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ÚVOD

Vieme veľmi dobre, že nielen v matematike, ale aj v technických disciplínach zohrávajú veľmi dôležitú úlohu zobrazovacie metódy. Nestačí si niečo vymyslieť, alebo si vedieť predstaviť, ale treba vedieť to nakresliť takým spôsobom, aby na základe tej konštrukcie každý človek videl to isté. Neexistujú totiž „dvojzmyselné“ konštrukcie. Písať vo všeobecnosti o geometrických konštrukciách a o ich aplikáciách v technických vedných disciplínach by vysoko presahovalo rozsah a možnosti tohto zborníka, preto v ďalších riadkoch sa zameriavame hlavne na vývoj geometrických konštrukcií od najstarších čias až po súčasnosť a pokúsime sa o vytvorenie uceleného obrazu na ich použitie nielen v matematike.

STRUČNÝ VÝVOJ  GEOMETRICKÝCH KONŠTRUKCIÍ
Dôležitou úlohou geometrie je (medzi inými) konštrukcia geometrických útvarov z daných prvkov, pomocou daných pomôcok a danej vlastnosti. Jednoduché konštrukcie sa používali v praxi už pred vytvorením vedeckého poňatia geometrie ako vednej disciplíny. Euklides (365 – 300 pr. Kr.) prenášal uhly pomocou vety sss, kým Apolónius (260 – 190 pr. Kr.) odporúča použiť na ich prenášanie rovnoramenný trojuholník.
Zostrojovanie kolmíc sa robilo rozličnými spôsobmi. Túto úlohu riešil aj Euklides vo svojich Základoch. Arabský matematik Abul-Vafa (940 – 997) zostrojoval kolmicu na danú priamku v jej danom bode pomocou obvodového uhla nad priemerom kružnice.
Zostrojovanie rovnobežiek sa vo väčšine opiera o vlastnosti strán rovnobežníka, no v 16. storočí sa používala aj veta, že uhlopriečky v rovnobežníku sa navzájom rozpoľujú.
Pri riešení konštrukčných úloh bol v Platónovej Akadémii zavedený osobitný formálny postup, ktorý sa v podstate používa až dodnes. Po formulácii úlohy sa robil rozbor  a po ňom nasledovala vlastná konštrukcia a naostatok sa dokazovala jej správnosť. Použitie postupu riešenia konštrukčných úloh, zavedeného Platónom (427 – 347 pr. Kr.), si skoro vynútilo, aby sa pri riešení každej konštrukčnej úlohy skúmali podmienky, za ktorých je úloha riešiteľná, a ďalej, aby bol rozvinutý pojem „geometrického miesta bodov“, to znamená množiny bodov určitej vlastnosti, ktorý má veľký význam pri niektorých metódach riešenia konštrukčných úloh. Platón a jeho škola vyslovili požiadavku, aby sa pri konštrukciách používalo iba pravítko a kružidlo. Táto požiadavka v podstate znamená to, aby sa pri riešení konštrukčných úloh používali iba tieto dve základné geometrické konštrukcie:
	dvoma rôznymi bodmi viesť priamku,

z daného bodu opísať s daným polomerom kružnicu.
Pritom počet použitých základných konštrukcií pri riešení jednej úlohy mal byť konečný. Platónovu požiadavku prevzal jeho žiak Euklides do svojich Základov a preto konštrukcie, ktoré spĺňajú predošlé podmienky sa nazývajú euklidovskými konštrukciami.. 
Platónova požiadavka pri riešení konštrukčných úloh bola podnetom pre ďalšie podobné úvahy tohto druhu. Tak Lazare Carnot (1753 – 1823) a Charles Brianchon (1783 – 1864) na začiatku 19. storočia študovali konštrukcie, ktoré možno vykonať iba pravítkom. Najmä Brianchon kládol dôraz na to, aby sa tieto konštrukcie mohli používať v zememeračskej praxi a inde. Tak napríklad zostrojuje bodom A rovnobežku k priamke, ktorá je daná bodmi B, D, keď pozná stred úsečky BD. Konštrukcia sa robí na základe vety, že v každom lichobežníku ABDE priamka FG, kde F je priesečníkom uhlopriečok, G priesečníkom predĺžených ramien lichobežníka, rozpoľuje základňu BD.
Taliansky matematik Lorenzo Mascheroni (1750 – 1800) v knihe „Geometria del Compasso“ uvádza konštrukcie, pri ktorých sa používa iba kružidlo a dokazuje, že týmto spôsobom možno riešiť všetky úlohy, ktoré možno riešiť euklidovsky. Môžeme teda prostým použitím kružidla (bez pravítka) zostrojiť ďalšie body priamky, ktorá je daná dvoma bodmi, zostrojiť stred úsečky, ktorá je daná dvoma bodmi, zostrojiť pätu kolmice vedenej bodom, ktorý leží mimo priamky danej dvoma bodmi, zostrojiť priesečník dvoch priamok, z ktorých každá je daná dvoma bodmi a pod. bez rysovania hoci len jedinej úsečky alebo priamky na obrázku.
Iní matematici, ako napríklad  Johann Lambert (1728 – 1777),  Jean Poncelet (1788 – 1867), Jacob Steiner (1796 – 1863), skúmali konštrukčné riešenie geometrických úloh pri podmienkach, že okrem pravítka sa mohol použiť jediný pevný kruh narysovaný v rovine. Najmä nemecký matematik Jacob Steiner preskúmal túto otázku systematicky a dokázal, že týmto spôsobom možno teoreticky vykonať všetky euklidovské konštrukcie. Uvažovalo sa aj o konštrukciách, pri ktorých okrem rysovania priamok a úsečiek podľa pravítka bolo dovolené rysovať iba kružnice s tým istým polomerom. S týmito druhmi konštrukcií sa zaoberal už spomínaný sýrsky matematik Abul-Vafa a neskôr potom Albrecht Dürer (1471 – 1526), Leonardo da Vinci (1452 – 1519) a iní.
Ak pri geometrických konštrukciách pripustíme popri pravítku (bez kružidla) ešte pohyblivý pravý uhol, ako konštrukčný nástroj, budeme vedieť zostrojiť nielen všetky euklidovské úlohy, ako už poznal francúzsky matematik René Descartes (1596 – 1650), ale aj obťažnejšie úlohy, ktoré nemožno zostrojiť kružidlom a pravítkom.

ZÁVER
 Ešte dlho by sme dokázali menovať matematikov, ktorí sa zaoberali geometriou, respektíve priniesli nejaké nové výsledky v tejto oblasti, ale v tomto krátkom príspevku sme chceli len poukázať na určitý historický vývoj  v oblasti geometrických konštrukcií. Bohužiaľ, v bežnej školskej matematike a študenti nedozvedia o takých zaujímavostiach a takto strácajú kontakt s matematikou, ktorej cieľom je (medzi inými) učiť myslieť v súvislostiach. Bolo by užitočné sa zamyslieť nad vývojom jednotlivých matematických disciplín, zapracovať ich do učiva matematiky základných a stredných škôl a v neposlednom rade poukázať na ich využitie v každodennom živote.
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