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Η Στήλη των Μαθηµατικών
Από τον Κώστα Δόρτσιο,
Σχ. Σύµβουλο Μαθηµατικών
N:54 o

Τα Μαθηµατικά των Αρχαίων Ελλήνων
Η εποχή του Πλάτωνα
Τα στερεά του Πλάτωνα
Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του Πλάτωνα ο κόσµος στηρίζεται πάνω σε πέντε
βασικά στοιχεία. Αυτά είναι: η φωτιά, ο αέρας, το νερό, η Γή και το σύµπαν.
Σε κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία αντιστοιχεί και ένα κανονικό κυρτό πολύεδρο
εγγράψιµο σε µια σφαίρα. Όλες οι έδρες των πολυέδρων αυτών είναι κανονικά
πολύγωνα, όλες οι ακµές είναι µεταξύ των ίσες και όλες οι γωνίες του στερεές
και επίπεδες είναι αντίστοιχα µεταξύ των ίσες. Τέτοια πολύγωνα υπάρχουν µόνο
πέντε! Είναι το τετράεδρο, το οκτάεδρο, το εικοσάεδρο, ο κύβος και το
δωδεκάεδρο. Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα η τελειότητα του κόσµου µοιάζει µε
την απαράµιλλη οµορφιά των κανονικών αυτών πολυέδρων.
•

Το τετράεδρο συµβολίζει τη φωτιά.

Έχει 4 έδρες οι οποίες είναι
ισόπλευρα τρίγωνα, 4 κορυφές και 6
ακµές.

•

Το οκτάεδρο συµβολίζει τον αέρα.

Έχει 8 έδρες οι οποίες είναι
ισόπλευρα
τρίγωνα , 6 κορυφές και 12 ακµές
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Το εικοσάεδρο συµβολίζει το νερό

Αποτελείται από 20 έδρες οι οποίες
είναι ισόπλευρα τρίγωνα, 12 κορυφές
και 30 ακµές

•

Ο κύβος συµβολίζει τη Γη

Αποτελείται από 6 έδρες οι
οποίες είναι τετράγωνα, 8
κορυφές και 12 ακµές

•

Το δωδεκάεδρο συµβολίζει το Σύµπαν

.

Αποτελείται από 12 έδρες οι
οποίες είναι κανονικά
πεντάγωνα, 20 κορυφές και 30
ακµές

Δηλαδή το τετράεδρο, το οκτάεδρο και το εικοσάεδρο κατασκευάζονται από ίσα
µεταξύ των ισόπλευρα τρίγωνα, το εξάεδρο δηλαδή ο κύβος κατασκευάζεται από ίσα
τετράγωνα και το δωδεκάεδρο κατασκευάζεται από ίσα κανονικά πεντάγωνα.
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Τα πέντε αυτά αποκαλούνται σήµερα πλατωνικά στερεά, επειδή ο Πλάτωνας τα
χρησιµοποίησε για την συγκρότηση του υλικού σύµπαντος. Ένας σπουδαίος µαθηµατικός
και συνεργάτης του Πλάτωνα στην Ακαδηµία του, ο Θεαίτητος προχώρησε στην
κατασκευή αυτών των στερεών και µάλλον είναι αυτός που απέδειξε ότι υπάρχουν ακριβώς
πέντε. Την ίδια πρόταση περί µοναδικότητας βρίσκουµε και στον Ευκλείδη. Η απόδειξη του
Πλάτωνα, για τη µοναδικότητα αυτών των στερεών, δεν θεωρείται αξιόλογη γιατί δεν
στηρίζεται στα µαθηµατικά αλλά στην
φιλοσοφία.
Πολύ αργότερα κατά την περίοδο της
Αναγέννησης Ο Ιωάννης Κέπλερ(15711630) δηµοσιεύει στα 1596 το έργο του
«Κοσµολογικό Μυστήριο» όπου προτείνει
ένα µοντέλο του σύµπαντος στηριζόµενος στα
στερεά του Πλάτωνα. Αυτή την εποχή, έξη
µόνο πλανήτες ήταν γνωστοί. Ο Κέπλερ
σηµειώνει ότι οι σφαίρες στις οποίες ανήκουν
οι τροχιές των πλανητών µπορούν να
περιέχουν τα στερεά του Πλάτωνα. Στον
Κρόνο αντιστοιχεί τον κύβο, στον Δία το
τετράεδρο, στον Άρη το δωδεκάεδρο, στην
Αφροδίτη το εικοσάεδρο και στο Ερµή το
οκτάεδρο. Η Γη, η οποία παρουσιάζεται ως η
εικόνα του Θεού, χρησιµεύει ως διαχωριστικό
µεταξύ των δύο οµάδων των στερεών αυτών.
Τέλος ο Leonard Euler αποδείχνει το έτος 1752 ότι για τα στερεά αυτά και όχι
µόνο, ισχύει ο τύπος:
Κ+Ε=Α+2
όπου: Κ= το πλήθος των κορυφών
Ε= το πλήθος των εδρών
Α= το πλήθος των ακµών
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