ΑΡΧΙΜΗΔΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑ
Αθηεξσκέλν ζε όινπο ηνπο καζεηέο κνπ
Κπξηαθή Πνηόγινπ
ηελ εθεπξεηηθή δηάλνηα ηνπ Αξρηκήδε απνδίδνληαη ηα 13 εκηθαλνληθά πνιύεδξα ηα νπνία
πξνέξρνληαη από ηνλ ηεκαρηζκό ησλ γσληώλ, ηελ πξνέθηαζε ησλ εδξώλ θαη ηε ζπλέλσζε ησλ
Πιαησληθώλ ζηεξεώλ πνπ είλαη ην ηεηξάεδξν (θσηηά), ην εμάεδξν (γε), ην νθηάεδξν (αέξαο),
ην εηθνζάεδξν (λεξό) θαη ην δσδεθάεδξν (ζύκπαλ). Οη έδξεο ησλ Aξρηκήδεησλ ζηεξεώλ είλαη
θαλνληθά πνιύγσλα δηάθνξσλ εηδώλ όιεο νη θνξπθέο ησλ νπνίσλ είλαη ηζνδύλακεο, δειαδή
έρνπλ ηελ ίδηα δηάηαμε γύξσ από θάζε θνξπθή. ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη ην
νξηδόληην ζρέδην (αλάπηπγκα), ην ηξηζδηάζηαην ζηεξεό, ηo ζρέδηό ηoπ, ν αξηζκόο θαη ην είδνο
πνιπγώλσλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαζθεπάζεηε θάζε έλα από ηα 13 ζηεξεά ηνπ Αξρηκήδε
θαη λα δεκηνπξγήζεηε ηα
δηθά
ζαο
πνιύεδξα,
ζπλδπάδνληαο
ηα
Μαζεκαηηθά θαη ηηο Σέρλεο.

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
πξώηνπ Αξρηκήδεηνπ
ζηεξενύ πνπ είλαη ην
θόινπξν ηεηξάεδξν (ε θσηηά
ηνπ Πιάησλα ρσξίο ηηο
γσλίεο) ζρεδηάδνπκε θαη
θόβνπκε ζην ραξηόλη δύν
είδε πνιπγώλσλ, έλα
ηζνζθειέο ηξίγσλν θαη έλα
θαλνληθό εμάγσλν, νη πιεπξέο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη ίζεο. Με ηα δύν πνιύγσλα ζαλ
νδεγό ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ αλαπηύγκαηνο ζηελ εηθόλα ζρεδηάζηε όιν ην αλάπηπγκα
ζε έλα εληαίν θνκκάηη ραξηόλη. Υξεζηκνπνηήζηε ραξηόλη γηα λα εμαζθαιίζεηε ζηεξεή
θαηαζθεπή, θνπίδη γηα λα ραξάμεηε επζείεο αθκέο θαη λα δηπιώζεηε ην ραξηόλη, ςαιίδη γηα λα
θόςεηε ηα πεξηγξάκκαηα θαη ξεπζηή θόιια γηα ηελ ηειηθή έλσζε ηνπ ζηεξενύ. ην ηέινο ηνπ
άξζξνπ πεξηγξάθεηαη ε θαηαζθεπή ησλ έμη πνιπγώλσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Αξρηκήδεο.
Σν δεύηεξν Αξρηκήδεην
ζηεξεό είλαη ην
θπβνθηάεδξν πνπ
απνηειείηαη από έμη
ηεηξάγσλα θαη νθηώ
ηζνζθειή ηξίγσλα, κνηάδεη
κε δηακάληη.
Αθνινπζώληαο
ην
αλάπηπγκα θηηάρλνπκε ηα
δύν είδε πνιύγσλσλ ζηηο
δηαζηάζεηο πνπ ζέινπκε ζε
έλα θνκκάηη ραξηόλη (ην
ηεηξάγσλν θαη ην ηξίγσλν
πξέπεη λα έρνπλ ίζεο
αθκέο) ραξάζζνπκε κε ην

θνπίδη ην ζύλνιν ησλ γξακκώλ ηνπ αλαπηύγκαηνο ώζηε λα δηπιώζεη πξνο ηα κέζα, θόβνπκε
κε ςαιίδη ην πεξίγξακκα.
Αλ ζέιεηε δηαθνζκείζηε ηα ζηεξεά ζαο κε ρξπζόζθνλε, ζπξέη, ρξώκαηα, θνιιήζηε ράλδξεο ,
θόςηε ζρήκαηα από ηελ επηθάλεηα ηνπ ώζηε λα θαίλεηαη ην εζσηεξηθό ηεο θαηαζθεπήο,
αθήζηε ηε θαληαζία ζαο ειεύζεξε. Σέινο θνιιήζηε αθνύ ζηεγλώζεη ε δηαθόζκεζε,
πξνζεθηηθά θαη ζηαδηαθά ηελ
θαηαζθεπή ζαο κε ξεπζηή θόιια ζε
ζσιελάξην.
Απηό είλαη ην ηξίην Αξρηκήδεην
ζηεξεό.
Σν
ζπλζέηνπλ
έμη
ηεηξάγσλα θαη νθηώ εμάγσλα θαη
νλνκάδεηαη θόινπξν νθηάεδξν.
ηελ Φισξεληία νη αζηξνλόκνη ησλ
Μεδίθσλ θαηαζθεύαδαλ θνκςά
ειηαθά ξνιόγηα - ππμίδεο κε απηό
ην ζηεξεό θαη ηα ηνπνζεηνύζαλ ζε
μύιηλε βάζε.
ε θάζε αλάπηπγκα αθήλνπκε
ινμέο πξνεθηάζεηο (πεξηζώξηα), ζα
ιπγίζνπκε ηα πεξηζώξηα πξνο ηα κέζα θαη ζα βάινπκε θόιια γηα λα ελώζνπκε ην ζηεξεό
ώζηε λα γίλεη ηξηζδηάζηαην. Η δηαδηθαζία απηή ηεο έλσζε ησλ εδξώλ ρξεηάδεηαη πξνζνρή,
ρξόλν θαη ππνκνλή.

Έλαο ζπαζκέλνο θύβνο από νθηώ
ηζνζθειή ηξίγσλα θαη έμη νθηάγσλα είλαη
ην
ηέηαξην
Αξρηκήδεην
ζηεξεό.
Δηνηκάζηε νθηώ ίδηνπο θόινπξνπο
θύβνπο, θνιιήζηε ηέζζεξεηο θάζεηα ηνλ
έλαλ πάλσ από ηνλ άιιν θαη ηέζζεξεηο
θύβνπο γύξσ από ηηο πιεπξέο ηνπ
δεύηεξνπ θύβνπ ηεο θάζεηεο ζεηξάο, ζα
δεκηνπξγήζεηε κε απηό ηνλ ηξόπν έλα
ηξηζδηάζηαην ηαπξό.

ην Βαηηθαλό ηνλ 17ν αηώλα, ην
ξνκβνθπβνθηάεδξν (είλαη ην πέκπην
Αξρηκήδεην ζηεξεό) «αζηεξνπνηήζεθε». Οη
θαιιηηέρλεο ην κεηέηξεςαλ ζε αζηέξη ηεο
Βεζιεέκ, πξνεθηείλνληαο ηηο 26 πιεπξέο
ηνπ κε 26 καθξόζηελεο ππξακίδεο ζαλ
αθηίλεο. Σα γιππηά δηαθνζκεηηθά αζηέξηα
κεγάισλ δηαζηάζεσλ βξίζθνληαη ςειά
πάλσ ζε νβειίζθνπο ε θνζκνύλ εθθιεζίεο
ηεο Ρώκεο ηεο επνρήο Μπαξόθ.

Η «πεξί ζθαηξνπνηΐαο» κειέηε ηνπ Αξρηκήδε (287-212 π.Υ) αλήθεη ζηα κε δηαζσζέληα ή κε
απνθαιπθζέληα κέρξη ζήκεξα ζπγγξάκκαηα. Ο Πάππνο ν Αιεμαλδξεύο (290-350 κ.Υ)
δηέζσζε ηε κειέηε ηνπ Αξρηκήδε ζην
πέκπην
βηβιίν
ηεο
νθηάηνκεο
«πλαγσγήο» ζήκεξα βξίζθεηαη ζηε
Βηβιηνζήθε ηνπ Βαηηθαλό.
Σν θόινπξν θπβνθηάεδξν παξάγεηαη από
ηξία είδε δηαθνξεηηθώλ πνιπγώλσλ κε
ζπλδπαζκό δώδεθα ηεηξαγώλσλ, έμη
νθηαγώλσλ θαη νθηώ εμαγώλσλ.
Πξνθύπηεη από ηελ έλσζε δύν
Πιαησληθώλ ζηεξεώλ ηνπ θύβνπ-γε θαη
ηνπ νθηάεδξνπ-αέξα, κηα ελδηαθέξνπζα
κνξθή πνπ πιεζηάδεη ηε ζθαίξα. Δίλαη
αμηνζεκείσην λα αλαθεξζεί όηη δηεζλώο
ηα πνιύεδξα αλαθέξνληαη κε ειιεληθή νξνινγία.

Σν έθην ζηεξεό είλαη ην εηθνζηδσδεθάεδξν
πξνέξρεηαη από ην εηθνζάεδξν-λεξό θαη
δσδεθάεδξν-ζύκπαλ θαηά ηνλ Πιάησλα,
απνηειείηαη από ηζνζθειή ηξίγσλα θαη
πεληάγσλα. Σα αλαπηύγκαηα ε αιιηώο δίθηπα
ησλ Αξρηκήδεησλ ζηεξεώλ πεξηγξάθνληαη
ιεπηνκεξεηαθά από ηνπο αλαγελλεζηαθνύο
θαιιηηέρλεο πνπ αζρνιήζεθαλ θαη δηέδσζαλ ηελ
Δπθιείδεηα Γεσκεηξία ζηελ Δπξώπε πνπ είραλ
κεηαθξάζεη νη Άξαβεο ιόγηνη. Ο θισξεληηλόο
δσγξάθνο-καζεκαηηθόο
Πίεξν
ληέιια
Φξαληζέζθα (1420-1492),ν γεξκαλόο δσγξάθνο
θαη ραξάθηεο Αικπξερ Νηύξεξ (1471-1528) ζηα
ζεσξεηηθά έξγα ηνπο παξνπζίαζαλ αλαπηύγκαηα,
είλαη ηα επίπεδα ζρέδηα πνπ θαίλνληαη ζηηο εηθόλεο, πνπ όηαλ δηπισζνύλ θαη ελσζνύλ ζα πξνθύςεη έλα
ηξηζδηάζηαην γεσκεηξηθό αληηθείκελν κε πνιιέο
έδξεο.
Η κνξθή ηνπ έθηνπ Αξρηκήδεηνπ ζηεξενύ
απνηεινύκελε από είθνζη ηζνζθειή ηξίγσλα θαη
δώδεθα δεθάγσλα είλαη πεξίπινθε γαηί νη αθκέο
ησλ ηξηγώλσλ πξέπεη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο
αθκέο ησλ δεθαγώλσλ. Πξόθεηηαη γηα δύζθνιν
αιιά όρη αλέθηθην ζηεξεό.
Ο Λενλάξλην ληα Βίληζη (1452-1519) ζρεδίαζε
ζηε Βελεηία 60 ζρέδηα πνιπέδξσλ κε αθνπαξέια
θαη κειάλε γηα ην ηξίηνκν έξγν «ζετθέο
αλαινγίεο» ηνπ θίινπ ηνπ θαη καζεκαηηθνύ
Λνύθα Παηζηόιη (1445-1517) πνπ θπιάζζεηαη
ζήκεξα ζηελ Ακβξνζηαλή Βηβιηνζήθε ζην Μηιάλν.

Σν θόινπξν εηθνζάεδξν είλαη έλα
πνιύεδξν δηάζεκν αθνύ θαηαζθεπάζηεθε
ζαλ κπάια πνδνζθαίξνπ ζηε Γαλία ην
1950. Έρεη ζπλνιηθά 32 έδξεο όπνπ
ελαιιάζζνληαη 12 πεληάγσλα θαη 20
εμάγσλα

Μπνξείηε λα θηηάμεηε ζηνιίδηα γηα ην
Υξηζηνπγελληάηηθν δέλδξν κε ζηεξεά ε
κόκπηιε (θηλνύκελε θαηαζθεπή) γηα ην
δσκάηην ζαο.

Οη έδξεο απμάλνληαη ζην δέθαην Αξρηκήδεην ζηεξεό. 32 ηζνζθειή ηξίγσλα ζπλαληνύλ ηηο αθκέο 6
ηεηξάγσλσλ είλαη ν πεπιαηπζκελνο θπβνο. Γηα λα αησξείηαη ε θαηαζθεπή ζαο ζην ρώξν πεξάζηε
πεηνληά ή θισζηή ζην ζηεξεό ζαο πξηλ
θνιιήζεηε ην ηειεπηαίν πεξηζώξην. Με
ηνλ ηξόπν απηό ζα ζηξέθεηαη γύξσ από
ηνλ άμνλα ηνπ όηαλ θξεκαζηεί.

O γεξκαλόο αζηξνλόκνο Γηνράλεο
Κέπιεξ (1571-1630) ζηελ «Αξκνλία ηνπ
θόζκνπ», έλα βηβιίν γεκάην ζρέδηα κε
αζηξνλνκηθέο πνιπεδξηθέο επηλνήζεηο,
ζπλέβαιε ζηελ ζπζηεκαηηθή θαηαλόεζε
ησλ πνιπέδξσλ ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ
Αξρηκήδε.

ηελ εηθόλα εκθαλίδεηαη ην
πην πεξίπινθν πνιύεδξν,
νλνκαδεηαη
θόινπξν
εηθνζηδσ-δεθάεδξν.
Η
θαηαζθεπή
ηνπ
απαηηεί
ππνκνλή θαη αξθεηή δνπιεηά.
Σξηάληα ηεηξάγσλα, δώδεθα
δεθάγσλα θαη είθνζη εμάγσλα
έρεη ζπλνιηθά 62 έδξεο.

G. Loria ζηελ Ιζηνξία ησλ
Μαζεκαηηθώλ αλαθέξεη γηα
ηελ «πεξί ζθαηξνπνηΐαο»

κειέηε ηνπ Αξρηκήδε: «Λέγεηαη όηη έγξαςε αθόκε έλα έξγνλ πεξί εκηθαλνληθώλ πνιπέδξσλ,
ήηνη ζρεκάησλ ηνπ ρώξνπ πεξηνξηδόκελσλ ππό θαλνληθώλ πνιπγώλσλ δηαθόξσλ εηδώλ. Γηά
κέζσλ αγλώζησλ εηο εκάο, πξνζδηόξηζε ηνλ αξηζκόλ απηώλ εηο δεθαηξία, σζεζείο πηζαλώο
από ηελ εμέηαζηλ ησλ δύν γλσζηώλ εηο ηνλ
Πιάησλα».
Σν πξνηειεπηαίν Αξρηκήδεην ζηεξεό
νλνκάδεηαη ξνκβνεηθνζηδσδεθάεδξν έρεη
62 έδξεο θαη πεξηιακβάλεη ηξία είδε
πνιπγώλσλ: είθνζη ηξίγσλα, δώδεθα
πεληάγσλα θαη ηξηάληα ηεηξάγσλα. Μηα
ζρεδόλ ηέιεηα ζθαηξηθή επηθάλεηα.

Σν δεθαηνηξίην θαη ηειεπηαίν ζηεξεό,
είλαη ην πεπιαηπζκέλν δσδεθάεδξν, ζην
νπνίν δηαθξίλεηαη έληνλα ε αλαδήηεζε ηνπ
Αξρηκήδε γηα ηε ζθαηξηθόηεηα ηεο
γεσκεηξηθήο θόξκαο. Ο ζθνπόο ηεο
«θαηξνπνηΐαο» επηηεύρζεθε ζε απηήλ ηελ
θαηαζθεπή πνπ δηαηξείηαη ζε 92 επίπεδα.
Σα Μαζεκαηηθά είλαη βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο
Σέρλεο όπσο π.ρ ζηα Αξαβνπξγήκαηα. Ο
ηζπαλόο ζνπξεαιηζηήο αιβαληόξ Νηαιί,
ρξεζηκνπνηεί ηε Υξπζή Σνκή ζε πίλαθεο
όπσο ε «Τελευταία Σύναξη».ηα έξγα ηνπ
Κνξλέιηνπο Δζζεξ (νιιαλδόο ραξάθηεο)
ππάξρνπλ πνιπεδξα θαη ηα Μαζεκαηηθά
εθθξάδνπλ ηελ αλαδήηεζε ηνπ θαιιηηέρλε.
Γιύπηεο όπσο ν Μπξαλθνύδη θαη ν
Σδηαθνκέηηη δεκηνύξγεζαλ θαη ζύγρξνλνη
θαιιηηέρλεο δεκηνπξγνύλ γιππηά θαη έξγα
Σέρλεο κε γεσκεηξηθή δνκή.
Σν 1865 ν βέιγνο καζεκαηηθόο Δπγέληνο
Κάηαιαλ, ην 1966 ν Νόξκαλ Σδόλζνλ
αλαθάιπςαλ λέα είδε πνιπέδξσλ. ηελ
Ακεξηθή ην 1967 ν αξρηηέθηνλαο Ρίηζαξλη Φνύιεξ κειέηεζε έλα είδνο πνιπεδξηθνύ θάθηνπ θαη
θαηαζθεύαζε γεσδαηηηθά θηίξηα . Η γεσκεηξηθή κνξθή ηεο θύζεο είλαη πεγή έκπλεπζεο ησλ
αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζπρλά νδεγεί ζε επηηπρή απνηειέζκαηα ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη
ηηο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο.
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