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πνπ δεκνζηεύηεθαλ από ηνλ H. Minkowski. Η
Taxicab Γεσκεηξία δηαθέξεη από ηελ
Δπθιείδεηα Γεσκεηξία ζε έλα κόλν αμίσκα, ην
αμίσκα ηζόηεηαο ηξηγώλσλ Π - Γ- Π . Δλώ ε
Δπθιείδεηα Γεσκεηξία εκθαλίδεηαη σο έλαο
θαιόο ηξόπνο πξνζέγγηζεο θαη θαηαλόεζεο
ηνπ ‘θπζηθνύ’ θόζκνπ ε Taxicab γεσκεηξία
είλαη έλα θαιύηεξν κεραληζκόο γηα λα
πξνζεγγίζνπκε ηνλ ηερλεηό αζηηθό θόζκν πνπ
ν άλζξσπνο έρεη θηηάμεη.

Περίληψη – Το κείμενο ασηό παροσζιάζει μια μη
Δσκλείδεια Γεωμεηρία , ηην Taxicab Γεωμεηρία
όποσ με ηη τρήζη μιας άλλης μεηρικής
μελεηώνηαι οι μεηαβολές ηων ανηίζηοιτων
προηάζεων ηης Δσκλείδειας Γεωμεηρίας.

I. ΔΙΣΑΓΩΓΗ
ηελ εξγαζία απηή έγηλε πξνζπάζεηα γηα
κηα ζθαηξηθή παξνπζίαζε ηεο Taxicab
Γεσκεηξίαο κε ηξόπν αληίζηνηρν κε απηόλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζέκαηα ηεο Δπθιείδεηαο
Γεσκεηξίαο ζηελ δεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηόρνο ηεο εξγαζίαο
απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη κηα κε Δπθιείδεηα
Γεσκεηξία κε ηελ νπνία ζρεηηθά εύθνια
κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ ζπνπδαζηέο ησλ
ηειεπηαίσλ ηάμεσλ δεπηεξνβάζκηαο θαη
πξώησλ εηώλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
δηεπξύλνληαο ηελ νπηηθή ηνπο ζε ζέκαηα
Γεσκεηξίαο

ην πρώηο θεθάιαην νξίδνπκε ηηο έλλνηεο
ηεο Αθεξεκέλεο Γεσκεηξίαο θαη ηεο
Γεσκεηξίαο ύκπησζεο θαηαγξάθνληαο έλα
ζύλνιν αμησκάησλ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ
θαη εηζάγνπκε ην κνληέιν ηνπ Καξηέζηνπ ην
νπνίν είλαη έλα κνληέιν ησλ γεσκεηξηώλ
απηώλ. Καηόπηλ νξίδνπκε ηελ Μεηξηθή
Γεσκεηξία.
Υξεζηκνπνηώληαο δύν δηαθνξεηηθέο κεηξηθέο
εηζάγνπκε ηελ Δπθιείδεηα Γεσκεηξία θαη ηελ
Taxicab Γεσκεηξία , δύν κνληέια ηεο
Μεηξηθήο Γεσκεηξίαο.
ην δεύηεξν θεθάιαην αξρηθά κειεηάκε ηηο
πεξηπηώζεηο ππνινγηζκνύ ηεο απόζηαζεο ελόο
ζεκείνπ από κηαο επζεία γξακκή βξίζθνληαο
ηελ ειάρηζηε απόζηαζε από έλα ζεκείν ηεο
επζείαο. Δάλ ε γξακκή έρεη θιίζε θαηά
απόιπηε ηηκή κηθξόηεξε ηνπ 1 ή κεγαιύηεξε
ηνπ 1 ή ίζε κε 1 κεηξάκε ηελ απόζηαζε ηνπ
ζεκείνπ από ηελ γξακκή θαηά κήθνο κηαο
θαηαθόξπθεο επζείαο ζηελ πξώηε πεξίπησζε ,
θαηά κήθνο κηαο νξηδόληηαο επζείαο ζηελ
δεύηεξε πεξίπησζε ή θαηά κήθνο είηε κηαο
νξηδόληηαο είηε κηαο θαηαθόξπθεο ζηελ ηξίηε
πεξίπησζε. Καηόπηλ κειεηάκε ηηο κνξθέο ηεο
taxicab κεζνθαζέηνπ γηα δύν ζεκεία P1 θαη P2
(ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο P1P2) γηα ηηο
δηάθνξεο ζέζεηο ησλ P1 θαη P2 . Γίλεηαη ε
πεξηγξαθή ησλ θαηαζθεπώλ ηνπο θαζώο θαη ε
θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο.

II. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη εθηελήο
αλαθνξά ζηνπο ηξόπνπο πξνζδηνξηζκνύ
εμηζώζεσλ ησλ taxicab θσληθώλ ηνκώλ , ηεο
taxicab
κεζνθαζέηνπ
,
ηεο
taxicab
ηξηγσλνκεηξίαο θαη κάιηζηα ζε πνιιέο από
απηέο ηηο πεξηπηώζεηο νη απνδείμεηο ησλ ηύπσλ
είλαη πξντόλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ
εκθαλίδνληαη ζηελ κέρξη ηώξα ππάξρνπζα
βηβιηνγξαθία.
Η
κειέηε
ζρεηηθώλ
δεκνζηεύζεσλ ζπλέβαιε ζηελ νινθιήξσζε
απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε
έγηλε
πξνζπάζεηα
ζύγθξηζεο
ελόο
ζπκπεξάζκαηνο
ζηηο
δύν
γεσκεηξίεο,
Δπθιείδεηα θαη Taxicab ώζηε λα ηνληζηνύλ
νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο.

ΙΙΙ. ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ

Η Taxicab Γεσκεηξία είλαη κηα κε
Δπθιείδεηα Γεσκεηξία βαζηζκέλε ζηε taxicab
κεηξηθή , έλα κέινο κηαο νηθνγέλεηαο κεηξηθώλ
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ηξηγώλνπ ζηελ Taxicab Γεσκεηξία. Έπεηηα
ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα θάλνπκε
θαλεξό όηη ην θξηηήξην Π-Γ-Π (όπσο επίζεο
θαη ηα θξηηήξηα Γ-Π-Γ θαη Π-Π-Π ) δελ
ηζρύνπλ ζηελ Taxicab γεσκεηξία. ηελ
Taxicab Γεσκεηξία ππάξρεη έλα κόλν θξηηήξην
ηζόηεηαο ( ηαύηηζεο ) δύν ηξηγώλσλ πνπ είλαη
ην Π-Γ-Π-Γ-Π. Δπίζεο δίλνπκε δύν εθδνρέο
ηνπ Ππζαγνξείνπ Θεσξήκαηνο ζηελ Taxicab
Γεσκεηξία. Καηόπηλ , νξίδνπκε ηα θαλνληθά
πνιύγσλα
ζηελ Taxicab Γεσκεηξία θαη
πξνζδηνξίδνπκε πνηα θαλνληθά πνιύγσλα ηεο
Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο είλαη επίζεο θαλνληθά
πνιύγσλα θαη ζηελ Taxicab Γεσκεηξία..
πλερίδνληαο ππνινγίδνπκε ην εκβαδόλ ηνπ
ηξηγώλνπ δίλνληαο κηα εθδνρή ηνπ ηύπνπ ηνπ
Ήξσλα ζηελ Taxicab Γεσκεηξία. Σειηθά
δείρλνπκε
όηη έλα επζύγξακκν ηκήκα
δηαηξείηαη από έλα ζεκείν ηνπ θνξέα ηνπ ζηνλ
ίδην ιόγν ηόζν ζηελ Taxicab όζν θαη ζηελ
Δπθιείδεηα Γεσκεηξία γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη
όηη ην ζεώξεκα Θαιή ηζρύεη θαη ζηελ Taxicab
Γεσκεηξία.

ην παξαπάλσ ζρήκα ηα «ρξσκαηηζκέλα»
ρσξία θαη ην επζύγξακκν ηκήκα ΓΓ απνηειεί
ηε κεζνθάζεην ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο
ΑΒ
ην ηρίηο θεθάιαην δηεξεπλνύκε ηηο
θσληθέο ηνκέο ζηελ Taxicab Γεσκεηξία. Σν
θεθάιαην είλαη ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξα κέξε ,
όπνπ ζην θαζέλα δίλεηαη έκθαζε ζε κηα
θσληθή ηνκή. Ξεθηλάεη κε ηνπο Taxicab
θύθινπο θαη ζπλερίδεη κε ηηο Taxicab ειιείςεηο
, ηηο Taxicab παξαβνιέο θαη ηηο Taxicab
ππεξβνιέο
κε
δηάθνξα
ζέκαηα
θαη
παξαηεξήζεηο ζε θάζε ηκήκα.

taxicab θύθινο

Απηή ε κειέηε ηειεηώλεη κε ην έκηο θεθάιαην
όπνπ νξίδνπκε ην εζσηεξηθό γηλόκελν θαη ηε
λόξκα ζηελ Taxicab Γεσκεηξία θαη έπεηηα
πξνζεγγίδνπκε ην εζσηεξηθό γηλόκελν
γεσκεηξηθά. Δπίζεο ζπδεηάκε γηα θάπνηεο
ηδηόηεηεο ηνπ εζσηεξηθνύ γηλνκέλνπ θαη γηα ηηο
ηζνκεηξίεο ζηελ Taxicab Γεσκεηξία. Μεηά
από απηό κειεηάκε ην κήθνο θακπύιεο ζηελ
Taxicab γεσκεηξία. Σειηθά κειεηώληαο ηελ
Taxicab Γεσκεηξία ζηνλ Taxicab ρώξν ηξηώλ
δηαζηάζεσλ δίλνπκε ηνπο ηύπνπο ηεο
απόζηαζεο ελόο ζεκείνπ από κηα επζεία , ηεο
απόζηαζεο ελόο ζεκείνπ από έλα επίπεδν θαη
ηεο απόζηαζεο δύν επζεηώλ.

taxicab έιιεηςε

taxicab παξαβνιή

Γηα παξάδεηγκα ζηελ Taxicab Γεσκεηξία
νξίδνπκε
ην εζσηεξηθό γηλόκελν δύν


δηαλπζκάησλ α   α1 , α 2  θαη β   β1 , β 2  σο

taxicab ππεξβνιή

ην ηέηαρηο θεθάιαην αλαπηύζζνπκε ηελ
ηξηγσλνκεηξία ζηελ Taxicab γεσκεηξία ζην
επίπεδν. Γη’ απηό ηνλ ζθνπό αξρηθά νξίδνπκε
ην κέηξν ηεο γσλίαο ζηελ Taxicab Γεσκεηξία
ηελ ζρέζε ηνπ κε ην αληίζηνηρν κέηξν ζηελ
Δπθιείδεηα Γεσκεηξία θαη ηηο ηξηγσλνκεηξηθέο
ζπλαξηήζεηο cosT(ζ) , sinT(ζ) , tanT(ζ) and
cotT(ζ). Καηόπηλ πξνζδηνξίδνπκε ηνπο ηύπνπο
ηεο αλαγσγήο ζην 1ν ηεηαξηεκόξην θαη ηνπο
ηύπνπο ηνπ αζξνίζκαηνο θαη ηεο δηαθνξάο δύν
γσληώλ.
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ελώ νη ηζνκεηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
Taxicab Γεσκεηξία δει. ζην T2 είλαη

ην πέμπηο θεθάιαην κειεηάκε ηα ηξίγσλα
ζηελ
Taxicab
Γεσκεηξία.
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νη ηέζζεξηο ζπκκεηξίεο σο πξνο επζεία
S   x, y  x  0 , y  0 , y  x , θαη y  x
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ζηξνθέο
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νη

πξνθύπηνπλ από απηέο
Δπηπιένλ σο παξάδεηγκα αλαθέξνπκε όηη ε
taxicab
απόζηαζε
ελόο
ζεκείνπ
P0  x 0 , y0 , z 0  από
ην
επίπεδν
:
Ax+By+Cz+D=0
Ax 0  By0  Cz0  D
d T  P, 
max  A , B , C 

είλαη

IV. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Με αθεηεξία ηε κειέηε ηεο Taxicab
Γεσκεηξίαο γίλεηαη θαλεξό ζε ζπνπδαζηέο ησλ
ηειεπηαίσλ ηάμεσλ δεπηεξνβάζκηαο θαη
πξώησλ εηώλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε
πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο Γεσκεηξίαο σο ελόο
νηθνδνκήκαηνο όπνπ αλάινγα κε ηα ζεκέιηα ε
κνξθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ κεηαβάιιεηαη
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