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Cykloida

Cykloida jest krzywą, którą zakreśla punkt na obwodzie toczącego się 
koła. Powstaje wtedy linia krzywa, która wygląda w taki sposób:

Tą krzywą interesował się już Galileusz. Pod koniec swojego życia, dnia 
24 lutego AD 1640, Galileusz napisał w liście do swojego ucznia i 
przyjaciela Cavalieri'ego:

.. Ta krzywa przyciągała moją uwagę od przeszło 
pięćdziesięciu łat. Chciałem ją  jakoś błiżej opisać 
ponieważ ma piękny kszałt, który mógłby wyznaczać 
łuki mostów. Poczyniłem szereg hipotez i obłiczeń.
Chciałem obliczyć połe między tą krzywą a je j 
cięciwą . Początkowo wydawało mi się, że to pole jest 
trzy razy takie jak toczące się koło. Ałe okazało się, 
że tak nie jest... "

Galileusz używał przybliżonych metod a nawet zupełnie empirycznych. 
Prawdopodobnie wycinał z papieru kształt ograniczony cykloidą i tą pros
tą po której toczyło się koło i porównywał go na wadze z wyciętymi z pa
pieru trzema kołami. W tych czasach nie było teoretycznych metod, które 
pozwalałyby obliczać dowolne pola i długości. Takie metody były znane 
tylko w przypadku wycinków kół i kawałków płaszczyzny ograniczonych 
liniami prostymi. Ale pięć lat wcześniej, w roku 1635, Cavalieri ogłosił dru
kiem rozprawę o pewnej nowej metodzie obliczania pól obszarów ogra
niczonych liniami krzywymi. Ta metoda polegała na przecinaniu obszaru 
liniami równoległymi i porównywaniu go "linia po linii" z innym obszarem, 
którego pole było znane. Na przykład taki prostokąt i o tej samej 1



podstawie równoległobok dają się tak porównać, 'linia po linii":

~ z

Te linie rozumiano jak prostokąty, które "nie mają szerokości" i wobec 
tego nie stosowano do nich reguły "podstawa razy wysokość". 
Przyjmowano jednak, że wszystkie razem prostokąciki te, dane liniami 
równoległymi, wyznaczały pole figury. Metoda ta nie była przez wszystkich 
dobrze rozumiana, ale w czasach Galileusza, Torricellego i Kartezjusza 
była ogólnie uznawana. Tą właśnie metodą Cavalieri obliczył pola pod 
krzywymi danymi równaniami y=x2, y=x3, y=x4, ... itd. Były to ważne 
osiągnięcia, dokonane przed przyjściem ogólniejszych i mocniejszych 
metod, które stanowiły treść rachunku różniczkowego i całkowego.

Cavalieri nie potrafił jednak swoją metodą wyznaczyć "pola cykloidy". 
Zrobił to inny uczeń i przyjaciel Galileusza, Torricelli. Torricelli pokazał, 
że pierwotna hipoteza Galileusza była słuszna, 'pole pod cykloidą ma tyle 
co trzy koła'. Rozważania o cykloidzie Torricelli podał w dodatkowym 
rozdziale "Appendix" traktatu "De parabole", w roku 1644.
Torricelli zrobił taki rysunek:
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i myślał w taki sposób. Wprawdzie nie znamy pola "pod cykloidą", tzn. 

między łukiem cykloidy a jej główną cięciwą, ale możemy obliczyć pole 
prostokąta AFCD. To pole jest równe połowie obwodu koła razy jego 
średnica, czyli r n  2r.
Widać z tego, że pole tego prostokąta jest równe polu dwóch tarczy



koła. Proszę zwrócić uwagę na styl. Torricelli nie używał słowa "pole’. 
Pisał wprost, że prostokąt AFCD jest równy dwom tarczom koła. Torricelli 
z jednej strony prostokąta dodał połówkę koła a z drugiej strony to samo
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ujął. Tak jakby wpuczył prawy bok 
prostokąta, a jednocześnie wypuczył 
drugi bok z lewej strony. Otrzymał 
obszar AGLFCSED, który ma takie 
samo pole jak prostokąt. Torricelli 
pokazał, że łuk cykloidy AOBC dzieli 
obszar AGLFCSED na dwa obszary o takim 
czyć narysował linię prostą GEI, równolegle 
kąta i symetrycznie linię LH. Linia LH jest w

T\A(IERDZENIE III
(Greckie słowo "Theorema" znaczyło "to co zobaczone" 

czyli "widzenie" a może nawet "iluminacja", doznanie 
pewnego szczególnego przeżycia, którego doznaje ktoś 
kto zrozumiał, matematycznie "zobaczyI’. Znajomość łaciny 
i greki była w czasach Torricellego dość powszechna. 
Słowo ‘theorema' niosło dyskretną zapowiedź widzenia, 
matematycznej iluminacji. Zatem można przyjąć, że dos
łownie 'Theorema III' nie niosło ze sobą takiej oschłości, 
powiązanej z wywiedlnością logiczną, jak współczesne 
słowo "Twierdzenie". Można by je przetłumaczyć jako 
‘widzenie')

WIDZENIE TRZECIE

Całe pole pod cykloidą 
jest trzy razy takie jak 
koło ją tworzące

Niech będzie dana linia cykloidalna ABC 
opisana punktem C półkola CED. Powiadam, 
że pole ABCD jest trzy razy takie jak półkole 
CED.
Narysujmy prostokąt AFCD; zróbmy tak, że 

półkole AGF oznaczone zostanie w dwóch 
punktach H oraz I na średnicy CD, 
równooddalonych od środka i niech będą 
poprowadzone HL , IG równoodległe od AD, 
które przecinają cykloidę w jej punktach B i O. 
Niech będą wreszcie poprowadzone przez B i 
przez O dwa półkola PBQ, MON podobnie jak 
poprzednie.
Teraz prosta GO jest równa prostej RU 

(ponieważ równe są GR, OU a RO jest 
wspólna) jak również jest równa prostej AN i 
bez wątpienia łukowi ON (cykloidy) oraz łukowi 
PB, jak również prostej PC, i TH i BS.
W ten sam sposób, co pokazaliśmy, że 

prosta GO jest równa prostej BS, pokażemy, 
że wszystkie i każda z osobna linie 
trójliniowego pola FGABC są równe 
wszystkim liniom trójliniowego pola ABCED.
Z tego powodu wymienione trójliniowe pola 
będą równe. Zatem tak jak w poprzednim 
Twierdzeniu pole pod cykloidą jest trzy razy 
takie tak półkole CED. Co było itd.

KONIEC

Zauważ, że do oryginalnego tekstu wkradł się błąd.
Mowa jest nie o półkolu AGF po lewej ale o półkolu CSED 
po prawej stronie rysunku.

samym polu. Aby to zoba- 
do podstawy dolnej prosto- 
takiej samej odległości od 3



podstawy górnej, jak linia GEI od podstawy dolnej, do której jest równo
legła. Torricelli zauważył, że odcinek GO jest taki sam jak odcinek BS. 
Można to zobaczyć porównując odpowiednią długość łuku koła z odcin
kiem AN i QD. Koło toczy się bez poślizgu. Łuk NO musi być zatem 
taksamo długi jak odcinek AN, i tak długi jak odcinek QD, tak jak łuk DE.

Ponieważ tak jest dla każdej pary równoległych Gl i LH, symetrycznie 
położonych względem osi poziomej prostokąta, to porównywane obszary 
można przyrównać "linia po linii", metodą "plasterkową". Torricelli wnios
kował stąd, że oba kawałki, na które cykloida dzieli obszar AGLFCSED 
mają równe pola.
Stąd wniosek, że pod narysowanym kawałkiem cykloidy mieści się tar

cza koła i jeszcze pół. Pod całą cykloidą mieszczą się zatem trzy tarcze 
koła.
Ten sposób porównania dwóch obszarów, linia po linii, dobrze 
przedstawia rysunek wykonany za pomocą komputera:

Wydaje się, że nieco wcześniej od Torricellego i na zasadzie innego
* rozumowania taki sam wynik otrzymał Roberval. Roberval uważał, że ruch 

punktu przyczepionego do obwodu toczącego się koła można w myśli 
rozłożyć na dwa ruchy:

taki ruch, jaki wykonuje środek koła:

ruch po obwodzie koła. 4



Roberval skierował swoją uwagę na pionową średnicę toczącego się 
koła. Wyobrażał sobie słusznie, że mimo tego, że koło się toczy i jest 
w ruchu, koło pozostaje kołem i można uważać, że jego pionowa śred
nica przemieszcza się jednostajnie od punktu B z lewej strony rysunku do 
punktu E z prawej strony.

Jednocześnie koło się obraca ruchem jednostajnie obrotowym i tę spra
wę widać odmalowaną z prawej strony rysunku. Widać tam kolejne poło
żenia sprychy: FE, FG, FH, FI, FK, FL, FM i FN, odpowiadające ośmiu 
wybranym momentom ruchu.

f O i t  propofc Ic cercie duquel le cemre cfl le demi-diamerre * B ,  IL 
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W środku rysunku narysowane są te "szprychy", gdy oba te ruchy, 
postępowy i obrotowy "złożymy" ze sobą.

Roberval podzielił drogę od B do C na równe odcinki i wyznaczył w ten 
sposób punkty w jednakowych odstępach. W tych punktach wystawił 
następnie pionowe odcinki, odpowiadające pionowym średnicom 
toczącego się koła:



Na każdej z tych pionowych średnic Roberval zaznaczył punkt na tej 
samej wysokości, co koniec odpowiedniego położenia szprychy:

Przypuszczam, że ku swojemu wielkiemu zdziwieniu zobaczył wtedy, 
że punkty te układają się na pewnej krzywej, która wcale nie przypomina 
cykloidy. Roberval od razu zobaczył, że krzywa ta ma symetrię środkową 
względem punktu R i wobec tego dzieli prostokąt BG 0 R na dwa 
przystające kawałki o jednakowym polu:

Tę krzywą Roberval nazwał "towarzyszką", "przyjaciółką" cykloidy {com- 
pagne, companion). Dzisiaj nazwalibyśmy tę tajemniczą krzywą po prostu 
sinusoidą. To był pierwszy przypadek pojawienia się sinusoidy w historii 
matematyki. Wystąpiła ona pod nazwą krzywej towarzyszącej cykloidzie. 
Nazwa "sinus" oznacza po łacinie zatokę. Ta nazwa była już w użyciu 
w tych czasach w matematyce, ale oznaczała proporcję, która wyznacza
ła rozwartość kąta. Nie rozważano w tych czasach linii krzywych opisa
nych przez tę proporcję, ani wykresów. Nie było pojęcia funkcji.

Ponieważ cały prostokąt równy dwóm tarczom koła podzielony został 
przez "towarzyszkę" cykloidy na dwa równe kawałki, widać było, że każdy 
z tych kawałków miał powierzchnię równą jednej tarczy koła. c



Rysując toczące się koło w odpowiednich położeniach, od razu widać, 
że obszar pomiędzy cykloidą a jej "towarzyszką" jest "linia po linii" 
równoważny połówce koła:

Z zasady Cavalieriego, obszar ten ma powierzchnię równą połówce koła. 
I dochodzimy, na tej samej drodze, co przeszło trzysta lat temu Roberval, 
do wniosku, że pole pod połówką cykloidy jest równe półtorej tarczy koła. 
Odkrycie Robervala, pochodzi prawdopodobnie z roku 1634, i mimo 

że nigdzie nie publikowane, rozniosło się szybko po Europie północnej, 
a metoda "składania ruchów" okazała się bardzo płodna. Cykloidą zna
lazła się wtedy, w pierwszej połowie XVII wieku, w centrum zainteresowa
nia wielu matematyków. Kartezjusz wyznaczył styczną do cykloidy, wiele 
uwagi poświecił jej słynny Pascal, przerywając nawet dla niej, z powodu 
bólu zęba medytacje filozoficzno-teologiczne, a słynny architekt



Londynu, Sir Christopher Wren, obliczył długość łuku cykloidy i podał, że 
jest równa czterem średnicom toczącego się koła, czyli 8r.
Zarówno sposób Toricellego i sposób Robervala nie był najprostszym 

sposobem oszacowania pola pod cykloidą. Dzisiaj możemy podać inny 
znacznie prostszy sposób rozumowania w takim samym stylu, prowa
dzący do tego samego wyniku. ,
Rysujemy cykloidę, znany nam już prostokąt o wymiarach 2r x r x k  

i drugą cykloidę, którą otrzymujemy, gdy koło toczy się "spowroterm" po 
górnej podstawie prostokąta:

Obszar pomiędzy tymi cykloidami ma kształt wrzeciona, które bardzo 
łatwo przyrównać "linia po linii" do toczącego się koła:

Ten sposób patrzenia na pole pod cykloidą jest najprostszy. Wydaje się 
jednak, że nikt z wielkich mistrzów XVII wieku zajmujących się cykloidą nie 
wskazał tego sposobu.
W historii matematyki odkrycia nie zawsze chadzają najprostszymi 

ścieżkami.
• • •

Bonaventura Cavalieri, Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota, 1635 -
Evangelista Torricelli, De parabole, 1644, Appendix
Gilles Persone de Roberval, "Divers Ouvrages", 1693, "Traite de indivisibles", Observations sur la 

compositions des mouvements £
Honore Fabry, Opusculum geometricum de linea sinuum et cycloida, Roma 1659



GWBASIC IBM PC
1 ’ Pole między dwoma cykloidami: zasada Cavalieri
2 '
3 ' gwbasic, ibm pc
4 '
22 KEY OFF
23 SCREEN9
100 1 INPUT "s=";S 
105 S=3.14
110 W IN D O W I 0 ,0  )-(S,S/1.35)
120 KOLOR = 0 
150 D=1
160 CLS : LOCATE 1, 1 : PRINT KOLOR;" "
240 LINE (-S,0)-(S,0),2 
250 LINE (0,-S/1.6)-(0,S/1.6),2 
260 LINE (1,-.1)-(1, .1 ),2 
265 1
300 FOR T= 0 TO S STEP 6.28/200
333 X=T-SIN(T) : Y=(1-COS(T)):PSET(X,Y)
335 LINE (X, Y) - (T+SIN(T), Y),KOLOR 
340 NEXT T 
345 *
350 LINE(0,2)-(3.14,2)
360 LINE(3.14,2)-(3.14,0)
500 FOR T=0 T O S  STEP 6.28/100
533 X=3.14-(T-SIN(T)):Y=2-(1-COS(T)): PSET(X,Y)
540 NEXT T 
550 1
600 'LINE ((3.14/2)-1,1)-(1+(3.14/2),1)
610'
620 'CLRCLE(3.14/2,1 ),1
800 RANDOMIZE TIMER
810 T=3.14/4+2*RND
820 X=T-SIN(T) : Y=(1-COS(T)) *
830 X 1=X +2*S IN (T ): Y1=Y 
840 LINE (X,Y)-(X1,Y), KÓLOR+1 
850 CIRCLE ((X+X1)/2, 1), 1
999 '
1000 FRQ = 220*(2A(4*INT(T)/12))
1001 SOUND FRQ, 5
1002 SOUND 32767, 40
1004 SOUND 4*FRQ, 5
1005 IF KOLOR<15 THEN KOLOR = 1+KOLOR:GOTO 160
1006 GOTO 120



CODN

• wspomaga doskonalenie nauczycieli

• wspiera działalność Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych

• gromadzi, opracowuje i upowszechnia informacje o edukacji

CODN pomaga nauczycielom

• w wydawaniu materiałów dydaktycznych

• w poszukiwaniu rozwiązań innowacyjnych w szkole

• w nawiązywaniu krajowych i zagranicznych kontaktów zawodowych


