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1ο Γυµνάσιο Μελισσίων 
Λέσχη Ανάγνωσης 

 
                ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 
 

Η δική µας Εικασία 
 

Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν να διχοτοµούν µια τυχαία 
γωνία µε χρήση κανόνα και διαβήτη, και, κατά συνέπεια, 
µπορούσαν να διαιρέσουν µια γωνία σε 4, 8, 16 και γενικά 
2ⁿ ίσα µέρη.  
Μπορούσαν επίσης, να κατασκευάσουν µε κανόνα και 
διαβήτη τα κανονικά πολύγωνα: ισόπλευρο τρίγωνο, 
τετράγωνο, πεντάγωνο, εξάγωνο, δεκάγωνο και 
δεκαπεντάγωνο. 
Από τον τρόπο κατασκευής των κανονικών πολυγώνων, 
που αναπτύσσεται στα στοιχεία του Ευκλείδη, βγάζουµε το 
συµπέρασµα ότι µπορούσαν να κατασκευάζουν κανονικά 
πολύγωνα µε πλήθος πλευρών: 2ⁿ ≥ 2, 2ⁿ x 3, 2ⁿ x 5, 2ⁿ 
x 3 x 5 όπου n= 0,1,2,… 
Από την κατασκευή των κανονικών πολυγώνων προκύπτει 
ότι µπορούσαν να τριχοτοµούν τις γωνίες των 360°, 180°, 
και 90° προσπάθησαν όµως να ανακαλύψουν µια γενική 
µέθοδο για την τριχοτόµηση της γωνίας. 
Όταν οι προσπάθειές τους να τριχοτοµήσουν µια γωνία µε 
κανόνα και διαβήτη απέτυχαν, στράφηκαν σε άλλες 
µεθόδους και σε καµπύλες πιο πολύπλοκες από τον κύκλο, 
οι οποίες είναι δυνατό να οδηγήσουν στην λύση του 
προβλήµατος. 
Θα αναφέρουµε επιγραµµατικά και µε την παράθεση του 
σχήµατος, τις λύσεις που δόθηκαν χωρίς άλλες 
επεξηγήσεις: 
 
Α) Η πρώτη λύση του Αρχιµήδη.(Σχ.1) 
http://www.cut-the-
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Σχήµα 1 
 
Β) Η δεύτερη λύση του Αρχιµήδη µε τη βοήθεια της 
έλικας.(Σχ.2) 
 
 

        Σχήµα 2 
 
Γ) Η πρώτη λύση του Πάππου.(Σχ.3) 
 

Σχήµα 3 
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∆) Η δεύτερη λύση του Πάππου µε τη χρήση ειδικής 
υπερβολής (χ/α – y/3α=1).(Σχ.4) 
 
 

Σχήµα 4 
 
Ε) Η λύση του Ιππία µε τη χρήση µιας καµπύλης που 
λέγεται τετραγωνίζουσα.(Σχ.5) 
 

                      Σχήµα 5 
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ΣΤ) Η λύση του Νικοµήδη µε τη χρήση µιας καµπύλης που 
λέγεται κογχοειδής.(Σχ.6) 

Σχήµα 6 
 
 
 
 
 
Ζ) Τέλος, λύση έδωσε και ο Pascal χρησιµοποιώντας µια 
καµπύλη που λέγεται κοχλιοειδής.(Σχ.7) 
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Σχήµα 7 
 
 
  
Τελικά το πρόβληµα της τριχοτόµησης γωνίας λύθηκε µε 
την οριστική απάντηση ότι είναι αδύνατη η τριχοτόµηση 
τυχαίας γωνίας µε κανόνα και διαβήτη, παραµένει όµως το 
ερώτηµα ποιες γωνίες µπορούν να τριχοτοµηθούν. Με την 
εργασία µας αυτή θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µια 
απάντηση στο ερώτηµα αυτό. 
Όπως είναι γνωστό η διαίρεση ενός κύκλου σε n ίσα τόξα 
µε τον κανόνα και τον διαβήτη δεν είναι δυνατή για 
οποιαδήποτε τιµή του φυσικού αριθµού n. Για παράδειγµα, 
δεν είναι δυνατή η διαίρεση ενός κύκλου σε επτά ίσα τόξα, 
το οποίο σηµαίνει ότι δεν κατασκευάζεται κανονικό 7-
γωνο. 
Ο Αρχιµήδης (287 περίπου π.Χ.-212 π.Χ.) ασχολήθηκε µε 
το πρόβληµα της κατασκευής κανονικών πολυγώνων και 
παρουσίασε ένα θαυµάσιο έργο µε θέµα την κατασκευή του 
κανονικού 7-γώνου. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1796, ο 
Gauss (1777-1855) κατόρθωσε µε τρόπο που προκάλεσε 
το θαυµασµό όλων να κατασκευάσει κανονικό 17-γωνο µε 
χρήση κανόνα και διαβήτη και απέδειξε ότι ένα κανονικό 
πολύγωνο µπορεί να κατασκευαστεί όταν το πλήθος n των 
πλευρών του είναι της µορφής n=2α x P1 x P2 x … x Pk 
όπου α φυσικός αριθµός και P1, P2, … Pk πρώτοι αριθµοί 
του Fermat δηλαδή αριθµοί της µορφής P= 2λ  + 1   
λ=1,2,… 
Στην πραγµατικότητα οι τιµές που παίρνει το λ είναι λ= 
0,1,2,3,4 και οι πρώτοι του Fermat είναι οι: 
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P1=3, P2=5, P3=17, P4=257, P5=65.537 
Ο έκτος αριθµός, που αντιστοιχεί σε λ=5 δεν είναι πρώτος. 
Είναι ο αριθµός 25   + 1 =4.294.967.297 ο οποίος όπως 
διαπίστωσε ο Euler, 70 χρόνια µετά, διαιρείται µε το 641 
(4.294.967.297 = 641 x 6.700.417). 
Το αν υπάρχει άλλος αριθµός Fermat και αν οι αριθµοί 
Fermat είναι άπειροι είναι ακόµα ένα ανοιχτό πρόβληµα. 
Ο Gauss λοιπόν ανακάλυψε αυτή τη µυστηριώδη σχέση 
ανάµεσα στους πρώτους αριθµούς του Fermat και τα 
κατασκευάσιµα, µε χάρακα και διαβήτη, κανονικά 
πολύγωνα. Να σηµειώσουµε ακόµα ότι για το πλήθος των 
πλευρών του κατασκευάσιµου κανονικού πολυγώνου n=2α 
x P1 x P2 x … x Pk οι πρώτοι αριθµοί Fermat πρέπει να είναι 
διαφορετικοί π.χ. το κανονικό 60-γωνο κατασκευάζεται 
γιατί 60=2 x 3 x 5 όχι όµως το 21-γωνο γιατί 21=20 x 3 x 
7 αφού το 7 δεν είναι πρώτος αριθµός Fermat, ούτε το 18-
γωνο γιατί 18=2 x 3 x 3 αφού υπάρχει γινόµενο ίσων 
πρώτων αριθµών Fermat.                                  
Με βάση λοιπόν αυτά τα σχετικά µε τα κατασκευάσιµα 
κανονικά πολύγωνα ας δούµε µερικά παραδείγµατα 
τριχοτόµησης γωνιών:  
Παράδειγµα 1. Κατασκευάζουµε το ισόπλευρο τρίγωνο. Η 
κεντρική του γωνία είναι ω=120°. Με κορυφή το κέντρο 
του κύκλου παίρνουµε τρεις ίσες διαδοχικές γωνίες που η 
καθεµία τους είναι 120°. Άρα η γωνία φ=360° 
τριχοτοµήθηκε.  
Παράδειγµα 2. Τριχοτόµηση γωνίας φ=90°. 
Κατασκευάζουµε το κανονικό 12-γωνο. Η κεντρική του 
γωνία είναι ω=360/12=30°. Με κορυφή το κέντρο Ο 
παίρνουµε τρεις διαδοχικές κεντρικές γωνίες που έχουν 
άθροισµα 90°. Άρα µε την κατασκευή αυτή η γωνία φ=90° 
τριχοτοµήθηκε. 
Παράδειγµα 3. Τριχοτόµηση γωνίας φ=27°. 
Κατασκευάζουµε το κανονικό 40-γωνο. Η κεντρική του 
γωνία είναι ω=360/40=9°. Με κορυφή το κέντρο Ο 
παίρνουµε τρεις διαδοχικές κεντρικές γωνίες που έχουν 
άθροισµα 27°. Άρα η γωνία φ=27° τριχοτοµήθηκε. 
Ας απαντήσουµε τώρα, πάλι µε τον ίδιο τρόπο, πώς θα 
τριχοτοµήσουµε µε κανόνα και διαβήτη την γωνία 
φ=5,625°. Κατασκευάζουµε το κανονικό 192-γωνο. Είναι 
κατασκευάσιµο γιατί 192=26 x 3. 
Η κεντρική γωνία του είναι ω=360/192=1,875°. Με 
κορυφή το κέντρο Ο παίρνουµε τρεις διαδοχικές γωνίες 
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που έχουν άθροισµα 5,625°. Άρα η γωνία φ=5,625° 
τριχοτοµήθηκε. Θα επαναλάβουµε ακόµη µια φορά την ίδια 
διαδικασία για την τριχοτόµηση της γωνίας 
φ=31,7647058823529411° της οποίας το µέτρο είναι 
περιοδικός δεκαδικός αριθµός µε περίοδο 16 ψηφίων (η 
αναφορά αρκετών παραδειγµάτων έχει σηµασία για τις 
σκέψεις που θα κάνουµε παρακάτω). 
Κατασκευάζουµε λοιπόν το κανονικό 34-γωνο (34=2 x 
17). Η κεντρική γωνία είναι ω=360/34=180/17°. Με 
κορυφή το κέντρο Ο παίρνουµε τρεις διαδοχικές γωνίες 
που έχουν άθροισµα 180/17 x 3=540/17= 
31,7647058823529411°. Άρα η γωνία φ τριχοτοµήθηκε. 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η γωνία 
που θέλουµε να τριχοτοµήσουµε προκύπτει µετά την 
κατασκευή του κανονικού πολυγώνου. Όπως είναι εύκολα 
αντιληπτό, για να δούµε ποιες γωνίες τριχοτοµούνται µε 
κανόνα και διαβήτη παίρνουµε τις γωνίες που έχουνε 
µέτρο το τριπλάσιο των αντίστοιχων κεντρικών γωνιών 
των κατασκευάσιµων κανονικών πολυγώνων. 
Στον πίνακα που παρατίθεται (σελ. 11) φαίνεται ποιες είναι 
οι γωνίες αυτές. Πρόκειται βεβαίως για γωνίες που 
προκύπτουν από τα κανονικά πολύγωνα και είναι 
προφανώς άπειρες. Ο αναγνώστης µπορεί να σχηµατίσει 
ακόµη µικρότερες γωνίες που τριχοτοµούνται µε κανόνα 
και διαβήτη. 
Και τώρα έρχεται λογικά το ερώτηµα «Υπάρχουν άλλες, 
εκτός από αυτές τις άπειρες γωνίες, που τριχοτοµούνται µε 
κανόνα και διαβήτη;». 
Θα απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό µε ένα ερώτηµα που 
πάλι µπορεί να ξαφνιάσει. 
«Μπορείτε να τριχοτοµήσετε µε κανόνα και διαβήτη τη 
γωνία που έχει µέτρο 20,25°;». 
Με µια µατιά στον πίνακα βλέπουµε ότι η γωνία αυτή δεν 
υπάρχει. Η απάντηση όµως είναι ότι η γωνία αυτή 
τριχοτοµείται µε κανόνα και διαβήτη. 
Ας δούµε γιατί, µε τη βοήθεια σχήµατος: ∆ίνεται η γωνία 
xΟy η οποία είναι µια από αυτές που είναι γνωστό ότι 
τριχοτοµούνται µε κανόνα και διαβήτη.(Σχ.8) 
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Σχήµα 8 
 
∆ιχοτοµούµε τη γωνία xOy (µε χάρακα και διαβήτη) και 
σχηµατίζουµε γωνία xOφ εφεξής της xOy και µέτρο ½ 
(xOy). Είναι προφανές ότι και η γωνία φΟy τριχοτοµείται. 
Αυτό σηµαίνει ότι όταν πολλαπλασιάζουµε το µέτρο µιας 
γωνίας που τριχοτοµείται µε 3/2=1,5 η προκύπτουσα 
γωνία τριχοτοµείται, και επειδή 20,25=3/2 x 13,5 η γωνία 
κ=20,25° τριχοτοµείται µε κανόνα και διαβήτη αφού η 
λ=13,5° τριχοτοµείται (βλ. πίνακα σελ.11).  
Άρα έχουµε µια ακολουθία γωνιών που τριχοτοµούνται µε 
αρχική γωνία µια από αυτές του πίνακα. Ας καταγράψουµε, 
σαν παράδειγµα τις γωνίες που τριχοτοµούνται µε βάση τη 
γωνία 9° (θέτουµε ως άνω όριο τις 360°).                 
α1=9°    
α2=9° x 3/2=13,5°   
α3=13,5 x 3/2=20,25° 
α4=20,25 x 3/2=30,375°       
α5=30,375 x 3/2=45,5625° 
α6=45,625 x 3/2=68,34375° 
α7=102,515625° 
α8=153,7734375° 
α9=230,66015625° 
α10=345,990234375° 
Γενικεύοντας µπορούµε να διατυπώσουµε την πρόταση:  
       «Αν η γωνία φx τριχοτοµείται τότε η ακολουθία Γ(ν)= 
φx.(3/2)ν δίνει γωνίες που τριχοτοµούνται (όπου φx το 
µέτρο της γωνίας). Άρα έχουµε άπειρες ακολουθίες γωνιών 
που τριχοτοµούνται µε χάρακα και διαβήτη».  
Η παράθεση πλήθους γωνιών και µάλιστα αρκετών µε 
πολλά δεκαδικά ψηφία έχει τη σκοπιµότητα να γίνουν 
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εύκολα αντιληπτές παρακάτω σκέψεις: Ας παρατηρήσουµε 
στον πίνακα τις γωνίες που τριχοτοµούνται. 
Βλέπουµε ότι: 
Α) Οι γωνίες που έχουν µέτρο φυσικό αριθµό, το άθροισµα 
των ψηφίων του αριθµού είναι 9. 
Β) Οι γωνίες που έχουν µέτρο δεκαδικό  µη περιοδικό 
αριθµό έχουν άθροισµα ψηφίων πολλαπλάσιο του 9.  
Γ) Οι γωνίες που έχουν µέτρο δεκαδικό περιοδικό, η 
περίοδος τους δίνει άθροισµα ψηφίων πολλαπλάσιο του 9. 
Επειδή οι γωνίες της πρώτης κατηγορίας έχουν ιδιαίτερη 
σηµασία (φυσικοί αριθµοί), όπως θα δούµε παρακάτω, 
υπάρχουν κι άλλες που όµως έχουν πάντοτε άθροισµα 
ψηφίων 9 ή πολλαπλάσιο του 9.  
Οι παρατηρήσεις αυτές µας οδηγούν στη διατύπωση της 
παρακάτω ΕΙΚΑΣΙΑΣ: 
«Το µέτρο µιας γωνίας που τριχοτοµείται, αν 
είναι φυσικός αριθµός ή µη περιοδικός 
δεκαδικός αριθµός, έχει άθροισµα ψηφίων 
που είναι πολλαπλάσιο του 9». 
Θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µία προσέγγιση προς αυτή 
την ΕΙΚΑΣΙΑ ασχολούµενοι σε αυτό το σηµείωµα µε τις 
γωνίες που έχουν µέτρο φυσικό αριθµό.  
Οι φυσικοί αριθµοί σύµφωνα µε τον πίνακα είναι: 

1) 360, 270, 216, 180, 135, 108, 90, 72, 54, 45, 36, 
27, 18, 9 

Οι φυσικοί αριθµοί, όµως, που έχουν άθροισµα ψηφίων 
πολλαπλάσιο του 9 (≤ 360) είναι: 

2) 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 ,108, 
117, 126, 135, 144, 153, 162, 171, 180, 189, 198, 
207, 216, 225, 234, 245, 252, 261, 270, 279, 288, 
297, 306, 335, 324, 333, 342, 351, 360 

Εµείς µπορέσαµε και τριχοτοµήσαµε όλες αυτές τις γωνίες 
µε κανόνα και διαβήτη, χρησιµοποιώντας τις µεθόδους που 
αναπτύξαµε προηγουµένως, αλλά και τη γνωστή πρόταση: 
«Η τριχοτόµηση µιας τυχαίας αµβλείας γωνίας ανάγεται 
στην τριχοτόµηση µιας οξείας γωνίας». 
Παρατηρούµε ότι όλες αυτές οι γωνίες έχουν µέτρο 
διαιρετό µε το 9. 
Τριχοτοµήσαµε επίσης, όπως δείξαµε παραπάνω, και 
άπειρες άλλες γωνίες µε µέτρο µη περιοδικό δεκαδικό 
αριθµό και άθροισµα ψηφίων διαιρετό πάντοτε µε το 9. 
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Αναρωτηθήκαµε λοιπόν τι γίνεται µε τις γωνίες που έχουν 
µέτρο περιοδικό δεκαδικό αριθµό. Τότε φτιάξαµε το  
πρόγραµµα «calculator», που έδινε την περίοδο 
οποιουδήποτε περιοδικού αριθµού. Με έκπληξη 
διαπιστώσαµε ότι οι γωνίες που έχουν µέτρο περιοδικό 
δεκαδικό αριθµό, έχουν περίοδο διαιρετή µε το 9. Είναι οι 
γωνίες που το µέτρο τους προκύπτει από τη διαίρεση του 
360 µε τους πρώτους του Fermat, ή τα πολλαπλάσια 
αυτών. Επειδή αυτό µας φάνηκε εντυπωσιακό 
αναρωτηθήκαµε αν συµβαίνει µόνο µε αυτούς τους 
αριθµούς και απευθυνθήκαµε στον καθηγητή µας των 
Μαθηµατικών  και µας έλυσε αυτή την απορία λέγοντας 
µας ότι ισχύει η εξής πρόταση: 
«Ο αντίστροφος κάθε πρώτου αριθµού και κάθε 
πολλαπλάσιο αυτού (του αντιστρόφου), έχει περίοδο 
διαιρετή µε το 9».    
Έτσι λοιπόν είδαµε ότι όποια γωνία  και αν τριχοτοµήσουµε 
είναι συµβατή  µε την εικασία µας. 
Περιµένουµε από σας να µας την επιβεβαιώσετε ή να µας 
την ανατρέψετε. 
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                                                ΠΙΝΑΚΑΣ  

 
 
 

 
 
 
 
Α/
Α 

Κανονικό 
Πολύγωνο 
(κατασκευά
σιµο µε 
κανόνα και 
διαβήτη) 

 
 
 

Κεντρική γωνία 
 

 
 

Γωνία που τριχοτοµείται 
  

(µε κανόνα και διαβήτη) 

1. 3-γωνο  360/3=120 120x3=360° 
2. 4-γωνο 360/4=90 90x3=270 °              
3. 5-γωνο 360/5=72 72x3=216° 
4. 6-γωνο 360/6=60 60x3=180° 
5.    8-γωνο 360/8=45 45x3=135° 
6. 10-γωνο 360/10=36 36x3=108° 
7. 12-γωνο 360/12=30 30x3=90° 
8. 15-γωνο 360/15=24 24x3=72° 
9. 16-γωνο 360/16=22,5 22.5x3=67.5° 
10. 17-γωνο 360/17 360/17x3=63.5294117647058823…°         
11. 20-γωνο 360/20=18 18x3=54° 
12. 24-γωνο 360/24=15 15x3=45° 
13. 30-γωνο 360/30=12 12x3=36° 
14. 32-γωνο 360/32=11,25 11.25x3=33.75° 
15. 34-γωνο 360/34=180/17 180/17 x 3=31.7647058823529411…°       
16. 40-γωνο 360/40=9 9x3=27° 
17. 48-γωνο 360/48=7,5 7.5x3=22.5° 
18. 51-γωνο 360/51 360/51x3=21.1764705882352941…° 
19. 60-γωνο 360/60=6 6x3=18° 
20. 64-γωνο 360/64=5,625 5.625x3=16.875° 
21. 68-γωνο 360/68=90/17 90/17x3=270/17° 
22. 80-γωνο 360/80=4,5 4.5x3=13.5° 
23. 85-γωνο 360/85 360/85x3=12.7058823529411764…° 
24. 96-γωνο 360/96=3,75 3.75x3=11.25° 
25. 102-γωνο 360/102 360/102x3=10.5882352941176470…° 
26. 120-γωνο 360/120=3 3x3=9° 
27. 128-γωνο 360/128=2,8125 2.8125x3=8.4375° 
28. 136-γωνο 360/136=45/17 45/17x3=135/17° 
29. 160-γωνο 360/160=2,25 2.25x3=6.75° 
30. 170-γωνο 360/170 360/170x3=6.3529411764705882…° 
31. 192-γωνο 360/192=1,875 1.875x3=5.625° 
32. 204-γωνο 360/204 360/204x3=5.2941176470588235…° 
33. 240-γωνο 360/240=1,5 1.5x3=4.5° 
34. 256-γωνο 360/256=1,40625 1,40625x3=4.21875° 
35.  272-γωνο 360/272 360/272x3=3.9  7058823529411764…° 
36. 320-γωνο 360/320=1,125 1,125x3=3.375° 
37. 340-γωνο 360/340 360/340x3=3.1764705882352941…° 
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Calculator 
 
 

 


