
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΠΕΡΚΥΒΟ 
Αφού διαβάσαµε την Επιπεδοχώρα, φτάσαµε µε τη µέθοδο της 
Αναλογίας στον χώρο των τεσσάρων διαστάσεων.  Το πρώτο 
αντικείµενο αυτού του παράξενου κόσµου ήταν ο Υπερκύβος.  Τα 
παιδιά  άρχισαν να ρωτούν πως πραγµατικά είναι ένας Υπερκύβος 
και πως µπορούµε να τον αντιληφθούµε ; 
Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή.  
Τι είναι ο υπερκύβος ;  
Στις τρεις διαστάσεις έχουµε τον κύβο. Το αντίστοιχο  σχήµα του 
κύβου στις τέσσερις διαστάσεις είναι ο Υπερκύβος. 
Πώς φτιάχνεται ένας Υπερκύβος; 
Αν µετακινήσουµε έναν κύβο κατά µία µονάδα κάθετα ως προς τον 
εαυτό του τότε το σχήµα που θα προκύψει είναι ένας υπερκύβος.  

  

Μπορούµε όµως να µετακινήσουµε έναν κύβο κάθετα  ως προς τον 
εαυτό του; Φυσικά αυτό δε γίνεται στο γνωστό µας τρισδιάστατο 
χώρο. Αυτή η κίνηση θα ήταν εφικτή µόνο στον τετραδιάστατο 
χώρο. Την παραπάνω κίνηση του κύβου δεν µπορούµε να τη 
δούµε. Μπορούµε µόνο να την φανταστούµε όπως ο ήρωας µας ο             
Α-τετράγωνο φαντάστηκε τη δηµιουργία του κύβου από την κάθετη 
κίνηση του τετραγώνου κατά µήκος της «άγνωστης 3ης διάστασης». 
Έτσι όπως ο Α-τετράγωνο δεν µπορούσε να δει την 3η διάσταση 
αλλά µόνο να τη φανταστεί έτσι και εµείς µπορούµε µόνο να 
φανταστούµε την ύπαρξη της 4ης Διάστασης. 

Πρόγραµµα για τη µέθοδο της Αναλογίας 
 



Από τι αποτελείται ένας Υπερκύβος ;Αποτελείται από οκτώ 
κύβους ενωµένους µεταξύ τους.  

 

Ο υπερκύβος ήταν ακόµα πολύ µακριά από τα παιδιά. Για να 
καταλάβουµε τον υπερκύβο, χρησιµοποιούµε την προβολή του στις 
τρεις διαστάσεις. Όλα  τα παραπάνω σχήµατα όµως είναι επίπεδα. 
Μάλλον το πρόβληµα ήταν ότι µιλούσαµε για ένα σχήµα τεσσάρων 
διαστάσεων που ωστόσο, για να το αντιληφθούµε, 
χρησιµοποιούσαµε την προβολή του στις  τρεις διαστάσεις, 
ζωγραφισµένη στο επίπεδο(δύο διαστάσεις). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον κύβο στον υπερκύβο 



Ο κύβος που όλοι ξέρουµε αποτελείται από 6 τετράγωνα (2 
διαστάσεις). Όταν ζωγραφίζουµε τον κύβο στο χαρτί  παρατηρούµε 
ότι µερικά από τα τετράγωνα του φαίνονται «πατηµένα» σαν 
παραλληλόγραµµα.        

 

 

 

Περιστρεφόµενος Κύβος 

Αν βάζαµε τα µάτια µας λίγο έξω από τη µία πλευρά ενός κύβου 
τότε θα βλέπαµε τον κύβο έτσι. 
 
 
 
 
 
Άρα µια τρισδιάστατη προβολή του υπερκύβου 
θα µοιάζει µε το παραπάνω σχήµα, µόνο που οι πλευρές του θα 

είναι κύβοι.  
Περιστρεφόµενος Υπερκύβος1 Περιστρεφόµενος Υπερκύβος2 
Περιστρεφόµενος Υπερκύβος3 
Η κατασκευή 
Τα υλικά που χρησιµοποιήσαµε ήταν καλαµάκια  πορτοκαλάδας και 
ένα συρραπτικό µηχάνηµα.  



 
Για κάθε συνδετήρα παίρνουµε ένα κίτρινο καλαµάκι το κόβουµε 
στη µέση και συρράπτουµε τα δύο κοµµάτια σε σχήµα σταυρού στο 
κέντρο. Θα χρειαστούµε 16 συνδετήρες.  
Για τον εξωτερικό κύβο θα χρειαστούµε 12 ολόκληρα µπλε 
καλαµάκια. Τσακίζουµε την κάθε πλευρά του συνδετήρα κατά µήκος 
σε σχήµα U και τον βάζουµε µέσα στο καλαµάκι της πλευράς. 
Συναρµολογούµε το µεγάλο κύβο φροντίζοντας σε κάθε κορυφή του 
µια από τις πλευρές του συνδετήρα να βρίσκεται προς την έξω 
µεριά του κύβου.  
Για τον εσωτερικό κύβο χρησιµοποιούµε µπλε καλαµάκια µε µήκος 
το µισό του αρχικού και  συνδετήρες. 
Συνδέουµε τους δύο κύβους µεταξύ τους µε τα πράσινα καλαµάκια. 
Τι µήκος έχουν τα πράσινα καλαµάκια;(βλέπε στο τέλος). Για 
πρακτικούς λόγους αυτά τα καλαµάκια θα πρέπει να κοπούν λίγο 
πιο µικρά από ό,τι έχετε υπολογίσει.  
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Όταν σχεδιάζουµε τον κύβο στο χαρτί τα «πατηµένα» 
τετράγωνα ανήκουν σε επίπεδα κάθετα µε το επίπεδο του 
χαρτιού. Ανάλογα στο τρισδιάστατο µοντέλο του υπερκύβου 
που φτιάξαµε οι «πατηµένοι» κύβοι ανήκουν σε χώρους 
κάθετους του δικού µας  τρισδιάστατου χώρου.  
 Σηµείωση   
Υπολογισµός πράσινης πλευράς. Ο κόκκινος κύβος(εξωτερικός)   
έχει  πλευρά x cm και ο µπλε κύβος έχει πλευρά cm. Για να 

υπολογίσουµε το µήκος της πράσινης πλευράς (π) εφαρµόζουµε 
δύο φορές το πυθαγόρειο θεώρηµα.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΥΠΕΡΚΥΒΟΥ 
 
Αν ανοίξουµε ένα κύβο, τότε το σχήµα που θα δηµιουργηθεί είναι 
ένας  επίπεδος σταυρός που αποτελείται από 6 τετράγωνα. 
 Άνοιγµα Κύβου  
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Αν ανοίξουµε έναν υπερκύβο, τότε το σχήµα θα δηµιουργηθεί είναι 
ένας τρισδιάστατος σταυρός που αποτελείται από 8 κύβους 

 
Άνοιγµα Υπερκύβου1 
Άνοιγµα Υπερκύβου2 
Για την κατασκευή θα χρησιµοποιήσουµε καλαµάκια του ίδιου 
µήκους και συνδετήρες όµοιους µε αυτούς της προηγούµενης 
κατασκευής. Οι οκτώ συνδετήρες που συγκρατούν τους 
εξωτερικούς κύβους έχουν δύο οριζόντια καλαµάκια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Υπερκύβος του Rubick (java 
applet). mc4dswing.jar 
Τι θα βλέπαµε αν µια Υπερσφαίρα αποφάσιζε να επισκεφτεί 
τον δικό µας τρισδιάστατο κόσµο? ΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 


