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Η δύναµη ενός σηµείου Ρ ως προς έναν κύκλο (Ο, R) είναι µία σηµαντική έν-

νοια της Γεωµετρίας. Ας θυµηθούµε την πληθώρα και την ποικιλία των σχετι-

κών ασκήσεων καθώς και τις σηµαντικές εφαρµογές της. Για να απαντηθεί, 

τώρα, το παραπάνω ερώτηµα πρέπει να δούµε τη χρήση και την εξέλιξη του 

όρου «δύναµη» στα Μαθηµατικά.    
 

Όπως προκύπτει από διάφορα αρχαία συγγράµµατα, τον όρο «δύναµη» τον 

χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι έλληνες µαθηµατικοί1 µε την έννοια της «τιµής» ή 

της «αξίας». Με αυτήν την έννοα θεωρώ ότι χρησιµοποιείται και σήµερα όταν, 

για παράδειγµα, λέµε ότι δύο κλάσµατα που έχουν την ίδια αξία είναι ισοδύνα-

µα ή όταν δύο σχήµατα που έχουν το ίδιο εµβαδόν τα λέµε ισοδύναµα.  
 

Με την πάροδο του χρόνου ο όρος «δύναµη» σήµαινε το εµβαδόν ενός τετρα-

γώνου και στη συνέχεια ταυτίστηκε µε την έννοια του ίδιου του τετραγώνου. 

Γνωρίζουµε ότι ένα κυρτό πολύγωνο µετασχηµατίζεται σε ένα τετράγωνο µε 

το ίδιο εµβαδόν (τετραγωνισµός του πολυγώνου). Έτσι λοιπόν, δύο ισεµβαδικά 

κυρτά πολύγωνα έχουν το ίδιο εµβαδόν µε το ίδιο τετράγωνο, δηλαδή έχουν 

την ίδια «δύναµη», γι’ αυτό τα λέµε και ισοδύναµα.  
 

Στην άλγεβρα, ο όρος «δύναµη» όπως τον ξέρουµε, είναι πολύ πιθανό να καθι-

ερώθηκε ως εξής: Το εµβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς α είναι ίσο µε α⋅α 

(σύντοµα α2). Έτσι λοιπόν η τιµή της παράστασης α⋅α και συνεπακόλουθα και 

της α2 ονοµαζόταν δύναµη. Κατ’ επέκταση σήµερα κάθε γινόµενο της µορφής 

α
ρ
, όπου ρ ∈ IR λέγεται δύναµη.  

 

Στη Γεωµετρία, τώρα, έστω Ρ ένα εξωτερικό σηµείο ενός κύκλου (Ο, R). Αν 

ΡΑΒ είναι µία τέµνουσα και ΡΕ ένα εφαπτόµενο τµήµα του κύκλου αυτού, τό-

τε όπως γνωρίζουµε ισχύει: ΡΑ⋅ΡΒ = ΡΕ2 = ΟΡ2 - R
2
. Αυτό σηµαίνει ότι για 

οποιαδήποτε τέµνουσα ΡΑΒ του κύκλου τα ορθογώνια µε διαστάσεις ΡΑ και 

ΡΒ έχουν το ίδιο εµβαδόν µε το τετράγωνο πλευράς ΡΕ, δηλαδή όλα αυτά τα 

ορθογώνια έχουν την ίδια «δύναµη», που εξαρτάται µόνο από την θέση του 

σηµείου Ρ. Γι’ αυτό λοιπόν η τιµή της παράστασης ΟΡ2 - R
2
 ονοµάζεται δύνα-

µη του σηµείου Ρ ως προς τον κύκλο (Ο, R). 

                                                 
1
 ∆είτε και:  http://www.hdml.gr/pdfs/journals/1290.pdf 

 



Όµοια, αν Ρ είναι ένα εσωτερικό σηµείο του κύκλου (Ο, R) και ΑΡΒ οποιαδή-

ποτε τέµνουσα του κύκλου αυτού, τότε ισχύει ΡΑ⋅ΡΒ = R
2 

– ΟΡ2. ∆ηλαδή για 

οποιαδήποτε τέµνουσα ΑΡΒ τα ορθογώνια µε διαστάσεις ΡΑ και ΡΒ έχουν το 

ίδιο εµβαδόν µε το τετράγωνο που έχει πλευρά το ½ της χορδής του κύκλου 

που διέρχεται από το Ρ και είναι κάθετη στην ΟΡ. Γι’ αυτό, θα ταίριαζε στην 

περίπτωση αυτή να ονοµάζεται  δύναµη του σηµείου Ρ ως προς τον κύκλο    

(Ο, R) η τιµή της παράστασης R
2 

- ΟΡ2. Να σηµειωθεί ότι µερικοί συγγραφείς, 

όπως οι ∆. Κοντογιάννης και Β. Ντζιαχρήστος στο βιβλίο «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙ-

ΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ» (Αθήνα 1999), για εσωτερικό σηµείο Ρ ενός κύκλου 

(Ο, R) ορίζουν ως δύναµη του Ρ ως προς τον κύκλο (Ο, R) την τιµή της παρά-

στασης R
2 

- ΟΡ2
.  

 

Όµως στα περισσότερα βιβλία, όπως και στο σχολικό, για την έννοια της δύ-

ναµης σηµείου ως προς κύκλο κυριαρχεί ο παρακάτω ορισµός στον οποίον  

παρατηρείται ενιαία διατύπωση.  
 

Ορισµός: Αν (Ο, R) είναι ένας κύκλος και Ρ ένα οποιοδήποτε σηµείο του επι-

πέδου του, τότε η τιµή της παράστασης ΟΡ2 - R
2
 ονοµάζεται δύναµη του ση-

µείου Ρ ως προς τον κύκλο (Ο, R) και συµβολίζεται µε P
(O,R)

∆ , δηλαδή έχουµε:   

P 2 2
(O,R)

OP R∆ = − . 

 

Σ’ αυτό συνηγορεί και ο ∆ιανυσµατικός Λογισµός καθώς και η Αναλυτική Γεω-

µετρία που, όπως θα δούµε παρακάτω, δίνουν ενιαίες εκφράσεις για την παρα-

πάνω έννοια.  

 
Α. ∆ιανυσµατική έκφραση 
 

Αν Ρ είναι ένα σηµείο του επιπέδου ενός κύκλου (Ο, R), είτε εσωτερικό είτε 

εξωτερικό του κύκλου, τότε για οποιαδήποτε ευθεία που διέρχεται από το Ρ και 

τέµνει τον κύκλο στα σηµεία Α και Β το εσωτερικό γινόµενο των διανυσµάτων 

PA
uuur

 και PB
uuur

 είναι σταθερό και ίσο µε 2 2δ R− , όπου δ = (ΟΡ), δηλαδή ισχύει:  
 

2 2PA PB δ R⋅ = −

uuur uuur
. 

 

Παρατηρούµε ότι η τιµή του εσωτερικού γινοµένου PA PB⋅

uuur uuur
για οποιοδήποτε 

σηµείο Ρ του επιπέδου του κύκλου (είτε είναι εσωτερικό του κύκλου, είτε εξω-

τερικό, είτε και πάνω στον κύκλο) είναι ίση µε την δύναµη του σηµείου Ρ ως 

προς τον κύκλο (Ο, R), σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό. 
 

Να σηµειωθεί ότι στον αξιωµατικό τρόπο θεµελίωσης της Ευκλείδειας Γεωµε-

τρίας που πρότεινε ο H. Weyl η έννοια του διανύσµατος είναι πρωταρχική.  

 
Β. Αναλυτική έκφραση 
 

 Αν 2 2 0x y x y+ + Α + Β + Γ =  είναι η αναλυτική εξίσωση ενός κύκλου (Κ, R) 

στο καρτεσιανό επίπεδο xOy, τότε για κάθε σηµείο P( ,  )
o o

x y  του καρτεσιανού 



επιπέδου, είτε είναι εσωτερικό του κύκλου, είτε εξωτερικό, είτε πάνω στον κύ-

κλο, αποδεικνύεται ότι ισχύει:  
 

2 2 2 2δ R
o o o o

x y x y+ + Α + Β + Γ = − , 
 

όπου  δ = (KΡ). 
 

Και εδώ παρατηρούµε ότι η τιµή της παράστασης 2 2

o o o o
x y x y+ + Α + Β + Γ  για 

οποιοδήποτε σηµείο Ρ του επιπέδου του κύκλου είναι ίση µε την δύναµη του 

σηµείου Ρ ως προς τον κύκλο (Ο, R), σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό.  

 

 

Σηµείωση:  Ο όρος «δύναµη σηµείου ως προς κύκλο» εισήχθη στα Μαθηµα-

τικά τον 18
ο
 ή 19

ο
 αιώνα. Στα «Στοιχεία» του Ευκλείδη, στο βιβλίο 3 και στις  

προτάσεις 35 και 36 αναφέρονται τα θεωρήµατα που σχετίζονται µε τις ευθείες 

που τέµνουν έναν κύκλο και διατυπώνονται ως εξής:  

 

Βιβλίο 3 (Γ΄), πρόταση 35 (λε΄) 
 

 
 
Βιβλίο 3 (Γ΄), πρόταση 36 (λς΄) 
 

 
 

 

 

 


