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H μη-Ευκλείδεια γεωμετρία συνιστάται από δύο γεωμετρίες βασισμένες 
σε αξιώματα στενά συνδεδεμένα με αυτά που προσδιορίζουν την Ευκλείδεια 
γεωμετρία. H μη-Ευκλείδεια γεωμετρία προκύπτει όταν είτε η απαίτηση του 
μέτρου "χαλαρώνει" (ότι δηλαδή η συνάρτηση μέτρο παίρνει τιμές όχι μόνο στο 
[0,+οο) αλλά και σε άλλα διατεταγμένα σύνολα), είτε το αξίωμα των 
παραλλήλων αντικαθίσταται με ένα εναλλακτικό. Στην τελευταία περίπτωση 
έχουμε την υπερβολική γεωμετρία και την ελλειπτική γεωμετρία, τις κλασικές μη-
ευκλείδειες γεωμετρίες. 

 

 

 

(Η ουσιαστική διαφορά με τις μετρικές γεωμετρίες είναι στην φύση 
των παράλληλων ευθειών. Το 5ο αξίωμα του Ευκλείδη, το αξίωμα των 
παραλλήλων, είναι ισοδύναμο με το αξίωμα του Πλέιφερ, που δηλώνει ότι, σε ένα 
επίπεδο 2 διαστάσεων, για κάθε ευθεία ε και σημείο A, εκτός της ε, υπάρχει 
ακριβώς μια ευθεία διερχόμενη από το A που δεν τέμνει την ε. Αντίθετα, στην 
υπερβολική γεωμετρία υπάρχουν άπειρες ευθείες διερχόμενες από το A που δεν 
τέμνουν την ε, ενώ στην ελλειπτική γεωμετρία, κάθε ευθεία διερχόμενη 
του A τέμνει την ε.) 

Άλλος τρόπος να περιγράψουμε την διαφορά μεταξύ αυτών των γεωμετριών είναι 
να θεωρήσουμε 2 ευθείες επ' αόριστον επεκταμένες σε ένα δισδιάστατο επίπεδο 
που είναι και οι 2 κάθετες σε μία 3η ευθεία: 

 Στην Ευκλείδεια Γεωμετρία οι ευθείες διατηρούν σταθερή απόσταση η μία 
από την άλλη ακόμα και αν επεκταθούν στο άπειρο, και είναι γνωστές ως 
παράλληλες. 

 Στην υπερβολική γεωμετρία "καμπυλώνουν" απομακρύνοντας η μία από την 
άλλη, αυξάνοντας την μεταξύ τους απόσταση καθώς η μία απομακρύνεται από 
τα σημεία τομής με την κοινή κάθετη; τέτοιες ευθείες συχνά αποκαλούνται 
υπερπαράλληλες. 

 Στην ελλειπτική γεωμετρία "καμπυλώνουν" η μία προς την άλλη και 
τέμνονται.  
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Και λίγη ιστορία… 

 

Από τους πρώτους επιστήμονες που έχουν αμφισβητήσει την οικουμενικότητα τις 
κοσμικές αναλογίες της Ευκλείδειας γεωμετρίας ήταν ο Lobachevsky. Για το 
πρώτο μισό του 19ου αιώνα αυτή η ιδέα ήταν επαναστατική. Ο Lobachevsky 
έφτασε σε μεγάλα ύψη φιλοσοφικών γενικεύσεων, και ήταν πολύ μπροστά από 
την εποχή του. 

Ο Lobachevsky στηρίχτηκε στο γεγονός ότι, αν και ο πραγματικός χώρος δεν 
υπόκειται στους νόμους της Ευκλείδειας γεωμετρίας, το άθροισμα των γωνιών 
ενός τριγώνου σε μια γιγαντιαία κοσμική κλίμακα θα είναι μικρότερη από ό, τι 2π. 
Οι κορυφές του πειραματικού αυτού τριγώνου επιλέχθηκαν ως εξής: μία κορυφή 
στη γη, τη άλλη στον ήλιο, και η τρίτη στο αστέρι Sirius.  Αν το άθροισμα των 
γωνιών ενός τριγώνου ήταν μικρότερο από ό, τι 2π, τότε η μη Ευκλείδεια 
γεωμετρία φαίνεται να είναι το καλύτερο όλων των πιθανών μοντέλων 
γεωμετρίας της φύσης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των μετρήσεων είχαν 
απογοητεύσει τον Lobachevsky. Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου ήταν 
μικρότερο από 2π, αλλά σε ένα τόσο μικρό ποσό που δεν υπερβαίνει το 
επιτρεπόμενο σφάλμα. Το ζήτημα παρέμενε ανοικτό, αν και ο Lobachevsky ήταν 
ακόμα πεπεισμένος στην μη Ευκλείδειότητα του πραγματικού χώρου. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο περιορισμένος χώρος που μπορεί να "δει" ο 
άνθρωπος με τα πιο ισχυρά αστρονομικά εργαλεία μας επιτρέπει να  
αμφισβητούμε  την Ευκλείδεια γεωμετρία. Πράγματι, τα αστρονομικά όργανα μας 
επιτρέπουν να βλέπουμε τα απομακρυσμένα μέρη Metagalaxy από εμάς σε 
απόσταση πολλών δισεκατομμυρίων παρσέκ (ένα παρσέκ είναι 3,26 έτη φωτός). 
Υπενθυμίζουμε ότι το φως ταξιδεύει με ταχύτητα 300.000 km / s. Έτσι, αν το 
σύμπαν είναι άπειρο στο χώρο και το χρόνο, το ορατό μέρος του χώρου μας είναι 
περιορισμένο. Σκεφτείτε Σχήμα 50. Το μαύρο χρώμα στην εικόνα είναι για εμάς το 
αόρατο μέρος του σύμπαντος. Εάν περιορίσετε το μέγεθος του σύμπαντος στο 
ορατό μέρος, θα ισχύει η γεωμετρία Lobachevsky. Παρ 'όλα αυτά, έχουμε κάνει μια 
ισχυρή υπόθεση, ο περιορισμένος χώρος. 

 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του Lobachevsky οι περισσότεροι επιστήμονες 
πίστευαν ότι οι ιδέες του μεγάλου Ρώσου επιστήμονα δεν έβγαζαν νόημα. Ο πάγος 



έσπασε μόνο το 1868, όταν συνέβησαν δύο σημαντικά γεγονότα που συνδέονται 
με τα ονόματα του ιταλικού μαθηματικού Eugenio Beltrami (1835-1900) και της 
γερμανικής μαθηματικού Bernhard Riemann (1826-1866). 

Στο έργο του «Η εμπειρία της ερμηνείας της μη Ευκλείδειας γεωμετρίας» ο 
Beltrami έδειξε ότι υπάρχει ένα πραγματικό σώμα, στην επιφάνεια του οποίου 
εφαρμόζεται η γεωμετρία Lobachevsky. Αυτή η εύρεση του ιταλικού μαθηματικού 
ήταν εντυπωσιακή: αποδείχθηκε ότι στον Ευκλείδειο πραγματικό κόσμο 
υπάρχουν αντικείμενα μη-Ευκλείδειας φύσης. 

 

Μία από τις επιφάνειες που εκτελούν τη γεωμετρία Lobachevsky, μπορεί να 
ληφθεί ως εξής. Εξετάστε την καμπύλη, η οποία ονομάζεται μια γραμμή αλυσίδας 
(Εικ. 51). (Αυτή η γραμμή ονομάζεται αλυσίδα, επειδή το σχήμα της γραμμής 
λαμβάνει ελεύθερα αιωρούμενα σε δύο σημεία της βαριάς αλυσίδας.) Ας 
φανταστούμε τώρα ότι η αλυσίδα κόβεται στο χαμηλότερο σημείο A. Τότε τα 
άκρα της αλυσίδας περιγράφουν μια καμπύλη, που ονομάζεται ισοεφαπτομενική 
καμπύλη (Εικ. 52). 

Αν παρατηρήσουμε στις οπτικές αναπαραστάσεις των μαθηματικών την ερμηνεία 
της καμπύλης αυτής, μπορούμε να καθορίσουμε το ακόλουθο χαρακτηριστικό για 
την ισοεφαπτομενική καμπύλη: το μήκος της εφαπτομένης, δηλαδή το μήκος του 
σημείου επαφής με το άξονα-x, είναι σταθερό. Σε αυτόν τον κλάδο η καμπύλη 
πλησιάζει άπειρα τον άξονα x. 

  



Καθώς, περιστρέφεται γύρω από τον άξονα των τετμημένων η ισοεφαπτομενική 
καμπύλη αποκτά επιφάνεια περιστροφής διπλωμένη στη δύο υποδοχές (Εικ. 53). 
Αυτή η επιφάνεια ονομάζεται ψευδοσφαίρα. Υποθέτουμε μια ευθεία γραμμή στην 
επιφάνεια της λεγόμενης «γεωδαιτικής»  γραμμής. Χωρίς να αποκαλύψει αυστηρά 
μαθηματική ουσία της έννοιας αυτής, θα εξετάσουμε "άμεση" σε μια γραμμή της 
ψευδοσφαίρας της μικρότερης απόστασης μεταξύ των σημείων στην επιφάνειά 
του. Ο Beltrami έδειξε ότι η ψευδοσφαίρα μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα μέρος του 
πλάνου του Lobachevsky. Το σχήμα 54 δείχνει ότι η «άμεση» β και γ, που διέρχεται 
από το σημείο Α, παράλληλα με την «άμεση» ένα. 

  

Ψευδοσφαίρα  ονομάζεται η επιφάνεια με σταθερή αρνητική καμπυλότητα. Εμείς 
λέμε ότι η επιφάνεια έχει αρνητική καμπυλότητα, αν το άθροισμα των καμπύλων 
γωνιών ενός τριγώνου είναι μικρότερη από 2π. Εάν χτισμένη στο αεροπλάνο 
Lobachevsky {(ή ψευδο επειδή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, διεξάγεται στην 
επιφάνεια του Lobachevskii γεωμετρία)}στο  τρίγωνο, μπορούμε αμέσως δούμε  
ότι το άθροισμα των γωνιών είναι μικρότερο από 2π (Εικ. 55). 



 

Υπάρχουν επιφάνειες θετική καμπυλότητα, δηλαδή Ε. Η επιφάνεια στην οποία το 
άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι πάνω από 2π. Το να βρούμε μια τέτοια 
επιφάνεια είναι πολύ απλό. Είναι, για παράδειγμα, η επιφάνεια της μπάλας. 
Υποθέτουμε "άμεση" στο πεδίο της κάθε μεγάλο κύκλο, τ. Ε o κύκλος, που 
περιήλθε στο σημείο τομής της σφαίρας από ένα επίπεδο που διέρχεται από το 
κέντρο της μπάλας. Στο γήπεδο παίρνουμε μια πολύ περίεργη γεωμετρία. 
Αποδεικνύεται ότι όλες οι γραμμές τέμνονται εδώ. Κατά συνέπεια, το πεδίο δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε Ευκλείδεια γεωμετρία ή τη γεωμετρία 
Lobachevsky. Όσον αφορά τα τρίγωνα, το άθροισμα των γωνιών είναι πάντα 
μεγαλύτερη από 2π. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το άθροισμα των γωνιών ενός 
τριγώνου μπορεί να είναι ίσο με 3π (Εικ. 56). 

 

Δεδομένου ότι έχουμε ήδη τόσο αρνητική και θετική καμπυλότητα της επιφάνειας, 
είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι εμφανίζεται η συνήθης Ευκλείδεια επίπεδο της 
μηδενικής καμπυλότητας. 

  



Ένα σοβαρό βήμα στην ανάπτυξη της μη Ευκλείδειας γεωμετρίας έγινε από τον 
Bernhard Riemann. 10 Ιουνίου, 1854 είχε δώσει μια  διάσημη διάλεξη "Από τις 
υποθέσεις που βρίσκονται στη βάση της γεωμετρίας" στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου του Gottingen. Το ακροατήριο αποτελούνταν κυρίως από 
πρόσωπα που δεν ήταν πολύ καλοί  μαθηματικοί. Ωστόσο, η διάλεξη του Carl 
Gauss, εκτιμήθηκε ιδιαίτερα, η διάλεξη Riemann περάσει απαρατήρητη στο 
μαθηματικό κόσμο. Μετά το θάνατο του Riemann (πέθανε πρόωρα από 
φυματίωση) το κείμενο της διάλεξης βρέθηκε μεταξύ των εγγράφων του από το 
γερμανό μαθηματικό Richard Dedekind. Η δημοσίευση το 1868 των υλικών αυτών 
έχει κάνει μια τεράστια εντύπωση στους μαθηματικούς. 

 

Στα αξιώματα του  Riemann περιλαμβάνεται η εξής φράση: Κάθε γραμμή που 
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη δεδομένη γραμμή την τέμνει. 

Αυτό σημαίνει ότι στη γεωμετρία Riemann δεν υπάρχουν παράλληλες γραμμές, το 
άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου σε αντίθεση με την Ευκλείδεια γεωμετρία 
και τη γεωμετρία Lobachevsky  είναι  πλέον 2π. Διαπιστώθηκε ότι η γεωμετρία 
του Riemann είναι συνεπής. Ο χώρος του Lobachevsky ήταν μία από τις ειδικές 
περιπτώσεις και ο  χώρος του Riemann. Επηρεάστηκε από αυτόν.  Κλείνοντας την  
ομιλία του ο Riemann είπε ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι της περιοχής που  ανήκει 
σε άλλη επιστήμη - φυσική, και πάνω από αυτό δεν μας δίνεται λόγος μέχρι 
σήμερα. 

Έτσι, η παρουσία των τριών λογικά άψογων και ίσων γεωμετρικών συστημάτων 
έχει οδηγήσει στη διατύπωση της ερώτησης: ποια είναι η γεωμετρία του 
σύμπαντος, ποια είναι η γεωμετρία του ενδο-ατομικό κόσμο; 



 Η σύγχρονη επιστήμη δεν μπορεί να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Αυτό το 
πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο από μια τεράστια συνεργασία  αστρονόμων, 
μαθηματικών, φυσικών, φιλοσόφων και κοσμολόγων (κοσμολογία - η επιστήμη 
του σύμπαντος ως ένα ενιαίο σύνολο). 

Η επιστήμη πιο κοντά στην απάντηση της ερώτησης σχετικά με τη γεωμετρία του 
σύμπαντος μετά την ανακαλύφθηκε στις αρχές του ΧΧ αιώνα. Ο μεγάλος φυσικός 
Άλμπερτ Αϊνστάιν (1879 - 1955) με την ειδική και γενική θεωρία της 
σχετικότητας. 

 

Θεωρήθηκε ότι η γενική θεωρία της σχετικότητας είναι το πρώτο παράδειγμα 
μιας καθαρά φυσικής θεωρίας, η οποία εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα ενός 
μαθηματικού άλματος προς το άγνωστο. 

Από τη γενική θεωρία της σχετικότητας συμπέρανε ότι ο χώρος είναι καμπύλος. 
Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι κοντά σε ένα σώμα με μια τεράστια μάζα (για 
παράδειγμα, κοντά στον ήλιο, τα αστέρια), οι νόμοι της νευτώνειας μηχανικής 
αλλάζουν και  η γεωμετρία του χώρου είναι μη-Ευκλείδεια. Είναι γνωστό ότι ένα 
από τα πιο κοινά μοντέλα είναι μια άμεση ακτίνα φωτός. Ωστόσο, το φως που 
διέρχεται από τον ήλιο ή αστέρι, υπό την επίδραση της βαρύτητας κάμπτει την 
τροχιά του. 

 Το 1916, η Ευρώπη αναδύεται από τον πόλεμο. Ο Αϊνστάιν ήταν εκείνη την εποχή 
στη Γερμανία, έτσι, ένα αντίγραφο του άρθρου του στάλθηκε στον άγγλο 
επιστήμονα Eddington από την ουδέτερη Ολλανδία. Το άρθρο αυτό καθόριζε την 
ουσία της θεωρίας της σχετικότητας. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν δεν είχε καμία αμφιβολία 
ότι η πρόσφατη έρευνα της θεωρίας του θα έβρισκε σύντομα την επιβεβαίωσή 
της. Ο Eddington ήταν τόσο εντυπωσιασμένος από το άρθρο του Αϊνστάιν που ο 
ίδιος, μαζί με τον αστρονόμο Dyson σχεδίαζε να οργανώσει δύο αποστολές για την 



πειραματική επαλήθευση της βαρυτικής καμπυλότητας του φωτός και της 
διασταύρωσης των δεσμών φωτός κοντά στον ήλιο. Ωστόσο, ήταν απαραίτητο να 
περιμένανε μέχρι το τέλος του πολέμου, καθώς και μια ηλιακή έκλειψη. Η ουσία 
του πειράματος ήταν να προσπαθήσουν να πάρουν μια εικόνα ενός αστεριού, το 
οποίο σε περίπτωση απουσίας του φωτός δεν θα ήταν δεν θα μπορούσε να είναι 
ορατό από τη Γη. Αυτή η εμπειρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πλήρη ηλιακή 
έκλειψη, αφού είναι αδύνατο να φωτογραφηθεί (Εικ. 57). 

 

(Μετά το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου η εκστρατεία ξεκίνησε στο χωριό 
Sobral της Βραζιλία, και από την άλλη - στη μικρό πορτογαλικό νησί Principe, που 
βρίσκεται στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Αφρικής. Αυτά τα μέρη είχαν 
ευνοϊκές συνθήκες για την παρατήρηση της ολικής ηλιακής έκλειψης, 29 Μαήου 
του 1919. Τα πειράματα επιβεβαίωσαν τις θεωρητικές προβλέψεις του Αϊνστάιν. 

Η ανακάλυψη της θεωρίας της σχετικότητας, η επέκταση των γνώσεων σχετικά με 
το σύμπαν μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν ως σύνολο δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ένα κατεψυγμένο και αμετάβλητο σύστημα. Αντίθετα, το σύμπαν είναι 
εγγενής σε μια αλλαγή του χώρου και τις μετρήσεις του χρόνου. 

Σημαντικά αποτελέσματα επέφερε επιστήμονας από τη Σοβιετική ένωση  
Αlexander Friedman (1888-1925). Στο πλαίσιο που αναπτύχθηκε από το μοντέλο 
Friedman του σύμπαντος βασίστηκε η υπόθεση ότι το σύμπαν είναι ομοιογενές, 
δηλαδή, η Ε (επιφάνεια με θετική καμπυλότητα) έχει την ίδια δομή σε όλα τα μέρη 
της. Φυσικά, μιλάμε για το σύμπαν ολόκληρο. Αν μιλάμε για μια σχετικά μικρή 
κλίμακα, τότε, φυσικά, η ετερογένεια του σύμπαντος θα είναι ορατή με γυμνό 
μάτι. O Friedman διαπίστωσε ότι όταν η πυκνότητα της ύλης στο σύμπαν είναι 
λιγότερη από μια σταθερή τιμή (κρίσιμη πυκνότητα), η καμπυλότητα του χώρου 
είναι αρνητική, αν η κρίσιμη πυκνότητα ξεπεραστεί, τότε ο χώρος έχει θετική 
καμπυλότητα. Τέλος, στην περίπτωση όπου η πυκνότητα είναι ίση με την κρίσιμη 
τιμή, η καμπυλότητα του χώρου είναι μηδέν. Έτσι, φαίνεται στον Friedman, υπό 



ορισμένες προϋποθέσεις ,ότι η γεωμετρία του σύμπαντος έχει αρνητική 
καμπυλότητα. 

Με βάση τη γενική θεωρία της σχετικότητας το 1922, ο Friedman κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι το σύμπαν πρέπει να επεκτείνει την πάροδο του χρόνου. 

Το μοντέλο του σύμπαντος ου Friedman,  ήταν έξοχη και επιβεβαιώθηκε 
πειραματικά μετά το θάνατο του Friedman από τον αμερικανό αστρονόμο Edwin 
Hubble (1889-1953). Ο Hubble, ενεργώντας εντελώς ανεξάρτητα από τον 
Friedman βρέθηκε αντιμέτωπος με μακρινά νεφελώματα. Ο Αϊνστάιν εκτίμησε τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από τον Hubble ως επιβεβαίωση των θεωρητικών 
διατάξεων του Friedman. Αργότερα χτίστηκε το μοντέλο της «επέκτασης» του 
σύμπαντος. 

Εγκατασταθεί από το Hubble το 1929. Η σχέση μεταξύ της ερυθρούς μετατόπισης 
των γαλαξιών και της απόστασης έγινε ένας από τον πιο σημαντικούς 
κοσμολογικούς νόμους, που είναι γνωστός ως «νόμος του Hubble". 

Το σύγχρονο επίπεδο της επιστήμης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο πραγματικός 
χώρος του σύμπαντος είναι καμπυλωτός και έχει μεταβλητής καμπυλότητα. 
Δεδομένου ότι η καμπυλότητα του Ευκλείδειο χώρο είναι μηδέν, τότε μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι ο χώρος του Lobachevsky έχει σταθερή αρνητική καμπυλότητα 
πιο κοντά στην γεωμετρία του σύμπαντος. 

 

 


