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Ένα καθημερινό μάθημα,
μάλλον αδιάφορο για την πλειοψηφία

Συζητώντας για τον ορισμό
της διαμέτρου



Σχήµατα σταθερού εύρους



Θεώρημα:
«Από όλα τα σχήματα σταθερού εύρους, 

ο κύκλος έχει το μέγιστο εμβαδόν
και το τρίγωνο Ρελώ το ελάχιστο».



Το θεώρηµα του Barbier

Όλες οι καµπύλες
σταθερού εύρους d, 
έχουν περίµετρο πd.







Μηχανισμοί κατασκευής
καμπύλων με επιθυμητές

ιδιότητες
Ellipsograph3.flv



Πώς κατασκευάζουμε καμπύλες
σταθερού εύρους ;





Το τρίγωνο Ρελώ στην Αρχιτεκτονική



Τρίγωνο Ρελώ στην Αρχιτεκτονική



Κτίριο ελάχιστου εµβαδού



Σχέση του τριγώνου Ρελώ
με την κοπή μετάλλων

videoplayback.flv



Σχέδιο του Reuleaux για την
κατασκευή τετραγωνική «οπής»



Καμπύλη σταθερού εύρους
για την κοπή μετάλλων



Χειροκίνητος µηχανισµός Ρελώ



Πενταγωνική καµπύλη Ρελώ



Εικονική αναπαράσταση
της κίνησης τριγώνου Ρελώ µε

πρόγραµµα ∆υναµικής Γεωµετρίας



Υπόδειγµα µηχανισµού Ρελώ



Σχέδιο µηχανισµού για το άνοιγµα
τριγωνικής «οπής» από βιβλίο του Ρελώ, 

έκδοση του 1876



Franz Reuleaux (1829‐ 1905)
Γερµανός θεωρητικός της Μηχανικής και Μηχανολογίας



Για τη κατασκευή «τετραγωνικών
οπών», σχέδια του Leonardo Da Vinci



Ένα από τα σηµαντικότερα έργα για την Ιστορία
των µηχανών και της Μηχανολογίας



Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων
του Κολοράντο έχει ως έµβληµα

το τρίγωνο του Ρελώ



Εφαρµογές των καµπύλων σταθερού
εύρους στην Νοµισµατοκοπία



Τα νοµίσµατα «τύπου Ρελώ» απαιτούν λιγότερη ποσότητα
µετάλλου, ενώ είναι δεκτά από τους κερµατοδέκτες



Κίνηση τριγώνου Ρελώ
σε λωρίδα ευθειών



Βασική εφαρµογή των µηχανισµών Ρελώ. 
Οι κινητήρες Wangel



Τρίγωνο Ρελώ σε κινητήρα µηχανής



Ξύλινο οµοίωµα τριγώνου Ρελώ



Μοντέλο κινητήρα εσωτερικής καύσης, 
εφαρµογή των ιδιοτήτων του τριγώνου Ρελώ





Περιστροφική µηχανή Ρελώ



Μηχανισµός Ρελώ
για άντληση υγρών



Σχηµατική αναπαράσταση µηχανισµού Ρελώ



Από τη συλλογή µηχανισµών Ρελώ



Από τη συλλογή µηχανισµών Ρελώ



Από τη συλλογή µηχανισµών Ρελώ



Μηχανισµός
Ρελώ από βιβλίο

του 1899



Τι σηµαίνει κίνηση µε τροχούς Ρελώ;



Κίνηση σε «καµπύλη Ρελώ»



Ποδήλατο µε τροχούς Ρελώ για τους Ολυµπιακούς
αγώνες του Πεκίνου 2008



Και όμως κινείται!!



Ποδήλατο µε πενταγωνική
και τριγωνική ρόδα Ρελώ



Για τα στερεά σταθερού εύρους



Ένα βιβλίο υπόδειγµα για τις σχέσεις
Μαθηµατικών µε την Μηχανολογία,

τίτλος «Πόσο κυκλικός είναι ο κύκλος;»!



Ιδιότητα των στερεών
σταθερού εύρους



Τετράεδρο Meissner, 
ένα στερεό σταθερού εύρους



Στερεά σταθερού εύρους



Τετράεδρο Ρελώ, 
µια λανθασµένη εικασία



Τετράεδρα Ρελώ, ξύλινα οµοιώµατα



Το τρίγωνο Ρελώ
σε είδη καθηµερινής χρήσης



Μηχανική ερμηνεία της ιδιότητας του
τριγώνου Ρελώ



Το τρίγωνο Ρελώ
σε είδη καθηµερινής χρήσης



Οι ιδέες του Ρελώ, πηγή έµπνευσης
για την κατάκτηση

του κόσµου της Γνώσης



Παιδαγωγικά συµπεράσµατα
από την παρουσίαση

Περιγράφονται εκτενώς
στο κείµενο της εισήγησης

που υπάρχει στο CD.

Ευχαριστώ για την προσοχή
και το ενδιαφέρον σας

Α.Π.
















