ ηελ ππφζεζε ε ΑΓ1
Γ 1Δ Γ ' Δ

είλαη ηζνγψληνο ηεο ΑΓ, ηζνγψληνο ζα είλαη θαη ΑΓ'.
2ε Πεξίπησζε (ρήκαηα 1-3). Αλ αιεζεχεη ε ζρέζε (2).
ηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηνπ επζέσο πνπ αιεζεχεη ε (2), εξγαδφκαζηε φπσο θαη ακέζσο παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε 1 (ηνπ αληηζηξφθνπ)
θαη εχθνια απνδεηθλχνπκε φηη θαη εδψ ε ΑΓ' είλαη πξαγκαηηθά ηζνγψληνο
κε ηελ ΑΓ, ζην ηξίγσλν ΑΒΓ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε (2) θαη φηη
ηα ηέζζεξα ηξίγσλα ηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, είλαη ηζνυςή.
Β′. Αλ εξγαζζνχκε ζην ηξίγσλν ΑΓΓ′, κε ηζνγψληεο ηηο ΑΒ, ΑΓ:
1ε Πεξίπησζε (ρήκαηα 1-3). Αλ αιεζεχεη ε ζρέζε (1).
ηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηνπ επζέσο, πνπ αιεζεχεη ε ζρέζε (1),
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εξγαδφκαζηε σο εμήο: Θεσξνχκε φηη ζην ηξίγσλν ΑΓΓ' νη ΑΒ, ΑΓ δελ είλαη
ηζνγψληεο, ηφηε θέξλνπκε ηελ ΑΓ1 ηζνγψληά ηεο ΑΒ, νπφηε ζα είλαη:

(ΑΒΔ ) (ΑΓ1Γ') (ΑΓΔ)
(ΑΓ1Δ) . (ΑΓ ' Δ) . (ΑΒΓ ) =1.

(13).

Έηζη, αθνχ αιεζεχνπλ ε (1) θαη ε (13), εχθνια απφ απηέο, πξνθχπηεη φηη:.

(ΑΓΓ ') (ΑΓ1Γ')
=
. Άξα, αθνχ θαη ηα ηέζζεξα ηξίγσλα απηήο, έρνπλ ην ίδην
(ΑΓΔ ) (ΑΓ1Δ)
χςνο, ζα είλαη θαη

Γ' Γ1 Γ ' Γ
=
⇒Γ1≡Γ θαη επεηδή απφ ηελ ππφζεζε ε ΑΒ
Γ1Δ
ΓΔ

ζην ηξίγσλν ΑΓΓ' είλαη ηζνγψληνο ηεο ΑΓ1, ηζνγψληνο ζα είλαη θαη ε ΑΓ.
2ε Πεξίπησζε (ρήκαηα 1-3). Αλ αιεζεχεη ε ζρέζε (2).
ηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηνπ επζέσο, πνπ αιεζεχεη ε (2), εξγαδφκαζηε φπσο θαη ακέζσο παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε 1 (ηνπ αληηζηξφθνπ)
θαη εχθνια απνδεηθλχνπκε φηη θαη εδψ ε ΑΓ είλαη πξαγκαηηθά ηζνγψληνο κε
ηελ ΑΒ, ζην ηξίγσλν ΑΓΓ', ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε (2) θαη φηη ηα ηέζζεξα ηξίγσλά ηεο, πνπ ζα πξνθχςνπλ, είλαη ηζνυςή.

2.2. Ηδηφηεηα Ηζνγψλησλ Σξηγψλνπ.
Πξφθεηηαη γηα λέα Βνεζεηηθή Πξφηαζε. Καη ζηελ Πξφηαζε απηή πξνζπαζήζακε ε απφδεημή ηεο λα γίλεη αλαιπηηθά θαη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δπλαηέο πεξηπηψζεηο, θαζψο ην απαηηνχλ νη αλάγθεο ηνπ βηβιίνπ.
Πξφηαζε 2. (ρήκαηα 1-3).
Αλ δχν ηζνγψληεο επζείεο σο πξνο ηε γσλία Α ηξηγψλνπ ΑΒΓ, ηέκλνπλ ηελ
πιεπξά ηνπ ΒΓ ζηα ζεκεία Γ, Γ' θαη αλ ΑΔ είλαη ε εζσηεξηθή, ε ΑΔ' ε εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο γσλίαο Α ηνπ ηξηγψλνπ απηνχ, ηφηε ζα είλαη:

ΑΒ ΒΔ ΒΓ ΔΓ '
ΒΓ ΔΓ ' ΓΔ
ή
=1,
=
=
.
.
.
ΑΓ ΔΓ ΓΔ Γ' Γ
ΓΔ Γ' Γ ΔΒ

(1).
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ΑΓ
ΓΔ ΓΒ ΔΓ
ΓΒ ΔΓ Γ' Δ
ή
=1,
=
=
.
.
.
ΑΓ ' ΔΓ ' ΒΔ ΓΓ'
ΒΔ ΓΓ' ΔΓ

(1').

ΒΓ ΔΓ ' ΓΔ'
ΓΒ Δ' Γ Γ' Δ
ΒΓ E' Γ' ΓΔ'
=1,
=1,
=1.
.
.
.
.
.
.
ΓΔ Γ' Γ Δ' Β
ΒΔ' ΓΓ ' ΔΓ
ΓΔ' Γ' Γ Δ' Β

(1'').

θαη αληίζηξνθα:
Αλ ε ΑΔ είλαη εζσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΒΑΓ, ηνπ ηξηγψλνπ ΑΒΓ θαη
ε ΑΔ' εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο ίδηαο γσλίαο θαη αλ αιεζεχεη ε κία απφ ηηο
ηειεπηαίεο ηζφηεηεο ησλ ηξηψλ παξαπάλσ ζρέζεσλ, ηφηε ε ΑΔ είλαη δηρνηφκνο θαη ηεο γσλίαο ΓΑΓ', ή αλ ε ΑΔ είλαη εζσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΓΑΓ', ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΓ' θαη ε ΑΔ' εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο ίδηαο γσλίαο θαη αλ αιεζεχεη ε κία απφ ηηο ηειεπηαίεο ηζφηεηεο ησλ ηξηψλ παξαπάλσ
ζρέζεσλ, ηφηε ε ΑΔ είλαη δηρνηφκνο θαη ηεο γσλίαο ΒΑΓ
Απνδείμεηο.
1νο Σξφπνο. (Με βάζε ηελ απφδεημε ηεο Βνεζεηηθήο Πξφηαζεο 1).
(α). Δπζχ.
Απφδεημε ηεο ζρέζεσο (1).
1ε Πεξίπησζε (ρήκα 1). .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη κέζα ζηελ πιεπξά
ΒΓ.
χκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξφηαζε (ΒΠ) 1 (ρέζε 1), ζα είλαη:

(ΑΒΔ ) (ΑΓΓ ') (ΑΓΔ)
.
.
=1.
(ΑΓΔ) (ΑΓ ' Δ) (ΑΒΓ )

(2).

Δπεηδή ηα έμη ηξίγσλα ηεο (2) έρνπλ ην ίδην χςνο ζα είλαη:

ΒΔ ΓΓ' ΔΓ
ΒΓ ΔΓ ' ΓΔ
=1 ή
=1.
.
.
.
.
ΔΓ Γ' Δ ΒΓ
ΓΔ Γ' Γ ΔΒ
Γειαδή αιεζεχεη ε δεχηεξε ηζφηεηα ηεο (1).

(3).
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Αιιά, επεηδή ε ΑΔ είλαη δηρνηφκνο ηεο ΒΑΓ, ζα είλαη

ΑΒ ΒΔ
, νπφηε αλ
=
ΑΓ ΔΓ

ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηελ (3), παίξλνπκε ηελ ηξηπιή ηζφηεηα ηεο ζρέζεσο (1).
2ε

Πεξίπησζε (ρήκα 2). .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ

πιεπξά ΒΓ θαη εθαηέξσζελ απηήο.
ηελ πεξίπησζε απηή φπσο ζηελ πεξίπησζε 2 ηεο Βνεζεηηθήο Πξφηαζεο
1 είδακε, είλαη:

(ΑΓΔ) (ΑΓΓ ') (ΑΒΔ )
=1.
.
.
(ΑΔΓ ') (ΑΒΓ ) (ΑΔΓ )

(4).

Δπεηδή, ηα έμη ηξίγσλα ηεο (4), έρνπλ ην ίδην χςνο, ζα είλαη:

ΓΔ Γ' Γ ΒΔ
ΒΓ ΔΓ ' ΓΔ
=1 ή
=1.
.
.
.
.
ΔΓ ' ΒΓ ΔΓ
ΓΔ Γ' Γ ΔΒ

(5).

Γειαδή θαη εδψ αιεζεχεη ε δεχηεξε ηζφηεηα ηεο ζρέζεσο (1).
Αιιά, επεηδή ε ΑΔ είλαη δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΒΑΓ, ζα είλαη

ΑΒ ΒΔ
,
=
ΑΓ ΔΓ

νπφηε αλ ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηελ (5), παίξλνπκε ηελ ηξηπιή ηζφηεηα
ηεο ζρέζεσο (1).
3ε

Πεξίπησζε (ρήκα 3). .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ

πιεπξά ΒΓ θαη πξνο ην ίδην κέξνο ηνπ κέζνπ Μ ηνπ ηκήκαηνο ΔΔ'.
Ζ πεξίπησζε απηή πξνθαλψο ζα πξνθχςεη, αλ θ= ∠δΑΔ= ∠ΔΑΓ'> ∠ΑΔΔ'
(φπνπ δ ζεκείν ζηελ πξνέθηαζε ηνπ ΑΓ θαη πξνο ην Α). Σφηε εχθνια βξίζθνπκε φηη ζα είλαη θαη ∠ΓΑΔ' = ∠Δ'ΑΓ'=θ', θ+θ'= ∠ΔΑΔ'=1L.
χκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξφηαζε (ΒΠ) 1 (Πεξίπησζε 3), ζα αιεζεχεη θαη
εδψ ε ζρέζε ηεο (1), δειαδή ζα είλαη:

(ΑΒΔ ) (ΑΓΓ ') (ΑΓΔ)
.
.
=1.
(ΑΓΔ) (ΑΓ ' Δ) (ΑΒΓ )

(6).
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Έηζη, επεηδή ηα έμη ηξίγσλα ηεο (6) έρνπλ ην ίδην χςνο ζα είλαη:

ΒΔ ΓΓ' ΔΓ
ΒΓ ΔΓ ' ΓΔ
=1 ή
=1.
.
.
.
.
ΔΓ Γ' Δ ΒΓ
ΓΔ Γ' Γ ΔΒ

(7).

Γειαδή θαη εδψ αιεζεχεη ε δεχηεξε ηζφηεηα ηεο (1).
Αιιά, επεηδή ε ΑΔ είλαη δηρνηφκνο ηεο ΒΑΓ, ζα είλαη

ΑΒ ΒΔ
, νπφηε αλ
=
ΑΓ ΔΓ

ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηελ (7), παίξλνπκε ηελ ηξηπιή ηζφηεηα ηεο ζρέζεσο (1).
πλεπψο, θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (ρήκαηα 1-3), αιεζεχεη
νιφθιεξε ε ζρέζε (1).
Απφδεημε ηεο ζρέζεσο (1').
Παξαηεξνχκε φηη εχθνια, απφ ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζρέζεσο (1), παίξλνπκε ην δεχηεξν κέξνο ηεο (1'). Γειαδή ε ζρέζε (1') (δεχηεξν κέξνο) είλαη ηζνδχλακε κε ην δεχηεξν κέξνο ηεο (1). Σνχην ζεκαίλεη φηη θαη ζηηο ηξεηο
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πνπ αιεζεχεη ην δεχηεξν κέξνο ηεο (1), ζα αιεζεχεη θαη ην δεχηεξν κέξνο ηεο (1').
Δμάιινπ, επεηδή θαη γηα ηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (ζρήκαηα 1-3), ε
ΑΔ είλαη ε δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΓΑΓ' θαη ε ΑΔ' είλαη ε εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο ίδηαο γσλίαο, ζα είλαη

ΓΔ ΓΑ
, εχθνια παίξλνπκε θαη ην πξψην
=
ΔΓ ' ΑΓ '

κέξνο ηεο (1'), ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην δεχηεξν κέξνο ηεο (1').
πλεπψο, θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (ρήκαηα 1-3), αιεζεχεη
νιφθιεξε ε ζρέζε (1').
Απφδεημε ηεο ζρέζεσο (1'').
Καη γηα ηελ απφδεημε ηεο ζρέζεσο (1'') θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ησλ

731

Βνεζεηηθέο Πξνηάζεηο (Λήκκαηα).

ζρεκάησλ 1 έσο 3, εξγαδφκαζηε σο εμήο: χκθσλα κε ηελ Βνεζεηηθή Πξφηαζε 1 θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ εθεί αλαθέξνληαη, ζα είλαη:

(ΑΓΔ') (ΑΓΓ ') (ΑΒΔ ')
=1.
.
.
(ΑΓ ' Δ') (ΑΒΓ ) (ΑΓΔ')
Έηζη, απφ απηή, επεηδή ηα ηξίγσλά ηεο, είλαη ηζνυςή, ζα είλαη:

ΓΔ' ΓΓ' ΒΔ'
ΒΓ E' Γ' ΓΔ'
=1, ή
=1.
.
.
.
.
Γ' Δ' ΒΓ ΓΔ'
ΓΔ' Γ' Γ Δ' Β

(8).

Γειαδή αιεζεχεη ε ηξίηε ηζφηεηα ηεο (1'').
Αιιά επεηδή ε ΑΔ είλαη εζσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΒΑΓ θαη ε ΑΔ'
είλαη εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο ίδηαο γσληέο, ζα είλαη:

ΑΒ ΒΔ ΒΔ '
=
.
=
ΑΓ ΔΓ Δ' Γ

Έηζη, απφ απηή θαη ηελ ηξηπιή ηζφηεηα ηεο (1), παίξλνπκε:

ΑΒ ΒΔ ΒΔ' ΒΓ ΔΓ '
.
=
=
=
.
ΑΓ ΔΓ Δ' Γ ΓΔ Γ' Γ
Άξα, απφ ηελ ηζφηεηα απηή, εχθνια βξίζθνπκε φηη αιεζεχνπλ ε πξψηε θαη
ε δεχηεξε ηζφηεηεο ηεο (1'').
πλεπψο αιεζεχνπλ θαη νη ηξεηο ηζφηεηεο ηεο (1'') (ρήκαηα 1-3).
(β). Αληίζηξνθν.
1ε Πεξίπησζε (ρήκαηα 1-3). Αλ αιεζεχεη ε ηειεπηαία ηζφηεηα ηεο ζρέζεσο (1) ή ηεο ηζνδχλακήο ηεο (1').
ηελ πεξίπησζε απηή εξγαδφκαζηε σο εμήο:
Απφ ηελ δεχηεξε ηζφηεηα ηεο (1) ή ηεο (1') θαη επεηδή ηα έμη ηξίγσλα ΑΒΔ,
ΑΓΔ, ΑΓΓ', ΑΒΓ, ΑΓΔ, ΑΓ'Δ έρνπλ ην ίδην χςνο πξνθχπηεη φηη:
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(ΑΒΔ ) (ΑΓΓ ') (ΑΓΔ)
=1. Άξα, αθνχ αιεζεχεη απηή, ζχκθσλα κε ην αληί.
.
(ΑΓΔ) (ΑΓ ' Δ) (ΑΒΓ )
ζηξνθν ηεο Βνεζεηηθήο Πξφηαζεο 1, πξνθχπηεη φηη θαη ε ΑΓ' είλαη ηζνγψληνο κε ηελ ΑΓ ζην ηξίγσλν ΑΒΓ.
2ε Πεξίπησζε (ρήκαηα 1-3). Αλ αιεζεχεη ε ηειεπηαία ηζφηεηα ηεο ζρέζεσο (1'').
ηελ πεξίπησζε απηή εξγαδφκαζηε φπσο θαη ζηελ παξαπάλσ 1 πεξίπησζε (αληίζηξνθν), ιακβάλνληεο ππφςε φηη αιεζεχεη ε ηξίηε ζρέζε ηεο (1'')
θαη φηη ηα έμε ηξίγσλα ΑΒΔ', ΑΓΔ', ΑΓΓ', ΑΒΓ, ΑΓΔ', ΑΓ'Δ' έρνπλ ην ίδην
χςνο, ζα αιεζεχεη ε ζρέζε (2) ηεο Πξφηαζεο 1. Άξα, ζχκθσλα κε ηελ 2 πεξίπησζε ηνπ αληηζηξφθνπ ηεο Πξφηαζεο 1, πξνθχπηεη φηη ζην ηξίγσλν
ΑΓΓ', ε ΑΓ είλαη ηζνγψληνο ηεο ΑΒ.
2νο Σξφπνο.

Απφδεημε ηεο ρέζεσο (1) (ρήκα 1).
(α). Δπζχ.

Δίλαη θαλεξφ φηη ηα δεχγε ησλ επζεηψλ ΑΒ-ΑΓ, ΑΓ- ΑΓ' είλαη επζείεο ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ ΑΔ θαη άξα νη επίπεδεο δέζκεο ηεζζάξσλ αθηηλψλ αληίζεηεο θνξάο, Α(ΒΓΔΓ) θαη Α(ΓΓ'ΔΒ), ζα είλαη ίζεο, θαζψο έρνπλ ίζεο φιεο
ηηο νκφινγεο γσλίεο ηνπο κία πξνο κία, ( ∠ΒΑΓ= ∠ΓΑΓ'=σ,
Δ= ∠Γ'ΑΔ=θ, ∠ΒΑΔ= ∠ΓΑΔ, ∠ΒΑΓ= ∠ΓΑΒ).
Άξα ζα είλαη:

Α(ΒΓΔΓ)=Α(ΓΓ'ΔΒ).

(2).

Δπνκέλσο, νη δέζκεο απηέο, ηεκλφκελεο απφ ηελ επζεία ΒΓ, ζχκθσλα κε
γλσζηφ Θεψξεκα ηνπ Πάππνπ [Γεσκεηξία Γ. Σζίληζηθα § 8-1,3], ζα έρνπλ
ίζνπο ηνπο αλαξκνληθνχο ηνπο ιφγνπο (ΒΓΔΓ)=(ΓΓ'ΔΒ). Γειαδή απφ ηε (2)

⇒(ΒΓΔΓ)=(ΓΓ'ΔΒ)=ξ ⇒(ΒΔΓΓ)=(ΓΔΓ'Β)=1-ξ
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ΒΓ ΒΓ ΓΓ' ΓΒ ΒΓ ΔΓ ΓΓ' ΔΒ
⇒
⇒
:
=
:
.
=
.
⇒(1), θαζψο είλαη θαη
ΓΔ ΓΔ Γ' Δ ΒΔ ΓΔ ΓΒ Γ' Δ ΒΓ
ΒΔ ΑΒ
.
=
ΔΓ ΑΓ
Αθφκε, επεηδή απφ ηελ (1) εχθνια παίξλνπκε ηελ (1'), ζα αιεζεχνπλ θαη νη
(1') [Όκσο είλαη δπλαηφ λα εξγαζζνχκε θαη αλαιπηηθά, φπσο παξαπάλσ
θαη λα απνδείμνπκε φηη αιεζεχνπλ θαη νη (1')].
(β). Αληίζηξνθα.

Αλ ε ΑΔ είλαη δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΒΑΓ ηνπ ηξηγψλνπ ΑΒΓ.λ
Αλ ππνζέζνπκε φηη ε ΑΓ' δελ είλαη ηζνγψληνο κε ηελ ΑΓ, αιιά ηζνγψληφο
ηεο είλαη ε ΑΓ1, ηφηε ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ επζχ ζα είλαη:

ΒΔ ΒΓ ΔΓ 1
.
=
.
ΔΓ ΓΔ Γ 1Γ

(3).

Αιιά, επεηδή αιεζεχεη, απφ ηελ ππφζεζε, θαη ε πξψηε απφ ηηο (1), απφ
ηελ (1) θαη ηελ (3) ⇒

ΔΓ ' ΔΓ 1
=
⇒ Γ'≡Γ1 ⇒ΑΓ'≡ΑΓ1 θαη επεηδή ε ΑΓ1 ειήθΓ' Γ Γ 1Γ

ζε ηζνγψληνο κε ηελ ΑΓ, ηζνγψληνο κε ηελ ΑΓ ζα είλαη θαη ε ΑΓ'.
Αλ ε ΑΔ είλαη δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΓΑΓ' ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΓ'.λ
Τπνζέηνπκε φηη ε ΑΔ είλαη δηρνηφκνο θαη ηεο γσλίαο ΒΑΓ', αιιά δηρνηφκνο ηεο
γσλίαο ΒΑΓ είλαη, ε ΑΔ1, γηα ηελ νπνία έζησ φηη είλαη ΒΔ1<ΒΔ, νπφηε θαη
ΓΔ1<ΓΔ, ΓΔ1>ΓΔ, Γ'Δ1>Γ'Δ.

(4).

Δπνκέλσο, γηα ην Δ1, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ επζχ, ζα είλαη:

ΒΔ 1 ΓΓ' Δ1Γ
.
.
=1.
Δ1Γ Γ' Δ1 ΓΒ
Δμάιινπ, απφ ηελ ππφζεζε, έζησ φηη αιεζεχεη ε ζρέζε (1).

(5).
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ΒΔ ΓΔ ΒΓ
,
.
=
ΔΓ ΔΓ ' Γ' Γ

(6).

ΒΔ 1 ΓΔ1 ΒΓ
,
.
=
Δ1Γ Δ1Γ' Γ' Γ

(7).

Άξα, απφ ηελ (1) ⇒

Δλψ απφ ηελ (5) ⇒

Έηζη, απφ ηηο (6), (7) ⇒

ΒΔ ΓΔ ΒΔ 1 ΓΔ1
.
,
.
=
ΔΓ ΔΓ ' Δ1Γ Δ1Γ'

Δπνκέλσο, αλ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη (4), ζα είλαη:

(8).

ΒΔ ΒΔ 1
θαη
>
ΔΓ Δ 1Γ

ΓΔ ΓΔ1
ΒΔ ΓΔ ΒΔ 1 ΓΔ1
>
, νπφηε ζα είλαη θαη
>
.
.
.
ΔΓ ΔΓ ' Δ 1Γ Δ 1Γ '
ΔΓ ' Δ 1Γ '

(9).

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη θζάζακε ζε άηνπν, γηαηί ηφηε δελ ζα αιεζεχεη ε (8),
αιιά ε (9). Φζάζακε ζε άηνπν, γηαηί ιάβακε σο δηρνηφκν ηελ ΑΔ1 θαη φρη
ηελ ΑΔ.
ε άηνπν πξνθαλψο ζα θζάζνπκε θαη αλ ζεσξήζνπκε φηη γηα ην Δ1 είλαη
ΒΔ1>ΒΔ, νπφηε θαη ΓΔ1>ΓΔ, θηι.
πλεπψο, ε ΑΔ ζα είλαη δηρνηφκνο θαη ηεο γσλίαο ΒΑΓ.
3νο Σξφπνο (Λνγηζηηθφο) (ρήκα 1).
(α). Δπζχ.

Δπεηδή νη ΑΓ, ΑΓ', ζην ηξίγσλν ΑΒΓ, είλαη ηζνγψληεο, ζχκθσλα κε γλσζηφ
Θεψξεκα [Βηβιίν Γεσκεηξίαο Γ. Σζίληζηηθα § 11-12.1], ζα είλαη:

ΑΒ 2 ΒΔ 2 ΒΓ ΒΓ '
=
=
.
.
ΑΓ 2 ΔΓ 2 ΓΓ Γ' Γ

(1).

Δμάιινπ επεηδή, ζην ηξίγσλν ΑΓΓ', θαη νη ΑΒ, ΑΓ είλαη ηζνγψληεο, γηα ηνλ
ίδην ιφγν, ζα είλαη:

ΑΓ2
ΓΔ2
ΓΒ ΓΓ
.
.
2 =
2 =
ΒΓ ' ΓΓ'
Γ' Α
Γ' Δ

(2).
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Έηζη, απφ ηηο ζρέζεηο (1), (2), παίξλνπκε:

ΒΔ 2 ΓΔ2
ΓΒ ΒΓ ' ΓΒ ΓΓ ΒΓ2
ΒΓ ΒΔ ΓΔ
=
ή
ή
.
.
.
=
.
2 .
2 =
2
ΓΓ ΓΓ' ΒΓ ' ΓΓ ' Γ ' Γ
Γ' Γ ΔΓ ΔΓ '
ΔΓ Γ' Δ
ΒΔ ΒΓ Γ' Δ
ΒΔ ΒΓ ΔΓ ' ΑΒ
ή
=
. Γειαδή απεδείρζε φηη αιεζεχεη ε
=
.
=
.
ΔΓ Γ' Γ ΔΓ
ΔΓ ΓΔ Γ' Γ ΑΓ
ζρέζε (1).
(β). Αληίζηξνθα 3νπ Σξφπνπ Απφδεημεο.

Ζ απφδεημε ηνπ αληίζηξνθνπ θαη εδψ, γίλεηαη φπσο αθξηβψο έγηλε ζηα
παξαπάλσ αληίζηξνθα ηνπ 2νπ Σξφπνπ.

Απφδεημε ηνπ Δπζέσο ηεο ρέζεσο (1') ησλ 2νπ θαη 3νπ Σξφπσλ Απφδεημεο
(ρήκα 1).
Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζρέζεσο (1'), εξγαδφκαζηε φπσο παξαπάλσ γηα ηελ απφδεημε ηεο ζρέζεσο (1), ή πην απιά, επεηδή κε θαηάιιειε κεηαθίλεζε ησλ
ηκεκάησλ ηεο ζρέζεσο (1'), παίξλνπκε ηελ ζρέζε (1), ζπκπεξαίλνπκε φηη νη
ζρέζεηο (1) θαη (1') είλαη ηζνδχλακεο θαη άξα αθνχ αιεζεχεη ε (1) ζα αιεζεχεη
θαη ε (1').
Με αλάινγνπο ηξφπνπο απνδεηθλχεηαη φηη ε Βνεζεηηθή Πξφηαζε 2, αιεζεχεη
θαη φηαλ πρ νη ΑΓ, ΑΒ είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ ΑΔ', ε νπνία είλαη θάζεηε
ζηελ ΑΔ ζην Α.

Απφδεημε ηνπ Δπζέσο ηεο ρέζεσο (1'') ησλ 2νπ θαη 3νπ Σξφπσλ Απφδεημεο
(1'') (ρήκα 1).
Δίλαη θαλεξφ φηη νη παξαπάλσ ζρέζεηο (1) θαη (1') αιεζεχνπλ θαη γηα ην πδπγέο Αξκνληθφ Δ' ηνπ Δ, σο πξνο ηα Β, Γ θαη ηα Γ, Γ', θαζψο είλαη:

ΒΔ ΒΔ '
Γ ' Δ Γ ' Δ'
=
θαη
=
,
ΔΓ Δ' Γ
ΔΓ Δ' Γ
Έηζη, απφ ηελ ζρέζε (1) θαη ηελ (α) εχθνια βξίζθνπκε φηη:

(α).
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ΑΒ ΒΔ ΒΔ ' ΒΓ ΔΓ '
=
=
=
.
ΑΓ ΔΓ Δ' Γ ΓΔ Γ ' Γ

(β).

Απφ ηελ ζρέζε (β), εχθνια βξίζθνπκε φηη:

ΒΓ ΔΓ ' ΓΔ'
=1,
.
.
ΓΔ Γ' Γ Δ' Β

ΓΔ Γ' Γ Δ' Β
=1.
.
.
ΔΓ ' ΓΔ' ΒΓ

(γ).

Γειαδή αιεζεχνπλ ε πξψηε θαη δεχηεξε ηζφηεηεο ηεο ζρέζεσο (1’’).
Σν αληίζηξνθν θαη γηα ηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο, απνδεηθλχεηαη, φπσο παξαπάλσ αλαθέξακε, γηα ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο.
Δμάιινπ, απφ ηελ δεχηεξε ηζφηεηα ησλ (α) θαη (β) εχθνια παίξλνπκε θαη
ηελ:

ΒΓ E' Γ' ΓΔ'
=1.
.
.
ΓΔ' Γ' Γ Δ' Β

Γειαδή αιεζεχεη θαη ε ηξίηε ε ηζφηεηα ηεο (1'').
Με φκνην ηξφπν εξγαδφκαζηε θαη γηα ηελ απφδεημε ηεο πεξηπηψζεσο πνπ
θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.
ρφιην.
χκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο νξηζκνχο, ηεο παξαγξάθνπ 3.3 (ηνπ Άιθα Μέξνπο), ε δέζκε Α(ΒΓΔΓ'ΓΔ') είλαη κία «επίπεδε ζπκκεηξηθή δέζκε ησλ έμη
αθηηλψλ, σο πξνο άμνλα», θαζψο έρεη ζπκκεηξηθέο ηηο δέζκεο Α(ΒΓΔΓ) θαη
Α(ΓΓ'ΔΒ) σο πξνο ηελ αθηίλα ηνπο ΑΔ θαη ηελ ΓΔ′, ελψ ηα ζπλεπζεηαθά
ηέζζεξα ζεκεία Β, Γ, Δ, Γ', απνηεινχλ «Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ δχν
δεπγψλ ζπδπγψλ ζεκείσλ κε δηπιά ζεκεία ηα Δ, Δ' (παξάγξαθνο 3.4, ηνπ
θπξίνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ). ηελ παξάγξαθν 3.9 αλαθέξνληαη
θαη νη ηδηφηεηεο ηεο παξαπάλσ δέζκεο θαη ηεο ελειίμεσο, κε ηελ κνξθή
Πξνηάζεσλ (Κξηηεξίσλ, κε ηηο απνδείμεηο ηνπο).
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πκπέξαζκα.

Απφ ην 10 Μέξνο ηεο ζρέζεσο (1) πξνθχπηεη:

ΒΑ ΒΓ ΔΓ '
.
=
.
ΑΓ ΓΔ Γ' Γ

Σνχην ζεκαίλεη φηη ε παξαπάλσ Πξφηαζε 2 αιεζεχεη ζην ηξίγσλν ΑΒΓ.
Δπίζεο, απφ ην 1ν Μέξνο ηεο (1) πξνθχπηεη:

ΒΔ ΒΓ ΔΓ '
.
=
.
ΔΓ ΓΔ Γ' Γ

Σνχην ζεκαίλεη φηη ε Πξφηαζε 2 αιεζεχεη ζε ηξίγσλν εθθπιηζκέλν ζε επζεία. Γειαδή αιεζεχεη θαη ζε εηδηθή ζπλεπζεηαθή ζεκεηνζεηξά ηελ νπνία
έρνπκε νλνκάζεη «Απιή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε» (Βιέπε Κξηηήξην
4, ηνπ Άιθα κέξνπο).

2.3. Ηδηφηεηα Ηζνγψλησλ Σξηγψλνπ.
(Βνεζεηηθή Πξφηαζε).
Ζ Πξφηαζε απηή ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία [6] (§11-12.1), αιιά κφλν ην επζχ. Δδψ, εθηφο απφ ην επζχ, δίλνπκε θαη ην αληίζηξνθφ ηεο. Αθφκε δίλνπκε
θαη νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηεο, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ην βηβιίν
απηφ.
Πξφηαζε 3. (ρήκαηα 1-3).
Αλ δχν ηζνγψληεο επζείεο σο πξνο ηε γσλία Α ηξηγψλνπ ΑΒΓ, ηέκλνπλ ηελ
πιεπξά ηνπ ΒΓ ζηα ζεκεία Γ, Γ' θαη αλ ΑΔ είλαη ε εζσηεξηθή, ε ΑΔ' ε εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο γσλίαο Α ηνπ ηξηγψλνπ απηνχ ή ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΓ',
ηφηε ζα είλαη:

ΒΑ 2 ΒΔ 2 ΒΔ' 2 ΒΓ ΒΓ '
=
=
=
.
.
ΑΓ 2 ΔΓ 2 Δ' Γ 2 ΓΓ Γ' Γ

(1).

ΓΑ 2
ΓΔ2
ΓΔ' 2
ΓΒ ΓΓ
=
=
.
.
2
2
2 =
ΒΓ ' ΓΓ'
ΑΓ '
ΔΓ '
Δ' Γ'

(2).
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θαη αληίζηξνθα:
Αλ ε ΑΔ είλαη εζσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΒΑΓ, ηνπ ηξηγψλνπ ΑΒΓ θαη
ε ΑΔ' εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο ίδηαο γσλίαο θαη αλ αιεζεχεη ε ζρέζε (1),
ηφηε ε ΑΔ είλαη δηρνηφκνο θαη ηεο γσλίαο ΓΑΓ', ή αλ ε ΑΔ είλαη εζσηεξηθή
δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΓΑΓ', ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΓ' θαη ε ΑΔ' εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο ίδηαο γσλίαο θαη αλ αιεζεχεη ε ζρέζε (2), ηφηε ε ΑΔ είλαη δηρνηφκνο θαη ηεο γσλίαο ΒΑΓ.
Απνδείμε.
(1). Δπζχ.
(α). Με βάζε ην Σξίγσλν ΑΒΓ.
Απφδεημε ηεο ζρέζεσο (1).
1ε Πεξίπησζε (ρήκα 1). .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη κέζα ζηελ πιεπξά
ΒΓ.
Δπεηδή ηα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΓ' έρνπλ ηηο γσληέο ηνπο ΒΑΓ, ΓΑΓ' ίζεο, ζα

(ΑΒΓ ) ΑΒ • ΑΓ
=
,
(ΑΓΓ ') ΑΓ • ΑΓ '

είλαη:

Αθφκε επεηδή, ∠ΒΑΓ'= ∠ΓΑΓ, ζα είλαη θαη:

(ΑΒΓ ') ΑΒ • ΑΓ '
=
.
(ΑΓΓ ) ΑΓ • ΑΓ

(3).

(4).

Έηζη, απφ ηηο ζρέζεηο

(3), (4) ⇒

(ΑΒΓ ) (ΑΒΓ ') ΑΒ • ΑΓ ΑΒ • ΑΓ ' ΒΑ 2
.
=
.
=
.
(ΑΓΓ ') (ΑΓΓ ) ΑΓ • ΑΓ ' ΑΓ • ΑΓ ΑΓ 2

(5).

Δμάιινπ, επεηδή ηα ηέζζεξα ηξίγσλα ηεο (5) είλαη ηζνυςή, ζα είλαη:

(ΑΒΓ ) (ΑΒΓ ') ΒΓ ΒΓ ' ΒΓ ΒΓ '
.
=
=
.
.
.
(ΑΓΓ ') (ΑΓΓ ) Γ' Γ ΓΓ ΓΓ Γ' Γ

(6).
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Δπνκέλσο, απφ ηηο (5), (6) θαη επεηδή ε ΑΔ είλαη εζσηεξηθή θαη ε ΑΔ' εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΒΑΓ, είλαη:

ΒΑ ΒΔ ΒΔ'
, εχθνια πξνθχπηεη
=
=
ΑΓ ΔΓ Δ' Γ

ε δεηνχκελε ζρέζε (1).
2ε

Πεξίπησζε (ρήκα 2). .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ

πιεπξά ΒΓ θαη εθαηέξσζελ απηήο.
Καη πάιη, επεηδή ηα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΓ' έρνπλ ηηο γσληέο ηνπο ΒΑΓ, ΓΑΓ'

(ΑΒΓ ) ΑΒ • ΑΓ
=
,
(ΑΓΓ ') ΑΓ • ΑΓ '

ίζεο, ζα είλαη:

Αθφκε επεηδή, ∠ΒΑΓ'= ∠ΓΑΓ, ζα είλαη θαη:

(ΑΒΓ ') ΑΒ • ΑΓ '
=
.
(ΑΓΓ ) ΑΓ • ΑΓ

(7).

(8).

Έηζη, απφ ηηο ζρέζεηο

(7), (8) ⇒

(ΑΒΓ ) (ΑΒΓ ') ΑΒ • ΑΓ ΑΒ • ΑΓ ' ΒΑ 2
.
=
.
=
.
(ΑΓΓ ') (ΑΓΓ ) ΑΓ • ΑΓ ' ΑΓ • ΑΓ ΑΓ 2

(9).

Δμάιινπ, επεηδή ηα ηέζζεξα ηξίγσλα ηεο (9) είλαη ηζνυςή, ζα είλαη:

(ΑΒΓ ) (ΑΒΓ ') ΒΓ ΒΓ ' ΒΓ ΒΓ '
.
=
=
.
.
.
(ΑΓΓ ') (ΑΓΓ ) Γ' Γ ΓΓ ΓΓ Γ' Γ

(10).

Δπνκέλσο, απφ ηηο (9), (10) θαη επεηδή ε ΑΔ είλαη εζσηεξηθή θαη ε ΑΔ' εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΒΑΓ, είλαη:

ΒΑ ΒΔ ΒΔ'
, εχθνια πξνθχ=
=
ΑΓ ΔΓ Δ' Γ

πηεη ε δεηνχκελε ζρέζε (1).
3ε Πεξίπησζε (ρήκα 3).. .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ
πιεπξά ΒΓ θαη πξνο ην ίδην κέξνο ηνπ κέζνπ Μ ηνπ ηκήκαηνο ΔΔ'.
Ζ πεξίπησζε απηή πξνθαλψο ζα πξνθχςεη, αλ θ= ∠δΑΔ= ∠ΔΑΓ'> ∠ΑΔΔ'
(φπνπ δ ζεκείν ζηελ πξνέθηαζε ηνπ ΑΓ σο πξνο ην Α). Σφηε εχθνια βξίζθνπκε φηη ζα είλαη θαη ∠ΓΑΔ' = ∠Δ'ΑΓ'=θ', θ+θ'= ∠ΔΑΔ'=1L.
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Αθφκε επεηδή ηα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΓ' έρνπλ: ∠ΒΑΓ+ ∠ΓΑΓ'= ∠ΒΑΓ+σ=

∠ΒΑΓ+ ∠ΒΑδ =2L, ζα είλαη:

(ΑΒΓ ) ΑΒ • ΑΓ
=
,
(ΑΓΓ ') ΑΓ • ΑΓ '

(11).

Δπίζεο επεηδή, ∠ΓΑΓ+ ∠ΒΑΓ'= (σ+2θ')+(σ+∠ΒΑΓ)= 2σ+2θ'+2∠ΔΑΓ=2
[(∠ΔΑΓ+σ)+θ']=2(θ+θ') =2L, ζα είλαη θαη:

(ΑΒΓ ') ΑΒ • ΑΓ '
=
.
(ΑΓΓ ) ΑΓ • ΑΓ

(12).

Έηζη, απφ ηηο ζρέζεηο

(11), (12) ⇒

(ΑΒΓ ) (ΑΒΓ ') ΑΒ • ΑΓ ΑΒ • ΑΓ ' ΒΑ 2
.
=
.
=
.
(ΑΓΓ ') (ΑΓΓ ) ΑΓ • ΑΓ ' ΑΓ • ΑΓ ΑΓ 2

(13).

Δμάιινπ, επεηδή ηα ηέζζεξα ηξίγσλα ηεο (13) είλαη ηζνυςή, ζα είλαη:

(ΑΒΓ ) (ΑΒΓ ') ΒΓ ΒΓ ' ΒΓ ΒΓ '
.
=
=
.
.
.
(ΑΓΓ ') (ΑΓΓ ) Γ' Γ ΓΓ ΓΓ Γ' Γ

(14).

Δπνκέλσο, απφ ηηο (13), (14) θαη επεηδή ε ΑΔ είλαη εζσηεξηθή θαη ε ΑΔ' εμσηεξηθή δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΒΑΓ, είλαη:

ΒΑ ΒΔ ΒΔ'
, εχθνια πξνθχ=
=
ΑΓ ΔΓ Δ' Γ

πηεη ε δεηνχκελε ζρέζε (1).
πλεπψο, θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (ρήκαηα 1-3), αιεζεχεη
νιφθιεξε ε ζρέζε (1).
Απφδεημε ηεο ζρέζεσο (2).
1ε Πεξίπησζε (ρήκα 1). .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη κέζα ζηελ πιεπξά
ΒΓ.
Αλ ζην ηξίγσλν ΑΓΓ', εθαξκφζνπκε ηελ παξαπάλσ 2ε πεξίπησζε ζην

ΓΑ 2
ΓΔ2
ΓΔ' 2
ΓΒ ΓΓ
.
.
ζρήκα 1, ηφηε ζα είλαη:
2 =
2 =
2 =
ΒΓ ' ΓΓ'
ΑΓ '
ΔΓ '
Δ' Γ'
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Γειαδή, γηα ηελ πεξίπησζε απηή αιεζεχεη ε δεηνχκελε ζρέζε (2).
2ε

Πεξίπησζε (ρήκα 2). .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ

πιεπξά ΒΓ θαη εθαηέξσζελ απηήο.
Αλ ζην ηξίγσλν ΑΓΓ', εθαξκφζνπκε ηελ παξαπάλσ 1ε πεξίπησζε ζην

ΓΑ 2
ΓΔ2
ΓΔ' 2
ΓΒ ΓΓ
ζρήκα 2, ηφηε ζα είλαη:
.
.
2 =
2 =
2 =
ΒΓ ' ΓΓ'
ΑΓ '
ΔΓ '
Δ' Γ'
Γειαδή, γηα ηελ πεξίπησζε απηή αιεζεχεη ε δεηνχκελε ζρέζε (2).
3ε Πεξίπησζε (ρήκα 3).. .Αλ ηα ζεκεία Γ, Γ' βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ
πιεπξά ΒΓ θαη πξνο ην ίδην κέξνο ηνπ κέζνπ Μ ηνπ ηκήκαηνο ΔΔ'.
Αλ ζην ηξίγσλν ΑΓΓ', εθαξκφζνπκε ηελ παξαπάλσ 3ε πεξίπησζε ζην
ζρήκα 3, ηφηε ζα είλαη:

ΓΑ 2
ΓΔ2
ΓΔ' 2
ΓΒ ΓΓ
=
=
.
.
2
2
2 =
ΒΓ ' ΓΓ'
ΑΓ '
ΔΓ '
Δ' Γ'

Γειαδή θαη γηα ηελ πεξίπησζε απηή αιεζεχεη ε δεηνχκελε ζρέζε (2).
πλεπψο, θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (ρήκαηα 1-3), αιεζεχεη
νιφθιεξε ε ζρέζε (2).
(β). Με βάζε ην ηξίγσλν ΑΓΓ'.
Καη εδψ εξγαδφκαζηε φπσο παξαπάλσ, αιιά εδψ κε ηζνγψληεο ηηο ΑΒ, ΑΓ.
(β). Αληίζηξνθν.
1ε Πεξίπησζε (ρήκαηα 1-3). Αλ αιεζεχεη ε ζρέζε (1).
ηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πνπ αιεζεχεη ε ζρέζε (1), εξγαδφκαζηε
σο εμήο: Θεσξνχκε φηη νη ΑΓ, ΑΓ' δελ είλαη ηζνγψληεο ηνπ ηξηγψλνπ ΑΒΓ,
ηφηε θέξλνπκε ηελ ΑΓ1 ηζνγψληά ηεο ΑΓ, νπφηε ζα είλαη:
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ΒΑ 2 ΒΔ 2 ΒΔ' 2 ΒΓ ΒΓ 1
=
=
=
.
.
ΑΓ 2 ΔΓ 2 Δ' Γ 2 ΓΓ Γ 1Γ

(15).

Έηζη, αθνχ αιεζεχνπλ ε (1) θαη ε (15), εχθνια απφ απηέο, πξνθχπηεη φηη:.

ΒΓ 1 ΒΓ '
=
⇒ Γ1≡Γ' θαη επεηδή απφ ηελ ππφζεζε ε ΑΓ1 είλαη ηζνγψληνο
Γ 1Γ Γ ' Γ
ζην ηξίγσλν ΑΒΓ ηεο ΑΓ, ηζνγψληνο ζα είλαη θαη ΑΓ'.
2ε Πεξίπησζε (ρήκαηα 1-3). Αλ αιεζεχεη ε ζρέζε (2).
ηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πνπ αιεζεχεη ε ζρέζε (2), εξγαδφκαζηε
σο εμήο: Θεσξνχκε φηη νη ΑΒ, ΑΓ δελ είλαη ηζνγψληεο ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΓ',
ηφηε θέξλνπκε ηελ ΑΓ1 ηζνγψληά ηεο ΑΒ, νπφηε ζα είλαη:

ΓΑ 2
ΓΔ2
ΓΔ' 2
ΓΒ ΓΓ1
=
=
.
.
2
2
2 =
ΒΓ ' Γ1Γ'
ΑΓ '
ΔΓ '
Δ' Γ'

(16).

Έηζη, αθνχ αιεζεχνπλ ε (2) θαη ε (16), εχθνια απφ απηέο, πξνθχπηεη φηη:.

ΓΓ1
ΓΓ
=
⇒ Γ1≡Γ θαη επεηδή απφ ηελ ππφζεζε ε ΑΓ1 είλαη ηζνγψληνο ζην
Γ1Γ' ΓΓ '
ηξίγσλν ΑΓΓ' ηεο ΑΒ, ηζνγψληνο ζα είλαη θαη ε ΑΓ ηεο ΑΒ.
πκπέξαζκα.

Απφ ηε ζρέζε (1) παίξλνπκε:

ΒΑ 2 ΒΓ ΒΓ '
=
.
.
ΑΓ 2 ΓΓ Γ' Γ

Σνχην ζεκαίλεη φηη ε παξαπάλσ Πξφηαζε 3 αιεζεχεη ζην ηξίγσλν ΑΒΓ.

Δπίζεο, απφ ηελ (1) παίξλνπκε:

ΒΔ 2 ΒΓ ΒΓ '
=
.
.
ΔΓ 2 ΓΓ Γ' Γ

Σνχην ζεκαίλεη φηη ε Πξφηαζε 3 αιεζεχεη θαη ζε ηξίγσλν εθθπιηζκέλν ζε
επζεία. Γειαδή αιεζεχεη θαη ζε εηδηθή ζπλεπζεηαθή ζεκεηνζεηξά ηελ νπνία
έρνπκε νλνκάζεη «Απιή πλεπζεηαθή Αξκνληθή Δλέιημε» (Βιέπε Κξηηήξην 5
Άιθα Μέξνπο).

Βνεζεηηθέο Πξνηάζεηο (Λήκκαηα).

743

2.4. εκαληηθή Βνεζεηηθή Πξφηαζε.
Σελ Πξφηαζε απηή δε βξήθακε ζηε βηβιηνγξαθία, ηελ παξνπζηάδνπκε εδψ,
θαζψο ζε απηή ζα βαζηζζνχκε γηα ηελ απφδεημε άιισλ Πξνηάζεσλ.
Πξφηαζε 4. (ρήκαηα 4).
ε ηπραίν ζεκείν Γ, ηεο δηακέηξνπ ΑΒ εκηθπθιίνπ ΑΓΒ θχθινπ (Ο,ξ) ή (θ),
πςψλνπκε θάζεηε (ζηε δηάκεηξν απηή), ε νπνία ηέκλεη ην εκηθχθιην ζην
ζεκείν Γ. ην εκηθχθιην απηφ θαη εθαηέξσζελ ηνπ Γ νξίδνπκε ζεκεία Δ, Ε
ηέηνηα ψζηε ε ΓΓ λα είλαη δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΔΓΕ. Να απνδεηρζεί φηη ηφΓΓ2 =ΓΔ.ΓΕ.

ηε θαη κφλν ηφηε, είλαη:

(1).

Απφδεημε.

Δ

Γ

α). Δπζχ.
Γειαδή,

ΓΓ ⊥ΑΒ

αλ

∠ΔΓΓ= ∠ΓΓΕ,

Ε

θαη

ω

ζα απνδείμνπκε φηη

αιεζεχεη ε ζρέζε (1).

Α

ω

(κ)

Λ
Γ

Αλ Θ είλαη ην ζπκκεηξηθφ ηνπ Ε, σο
πξνο ηελ ΑΒ, ηφηε ην Θ ζα αλήθεη
ζηνλ θχθιν (θ) θαη αλ Λ είλαη ε ηνκή

Δ'

Ο

ω
Θ

ησλ ΕΘ θαη ΑΒ, ηφηε ηα νξζνγψληα
ηξίγσλα ΛΓΕ θαη ΛΓΘ, εχθνια απνδεηθλχεηαη

φηη

είλαη

ίζα,

νπφηε

Ζ
Σχήμα 4.

∠ΕΓΛ= ∠ΛΓΘ, ΓΕ=ΓΘ θαη άξα
∠ΓΓΕ= ∠ΖΓΘ

[φπνπ Ζ≡ΓΓ∩(θ)].

Αιιά είλαη θαη ∠ΓΓΕ= ∠ΓΓΔ. Δπνκέλσο θαη ∠ΓΓΔ= ∠ΖΓΘ. Σνχην ζεκαίλεη
φηη ε ΔΓΘ είλαη επζεία. Έηζη ζα είλαη :

Β
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ΔΓ.ΓΘ=ΓΓ.ΓΖ ή ΓΓ2=ΓΖ2=ΓΔ.ΓΘ=ΓΔ.ΓΕ ⇒(1).
(β). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ αιεζεχεη ε (1) θαη ΓΓ ⊥ΑΒ, ηφηε ζα απνδείμνπκε φηη
∠ΔΓΓ= ∠ΓΓΕ.

1νο Σξφπνο.
Πξαγκαηηθά, ηφηε αλ νη ΓΓ, ΔΓ ηέκλνπλ ηνλ θχθιν (θ) ζηα Ζ, Θ αληίζηνηρα,
ζα είλαη:

ΔΓ.ΓΘ=ΓΓ.ΓΖ= ΓΓ2=ΓΖ2.

Έηζη, απφ ηηο (1), (2), παίξλνπκε: ΔΓ.ΓΕ=ΓΔ.ΓΘ ή ΓΕ=ΓΘ.

(2).
(3).

Δπνκέλσο, ηα ηξίγσλα ΟΓΕ, ΟΓΘ είλαη ίζα (έρνπλ ίζεο πιεπξέο) θαη άξα
∠ΟΓΕ= ∠ΟΓΘ ή ∠ΓΓΕ= ∠ΖΓΘ= ∠ΓΓΔ ή ∠ΔΓΓ= ∠ΓΓΕ. Γειαδή ε ΓΕ είλαη

πξαγκαηηθά δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ΔΓΕ.
2νο Σξφπνο.
Αλ ∠ΔΓΓ ≠ ∠ΓΓΕ, ηφηε κπνξνχκε λα θέξνπκε ηελ ζπκκεηξηθή επζεία ηεο
ΓΕ σο πξνο ηελ ΓΓ, πνπ ηέκλεη ην εκηθχθιην ζε ζεκείν Δ', ηφηε ζχκθσλα κε
ην παξαπάλσ επζχ, ζα είλαη: ΓΓ2 =ΓΔ'.ΓΕ θαη επεηδή αιεζεχεη θαη ε (1), ζα
είλαη:

ΓΓ2=ΓΔ'.ΓΕ=ΓΔ.ΓΕ ή ΓΔ'.ΓΕ=ΓΔ.ΓΕ ή ΓΔ'=ΓΔ. Σνχην ζεκαίλεη φηη:

Δ'≡Δ ή ΓΔ'≡ΓΔ, θαζψο ηα Δ, Δ', βξίζθνληαη θαη ηα δχν ζηελ ηνκή ηνπ εκηθπθιίνπ θαη ηνπ θχθινπ (Γ, ΓΔ') ή ηνπ (Γ, ΓΔ), πνπ ε ηνκή απηή είλαη κία (ε άιιε βξίζθεηαη ζην άιιν εκηθχθιην). Αιιά ε ΓΓ ειήθζε δηρνηφκνο ηεο γσλίαο
Δ'ΓΕ, νπφηε θαη ε ΓΓ ζα είλαη δηρνηφκνο θαη ηεο γσλίαο ΕΓΔ, αθνχ ΓΔ'≡ΓΔ.
Παξαηήξεζε.ε
ηελ Πξφηαζε 11(33), ηνπ βηβιίνπ [31], απνδεηθλχεηαη θαη φηη :

ΔΖ 2
ΔΓ 2 ΔΓ
=
=
, απφ ηελ νπνία παίξλνπκε: ΔΓ.ΕΖ=ΓΕ.ΔΖ θαη ε νπνία
ΖΕ 2
ΓΕ 2 ΓΕ
ζεκαίλεη φηη ην ηεηξάπιεπξν ΓΔΖΕ είλαη αξκνληθφ. Σνχην απνδεηθλχεηαη
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θαη αλ εθαξκφζνπκε ηελ Πξφηαζε 133, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην Β′ Μέξνο
ηνπ βηβιίνπ.

2.5. εκαληηθή Βνεζεηηθή Πξφηαζε κε Πνιιέο Δθαξκνγέο.
Σελ Πξφηαζε απηή έρνπκε επηλνήζεη ην 1988 θαη ηελ δεκνζηεχζακε ην 1993
κε ην βηβιίν καο [1] ζειίδα 1042, ην 1996 κε ην βηβιίν καο [31] § 1α(17) θαη
ην 1998 κε ην πεξηνδηθφ «Γηάζηαζε» ηεο ΔΜΔ (ηεχρνο 3-4/ 1998) κε εθαξκνγέο ηεο.
Σελ παξνπζηάδνπκε εδψ, θαζψο ζε απηή ζα βαζηζζνχκε γηα ηελ απφδεημε
άιισλ Πξνηάζεσλ (Λήκκα).
Πξφηαζε 5. (ρήκαηα 5 θαη 6).
ε θάζε εγγεγξακκέλν ζε θχθιν (ν) εμάπιεπξν ΑΒΓΓΔΕ, ην γηλφκελν ησλ
ηξηψλ ιφγσλ ησλ κεθψλ ησλ δηαδνρηθψλ πιεπξψλ ηνπ, είλαη ίζν κε ηε κνλάδα, αλ θαη κφλν αλ ζπληξέρνπλ νη θπξίεο δηαγψληέο ηνπ.
Γειαδή, αλ ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ ⇔

ΑΒ ΓΓ ΔΕ
.
.
= 1.
ΒΓ ΓΔ ΕΑ

Απφδεημε.
1νο Σξφπνο [ρήκαηα 5(α) κέρξη 5(δ)].
α). Δπζχ.
Γηα ην εμάπιεπξν απηφ δίλεηαη φηη: ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ [Αλαθεξφκαζηε ηαπηφρξνλα ζηα έμη ζρήκαηα: 5 (α) κέρξη 5(δ)]. Εεηείηαη λα απνδεηρζεί φηη:

ΑΒ ΓΓ ΔΕ
.
.
= 1.
ΒΓ ΓΔ ΕΑ

(1).

Πξαγκαηηθά, εχθνια βξίζθνπκε φηη πρ ηα ηξίγσλα ΑΒΚ θαη ΔΓΚ, είλαη
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φκνηα, νπφηε έρνπκε:
Α

Ε
Ο

Β

α

Ε

Α
Ο
Δ

Κ
Γ

Β

Κ

Δ

Γ

Ε

Γ

Γ

Γ

β
Δ

Α
Ο

Δ Α

ΑΒ ΚΑ
=
.
ΓΔ ΚΔ

Ο

Όκνηα

(2).

βξίζθνπκε

θαη

ΓΓ ΚΓ
ΔΕ ΚΔ
,
=
=
.
ΕΑ ΚΑ
ΒΓ ΚΓ

φηη:
(3).

Έηζη, απφ ηηο ζρέζεηο (2), (3),
Γ

γ

Γ

Β

Γ

κε πνιιαπιαζηαζκφ θαηά κέ-

Β

Ε

ιε, παίξλνπκε:

δ
Β

Κ

Κ

Α

Ε

Α
Ε

Ο
Γ

Ο
Γ

Δ

ΑΒ ΓΓ ΔΕ
.
.
=
ΓΔ ΕΑ ΒΓ

Δ

Γ

Γ

Β

ΚΑ ΚΓ ΚΔ
.
.
= 1.
ΚΔ ΚΑ ΚΓ

(4).

Δπνκέλσο, απφ ηε ζρέζε (4),
άκεζα παίξλνπκε ηελ ζρέζε

ε

δ

Κ

(1).

Κ

(β). Αληίζηξνθν.

ρήκα 5.

ην δνζκέλν απιφ εμάπιεπξν

ΑΒΓΓΔΕ, αλ αιεζεχεη ε παξαπάλσ ζρέζε (1), ηφηε ζα απνδείμνπκε θαη φηη:
ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
Πξαγκαηηθά, αλ νη δηαγψληεο ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ, δελ ζπληξέρνπλ ζην Κ (ρήκαηα 6
θαη 8γ) θαη είλαη ΑΓ∩ΒΔ≡α, ΒΔ∩ΓΕ≡β, ΓΕ∩ΓΑ≡γ, ηφηε πρ αλ Αβ∩(Ο,ξ)≡Γ′ θαη
φρη Γ, ζχκθσλα κε ην επζχ ηεο Πξφηαζεο, ζα είλαη:

ΑΒ ΓΓ' ΔΕ
.
.
= 1.
ΒΓ Γ' Δ ΕΑ
Απφ ηηο ζρέζεηο (1), (5) εχθνια πξνθχπηεη φηη:

(5).
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ΑΒ ΓΓ ΔΕ ΑΒ ΓΓ ' ΔΕ
.
.
=
.
.
ΒΓ ΓΔ ΕΑ ΒΓ Γ' Δ ΕΑ

ή

ΓΓ ΓΓ '
.
=
ΓΔ Γ' Δ

(6).

Ζ ηειεπηαία ζρέζε ζεκαίλεη φηη: Γ′ ≡Γ [βιέπε θαη παξαηήξεζε (α) παξαθάησ] θαη άξα: ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡ΑΓ′∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ≡α≡β≡γ, ή φηη νη θπξίεο δηαγψληεο
(Βιέπε νξνινγία § 4) ηνπ εμάπιεπξνπ, ζπληξέρνπλ ζην Κ.
Παξαηεξήζεηο.ε
(α). Σν Γ′ ζπκπίπηεη κε ην Γ πξαγκαηηθά, θαζψο ηα δχν ζεκεία πξνθαλψο
αλήθνπλ ζην ίδην ηφμν ΓΓΔ ηνπ θχθινπ (Ο, ξ), απφ ηα δχν ηφμα πνπ ρσξίδεη
ηνλ θχθιν ε ρνξδή ΓΔ, αθνχ πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα θνξπθή Γ, ηνπ απινχ
εμάπιεπξνπ ηνπ νπνίνπ ε δηάηαμε ησλ θνξπθψλ ζηνλ θχθιν (Ο, ξ), είλαη
δνζκέλε (Γειαδή έρεη δνζεί ε κνξθή ηνπ εμάπιεπξνπ), αθελφο θαη αθεηέξνπ γηαηί ηα ηξίγσλα ΓΓ′Δ, ΓΓΔ είλαη φκνηα, θαζψο αιεζεχεη ε ζρέζε (6) θαη
είλαη: ∠ΓΓΔ= ∠ΓΓ′Δ. Δμάιινπ, ηα ίδηα ηξίγσλα έρνπλ θνηλή ηελ πιεπξά ΓΔ,
νπφηε ζα είλαη ίζα. Δπνκέλσο, ζα είλαη θαη ΓΓ′=ΓΓ θαη άξα Γ′≡Γ.ε
(β). ην ζρήκα 5 δίλνληαη, εθηφο απφ ην θπξηφ εμάπιεπξν (α) θαη αθφκε πέληε άιιεο κνξθέο κε θπξηψλ εμάπιεπξσλ (β) κέρξη (δ), γηα ηηο νπνίεο αιεζεχεη ε Πξφηαζε θαη ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε παξαπάλσ απφδεημε.
ην βηβιίν [1] δίλνπκε ζπλνιηθά

δψδεθα

κνξθέο

Α

εμά-

Ε

πιεπξσλ. Δθεί, αλαθέξνπκε
θαη κνξθέο κε θπξηψλ εμάπιεπξσλ, πνπ δελ αιεζεχεη ε
Πξφηαζε

[Γηα

παξάδεηγκα

ζην ζρήκα 6, δίλνληαη δχν
κνξθέο εμάπιεπξσλ πνπ δελ

Ε

Α
Ο

Γ

Β

Ο

Γ
Δ
Δ

Β
Γ

Γ

ρήκα 6.

αιεζεχεη ε Πξφηαζε. Γηα ηηο
δχν απηέο κνξθέο είλαη θαλεξφ φηη δελ είλαη δπλαηή ε ζχγθιηζε ησλ δηαγψληψλ ηνπο (Γηαηί νη δηαγψληέο ηνπο ζρεκαηίδνπλ πάληνηε ηξίγσλν)].
πλεπψο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπκε ηελ Πξφηαζε ζε κηα άιιε κνξθή
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εμάπιεπξνπ, πξέπεη λα ειέγρνπκε αλ γηα ηε κνξθή απηή, είλαη δπλαηή ε
ζχγθιηζε ησλ δηαγψλησλ ηνπ εμάπιεπξνπ ή φρη (Γειαδή εάλ ε δηάηαμε ησλ
θνξπθψλ ηνπ εμάπιεπξνπ ζηνλ θχθιν, επηηξέπεη ή φρη ηελ ζχγθιηζε ησλ
δηαγψληψλ ηνπ).
(γ). Ζ απφδεημε ηεο Πξφηαζεο απηήο κπνξεί λα βαζηζζεί ζηελ εθαξκνγή
ηνπ Θεσξήκαηνο Ceva.
(δ). ηελ παξάγξαθν 1α(17) ηνπ βηβιίνπ [31], δίλνπκε θαη άιινπο ηξφπνπο
δηαηχπσζεο ηεο Πξφηαζεο απηήο. ηελ ίδηα παξάγξαθν ηνπ ηδίνπ βηβιίνπ,
αλαθέξνληαη θαη νη ιφγνη ηεο κεγάιεο αμίαο ηεο Πξφηαζεο απηήο.
Αθφκε ζην ίδην βηβιίν αλαθέξνληαη γεληθεχζεηο ηεο Πξφηαζεο απηήο, πνιιέο εθαξκνγέο ηεο, επεθηάζεηο ηεο θαη ζρεηηθέο Πξνηάζεηο κε ηελ Πξφηαζε
απηή.
(ε). Σελ Πξφηαζε 5, έρνπκε δεκνζηεχζεη κε πνιιέο εθαξκνγέο ηεο θαη ζην
ηεχρνο 3-4/1998 ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο ΔΜΔ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο «Γηάζηαζε».
(ζη). Σελ Πξφηαζε απηή έρνπκε επηλνήζεη ην 1988, ηελ δεκνζηεχζακε ην
1993 κε ην βηβιίν καο [1] ζειίδα 1042 θαη ην 1996 κε ην βηβιίν καο [31] §
1α(17).
(δ). Ζ κεγάιε αμία ηεο Πξφηαζεο απηήο, γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο, έγθεηηαη ζην
φηη απνδείμακε φηη αιεζεχεη θαη ην αληίζηξνθφ ηεο.
2νο Σξφπνο.
Απφδεημε ηεο Πξφηαζεο 35 (Απφ ην Αξρηηέθηνλα θ. Κψζηα Βήηηα):
ΛΖΜΜΑ 1. - ε θάζε εγγξάςηκν εμάγσλν, ην γηλφκελν ηξηψλ κε δηαδνρηθψλ
πιεπξψλ ηνπ, είλαη ίζν κε ην γηλφκελν ησλ άιισλ ηξηψλ θαη αληηζηξφθσο.
Απφδεημε.
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Έζησ

ην δνζκέλν εμάγσλν, εγγεγξακκέλν ζε θχθιν

Απφ ηα φκνηα ηξίγσλα

θαη φηη

έρνπκε φηη

Απφ

.

.

Οκνίσο, απφ ηα φκνηα ηξίγσλα

έρνπκε φηη

θαη

,

θαη

.

Απφ

θαη ην

δεηνχκελν έρεη απνδεηρζεί.
Σν αληίζηξνθν φηαλ ηζρχεη ε

ζε εγγεγξακκέλν εμάγσλν

απνδεηθλχεηαη εχθνια, αξθεί λα ζεσξήζνπκε ην
ζεκείν
Σφηε

θαη έζησ φηη
κε

βάζε

ηα

πξνεγνχκελα

έρνπκε

φηη

.

Απφ

ην νπνίν είλαη άηνπν εάλ

ζπκπεξαίλεηαη φηη

θαη νινθιεξψλεηαη ε απφδεημε ηνπ αληίζηξνθνπ.

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ άηνπνπ ηεο
λα πνχκε φηη ην
θηαζε ηεο

αλ ζεσξεζεί φηη

νξίδεηαη κεηαμχ ησλ

, κπνξνχκε
θαζψο ε πξνέ-

βξίζθεηαη πάληνηε ζην εζσηεξηθφ ηεο γσλίαο

Αλ ζεσξήζνπκε ηψξα, φηη ην
πηεη φηη

. Άξα,

θαη

βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ
.

ηφηε πξνθχ-
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πξνθχπηεη ην άηνπν γηα ηελ ππφζεζε ηνπ φηη
(αθνχ ζπκπεξαίλεηαη φηη αιεζεχεη ε

βξίζθεηαη κε-

.

Με ηνλ ίδην ηξφπν θαηαιήγνπκε ζε άηνπν θαη αλ ζεσξήζνπκε φηη ην
βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ
πκπεξαίλεηαη έηζη φηη

.
θαη ην δεηνχκελν έρεη απνδεηρζεί.

Κψζηαο Βήηηαο

2.6. εκαληηθή Βνεζεηηθή Πξφηαζε κε Πνιιέο Δθαξκνγέο.
Σελ Πξφηαζε απηή αλαθέξνπκε εδψ, θαζψο ζε απηή ζα βαζηζζνχκε γηα ηελ
απφδεημε άιισλ Πξνηάζεσλ (Λήκκα).
Πξφηαζε 6. (ρήκαηα 7).
Ζ ζπκκεηξνδηάκεζνο θάζε κηαο πιεπξάο ηξηγψλνπ, είλαη ζπδπγήο [6] (§ 84.8) κε ηελ πιεπξά απηή, σο πξνο ηνλ πεξηγεγξακκέλν ηνπ θχθιν θαη αληίζηξνθα.
Απφδεημε.
(α). Δπζχ.

Γ

Θεσξνχκε ην ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ηελ
ζπκκεηξνδηάκεζφ ηνπ Αα (α ∈ΒΓ). Θα
δείμνπκε φηη νη Αα θαη ΒΓ είλαη ζπδπ-

α

A

Γ
K

O

γείο σο πξνο ηνλ πεξηγεγξακκέλν θχθιν (ν) ηνπ ηξηγψλνπ ΑΒΓ.
Β

Πξαγκαηηθά, ζχκθσλα κε γλσζηφ καο
Θεψξεκα (§ 11-14.3) ηεο Γεσκεηξίαο
[6], γηα ηε ζπκκέηξνδηάκεζν Αα, ζα

Σχήμα 7.
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ΑΒ 2 αΒ
.
=
ΑΓ 2 αΓ

είλαη:

(1).

Αλ πξνεθηείλνπκε ηελ Αα θαη αλ Γ ≡Αα ∩(ν), ηφηε απφ ηα δχν δεχγε φκνησλ
ηξηγψλσλ αΑΒ, αΓΓ θαη αΒΓ, αΑΓ, εχθνια παίξλνπκε:

ΒΓ αΓ
=
, νπφηε ζπλάγεηαη φηη:
ΑΓ αΓ
Έηζη, απφ ηηο (1), (2)

ΑΒ αΒ
=
,
ΓΓ αΓ

ΑΒ • ΒΓ αΒ
.
=
ΓΓ • ΓΑ αΓ

(2).

ΑΒ 2 ΑΒ • ΒΓ
ΑΒ ΒΓ
=
⇒
⇒
⇒ΑΒ.ΓΓ=ΑΓ.ΓΒ. Ζ
2 =
ΓΓ • ΓΑ
ΓΓ
ΑΓ
ΑΓ

ζρέζε απηή, ζχκθσλα κε γλσζηφ Θεψξεκα [6] (§ 8-4.10), ζεκαίλεη φηη ην
θπξηφ ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη αξκνληθφ, νπφηε νη ΑΓ≡Αα θαη ΒΓ, είλαη ζπδπγείο, σο πξνο ηνλ θχθιν (ν) {νξηζκφο Αξκνληθψλ Σεηξαπιεχξσλ [6] (§ 84.10}.
[Σνχην θαλεξψλεη φηη ε Αα ζα πεξλά θαη απφ ηνλ πφιν Κ ηεο ΒΓ (νξηζκφο
ζπδπγψλ επζεηψλ (§ 8-4.8)].
(2). Αληίζηξνθν.
Γειαδή, αλ νη Αα θαη ΒΓ είλαη ζπδπγείο, ζα δείμνπκε φηη Αα είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνο ηνπ ηξηγψλνπ ΑΒΓ.
Πξαγκαηηθά, αλ Γ ≡Αα ∩(ν), ηφηε ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ ζα είλαη αξκνληθφ

(νξηζκφο). Άξα, ζχκθσλα κε γλσζηφ Θεψξεκα [6], ζα είλαη: ΑΒ.ΓΓ=ΑΓ.ΓΒ

⇒

ΑΒ ΒΓ
ΑΒ 2 ΑΒ • ΒΓ
=
=
.
⇒
ΓΓ
ΑΓ
ΑΓ 2 ΓΓ • ΓΑ

(3).

Αθφκε, ζα αιεζεχεη πξνθαλψο θαη ε ζρέζε (2) παξαπάλσ.

ΑΒ 2 αΒ
Άξα, απφ ηηο (2), (3) ⇒
. Απηή, ζχκθσλα κε ην αληίζηξνθν γλσ=
ΑΓ 2 αΓ
ζηνχ ζεσξήκαηνο (§ 11-14.3) ηνπ βηβιίνπ [6], ζεκαίλεη φηη ε Αα είλαη ζπκκεηξνδηάκεζνο ηνπ ηξηγψλνπ ΑΒΓ.
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Παξαηεξήζεηο. .

(α). Ζ Πξφηαζε απηή έρεη θαηαρσξεζεί ζην βηβιίν καο [31] [§ 2α(43)]. Μία
άιιε απφδεημε ηεο Πξφηαζεο απηήο δίλνπκε ζην βηβιίν [31] (παξάγξαθνο
10η(132) ηφκνο 10}.
(β). Ζ αμία ηεο Πξφηαζεο απηήο, γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο, έγθεηηαη ζην φηη αιεζεχεη θαη ην αληίζηξνθφ ηεο.

2.7. εκαληηθή Βνεζεηηθή Πξφηαζε κε Πνιιέο Δθαξκνγέο.
Σνκή Κεληξηθήο Γέζκεο Σξηψλ Αθηηλψλ απφ Κχθιν (Αλάινγν Θεψξεκα
Πάππνπ).
[Σελ Βνεζεηηθή Πξφηαζε απηή (Λήκκα), αλαθέξνπκε εδψ, θαζψο ζε απηή
ζα βαζηζζνχκε γηα ηελ απφδεημε άιισλ Πξνηάζεσλ.
Κξηηήξην 7. (ρήκαηα 8α, β, γ).
Αλ επίπεδε θεληξηθή δέζκε ηξηψλ αθηηλψλ ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, ηέκλεηαη απφ

θχ-

θιν (Ο, R), ζε έμη ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, φπνπ Γ ∈ΚΑ, Δ ∈ΚΒ, Ε ∈ΚΓ, ηφηε
θαη κφλν ηφηε γηα ηηο δχν ηεηξάδεο ζεκείσλ Α, Β, Γ, Δ θαη Γ, Δ, Ε, Β, ζα είλαη:

(ΑΓΒΔ)=(ΓΕΔΒ) ή

ΑΒ ΑΔ ΓΔ ΓΒ
:
=
:
.
ΒΓ ΔΓ ΔΕ ΒΕ

(1).

ή

ΑΒ ΓΔ ΓΔ ΕΒ
.
=
.
.
ΒΓ ΔΑ ΔΕ ΒΓ

(2).

Απφδεημε.
(1). Δπζχ (ρήκαηα 8α θαη 8β).
Πξαγκαηηθά, απφ ηα δεχγε ησλ φκνησλ ηξηγψλσλ ΑΒΚ~ΔΓΚ, ΒΓΚ ~ ΕΔΚ,
ΓΔΚ ~ ΒΕΚ, ΔΑΚ ~ ΓΒΚ, ζα έρνπκε:
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ΑΒ ΔΓ
ΚΒ ΚΕ
ΓΔ ΒΕ
ΚΔ ΚΓ
=
,
=
,
=
,
=
.
ΒΓ ΕΔ ΔΚ ΕΚ ΔΑ ΓΒ
ΒΚ ΓΚ
Δ

Δ

Ε
Α

Γ
Ε

(3).

Γ

Ο

β

Ο

α

Κ

Ο
γ

Β

Α

Α

Δ

Ε

Γ

Β

Γ

Γ
Γ

Β
β

α

γ

Κ
Σχήμα 8.

Απφδεημε.
(1). Δπζχ (ρήκαηα 8α θαη 8β).
Πξαγκαηηθά, απφ ηα δεχγε ησλ φκνησλ ηξηγψλσλ ΑΒΚ~ΔΓΚ, ΒΓΚ ~ ΕΔΚ,
ΓΔΚ ~ ΒΕΚ, ΔΑΚ ~ ΓΒΚ, ζα έρνπκε:

ΑΒ ΔΓ
ΚΒ ΚΕ
ΓΔ ΒΕ
ΚΔ ΚΓ
=
,
=
,
=
,
=
.
ΒΓ ΕΔ ΔΚ ΕΚ ΔΑ ΓΒ
ΒΚ ΓΚ

(3).

Απφ ηηο ζρέζεηο (3), κε πνιιαπιαζηαζκφ, θαηά κέιε, παίξλνπκε ηελ (2) θαη
απφ απηή ηηο (1).
[Δπίζεο, γηα ηελ ηεηξάδα ζεκείσλ Α, Β, Γ, Δ θαη Γ, Δ, Ε, Β, επεηδή είλαη:
(ΑΓΒΔ)=(ΒΔΑΓ)=(ΓΑΔΒ)=(ΔΒΓΑ), (ΓΕΔΒ)=(ΔΒΓΕ)=(ΕΓΒΔ)=(ΒΔΕΓ) {γλσζηφ
Θεψξεκα [26](§ 332 § 3)} θαη επεηδή φπσο απνδείμακε παξαπάλσ είλαη:
(ΑΓΒΔ)=(ΓΕΔΒ) ⇒

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ Δ′ Μέξνο.

754 .

ΒΑ ΔΓ ΔΓ ΒΕ
ΓΔ ΑΒ ΕΒ ΓΔ ΔΓ ΒΑ ΒΕ ΔΓ
.
=
.
,
.
=
.
,
.
=
.
.
ΑΔ ΓΒ ΓΒ ΕΔ ΔΑ ΒΓ ΒΓ ΔΕ
ΓΒ ΑΔ ΕΔ ΓΒ
Δίλαη θαλεξφ φηη νη ηειεπηαίεο ζρέζεηο κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη’ επζεία
θαη απφ ηηο (3) ή θαη ηελ (2)]
(2). Αληίζηξνθν (ρήκα 8γ).
Αλ αιεζεχεη πρ ε ζρέζε (2), ζα δείμνπκε φηη είλαη : ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ.
Πξαγκαηηθά, αλ νη ΑΓ, ΒΔ, ΓΕ δε ζπληξέρνπλ θαη ζέζνπκε φπνπ: ΑΓ∩ΒΔ≡α,
ΒΔ∩ΓΕ≡β, ΓΕ∩ΑΓ≡γ (είλαη δπλαηφ ηα α, β, γ, λα βξίζθνληαη εθηφο θχθινπ),
ηφηε απφ ηα δεχγε ησλ φκνησλ ηξηγψλσλ ΑΒα~ΔΓα, ΒΓβ ~ ΕΔβ, ΓΔβ ~ ΒΕβ,
ΔΑα ~ ΓΒα, παίξλνπκε:

ΓΔ ΒΕ
ΑΒ ΔΓ
βΒ βΕ
αΔ αΓ
=
,
=
,
=
,
=
.
Βα Γα ΒΓ ΕΔ Δβ Εβ ΔΑ ΓΒ

(4).

Απφ ηηο ζρέζεηο (4), κε πνιιαπιαζηαζκφ, θαηά κέιε, πξνθχπηεη φηη:

ΑΒ.ΓΔ.Ββ.Δα ΓΔ.ΕΒ
=
.
ΒΓ.ΔΑ .Βα.Δβ ΔΕ .ΒΓ
Ζ ζρέζε (5), ιφγσ ηεο (2), πνπ καο δίλεηαη, γίλεηαη:

(5).

Βα Ββ
=
⇒ α≡β. Σνχην
αΔ β Δ

ζεκαίλεη φηη θαη ε ΓΕ, πνπ πεξλά απφ ην β, ζα πεξλά θαη απφ ηελ ηνκή α
ησλ ΑΓ θαη ΒΔ, νπφηε ζα είλαη: ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ ≡ Κ ≡α≡β≡γ.
Παξαηεξήζεηο. .
(α). Ζ Πξφηαζε απηή έρεη θαηαρσξεζεί ζην βηβιίν καο [31] [§ 2α(45) ε νπνία
κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ Πξφηαζε 2α(44) ηνπ βηβιίνπ [31], ή ηελ Πξφηαζε 50ΗΓ (ζειίδα 1582) ηνπ βηβιίνπ [1]. Καη νη δχν απηέο πξσηνεκθαληδφκελεο Πξνηάζεηο είλαη ζεκαληηθέο, θαζψο αιεζεχνπλ θαη ηα αληίζηξνθά
ηνπο θαη θπξίσο γηαηί επεθηείλνπλ ην γλσζηφ Θεψξεκα Πάππνπ, ην νπνίν
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αθνξά ηνκέο επίπεδεο θεληξηθήο δέζκεο επζεηψλ ηεκλφκελσλ απφ επζείεο,
ελψ εδψ έρνπκε ηνκέο επίπεδεο θεληξηθήο δέζκεο 3 θαη 4 επζεηψλ αληίζηνηρα, ηεκλφκελσλ θαη επαλαηεκλφκελσλ απφ θχθιν.
Καη ηηο δχν απηέο Πξνηάζεηο, έρνπκε δεκνζηεχζεη θαη ζην πεξηνδηθφ «Σα
Μαζεκαηηθά ζην Δληαίν Λχθεην (ηεχρνο 13 ζειίδα 36), κε κεξηθέο εθαξκνγέο
ηνπο.
(β). Ζ παξαπάλσ Πξφηαζε 7 απνδείρζεθε πνιχηηκε γηα ηελ απφδεημε Πξνηάζεσλ θαη ηδηαίηεξα γηα Πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ Αξκνληθά Δμάπιεπξα.

2.8. εκαληηθή Βνεζεηηθή Πξφηαζε.
Δπέθηαζε ηνπ Θεσξήκαηνο ηνπ Νεχησλα θαη ζηα Δμάπιεπξα.
{Δηδηθή πεξίπησζε ηεο Πξφηαζεο 1δ(1) ηεο Γεσκεηξίαο [31]}.
[Σελ Βνεζεηηθή Πξφηαζε απηή (Λήκκα), αλαθέξνπκε εδψ, θαζψο ζε απηή
ζα βαζηζζνχκε γηα ηελ απφδεημε άιισλ Πξνηάζεσλ.
Πξφηαζε 8 (ρήκαηα 9).
Αλ νη θπξίεο δηαγψληεο εγγεγξακκέλνπ εμάπιεπξνπ ζε θχθιν ζπληξέρνπλ
ζε έλα ζεκείν, ηφηε ην ζεκείν απηφ ζπκπίπηεη κε ην ζεκείν Brianchon {[6]
(§ 11-11)}, ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηνπ (εθαπηνκεληθνχ).
Απφδεημε.
Αλ δειαδή δίλνληαη δχν αληίζηνηρα εμάπιεπξα ΑΒΓΓΔΕ εγγεγξακκέλν ζε
θχθιν (Ο, R) θαη ην Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε' πεξηγεγξακκέλν (εθαπηνκεληθφ) ζηνλ ίδην
θχθιν, έηζη ψζηε Α ∈Α'Ε', Β ∈Α'Β', Γ ∈Β'Γ', …θαη είλαη: ΑΓ∩ΒΔ∩ΓΕ≡Κ, ζα
δείμνπκε φηη είλαη θαη Α'Γ'∩Β'Δ'∩Γ'Ε'≡Κ. Γειαδή ην Κ ηαπηίδεηαη κε ην ζεκείν Brianchon, ηνπ εάπιεπξνπ Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'.
Πξαγκαηηθά, ζχκθσλα κε ην γλσζηφ Θεσξήκα ηνπ Νεχησλα {Βηβιία [7] §
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1274 θαη [31] ΠξφηαΑ'

ζε 1β(2)}, φπνπ δίλε-

Α

ηαη κία λέα απφδεη-

Ε'
Β

με}, ζηα αληίζηνηρα
ηεηξάπιεπξα
εγγεγξακκέλν

ΑΒΓΔ

Ε

Β'

θαη

Α'Ζ'Γ'Θ' πεξηγεγξακκέλν

Κ
Δ'

(φπνπ

Ζ'≡Α'Β'∩Γ'Γ',

Θ'

Ο

Ζ'

Θ'≡Α'Ε'∩Γ'Δ'), νη δηαγψληέο ηνπο ζα πεξλνχλ απφ ηελ ηνκή

Γ
Γ'

Δ
Γ
Γ'
Σχήμα 9.

ησλ ΑΓ θαη ΒΔ, πνπ
είλαη ην Κ. Γειαδή, κε άιια ιφγηα ε Α'Γ' πεξλά απφ ην Κ (φπσο θαη ε Ζ'Θ').
Με ηνλ ίδην ηξφπν απνδεηθλχνπκε φηη θαη νη Β'Δ', Γ'Ε' πεξλνχλ απφ ην Κ.
πλεπψο βιέπνπκε φηη νη δηαγψληεο Α'Γ', Β'Δ', Γ'Ε' πεξλνχλ απφ ην Κ, ην
νπνίν σο γλσζηφ είλαη ην ζεκείν Brianchon {[6]( § 11-11)}, ηνπ εμάπιεπξνπ
Α'Β'Γ'Γ'Δ'Ε'.
Παξαηεξήζεηο.
(α). Δχθνια δηαπηζηψλνπκε φηη ην αληίζηξνθν ηνπ Λήκκαηνο 8 δελ αιεζεχεη, θαζψο, σο γλσζηφ, ηα πεξηγεγξακκέλα ζε θχθιν εμάπιεπξα, έρνπλ πάληνηε ζπληξέρνπζεο δηαγψληεο ζην ζεκείν Brianchon.
(β). Γελίθεπζε ηεο Πξφηαζεο 8, γηα λ-πιεπξά, δίλνπκε ζηελ § 1δ(1) ηνπ βηβιίνπ [31]. Καη νη δχν Πξνηάζεηο απηέο απνηεινχλ πξνθαλψο γελίθεπζε
ηνπ Θεσξήκαηνο ηνπ Νεχησλα.
(γ). Ζ Πξφηαζε 8 αιεζεχεη θαη ζε κε θπξηά ηεηξάπιεπξα.
(δ). Σν παξαπάλσ Λήκκα 8 απνδείρζεθε πνιχηηκν γηα ηελ απφδεημε Πξνηάζεσλ θαη ηδηαίηεξα γηα Πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ Αξκνληθά Δμάπιεπξα,
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ησλ νπνίσλ νη δηαγψληεο ζπληξέρνπλ.
(ε). ρεηηθή είλαη ε Πξφηαζε 146 ηνπ Βήηα Μέξνπο.
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ΔΠΗΛΟΓΟ

Δδψ ηειεηψλεη ν «ΟΤΡΑΝΟ» !!!
Ξεθηλήζακε ηελ έξεπλά καο ζηνλ «νπξαλφ», πξν δχν εηψλ πεξίπνπ, κε κεραλή κεγάινπ θπβηζκνχ [φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα ζηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ
(ζειίδα 13)] θαη αθνχ πεξάζακε απφ δχζθνια κνλνπάηηα θαη «πκπιεγάδεο Πέηξεο», πνπ ήηαλ φκσο ζαο βεβαηψλσ, ζπλαξπαζηηθά, καγεπηηθά,
απνιαπζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά, έθζαζα επηπρηζκέλνο θαη πγηήο ζην ηέινο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ λένπ βηβιίνπ κνπ «ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ».
Όια έρνπλ ην ηέινο ηνπο !!!
Σνχην φκσο δελ ζεκαίλεη φηη θαη ην έξγν ηέιεησζε.
Απαηηείηαη αθφκε πνιχ δνπιεηά γηα ζπκπιεξψζεηο θαη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ (φπνπ ππάξρνπλ) θαη βειηηψζεηο.
Δπραξηζηψ ην Θεφ πνπ κνπ έδσζε ηε δχλακε, ηε δπλαηφηεηα θαη ηηο εκέξεο, λα νινθιεξψζσ ην λέν βηβιίν κνπ «Αξκνληθή Γεσκεηξία».
Αθφκε επραξηζηψ φινπο ηνπο θίινπο φζνπο παξαθνινχζεζαλ φιν ή κέξνο
ηνπ ηαμηδίνπ πνπ έθαλα θαη πηζηεχσ φηη ην ράξεθαλ θαη απηνί.
Δπίζεο, επραξηζηψ θαη ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο, πνπ κε αλέρζεθαλ
θαη κε βνήζεζαλ εζηθά.
Σέινο, ην κεγάιν επραξηζηψ κνπ νθείισ ζηνλ ηζηφηνπν mathematica.gr,
πνπ κε θηινμέλεζε θαη κνπ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζσ φιν ην
έξγν ζηνπο θίινπο.
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Δξγαζζήθακε κεζνδηθά, κε πάζνο, ππνκνλή θαη επηκνλή θαη πηζηεχνπκε
φηη επηηεχρζεθε ν ξεαιηζηηθφο, φρη φκσο θαη ν θηιφδνμνο ζηφρνο καο. Μαο
αξθεί φκσο επί ηνπ παξφληνο απηφο, θαζψο πηζηεχνπκε φηη θαη έηζη ην έξγν
είλαη ΜΔΓΑΛΧΝ ΑΞΗΧΔΧΝ.
Όπνηνο κειεηήζεη πξνζεθηηθά ην βηβιίν απηφ, είκαη πεπεηζκέλνο φηη ζα
απνιαχζεη πξαγκαηηθά ηελ Μαγεία, ηελ Αξκνλία θαη φιν ην Μεγαιείν ηεο
Γεσκεηξίαο, ελψ ζα βξεη ζε απηφ θαη Γεσκεηξηθνχο Θεζαπξνχο, πνπ κέρξη
ηψξα ήηαλ θξηκέλνη.
ην βηβιίν απηφ ππάξρνπλ πνιιέο θαη κεγάιεο πξνθιήζεηο, ελψ έρνπκε
δψζεη φια ηα ζρεηηθά εξγαιεία, γηα φζνπο ζέινπλ λα ην επεθηείλνπλ.
Σειηθά πηζηεχνπκε φηη θηίζακε (πεηξαδάθη – πεηξαδάθη) έλα νηθνδφκεκα
κεγάιεο Αξρηηεθηνληθήο αμίαο θαη κεγάιεο Αληνρήο.
Απνδεηθλχεηαη έηζη, φηη γηα κηα θνξά αθφκε, ε Γεσκεηξία δεη θαη αλαπηχζζεηαη, ζε πείζκα ησλ ερζξψλ ηεο.
Όπνηνο ζέιεη λα αζρνιεζεί πξαγκαηηθά ζνβαξά κε ηελ αλάπηπμε ηεο
ζθιεξήο Γεσκεηξίαο, πξέπεη λα θάλεη έξεπλα ζε απηή, αιιά θαη λα κειεηά
ηα λέα ζηνηρεία Γεσκεηξίαο πνπ έξρνληαη ζην θσο.

ΔΡΔΤΝΑ =Απφιαπζε + Αλαθαιχςεηο + Έληνλεο πγθηλήζεηο ⇒ Γεκηνπξγία ⇒ Πξφνδνο ⇒ Πνιηηηζκφο.
Αλ, κε ηελ ζπρλή παξαπάλσ παξφηξπλζή κνπ, θαηάθεξα λα πίζσ έζησ
θαη έλαλ θίιν ηεο Γεσκεηξίαο λα αθνινπζήζεη ηνλ δχζθνιν, αιιά σξαίν
θαη επνηθνδνκεηηθφ απηφ δξφκν ηεο έξεπλαο, γηα κέλα ζα είλαη κεγάιε ηθαλνπνίεζε.

Με Αξκνληθή Γεσκεηξηθή Αγάπε.
Νίθνο Κπξηαδήο

Θεζζαινλίθε 29-10-2015.
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ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΥΖΜΑΣΧΝ

Αληηζηνηρία Αξηζκνχ ρεκάησλ θαη Αξηζκνχ ειίδσλ.
Α. Αξκνληθήο Γεσκεηξίαο.
1↔22, 2↔23 θαη 35, 2α↔29, 3↔26, 4↔31, 5↔42, 6↔58,
7↔61, 8↔65, 9↔69, 9α↔72, 10↔76, 11↔86, 12↔87,
13↔89,

14↔95,

15↔101,

16↔102,

17↔114,

18↔118,

19↔123, 20↔124, 21↔129, 22↔133, 23↔138, 24↔141,
25↔152, 26↔155, 26α↔163, 27↔171, 28↔174, 29↔177,
30↔179, 31↔181, 32↔185, 33↔187, 34↔192, 35↔194,
36↔197, 37↔208, 38↔212, 39↔215, 40↔220, 41↔233,
42↔237, 43↔244, 43α↔247, 44↔264, 45↔266, 46↔267,
47↔269, 48↔274, 49↔275, 50↔280, 51↔283, 52↔290,
53↔292, 54↔296, 55↔313, 56↔317, 57↔328, 58↔330,
59↔333, 60↔336, 61↔340, 62↔367, 63↔370, 64↔382,
65↔383, 66↔385, 67↔386, 68↔389, 69↔390, 70↔391,
71↔393, 72↔420, 73↔425, 74↔437, 75↔440, 76↔444,
77↔448, 78↔452, 79↔457, 80↔482, 81↔470, 82↔474,
83↔486, 84↔493, 85↔498, 86↔500, 87↔503, 88↔505,
89↔509, 90↔513, 91↔520, 92↔523, 93↔526, 94↔528,
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95↔531, 96↔535, 97↔546, 98↔549, 99↔555, 100↔566,
101↔573,

102↔575,

103↔578,

104↔582,

105↔586,

106↔591, 107↔596, 108↔604,
109↔605,

110↔607,

111↔609,

112↔614,

113↔616,

114↔622,

115↔625,

116↔627,

117↔660,

118↔668,

120↔677,

121↔680,

122↔685,

123↔692,

124↔693,

125↔695,

126↔698,

127↔704,

128↔707,

3.2.6.(4).(β).1/↔714.
Β. Βνεζεηηθψλ Πξνηάζεσλ.
1↔722, 2↔722, 3↔723, 4↔743, 5↔746, 6↔747, ↔7↔750,
8↔753, 9↔756.

ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ Δ′ Μέξνο.
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
Παξάγξαθνη
ΠΡΟΛΟΓΟ

ειίδεο
4

4

ΟΡΟΛΟΓΗΑ

8

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

11

ΔΗΑΓΧΓΖ

14

Οξηζκνί

14

ΜΔΡΟ ΑΛΦΑ.

ΑΡΜΟΝΗΚΔ ΔΝΔΛΗΞΔΗ (πλεπζεηαθέο θαη Οκνθπθιηθέο).

17, 18

1. Γεληθά.

18

Α' ΑΡΜΟΝΗΚΔ ΔΝΔΛΗΞΔΗ ΤΝΔΤΘΔΗΑΚΧΝ ΖΜΔΟΔΗΡΧΝ

19

2. Γεληθά.

19

2.1. Οξηζκνί θαη ηνηρεία.

20

2.2. Δίδε.

21

Β' ΤΜΜΔΣΡΗΚΔ ΓΔΜΔ ΚΑΗ ΤΝΔΤΘΔΗΑΚΔ ΑΡΜΟΝΗΚΔ
ΔΝΔΛΗΞΔΗ

22

3. Αλάιπζε ησλ πκκεηξηθψλ Κεληξηθψλ Γεζκψλ θαη πλεπζεηαθψλ Αξκνληθψλ Δλειίμεσλ 22.
22
3.1. Απιέο πκκεηξηθέο Κεληξηθέο Γέζκεο ηνπ Δλφο Εεχγνπο Αθηηλψλ. 22
3.2. Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ηνπ Δλφο Εεχγνπο εκείσλ.

23

3.3. Απιέο πκκεηξηθέο Γέζκεο ησλ Γχν Εεπγψλ Αθηηλψλ.

23

3.4. Απιέο Αξκνληθή Δλέιημε ησλ Γχν Εεπγψλ εκείσλ (ρήκα 2).

28

3.5. Απιέο πκκεηξηθέο Γέζκεο ησλ Σξηψλ Εεπγψλ Αθηηλψλ.

31
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3.6. Απιή Αξκνληθή Δλέιημε ησλ Σξηψλ Εεπγψλ εκείσλ (ρήκα 4).

32

3.7. Απιέο πκκεηξηθέο Γέζκεο ησλ λ Εεπγψλ Αθηηλψλ.

32
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33
3.9. Ηδηφηεηεο πκκεηξηθψλ Γεζκψλ θαη Αξκνληθψλ Δλειίμεσλ.

34

Γ'. ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΡΗΚΧΝ ΓΔΜΧΝ5

51
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5.1. Ηζηνξηθφ.

52
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52
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52

5.4. Άιια Δίδε Κεληξηθψλ Γεζκψλ.

54

5.5. Αμία ηεο Έξεπλαο.
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151
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ΔΓΡΑΦΑΝ
(βιέπε ζην Google ζηε ζέζε Νίθνο Κπξαδήο δηαθεθξηκέλν κέινο).

Θα ήζεια λα θαισζνξίζσ ζην mathematica ηνλ εμαηξεηηθφ ΓΔΧΜΔΣΡΖ Νίθν Κπξηαδή ηνπ νπνίνπ απνδείμεηο-ιχζεηο θαη πξνηάζεηο έρνπκε δηαβάζεη ζε αξθεηά πεξηνδηθά/βηβιία ειιεληθά αιιά θαη μέλα!!!
Αιέμαλδξνο πγθειάθεο (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ, Γηαρεηξηζηή ηζηφηνπνπ mathematica).

Καισζνξίδσ θαη γσ επίζεκα ηνλ εθιεθηφ θαη πνιπβξαβεπκέλν γεσκέηξε Νίθν Κπξηαδή. Έρεη γξάςεη ηελ πεξίθεκε πνιχηνκε γεσκεηξία πνπ ζηγά - ζηγά φινη πξέπεη λα απνθηήζνπλ, αιιά θαη πνιιά άξζξα ζε πεξηνδηθά.
Ζ παξνπζία ηνπ εδψ , ηηκά φινπο καο. Σνπ εχρνκαη λα είλαη γεξφο θαη λα καο εθνδηάδεη κε λέεο θαη πξσηφηππεο ιχζεηο ζηα ζέκαηα πνπ ζπδεηάκε.
Μπάκπεο ηεξγίνπ (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ - πγγξαθέαο).

Πξαγκαηηθά απηή ηε ζηηγκή αηζζάλζεθα παληειψο αγξάκκαηνο, θαζψο δελ είρα
ππφςε κνπ (αλ θαη ιέσ φηη αζρνινχκαη κε ηε Γεσκεηξία) απηφ ην κεγάιν έξγν ηνπ
Νίθνπ Κπξηαδή! Υάξηο ζην Mathematica κνπ έγηλε γλσζηφ θαη επραξηζηψ πάλσ απ’
φια ηνλ Νίθν γηα απηφ. Διπίδσ λα βξσ θαη λα κειεηήζσ ην έξγν απηφ.
Νίθν έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα ζεξκά ζπγραξεηήξηα (θαη ζπγρψξα κε γηα ηελ άγλνηα κνπ).
Αλδξέαο Βαξβεξάθεο (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ).

Οχηε θαη εγψ ην γλψξηδα πξηλ αλαθεξζεί εδψ, νπφηε πεξλψληαο απφ ηελ Μαζεκαηηθή Βηβιηνζήθε (ην βηβιηνπσιείν ηνπ Υάξε ηνπ Βαθεηάδε) ιίγεο κέξεο αξγφηεξα
δήηεζα θαη είδα θάπνηνπο απφ ηνπο ηφκνπο ηνπ Νίθνπ ... θαη έκεηλα άλαπδνο
Γηα
κέλα είλαη ήδε αξγά λα εληξπθήζσ ζε κηα ηέηνηνπ βειελεθνχο δνπιεηά -- θαη αο
ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ γεσκέηξε (ή κάιινλ *ζπκκέηξε*) -- αιιά ηα ζέκαηα πνπ ζέηνπλ ηέηνηεο δνπιεηέο (θαη ζπδεηήζεηο) φζνλ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ
πξσηνηππίαο ζε εμαληιεκέλνπο' ηνκείο είλαη φλησο πξνθιεηηθά! (Καη βεβαία άιιν
κεγάιν ζέκα είλαη πνηέ θαη γηαηί ζα έπξεπε έλαο καζεκαηηθφο ηνκέαο λα ζεσξείηαη
'εμαληιεκέλνο' -- βαζεηά λεξά...)
Γηψξγνο Μπαιφγινπ (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Νέαο Τφξθεο).
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Έθζακβνο κέλσ κπξνζηά ζηελ νκνξθηά ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ ζπγθινληζηηθή
απιφηεηα ηεο ιχζεο ηνπ Νίθνπ!
Αλ απηή ε θαηαζθεπή είλαη παγθνζκίσο άγλσζηε πξνηείλσ λα πξνηαζεί δηεζλψο ν
νξφο "εμάγσλν Κπξηαδε" ("Kyriazis hexagon").
Γηψξγνο Μπαιφγινπ (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Νέαο Τφξθεο).

Υξφληα πνιιά, ζην Νίκο Κσριαζή, αθνζησκέλν εξαζηή ηεο γεσκεηξίαο, κε πινχζην
θαη πξσηφηππν έξγν.
Λεσλίδαο Θαξξαιίδεο (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ).

Νίθν, ζαπκάζηα θαη ηειείσο ζηνηρεηψδεο ιχζε !
Μπνξεί θάιιηζηα λα γίλεη ζηελ ηάμε σο κηα απζφξκεηε πεξηπέηεηα κε ηνπο καζεηέο
ζην κάζεκα ησλ εγγεγξακκέλσλ ηεηξάπιεπξσλ.
Με έλαλ θχθιν φια ηειείσζαλ .............θαη ζπγρξφλσο φια μαλαξρίδνπλ !
ε επραξηζηψ γηα ηε ιχζε πνπ εκπλεχζηεθεο .

Μπάμπθσ Στεργίου (Κακθγθτισ μακθματικών - Συγγραφζασ).

Νίθν ζπγραξεηήξηα γηα ηελ ηηκεηηθή δηάθξηζε θαη ζε επραξηζηνχκε άιιε κηα θνξά
γηα ηελ ηηκή πνπ καο θάλεηε λα είζηε κέινο ηεο Λέζρεο καο.
Mihalis_Lambrou Γεληθφο πληνληζηήο (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο).

Ο Νίθνο ν Κπξηαδήο ( ηνλ νπνίνλ γλψξηζα πξνζσπηθά ην θαινθαίξη θαη ζαχκαζα
ηελ δσληάληα, ην δήιν, ην πάζνο, ηνλ έξσηα ζα έιεγα πνπ έρεη γηα ηε Γεσκεηξία)
δελ αζρνιείηαη κε ηε ζεκειίσζε ηεο Γεσκεηξίαο. Έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο θαη ζέβεηαη απνιχησο ην έξγν ηνπ Δπθιείδε. Απηφ πνπ θάλεη είλαη ζηεξηδφκελνο ζην έξγν απηφ, λα αλαθαιχπηεη ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ ζρεκάησλ θαη κάιηζηα πξνζπαζεί λα ηηο απνδείμεη κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο. Πνπζελά δελ ηζρπξίζηεθε φηη απηά πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζην Λχθεην. Έρεη γξάςεη πνιιέο θνξέο
φηη απηά είλαη γηα ηνπο εξαζηέο ηεο γεσκεηξίαο. Γηα πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε. Ση ην
σξαηφηεξν θαη ην αγλφηεξν; Δίκαη ζίγνπξνο φηη αλ ππήξρε ηξφπνο λα δεη ην έξγν
ηνπ ν Δπθιείδεο, ζα ηνπ έδηλε ζπγραξεηήξηα.
Αληψλεο Κπξηαθφπνπινο (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ-πγγξαθέαο).

Νίθν, καο έρεηο ζπάζεη ηα λεχξα κε ηα θξηηήξηά ζνπ. Θα καο θάλεηο φινπο θνκπιεμηθνχο.
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Αλδξέαο Πνχινο (Γξ. Παηδαγσγηθψλ, Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ - πγγξαθέαο).

Νίθν, αλ θαη λνκίδσ φηη δελ ζε γλσξίδσ πξνζσπηθά, πξάγκαηη ζαπκάδσ ηελ ηεξάζηηα ζέιεζε πνπ έρεηο λα νινθιεξψζεηο ηελ εξγαζία ζνπ!! Καιή ζπλέρεηα ινηπφλ.
Πάληα παξαθνινπζψ ηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο ζνπ.
Ησάλλνπ Γεκήηξεο (Μαζεκαηηθφο Ηζηηαία Δπβνίαο)

Φίιε Νίθν,
πνιχ ζπγθηλήζεθα κε ην "ΜΔΓΆΛΟ ΔΤΥΑΡΗΣΧ" ζνπ. Ζ κέρξη ηψξα πνξεία ζνπ
εγγπάηαη πσο ζα καο πξνζθέξεηο πεξηζζφηεξα, γηαηί δελ έρεη θακηά ζεκαζία ε αζηξνλνκηθή καο ειηθία. εκαζία έρεη ε ειηθία ηεο ςπρήο καο θη εζχ καο απέδεημεο
πσο ε ςπρή ζνπ έρεη ηελ ειηθία έθεβνπ.
Γηάλλεο Κεξαζαξίδεο (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ).

Αγαπεηέ Νίθν Κπξηαδή, μαλαθνηηψληαο ηα ζρήκαηα ζην άξζξν ζνπ, ζπκάκαη ηελ
απειπηζία (θαη ηε δάιε...) πνπ κε είρε πηάζεη φηαλ ηα έιαβα ζην fax απφ ηνλ Νίθν
Ησζεθίδε, φηαλ έπξεπε λα δαρηπινγξαθήζνπκε θαη λα ζειηδνπνηήζνπκε ην θείκελν!
Να 'ζαη θαιά θαη λα ζπλερίδεηο ηελ ΟΜΟΡΦΖ ΔΝΑΥΟΛΖΖ ΟΤ.
Γηψξγνο Ρίδνο πληνληζηήο (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ).

Άιισζηε φινη ππνθιίλνληαη ζε έλαλ
Νίθνο Κπξηαδήο.

γίγαληα ηεο γεσκεηξίαο φπσο είλαη ν

ηάζεο Κνχηξαο (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ).

Αθνχξαζηε θίιε κνπ Νίθν
Αζχιιεπηεο νη πξνηάζεηο ζνπ, κεγαιείν νη πξνεθηάζεηο ζνπ.
Θέισ λα ζνπ νκνινγήζσ δεκφζηα ζηα 52 κνπ ρξφληα φηη ε ζπγθίλεζε πνπ παίξλσ
γηα ην κεγαιείν ηεο γεσκεηξίαο απφ ζέλα κνπ είλαη πξσηφγλσξε.
Φαληαζηηθή ε λέα ζνπ πξφηαζε, θαληαζηηθά θαη ηα ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη,
ε νκνξθηά ηεο «ζπκκεηξίαο» ζε φιν ηεο ην κεγαιείν.
Γελ ζα κπνξνχζα λα κελ αληαπνθξηζψ ζηε λέα ζνπ πξφθιεζε (θαη ζνπ νκνινγψ
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φηη έρσ ράζεη θαη ηνλ χπλν κνπ)
ηάζεο Κνχηξαο (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ).

Αγαπεηέ θίιε Νίθν .
Δίλαη άμηα ζαπκαζκνχ θαη ζεβαζκνχ ε αγάπε ζαο θαη νη πξνζπάζεηέο ζαο γηα ηε
"θιεξή Γεσκεηξία " , θπξίσο δε γηα ηα επηηεχγκαηά ζαο απηφλ ηνλ παλέκνξθν ,
αιιά κάιινλ παξακειεκέλν θιάδν ησλ Μαζεκαηηθψλ .
Γηψξγνο Απφθεο (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ).

Νίθν,
θαιφ θνπξάγην θαη θαιή δχλακε γηα ηελ ζπλέρεηα, ζπλερίζηε λα καο εληππσζηάδεηε. Απνηειείηαη πξφηππν γηα εκάο (δελ ζα ζηακαηήζσ λα ην ιέσ) αληινχκε δχλακε
απφ ηελ φξεμε θαη ηελ ελέξγεηα πνπ έρεηε, είκαη 33 εηψλ θαη ληψζσ ήδε θνπξαζκέλνο θαη απνγνεηεπκέλνο απφ πνιιά πξάγκαηα κέζα ζηνλ ρψξν καο... Σν
έλα θαιφ θαηαθχγην θαη γη' απηφ είκαζηε εδψ.

είλαη

Όζν γηα ηα βηβιία ζαο, ληξέπνκαη πνπ ζαο ην ιέσ, δελ ηα έρσ αθφκα, αιιά κε ηελ
πξψηε επθαηξία ζα ηα απνθηήζσ θαη ζα ηα θέξσ ζηελ πξψηε καο ζπλάληεζε, λα
κνπ ηα ππνγξάςεηε φια - ζα ζέινπκε 3 ψξεο ηνπιάρηζηνλ!!
Να είζηε θαιά.
Μάθεο Υαηδφπνπινο (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ).

θ. Νίθν, λα είζηε θαιά θαη λα μέξεηε φηη εκείο νη κηθξφηεξνη ζαο ζαπκάδνπκε θαη ζαο
έρνπκε πξφηππν,
Μάθεο Υαηδφπνπινο (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ).

Κχξηε Νίθν, παξαθνινπζψ ζπρλά ηηο αλαθαιχςεηο ζαο θαη ζαο ζαπκάδσ.
Αλδξέαο Πνχινο (Γξ. Παηδαγσγηθψλ, Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ - πγγξαθέαο).

Νίθν, δελ μέξσ αλ ην έρεηο θαηαιάβεη, είζαη ν πξψηνο ηε ηάμεη θαη ν ηηκψκελνο.
Αλδξέαο Πνχινο(Γξ. Παηδαγσγηθψλ, Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ - πγγξαθέαο).
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Νίθν
ε ζσζηή θίλεζε είλαη φρη εκείο λα δερζνχκε ηηο επραξηζηίεο ζνπ αιιά εζχ λα δερζείο ηνλ ζαπκαζκφ καο.
πλέρηζε λα δνπιεχεηο ζην Αζάλαην νηθνδφκεκα ηνπ Δπθιείδε θαη άζε καο λα ζε
θακαξψλνπκε.
Νίθνο Μαπξνγηάλλεο Γεληθφο πληνληζηήο (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ).

Δχρνκαη λα ζπλερίζεηε κε ην ίδην πάζνο ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά ζαο, νχησο ψζηε νη
επφκελεο γεληέο (θαη ε δηθηά κνπ κέζα ζε απηέο) λα βξνπλ κπξνζηά ηνπο κηα ηεξάζηηα θιεξνλνκηά ζηνλ ηνκέα ηεο Γεσκεηξίαο.
Βαζίιεο Παπαζπειησηφπνπινο (Φνηηεηήο ζηνπο Ζιεθηξνιφγνπο ηνπ Δ.Μ.Π).

Κχξηε Νίθν,
Απιά ζα ήζεια θαη πξνζσπηθά λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνχξαζηα αλαξηάηαη ζηε ζηήιε.
Δχρνκαη λα βξσ ην ρξφλν λα αζρνιεζψ θαη πξνζσπηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ
ζέηεηε θαη πνπ είλαη πνιιά θαη εμαηξεηηθά σο ηψξα.
Αρηιιέαο πλεθαθφπνπινο

Κχξηε Νίθν θαιεκέξα
ην ΜΔΓΑΛΟ ΔΤΥΑΡΗΣΧ πξέπεη λα ην πνχκε εκείο γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο
ιφγνπο:
-πνπ είζηε ζηελ παξέα καο -πνπ καο δίλεηε απιφρεξα φια απηά απφ ηελ πξνζσπηθή ζαο εξγαζία-πνπ καο καζαίλεηε ηφζα πνιιά-πνπ ζα κπνξνχζαηε λα καο κάζεηε αθφκα πεξηζζφηεξα, αλ θαη εκείο είρακε ρξφλν λα αζρνιεζνχκε πεξηζζφηεξν
-εχρνκαη λα είζηε θαιά
-ραίξνκαη λα ζαο βιέπσ κέζα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ζαο-θαιή ζπλέρεηα
-κε αγάπε θαη απεξηφξηζηε εθηίκεζε
Φσηεηλή Καιδή (Καζεγήηξηα καζεκαηηθψλ).

Νηθφια αλ θαη δελ ζε μέξσ λα είζαη πνιχρξνλνο θαη λα αζρνιείζαη κε ηα καζεκαηηθά (αλ θαη δελ πνιπθαηαιαβαίλσ ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιείζαη, νθείισ λα ην
νκνινγήζσ).
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Χmega Man

Υ Ρ Ο Ν Η Α Π Ο Λ Λ Α θαη απφ κέλα ζε φινπο ηνπο ενξηάδνληαο ηνπ
θαη θπξίσο
ζηνλ αθνχξαζην γεσκέηξε Νίθν Κπξηαδή πνπ ειπίδσ θάπνηε λα γλσξίζσ.
Μαξαληηδεο Φσηεο (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ).

Φίιε Νίθν, θαιεζπέξα.
Δίλαη πξάγκαηη πνιχ φκνξθε ε πξφηαζε πνπ ζέηεηο.
Θα ήζεια πνιχ λα ζε γλσξίζσ.
Έρσ ηελ αλάγθε λα ζνπ πσ φηη είζαη ΣΔΡΑΣΗΟ θαη κελ κνπ ην αξλεζείο ζε
παξαθαιψ.
ηάζεο Κνχηξαο (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ).

I would like to present a nice problem by a friend of mine Nikos Kyriazis from
Thessaloniki – Hellas.
Kostas Vittas.

File comment: Kyriazis's problem of concurrensy.
Kostas Vittas.

Αγαπεηέ Νίθν,
Να είζαη πάληα θαιά, δπλαηφο, πγηήο, κε εκπλεχζεηο θαη αλαθαιχςεηο!
Ρεθνχκεο Κσλζηαηαληίλνο (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ).

Αγαπεηέ Νίθν,
Παξαθνινπζψ κε ελδηαθέξνλ ηηο κειέηεο ζνπ -αο ηηο πσ έηζη-, ζηε γεσκεηξία θαη
δελ δηζηάδσ λα εμσηεξηθεχζσ ηηο ζθέςεηο κνπ, φηη ζαπκάδσ ηελ κεζνδηθφηεηα ηεο
εξγαζίαο ζνπ θαη ην βάζνο ησλ εξεπλψλ ζνπ. Να είζαη θαιά!
Με ηηο θαιχηεξεο επρέο κνπ γηα πγεία, θάζε επηηπρία, πξφνδν, επεκεξία θαη έκπλεπζε!
Ρεθνχκεο Κσλζηαηαληίλνο (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ).
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Αγαπεηέ Νίθν.
Θέισ λα ζε γλσξίζσ απφ θνληά γηα λα ζπκεζνχκε θαη ηα καζεηηθά καο ρξφληα.
ε θάπνην κήλπκά ζνπ κνπ είρεο γξάςεη φηη φηαλ είκαζηε καζεηέο κε ζαχκαδεο.
Πξέπεη λα ζνπ πσ φηη ηψξα ζε ζαπκάδσ εγψ γηα ηηο σξαίεο εξγαζίεο ζνπ ζηε Γεσκεηξία ( Αιήζεηα, γηαηί δελ έγηλεο καζεκαηηθφο; )
Αληψλεο Κπξηαθφπνπινο (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ-πγγξαθέαο).

Φίιε Νίθν.
Παξαθνινπζψ ζην mathematica απηά πνπ γξάθεηο ζηε γεσκεηξία θαη είκαη πεξήθαλνο πνπ είζαη θίινο κνπ.
Αληψλεο Κπξηαθφπνπινο (Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ-πγγξαθέαο).

Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη, ε δνπιεηά πνπ γίλεηαη γηα ην ζέκα απηφ είλαη εμαηξεηηθή.
Φπζηθά, ζεξκά ζπγραξεηήξηα ζηνλ θχξην Νίθν Κπξηαδή - ηνλ αθνχξαζην θαη πάληα
δεκηνπξγηθφ - πνπ πξσηνμεθίλεζε ην ζέκα.
Ννκίδσ θαη εγψ φηη φιν απηφ ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πξέπεη λα αμηνπνηεζεί πνιιαπιά.
Αλδξέαο Πνχινο (Γξ. Παηδαγσγηθψλ, Καζεγεηήο καζεκαηηθψλ - πγγξαθέαο).

αο επραξηζηνχκε πνπ κνηξάδεζηε καδί καο ηηο ζθέςεηο ζαο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζαο ζηε Γεσκεηξία! Μάζακε πνιιά λέα πξάγκαηα ράξε ζε εζάο!
Να είζηε θαιά θαη λα ζπλερίζεηε απηφ πνπ θάλεηε!
αο εχρνκαη φηη θαιχηεξν!
Νίθνο Καηζίπεο (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ).

Τις ιδιαίηερες ΓΕΩΜΕΤΡΘΚΕΣ εστές μοσ ζηον καλοζσνάηο
ΜΕΤΡΘΑΣ ΝΘΚΟ ΚΥΡΘΑΖΗ.

ΓΘΓΑΝΤΑ

ηης ΓΕΩ-

Νίκο να είζαι πάνηα γερός και να μας ζσνηροθεύεις με ηις νέες και όμορθες
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ανακαλύυεις ζοσ.
ΣηάθηςΚούηρας (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ).

Αγαπεηέ Νίθν.
…………κε έθαλεο λα ληψζσ ππεξήθαλνο πνπ έζησ θαη ελ αγλνία κνπ έγηλα ε αηηία, φπσο ιεο, λα αγαπήζεηο θαη λα αζρνιεζείο κε ηα καζεκαηηθά θαη λα εμειηρζείο
ζηνλ ζεκαληηθφηεξν εξεπλεηή ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο θαη λα καο ραξίζεηο ην
ηφζν κεγάιν θαη ζπνπδαίν έξγν ζνπ (πάλσ απφ 30 ηφκνπο!!! κε ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο απφ ηελ Αθαδεκία Αζελψλ θαη κε βξαβεχζεηο απφ πνιινχο άιινπο ζεκαληηθνχο θνξείο).

Ο ρείκαξξνο ησλ πξσηφηππσλ πξνηάζεσλ πνπ δηαηππψλεηο θαη
απνδεηθλχεηο ζηα βηβιία ζνπ θαη ζηα άξζξα ζνπ ζηελ Δπθιείδεηα
Γεσκεηξία, ζε θαηαηάζζεη ζηνπο κεγάινπο Γεσκέηξεο φισλ ησλ επνρψλ.
Νίθν. Να είζαη θαιά θαη λα ζπλερίζεηο λα καο μαθληάδεηο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξεπλψλ ζνπ ζηνλ ηφζν σξαίν απηφλ θιάδν ησλ καζεκαηηθψλ.
Αληψλεο Κπξηαθφπνπινο (Μαζεκαηηθφο-πγγξαθέαο).

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο Αληψλε Κπξηαθφπνπιν θαη Νίθν Κπξηαδή γηα ηελ
πξνζθνξά ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά! Χο ειάρηζηε ηηκή ζηα πξφζσπά ηνπο, ην ζχλνιν
ησλ ζπληνληζηψλ ηνπ mathematica.gr απνθάζηζε λα ηνπο πξνζζέζεη ζηελ νκάδα
ησλ Γηαθξηκέλσλ Μειψλ ηνπ φπσο πξνβιέπεη θαη ν Νένο Καλνληζκφο! Καη νη
δπν ηνπο, ν θαζέλαο απφ δηαθνξεηηθφ κεηεξίδη πξνζπαζνχλ γηα ηελ θαιπηέξεπζε
θαη πξναγσγή ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηε Υψξα καο...
αο επραξηζηνχκε πνιχ θαη θαινχκε ην λεφηεξν θφζκν λα αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκά ζαο!!
Αιέμαλδξνο πγθειάθεο (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ-Γηαρεηξηζηήο).

Αληψλε Κπξηαθφπνπιε, Νίθν Κπξηαδή, επηηξέςεηέ καο απηήλ ηελ αλαγφξεπζή ζαο
ζε Γηαθεθξηκέλα Μέιε ηεο Διιεληθήο, καζεκαηηθήο, δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηάο καο,
σο ειάρηζηε αλαγλψξηζε ζηελ πξνζθνξά ζαο ζηελ καζεκαηηθή παηδεία απηνχ ηνχ
ηφπνπ.
(Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ-Γηαρεηξηζηήο).

Αληψλε Κπξηαθφπνπιε – Νίθν Κπξηαδή ζαο επραξηζηνχκε γηα ηελ πνιχρξνλε
πξνζθνξά ζαο ζηελ καζεκαηηθή θνηλφηεηα. Έρνπκε πάξεη πνιιέο καζεκαηηθέο
γλψζεηο απφ ζαο θαη ειπίδνπκε λα πάξνπκε αθφκε πεξηζζφηεξεο ζην κέιινλ. Ζ
καζεκαηηθή παηδεία ζην ηφπν καο έρεη ηελ αλάγθε αλζξψπσλ ζαλ εζάο.
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Με ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε ζην πξφζσπφ ζαο δεηψ ηελ άδεηα λα ζαο απνθαιψ δαζθάινπο κνπ.
Καξδακίηζεο πχξνο (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ-πληνληζηήο).

Σηκή καο αλ κε ηη άιιν, πνπ άηνκα απηνχ ηνπ καζεκαηηθνχ χςνπο είλαη θνληά καο.
Τγεία ζαο εχρνκαη, πάλσ απ' φια.
Υξήζηνο Κπξηαδήο (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ).

πγραξεηήξηα θαη απφ κέλα ζηνπο εθιεθηνχο δαζθάινπο Αληψλε Κπξηαθφπνπιν
θαη Νίθν Κπξηαδή γηα ηελ ηεξάζηηα πξνζθνξά ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά.
Σ η α ύ ρ ο ς Σ η α σ ρ ό π ο σ λ ο ς (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ).

Σα καζεκαηηθά καδί κε καο, λνηψζνπλ πεξήθαλα γηα ζαο . Σα ζπγραξεηήξηα θαη
απφ κέλα!
Σειέγξαθνο Κψζηαο (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ).

Αληψλε θαη Νίθν

Νομίηω ότι οι κζςεισ ςασ αξίηουν δικαιωματικά , για να μθν πω και αξιωματικά! Είμαςτε περιφανοι που ςασ ζχουμε δίπλα μασ, κοςμείται και ομορφαίνετε τα μακθματικά μασ, τα κάνετε πιο απλά και φανταχτερά, με ςυνζπεια και ακρίβεια, με ουςία
και αποτζλεςμα... Είςτε οι δάςκαλοί μασ μζςα ςτο mathematica. gr.
Μάκθσ Χατηόπουλοσ (Κακθγθτισ Μακθματικών).

Δπραξηζηνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο Αληψλε θαη Νίθν πνπ απνηεινχλ πξφηππα γηα
καο ηνπο κηθξφηεξνπο καζεκαηηθνχο.
νπθαξαο Δπζχκηνο (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ).

Νίθν Κπξηαδή.
ε ζπγραίξσ γηα ηελ πξνζθνξά ζνπ ζηε Γεσκεηξία. Δίλαη ηηκή καο πνπ είζαη καδί
καο.
X.K. (Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ).
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ΜΗΑ ΑΠΟΡΗΑ.
ΓΔΝ ΜΠΑΗΝΔΗ ΚΑΝΔΝΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΣΟ mathematica;
ΔΝΑ ΧΡΟ ΣΤΥΑΡΠΑΣΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΚHΡYΞΑΝ ΔΠΗΣΗΜΟΤ ΓΗΓΑΚΣΟΡΔ ΓΔΝ
ΤΓΚΛΟΝΗΣΖΚΔ ΚΑΝΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟ ΜΔΓΑΛΔΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΝΗΚΟΤ;
ΑΝΑΡΧΣΗΔΜΑΗ ΑΝ ΣΗΜΖΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Ο ΚΤΡΗΟ ΝΗΚΟ.
Κχξηε Νίθν ζπγγλψκε γηα ην κήλπκα κνπ, ην κεγαιείν ηεο κεηξηνθξνζχλεο ζνπ δελ
ζα ήζειε λα ην ζηείισ ..αιιά ζα έζθαδα αλ δελ ην έγξαθα.

Και λυπάμαι που δεν ζχω περιςςότερο χρόνο να αςχολθκώ περιςςότερο ...και οφτε
κα ζχω γιατί απλά δεν ελπίηω να δω ςφνταξθ

.

leonidas 1

Πξέπεη λα ζαο ζπγραξψ γηα ηελ εξγαζία ζαο ή θαιχηεξα γηα ηελ αμηφινγε πξνζθνξά ζαο. Δχρνκαη λα ζαο κηκεζνχλ θαη άιινη θαη ηδηαίηεξα Μαζεκαηηθνί. Αθφκε,
εχρνκαη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επαηλεηήο πξνζπάζεηάο ζαο.
αο ραξίδσ φια ηα βηβιία κνπ Γεσκεηξίαο (έμη ηφκνη), φπσο θαη πέληε εξγαζίεο
κνπ, γηαηί είκαη ζίγνπξνο φηη ζε ζαο ζα πηάζνπλ ηφπν.
Νίθνο Κηζθχξαο (Μαζεκαηηθφο).

…..ζαο ζπγραίξσ γηα ηελ έθεζή ζαο λα αζρνιείζηε κε ηφζν πάζνο γηα ηε Γεσκεηξία, αιιά θαη γηα ηα επηηεχγκαηά ζαο, πνπ πξνυπνζέηνπλ φρη κφλν ηελ πιήξε
γλψζε ηεο Γεσκεηξίαο αιιά θπξίσο, κηα βαζηά ζπλζεηηθή θαη ελσηηθή ζθέςε.
αο εχρνκαη λα είζζε θαιά πάληνηε λα αζρνιείζηε κε ηελ ίδηα επηηπρία, πάλσ ζηελ
σξαηφηεξε ησλ επηζηεκψλ, πάλσ ζε απηήλ ηελ θαζαξψο Διιεληθή επηζηήκε.
Δπίζεο ζαο εχρνκαη θαιφ θνπξάγην θαη θάζε επηηπρία ζηνπο ζετθνχο δξφκνπο ηεο
έξεπλαο θαη ηεο γλψζεο.
Μηραήι Γηαθνκαλψιεο (Μαζεκαηηθφο).

Σν θχξην Θεψξεκα ηνπ άξζξνπ ζαο είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ δελ ην έρσ δεη πνπζελά
θαη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ απφδεημε άιισλ Θεσξεκάησλ, φπσο ηα Θεσξήκαηα Steiner, Vecten, Morley, Brocard, Kariya, ζχγθιηζε πςψλ ηξηγψλνπ, θηι.
Αμηνινγεηήο ζηελ Γεσκεηξία ηνπ πεξηνδηθνχ Mathematiks and Infomatics Qyarterly.
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Σν νγθψδεο θαη πνιπζέιηδν έξγν ζαο ζηε Δπθιείδεηα Γεσκεηξία, απεηέιεζε γηα
κέλα κηα επράξηζηε έθπιεμε, σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ. Ζ εξγαζία απηή είλαη
νπσζδήπνηε θαξπφο πνιχρξνλεο θαη βαζηάο ελαζρφιεζεο, πνιχ επηηπρνχο ή
θαιχηεξα επθπνχο έξεπλαο. Ο Κνο Νηθφιανο Κπξηαδήο ιάηξεο θαη ζαπκαζηήο ηεο
Γεσκεηξίαο, κε ην έμνρν απηφ ζπγγξαθηθφ ηνπ πφλεκα αλαδεηθλχεηαη ιακπξφο
Γεσκέηξεο, αμηφινγνο εξεπλεηήο ζε Γεσκεηξηθά ζέκαηα θαη νπσζδήπνηε ηνπ αλήθεη θάζε έπαηλνο.
Εήζεο Μπαιπνχδεο (Μαζεκαηηθφο).

ΣΤΥΖ ΑΓΑΘΖ ΔΓΟΞΔ ΣΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ ΝΗΚΟΛΑΧ ΚΤΡΗΑΕΖ ΔΤΦΖΜΟΝ
ΜΝΔΗΑΝ ΑΠΟΝΔΗΜΑΗ ΟΣΗ ΣΟΗ ΑΤΣΟΤ ΔΡΓΟΗ ΔΗ ΣΖΝ ΣΖ ΣΟΗΥΔΗΧΓΟΤ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΔΠΗΣΉΜΖΝ ΔΞΟΥΧ ΤΜΒΑΛΛΔΣΑΗ.
ΑΝΔΗΠΔΝ ΓΔ ΣΑ ΣΗΜΑ ΔΝ ΣΖ ΠΑΝΖΓΤΡΔΗ ΜΖΝΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΔΒΓΟΜΖ ΔΠΗ
ΔΗΚΑΓΔ ΔΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΚΑΗ ΓΗΥΗΛΗΟΣΟΤ.
Αθαδεκία Αζελψλ (Ζ ηηκεηηθή δηάθξηζε απηή απνλεκήζεθε πξνθαλψο γηα ην έξγν
ηνπ ην πξν ηεο 27-12- 2002).
θνθ.
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Ο Νίθνο Κπξηαδήο είλαη Αλψηαηνο Αμησκαηηθφο ηνπ Διιεληθνχ ζηξαηνχ. Ζ κεγάιε αγάπε ηνπ
φκσο ζηα Μαζεκαηηθά ηνλ ψζεζε λα αθνζησζεί, κεηά ηελ απνζηξαηεία ηνπ, ζηε κειέηε θαη
έξεπλα ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο.
Καξπφο ηεο παξαπάλσ έξεπλάο ηνπ είλαη ε επηλφεζε πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ θαηλνχξησλ ζηνηρείσλ ζηε Γεσκεηξία
θαη πξφζθαηα επηλφεζε ηελ Αξκνληθή Γεσκεηξία. Όια απηά
έρεη θαηαρσξήζεη ζε πέληε βηβιία ηνπ, είθνζη δχν (22) ηφκσλ
ζπλνιηθά κέρξη ηψξα, απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ θπθινθνξήζεη νη δέθα ηξεηο (13) ηφκνη, θαη ηα νπνία δηαηίζεληαη ζε ηηκέο
θφζηνπο γηα λα ηα γλσξίζνπλ νη θίινη ηεο Γεσκεηξίαο. Αθφκε έρεη γξάςεη θαη πελήληα επηά (57) άξζξα ζε πεξηνδηθά
(Διιεληθά - μέλα) θαη εθεκεξίδεο, κεξηθά απφ ηα νπνία έρνπλ
ν
0
απνηειέζεη δχν αθφκε ηφκνπο (ηνπο 23 θαη 24 ).
ηηο εξγαζίεο ηνπ θαηαγξάθεη κφλν φηη θαηλνχξην ζηνηρείν
πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλά ηνπ, πνπ δελ ην έρεη ζπλαληήζεη
κέρξη ηφηε, ρσξίο λα δίλεη κεγάιε πξνζνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή ζεηξά παξνπζίαζήο ηνπο θαη
ζηελ εκπνξηθφηεηά ηνπο.
Ζ αμία ησλ βηβιίσλ ηνπ δε βαζίδεηαη πάληνηε ζηελ σξαία εκθάληζε ηνπο θαη ζηνλ θνκςφ
ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπο, αιιά ζην πξσηφηππν πεξηερφκελφ ηνπο, πνπ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ην κέρξη ηψξα γλσζηφ καο ηνπίν ζηε Γεσκεηξία θαη πνπ αηθληδηάδεη ηνλ κειεηεηή
ηνπο. Έλα κέξνο είλαη επηπέδνπ ιπθείνπ, ελψ ην ππφινηπν είλαη πςεινχ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα Οιπκπηάδεο, Βαιθαληάδεο, θ.η.ι.
Σα ζρφιηα θαη νη θξηηηθέο ησλ εηδεκφλσλ καζεκαηηθψλ είλαη άξηζηεο θαη θνιαθεπηηθέο (ειίδα 768 παξφληνο).
Όια ηα κέρξη ηελ 27-12-2002 βηβιία ηνπ θαη ηα άξζξα ηνπ (εθηφο ηνπ βηβιίνπ Αξκνληθήο Γεσκεηξίαο) ηηκήζεθαλ απφ ηελ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ θαηά ηελ εηήζηα παλεγπξηθή ηεο ζπλεδξία
ηεο 27-12-2002. Σνχην έγηλε θαη’ εμαίξεζε βαζηδφκελε ζην ζθνπφ ίδξπζεο ηεο Αθαδεκίαο,
θαζψο δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηνπο πξνθπξηρζέληεο δηαγσληζκνχο ηεο. Ζ Αθαδεκία ζηνλ
ηίηιν θαη ζην ζθεπηηθφ ηεο απνλνκήο ραξαθηεξίδεη ην φιν έξγν ηνπ «έμνρν θαη ρξήζηκν».
Ο ηχπνο έγξαςε πνιιά θαη θνιαθεπηηθά ζρφιηα γηα ηνλ ίδην θαη ην έξγν ηνπ. Γηα ην έξγν ηνπ
θαη ηελ βξάβεπζή ηνπ ηηκήζεθε απφ ην ΓΔ, ηελ Έλσζε Απνζηξάησλ Αμησκαηηθψλ ηξαηνχ, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ηεο Δ, ηε Μνλή Μέγηζηεο Λαχξαο ηνπ Άγηνπ Όξνπο, θ.η.ι.
Σν 2011 αλαθεξχρζεθε πακςεθεί σο Γηαθεθξηκέλν Μέινο ζηε Γεσκεηξία ηνπ ηζηφηνπνπ
mathematica.gr.
Ο Νίθνο Κπξηαδήο απνθνίηεζε απφ ην Πξαθηηθφ Λχθεην Καιακάηαο ην 1954, ην 1957 απφ ηε
ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ σο Αλζππνινραγφο ηνπ Μεραληθνχ, ην 1966 απφ ηε ρνιή
Πνιηηηθψλ Τ/κεραληθψλ Αζελψλ, ην 1975 απφ ηε ΣΔΑΜρ (ηξαηησηηθή ρνιή, αλάινγε ηεο
ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ) θαη ην 1978 απφ ηελ Αλψηαηε ρνιή Πνιέκνπ.
Τπεξέηεζε ηελ Παηξίδα ζπλερψο γηα 33 ρξφληα θαη απνζηξαηεχζεθε ην 1987 επδνθίκσο, κε
ηνλ βαζκφ ηνπ Σαμίαξρνπ. Απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία ηνπ απνλεκήζεθαλ δηάθνξεο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο.
Ο Νίθνο Κπξηαδήο γελλήζεθε ζηε Θνπξία ηεο Καιακάηαο ην 1934, δεη κφληκα θαη δεκηνπξγεί
ζηελ Καιακαξηά (Σξαπεδνχληνο 9,ηει. 2310-413.539), είλαη λπκθεπκέλνο, έρεη δχν παηδηά θαη
ηξία εγγφληα.
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