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Fortale til 1'̂ ^ üdgave. 

Den Plan, som i naervaerende Laerebog er fulgt for Anord-

ningen og Fremstillingen af den elementaere Geometrie, 

afviger ikke i nogen vaesentlig Henseende fra den, som 

forlaengst har vaeret almindeligen vedtagen. Forfatteren 

har holdt sig til de bedste Mönstere, men af disse isaer 

til »Elemens de geometrie par Legendre». De Forsög, 

som undertiden ere blevne gjorte paa at give Fremstillingen 

en större systematisk Fuldendthed, have vistnok deres gode 

Hensigt, men de afstedkomme Ulemper i andre Retninger. 

En Hovedopgave er det nemlig at vedligeholde den Simpli-

citet i Fölgeordenen, som, ikke mindre end Skarpbeden 

og Klarheden, udgjöre Geometriens Saerkjende. Dog vilde 

det fornemmelig i en Laerebog for Begyndere vaere uprak-

tlsk at efterstraebe en anden Fordeling af Stoffet, naar 

nemlig en i formel Henseende mere fuldendt Inddeling 

alene künde opnaaes paa Bekostning af Fatteligheden og 

Klarheden i det enkelte. Derfor maae de i denne Retning 

hidtil gjorte Forsög betragtes som mislykkede, Det er 

imidlertid en Fordeel, som den elementaere Mathematik 

har fremfor andre Skolefag, at den ikke saa let kan tinder-

gives Modens Luner, men ved sit eiendommelige Indhold 
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og sin Methode besidder en vis conservativ Charakter, der 

formaaer at gjöre Modstand mod umodne Forbedrings-

forsög. Den elementaere Mathematik tvinger desuden til 

en Respect for Fortidens, ja endogsaa for Oldtidens, aan-

delige Praestationer, som maerkeligen contrasterer med den 

i mange andre Retninger herskende Foranderiighed i An-

skuelser, som kun vil lade det nyeste og det naermeste 

gjselde for tilstraekkelig godt. 

Naervaerende Laerebog indbefatter, hvad der saavel af 

Planimetrie som af Stereometrie almindeligen henregnes til 

den elementare Geometrie, med Udelukkelse af Trigono

metrie., med Hensyn til hvilken Forfatteren maa henvise til 

sin i Aaret 1837 udgivne »Trigonometrie», i hvilken de 

Resultater ere indeholdte, som forudsaettes ved de i Slut-

ningen af Planimetrien (Iste Cap., 4de Afsnit) og Stereo

metrien (2det Cap., 4de Afsnit) forekommende Saetninger, 

som ere stöttede paa Trigonometrien. — I de Raekker af 

Problemer, som i flere Hovedafsnit ere fremsatte og op-

löste, er en noget större Fuldstaendighed tilstede end den, 

man ssedvanligen Ander i Laerebögerne. At derimod Op-

lösningerne selv i flere Tilfaelde ere noget kort affattede, 

er skeet med Hensyn til, at det her for en stör Deel kom 

an paa at fremkalde Disciplens Selvvirksomhed; men det 

vil iövrigt vaere let for den sagkyndige Leerer at foretage 

et passende Udvalg, idet nogle Problemer, som ere af en 

lidt mere indviklet Natur, kunne, idetmindste ved den forste 

Laesning, forbigaaes. — Det forudsajttes iagttaget, at man 

lader Underviisningen i Arithmetik og Algebra paa en pas

sende Maade fremskride sideordnet med den geometriske 

ünderviisning, for at der ikke skal opstaae VanskeHgheder 

paa de Steder i Geometrien, hvor enten visse arithmetiske 



Begreber forudsaettes, f. Ex. Proportionalitet, Irrationalitet, 

eller hvor Beregninger udkraeves, f. Ex. med irrationale 

Rodstörreiser, Kjeedebrök, Oplösninger af algebraiske Lig-

ninger af Iste og 2den Grad. Flere Steder i Geometrien 

kunne afgive en Pröve paa om disse Regninger ere til

straekkelig indövede (som Exempel bemaerkes den reguleere 

Femtenkants Areal i Tabellen Pag. 121, som forudsaetter 

Reduction af et Udtryk sammensat ved Qvadratrödder). 

Med Hensyn tilEnkelthederne er der iövrigt kun nogle 

faa Gjenstande, hvorpaa det vil vaere nödvendigt her at 

gjöre opmaerksom. — Den bekjendte Vanskelighed ved 

Theorien af parallele Linier er fort tilbage til Spörgsmaalet 

om Relationen mellem de tre Vinkler i Trianglet, og den 

egentlige Vanskelighed er reduceret dertil, at enhver af 

Vinklerne maa ansees for besternt i Störreise alene ved 

de to andre Vinkler, uafhaengigt af deres mellemhggende 

Side. Dette fölger med Nödvendighed af, at Vinklerne 

have deres eget besternte Maal i den rette Vinkel, medens 

Linier alene kunne maales ved Henförelse til en vilkaarlig 

Laengde-Enhed. Det vilde altsaa vaere urimeligt, om nogen 

qvantitativ Relation skulde kunne finde Sted mellem de 

tre Vinkler i Trianglet i Forbindelse med en enkelt Side 

(man eftersee Indledn. Art. 4, Iste Cap. Art. 4, Art. 9 Till. 2, 

Art. 17 Till. 1, Art. 28 og 29). — Saetningen om den rette 

Linies Deling ved to vilkaarlige Punkter (IsteCap., Art.72,4"".), 

skjöndt paa sit Sted kun fremsat exempelviis, tör ikke for

bigaaes; thi herpaa gründe sig de vigtige Relationer mellem 

de anharmoniske Forholde paa Linien (Art. 99), som tjene 

til vaesentligen at lette Forstaaelsen af de harmoniske For

holde og Liniens harmoniske Deling som specielt indbe-

fattede i de anharmoniske Forholde og Liniens vilkaarlige 
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Deling. — I de stereometriske Laereböger bliver ikke sjeldea 

begaaet den Feil, at man forvexler Symmetrie med Con-

gruents, idet man nemlig ofte betragter som congruente 

to saadanne stereometriske Former, som alene ere sym-

metriske med hinanden, altsaa vel ligestore men ikke con

gruente. De Forklaringer og Theoremer, som have Hensyn 

paa denne Sag, ere derfor af Vigtighed; men Feilen er 

dog let at undgaae, naar först Opmaerksomheden er hieven 

henvendt derpaa. — Theorien af Polyedre har Forfatteren 

givet en lidt udförligere Behandling end den, hvorraed de 

fleste Laereböger lade sig nöie. Den er nemlig haade i 

sig selv vigtig og tillige for flere Anvendelser, f. Ex. Kry-

stallographien, uundv^rlig. 

Ved Correcturen af 2den üdgave har jeg tilladt mig: 

at gjöre en Bemaerkning for i Beviset for Saetningen i 

Art. 68, Iste Cap., og den forste S^tning i Art. 43, 2det 

Cap., at kunne undgaae Benyttelsen af Till^gget til Art. 60, 

Iste Cap., at fremh^ve de rene Tals Optraeden i Art. 69 

og 70, Iste Cap., at optage et simplere Beviis for Ssetningen 

i Art. 94, Iste Cap., og smaa sproglige Forandringer paa 

flere Steder. 

Augus t 1860. 

Fred. Kolling. 
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Indledning. 

1. iVlt , hvad der kan taenkes foröget eller formindsket 

og som kan oplöses i eensartede Dele, kaldes Störreise 

(quantum) og siges at besidde Storhed (quantitas). Alle 

herpaa grundede Sammenligninger (^Udmaalinger), forsaavidt 

de gjöres til Gjenstand for videnskabelig Betragtning, danne 

Indhold et af Mathematiken (mathesis). Denne Bensevnclse 

(fjta&7](Tic^ egtl. ünderviisning) er opstaaet i det gamle Graeken-

lands philosophiske Skoler, hvor Mathematiken udgjorde den 

forste og vigtigste Deel af underviisningen, da ved den for-

nemlig Aanden antoges at blive skaerpet og modnet, og Taenk-

ningen övet til at gjöre strenge og rigtige Slutninger. 

2. Störreiser kunne enten vaere discrete (adskilte) eller 

continuerte (samraenhaengende). De forste ere blolte Samlin-

ger af hvilkesomhelst eensartede fra hinanden adskilte En-

keltheder (f. Ex. en Menneskehob, en Dyreflok, en Steen-

bunke), saa at Störrelsens Grad eller Vcerdie maa angives 

ved et Tal. De sidste ere Heelheder, hvor ingen Adskillelse 

findes mellem hvilkesomhelst eensartede Dele (f. Ex. en 

Laengde, en Vaegt, et Tidsrum). 

3 . To eensartede continuerte Störreiser kunne stedsc 

sammenlignes i Henseende til deres Vaerdier. Det simpleste 

Tilfaelde er det, hvor den ene Störreise er nöiagtigen inde-

holdt et heeltAntal Gange, p, i den anden, (hvor p kan vaere 
Hamus : Elementwr Geometrie, | 



1 2 3 - - •)• Tages den forste som Enhed^ kan den anden 

siges at vaere lüg med Tallet p. Er derimod den ene af 

Störrelserne ikke indeholdt et heelt Antal Gange i den anden, 

men efterlader en Rest, kan det forekomme, at en tredie 

Störreise, mindre end de to andre , er nöiagtigen indeholdt 

et heeltAntal Gange, q^ i den ene, og et heeltAntal Gange, 

p i den anden. De to Störreiser forholde sig da til hinan

den som ? : p , og ssettes den forste = 1 , vil det brugte 

faelleds Maal vaere = - ^ , den anden af Störrelserne = -j-

(Tegnet -== betyder „ligestor med"). Et saadant Forhold^ 

nöiagtigen angiveligt ved to hele Tal, kaldes et commensura-

helt Forhold. To eensartede continuerte Störreiser staae i 

mcomm6nÄ«ra6e/( Forhold til hinanden, naar ingen tredie Stör

reise af samme Art er nöiagtigen indeholdt et heelt Antal 

Gange i enhver af dem, saa at Forholdet er uangiveligt i 

hele Tal. Det vil kunne udtrykkes approximativt (tilnaer-

raelsesviis) ved hele Tal med lige saa stör Nöiagtighed som 

man vil, idet biet Tallene ere tilstraekkelig störe; thi en 

hvilkensomhelst mindre eensartet Störreise tagen som Maal 

er i enhver af de forelagte Störreiser nödvendigen indeholdt 

et heelt Antal Gange med Tilföielse af en Rest, som er 

mindre end Maalet. Tages altsaa dette Maal tilstraekkelig 

lille, kunne Resterne blive saa smaa som man vii; men de 

to hele Tal, hvorved Forholdet approximativt udtrykkes, ere 

stedse större eftersom Maalet selv og derved ogsaa Resterne 

ere mindre, d. e. eftersom Tilnaermelsen bliver större. Da 

enhver continuert Störreise kan taenkes deelt i et hvilket-

somhelst Antal Hgestore Dele, kan man stedse antage det 

valgte Maal at vaere indeholdt et heelt Antal Gange i den 

ene af Störrelserne, saa at den ene af Resterne er nöiag

tigen = 0. 



4 . Naar man for üdmaalingen af continuerte Störreiser 

f en hvilkensomhelst Art har vilkaarligen fastsat en vis 

Cnhed, blive alle Vaerdierne angivne som rene Tal, som ere 

ationale eller irrationale^ eftersom disse Vaerdiers Forhold 

il Enheden ere commensurable eller incommensurable; thi 

ationale Tal ere de , som kunne nöiagtigen fremstüles ved 

formen —, idet p og g ere hele Tal (altsaa hele Tal ind-
^ 

jefattede for q = 1), men de Tal, som ikke kunne bringes 

Inder denne Form, kaldes irrationale. Vaeiges en anden 

5nhed, hvis Vaerdie henfört til den först brugte Enhed er 

)etegnet ved Ä , saa vil hiin forste Enhed blive = : — og 

ölgelig bliver en hvilkensomhelst Störreise, hvis Vaerdie för 

'ar ic, nu at fremstiHe ved -|-, d. e. Vaerdierne af den samme 

5törrelse forholde sig omvendt som de tilsvarende Enheder. 

Vaar derfor to eensartede Störreiser u og v staae i en be-

jtemt Afhaengighed af hinanden, saa at Vaerdien af u efter 

m vis Lov er besternt ved Vaerdien af v , saa kan denne 

Vfhaengighed kun taenkes saadan, at den lader sig udtrykke 

/ed -?^ ^ a, hvor «, uafhaengig af w og t?, frerastiller en 

'cen Talvaerdie; thi Forholdet ~ maa forblive det samme, 

)m ogsaa de Tal, hvorved Vaerdierne af u og v angives, 

ed Indförelse af en ny Enhed, begge forandres ved Multi-

)lication med en faelleds Factor. levrigt kan a selv enten 

aere constant^ altsaa n og v proportionale^ ^W^r variabel^ L Ex. 

ed at afhaenge af forskjellige variable Tal, hvis Vaerdier be

klemme Forholdet —. Derimod kan en enkelt Störreise u. 

5om kun lader sig udmaale ved en vilkaarlig valgt Enhed, 

amuligen bestemmes som afhaengig af rene Talvaerdier; thi 

Hsse vilde forblive de samme, medens u forandredes ved 

Henförelse til en anden Enhed. 

5 . Geometrien er den mathematiske Videnskab, som 

1* 



handler om Rumstörrelserne eller de i Rummet existerende 

Former, i Henseende til deres udmaaling som continuerte 

Störreiser og i Henseende til deres Figur, bestemt ved De-

lenes Beliggenhed i Rummet, 

6 , Rummet (spatium) er ubegraendset og udstrakt i det 

uendelige i alle Retninger. 

y. Et Punkt (punctum) er uden üdstraekning og anty-

der et Sted i Rummet. 

8 . Et Legerne (corpus) er en afskaaret Deel af Rummet. 

En Flade (superficies) er den üdstraekning i Rummet, hvor

ved et Legeme er begraendset eller adskilt fra det övrige 

Rum. En Linie (linea) er den üdstraekning paa en Flade, 

som begrsendser en afskaaret Deel af samme eller adskiller 

den fra den övrige Flade, — Graendsen for en afskaaret 

Linie er et Punkt. 

9» Fladen er faelleds Graendse for de to adskilte Dele 

af Rummet, som ligge hver paa sin Side af Fladen. Lige-

saa er en Linie faeHeds Graendse for de to adskilte Dele af 

Fladen, og et hvilketsomhelst Punkt i en Linie er faelleds 

Graendse for de to adskilte Dele af Linien. — Gjennem den 

samme Linie kan laegges en uendelig Maengde af Flader. 

Linien siges at ligge i enhver af disse Flader. Gjennem det 

samme Punkt kan laegges en uendelig Maengde af Linier. 

10» En Linie, som ligger i to forskjellige Flader, der 

hver isaer er udstrakt til begge Sider af Linien, kaldes disse 

Fladers Skjoeringslinie. Et Punkt, som ligger i to forskjellige 

Linier, hver isaer udstrakt til begge Sider af Punktet, kaldes 

disse Liniers Skjwringspunkt. Ogsaa kan et Legeme skjaeres 

af en Flade, og en Flade skjaeres af en Linie, idet Legemet 

er udstrakt til begge Sider af den skjaerende Flade, og Li-



nien er forlaenget til begge Sider af dens Skjaeringspunkt 

med Fladen. 

1 1 . Et Legeme, en Flade, en Linie kan hver isser vaere 

enten fuldkommen begraendset, endelig ^ eller vaere udstrakt i 

det uendelige. Et endeligt Legeras Begraendsning kaldes 

Legemets Overflade^ som siges at indslutte Legemet. En i 

sig selv tilbagelöbende Linie paa en Flade kaldes, med Hen

syn til den af samme indsluttede Deel af Fladen, Omkreds 

fperimeter). Begge Graendserne for en endelig Linie kaldes 

Endepunkterne. 

Anm. Et Legeme kan have indvendige Overflader, som 

afgraendse det fra indvendige Legemer, afskaarne fra 

det hele Legeme. Disse Overflader ere udvendige med 

Hensyn til disse afskaarne Stykker, som de indslutte. 

En Overöade er endelig uden at have nogen Om

kreds. En endelig Flade kan have indre Omkredse, 

hvorved visse Fladestykker afskjaeres. Et Belle (zona) 

er begraendset af to Omkredse, 

l U . En Linie er kun udstrakt efter dens Forlaengelse 

iller har kun een Dimension^ kaldet Leengde; en Flade har 

:o Dimensioner, et Legeme tre Dimensioner. Disse tre Sla^s 

Former maae henföres til vilkaarlige Enheder for at kunne 

idmaales, en Linie i Lwngde^ en Flade i Areal^ et Legeme 

Volumen, — For en Flades to Dimensioner anvendes un-

lertiden de saerskilte Benaevnelser Losngde og Brede^ for et 

Legems tre Dimensioner Lcengde^ Brede og Tykkelse (istedet-

br den sidste ogsaa Höide^ Dybde). 

1 3 . Mellem to Punkter kan kun drages een Linie, 

iom er mindre end alle andre, eller angiver Punkternes 

corteste Afstand (distantia). Den kaldes en ret Linie (recta). 

3en kan forskydes efter sin Retning til begge Sider, hvorved 
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ethvert af dens Punkter gjennemlöber den samme Linie. 

Den kan forlaenges i det uendelige til begge Sider, saaledes 

at den allevegne angiver den korteste Afstand mellem hvilke

somhelst to Punkter i samme. — Den rette Linie er bestemt 

ved to Punkter. Fra ethvert Punkt kunne rette Linier drages 

ud i aHe Retninger i Rummet. — En Curve eller krum Linie 

(curva) er en saadan, hvoraf ingen Deel er ret. 

1 4 . Et Plan eller en plan Flade (planum) er en Flade, 

i hvilken enhver ret Linie bestemt ved to Punkter af Fladen 

er heel beliggende. Planet er fölgelig udstrakt i det uende

lige. — En krum Flade er den, hvoraf ingen Deel er plan. 

1 5 . En plan Linie er en saadan, som heel ligger i et 

Plan. Den rette Linie er fölgelig en plan Linie. En Cirkel 

(circulus) er en plan Linie, hvis Punkter alle have den samme 

Afstand fra et bestemt Punkt i Planet. Dette Punkt kaldes Cen-

trum^ og Afstanden Radius. Naar en ret Linie, i Laengde lüg 

Radius, omdreies i Planet om det ene Endepunkt, som er 

fast, indtil den kommer tilbage i sin forste Stilling, saa vil 

det faste Endepunkt blive Centrum og det andet Endepunkt 

vil beskrive Cirklen. 

Anm. Den rette Linie og Cirklen tegnes (afsaettes), den 

forste ved Linealen (regula), den anden ved Passeren 

(circinus). 

1 6 . I den elementcere Geometrie undersöges alene de 

Former, som ere bestemte ved den rette Linie og Cirklen. 

Tillige deles Geometrien i Planimetrie og Stereometrie^ af hvilke 

den forste alene afhandler de Former, som ligge i Planet, 

hvorimod den anden kraever Betragtningen af Rummet med 

dets tre Dimensioner. 

I T . Den elementaere Geometrie fremstüles i den Form, 



den har modtaget ved den graeske Mathematiker Euclides^). 

Saetningerne ere strengt udsondrede fra hinanden og kunne 

henföres til folgende sex Arter: 

1^. En Grundscetning (axioma) fremstiller en Sandhed 

som umiddelbart given, idet dens Nödvendighed er i sig selv 

indlysende. (F. Ex. kun een Linie kan vaere den korteste 

mellem to Punkter). 

2 ^ . En vilkaarlig Scetning (placitum) indeholder et ü d -

sagn , hvorved Noget vilkaarligen fastsaettes, som ikke er 

gründet paa Nödvendigheden men blot vedtaget til Lettelse 

for Fremstillingen. (F. Ex. Valget af en Enhed for üdmaa

lingen af eensartede Störreiser). 

3 ^ . En Fordrings scetning (postulatum) er en saadan, 

hvorved Noget fordres udfört, hvis Mulighed er ligefrem 

indlysende. (F. Ex. at drage en ret Linie mellem to givne 

Punkter ; at drage en Cirkel i det givne Plan om et vist 

Centrum gjennem et givet Punkt). 

4^ . En Forklaring (definitio) giver en saadan Bestem

melse af et Begreb, at det fuldkomment adskilles fra alle 

andre. 

5^ . En LwrescBtning eller et Theorem (theorema) frem

stiller en Sandhed, som ikke er umiddelbart indlysende. 

Den indeholder en Forudsoelning (hypothesis j , bestaaende af 

en eller flere Betingelser, og en Fölgescetning (thesis). Den 

Raekke af Slutninger, hvorved Fölgesaetningen föres tilbage 

*) Han levede i Alexandrien under Ptoiemaeus Soter. De af ham 
forfaUede Elemenler (go*y*I«), som endnu haves, ere deelte i 13 Bö
ger, hvoraf Bögerne 1—6 afhandle Piaoimelrien, 7—10 Arithmetiken, 
11 — 13 Stereometrien. En 14de og 15de Bog (om de regulaere Lege
mer) ere af en noget yngre Forfalter, Alexandrineren Hypsicies. 
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til Forudsaetningen, saa at den derved med Nödvendighed 

begrundes, danne Laeresaetningens Beviis (demonstratio). 

6^. En Opgave eHer et Problem (problema) kraever No

get udfört, som kun er muügt ved en Raekke af Handlinger 

eller Operationer, hvis Gyldighed ikke er umiddelbart ind

lysende. üdförelsen kaldes Oplösning (solutio), for hvis Rig-

tighed maa gives Beviis. 

Foruden disse sex Tilfaelde af Hoveds(Btninger bemaerkes 

folgende underordnede Smtninger: 1^. Et Tillceg (corollarium) 

betegner en Laeresaetning, eller en Opgave med tilhörende 

Oplösning, der slutter sig til en vis Hovedssetning, idet Be

viset er ligefrem stöttet derpaa ved en enkelt let Slutning. 

2^. En LaanescBtning (lemma) er en Saetning, som blot ind-

skydes foran et Beviis for i samme at benyttes, men uden 

at den har Vigtighed nok til at udgjöre en selvstaendig Saet

ning i Systemet. 3 ^ . En Anmcerkning (scholion) indeholder 

en speciel Oplysning, som ikke hörer vaesenthgen med til 

Systemet, men dog ikke tör forbigaaes. 

1 8 . En Laeresaetning er almindeligen fremstillet i en 

hypothetisk Form: „Naar A er B^ maa C vaere i ) " , hvor B 

og D ere Praedicater til i og C som Subjecter. Saetningen 

er eensbetydende med: „Naar C ikke er D, saa kan Ä ikke 

vaere ß". Derimod vil af Saetningen ikke nödvendigen folge 

den^ ModsGBtningz „Naar C er D, maa A vaere B^\ hvor For-

udsaetning og Fölgesaetning ere blevne ombyttede, Denne 

Saetning tnaatte kraeve et saerskilt Beviis, hvorefter de to Saet

ninger tilsamraen vilde udtrykke, at Forudsaetningen „.4 er ß " 

indeholder en udelukkende Betingelse for Fölgesaetningen „C 

er D'% ligesom ogsaa omvendt. I Geometrien forekomme 

ogsaa saadanne partielle Modswtninger^ hvor alene en Deel 

af Forudssetningen er bleven ombyttet med Fölgesaetningen. 
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»isse ere da udelukkende Betingelser for hinanden, forsaa-

idt de övrige Dele af Forudsaetningen vedblive at vaere op-

^Idte. — Nogle Beviser i Geometrien ere antithetiske ^ be-

taaende i at man gaaer ud fra Antithesis d. e. Benaegtelsen 

f Thesis, og deraf gjennem Slutninger udleder en ürime-

ghed (reductio in absurdum). — En geometrisk Construction 

r en hvilkensomhelst Combination af rette Linier og Cirkler, 

om skulle successive afsaettes i Planet efter en bestemt Lov. 

•en kan enten fremstille Oplösningen af en forelagt Opgave 

Her blot udgjöre en Forberedelse (praeparatio), til hvilken et 

leviis maa stötte sig. 

1 9 . Almindelige Grundscetning er med Hensyn til Stör-

elsers Sammenligning: 

1^. Enhver Störreise er lüg Summen af alle dens Dele. 

2^. Enhver Störreise er större end hvilkensomhelst Deel 

f samme. 

3^ . To Störreiser, som ere ligestore med samme tredie, 

re indbyrdes ligestore (a = c og 6 ^ c give a = 6). 

4^. En Störreise, som er större eller mindre end den 

ne af to ligestore Störreiser, er ogsaa större eller mindre 

nd den anden [a'> c og b^c give a>fc , a <; c og 5 ^ c 

ive a <; 6). 

5^. En Störreise, som er större end den störste af to 

ligestore Störreiser, er ogsaa större end den mindste (a>-& 

g & > c give a > c). 

6^. En Störreise, som er mindre end den mindste af 

\ uligestore Störreiser, er ogsaa mindre end den störste 

i < 6 og 5 <; c give a < c). 
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Forste Capitel 
^ Planimetrie. 

Forste Afsnit. 

Fundamentalscetninger om ret Linien Vinkler^ Triangler^ 
Paralleler^ Cirklen. 

§ I. Ret Linie. 

1. 1 0 geometriske Former (f. Ex. to Linier, to Flader, 

to Legemer) kunne vaere hinanden aldeles lige baade i StÖr-

relse og i alle enkelte Deles gjensidige Beliggenhed, saa at 

den ene Form er en blot Gjentagelse af den anden, frem-

kommen ved Forflyttelse til et andet Sted i Rummet, Saa

danne to Former siges at vaere congruente^ og Ligheden mel

lem dem kaldes Congruents; thi ved Forflyttelse. til det samme 

Sted kunne de bringes til at falde aldeles sammen i en 

eneste Form (at congruere^ at daekke hinanden). — To con

gruente Former ere stedse lige i Störreise; men omvendt 

kunne to Former vaere lige i Störreise uden Congruents. 

Ä* Theorem. To endelige rette Linier, som ere lige i 

Störreise (have samme Laengde), ere congruente. 

Vi forudsaette (Fig. 1) Linien*) ab = AB. Antages ab 

forflyttel, saa at Endepunktet a laegges paa ^ , samt ab henad 

) üdlrykket „Linie" bruges ofle for Kortheds Skyld istedetfor 
5,ret Linie", hvor ingen Misforslaaelse kan befrygtes. 
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Iß, saa maa 6 falde enten i AB selv mellem A og ß , saa-

om i P , eller i Forlaengelsen af J ß , som i Q^ eller i ß, 

aa at ab aldeles congruerer med ^ P , med AQ ^ eller med 

Iß, thi kun en eneste ret Linie kan drages mellem to Punkter. 

)ersom nu b faldt enten i P eller Q^ vilde man have, i forste 

Tilfaelde ab^=AP^ altsaa ab <C AB^ i andet ab = AQ^ altsaa 

ib > AB. Begge Dele stride mod Forudsaetningen. Altsaa 

naa b falde i B eller ab congruere AB. Ligesaa, naar a 

aegges paa ß og ab henad ß , maa b falde i A^ fölgelig ab 

;ongruere BA. 

3 . Problem. Naar to endelige rette Linier ere afsatte, 

it bestemme de to andre, som ere lige med deres Sum og 

leres Difl*erents. 

Linierne ab og AB (Fig* 2) ere givne. Den ene, f. Ex. 

iß., forlaenges udover det ene Endepunkt ß , og paa For-

aengelsen afsaettes BQ = ab. Man vil da have ABQ == AB 

•\~ BQ = AB-\-ab. — Afsaettes fra det ene Endepunkt A 

if den större Linie AB og i Retningen AB et Stykke AP = 

tft, vil man have det övrige Stykke PB = AB"— AP == AB — ab. 

Tillaeg. Ligeledes afsaettes let en Linie, som er et 

ist heelt Multiplum af en given Linie. 

.Anm. Disse Constructioner udföres ved Lineal og Passer. 

l 4 . Naar to endelige rette Linier skulle staae i et givet 

ommmensurabelt Forhold til hinanden, - ^ , hvor ^ og g ere 

lele Tal, maa en tredie Linie som det faelleds Maal kunne 

ifsaettes nöiagtigen p Gange henad den ene Linie, q Gange 

lenad den anden. Den endelige rette Linie, der som Enhed 

ikulde tjene til hvilkesomhelst rette Liniers udmaaling, er 

ilkaarlig. Den maa vaere forud afsat for derefter at kunne 

lenföres paa andre rette Linier. Den vil ikke kunne defi-
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neres saaledes, at den ved en umiddelbar Construction kan 

erholdes afsat. 

Anm. Det franske Meter H er bestemt som j^ -^J^^^^ 

af Jordens Omkreds maalt ved Meridianen gjennem 

Paris. En dansk Fod (') = 0'»,3139 (eller 139,13 

Pariser Linier). | 

§ IL Vinkler. 

5 . To rette Linier (Fig. 3 ) , AB, AC, dragne ud fra 

samme Punkt, A^ siges at danne en Vinkel (angulus) med 

hinanden, som tjener til at maale disse Liniers större eher 

mindre Afvigelse fra hinanden i Stilling. A er Vinklens 

Toppunkt eller Vinkelspids (vertex), Linierne ^ ß o g i C , uden 

Hensyn til deres Laengder, kaldes Vinklens Been eller Sider 

(crura, latera), og Vinklen selv er betegnet ZjBAC eHer 

Z CAB. Den betegnes ogsaa kortere ved JL A (Bogstavet ved 

Toppunktet) eller /^m (et Bogstav indskrevet mellem Vinkel-

benene). — Naar det ene Been AC er fast, men det andet 

AB omdreies om J , vil Vinklen voxe eller aftage, eftersom 

Omdreiningen skeer til den ene eller den anden Side, fra 

eller imod ^C. Naar ^ ß og i C falde sammen, e r Z . ß i C = = 0 . 

Anm. Den her definerede Vinkel bliver til Forskjel fra 

andre Slags af Vinkler, som i Geometrien forekomme, 

ogsaa benaevnet som en plan VinkeL 

^6^ Theorem. Ligestore Vinkler ere congruente. 

Vi forudsaette (Fig. 4) /.bac = Z, BAC. Man taenke sig 

a lagt p a a i , dernaest ab henad J ß , og Z. bac dreiet om AB 

indtil den falder i Planet BAC til den Side, hvor AC ligger. 

Dersom nu ac kom i en Stilling AP eller ÄQ^ paa den ene 

eller den anden Side af iC , vilde man have, i forste Tilfaelde 

Zbac = Z ß^P , altsaa Z.bac< Z BAC^ i andet Z bac = 
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1 ß^O? altsaa /ibac> A BAC. Begge Dele stride mod For-

idsaetningen. Altsaa maa ac falde paa AC eHer Vinklerne 

ac og BAC maae congruere. Ligesaa, naar ab laegges paa 

iCy vil Z.bac dreiet om AC lade ac falde paa ^ ß , saa at 

:! fcac congruerer med Z C^ß. 

Anm. En Vinkel, ligesom en endelig ret Linie, vjl efter 

omdreiet Stilling congruere sig selv, idet Vinkelbenene, 

ligesom Liniens Endepunkter, have byttet Plads. 

y . Naar fra Toppt*nktet A (Fig. 4) af en Z BAC en 

liinie AP drages ud mellem Vinkelbenene, saa deles derved 

/ BAC i to mindre Vinkler ß ^ P og CAP^ saa at man har 

/: BAC= A BAP - f Z CAP^ altsaa ogsaa Z BAP = Z BAC 

— ACAP^ ZCAP = Z BAC— /L BAP. Herved er tillige 

:)estemt, i hvilken Betydning en Vinkel kan vaere et hvilket

somhelst heelt Multiplum af en anden Vinkel, og alminde-

igen to forskjellige Vinkler staae i et hvilketsomhelst^j com-

mensurabelt eller incommensurabelt. Forhold til hinanden. 

Tillaeg. Naar af fire Linier dragne ud fra et Punkt 

le to danne ligestore Vinkler til samme Side med de to 

andre, saa er Vinklen mellem de to forste lüg Vinklen mel

lem de to sidste; thi naar (Fig. 4) Z. QAP = Z CAB og 

fra begge drages Z C^P, erholdes Z QAC = Z PAB. 

Ligesaa, naar man har Z QAC = Z PAB og tu begge laeg

ges Z C iP , erholdes Z QAP = Z CAB. 

8* To Vinkler, som ligge paa forskjellige Sider af et 

faelleds Been, og hvis andre Been ere modsatte Forlaengelser 

af en ret Linie, kaldes Nabovinkler^ saasom (Fig. 5) Z BAD 

og Z X>iC, idet BAC er een ret Linie. — En Vinkel, som 

er lüg med sin Nabovinkel, kaldes en ret Vinkel (angulus 

rectus), saasom (Fig. 6) Z BAD = Z DAC =^ R^ hvilket Bog

stav tjener til at betegne Vinklen som ret. Den rette Vin-
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kels Been siges at vaere lodrette eller perpendiculcere paa hin

anden (lineae perpendiculares), hvilket betegnes (Fig. 6 ) : 

DA -^ AC eher CA -i- AD^ ogsaa DA - L BC. 

9 . Theorem. Alle rette Vinkler ere ligestore. 

Vinklerne dac og DAC (Fig. 7) forudsaettes rette. Laeg

ges a paa A samt ac henad AC og böies Z dac ned i Planet 

DAC^ saa maa ad enten falde paa den ene eller anden Side af 

AD^ saasom paa ^ P eller ^ Q , eller ogsaa paa selve Linien ^D . 

Drages Linien AB som ForlaengelsCv af AC og antages ad at 

falde paa AP^ saa er Z P^C ret eller Z P . 4 6 ' = Z P ^ ß ; men 

dette er umuligt, thi ifölge Forudsaetningen er Z DAC ^= 

Z DAB og man har Z P ^ C < Z Ö^C, Z P ^ ß > Z D^ß . Lige

saa kan ad ikke falde paa AQ. Fölgelig maa ad falde paa 

yJD, saa at Z dac = Z J D ^ C 

Tillaeg 1. Fra et Punkt A (Fig. 8) i en ret Linie 

BC kan kun een Linie drages ud, i det givne Plan, -J- ßC, 

hvilket kaldes at opreise (elevare) en Perpendiculaer paa BC 

fra A. Er denne Perpendiculaer fremstillet ved AD og er 

dens modsatte Forlaengelse AE., maae de fire Vinkler om A^ 

nemlig BAD^ DAC^ CAE^ EAB^ alle vaere rette, fölgelig lige

store. 

l Tillaeg 2. Da den rette Vinkels Störreise er besternt, 

vil enhver anden Vinkel vaere bestemt alene ved det Tal, 

rationalt eller irrationalt, som udtrykker dens Forhold til den 

rette Vinkel. üdmaalingen af Vinkler er altsaa vaesentlig 

forskjellig fra üdmaalingen af Laengder (Art. 4) . 

I O L Theorem. To Nabovinkler udgjöre tilsammen to Rette. 

BAC CFig. 9) er en ret Linie og ved AD ere begge 

Nabovinklerne bestemte, Z BAD og Z DAC. Antages fra A 

opreist AE - L ßC, haves 

ZBAE = ZEAC = ß, 
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altsaa Z BAE + Z EAC = 2 ß , men Z EAC = Z £^/> -|-

Z D^C, fölgelig 

Z ß ^ £ + Z £ i D + Z DAC = Z ß^Z> - f Z i)^C = 2R. 

TiUaeg 1. Modsaetningen, to sammenstödende Vinkler 

tilsammen udgjörende to Rette ere Nabovinkler, bevises an-

tithetisk. 

"Ti l laeg 2. Naar et hvilketsomhelst Antal af Vinkler 

om et faelleds Toppunkt A (Fig. 8) ere stillede umiddelbart 

efter hinanden, saa at hvilkesomhelst to paa hinanden fol

gende ere sammenstödende, og Vinklernes Sum enten er ß , 

2 ß , 3 ß eller 4 ß , maae de yderste Been vaere respective 

AB og AD^ Aß og AC, AB og AE^ eller de falde sammen 

begge i AB^ de to Linier BAC og DAE antagne perpendicu-

laere paa hinanden. Er det ene yderste Been AB og Vin

klernes Sum enten under eller over en af de anförte Vaerdier, 

maa det andet yderste Been falde indenfor eller udenfor den 

dertil svarende Graendse. Modsaetningerne til alle disse en

kelte Saetninger bevises antithetisk.^ 

1 1 . Theorem. Naar to rette Linier overskjaere hinan-

den, blive de modstaaende Vinkler, Topvinklerne^ ligestore. 

Ved Overskjaeringen (Fig. 10) af BAC og DAE frem-

komme to Par af Topvinkler, Z BAD og Z CAE^ ligeledes 

Z CAD og Z BAE. Man har (Art. 10) 

Z BAD + Z CAD = 2 ß, Z CAE + Z CAD = 2 ß , 

fölgelig Z BAD + Z CAD = Z CAE + Z CAD eher Z BAD 

= Z CAE. Ligesaa erholdes Z CAD = Z BAE. 

T i l l a e g l . Modsaetningen bevises antithetisk: naar fra 

et Punkt A i en Linie BAC Linier ere dragne ud til begge 

Sider, AD og AE^ saaledes at de modvendte Vinkler ere 

ligestore, Z BAD = Z CAE^ saa ere disse Vinkler Top

vinkler, d. e. DAE er een ret Linie. 
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Tillaeg 2. De fire Linier, som halvere Vinklerne dan-

nede ved to Liniers Overskjaering, udgjöre to hinanden skjae

rende perpendiculaere Linier. Naar nemlig (Fig. 11) J F , 

AG^ AEI.^ AK halvere de fire Vinkler (de samme som i Fig. 

10), haves de modstaaende Vinkler DAF og GAE ligestore, 

som de halve Topvinkler, saa at FAG er een Linie (Till. 1), 

og ügesaa HAK. TiHige er Z HAF = Z HAD -f- Z DAF 

= ß, eftersom Z HAD og Z DAF ere de halve af Z CAD 

og Z DAB^ der tilsammen udgjöre 2 ß ; fö\ge]ig HAK-^ GAF. 

Til laeg 3. En Linie, som halverer en Vinkel, maa 

forlaenget halvere den modvendte Vinkel, hvorved den forste 

udfyldes til 4 ß . 

1 2 . Vinkler, som ikke ere rette, kaldes almindeligen 
v"~ -

skjoBve Vinkler (a. obliqui). To Vinkler, som tilsammen ud

gjöre 2 ß, kaldes Supplementvinkler (a. supplementäres); ere 

de tillige skjaeve, maa den ene vasre < ß, hvilket kaldes en 

spids V. (a. acutus), den anden > fi og < ; 2 ß , hvilket kal

des en stump V. (a. obtusus). To spidse Vinkler, som til

sammen udgjöre ß , kaldes Complementvinkler (a. complemen-

tares). En Vinkel < c 2 ß kaldes en convex eller ophöiet V., 

en Vinkel > 2 ß og <; 4 ß en concav eller huulY.^ en Vin

kel = 2 ß hedder undertiden en lige V. 

§ m. Triangler. 

1 3 . En endelig Deel af Planet, hvis Omkreds er en 

hvilkensomhelst i sig tilbagelöbende plan Linie, kaldes en 

Planfigur. Er Omkredsen alene dannet af rette Linier, hed

der den en ref/in^i Planfigur eller en Polygon eller Mangekant 

(polygonum). De enkelte rette Linier, som danne Polygonens 

Omkreds eller Perimeter, kaldes Sidcrne^ og ved 4o paa hin

anden folgende Siders Sammenstöd dannes en Polygonvinkel. 
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Mdernes Antal er det samme som Polygonvinklernes, og maa 

detmindste vaere tre, efterdi to Linier alene kunne danne en 

^^inkel. Eftersom dette Antal er t re , fire, fem, o. s. v., 

siges Polygonen at vaere tresidet^ fiirsidet, femsidet o. s. v., 

iller den kaldes et Triangel eller en Trekant (triangulum, 

.rigonum), en Fiirkant (quadrangulum, tetragonum), en Fem

kant (pentagonum) o, s. v. Trianglet benaevnes efter Vinkel-

jpidserne, nemlig A ABC (Fig. 12). 

I J : . Theorem. I et Triangel er hver Side mindre end 

5ummen af de to andre. 

Man har (Fig. 12) AC <Z AB + BC ^ efterdi den rette 

L.inie er den korteste mellem to Punkter A og C. Ligesaa 

l ß < ^ C + ß C , ß C < ^ ß + JC. 

Til laeg. 1 et Triangel er hver Side större end de an-

Ires Differents (c^a—b er det samme som b -j-c>a). 

1 5 . Theorem. Naar fra et Punkt O (Fig. 13) indenfor 

)mkredsen af et Triangel ABC drages Linier, OA og Oß, 

il den ene Sides Endepunkter, ville disse tilsammen vaere 

lindre end Summen af de to andre Sider, AC og BC. 

Naar AO forlaenges til Skjaeringspunktet P med Siden 

fC, haves (Art. 14) Oß < OP -f ß P , altsaa OJ - f Oß < 

P + PB^ men J P < i C + PC, altsaa OA-^ OB<AC i-BC^ 

16»^ Theorem. Naar to Sider og den indsluttede Vin-

el have de samme Störreiser i to Triangler, saa ere disse 

riangler congruente. 

1 de to Triangler (Fig. 14) ABC og DEF haves AC — 

iF, AB = DE^ ^ = 2)*). Laegges Punktet D paa A og DE 

enad AB^ saa vil DF kunne falde henad AC formedelst 

*J Vinkeltegnet Z udelades for Kortheds ^̂ k̂yld, hvor ingen Mis-
rstaaelse kan befrygtes. 

Ramus: Biementcst Geometrie. 9 
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Vinklernes Ligestorhed, og tilJige vil E falde paa ß forme

delst AB = DEj ligeledes F paa C. Altsaa maa FE con

gruere Cß, eller Trianglerne falde aldeles sammen. De ere 

fölgelig congruente, hvilket hetegnes /\ ABC <^ A DEF. Det 

samme udkommer, naar AC'^= DE.^ AB = DF^ A=^D^ idet 

A DEF vendt om bringes til Daekning med A ACB. 

Tillaeg. Af Ligestorheden af to Sider og den indslut

tede Vinkel i to Triangler, AC = DF, AB = DE^ A = D^ 

fölger Ligestorheden af den tredie Side og af de to andre 

Vinkler, BC=EF. B =^ E, C = F. Denne S^tning udtryk

kes ogsaa saaledes: Af et Triangels sex Stykker (partes), de 

tre Sider og de tre Vinkler, er den ene Side og de to hos-

liggende Vinkler bestemte ved de to andre Sider og den 

indsluttede Vinkel. 

15*. Theorem. Naar en Side og de to hosliggende Vinkler 

have de samme Störreiser i to Triangler, saa ere disse Tri

angler congruente. 

I de to Triangler (Fig. 14) ABC og DEF haves AB = 

DE, A = D, B = E. Lsegges DE paa AB, vil DF falde 

henad AC, efterdi ^ = D, ligesaa jEF henad ßC. Altsaa maa 

F , som hörer til begge Linierne DF og EF, falde baade i 

AC og BC, altsaa i disses Skjaeringspunkt C, eller Trianglerne 

falde aldeles sammen, saa at A ABC^A DEF. Ligesaa, 

hvis man havde AB = DE, A = E^ B — D. 

Tillffig 1. Af Ligestorheden af en Side og de to hos

liggende Vinkler i to Triangler fölger Ligestorheden af de 

to andre Sider og den tredie Vinkel, eller: i et Triangel 

ere to Sider og den indsluttede Vinkel bestemte ved de tre 

andre Stykker, nemlig den tredie Side og dens hosliggende 

Vinkler. Dog maa Vinklen vaere bestemt alene ved de to 

andre Vinkler, uafh^ngigt af Siden, thi denne maales ved 
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Laengde-Enheden, medens Vinkler kunne angives ved rene 

Tal (Art. 9, Till. 2, og Indl. Art. 4). 

Tillaeg 2. Naar en Side, den ene hosliggende og den 

modstaaende Vinkel have samme Storrelser i to Triangler, 

saa ere disse Triangler congruente5 thi da de to Vinkler 

bestemme den tredie, maa ogsaa den anden hosliggende Vin

kel vaere den samme i de to Triangler, hvorved dette Til

faelde reduceres til det forrige. 

18» Theorem. Naar to Sider have de samme Störreiser 

i to Triangler, men den indsluttede Vinkel er forskjellig, 

saa vil den tredie Side vaere mindre i det Triangel, hvor 

Vinklen^ modstaaende til samme, er mindre. 

I de to Triangler (Fig. 15, 16, 17) ABC og DEF haves 

AC=DF^ AB = DE., A<:D. Laegges AC paa DF^ vil AB 

falde paa DG mellem DEogDF^ og G enten ligge i A DEF 

(Fig. 15) eher i Siden EF (Fig. 16) euer udenfor (Fig. 17). 

I Iste Tilfaelde er DG-\-FG < DE ~{- EF (Art. 15 ) , men 

DG^AB^DE^ altsaa FG<EF eller BC<EF^ thi FG 

= BC (Art. 16, Till.}. I 2det Tilfaelde er ligefrem FG<CEF 

eller BC<EF. I 3die Tilfaelde, idet DG og EF skjaere 

hinanden i F , er FG<^FH + GH og DE<HE + DH^ 

altsaa ved Addition FG-}- DE < EF -^ DG , men DE ^ AB 

= DG^ fölgelig FG<:EF eller BC<:EF. 

Tillaeg. Modsaetningen bevises antithetisk: naar to Sider 

have de samme Störreiser i to Triangler men den tredie Side 

er forskjellig, saa vil de forste Siders indsluttede Vinkel vaere 

mindre i det Triangel, hvor den tredie Side, modstaaende 

til samme, er mindre. 

1 9 . Theorem. Naar alle tre Sider have de samme 

Störreiser i to Triangler^ saa ere disse Triangler congruente. 
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I Trianglerne (Fig. 14) ABC og DEF haves ^ C = D F , 

AB = DE^ BC = EF. De modstaaende Vinkler maae da ogsaa 

vaere ligestore, f. Ex. J = D , thi hvis A var forskjellig fra 

D, maatte ogsaa BC og EF vaere uligestore (Art. 18). Alt

saa ere Trianglerne congruente (Art. 16). 

2 0 . Et Triangel, hvori to Sider ere ligestore, kaldes 

ei ligebenetTvidiUgel (t. isoscelum), og den tredie Side hedder 

Grundlinien (basis). Ere alle tre Sider ligestore, kaldes det 

ligesidet (t. aequilaterum); ere de alle uligestore, kaldes det 

uligesidet (t. scalenum). 

2 1 . Theorem. I det ligebenede Triangel ere Vinklerne 

ved Grundlinien ligestore. 

I A ABC (Fig. 18) antages AB ^ AC. Drages AD til 

Grundliniens Midtpunkt D , saa at BD == CD, saa haves 

A ABD<^A ACD (Art. 19), altsaa ß = C. 

Ti l laeg 1. I et ligebenet Triangel ABC vil Linien / ) ^ , 

fra Grundliniens Midtpunkt til det modstaaende Toppunkt, 

staae perpendiculaer paa Grundlinien og halvere den mod

staaende Vinkel, nemlig AD -^ BC og Z BAD = Z CAD. 

Ligeledes vil ^ D , som halverer A^ vaere perpendiculaer paa 

Grundlinien i dens Midtpunkt (Art. 16). 

Tjllaeg 2. 1 et ligesidet Triangel ere de tre Vinkler 

ligestore. 

2 2 . Theorem. Naar i et Triangel to Vinkler ere lige

store, saa ere ogsaa de modstaaende Sider ligestore. 

I A ABC (Fig. 19) er B = C. Dersom nu AB og AC 

vare forskjellige, f. Ex. AB ^ AC^ künde man antage DB = 

AC. Man vilde da have i de to Triangler DBC og ACB to 

Sider og den indsluttede Vinkel af samme Störreiser, nemlig 

J)B = AC, BC^BC, B = C^ altsaa A DBC c^ A ACB^ som 
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er umuligt, efterdi det forste Triangel er en Deel af det 

andet. Man maa fölgelig have AB = AC. 

Tillaeg.^ Ere i et Triangel de tre Vinkler ligestore, 

saa er Trianglet ligesidet. 

2 3 . Theorem. Af to ulige Sider i et Triangel ligger 

den större Side over for en större Vinkel. 

I A ABC rFig. 20) vaere B^C-, saa at man kan antage 

Z CBD = C, fölgelig BD = CD (Art. 22). l A ABD er AB 

<:AD + BD (Art. 14), altsaa AB <. AC. 

Tillaeg. Modsaetningen bevises antithetisk: ^af_to^ulige 

Vinkler ligger den störj-e over for^jen störxe Side. 

2 4 . Theorem. Fra et Punkt udenfor en ret Linie kan 

kun een Perpendiculaer drages til, nedfoeldes paa., denne Linie 

(demitti in lineam). 

Antag (Fig. 21) DA -i- BC. Kunde man nu tillige have 

en anden Linie DP - L BC^ og man forlaengede DA til E saa 

at AE = DAy og man drog jBP, saa vilde man have i de to 

Triangler DAP og PAE Vinklerne DAP og PAE ligestore og 

de indsluttende Sider ligestore, fölgelig Z DPA -̂= Z APE 

(Art. 16, Till.); men ZDPA=R^ altsaa Z DPA-{- Z APE 

= 2 ß. Fölgelig maatte DPE vaere een ret Linie (Art. 10, 

Till. 1 ) , og dog forskjellig fra den rette Linie DAE^ men 

dette er umuligt. 

2 5 . Theoremer. Naar fra D (Fig. 21) nedfaeldes DA 

-^ BC^ og forskjellige andre Linier, Skraalinier (obliquae), drages 

fra D til forskjellige Punkter i ßC, saa er 1*̂ . Perpendicu-

laeren mindre end enhver Skraalinie; 2* .̂ to Skraalinier, DP 

og JDC, paa begge Sider af Perpcndiculaeren i de lige Afstande 

PA^^=AC ere ligestore; 3* .̂ af to Skraalinier er den större 

den, som ligger fjernere fra Perpcndiculaeren. 

Forhxnges DA til E saa ^tAE^=DA og drages DP og 
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PJE, saa haves DP=PE (Art. 16 , TilK), og tillige DP + 

PE>DE^ altsaa 2DP>2DA eller DP>DA. — Naar PA 

= AC^ ere i Trianglerne DAP og DAC foruden Z PÄD = 

Z CAD tiHige de indsluttende Sider af lige Störreiser, altsaa 

DP^ßC. — Ligger DB udenfor DP^ haves DB-\-BE> 

DP + P £ (Art. 15) d. e. 2DB > 2DP eller DB>DP. Lige-

saa ved Sammenligning af Skraalinier paa forskjellig Side af 

Perpcndiculaeren, DB og DC, idet AB :> AC:^ thi saettes AC 

= AP, haves DC = DP^ altsaa DC<ZDB. 

Til laeg_l . Perpcndiculaeren, som den korteste Linie, 

der kan drages fra et Punkt til en ret Linie, maaler Punk-

tets Afstand fra Linien. 

Til laeg 2. Den 2den Saetning kan ogsaa udsiges saa

ledes: naar i et Triangel Linien fra en Vinkelspids til Mid

ien af den modstaaende Side er perpendiculaer paa denne, 

saa ere de to andre Sider ligestore; eller: naar fra Midten 

A (Fig. 22) i en Linie BC opreises en Perpendiculaer, vil 

ethvert Punkt i denne have lige Afstande fra Endepunkterne 

ß og C. Derimod vil ethvert Punkt H udenfor Perpcndicu

laeren have ulige Afstande til de sarnrae Endepunkter; thi 

drages / / ß , som skjaerer Perpcndiculaeren i D, saa er BD = 

DC, altsaa BD-\~ DH =^ DH-^ DC> HC (Art. 14). 

Ti l laeg 3. Fra et Punkt udenfor en Linie kan der ikke 

til denne drages tre ligestore Linier; thi der maatte da paa 

samme Side af Perpcndiculaeren nedfaeldt fra Punktet vaere 

to Skraalinier af samme Laengde, hvilket er umuligt. 

Ti l laeg 4. Naar to Skraalinier fra et Punkt til en Linie 

ere ligestore, vil enhver mindre Skraalinie falde imellem dem, 

enhver större Skraalinie udenfor. 

2 6 . Theorem. Naar en Vinkel, den ene hosliggende 

og den modstaaende Side have de samme Störreiser i to 
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Triangler, og tillige den modstaaende Side er större end den 

hosliggende, saa ere disse Triangler congruente. 

f Trianglerne (Fig. 23) ABC og DEF er ^ = Z>, .4(7 = 

DF, BC=EF^ BOAC eher EF>DF. Laegges AC paa 

DF og AB henad D £ , saa hvis Trianglerne ikke vare con

gruente, maatte ß falde i DE enten mellem D og E i P^ 

eller i Forlaengelsen af DE i Q, Man maatte altsaa have 

enten BC = PF eller BC=QF (Art. 16, Till.), altsaa enten 

EF=PF eller EF ^= QF^ men begge Dele ere umulige, 

efterdi den udvendige Skraalinie DF<iEF (Art. 25, Till. 4). 

Fölgelig maa ß falde i £ , eller man har A ABC^ A DEF. 

Tillaeg. ünder de samme Forudsaetninger have ogsaa 

den tredie Side og de to andre Vinkler samme Störreiser i 

begge Triangler, eller disse tre Stykker ere i det enkelte 

Triangel bestemte ved de andre tre Stykker, naar ved disse 

Vinklens modstaaende Side er större end den hosliggende. 

üden denne Indskraenkning vilde disse tre Stykker kunne 

have de samme Störreiser i to forskjellige Triangler saasom 

(Fig. 24) A ABC og A APC^ som have AC og Z A faelleds 

samt BC=^PC<Z AC 

2'?'. Theorem. En Perpendiculaer, som fra Toppunktet 

af en ret eller stump Vinkel i et Triangel nedfaeldes paa den 

modstaaende Side, maa falde i Trianglet selv. 

I Trianglet ^ßC (Fig. 25) antages Z ABC ret eller stump. 

Flvis man künde have en udvendig Linie BP-^^ AC, saa var 

tillige Z ABP ^ Z ABC, altsaa Z ABP stump, saa at man 

künde antage ZPBQ = R^ idet BQ faldt meliem BA og BP 

eller Q mellem A og P. Heraf ^ilde folge, at to forskjellige 

Linier QB og QP künde fra Punktet Q nedfaeldes perpendi-

culaert paa ß P , hvilket er umuligt (Art. 24). Paa samme 

Maade bevises, at den nedfaeldte Perpendiculaer ß P ikke kan 
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falde paa selve Siden BC eller ß ^ , thi Z BCA tilligemed 

Z ABC eller Z QBC kunne ikke vaere begge rette. 

2 8 . Theorem. Naar en Vinkel i et Triangel er ret, 

maae de to andre Vinkler vaere Complementer til hinanden. 

I A ABC (Fig. 26) er Z ABC = ß . Man nedfaelder 

ßP-L AC, saa at P falder mellem A og C (Art. 27). I Tri

anglerne ABC og ^ ß P er Z ^ faelleds og Z APB ^ Z ABC 

(Art. 9). fölgelig ZABP^ZC (Art. 17, Till. 1). Ligesaa 

ZPBC^ Z A. Altsaa ved Addition ^ + C = ^ ß C - = ß . 

2 9 . Theorem, I ethvert Triangel- er Vinklernes Sum 

lüg to Rette. 

Fra en Vinkelspids B (Fig. 27, 28) i A ABC nedfaeldes 

paa den modstaaende Side BP -U AC, hvor P falder enten 

mellem .-l og C eller udenfor, hvorimod det er overflödigt at 

betragte det Tilfaelde hvor BP falder sammen med BC eller 

BA., thi da er C eller A ret, og Saetningen fölger da ligefrem 

af Art. 28. I det först n^vnte Tilfaelde (Fig. 27) er A ABC 

deelt i A ABP og A BPC, som begge have en ret Vinkel 

ved P , altsaa / l - f ^ ß P = ß og C + Pß(7 = ß (Art. 28), 

hvoraf ved Addition / l - | - ß + C = 2 ß . I det andet Tilfaelde 

(Fig. 28) hörer den rette Vinkel P baade til A ABP og til 

A CßP, altsaa ß = ^ -f- ABP = BCP + CßP, men tiHige 

BCP = 2 ß — ACB (Art. 10), altsaa A + ABP — CBP -= 

2R — ACB eller A + ABC -\-ACB = 2R. 

J'ijl^laeg. Nabovinklen til enhver af Trianglets Vinkler 

er lüg Summen af de to andre. 

3 0 . Et Triangel, hvori en Vinkel er ret , kaldes et 

retvinklet Triauge]^ (t. rectangulum), og den modstaaende Side 

til den rette Vinkel hedder Hypotenusen^ de to andre Sider 

Catheterne. Ethvert andet Triangel kaldes skjoevvinklet., og er 

enten spidsvinklet (oxjgonium)^ hvor alle tre Vinkler ere spidse, 
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euer stumpvinklet (arabligonium), hvor en Vinkel er stump, 

de to andre spidse. — I det rctvinklede Triangel er Hypo

tenusen större end enhver af Catheterne (Art. 23, Till,, eller 

Art. 25, 1^0? i det stumpvinklede Triangel ligger den störste 

Side over for den stumpe Vinkel. 

3 1 . Theorem, I Polygonen med n Sider (n kanten) er 

Polygonvinklernes Sum lüg (n — 2) 2 ß. 

Först betragtes en Polygon, hvis Vinkler alle ere con-

vexe, saa at de forlaengede Sider alle falde udenfor Polygo

nen, en convex Polygon. Naar i en saadan (Fig. 29) fra en 

af Vinkelspidserne, som ^, drages Linier til de andre Vin-

kelspidser C, D, E, F, som ikke ere Endepunkter af de to 

i A sammenstödende Sider, saa ville disse Linier, Diagona-

lerne fra A^ alle ligge indenfor Perimetren, og de ville dele 

n kanten i n — 2 Triangler. Summen af disse Trianglers 

Vinkler, (n — 2) 2 ß (Art. 29), er lüg Polygonvinklernes Sum. 

Man künde ogsaa fra et hvilketsomhelst indvendigt Punkt 0 

(Fig. 30) drage Linier til alle Vinkelspidserne 0 ^ , Oß, OC, . . . ; 

thi ogsaa disse ligge indvendigt, og de dele n kanten i n 

Triangler. Summen af Vinklerne i disse crn*2R; men naar 

herfra drages Summen af Vinklerne om 0, som er 4 ß, er

holdes Polygonvinklernes Sum som för. — Det samme ud

kommer, naar Polygonen har concavc Vinkler, f. Ex, (Fig. 31) 

den concave Vinkel BCD, saa at de i C sammenstödende 

Sider fortengede ud over C gjennemskjaere Polygonen. Naar 

A BCD dreiet om BD laegges i Stillingen BPD, og den op-

rindelige Polygon foröges ved Fürkanten BCDP. saa erholdes 

en ny Polygon med samme Sideantal og samme Sum af Vinkler; 

idet de to Sider ßP, PD og den convexe Vinkel P ere komne 

istedetfor Siderne ßC, CD og den concavc Vinkel C. Poly

gonvinklernes Sum er nemlig foröget ved Z P -\~ Z CBP -^ 
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Z CDP = Z P 4 2 Z DBP + 2 Z BDP = P -f 2 (2 ß — P ) 

= 4 ß — P, men tillige er den concave Vinkel C = 4 ß — P 

udgaaet. Den samme Forandring kan foretages ved enhver 

concav Vinkel i Polygonen, hvoraf fölger, at Polygonvinklernes 

Sum i en n kant med concave Vinkler er den samme som 

i en convex nkant. Det künde forekomme, at Z EDP eller 

Z ABP hiev concav, eller begge concave, og altsaa paa lig-

nende Maade maatte udskydes. — D e t kan tillige bemaerkes, at 

Polygonen ABDE , . . ^ som mangler den concave Vinkel C, 

har en Side faerre end den forelagte Polygon, idet tillige 

Vinklernes Sum er formindsket ved 2 ß (nemlig ved den 

concave Vinkel C ~ Z CBD — Z CDB). 

Anm. Trianglet (n = 3) er convext, thi da Vinkelsum-

men = 2ß5 maa hver Vinkel vaere < ; 2 ß - Derimod er 

Fürkanten (n = 4) enten convex (Fig. 32) eller har en 

enkelt concav Vinkel (Fig. 33). men to concave Vinkler 

ere umulige, efterdi Vinkelsummen = 4 ß . Femkanten 

(n ^ 5) er enten convex (Fig. 34 ) , eller den har en 

(Fig. 35) eller höist to (Fig. 36) concave Vinkler. 

Overhoved har n kanten höist n — 3 concave Vinkler. 

altsaa idetmindste 3 convexe. En convex Polygons 

Perimeter kan derfor kun skjaeres af en ret Linie i to 

Punkter; thi ellers vilde et udvendigt afskaaret Stykke 

af den skjaerende Linie med en Deel af Perimetren 

danne en pkant, hvori de p — 2 Vinkler, som udfylde 

tilsvarende Polygonvinkler hver til 4 ß , maatte idet

mindste indeholde een convex Vinkel, hvortil vilde svare 

en concav Polygonvinkel. — D e uegentlige Polygoner, hvis 

Sider skjaere hinanden, komme ikke her i Betragtning, 

f. Ex. Fürkanten i Fig. 3 7 , de fem Tilfaelde af Fem

kanten fremstillede i Fig. 38, 39, 40, 4 1 , 42. . 
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§ IV. Paralleler. 
3 2 . To rette Linier i samme Plan, som ikke stöde 

sammen hvor langt de end forlaenges til begge Sider, kaldes 

Paralleler (l. parallelae) eller siges at vaere parallele den ene 

med den anden. Fig. 43 fremstiller to saadanne, AB og CD, 

og Betegneisen herfor er AB^CD. 

3 3 . Theorem. To rette Linier i Planet, som ere per-

pendiculaere paa den samme tredie Linie, ere parallele. 

Man har (Fig. 43) AB ^ PQ -L- CD. Dersom de for

laengede Linier PB og QD., eller de modsatte PA og QC. 

künde stöde sammen i et Punkt 0 , ' saa vilde OP og OQ 

vaere to Perpendiculaerer nedfaeldte fra O paa den samme 

Linie PQ., hvilket er umuligt (Art. 24). 

Anm. At de to rette Linier ligge i samme Plan, er her 

blöt for Tydeligheds Skyld tilföiet; thi i Planimetrien 

ere alle F^igurer stedse forudsatte at ligge i Planet. 

31r. Theorem. To rette Linier^ som skjaeres af en tredie, 

saaledes at Summen af begge de indvendige Vinkler paa den 

samme Side af denne er lüg med to Rette, ere parallele, 

AB og CD (Fig. 44) skj^res af P ^ og man har Z BPQ + 

ZP(3I ) = 2 ß , altsaa ogsaa Supplementvinklerne ZAPQ-\-

Z PQC=2 R. Dersom de forlaengede Linier PB og QD^ 

eller de modsatte PA og QC^ künde stöde sammen i et Punkt 

0 , vilde der opstaae et A OPQ^ hvor Summen af de to 

Vinkler ved P og 0 vilde udgjöre 2 ß, som er umuligt (Art. 29). 

Anm. Under denne Saetning er den foregaaende ind-

befattet. 

3 5 . Theorem, To Linier, som med en tredie danne 

to indvendige Vinkler paa samme Side, hvis Sum er for

skjellig fra 2 ß , ere ikke parallele, men lobe sammen til den 

Side, (convergere modsat divergere)^ hvor Summen er < 2 ß -
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Linierne (Fig. 45) AB og EF overskjaeres af PQ. Da 

Summerne af de to indvendige Vinkler paa den ene og den 

anden Side af PQ tilsammen udgjöre det samme som Sum

men af Nabovinklerne ved P og Q., altsaa 4 ß 5 saa kan den 

ene Sum Z BPQ + Z PQF antages < 2 ß , den anden 

Z APQ -i- ZPQE>2 R. Drages Linien CQD saaledes, at 

ZPQD= ZAPQ^ saa haves Z BPQ 4- Z. PQD = 2Rj alt

saa CQDzhAPB (Art. 34), og tillige ZPQD>ZPQF, saa 

at QD falder udenfor Z PQF. Afsaettes dernaest henad PB 

successive de Stykker PP^ = P 9 , P^p^=P^Q^ p^p^=r^ 

P2<9, 0. s. V., saa haves Z APQ = Z PP^Q + Z PQP^ 

(Art. 29, Till.) = 2Z^PQP^ (Art. 21) , altsaa ZPQP^ = 

l Z^APQ = 1 Z PQD = ZP^QD^ ligesaa ZP^QD = 

^ Z P^QD = l Z PQD., ZP^QD = ^ Z P Q ö o . s . v . , altsaa 

overhoved ZPnQD =—. Z PQD ., som ved at n tages til

straekkelig stör kan blive lige saa lille som man vil, saa at man 

kan antage den < Z FQD. Fölgelig vil QP^ falde i Z FQD og 

tillige skj^re AB. Altsaa maa QF^ som falder i Z PQPn-^ 

skjaere AB. 

Tillaeg 1. Gjennem et Punkt udenfor en Linie kan 

kun drages en eneste Parallel med Linien. 

Tillaeg 2. Naar to Paralleler overskjaeres af en Linie, 

er Summen af de to indvendige Vinkler, paa den ene som 

paa den anden Side, lüg 2 Rette. Specielt: en Linie, per

pendiculaer paa den ene af de to Paralleler, er perpendiculaer 

paa den anden. 

Ti l laeg 3. Er en Linie parallel med flere andre, saa 

vil en Linie, perpendiculaer paa den forste, vaere perpendicu

laer paa de andre (Till. 2). Altsaa ere ogsaa disse indbyr

des parallele (Art. 33). 

Tillaeg 4. To Linier, perpendiculaere hver paa sin af 
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to andre, ere parallele eller sammenlöbende eftersom de to 

andre ere parallele eller sammenlöbende. 

3 6 . Naar to rette Linier (Fig. 46), AB og CD. over-

skjaeres af en tredie, en Secant PQ^ hvis Forlaengelser uden

for AB og CD betegnes PG og QH^ saa opstaae forskjellige 

Vinkler, ved hvilke disse Benaevnelser maerkes: 1^. BPQ og 

PQD danne, som forhen, et Par afindveTidi^e Vinkler (a. interni), 

ligesaa APQ 6g PQC; 2 ^ GPß og HQD ere et Par af ud

vendige Vinkler (a. externi), ligesaa GPA og HQC', 3^- BPQ 

og PQC ere et Par af indvendige Vexelvinkler (a. alterni interni), 

ligesaa APQ og PQD, men GPB og HQC ere et Par af ud

vendige Vexelvinkler (a. alterni externi), ligesaa GPA og HQDt 

4^-ßP<3 og DQH., ligesom tre andre analoge Par, kaldes en 

indvcndig og udvendig modsat eller corresponderende Vinkler 

(a. internus et externus). — Den udelukkende Betingelse for 

Parallelisme a f^ß og CD bestaaer deri (ifölge Art. 34 og 35). 

at ved en hvilkensomhelst Secant GH maae to indvendige 

Vinkler, eller to udvendige, vaere Supplementvinkler, eller 

hvad der er det samme, to Vexelvinkler, eller en indvcndig 

og udvendig modsat^Vinkel, ligestore. 

3*?. Theorem. To Paralleler have paa hvert Sied den 

samme Afstand fra hinanden. 

Man har (Fig. 47) AB ^ CD. Fra to Punkter E og F 

i AB nedfaeldes EG-^ CD og FH-i. CD. De samme Linier 

ere da ogsaa perpendiculaere paa AB (Art. 3 5 , Till. 2 ) , og 

de ere parallele (Art. 33). Drages EH., blive de indvendige 

Vexelvinkler for de to Par af Paralleler ligestore (Art. 36), 

nemlig FEH = EHG og EHF = GEH. Altsaa have A EFH 

®g EGH Siden EH faelleds og de hosliggende Vinkler af 

samme Störreiser, fölgelig EG^FH (Art. 17. Till. 1), som 

maale Parallelernes Afstande paa to vilkaarlige Steder, 
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3 8 . Theorem. Naar Benene af en Vinkel ere parallele 

med og gaae i samme Retning som Benene af en anden 

Vinte l , saa ere disse Vinkler, som Benene indslutte til 

samme Side, ligestore. 

Man har (Fig. 48) ^ ß 7^ Z>E, AC ^ DF. Naar ß ß eller 

dens Forlaengelse skjaerer AC i G ,̂ haves den indvendige og 

udvendig modsatte Vinkel ligestor (Art. 36), nemlig BAC== 

EGC=- EDP., altsaa de convexe Vinkler ß iCog \EDF ligestore. 

T i l l aeg 1. Naar begge Benene af den ene Vinkel gaae 

i modsat Retning, gjaelder samme Saetning; men naar blot 

det ene gaaer i modsat Retning, ere de to Vinkler Supple

menter til hinanden. 

T i l l aeg 2. En Vinkel, hvis Been danne til samme Side 

ligestore Vinkler med en anden Vinkels Been, er lüg med 

eller Supplement til denne anden Vinkel. Dette bevises ved 

fra Toppunktet af den ene Vinkel at drage Linier parallele 

med den anden Vinkels Been (Art. 7, Till.). Specielt er alt

saa en Vinkel, hvis Been ere perpendiculaere paa en anden 

Vinkels Been, enten lüg med eller Supplement til denne an

den Vinkel. 

3 9 . En Fiirkant, hvis modstaaende Sider to og to ere 

parallele, kaldes et Parallelogram (parallelogrammum). 

J : 0 - Theorem. 1 et Parallelogram ere de modstaaende 

Sider og de modstaaende Vinkler ligestore. 

I Par. FG (Fig. 49) drages Diagonalen EB, hvorefter 

haves. ved samme Slutning som i Art. 37, EG^=FB., Et 

= (?/7, F = G, ligesaa £ = ff. 

T i l h T g . Begge Diagonalerne dele et Parallelogram i to 

congruente Triangler: ligesom ogsaa to congruente Triangler 

kunne saramenstillos ti! et Parallelogram paa tre Maader, idet 

enhver af Siderne i et af Trianglerne künde tages som Diagonal 
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4:1. Theorem. En Fürkant, hvori de modstaaende Sider 

to og to ere ligestore, er et Parallelogram. 

T Fürkanten FG (Fig. 49) haves EG==FB, EF=GH. 

Tillige er EH faelleds for begge Trianglerne, altsaa Vexel-

vinklerne ved E og H ligestore (Art. 19) , altsaa EG^FH 

og EFz/zGH (Art. 36). 

J :2 . Theorem. En Fürkant, hvori de modstaaende Vin

kler to og to ere ligestore, er et Parallelogram. 

I Fürkanten FG (Fig. 49) er F = G., E = H^ altsaa 

E -\- F" = G -}- H^ som maa udgjöre 2 ß , efterdi alle fire 

Vinkler tilsammen = 4 ß (Art. 31), altsaa EG^FH (Art. 

34). Ligesaa EF-6: GH. 

4 3 . Theorem. Fn Fiirkant, hvori to modstaaende Sider 

ere parallele og ligestore, er et Parallelogram. 

I Fürkanten FĜ  (Fig. 49) haves EG^r^F^^ altsaa Z GEH 

= ZEHF^ men tiHige EG=FH^ og Fff er faelleds for begge 

Trianglerne, fölgelig Z HEF= ZEHG (Art. 16, Tül.), alt

saa EF zt. GH (Art. 36). 

4:1:. Theorem. Skjaeringspunktet af begge Diagonalerne 

i et Parallelogram er deres faelleds Midtpunkt {Parallelogram-

mets Midtpunkt}. 

I Par. EH (Fig. 50) skjaere Diagonalerne EH og FG 

hinanden i O, hvorved de modstaaende Triangler som EGO 

og FHO have EG ^= FH.^ og de hosliggende Vinkler, som 

Vexelvinkler^ ligestore, altsaa GO^FO og EO = HO (Art. 

17, Till. 1) . 

Ti l laeg. Enhver Linie gjennem Midtpunktet, afskaaret 

paa begge Sider ved Parallelogrammets Perimeter, er halveret 

i Midtpunktet og deler Parallelogrammet i to congruente Dele. 

4 5 . Theorem. Naar to Linier skjaere hinanden i det 

faelleds Midtpunkt, ville Linierne mellem Endepunkterne danne 
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et Parallelogram (eller: en Fiirkant, hvis Diagonaler halvere 

hinanden, er et Parallelogram). 

Man har (Fig. 50) G O = F O , EO==^HO^ og Topvin-

klerne ved 0 ligestore, altsaa, i de to og to modstaaende 

Triangler, de andre Vinkler eller Vexelvinklerne ligestore 

(Art. 16, TiH.), altsaa EGz^FH og EF-^GH (Art. 36). 

4 6 . En Fiirkant, hvis Sider alle ere ligestore, er et 

Parallelogram, som kaldes en Rhombe (rhombus). En Fiir

kant, hvis Vinkler alle ere ligestore, fölgelig rette (Art. 31), 

er et Parallelogram, som kaldes et Rectangel (rectangulum). 

En Fiirkant, hvori baade Siderne og Vinklerne ere ligestore, 

er en retvinklet Rhombe eller et ligesidet Rectangel, og kal

des et Qvadrat (quadratum). — 1 Rectanglet ere Diagona

lerne ligestore. 1 Rhomben ere Diagonalerne perpendiculaere 

paa hinanden, og halvere Vinklerne (Art. 2 1 , Till. 1). To 

Qvadrater med ligestor Side (ligestore Qvadrater) congruere. 

§ V. Cirklen. 

4 ^ . Cirkel er baade Benaevnelsen af Linien (Indl. Art. 

15) og af den derved begraendsede Planfigur. Den forste 

hedder ogsaa Cirkellinien eller Cirklens Omkreds., Cirkelperipherien 

(circuli peripheria). Ethvert Punkt i Planet, hvis Afstand fra 

Centrum er mindre end Radius, ligger indenfor Cirklen ; et

hvert Punkt, hvis Afstand er större, udenfor. Begge Dele 

indsees ved at drage Linien mellem Centrum og Punktet, 

og bemaerke hvor denne Linie eller dens Forlaengelse skjaerer 

Cirklen. Ethvert Punkt i Planet, hvis Afstand fra Centrum 

er lüg Radius, maa ligge i Cirkellinien selv. I det bestemte 

Plan kan der om et givet Centrum med en given Radius 

kun beskrives en eneste Cirkel. De Cirkler, som beskrives 

i Planet om det samme Centrum med forskjellige Radier, 
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kaldes concentriske] de, som have forskjelligt Centrum, excen-

iriske. 

4 8 . En afskaaret Deel af Cirkellinien kaldes en Cirkel-

bue (arcus circularis). — En ret Linie dragen mellem to 

Punkter af Cirkellinien kaldes en Chorde (chorda, subtensa). 

som ligger heel indenfor Cirklen, thi da den er indbefattet 

mellem Radierne til Endepunkterne, som ere ligestore Skraa

linier fra Centrum, maae alle dens Punkter, undtagen Ende

punkterne selv, have Afstande fra Centrum, som ere mindre 

end Radius (Art. 25, Till. 4). En Chorde, som gaaer igjen-

nem Centrum, kaldes en Diameter. Den er, i hvad Retning 

den end laegges, lüg den dobbelte Radius. Enhver anden 

Chorde er mindre end Diametren, thi med Radierne til En

depunkterne danner den et Triangel (Art. 14). — En ret 

Linie skjoerer Cirklen og kaldes en Secant., naar en Deel af 

samme ligger indenfor Cirklen, det övrige udenfor. Betin-

gelsen herfor er, at Centrums Afstand fra Linien er mindre 

end Radius. Den kan ikke have flere end to Skjasringspunk-

ter; thi flere end to Punkter i en ret Linie kunne ikke have 

samme Afstand fra Centrum (Art. 25, Till. 3). Af samme 

Grund indsees, at Cirklen er en Curve (Indl. Art. 13) — 

En ret Linie rörer., längerer., Cirklen, og kaldes en Tangent^ 

naar den kun har eet Punkt tilfaelleds med Cirkellinien, 

Röringspunktet., og forresten ligger udenfor. Den Linie, som 

fra et Punkt i Cirkellinien er opreist perpendiculaer paa Ra

dius til samme Punkt, er Tangent til dette Punkt som Rö-

ringspunkt; thi ethvert andet Punkt i denne Linie er ud

vendigt (Art. 25, Till. 1). Kun denne ene Linie kan vaere 

Tangent til samme Punkt; thi naar Linien ikke danner en 

ret Vinkel med Radius til Punktet, maa den have andre 

Punkter, som ligge Centrum naermere, og den er fölgelig en 

Ramus: Efement(er Geometrie. 3 
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Secant. Betingelsen for, at en Linie tangerer Cirklen, er 

at Centrums Afstand fra Linien er lüg Radius. — Fig. 51 

fremstiller en Cirkel om Centrum C. Linien ACB er en 

Diameter, FG en Chorde, HFGK en Secant, DAE ^ CA er 

en Tangent til A som Röringspunkt. BG er en Bue og 

betegnes —- ß ö , som maa voxe og aftage tilligemed dens 

tilsvarende Centrivinkel BCG., der dannes af Radierne ti! En

depunkterne. Til to lige Store Centrivinkler maae svare lige

store Buer, og omvendt. 

4 9 . Theorem. To Cirkler, beskrevne med ligestore 

Radier, ere congruente. 

Laegges den ene med sit Centrum paa den andens Cen

trum, maae Omkredsene falde sammen, idet ellers den ene 

maatte falde udenfor den anden, altsaa Radierne vaere forskjellige. 

5 0 . Theorem. Enhver Diameter deler Cirklen og dens 

Omkreds i to congruente Dele (Halvcirkler). 

Dersom (Fig. 51) Cirkelstykket AFB dreiet om Diame

tren ACB og nedlagt i Planet ikke aldeles daekkede det an

det Stykke AGB^ vilde nogle Punkter af Peripherien have 

andre Afstande fra Centrum end andre Punkter. 

Ti l laeg 1. Ved Omdreining af hele Cirklen om en 

hvilkensomhelst Diameter bringes den til Daekning med sin 

oprindelige Stilling. Ligeledes ved i Planet selv at forskydes 

formedelst Omdreining om det faste Centrum til den ene 

Side eller den modsatte, under hvilken Beva^gelse de suc

cessive Stillinger falde aldeles sammen, (Hgesom ved en ret 

Linies Forskydning efter sin Laengde). Ligestore Buer paa 

samme eller ligestore Cirkler maae fölgelig congruere. 

T i l laeg 2. En Chorde, mindre end Diametren, deler 

Cirklen og dens Omkreds i to ulige Stykker, af hvilke det 
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mindste betragtes som afskaaret ved, eller svarende til^ Chorden. 

Det andet Stykke af Omkredsen kaldes den modvendte Bue. 

5 1 . Theorem. I samme Cirkel eller i ligestore Cirkler 

svare ligestore Chorder til ligestore Buer og omvendt. 

I samme Cirkel eller i de to ligestore Cirkler om C 

(Fig. 52) er w. ^ ß == ^ DE. Bringes disse Buer til Daek

ning, komme Endepunkterne ^ og ß til at falde det ene 

paa P , det andet paa E. Altsaa maae Chorderne AB og 

DE vaere ligestore. Ere omvendt disse Chorder ligestore, 

saa maae i Trianglerne ABC og DEC Vinklerne ACB og DCE 

vaere ligestore (Art. 19). Den forste af disse Vinkler kan 

altsaa bringes til Daekning med den anden, hvorved ogsaa 

den mellemliggende w AB maa falde paa w DE. 

5 9 . Theorem. I den samme Cirkel eller i to ligestore 

Cirkler svarer en större Chorde til en större Bue og om

vendt. 

Til Endepunkterne af begge Buerne drages Radierne, 

som med Chorderne ville danne to Triangler, i hvilke de to 

Sider, Radierne, ere de samme, saa at Saetningen fölger 

ligefrem af Art. 18 med Till. 

Til laeg. Af de to ulige Buer, som Chorden afskjaerer 

af Omkredsen, vil den större eller modvendte Bue aftage, 

naar Chorden voxer, og omvendt. 

5 3 . Theorem. En Diameter, som er perpendiculaer paa 

en Chorde, halverer baade denne og den tilsvarende og den 

modvendte Bue. 

Chorden danner med Radierne til Endepunkterne et 

ligebenet Triangel, hvor Perpcndiculaeren paa Grundlinien, 

Chorden, fra det modstaaende Toppunkt, Centrum, halverer 

Grundlinien og Centrivinklen (Art.* 26, Till.), fölgelig ogsaa 

Buen (Art. 48), og den modvendte Centrivinkel (Art. 11, Till. 3) 

3* 
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og Bue. Perpcndiculaeren, som fra Centrum opreises paa en 

Diameter, deler Halvcirklen i to ligestore Dele, Qvaäranter^ 

thi de tilsvarende Centrivinkler ere rette, altsaa ligestore. 

Ti l laeg 1. Da Centrum, Chordens Midtpunkt og den 

tilsvarende Bues og den modvendte Bues Midtpunkt ere fire 

Punkter, som ligge i een Linie perpendiculaer paa Chorden, 

saa maa en Linie, som gaaer igjennem to af Punkterne, og

saa gaae gjennem de to andre Punkter og maa tillige vaere 

perpendiculaer paa Chorden. 

Ti l laeg 2 . Perpcndiculaeren paa Chorden opreist fra 

Midtpunktet maa gaae gjennem Centrura og gjennem den 

tilsvarende og den modvendte Bues Midtpunkter (Art. 9, Till. 1). 

5 4 * Theorem. Cirkellinien er bestemt ved tre Punk

ter, som ikke ligge i een ret Linie. 

Naar de tre Punkter J , ß , C (Fig. 53) laae i een ret 

Linie, künde ingen Cirkel drages igjennem dem (Art. 48). 

Ligge de ikke i een ret Linie, ville AB og BC heller ikke 

ligge i een ret Linie. De maae derimod blive Chorder i 

Cirklen, saa at dennes Centrum kan bestemmes som det 

Punkt, der ligger i begge de paa disse Chorder fra deres 

Midtpunkter D og E opreiste Perpendiculaerer DO og EO 

(Art. 53, Till. 2 ) , altsaa som disses Skjaeringspunkt O. At 

dette Punkt existerer, fölger deraf at de opreiste Perpendi

culaerer ikke kunne vaere Paralleler (Art. 35, Till. 4). Cirklen 

om O med Radius OA er fölgehg bestemt, og den vil gaae 

gjennem A^ ß, C, efterdi OA = OB = OC. At ingen anden 

Cirkel kan opfylde Betingelsen, fölger af, at da Centret maa 

have lige Afstande fra A og ß , kan det ikke falde udenfor den 

fra D, Midtpunktet af ^ ß , paa AB opreiste Perpendiculaer 

(Art. 25, Till. 2), og kan af samme Grund ikke falde uden

for den fra £ , Midtpunktet af ßC, paa BC opreiste Perpendiculaer. 
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Ti l laeg 1. Cirklen bestemt ved A^ ß , C siges at vaere 

omskreven om A ABC, eller A ABC indskrevet i Cirklen, 

hvorved forstaaes at Cirklen gaaer igjennem Trianglets Vin-

kelspidser, saa at alle tre Sider blive Chorder. I samme 

Betydning siges en Polygon at vaere indskreven i en Cirkel 

eller denne omskreven om Polygonen. — De tre Perpendi

culaerer, som kunne opreises fra Midtpunkterne af de tre 

Sider i et Triangel, stöde sammen i eet Punkt, som er den 

omskrevne -Cirkels Centrum. 

Ti l laeg 2. To forskjellige Cirkellinier kunne ikke stöde 

sammen i flere'end to Punkter; thi hvis de havde tre Punk

ter tilfaelleds, maatte de have samme Centrum og falde sam

men i en eneste Cirkel. 

5 5 . Theorem. De to Buer, som indsluttes meliem to 

Paralleler, der skjaere eller beröre en Cirkel, ere ligestore. 

Chorderne (Fig. 54) AB og DE i Cirklen om C ere 

parallele. En Perpendiculaer nedfaeldt fra C paa den ene 

Chorde er tillige perpendiculaer paa den anden (Art»35, Till. 

2), og forlaenget til en af Siderne til Omkredsen, G, halverer 

den begge Buerne AGB og DGE^ hvad enten Chorderne 

ligge paa samme Side eller forskjellig Side af Centrum, eller 

om en af dem er en Diameter (Art. 53). Altsaa ^ AG = 

w ßG, ^ DG==^^ EG., som subtraherede give -̂ ^ AD= w BE. 

— Chorden DE og den dermed parallele Tangent F ^ , som 

rörer Cirklen i G, indslutte ogsaa ligestore Buer; thi man 

har CG -L FH (Art. 48), altsaa CG ^ DE^ altsaa w DG 

= ' ^ EG. — De parallele Tangenter FH og 8Z7, som röre 

Cirklen i G og T, indslutte Halvcirklerne GAT og GßT, thi 

CG og e r , perpendiculaere paa FH og SU. maae ligge i een 

Linie eller udgjöre en Diameter* 

5 6 . Theorem. Naar to Cirkler skjaere hinanden i to 
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Centralaxen^ vaere perpendiculaer paa og halvere den Linie, 

som forbinder begge Skjaeringspunkterne. 

Linien, som forbinder de to Skjaeringspunkter, er en 

faelleds Chorde i begge Cirkler. Fölgelig vil Perpendiculaeren 

opreist fra denne Linies Midtpunkt gaae igjennem begge 

Centrerne (Art. 53 , Till. 2), eller den vil falde sammen med 

den Linie, som disse to Centrer bestemme. 

5 T . Theorem. For at to Cirkler kunne skjsere hinan

den, maa Centrernes Afstand vaere mindre end Radiernes 

Sum og större end deres Differents. 

Omkring Centrerne (Fig. 55) C og O ere Cirkler be

skrevne med Radierne a og 6, og man antage a ikke mindre 

end t , hvilket betegnes ft^a. Man saette Afstanden CO = c 

Dersom nu 

a -\- b^ c'>' a — &, 

maae Cirklerne skjaere hinanden, hvilket bevises derved at 

en Deel af Cirklen om 0 falder udenfor, en Deel indenfor, 

Cirklen om C. Det forste fölger af, at Cirklen om 0 maa 

skjaere Centralaxen udenfor CO i et Punkt ^ , hvis Afstand 

fra C er CE = CO -+- OE === c -^ b., som er större end Ra

dius a til Cirklen om C, ifölge Antagelsen c :> a ^—6, saa 

at E maa falde udenfor denne Cirkel. Det andet udkommer 

ved at hemaerke Skjaeringspunktet af Cirklen om 0 med 

Centralaxen paa den Side af 0 , hvor C ligger. Dette Punkt 

kan, eftersom 6 < c eller 6 > c eller 6 = c, enten ligge mel

lem O og C, som i D^ eller paa den anden Side af C, som 

i d, eller i C selv, Ligger det i D, haves Afstanden CD = 

CO — OD == c — ö, som er mindre end a, ifölge Antagelsen 

a-(- & > c. Altsaa ligger D indenfor Cirklen om C Det 

samme gjaelder om d, efterdi Cd = Od — CO = b ~ c < a, 
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ifölge Antagelsen a f f t ^ a . Endelig maa C selv som Cirklens 

Centrum ligge indenfor Cirklen. — Er enten c>>a + & eller 

c<ia — 6, kunne Cirklerne intetsteds stöde sammen; thi 

paa Centralaxen vilde intet Punkt kunne have Afstandene a 

og b fra C og 0 , og udenfor denne Axe maatte et saadant 

Punkt tilligemed Centrerne C og 0 blive Vinkelspidserne for 

et Triangel, hvis tre Sider vilde vaere a, 6, c, men et saa

dant Triangel vilde vaere umuligt, naar Siden c ikke var 

mindre end de to andre Siders Sum og större end deres 

Differents (Art. 14 med Till.). Cirklen om O maa ligge 

heelt indenfor Cirklen om C, naar c<Za — 6, men heelt 

udenfor, naar c>a-\-b., thi i forste Tilfaelde ligger E inden

for (ifölge c + 6<;a)i i andet D udenfor (ifölge c — b^a')^ 

og man veed, at der i disse Tilfaelde er ingen Skja^ring. 

Om Tilfaeldet c = a ^b Art, 59. 

Tillaeg. Skjaeringen af to Cirkler maa finde Sted uden

for Centralaxen, thi ellers vilde enhver af Cirklerne have 

flere end to Punkter i denne Linie, som er umuligt (Art 

48). — I Skjaeringspunktet stöde Tangenterne til begge Cirkler 

sammen under en Vinkel lüg med, eller Supplement til, den, 

som deres Radier til samme Punkt danne med hinanden 

(Art. 7, Till.). —- Skjaeringspunktet paa den ene Side af 

Centralaxen har et tilsvarende paa den anden Side (Art. 56), 

efterdi Figurerne over og under denne Axe ere congruente 

(Art. 50). 

58* To Cirkler siges at röre hinanden, naar de kun 

have eet Punkt tilfaelleds, Röringspunktet^ men iövrigt ligge 

enten udenfor hinanden eller den ene inden i den anden, 

hvorefter Röringen selv siges at vaere udvendig eller indvcndig. 

5 9 . Theorem. To Cirkler röre hinanden, naar Cen

trernes Afstand enten er lüg Radiernes Sum eller lüg Radiernes 
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Differents, og i forste Tilfaelde er Röringen udvendig, landet 

indvcndig. 

Cirklerne beskrevne med Radierne a og 6 om C og 0 

(Fig. 56, 57), hvis Afstand CO=^c^ maae, naar c=a^b^ 

stöde sammen i det Punkt D i Linien CO, som bestemmes 

ved CD = a^ OD = b^ nemlig mellem C og 0 eller udenfor, 

eftersom c = a-\-b eller c = a — b. I Centralaxen kan intet 

andet Punkt have de samme Afstande fra C og O, og uden

for denne Axe kunne Cirklerne ikke stöde sammen, efterdi 

intet Triangel kan dannes af Siderne a, & og c = a + 6. 

Cirklerne have altsaa kun det ene Punkt D tilfaelleds, og 

maae iövrigt ligge heelt udenfor hinanden eller den ene i 

den anden. Da OC = cZ> a eller <; a eftersom man har 

c = a-4-6 eller c =^ a—-6, falder Centret O, og derved hele 

Cirkelfiguren, udenfor den anden Cirkel i forste Tilfaelde, 

indenfor i andet. 

Ti l laeg. Da Röringspunktet for to Cirkler liggeri Cen

tralaxen, maae Cirklerne i dette Punkt have en faelleds Tan

gent, som overhoved rörer alle de Cirkler, som gaae igjen

nem det samme Punkt og have Centrum paa den samme Axe. 

6 0 . Theorem. I den samme Cirkel, eller i ligestore 

Cirkler, ere Centrivinklerne proportionale med de tilsvarende 

Buer. 

De to Centrivinkler, som sammenlignes, vaere stillede 

(Fig. 58) i den samme Cirkel den ene i den anden, Z DCF 

og Z DCE^ regnede fra den samme Radius CD, saa at man 

har de tre Vinkler og tilsvarende Buer 

Z DCF, Z ECF^ Z DCF = Z DCE + Z ECF^ 

^ DE, ^ EF, ^ DF^ ^ DE -}- ^ EF. 

Er Vinklernes Forhold commensurabelt, altsaa , ^J^L == —. 

hvor m og n ere hele Tal, saa vil CE vaere en Delingslinie 
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ved Oplösningen af hele Vinklen DCF i m ligestore Vinkler 

DCH., hvoraf netop n ere indeholdte i Z DCE. Da til alle 

de ligestore Vinkler DCH svare ligestore Buer, vil ogsaa E 

blive et Delingspunkt i ŵ DF deelt i m ligestore Buer Dfl', 

hvoraf netop n ere indeholdte i ^ . DE. Altsaa ^==^^= — 
^ s^ DE W) 

og som Folge heraf — ^ = jj^. — Er Forholdet ^^^^ 

incommensurabelt, saa antag som Antithese at dette Forhold 

er enten större eller mindre end de tilsvarende Buers For

hold, altsaa f. Ex. 7 - ^ ^ = ^^"^^^j 'det 0 ligger i ^ AE. An

tag tillige Z DCF deelt i ligestore Dele, som ere mindre 

end Z ECO^ som altid er muügt eftersom den kan deles i 

et lige saa stört Antal ligestore Dele, som man vil, saa at 

fölgelig disse Dele kunne vaere lige saa smaa som man vil. 

Altsaa maa en Delingslinie C/ falde mellem CE og CO, og 

da nu Forholdet ^^^ er commensurabelt, maa man have, 

soni nylig beviist, 2":ÖC7 " ^ ^ " ^ ^ ^ " ^ 5 ^^"^ ifÖlge Antithesen 

skulde vaere lüg med 7 ^ ^ ^ ' ^ s a a 2 ^ ^ < ^ ^ , men dette 

er umuligt, efterdi Z DCI < Z DCE. Ligesaa kan 0 ikke falde 

i ^ F F mellem E og F. Altsaa maa 7 ^ ^ , der hverken 

kan vaere större eller mindre end Forholdet ^= -̂̂ , nödvendi

gen vaere lügt med dette Forhold, eller man maa i alle Til

faelde have: 

ZDCF: Z DCE: Z ECF = _ DF: ^ DE: ^ EF. 

Til laeg. Naar hvilkesomhelst to continuerlige Störreiser 

A og ß, afhaengige den ene af den anden, ere foranderlige i sam

me Retning (samiEidigen voxende og aftagendc), desuden sam-

tidigen 0, og man har beviist 1^. at til ligestore Vaerdier af yl 

svare ligestore Vaerdier af ß, 2^. at til en Vaerdie af ^, som er 

Summen af to andre, svarer en Vaerdie af ß, som er Sum

men af dem, der svare til de to andre Vaerdier af ^ ; saa 

maae vi og ß vaere proportionale, d. e. naar ß^ og ßo, Vaerdier 
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A 7? 

af ß , svare til A^ og A^., Vaerdier af ^4, haves ~-=^~, — 

De to anförte Betingelser kunne samles i den ene, at til 

ligestore Tilvaexter af A svare ligestore Tilvsexter af B. 

A n m . Vinkler kunne maales ved de tilsvarende Buer 

beskrevne med en faelleds vilkaarlig Radius. Man har 

vedtaget at dele Cirkelperipherien i 360 ligestore Dele, 

Grader (^) (gradus), Graden i 60 ligestore Dele, Minuter 

(') (minutum primum), Minuten i 60 ligestore Dele, 

Secunder (") (minutum secundura), saa at enhver Vin

kel saavelsom den tilsvarende Bue, kan angives i Grade-

maal d. e. i Grader, Minuter, Secunder og Brök af 

Secunder. Den rette Vinkel er 90°, Vinklen paa to 

Rette er 180'', Vinklen paa Ire Rette er 270°. To 

Buer, som danne tilsammen 90° eller 180°, hedde, de 

forste Complementbuer^ de sidste Supplemenibuer. 

6 1 . Theorem. En Vinkel, hvis Toppunkt ligger i en 

Cirkeiperipherie, og hvis Been ere Chorder, en Peripherie-

vinkel eller indskreven Vinkel^ maales ved den halve Bue, som 

Benene indslutte. 

I Cirklen om C (Fig. 59, 60) haves Peripherievinklen 

APD*, hvis ene Been PCD er en Diameter, saa at Z ACD = 

ZCAP ^ ZAPD (Art. 29, Till.) = 2 Z ^PD (Art. 21), 

eller Z APD = | Z ACD = | w ^D (Art. 60, Anm.). Lige

saa ZDPB = \ ^ DB. Altsaa ved Addition eller Subtrac-

tion, eftersom C ligger i Peripherievinklen (Fig. 59) eller 

udenfor (Fig. 60), ZAPB = \^AB. 

Tillaeg 1. Alle de Peripherievinkler, som staae paa 

(d. e. hvis Been indslutte) den samme Bue, ere ligestore, 

lige med det halve af Centrivinklen paa samme Bue. 

Til laeg 2. En Peripherievinkel er spids, ret eller stump, 

eftersom den Bue, hvorpaa den staaer, er mindre end, lüg 
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med, eller större end den halve Peripherie. — De to Chor

der, som danne en ret Peripherievinkel, svare til Supple-

mentbuer, og hedde Supplement chorder. 

Tillaeg 3. De modstaaende Vinkler i en indskreven 

Fiirkant ere Supplementvinkler. 

6 2 . Theorem. Vinklen, som en Tangent danner med 

en Chorde dragen fra Röringspunktet, maales ved den halve 

Bue, som Benene indslutte. 

DPB (Fig. 61) er Tangent til Cirklen om C og fra Rö

ringspunktet P er dragen en Chorde P J , hvorved opstaaer 

den spidse Vinkel APB. Drages Diametren PCE og Chor

den EA, saa er Z ^ = B (Art 61 , Till. 2 ) , altsaa Z E 

Compleraent til Z EPA (Art. 28) ; men tillige er Z APB 

Complement til Z EPA (Art. 48), altsaa Z APB =^ Z E = 

\ ^^ AP (Art. 61). Supplement hertil er den stumpe Vinkel 

ilPD = I ^ AEP. Er Chorden en Diameter, saa er Vinklen 

ret, altsaa lüg den halve Bue, thi Buen er i dette Tilfaelde 

en Halvcirkel, 

6 3 . Theorem. En Vinkel, hvis Toppunkt ligger inden

for en Cirkel, maales ved den halve Sum af de to Buer, 

som Vinklens og Topvinklens Been indslutte; og en Vinkel, 

hvis Toppunkt ligger udenfor en Cirkel, idet Benene ere 

Secanter eller Tangenter til Cirklen, maales ved den halve 

Differents af den fjernere og naermere Bue, som Benene 

indslutte. 

I Cirklen om C (Fig. 62) haves Topvinklerne APB og 

DPEy hvis Been indslutte Buerne AB og DE. Drages AD., 

haves Z ^ P ß = Z D -f- Z ^ (Art. 29, Till.) ==. ^ ^ AB-{-

^ ^ DE (Art. 61). — Ligger P udvendig (Fig. 63), blive 

Buerne AB og DE indsluttede af Secanterne eller Vinkel

benene PEA og PDB. Drages AD^ haves Z ADD = Z A 
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Z P eller ZP = Z ADB ~ Z A = l ^AB — ^^DE. Det 

samme udkommer naar det ene Vinkelbeen tangerer, eller 

begge längere, Cirklen (Art. 62). 

T i l l aeg 1. Eftersom en Vinkel, hvis Been indslutte en 

halv Cirkelperipherie, er spids, ret eller stump, maa Top

punktet ligge udenfor, i eller indenfor Peripherien. 

Ti l laeg 2. En Fiirkant, hvori en Vinkel er större eller 

mindre end Supplementet til den modstaaende, maa have 

denne Vinkels Toppunkt i forste Tilfaelde indenfor, i andet 

udenfor, den Cirkel, som gaaer igjennem de tre andre Vin-

kelspidser; men en Fiirkant, hvori to modstaaende Vinkler 

ere Supplementvinkler, kan indskrives i en Cirkel. 

§ VI. Problemer med Hensyn til de foregaaende 
Saetninger. 

6 4 . I. At bestemme ved Construction to afsatte Li

niers Forhold til hinanden. — Ved Passeren föres den mindre, 

tagen som Maal, successive henad den större saa laenge 

indtil Resten er mindre end Maalet. Denne Rest föres paa 

lignende Maade henad det foregaaende Maal o .s .v . Raekken 

af Qvptienter, som herved erholdes, danne de successive Led 

i den Kjaedebrök^ som fremstiller Vaerdien af det sögte For

hold* Denne Vaerdie er rational, naar Kjaedebröken er en

delig, idet den sidste Rest = 0, altsaa det sögte Forhold 

commensurabelt. I modsat Fald er Vaerdien irrational eller 

Forholdet incommensurabelt. 

II. Ved et givet Toppunkt, hvorfra en ret Linie er 

dragen ud, at afsaette paa den ene eller anden Side af denne 

som Vinkelbeen en Vinkel, som er lüg en forhen afsat Vin

kel. — Z C (Fig. 64) er afsat, D og DH ere det givne 

Toppunkt og Vinkelbeen. Om C som Centrum beskrives med 
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en vilkaarlig Radius en Bue AB svarende til Z C som Cen

trivinkel. Om D med samme Radius^ = DE slaaes en Bue 

til begge Sider af DH. Denne Bue skjaeres i F og Gafen 

Cirkel beskreven om E med Radius ^ ^ ß . Man vil da have 

Z.EDF=ZEDG = ZC (Art. 19). 

III. At bestemme to afsatte Vinklers Forhold. — Kjaede

bröken, som fremstiller Forholdet, bestemmes ligesom iProbl.I . 

IV. At halvere en Linie. — Om Endepunkterne (Fig. 

65) ^ og ß af den givne Linie AB slaaes med ligestore 

Radier Buer, som skjaere hinanden i et Punkt D. For at 

denne Overskjaering kan finde Sted, maa Radius vaere I>J ^ ß 

(Art. 57). Paa samme Maade bestemmes ved en anden til

straekkelig stör Radius et Punkt E (eller med den samme 

Radius det til D svarende andet Skjaeringspunkt paa den 

anden Side af AB). Linien DE vil da ved Overskjaeringen 

med AB i C halvere denne Linie saa at AC = BC (Art. 25, 

Till. 2). 

V. At halvere en Vinkel eller Cirkelbue. — Z ACB 

(Fig. 66), og den tilsvarende w AB med vilkaarlig Radius 

C^5 halveres ved CD, bestemt ved D som Skjaeringspunkt 

for to Buer, beskrevne om ^ og ß med faelleds vilkaarlig, 

tilstraekkelig stör, Radius. Man vil nemlig have Z ACD = 

Z BCD = i Z ACB (Art. 19). 

VI. At construere et Triangel med tre opgivne Be-

stemmelsesstykker. — 1°. Trianglet er bestemt ved tre givne 

Sider (Art. 19). Afsaettes den ene Side c, erholdes den 

modstaaende Vinkelspids construeret som Skjaeringspunkt for to 

Buer, beskrevne om Endepunkterne af c med de to andre 

Sider a og 6 som Radier. For at Overskjaeringen kan finde 

Sted, eller Trianglet blive muligt, maa man have c<a-(-fc 

og c>a — b idet b^a (Art. 57), altsaa a<fcH- c og b<ia ~\-c., 
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d. e. enhver af de tre Sider maa vaere mindre end Summei 

af de to andre (jvf. A/t* 14). Da Cirklerne om Endepunk

terne af c kunne omhyttes, og da de samme to Cirkler skjaen 

hinanden paa begge Sider af c, erholdes fire Stillinger a 

Trianglet for den samme Stilling af c. Naar a = 6, fald( 

de to Stillinger paa hver Side af c sammen i een Stilling 

— 2^. Trianglet er bestemt ved to Sider og den indslutted* 

Vinkel (Art. 16). Afsaettes Vinklen (Probl. II), afskjaerer 

de indsluttende Sider paa det ene og andet Vinkelbeen, ô  

drages Linien mellem begge Endepunkterne, erholdes Tri

anglet construeret, som altid er muligt, forudsat blot, ai 

Vinklen er <; 2 ß . For den samme Stilling af Vinklen er

holdes ved Ombytning af de indsluttende Sider to StÜlingei 

af Trianglet, og Topvinklen giver to andre tilsvarende og 

modvendte. Ere de indsluttende Sider lige, falde de tc 

Stillinger, for hver af Topvinklerne, sammen i een Stilling.— 

3°. Trianglet er bestemt ved en Vinkel, en hosliggende Side 

og den modstaaende Side (Art. 26). Er den givne Vinkel 

A afsat (Fig. 67 — 70) og den hosliggende Side AC^=b af

skaaret, maa man om C som Centrum med den modstaaende 

Side a som Radius beskrive en Cirkel, hvis Skjaeringspunk

ter med det andet Been af Z .̂  kunne tages hvert isaer som 

modstaaende Toppunkt til AC Er Z A spids (Fig. 67) men 

a mindre end Perpendiculaeren fra C til det andet Vinkelbeen 

AE, saa kan denne ikke traeffes af Cirklen, saa at Trianglet 

er umuHgt; er a lüg denne Perpendiculaer^ vil det andet 

Vinkelbeen röres af Cirklen i et Punkt D, saa at et retvink

let Triangel ACD fremkommer; er a större end Perpendicu

laeren men mindre end 6, vil det andet Vinkelbeen skjaeres 

af Cirklen i to Punkter ß og P, saa at to Triangler kunne 

construeres ABC og APC (Art. 26, Till.); er endelig a > 6 
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(Fig. 68), maa Skjaeringspunktet P falde i A selv eller i den 

modsatte Forlaengelse af ^ ß , saa at kun det enkelte Triangel 

ABC kan construeres. Er Z A ret eller stump, maa man 

have a > 6 (Art, 30) , uden hvilket Trianglet vilde vaere 

umuligf (Fig. 69, 70). — 4° . Trianglet er bestemt ved en 

Side og to hosliggende Vinkler (Art. 17). Afsaettes den givne 

Side (Fig. 14) AB = c^ og ved Endepunkterne til samme 

Side af AB Vinklerne BAC og ABC lige med de givne Vinkler 

A og ß , saa ville Vinkelbenene AC og BC ved deres Sam-

menstödningspunkt C bestemme den modstaaende Vinkelspids 

til AB. F^r at disse Vinkelbeen kunne convergere, eil er 

Trianglet blive muligt, maa man have ^-f" ^ < 2 ß (Art .35). 

Da Vinklerne ^ og ß kunne omhyttes, og da de kunne af

saettes baade til den ene og den anden Side af Linien c, 

ville fire Stillinger af Trianglet svare til den samme Stilling 

af c. Naar A = B, falde de to Stillinger, paa hver Side af 

c, sammen i een Stilling. — 5°. Trianglet er bestemt ved 

en Side, en hosliggende Vinkel og den modstaaende Vinkel 

(Art, 17, Till, 2). De to givne Vinkler adderes til een 

Vinkel, og dennes Nabovinkel afsaettes, som vil vaere den an 

den hosliggende Vinkel (Art. 29^ Till.), hvorved dette Til

faelde er reduceret til det foregaaende. For at Nabovinklen 

kan blive afsat, maa Summen af de to givne Vinkler A og C 

vaere en convex Vinkel d. e. .-1-f-C <r 2 ß , hvorefter Triang

let stedse bliver muligt, efterdi Summen af de to hosliggende 

Vinkler ved den givne Side vil blive =^ ^ -f- [2 ß — (A ~\- C)] = 

2 ß — C < 2 ß . 

A n m . I en nkant, hvor n > 3 , ere Siderne ikke til-

straekkelige til at bestemme Polygonen; men ere f. Ex. 

n Sider o g n — 3 Polygonvinkler givne, kunne de tre ube-

kjendte Polygonvinkler findes, Diagonalerne eller Siderne, 
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som forbinde disse Vinklers Toppunkter, give nemlig 

et Triangel, hvis Sider enten ere givne eller findes 

ved Construction af de Stykker af Polygonen, som de 

afskjaere. 

VII. Fra et Punkt udenfor en ret Linie paa denne at 

nedfaelde en Perpendiculaer. *— Fra Punktet D (Fig. 71) drages 

til et vilkaarligt Punkt E i den givne Linie AB den Linie DE, 

og med denne som Radius beskrives om D som Centrum 

en Bue, som skjaerer ^ ß i E og F. Om disse som Centrer 

med en tilstraekkelig stör Radius beskrives Buer, som skjaere 

hinanden i et Punkt G forskjelligt fra D. Linien DG vil da 

skjaere AB i C saaledes, at DC-^AB (Art. 25 , Till. 2). 

VIII. Fra et Punkt i en ret Linie at opreise en Per

pendiculaer. — iste Methode. Fra det givne Punkt C (Fig. 

71) i den givne Linie .Iß afsaettes til begge Sider henad 

denne Linie ligestore Stykker CE = CF^ og om £ og F be

skrives med en tilstraekkelig stör Radius to Buer, som 

skjaere hinanden i et Punkt G, hvorefter haves CG -^ AB 

(Art. 19). — 2den Methode. Er det givne Punkt C (Fig.72) 

Endepunktet af den givne Linie AC^ kan Perpendiculaeren 

paa AC opreises fra C uden Forlaengelse af AC^ idet man 

om et vilkaarligt Punkt 0 udenfor AC med Radius OC be-

skriver en Cirkel, hvorved AC skjaeres i £ og C, og derefter 

drager Diametren EOG. Herved bestemmes CG -t- AC (Art. 

61 , Till. 2). 

IX. Gjennem et givet Punkt at drage en Linie, som 

danner ligestore Vinkler med to givne Linier. — Ere de 

givne Linier parallele, vil enhver Linie dragen gjennem Punktet 

oplöse Problemet (Art. 36). Naar de givne Linier stöde 

sammen, maa den Linie drages, som halverer Vinklen imel-

lem dem. (Probl. V), og paa denne Linie fra det givne Punkt 
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nedfaeldes en Perpendiculaer, som da er den forlangte Linie 

(Art. 17, Till. 1). 

X. Gjennem et givet Punkt at drage en Linie parallel 

med en given Linie. — iste Methode. Fra det givne Punkt 

Q (Fig. 44) drages Linien QP til et vilkaarligt Punkt P i 

den givne Linie J ß , og man afsaetter Z CQP = Z QPB, 

hvorved haves CQD r^ AB (Art. 36). — 2den Methode. Man 

drager, som för, vilkaarligen QP (Fjg. 73), afsaetter henad 

PB et vilkaarligt Stykke P£ , og beskriver om Q med Radius 

P F , om E med Radius PQ, Buer, som skjasre hinanden i D, 

hvorefter haves CQD =?̂  AB (Art. 41). Den samme Con

struction tjener til at bestemme et Parallelogram PD, be

stemt ved en Vinkel P og de indsluttende Sider PE og PQ. 

XI. At drage en Cirkel gjennem tre givne Punkter, 

som ikke ligge i en ret Linie (eller omskrive en Cirkel om 

et givet Triangel). — Oplöses ifölge Ali:. 54. 

XII. At beskrive en Cirkel, som tangeres af de tre 

Sider af et givet Triangel. — Ethvert Punkt i den Linie, 

som halverer en Vinkel, har lige Afstande fra Vinkelbenene, 

(Art. 17, Till. 2 ) ; og omvendt, naar et Punkt har lige Af

stande fra to convergerende Linier, maa det ligge i den 

Linie, som halverer Vinklen mellem disse Linier, thi Linien 

fra Punktet lil de to convergerende Liniers Skjaeringspunkt 

maa danne ligestore Vinkler til begge -Sider med disse Li

nier (Art. 26). Altsaa maa en Cirkel, der skal längere to 

convergerende Linier, have sit Centrum i den Linie, som 

halverer Vinklen imellem dem. Skal den tillige längere en 

tredie Linie, som skjaerer de to forste, maa Centrum vaere 

Skjaeringspunkt for den Linie, som halverer den forste Vin

kel, og den som halverer Vinklen mellem den tredie Linie 

og en af de to forste. De Ire Linier, som halvere Vinklerne 
Ramus: Eie/nenta^r Geometrie, -i 
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er Centrum for Trianglets indskrevne Cirkel, d. e. den Cirke 

som röres af Trianglets Sider og ligger indenfor Perimetre 

Ved lignende Construction erholdes tre andre Cirkler, so 

hver isser udvendig rörer en Side af Trianglet og Forlaei 

gelserne af de to andre. Fig. 74 fremstiller A ABC, d( 

indskrevne Cirkel om 0 , de tilhörende Röringspunkter a,'ß, 

og de udvendige Ci rk l^ om L, M, N, af hvilke den först 

Röringspunkter ere l, l^^ l^, den andens m, m^, m^, d( 

tredies n, n^, n^. Trianglets Vinkler A, B, C, ere halveret 

ved AOL, BOM, CON, Nabovinklerne af MAN, NBL, LCIi 

som ere perpendiculsere paa de tre foregaaende (Art. 11, Till. 2 

Man har Alj^= Al^, Aß = Ay, Bm = Bm^j Cn = Cn^ o.s. 

(Art. 17, Till. 2) . 

XIII. At drage Tangenten til et givet Punkt af ( 

Cirkel. — Fra dette Punkt opreises en Perpendiculaer pi 

Radius til samme (Probl. VIII). 

XIV. Fra et Punkt udenfor en Cirkel at drage en Tai 

gent til Cirklen. ~ iste Methode. En Linie drages fra d 

givne Punkt P (Fig. 75) til Cirklens Centrum C, denne Lin 

halveres (Probl. IV), og om Midtpunktet O med Radii 

OC = l PC beskrives en Cirkel, som vil skjeere den givr 

Cirkel i A og B. Disse ere da Röringspunkterne for c 

sögte Tangenter PA og PB^ efterdi Z P ^ C = Z P ß C = 

(Art. 61 , Till. 2). — 2den Methode^ Om det givne Punkt 

(Fig. 76) med Radius PC beskrives en Cirkel, og om de 

givne Cirkels Cenlrum C med dens Diameter som Radii 

slaaes en anden Cirkel, som skjaerer den forste i D og J 

Linierne CD og CE skjajre den givne Cirkel i A og B, soi 

ere de sögte Röringspunkter; thi da PA og P ß halvere Choi 

derne CD og CE, haves Z. PAC = Z PBC == B (Art. 53, Till. 1 



51 

XV. Over en given Linie som Chorde at beskrive en 

Cirkelbue, saa at enhver Peripherievinkel i samme, som staaer 

paa den givne Chorde, er lüg en given Vinkel, i hvilket Til

faelde Cirkelbuen siges atrumme den givne Vinkel (arcus capax 

anguli). — Er den givne Vinkel ret^ maa Chorden vaere en 

Diameter, saa at man om dens Midtpunkt med den halve 

Chorde som Radius maa beskrive Halvcirklen til den ene 

og den anden Side. Er Vinklen spids, afsaettes dens Com

plement ved Endepunkterne (Fig. 77) A og ß af den givne 

Linie AB^ nemlig som Z BAC = Z ABC^ saa at A ABC er 

ligebenet (Art. 22), eller man afsaetter blot Z BAC og op-

reiser DC-^ AB fra den givne Linies Midtpunkt D. Om C, 

Skjaeringspunktet for Vinkelbenene AC og BC, eller for det 

ene Vinkelbeen og den opreiste Perpendiculaer, beskrives, 

med CA = CB som Radius, Cirklen gjennem A og ß . Den 

til Chorden AB hörende modvendte w AGB vil da for ethvert 

Punkt G give (Art. 61 , Till. 1) Z AGB — | Z ACB = Z ACD 

r=^ R — Z CAD, som er den givne Vinkel. Er den givne 

Vinkel stump, saa foretages den samme Construction for 

Supplementvinklen, hvorefter Chordens tilsvarende — AHB 

for et hvilketsomhelst Punkt i samme, H, giver ZAHB = 

2 ß — ZAGB (Art. 61, Till. 3), som er den givne Vinkel. 

— Den bestemte Bue, som rummer den opgivne Vinkel, kan 

afsaettes til den ene og den anden Side af Chorden AB, og 

indeholder alle de Punkter i Planet, hvorfra Linier dragne 

til A og ß danne den givne Vinkel (Art. 63). Problemet 

tjener ogsaa til af en Side og den modstaaende Vinkel i et 

Triangel at bestemme den omskrevne Cirkel. 

XVL At bestemme det Punkt, hvorfra Linier dragne 

til to givne Punkter danne en given Vinkel, og Linierne til 

to andre givne Punkter danne en anden given Vinkel. — 

• 4 ' 
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Over Linien, som forener de to forste Punkter, beskrives til 

den ene og den anden Side den Bue, som rummer den 

forste givne Vinkel; ligesaa over Linien, der forener de to 

andre Punkter, Buerne til begge Sider, som rumme den an

den Vinkel. Det sögte Punkt vil da vaere ethvert af Skjae

ringspunkterne, forsaavidt saadanne findes, af Buerne over 

den forste Linie med dem over den anden. 

/XVII. At bestemme et Triangel formedelst en given 

Side, den modstaaende Vinkel og Afstanden af denne Vin

kels Toppunkt fra Siden. — Af Siden og den modstaaende 

Vinkel bestemmes den omskrevne Cirkel (Probl. XV), hvor

efter Sidens modstaaende Toppunkt erholdes ved Cirklens 

Sammenstöd med en Linie, som drages parallel med den 

givne Side i den givne Afstand d. e. gjennem et Punkt, som 

afsaettes i denne Afstand paa en fra Siden opreist Perpen

diculaer til den Side, hvor den givne Vinkel rummes. Op-

lösningens Mulighed beroer paa, om den afsatte Parallel kan 

skjaere eller beröre Cirklen. 

XVIII. At bestemme et Triangel formedelst en given 

Side , den modstaaende Vinkel og Radius enten i den ind

skrevne Cirkel eller i den Cirkel^ som udvendig rörer den 

givne Side og de andre Siders Forlaengelser. — A ABC 

(Fig. 74) vaere det sögte, bestemt ved Siden AC^ Z B og 

den indskrevne Cirkels Radius Oß. Man har ZAOß = R — 

Z OAß = R — IA^ ligesaa Z COß = R — ^ C, altsaa Z AOC 

= Z ^ 0 ^ 4 - Z CO/S = 2 ß — i (^ + C), men ^ -f- C = 2 ß 

— ß , fölgelig Z AOC = ß + 1 ß. Altsaa er O bestemt ved 

Sammenstödet af den Bue, construeret over den givne Side 

ACy som rummer Vinklen ß - j - ̂  B, og den Linie, som paa 

den samme Side af AC drages -6= ^C i en Afstand lüg den 

givne Radius. Herved vil AC med den tilhörende Cirkel om 
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0 kunne erholdes afsat, hvorefter Tangenterne til samme 

Cirkel fra ^ og C kunne drages (Probl. XIV), og disse stöde 

da sammen i ß . Samme Oplösning anvendes, naar det er 

den udvendige Beröringscirkel om M, som er given, idet 

blot bem^rkes, at Z AMC = 2 R —AOC = R — \ B, efterdi 

de to andre Vinkler i Fürkanten AOCM ere rette (Art. 31). 

Andet Afsnit. 

Retlinede Figurers Sammenligning og Udmaaling. 

§ 1. Arealer. 

6 5 . Höidcn (altitudo) af et Triangel er den perpendi

culaere Linie, som maaler Afstanden fra en Vinkelspids til 

den modstaaende Side, eller dens Forlaengelse, hvilken Side 

med Hensyu til samme Höide kaldes Grundlinien. Höidcn 

af et Parallelogram er paa lige Maade Afstanden mellem to 

modstaaende Sider tagne som Grundlinier. I en Fiirkant, 

som alene har de to modstaaende Sider parallele, et Trape-

zium, forstaaes ved Höidcn de to parallele Siders Afstand. 

6 6 . Theorem. Parallelogrammer med ligestor Grund

linie og ligestor Höide ere ligestore. 

Parallelogrammernc (Fig. 78) AC og AE va;re stillede 

paa den faelleds Grundlinie AB og til samme Side af denne, 

saa at de modstaaende Grundlinier, idet Höidcn er den samme, 

maae falde i een ret Linie, nemlig CD og EF i Linien DE ^ AB. 

llanhav DC= AB og FE = AB (Art. 40), fölgelig DC~^FE, 

som subtraherede fra den hele Linie DE give CE ^^ DF. 

Desuden er ßC = i D og BE = AF, aUsaa A BCE <^ A ADF 
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(Art. 19), som subtraherede fra Trapeziet ABED give som 

ligestore Rester begge Parallelogrammernc AC og AE. 

Tillaeg. Et Parallelogram er lügt med et Rectangel, 

hvis to sammenstödende Sider ere lige med Parallelogram

mets Grundlinie og Höide. 

6 T . Theorem. Et Triangel er lügt det Halve af et 

Parallelogram med samme Grundlinie og samme Höide. 

Om A EFH (Fig. 49) og Parallelogrammet Fff, som 

have samme Grundlinie og Höide, og hvor ZEFH er den 

samme, maa Saetningen gj^elde, efterdi AEFH^AEGH'^ 

men et Parallelogram med samme Grundlinie EF og den 

samme tilsvarende Höide er lügt med Parallelogrammet FG 

(Art. 66), altsaa ligesom dette lügt med det dobbelte af 

A EFH.,' eller A EFH lügt det Halve af Parallelogrammet. 

Ti l laeg. Triangler med samme Grundlinie og samme 

Höide ere ligestore og lige med det Halve af et Rectangel, 

hvis sammenstödende Sider ere lige med denne Grundlinie 

og Höide. 

6 8 . Theorem. Rectangler paa samme Grundlinie for

holde sig som Höiderne. 

Paa Grundlinien AB (Fig. 79) ere Rectanglerne AF og 

AD opreiste, hvis Höider ere AE og AC Da to Rectangler, 

som AD og CF., der have ligestor Grundlinie, ere ligestore, 

naar tillige Höiderne AC og CE ere ligestore (Art. 66)^ og 

da Rectanglet AD voxer og aftager tilligemed Höidcn AC 

medens Grundlinien AB forbliver uforandret , saaledes at 

AF^AD-l-CEj idet hertil svare Höiderne ^ £ , AC^ CE^ 

som give AE = AC -^ CE., saa ere de Betingelser opfyldte, 

hvoraf man kan slutte Rectanglernes Proportionalitet med de 

tilsvarende Höider (Art. 60, Till.). 

Anm. Beviset kan ogsaa föres aldeles analogt med det 

som er benyttet for Saetningen i Art. 60. 
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6 9 . Theorem. Rectangler forholde sig som Produk-

terne af de sammenstödende Sider. 

Paa Stykkerne (Fig. 80) AB og BC af Linien AC ere 

til modsatte Sider opreiste Rectangler, ß £ = P, hvis Sider 

ere AB = a^ BD = b., og BG==P'^ hvis Sider ere BC=a', 

BF = b\ Ved Forlaengelserne af ED og GC er et tredie 

Rectangel bestemt, BH = P^^, hvis Sider ere BC=a^, BD 

= b. Af to sammenstödende Sider i et Rectangel er den 

ene Grundlinie, den anden Höide, altsaa (Art. 68) jr,'=^,'^ 

— = — . I disse Ligninger kunne Bogstaverne opfattes som 

Betegnelser for rene Tal., nemlig a som det, der angiver For

holdet af Linien AB's Laengde til Laengdeenheden, P som det, der 

angiver Forholdet af Rectanglet ß£ 's Areal lil Arealenheden; 

ligesaa med Hensyn til de andre Bogstaver (jvfr. Indl. Art. 

4). — Divideres den forste Ligning med den anden, erholdes 

-— =~, d. e. de rene Tal for Rectanglerne P os P' forholde sig 

som Produkterne af de rene Tal for deres sammenstödende Sider. 

Det samme vilde udkomme ved istedetfor Rectanglet ß f f = P " 

at betragte det modstaaende BK^ hvis Sider ere a og &'. 

TO. Som Enhed af Areal va^lges Qvadratet, hvis Side 

er Enhed af Laengde; men for Rectanglerne P og P' fandtes 

(Art. 69) 'T "^^ ^T'*) ^̂ "̂ ^ "^^^ \^ve lügt med et constant 

Tal p, det samme for et hvilketsomhelst Rectangel, fölgelig 

p=pab. Naar nu til a = 6 = 1 skal svare P = l , maa 

man have p = 1, altsaa P = ab, d. e. det Tal hvorved 

Rectanglets Areal angives (i Forhold til Arealenheden) erlügt 

Produktet af de Tal, hvorved dets sammenstödende Sider 

angives (i Forhold til Laengdeenheden), eller kortere: Rect

anglet er lügt Produktet af dets sammenstödende Sider^ hvorfor 

dette Produkt benaevnes Rectanglet af disse Sider. Hertifud-

ledes folgende Saetninger: 

1*̂ . idet b = a, Arcalet P af et Qvadrat, hvis Side er 
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a, bestemmes ved P^a^^ hvoraf igjen a=^yP ^ som er 

Siden i et Qvadrat, hvis Areal = P . 

2°. Parallelogrammet er lügt Produktet af Grundlinie og 

HöiSe^Art- 66, Till.). 

3" .̂ Trianglet er lügt det Halve af Produktet af Grund

linie og Höide (Art. 67) 5 f. Ex. det retvinklede Triangel er 

lügt det Halve af Produktet af Catheterne. Trianglet er altsaa 

ogsaa lügt Produktet af den halve Perimeter og den ind

skrevne Cirkels Radius, nemlig (Fig. 74) A ABC = A AOB 

+ A AOC -}- A BOC, som have samme Höide Oy = Oß^^Oa^ 

idet Siderne AB, AC, BC ere Grundlinier. 

Anm. Er Foden Laengdeenhed, bliver Qvadratfoden (D') 

Fladeenhed, saa at 1 G ' = (1')" og y T ü ^ = 1 ' ; er 

Arealet af et Qvadrat = m • ' , hvor m er et reent 

Tal, saa er dette Qvadrats Side = \ / m G ' = \ / m ' . Man 

deler Foden i 12 Tomer ('O5 Tomen i 12 Linier {'% 

altsaa Qvadratfoden i 144 Qvadrattomer (D ' ' ) , Qvadrat-

tomen i 144 Qvadratlinier (D"0» 

T l . Theorem. Et Trapezium er lügt Produktet af Hol

den og den halve Sum af de parallele Sider. 

1 Trapeziet ABCD (Fig. 81), hvor AB::^CD., drages en 

Diagonal ßC, hvorved Trianglerne ABC og BCD erholdes^ 

hvis Grundlinier ere AB og CD, til hvilke svarer Höidcn Ä, 

Afstanden mellem AB og CD, som ogsaa er Trapeziets Höide* 

Altsaa A ABC ^^AB.h^A BCD ^ 1^ CD. A, hvoraf ved Ad

dition Trapeziet ABCD = - h. ^^ \ ^^ 

Til laeg. Trapeziet er lügt Rectanglet af Höiden og Af

standen mellem de ikke parallele Siders Midtpunkter, Naar 

nemlig gjennem G, Midtpunktet i ^C, drages GH ^ AB.^ 

EGFz^BD^ idet H ligger i ßD, £; og F i J ß og C/>, saa 

haves BH = EG og HD -= GF (Art. 40), men EG=^ GF i 
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Trianglerne EGA og CGF (Art. 17, Till. 1), altsaa BH=HD 

eller H er Midtpunktet i ßD. Desuden er CF==EA, altsaa 

AB ^ CD = EB -{- FD = 2 FD = 2 GH eller ^ t ^ = GH, 

fölgelig Trapeziet = h . GH. Dette udkommer ogsaa idet 

Trapeziet foröget ved A EGA og formindsket ved A CGF 

giver Parallelogranamet ED. 

L.T2# Af Formlen for Rectanglets Areal P = ab udledes 

Sammensaetningen af forskjellige Rectangler til et eneste Rect

angel som analog med flerledcde Störrelsers Multiplication. 

Folgende Exempier kunne vise deite. 

1°. Rectanglet EG (Fig. 80) er, ifölge Bctegnelserne i 

Art. 69, bestemt ved Siderne EH = ED -{-DH = a-\-a'^ 

HG=HC + CG = b + b'., og det bestaaer af de fire Rect

angler EB = ab, DC=a'b, BK=ab'^ BG=a'b'. Dette 

Stemmer overeens med Formlen 

(a + a') (b + b') = oft + a'b + ab' + a'b'. 

Naar specielt 6 = : a', 6 ' = a, blive Rectanglerne EG-, DC og 

BK Qvadrater, og Rectanglerne EB og BG blive ligestore, 

hvortil svarer (a -|- 6)^ =^ CL^ ~\-2 ab -\~ b^. 

2 ^ Saettes (Fig. 80) EH = a^ Dü^b^ HG^ a', CG = &', 

haves EB=={a~b) (a' — b'), og tillige EB = EG ~ DG 

~BK, men BK=CK — BG^ altsaa EB=EG — DG — CK 

+ BG, hvilket stemmer med Formlen 

(a — b) (a' — b') = aa' — a'b — ab' - f bb'. 

Naar specielt a = a', b^=b', ere EB, EG og ßG Qvadrater, 

og DG = CKj hvortil svarer (a — ft) - = a^ — 2 ab 4- ft-. 

3 ^ Saettes (Fig. 80) ED = a,DH = fc, HG=a'^ CG = b', 

haves i ? C = ( a + fc) (a'— b'), og tillige EC^EF ^ DG 

— BK—ßG, stemmende med 

(a + b) (a' — b') = aa' + a'b — ab' — 66'. 

Naar specielt a'= a^ b' = b^ ere EF og BG Qvadrater, og 

DG=Bh\ hvortil svarer (a + 6) (a — 6) = a-— 6-. 



4°. Naar en Linie AB (Fig. 82) er vilkaarligen deelt ved 

to Punkter C og D, haves folgende Relation mellem Rect

angler: AB. CD + AC. BD = AD. BC Saettes nemlig AC=a^ 

CD = h, BD == c, vil denne Relation svare til Formlen 

(a 4 - & 4 - c) & - f ac = (a H- 6) (6 4- c). 

^ B . Theorem, l det retvinklede Triangel er Qvadratet 

paa Hypotenusen lügt Summen af Qvadraterne paa Cathe

terne. 

I A ABC (Fig. 83) er Z ACB ret, og paa Siderne AB^ 

AC, BC ere Qvadraterne JjB, AG^ BH afsatte. Fra C ned

faeldes CL-^AB og forlaenges til iH i i)£;, man drager CD 

og ß F . Man har Z^BAF -= Z BAC + Z C^F og Z C^/) - -

Z ß^C 4~ Z ß J D , samt Z CAF = Z ß^D (Art. 9), altsaa 

ZBAF^ZCAD, desuden J F = JC og ^ ß - = ^ D , fölgelig 

A BAF^A CAD (Art. 16). Det forste af disse Triangler 

er lügt det Halve af Qvadratet AG^ det andet lügt det Halve 

af Rectanglet AM (Art 67), fölgelig AG = AM. Ligesaa er 

BH = BM. Altsaa ved Addition AG + BH =^ AE eller 

AC^+BC^ = IB\ 

Anm. Dette Theorem (Pythagoras's) bevises ogsaa ved 

at afsaette (Fig. 84) Hypotenusens Qvadrat ADEB til samme 

Side som A ABC, og ved at afsaette indvendigt paa Qvadra-

tets andre Sider Trianglerne ADH^ DEK., BEL congruente 

med det givne ABC^ hvilket skeer ved Forlaengelse af den 

mindre Cathete AC til J7, saa a t ^ ß = ßC, hvorefter A ^l>i7 

^ A ^ ß C (formedelst AD ^ AB, AH === BC og de mellem

liggende Vinkler DAH = ABC^ som Complementer til CAB), 

hvorefter paa lige Maade de to andre Triangler kunne be

stemmes. Tillige afsaettes paa AD og DE de samme Tri

angler udvendigt, AGD og DFF , som med de indvendige 

danne Rectanglerne GH og FK. Nu viser Figuren, at Qva

dratet paa AB er sammensat af de fire congruente Triangler 
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tilligemed det lille Qvadrat Cff, hvis Side er lüg Catheternes 

Differents. Tillige sees at Qvadraterne paa de to Catheter, 

fremstillede ved CG og LF, tilsammen udgjöre begge Rect

anglerne GH og FK tilligemed Qvadratet CK, eller, hvad der 

er det samme, de fire Triangler samt Qvadratet CK. Altsaa 

er Qvadratet paa Hypotenusen AB lügt Summen af Qvadra

terne paa Catheterne AC og BC — Saettes ßC = a, .4C = 6, 

AB ^^ c, er ethvert af Trianglerne i Qvadratet = ^ aS (Art. 

'^O), og Qvadratet CK^(a—6)^, saa at Figuren giver c - = 

2 a6-f~ i<^ — &)̂ 5 hvilket er det samme som c^ = a"^ + 6-. — 

Rationale retvinklede Triangler ere saadanne, hvor Siderne 

a, 6, c forholde sig som hele Tal. De erholdes ved at sa^tte 

a^=2xy, b = x"^ — y^, c = x - + j / ^ , hvor o: og y ere vil

kaarlige hele Tal, f. Ex. a = 4, 6 = 3, c = 5 (for x^=2^ 

y = 1). Trianglets Construction ved tre saadanne Sider kan 

tjene som et Middel til at afsaette den rette Vinkel. 

Ti l laeg 1. Relationen mellem Hypotenusen c og Ca

theterne a og 6 giver c = \ / a ^ 4 - & ^ og a = \ / c^ — 6'̂  = 

\ / ( c - ( - 6 ) (c—6), som viser, hvorledes Hypotenusen er be

stemt ved Catheterne, og enhver Cathete ved Hypotenusen 

og den anden Cathete. F. Ex. i et Qvadrat, hvis Side = a, 

er Diagonalen c bestemt ved c ^\^d^-{-ei'=^\/2 a.^ saa at 

Forholdet mellem Diagonalen og Siden er incommensurabelt. 

Til laeg 2. Herved er ogsaa i Cirklen Relationen be

stemt mellem en Chorde, dens Afstand fra Centrum og Ra

dius, idet den halve Chorde og Afstanden som Catheter svare 

til Radius som Hypotenuse, hvoraf fölger den Lov, hvorefter 

i den samme Cirkel Chorderne voxe naar Afstandene til 

Centrum aftage og omvendt, Samme Relation finder Sted 

mellem et udvendigt Punkts Afstand (Fig. 75) PC som Hy

potenuse, Laengden af Tangenten fra P til Röringspunktet 

PA - ^ PB og Cirklens Radius som Catheter. 



Ti l laeg 3 . Naar i et Triangel Qvadratet paa en Side 

er lügt Summen af Qvadraterne paa de to andre, saa er den 

forste Sides modstaaende Vinkel ret. Naar nemlig i A ABC 

(Fig. 85) JB^ = BC^-^ AC^^ saa opreises fra C Linien CD J^ BC 

og man afsaetter CD = AC og drager ßD, hvorefter haves 

ßi)2 = ß c 2 - f C D 2 = ß C ^ 4 - ^ ^ = i ß ^ 5 altsaa BD = AB^ 

desuden AC = CD og BC faelleds for begge Triangler. Föl

gelig (Art. 19) Z ACB = Z BCD == R. 

74:. Theorem. Naar i et A ABC (Fig. 86, 87) fra en 

Vinkelspids ß nedfaeldes en Perpendiculaer BD paa den mod

staaende Side AC eller dens Forlaengelse, saa haves 

JB^=:AC^-{^Bi^ + 2 ^ C . C D , 

översle eller nederste Fortegn gjaeldende, eftersom Z C er 

spids eller stump. 

Er Z C spids (Fig. 86) haves, naar Z ^ er spids, 

AD =^ AC—CD, men naar Z ^ er stump, AD = CD — AC^ 

altsaa i begge Tilfaelde (Art. 72, 2^.) 

AD^= J c ^ + CD^ — 2 ^C . CD. 

Er Z C stump (Fig. 87), haves AD=AC + CD^ altsaa 

(Art. 72, 1^) 

I D 2 = ic^ -[- CD^ + 2 ^C . CD. 

Adderes dernaest DB' til begge Sider, udkommer den an

givne Relation ifölge Art. 73. 

Til laeg. Da 2 ß - < i c ^ -f-ßC- naar Z C er spids, 

AB^^AC^-^-BC^ naar Z C er stump, saa sluttes, at I ß ^ 

= A(J^ -f- BC' alene naar Z C er ret, som forhen beviist 

(Art. 73, Till. 3). 

75. Theorem. Naar i et A ABC (Fig. 88) en Linie BE 

drages fra en Vinkelspids til Midtpunktet i den modstaaende 

Side, saa haves 

AB'^-i- BC^ = 2 ßF^ - f 2 ÄE^ 

Nedfaeldes ßD -i- JC, saa er (Art. 74) ß C ^ = ßF^ - f CE' 
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^2CE.ED, AB^'=BE'+AE''+2 AE.ED. Disse üd-

Iryk adderes, hvorhos bemaerkes, at AE =^ CE. 

Til laeg. I et Parallelogram er Summen af Sidernes 

Qvadrater lüg Summen af Diagonalernes Qvadrater (Art. 44). 

§ II. Proportioner og Ligedanhed. 

T 6 - Theorem. Naar to Linier overskjaeres af et System 

af parallele Linier, Transversaler, saa ere Stykkerne paa den 

ene Linie proportionale med dem paa den anden Linie. 

Ere de to Linier^parallele, saa blive Stykkerne paa den 

ene lige med dem paa den anden (Art. 40), hvorfor ogsaa 

Stykkerne paa den ene give de samme Forholde som ^Styk

kerne paa den anden. Ere Linierne convergerende, saa an

tag först et A ABC (Fig 89) overskaaret af en Transversal 

DE::^AC^ Og man drage AE og DC. Man vil da have 

A ADE = ACDE (Art. 67, Till.) og ^f^^ = ^ fordi Höi

den er den samme (Art. 70, 3°.), bgesaa g - | ^ = f f , föl

gelig f ^ = ^ eller BD : AD : BA ^ BE : CE : BC For et 

hvilketsomhelst Antal af Transversaler (Fig. 90), Di Ei, DoEo^ 

DsE^, D^EAJ . . . ^ haves fölgelig 

BDi : Dl I>2 : D^ Da : D3 D4 : BDo : Di Dz . . . . 

= ß F i : F i F o : F 2 F 3 : F 3 F 4 : ß F 2 : F i F 3 . . . . 

eller ——^^ —-^ for hvilkesomhelst Indiccs m, p, q. 

Ti11 aeg 1, De afskaarne Stykker af Transversalerne 

forholde sig som Stykkerne paa de overskaarne Linier fra disses 

Skjaeringspunkt til Transversalerne. Drages nemlig (Fig. 89) 

DF^BC haves f̂  = ^ , hvor FC=DE (Art. 40), altsaa 

- = - eller almmdeligt (Pig. 90) — = ^ = ^ , alt-
BD BD BE^ BE q q q 

saa — - = — - oe: — - ^^ — 

Tillaeg 2. Haves to Systemer af Transversaler afskaarne 

mellem to Vinkelbeen, saa ere Stykkerne af det ene System 
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proportionale med dem af det andet, som skjaere det ene af 

Vinkelbenene i de samme Punkter, og Forholdet i hvert System 

er det samme som det af Stykkerne paa det andet Vinkel

been mellem de samme Transversaler; nemlig naar (Fig. 91) 

DxEiz^DoEo og DiFtz^D^F^, saa er ^ ; = | i f ; , thi et-

hvert af disse Forholde er = -n^? altsaa ogsaa ^̂ -TT = TTV-
BBi ^ ßlFi Dl Fi 

rff.-!,. BDi BEi BFi BFi — BEi Ei Fi ^ i . ^ ^ , , -öl ^ l 

Tuhge er —^ = -r^ = ~=r = ^ ^ ^ - 5 ^ = ir^ ^ altsaa -j—r = 
^ BBi BE2 BF2 BF2 — BE2 Ei F2' Dx E% 

J}\F\ E\F\^ 
Dl Fi Ei Fi' 

Til laeg 3. Naar Qere Linier i hvilketsomhelst Antal 

ere dragne ud fra samme Punkt, saa blive alle de parallele 

Transversaler skaarne proportionalt, saa at Stykkerne paa en 

Transversal ere i samme Forholde til hinanden som de til

svarende Stykker paa enhver af de andre. 

TT. Theorem. Naar et Triangel overskjaeres afen Linie, 

som deler de to Sider proportionalt, saa er denne Linie 

parallel med den tredie Side. 

Antages (Fig. 92) ^> = ^ = ^ 5 s^a maa man have 

DE^AC; thi ellers maatte man have DF=j6iAC^ idet DF 

var forskjellig fra DF, men det vilde give ^ ^^ f̂  ? altsaa 

ßf='jß'} som er umuligt efterdi ß F > ß F . Ligesaa bevises, 

at en Linie gjennem D dragen r^t AC ikke kan falde paa 

den anden Side af DE. Fölgelig er DE^hAC. 

T S . Theorem. Den Linie, som halverer en Vinkel i 

et Triangel, deler den modstaaende Side i Stykker propor

tionale med de Vinklen indsluttende Sider. 

I A ^ßC (Fig. 93) er ßD dragen saaledes at Z ^ ß D = 

ZDBC Forlaenges CB til F saaledes at BE == BA og drages 

F J , saa er ZABC=ZBAE^ZE (Art.29, Till.) = 2 Z F 

(Art. 21), altsaa Z^DBC== ZE, altsaa BD^EA (Art. 36), 

hvoraf fölger (Art. 76) ^^ = f f = f̂ ,-

Anm* Saetningen kan ogsaa bevises ved fra D at nedfaelde 
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DF-i-AB og DG-i^BC, thi da er A BDF^ A BDG (ATti7, 

Till. 2), aJtsaa DF = DG, fölgelig | | g = | i (Art. 70, 
o o A « . « « JMI- Z^ÄBB AD , . ^/? 5 ^ 

3 .), men t.llige ^ ^ = ^ , altsaa - == - • 
Til laeg 1. Modsaetningen bevises ved de samme Con

structioner, eller ogsaa antithetisk: naar ^ = | ^ , saa er 
Z^ ABD == ZDBC 

Tillaeg 2. Naar Z EBA, Nabovinkel til Trianglets 

Vinkel ß, halveres af BD' dragen til D' i Forlaengelsen af 

Siden JC, saa er — ==:^ ~-*^ og omvendt, naar denne Pro

portion finder Sted, er Z EBA halveret ved ß ß ' . (Samme 

Beviser for D' som for D). 

T 9 . To Triangler ere ligedanne (t. similia), naar For-

holdene mellem Siderne i det ene ere lige med Forholdene 

mellem Siderne i det andet (Siderne i det ene proportionale 

med dem i det andet) og de modstaaende Vinkler til de 

tilsvarende Sider ere ligestore. To tilsvarende Sider i Tri

anglerne d. e. som danne Forholdet i Proportionen, kaldes 

ligesom deres modstaaende Vinkler eensliggende (partes homo-

logae). — F. Ex. (Fig. 91) ADiEiFi og A Do. EoF^ ere ligedan

ne., hvilket betegnes A DiEi F i cv) A Do F^ F?, thi man har 

Siderne proportionale (Ar t .76 ,Ti l I .2 ) ,nem!igg | = ^ = |f^, 

og Vinklerne ligestore, nemlig Z Fi ^ Z FQ, Z FI == Z F^ 

(Art. 36), Z D i = ZD2(vedSubtractionafZ BDiEi^ZBDoEo 

og Z ßDiFi = Z ßDoFo eller ifölge Art. 38). — Ligedanhed 

(similitudo) finder Sted mellem to Figurer dannede af hvilke

somhelst Vinkler og rette Linier, naar de eensliggende Linier 

i begge Figurer ere proportionale, og de eensliggende Vinkler, 

indsluttede af eensliggende Linier, ere ligestore. To Figurer, 

som baade ere ligedanne og ligestore, ere congruente (der

for Tegnct ^ j sammensat af cv3 og = ) . To Figurer, lige

danne med samme tredie, ere indbyrdes ligedanne. 
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8 0 . Theorem. Naar Vinklerne ere de samme i to 

Triangler, saa ere disse Triangler ligedanne. 

l A D i F i F i og A D2F2Fo(Fig. 91) er D i = D 2 , F1--F2, 

Fi=Fo^ Trianglerne vaere stillede med et Par eensliggende 

Sider L Ex. F iF i og F0F2 paa den samme Linie, som skjaeres 

i ß af den forlaengede Linie DiDo. Man maa da have, for

medelst Vinklernes Ligestorhed, DiFi ^ D^E^ og DiFi 9^ D2F2 

(Art. 36), altsaa | § ; = § ^ ; = | f : (Art. 76, Till. 2). 

Anm. Betingelsen for Vinklerne er opfyldt, naar blot 

to Vinkler i det ene Triangel ere lige med to i det 

andet (Art. 17, TilL 1). 

Ti l laeg 1.' Naar et Triangel skjaeres af en Linie parallel 

med en Side, saa er det afskaarne Triangel og det hele lige

danne (f. Ex. i Fig. 89, idet DE ^ AC^ er A BDE cxj A BAC). 

Ti 11 aeg 2. Rette Linier^ skjaere hinanden mellem to 

Paralleler, saaledes at Parallelernes og Liniernes Stykker ere 

proportionale (f. Ex. i Fig. 89 er A ^OCcxD A FOD, altsaa 

^'=^^=j^* Modsaetningen bevises antithetisk. 

Theorem. Naar Siderne i et Triangel ere propor

tionale med Siderne i et andet, saa ere disse Triangler lige

danne. 

Man har (Fig. 94) ^ = f ^ = g , og man afsaette 

Z FDG==ZA, Z DFG = Z C, hvoraf fölger ^ - = ^ = U 

(Art. 80). Altsaa er DE= DG og EF=- FG., altsaa A DEF ^ 

ADGF (Art. 19), men A DGFroA ABC^ altsaa ogsaa 

A DEF ^ A ABC. 

8 2 . Theorem. Naar to Triangler have en Vinkel lige

stor og de indsluttende Sider proportionale, saa ere de lige

danne. 

Det större Triangel vaere ABC (Fig. 89), og idet ß er 

Vinklen, som er lüg en Vinkel i det mindre, saa vaere dette 
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bragt i Stillingen ßDF. Man vil da have DE ^ AC (Art. 

77), altsaa A BDE o^ A BAC (Art. 80, Till. 1). 

83« Theorem. Naar to Triangler have en Vinkel lige

stor og den modstaaende og den ene hosliggende Side pro

portionale , samt den modstaaende större end den hoslig

gende, saa ere disse Triangler ligedanne. 

Man har (Fig. 94), i Trianglerne ABC og DEF, ZA = ZD 

og J ^ = g ; > l . Afsaet paa AC det Stykke AH = DF og 

drag HK^Cß, saa at j | = f f (Art. 76 . Till. 1) = f f , 

fölgelig KH = EF. AUsaa AAKH<^A DEF (Art. 26), men 

tillige er A ^ßCcvA iA^fl(Art.80,TiU.l), altsaa A^ßCrx^A DEF. 

8 4 . Theorem. Naar to Triangler ere saaledes stillede, 

at Siderne i det ene ere parallele med, eller danne den 

samme Vinkel med, tilsvarende Sider i det andet, saa ere 

disse Triangler ligedanne. 

Ere Vinklerne i det ene ^ , ß , C, de tilsvarende i det 

andet ^ ' , ß ' , C', saa haves enten ^ ' = J eller ^ ' = 2 ß — A 

(Art. 38, Till. 1 og 2), og ligesaa for ß ' og C ; men man 

maa nödvendigen have ^ ' , ß ' , C lige med A, ß , C, thi 

1°. de kunne ikke alle tre vaere Supplementer til J , ß, C, 

eftersom det vilde give ^ ' + ß ' - f C = 6 ß — (.4 + ß + C) 

= 4 ß , som er umuligt; 2°. to af dem, som .4'og ß ' , kunne 

ikke vaere Supplementer til .4 og ß , medens C^ = C, thi 

dette vilde give ^ ' + ß ' = J - f ß og tillige A' = 2R — A^ 

B'==2R — ß , fölgelig 2 ß = ^ + ß , ligeledes umuligt. 

Derfor maae to Vinkler som ß ' og C' vaere lige med ß og 

C, hvoraf ogsaa fölger A^ = A, eller Trianglerne ere lige

danne (Art. 80). 

8 5 . Theorem. Et retvinklet Triangel vil ved en Linie ned

faeldt fra den rette VinkelsToppunkt perpendiculaer paa Hypotenu

sen deles i to Triangler ligedanncmedhinanden og med det hele. 
Ramus: Elementcer Geomt-trie, 5 
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Man har (Fig. 26) Z ABC = ß og BP-i- AC, saa at 

A ABC r\) A APB OJ A BPC (Art. 80) formedelst Z.ÄBC = 

Z APB = Z fiPC, JLA = A PBC og/LC=Z.ABP (Art. 28). 

A n m . Siderne i A APB danne alle en ret Vinkel med 

de tilsvarende i A BPC. 

Til laeg 1. De eensliggende Sider give 

AB : BC : AC = AP : BP : AB = BP : CP : BC 

Specielt bemaerkes Höiden BP som geometrisk Mellempro-

portional mellem begge Hypotenusens Stykker, og hver Ca

thete som geometrisk Mellemproportional mellem Hypotenu

sen og dens naermeste Stykke : 

ßp2 =AP.CP, JB'^ = AC.AP, 'BC^ =AC. CP. 

De to sidste (hvoraf ved Addition Pythagoras's Saetning, s. 

Art. 73) give ved Division ^ = g eller | | = ] / g . 

T i l l aeg 2. Da Cirklen paa Hypotenusen AC som Dia

meter gaaer igjennem B (Art, 63 , Till. 1), kunne BA og BC 

betragtes som Supplementchorder til et Punkt B i Periphe

rien, og BP er Perpendiculaeren fra ß paa Diametren, som 

derved deles i de to Stykker AP og PC Man kalder BP 

Cirklens Ordinal for Punktet B og for Diametren AC^ og 

Stykkerne AP og CP ere Projectionerne af Chorderne AB og 

CB paa Diametren AC. Ordinaten er Mellemproportional 

mellem Diametrens Stykker, og Chorden er Mellempropor

tional mellem hele Diametren og dens Projection paa samme. — 

Sffittes ^AC==OC=OB==r, BC = b, AB=^b', 2BP = a, 

saa haves (ifölge | f = ^ , BC=VAC. CP, CP = OC — OP 

= 0C — V^^—Ef'^), 

''' = T = [Vr+£ + l / l ^> , 
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som tjene til i Cirklen, hvis Radius ^ r , afen Chorde 6 (eller 

Supplementchorden 6') at finde den dobbelte Bues Chorde o, 

og omvendt af a at finde 6 og 6' d. e. den halve Bues Chorde 

og dens Supplementchorde. 

8 6 . Theorem. Arealerne af to Triangler, som have 

en Vinkel ligestor, forholde sig som Rectanglerne af de Vinklen 

indsluttende Sider. 

I A ABC og A DEF (Fig. 95) er Z A = Z D. Ned

faeldes BG -L- AC og EH -1- DF, saa haves A ABGcoADEH 

(Art. 80 ) , altsaa - ^ = ^ , fölgelig Trianglernes Forhold 
/^ÄBC ÄC.BG . . „Ci o o . . ÄC.AB 
^BEF BF, EH ^^^^' ' ^ 5 O .) ^ BF, DE' 

Til laeg. Samme Soetning finder Sted, naar de to Vink

ler ere Supplementer, Z ^ + Z FD'F == 2 ß (idet D'F = DF), 
| . Z\ÄBC ÄC.BG ACAß 

n e m l i g -^jjj^p B*F,EH D'F.D^E' 

8 T . Theorem.. Arealerne af to ligedanne Triangler for

holde sig som Qvadraterne paa et Par eensliggende Sider. 

Havde man (Fig. 95) A ABC ^ A DEF, idet A, ß, C 

svarede til D,_E, F,_saa var ^ = - , fölgelig — - ^ ^ = ^ ^ ^ ^ 

(Art. 86) = 4 ^ = = ^ ^ = ^ . 
^ DF^ BE'^ EF'^ 

T i l l a e g . I to ligedanne Triangler er Forholdet mellem 

de eensliggende Sider lügt Qvadratroden af Forholdet mel

lem Arealerne. 

8 8 . To Polygoner med samme Sideantal ere ligedanne, 

naar Raekken af de paa hinanden folgende Polygonvinkler, 

tagne i den ene eller den anden Retning, er den samme i 

begge Polygoner, og de tilsvarende Sider, som indslutte de 

ligestore Polygonvinkler, ere proportionale. Haves overhoved 

et System af Punkter (Fig. 96) A, ß , C, D., E \ hvilket

somhelst Antal og med hvilkensomhelst Beliggenhed i Planet, 

og Systemet af de derved bestemte Linier/Iß, BC, AC o.s.v,, 

tilligemed alle Vinklerne mellem disse Litücr, saa vil et her-
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med ligedannet System kunne bestemmes for et hvilketsom

helst Forhold k mellem de eensliggende Linier. Fra et vil

kaarligt Punkt 0 drages Linierne OJ, Oß, OC^ OD., OE og 

paa disse afsaettes a, 6, c, d, e, saaledes at 
, OA OB OC OD^ OE 

Oa Oö ' Oc Od Oe ' 

eller i de modsatte Forlaengelser af de samme Linier afsaet

tes a', ö', c', d', e^, saaledes at 

, OA^ OB^ oc OD 0E_ 
'Öä'*- O ^ 'Öc* ~Öd'' '07^' 

Herved fremkomme de to med hinanden congruente og med 

Systemet ABCDE ligedanne Systemer abcde og a^b^c^d^e^^ 

bestemte ved det givne Forhold k, saaledes at abcde er lige-

stHlet, a%^c^d^e^ omvendtstület, med Hensyn tH ABCDE og 

for Punktet O som Lighedspunkt (centrum similitudinis). Man 

vil nemlig ifölge den angivne Construction have hvilkesom

helst eensliggende Linier i de to sidste Systemer parallele 

med og derved tillige proportionale med den tilsvarende Li

nie i det forste System (Art. 77 og Art. 7 6 , Till. 1 ) , lige

som ogsaa de af eensliggende Linier i de forskjellige Syste

mer dannede Vinkler ere ligestore (Art. 38). Haves om

vendt to Systemer (Fig. 97) ABC DEF o^i abcde f., med hvilken

somhelst Beliggenhed, og fastsaettes vilkaarligen et Punkt 0 

i det forste System, saa erholdes det tilsvarende o i det 

andet, bestemt nemlig ved Vinkler i det andet System 

afsatte Hge med tilsvarende Vinkler i det forste, f. Ex. 

Zbao^^ Z BAO og Z abo ^= Z ABO. Flyttes dernaest Sy

stemet abcdef og laegges o paa 0 , og omdreies det dernaest 

om 0 , maa det formedelst Ligedanheden kunne bringes 

tn at blive enten ligestillet eller omvendtstillet med Hensyn 

til Systemet ABCDEF for 0 som Lighedspunkt. Hvis nem

lig a, fe, c, . . . ikke faldt i 0/1, Oß, OC, . . . saaledes at 

^ ^ ^ = . . •, saa vilde et andet System forskjcHigt fra 
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0 i 

abcd . . • kunne construeres, f. Ex. efter Forholdet Ä; = —, 

ligedannet og ligestillet med ABCD . . . . Naar ved Om

dreining om 0 af Systemet abcd . • •, som er ligedannet og 

ligestillet med ABCD . . .5 Punkterne a, b, c, . . . bringes 

ud af Linierne 0 ^ , Oß, OC^ • • •? saa erholdes som lige

store Vinkler Z aOA ^= Z bOB-== Z coC . . . . , og saasnart 

denne Vinkel er =2 R., kommer Systemet i omvendt Stil

ling. — Den angivne Bestemmelse af et System, ligedannet 

med et givet efter et opgivet Forhold, er ikke indskraenket 

til Systemer af Punkter med tilhörende rette Linier, men 

kan anvendes paa Systemer af hvilkesomhelst Curver eller 

Combinationer af disse med Punkter og rette Linier. Fig. 98 

fremstiller en Curve / Iß , og de dermed ligedanne ab, a%\ 

om Lighedspunktet O, afsatte efter givne Forholde, det ene 

<; 1, det andet > 1. 

8 9 . Theorem. Ligedanne Polygoner deles ved eens

liggende Diagonaler i ligedanne Triangler. 

Man har (Fig. 97) Polygonerne OFABCDE og ofabcde 

ligedanne, og fra 0 og 0, eensliggende Vinkelspidser, drages 

alle Diagonalerne 0/1, OB, . . . , og oa, ob, . . . . Man vil 

da have A OF^ CVD A ofa (Art. 82) , altsaa — =^ --- samt 

Z FAO = Z fao : men man har -^ = --- og Z FAß ^^ Z fab, 

fölgelig ^ = ~ og ZOAB = Z oab, Altsaa er ogsaa 

A OAB TO A oab, hvoraf alter paa samme Maade sluttes, at 

A OBC cv) A obc^ 0. s. v. 

Tillaeg 1. Naar omvendt en Polygon er ved Diagonaler 

deelt i Triangler, saa ville de med disse efter samme Forhold 

ligedanne Triangler sammenstillede paa tilsvarende Maade give 

en Polygon ligedannet med den forste; hvilket indsees ved 

om O som Lighedspunkt at afsaette A ofa ligestillet med 

A OF.l, dernaest A oab ligestillet med A OAB, 0. s. v. 

Tillaeg 2. Ligedanne Polygoners Perimetre forholde 
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sig som et Par eensliggende Sider, deres Arealer som Qva

draterne paa et Par eensliggende Sider. Idet nemlig (Fig. 97) 
7 AB BC CB j AB + BC+CD+... 

/ i ; = ^ = - r - = ^r = .--i saa er ogsaa k = ' , ' ^ ,'—. 
aö hc cd • ^ «d -f- *c + crf + . . , 3 

og met A; — ^^^^ — ^^^^ — ^^^^ (Alt. » / ; , saa er 

Ogsaa F ^ ^ ' f l ' ^ f ' t ^ T t ' " <i. e. lügt Forholdet af 

Polygonernes Arealer. — Fölgelig er ogsaa Forholdet mellem 

et Par eensliggende Sider lügt Qvadratroden af Forholdet 

mellem Arealerne. 

Ti l laeg 3 . Er en Polygon indskreven i eller omskre

ven om en Cirkel, saa vil en dermed ligedannet Polygon 

ligeledes vaere indskreven i eller omskreven om en Cirkel, 

hvilket indsees ved at tage i den forste Polygon Cirklens 

Centrum som Lighedspunkt; hvoraf fölger, at Forholdet mel

lem Radierne er lügt Forholdet mellem et Par eensliggende 

Sider eher mellem Perimetrene af Polygonerne, altsaa For

holdet mellem Radiernes Qvadrater lügt Forholdet mellem 

Polygonernes Arealer. 

A n m . Til at bestemme en n kant udfordres 2 n — 3 

givne Stykker (Art. 64, VI, Anm.); men skal nkanten 

blot vcere ligedan med en given nkan t , kan en Side 

v^lges vilkaarligt, saa at Antallet af de nödvendige 

Betingelser for Ligedanhed er 2n — 4. 

9 0 » Theorem. Naar en Cirkel skjaeres af to rette Linier, 

som stöde sammen i et Punkt, enten udenfor Cirklen euer 

indenfor, saa er Rectanglet afPunktets Afstande til Skjaerings

punkterne med Cirklen paa den ene Linie lügt Rectanglet af 

Afstandene paa den anden, og det samme som Forskjellen 

mellem Qvadraterne paa Punktets Afstand fra Centrum og 

paa Radius. 

Linierne (Fig. 99 og 100) OAB og ODE skjaere Cirklen 

om C, den ene i ^ og ß , den anden i D og F . Drages 

AE og ßD, erholdes A OßD og A OF^ , hvori Z 0 er den 
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samme og tiHige Z ß = Z F o g Z D = Z / l (Art. 61 , Till. 1), 

altsaa A OBD cv) A OEA (Art. 80) , fölgelig ^ = ^ eller 

OA . OB==OD .OE. — Drages fra det udvendige Punkt 0 

(Fig. 99) en Tangent tu Cirklen, OH, og drages AH^ saa 

haves A OAHco AOHB., thi Z 0 er faelleds og ZOHA== 

ZOBH (Art. 62) , fölgelig f | = — eller OA.OB=ÖH^.^ 

hvilket viser, at Saetningen ogsaa gjaelder, naar den ene Se

cant forandres til en Tangent (en Secant, hvis to Skjaerings

punkter falde sammen i eet Punkt). Saettes Afstanden OC^^A 

og Radius C H = r , saa haves Öff̂  = / i ^ — r ^ A r t . 73, Till.2), 

som altsaa er Vaerdien af OA . OB. Det samme erholdes 

umiddelbart for Secanten OFG dragen gjennem Centrum, 

efterdi OF=A—r, OG=h-\-r^ altsaa OA.OB=OF.0G=h^~r\ 

— Er O indvendigt (Fig. 100) og drages Diametren F6^ gjen

nem 0 , saa haves OF = r—Ä, OG = r-{-h, altsaa OA.OB 

= OF . OG ^= r"^—h^. Det samme haves ved at betragte 

Chorden HOK-^FOG, efterdi Ofl = Off (Art. 53 ) , saa at 

OA . OB=OH^ = CH^ —ÖC^ ^r'^ — h^ (eller OH' = OF.OG, 

Art. 85, Till. 2). 

Tillaeg. For Secanten 0/lß (Fig. 99) vilkaarligen dragen 

fra O y^ve Afstandene OA=^x^ OB = y og Chorden .Iß^^^c. 

Altsaa erxy^==h^ — r^, y—x=c^ som givex-^y^] c^-f-l(/i^—r^), 

f ö I g e l i g y = - 4 [ c + l / c ^ 4 - 4 ( P ^ ^ ] , ^ = | [ - c + ] ^ ' c ^ ^ 

— For Chorden ylOß = c (Fig. 100), vilkaarligen dragen 

gjennem 0 , va^re Oi=^x, OB = y., idet y ikke <ix, altsaa 

xy = r^ — Ä", ic + y = c, hvoraf y — a: = l/c^—4(r^-^—/i-), 

saa at —x og y bestemmes ved de samme Udtryk som i forste 

Tilfaelde x og ?/, men h^—r^, som i forste Tilfaelde var positiv, er 

her negativ. Den störste Afstand fra et Punkt 0 ti! Cirklen 

maa va r̂e Vaerdien af y for den störst mulige Vaerdie af c, 

som er c ^ 2 r , altsaa y = / t -^ - r , hvorved o; = "^"^'"'"--

bliNor den mindste Afstand, nemlig + (/i—-r). Det er alt-
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saa paa Linien fra 0 gjennem Centrum at den störste og 

mindste Afstand findes; thi paa denne er Chorden c störst. 

9 1 * Theorem. Naar en Linie halverer en A înkel i et 

Triangel, vil den dele den modstaaende Side i to Stykker 

saaledes, at Rectanglet af disse og Qvadratet paa Delings-

linien tilsammen er lügt Rectanglet af de Vinklen indslut

tende Sider. 

I AABC (Fig. 101) er ZABD = ZCBD. Forlaenges 

ßD til E i Trianglets omskrevne Cirkel, og drages CF, saa 

haves A ABD CND A EBC (Art. 80 ) , altsaa ^ = | ^ eller 

AB.BC= BD.BE = BD (BD + DE) ^= BD^ -^BD.DE, men 

BD.DE^AD.CD (Art. 90), altsaa J ß . ß C — ßD^ + ^D.CD-

9 2 * Theorem. I ethvert Triangel er Rectanglet af to 

Sider lügt med Rectanglet af Höiden nedfaeldt paa den tre

die Side og Diametren af den omskrevne Cirkel. 

I AABC (Fig. 102) er nedfaeldt BD^AC^ man har 

draget i den omskrevne Cirkel Diametren AE og Chorden 

ß F , saa at man har A ^ F ß cv) A ßCD (Art. 80 ) , altsaa 

g = ~ eller BD . AE ^ AB . BC 

Til laeg. Multipliceres begge Sider med AC, og be-

mcerkes, at AC. BD er det Dobbelte af Trianglets Areal (Art. 

70, 3"^.), saa haves, at de tre Siders Produkt er lügt Produktet 

af Arealet og den dobbelte Diameter af den omskrevne Cirkel. 

Anm, Ved Produktet af tre Linier eller af en Linie og 

et Areal forstaaes Produktet af Tallene, hvorved Li

nierne, saavelsom Arealet, bestemmes, henförte til de 

vilkaarlige Enheder (jfr. Art. 70). 

93» Theorem. I en Fiirkant, som kan indskrives i en 

Cirkel, er Rectanglet af Diagonalerne lügt Summen af Rect

anglerne af de modstaaende Sider. (Ptolenmus's Theorem). 

Fürkanten ABCD (Fig. 103) er indskreven i en Cirkel. 

Chorden ßO, skjaerende Diagonalen AC i / , drages saaledes, 
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at Z / ß C = Z ^ ß D , hvorved AIBCc<iAABD (Art. 80), altsaa 

I f = ^ eller BD.CI = AD.BC Tillige er ZDBC = ZABI^ 

saa at A DBC^ AABI (Art. 80) , altsaa ^ = ^ eller 

BD.AI = AB.CD. Fölgelig ved Addition BD.AC^AD.BC 

+ AB. CD. 

Tillaeg. Er ßD Diameter, saa haves, at Rectanglet af 

Diametren og Chorden til to Buers Sum er lügt Summen af 

Rectanglerne af hver enkelt Bues Chorde og den andens 

Supplementchorde. 

9 4 . Theorem. I en Fiirkant, som kan indskrives i en 

Cirkel, forholde Diagonalerne sig som Summen af Rectang

lerne af de Sider, som stöde sammen i deres Endepunkter. 

Man har, ved samme Construction som i Art. 93 (Fig. 

103), AABD>oAIBC, altsaa ^ = ^ eller ß / . ßD = .4ß.ßC. 
•' ' HL BI 

TiHige er A OCI ^ A ABI ^ A DBC, altsaa f̂  = ^ eller 

Ol. BD = CO .CD =^ AD .CD (thi CO = AD formedelst 

^ CO = w AD). Fölgelig ved Addition BO . BD = AB . BC 

-{-AD.CD. Paa lige Maade, ved at afsaette Z ßCP = Z/ICD, 

haves CP . AC = BC . CD + AB . AD. Formedelst w CO = 

w /ID -= w Pß haves w OCB = w PBC^ fölgelig ßO = CP. 

Altsaa ved Division : 
BD AB ,BC -\- AD .CD 

Je BC. CDVIBVA'D' 

Tillaeg. Denne Saetning i Forbindelse med den fore

gaaende kan tjene til at finde begge Diagonalerne i den ind

skrevne Fiirkant, naar de fire Sider ere givne. Betegnes 

ylß, ßC, CD., DA^ AC, BD ved a, b, c^ d, e, f, haves 
2 (ac-\-öd) ibcj-ad) ^2 (ac+öd) {ab-\-cd) 

^ ab^cd ' ' bc-\-ad 

Anm. Saetningen kan ogsaa bevises saaledes: Ved at 

benytte Betegnelserne i Tillaegget, og idet ß betegner 

Cirklens Radius, haves ifölge Art. 92 Tillaeg: 

a . b . e = 4 ß . A -IßC 

d . c . e = 4 ß . A -ICD, 
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hvoraf ved Addition 

c(a. 6 + d . c) = 4 ß . ABCD. 

Paa samme Maade faaes 

f(b.c + a.d:} = 4:R.ABCD. 

Altsaa . ^ = ~~^.-

9 5 . Theorem. Haves to Punkter (Fig. 104) P og Q 

beliggende i Radius CA og dens Forlaengelse saaledes, at 
CP CA 

— = ^ , Og M er et vilkaarligt Punkt i Peripherien, saa er 
MF^ £ P 

^fQ JQ' 

En vilkaarlig Secant dragen ud fra Q skjaerer Cirklen i 

to Punkter M, og fra ethvert af disse drages Linierne MP 

ogMC DaMC^CA^ haves ^ = ^ ^ , saa at A CPMcx^A C^Ö 

(Art. 82) . Fölgelig er g = f^; men tHlige er §=% 
CA — CP AP ^ , - . „ . - jfjp AP 

-"^irrA—rg^ ^S CM=CA', altsaa g = ^ . 

§ III. Harmoniske Forhold. 

9 6 . I en ret Linie kunne to Punkter ^ og ß (Fig. 105) 

have en saadan Beliggenhed med Hensyn til et mellemlig

gende Punkt a og et udvendigt Punkt b, at Afstandene fra 

i og ß til det ene af disse Punkter give samme Forhold 

= k som Afstandene til det andet, altsaa 

7 Ab Aa 

Til den samme Vaerdie af k kan kun svare et eneste udven

digt Punkt b, i Forlajngelsen af AB udover B eller udover 

A eftersom /<; > 1 eller Ä < 1 , ligesom der kun kan svare 

eet indvendigt Punkt a, naermest ved B eller ved A eftersom 

/c > 1 eller A; < 1. Eftersom nemlig b bevaeges fra B og 

fjerner sig i det uendelige henad den forlaengede Linie AB, 

vil Forholdet ^ bestandigen aftage fra oo til 1 ; og naar b 

fjerner sig fra A henad den modsatte Forlaengelse, vil samme 
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Forhold bestandigen voxe fra 0 til 1. Ligesaa, naar a be

vaeges fra ß til A, vil Forholdet ^ bestandigen aftage fra 

CO til 0. For k = i er a Midtpunktet afylß, men b uende-

ligen bortfjernet til den ene eller den anden Side. — Punk

terne A og B siges at vaere harmoniske med Hensyn til a og 

b, ligesom ogsaa disse sidste ere harmoniske med Hensyn 

til A og ß , thi ved Ombytning af Mellemleddene i Propor

tionen haves 

bA_ 6ß 
aA dB' 

Ogsaa siges Linien AB at vaere harmonisk deelt i Punkterne 

a og b, altsaa tillige Linien ab harmonisk deelt i Punkterne 

A og ß . Saettes Aa^^^x, AB==y, Ab = z^ saa haves 

— y y — oo'> 

altsaa = ———, saa at —, —. — danne en sam-
X y y CT? X ^ y ^ z 

menhaengende arithmetisk Proportion, hvorimod x, y, z siges 

at danne en sammenhcengcnde harmonisk Proportion; og me

dens — er arithmetisk Mellemproportional mellem — o;? —. 
y i r X ^ -z ' 

siges y at vaere harmonisk Mellemproportional mellem x og z. 

Ere disse sidste, de harmoniske Yderled, givne, bestemmes 

deres Mellemled y ved 
2 x-z 

Omvendt kan af Mellemleddet og det ene Yderled det andet 

Yderled findes, nemlig x =-pr^— og z^^=~-—. Altsaa vil 
J ^ 9 z — y ^ 2 X — y 

f* Ex. X = l y give z = GO , d. e. til a som Midtpunkt 

i AB svarer 6 som uendeligen bortfjernet. Almindeligt er 

(2z — y)(2x-y:f = y^' eWev [Uj + (z~ y)] (x-^y) = (hyy, 

d. e. Midtpunktet i AB har en Afstand fra A eller ß , som 

er geometrisk Mellemproportional mellem dets Afstande til 

a og 6, Samme Beliggenhed har Midtpunktet i ab med 

Hensyn til A og B. 
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9 T . Theorem. Naar et Triangels Sider eHer deres 

Forlaengelser skjaeres af en ret Linie, en Secant, saa er Pro

duktet af de tre Stykker paa de forskjellige Sider regnede 

fra de forskjellige Toppunkter lügt Produktet af de tre andre 

Stykker. 

En Secant GH (Fig. 106) skjaerer Siderne af A ABC i 

a, b., c^ som enten alle tre maae ligge i Forlaengelserne, 

eller blot den ene medens de to andre falde mellem to Top

punkter. Drages fra et af Toppunkterne en Linie paraHel 

med Secanten til den modstaaende Side, ADz^GH^ saa er 

(Art. 

eller 

rk i )^n\ Ba ßC Ca Cb i n i i -v • • - S " ^ c Ab 

(Art. 7o) 7r = T-'> 7 r - = 77«) hvoral ved Division T T ^ ^ T - « - ^ . 
"̂  ^ Da Ac^ Da Ab' Ca Ac Cb 

Ac . Ba . Cb = Ab . Bc . Ca. 

Til laeg. Modsaetningen bevises antithetisk: naar for et 

A ABC de to naevnte Produkter af tre Factorer ere ligestore 

for tre Punkter a, &, c, beliggende i Sidernes Forlaengelser, 

eller blot det ene i en Sides Forlaengelse, de to andre i de 

andre Sider selv, saa maae disse tre Punkter ligge i en ret 

Linie. I modsat Fald vilde en Linie lagt gjennem de to 

Punkter, a og c, skjöere AC i et Punkt 6' forskjelligt fra 6 

men dog beliggende enten tilligemed b i Forlaengelsen ai AC 

eller tüligemed 6 mellem A og C. Man maatte altsaa have 
Cb' Bc.Ca Cb , . , r^ i - i ^ - i i i j i 

j ^ , = j ^ - ^ ^ = ^ , som er umuhgt, efterdi AC ikke kan deles 

harmonisk ved to forskjellige Punkter &' og 6, som skulde 

vaere enten begge udvendige eller begge indvendige (Art. 96). 

9 8 * Theorem. Naar et Triangels Sider eller deres 

Forlaengelser skjaeres af tre Linier fra Toppunkterne, som 

have et faelleds Skjaeringspunkt, saa er Produktet af de tre 

Stykker paa de forskjellige Sider regnede fra de forskjellige 

Toppunkter lügt Produktet af de tre andre Stykker. 
Punktet 0 (Fig. 107), enten indenfor A ^^^C eller uden-
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for, er faeHeds Skjaeringspunkt for Linier dragne fra A^ ß , C, 

som skjaere i a, 6, c de modstaaende Sider, eller den ene 

Side selv og de to andres Forlaengelser. Betragtes Aa som 

Secant for A BbC og Cc som Secant for A AbB^ haves (Art. 97) 

bO . Ba .CA = bA. BO . Ca, bO . AC . Bc = bC . Ac . BO^ 

fölgelig ved Division T;̂  ^ 7 - 4 ^ eller Ac.Ba.Cb ^= Ab .Bc.Ca. 
° ° Bc bC.Ac 

Tillaeg 1. Modsaetningen bevises antithetisk: naar for 

et A ABC de to naevnte Produkter af tre Factorer ere lige

store for tre Punkter a, 6, c, beliggende i de tre Sider, 

eller to af dem i to Siders Forlaengelser, saa maae Linierne 

til disse Punkter fra de modstaaende Toppunkter have et 

faelleds Skjaeringspunkt. Dersom nemlig O betegner Skjaerings

punktet for Aa og Cc, og Linien BO ikke gik igjennem 6, 

saa maatte ßO skjaere AC i et andet Punkt 6', som tillige

med b maatte ligge enten i AC eller dens Forlaengelse; men 
, , . . , j • Cb* Bc . Ca Cb .. . 

dette vilde give rr. == -.—^= yii som er umuligt. 
° Ab' Ac . ßa Ab' ° 

T i 11 ae g 2. Exempier paa Linier fra de tre Vinkel

spidser, som skjaere hverandre i eet Punkt, ere: 1^. de tre 

Höider, thi naar Vinklerne ved a,b,c ere rette, haves (Art. 

80) A C^^ cvj A BAb, A ABa co A CBc, A BCb cs^ A ACa, 
1. ^ c Ab ßa Bc Cb Ca r-i^^r A n ryi, 

altsaa j-^ = j ^ , TB= M^^ Ji = Tc^ ^^'S^'^S Ac . Ba . Cb = 

Ab . Bc. Ca] 2^. Linierne til Midtpunkterne af de mod

staaende Sider, thi naar Ac = Bc, Ba^Ca, Cb = Ab, saa 

er Ac . Ba . Cb = Bc . Ca . Ab; 3°. de tre Linier, som halvere 

Trianglets Vinkler, eller den, som halverer en af Vinklerne, 

i Forbindelse med dem, som halvere de to andres Nabovink

ler (Art. 64, XII, og Art. 78). 

Anm. I Fig. 74 er 0 faelleds Skjaeringspunkt for de 

tre Linier, som halvere Vinklerne i A ^IßC, og tilligc 

faelleds Skjaeringspunkt for de tre Höider LA, MB., NC 

i A LMN, 
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9 9 * Ere fire Punkter afsatte paa en ret Linie^ /i, ß, 

C, D (Fig. 8 2 ) , saa haves tre saakaldte anharmoniske For-

holde, svarende til de tre Combinationer af to og to Punkter 

1°. 7 ^ og ß ^ 2 ^ ~I^ og ^ , 3^. J^ og ~C^. I en

hver af disse Combinationer bliver Forholdet af de to forste 

Punkters Afstande til det tredie Punkt divideret med For

holdet af deres Afstande til det fjerde. Man saette 

eller 

AB^.AC BA^BD ^ ^ . ^ RA ^ BC £^.d^ CA ^ CB^ 
^ BB* BC CA* CD*^ ^ CB' CB BA * BC^ ^ BC'BD BA'DB 

AB. CD a ^-g . CD AC, BD 
^ AC.BB*^ P BC.AD^ ^ BC.AD" 

Disse ere de tre til Punkterne J , ß , C, D svarende anhar

moniske Forholde, hvortil endnu komme de tre omvendte, 
1 1 1 

—-—,—, som haves ved i enhver Combination at om-

bytte to sammenhörende Punkter. De tre sidste Udtryk for 

^5 ß-i V give ligefrem ß = ay^ og tiHige haves (Art. 72, 4̂ .̂) 

/S + ;' = 1, idet Punkterne folge paa hinanden i den Orden 

som Fig. viser, A.,C^D^B. Det ene anharmoniske Forhold, 

f. Ex. ay bestemmer altsaa de to andre, nemlig 
n cg 1 

Ere de fire Punkter harmoniske, saa haves (Art. 96) « = 1, 

hvorved/? = ;' = i , og de tre omvend te -== 1, - = - = 2 . 
a ^ ß y 

1 0 0 . Theorem. Fire Linier, som gaae igjennem et 

faelleds Skj^ringspunkt, overskjaere en hvilkensomhelst Secant 

i fire Punkter, hvis anharmoniske Forholde ere constante 

d. e. uafhaengige af Secantens Stilling. 

En vilkaarlig Secant GH (Fig. 108) skjaerer i J , ß , C, D 

de fire Linier a i , 6ß , cC, dD, som skjaere hverandre i O. 

Gjennem A antages dragen Ad^Cc, som skjaerer bB og dD 

i bogd, s a a a t m a n h a r ^ = ^ o g g = ^ ( A r t . 76, THI. 1}, 

hvoraf ved Division /S = ^ . Fölgehg y ^ i — ß =^^^ 
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« = — = T-,. Disse Forholde forblive uforandrede for alle 
y oa 

Transversaler Abd^Cc^ afskaarne af de tre Linier OA., Ob, 

Od (Art. 76, Till. 3). 

Til laeg 1. Samme Saetning gjaelder om fire parallele 

Linier (eller 0 uendelig bortfjernet) overskaarne af en vil

kaarlig Secant GH (Art. 76). 

Ti l laeg 2. De Stykker, som hvilkesomhelst tre af de 

fire Linier afskjaere afTransversaler parallele med den ijerde, 

give stedse de samme Forholde, de samme nemlig som de 

anharmoniske Forholde paa den vilkaarlige Secant, paa hvil

ken blot et af de fire Punkter i , ß , C, D er uendelig bort

fjernet. Er f. Ex. GH z^ Od^ saa bliver D uendelig bort

fjernet, hvorved üdtrykkene for a, ß^ y (Art. 99) reduceres 
r A \ i. A AD AD BD 

formedelst l = _ = - = = _ . 

1 0 1 . Harmonicaler eller harmoniske Linier kaldes fire 

enten parallele eller fra eet Punkt udgaaende Linier, som 

skjaere en ret Linie harmonisk, idet de gaae hver gjennem 

sit af fire harmoniske Punkter. De fire Harmonicaler höre 

parviis sammen ligesom de harmoniske Punkter, og de tre 

af dem bestemme den fjerde. De skjaere en hvilkensomhelst 

Linie harmonisk, thi de anharmoniske Forholde a, ß^ y ere 

de samme for alle Secanter (Art. 100) , men for den givne 

Secant er a = l , hvortil hörer ß=iy=L^^ altsaa maae disse 

Vaerdier, d. e. en harmonisk Deling, finde Sted paa enhver 

anden Secant. De tre af Harmonicalerne skjaere i ligestore 

Stykker enhver Linie, som er parallel med den fjerde, thi 

naar (Fig. 105) det udvendige harmoniske Punkt ft, til to 

Punkter i , ß , er uendeligen bortfjernet, saa er det indven

dige harmoniske Punkt a Midtpunktet i ,-lß (Art. 96). Naar 

omvendt fire Linier gaae gjennem eet Punkt og de tre skjaere 

i ligestore Stykker Transversalerne parallele med den fjerde, 
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saa ere de fire Linier harmoniske; thi naar (Fig. 108) Ad^OC 

og Ab = bd^ saa er j ^ = -i-, fölgelig paa Secanten GH det 

anharmoniske Forhold ß==-\ (Art. 100)^ hvortil svarer a = l , 

hvilket viser, at Secanten GH er deelt harmonisk af de fire 

Linier gjennem 0. 

10!S* Theorem. Naar to sammenhörende Harmonicaler 

ere perpendiculaere paa hinanden, maa enhver af dem hal

vere Vinklen mellem de to andre sammenhörende. 

De sammenhörende ere (Fig. 109) AOA^ -i- BOB\ hvor

til svare aOa^ og bOb\ Afsaettes en Linie gh^AO, som i 

g^m,h skjaerer aO., BO ^ bO .^ saa er Om-^ gh og tillige 

gm = mh (Art. 101), fölgelig Z a 0 ß = Z 6 0 ß (Art. 16, TiH.), 

hvorved ogsaa ZaOA == Zb'OA (Art. 1 1 , Till. 2) . 

Ti l laeg 1. Naar den ene af to sammenhörende^ Har

monicaler halverer Vinklen mellem de to andre sammenhö

rende, saa ere de to forste sammenhörende perpendiculaere 

paa hinanden (ifölge den samme Construction). 

Til laeg 2. De to Linier, som halvere Vinklen og Na

bovinklen ved to Liniers Overskjaering, ere harmoniske med 

disse to Linier (f. Ex. i Fig. 104, ifölge Art. 95 og Art. 78, 

Till. 1, haves MB og MA harmoniske med MP og MQ., hvilket 

ogsaa fölger a f g = H^ s. Art. 9 6 ; jvf. tillige Art. 78, TiH. 2). 

1 0 3 * Naar i en Fiirkant ABCD (Fig. 110) de mod

staaende Sider AB og CD forlaenges til Skjaeringspunktet F , 

ligeledes BC og AD til (?, erholdes en fuldstcendig Fiirkant 

ABCDFG^ hvori J C , ß D , FG ere de tre Diagonaler. Den 

forste af disse, AC, skjseres af de to andre i F og ß', lige

saa den anden i F og fl, den tredie i fl og ^ . 

1 0 1 : . Theorem. De tre Diagonaler i en fuldstaendig 

Fiirkant dele hverandre harmonisk. 
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For A DFG (Fig. 110) og Secanten CA haves DC.FK.GA 

= DA.FC .GK (Art. 97). For ADFG og de tre Linier 

fra Toppunkterne dragne gjennem ß haves DC. FH . GA 

= DA.FC.GH (Art. 98). Altsaa er ^ = | f eller Diagona-

len FG er deelt harmonisk i H og K. Det samme bevises om 

AC deelt i F og F", ifölge Relationerne for A ACD skaaret 

af FG og tillige af tre Linier fra Toppunkterne gjennem ß. 

Ligesaa bevises det om BD deelt i E og H, ifölge Rela

tionerne for A ABD og Secanten FK samt Secanterne fra 

Toppunkterne gjennem C. 

1 0 5 . Naar fra et Punkt Q (Fig. 111) udenfor Cirklen 

om C drages Tangenter QT og QT'^ saa kaldes Chorden TT 

Beröringschorde for Punktet Q. Drages fra Q en Linie gjen

nem Centrum, QACB, bliver TT* skaaret perpendiculaert i 

Midtpunktet P (thi de to congruente retvinklede Triangler 

QTC og QTC give QT=QT og lillige ZTQC=ZTQC), 

og man vil have P og 0 som harmoniske med Diametrens 

Endepunkter A og B (ligesom i Fig. 104), efterdi (Art. 90) 

QB .AQ^Qf^- = ^^+Ff^ (Art. 73) = QP^- + AP . BP 

(Art. 85, THI. 2), men QP^=QP(AQ-[~AP)^ altsaa (QB—QP)AQ 

= (QP-{^ BP) AP eWer BP . AQ = BQ . AP eller ^ = = : ^ . 

Altsaa er tillige ~ÄC^ ̂  CQ. CP (Art. 96, eller formedelst 

A QTCo:)ATPC), som tjener til at bestemme det ene Punkt, 

P eller Q, ved Hjaelp af det andet, idet Radius AC er be-

kjendt. Man kalder P og Q harmoniske Poler eller blot Poler, 

og Linierne gjennem P og Q perpendiculaere paa QP kaldes 

harmoniske Polarer eller blot Polarer^ svarende enhver isccr 

til det andet af Punkterne. 

1 0 6 . Theorem. Enhver Secant til en Cirkel fra et 

givet Punkt skjaerer Cirklen i to Punkter, som ere harmoniske 
Ramus: Elementcer Geometrie. (j 
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med det givne Punkt og Secantens Skjaeringspunkt med dets 

harmoniske Polar. 

Fra det givne Punkt Q, enten udenfor Cirklen om C 

(Fig. 111) eller indenfor (Fig. 112), er dragen en Secant, 

som skjaerer Cirklen i M og iV, Polaren i 0 . Man har da 

CArL95)fJ = 2 - J = ^ J eller ^ ^ = t ^ , saa at, naar AT skia.-

rer Cirklen i ß , haves Z MPR halveret ved PQ (Art. 78, 

Till. 1 og 2). Tillige er PO -J- PQ^ altsaa Linierne PQ og 

PO Harmonicaler til PM og PN (Art. 102, Till. 2), eller 

Q og O harmoniske med M og N. 

Ti 11 aeg. Modsaetningen bevises antithetisk: naar to 

Punkter i en Secant ere harmoniske med Skjaeringspunkterne, 

saa ligger det ene af disse Punkter i Polaren til det andet. 

l O T . Theorem. Polen til en ret Linie dragen gjennem 

et givet Punkt ligger i dette Punkts Polar; og Polarerne til 

hvilkesomhelst Punkter, beliggende i den samme rette Linie, 

gaae igjennem denne Linies Pol. 

Fra et udvendigt Punkt 0 er dragen Linien OS, enten 

udenfor Cirklen om C (Fig. 113) eller skjaerende Cirklen 

(Fig. 114), ligeledes fra et indvendigt Punkt 0 en Linie OS 

(Fig, 115). Fra C nedfaeldes CQ-^ OS, og fra P, Polen tu 

OS^ nedfaeldes P ß -i- CO. Man har da A CQO cv) A CRP 

(Art. 80), altsaa 1 1 = ~ eller CQ.CP = CO.CR, men tillige 

haves, idet r betegner Radius, r-=CQ.CP (Art. 105). Alt

saa er r^=CO.CR., saa at ß P er Polar til 0 , hvilket viser, 

at P, Polen til OS, ligger i Polaren til 0 . Er O et hvilket

somhelst Punkt i OS^ maa dog stedse Polaren til 0 gaae 

igjennem P. 

Til laeg 1. To Liniers Skjaeringspunkt er Pol til den 

Linie, som gaaer igjennem deres Poler; og Linien gjennem 

to Punkter er Polar for Skjaeringspunktet af Punkternes Polarer. 
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Ti l l a jg 2. Tangenterne fra hvilkesomhelst Punkter i 

en ret Linie give Beröringschorder, som alle gaae igjennem 

Liniens Pol ; og Tangenterne til Endepunkterne af en hvilken

somhelst Chorde gjennem samme indvendige Punkt stöde 

sammen i dette Punkts Polar. 

1 0 8 . Theorem. Er en Fiirkant indskreven i Cirklen, 

vil Diagonalernes Skjaeringspunkt og begge Skjaeringspunkterne 

for to og to modstaaende Sider forlaengede udgjöre tre Punkter, 

hvoraf til ethvert svarer som Polar Linien dragen gjennem 

de to andre, 

I Fürkanten ABB'A' (Fig. 116) drages Diagonalerne AB' 

og A'B, som skjaere hinanden i O , og Siderne ß ß ' og AA' 

forlaenges til P, ligesaa AB og A'B' til i^. De forKxngcde 

Diagonaler A'B og AB' skjaere Linien PQ \ b og a, Linien 

PO skjaerer Siderne AB og A'B' i u og u', Cirklen i U og 

i/', Linien QO skjaerer Siderne ß ß ' og AA' i t og i', Cirk

len i T og V. I den fuldstaendige Fiirkant ABB'A'QP er 

Diagonalen B'A deelt harmonisk ved de to andre Diagonaler 

i Punkterne 0 og a (Art. 101) og Diagonalen ß.4' lige

saa deelt i 0 og fe. Fölgelig maa Linien ab, den samme 

som PQ, vaire Polar til 0 (Art. 106, Till.). I den fuld-

stamdige Fiirkant QBOH'AA' ere Diagonalerne AA' og BW 

deelte harmonisk, den forste i i' og P, den anden i ^ og P, 

saa at ti', den samme som QO', er Polar til P. I den fuld

staendige Fiirkant PBOAA'B' ere Diagonalerne A'B' og AB 

deelte harmonisk, den forste i u' og Q, den anden i u og 

(?, saa at wu', den samme som PO, er Polar til Q. 

T i l l a e g . Naar Tangenter skulle drages til en Cirkel 

fra et udvendigt Punkt P , kunne to Secanter fra P \ i lknai-

ligcn drages, PAA' og P ß ß ' , dernaest Chorder Ab' og ß . l ' , 

file:///ilknai
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som skjaere hinanden i 0 , fremdeles Chorderne A'B' og i ß , 

som forlaenges udenfor Cirklen til Skjaeringspunktet Q, en-

deligen fra Q en Secant gjennem 0 , hvorved Cirklen skjaeres 

i T og F , som ere de sögte Röringspunkter for Tangenterne 

fra P, ligesom Secanten PO bestemmer ü og £/' som Rö

ringspunkter for Tangenter fra Q. Paa denne Maade vil 

overhoved Polaren svarende til et udvendigt Punkt P kunne 

afsaettes. Ligesaa erholdes Polaren PQ for et indvendigt 

Punkt 0, ved först igjennem 0 vilkaarligen at drage to Chorder 

BOA' og i O ß ' , dernaest forlaenge de modstaaende Sider i 

Fürkanten ABB*A' til de stöde sammen i i^ og P, hvorefter 

Linien PQ vil vaere bestemt. Skal man omvendt til en given 

Polar bestemme Polen, saa afsaettes til to vilkaarlige Punk

ter i Polaren tagne som Poler disses tilsvarende Polarer, 

hvis Skjaeringspunkt er den sögte Pol (Art. 107, Till. 1). 

Skal Tangenten til et Punkt ß i Cirklen bestemmes, kan 

man fra B afsaette to indskrevne Fiirkanter, hvorved to 

Punkter O erholdes i een Linie med ß , og derefter de to 

til disse Punkter 0 svarende Polarer PO7 hvis Skjaerings

punkt ligger i Tangenten til ß (Art. 107, THI. 2) . 

Anm. Alle disse Constructioner foretages uden Passer 

ved Linealen alene. 

§ VI. Problemer med Hensyn til de foregaaende 
Ssetninger. 

1 0 9 . Den forste Raekke af Problemer angaaer en ret 

Linies Deling efter opgivne Betingelser eller Construction af 

Laengder ifölge givne Forholde. 
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I. At dele en ret Linie i Stykker^ der forholde sig som 

givne Linier eller Tal. — Linien DE (Fig. 117) skal deles 

i Stykker, der forholde sig som de givne Linier Aa^, a-^a2^ 

^2^3? • •• ? ^^'^ afsatte i Fortsaettelse enhver af den foregaa

ende tilsammen udgjöre Linien AB. Over DE construeres 

et ligesidet Triangel DEF (Art. 64, VI, 1^.), og fra F af

saettes henad FD og F F Stykket FG=FH = AB, og GH 

drages, som falder mellem F og DE eller udenfor DF efter

som AB<:DE eller ABz>DE. Nu er GH = AB; thi 

A FGH CND A FDE (Art. 82), altsaa A FGH er ligesidet. 

Afsaettes nu Stykkerne/^a^, â^ ttg, ao (ig, . . . af Linien AB paa 

GH og drages Fa-^, Fa^'i Fa^., . . . , saa skjaeres DE af disse 

Linier, eller deres Forlaengelser, i b^, b^, 63, . . . og deles 

derved i Stykker proportionale med de givne Stykker paa 

GH eller AB (Art. 76, Till. 3). Man̂  künde ogsaa afsaette 

fra D (Fig. 118) under en vilkaarlig Vinkel DF = AB, der

naest drage FE^ og fra de givne Punkter a^, cz.>, a^, . . . i 

DF drage Linier parallele med FE., hvorved DE skjaeres i 

de sögte Punkter b^^ &2̂  ^3^ • • • (Art. 76). — Skulle Styk

kerne af DE forholde sig som opgivne hele Tal, saa vaeiges 

en vilkaarlig Laengde = 1 , hvorefter Aa^, a^a^.^ a^a^, . . . 

afsaettes som lige med de opgivne Tal (Art. 3, Till.); f, Ex. 

den givne Linie DE kan deles i et hvilketsomhelst Antal af 

ligestore Dele. 

II. Til tre givne Linier at söge den fjerde geometriske 

Proportionallinie. — De to Linier a og b afsaettes under en 

vilkaarlig Vinkel som (Fig. 89) BD = a, BE = b^ dernaest 

den tredie c i Fortsaettelse af den forste DA = c, hvorefter 

drages DE og fra A en Linie AC^DE, idet C er Skjaerings

punktet med den forlaengede ß F . Herved haves den sögte 

x=CE^ nemlig j = ^ eller x--= ^ (Art, 76). — Fölgelig 
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kan ogsaa lil tre givne Punkter i en Linie det fjerde findes, 

hvorved Linien harmonisk deles (Art. 96), hvilket skeer paa 

tre Maader, da hvilkesomhelst to af de tre givne Punkter 

kunne vaere sammenhörende. 

III. Til lo givne Linier at afsaette den geometriske 

Mellemproporlionallinie. — De givne Linier, 0, 6, til hvilke 

Mellemproportionalen x = Yab skal findes, afsaettes i Fort

saettelse af hinanden som (Fig. 26) AP = a, PC = b., og 

over AC som Diameter slaaes en Halvcirkel. Fra P opreises 

PB-^ AC, skjaerende Halvcirklen i ß , hvorved haves Pß = ir. 

Man künde ogsaa afsaette den mindre af de givne Linier 

f. Ex. b som en Deel af den anden, altsaa AC=a>, CP=b., 

hvorefter Halvcirklen over AC og Perpendiculaeren opreist fra 

P bestemme Punktet ß , og man vil da have CB==x (Art. 

85, Tül. 2) . 

IV. Til lo givne Punkter paa en Linie at söge et tre

die, hvis Afstand til det ene givne er mellemproportional mellem 

dets Afstand til det andet givne og disse givnes indbyrdes 

Afstand, hvilket kaldes at dele en Linie i yderste og mellemste 

Forhold (in extremam et mediam rationem secare). — Linien 

AB (Fig. 119) skal deles i yderste og mellemste Forhold, 

eller et indvendigt Punkt C og et udvendigt C bestemmes 

saaledes at BC^^^AB.AC og BC^ = AB . AC Fra i op

reises AO-^ AB og man afskjaerer AO = \ AB. Linien BO 

drages, og heraf afskjaeres OD = AO, hvorefter man afsaetter 

BC^BD og BC = AB-]-BC Cirklen om O med Radius 

OA röres nemlig i A af AB, og BDOE er en Secant gjennem 
BIE AR^ 

AB BD' 
Centrum, saa at DE=^AB. Man vil da have — 

H^*.af f '^I^ AO BE -AR AR — BD , , BC AC ^ o O ^,^j 

eraf folger: 1 . _ ^ ^ ^ ^ _ = _ ^ - e l l e r - = ^ ; 2 . ^ d 

at afsaette ßC' = ß F = i ß + ß C , f | ' = ^ ^ ^ j ^ eller ßC'-

= i ß - + i ß . BC'=AB.AC'. — Saettes AB=a^ vil den brugte 
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Construction bestemme BC = a og BC' = ß'j thi AO = ^ a^ 

altsaa BO = ^ a (Art. 73, Till. 1), BD=BO—DO eller 

tt= g~ a, hvorefter ^ = a- | - a = —y^a. Tillige findes 

^C = a — a = " 2 ~ ^ ^S "^^ = a + /J = " V " ^ 5 ^^^ ^̂  
a^=a(a — a) og ß"^ = a{a ~{-ß') ere tilfredsstillede. Heraf 

sees tiHige, at JB''-= AC.AC = BC. BC. 

Anm. De qvadratiske Ligninger x"^ = a (a —x) og 

^- = a (a-{-x) give som Rödder den forste cir og—ß, 

den anden — a og /5. Ligningen (x — a)'= ax har 

begge Rödder positive, a — a og a-\~ ß eller AC og 

AC'^ Jyrsse gaae^ n^ml4g^ n& r &a»Hie Retning fra /J, 

îwrfl #€' ^g ÄC' êr« ü n a a d e n -uuäilsalle, 

! V. Ved Construction at bestemme Forholdet mellem 

Diagonalen og Siden i Qvadratet udtrykt i Kjaedebrök (Art. 

64, I). — Om den ene Vinkelspids 0 (Fig. 120) af Qva

dratet ABCO beskrives en Cirkel med Siden AO som Radius, 

hvorved Diagonalen og dens Forlaengelse skjaeres i D og F. 

Det sögte Forhold er da 
BO . . BD 4 i AB 4 \ ^ 

^ = Ä = l + l^ = ^ + ^ = ^ + J 7 ^ 

saa at Kjaedebröken er periodisk, x==i-\ — 
st — 

24- ' 

eller efter den vedtagne Betegneise x = i, (2), som ifölge 

Arithmetiken er Udviklingen af y 2 (jvf. Art. 73, Till. 1). 

VI. Ved Construction at bestemme Kjaedebrökerne for 

de Forholde, hvorefter en Linie deles i yderste og mellemste 

Forhold. — Man har (Fig. 119) 
BC BD AB DE i 

^ Äl) A^ BE BE I ^ ' 

BE A \_ ^ A _\ i -*" 
^ 1 DE •^'^ DE ' ^ ' ^•- BÖ ^ 1 ^ 

altsaa a; = - ^ = 0, (1), som ogsaa ifölge Arithmetiken er 
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Udviklingen af -. Derefter haves — 3 ^ ^ = l - | - a ; = l , (1) 

og 4 1 ^ = l - f A = = 3 + a; = 2 , (1 ) . Dette sidste giver 
AB ß 

AC AB i 0, 2 , (1). 
AB AC 2+cc 

VII. At construere en Linie, hvis Forhold til en given 

Linie er bestemt ved et forelagt Tal, som enten er rationalt 

eller alene irrationalt ved Qvadratrod. — Er a den givne 

Linie og er Forholdet rationalt = — 5 hvor p og g ere hele 

Tal, saa erholdes den sögte Linie a; = — a som fjerde geo

metrisk Proportionallinie, idet -^ = ^ , hvor ^rogp bestem

mes som Linier ved at vaeige en vilkaarlig Enhed. Man 

künde ogsaa afsaette en Linie =pa og dele den i q lige 

Dele. Er Forholdet irrationalt = y — , idet —, som för, er 

rational, saa erholdes x == V ~ ' ^ = V—a. a som geome

trisk Mellemproporlionallinie mellem— a og a. Fölgelig kan 

ogsaa x=^=ma construeres, naar m er sammensat ved blot 

Addition eller Subtraction af Tal som enten ere rationale 

eller irrationale af Formen \/—; altsaa kan igjen x=\/m,a 

construeres, 0. s. v., eller Forholdet kan vaere sammensat 

af hele Tal ved en hvilkensomhelst Combination af de ratio

nale Regningsarter i Forbindelse med Qvadratrods-Extraction. 

Ere p og g hele, kan Yp^-{-q^a og \ / p ^ — g ^ a ogsaa let 

construeres ved at afsaette en ret Vinkel, efterdi ^/p*^ + g^ ^ 

bliver Hypotenuse for pa og qa som Catheter, og \ / p ^ — q ^ a 

bliver den ene Cathete til qa som den anden Cathete og pa 

som Hypotenuse (Art. 73 , Till. 1). Haves o: = \ / p ^ - f g ^ + r - a, 

kan först b = \/p--\-q^a afsaettes, dernaest ;37=y6^- |- (ra)-^ 

Ligesaa kunne yp^_|_ ^ ^ _ , , 2 ^ ^ y'p'i^q^ij^r'^^s^ 0. s. v. 

construeres, idet p, g, r, s, . . . ere hele Tal. 

A n m . Ethvert ulige Tal er en Differents af lo Qvadrat-

tal, thi 2 n + l = ( n + 1)-—n^. Ligesaa ethvert Hge 

Tal af Formen 4n5 thi 4n=(n4-l)^—(n—l^). i Derimod 
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et lige Tal af Formen 4n-f 2 tilstaeder ikke en saadan 

Oplösning; thi to lige Qvadrattal saavelsom to ulige 

Qvadrattal vilde give en Differents af Formen 4n, og 

et lige Qvadrattal med et ulige vilde give en ulige 

Differents. Det bevises i Arithmetiken, at ethvert 

Primtal af Formen 4n - j- 1/er en Sum af to Qvadrattal 

men kun paa een Maade, og at ethvert heelt Tal, som ikke 

selv er et Qvadrattal, maa vaere en Sum enten af to eller tre 

eller höist af fire Qvadrattal, og at ethvert ulige Tal er i 

det höieste en Sum af tre Qvadrattal undtagen de af 

Formen 8n + 7, som ere Summer af fire. 

, VIII. At construere en Laengde x, bestemt af givne 

Laengder a, b, c, . . . ved et algebraisk Udtryk sammensat 

af a, b^ c, . . . ved de rationale Regninger i Forbindelse 

med Qvadratrodsextraction, idet Coefficienterne, som kunne 

indgaae, ere enten rationale eller irrationale alene ved Qva

dratrödder. — Constructionen udföres ifölge det Foregaaende 

(Probl. Il og VII), men for at det forelagte algebraiske Ud

tryk kan have geometrisk Betydning som frerastillende en 

Laengde, maa det forudsaettes at vaere homogent af Iste Grad 

med Hensyn til a, b, c, . . ., saa at det ved Substitutionerne 

a=aA., b='ßA^ c==yA, . . . reduceres til Formen x=mA. 

hvor A er en vilkaarligen valgt Laengde, og m alene afhaen

gig af Forholdene «, /?, ^, . . . , men uafhaengig af A. 

Anm. En Linie kan nu deles i Stykker, der forholde 

sig som opgivne Tal, rationale eller irrationale ved Qva

dratrödder (Probl. 1), eller der forholde sig som Linier 

bestemte af givne Laengder a, 6, c, . . . ved algebraiske 

Udtryk af den naevnte Slags. Ligeledes kan et Areal 

construeres bestemt paa samme Maade af givne Laeng

der a, 6, c, . . . 5 hvorved forudsaettes at Udtrykket er 
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homogent af 2den Grad, saa at det ved de anförte 

Substitutioner reduceres til mA% fremstillende et Rect

angel af Siderne mA og A eller et Qvadrat paa Siden 

ymA. j 
IX. Gjennem et Punkt mellem en Vinkels Been at 

drage en Linie, som ved Punktet og Vinkelbenene er deelt 

i et givet Forhold, bestemt enten ved to afsatte Laengder, 

eller ved et reent Tal, som kan vaere rationalt eller irratio

nalt ved Qvadratrödder. ~ Fra Punktet 0 (Fig. 121) belig

gende i Vinklen A drages en Linie parallel med det ene 

Vinkelbeen indtil den skjaerer det andet i ß , dernaest afsaet-
B C 

tes i Fortsaettelse af AB det Stykke BC saaledes at -^ er 

lügt det opgivne Forhold. Linien COD mellem Vinkelbenene 

vil da give ~ lügt samme Forhold (Art. 76). Skal f. Ex. 

O vaere Midtpunktet i Linien, saa afsaettes BC=AB. 

1 1 0 . De efterfölgende Problemer angaae Arealer, idet 

Figurer fordres afsatte, hvis Arealer opfylde visse Betingel

ser, f. Ex. en Figurs Forvandling^ som bestaaer i Construc

tion af en Figur af opgiven Art, hvis Areal er lügt det af 

en given Figur. 

I. At forvandle et Parallelogram til et andet med en 

given Vinkel. — Ifölge Art. 66 forvandles det givne Paral

lelogram AC (Fig. 78) tH et andet i F med den givne Vinkel 

ß J F , hvorved det ene Sidepar er forblevet det samme, 

IL At forvandle et Parallelogram til et andet med en 

given Side. — Det givne Parallelogram vaere AC (Fig. 122). 

D̂ e modstaaende Sider AB og DC forlaenges begge det samme 

Stykke BE=CF lüg den givne Side. Man drager F ß , som 

forlaenges til G, Skjaeringspunktet med den forlaengede DA^ 

og man drager FE., som forlaenges det Stykke EK==AG. 

Endelig drages GZ, som i H traeffes af den forlaengede CB. 
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Man vil da have Parallelogrammet BK=AC med den givne 

Side BE, desuden med de samme Y'inkler som AC. Linien 

F^BG deler nemlig baade det hele Parallelogram DK., og de 

lo mindre CE og AH., ethvert i to congruente Triangler 

(Art. 40 , Tül . ) . 

III. At forvandle et Parallelogram til et Triangel, og 

omvendt. — Haves Parallelogrammet AC (Fig. 123) , saa for

laenges en Side AB ved BE=AB, og man drager D F , 

hvorefter A ^ D F erholdes lügt med Parallelogrammet AC 

Omvendt forvandles A ADE til et Parallelogram ved at hal

vere AE i B og drage BCy^AD og DCz^AB. 

IV. At forvandle en Polygon lil et Qvadrat (at qvadrere'). 

— Et Parallelogram forvandles lil et Qvadrat, idet Siden 

heri er geometrisk Mellemproportional mellem Grundlinie og 

Höide; og Trianglet forvandles lil et Qvadrat, idet Siden 

heri er geometrisk Mellemproportional mellem den halve 

Grundlinie og Höiden. En Polygon kan forvandles til et Tri

angel, som dernaest qvadreres. Denne Forvandling skeer for 

en Polygon ABCDEF (Fig. 124) ved fra en Vinkelspids A 

at drage Diagonaler, /IC, AD, AE, som dele Polygonen i 

Triangler. Naar dernaest fra F drages F G ^ ^ ^ F til Skjaerings

punktet G med DE eller dens Forlaengelse, og lillige drages 

/IG, saa er A AEG = A AEF (Art. 67, Till.), hvorved Po

lygonen ABCDEF er forvandlet lil Polygonen ABCDG, som 

har en Side faerre. Paa denne Maade fortsaettes ved F'or-

mindskelse af Sidcanlallel, indtil man ender med Trianglet. 

V. At construere et Qvadrat, der forholder sig til et 

givet Qvadrat, som lo givne Linier forholde sig lil hinanden. 

— De givne Linier afsaettes den ene i Fortsaettelse af den 

anden som AP og PC (Fig. 125), og fra P opreises Pß-U/lC, 

som i ß skjaerer Halvcirklen construeret over Diametren AC. 
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Det givne Qvadrats Side afsaettes fra ß henad BC som ßF , 

og fra F drages ED:^CA^ som i D skjaerer BA eHer dens 

Forlaengelse. Man vÜ da have BD som Siden i det sögte 

Qvadrat, thi ^ ' = S ^ = d> (Art. 76 og Art. 85, Till. 1). 
^ BE'i BC^ PC 

VI. At construere en Polygon ligedan med en given 

Polygon, idet en Side er afsat som eensliggende med en 

opgiven Side î  den givne. — Constructionen foretages ifölge 

Art. 88. ^ 

Vll.i Naar to ligedanne Polygoner ere afsatte, at con

struere en tredie ligedan og lüg deres Sum eller Differents. 

— Constructionen skeer ved et retvinklet Triangel (Art. 73); 

thi ere de givne Polygoners Arealer P og Q, den sögte Po

lygons ß , og ere a, 6, c eensliggende Sider, haves (Art. 

89, Till. 2) ~ =% = | , saa at ß = - : P + 0 giverc^=a^+62. 

VIII. At construere en Polygon ligedan med en given 

Polygon og som forholder sig lil denne som to givne Linier 

forholde sig til hinanden. — Ifölge Art. 8 9 , Till. 2, redu

ceres dette Problem til Probl. V og VI. 

IX. At construere en Polygon ligedan med en given 

Polygon og lüg med en ändert given Polygon. — Forvandles 

begge de givne Polygoner til Qvadrater, maa Siden i den 

sögte Polygon, som er eensliggende med en Side i den forste 

af de givne, vaere fjerde geometrisk Proportionallinie til denne 

sidste Side og de to Qvadralers Sider. Herved er dette 

Problem reduceret til Probl. VI. 

X. At construere et Rectangel lügt et givet Qvadrat, 

idet de sammenstödende Siders Sum er lüg en given Linie. 

— Over den givne Linie AC (Fig. 26) som Diameter slaaes 

en Halvcirkel. Denne skjaeres i ß af en Linie dragen r^^rJC 

i en Afstand lüg Siden i Qvadratet. Fra ß nedfaeldes BP^AC, 

hvorefter AP og PC blive de sammenstödende Sider i Rect-
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anglet (Art. 85, Till. 2). Er Qvadratets Side större end 

I AC^ kan Halvcirklen ikke traeffes af en Linie ^ AC i en 

Afstand lüg denne Side, hvorved Problemet bliver umuligt. 

A n m . Er a den givne Linie, b Siden i Qvadratet, saa 

ere de sögte Sider af Rectanglet begge Rödderne i 

Ligningen x^ — ax -\- 6̂  = 0. 

XL At construere et Rectangel lügt et givet Qvadrat, 

idet de sammenstödende Siders Differents er lüg en given 

Linie. — Om et Punkt 0 (F'ig. 126) beskrives en Cirkel, 

hvori indskrives en Chorde DE lüg den givne Linie. Om 

0 med en Radius lüg Afstanden fra O til DE beskrives en 

anden Cirkel, som fölgelig röres af DE. Til et Punkt F i 

den forste Cirkel drages en Tangent, hvorpaa afsaettes FA 

lüg Qvadratets Side, og fra A drages en Tangent til den 

anden Cirkel, som skjaerer den forste i ß og C. Man vil 

da have AC og AB som de sammenstödende Sider af det 

sögte Rectangel (Art. 90). — Diamelren i den ydre Cirkel 

maa ikke vaere mindre end den givne Linie. Er den lüg 

dermed, vil den indre Cirkel forsvinde, saa at Secanten fra 

A maa drages gjennem Centrum. 

Anm. Kaldes de sögte Sider af Rectanglet x ogy, den 

givne Linie c og Qvadratets Side 6, saa er x—y=c^ 

xy = b^, altsaa ir + y ^ y c ^ - f - 4 6^, hvorved dette 

Problem er reduceret til det foregaaende, ved nemlig 

heri at tage a = y c - - f - 4 6-. 

1 1 1 . Nogle Problemer forekomme, hvorved Punkler 

eller Linier bestemmes ifölge deres Afhaengighed af givne 

Cirkler. Hertil höre disse efterfölgende. 

I.̂  I en given Cirkel at bestemme det Punkt, hvorfra 

rette Linier dragne til to givne Punkter skjaere Cirklen i to 

Punkter, saa at den mellemliggende Chorde er parallel med 
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Linien gjennem de to givne Punkter. — De givne Punkter 

P og Ö kunne enten ligge begge udenfor Cirklen (Fig. 127) 

eller begge indenfor (Fig. 128). Deres Afstande fra Centrum 

vffire h og k, Cirklens Radius r. Det sögte Punkt kan Vcere 

enten M eller m, idet PM og QM skjaere Cirklen i D og F, 

Pm og Qm skjaere den i d og e, og det forudsaettes at 

DE:^de^PQ. Man har for P og Q udvendige (Art. 90) 

/^9_y,9_,p]j/. PD=Pm . Pd^ k-^r^=QM . QE=Qm . Qe^ 

men tillige e r j | = ^ , o g ^^^^ (Ar t 76 og Art. 80, Tül. 2), 

fölgelig V ^ = ^ ; = ^ . Ligesaa for P og e indvendige, 

idet blot r^ —/i^ og r^ — Ä;- saettes istedetfor h^ — r'^ og 

Ä;-—r^ Altsaa erholdes M og m som den givne Cirkels 

Skjaeringspunkter med den Cirkel, hvis Punkter alle have 

Afstande lil P og Q, som staae i et Forhold til hinanden 

^ y ^ ^ ^ n j f (Art. 95 og 105). Denne Cirkels Diameter er 
^ '' PA 

AB, idet Punktet A deler PQ efter det naevnte Forhold = ^ 

(Art. 109, I), og ß i Forlaengelsen af PQ er bestemt ved 

den harmoniske Deling af PQ ved A og ß , 

IL At bestemme det Punkt, hvis Afstande til tre givne 

Punkter forholde sig som tre givne Linier. — Det sögte 

Punkt erholdes som Skjaeringspunkt for to Cirkler, bestemte 

den ene ved Afstandenes Forhold til to givne Punkter, den 

anden ved Afstandenes Forhold til et af disse to Punkter 

og det tredie Punkt, 

HI. At bestemme det Punkt, hvis Afstande til to givne 

Punkter forholde sig som to givne Linier, og som lillige er 

saaledes stillet, at Linierne dragne derfra lil to andre givne 

Punkter danne en given Vinkel. — Det sögte Punkt er 

Skjaeringspunkt for to Cirkler, den ene bestemt ved Afstan

denes Forhold til de to Punkter, den anden bestemt ved 
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Vinklen, som den skal rumme over Linien mellem de to 

andre Punkter (Art. 64, XV) . 

IV. At bestemme de faelleds Tangenter for to Cirkler. 

— For Cirklerne om C og D (Fig. 129), som antages ikke 

at omsluttes den ene af den anden, gives et Par af udvendige 

faelleds Tangenter, som stöde sammen i et Punkt F i For

laengelsen af CD^ idet de danne ligestore Vinkler mod denne 

Linie. Den-ene Tangents Röringspunkter ere A og ß , den 

andens A' og B'. Man har CA ^^ AE og DB ^ BE^ saa at 

CA::^DB. Altsaa, idet Cirklernes Radier ere CA^=^a. DB=b^ 

haves ~ = ^ eller ^ ^ = —;, hvorved Punktet F erholdes 
6 DE 0 DL^ 

(Art. 109, I I ) . Dersom de to Cirkler ikke skjaere hinanden, 

ville der ogsaa gives et Par af indvendige faelleds Tangenter 

med Röringspunkter F og G, F' og G', og som skjaere hin

anden i et Punkt H paa Linien CD, mod hvilken de danne 

ligestore Vinkler. Formedelst CF z:h DG ha\es -Y^"^ DH'> "̂̂ ^ 

at Linien CD er deelt harmonisk ved Punk te rne / / og F , som 

tjene til Construction af begge Par af faelleds Tangenter. 

Naar Cirklerne röre hinanden indvendigt, reduceres det ud

vendige Par lil een Linie -L CD, tangerende begge Cirklerne 

i deres Röringspunkt. Ligesaa det indvendige Par, naar 

Cirklerne röre hinanden udvendigt. 

A n m . E og H ere begge Lighedspunkter for de to 

Cirkler betragtede som ligedanne Figurer, og erholdes 

ved harmonisk Deling af CD efter Forholdet A^ uden 

Hensyn lil om Cirklernes Stilling tilstaeder de to Par 

af faelleds Tangenter. For tre Cirkler ligge stedse de 

Ire udvendige Lighedspunkter i een ret Linie; thi ere 

A, ß , C (Fig. 130) Centrerne, a, 6, c Radierne, D, F , F 

de tre Lighedspunkter for Cirklerne A og B, C og ß , 
. ^ , (2 AD b BE c CF 

A og C, saa haves - ^ = ; ^ , - = H - , V = TF 5 «om 
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give AD .BE .CF-^BD .CE . AF.^ saa at D, E og F 

maae ligge i een Linie (Art. 97, Till.). Ligesaa be

vises at Linierne fra A^ ß , C til de modstaaende ind

vendige Lighedspunkter skjaere hinanden i eet Punkt 

(Art. 98, TiH. 1). 

V. At bestemme de Punkter, hvorfra Tangenter dragne 

til to givne Cirkler have den samme Laengde, regnet fra det 

sögte Punkt lil Röringspunktet. — Ethvert Punkt 0 (Fig. 131 

og 132), hvorfra Tangenterne dragne til Cirklerne om A og 

ß skulle vaere ligestore, OT=OÜ^ maa have Afstande ül 

Centrerne OA^=h^ OB=^k^ saadanne, at Ä^—cr^=^l^—6^j 

idet a og 5 ere Cirklernes Radier (Art. 73 , Till. 2) . I Li

nien AB=c kan et Punkt P bestemmes, Cirklernes Radical-

centrum^ hvis Afstande i 4 P = « og ßP=j(? give «^—a^=^/S^—b^ 

eller «-—/9-=a^—b^ d. e. Afstandenes Qvadralers Differents 

skal vaere lüg Radiernes Qvadralers Differents. Man vil da 

have a-{-ß=c ög öc—ß=^——, fölgelig 

« = = o '1 P = ä-^ • 

I den Linie, som gjennem P drages -i- AB, og som hedder 

Radicalaxen^ vil ethvert Punkt 0 opfylde Betingelsen, thi 

man har da h^ = a^ ^ 'ÖP^ og k^ == ß"^-j- 'ÖP'^ , fölgelig 
h^ _ ^2 ^ « 3 _ ^2 ^ ^2 _ 52 e i lg^ /j2 „ „2 _ , ;̂ 2 _ fc9^ J n t e l 

Punkt udenfor Radicalaxen kan opfylde Betingelsen; thi naar 

et saadant Punkts Projection paa AB ikke faldt i P, vilde 

AB deles i to Stykker a' og ß' forskjellige fra cc og ß, og 

Punktets Afstande h' og Je' fra Centrerne vilde da give 

h''~k'^=a"^~ß"^, som ikke kan blive lüg o^—6^ uden for 

de fundne Vaerdier « ' = « og ß'^ß. — Sattes c = a + 6 + d , 

haves / 5 - 6 = c - 6 - ß = i ^ ^ , « _ a = i ^ 5 ^ , som ere 

positive naar d er positiv, saa at P ligger udenfor Cirklerne, 
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naar disse selv ligge udenfor hinanden (Fig. 131). Antag a 

ikke <ib. Tillige maa d som negativ falde mellem 0 og—(a-f-6), 

thi c maa forblive positiv. Altsaa vil d negativ gjöre a>>c—6, 

-eller endog a > c altsaa ß negativ, hvorved P kommer lil at 

falde udover ß i Forlaengelsen af AB. Dersom Cirklerne 

skjaere hinanden (Fig. 132), er Radicalaxen en Forlaengelse 

-af den faelleds Chorde CC, thi Skjaeringspunkterne C og C 

gi\e h=-a.j k = b, altsaa h' — ar^^k"^ — fc2==r0. Formlerne 

for a og ß vise, at c <C a-f-6 giver: 1°. for c>a — b 

(Cirklernes Skjaering) a<Za og ß<ib, naar nemlig ^ er po

sitiv, eller, idet ß negativ, — ß<ib*, 2°. for c <i a — b (Cir-

ilernes Omslutning) «Z> a, samt ß negativ og — ß 7> b. Et

hvert Punkt i Radicalaxen, som ikke er et Skjaeringspunkt 

eller Röringspunkt for begge Cirkler, maa fölgelig enten ligge 

Aidenfor begge Cirkler, eiler indenfor begge Cirkler, saa at 

h^ — â  = Ä- — b^ er i det ene Tilfaelde positivt, i det andet 

negativt; men det er kun fra de udvendige Punkter at de 

ligestore Tangenter kunne drages. 

Anm. Haves tre Cirkler om Centrer A, ß, C, som ikke 

ligge i een ret Linie, vil et Punkt kunne söges, hvor

fra Tangenter dragne til de tre Cirkler ere ligestore. 

Det kan ikke vaere noget andet end Skjaeringspunktet 

for Radicalaxerne svarende den ene til A og B, den 

anden til A og C, hvorved den ogsaa kommer til at 

ligge i Radicalaxen for ß og C Heraf fölger, at de 

tre Radicalaxcr svarende til tre Cirkler combinerede 

to og to maae skjaere hverandre i eet Punkt. Dette 

Skjaeringspunkt maa vaere et udvendigt Punkt, for at 

Problemet med Hensyn til Tangenterne kan blive muligt-

JLI2. Naar et Punkt söges, som skal opfylde en fore

lagt Betingelse, vil det ofte forekomme, at Punktet er saaledes 

Ramus : Elemeniar Geometrie. 7 
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uhestemt, at alle de, som ligge i en vis, ret eller krum,, 

Linie, udelukkende opfylde Betingelsen. Denne Linie kaldes 

da Punktets geometriske Sted (locus geometricus). Det kom

mer herved ikke blot an paa at bevise, at ethvert Punkt i 

Linien opfylder Betingelsen, men tillige at ethvert Punkt 

udenfor samme ikke opfylder den. Dette sidste godtgjöreS: 

i Almindelighed let antithetisk. Exempier paa geometriske-

Steder ere: 1^. Stedet for det Punkt, der har lige Afstande 

fra to givne Punkter, er den rette Linie opreist perpendicu

laer paa Linien mellem de to givne Punkter fra Midtpunktet 

af denne (Art. 25, Till. 2 ) ; ( 2 ' ' . Stedet for det Punkt, hvia 

Afstande fra to rette Linier staae i et givet F^rhold til hin

anden, ere to rette Linier dragne ud fra de givne Liniers 

Sammenstödspunkt, den ene beliggende i Vinklen mellem 

dem, den anden udenfor, og som hver isaer bestemmes ved 

et enkelt Punkt i samme, Skjaeringspunktet af to Linier pa

rallele med de to givne i Afstande, hvis Forhold er lügt 

det givne Forhold (Tilfaeldet af ligestore Afstande specielt 

indbefattet, idet det geometriske Sted reduceres til Vinklens 

Halveringslinie alene, og Tilfaeldet af de givne Linier som 

parallele, idet det geometriske Sted er de to tilsvarende.. 

Harmonicaler bestemte ved det givne Forhold);) 3"". Stedet 

for det Punkt, der har en given Afstand fra en given re t 

Linie, er to rette Linier parallele med den givne Linie paa 

den ene og den anden Side i den givne Afstand; 4"" Stedet 

for det Punkt, der har en given Afstand fra et givet Punkt, 

er en Cirkel om det givne Punkt som Centrum med den 

givne Afstand som Radius; ( 5 ^ Stedet for det Punkt, hvor

fra rette Linier dragne til to givne Punkter danne en given 

Vinkel, er Cirkelbuen, som rummer denne Vinkel, afsat paa 

den ene eller den anden Side af Linien mellem de givne 
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til to givne Punkter staae i et givet Forhold, er Cirklen con

strueret paa den Diameter, som er Afstanden mellem de to 

Punkter, hvorved Linien mellem de to givne Punkter er deelt 

harmonisk efter det givne Forhold; 7^. Stedet for det Punkt, 

hvorfra ligestore Tangenter kunne drages til to givne Cirkler, er 

en ret Linie, Cirklernes Radicalaxe, med Udelukkelse af det 

Stykke, som kan falde indenfor Cirklerne. — Skal et Punkt 

söges, som opfylder flere Betingelser, der hver isaer giver 

en Linie som geometrisk Sted, kan dette Punkt ikke vaere 

noget andet end disse Liniers feelleds Skjaeringspunkt, hvor

til altsaa udkraeves, at et saadant Skjaeringspunkt existerer, 

uden hvilket Problemet vilde vaere umuligt. Ved de Pro

blemer, som gaae ud paa at construere en Cirkel, som op

fylder givne Betingelser, vil Centrum ofte erholdes paa denne 

Maade, nemlig som Skjaeringspunkt for to geometriske Steder/ 

1 1 3 . En Cirkel er almindeligen besternt i Störreise og 

Beliggenhed ved tre Betingelser. Forsaavidt disse alene 

bestaae deels i givne Punkter, som Cirklen skal gaae igjen

nem, deels i givne rette Linier eller givne Cirkler, som den 

skal rörCj saa opstaae ved alle Combinationer heraf iait disse 

ti efterfölgeade Problemer. 

I. At beskrive en Cirkel gjennem Ire givne Punkler, 

som ikke ligge i en ret Linie (forhen fremsat i Art.64, XlJ. 

IL Gjennem to givne Punkter at beskrive en Cirkel, 

som rörer en given ret Linie. — Naar den givne Linie og 

Linien dragen gjennem de to givne Punkter convergere lil 

et Punkt, vil Afstanden herfra ;il Röringspunktet paa den 

givne Linie Aaere geometrisk Mellemproportional til samme 

Punkts Afstande til de givne Punkter (Art. 90). Naar den 

givne Linie er parallel med Linien gjennem de glvnc Punkter, 
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vil Linien opreist perpendiculaer paa denne sidste fra Midt

punktet mellem de givne Punkter gaae igjennem Centrum 

og tillige vaere perpendiculaer paa den givne Linie, altsaa 

traeffe denne i Röringspunktet. Af de to givne Punkter og 

det fundne Röringspunkt bestemmes Cirklen. 

III. At beskrive en Cirkel, som rörer tre givne rette 

Linier, der ikke ere parallele (forhen fremsat i Art. 64, XII). 

{jy.j Gjennem et givet Punkt at beskrive en Cirkel, som 

rörer to givne rette Linier. — Man drager Linien, som hal

verer Vinklen mellem de givne Linier (eller, hvis de ere 

parallele, den parallele Midtlinie). Fra det givne Punkt 

nedfaeldes herpaa en Perpendiculaer, der forlaenges til et Punkt 

i samme Afstand paa den anden Side. De to Punkter og 

den ene givne Linie bestemme da Cirklen (Probl. II). Naar 

det givne Punkt ligger i Halveringslinien, opreises herpaa 

fra Punktet en Perpendiculaer, der tilligemed de to givne 

Linier som tre Tangenter bestemme Cirklen (Probl. III). 

Ligger det givne Punkt i en af de givne Linier, opreises 

derfra paa denne Linie en Perpendiculaer, som forlaenget traeffer 

Halveringslinien i Centrum, hvorom Cirklen beskrives gjen

nem det givne Punkt, som bliver Röringspunkt, thi denne 

Cirkel vil da ogsaa röre den anden givne Linie. 

V. At beskrive en Cirkel, som rörer to givne rette 

Linier og en given Cirkel. — Paa begge Sider af enhver af 

de givne Linier afsaettes Parallelerne med disse i en Afstand 

lüg den givne Cirkels Radius. Den Cirkel, som dragen gjen

nem den givnes Centrum rörer disse Paralleler, enten begge 

de udvendige eller begge de indvendige eller den ene 

indvendige og den anden udvendige (Probl. IV), vil da 

vaere concentrisk med den sögte Cirkel, hvis Radius er Per-

pendicul^ren fra den fundnes Centrum paa en af de givne Linier. 
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VI. Gjennem et givet Punkt at beskrive en Cirkel, som 

rörer en given ret Linie og en given Cirkel. — Gjennem C 

(Fig. 1.33 og 134), Centrum for den givne Cirkel DFF, 

drages CG -^ Gß, som er den givne rette Linie, og den 

givne Cirkel skjaeres af CG i D og F. Fra D lil det givne 

Punkt A drages DA., og paa denne Linie eller dens Forlaen

gelse afsaettes H saaledes at DH . DA =^DF,DG. Gjennem 

A og H drages en Cirkel, hvis Centrum betegnes 0, som 

rörer den givne Linie i ß (Probl. H). Denne Cirkel er den 

sögte. Drages nemlig DB, som skjaerer den givne Cirkel i 

F , haves Z BEF= Z BGF = R^ saa at ß, F , F, G ligge 

i en Cirkel (Art. 63, Till.2), fölgelig DE.DB^DF.DG=DH.DA. 

Altsaa ligger F i Cirklen BAH. Drages Diamelren ß / , saa 

er ZIBG=^R., altsaa IB^DF. Drages IE, er ZIEB=R^ 

men tillige Z BEF = R^ saa at lEF er een ret Linie. Alt

saa ZEBI= ZEDF., saa at i Grademaal w El = ^ EF. 

Linien gjennem C og E skjaerer Cirklerne i F og L, og man 

har Z-. IEK= ZFEL^ altsaa ^ 1K= ^ FL. Fölgelig ved 

Addition -^ EIK = ^ EFL. Denne sidste er en Halvcirkel, 

altsaa ogsaa ^^ EIK en Halvcirkel, saa at CEK gaaer igjen

nem Centrum af den sögte Cirkel, hvoraf fölger, at F , som 

ligger 1 begge Cirkler, maa vaere deres faelleds Röringspunkt. 

i VII. At beskrive en Cirkel, som rÖrer en given ret 

Linie og lo givne Cirkler. — Om den ene givne Cirkels 

Cenlrum afsaettes en Cirkel med Radius lüg Summen eller 

Differentsen af de givne Radier, og parallel med den givne 

rette Linie, paa den ene og den anden Side, i Afstand lüg 

den anden givne Cirkels Radius, drages en ret Linie. Der

naest beskrives en Cirkel gjennem den anden givne Cirkels 

Cenlrum, rörende den afsatte rette Linie og den afsatte 

Cirkel (Probl. VI). Om den saaledes beskrevne Cirkels 
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Centrum beskrives alter en Cirkel med Radius lüg Centrums 

Afstand fra den givne Linie. Denne sidste Cirkel vil da 

röre baade denne Linie og de to givne Cirkler. 

VIII. Gjennem to Punkter at beskrive en Cirkel, som 

rörer en given Cirkel. •— De givne Punkter A og B kunne 

ligge begge udenfor den givne Cirkel om C (Fig. 135 og 

136) eller begge indenfor (Fig. 137). I Linien BA afsaettes 

Punktet H saaledes at ßfl . ß i = + (A-— r-), idet h = BC 

og r lüg den givne Cirkels Radius (överste eller nederste 

Fortegn eftersom h>r eller h <i r). Fra H drages som 

Tangent til Cirklen HF, saa at F er Röringspunktet. Der

efter drages ß F , som skjaerer Cirklen i G. Den sögte Cir

kel vil da vaere bestemt ved de tre Punkter A., ß , G. Man 

har nemlig BB .BA==^ (Ä^— r^) = BF.BG., saa at A, H, F, G 

ligge i samme Cirkel. Drages nu/4G, haves Z GAB-{^ ZGFH 

= 2 ß (Fig. 135) eller ZGAB=^ZGFH (Fig. 136, 137), 

altsaa i Grademaal w GB = w 6rF, hvoraf sluttes (ligesom 

ved Probl. VI) at Cirklerne röre hinanden i G. 

IX. Gjennem et givet Punkt at beskrive en Cirkel, som 

rörer to givne Cirkler. — Til de givne Cirkler om C og D 

(Fig. 1.38, 139, 440), afsaettes det ydre eller indre Ligheds

punkt F (Art. 111, IV, Anm.), hvorfra drages EA til det 

givne Punkt i , og idet Linien CD skjaerer Cirklerne, den 

ene i K og M, den anden i L, saa afsaettes H paa EA saa

ledes at EH- EA = EK. EL. Gjennem ^ og H drages en 

Cirkel, som rörer Cirklen om C (Probl. VIII) i ß, og denne 

Cirkel vil da vaere den forlangte. Drages nemlig ß F , som 

skjaerer Cirklerne om C og D, den forste i B og F, den 

anden i G og / , saa ere ß , F", G, L beliggende i en Cir

kel (formedelst de eensliggende Chorder FM^GL., saa 

at Z BGL=Z^BFM==2R~ZBKM i Fig. 138, eller 
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Z. BGL = 2R — Z BFM = Z BKM i Fig. 1.39, 140), altsaa 

EB .EG = EK. EL = EH . EA. Fölgelig ligger G i Cirklen 

ABH^ og formedelst w BG = ^^ BF = y^ Gl i Grademaal 

er G Röringspunkt for Cirklen ABH og den givne Cirkel 

om „D. 

X. At beskrive en Cirkel, som rörer tre givne Cirkler. 

— Haves om Centrerne A, B, C Cirkler beskrevne med Ra

dier a., 6, c, kunne forskjellige Cirkler afsaettes, som udven

dig eller indvcndig komme til at röre alle tre Cirkler, 

F. Ex. om A beskrives concentriske Cirkler med Radier a + fe^ 

ligesaa om C med Radier c + 6. En Cirkel beskri\es, som 

rörer en af disse om A og lillige en af dem om C, idet 

den desuden gaaer igjennem ß (Probl. IX). En af de sögte 

Cirkler vil da erholdes som concentrisk med denne, idet 

man foröger eller formindsker dens Radius ved 6. 

1 1 4 . En Maengde andre Problemer med Hensyn lil 

Cirklers Bestemmelse haves ved med de foregaaende Betin

gelser at combinere den af Radius som given, ligeledes af 

Centrum som givet, enten som et besternt Punkt eller blot 

som beliggende paa en given ret Linie eller en given Cirkel. 

Disse Problemcr oplöses i Almindelighed let ifölge det fore

gaaende, idet tillige bemaerkes Folgende. Er Radius given, 

og skal Cirklen gaae igjennem et givet Punkt, maa Cenlrum 

ligge i Cirklen beskreven om dette Punkt med den givne 

Radius; men skal Cirklen röre enten en given ret Linie eller 

en given Cirkel, maa Centrum ligge i forste Tilfaelde i en 

ret Linie parallel med den givne, paa den ene eller den 

anden Side, i en Afstand lüg den givne Radius, i andet 

Tilfaelde i en Cirkellinie concentrisk med den gi\ne Cirkel 

beskreven med en Radius lüg Summen eller Differentsen af 

de to givne Radier. To Betingelser af denne Slags ville 
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altsaa bestemme Centrum og derved Cirklen, ligeledes ea 

enkelt Betingelse af denne Slags i Forbindelse med en given-

ret Linie eller Cirkel, som skal indeholde Cenlrum. Skal 

Cirklen gaae igjennem to givne Punkter, maa Centrum hgge^ 

i den rette Linie, som perpendiculaer paa Linien gjennem 

de lo Punkler opreises fra deres Midtpunkt, saa at Cirklen 

vil blive bestemt, naar desuden Centrum skal ligge paa en 

given ret Linie eller en given Cirkel. Skal Cirklens Centrum 

ligge paa en given ret Linie, og skal Cirklen iHlige gaae 

igjennem et givet Punkt, saa vil dette vaere det samme som^ 

at Cirklen tillige skal gaae igjennem det Punkt, der ligger i 

Perpendiculaeren nedfaeldt fra det givne Punkt paa den rette 

Linie, paa den anden Side af denne sidste i samme Afstand 

som det givne Punkt. Cirklen vil altsaa f. Ex. vaere bestemt, 

hvis den desuden skal röre en given ret Linie (Art, 113,11) 

eller en given Cirkel (Art. 113, VIII). Skal Cirklen be

stemmes ved Centrum som beliggende paa en given ret 

Linie, idet den tillige skal röre en given Cirkel, saa vil dette 

vaere det samme som at den skal röre to givne Cirkler, den 

anden Cirkel bestemt ved samme Radius som den forste,, 

idet Centrum ligger i Perpendiculaeren nedfaeldt fra den för-

sles Centrum paa den givne Linie, men paa den anden Side 

af denne i lige Afstand. Skal den sögte Cirkel röre to rette 

Linier, maa dens Centrum ligge i den Linie, som halverer 

Vinklen imellem dem, og, hvis de ere parallele, i deres 

parallele Midtlinie. Skal Centrum ligge i en given ret Linie,, 

og skal Cirklen tillige röre en anden given ret Linie, saa 

maa den desuden röre den rette Linie, der dragen ud fra 

de givnes Skjaeringspunkt falder paa den anden Side af den 

Linie, som skal indeholde Centrum, dannende hermed den 

samme Vinkel, som den givne Tangent. — Uoplöselige ved 
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den elementaere Geometrie ere de Problemer, som bestaae i 

at bestemme den Cirkel, hvis Centrum ligger paa en given 

Cirkel, idet de lo andre Betingelser ere enten et givet Punkt 

i Cirklen tilligemed en given rörende ret Linie eller Cirkel, 

eller disse Betingelser bestaae i en rörende ret Linie tillige

med en rörende Cirkel som givne, eller to givne Cirkler, 

som skuUe röres. 

1 1 5 . De efterfölgende Problemer angaae Trianglets 

Construction ifölge opgivne Betingelser, saavelsom ogsaa Be-

stemmelsen af visse Störreiser ved Trianglet, som alene af

haenge af Siderne. 

I I. At construere et Triangel, idet en Side, den til

svarende Höide og de to andre Siders Forhold ere givne. — 

Over den givne Side som Chorde construeres den Cirkel, 

hvis Punklers Afstande fra Sidens Endepunkter staae til 

hinanden i det givne Forhold (Art. 112, 6°.). Parallel med 

denne Chorde, i en Afstand lüg Höiden, paa den ene og 

.den anden Side, drages en ret Linie, hvis Skjaeringspunkter 

med Cirklen kunne tages hver isaer som modstaaende Vin

kelspids til den givne Side. 

IL' At construere et Triangel, idet en Side, den til

svarende Höide og Rectanglet af de to andre Sider ere 

givne. — Siden AB =^ c (Fig. 141) er given, tilligemed Höi

den h. De andre Sider a, b danne et givet Rectangel. Dette 

forvandles til et andet med en given Side lüg 2 Ä , saa at 

den anden Side r = ~- (Art, 110, 11) bestemmes. Med r 

som Radius beskrives en Cirkel gjennem A og ß. Denne 

skjaeres i C af en Linie i Afstanden h dragen =2̂  AB, hvor

efter A ABC er det forlangte; thi drages gjennem Cenlrum 

O Diametren COF og nedfaeldes C D ^ / l ß , haves A^lCDcv)AFCß 

(Art. 80), altsaa -̂̂ i = £̂ , dler BC.AC=CEXD=2r.h=ab. 
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HL At construere et Triangel, idet en Side, den til

svarende Höide og de to andre Siders Sum eHer Differents 

ere givne. — Siden J ß = c (Fig. 142 og 143) er given 

tilligemed Höiden /i, samt Summen eller Differentsen, a+&, 

af de to andre Sider a og b. Fra ß opreises BK ^ AB og 

man afsaetter paa denne F og K saaledes at BF^= FK-==^h. 

Om A som Centrum med Radius AE = a -f- ^̂  (F^g- ^^2) 

eller AE^= a — b (Fig. 143) beskrives en Cirkel. Gjennem 

Punkterne B og K beskrives en anden Cirkel, som rörer 

den foregaaende (Art. 113, VIII). Röringspunktet vaere G, 

og den anden Cirkels Centrum C, og man vil da erholde 

A ABC som det forlangte. Da nemlig ^ og C maae ligge i 

een Linie med G, haves/4C + CG == ^G = J F = a 4 : 5 , men 

CG — ßC , saa at ^C + ß C = a +b. Desuden er CF^BK 

(Art. 53, TiH. 1), altsaa CF^AB. Fölgelig, naar man ned

faelder CD ^ AB., haves CD ^ BF===h. — Cirklen om C 

skjaerer AB i et andet Punkt b, der med de tilsvarende f 

og k künde tages istedetfor ß , F, K. For at Oplösningen 

kan blive mulig, maa man have a-|-fe>c, a~b<:c. 

,IV. At construere et Triangel, idet de tre Höider ere 

givne. — Höiderne vsere betegnede /i, Ä, i, de ubekjendte 

Sider, hvortil de svare, a, b, c. Antages et andet Triangel 

ligedannet med det sögte, bestemt ^ved de tilsvarende Sider 

a', 6', c' og Höiderne ^', F , <', saa haves, da i ethvert 

Triangel Siderne forholde sig omvendt som de tUsvarende 

Höider (Art. 70, 3 ^ ) , ^-= ~ , 4 = •$•• derved er b' og 

c' bestemte, idet a' v^lges vilkaarligt (Art. 109, H), saa at 

Trianglet, bestemt ved Siderne a', fe', c' kan afsaettes, og 

de tre Höider i samme drages, h\ &', U. Derefter haves 

' ^ " ^ P " ^ T""^T7^ i " ^ T-) hvorved Siderne a, &, c i det 

sögte Triangel erholdes, saa at nu ogsaa dette Triangel kan 
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construeres. — Man künde ogsaa af A, k, l tagne som Sider 

danne et nyt Triangel, hvori Höiderne drages, a', 6', c', 

dernaest af disse som Sider igjen danne et Triangel, og i 

samme drage Höiderne h^, k\ V. Man vil da have ah==bk=ct^ 

ha^ = kb* =^lc'. altsaa -^ = - — = —. Altsaa er det sögte 
f a* b' c* 

Triangel ligedannet med det andet af de lo afsatte, fölgelig 

^^^-rr^ T T ^ T T i - ^ = - r . - I dette andet Triangel behö-
a* h' J b' k ' c l' ° 

ver kun en af Höiderne at drages f. Ex. A', som forlaenges un

der Grundlinien lil den Laengde h. Gjennem dennes Ende

punkt drages en Linie parallel med Grundlinien indtil den 

afskjaeres af de andre Sider forlaengede, hvorved det sögte 

Triangel fremkommer. 

V. Af de Ire Sider i et Triangel at bestemme Höiderne, 

Arealet, Radierne i.den indskrevne og omskrevne Cirkel. — 

I AABC (Fig.*l32) ere Siderne BC = a, .4C = 6, AB = c 

givne. 1°. Den til c svarende H^̂ 'ide CP = h er Cathete til 

Hypotenusen b og den anden Cathete AP = a^ ^ J - ^ H ^ 

(Art. 111, V, ved Ombytning af a og 6), altsaa h-=V\b^a){b—a) 

(Art. 73, Tül. 1), Man har fe + a = i ^ ± ^ ^ , fc_a=^^i=^|^, 

altsaa ved Oplösning i Faclorcr 

h ====2̂  V(a-i-b~^c)l~a~hb-hc)(a — b-^c){a~\~b—c}. 

De til h bg a svarende Höider erholdes ved Ombytning af 6 og c, 

ligeledes af a og c, hvorved Störreisen under Rodtegnet ikke 

forandres. 2^. Trianglets Areal Ter bestemt ved r = ^ ch, altsaa 

= j V2 (a'b^- -fo^c^^ + fc^-^) _ ( a M ^ f c ^ : ^ 

3°. Naar fra den indskrevne Cirkels Centrum 0 (Fig. 74) 

drages Linierne 0-1; Oß, OC, deles A ABC i Ire Triangler 

med Grundlinierne a, fc, c og faelleds Höide = r, den ind

skrevne Cirkels Radius, altsaa T=lr (a-}-6-f-c) j hvoraf 

1 1/ jPM-A-i-c) (a-bi-c)_ia^b_-cj2 
^ '^V a-\-b-\-c 
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4^. Den omskrevne Cirkels Radius ß er bestemt ved (Art. 
ab abe 
fh 4T 92) ß = 1 1 ^ : 4 ? , altsaa 

j j abc 

]/(« + 6 i- c) (— a + 6 + c) Ca-b+c) {a-^-b-c) 

Anm, Er a den störste Side, haves dog a<;6-j-c, saa 

at alle Factorerne under Rodtegnet ere positive. — 

Saettes 1 (a-f-* + <?) =-^^ kunne Formlerne til Bestem

melse af hy J , r, ß ogsaa fremstüles saaledes: 
abc ys {s — a) is—b){s — c)=T=^ch sr 4R 

I VI. Af de tre Sider i et Triangel at bestemme, hvor

ledes disse ere deelte ved Röringspunkterne med den ind

vendige saavelsom med de tre udvendige Röringscirkler,' at finde 

disse Cirklers Radier og deres Centrers Afstande fra Vinkel

spidserne. — 1°. Siderne a, b, c röres af den indvendige 

Cirkel om O (Fig. 74) i a, ß, y, af Cirklen om L i 1,1^,12, 

af den om M i m, m^, m^, afdenom N i n,n.y,n2' Saettes 

jia+b-{-c') = s, haves 

2 s = (ß« 4- Ca} + (Aß ~\- Cß) 4- {Ar + By), 

menAy=Aß,Ca=Cß,By=Ba,3iUsaas=Aß-\-Cß-\-Ba=b-^Ba, 

hvoraf Ba = By = s — b. Ligesaa er Aß = Ay^=s — a, 

Ca=Cß==s—c. Fremdeies er Bl^=Bl, Ct=Ci^, altsaa 

a=BL,-\-Cl„hvoram\gerAl^=^(Al^-{-Al^)=^^ (b-i-Cl^-{-c-hBQ 

= | ( a 4 - 6 - ( - c ) eller Al^=Al^=s, saa al Ci=Cl^^s — b, 

Bl = Bl2=s — c. Ligesaa ßm = ßw2 = s, Cm-=Cm^^=s~a 

0. s, V. Siden a deles altsaa af den indvendige Rörings-

cirkel i Stykkerne s—b, s—c, af den udvendige i s — b og 

s—c, som ere de samme, men hine regnede fra B og (7, 

disse omvendt. Ligesaa deles ifölge Analogie Siderne ft og c 

— 2°. Radierne i Cirklerne om L, M, N, som beröre a, b, c, 

vffirer ,ri,rc.J)aAOCL=R,haveB/LOCß=R—i^LCl^=/iCLl^ 

saa at A OCß co A CLl^ (Art. 80), fölgelig ^ = gf d. e. 
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: Da AOL er een Linie og 08 ^ LL, haves 

- ^ = ^ d. e. 7 3 ^ = T- Fölgelig rra = Cs ~h) (s — c) og 
Aß All * ** * 

, hvoraf ved Multiplication r (jvf. Probl. V, Anm.), 

r—e 

r s—a 

ved Division r^ erholdes, og af denne igjen ifölge Analogien 

Tb Og r^: 
2 (g—a)(^—6)(g—c) 2 5(^—6)(^ —c) o s{s—a){s—c) 2 s{s~a){s—b) 

Heraf Arealet r = = 5 r som forhen, men tillige T ==A/rrarbrc^ 

Äamt T=^ra(s — a)=rb(s — b)==rc(s—c). — .3°, Afstanden 

AO = VW' -I- ] i ^ = l/r^ 4 - (Ä—a)^, altsaa ifölge Udtryk

ket for r, ^ 0 = - ] / 6 c ^ ^ ^ j og ifölge Analogien haves BO og 

CO. Paa lignende Maade findes 

AL^Vbc-^, BL=Vac—, CL=Vab'^, 
' s—a ^ ' s—a' ' s—a 

Og de hermed analoge AM^ BM., CM, samt AN, BN, CN. 

VIL Af de tre Sider i et Triangel at bestemme Vin

klernes og Nabovinklernes Halveringslinier mellem hvert Top

punkt og den modstaaende Side, og Stykkerne hvori disse 

deles. — Siderne ere a, b, c, de tilsvarende Halveringslinier 

af Vinklerne pa-^ Pb') Po f̂ Nabovinklerne q^f qi,^ qci Styk

kerne af a, hosliggende ved b og c, u^ og Va. Man har 

P ^ -\-UaVa = bc (Art. 91) Og - = ^ (Art. 78). Denne 

sidste forbunden med ŵ  + t̂ a = ^ giver u« og u^, hvorefter 

Pa findes, nemlig 
ab ac 2 t /T ~ T^ 

Ua = H ^ . ^ a = ^ , Pa = JJ^^^^' (s — a). 

Analoge hermed ere Uf,,Ü^, Pb, samt u^, Vc, Pc' I Fig-111 frem-

stilles a, 6, c, u^, r«? Pa ^ed P ^ , QN^ PN, QA^ PA, NA. Ved den 

harmoniske Deling af PQ i A og B haves AB=d (Art. 96, 

hvor X = Ua, y = a^ z — x ^^ d) og NB = qa som Supple-

mentchordcn til pa, for Diameter = d, altsaa d =^—^^-^ ^ "^^^ ' 
2 

qu=Vd-—p^-=-—|/fcc(s—b){s—c), og ifölge Analogie haves 
b~c 

qb og q,. 
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VIIL Af de tre Sider i et Triangel at bestemme Li

nierne fra hvert Toppunkt til Midtpunktet i den modstaaende 

Side, og omvendt. — Siderne o, 6, c halveres af Linierne 

m, n, p dragne fra de modstaaende Toppunkter. Man har 

(Art. 75) 

hvoraf omvendt 

a^^^^(2n^^-^2p^^~m%b^==.i(2^^ 

1 1 6 . Naestefter Trianglet betragtes Fürkanten, med 

Hensyn tH hvilken et Par Problemer her skulle fremsaettes. 

I. At bestemme Arealet af et Trapezium, idet de fire 

Sider ere givne. — l Trapeziet ABCD (Fig. 144) ere Siderne 

givne, de parallele Sider i ß = a, CD^=^b^ og de to ikke 

parallele ^C=C5 BD = d. Man antage a > & og man drage 

CE^DB, hvorved Trapeziet ißCD = T deles i A ^CF = f 

og Parallelogrammet BC, som igjen ved Diagonalen DE deles 

i de ligestore Triangler, A CDE = A BDE = u. Da A ACE 

og A BDE have samme Höide svarende til Grundlinierne 

AE=^ AB — BE ^ a--b og BE=^b^ saa er u=-^^t^ hvor

af r = f + 2u = — i: men Arealet t er bestemt ved Siderne 

a—b. c, d (Art. 115, V, 3°.), fölgelig 

T = i ^ * l / ( a - & + c + d ) ( - a - b + c + d ) ( a - 6 - c + d ) (^^~\-c-d). 

i IL At bestemme Arealet af en i en Cirkel indskreven 

Fiirkant, hvis Sider ere givne. — I Fürkanten ABCD (Fig. 

103) ere Siderne, AB = a, BC = b, CD = c, DA-^ d, be

kjendte, fölgelig ogsaa Diagonalerne AC=e og BD =f he-

kjendte (Art. 94, Till.). Da Z ß - f - Z D = 2 ß (Art. 61, 

Till. 3), haves f ^ = ^ (Art. 86, Till.), altsaa Fiirkantens 

Areal Q bestemt ved 

( ? = A ^ ß C + A i C Z ) = " ^ A i ß C = 2 ^ ' ^ ' ' l / [ ( H - & ) ' - « ' ] [ e ' - ( « - & ) ' ] 
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(Art. 115, V, 2°.). Udtrykket for ĉ  giver 

( a + 6 ) ^ - e ^ = ^ J r . [(a + fe)—(c-d)^], 

Ved disses Indsaelning erholdes 

<5=^l/(—aH-&+c+d)(a—6H-c+dj(a-h6—c+d)Ca+6+c—d) 

eller, idet ^ ( a+6+c- f -d )=5 , Ö^rC^—^j (^—b)(s—c){s—d). 

III. Af Siderne af den indskrevne Fiirkant at finde 

Cirklens Radius. — Radius ß af Cirklen omskreven om 

Fürkanten ABCD (Fig. 103) er den samme som af Cirklen 

omskreven om A ABC, hvis Sider ere a^b^e (jvf, Probl. II), 

altsaa CArt. 115, V, 4°.) fi = ^ ^ = 1 ^ ^ ^ ^ eller, ifölge 

de bekjendte Udtryk for e og Q, / 

O 1 / {abi-cd) (^ac-^-bd) (6c-f-arf) 

IV- At bestemme de Betingelser, som Siderne i en 

Fiirkant maae opfylde, for at en Cirkel kan indskrives. — 

Fürkanten ABCD (Fig. 145) er omskreven om Cirklen om 0^, 

og dens Sider ere AB = a^ BC = b^ CD=c^ DA = d., som 

röre Cirklen i Punkterne «, ß, y, d. Det maa forudsaettes, 

at Summen af de lo ikke sammenstödende Sider, a, c, er 

lüg Summen af de to andre, a-{-c = b-\-d, thi Aa= Ad^ 

Dy=Dd, Cy=Cß, Ba=^Bß, og a-\-c=Aa + Ba-j- Dy-\-Cy.^ 

6 + d = ß j ^ + C/? + ^ J + D d . Naar omvendt i en Fiirkant, 

dannet af de successive Sider a, fe, c, d, Relationen a~\-c=^b-\-d 

finder Sied, maa en Cirkel kunne indskrives; thi en Cirkel 

kan stedse bestemmes som rörende de tre Sider AB. BC, 

CD^ og hvis nu den fjerde Side DA ikke rörte den samme 

Cirkel, maatte der fra D kunne drages en Tangent til Cir

klen forskjellig fra DC og DA, saasom DE (Fig. 146). xMan 

maatte da have EB-{-CD =BC ^ DE^ men ifölge Antagelsen 

er ylß-f C D = ß C + D ^ , altsaa ved Subtraction .^F=D/1—/>F, 
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eHer, hvis E laae paa den anden Side af /4, AE==DE—DA^ 

hvilke Relationer ere umulige (Art. 14, Till.)* Den sögte 

Betingelse bestaaer altsaa alene i at a - j -c=&- | -d . 

Anm, Forlaenges de to Sider AB og DC (Fig. 145) til 

deres Skjaeringspunkt H qg saettes AH = h^ DH = k^ 

saa haves Cirklens Radius bestemt ved h, ft, d (Art. 

115, VI, 2°.), ligeledes Arealet af A AHD=T^ hvor

efter Fürkantens Areal ABCD = Q er bestemt ved 

-T- = hl eller Q = ( ^ - f - + - ) T; men h 

og k, som afhaenge af Siden AD og dens hosliggende 

Vinkler i A AHD, kunne först bestemmes ifölge Tri

gonometrien. 

Tredie Afsnit. 

Regulmre Polygoners og Cirklens Udmaaling. 

§ I. RegulsBre Polygoner. 

117 . En regulwr Polygon (polygonum reguläre) er en 

saadan, hvis Sider og hvis Vinkler alle ere ligestore. Er 

Antallet af Siderne eller Vinklerne betegnet ved n, en regulaer 

nkant, maa enhver Vinkel vaere lüg — Gang Vinklernes 

Sum, altsaa (Art. 31) lüg med (2 — ^ ) ß. F. Ex. for n = 3 (det 

ligesidede Triangel) haves Vinklen = | ß = 60°, for n = 4 

(Qvadratet) er den = ß = 90°, og eftersom n = 5, 6, 7 , . . . , 

vil Vinklen vaere stump og voxende bestandigen mere naerme 

sig til 2 fi. — To regulaere wkanter ere ligedanne, saa at 

Perimetrene forholde sig som deres Sider, Arealerne som 

deres Siders Qvadrater. Er Siden = a, saa er Perimetren 
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^= na. To ligestore regulaere nkanter ere congruente, og 

Ted Daekningen kan en Side i den ene falde sammen med en 

hvilkensomhelst Side af den anden. Ved den ene Figurs 

Omvending kan Daekningen for de samme lo Sider finde Sted 

med Ombytning af de sammenfaldende Endepunkter. 

1 1 8 . Theorem. For enhver regulaer Polygon gives der 

baade en omskreven Cirkel (i hvilken Polygonsiderne ere 

Chorder) og en dermed concentrisk indskreven Cirkel (for 

hvilken Polygonsiderne ere Tangenler). 

Den regulaere Polygon vaere forelagt ABCDEFGH (Fig. 

147). Gjennem de tre Punkter A, ß , C beskrives en Cir

kel, hvis Centrum vaere O, hvorfra drages Linierne OA, OB, 

OC, OD og hvorfra nedfaeldes OP-i-BC. Fürkanten OPCD 

dreiet om OP maa daekke Fürkanten OPBA; thi CP = PB., 

saa at C falder paa ß , Z BCD = Z CBA^ saa at CD falder 

henad BA, og CD = BA^ saa at D falder paa A. Fölgelig 

er OD=^0A., eller Cirklen beskreven gjennem A, ß , C maa 

ogsaa gaae igjennem D, og paa lige Maade gjennem de fol

gende Punkler F , F, . . . , eller denne Cirkel er omskreven 

om Polygonen. Da Perpendiculaererne nedfaeldte fra Cenlrum 

0 paa de ligestore Chorder ere ligestore, vil Cirklen om O 

med Radius OP vaere indskreven i den samme Polygon. 

1 1 9 . Det Punkt, som er Centrum for en regulaer Po

lygons omskrevne og indskrevne Cirkel, kaldes den regulaere 

Polygons Centrum. De congruente ligebenede Triangler om 

Cenlrum, hvis Grundlinier ere Polygonsiderne, kaldes Cen~ 

traltrianglerne i Polygonen, Radierne i den omskre\ne og 

indskrevne Cirkel kaldes Polygonens störste og mindste Ra

dius (eller dens Radius og Apolhcm). Centrivinklen svarende 

lil Polygonsiden som Chorde i den omskrevne Cirkel er liii; 

— 4 ß , thi disse n ligestore Vinkler om Centrum maae 

Ramus: Elementcer Geometrie. tj 
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tüsammen udgjöre 4 B. De ligestore Vinkler ved Central-

trianglets Grundlinie ere derfor lige med -| C2ß——ß)=(l——)ß^ 

som ogsaa netop udgjör den halve Polygonvinkel (Art. 117).. 

1 2 0 . Theorem. Naar en Cirkelperipherie er deelt i 

ligestore Dele i et hvilketsomhelst Antal, n, större end 1»̂  

saa ville Chorderne til de ligestore Buer og Tangenterne til 

alle Delingspunkterne danne de forste en indskreven, de 

sidste en omskreven regulaer nkant. 

Den indskrevne Polygon er regulaer; thi Siderne ere 

Chorder til ligestore Buer i samme Cirkel, fölgelig ligestore 

(Art. 51), og Vinklerne ere Peripherievinkler, som i samme 

Cirkel afskjaere ligestore Buer, lige med Omkredsen minus 

to hgestore Buer, fölgelig ligestore og ==(2——) ß (Art. 

61). Er Cirklen om 0 (Fig. 148) deelt i n ligestore Dele-

ved Punkterne a, b, c, d, . . . og t\\ disse Tangenterne 

dragne, som skjaere hinanden i J^ ß , C, D, . . , , saa ere 

Polygonvinklerne, Z ABC, Z BCD, . . . ligestore; thi de maa

les ved den halve Differents af' den fjernere og naermere 

Bue, som Benene afgraendse paa Cirklen (Art. 63), hvilket 

for enhver af dem udgjör (2— —)ß. Tillige er A BOa^ABOb 

(Art. 26), altsaa Z aOB= ZbOB, men Z aOb = ^ 4 ß,. 

saa at Z aOB =—2 R. Dette maa saaledes vaere Störrei

sen af alle Vinklerne, Z aOB^ Z bOB^ Z bOC, .. . , saa at 

A ß O f e ^ A C O ö (Art. 17), fölgehg ß6 =fcC eller ß f e = | ßC. 

Ligesaa Ba=^AB. Da nu Ba = Bb., saa sluttes at ^ ß = ß C , . 

og paa lige Maade BC = CD o. s. v. Polygonen ABCD . . . 

er fölgelig regulaer. 

1 2 1 . Problemer med Hensyn til regulaere Polygoner. 

L Af en Cirkels Radius og den indskrevne regulaere 

nkants Side som givne at bestemme denne Polygons mindste 

Radius, Cirklens omskrevne regulaere nkants Side og störste^ 
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Radius. — AB = a (Fig. 149) er den regulaere nkants Side 

i Cirklen om 0 ; denne Cirkels Radius eller Polygonens 

störste Radius er 0A^= OB ^ r . Nedfaeldes O P - ^ / i ß , saa 

haves OP = Q som Polygonens mindste Radius. Forlaenges 

OP til Q i Cirkelperipherien og drages Tangenten til Q, 

nemlig CQD -zp. APB, afskaarne i C og D af de forlaengede 

OA og OB, saa haves CD = a' som Cirklens omskrevne 
* 

regulaere nkants Side og OC = OD ^=r' som dens störste 

Radius, medens OQ = r er dens mindste Radius. Dette 

fölger ligefrem af Störreisen af w AB eller af Centrivinklen 

COD =—4 ß og^ved Sammenligning af Cirklens fuldstaen-

digen afsatte indskrevne og omskrevne Polygon (i Fig. 148 

have disse en anden Stilling mod hinanden). Mellem de 

fem Slörrelser g, r, r', a, a' finde tre Ligninger Sted for

medelst A APO som retvinklet (Art. 73) og formedelst/^ß :7t CD 

(Art. 76, Till. 1): 

Af a og r som givne haves fölgelig ß = j / r ^— j a^ og der-
r. , ar ^ r"^ 

eiter a = —, r ==—. 

Anm. Af hvilkesomhelst to af de fem Störreiser Q, r, 

r', a, a' kunne de tre andre bestemmes; men For

holdet - - = = — kan ikke vasre hvilketsomhelst. dersom 
r r' ^ 

-^ AB skal vaere indeholdt et heelt Antal Gange i 

Cirkelperipherien. 

IL I en Cirkel med given Radius af den indskrevne 

regulaere nkants Side at finde den indskrevne regulaere 2nkants 

Side og omvendt. — Radius vaere betegnet ved r, nkantens 

og 2nkantens Sider ved a og b. Disse som Chorder til en 

Bue og den halve Bue ere bestemte den ene ved den anden 

(Art. 85, Till. 2) 
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III. I en Cirkel med given Radius af den indskrevne 

reguliere nkants Side at finde baade denne nkants og den 

regulaere 2nkants Arealer. — I Cirklen om 0 (Fig. 150) er 

Radius 0A = OB==r^ den regulaere nkants Side .4ß = a, 

saa at A AOB == ^ ag er Centraltrianglet, n Gange indeholdt 

i den regulaere nkants Areal. Betegnes dette ved P„, haves 

fölgelig P^=~ag^ d. e. Arealet er lügt Produktet af Peri-

metren na og den halve mindste Radius, eller ifölge Ud

trykket for g (Probl. I) 

Pn = - ^ a l / Ä r > 3 

Paa Hge Maade er 2nkanlens Areal PÄ»iir= nb |/r^ — ^6^ 

= -^ 61/4 — (A)2 eher (Probl. II) 

Det samme udkommer, idet AB^=b, ved at tage AO som 

Grundlinie i A AOB, saa at Höiden er BD -L. AO. Forlaen

ges BD til C i Cirklen, haves BC = a, altsaa BD =^ ^ a, 

saa at A AOB = ^ ar, fölgelig Pg^ = 2n A AOB = -^ar. 

I IV. Af störste og mindste Radius i en regulcer nkant 

at finde störste og mindste Radius i en regulaer 2nkant, 

og omvendt, idet Perimetrene af begge Polygoner ere lige

store (isoperimetriske Polygoner). — I det retvinklede A OPB 

(Fig. 151) ere Siderne OB = r og OP = Q, störste og mindste 

Radius, ög PB den halve Side, i nkanten. PO forlaenges til 

0 saa at Oo = OB, man drager oB og nedfaelder Ob -J- oB, 

bp-i-oO, saa at Z. o =^ Z. oBO = ^ Z, POB (Art. 21 og 29, 

Till.), samt ob==bB, saa at '^ = ^ = ^± = i (Art. 76, Till. 1). 

Fölgelig er A 0 den halve Centrivinkel i 2nkanten, samt 

ob = r^ og op=Q^ störste og mindste Radius, tillige pb 

den halve Side, i 2nkanten, der er isoperimetrisk med nkanten. 

Man har op = i oP -= i (oO + OP) = 1 ( 0 0 + QP) og 

oö2 = op .oO = op .OB (Art. 85, Till. 1), d. e. 
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Qi = i ( G + 0 , »-1̂  = *•?!• 
Disse Ligninger give ^̂ ^ og r^, idet ^ og r ere givne. Om-

vendt haves r==—, ^ = 2 ^ 1 — r. ^ 

/V. Af störste og mindste Radius i en regulaer nkant 

at finde störste og mindste Radius i en regulaer 2nkant, og 

omvendt, idet Arealerne af begge Polygoner ere ligestore. — 

A AOB (Fig. 152) vaere Centraltrianglet i 2nkanten, saa at 

OA = OB = r^ er störste Radius, og OP=^g^ mindste 

Radius, idet OP -^ AB. Forlaenges OA til C og nedfaeldes 

CD-L. Oß, hvorved OP skjaeres i 0 , og antages A OCD=AAOB^ 

saa bliver OC = r og OD == Q^ störste og mindste Radius i 

nkanten, hvis Areal er lügt 2nkantens Areal. I A OCD er 

ZCOD halveret ved OQ, fölgelig ~=-^ (Art. 78), hvoraf 
AI A OC-\-OD CD Z\OCD SZ\OBP A ^ r > n A ^rin 

u d l e d e s - ^ j - = - = 2 ö ^ ^ ^ o e ^ , menAOBPcoAOQD 

(Art. 80) , saa at — _ = _ ( A r t . 8 7 ) , altsaa - ^ — = _ • 

Desuden er ^^=0A, OB=0C.OD (Art. 86). Man har 

fölgelig 

Derfor ogsaa g^- == '^~^^ saa at ^^ == 2 p^^ — r^- og 

r = - ^ . Man kan derfor af r og g som givne bestemme 

**! ^& Qi') ligesom ogsaa omvendt af r^ og g^ bestemme 

g og r. 

VL Af Arealerne af en Cirkels indskrevne og omskrevne 

regulaere nkant at finde Arealerne af samme Cirkels indskrevne 

og omskrevne regulaere 2nkant, og omvendt. — Cirklens 

Radius betegnes ved r, dens indskrevne regulaere nkants 

Side, mindste Radius og Areal ved a, g og P„, samme Cir

kels omskrevne regulaere nkants Side, störste Radius og Areal 

ved a', r ' og <? ,̂ samme Cirkels indskrevne og omskrevne 

regulaere 2nkanters Arealer ved P^n og Qsn^ Man har (Probl, 
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III) P^ = - J ö e 5 Psn = x « r , Qn= T ^ ' ^ = T Y (Probl. 

1), altsaa 

Pg« =^ P« ort • 

Medens P„ og P̂ ĵ ere Arealer af Polygoner indskrevne i 

samme Cirkel, men omskrevne om forskjelügej saa ere der

imod Q^ og Q2n Arealer af Polygoner omskrevne om den 

samme Cirkel men indskrevne i forskjellige. A AOB og 

A COD (Fig. 153) vaere den indskrevne og omskrevne 2nkants 

Centraltriangel. Afsaettes Z BOe= Z BOQ og forlaenges CD 

til F^ Skjaeringspunkt med den forlaengede Radius Oe, ned

faeldes dernaest eq -*- Ol?, hvorved OD skjaeres i d, saa haves 

A QOD og AQOE som de halve Centraltriangler i Q^^ og 

Vn5 s a m t ^ ^ _ ~ _ ^ ^ ^ - j - ^ ^ _ - ^ ^ . . Altsaa - - — - ^ ^ ^ = 

^QD 2Q %Pn , „ 
"~ö¥""= = P~4rF~"5 hvoraf 

Fölgelig er ogsaa Q.n=~^^, saa at P„ = ^ ? ! L Ü . ^ - A ^ , 

hvorefter Q„=^~ = ^^^^^%- d. e. Q^^ er harmonisk Mel-

lemproportional mellem Q„ og Pg«. Man kan altsaa afP„ og 

Q„ som givne bestemme Pg„ og Qg^, ligesom ogsaa om

vendt af P2„ og Qgn bestemme P„ og Q„. — Anm. Be

tegnes Perimetrene af (?„, Q^^ og P^ ved ^«, q^^, p„, haves 

~ ' ^ ^ ^ ' ^ ^ y ^ ' ^ ^ i*"! saa at ogsaa gig„ er harmonisk 

Mellemproportional mellem g'„ og p„; ligesaa p^«^ = / j „ gs» 

formedelst P4n''= Pen Qsn- \ 

VII. I en given Cirkel at indskrive den regulaere Fiir

kant, Sexkant, Tikanl, Femtenkant. — Cirklens Radius er 

given == r, og dens Peripherie skal deles i respective 4, 6, 

10, 15 ligestore Dele og de dertil hörende Chorder bestem

mes, som ere Siderne i de forlangte Polygoner. 1°. Siden 

^ / ; = o (Fig. 154) af det indskrevne Qvadrat ABCD bestemmes 
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ved Centraltrianglet /40ß, som er retvinklet ligebenet, altsaa 

AB^^2 AO', hvoraf a = y2 r. Constructionen skeer ved 

at drage to paa hinanden perpendiculaere Diametre AC, BD, 

som blive Diagonaler i Qvadratet og dele Peripherien i de 

fire ligestore Buer paa 90° (Qvadranter). — 2° . Siden 

AB = a (Fig. 155) af den indskrevne regulaere Sexkant 

ABCDEF, er bestemt ved Centraltrianglet /lOß, hvor Z ^ O ß 

= ^ 4 ß ^= f ß , saa at de ligestore Vinkler ved Grundlinien 

AB tilsammen = ^ R, eller hver isaer = |̂  ß . Fölgelig er 

dette Triangel ligesidet (Art. 22 , Till.), saa at a==^r, d. e. 

den regulaere Sexkants Side er lüg dens störste Radius, 

eller Cirklens Radius AO tagen i Passeraabning kan föres 

sex Gange om i Peripherien som AB, BC., CD, DE, EF., FA. 

Herved blive de Ire Diagonaler afsatte, /ID, ß F , CF^ som 

afskjaere de sex ligestore Buer paa 60°. — 3°. Siden ^iß = a 

(Fig- 156) af den indskrevne regulaere Tikant bestemmes ved 

Centraltrianglet AOB, hvor Z. y l O ß = ^̂^̂  4 ß = - ^ 2 ß , saa at 

de ligestore Vinkler ved Grundlinien . iß tilsammen = |- 2 ß 

eller hver isaer = | - 2 ß . Halveres den ene af disse saasom ZABO 

.ved Linien BP, saa er Z ABP=ZPBO=l 2 R=ZAOB. Altsaa 

er A ß P O ligebenet, ß P = O P , o g Z ß P ^ = 2 Z / l O ß = Z O ^ ß (Fig. 

angiver alle Vinklernes Forholde). Fcilgelig AB=BP^OP, men 

tillige -7^= -To (Art.. 78), altsaa —-= - ^ , eller Tikantsiden 
^ AB AP ^ ^^ a Y^a ' 

a er lüg det större Stykke af Radius deelt i yderste 

Og mellemste Forhold, d. e. a = ~y-r (Art. 1 0 9 , IV)-

Deles altsaa Cirklens Radius OA i yderste og mellemste 

Forhold ved Punktet P, saa vil det större Stykke OP tagen 

i Passeraabning kunne föres ti Gange om i Peripherien, eller 

det vil afsat som Chorde afskjüere ŷ -̂ af Peripherieiu ßuen 

paa 36' ' . — l ' ' . Da ^̂ ^ = }. — ^^^^ vil j^^ af Peripherien 

eller Buen paa 24° blive afskaaret ved fra et Punkt .1 i 

Peripherien (Fig. 157) at afsaitle i samme Retrang som 
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Chorder Sexkantsiden AD og Tikantsiden AB, hvorefter w BD 

bliver j ^ ^ af Peripherien, altsaa Chorden BD = a Siden af 

den indskrevne regulaere Femtenkant. Naar fra Centrum 0 

nedfaeldes OP-^ AB, haves OP som mindste Radius i Ti-

kanten, og beskrives om A med Radius lüg AB en Bue,. 

som i C skjffirer OP, erholdes A AOC ^ A ADB (Art. 26,. 

ihi A ADB=ZAOC\m\ge Art. 6 1 , Till. 1, tillige AD = AO, 

AB = AC, hvorved dog bemaerkes at AB<ZAD, saa at ogsaa 

et andet Triangel künde dannes af de samme Stykker, s. 

Art. 64, VI, 3°.). Fölgelig er BD = OC-==OP — PC, hvor 

OP = V~ÖÄ^ — JP^ og PC = j / l c ^ — i p 2 = . y 3 AP 

Ciormedelst AC=AB = 2 AP). Indsaettes 0 ^ - = r , AP = \AB 

Og AB = V~^ ' erholdes Femtenkantsiden 

a =—Z _ > r. 

Det samme udkommer ifölge Saetningen om Chorden tu to 

Buers Sum bestemt ved de enkelte Buers Chorder (Art-

93 , Till.), eller ved den indskrevne Fiirkant, hvis Sider ere 

Diamelren^ lOkantsiden, ISkantsiden^ 3kantsiden^ Diagonalerne 

ökantsiden og lOkantsidens Supplementchorde (Art. 93). 

VIIL At bestemme de fire afledte Classer af regulaere 

Polygoner, i hvilke Sideantaliet n har en af de fire Former 

2P; 2^ .3 , 2^.5; 2 P . 3 . 5 . ~ Da man af 2nkantens Side b 

kan aflede nkantens Side a (Probl. II), saa haves, for b lüg 

Sexkantsiden eller Tikantsiden^ Trekantsiden === ] / 3 r og 

Femkantsiden =l : l l£zl i - fr . Den forste haves ogsaa som 

Suppiementchorden til Sexkantsiden. Er Sexkantsiden ind

skreven (Fig. I55)j vil hvert andet Delingspunkt bestemme 

Trekanten f. Ex. ACE; ligesaa construeres Femkanten for

medelst Tikanten. Ved at halvere en Bue, som er — af 

Peripherien^ kan man stedse, naar nkanten er afsat^ erholde 

2nkanlen afsat, og er nkantsiden a given i Forhold til r^ 

heregnes 2nkantsiden b (Probl. II). Ved successiv Fordob-

file:///m/ge
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ling erholdes fölgelig de regulaere Polygoner af de fire naevnte 

Classer. Skal derimod en regulaer nkant henhörende til en 

af disse Classer construeres paa en given Side, maa först 

en regulaer nkant indskrives i en vilkaarlig Cirkel, og der

efter en dermed ligedannet Polygon afsaettes paa den givne 

Side, eller simplere Centraltrianglet paa den givne Side af

saettes som ligedannet med Centraltrianglet i den vilkaarlige 

Cirkel, hvorved Cirklen selv erholdes, hvori den givne Po

lygonside er Chorde. Den folgende Tahel fremstiller den 

regulaere nkants Side a» og Areal P„ for störste Radius 

r ^ 1, idet n er et af de successive Tal i de fire Classer 

fra 3 til 2 4 : 

n 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

12 

15 

16 

20 

24 

a« 

-r.V^ 

V.V2 

ij/iü —2y5 / 

1 ^• 

- , .y2-v2 

i (1/5-1) , 

1 (V'6 -y2).< y\~-t:<f;^ 

i(l/lOH-2v/5-|-K3-Vl3). >" 

f]/l _y2_|.v2 

. ( V ä _ | _ v 3 - y b - v 5 ) . V 

.V2- l /2 - | -v3^y2- i (^6^-v2) 

p„ 

f V3 , ; ' 

2 - V-^ 

—\ 
f yiO -f 2 V5 . -̂ " ""-

5 V3 , ; * 

21/2 . i' 

f yiO-2v5 . ; 

3 

i | ( - y i O - 2 v 5 - } - V 3 + V l 5 ) . 

4 H - v 2 .• 

\ l y s - i ) . . 

3(VB—12) 

Naar Radius r ikke er 1, maae de angivne Tal for a„ og 

P„ multipliceres de forste med r, de sidste med A Naar 
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altsaa for en af disse Polygoner enten Sidens Laengde a 

eller Arealet P er bekiendt, vil r kunne beregnes (r=^^^y~). 

Man kan derfor ogsaa, naar Arealet er givet, finde Siden 
/"—' p 

og omvendt ( a = o „ 1 / ^ . P = - ^ a ^ ) . Man künde i oven-

staaende Tabel ogsaa have indfört de tu r ^= i svarende 

Talvaerdier af nkantens mindste Radius ^^, den omskrevne 

nkantside a'„, dennes störste Radius r'^ og dens Areal On, 

men de udledes alle let af de angivne Vaerdier af Ö„ og P«, 
efterdi Pn=^^Qn<^n') a'^==—«n? r ' ^ = ~ 5 Ön ==̂  Pn^^'n-^ 

altsaa 

Q^-~n a^-i ^ » ~ J P^^ ^ ^ ~ 2 P^^ ^"^ ~ 4 P^ ' 

SomspecielleSaetningerkunne maerkes: P^ 2^^3^^ <^b'^^Q''^^io 5 

a ' 3 = 2 a 3 , !?4 = 4. 

( Anm^^ Ved Hjaelp af den höiere Mathematik kan den 

^ regulaere nkant bestemmes baade ved Beregning og geo

metrisk Construction, eller Cirkelperipherien deles i w 

ligestore Dele, naar n er et Primtal af Formen 2 ^ 4 - 1 

(hvortil höre Tallene 3, 5, 17, 257, 65537), ligeledes 

naar n er et Produkt af forskjellige Primtal af denne 

Form (f. Ex. 15, 5 1 , 85), altsaa ogsaa et Tal af disse 

Slags multipliceret med en Potents af 2 (f. Ex. 30, 

60, 68, 102). Skal 2^ + 1 vaere et Primtal, maa p 

vaere en Potents af 2 ; men det omvendte gjaelder ikke, 

thi et Tal af Formen 2^^ + 4 ^^^ vaere sammensat 

(f. Ex. 2^2 + 1 er et Produkt af de to Primtal 641 

og 6700417). — Er n ikke et Tal af de naevnte 

Slags, vil en lignende Methode som den, hvorved Ti

kanten fandtes, kun lede til Constructioner, som ikke 

kunne udföres ved Lineal og Passer, eller til irreducible 

Ligninger oversligende 2den Grad. Er f. Ex. ^ ß (Fig. 

158) Siden og O Centrum for en regulaer 14kant, 
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altsaa A0 = j2B, Z.A= ZB=^2B, og deles ZB 

ved BP og BQ i tre lige Vinkler, saa haves Z0PB==f2R, 

ZBP0 = ^2R, ZBQP=\2R, ZBQA = ^2R. For

medelst den halverede Z OBQ haves ^ = ^ , og 

formedelst A PBQ rxj A BOQ er f̂  = ^ . Desuden er 

OB=OA, BQ=AB=PA, saa at den regulaere l lkants 

Construction er reduceret til Delingen af Radius OA 

ved Punkterne P og Q saaledes, at ^ = ^ - - ^ • 

Saettes Radius OA=i, llkantsiden = a;, AQ=y, 

h a v e s - — ^ - ^ = ^ altsaa y = x'^. men x bestemt 
1 ~x X—y X ' -y 1 

ved Ligningen x^ — x^ — 2a; + 1 = 0. — Ligesaa, 

naar AB og O (Fig. 159) ere Siden og Centrum for 

^n regulaer ISkant, altsaa Z0=^2R, ZA = ZB=12R, 

og man halverer Z B ved BP, dernaest ZABP ved ßQ, 

saa haves alle Vinklerne bestemte som i Fig. er an-

tydet. Formedelst den halverede Z ß og formedelst 

A^ ißOcv)A^Oß haves ^ = ^ - = ^ ; men tillige er 

APBQc<tABOQ, altsaa ^ = ^ . Sattes nu Radius 
t ' "Q BQ 

= 1, BQ = AB = X, OP =^ y, OQ = z^ saa erholdes 
y / X X ^ r - ! 1 • ' 

73-, = - = 7 3 : ^ ^ = ^ 5 f^Jgel'S y== 7T^) 
z=l—x^^ men o; bestemt ved Ligningen a;^—3a;-f-L^^0-

§ II. Cirklens Udmaaling*. 
l !33 . Theorem. En convex Linie (som i ingen Retning 

kan skjaeres aT en ret Linie i flere end to Punktcr) dragen 

mellem to Punkter er mindre end enhver omgivende convex 

Linie mellem de samme to Punkter. 

Mellem A og B (Fig. 160) er dragen en convex Linie AMB, 

hvoraf Stykker kunne vaere rette eller krumme af h\ilken-

somhelst Figur. Dersom den ikke er mindre end enhver 

omgivende convex Linie mellem de samme Punkter, saa maa 
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der mellem alle disse vaere en, som er den korteste, ADBy 

og sotn da er lüg med eHer mindre end AMB. Dette er 

umuligt; thi man kan stedse finde to Punkter, P, 0 , i ADB 

saadanne at den rette Linie PQ ligger udenfor AMB eller 

blot berörer den i et Punkt M, og man har da PQ<.PDQ, 

fölgelig APQB<.ADB, hvilket Stridor mod Antagelsen, at 

ADB skulde vaere den korteste omgivende Linie. 

Til laeg. Ligesaa, naar to lukkede convexe Linier heelt 

omgive hinanden, idet de iövrigt kunne beröre hinanden i 

visse Punkter eher have enkelte Stykker sammenfaldende^ 

men uden Skjaering, maa den ydre vaere laengere end den 

indre; f. Ex. to concentriske Cirkler, eller blot to Cirkler^ 

hvoraf den ene ligger heelt i den anden^ og som kunne have 

indvcndig Beröring. 

l .!S3. Theorem. Laengderne af to Cirkelperipherier 

forholde sig som deres Radier. 

Betegnes Radierne ved ß , r, Peripherierne ved P, py 
TL P 

maa man have~- :=—. Fandt nemlig denne Ligestorhed 
R P R P 

ikke Sted, maatte man have enten —1>— eller — ̂  —. I 
7 ^ — p r ^ p 

forste Tilfaelde künde man antage ^ == —, idet q var en 

Cirkelperipherie mindre end p., saa at p og g' künde afsaettes 

som en ydre og indre Cirkel om et faelleds Centrum C (Fig. 161). 

Drages Tangenten AMB til et Punkt M af den indre Cirkel,^ 

saa afskjaeres derved en Bue AB af den ydre. Da denne 

ydre stedse kan taenkes deelt i ligestore Dele, hvis Antal 

kan vaere saa stört som man vil, maa hver Deel kunne an

tages < : w ^ ß , f. Ex. w aby hvis Midtpunkt er m i Forlaen

gelsen af CM. Da Chorden ab maa vaere fjernere fra C 

end Chorden J ß , maa den regulaere Polygon paa Siden ab 

indskreven i den ydre Cirkel omgive den indre, altsaa dens 

Perimeter ß:>q (Art. 122). Indskrives i Cirklen med Radius 
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ß den regulaere Polygon med samme Sideantal, og betegnes 
7? a 

dens Perimeter ved a , saa haves —=— (Art. 117) , men 

ifölge Anlagelsen var — = —, altsaa — = —, hvilket er 

umuligt, efterdi a<iP og ß>q. Man kan fölgelig ikke have 

— > — . Herved bliver ogsaa det andet Tilfaelde umuligt, 

— < ; — ; thi der maatte da vaere en Cirkelperipherie 5 > p , 

som künde give — = —, hvoraf vilde folge -^ = '^==' -;r 
^ r s ^ ^ R P Q 

hvor O ^ P ^ altsaa -4->-^5 der falder sammen med den 

forste Antagelse, hvis Umulighed blev beviist. Man maa 

altsaa nödvendigen have — = —. 

XiXJ[aeg. Paa lignende Maade godtgjöres, at to Cirklers 

Arealer forholde sig som Qvadraterne af deres Radier. " V 

l ! S 4 . Theorem. Cirklens Areal er lügt det halve Pro

dukt af Radius og Peripherien. 

Beskiives om C (Fig. 161) Cirklen med Radius CM =^r, 

og betegnes dens Areal ved Q, dens Peripherie ved p, maa 

man have Q^^pr. Dersom nemlig denne Ligestorhed ikke 

fandt Sted, maatte man have enten 0 < i p r eller Q>^pr. 

1 forste Tilfaelde maatte -^pr vaere Arealet af en större Cir

kel, der künde afsaettes om Centrum C med Radius CMm. 

Drages som i Art. 123 Tangenten AMB og Chorden ab 

svarende lil ^^ ab <Z ^ AB^ saaledes at ab er Siden til en 

regulaer Polygon indskreven i den ydre Cirkel, og drages 

Ca og Cfc, som skjaere AB i F og F, saa bliver EF Siden 

til en regulaer Polygon med samme Sideantal, omskreven om 

den indre Cirkel og heelt omsluttet af den ydre. Denne 

Polygons Fladcindhold S er lügt i sr, idet 5 betegner dens 

Perimeter (Art. 1 2 1 , I H j , men Ä > p (Art. 122), altsaa 

S^lpr, som antoges lügt Arealet af den ydre Cirkel med 

Radius Cm; men dette er umuligt^ thi S er en Deel af 

denne ydre Cirkel. Man kan altsaa umuligen \\a\e Q<i1^ pr. — 

file:////a/e
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Antag dernaest den ydre Cirkels Badius Cm^r^ og samme 

Cirkels Areal og Peripherie betegnede Q og p. Dersom nu 

j p > i p r , maatte ^pr vaere lüg med en mindre Cirkel, som 

den om C med Radius CM. Nu vil den i den ydre Cirkel 

indskrevne regulaere Polygon paa Siden ab have et Areal S 

og en Perimeter ^, saa at S<C^ sr^ men tillige s<ipy altsaa 

S<Z^pr d. e. Polygonen mindre end den indre Cirkel, som 

er umuligt. — Da nu saaledes 0 > 2 p ^ ligeledes indeholder 

en Umulighed, maa man nödvendigen have ^ = i p r . 

Til laeg 1. For en hvilkensomhelst Cirkel med Radius 

= r, Peripherie = p, Areal = Q^ e^r ~ = n et constant 

Tal (Art. 123), hvorved erholdes 

p = 2 n^r., Q == nr^, 

d. e. Forholdet mellem Peripherien og Diametren er lügt 

Forholdet mellem Cirkelarealet og Radiens Qvadrat. De 

samme Relationer give 

Tillffig 2. Arealet af Cirklen og Arealet af en om

skreven Polygon forholde sig til hinanden som Cirklens Pe

ripherie til Polygonens Perimeter, efterdi Polygonen kan op

löses i Triangler, der have deres faelleds Toppunkt i Cirklens 

Centrum, saa at deres faelleds Höide er lüg Cirklens Radius. 

1 2 5 . Problem. At bestemme Verdien af Tallet n. 

Saettes Cirklens Radius = 1, kan man gaae ud fra 

Arealerne P„ og Q„ af en indskreven og omskreven regulaer 

nkant, som i Tal kunne angives (Art. 121, VIII), og deraf 

beregne successive (Art. 121, VI) Pg„ og Ö^„, ligeledes 

P4n Og Q4„^ • ' ' • Pm 0^ Qm hvor ta = 2^«. Da Cirklens 

Areal eller Tallet n (Art. 124, Till. 1) ligger mellem P^ 

og !̂ m, som stedse afvige mindre fra hinanden eftersom m 

voxer, vil man erholde n udtrykt ved de Ciffre, som P 
tn 
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ög Qm have tilfaelleds fra venstre til höire, og fölgelig be

stemt med saa mange Decimaler man vil, idetm er tilstraek

kelig stör. F. Ex. ved at gaae ud fra P^ = 2, Oi = 4 og 

ved at fortsaelte indtil P^ og Q^ for m = 2 i^ = 32768 er

holdes n med 7 Decimaler. Man künde ogsaa betjene sig 

af den tilsvarende Raekke af Perimetre indtil p^ og q̂ ,̂ hvor-

imellem Cirklens Peripherie = 27r. — En anden Methode 

haves ifölge Art. 121, IV, som bestaaer i at hestemme Ra

dius i den Cirkel, hvis Peripherie er lüg Perimetren af en 

regulaer nkant, for hvilken begge Radierne p og r ere be

kjendte. Man beregner den Raekke g, r, g^^ r^, g^, r^') . - . 

g^n-) r^n, hvorLeddene afvexlende bestemmes som arithmetisk 

og som geometrisk Mellemproportional af de to foregaaende. 

Idet nu g^ og rm^^ mindste og störste Radius i en regulaer 

Polygon, hvis Sideantal = 2^"«, stedse mere na?rme sig hin

anden eftersom m voxer, erholdes, ved at tage de faelleds 

Ciffre fra venstre, den imellem dem beliggende Radius i 

Cirklen, hvis Peripherie er lüg den faelleds Laengde af alle disse 

Polygoners Perimetre. Antages denne Perimeter = 2 , erholdes 

Cirklens Radius = - ^ - (Art. 124, Till. 1). Man künde f. Ex. 

gaae ud fra Qvadratet ( n = 4 ) ved at saette p= : -?^ r= l^ . — 

En lignende Beregning künde foretages ifölge Art. 121, V, 

ved at söge Radius i den Cirkel, hvis Areal er lügt Are

alet af en regulaer nkant, for hvilken Radierne ^ og r 

ere givne. Er dette Areal = 1, bliver Cirklens Radius 

= 1/^5 saa at dette Tal findes, f. Ex. ved at gaae ud fra 

Qvadratet, givet ved g=^, ^ = 1 i-

Disse elementaere Melhoder blive dog ikke virkeligen 

anvendte, efterdi den höiere Mathematik afgivcr andre, som 

ere langt simplere, ogsaa naar Tallet n skal fremstilles med 

et belydeligt Antal af Decimaler. Man har fundet 
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;r=3,14159265359, 
•w.s^'-'"'""''-"^ 

/ -1=0531830988618, 

^̂  y ^ = 1,77245385075. ) 

I Kjaedebrök haves 71 = 3,7,15,1,292,1,15 152,1,3,1,14, . . .^ 

hvoraf Convergenterne udledes eHer de rationale Broker, som 

tilnaermelsesvüs angive Forholdet saaledes, at enhver Brök 

med mindre Tal afviger mere fra den sande Vaerdie: 
3 S2 333 3B5 ^03993 404348 208341 SimSQ 

. . . i ^ 7 ' y06' iiS'i 33102> 33Si5f 66317^ 99532^ 

afvexlende mindre og större end ;r. "̂  

Anm. Forholdet—-fandtes afArchimedes, jj^ af Petrus 

Melius (en hollandsk Mathematiker i det 16de Aar

hundrede). Vieta beregnede TT med 11 Decimaler, 

Adrianus Romanus med 17, Ludolf van Ceulen med 

35 (Aar 1610); men omendskjöndt en större Nöiag

tighed ingensinde behöves, har man dog fortsat Be

regningen ved Hjaelp af uendelige Raekker meget videre, 

og det haves angivet endogsaa med 200 Decimaler 

(Crelles Journal 27de Bd.). Irrationaliteten afyrsom 

ogsaa af n^ er beviist ved Lambert. 

1 3 6 . Paa Cirklens Udmaaling, med Hensyn til Peri-

pheriens Bestemmelse i Laengde, Rectification, og med Hen

syn til Arealets Udmaaling, Qvadratur., grunder sig Cirkelbuers 

Rectification samt Qvadratur af afskaarne Stykker af Cirkel

arealet eller overhoved af Figurer begraendsede af forskjellige 

rette Linier og Cirkelbuer. TU disse höre Sectorer og Seg-

menter^ de forste begraendsede af to Radier og den mellem

liggende Bue, de sidste af Chorden og tilsvarende Bue. En 

Cirkelring er den Figur, som begraendses af Omkredsene af 

to concentriske Cirkler. De efterfölgende Problemer angaae 

forskjellige saadanne specielle Udmaalinger. 
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I. I en given Cirkel at bestemme Laengden af en Bue, 

som haves angiven i Grademaal, og omvendt at bestemme i 

Grademaal en Bue given i Laengde. — For Radius r haves 

Peripherien i Laengde p = 27rr , i Grademaal p = 3 6 0 ^ ; 

altsaa 180*^ er i Laengde lüg nr. En Bue i G r a d e m a a l ^ ^ 

er fölgelig i Laengde l^j^^n.r^ og omvendt 2 ^ 1 8 0 * ^ — 

— Betegnes 1°, l ' , - 4 . " i^Laengder for r = i ved a, /?, y^ 

saa erholdes 

« = ^ = 0 , 0 1 7 4 5 3 2 9 2 5 2 0 , 

ß= - ^ = 0 , 0 0 0 2 9 0 8 8 8 2 0 9 , 

y=-'^ = 0 ,000004848137. 

En Bue vaere angiven i Grader, Minuter, Secunder, som a° b' c'', 

hvor a, b, c ere hele Tal, eller muligen c et heelt Tal med 

tilföiede Decimaler, desuden b<z60 og c <C 60. Denne Bue 

vil da vaere i Laengde = aa~\~bß -\- cy. Dette Tal multi

pliceres med Radius, naar denne ikke antages = 1. — Er 

omvendt Buens Laengde given ved et reent Tal k for Radius 

= 1 (eller Forholdet mellem Buens Laengde og den vilkaar-

lige Radius), saa haves samme Bue i Secunder = /,: - 7 7 ' ' , 

som forvandles til Grad er. Minuter og Secunder. Factoren 

—" eller den Bue i Grademaal, hvis Laengda er lüg Cir-

klens Radius, findes at vaere 

- " = ^ ^ ? ^ " = 2 0 6 2 6 1 " , 806247 = 57° 17 '44" ,806247. 
y n ^ 

IL At bestemme Arealet af en Seclor, idet Radius og 

Scctorens Bue i Grademaal ere bekjendte. — Man'saette 

Radius = r, Buen i Grademaal = A, Seclorens Areal = S. 

Sectorer i samme Cirkel maae forholde sig som de tilsvarende 

Buer (Art. 60 , Till.), altsaa j ^ = —] ved at betragte hele 

Cirklen som en Sector lil 360°. Fölgelig 

Da -Tw^nr er Buen X rectificert, vil »̂ v<Tre det samme som 

Hamus: Elementcrr Geometrie. )̂ 
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det halve Produkt af Radius og den rectificerte Bue, hvilket 

ogsaa fölger af Art. 124. Af l og S kan omvendt r findes,. 

og af r og S er jl bestemt. 

An m. Secloren er altsaa lüg med et Triangel, hvis Grund-

linie er den rectificerte Bue og hvis Höide er Radius.— 

Taenkes Buen aplöst i uendelig smaa Dele (BuensElemen-

ter), kunne disse ansees som rette Linier, altsaa de tilsva

rende Sectorer som Triangler (Seclorens Elementer). 

Disse Triangler have faelleds Höide lüg Radius (perpendi

culaer paa Tangenten, der er Forlaengelsen af Buens Ele

ment); altsaa deres Sum eller Secloren er lüg det halve 

Produkt af Radius og af Summen af Buens Elementcr, 

men denne Sum erden samme som den rectificerte Bue. 

III. At bestemme Arealet af et Segment, idet Radius 

og Segmentets Bue i Grademaal ere bekjendte. — Dette 

Problem kan her oplöses, forsaavidt Buen er indeholdt i 

hele Omkredsen et heelt Antal Gange =^ n, idet n hörer til en af 

de fire Raekker af Tal, for hvilke den regulaere nkant er 

bleven bestemt (Art. 121, VIII). Chorden eller nkantsiden 

= a og mindste Radius = ^ ere fölgelig bekjendte, hvoraf 

Centraltrianglets Areal erholdes = 1 « ^ , som subtraheret fra 

Seclorens Areal giver Segmentet. Saettes Buen = 2, Radius 

= Tj a = a^r, g = g^r^ Segmentet = 5, haves 

Af A og s som givne kan omvendt r findes. (For n = 2 p 

er üsp Q2p = ^2 (ip^ s. Art. 121, III). For andre Buer end 

de omtalte eller for dem, der kunne afledes af saadanne ved 

Addition, Subtraction, Halvering (Art. 85, Till. 2, og Art. 93^ 

Till.) lader Chorden sig först hestemme ved Trigonometrien. 

IV. At bestemme Arealet af Cirkelringen, idet begge 

Cirklers Radier ere givile. — Cirkelringen er Differentsen 
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mellem Cirklernes Arealer. Kaldes altsaa den ydre og indre 

Cirkels Radius ß og r , haves Ringen = ;T (ß-—r-) eller 

lüg Arealet af en Cirkel, hvis Radius = ) /ß - — r% som er 

det Stykke af Tangenten til den indre Cirkel, som afskjaeres 

mellem begge Cirkler. Er den ene Cirkel omsluttet af den 

anden., bliver det mellemliggende Areal det samme, uden 

Hensyn til om Cirklerne ere concentriske eller ikke. 

V. At construere en Cirkel, hvis Areal staaer i et 

rationalt Forhold til en afsat Cirkel, eller hvis Areal skal 

vaere lügt Summen eller Differentsen af to afsatte Cirkler. — 

Radius i den sögte Cirkel skal forholde sig til Radius i den 

givne som Qvadratrödderne af de tilsvarende Arealer, saa at 

Constructionen skeer ifölge Art. 109, VIL I det andet Til

faelde viUe de to givne Radier bestemme den sögte, idet de 

alle tre blive Sider i et retvinklet Triangel. 

JIÄ'S. ^'issc Tilfaelde af Cirkelfigurer. begraendsede af 

Buer henhörende til forskjellige Cirkler, tilstaede nöiagtig 

Qvadratur eller Forvandling til en retlinet Figur og derved 

ogsaa lil et Qvadrat. Hertil höre de saakaldte qvadrerlige 

Halvmaaner (lunuloc) begraendsede af to Buer af forskjellige 

Cirkler, som skjaere hinanden, idet de vende Convexiteterna. 

til samme Side. Folgende Exempier herpaa ere de simpleste. 

1°. Hippocratess Halvmaaner (Fig. 162) begra-ndses af Halv

cirklerne paa Catheterne AC og BC af det retvinklede A ^IßC, 

og Halvcirklen paa Hypotenusen AB omskreven om samme 

Triangel. Ifölge Relationen mellem de tre Sider af Trianglet, 

som ere Halvcirklcrncs Diametre, er Summen af de to forste 

Halvcirkler lüg den tredie. Fradrages paa begge Sider Seg-

nienterne af den tredie, afskaarne ved Catheterne, erholdcs 

tilbage Halvmaanernes Sum lüg med A ABC — 2°. I Cii-

klen om 0 (Fig. 163) beskre\en med Radius 0 / 1 = 1 drages 

0* 
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de to paa hinanden perpendiculaere Diametre AB og CD^ og 

om D med Radius DA = 1 / 2 beskrives w AEB., hvorved 

Halvmaanen AEBC fremkommer. De ligestore Segmenter 

AC og BC i den forste Cirkel ere tilsammen lige med Seg

mentet ABE i den anden, thi de svare alle til en Bue paa 

90°, men de forste beskrevne med Radius = 1, den tredie 

med Radius = ]/2, og Segmenter til samme Bue i Grade

maal maae forholde sig som Radiernes Qvadrater. Subtra-

heres fra Halvcirklen ACB afvexlende de to forste Segmenter 

og det tredie Segment, erholdes som ligestore Differentser 

A ABC og Halvmaanen AEBC — 3°. I Cirklen, Radius an

lagen = 1, indskrives Fürkanten ABCD (Fig. 164), hvis 

Sider ere AB=BC=CD = bj J D = c = l / 3 . 6 . De ligestore 

Diagonaler ere ^ C = ß D = a = 6 ]/4 — b^ (Art. 85 , Till. 2), 

og man har a^=b'^-\-bc (Art. 93) , fölgelig 4 — 6 ^ = 1 + A 

hvoraf b = 1/3 — 1/3, c = V3 l /3 — y 3 , a = V 2 V 3. 

Paa AD afsaettes et ligebenet A i E D , idet AE==DE=VS^ 

og om E som Cenlrum beskrives ^^ AFD. saa at i Grade

maal ^ APD = ^ AB^ efterdi Chordens Forhold til Radius 

er y^ = b. Man vil da have, ifölge Radiernes Forhold, de 

tre ligestore Segmenter ^ ß , BC, CD tilsammen lige med 

Segmentet AFD. Altsaa er Halvmaanen ABCDF lüg Für

kanten ABCD. 

§ III. Isoperimetriske Figurer. 

1 2 8 . Theorem. Af alle Triangler paa samme Grund

linie og med samme Perimeter er det störste det, i hvilket 

de to ikke bestemte Sider ere ligestore (dette Triangels 

Areal er et Maximum). 

I A ABC (Fig. 165) er AC = BC, og et Punkt G har 

uhge Afstande fra ^ og ß, men ^G + ß ö = 2 ^ C Det 
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skal da bevises, at A ^ ß C > A ABG. Forlaenges AC til D 

saa at AC==CD og drages DB, saa er DB -L AB^ thi AD 

er Diameler for Cirklen dragen gjennem A, B, D. Forlaen

ges DB t\\ F saaledes at GB=GF og nedfaeldes GH^BF, 

saa er BH=FH. Ligeledes nedfaeldes CE-^ BD, saa at 

BE=DE, og man drager AF. Da AC-^ BC = AG ^ BG 

eller AD ^ AG -h FG > AF, saa er ßD > ß F (Art. 25 ) . 

Altsaa BE:>BH, som ere Höiderne i A .4ßC og A ABG, 

stillede paa den faelleds Grundlinie AH, Vö\ge\\g AABC:>AABG. 

1 9 9 . Theorem. Af alle isoperimetriske Polygoner med 

samme Sideantal er den störste en ligesidet convex Po

lygon. 

Polygonen maa vasre convex; thi naar en Z C (Fig. 31) 

var concav, vilde BCD, dreiet om den udvendige Diagonal 

ß D hen i Slillingen ßPD, give Polygonen ABPDE . . . större 

end Polygonen ABCDE . - . , uden Forandring af Perimetrcns 

Slörrelse, men med Bortskaffelse af den concave Vinkel. 

Antages nu en convex Polygon ABCDEF (Fig. 166) at have 

Maximum af Areal, saa maae to sammenstödende Sider CD 

og DE ikke vaere uligestore; thi man künde ellers paa Diago

nalen CE som Grundlinie afsaette et ligebenet A CPE saa

ledes at CP = PE og CP + PE = CD + DE, hvoraf vilde 

folge A CPE>ACDE (Art. 128), altsaa Polygonen ABCPEF 

större end Polygonen ABCDEF^ men med samme Störreise 

af Perimetren, imod Antagelsen. Fölgelig maae allevegne to 

sammenstödende Sider vaere ligestore, eller Polygonefi maa 

vaere ligesidet. 

1 3 0 . Theorem. Af alle Triangler, hvori to Sider ere 

de samme, men den mellemliggende Vinkel ubeslemt, er det 

störste Triangel det^ livori denne Vinkel er ret-
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A i ß C (Fig. 167)5 ^vor ZACB=R^ er större end A ICD 

dannet af de samme Sider AC og D C = ß C , men hvor Z iCD 

er spids eller s tump; thi nedfaeldes DjB-i-iC, haves D£<DC 

eller DE<BC, saa at AABC-=^ AC BC er större end 

A i C D = i ACDE. 

1 3 1 . Theorem. Af alle nkanter, som have n—1 Sider 

faelleds, er den slÖrste den, som er indskreven i en Cirkel, 

saaledes at den ubestemte Side er Diameter, hvilket kun er 

muligt for en eneste bestemt Cirkel. 

Polygonen ABCDE (Fig. 168) va^re den störste^ som 

kan dannes af de givne Sider AB^ BC, CD., DE^ medens 

den sidste Side EA er uhestemt. Drages fra dennes Ende

punkter Linier til en af de andre Vinkelspidser, f. Ex. AC 

og EC, saa haves Z ACE., som maa vaere ret; thi ellers 

künde man over AE med de samme Sider danne et ret

vinklet Triangel, altsaa större end A ACE (Art. 130), hvor

ved den hele Polygon vilde blive större, efterdi de Stykker 

af Polygonen, som ere beliggende udenfor AC og CE., ikke 

ere forandrede. Dette vilde stride imod Antagelsen, at Po

lygonen allerede var den störste. Altsaa maatte allerede 

Z ACE vaere ret eller C ligge i Halvcirklen over AE. Det 

samme bevises paa lige Maade om de andre Vinkelspidser. 

— At Cirklen er bestemt ved de n ~ 1 Sider, fölger af at 

Buer beskrevne over den samme Chorde med forskjellige 

Radier ere forskjellige i Grademaal, idet Buen eher Centri

vinklen er mindre eftersom Radius er större. Naar fra E 

(Fig. 169), Midtpunktet af Chorden AB^ opreises en Perpen

diculaer, maa denne indeholde Centrerne for alle Buerne, 

f. Ex. O og C, hvor Radius OA större end Radius CA hörer 

til den indre Bue , som er Chorden naermere. Da nu 

Z ACE^ Z AOEy som ere de halve Centrivinkler saa haves 
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ogsaa Z ACB^ /_ AOB. Dersom nu Polygonsiderne AB,BC^ 

CD., DE (Fig. 168) antoges at kunne indskrives i en anden 

Halvcirkel, enten med större eil er mindre Radius, maatte 

•de tilsvarende Buer derved blive i Grademaal alle mindre 

eller alle s törre; men de künde da ikke laenger tilsammen 

udgjöre en Halvcirkel eller 180°, som de efter Antagelsen 

•skulde. Cirklen er fölgelig bestemt ved de n — 1 Sider. 

Den -Orden, hvori disse Sider indskrives i Halvcirklen. er 

derimod ligegyldig, eftersom de stedse afskjaere de samme 

Segmenter af Halvcirklen, hvorved det samme Areal af Po

lygonen udkommer som Differents. 

1 3 ! 3 . Theorem. Af alle Polygoncr dannede af de samme 

Sider er den störste den, som kan indskrives i en Cirkel, 

og dette er kun muligt for en eneste bestemt Cirkel. 

Polygonen ABCDEF (Fig. 170) er indskreven i en Cir

kel, abcdef er dannet af de samme Sider. saa at ab = AB, 

hc = BC, . . . , men ikke indskrivelig. Man drage Diametren 

DM og Chorderne AM, BM, man afsaette A abm ^ A ABM^ 

og man drage dm. Polygonen DEl AM er större end Poly

gonen defam (Art. 131), med mindre denne sidste er ind

skrivelig i en Halvcirkel. hvis Diameter er dm, i Inilket Til

faelde disse to Polygoner vilde \a?re congruente. Ligesaa er 

Polygonen MBCD större end mbcd^ medmindrc de ere eon-

grnente. Fölgelig er Polygonen DEFAMPX större end Po-

l\goncn defambc; altsaa, ved at fradragc A ABM ~= A abm, 

Polygonen ABCDEF > abcdef. At Polygonen, naar alle Si

derne ere givne, kun kan indskrives i den ene Cirkel, ind

sees ved samme Betragtiüng. som anvcndtes i Art. 131. 

1 3 3 . Theorem. Af alle isoperimetriske nkanter er den 

reunhere nkant den störste. 
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Den störste af de isoperimetriske nkanter maa vaere 

convex og ligesidet (Art. 129) og dernaest indskrivelig i en 

Cirkel (Art. 132). Den er fölgelig regulaer. 

1 3 1 : . Theorem. Af to regulaere isoperimetriske Poly

goner er den störste den, som har störst Sideantal. 

0 og 0 (Fig. 171) vaere Polygonernes Centrer, og paa 

Linien oOA vaere afsatte deres mindste Radier op og DP. 

Man opreise pb og P ß perpendiculaere paa oP som de halve 

Polygonsider, saa at de halve Centraltriangler ere opb og 

OPB. Antages den forste af Polygonerne at vaere den med 

störst Sideantal, saa er Z o < Z 0 , saa at ob og Oß for

laengede stöde sammen i et Punkt D, hvorfra nedfaeldes 

DA -X- oOA. Om o og O med Radius oA og OA beskrives 

Buerne Ae og AE indtil oD og OD. Da Polygonerne ere 

isoperimetriske, haves f l ^^ pl^ ^^^ ^^ rectificerte Buer Ae 

og AB give (Art. 128, I) ^ : 4f = | ^ . Fölgelig er | | = Ä # . ' 

"<^" S = , 1 > Sf = S , al'^aa S = ^ J ^ , saa at „an har 

j g == -^p' Dersom det nu altsaa kan hevises at Ae'>AE, 

saa fölger, at op > OP. Man afsaette Z DOG = Z i>04 

samt OG=OA, saa at £ er Midtpunktet af Buen AEG. 

Idet w Ae skjaerer OD i x, veere tillige w ^a; dreiet om ar 

til Stillingen Gx. Altsaa er Linien AxG:>AEG (Art. 122), 

fölgelig, ved at tage Halvparterne, Ax^AE, og saa meget 

mere Ae^AE. Altsaa haves op>OP. De halve Produkter 

af disse med de ligestore Perimetre ere Polygonernes Arealer. 

Altsaa den forste af Polygonerne, der har det större Side

antal, er större end den anden. 

1 3 5 . Theorem. Cirklen er större end enhver med 

samme isoperimetrisk Polygon. 

Da den regulaere nkant er större end enhver anden der

med isoperimetrisk nkant (Art. 133), kommer det kun an 
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paa at sammenligne Cirklen med en regulaer isoperimetrisk 

Polygon. Centraltrianglet i denne vsere AOB (Fig. 172), saa 

at 0 er Centrum, AB Siden, OP mindste Radius. I Cirklen, 

om Centrum C, vaere afsat Z aCb = Z AOB., saa at w ab i 

Laengde = AB eUer den halve Rue Db = PB. Forholdet af 

Polygonens og Cirklens Areal er lügt Forholdet af A OPB 

og Secloren CDb eller (Art. 126, II) lügt ^ . Drages T a n 

genten til Punktet D, nemlig EDF, som i E og F skjaeres 

af de forlaengede Radier Ca og Cb, saa haves A O P ß c v ^ A C D F 

(Art. 80), altsaa ^ = ~; men Secloren CDb < A CDF^ 

altsaa PB<:DF^ fölgelig OP<ZCD, eller Polygonens Areal 

er mindre end Cirklens Areal. 

Fjerde Afsnit. 

Anvendelser af Plantrigö7iometvien. 

1 3 6 . Ved Plantrigonometrien er i en Cirkel med given 

Radius Chorden svarende lil en hvilkensomhelst Bue eller 

Centrivinkel bestemt^ og overhoved alle de nödvendige Rela

tioner angivne, som finde Sted mellem Sider og Vinkler i 

et Triangel. De Problemer, som angaae Udmaalinger af Vinkler, 

Laengder, Arealer, afhaengige af retlinede Figurer og Cirklen, 

kunne derfor almindeligen henföres til Trigonometrien, saa 

at Opiösningerne deraf ud ledes , forsaavidt som de ikke 

allerede simpel t lölge af de forhen afh and lede Saetninger. 

Nogle faa Anvendelser af Trigonometrien ville vise dette. 

L I en Cirkel, hvis Radius er given, at bestemme den 

regulaere nkants Side, mindste Radius og Areal. — Saettes 

Radius = r, vil Chorden svarende til en Bue eller Centri-
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vinkel x Vcere lüg 2 rsin i a; og Centrums Afstand fra Chor

den lüg r c o s i a ; . 1 den regulaere nkant er den til Siden 

svarende Centrivinkel a; = — , eller, forvandlet til reent Tal 
IV 

(den tilsvarende Bues Laengde for Radius = 1), a; = —. 

Altsaa ere Polygonsiden a og mindste Radius ^ bestemte ved 

a = 2 »• sjn —, p = r cos —, 

hvoraf Arealet P,^ = ^ ag = ~ sin ~.r'^. Altsaa Pg„ = j ar 
(jvf. Art. 121, 1 

II. 1 A ABC (Fig. 173) va^re O og O' Centrerne for 

den indskrevne og omskrevne Cirkel, hvis Radier betegnes 

r og R. Afstanden mellem Centrerne 00'= D vil kunne 

udtrykkes alene ved r og R. Man har nemlig Z OAC=^A 

og Z 0'AC= 90° — B (thi ß = i AO'C), altsaa Z O'AO = 

9 0 ° _ / j _ i - j = i ( C — ß ) , som indsluttes af Siderne J O ' = ß 

og ^ ^ = . l i |7- If'ölgelig 

Siden 6 deles ved Röringspunktet i to Stykker (Fig. 74) 

Aß^r c o t i y i , C / ? = r cotI^C, altsaa 6 = r (cot i ^ + cot | C) 

= r ' - ^ ± ^ = r - ^ ^ ^ , og man har 6 = 2 ß sin ß , fölgeÜg 

— = 4 sin -|-^ sin -̂  ß sin i C. 

Dette giver D^=ß^—2ßr' ' '"^^' '" '^^'^^^"'^^^^^eilerD^^ß^—2ßr. 

— Ligesaa bestemmes Afstanden D^ fra 0' til Centrum A (Fig. 

74) i den udvendige Beröringscirkel, hvis Radius er r^, nemlig 

D,^ = ß-̂  4_ J | l 2 ßr« ^ ^ ^ , 

Man har b = J^^ — Cl^ = r« (cot i J — tg i C) = 

ta - ^ 4 ^ = r , - 4 ^ ^ ~ ; , desuden b = 2RsinB, fölgelig 

- ^ = 4 sin ^̂  A cos -| ß cos }y C Dette giver 

ö - = ß^ -4- 2ßr '?l!̂ iL?£^ f̂i£zf̂ ^^^—?^ 
^ " T ~ (̂  sin ^ A 

eller D„-=f i2+2/?r„ . Analoge Udtryk haves for Afstandene 

fra O'til Centrerne for de to andre udvendige ßeröringscirkler. 

— Det kan bemaerkes, at naar R=2r, haves D==0 eller 0 ' og 0 
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falde sammen, hvorved «, ß, y (Fig. 74) blive Midtpunkterne i 

«, b, c, altsaa a=b=c (Art. 115, VI), eller Trianglet er ligesidet, 

I lL Det fundne Udtryk for ^ ved Trianglets Vinkler 

kan transformeres saaledes: 

-I- = 4 sin l ^ sin i ß sin i C 

= 2 [ c o s i ( ^ - ß ) — c o s - | ( J + ß) l sin i C 

[sin ^ (C + ^ — ß) 4 - sin }, {C~ A -{- / /)] 

— [sin ^(C-hA + ß ) + s i n i ( C — ^ —/ / ) ] 

eller — = COS ^ + COS ß + c o s C— 1. Ligesaa findes — = 
^b ^c 

— cos/1 + COS ß H- cos C + 1 og de analoge for — og - - • 

Den geometriske Betydning af disse Formler vil findes \ed 

at bemaerke, at ß c o s ^ , ßcos ß , ßcos C ere Afstandene fra den 

omskrevne Cirkels Centrum til Siderne a, b, c. I det ligesidede 

Triangel er ^ = - ß = C = ^ 6 0 ° , altsaa -^ = Jr i f " = 7 r ^ " " ^ " ^ - J ' 

IV. Skjaeringspunktet af de Ire Linier fra VinkelspicJ-

serne af et Triangel til Midtpunkterne af Siderne ligger i 

den rette Linie, som forbinder Skja3ringsi)unktct af de Ire 

Höider og den omskrevne Cirkels Centrum, afskja.'rende ^ 

af denne Linie regnet fra det sidste Punkt. — O (Fig. 174) 

vaere Centrum for Cirklen omskreven om AABC, og F vaere 

Skjaeringspunktet for de tre Höider. AF og ß F forhengcs 

til D og G i Cirklen, og E vaere Skjaeringspunktet af BC og 

AD. Man har ZDBC=ZDAC (Art. 6 1 , Till. i) = ZFBC 

(Art. 38 , Till. 2 ) , derfor A DBE<^AFBE, saa at DB=BF 

(Art. 17, Till. 1). Naar fra O nedHeldes Op-J- . IC og be

tegnes som forhen Cirklens Radius ved ß , lia\('s 0 ; ) = ß e u s ß 

= Rsin BAD^l BD ={ BF. Diages Bp, som skjaerer OFir / , 
/.<y fyO p O 

} <l " BF 
\ saa haves O p ^ ß F , altsaa (Art. - 0 ; Till. 2) .̂̂  

oller ?-!----. ^ - - - - ^ . Delle ForhoUL h\t)!i FO deles ved Li^ 
lip FO o J 

lüen fra ß til p, Midtpunktet i .IC, maa va'rc det samme, 

hvori denne Linie deles af Linierne fra de andre \ ' inkc-l 
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spidser til de modstaaende Siders Midtpunkter. Fölgelig 

maae disse Ire Linier alle gaae igjennem det samme Punkt 

q (jvf. Art. 98, Till. 2). 

V. I et givet Triangel kunne tre Cirkler indskrives^ 

hvoraf enhver rörer de to andre og to Sider af Trianglet, 

og Radierne i disse Cirkler kunne udtrykkes ved Trianglets 

Stykker. — I A ^ßC(Fig . 175) ere de tre Cirkler indskrevne^ 

hvis Centrer ere 0 , P, 0? ^g hvis Radier betegnes a^ ß^ y. 

Den forste rörer Siderne b og c, den anden a og c, den 

tredie a og b. Man antage a^ß'!>y, og man betegne ved 

jl, [X, V de tre Vinkler, som PQ., OQ., OP danne respective 

med a, b, c. Man vil da have 

(ß-hy)cosX = a —ßeot\B — p^cot-i-C, (ß '^y)s\nX=ß—y.^ 

(a + y) eosijb=^b — a eot\A — ;^cot^C, {a 4 - / ) sin^u/=a — yy 

(a~{-ß)cosp =c — acot^A — ßcot^B., (a '\-ß)sinp = a— ß->-

Elimineres X, fj,^ v, og indsaettes a^=r (cot-|-ß + cot ^ C), 

6 = r (cot ^ ^ 4 - cot i C), c=r (cot ^ A + cot -i- ß) , erholdes 

jScoti-ß + 2 l / ^ - f y c o t i C = r (cot \ B -^ cot f C) , (1) 

a c o t i ^ - h 2 l / ^ + / c o t i C=^r (cot i ^ + cot \ C), (2) 

a c o t i ^ + 2 l / ^ 4 - i ^ c o t | ß = r (cot ^ A + cot ^ ß ) . (3) 

Ved at eliminere r mellem de to forste erholdes 

( c o t i ß + c o t i C ) ( a c o t i ^ + 2 | / ^ ) - ( c o t i 4 + c o l ^ C ) ( / 5 c o t i ß + 2 l / ^ ^ 

= ;'COt-i- C.(cot \A — cot i ß). 

Man har cot ( i A - | - i ß - f ^C) = 0, altsaa cot i ^ c o t i ß co t^C 

= c o t | J - f c o t ^ ß 4 - c o t ^ C, hvorved cot ^ C kan elimineres^ 

hvilket giver 

(l + c o t ' i « ) c „ t . , ( „ e o . i . + 2 / ^ ) ) , , , » ^ ) 

— (l+cot^^i^) cotiß(^cotiß+2]//^;^) S 

eller 

(l+cot2iß)(yc^cot^.^+y;^)^ — ( l + c o t 2 l i ) ( y ^ c o t | ß + > / ; ^ ) ^ = 0 ^ 

fölgelig 
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sin ^ A {Va cot^ A -^] y)^ sin ^ B(] ßcot^ B-^Vy)^ 

og ifölge Analogie 

sin 1 ß (Yß cot 1 ß + 1 «) = sin ^ C (l > cot |- C + 1 a ) , 

sin i C (1//col-i C +V/S) = sin ^A (Vacol i J + ]/5), 

som adderede give 

Indsaettes sin ^ C = c o s -̂  A cos | ß — s i n ^ ^ sin -i^ß, saa haves: 

1-coi\AcotlB-\ ^ 

' * ' sin\.A sin\B 

i1-cot;^ß-\- —^)-i^coi{B[1~cotii-——) 
sin\B ^ ^ sin\.\ ^,Q 

Danuco l - J ^ = _ i ( l _ c o t l ^ 4 - - ^ ^ ( l - cot ^-4 - - ^ , ) , 

og cot ^ B ligesaa, erholdes ved Udskydelse af den faelleds 

Factor, og ved at danne de analoge Ligninger 

V « ( l - c o t l ^ + - ^ ) = | ^ ( l - c o t . W ^ + - ^ ) ) ^^^ 

eller ved en afkortel Betegneise ] a A' = ] ß B' =^ \ y C * 

Adderes (1) og (2), og fradrages (3), erholdes / cot ^̂  C + l ^ a / ' 

-hV~ßy — l / « ^ = r cot -l C. Elimineres ^a og Yß ifölge 

(4), erholdes 

y [cot . ^ C . ^ ' ß ' + C ' (^ ' + ß ' — C ' ) ] = r cot-^C.yl 'ß ' . 

Udvikles Coefficienten for y, bemaerkes Fornalen ~^—r-,—r-m 
' ' s\n\ 4 sin\u 

= ^o^4co/4ß—y j ^ ^̂  dermed analoge, og reduceres ifölge 
&\j\\C •' 

Relationen mellem cot-^^-l, cot .̂  ß , cot ,J C, saa udkommer 
A'B' Q A'C» B'C* 

den anden og tredie dannede ifölge Analogien. Ifölge den 

samme Reduction er 

^ ^ = t g l C . (2co t -^ C — ^ ' — ß ' + C) 

= tg^, C . ( - l + co i i^ + c o t } , ß + e o t - i C - - - - - A ^ 4 - - . ^ - ) . 

Man har s----"-^^ = r (cot A A + cot ^ Z/ + cot }, C), altsaa 
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/ 2^S 2^''(^ '^ sinlA siniB'^ sinl.C^'i 
1 ^ ^ 

hvorefter de analoge haves for ß og a. Den geometriske-

Betydning kan angives ved Fig. 74, f. Ex. 3 p' cot ^C =Al^ — Oß 

—0A~0B-\-0C (Malfattis Theorem). 

VL I en Femkant ABCDE (Fig. 176) ere alle Diagona

lerne dragne og Arealerne af de fem Triangler ABC = a, 

BCD = b, CDE=^c, DEA = d, EAB = e bekjendte. Heraf 

skulle Arealerne findes af de tre Triangler ABD = x, ACÜ=^ y, 

ACE--=z, og Arealet af F'emkanten ABCDE = X. — Saettes 

ZBAC = X, Z BAD == fi, ZBAE = v, saa haves 

2 a = 4 ß . ^ C s i n A, 2a: = ^ ß . ^ D . sin^>t, 2e == AB. AE.sinvy 

2d=.AD.AE.s\n{p~fA?i.^lz^AC.AE.sm{v—X)^2y=AC.ADs\n{iJb-l)^ 

fölgelig ad — xz ~[~ ey = 1 AB. AC. AD . AE . [sin Asin {v~ii) 

— s\nphs\n{v—2) + s i n v sin {^—X)~] eller 

ad — xz -Uey = 0. 

Indsaettes heri x = X — b — d, y=X—a — d^ z^X—a—Cy 

erholdes 

A'^— (a 4 - fe -H c + d + e) J -I- a6 4 - &c 4- cd -f de + e a = 0 , 

tjenende lil at bestemme X, hvorefter x, y^ z haves, saavel

som Trianglerne BCE og CDE. — Istedetfor de fem Tri-

angler a, 6, c, d, e künde de fem Fiirkanter vaere givne,. 

CDEA = a^ DEAB=ß, EABC== y, ABCD = ö, BCDE = s. 

Man vil da have a = - X — « , b= X—ß, c=X^y^ d==X—dy 

e^=^X—g, som indsatte i Ligningen for X give 

X''~~^{a-^ß + y~^d-{'e)X-\~aß + ßy^yd-^d6 + ea = 0.-

VII. Naar A, ß , C ere de tre Vinkler i et Triangel^ 

haves ^ 4 - ^ + 0 = 1 8 0 ° eller den hermed eensgjaeldende 

Relation mellem cos J , cos ß , cos C: 

l ~ c o s ^ ^ — c o s - ß —cos^C — 2 cos^ cos ßcos C = 0. (1) 

Forandres A til ^ — 180'' eller 180"" —^i , erholdes 

1 —cos^J —cosU^— cos-C 4 - 2 cos ^ c o s ß c o s C = 0, (2> 
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som udtrykker, at enten A-\-B-\-C = 360° eller at en af 

de tre Vinkler er lüg Summen af de to andre. Forandres 

i (1) A, B, C til 90° — ^ , 90° — ß , 90° — C , erholdes 

1 — sin-y^ — sin-ß — sin-C — 2 sin ^ sin ß sin C = 0, (3) 

som er eensgjaeldende med A-{-B-\~ C = 90°. — Af (2) 

udledes Relationen mellem de sex Linier, hvorved fire Pun

kter i Planet forbindes to og to. De fire Punt ter vaere B, 

C, D, E (Fig. 177), som forbindes ved BC = m, CD = n, 

BD = p^ BE = q, CE=^r, DE = s, saa at for .1. ß , C 

kunne indsaettes i (2) Z CBD, Z CBE, Z DDE. Idet Co-

sinusserne af disse Vinkler ere bestemte ved Siderne i de 

Triangler, hvortil de höre, erholdes 
. . . O l . o n . m ^ + p ^ — n 2 g .mi+q'2 ~ r^ o «24-^2—52 ^^ 

2 mp 2 mq 2rq 
I o "l^+P^—rt2 m2-j-^/?_r2 p-2^g-2-s^ = 0 

mp 2 mq 2pq 

eller 

ved at saette 

F {m,n,p^q^r,s)=, 

F {w, n, p, q, r, s) = 0 

mV4mV4nV+n^'^^+pV-+p-r^+mVp^ 

+ 0 0 0 | p O O i O O Q 

m-q-r- 4 n^r~s- -j-p-q-s- — 

O r> f> f> O q 

m'wq^ — m~n~s 

n-q-S" — m-q~s- — nvr-s-— )n-p-s- — m'P~r^ ^ O O O O O O 

p-r'S^ — n^q-r^ n-p-q- — p-q-v )rp-r\ 

En hvilkensomhelst af de sex Afstande \il fölgelig kunne 

bestcmmeSj naar de fem andre alle ere bekjendte. De fire 

Punkter reduceres til Ire, naar f. Ex. E falder sammen med 

D, hvilket giver 5 = 0, q -= P^ r = n, hvorved Ligningeti 

bliver identisk. Naar q^^r = $^ bliver E Centrum for Cir

klen omskreven om A BCD, saa at m, n, p forandrede til 

«; b^ c og q^ r, s forandicdc til II alter give Formlen Art. 

Il-"'); V̂  4° . for ß ved a, b, c. 



144 

Andet Capitel. 
Stereometrie. 

Forste AfsDit. 

Fundamentalscetninger om Planers og rette Liniers 
Stillinger i Rummet. 

§ I. Den rette Linies Stillinger imod Planet. 

1 . Jjit Plan (Indl. Art. 14) er bestemt ved en ret Linie 

og et Punkt, som ikke ligger i Linien, eller ved tre Punkter, 

som ikke ligge i een ret Linie, fölgelig ogsaa ved to rette 

Linier, som skjaere hinanden, eller ved lo Paralleler. Planet 

frembringes ved en bevaegelig ret Linie, Generatrix^ som glider 

längs med en ret Linie^ der er fast i sin Stilling, DirectriXy 

idet den enten bevaeges parallell med en given Stilling eller 

gaaer igjennem et fast Punkt. To Planers Skjaeringslinie er 

en ret Linie; thi hvis tre Punkter, som ikke laae i een ret 

Linie, hörte lil begge Planer, maatte disse som bestemte 

ved disse Punkler falde sammen i eel Plan. — En ret Linie 

og et Plan siges at vaere parallele med hinanden^ naar de 

ikke kunne stöde sammen, hvor langt de end forlaenges. 

En ret Linie og et Plan siges at vaere perpendiculaere paa 

hinanden, naar den rette Linie i Skjaeringspunktet med Planet 

er stillet perpendiculaer paa alle rette Linier, som i Planet 

kunne drages gjennem dette Punkt i hvilkensomhelst Retning» 
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2 . Theorem. Naar to rette Linier ere parallele med 

hinanden, saa er enhver af dem parallel med ethvert Plan, 

som lagt gjennem den anden ikke tillige indeholder den 

forste. 

Linien AB (Fig. 178) , som ikke ligger i PI. MN^ an -

iages parallel med CD^ som ligger i dette Plan. Man maa 

da have AB ::;6:P\. MN; thi hvis AB og PI. MN forlaengede 

künde stöde sammen, maatte dette skee i Linien CD, som 

^r Skjaeringslinie for PI. MN og PI. AD., men dette er umu

ligt, efterdi AB z^ CD. 

3 . Theorem. Naar en ret Linie er perpendiculaer paa' 

to andre Linier i deres Skjaeringspunkt, saa er den perpen

diculaer paa det ved disse Linier bestemte Plan. 

Linien AP (Fig. 179) er perpendiculaer paa ß P ß og 

CPC, idet nemlig den rette Vinkel APB dreiet om AP taen

kes bragt i Slillingen APC Drages fra P i det ved PB og' 

PC besternte PI. MN i vilkaarlig Retning en Linie PQ, og 

antages Punkterne B og C saaledes afsatte paa Vinkelbenene, 

hvorimellem Q ligger, at BQ = QC ( I s te Cap., Art. 109, IX), 

drages dernaest AB^ AQ, AC, saa haves (Is te Cap,, Art. 75) 

J]^^ ^ ^ 2 = 2 AQ- + 2 ßO% P ß - 4 PC- = 2 PC*- 4 - 2 BQ\ 

Altsaa haves ved Subtraction, idet Trianglerne APB og APC 

ere retvinklede, 2 ÄP^ =271)'—2 PQ^ ( I s t e Cap. Art. 73) 

eller ^ i P ^ ^ P Ö ^ ^ J Ö S fölgelig / I P - L PQ ( Is te Cap., Art, 

7 3 , Till. 3) . Ligesaa er AP perpendiculaer paa enhver 

anden Linie dragen ud fra P i PI. MN, eller man har 

APJ^VIMN. 

Ti l l aeg 1. Perpendiculaeren fra et Punkt lil et Plan 

er kortere end enhver anden Linie, en Skraalinie, fra samme 

Punkt lil Planet, og maaler altsaa Punktets Afstand fra P la 

net. F. Ex. ^ P < 10, efterdi AP ^-PQ. 
Ramus: Elementcer Geometrie 10 
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Ti l laeg 2. Fra et Punkt i et Plan kan kun opreises 

en eneste Perpendiculaer paa Planet; thi hvis to Linier fra 

samme Punkt vare perpendiculaere paa Planet, vilde disse^ 

Linier hestemme et Plan, som , vilde skjaere det andet Plan 

efter en Linie, paa hvilken to Perpendiculaerer vilde vaere 

opreiste fra samme Punkt i det forste Plan, hvilket er umuligt. 

T i l l s e g 3 . Fra et Punkt udenfor et Plan kan kun ned

faeldes en eneste Perpendiculaer til Planet; thi ellers vilde 

de to Linier begge nedfaeldte perpendiculaerl paa det samme: 

Plan og Linien mellem deres Skjaeringspunkter med Planet 

danne et Triangel med to rette Vinkler, hvilket er umuligt. 

T i l l ^ g 4. Gjennem et Punkt i en ret Linie kaö kua 

laegges et eneste Plan perpendiculaert paa Linien. 

4:. Theorem. Naar fra et Punkt udenfor et Plan en 

Perpendiculaer nedfaeldes paa Planet og forskjellige Skraali-^ 

nier drages til samme, saa ville de Skraalinier, der danne 

ligestore Vinkler med Perpendiculaeren, vaere ligestore, og af 

to, som danne forskjellige Vinkler, vil den större vaere den^ 

som danner den större VinkeL 

Fra A (Fig. 180) er nedfaeldt AP ^Vl MN og Skraa-

linierne AB og AC dragne, saaledes at Z BAP == Z CAP.^ 

Drages BP og CP^ haves de to retvinklede Triangler ABP 

og ACP congruente (Is te Cap., Art. 17), altsaa AB = AC. 

Er derimod Skraalinien AD dragen saaledes, at ZDAP^ZCAP^ 

saa vaere i PI. ./IDP Linien ^ ß dragen under ZBAP= ZCAP. 

Man har da AD>AB (Iste Cap., Art. 25), altsaa AD>AC 

Til laeg 1. Punktet P, hvor PK MN traeffes af den fra 

A nedfaeldte Perpendiculaer, og som kaldes Fodpunktet for A 

eller Projectionen af A paa Planet, ligger i lige Afstande fra 

Planets Skjaeringspunkter med ligestore Skraahnier dragne 

fra A. Det vil altsaa vaere bestemt som Centrum for den 
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Cirkel, der kan drages gjennem tre Punkter i Planet, afsatte 

med den samme Passeraabning, idet den ene Passerspids 

er befaestet i A. 

Tillaeg 2. Af lo uligestore Skraalinier fra samme Punkt, 

vil den större traeffe Planet i laengere Afstand fra Punktets 

Projection paa Planet; og omvendt vil Skraalinien lil et 

fjernere Punkt fra Projectionen vaere större end Skraalinien 

til et naermere. 

5 . Den Vinkel, som en Skraalinie AB (Fig. 180) dan

ner med Linien BP i Planet, bestemt ved Fodpunktet P, 

kaldes denne Skraalinies Vinkel eil er Heldning (inclinatio) 

imod Planet. Denne Vinkel er mindre end enhver anden 

Vinkel ABE, som den samme Skraalinie danner med en 

Linie BE i Planet; thi, afsosttes ß £ = ß P , og sammenlignes 

A ^ ß P m e d A ^ ß ß , hvor AP <^ AE (Art. 3, Till. 1), haves 

ZABP<ZABE (Iste Cap., Art. 18, Till.). Derfor maae 

Perpendiculaererne fra hvilkesomhelst Punkter i AB nedfseldte 

paa PI. MN traeffe dette Plan i Linien Pß , eller denne Linie 

indeholder Projectionerne af alle Punkter i AB^ og kaldes 

derfor Projectionen af Linien AB paa PL MN. Den modsatte 

Forlaengelse af Projectionen BP, eller ßD, er den Linie i 

Planet, som danner den störste Vinkel med -4ß, thi over

hoved danner AB med enhver Linie, forlaenget til begge 

Sider, to Vinkler, hvis S u m = 2 ß , saa at den mindste 

Vinkel til den ene Side maa svare lil den störste til den 

modsalte Side. 

6 . Theorem. Naar fra et Punkt A (Fig. 181) udenfor 

PI. MN nedfaeldes AP ^ PI. MN og i PI. MN nedfsldes 

PD -u ßC, som er en Linie beliggende i dette Plan, saa er 

AD -1- ßC; ligesom ogsaa omvendt, naar fra A nedfccldes 

AD -J- BC, saa er PD -^ BC 

10* 
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Afsaettes D ß = DC og drages Pß , PC^ AB^ AC^ saa er 

i A BPC Linien PD perpendiculaer paa Grundlinien BC i 

Midtpunktet, fBIgelig PB^=PC ( i s te Cap., ArL 16, Till.), 

saa at A ^ P ß ^ A ^ P C , altsaa AB ^== AC, hvoraf fölger 

AD-i^BC(iste Cap., Art. 2 1 , Till. 1). Ligesaa, n a a r ^ D -LßC, 

haves AB^=AC^ saa at alter A APB^A APC^ fölgehg PB=PC^ 

hvoraf fölger PD - L BC 

Til laeg. Naar AP ^ V\. MN og Linien ßC i dette Plan 

er given at vaere perpendiculaer enten paa PD eller AD^ saa 

er BC - ^ PI. ADP (Art. 3) . 

T . Linierne ^Pjj? og BC ligge ikke i eet Plan, men deres 

korteste Afstand er PD^ som er perpendiculaer paa enhver 

af dem; thi enhver anden Afstand AB^AD^PD. De 

samme Linier APE og BCj skjÖndt de ikke stöde sammen, 

maae betragtes som stillede perpendiculaert paa hinanden; 

thi drages gjennem P en Linie ^ ßC, saa maa den ligge i 

PI. MN og er fölgelig perpendiculaer paa APE. Linierne 

AB og PD ligge heller ikke i eet Plan, men danne dog en 

Vinkel med hinanden bestemt ved Hjaelp af den Linie, som 

fra et Punkt i den ene drages parallel med den anden. 

8 . Theorem. Naar et Plan er perpendiculaert paa en 

Linie, saa vil Planet ogsaa vsere perpendiculaert paa enhver 

anden Linie, som er parallel med den forste. 

Man har (Fig. 182) AP J - PI. MN og ED ^ AP. Man 

drage AD og PD., og man opreise i PI. MN gjennem D Li

nien BC^PD. Man vil da have ß C - ^ PI. ^ D P (Art. 6, TilL), 

altsaa BC-^ DE (thi DEzß AP ligger i PI. ADP). Tillige 

er DE^PD (thi AP z^ DE og Z APD ^ R^ s. Iste Cap., 

Art. 36). Fölgelig DE - L PI. MN (Art. 3). 

T i l l a e g 1. To Linier, som begge ere perpendiculaere 

paa samme Plan, ere parallele. Naar nemlig AP -i- PI. MN 
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og E D - L PL MN, og man ikke havde EDz£:AP^ saa maatte 

der gjennem D kunne drages en Linie forskjellig fra DE og 

^ APy hvilken Linie maatte blive -i-PI. üfiV, men det vilde 

give to Perpendiculaerer til PI. MN i samme Punkt D, hvil

ket er umuligt (Art. 3 , Till. 2). 

Tillaeg 2. To Linier parallele med samme tredie, om 

den end ikke ligger i deres Plan, ere indbyrdes parallele; 

thi et Plan stillet perpendiculaert paa den tredie Linie vil 

ogsaa vsere perpendiculaeft paa de to forste, saa at disse 

maae vaere parallele med hinanden. 

§ IL Planers Stillinger mod hinanden. 

9 . To Planer siges at vaere parallele med hinanden, 

naar de, hvor langt de end forlaenges, ikke kunne stöde 

sammen. 

1 0 . Theorem. To Planer, som ere perpendiculaere paa 

den samme Linie, ere parallele. 

Naar en Linie er perpendiculaer paa to Planer, og disse 

künde stöde sammen, vilde der fra et Punkt i Skjaerings-

linien kunne drages i det ene og det andet Plan en Linie 

lil Planets Skjaeringspunkt med den perpendiculaere Linie; 

men det vilde give et Triangel med lo rette Vinkler, som 

er umuligt. 

1 1 . Theorem. To parallele Planers Skjaeringslinier med 

et tredie Plan ere parallele. 

Dersom Skjaeringslinierne forlaengede künde stöde sam

men, maatte de lo Planer, hvortil de höre, stöde sammen, 

hvilket ikke kan antages, efterdi disse Planer ere parallele. 

Altsaa kunne disse Linier, som begge ligge i det tredie Plan, 

ikke lobe sammen, eller de maae vaere parallele. 



150 

I S . Theorem. Naar to Planer ere parallele^ maa en 

Linie, som er perpendiculaer paa det ene Plan, ogsaa vsere 

perpendiculaer paa det andet. 

Man har (Fig. 183) PI. MN^ PL PQogLinien ^ ß -^PI. MN. 

Denne Linie skjaerer Planerne i .̂  og ß. Drages fra ß i 

PL PQ en Linie BD og lsegges et Plan gjennem AB o g ß ß , 

saa vil dette Plan ABD skjaere PI. MN eiter en Linie AC. 

Man vil da have ACz^BD (Art. 11) og AB ^ AC (efterdi 

AB^P]. MN), Altsaa AB^BD. Ligesaa er AB perpendi

culaer paa enhver anden Linie dragen ud fra ß i PL PQ, 

eller man har AB A . PI. PQ^ 

Til laeg. Gjennem et Punkt kan kun laegges et eneste 

Plan parallelt med et givet Plan; thi ellers vilde to forskjel

lige Planer i dette Punkt vsere stillede perpendiculaert paa 

den Linie, som fra dette Punkt künde nedfaeldes paa det 

givne Plan, hvilket er umuligt (Art. 3 , Till. 4). 

1 3 . Theorem. De Stykker af to parallele Linier, som 

afskjaeres mellem lo parallele Planer, ere ligestore. 

Det Plan, som kan laegges gjennem de to parallele Li

nier, skjaerer de to parallele Planer, og begge Skjaerings

linierne ere parallele (Art. 11), saa at de to Stykker af 

parallele Linier, afskaarne imellem dem, ere ligestore (Iste 

Cap., Art. 40). 

Ti l laeg . To parallele Planers Afstand er paa hvert 

Sted den samme, idet den maales ved Linien perpendiculaer 

paa begge Planer (Art. 8, Till. 1). 

1 4 . Theorem. Naar to Vinkler, som ikke hgge i samme 

Plan, have deres Been paraUele og vendte til samme Sider 

(eller begge til modsatte Sider), saa ere disse Vinkler Hge

store og deres Planer parallele. 
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Man har (Fig. 184) Z CAE beliggende i PI. MN og 

Z DßF i PI. PQ saaledes. at ^C 7 t ß D , AE z^ BF. Man 

afsaette AC = BD og AE=BF, man drage CE, DF samt 

J ß , CD, EF. Formedelst AC^BD haves Aß^CD, ligesaa 

AB^EF, altsaa CD^EF (Art. 8, Till. 2 ) , altsaa CE^DF. 

Fölgelig A ACE ^ A BDF ( I s te Cap., Art. 19), saa at 

Z CAE = Z DBF. — Tillige maae Planerne vaere parallele; 

thi ellers künde man gjennem A laegge et Plan forskjelligt 

fra PI. ACE og som var parallelt med PK BDE. Dette Plan 

künde da ikke gaae igjennem C og E men maatte skjaere 

CD og EF i andre Punkter som G og H. hvoraf vilde folge 

AB = GD =^BF (Art. 13) ; men det er hievet beviist, at 

AB=CD=EF, saa at man maatte have GD = CDog HF= EF^ 

hvilket er umuligt. AUsaa maa selve Planet ACE eil. PL MN 

vaere parallell med PK BDF eller PL PQ. 

Ti l l aeg . Naar lo parallele Planer, .̂ /;V og PQ, over

skjaeres af to hinanden skjaerende Planer, C--ißD og EABF, 

saa ere Vinklerne af de til samme Side vendte Skjaerings

linier med de parallele Planer ligestore, ZCAE^^ Z DBF^ 

thi AC-zl-BD og AEr^BF (ArL 11 ) . 

1 5 . Theorem, Naar tre rette Linier ikke beliggende i 

samme Plan ere indbyrdes ligestore og parallele, saa ere 

Trianglerne, dannede ved Linierne mellem de tre Endepun

kter paa den ene og den anden Side, congruente og disse 

Trianglers Planer parallele. 

Man har (Fig. 184) AB^CD^EF, altsaa AC^BD, 

AE^BF^ CE^DF, hvoraf fölger deels A ACE^A BDF 

( Is te Cap., ArL 19), deels PL ACEzhV\. BDF (Art. 14). 

1 6 - Theoron. Tre parallele Planer skjaere alle rette 

Linier, som ikke ere parallele med Planerne, i det samme 

Forhold. 
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Man har (Fig. 185) PI. MN r/z PI. PQ ^ PI. fiS. Fra 

to Punkter A og C \ PI. MJV til to Punt ter B og D '\ PL 

BS ere dragne AB og CD, som af PI. PQ skjaeres i £ og F. 

Man maa da have | | = | | . Drages nemlig AD, som skjae

res af PI. PQ i G, og drages AC, EG, FG, BD, saa haves 

EG^BD og FGz^AC (Art. 11) , fölgelig | | - = ^ = g ; 

(Iste Cap., Art. 76). 

1 7 . Theorem. Naar i en Fiirkant, enten beliggende i 

eet Plan eller ikke, de to modstaaende Sider deles hvert 

Par efter sit Forhold, saa ville de to Linier som forbindfr 

de modstaaende Siders Delingspunkter, ligge i eet Plan og: 

skjaere hinanden efter de samme Forholde. 

I Fürkanten ABCD (Fig. 186) ere de modstaaende Sider 

AB og CD deelte proportionalt \ E og F, ligeledes BC o^ 

AD deelte proportionalt i G og H, saa at — = ^ og ^ = ^ * 

Linierne EF og GH maae da skjaere hinanden i et Punkt 

M saaledes, at f ^ - = ^ o g f j ^ l f . Gjennem AD antages 

et Plan lagt, som ikke indeholder GEJ, og til dette Plan 

vaere dragne fra E, B, C, F Linierne Ee, Bb, Cc, Ff, alle 

parallele med GH. Altsaa er -^=-^ (Iste Cap., Art. 7Q')y 

altsaa ^ = ^ ' saa at AAHbOuADHc (Iste Cap., Art. 82). 
T, , , Ae AE Df DF , , Ae Df ,, ^ Ae AI» 

Fremdeies e r - = - o g ^ ^ - , alisaa _ = - e l l e r - = ; ^ 

= ^ , desuden Z HAe= ZHDf^ altsaa AAHecs:)ADHf^ 

saa at Z AHe^= jLDHf. Heraf fölger, at eHf er een ret 

Linie (Iste Cap., Art. 1 1 , Till. 1), saa at de tre Paralleler 

Ee, GH., Ff ligge i eet Plan, og Linierne EF og GH maae-

fölgelig skjaere hinanden i et Punkt M. Tillige er ^ = /^ =^ ^ " 

Paa lignende Maade hevises, at ^== pß* 

1 8 . Naar to Planer skjaere hinanden, bliver Vinklen 

eller Heldning en (inclinatio) imellem dem maalt ved den plane 

Vinkel, som fremkommer ved fra et Punkt i Skjaeringsliniea 
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at opreise paa denne perpendiculaere Linier i begge Planer. 

Denne Vinkels Plan er altsaa perpendiculaert paa Skjaerings-

linien (Art. 3), og dens Störreise er den samme, fra hvil

ketsomhelst Punkt i Skjaeringslinien Perpendiculaererne op

reises lil den samme Side i de to Planer (Art. 14)- Den 

samme Vinkel erholdes ved imellem begge Planer at afskjaere 

en ret Linie stillet perpendiculaer paa et af Planerne, og fra 

denne Linies Skjaeringspunkt med det ene af Planerne at 

nedfaelde en Perpendiculaer paa Planernes Skjaeringslinie,. 

dernaest fra det Punkt, hvor Skjaeringslinien traeffes, at drage 

Linien i det andet af Planerne til dets Skjaeringspunkt med 

den afskaarne Linie (Art. 6). Naar to Planers Heldning er 

en ret Vinkel, siges Planerne at vaere perpendiculcere paa hin-

anden. — Naar to Planer forlaenges til begge Sider af deres 

Skjaeringslinie, saa ere (ligesom ved to rette Liniers Over

skjaering) de modstaaende Heldninger ligestore og de hos

liggende udgjöre tilsammen 2 ß. Naar to parallele Planer 

overskjaeres af et tredie Plan, ere Vinklerne paa samme 

Maade bestemte som ved to parallele Liniers Overskjaering 

af en tredie Linie (Iste Cap., Art. 36). 

1 9 . Theorem. Naar en Linie er perpendiculaer paa et 

Plan, vil ethvert Plan lagt gjennem Linien va r̂e perpendicu

laert paa samme Plan. 

Man har (Fig. 187) AP -^ P\. MN, og gjennem AP Lneggeŝ  

et Plan, som skjaerer PK MN efter Linien BPC. Gjennem 

P drages i PK MN Unien DE -^ BC, saa at Z-JPD er Held-

ningen mellem PK AB og PK MN (thi AP -i- PK A/V, altsaa 

AP -i- BC), og denne Vinkel er ret (thi AP - L PK itfN, altsaa 

AP-^DE), altsaa PK AB A^ PI. MN. 

Anm. De tre Linier PA, PB^ PD ere to og lo perpen

diculaere paa hinanden, altsaa enhver af dem perpen-
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diculaer paa de to andres Plan, hvorved ogsaa de tre 

Planer blive to og to perpendiculaere paa hinanden. 

2 0 . Theorem. Naar to Planer ere perpendiculaere paa 

hinanden og man fra et Punkt i Skjaeringslinien opreiser en 

Perpendiculaer paa denne i det ene Plan, saa maa denne 

Linie vaere perpendiculaer paa det andet Plan. 

Man har (Fig. 187) PK AB ^ PK MN^ og fra P i Skj«-

ringslinien BC opreises i det forste Plan PA -i- BC. Oprei

ses tillige i det andet Plan PD ^ BC^ saa er Z APD Pla

nernes Heldning, altsaa, efter Antagelsen, en . ret Vinkel 

d. e. AP -L PD, men tillige AP -L BC, fölgelig AP ^-PK MN 

CArt. 3). 

T i l laeg . Naar to Planer ere perpendiculaere paa h in . 

anden, og man fra et Punkt i Skjaeringslinien opreiser en 

Perpendiculaer paa det ene Plan, saa maa den ligge i det 

andet Plan; thi ellers künde der fra samme Punkt opreises 

i det andet Plan en Perpendiculaer paa Skjaeringslinien, hvil

ket vilde give to Perpendiculaerer paa samme Plan i det 

.samme Punkt, som er umuligt (Art. 3 , Till. 2). 

2 1 . Theorem. Naar lo ikke parallele Planer ere per

pendiculaere paa det samme Plan, saa er deres Skjaerings

linie perpendiculaer paa dette Plan. 

Antag (Fig. 187) PK AB ^ PK MN og PK AD ^ PK MN. 

Skjaeringslinierne med PK MN vaere BC og DE, som skjaere 

hinanden i P. Naar fra P opreises en Perpendiculaer paa 

PK MN, saa maa denne ligge baade i PL AB og i PK AD 

(Art. 20, Till.), og maa fölgelig vaere disse Planers Skjae

ringslinie PA., altsaa er denne Skjaeringslinie PA -^ PK MN. 

Til laeg. Naar fra et Punkt beliggende mellem to hin

anden skjaerende Planer Perpendiculaerer nedfaeldes paa Pla

nerne, saa vil Vinklen mellem disse Perpendiculaerer vaere 
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Supplement til den modstaaende Heldning mellem Planerne; 

thi det ved Perpendiculaererne bestemte Plan er perpendicu

laert paa begge de andre Planer (Art. 19) altsaa paa deres 

Skjaeringslinie, saa at dette Plans Skjaeringslinier med de to 

^ndre Planer og Perpendiculaererne paa disse danne en Fiir

kant, hvori de modstaaende Vinkler ere rette, altsaa de to 

andre Supplementer lil hinanden, og af disse er den ene 

Planernes Heldning, den anden indsluttet af de nedfaeldte 

Perpendiculaerer. 

2 3 . Problem. AI bestemme den korleste Afstand mel

lem to rette Linier, som ikke ligge i eet Plan, 

Gjennem enhver af Linierne laegges et Plan parallelt 

med den anden. Disse lo Planer ville da vaere parallele 

med hinanden; thi havde de en Skjaeringslinie, künde den 

ikke skjaeres af nogen af de givne Linier (i saa Fald blev 

hvert af de lo Planer skaaret af den Linie, hvormed det 

antages parallelt, som er umuligt), men Skjaeringslinien vilde 

dog ligge i eet Plan med enhver af dem, saa at den maatte 

vaere parallel med enhver af dem, altsaa disse selv parallele 

med hinanden (Art. 8, Till. 2), hvad der vilde stride mod 

Antagelsen. Laegges nu gjennem enhver af de givne Linier 

et Plan perpendiculaert paa de lo parallele Planer, saa haves 

derved lo andre Planer, hvis Skjaeringslinie er perpendiculaei 

paa de lo parallele Planer (ArL 21) og forbinder de naerme

ste Punkter af de lo givne Linier, saa at disses Afstand er 

den samme som de lo parallele Planers Afstand. 

A n m . I Fig. 181 fremstilles specielt (Art, 7) PD som 

den korleste Afstand mellem de lo paa hinanden per

pendiculaere Linier AE og BC, gjennem hvilke de lo 

Planer ere lagte, PL .JPD og PL BPC eller PL MN, 

hvis Skjaeringslinie er PD. 
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§ III. Hjörnet. 
2 3 . Et Hjörne eller en leg emiig Vinkel (angulus soVidnsy 

er det, i d e t uendelige udstrakte, Rum, som er indsluttet 

mellem tre eller flere plane Vinkler stillede i forskjeUige 

Planer om et faelleds Toppunkt, Hjörnets Toppunkt. Dfr 

plane Vinkler kaldes Hjörnets Sider^ og efter deres Antal er 

Hjörnet tresidet, fiirsidet^ femsidet o. s. v. Et convext Hjörne^ 

(Fig. 188) er et saadant, som ikke skjaeres af de forlaengede 

Planer af Siderne; i modsat Fald er det concavt (Fig. 189).-

JEt Plan, som overskjaerer alle Hjörnets Sider, frembringer 

som et Snit (seclio) i Hjörnet i forste Tilfaelde en convex,. 

i andet en concav Polygon (ABCDEF). Ethvert tresidet 

Hjörne er convext. 

2 4 . Theorem. 1 det tresidede Hjörne er hver Side 

mindre end Summen af de to andre. 

Det tresidede Hjörne S (Fig. 190) begraendses af Z ^Sß,, 

Z ASC^ Z ßSC, og man antage Z ASB for den störste, saa 

at det kun kommer an paa at bevise, at Z ASB<ZZASC-^ZBSC 

Man afsaette, i PL ASB, Z BSD = Z BSC^ man drage vil

kaarligt Linien ADB og man afsaette SC = SD. Altsaa haves 

A BSD (^A BSC (Iste Cap., Art. 16), altsaa BD = BC;. 

men i AABC er AB<AC-{-BC (Iste Cap., Art. 14), föl

gelig AD < AC. Derimod ere de lo andre Sider i A ASD 

og i A ASC Hgestore, altsaa Z ASD < Z ASC ( Is te Cap.^ 

Art. 18, Till.). Fölgehg, ved Addition af Z BSD = Z BSCy 

udkommer Z ASB < Z ASC + Z ßSC 

2 5 . Theorem. 1 ethvert convext Hjörne er Summen 

af Siderne mindre end fire rette Vinkler. 

Hjörnet S (Fig. 188), som er convext, overskjaeres af 

et Plan, hvorved som Snit fremkommer den convexe P o 

lygon ABCDEF. Fra et vilkaarhgt Punkt O indenfor Omkredsen 
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<irages Linierne til Vinkelspidserne O^ , Oß , OC, OD, OE, OF, 

hvorved denne Polygon deles i saa mange Triangler som 

Polygonen eller Hjörnet har Sider. Er dette Antal n, vil 

Summen af alle Vinklerne i disse n Triangler, eller 2n ß , 

bestaae deels af Vinklerne om 0 , tilsammen 4 ß , deels af 

Polygonvinklernes Sum. Den samme Sum af Vinkler haves 

i de n Triangler ASB, BSC,...., som omgive Hjörnets Top

punkt S ; men i de tresidede Hjörner A, B, C, . . . er P o 

lygon vinklen mindre end Summen af de to andre Vinkler, 

der indslutte samme Hjörne, altsaa ogsaa den hele Sum af 

Polygonvinkler mindre end Summen af Vinklerne ved Grund

linierne AB., BC, CD., . . . i de n Triangler om S. Subtra-

heres derfor disse lo ulige Summer fra de lo ligestore Sum

mer 2n ß , erholdes som en större og mindre Differents 

Summen af Vinklerne om O eller 4 ß og Summen af Vin

klerne om S eller Summen af Hjörnets Sider. 

A n m . l et concavt Hjörne kan der ingen Graendse vaere 

for Summen af Siderne. Del maa ogsaa bemaerkes, 

at det ikke er den concave Polygonvinkel (som C i 

Fig. 189), der er den ene Side i det tresidede Hjörne, 

men den modstaaende Vinkel til samme. 

2 6 . Theorem. Naar de Ire Sider -have de samme 

Störreiser i lo tresidede Hjörner, saa ere ogsaa de tilsva

rende Heldninger mellem Siderne ligestore i begge Hjörner. 

I Hjörnerne S og T (Fig. 191) haves Z ASB = ZDTE, 

Z ASC=ZDTF, Z BSC-= Z ETF. Idet Laengden SB er 

vilkaarlig, afsaettes TE = SB, man nedfaelder ßO -i- PI. yl̂ ^C, 

dernaest OA A- SA, OC ^ SC, ligesaa E P - L P L DTF, PD-^TD, 

PF-^TF, og man drager BA, BC, ED, EF. De retvinklede 

Triangler ABS og DET ere congruente, altsaa SA == TD^ 

AB=DE., ogpaa lige Maade SC=TF, BC=EF. Fiirkanterne 
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ASCO og DTFP ere congruente, formedelst ZASC=ZDTF 

SA=TD, S C = r E , ZSAO=^R=Z,TDP, ZSCO=R=ZTFP^ 

fölgelig AO=:=^DP, CO=FP. De retvinklede Triangler AOB 

og DPE ere congruente, saa at ZBAO= ZEDP^ og pa'a 

lige Maade Z BCO = Z E F P , eller Siderne ASB og ASC 

have den samme Heldning i Hjörnet S som Siderne DTE 

og DTF i Hjörnet F , ligeledes BSC og ASC den samme 

Heldning som E P F o g DTF. Det maa nemlig bemaerkes, at naar 

BO falder paa samme Side af SA som SC^ er den spidse 

Vinkel BAO i A BAO Heldaingen mellem ASB og ASC; men 

naar ßO falder paa den anden Side af S J , vil Heldningen 

vaere stump og lüg Supplementet til Z ß^O. Da i det 

andet Hjörne T den tilsvarende Heldning lil samme Tid er 

spids eller stump, efterdi O og P maae have samme Belig

genhed imod SA og TD i de to congruente Fiirkanter, ville 

disse Heldninger i alle Tilfaelde vaere ligestore. 

2 ^ . De to tresidede Hjörner S og T (Fig. 191), i 

hvilke de tre Sider og de tilsvarende Heldninger ere stykke-

viis ligestore, ere dog ikke congruente, medmindre Siderne 

(som i Fig.) i begge Hjörner folge paa hinanden i samme 

Orden. I dette Tilfaelde vil Fürkanten ASCO lagt paa DTFP 

ogsaa lade OB falde henad PE og B i E, saa at Hjörnet 

S falder aldeles sammen med Hjörnet T. Ere derimod Si

derne i Hjörnet T stillede i den omvendte Orden af den, 

hvori de folge paa hinanden i Hjörnet S, vil Daekningen vaere 

umulig, omendskjöndt baade Siderne og de tilsvarende Held

ninger ere de samme i dem begge (ArL 26). Naar nemlig 

Fürkanten ASCO laegges paa DTFP^ ville Oß og PE blive 

yendte imod hinanden og overhoved hegge Hjörner stillede 

symmetrisk paa begge Sider af den faelleds Side, Z DTFy 

idet hvilkesomhelst to tilsvarende Punkter ligge i den samme 
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Perpendiculaer til PL DTF paa den ene og den anden Side 

i lige Afstand. Delle kaldes den symmetriske Lighed, og 

Hjörnerne selv siges at yadve symmetriske Hjörner. Det samme 

kan anvendes paa to Hjörner med hvilketsomhelst Antal af 

Sider, idet disse i det ene Hjörne folge paa hinanden som 

-4, ß , C, D, E, medens det andet Hjörne giver i den samme 

Orden E, D, C, ß , A, og det saaledes at lillige de samme 

to hosliggende Sider ^ ß , BC, CD, DE, EA^ i hegge Hjör

ner have den samme Heldning mod hinanden. De to Hjör

ner ere i dette Tilfaelde symmetriske. Folge derimod de 

samme Sider og Heldninger paa hinanden i den samme 

Orden i begge Hjörner, saa ere de congruente. De mod

staaende Hjörner, som fremkomme, naar Siderne af et Hjörne 

forlaenges udover Toppunktet, ere symmetriske. 

Anm. To plane Figurer kunne vel vaere symmetrisk 

stillede i Planet paa begge Sider af en ret Linie som 

deres symmetriske Axe, men den ene Figur vil ved 

Omdreining om denne stedse kunne bringes lil Daek

ning med den anden. Derimod lo legemlige Figurer, 

symmetrisk stillede paa begge Sider af et Plan, kunne 

vaere symmetriske uden Congruents, fordi den tredie 

Dimension, som er kommen til, men raanglede ved de 

plane Figurer, kan tages i to mod satte Retninger. 

Medens almindeligen ved to legemlige Figurer Symme

trie og Congruents udelukke hinanden, ere de dog 

begge samlede tilstede, naar den enkelte Figur allercde 

selv er sammensat af lo Dele, som ere symmetriske 

mod et Plan i Figuren. F. Ex. i et Hjörne künde 

Siderne folgende paa hinanden, og til samme Tid og

saa Heldningerne,, danne en symmetrisk Rickke, ,1, ß, 

C, D, E, D, C, ß, A. Et andet hermed symmetrisk 
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Hjörne maa kunne daekke det, og skal et andet Hjörne 

v«re congruent dermed, vil det tillige vare symmetrisk 

dermed; efterdi Raekken af Sider ligesom den af Held

ninger er den samme baade i den ene Retning og-i 

den modsatte. 

3 8 . Det tresidede Hjörnes sex Stykker ere de tre 

Sider og de tre Heldninger; men naar af disse hvilkesom

helst tre ere afsatte i et Plan, kunne de tre andre bestem

mes ved en Construction i Planet. Dette giver ialt sex 

Problemer, af hvilke de tre oplöses saerskilt, og til dem blive 

dernaest de tre andre reducerede. 

I. Af de tre Sider at bestemme Heldningerne. ~ De 

tre Sider ere givne (Fig. 191) ZBSA, Z ASC, ZCSB, hvoraf 

Heldningen skal findes,, f. Ex. mellem de to forste Sider 

lüg Z BAO, eller mellem den anden og tredie lüg Z BCO, 

disse Vinkler construerede som i Art. 26. Omdreies de ret

vinklede Triangler BSAog BSC, det forste om SA, det an

det om SC, indtil de falde ned i PI. ASC, saa ville AB og 

BC beskrive Halvcirkler om Centrerne A og C, hvis Planer 

ere perpendiculaere paa SA og SC, og nedlagte i PI. ASC 

ville AB og CB falde i Forlaengelserne af OA og OC. Man 

afsaette derfor i et Plan om et faelleds Toppunkt Hjörnets 

tre Sider, den ene i Fortsaettelse af den anden, (Fig. 192) 

Z.B'SA, ZASC, ZCSB", og man afsaette SB'= SB'' ^SB 

(Fig. 191). Man nedfaelde B'A -L. SA og B"C -^ SC, og man 

forlaenge B'A og B"C til deres Skjaeringspunkt O, hvorved 

Fürkanten ASCO bliver congruent med den eensben£evnte i 

Fig. 191. Heldningen mellem den forste og anden Side, 

eller Z BAO i Fig. 191, vil altsaa erholdes ved at construere 

i Fig. 192 et retvinklet Triangel, hvis Cathete er AQ og 

hvis Hypotenuse er AB'. AUsaa beskrives om A med Ra-
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dius AB^ Halvcirklen B'bE.^ som i b traeffes af Linien Ob-^AEj 

hvorefter Z bAE erholdes som den sögte Heldning, der kan 

blive spids, ret eller s tump, eftersom O falder udenfor ß ' . l , i A 

eller mellem ß ' og A. Ligesaa erholdes Heldningen mellem 

den anden og tredie Side = Z b^CE^., idet b' er Skjaerings

punktet for Halvcirklen B'^b^E^ om C med Radius Cß" og 

Linien Ob^ -^ CE\ Den tredie Heldning künde bestemmes 

paa lignende Maade ved i Planet at afsaette en af de to 

andre Sider af Hjörnet som den mellemliggende. — For al 

Hjörnet bestemt ved de tre Sider kan blive muh'gt, maa 

-disse Siders Sum vaere < C 4 ß (Art. 2 5 ) , som ogsaa i Fig. 

192 er forudsat, men desuden maa Punktet 0 ikke falde 

udenfor Linien ß ' E eller udenfor ß " £ ' . De yderste Stil

linger af O paa Linien ß ' E ere ß ' og E. Naar herfra ned

faeldes Perpendiculaerer paa SC, og de forlaenges indtil de i 

I og K traeffe Cirklen beskreven om S med Radius ß ' S , 

saa haves SI o g S t f som de yderste Stillinger af S ß " . 

Altsaa maa Z CSB'' falde mellem Z CSK = Z CSE = 

ZCSA — Z ASE = ZCSA — Z ASB' som den lavcre 

Graendse, og Z CSl = Z CSB' = Z CSA + ZASB' som 

den höiere Graendse. Naar altsaa de lo Sider af Hjörnet 

ere udvalgte vilkaarligt, maa den tredie vaere större end 

disse lo Siders Differents og mindre end deres Sum, hvilket 

falder sammen med Retingelsen for det tresidede Hjurnes 

Sider fremsat i Art. 24. Da to Sider og deres Heldning til 

hinanden stedse maae give et bestemt Hjörne, ville de an

förte Retingeiser va^re lilstraekkelige for Hjörnets Mulighed. 

H. Af de to Sider og deres mellemliggende Heldning 

al bestemme den tredie Side og de to andre Heldninger. — 

Afsa?ttes de givne Sider, ZBSA og ZASC (Fig. 191) , som 

forhen i samme Plan, nemlig Z ß'N.l og Z ^ISC (Fig. 192), 

Ramus: Elementcer Gfometrie. \\ 
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og antages den tredie Side at vaere ZCSB''^ saa maa denne 

vaere saaledes bestemt, at den ved samme Construction som 

ved Probl. I giver Heldningen mellem de to forste Sider 

lüg den givne Z bAE. Man maa fölgelig afsaette Sß' af 

vilkaarlig Laengde, dernaest nedfaelde ß ' ^ - u S^ , om A med 

Radius AB' beskrive Halvcirklen B'bE og afsatte ZE^f t lüg 

den givne Heldning. Fra 6 nedfaeldes bO-^B'E^ og fra O 

nedfaeldes OC -^ SC. Man forlaenger OC indtil den i ß " 

traeffer Cirklen beskreven om S med Radius Sß ' . Man vil 

da have Z CSB'^ som den tredie Side, hvorefter man af de 

tre givne Sider ved Construction vil kunne hestemme de to 

andre Heldninger (Probl. I) . 

III. Af de to Sider og en modstaaende Heldning at 

bestemme den tredie Side og de to andre Heldninger. — 

De givne Sider vaere (Fig. 193) Z ^SC og ZCSB^ afsatte i 

samme Plan ASB., og den givne Heldning m.ellera CSB og 

den tredie Side vaere afsat, ligeledes i dette Plan, som ZCBC, 

og man antage CB-^SB, CC -^ BC, men Laengden SC er 

vilkaarlig. Tillige vaere opreist CA-x^SC og AC forlaenget 

til E saaledes at CE=CA. Ved Omdreining af det ret

vinklede Triangel ACS om CS vil CA beskrive Halvcirklen 

om Centrum C paa Diamelren ACE i et Plan - L SC, og 

denne Halvcirkel dreiet om ACE er nedlagt som AGFE i 

PL ASB. Planet lagt gjennem SB under Heldningen CBC 

mod PL ASB vil skjaere Planet af Halvcirklen over ACE og 

Planet lagt gjennem SC-i -PL ^ S ß , i et Punkt c, hvis Pro

jection paa PI. ASB er C, d. e. Punktet C" i den i samme 

Plan nedlagte Halvcirkel, eller C' i A cCB nedlagt i samme 

Plan ved Omdreining om Cß. Naar altsaa om C med Ra

dius CC beskrives Buen C C " til C" i Forlaengelsen af SC, 

og naar ACE forlaenges til D i Forlaengelsen af S ß , saa vil 

Linien DC^' kunne drages skjaerende Halvcirklen AGFE i F 
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og G, som ere de nedlagte Punkler f og g fra Halvcirklen 

paa ACE^ hvor denne Halvcirkel skjaeres af det Plan, som 

blev lagt gjennem SB. Oplösningen af Problemet er derfor 

dobbell , idet den tredie Side vil kunne have to Vaerdier, 

ZBSf og Z BSg. Da Sf=Sg = SA og fD = FD^ gD=^GD, 

saa naar om S med Radius SA beskrives en Cirkel og om 

D med Radier DF og DG beskrives Cirkler skjaerende den 

foregaaende i I og K^ saa haves Z DSI og Z DSK som 

begge Vaerdierne af den sögte Side. Af de tre Sider udledes 

dernaest de lo andre Heldninger (Probl. I). 

2 9 . Naar fra et Punkt S (Fig. 194) tre Linier ere 

dragne u d , SA, SB, SC, hvorved et tresidet Hjörne er be

stemt, hvis Sider ere ZASB, ZASC, Z BSC, saa vil et 

andet tresidet Hjörne S kunne bestemmes for det samme 

Toppunkt S, hvis Sider ere Supplemenler til Heldningerne i 

det forste og hvis Heldninger ere Supplemenler til Siderne i 

det forste. Opreises nemlig fra S Linien S a - L PI. ßSC til 

den Side hvor SA ligger, ligeledes Sb -^ Pl.ASC og S c - L 

P l . ^ S ß , idet Sb og SB ligge paa samme Side af PI. ^SC, 

ligesaa Sc og SC paa samme Side af PL- lSß , saa er Z bSc 

lüg Supplementet til Heldningen mellem Siderne ASB og ASC 

af det forste Hjörne, ligeledes ZaSc og ZaSb Supplementer 

til Heldningerne ( ^ S ß . ß S C ) og (ASC BSC). Naar nemiig fra 

et Punkt beliggende mellem Planerne ASB og ASC Perpendi

culaerer nedfaeldes paa d isse , saa bliver en ^'inkel bestemt, 

som er lüg Z^bSc (Art. 8, Till. 1, og ArL 11) og Supplement 

lil Heldningen (ASB. ASC) (Art. 2 1 , Till.). Da S c - i - P L ^ S ß , 

saa er Sc -^ SA, ligesaa Sb - L SA , fölgelig SA -i- PL bSc 

(ArL 3 ) , og paa samme Maade S ß - ^ P I . a S c , SC -^P\.aSb. 

Siderne af det forste Hjörne SABC ere derfor Sup|)lem<'nter 

lil Heldningerne i det andet Sabc, saa at der overho\cd 

i r 
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finder den Forbindelse Sted mellem Stykkerne i disse lo 

Hjörner, at Siderne og Heldningerne i det ene subtraherede 

fra 2R givo Heldningerne og Siderne i det andet, saa at 

Overgangen paa samme Maade skeer fra Stykkerne i det 

andet til Stykkerne i det forste. De kaldes derfor supple-

mentcere Hjörner. Herved erholdes Oplösningerne af de tre 

andre Problemer, naestefter de tre i Art. 2 8 , reducerede til 

de tre forste. Ere nemlig enten Hjörnets tre Heldninger 

givne, eller to Heldninger og den mellemliggende Side, eller 

to Heldninger og en modstaaende Side, saa ville Supple-

menterne hertil netop blive tre saadanne Stykker i det sup-

plementaere Hjörne, som vare opgivne i det Iste, 2det, 3die 

Problem, saa at de tre andre Stykker i dette Hjörne kunne 

bestemmes. Supplemenlerne til disse blive dernaest de sögte 

Stykker i det forste Hjörne. 

A n m . Et nsidet Hjörne, naar n > 3 , er ikke bestemt 

alene ved de n givne Sider; men kjender man f. Ex. 

alle n Sider og n — 3 Heldninger, ville de tre ube

kjendte Heldninger lade sig bestemme, ligesom naar i 

en plan Polygon, en nkant, de n Sider og n — 3 Poly

gonvinkler ere givne (iste Cap., Art. 64, VI, Anm.). 

Andet Afsnit. 

Polyedre. 

§ I. Congruents, Symmetrie; Prismer, Parallele-
pipeder, Pyramider. 

3 0 . Et Polyeder (polyedrum) er et Legeme begraendset 

af plane Flader. Da disse skjaere hinanden efter rette Linier, 
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bliver hele OverQaden sammensat af Polygoner, Sidefladerne 

(hedrae), hvoraf hvilkesomhelst lo sammenstödende have en 

Side tilfaelleds. Disse Sider kaldes Polyedrels Kanter (acies). 

I ethvert Toppunkt af en SideOade (Polygonvinklernes Top

punkter) maae stedse idetmindste tre Kanter stöde sammen, 

altsaa et Hjörne af Polyedret dannes. Efter Sidefladernes 

Antal benaevnes Polyedret som Tetraeder, Pentaeder, Hexaeder 

0. s. V. Tre Planer kunne kun danne et tresidet Hjörne, 

men et fjerde Plan, som overskjaerer Hjörnet, fuldender Be-

graendsningen af Telraedrel , som er indsluttet af fire Tri

angler (L Ex. Telraedrel SABC i Fig. 190). En Diagonal i 

et Polyeder er en ret Linie dragen mellem to Toppunkter, 

som ikke ligge i den samme Sideflade. — Et Prisma (prisma) 

er et Polyeder begraendset af to congruente Polygoner, Grund-

fladerne, hvis Planer og hvis eensliggende Sider ere parallele, 

og af Parallelogrammer, frenjkomne ved rette Linier dragne 

mellem Grundfladernes eensliggende Toppunkter. Efter An

tallet af Parallelogrammernc, det samme som Sideantaliet af 

hver Grundflade, kaldes Prismet tresidet, ßirsidpt, femsidet 

0. s. V. Afstanden mellem GrundQadcrnes Planer kaldes 

Prismeis Höide. Naar de Kanter, som forbinde eensliggende 

Toppunkter i Grundfladerne, ere pcfpendiculaere paa disses 

Planer , altsaa lige med Höiden, hvorved ogsaa Parallelo-

graramernes Planer blive perpendiculaere paa GrundILidernes, 

kaldes det et ret Prisma'^ men et Prisma, som ikke er rel, 

hedder et slijcevt Prisma. — Ere Grundfladerne i Prismet 

Parallelogrammer, saa al alle sex Sideflader ere Parallelo-

grammer, kaldes det et Parallelepipedum. Ere de sex Side

flader Rectangler, kaldes det et retvinklet ParalUlepipedum. 

Hertil hörer Cubus eller det regulcere Hvxacder, begraendset 

af sex ligestore Qvadrater, — En Pyramide (pyramis) er det 
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Polyeder, som fremkommer ved et Hjörne overskaaret af et 

Plan (f. Ex. SABCDEF i Fig. 188 og 189) , saa at det be

graendses af en Polygon, Grundfladen^ og af Triangler stillede 

om et faelleds Toppunkt, Pyramidens Toppunkt^ idet Grund

linierne ere Siderne i Grundfladen. Efter Antallet af Tri

anglerne, lügt Sideantaliet af Grundfladen, kaldes Pyramiden 

tresidet^ fiirsidet., femsidet o . s . v . , saa at den tresidede Pyra

mide er den samme som TetraedreL Toppunktets Afstand 

fra Grundfladens Plan kaldes Pyramidens Höide. En regulcer 

Pyramide er den, hvis Grundflade er en regulaer Polygon, 

idet tiilig'e Linien fra Toppunktet til Centrum i Grundfladen 

er perpendiculaer paa Grundfladen. Denne Linie, som er 

lüg Höiden, kaldes Pyramidens Axe. — Et Polyeder er con

vext, naar OverQaden ikke kan gjennemskjaeres af en ret 

Linie i flere end to Punkter, Det maa altsaa heelt ligge paa 

den ene Side af enhver Sideflade, og ikke kunne gjennem

skjaeres af nogen forlaenget Sideflade eller-Kant. I modsat 

Fald frembyder det Concaviteter i Henseende til visse Kanter 

og Hjörner, eller det er et concavt Polyeder. Ethvert Te

traeder er convext. 

3 1 . Theorem. To convexe Polyedre, som skulle have 

de samme Toppunkter,* maae falde sammen. 

Er det ene Polyeder construeret, og et andet skulde 

dannes for de samme Toppunkter, saa maatte ikke enhver af 

dets Sideflader gaae igjennem de samme Toppunkter, som 

bestemme en Sideflade af det forste, thi det künde da ikke 

vaere forskjelligt fra det forste. Altsaa maatte der gives 

Sideflader i det andet, som overskare Sideflader i det forste; 

men enhver saadan Sideflade i det andet vilde lade nogle 

Toppunkter falde paa den ene, andre paa den anden Side, 

og Polyedret künde fölgelig ikke vaere convext, hvad der 
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vilde vaere imod Anlagelsen. Altsaa kan kun et eneste con

vext Polyeder vaere bestemt ved de samme Toppunkter. — 

Det kan taenkes construeret ved at laegge et Plan gjennem 

tre naer ved hinanden beliggende Punkter , saaledes at de 

andre Punkter ikke komme til at ligge paa forskjellige Sider 

af Planet, men alle paa samme Side, eller blot nogle i Planet 

selv. Herved er en Sideflade bes temt , og naar et Plan, 

först stillet sammen med Forlaengelsen af denne Sideflade, 

dernaest böies om en af dens Kanter indtil det kommer til 

at indeholde et eller flere af de andre Punkter, vil en anden 

Sideflade, sammenstödende med den foregaaende, erholdes 

o. s. V. 

3 2 . Theorem. Naar to convexe Polyedre stillede paa 

raodsatte Sider af det samme Plan have Toppunkterne sym

metriske med Hensyn til de t te , saa maae de tilsvarende 

Sideflader i disse to Polyedre vaere congruente, og alle til

svarende Heldninger i dem ligestore, 

ABCDE (V\g. i^o) vaere det Plan, mod hvilket Polyedrcne 

ere stillede symmetrisk lil begge Sider. M, N, P vaere tre 

Toppunkter af det ene , iJP, iV, F ' de dermed symmetriske 

Topj)unkter af det andet , saa at MM\ NN', PP' skjaere 

PL ABCDE perpendiculaert i »n, n , p, samt Mm ==̂  M'm, 

]Sn = N^n, Pp =^ P^p. Trapeziet niM'NUi dreiet om mn maa 

da kunne bringes til Daekning med Trapeziet mMNn^ saa at 

man har M'N' = MN, ligesaa M'P' = MP og N'P'^NP. 

Fölgelig A M'N'P' ^ A MNP. Dette gja>lder om elh\ert 

Triangel bestemt ved Ire Punkler paa den ene Side, og det 

tilsvarende Triangel bestemt ved de Ire tilsvarende Punkter 

paa diMi anden Side. Det vil altsaa kunne specielt a iuendes 

paa alle de Triangler, som udgjöre Sidefladerne eller i luilke 

Sidefladerne \cd Diagonaler kunne oplöses: men det kan 
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tillige bevises, at naar fire Punkter paa den ene Side, 

^ 5 - ^ , P, Q^ ligge i eet Plan, maae de tilsvarende paa den 

anden Side, JW', ^ ' , P ' , Ö', ogsaa ligge i eet Plan. Man har 

nemlig, formedelst Trianglernes Congruents, Z MNP = 

ZM'N'P'^ ZPNQ = ZP'N'Q'^ ZMNQ = ZM'N'Q', des

uden ZMNQ= ZMNP-j- ZPNQ^ fölgelig ogsaa ZM'N'Q' 

= ZM'N'P' -j- ZP'N'Q'., hvoraf sluttes, at disse Ire sidste 

Vinkler maae ligge i eet Plan, thi ellers vilde de indslutte 

et tresidet Hjörne, og man maatte da have ZM'N'Q' <Z 

AM'N'P'+ ZP'N'Q' (Art. 2 i). Fölgehg maae alle Side

fladerne i det ene Polyeder vaere congruente med de til

svarende Sideflader i det andcL At Heldningen mellem to 

Sideflader i det ene er lüg Heldningen mellem de tilsvarende 

i det andet, vil kunne sees ved Betragtning af to sammen

stödende Triangler i de to Sideflader, f. Ex. A MNP og 

A PNQ^ og de tilsvarende A M'N'P' og A P'N'Q'^ thi da 

de tre Sider i Hjörnet N ere de samme som de tre Sider i 

Hjörnet iV', saa er Heldningen mellem A MNP og A PNQ 

eller mellem de Sideflader, hvortil de höre , lüg den til

svarende Heldning i det andet (Art. 26). 

Ti l laeg 1. Ethvert Hjörne i det ene Polyeder er sym

metrisk med det tilsvarende i det andet. Stilles de sammen 

paa en hvilkensomhelst Sideflade af det ene og tilsvarende 

af det andet, til modsatte Sider, blive alle Toppunkterne 

udenfor denne Sideflade i det ene stillede symmetrisk med 

de tilsvarende i det andet. De to Polyedre kaldes derfor 

symmetriske Polyedre. 

Til laeg 2. Til et hvilketsomhelst convext Polyeder kan 

kun svare et eneste, som dermed er symmetrisk. 

A n m . Man kan laenke sig PI. ABCDE som den blanke 

Overflade af et Speil; et hvilketsomhelst System af 
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Punkter med tilhörende Linier og Flader stillet foran 

dette Plan vil give den tilsvarende symmetriske Figur 

som Speilbillede. 

3 3 . Theorem. To Prismer ere congruente, naar i det 

ene tre i et Hjörne sammenstödende Sideflader ere slykke-

viis congruente og eensstillede med Ire i et Hjörne sammen

stödende Sideflader i det andet. 

I Hjörnet ß (Fig. 196) af det ene Prisma sammenslöde 

Grundfladen ABCDE og begge Parallelogrammernc BF og 

BH, som ere congruente og eensstillede med de i Hjörnet 

b sammenstödende Sideflader abcde, bf og bh af det andet. 

Bringes Grundfladen ABCDE til Daekning med abcde., maa 

det tresidede Hjörne ß falde sammen med Hjörnet b, altsaa 

Parallelogrammernc BF og HH med bf og bh. Fölgelig maa 

FG daekke fg og GH daekke gh. Grundfladen FGHIK maa 

altsaa ogsaa daekke fghik., thi de ere begge congruente med 

deres modstaaende Grundflader ABCDE og abcde, som ere 

givne at vaere congruente med hinanden. Det ene Prisma 

vil altsaa fuldstaendigen daekke det andet. 

T i l l aeg . To rette Prismer, hvis Grundflader ere con

gruente og som have samme HÖide, ere congruente med 

hinanden. 

3 4 . Theorem. I et Parallelepipedum ere hvilkesomhelst 

to modstaaende Sideflader congruente og deres Planer og 

eensliggende Sider parallele, 

I Parallelepipedet AG (Fig. 197) vaere AC og EG Grund

fladerne, altsaa to med hinanden congruente Parailelogram-

mer, som have deres Planer og eensliggende Sider parallele. 

Den samme Stilling have ogsaa de andre Sideflader to og 

to mod hinanden, LEx. AH og BG, thi AD^BC, AE^BF, 

fölgelig Z EAD = Z FBC og PL AH zh PL BG (Art. 14). 
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Da AH og BG ere Parallelogrammer, i hvilke to sammen

stödende Sider og den mellemliggende Vinkel ere stykkeviis 

ligestore, maae de vaere congruente. Det samme bevises paa 

samme Maade om Parallelogrammerne AF og DG. 

Til laeg 1. I Parallelepipedet kunne hvilkesomhelst to 

modstaaende Sideflader betragtes som Grundflader. 

Ti l laeg 2. Naar tre Linier gaae ud fra et Punkt uden 

at ligge i samme Plan, kan lil dem som tre sammenstödende 

Kanter bestemmes et Parallelepipedum ved gjennem Ende

punktet af enhver at laegge et Plan parallelt med det Plan, 

som er bestemt ved de to andre. 

3 5 . Theorem. 1 ethvert Parallelepipedum ere de mod

staaende Hjörner symmetriske, og de fire Diagonaler, som 

forbinde dem to og lo, overskjaere hverandre i deres faelleds 

Midtpunkt (Parallelepipedets Midtpunkt). 

De modstaaende tresidede Hjörner A og G (Fig. 197) 

ere symmetriske, thi ZEAD = ZFGC, ZEAB = ZCGH^ 

/ÜBAD = ZFGH (Art. 14), men disse Vinkler ere stillede 

i omvendt Orden om Toppunkterne A og G. Ligesaa ere 

Hjörnerne ß og f/, C og £ , D og F symmetriske. Da 

AE^CG., er AEGC et Parallelogram, saa at Diagonalerne 

AG og EC skjaere hinanden i deres faelleds Midtpunkt (Iste 

Cap., ArL 44 ) , ligesaa Diagonalerne AG og BH i Parallelo

grammet ABGH, BH og DF i Parallelogrammet BDHF, eller 

de fire Diagonaler AG., EC^ BH^ VF gaae alle gjennem eet 

Punkt og halvere hverandre. 

3 6 . Theorem. Et Plan lagt gjennem to modstaaende 

Kanter af et Parallelepipedum deler det i to tresidede, med 

hinanden symmetriske. Prismer. 

Planet BDHF (Fig. 197) deler Parallelepipedet AG i to 

tresidede Prismer, thi BD og FH ere eensliggende Diago-
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naler i de to med hinanden congruente Parallelogrammer 

AC og £ff , fölgelig A EFH ^ AABD; desuden ere disse 

Trianglers Planer og eensliggende Sider parallele, og de tre 

Sideflader AF, BH, DE ere Parallelogrammer. F'ölgelig er 

ABD EFH et tresidet Pr isma, hvilket paa samme Maade 

gjaelder om BCDFGH. — Paa Grundfladen ABD vaere con

strueret et tresidet Prisma ABDE^F^H^ symmetrisk med 

ABDEFH. Man har fölgelig Parallelogrammerne AF' og AF 

congruente (Art. 32) , men AF^GD, altsaa AF'<^GD^ lige

saa AH' ^ Gß og A ADB ^ A GEH. De Ire Sideflader, som 

stöde sammen i de tresidede Hjörner A og G ai Prismerne 

AF' og G D , ere fölgelig stykkeviis congruente, og lillige 

eensstillede. Altsaa ere disse Prismer congruente (Art. 33) . 

Det ene af dem AF^ er symmetrisk med ABDEFH, fölgelig 

er ogsaa det andet eller BCDFGH symmetrisk dermed. 

3 7 . Theorem. Parallele Planer, som gjennemskjaere et 

Prisma, frembringe som Snit congruente Polygoner. 

Prismet ABCDEFGHIK (Fig. 198) gjennemskjaeres af to 

parallele Planer , hvorved Polygonerne MNOPQ og mnopq 

fremkomme. Man har MN rh mu og NO 7 t no (Art. 11), 

altsaa MN = mn og NO = no ( i s t e Cap. , Art. 40 ) , og 

ZMNO = Zmno (Art. 14 , Till.). Ligesaa ere de andre 

Sider og Vinkler i de to Polygoner stykkeviis ligestore, 

altsaa disse Polygon er congruente. 

T i l l aeg . Ethvert Snit i et Prisma parallelt med Grund

fladen er congruent med Grundfladen. 

3 8 . Theorem. Naar en Pyramide gjennemskjaeres af et 

Plan parallelt med Grundfladen, blive de overskaarne Kanter 

og Höiden deelte propor tionalt^ og Snittel er en Polygon 

ligedan med Grundfladen. 

Pyramidens Toppunkt \xre S (Fig. 199), Grundfladen 
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ABCDE., Snittet af et Plan parallelt med Grundfladen vaere 

ahcde^ saa at Kanterne SA^ SB^SC^... skjaeres i a, 6, c, . . . , 

Höiden SO skjaeres i o. Gjennem S kan et Plan laegges 

parallelt med Grundfladen, og man maa da have (Art. 16) 

^ = = f ^ = £ - - - ' = l^- 'Tülige er AB^ab, BC^be,... 

(Art. 11) , altsaa ^ = ^ = f̂  ( i s te Cap., ArL 76 , Tül. I j^ 

altsaa ^ = f ^ = £ ^ . . . , desuden ZABC=Zabc. ZBCD = 
ab bc cd ' ' 

Zbcd,... (Art. 14, Till.), eller de to Polygoner ere ligedanne. 

Til laeg. Arealerne af to parallele Snit i en Pyramide 

forholde sig som Qvadraterne af de Stykker, de afskjaere af 

en Linie fra Toppunktet. 

3 9 . Theorem. Naar to Pyramider med samme Höide 

ere stillede til samme Side med Grundfladerne i samme 

Plan, og gjennemskjaeres af et dermed parallelt Plan, blive 

Snittene Polygoner, hvis Arealer forholde sig som Grund

fladernes Arealer. 

Toppunkterne vaere S o g r ( F i g . l 9 9 ) , GrundDaderne^ßCÖ^T 

og XVZÜ, hvis Arealer betegnes P og Q, Snittene abcde og 

xyzu, hvis Arealer betegnes p og q. Man har ABCDEr<iabcde 

(Art. 38), altsaa ^ = ^ , ligesaa -J = ^ ; me" t»»'Se er 
AB SA TX XY f;-, , ; ^ P Q 

ab Sa Tx scy 
, fölgelig - = 7 

§ II. Sammenligninger i Störreise; Volumen. 

4 0 . Theorem. De to symmetriske tresidede Prismer, 

hvori et Parallelepipedum kan deles, ere ligestore. 

Parallelepipedet AG (Fig. 200) er ved Planet BFHD 

deelt i de to symmetriske tresidede Prismer (Art. 36) . 

Gjennem B og F laegges Planer perpendiculaere paa BF, 

hvorved de med BF parallele Kanter eller deres Forlaengelser 

skjaeres i a, d, c og e, h, g. De skjaerende Planer ere paral-
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lele (Art. 10) , altsaa Snittene aBcd og eFgh congruente (Art. 37 ) . 

De ere lillige Parallelogrammer (Art. 11), ligesaa BaeF, BcgF., 

cdhg, adhe, saa at ag er et Prisma, og tilmed et ret Prisma. 

Ved Planet BFHD er det fölgelig deelt i lo rette tresidede 

Prismer. Det skjaeve tresidede Prisma ABDEFH er ligestorl 

med det rette tresidede Prisma aBdeFh; thi de have et fael

leds Stykke ABDeFh, og det kan bevises, at deres andre 

Stykker aBdDA og eFhHE ere congruente. Man har nemlig, 

som modstaaende Sider i Parallelogrammer, AE = BF = ae, 

fölgelig AE — Ae = ae — Ae eller eE = aA, og paa lige Maade 

Hh=^Dd. ^ Bringes altsaa det överste Stykke til Daekning 

med det nederste ved at stille Grundfladen, A eFh, paa den 

dermed congruente Grundflade, AaBd, saa vil eE falde henad 

aA., efterdi eE -^ P\.eFh og a ^ - L P l . a ß d , men tillige vil E 

falde paa A formedelst eE ^^ aA. Ligesaa vil H falde paa 

D, fölgelig EH paa AD, FH paa BD, eller det överste 

Stykke falder aldeles sammen med det nederste. Det skjaeve 

Prisma ABDEFH er fölgelig ligestorl med det rette aBdeFh^ 

og paa lige Maade det andet skjaeve Prisma BCDFGH lige-

«lort med det andet rette Prisma BcdFgh. Da nu begge de 

rette Prismer ere congruente (ArL 33 , Till.), maae de to 

skjaeve Prismer vaere ligestore. 

T i l l a e g . Ethvert tresidet Prisma >lßDF:Fff er lügt Halv-

parlen af Parallelepipedet AG construeret paa det tresidede 

Hjörne med Prisraets Kanter AB, AD, AE (ArL 3 1 , Till. 2). 

4 1 . Theorem. To Parallelepipeder, som have samme 

Höide og samme Grundflade, ere ligestore. 

Parallelepipederne AG og AL (Fig. 201) stillede til samme 

Side af den faelleds Grundflade ABCÜ have de andre Grund

flader i samme Plan. Man antage tillige, at de ligge mellem 

de samme Paralleler, nemlig EFGH og IULM, idet IKogML 
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Hgge i Forlaengelserne af EF og HG., men iövrigt kan IM 

enten falde udenfor EFGH eller paa FG eller mellem FG 

og EH. De to tresidede Prismer AEIDHM og BFKCGL ere 

congruente (ArL 33). Subtraherede fra det hele Polyeder 

ADHEBCKL maae de fölgelig give som ligestore Differentser 

Parallelepipederne AL og AG. — Antag dernaest, at Paral

lelepipederne AG og AL (Fig, 202) stillede til samme Side 

af den faelleds Grundflade ABCD have de andre Grundflader 

EFGH og IKLM i samme Plan men mellem forskjellige Pa

ralleler. Man. har IK^AB^EF^ ligesaa KL^EH^ saa 

at Forlaengelserne af Siderne IM, KL., EF., GH give ved 

Overskjaeringerne et Parallelogram NOPQ congruent med 

Grundfladerne i AG og AL^ desuden stillet haade med EFGH 

og med IKLM mellem de samme Paralleler. Parallelepipedet 

ABCDNOPQ maa fölgelig vaere ligestorl baade med AG og 

med AL. Altsaa ere AG og AL ligestore. 

4L2. Theorem. Ethvert Parallelepipedum kan forvandles 

til et retvinklet af samme Störreise, med samme Höide og 

ligestor Grundflade. 

Parallelepipedet AG (Fig. 202) er forelagL Fra A^B^C^D 

opreises Perpendiculaererne paa Grundfladen AI^ BK, CL, DM., 

som i / , TT, I , M afskjaeres af PL EFGH. Parallelepipedet 

AG er altsaa forvandlet lil et andet AL (Art. 41) , i hvilket 

de fire Sideflader AK., BL., CM^ DI ere Rectangler. Dersom 

altsaa Grundfladen AC er et Rectangel, vü AG vaere for

vandlet til et retvinklet Parallelepipedum AL., der har samme 

Höide og samme Grundflade som AG. — Er derimod AC 

ikke et Rectangel, saa forvandles det tu et Rectangel AONB 

(Fig. 203) paa samme Grundlinie ^ ß og med samme Höide, 

idet AO og BN nedfaeldes perpendiculaert paa CD. Fra O og N 

opreises perpendiculaert paa Grundfladens Plan OQ og NP^ 
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beliggende i VLCDLM (ArL 20, Till .) , saa at de traeff̂ e ML 

eller dens Forlaengelse i Q og P, og man drager QI og PK. 

Herved fremkommer et Parallelepipedum AP^ som er ret

vinklet; thi Grundfladen AN og Sidefladerne AK, BP, NQ^ Ol 

ere alle Rectangler ifölge Constructionen, ligeledes / P (Art. 37). 

Betragtes de modstaaende Sideflader AK og NQ som Grund

fladerne i AP, AK og CM som Grundfladerne i AL (ArL 34, 

Till. 1 ) , haves AP =^ AL (Art. 4 1 ) , saa al det givne Paral

lelepipedum AG (Fig. 202) er forvandlet lil det retvinklede AP 

med samme Höide = AI og ligestor Grundflade, AC ^= AN. 

4 : 3 . Theorem. To retvinklede Parallelepipeder forholde 

sig lil hinanden som Produkterne af Grundflade og Höide. 

To retvinklede Parallelepipeder med samme Grundflade 

forholde sig lil hinanden som Höiderne; thi naar paa et 

Rectangel ABCD (Fig. 204 ) som Grundflade et retvinklet 

Parallelepipedum Ac er opreist med Höiden Aa, saa vil ved 

Forlaengelserne af Aa til e og E dette Parallelepipedum voxe 

lil Ag og AG, og lil de ligestore Tilvaexter af Höiden ae = eE 

svare som ligestore Tilvaexter Parallelepipederne ag og'eG; 

thi de have samme Grundflade abcd og efgh (Art. 37) og 

samme Höide ae==eE, og ere fölgelig ligestore (ArL 41) . 

Fölgelig maa Parallelepipedet Ac vaere proportionalt med sin 

tilsvarende Höide Aa ( Is te Cap., Art. 60, Till.). Beviset for 

denne Saetning kan ogsaa föres aldeles analogt med det 

som er benyttet for Saetningen i Art. 60 i Iste Cap. — To 

retvinklede Parallelepipeder med samme Höide forholde sig 

lil hinanden som Grundfladerne; thi stilles de saaledes 

sammen (Fig. 205) , at Grundfladerne ABCD og DMNO have 

DO som en Forlaengelse af . ID, altsaa paa samme Maade 

de modstaaende Grundflader EFGH og HPQR, hvor HR er 

Forlaengelsen af EH., ligeledes DM og HP Forla?rigelsrr af 
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DC og HG, saa vil PI. BCGF forlaenget skjaere Parallelepipedet 

DQ og som Snit frembringe Rectanglet CKLG congruent med 

DORH (Art. 37). Herved frembringes et Parallelepipedum 

DL, hvis Sideflader DR og DG kunne betragtes som Grund

flader, som det har tilfaelleds den ene med DQ, den anden 

med AG. Fölgelig er | ^ ' = ^ og ^ = i ^ , hvoraf ved Mul

tiplication ^ = — ^ d. e. de to Parallelepipeder AG og 

DQ forholde sig som Arealerne af. deres Grundflader. — 

Haves endeligen to hvilkesomhelst retvinklede Parallelepipeder 

P og P ' , det forste med en Grundflade g og Höide h, det 

andet med en Grundflade g' og Höide h\ saa vaere et tredie 

retvinklet Parallelepipedum Q opreist paa Grundfladen g med 

Höiden h\ saa at man har ^ = = - ^ og - | r = - ^ , hvoraf ved 
' Q h' ^ P' g' ' 

Multiplication -^ = - ^ d. e. to retvinktede Parallelepipeder 

P og P ' forholde sig som Produkterne af Grundflade og 

Höide, 

Til laeg. To hvilkesomhelst Parallelepipeder forholde 

sig til hinanden som Produkterne af Grundflade og Höide 

<Art. 42). 

J:4L. Störreisen af det Rum, som et Legeme indtager, 

kaldes dets Volumen (Cubikindhold). Som Enhed herfor 

vaeiges den Cubus, i hvilken Kanten er Laengdeenhed, altsaa 

Sidefladen Enhed af Areal (Is te Cap., ArL 70) ; men for 

de retvinklede Parallelepipeder P og P' fandtes (Art. 43) 
p p* ^ 

— ^ = — , som maa vaere liigt^med et constant Tal p , det 

samme for ethvert Parallelepipedum, fölgelig P = pgh. Naar 

nu til A = 1 og gf = 1 skal svare P = l , maa man have 

p = l , altsaa P = gh, d. e. Parallelepipedet er lügt med 

Produktet af dets Grundflade og Höide^ det vaere iövrigt ret

vinklet eller ikke (Art. 4 3 , Till.). — Naar de i ethvert 

Hjörne af et retvinklet Parallelepipedum P sammenstödende 
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Kanter ere a, b, c, haves fölgelig P = abc^ og for en Cubus 

C, hvis Kant = a, haves C = a^ ^ hvoraf omvendt a = l /C. 

A n m . Er Foden Laengdeenhed, altsaa Qvadratfoden Flade

enhed, bliver Cubikfoden (cub') Enhed af Volumen, saa 

a t 1 cub' = (10^ og 1' = \/T7^, I D ' = (1 cub')T 

^ller 1 cub' = (1 D')f. E r Volumen af en Cubus 

lüg m c u b ' , hvor m er et reent Tal , saa er Kanten 

= { V ' , Sidefladen 1 ^ Q ' . — Cubikfoden deles i 1728 

Cubiklomer (cub") , Cubiktomen i 1728 Cubiklinier 

(cub'") . 

J : 5 . Theorem. Volumen af et Prisma er lügt Produktet 

af dets Grundflade og Höide. 

Et tresidet Prisma er lügt Halvparlen af et Parallele

pipedum med den samme Höide og en lo Gange saa slor 

Grundflade (ArL 40, Till.). Altsaa er det tresidede Prisma 

lügt Produktet af dets Grundflade og Höide. El hvilket

somhelst Prisma deles i tresidede med samme Höide ved 

Planer lagte gjennem alle de eensliggende Diagonaler i Grund

fladerne, hvorved disse deles i Triangler; det hele Prisma, 

liigl Summen af alle disse tresidede, er fölgelig ligestorl 

med Produktet af dets Grundflade og Höide. 

416. Theorem. To Pyramider med samme Höide for

holde sig som deres Grundflader. 

Pyramiderne P og p have samme Höide h, og deres 

Grundfladers Arealer veere A og a. Man antage — = ; / ( . 
p p 

Det skal bevises, at — = m. Dersom — var forskjellig fra 

m, künde man f. Ex. have -—7>m, saa at P — mp var en 

positiv Störreise, altsaa lüg med et Prisma paa Grundfladen .1 

med en vis Höide k, eller P—mp = kA. Stilles nu P og p med 

Grundfladerne paa samme Plan, idet de vendes til samme Side af 

dette,maae deres Toppunkter ligge i ctPlan parallelt mcdGrund-
Rumus : Elementcer Geometrie. ^O 
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fladernes Plan i Afstanden A, saa at en ret Linie af denne Laengde 

h kan opreises perpendiculaert paa de samme Planer afskaaren 

imellem dem. Deles denne Linie i n lige Dele, idet hver 

D e e l — / t < f t , saa haves P — m p > — J . Laegges gjennem 

alle Delingspunkter Planer parallele med Grundfladernes Plan, 

erholdes i P de med hinanden ligedanne Snit A, A^^ A^ ^ * ^ 

An—i') Og i p ligesaa a , a^ , a^^ . . . a^^i ^ hvor almindeligt 

^ = A = ^(Ar t .39) . M a n h a r ( A r L 3 8 , T i l L ) ^ ' = (^^^^^V 
ttp a "̂  -̂  ^ * ^ Ar, \ n—p I 7 

altsaa Ap^^<CApj men tillige ere disse Polygoner ligedanne, 

saa at man kan construere Polygonen Apj^i indeni .Ap lige

som ogsaa Ap udenom Ap^^., den ene eensstillet med den 

anden. Man kan fölgelig afsaette Prismerne mellem de samme 

to Planer, det ene med Grundfladen Ap., det andet med 

Grundfladen ^p+f, saaledes at det forste omslulter det af

skaarne Stykke af Pyramiden mellem Ap og Ap^iy det andet 

indsluttes deri. Lignende Constructioner kunne foretages 

mellem de samme Planer i den anden Pyramide. Afsaettes 

nu i den forste Pyramide P de n omsluttende Prismer, paa 

Grundfladerne J , J ^ , ^2^ • • • • ̂ n—75 med den faelleds Höide 

—/i, og i den anden Pyramide p alle de indsluttede Pris

mer mellem de samme Planer, med Grundfladerne a ^ j a g . . . . 

an~~i, (det sidste for a^ = 0 er forsvindende), saa ville 

Summerne S og s af disse to Raekker af Prismer give 

S=^^(A+A^ +A^ . . . + ^ « _ ^ ) > P , s = - ( a i + a2 . . . + a„_y)<p5 

fölgelig S — ms^=~AZ>P — mp; men dette er umuligt, 

efterdi man har P — mpZ>~A. Man kan altsaa ikke have 

— :>m. Lieesaa v i lde—<;m vaere umuligt, thi det maatte 
p p '^ j 

eive ^ > — o g til samme Tid 4 = " - Man maa altsaa nöd-
^ P m ^ A m 

vendigen have — = —. 
^ p a 

Ti l laeg . To Pyramider med samme Höide og ligestore 

Grundflader ere ligestore. 



179 

4 T . Theorem. Enhver tresidet Pyramide er lüg en 

Trediedeel af et tresidet Prisma med samme Grundflade og 

samme Höide. 

SABC (Fig. 206) er en tresidet Pyramide. Fra S dra

ges Linierne SE^BC^ SD^BA^ saa at A D S ^ ^ A ^ ß C , 

idet deres eensliggende Sider og deres Planer ere parallele 

(Art. 14) , eller ^ ß C D ß S er et Prisma, der har samme Grund

flade og Höide som Pyramiden SABC. Ved PL ASC er 

dette Prisma deelt i den tresidede Pyramide SABC og den 

fiirsidede Pyramide ACDES, hvis Toppunkt er S og hvis 

Grundflade er Parallelogrammet ACED. Drages Diagonalen 

CD og laegges et Plan gjennem S og CD ^ bliver denne fiir

sidede Pyramide igjen deelt i de to tresidede SACD og SCDE, 

som ere ligestore (Art. 46, Till .) , men den anden er lige

stor med den givne SABC^ idet Grundfladerne ere A DSE 

= A ABC og Höiderne ere Afstanden fra C tu PL DSE lüg 

Afstanden fra S til PL ABC Prismet er altsaa deelt i Ire 

ligestore Pyramider, eller enhver af disse, f. Ex. SABC, ud

gjör en Trediedeel af Prismet. 

T i l laeg 1. Den tresidede Pyramide er lüg ^ af Pro

duktet af dens Grundflade og Höide; og da enhver Pyramide 

kan deles i tresidede med samme Höide, idet Grundfladerne 

ere alle de Triangler, hvori den hele Grundflade kan oplö

s e s , saa er enhver Pyramide lüg ^ af Produktet af dens 

Grundflade og Höide eller lüg ^ af et Prisma med samme 

Grundflade og samme Höide. 

T i l l a e g 2. El hvilketsomhelst Polyeder udmaales i Vo

lumen ved at deles i Pyramider, hvilket kan skee paa for

skjellige Maader, L E x . ved at tage et Punkt indenfor 0 \ e r -

fladen som det faelleds Toppnnkt idet Grundfladerne ere de 

forskjellige Sideflader af Polyedret, hvorved erholdes saa 

1'2-
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mange Pyramider, som der er Sideflader. Man kan ogsaa 

tage et Toppunkt af Polyedret som Pyramidernes faelleds 

Toppunkt, hvorved erholdes saa mange Pyramider som der 

er Sideflader med Fradrag af dem^ der stöde sammen i det 

udvalgte Toppunkt. 

Ti l laeg 3. To med hinanden symmetriste Polyedre ere 

ligestore; thi oplöses det ene i lutter Pyramider, og det 

andet i alle tilsvarende, saa ere disse symmetriske med de 

forste, fölgelig ligestore med de forste (Art. 46, Till.). 

J : 8 . Theorem. En afstumpet Pyramide eller en pyra-

midalsk Truncus (truncus pyramidis), afskaaret af en Pyramide 

mellem Snittene af to parallele Planer, er bestemt i Volumen 

ved dens Höide, d. e. Afstanden mellem de to Planer, og 

ved begge Grundfladerne, d. e. Snittene af de samme Pla

ner : dette Volumen er saa stört som det af tre Pyramider 

tilsammen, bestemte ved den samme Höide og ved enhver 

af de to Grundflader og ved en Grundflade, som er lüg 

deres geometriske Mellemproportionale. 

Den tresidede Pyramide SABC (Fig. 207) skjaeres af et 

Plan parallelt med Grundfladen ABC^ hvorved som Snit er

holdes A abcroAABC^ og den hele Pyramide deles i den 

mindre Pyramide Sabc og Truncus abcABC Planet bAC de

ler Truncus i to Stykker: 1°. den tresidede Pyramide bABC^ 

der har til Grundflade A ABC og Höide tilfaelleds med Trun

cus, og 2^. den fiirsidede Pyramide baACc, som igjen ved 

Planet baC deles i de to tresidede, baAC og bacC I denne 

sidste kan A abc betragtes som Grundflade, C som Toppunkt, 

saa at Höiden er den samme som Höiden i Truncus. Dra

ges bD ^aA^ altsaa bD^Pl. aAC^ haves Pyramiden DaAC 

lüg Pyramiden baAC^ thi de have samme Grundflade A aAC 

og samme Höide. I Pyramiden DaAC kan A ACD betragtes 
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som Grundflade, a som Toppunktet , hvorved alter Höiden 

bHver den samme som i Truncus. A ACD er geometrisk 

Mellemproportional mellem A ABC og A abc. Da nemlig 

ZCAD^Zcab^ haves ( l s l e C a p . , A r L 8 6 ) ^ ^ = ^ ^ ^ = 4?5 
.Ml- A / 4 B C AB AB AC p.. . , . Z\ACD ^ABC 

men tillige er —-—- = ^ - — ^ —- = = - - fölgelig ^ ^ - ^ = / \ j rn* 
° £\ACD AD ah ac ^ o o ^abc A^ACD 

— Herved er Saetningen beviist om den tresidede Pyramides 

Truncus. For en hvilkensomhelst Pyramide maa dernaest 

det samme gjaelde; thi man kan antage en tresidet Pyramide 

med ligestor Grundflade og Höide stillet med Grundfladen 

paa samme Plan og vendt til samme Side, og dernaest gjen-

nemskaarel tilligemed den givne Pyramide ved et Plan pa

rallelt med Grundfladen. Da vil baade den tresidede Pyra

mide og den afskaarne Pyramide, fölgelig deres Differents 

eller den tresidede Truncus , vaere ligestore med den givne 

Pyramide, dens afskaarne Deel og dens Truncus, og tillige 

begge Grundfladerne have samme Arealer for den ene og 

den anden Truncus. 

4 0 . Theorem. Naar et tresidet Prisma skjaeres af et 

P lan , som har Heldning mod Grundfladens Plan og som 

skjaerer dette udenfor Grundfladens Perimeter^ saa vil det 

afskaarne Stykke mellem Grundfladen og Snittel, den pri5-

motiske Truncus (truncus prismatis) , vaere lügt Summen af 

de tre tresidede Pyramider, der have faelleds Grundflade 

med Prismetj og hvis Toppunkter ere de tre Vinkelspidser i 

SnitleL 

Prismets Grundflade vaere A ^ l ß C ( F i g . 206) og Snittet 

A DSE. Ved Planerne SAC og SCD deles den prismatiske 

Truncus i de tre Tetraedre SABC, SACD, SCDE. Del forste 

er en Pyramide paa Grundfladen ABC med Toppunkt i S. 

Det andet SACD = BACD, idet ACD er faelleds Grundflade, 

hvortil svarer samme Höide formedelst N ß r ^ P L . i C ß ; men 
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BACD kan ogsaa betragtes som opreist paa Grundfladen 

-4ßC med Toppunkt i D. Den tredie Pyramide SCDE = ASCE 

ved at betragte SCE som faelleds Grundflade, idet Toppunk

terne ere D og ^ , som give samme Höide; men tillige er 

ASCE^ABCE, idet ACE er faelleds Grundflade, hvortil 

svarer samme Höide formedelst Toppunkterne i S og ß. 

Fölgelig haves som den tredie Pyramide ABCE^ der kan be

tragtes som stillet paa ^ßC som Grundflade med Toppunkt i £ . 

Tillaeg 1. Er det givne Prisma ret, haves S ß , DA^ 

EC som Höiderne i de tre Pyramider, fölgelig Truncus 

= ^ A ABC. (SB + D J -f- EC). 

Tillaeg 2. Truncus af et hvilketsomhelst Prisma be

stemmes ved dens Oplösning i tresidede, svarende til de 

forskjellige Triangler, i hvilke man oplöser Grundfladen. 

§ III. Ligedanne Polyedre. 

5 0 . Haves et System af Punkter i Rummet tilligemed 

de derved besternte Linier, Flader og Vinkler, saa vil man 

stedse kunne taenke sig, ligesom for et System af Punkter i 

Planet (Iste Cap., Art. 88), et ligedannet System, hvor alle 

filsvarende Vinkler og Heldninger have samme Störreiser og 

Stillinger, medens alle eensliggende Linier, Flader, Legemer 

ere bestemte efter et givet Forhold ^ k^ Ä̂ , k^. Fra et vil

kaarligen udvalgt Punkt, der tages som begge Systemers 

faelleds Lighedspunkt, drages Linier ud til alle Punkter i det 

forste System, og paa disse Linier, eller deres modsatte 

Forlaengelser, afsaettes de tilvarende Laengder efter det givne 

Forhold k, hvorved alle tilsvarende Punkter erboldes i det 

andet System, som er eensstillet eller omvendt stillet med det 

forste, Disse to modvendt stillede Systemer dannede efter 

det samme Forhold ere aabenbart symmetriske (Art. 27). Det 
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vil lillige kunne bemaerkes, al naar visse Punkter i det givne 

System ligge i eet Plan, maae de tilsvarende Punkter i det 

dermed ligedannede System, bestemt ved den angivne Con

struction, ligeledes ligge i eet Plan , og de derved bestemte 

Polygoner vaere ligedanne. Dette fölger nemlig af Saet

ningen om parallele Snit i Pyramiden (Art, 38) , efterdi 

der paa en hvilkensomhelst Linie fra Lighedscenlret til et 

Punkt i det forste System i enhver af de lo modsalte Ret

ninger kun kan bestemmes et eneste Punkt efter det samme 

Forhold. — For Systemer i Rummel ville ligesom for plane 

Systemer Ligedanhed finde Sted alene formedelst et vist 

Antal af Betingelser, hvoraf med Nödvendighed alle de andre 

Betingelser folge , som i Forbindelse med de forste Betin

gelser udgjöre den fuldstaendige Ligedanhed. Med Hensyn 

til Polyedre vil dette kunne oplyses ved at gaae ud fra Te 

tra edret, ligesom man ved plane Figurer er gaaet ud fra 

Undersögelsen af Trianglers Ligedanhed. To Tetraedre ere 

ligedanne, naar de fire Sideflader af det ene ere ligedanne 

efter det samme Forhold med de fire Sideflader i det andet, 

idet deres Stillinger mod hverandre ere de samme i Ix'gge, 

endvidere de tilsvarende Heldninger have samme Stiirrciser i 

begge, og Hjörnerne i det ene ere congruente mtnl de til

svarende Hjörner i det andet. Af alle disse Betingelser ville 

nogle vaere lilstraekkelige, efterdi de nödvendigen medförc 

alle de andre. 

5 1 . Theorem. To Tetraedre ere l igedanne, naar de 

have to Sideflader stykkeviis ligedanne og eensstillede, og 

Heldningen imellem dem er den samme. 

I Tetraedrene (Fig. 208) SACC og TDEF ere A ABC 

C V D A D E F , A SABTO A TDE. og Heldiüngen af PL .IßC 

mod PL SAB lüg Heldningen af PL DEF mod PL TDE, tillige 
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ere disse Sideflader eensstillede. Man afsaette Ba = EDy 

Bc = EF^ Bs==ET^ og man drage ae., sa og sc. Tetraedret 

TDEF vil da vaere congruent med saBc; thi A DEF kan 

laegges paa A aBc (Iste Cap., ArL 16), og formedelst Held-

ningernes Ligestorhed PL DET falde paa PL aBs^ desuden 

ET henad Bs efterdi Z DET= ZABS^ endelig T i s for

medelst ET = Bs^ Da saaledes D, £ , F, T falde i a, ß , c, 5, 

maae disse lo Tetraedre vaere congruente (Art. 31). Frem

deies er Z Bac = Z EDF= Z BACj altsaa acz^AC; lige

saa asr^AS. Fölgehg P\. asc-=£::: P\. ASC (ArL 14) , saa at 

ogsaa CS rf= CS (Art. 11). Derfor A a^c CSD A ASC eller 

A D T F C N D A ^ S C (Art. 3 8 ) , samt A ßsc cxp A BSC eller 

A ETF?<c A BSC De fire Sideflader i Tetraedret SABC ere 

altsaa ligedanne med de fire i TDEF^ og deres gjensidige 

Stilling er den samme i begge Tetraedre. Fölgelig er ethvert 

af de fire tresidede Hjörner i det ene indsluttet af de samme 

Sider som det tilsvarende Hjörne i det andet, og da lillige 

Sidernes Stilling i begge Hjörner er den samme, ere de 

congruente (ArL 27). Enhver Heldning mellem to Sideflader 

i det ene Tetraeder er altsaa den samme som den tilsva

rende Heldning i det andet. 

Ti l laeg 1. Formedelst de eensliggende Trianglers Lige

danhed i de to Tetraedre SABC, TDEF haves ^ = ^ = ^ 

: = y p = — , d. e. Kanterne ere proportionale. 

T i l l a e g 2. Naar et Tetraeder skjaeres af et Plan pa

rallell med en Sideflade, saa er det afskaarne Tetraeder 

ligedant med det hele. Det samme gjaelder om en hvilken

somhelst Pyramide gjennemskaaren af et Plan parallelt 

med Grundfladen, hvilket indsees ved Oplösning i tresidede 

Pyramider. 
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5 2 . Theorem. To Tetraedre ere ligedanne, naar Kan

terne i det ene ere proportionale med de eensliggende Kan

ter i det andet. 

Formedelst Kanternes Proportionalitet ere Sidefladerne 

i det ene ligedanne med de tilsvarende i det andet, altsaa 

hvert Hjörne i det ene begraendset af de samme Sider som 

det tilsvarende Hjörne i det andet , og disse Sider eensstil

lede, altsaa de tilsvarende Hjörner congruente og de tilsva

rende Heldninger ligestore. 

5 3 . Theorem. To Polyedre ere l igedanne, naar alle 

Toppunkterne i det ene , betragtede som Toppunkter i for

skjellige Tetraedre paa en faelleds Grundflade, ere eenslig

gende med alle dem i det andet , bestemte som Toppunkter 

i tilsvarende Tetraedre paa en faelleds Grundflade, ligedanne 

med de forste Tetraedre. 

AABC (Fig. 209) vaere den faelleds Grundflade for de 

modstaaende Toppunkter i)/, N^ P, Q^ . . . i det ene Polye

der, A abc den faelleds Grundflade for de modstaaende Top

punkter m, n^ p, q, . . . i det andet , og ethvert af Tetrae

drene MABC, NAHC, PABC QABC, . . . er s^rskilt ligedan

net med det tilsvarende mabc, nabc, pabc, qabc,... Det 
M L r f - 1 1 u ' t AC M y }tP i\P . , . 

vu heraf forst kunne bevises, a t — = — = = — = — = . . . ; ihi 
' ac m n m p np 

formedelst Tetraedrenes Ligedanhed ere Heldningerne af 

Planerne MAC og NAC mod PL ABC de samme som Held

ningerne af Planerne mar og nac mod PL abc, fölgelig disse 

Heldningers Differents eller Heldningen af PL MAC mod PL 

NAC lüg Heldningen af PL mac mod PL nac, men tillige 

er A MACcs:? Amac og A A -̂ICcv) A nar, fölgelig Tetraedrene 
jtfV AC MNAC og mnac ligedanne (Art. 51) , alisaa ~ = — , tilli-e 

^ -̂  m Ti ac ' ^ 

'— = '—, Off saaledes ogsaa for hvilkesomhelst to and i eTon-
am ac ^ ° ^ ' 

punkter A, ß . C, M, N, . . . . , og to dermed eensligirende 
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udlagne af a, b, c, m, n, . . . . Altsaa haves — = — = — , 
mn mp np' 

eller A MNP co A mnp^ disse Triangler bestemte ved tre 

hvilkesomhelst Toppunkter af det ene System og de tre til

svarende af det andet. Altsaa er ogsaa Z PNM = Z pnm^ 

Z QNP = Z qnp, Z QNM ^ Z qnm^ saa at naar de fire 

Punkter il/, iV, P , Q ligge i eet Plan, maae de fire tilsva

rende m^n^p^q ligeledes ligge i eet Plan, thi i dette Til

faelde haves ZPNM + Z QNP = Z^ QNM., fölgehg Z pnm 

"}- Z qnp = Z qnm. Derimod naar de samme tre Vinkler i 

det forste System danne et tresidet Hjörne iV, saa maae de 

tre tilsvarende danne et dermed congruent Hjörne n (Art. 27). 

Naar de forskjellige Sideflader i det ene Polyeder ved Dia

gonaler deles i Triangler, saa ville enhver Sideflades tilsva

rende Triangler i det andet vaere ligedanne med de forste^ 

og ligeledes ligge i eet Plan, fölgelig udgjöre en Sideflade 

ligedant med den forste Sideflade. Begge Polyedre ere 

altsaa indsluttede af det samme Antal af Sideflader, som i 

det ene System ere ligedanne med dem i det an det ^ og 

have tillige samme Stilling mod hverandre i det ene System 

som i det andet. Tillige er ethvert Hjörne i det ene con

gruent med det tilsvarende i det andet, efterdi Siderne" ere 

de samme i begge, og folge paa hinanden i den samme 

Orden og Retning og under de samme indbyrdes Heldninger. 

Ti l laeg. Naar to Polyedre ere ligedanne^ ville hvilke

somhelst Diagonaler i det ene vaere proportionale med de 

tilsvarende i det andet^ og ethvert Tetraeder bestemt ved 

fire Toppunkter af det ene vil vaere ligedant med Tetrae

dret bestemt ved de tilsvarende Toppunkter i det andet. 

Oplöses det ene Polyeder i Pyramider, vil det andet kunne 

oplöses i tilsvarende Pyramider, som ville vaere ligedanne 

med de forste. 
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5 4 . Theorem. To ligedanne Polyedres Voluminer for

holde sig som Cuberne paa eensliggende Kanter. 

To ligedanne Pyramider kunne stilles sammen med Top

punkterne i samme Punkt S (Fig. 199), saa at Grundfladen af 

det ene abcde er et Snit i det andet parallelt med dets Grund

flade ABCDE. Deres Höider SO og So forholde sig som 

to tüsvarende Kanter^ g = ^ ( A r L 3 8 ) , Arealerne af Grund

fladerne forholde sig som Qvadraterne af de samme Kanter, 

-T7--^ = = ^ (Art. 38; Till .) ; altsaa Pyramidernes Forhold, eller 

Forholdet mellem Produkterne af Grundflade og Höide (ArL 

47 , Till. 1), er = 3 ^ . Da lo ligedanne Polyedre kunne op-

loses i eensliggende Pyramider, saa at enhver Pyramide i 

det ene er ligedan med den tilsvarende i det andet , og da 

Forholdet mellem hvilkesomhelst to tilsvarende Pyramider, er 

det samme^ efterdi Diagonalerne- i det ene Polyeder ere pro

portionale med de tilsvarende Diagonaler i det andet (Art. 

5 3 , Till.)^ saa maae Polyedrcne staae i samme Forhold til 

hinanden som lo eensliggende Pyramider, altsaa som Cu

berne af lo eensliggende Diagonaler eller Kanter. 

T i l l a eg . To eensliggende Diagonaler eller Kanter for

holde sig som Cubikrödderne af Voluminerne. 

A n m . Er Antallet af Hjörner i et Polyeder lügt S , og 

skal et andet Polyeder vaere ligedant dermed, saa 

udkraeves hertil Betingelser, hvis Antal findes saaledes. 

Den faelleds Grundflade for Tetraedrene, som bestemme 

Toppunkterne i det forste Polyeder (Art. 53) , kan va^re 

bestemt ved tre Toppunkter, som höre lil samme Side

flade. Det tilsvarende Triangel i det andet Polyeder 

skal vaere ligedant dermed, hvilket udfordrer 2 Be

tingelser. For ethvert af de andre S — 3 Hjörner 

udkraeves 3 Betingelser; thi for Tetraedret er ßet ingcl-
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sernes Antal 5 (Art. 51 og 52) ^ men for ethvert Te

traeder fragaae her de to Betingelser med Hensyn til 

den faelleds Grundflade. De Toppunkter, der ligge i 

samme Sideflade som d e , der bestemme den faelleds 

Grundflade, udkraeve ogsaa 3 Betingelser, nemlig to 

med Hensyn til Beliggenhed i Planet og en for at det 

ikke falder udenfor dette Plan. Det hele Antal af Be

tingelser er fölgelig 2 - f 3 ( S — 3 ) eller 3 S — 7 . Tri 

Bestemmelse af det enkelte Polyeder kraeves altsaa 

almindeligen SS — 6 Betingelser. Dog kunne visse 

Arter af Betingelser give Combinationer, som ere eens^ 

gjaeldende med andre, hvorved Antallet 3 S — 6 bliver 

utilstraekkeligt (ligesom f. Ex. Trianglet ikke er bestemt 

ved de tre Vinkler^ eller ved en Side^ den modstaaende 

Vinkel og den omskrövne Cirkels Radius). 

Tredie Afsnit. 

Cylindren^ Keglen^ Kuglen. 

§ I. Snit ved Planer; Udmaalinger af Areal 
og Volumen. 

5 5 . To ligestore Cirkler, om Centrerne c og C (Fig. 210)^ 

vaere afsatte i parallele Planer. Et Plan lagt gjennem cC 

skjaerer Cirklerne efter Radierne ca og CA., som ere ligestore 

og parallele (ArL 11), saa at aA'^cC Ved Omdreining af 

Planet erholdes paa samme Maade bB^cC Alle disse Li

nier aA., bB^j..^ svarende til ethvert Punkt i den ene og. 

det tilsvarende af den anden Cirkelperipherie, udgjöre en 
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krum Flade^ Cy linder fladen (superficies cylindrica)^ som i For

bindelse med begge Cirklerne indslutte et Legeme, Cylindren 

(cylindrus), Cirklerne kaldes Cylindrens Grundflader^ Af

standen mellem Grundfladernes Planer kaldes Cylindrens 

Höide^ Linien cC^ som forbinder Centrerne af Grundfladerne, 

hedder Axen, og enhver Linie aA mellem tilsvarende Punkler 

af Grundfladernes Omkredse hedder en Sidelinie. Cylinder-

fladen kan forlaenges udover Grundfladerne lil begge Sider i 

det uendelige, idet den taenkes frembragt ved en bevaegelig 

rel Linie, Generatrix, som glider paa Omkredsen af en fast 

Cirkel, Directrix., saaledes at den forbliver parallel med en 

given Linie. Ethvert Snit i Cylinderfladen ved et skjaerende 

Plan parallelt med Planet af Directrix er en Cirkel, ligestor med 

Direclrix og som har sit Centrum i Axen, thi hetragles Cir

klen om C som Directrix, og-drages gjennem C en Linie 

parallel med Generatrix, saa vil denne Linie og en vilkaar

lig Stilling af Generatrix kunne taenkes overskaarne i c og a, 

saa al cC^aA (ArL 13) , fölgelig ca =-C.^-d . e. a ligger i 

Omkredsen af en Cirkel beskreven i det skjaerende Plan om 

c med en Radius lüg Radius i Directrix. Er Cylindrens 

Axe cC perpendiculaer paa Grundfladernes Planer, altsaa lüg 

Höiden, ville Parallelogrammerne acCA, bcCB vaere Rectan

gler. Denne Cylinder kaldes en ret Cylinder og kan taenkes 

frembragt ved et Rectangel acCA (Fig. 211) dreiende sig om 

den ene Side cC, som bliver Axen, medens aA beskriver 

Cylinderfladen, ca og CA beskrive Grundfladerne. En Cy

linder, som ikke er ret, kaldes en skjoev Cylinder. To Cy-

lindre ere ligedanne, naar Axerne have den samme Heldning 

mod Grundflader» og staae i samme Forhold lil Radius i 

Grundfladen; thi Cylindren er aldeles bestemt ved denne 

Heldning og ved Laengderne af Axen og Radius. 
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5 6 . En Cirkel vaere afsat, om Centrum C (Fig. 212), 

og fra et Punkt S udenfor Cirklens 'Plan vaere Linier dragne 

til alle Punkter af Cirklens Omkreds, SA., S ß , SD., 

Alle disse Linier tilsammen udgjöre en krum Flade, Kegle-

fladen (superficies conica), som i Forbindelse * med Cirklen 

indslutte et Legeme, Keglen (conus). Cirklen kaldes Keg-

lens Grundflade, Punktet S dens Toppunkt, Afstanden fra S 

til Grundfladens Plan dens Höide., Linien SC^ mellem Top

punktet og Grundfladens Centrum, hedder ^^ren. Keglefladen 

kan forlaenges udover Toppunktet og udover Grundfladen til 

begge Sider i det uendelige, idet den taenkes frembragt ved 

en bevaegelig ret Linie, Generatrix.^ som glider paa Omkred

sen af en fast Cirkel, Directrix., idet den bestandigen gaaer 

igjennem et fast Punkt, ToppunkteL Ethvert Snit i Keglefladen 

ved et Plan parallelt med Planet af Direclrix er en Cirkel hvis 

Cenlrum er i Keglens Axe, f. Ex. Snittet abd, ved et Plan 

9 ^ P 1 . J ß D , skjaerende SA., SB., SD, SC i a, 6, d, c. Man 

har nemlig ca::^CA (Art. 11)^ saa at ca = CA .—^ der er 

den samme for b, d, . . . , eller disse Punkter ligge i Om

kredsen af en Cirkel, hvis Centrum er c. Dette gjaelder, 

hvad enten det skjaerende Plan, som i Fig., er imellem Di

rectrix og Toppunktet, eller paa den anden Side af Direc

trix, eller paa den anden Side af Toppunklet i den mod-

vendte Kegleflade. Er Keglens Axe SC perpendiculaer paa 

Grundfladens Plan, altsaa ligestor med Höiden, ville Tri

anglerne SCA, SCB, SCD, . . . vaere retvinklede og congruente, 

saa at SA = SB = SD . . ., som da kaldes Keglens Sidelinie 

eller Apothem, og Keglen selv kaldes en ret Kegle. Den kan 

frembringes ved et retvinklet Triangel SCA (Fig. 213) drei

ende sig om den ene Cathete SC, medens den anden Ca

thete CA beskriver Grundfladen, og Hypotenusen SA, Keglens 
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Sidelinie, beskriver Keglefladen. En Kegle, som ikke er 

ret, kaldes en skjcev Kegle. To Kegler ere l igedanne, naar 

Axerne have samme Heldning mod Grundfladen og staae i 

samme Forhold lil Radius i Grundfladen; thi Keglen er al

deles bestemt ved denne Heldning og ved Laengderne af 

Axen og Radius. — En afstumpet Kegle eller Kegletruncus 

(truncus coni) er det Stykke af en Kegle, som indsluttes af 

Keglefladen og lo Snit parallele med Directrix L Ex. 

abdABD (Fig. 212). Den har altsaa to parallele Grundflader., 

hvis Afstand kaldes Höiden i Truncus , og dens Axe er Li

nien cC, som forbinder Centrerne i Grundfladerne. Den 

rette Kegletruncus afskjaeres paa samme Maade af en ret 

Kegle og kan fölgelig frembringes af et Trapezium, hvis pa

rallele Sider ere perpendiculaere paa en af de lo andre 

Sider, idet Trapeziet dreies om denne Side, der antages 

fast, f.'Ex. Trapeziet acCA (Fig. 213). Den modstaaende 

Side beskriver den afskaarne Deel af Keglefladen, og kaldes 

Sidelinien i Truncus. 

5 T . Et Prisma er indskrevet i en Cylinder, naar dets 

Grundflader ere Polygoner indskrevne i Cirklerne, som ere 

Grundflader for Cylindren, saa at Prismets Kanter, som for

binde de eensliggende Vinkelspidser i Grundfladerne, ligge 

i Cylinderfladen. Et Prisma er omskrevet om en Cylinder, 

naar dets Grundflader ere omskrevne om Cylindrens Grund

flader, saa al Parallelogrammerne, der danne Sidefladerrn* af 

Prismet, röre Cylinderfladen längs med de rette Lirücr, som 

forbinde de eensliggende Rörings[)unkter i Grundfladerne. 

Paa lignende Maade kan en Pyramide va^re indskreven i eller 

omskreven om en Kegle, idet Pyramidens Toppunkt faid(*r 

sammen med Keglens Tojtpunkt^ og Pyramidens Grundflade 

er indskreven i eil er omskreven om Keglens Grundflade. 
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Ligeledes kan en pyramidalsk Truncus vaere indskreven i 

eller omskreven om en Kegletruncus. 

5 8 . Kuglen (sphaera) er et Legeme begraendset af en 

krum Flade, Kuglefladen (superficies sphaerica), hvis Punkter 

alle have den samme Afstand fra et indvendigt Punkt, Ku-

glens Centrum. Dette Legeme kan taenkes frembragt ved en 

Halvcirkels Omdreining om sin Diameter, saa at Halvcirklens 

Centrum bliver Kuglens Centrum. Enhver ret Linie fra 

Centrum i Kuglen til et Punkt i Overfladen kaldes en Radius 

i Kuglen. En ret Linie dragen gjennem Centrura og for

laenget paa begge Sider til Overfladen kaldes en Diameter i 

Kuglen. Alle Radier ere ligestore. Alle Diametre ere lige

store og lige med det Dobbelte af Radius. — Et Plan er 

rörende lil Kuglen, et Tangentplan, naar det kun har eet 

Punkt tilfaelleds med Kuglefladen, Röringspunktet^ men for

resten ligger udenfor denne Flade. For at et Plan kan have 

denne Stilling med Hensyn til et givet Punkt paa Overfladen, 

maa det vaere perpendiculaert paa Radius til dette Punkt, thi 

ethvert andet Punkt af Planet vil da have en Afstand fra 

Cenlrum, som er större end Radius (Art. 3 , Till. 1) og vil 

fölgelig ligge udenfor Kuglen. Et Plan, som gaaer igjennem 

et Punkt af Kuglefladen uden at vaere perpendiculaert paa 

Radius til dette Punkt, kan ikke längere Kuglen, thi Proje

ctionen af Centrum paa Planet vil ligge Centrum naermere 

end det forste Punkt, altsaa ligge indenfor Kuglefladen. Til 

ethvert Punkt af Overfladen kan altsaa kun drages et eneste 

Tangentplan. — Et Polyeder, hvis Toppunkter alle ligge i 

Kuglefladen, siges at vaere indskrevet i Kuglen; et Polyeder, 

hvis Sideflader alle längere Kuglen, siges at vaere omskrevet 

om Kuglen. — To Kugler röre hinanden i eet Punkt (have 
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faelleds Tangentplan lil dette), naar Centrernes Afstand er 

lüg Radiernes Sum eller Differents. 

5 0 . Theorem. Snittet i Kuglen ved et skjaerende Plan 

er en Cirkel. 

Alle Punkler i Kuglefladens Skjaeringslinie med Planet 

maae have lige Afstande fra Cenlrums Projection paa Planet; 

thi alle Radierne i Kuglen lil disse Punkler ere ligestore 

Skraalinier fra Centrum lil det skjaerende Plan (Art. 4. Till. 1). 

Skjaeringslinien er fölgelig en Cirkel, hvis Cenlrum er Kugle-

centrets Projection paa det skjaerende Plan. 

T i l l aeg 1. Er Kuglens Radius -—^r, det skjaerende 

Plans Afstand fra Centrum = 0 , Radius i Snittet =Q^ saa 

haves Q = yr-—d^, som er stedse större eftersom d er 

mindre, voxende nemlig fra ^ = 0 , som svarer til d ~= r, 

indtil g = r , svarende til d = 0. Den störste Cirkel paa 

Kuglefladen maa altsaa fremkomme, naar Planet laegges igjen

nem Kuglens Centrum. Denne, hvis Radius er lüg Kuglens 

Radius, kaldes en Storcirkel (circulus maximus); enhver anden 

Cirkel paa Kuglen hedder en lille Cirkel (circulus minor). 

Ti l laeg 2. En ret Linie kan ikke skjaere Kuglen i flere 

end to Punkter; thi et Plan lagt igjennem Linien maa have 

sin Skjaeringslinie med Kuglefladen gaaende igjennem Liniens 

Skjaeringspunkter, men flere end lo Punkter af en Cirkel

peripherie kunne ikke ligge i een rel Linie (det fölger ogsaa 

umiddelbart af Is te Cap., ArL 2 5 , Till. 3). En ret Linie 

kan vaare rörende til Kuglen, idet den kun har eet Punkt 

tilfaelleds med Kuglefladen, Röringspunktet, men iövrigt ligger 

udenfor Kuglen. Betiogelsen herfor er at den er perpendi

culaer paa Radius til dette Punkt, saa at de Linier, d(;r röre 

Kuglefladen i det samme Punkt, i alle deres Stillinger til

sammen udgjöre Tangentplanet til dette Punkt, 

fUnnus : I'Umcnlicr Geometrie, 13 
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Til laeg 3 . Gjennem tre Punkter paa en Kugleflade kan 

stedse drages en eneste bestemt Cirkelperipherie, heel be

liggende paa Kuglefladen. 

6 0 . Enhver Storcirkel deler Kuglen i to congruente 

Ilalvkugler. To forskjellige Storcirkler skjaere hinanden efter 

en Diameter i Kuglen, og dele hinanden i to Halvcirkler. 

To Punkter paa Kuglefladen, som ikke ere Endepunkterne 

af en Diameter, bestemme en Storcirkel, idet kun en eneste 

Storcirkel kan drages igjennem dem; efterdi Storcirklens 

Plan er bestemt ved disse to Punkter tilligemed Kuglens 

Centrum, som ere tre Punkter, der ikke ligge i een ret 

Linie. Storcirklens Bue mellem de to Punkter, regnet til 

den Side hvor den er mindre end en halv Cirkelperipherie, 

eller den tilsvarende Centrivinkel ved Kuglens Centrum 

mellem Radierne til disse Punkter, tjener til at maale deres 

Afstand fra hinanden paa Kuglefladen. Ere de to Punkter 

Endepunkterne af en Diameter i Kuglen, vil enhver Stor

cirkel , hvis Plan laegges gjennem denne Diameler, gaae 

igjennem de to Punkter, og disses Afstand fra hinanden paa 

Kuglefladen, maalt paa Omkredsen af en hvilkensomhelst af 

Slorcirklerne, som forbinde dem, er en halv Cirkelperipherie 

eller 180^, den störst mulige Afstand mellem to Punkler 

paa Kuglefladen. — Begge Endepunkterne af en Diameter i 

Kuglen siges at vaere Poler med Hensyn til alle de Cirkler 

paa Kuglefladen, der have deres Centrer i denne Diameter, 

eller, hvad der er det samme, have deres Planer stillede 

perpendiculaert paa denne Diameter. Ethvert Punkt i en lille 

Cirkel paa Kuglefladen har samme Afstand baade til den 

naermere og fjernere Pol; thi Radierne i Kuglen til alle 

Punkler af Cirklen ere Skraalinier med Hensyn til Cirklens 

Plan, der alle danne samme Vinkel mod Perpendiculaeren 
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nedfaeldt fra Kuglens Centrum paa Planet. Denne Vinkel 

regnet mod Perpendiculaeren eller dens modsatte Forlaengelse 

falder sammen med Afstandene lil de lo Poler, som udfylde 

hinanden lil 180°. Begge Polerne for en Storcirkel, eller 

Endepunkterne af den paa Storcirkelplanet perpendiculaere 

Diameter i Kuglen, have sammeAfstand = 9 0 ^ fra alle Punkter 

i Storcirklens Omkreds. En Storcirkel, som gaaer igjennem 

den ene Pol for en anden Storcirkel, maa gaae igjennem 

begge dens Poler; thi Storcirklens Plan gaaer igjennem Kug

lens Cenlrum, der ligger i een rel Liuie med begge Polerne. 

Naar en Storcirkel gaaer igjennem en anden Storcirkels 

Poler, saa ere begge Storcirklers Planer perpendiculaere paa 

hinanden (ArL 19). Naar Planerne af to Storcirkler ere per

pendiculaere paa hinanden, maa enhver af dem gaae igjennem 

den andens Poler (ArL 20, Till.). Fölgelig naar en Stor

cirkel gaaer igjennem en andens Poler, maa ogsaa den anden 

Storcirkel gaae igjennem den förstes Poler. 

O l . En Planfigur O.lßCD (Fig. 211) er mindre end 

Arealet af en hvilkensomhelst krumfladet Figur PABCD be

graendset af den samme Omkreds ABCD*^ thi skjaerende 

Planer i alle Retninger give et mindre Snit i Planfiguren end 

i den krumme Flade, L Ex. de rette Linier AOC, BOD ere 

mindre end de krumme Linier mellem samme Endepunkter, 

APC, BPD. Ligesaa naar lo krumme convexe Fladeßgurer 

paa samme Omkreds ere vendte iil samme Side, og den 

ene omslulter den anden, maa den ydres Areal vaere större 

end den indres; thi et skjaerende Plan vil i en hvilkensom

helst Retning give som Snit i Fladerne to convexe Buer 

mellem de samme Endepunkter, beliggende paa den faelleds 

Omkreds, og af disse Buer er den ydre större end den indre 

(iste Cap., ArL 122). Det samme gjcclder, naar drn \dre 

13* 
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og indre convexe Flade ere begraendsede af lo faelleds Om

kredse; ligesaa naar de ere de hele Overflader af to con

vexe Legemer, den ene omsluttet paa alle Sider af den 

anden, om ogsaa de beröre hinanden i visse Punkter, Linier 

eller Fladestvkker. 

6 2 . Theorem. CyÜndrens Volumen er. lugt Produktet 

af dens Grundflade og Höide. 

Betegnes Cyhndrens Volumen ved F , Arealet af dens 

Grundflade ved J , dens Höide ved Ä, maa man have V^=Ah. 

Dersom nemlig denne Ligning ikke fandt Sted, maatte man 

have enten V>Ah eller V<iAh. I forste Tilfaelde vilde Ah 

vaere Volumen v af en mindre Cylinder, der künde taenkes 

indsluttet i den givne, idet Axen er faelleds og Grundfladerne, 

concentriske med den givne Cylinders Grundflader, ere be

skrevne med en mindre Radius. Taenker man sig nu et 

Prisma indskrevet i den ydre Cylinder og omsluttende den 

indre, idet Prismeis Grundflader f. Ex. ere regulaere Poly

goner indskrevne i de ydre Cirkler og omsluttende de indre 

(jvL Iste Cap., Art. 123) , saa er dette Prismes Grundflade 

a mindre end den ydre Cylinders Grundflade -1, altsaa dets 

Volumen P eller ah<.Ah d. e. P < : ; ^ , men dette er umu

ligt efterdi v er en Deel af P. Antoges V<ZAhj maatte paa 

lige Maade Ah vaere lüg Volumen v af en större Cylinder, 

hvis Axe er faelleds med den givnes og hvis Grundflader ere 

Cirkler concentriske med og omgivende den givnes Grund

flader. Altsaa vilde et Prisma indskrevet som forhen i den 

ydre Cylinder og omsluttende den indre have en Grundflade 

a > i , fölgelig dets Volumen P = ah'2> Ah eller P > . v ; 

men dette er umuligt, efterdi P er en Deel af v. Man maa 

altsaa have F = = ^ / J , eller, naar r betegner Radius i Cy

lindrens Grundflade, 
V = nr%. 
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Ti l l aeg . To ligedanne Cylindre forholde sig som Cu

berne af deres Radier eller Höider: thi naar F, r , h for 

den ene svare til F', r', h' for den anden, haves —,^^.^ 

altsaa -—=3.—-=—-. Det samme Forhold haves mellem 

Cuberne af deres Axer, 

6 3 . Theorem. Arealet af den rette Cylinders convexe 

Overflade er lügt Produktet af Grund fladen s Peripherie og 

Höiden. 

Den convexe Overflade af en ret Cylinder er större end 

den convexe Overflade af ethvert indskrevet Prisma. ABCDEF 

og abcdef (Fig. 215) fremstille Grundfladerne af det indskrevne 

Prisma. Ethvert af Rectanglerne, Prismets Sideflader, som 

baAB, er mindre end den omgivende convexe Flade bestaaende 

af Cylinderstykket S =^ 6a.Jß tilligemed Cirkelsegmenterne axb 

og AXB (Art. 61) ; men det maa endogsaa v«re mindre end 

Cylinderstylvket alene. Antag, om muligt, dette Rectangel 

> S , altsaa AB.Aa = S~\-M, hvor M var et positivt Areal. 

Man forlaenge Aa og Bb lil Punkter a' og b' saaledes at 

Aa' = n.Aa og Bb' = n.Bb, hvor n er et hvilketsomhelst 

positivt heelt Ta l , og man give Cylindren og Prismet den 

samme Forlaengelse, hvorved det convexe Areal S udvides til 

S'= nS begraendset af b'a'AB. Man vil da have -lß.. ' la' = 

nAB.Aa = S'-{-yiM'^ men da n er vilkaarlig, kan man antage 

nM större end det dobbelte Segment axb, hvoraf vilde folge, 

at Rectanglet-Iß . - la ' blev större end dets omsluttende Fladfe 

sammensat af S' og de to ligestore Scgmentcr .LVß og axh, 

hvilket er umuligt. Man kan heller ikke antage Rectanglet 

lügt med det tilsvarende Cylinderstjkke, L E x , Rectanglet 

aeEA lügt Cylinderstykket afeEFA. Ai saettes nemlig LJior-

derne .IF, FE og de tilsvarende af, fe. haves Ai ~\- FE^ AE, 

altsaa Rectanglerne .1/' og Fe tilsammen stilrre end Rect-
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anglet Ae^ hvorimod Cylinderstykket Ae er lügt Summen af 

Cylinderstykkerne Af og Fe^ saa at disse sidste tilsammen 

maatte bhve mindre end Summen af de tilsvarende Rect

angler, altsaa idetmindste det ene af dem mindre end dets 

tilsvarende Rectangel; men dette blev forhen bevnst at vaere 

umuhgL Da saaledes de enkelte Cylinderstykker alle maae 

vaere större end deres tilsvarende Rectangler, vil ogsaa -ved 

Addition den convexe Cylinderflade vaere större end det ind

skrevne Prismes convexe Overflade. Ligesaa bevises, at den 

rette Cylinderflade er mindre end den convexe Flade af et 

omskrevet Prisma. Altsaa er saa meget mere den rette 

Cylinderflade större end den tilsvarende Overflade af ethvert 

indsluttet convext Prisma, og mindre end den af et omslut

tende. — At nu den rette Cylinders convexe Overflade vil 

vaere lügt Produktet af Grundfladens Peripherie og Höiden, 

bevises let antithetisk paa samme Maade som for Bestem-

melsen af Volumen (ArL 62). Betegnes Arealet ved S, 

Grundfladens Radius ved r , Höiden ved Ä, haves fölgelig 

S ^= 2nrh. 

Tillaeg. Arealerne af de convexe Flader af to lige

danne rette Cylindre forholde sig som Qvadraterne af deres 

Radier, Höider eller Axer. 

6 4 . Theorem. Keglens Volumen er lügt en Tredie

deel af Produktet af dens Grundflade og Höide. 

Beviset föres ganske paa samme Maade som for Cy

lindren (Art. 62) , idet en indskreven Pyramide her traeder 

istedetfor et indskrevet Prisma. Betegnes altsaa Keglens 

Volumen, Grundfladens Radius og Höiden ved v^ r, Ä, haves 

V = ^nr%. 

Tillaeg 1. Keglen er en Trediedeel af en Cylinder, 

der har samme Grundflade og Höide. 
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Ti l l aeg 2. To ligedanne Kegler forholde sig som Cu

berne af deres Radier, Höider eller Axer. 

6 5 . Theorem. Volumen v af en Kegletruncus, hvis 

Grundfladers Radier ere r og ^ og hvis Höide er h, be

stemmes ved 

V = ^7 r ( r^H-^-+rß ) / i . 

Den hele Kegle vaere SABD (Fig. 2 1 2 ) , den afskaarne 

Kegle Sabd, og Truncus abdABD^ Höiderne i disse SO = 

x-]-h, So = x^ oO^h. Et PL SC-4 lagt igjennem Axen .SC 

og Höiden SO skjaerer Keglefladen efter den rette Linie Sa-I 

og Grundfladerne efter ca og CJ, saa al ^ = -^ = ^ d. e. 
P X . PA , j rh i w L 

— = - 7 - 7 , som eiver x = - ^ - , x-f-h^ — • Altsaa haves 
r x-\-h ^ ° r—^ ^ ' r—o 

Truncus, lüg Differentsen af begge Kegler, bestemt ved 

V = ^n[r\x-\-h)—Q-X'] = ^7r'^_^ h = •^7z(r-4-^^-f-r^)/i. 

A n m . Del samme udkommer ved at bemaerke, at en 

Kegle er lüg en Pyramide med samme Höide og lige

stor Grundflade (Art. 4 7 , Till. 1 og Art. 6 4 ) . og al 

Arealerne af de parallele Snit i en Kegle ligesom i en 

Pyramide forholde sig som Qvadraterne af de tilsvarende 

Höider eller Afstande fra Toppunktet. Heraf fölger, at 

i en Kegle og i en Pyramide, der have ligestor Grund

flade og Höide, blive ligestore ^'oIumina afskaarne ved 

Planer dragne parallele med Grundfladeiiie i lige Af

stande, saa al en Kegletruncus maa bestemmes ved 

dens Höide og Arealerne af dens Grundflader paa 

samme Maade som den pyramidalske Truncus (Art . IS) . 

6 6 . Theorem. Arealet af den convexe Flade at en rel 

Kegle er lügt det halve Produkt af Grundfladens Peripherie 

og Sidelinien. 

Arealet at den convexe Flade af en Kegle er mindre 

end det af den convexe Flade af en Pvramide (eller Ivegle). 
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der har samme Toppunkt som Keglen og hvis Grundflade, 

beliggende i samme Plan som Keglens Grundflade, heelt 

omslulter denne. Naar nemlig Keglen og Pyramiden sam-

mensaetles med en dermed congruent Kegle og Pyramide, 

vendte lil modsat Side, idet Grundfladerne af de sidste falde 

sammen med dem af de forste, saa ville hegge de ligestore 

Kegleflader tilsammen udgjöre en Flade, der er heelt om

sluttet af, fölgelig mindre end, den Flade, der er sammen

sat af de to ligestore Pyramideflader (ArL 61). Ligesaa er 

Arealet af den convexe Flade af en Kegle större end Arealet 

af den convexe Flade af en indsluttet Pyramide (eller Kegle), 

hvis Toppunkt falder sammen med Keglens og hvis Grund

flade ligger heelt indenfor Keglens Grundflade i det samme 

Plan. — Den rette Kegles Grundflades Peripherie P og dens 

Side / maae bestemme Arealet af dens convexe Flade s^=^Pl; 

thi i modsat Fald maatte man have enten s^ ^Pl eller 

s<Z^Pl' I forste Tilfaelde maatte ^Pl fremstille Arealet af 

en mindre Kegle, der havde samme Toppunkt som den 

forste, men hvis Grundflade concentrisk med den förstes 

Grundflade var mindre end denne, og som havde en Side

linie l' < l. Om denne indre Cirkel omskriver man en regu-

lasr Polygon heelt omsluttet af den ydre Cirkel (jvf. Iste Cap., 

Art. 124), og paa denne som Grundflade antages en regulaer 

Pyramide opreist omskreven om den indre Kegle. Er p den 

regulaere Polygons Perimeter, vil Pyramidens convexe Flade 

vaere lüg ^^pl^ <Z^ Pl^ eller Pyramidefladen vilde vaere mindre 

end den indsluttede Kegleflade, hvilket er umuligt. Antoges 

dernaest s<:;^}^Pl^ maatte ^Pl vaere Arealet afen omsluttende 

ret Kegle, der künde have Toppunkt tilfaelleds med den 

forste, men med en större Grundflade concentrisk med den 

förstes Grundflade. Naar nu en regulaer Pyramide, hvis 
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Grundflades Perimeter =^p, omskreves som forhen den givne 

eller indre Kegle, men indsluttet af den ydre , vilde denne 

Pyramides convexe Flade vaere lüg l pl^ ^Pl^ eller Pyra-

midefladen vilde blive större end den omsluttende Kegle

flade, hvilket er umuligt. Man maa fölgelig have s = }rPl') 

eller, naar Grundfladens-Radius =^ r, Höiden =h, 

s = nr Yr- + h'^. 

6*?. Theorem. Arealet af den convexe Flade af en ret 

Kegletruncus er liigl Produktet af Grundfladernes Peripheriers 

halve Sum og Sidelinien. 

Er Höiden af Truncus lüg h, Radierne i Grundfladerne 

r og Q, vil Arealet vaere Differentsen af Arealerne af de to 

rette Kegleflader, hvis Grundfladers Radier ere r og p og 

hvis tilsvarende Höider ere - ^ og (jvf. Art. 65). Alt-

saa haves Arealet 5 af Truncus bestemt ved (Art. 66) 

eller s = 7r(r-l-^) l / ( r—5) -+ '*^ hvor 7i(r + p) er den halve 

Sum af Grundfladernes Peripherier og 1 (r—qi'-V-li^ er Side

linien. 

Ti l laeg 1. Arealet af Truncus er altsaa ogsaa lügt 

Produktet af Sidelinien og Peripherien af den Cirkid, som 

er Snit ved et skjaerende Plan parallelt med og i lige Af

stand fra begge Grundfladerne, altsaa den Cirkel som under 

Omdreiningen af Sidelinien om Axen beskrives af Sideliniens 

Midtpunkt; eller det er lügt et Trapezium, hvis parallele 

Sider ere lige med Grundfladernes Peripherier og have en 

Afstand lüg Sidelinien af Truncus. 

A n m . De fundne Formler for Kegletruncus (Art. 65 

og 67) indbefatte specielt de tilsvarende for C\ lindren 

(ArL 62 og 63) ved at Siette q = r^ og dem for 

Keglen (Art. 64 OA t>'>) ved at hielte p = 0. 
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6 8 . Da Cylinderfladen og Keglefladen begge frembringes 

ved en bevaegelig ret Linie, som bestandigen forflyttes saa

ledes i Rummet, at hvilkesomhelst to Stillinger, som ligge 

uendelig naer ved hinanden (consecutive Stillinger) falde i eet 

Plan, saa höre disse Flader lil dem, der kunne rulle paa 

Planet. Den convexe Flade bevaeges da henad Planet, saa

ledes at den beständigen rörer dette efter hele Laengden af 

en vis Stilling af Generatrix, hvorom den dreies, indtil den 

consecutive Slühng kommer i Beröring med samme Plan. 

Toppunklet af Keglen maa under denne Bevaegelse forblive 

i det samme Punkt af Planet. Prismer og Pyramider kunne 

paa samme Maade rulle paa Planet, idet bestandigen en af 

Kanterne, som ikke hörer til Grundfladerne, ligger i Planet, 

medens Prismet eller Pyramiden dreies om denne Kant 

hvorved den gaaer ud fra den Stilling, hvor Kantens ene 

hosliggende Sideflade ligger i Planet, indtil den hvor dens 

anden hosliggende Sideflade ligger i Planet, hvorefter Le

gemet omdreies om den folgende Kant, o. s. v. — Naar Cy

linderfladen, eller Keglefladen, taenkes gjennemskaaret efter 

en Generatrix, saa at Stykkerne paa begge Sider skilies fra 

hinanden, vil Fladen kunne udfoldes lil et Plan. For den 

rette Cylinder erholdes som Udfolding et Rectangel, hvis 

sammenstödende Sider ere Höiden og Laengden af Grund

fladens Peripherie. Udfoldingen af den rette Kegle er en 

Cirkelseclor, hvis Radius er Keglens Sidelinie og hvis Bue 

har samme Laengde som Grundfladens Peripherie, saa at 

naar r og Ä ere Keglens Radius og HÖide, altsaa Siden 

= l/r^+Zt'-^, bliver den udfoldede Bues Lagngde 2nr bestemt 

i Grademaal ved 360° - ^ ^ (Iste Cap., ArL 126, I). Skal 

LEx, Udfoldingen vaere en Halvcirkel, maa man have =h.i 

altsaa /t = y 3 r eller Höiden lüg Chorden til 120^ i Grund-
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fladen. Udfoldingen af den rette Kegletruncus erholdes ved 

Udfolding af den rette Kegle hvortil den hörer , saa at Ud

foldingen af Truncus er indeholdt i Secloren, som er Keg

lens Udfolding, indsluttet nemlig af Seclorens Bue og den 

dermed concentriske Bue , hvis Radius er den afskaarne 

Kegles Sidelinie. 

6 0 . Theorem. Arealet af hele Kuglefladen er lügt 

Produktet af Diamelren og Storcirklens Peripherie. 

Er en Halvcirkel afsat paa Diamelren AB (Fig. 216) 

om Cenlrum 0 , og ere i denne indskrevne ligestore Chorder 

efter hinanden mn, np, pq, saa vil ved Figurens Omdreining 

om AB Polygonlinien mnpq frembringe et Areal lügt Pro

duktet af MQj som afskjaeres af Diametren AB ved de ned

faeldte Perpendiculaerer mM og qQ^ og Peripherien af Cirklen, 

hvis Radius er Afstanden fra 0 lil enhver af de ligestore 

Chorder. Enhver Chorde mn beskriver nemlig ved Omdrei

ningen en ret Kegletruncus lüg Produktet af mn og Cirkel

peripherien beskreven af o , Midtpunktet i mn (Art. 67, 

Till. 1 ) ; men nedfaeldes oF-i_ AB^ nN -^ AB, mG - L nN. 

haves A OFo cv) A nGm (Iste Cap., ArL 8 0 ) . altsaa i ^ = _ ^ . 

som giver vin.Fo = mG.oO -= MN.oO. Produktet af mn 

og Cirkelperipherien beskreven med Radius Fo er fölgelig 

det samme som Produktet af MN og Cirkelperipherien, hvis 

Radius = Oo, Afstanden fra Centrum til de ligestore Chorder. 

Summen af Arealerne, beskrevne af mn, np^ pq, eller af den 

hele Polygonlinie, er altsaa lüg Produktet af MQ og Cirkel

peripherien med Radius Oo. Ere Chorderne Sider lil en 

indskreven regulaer Polygon, hvis Sideantal er lige. kunne 

A og B blive de yderste Punkter af Polygonlinien, som altsaa 

er Polygonens halve Perimeter. Ved Omdreiinngen om AB 

vil den da frembringe et Areal lügt I'roduktet af Diametien 
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^ ß og af Peripherien af Polygonens indskrevne Cirkel. — 

Heraf fölger, at Kuglefladens Areal S er lügt Produktet af 

Diamelren d og Storcirklens Peripherie p , S = dp. Antog 

man enten S <Z dp eller S >• dp, vilde man i begge Tilfaelde 

komme til Urimeligheder. I forste Tilfaelde vilde dp vaere 

Arealet af en större Kugle, frembragt af en Halvcirkel con

centrisk med og omgivende den givne Halvcirkel. Om

skreves om den indre Halvcirkel en regulaer Halvpolygon 

omsluttet af den ydre Halvcirkel, saa vüde ved Figurens 

Omdreining denne Halvpolygon frembringe et Areal = Dj), 

hvor D er Polygonens störste Diameter, men dette er umu

ligt, efterdi D^d, altsaa Dp^dp. medens dog dp = : Arealet 

af den ydre Kugle maatte vaere större end Arealet Dp. An

toges S'^dp^ maatte dp vaere Arealet af en mindre Kugle, 

frembragt af en Halvcirkel concentrisk med og indsluttet af 

den givne Halvcirkel. Omskrives atter om den indre Halv

cirkel en regulaer Halvpolygon omsluttet af den ydre Halv

cirkel, saa maa denne ved Omdreiningen frembringe et Areal 

= Dp', idet D er Polygonens störste Diameter og p ' Peri

pherien af den indre Cirkel. Da D <Z d og p^<Zp-) blev 

dette Areal mindre end dp, hvilket er umuligt, thi dp = 

Arealet af den indre Kugle maatte vaere mindre end det om

givende Areal Dp\ — Man maa fölgelig have S = dp, eller, 

naar Kuglens Radius = r, 

S = 47rr^. 

Tillaeg. Kuglefladens Areal er det fiirdobbelte af Stor

cirklens eller lügt Arealet af en Cirkel, hvis Radius er lüg 

Kuglens Diameter. Det er ogsaa lügt den convexe Flade af 

en ret Cylinder, hvis Grundflade er Storcirklen og hvis Höide 

er Kuglens Diameter (Art. 63) , eller Kuglefladen er ^ af 

denne Cylinders hele Overflade, sammensat af den convexe 
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Flade og begge Grundflader. Denne Cylinder frembringes 

ved Omdreiningen om AB af Rectanglet paa Diametren AB 

(Fig. 2 1 6 ) , idet den anden Side er lüg Radius -10, altsaa 

Halvcirklens omskrevne Rectangel. Den samme Cylinder er 

omskreven om Kuglen, thi idet dens Grundflader längere 

Kuglen i Diamelrens Endepunkter A og ß , vil dens krumme 

Flade längere Kuglen längs med Omkredsen af den Stor

cirkel, som har sine Poler i A og ß . 

T O . Det Stykke af Kuglefladen, som begraendses af 

Snittene af to parallele Planer, kaldes et Belle, eller en Zojie 

(zona), Afstanden mellem Planerne er Zonens Höide, de to 

parallele Cirkler, hvoraf den indsluttes, dens Grundflader. 

Naar det ene Plan längerer Kuglen, haves en Zone med een 

Grundflade eller en Kuglecalot, hvis Höide er det Stykke af 

Kuglens Diameter perpendiculaer paa Grundfladen, som denne 

afskjaerer paa den Side, hvor Calotten ligger. Denne Dia

meters Endepunkt i Calotten er Calottens Centrum eller dens 

Grundflades ene Pol. 

T l . Theorem. Arealet af en Zone er lügt Produktet af 

Zonens Höide og Storcirklens Peripherie. 

Calotten, som frembringes af ^^ Am (Fig. 216) ved Om

dreining om Diametren AB. maa vaere lüg Produktet af Ca

lottens Höide AM = h og Peripherien af Storcirklen, hvis 

Radius = AO. Antoges Calottens Areal mindre end dette 

Produkt, maatte det kunne udtrykkes ved Produktet ai AM 

og Peripherien af en mindre Cirkel om 0 . Deles Buen Am 

i ligestore Dele saa smaa, al deres Chorder falde mellem 

begge Cirkler, saa vil denne Raekke af Chorder danne cn 

Polygonlinie- som ved Omdreining om Diametren .Iß trcm-

bringer et Areal lügt Produktet af h og (;irkel()eriphcricn om 

0 indskreven i Poivgonlitüen (jvL Art. üil). altsaa et Areal. 
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der overstiger Produktet af h og den indre Cirkels Peri

pherie, der er det antagne Maal for Zonens Areal; men dette 

er umuligt, efterdi det omgives af Zonens Areal, begge be

graendsede af samme Omkreds. Heller ikke kan Calottens 

Areal vaere större end Produktet af h og Storcirklens Peri

pherie; thi da de to Calotter, som frembringes af de sup-

plemenlaere Buer Am og ßm, tilsammen udgjöre hele Kugle

fladen, som er Produktet af Diamelren AB og Storcirklens 

Peripherie (ArL 69), saa maatte under denne anden Forud-

saelning den anden Calot, svarende til >— ßm, vaere mindre 

end Produktet af dens Höide iWß, som udfylder h til hele 

Diamelren, og Storcirklens Peripherie. Altsaa er nödven

digen enhver Calot lüg Produktet af dens Höide og Stor

cirklens Peripherie. En Zone kan betragtes som Forskjellen 

mellem de lo Calotter, hvis Grundflader ere den ene og den 

anden Grundflade af Zonen. Da nu tillige Zonens Höide 

er Forskjellen mellem Höiderne af de samme Calotter, saa 

erholdes Zonens Areal lügt Produktet af dens Höide og 

Storcirklens Peripherie. 

Til laeg 1. Arealet af Zonen er lügt Arealet af den rette 

Cylinderflade, som de forlaengede Planer af Zonens Grund

flader afskjaere af Kuglens omskrevne Cylinder, hvis Grund

flader ere parallele med Zonens. 

Ti l laeg 2. Er Kuglens Radius = r , Calottens Höide 

= Ä, saa haves Calottens Areal s = 2nrh eller 5 = yra^, 

idet a = ]/2r/i eller lüg Chorden til Buen, som ved Om

dreining frembringer Calotten (thi Chorden til w Am i Fig. 

216 er geometrisk Mellemproportional til AB og i M , s. Iste 

Cap., Art. 85, Till. 2). Da Calotten begraendses af en Cirkel 

beskreven paa Kuglefladen med en Passeraabning lüg Chor

den a, idet den ene Passerspids er i Calottens Cenlrum J , 
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saa fölger, at Cirkelperipherier afsatte med samme Passeraab

ning enten paa Planet eller paa hvilkesomhelst Kugleflader, 

stedse begraendse ligestore Arealer af disse Flader. 

T S , Theorem. Naar et Triangel dreies om en udven

dig Axe, dragen gjennem dets ene Toppunkt, frembringer 

det et Legeme, hvis Volumen er lügt Produktet af Trianglets 

Areal og | af den Cirkelperipherie, som beskrives af Midt

punktet af den modstaaende Side til Toppunklet. 

A ABC (Fig. 217 og 218) dreies om Axen AN. Man 

nedfaelde BM-^ AN og CN ^ AN. Dersom BC z^ AN (Fig. 

217), ville Trianglerne ABM og ACN ved Omdreiningen frem-

bringe de rette Kegler, som ere lige med -^ BM^. AM og 

- | -ßM^. yliV (Art. 64), og Rectanglet ß.WCA' vil frembringe en 

Cylinder = Tißit/^. MiV (Art. 62) ; hvorefter denne Cylinder 

laegges lil den forste Kegle og den anden fradrages, hvilket 

giver Volumen af det Legeme, som A ABC frembringer, 

nemlig ^nBM^. MN eller | . 27TBM . l BM . BC^ hvor 27rßM 

er Cirkelperipherien, som ethvert Punkt af BC beskriver 

under Omdreiningen, og \BM. BC ^^ A ABC. — Ere BC 

og AN ikke parallele (Fig. 2 1 8 ) , forlaenges de til Skjaerings

punktet E, BC halveres i D , og man nedfaelder AF-^ BC., 

DP^AE^ CG^BM. Trianglerne ABM og BME give ved 

Omdreiningen rette Kegler, ligesaa .iCiY og CNE. Disse 

Kegler ere lige med ^B}P.AM, j^BM-.ME, ^ C . V ^ . I . V , 

— CS^'-ISE. Summen af de to sidste dragen fra Summen • » 

af de to forste giver det sögte Volumen, frembragt af AABC, 

nemlig V = ^ (BM^— CiV-).l£. Man har BM + CA' = 2 ÜP 

og BM~CN=BG, altsaa V = ^nDP. BG . AE, men ABCG 

TO AAEF giver ^ ^ ' = [ ^ , altsaa BC . AF = BG . AE, f(il-elif,̂  

r = ~nDP.BC.AF eller V ^ ^ .27iDP X \ BC. AF. hvor 

http://~nDP.BC.AF
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2nDP er Cirkelperipherien beskreven af Midtpunktet D i 

Siden ßC, og ^BC AF = A ^ßC. 

Tillaeg 1. Det samme Volumen er liigl Produktet af 

Trianglets Areal og den Cirkelperipherie, som under Om

dreiningen beskrives af Skjaeringspunktet for de tre Linier, 

dragne fra hvert Toppunkt til Midtpunktet i den modstaaende 

Side (Iste Cap., Art. 136, IV). 

Tillaeg 2. Naar AB=^AC, haves AABC^\AD.BC^ 

altsaa Y = ^nBP.AD.BC, men tülige er ABCGc^ AADP^ 

altsaa f ^ ^ ^ , fölgelig V = ^nCG.AD^^^nMN.^^^. 

Ti11 aeg 3 . Afsaettes i Halvcirklen paa Diametren AB 

(Fig. 216) de ligestore Chorder mw, wp, pq i hvilketsomhelst 

Antal, og er Oo Centrums Afstand fra disse Chorder, MQ 

Projectionen paa AB af Polygonlinien mnpq., saa vil ved Om

dreiningen om AB den polygonale Seclor Omnpq frembringe 

et Volumen 7= ^^MQ .Oo^. 

T 3 . En Kuglesector er det Legeme, som frembringes 

ved Omdreining af en Cirkelseclor om sin ene Radius, f. Ex. 

(Fig. 216) Secloren 0mA dreiet om OA. Den er altsaa en 

Deel af Kuglen, begraendset af en Kuglecalot og af en ret 

Kegleflade, hvis Toppunkt er i Cenlrum og hvis Grundflade 

er den samme som Calottens Grundflade. Planet af denne 

Grundflade deler Kuglesectoren i den rette Kegle og Kugle-

segmentet^ som er det Legeme, der frembringes af det halve 

Cirkelsegment, afskaaret ved Radius lil Buens Midtpunkt, 

omdreiende sig om denne Radius, f. Ex. AMm dreiet om 

AM^ som Segmentets Chorde afskjaerer af Radius til Midt

punktet af Segmentets Bue. 

Tdt. Theorem. Kugleseclorens Volumen er lügt en 

Trediedeel af Produktet af Kuglens Radius og Arealet af den 

tilhörende Kuglecalot. 
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Er Kuglens Radius r, Calottens Höide A, altsaa dens 

Areal 2nrh (Art. 71, Till. 2), maa man have Kugleseclorens 

Volumen v = ^r .2nrh eWev v==^nr'h. Fandt denne Ligning 

ikke Sted, maatte man have enten v<Z^nr'^h eUer v'^fnr^h. 

I forste Tilfaelde vilde |̂ 7rr-A vaere Volumen af den större Ku

glesector, som vilde frembringes ved Omdreiningen afen Sector 

concentrisk med den givne Seclor, men större end denne, hvis 

Bue altsaa for samme Centrivinkel vilde kunne afsaettes med en 

Radius ß ^ r . Hertil vilde ogsaa svare istedetfor A en Höide 

H=~h. Afsaettes i denne ydre Bue, deelt i ligestore Dele, 

en Raekke af ligestore Chorder, dannende en Polygonlinie, 

indsluttet af begge Buer, og antages Cenlrums Afstand fra 

hver Chorde = ^, saa vil den dertil svarende polygonale 

Seclor ved Omdreiningen frembringe et A^olumen ^=^nQ^H 

(Art. 72, Till. 3). Da (» > r og fl > Ä, vilde dette A'olu-

men overstige |-7rr^Ä, som antoges at vaere lügt den ydre 

Kuglesector, men dette er umuligt, efterdi det er kun en Deel 

af denne ydre Kuglesector. Man kan fölgelig ikke have 

v<Z^7tr%. Antoges dernaest ?;>|7Tr^/i, maatte |^7rr-/i vaere 

Volumen af en indre Kuglesector frembragt ved en mindre 

Sector concentrisk med den givne. I den givne Sectors Bue 

afsaettes som forhen Polygonlinien, saa at den tilsvarende 

polygonale Seclor ved Omdreiningen maa give et Volumen 

= f7rp"/i, hvor ß <C r , saa at dette Volumen vilde vaere 

mindre end den indre Kuglesector; men dette er umuligt, 

thi denne Kuglesector er indbefattet deri. Altsaa maa ogsaa 

v^^nr^'-h vaere en Umulighed. Fölgelig er t == ;!7rr-/t. 

Tillaeg 1. Den hele Kugles Volumen V erholdes ved 

at betragte den som en Kuglesector svarende til h^=2r^ altsaa 

Kuglens Volumen er altsaa cn Trediedeel af Produktet af 
Ramus : Elemenlcer Gfomelne. \^ 
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Radius og Kuglefladens Areal, eller det er f af Volumen af 

den omskrevne Cylinder. 

Ti l laeg 2- Forholdet af Kuglens og den omskrevne 

Cylinders Volumen er lügt Forholdet af de samme Legemers 

Overflader (ArL 69, Till.). Ligeledes maa Forholdet af Ku

glen til et hvilketsomhelst omskrevet Polyeder vaere det samme 

for Volumen og for Areal, thi Polyedret kan oplöses i Py

ramider med faelleds Toppunkt i Centrum, saa at Grund

fladerne ere alle Sidefladerne, og den faelleds Höide er Ku-

glens Radius (jvf. für Cirklen den tilsvarende Saetning, Iste 

Cap., ArL 124, TüL 2). 

Ti l laeg 3 . Ved Omdreiningen af Halvcirklen om Dia

metren AB (Fig. 216) vil et Segment af samme, mno^ frem

bringe et Volumen, som erholdes ved fra Kuglesectoren, 

frembragt ved Cirkelsectoren OnA., at subtrahere den ved 

OmAj og endvidere subtrahere det Volumen, som frembringes 

af AOmn. Dette giver ^uMN (OÄ^ — Ö^-) =^ MN.nm^. 

Til laeg 4. Kuglesegmentet, m e d H ö i d e ^ A , er Diffe

rentsen af den tilsvarende Kuglesector og Kegle, altsaa 

=-|7rr-/fc — ^nh(2r—h)(r—h) = nh'(r — ^h). Heraf findes 

igjen det Stykke af Kuglen, som er indsluttet mellem lo 

skjaerende Planer, hvis Skjaeringslinie ligger udenfor Kuglen; 

thi det er Differentsen mellem de to Kuglesegmenter, som 

disse Planer afskjaere. F. Ex. ere disse Planer parallele, 

indsluttes mellem dem et Volumen begraendset af disse Planer 

og den mellemliggende Zone; hvilket Volumen er higt Pro

duktet af Zonens Höide og den halve Sum- af Grundfladerne 

plus Volumen af den Kugle, hvis Diameler er lüg Zonens 

Höide. Ere nemlig H og h Höiderne i de to Calotter, hvis 

Differents er Zonen, haves dette Volumen v som Different

sen af de to Segmenter med de samme Höider H og h^ altsaa 
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v = 7t[_r{H^~h^')—^(H^ — fc^)^ 

= ^{H — h)lH{2r — H) + hi2r — h)^-l-^{H — hf. 

T 5 . De Arealer og Voluminer, som i det foregaaende 

ere betragtede som frembragle ved Omdreining om en Axe 

af en Linie eller Planfigur, som ligger i eel Plan med Axen, 

ere bestemte ved en heel Omdreining, hvorved Linien eller 

Planfiguren kommer tilbage i sin oprindelige Stilling. Hvis 

Omdreiningen derimod skeer fra en Stilling til en hvilken

somhelst efterfölgende, saa bliver et A'olumen og Areal be

sternte som udskaarne af det hele Volumen og Areal ved to 

Planer lagte gjennem Axen. De maae forholde sig til det 

hele Volumen og det hele Areal, som Planernes Heldnings-

vinkel forholder sig til 360° (ligesom en Sector er bestemt 

i Forhold lil hele Cirkelarealet, Iste Cap., Art. 126, II). 

A n m . Ligesom Cirklens Udmaaling har viist, at Cirkel

peripherien kan betragtes som sammensat af en uen

delig Maengde uendelig smaa retlinede Elementer, og 

Cirkelarealet sammensat af de tilsvarende uendelig smaa 

Triangler om Centrum som det Lelleds Toppunkt (Iste 

Cap., ArL 126, II, Anm.), saaledes kunne ifölge de i 

Stereometrien fundne Resultatcr, angaaende Udmaalin

ger af Voluminer og Arealer, analoge Oplösninger i 

de uendelig smaa Elementer finde Sted. En Pyramide 

kan betragtes som sammensat af uendelig smaa Pris

mer , frembragle ved skjaerende Planer paralleh^ med 

Grundfladen; lo Pyramider med samme Ilöide stillede 

med Grundfladerne i samme Plan (Fig. 199) og vendte 

til samme Side gi\e ved denne Opiösnin- [irismatiske 

Elementer, af hvilke to hvilkesomhelst afskaarne i de 

to Pyramider mellem de samme consecutive Planer hav 

samme Höide, disse Planers uendelig lille Afstand. 

14'̂  

e 
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forholde sig altsaa som deres Grundflader, eller som 

Pyramidernes Grundflader. Derfor maae Pyramiderne 

selv, som Summer af alle Elementerne, forholde sig som 

deres Grundflader (ArL 46). Den rette Cylinders og 

den rette Kegles Overflader kunne oplöses i Elemen

ter, som ere for Cyhndren Rectangler, for Keglen Hge-

benede Triangler, idet Elementerne af Grundfladens 

Peripherie danne Grundlinien, medens Höiden er Side-

Hnien i Cyhndren eller Keglen. Derfor er Cylindrens 

Areal lügt Produktet af Sidelinien og Grundfladens 

Peripherie (ArL 63), thi dette udkommer ved Addition af 

de uendelig smaa Rectangler, og paa lignende Maade 

udkommer Keglens Areal (ArL 66). Kuglesectoren kan 

oplöses i uendelig smaa Pyramider, hvis faelleds Top

punkt er Centrum, medens Grundfladerne ere Elemen

terne af den tilsvarende Kuglecalot, og hertil svarer 

Saetningen Art. 74. Ved Omdreining af en Cirkelqva-

drant BOD (Fig. 219), det omskrevne Qvadrat BD og 

A OBC, om Axen Oß, frembringes Halvkuglen, dens 

omskrevne Cylinder og en Kegle med samme Grund

flade og Höide som Cylindren, altsaa lüg ^ af Cylin

dren. Opreises EG -L. Oß, som skjaerer OC i F , Cir

kelbuen i ß , haves JM^ = OH'^—ÖE^ ^ EG^ — EF^. 

Altsaa ethvert Plan perpendiculaert paa Axen OB giver 

som Snit i Halvkuglen, Cylindren og Keglen tre con

centriske Cirkler, af hvilke den förstes Areal er lügt 

Differentsen af de to andres. Decomponeres nu alle 

tre Legemer i uendelig smaa rette Cylindre ved con

secutive Planer perpendiculaere paa Axen, ville de tre 

mellem hvilkesomhelst to paa hinanden folgende Planer 

beliggende Elementer af de tre Legemer vaere det ene 
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lügt Differentsen af de to andre. Ved Addition erholdes 

Halvkuglen big Forskjellen mellem Cylindren og Keglen 

eller lüg |- af Cylindren, altsaa hele Kuglen lüg |̂  af 

den omskrevne Cylinder. Ligesaa er Kuglesegmentet, 

som frembringes ved Omdreining af det halve Cirkel

segment BHE., lügt Forskjellen mellem den Cylinder og 

Kegletruncus, som frembringes ved Omdreining af Rect

anglet BCGE og Trapeziet BCFE. — De forhen fundne 

Resultater angaaende Udmaalinger af VolumineV og Area

ler ere i fuldkommen Overeensstcmmelse med dem, 

som künde erholdes ved Methoden af Decomposition i 

uendelig smaa Elementer, men i den elementaere Ge

ometrie, hvor de Principer, hvorpaa Regningen med 

uendelig smaa Störreiser begrundes, ikke kunne forud

saettes, og hvor Begrebet om det uendelige künde med

förc visse Vanskeligheder, foretraekkes den i det fore

gaaende anvendte saakaldte Exhaustions-Methode [ai Ar-

chimedes), som bestaaer i al Udmaaüngernes Rigtighed 

godtgjöres saaledes, at det vises, hvorledes i de en

kelte Tilfaelde saavel et större Maal som et mindre 

Maal vilde lede til en Urimelighcd. 

§ II. Sphaeriske Triangler og- Polygoner. 

T 6 . Et sphcerisk Triangel er en Deel af Kuglefladen 

begraendset af tre Storcirkel buer. Almindeligt en sphoirisk 

Polygon er en Deel af Kuglefladen begramdset af Storcirkel-

buer, som ere Siderne i Polygonen. Efter disse Siders An^ 

tal er Polygonen et Triangel, en Fiirkant, Femkant o . s . v . 

Enhver Polygonvinkel dannes ^ ved Skja^ringsiiunktt^t af lo 

sammenstödende Sider, af disses Tangenter, drai^-ne od fra 

Skjaeringspunktet, Vinklens Toppunkt, i Rctrnngcrne af de to 
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Sider. Disse Tangenter ligge i Planerne af de to sammen

stödende Storcirkler og ere perpendiculaere paa disse Planers 

Skjaeringslinie, som er Kuglens Radius til Vinklens ToppunkL 

Altsaa er denne Vinkel, den sphwriske Vinkel^ den samme 

som Heldningen mellem Planerne af de to Storcirkelbuer, 

som indslutte Vinklen (Art. 18). Den kan ogsaa maales ved 

den Bue, som de samme ^Planer afskjaere af den Storcirkel, 

der har sin Pol i Vinklens Toppunkt. Ved to Storcirkel-

buers Overskjaering frembringes ligesom ved to rette Liniers 

Overskjaering fire Vinkler, hvoraf de modstaaende ere hge

store, og de hosliggende ere Supplementvinkler. 

^7. Theorem. I det sphaeriske Triangel er enhver 

Side mindre end Summen af de to andre. 

De til Siderne svarende Centrivinkler ved Kuglens Cen

lrum danne et tresidet Hjörne, i hvilket enhver Side er 

mindre end Summen af de to andre (ArL 24). 

VS. Theorem. Den korleste Linie paa Kuglefladen 

mellem to Punkter er den mellemliggende Storcirkelbue. 

Punkterne ^ , ß (Fig. 220) , beliggende paa en Kugle

flade, forbindes ved Storcirkelbuen ANB. Dersom den kor

leste Linie paa Kuglefladen mellem J og ß ikke faldt sammen 

med Storcirkelbuen ANB., maatte et Punkt M paa samme 

Kugleflade udenfor ANB kunne antages at ligge i den kor

leste Linie. Man drage Storcirkelbuerne AM og BM^ og man 

anläge BN=BM; da nu J ß < ^ i V / + ßM, haves AN<AM. 

Den korteste Linie paa Kuglefladen mellem M og B maa 

vaere lüg den korteste mellem iV og ß , thi omdreies Stor

cirkelbuen MB om Diametren lil ß hen i Slillingen iVß, maa 

den korteste Linie mellem M og B bringes til Daekning med 

den mellem N og ß . Altsaa skulde den korleste Linie fra 

A til M vaere mindre end den korleste fra A lil N; men dette 
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er umuligt, efterdi Storcirkelbuen AM er större end Stor

cirkelbuen AN. Altsaa kan intet Punkt M i den korleste 

Linie mellem A og B falde udenfor Storcirkelbuen AB, eller 

denne maa selv vaere den korteste Linie meliem A og ß. 

TO. Theorem. I enhver convex sphaerisk Polygon er 

Summen af alle Siderne mindre end hele Storcirklens Pe

ripherie. 

Naar i et sphaerisk Triangel ABC (Fig. 221) to Sider ^ ß 

og AC forlaenges til deres Skjaeringspunkt D , saa er ABD 

+ ACD = 360° (Art. 60). Tillige er ß C < ßD + CD (Art. 77), 

fölgelig AB -^ AC -^ BC<iSQO^. Haves en convex Polygon 

(hvis Vinkler alle ere < ;180°) , LEx. Femkanten ABCDE 

(Fig. 222) , og forlcenges de to Sider BC og ED lil deres 

Skjaeringspunkt F , saa er CD<iCF -\- DF^ altsaa Perimetren 

af Femkanten mindre end Perimetren af Fürkanten AB FE. 

Forlaenges DE og BA lil G^ erboldes igjen denne Fürkants 

Perimeter mindre end Perimetren af Trianglet BFG, som er 

-< 360°. Altsaa er saa meget mere Femkantens Perimeter 

< 360°. 

Anm. Saetningen fölger ogsaa af ArL25, efterdi Siderne 

af en convex sphaerisk nkant ere de samme som Si

derne i det convexe nsidede Hjörne om Kuglens Cen

lrum, dannet af Centrivinklerne svarende lil Polygonens 

Sider. 

8 0 . To sphaeriske Triangler ere polwre, naar de til

svarende tresidede Hjörner ved Kuglens Cenlrum ere supple-

mentaere Hjörner (Art. 29). Ere Siderne i det ene Triangel 

a, 6, c, og de modstaaende Vinkler /l, ß, C saa ere Siderne 

i det andet 1 8 0 ° — ^ , 180° — ß, 180° — C, dets Vinkler 

180° — a, 180° — b^ ISO' — c. Toppunkterne af det ene 

Triangel ere Poler for de tilsvarende Sider i det andet; men 
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det maa forudsaettes, at alle Stykkerne i det sphaeriske Tri

angel ere under 180^; og at til enhver Side i det ene Tri

angel den Pol vaeiges som Toppunkt i det andet, som falder 

paa den Side deraf, hvor den modstaaende Vinkel i det forste 

Triangel er behggende. Da hver Vinkel < 2 ß , er deres Sum 

< 6 ß . Ogsaa er a + &-f-c < 4 ß (Art.79)5 eller i det po-

laere Triangel 6 ß — (^ + ß + C ) < 4 ß , altsaa J + ß + C > 2 ß 

d. e. Vinklernes Sum er större end 2 ß . — To sphaeriske 

Triangler ere symmetriske^ naar de tilsvarende tresidede Hjör

ner ved Kuglens Cenlrum ere symmetriske Hjörner (Art. 27) . 

Trianglet ABC (Fig. 223) er symmetrisk med ABD idet 

AD = BC og BD=^AC; thi de tilsvarende tresidede Hjörner 

have Siderne stykkeviis ligestore, fölgelig ogsaa Heldningerne 

stykkeviis ligestore (Art. 26) 5 eller de tilsvarende sphaeriske 

Vinkler i ABC og ABD ere ligestore, hvorimod den Orden, 

hvori Siderne folge paa hinanden, er omvendt, saa at Tri

anglerne, ligesom Hjörnerne, blot frembyde symmetrisk Lige

storhed, men ikke Congruents. Det samme er Tilfaeldet med 

de samme to Triangler afsatte paa den anden Side af AB 

som ABE og ABF. Derimod er ABF congruent med ABC^ 

ligesom ABE med ABD. 

8 1 . Theorem. To symmetriske sphaeriske Triangler ere 

ligestore i Areal. 

Trianglerne ABC og DEF (Fig. 224) ere symmetriske, 

saa at ^ ß = D £ , AC=DF^ BC=EF^ ZA=ZD^ ZB=ZE^ 

ZC= ZF. Gjennem de tre Punkter J , ß , C kan stedse 

drages en Cirkel paa Kuglefladen (ArL 59, Till. 3), som maa 

vaere en hlle Cirkel (efterdi ^ , ß , C ikke kunne hgge i Om

kredsen af en Storcirkel, thi da vilde de Ire Sider falde i 

samme Storcirkel, altsaa den ene i Fortsaettelse af den anden, 

og Trianglet vilde reduceres til en Halvkugleflade). P vaere 
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Polen for denne lille Cirkel^ Trianglets omskrevne Cirkel, og 

man drage Storcirkelbuerne PA, PB, PC^ som ere ligestore 

(ArL 60). Man afsatte Z EDQ = Z BAP og DQ = AP. 

Man drage QE og QF. I Trianglerne PAB og QDE have 

to Sider og den indsluttede Vinkel de samme Störreiser; 

altsaa maae ogsaa de tre andre Stykker i det ene vaere lige 

med de tilsvarende i det andet (ArL 28 , I I ) . Fölgelig QD = QE 

= QF eller Q er Pol for Trianglet DEF^ og ethvert af de 

tre ligebenede Triangler ^ P ß , ^PC, PßC indeholder de samme 

sex Stykker som ethvert af de Ire tilsvarende DQE^ DQF^ 

QEF. For lo ligebenede Triangler, som have de samme 

Sider og A^inkler, maa stedse Symmetrie medföre Congruents 

(jvL Art. 27). Altsaa haves A ^ P ß = A DQE, A APC=ADQF, 

A PBC=AQEF; men tillige er A ^ ß C = A .'lPß + A - I P C 

+ A PBC, överste eller nederste Fortegn gjaeldende eftersom 

P ligger udenfor eller indenfor AABC, ligeledes A DEF = 

A D O E + A D O F q p A QEF. Altsaa haves AABC=-ADEF. 

8 2 . Arealet af det sphaeriske Triangel ABC (Fig. 225) 

findes ved at forlaenge Siderne indtil de skjaere hinanden i 

D^ Ej F ^ saa at ^ og D ere modsalte Polcr, ligesaa ß og 

E, C og F. Ha Buen DBA-= BAE udgjör en halv Peripherie 

af Storcirklen, haves BD = AE^ ligesaa CD=^AF; tillige ere 

de sphaeriske A'inkler BDC og FAE ligestore, som dannede 

af de samme Storcirkler ved de modstaaende Poler. De to 

Triangler BCD og AEF ere fölgelig symmetriske, altsaa lige

store (ArL 8 t ) . Altsaa A ABC'\- A AEF= A ABC•{- A BCD 

eller lüg med Arealet, som afskjaeres paa Kuglefladen mellem 

lo Storcirkler. Dette Areal forholder sig til hele Kuglefladen 

som ZA til 360° (ArL 75) eller det er l ü g t g ^ l / r r - , idet 

Kuglens Radius = r. Man har fölgelig, ved at saette A ^ l ß C 

= x, AAEF = m, AACE^n^ AABF-=p^ 
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^ + ^=3^0^^'^^ ^ + ^ = 5^o47rr^? ^ + P = 5 ^ « 4 f r r ^ 

hvoraf ved Addition 3ir + m - | - n - f - p =—^^^5-27rr^; men 

^-f-m-|-n-f-p=2yrr^,Halvkuglefladen, altsaa a := ^^~'' ̂  nr-^ 

som er bestandigen positivt formedelst J -f- ß + O 180° 

(ArL 80). — Arealet af en sphaerisk Polygon findes ved at 

dele den i Triangler, idet Storcirkelbuer drages fra et af 

Toppunkterne som Diagonaler lil ethvert af de modstaaende 

Toppunkter. En sphaerisk nkant bliver derved deelt i n—2 

sphaeriske Triangler. Da nu Summen af Polygonvinklerne, 

som kan betegnes ved 5, er lüg Summen af Trianglernes 

Vinkler, haves Polygonens Areal P bestemt ved 

P-=[j^o~in-2):^nr\ 

Heraf udledes igjen Volumen v af en sphcerisk Pyramide paa 

Grundfladen P med Toppunklet i Kuglens Centrum, efterdi 

dette Volumen maa forholde sig lil det af en sphaerisk Sector 

i den samme Kugle som deres tilsvarende Grundflader, altsaa 

V = ^ Pr. 

Fjerde Afsnit. 

Anvendelse af sphceriske Trianglers Theorie og af Tri-
gonometrie paa Undersögelsen af Polyedre. 

§ I. Antallet af Sideflader, Hjörner og Kanter i 
Polyedret 

8 3 . Theorem. I ethvert convext Polyeder er Antallet 

af Sidefladerne og Hjörnerne tilsammen 2 större end Antallet 

af Kanterne (£uZers Theorem). 

Sidefladernes, Hjörnernes og Kanternes Antal vaere be

tegnede fr, S , ^ . Det skal bevises, at fl + S = J + 2 . 

Om et vilkaarligt Punkt indenfor Polyedret vaere med en Ra-
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dius r en Kugle beskreven, som omsluttes af Polyedret, og 

fra samme Punkt, Kuglens Centrum, vaere rette Linier dragne 

tu alle Polyedrels Toppunkter. Kuglefladen skjaeres altsaa i 

S Punkter svarende til alle Toppunkterne i Polyedret, og 

tillige ville alle de Triangler, som have deres faelleds Top

punkt i Kuglens Cenlrum, idet Grundlinierne ere alle Poly

edrels Kanter, skjaere Kuglefladen efter Storcirkelbuer, hvor

ved hele Kuglefladen deles i H sphaeriske Polygoner svarende 

lil Polyedrels Sideflader. Enhver af disse Polygon er har 

samme Sideantal som den tilsvarende Sideflade og de samme 

sphaeriske Polygonvinkler som de tilsvarende Heldninger ved 

Polyedrels Hjörner. Arealet P af enhver af de sphaeriske 

Polygoner er bestemt ifölge Art. 8 2 , og tages Summen äf 

alle disse Arealer, erholdes hele Kuglefladen = L/TT-. Sum

men af alle de sphaeriske Vinkler om hvert enkelt Toppunkt 

er 360° ; altsaa vil Summen af - ^ for alle de splueriske 

Vinkler tilsammen udgjöre 2 S. Summen af Vaerdierne af 

n er 2A, efterdi enhver Kant er Sidelinie i to sammenstö

dende Sideflader. Summen af Vaerdierne af n—2 er fölgelig 

2A — 2H. Altsaa erholdes 

47rr- = [2^ ' — (2.1 — 2 fi)] Tir-

eller / i + S = . l " h 2 . 

T i l l aeg . Summen af alle de plane Vinkler, som ind

slutte Polyedrels Hjörner, udgjör ( S — 2 ) 4 ß : nemlig Sum

men af Vaerdierne af (n — 2 ) 2 ß for alle Sidefladerne er lüg 

( 2 ^ — 2 / 7 ) 2 ß = ( - l — D ) 4 ß = (S — 2 ) 4 ß . 

8 4 . Af det foregaaende llieorem kunne forskjellige 

Resultater udledes: 

1°. Polyedrels Sideflader antages at vaere et /Intal a^ 

Triangler. a, Fürkanter, a. Femkanter o . s . v , Altsaa haves 

U=a.,-\-a,^a,-j- 2 .1 = 3«3 + 4 a, + 5 a, ^ 
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hvoraf sees , at a3 -f- a^ + 07 + • • • ^^ îd er et lige TaL 

Derefter haves (Art. 83) 

2 S = 4 + a 3 + 2 a 4 + 3 a 5 + 4a6 + . . . . 

2° . Ved at saette 60 = 0 4 + 2 a 5 + Sag . . . (n—3)a„-}- . . .5 

erholdes 

^ = f H - M « , S = - | -Ä-f-2 + i « . 

Altsaa er ^ > f f l og S > | f l - f - 2 , idet Tegnet > antages 

ikke at udelukke ==, svarende lil co=0. 

3^. Elimineres H mellem de lo foregaaende Ligninger, 

erholdes 

A -\~ CO == 3S — 6. 

Da Antallet af alle de plane Vinkler paa Overfladen er 2A 

og desuden idetmindste maa vaere lügt 3 S , haves 

3 S — 6 > J > - | S , 

idet, som forhen, > ikke udelukker = . 

4° . Af ^ > | - S fölger, idet ^ og S udtrykkes ved ^ , 

3 H > 1 2 + cö, 

altsaa, ifölge Vaerdierne af fi og CÖ, 3a^ ^ - ^ a ^ + 0 5 > 12 

+ Ö7 -}- Sog - j - 3^9 -f- . . . ; f. Ex. man kan ikke have 

0 = 0 3 = ^ 0 4 = 0 5 , eller der existerer intet Polyeder, mel

lem hvis Sideflader der hverken skulde findes Triangel, Für

kant eller FemkanL Til / / = 4 svarer to = 0, eller et Te

traeder kan kun dannes af Triangler. 

5°. Naar i Üdtrykkene (2°.) for ^ og S indsaettes (ifölge 

4°.) fl>4 + ^ « , ligeledes a ) < 3 £ / — 1 2 , erholdes 

3 f l — 6 > J > 6 + « , 2 f l — 4 > S > 4 + | a } , 

hvor > tages i samme Betydning som forhen. 

6°. For et Polyeder begraendset af lutter Triangler er 

(0 = 0 , altsaa (ifölge 2°.) A = ^^H^ S = ^H + 2^ hvoraf 

J = 3 S — 6. Antages endvidere, at alle Hjörnerne ere deels 

femsidedCj deels sexsidede, og at Antallet af de forste er p, 
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af de sidste g , saa er 2 ^ = 5 p - | - 6 y og S==p -^ q. 

fölgelig p-==6S — 2 ^ = 12, medens q er uhestemt. Af q 

som given erholdes ^ = 3 0 + 3? , S = 1 2 - f ? , fi = 20 + 2? . 

F. Ex. for g r = 0 , ethvert Polyeder indsluttet af lutter Tri

angler og med femsidede Hjörner er et Icosaeder med 12 

Hjörner og 30 Kanter. 

8 5 . Skulle alle Sideflader vaere nkanter, saa haves 

w = (n —3)J?, altsaa (ifölge 2°.) 2^ = nÄ5 2S = ( n — 2 ) / / + 4 . 

Antages endvidere, at alle Hjörner ere psidede, saa er lillige 

2A==pS. Af disse tre Ligninger fölger 
A __ ^^P C _ _ ^» r r _ _ -^P , 

5 ( n + p ) — n p ' 5(n-hp)—np5 2 ( n - h p ) - n p ' 

Ved Ombytning af n og p bliver A uforandret men S og H 

ombyttede; saa al lil ethvert af disse Polyedre maa svare 

et andet med det samme Antal af Kanter, men saaledes at 

istedetfor ethvert psidet Hjörne erholdes en Sideflade, som 

erenpkanl, og istedetfor enhver Sideflade med ?i Sider traeder 

et nsidet Hjörne. Saadanne to Polyedre kunne taenkes ind

skrevne det ene i det andet, idet det enes Toppunkter ligge 

i det andets Sideflader, og dets Sideflader ere-Snit i det 

andels Hjörner, og de siges derfor al Vĉ re reciproke, men i 

Tilfaeldet n = p ere de begge af den samme Art , idet de 

svare lil de samme Vccrdier af A, S, H. Da man maa have 

nr>2 og p > 2 5 og da tillige A^ S og H maae vaere ende

lige og positive hele Tal, vil der alene kunne gives fem be

sternte Arter, men til disse künde endnu regnes tre, der 

give A^ S og H uendelige, nemlig: 

n = 3, 

p = 3, 

.1 = 6, 

S = i, 

// = 4, 

3, 

i, 
12, 

Gl 

8, 

4, 

3, 
12, 

Ö, 

G: 

3, 
ö, 

30, 

12. 

20, 

5, 

3, 
30, 

20, 

1-̂ , 

3, 

^• 

0 0 , 

CO, 

cc . 

6, 
3, 

CO . 

X . 

X , 

1, 

^ . 

0 0 , 

X . 

X . 
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Alle folgende Vaerdier af n og p vilde gjöre J , S og J? ne

gative ( n e m ü g ^ + - < ^ ) . De eneste fem Arter af Po

lyedre, som have baade Sideflader og Hjörner alle med det 

samme Sideantal, ere fölgelig Tetraedret med tresidede Hjör

ner , Octaedret med fiirsidede og indsluttet af 8 Triangler, 

Hexaedret med tresidede Hjörner og med fiirkantede Sideflader, 

Icosaedret med femsidede Hjörner og trekanlede Sideflader, Do-

decaedret med tresidede Hjörner og femkantede Sideflader. De 

fire sidste kunne nöiere betegnes som Trigonal-Octaedret, Te-

tragonal-Hexaedret, Trigonal-Icosaedret^ Pentagonal-Dodecae-

dret, men det forste hedder blot Tetraedret, thi ethvert Te

traeder er et Trigonal-Tetraeder (ArL 84, 4°.). Denne forste 

er reciprok med sin egen Art, Octaedret og Hexaedret ere 

reciproke med hinanden, ligesaa Icosaedret og Dodecaedret. 

De tre Tüfaelde, som give A, S og H uendelige, ere ikke 

egentlige Polyedre men Legemer begraendsede af krumme 

Flader, saa at de kun paa den Maade lade sig henföre til 

Polyedre, at disse Flader decomponeres i uendelig smaa 

Elementer; som ere Planfigurer, nemlig enten Triangler eller 

Sexkanter eller Fiirkanter. Idet hele Overfladen oplöses i 

Triangler, maae sex Triangler stöde sammen i hver Vinkel

spids; ligesaa i det andet Tilfaelde tre Sexkanter, i det tredie 

fire Fiirkanter. Det forste og andet af disse Tilfaelde ville 

da vaere reciproke med hinanden, men det tredie er reciprokt 

med sin egen Art. 

8 6 . Et reguloert Polyeder er et saadant, hvis Sideflader 

ere regulaere Polygoner congruente med hinanden, idet tillige 

alle Hjörnerne ere congruente. Det henhörer altsaa specielt 

mellem de Polyedre, i hvilke Sidefladerne saavelsom Hjör

nerne alle have det samme Antal af Sider, og kan fölgelig 

kun give disse fem Tilfaelde (Art. 85) : et regulaert Tetraeder, 
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Trigonal-Octaeder , Telragonal-Hexaeder (det samme som 

Cubus), Trigonal-Icosaeder, Pentagonal-Dodecaeder (de fem 

Platoniske Legemer). Til disse fem künde endnu föies Kuglen, 

der paa tre forskjellige Maader er at ansee som et regulaert 

Legeme, nemlig ved hele Kuglefladens Oplösning i et uen-

deligt Antal af uendelig smaa Elementer, som enten ere 

ligesidede Triangler, eller regulaere Sexkanter eller Qvadrater. 

Heraf fölger, at Planet, der kan betragtes som en Kugleflade 

med en uendelig slor Radius, kun tilstaeder disse Ire Maa

der af Deling i lutter congruente regulaere Polygoner (Fig. 226). 

— At de egentlige regulaere Polyedre ere indskraenkede til 

de naevnte fem Tilfaelde, vil ogsaa kunne godtgjöres af Poly-

gonvinklens Störreise i den regulaere nkant, som er ( i — —)2ß, 

hvoraf fölgelig et "convext tresidet Hjörne kun kan frembrin

ges (ArL 25) i Tilfaeldene n = 3 , 4, 5, efterdi kun disse Tal 

for n > 2 kunne gjöre (1 — — ) 2 ß < 4 ß ; ligesom et flir
rt 

sidet og et femsidet Hjörne alene ere mulige for n = 3 , 

hvorved ( 1 — — ) 2 ß bliver mindre end ^ R, hvorimod et sex-

sidct Hjörne endog for n = 3 er umuligL 

SV. Af cn opgiven Kant eller Sideflade vil ethvert af 

de fem regulaere Polyedre kunne construeres saaledes. 

1"". Tetraedret. Det ligesidede Triangel yißC (Fig. 227) 

afsaettes som Grundflade og fra dcttes Centrum 0 opreises 

OS -i- PI. ^ ß C og man gjör AS = AB, hvorved erholdes 

S.lßC som det regulaere Tetraeder; thi da 0A = 0B= OC, 

haves SA ^ SB = SC, og ifölge Constructionen S-*l = AB^ 

saa al de fire Sideflader ere congruente ligesidede Triangler. 

Ethvert af de tresidede Hjörner er dannet af de samme tre 

Vinkler; fölgelig ere de fire Hjörner congruente. 

2°. Octaedret sammen saettes af to reguLxre fiirsidede 

Pyramider SABCD (Fig. 22>) og TABCD paa samme q\adratiske 
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Grundflade ABCD i modvendt Stilling. Qvadratet ABCD af

saettes paa den givne Kant AB^ og fra dets Centrum 0 op

reises til begge Sider SOr-L-PL 4ßCD, og man gjör OS = 0 r 

= O i , som er störste Radius i Qvadratet. Det retvinklede 

ligebenede Triangel AOS vil da vaere congruent med ethvert 

af de fire om 0 i PL ABCD^ ligesom med dem om 0 i PL 

ASCT^ og dem i PL BSDT^ saa at disse Ire Planer give 

som Snit i Octaedret tre ligestore Qvadrater i perpendiculaere 

Planer. De 8 Sideflader ere fölgelig ligestore ligesidede 

Triangler. Ogsaa maae de 6 fiirsidede Hjörner kunne daekke 

hverandre, thi ethvert af dem deles ved det qvadratiske Snit 

i de samme to tresidede, hvis ene Side er en ret Vinkel, 

de to andre lige med |^ß . — Naar Ire ligestore rette Linier 

ere perpendiculaere paa hverandre i deres Midtpunkt, blive 

de sex Endepunkter et regulaert Octaeders Toppunkter. 

3° . Hexaedret eller Cubus construeres som et ret

vinklet Parallelepipedum, saa at Sidefladerne blive sex lige

store Qvadrater. Hjörnerne ere alle tresidede med rette 

Vinkler, fölgelig congruente. 

4°. Icosaedret. Paa den givne Kant BC (Fig. 229) af

saettes den regulaere Femkant BCDEF., og fra dennes Cen

lrum 0 opreises OA A^P\. BCDEF^ tülige gjöres BA^BC^ 

saa at ABCDEF er en regulaer femsidet Pyramide, indsluttet 

af fem ligesidede Triangler ß i C , CAD^ DAE., EAF^ FAB og 

af Femkanlen BCDEF. Det femsidede Hjörne A har alle 

sine Sider = = ^ | ß , saa at ved ß , C, D, £ , F dermed con

gruente Hjörner erholdes ved paa Siderne CD^ DE., EF.,... 

af Femkanlen at afsaette de ligesidede Triangler CDG., DEHj 

lEF^ . . . böiede om Siderne saaledes, at Heldningerne af 

CDG mod CDA., af DEH mod DEA^ EFI mod EFA^ . . . 

ere de samme som de fem ligestore Heldninger i Hjörnet J ; 
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thi af de fire Sider i Hjörnet D og de tre mellemliggende 

Heldninger er den femte Side og de to andre Heldninger 

bestemte, saa at dette Hjörne, og paa samme Maade E., F , 

ß , C, maa daekke Hjörnet A. Den convexe Figur dannet af 

ti Triangler, som herved er frembragt, sammensaetles med 

en dermed congruent Figur i modvendt Stilling, idet de fem 

Triangler svarende til CDG, DEH, EFI., . . . indgribe i de 

fem Vinkler GDH, HEI, . . . , som udgjöre | ß , ligesom 

Trianglerne CDG, DEH, EFI^... indgribe i de tilsvarende 

Vinkler af den modvendte Figur, Herved dannes Icosaedret, 

begraendset af 20 ligestore ligesidede Triangler og med 12 

congruente femsidede Hjörner. 

5°. Dodecaedret. Paa den givne Kant .Iß (Fig. 230) 

afsaettes en regulaer Femkant ABCDE, og med dens Polygon

vinkel, | - ß , sammensaetles de med hverandre congruente t re

sidede Hjörner A, ß, C, D, E. 1 Planerne af disse Hjör-

ners Sider kunne de med ABCDE congruente Fem kan ter 

afsaettes, FABGL, GBCHM, HCÜlN, IDEKP, KEAFQ, saa at 

de tresidede Hjörner F, G, H, I, K, blive congruente med 

de forste A, B, C, D , E, efterdi de lo Sider paa ^ ß og 

den mellemliggende Heldning ere de samme, hvor\ed ogsaa 

de to andre Heldninger blive bestemte lige med den forste, 

saavelsom den tredie Side = ^ f i . Heraf fölger tillig(^, at 

den saaledes frembragle convexe Figur, bestaaende af sex 

ligestore regulaere Femkanter, kan sammenscCttes med en 

dermed congruent Figur i modvendt Stilling, ved Indgribning 

af de lil L, M, N., P , Q svarende Poi\gon\inkI('r i de fem 

aabne Vinkler LGM, MHN, . . . , idet tillige /., M. N, P, Q 

indgribe i de tils\arende fem aabne Vinkler af den mod

vendte Figur, 

Hamus: Elementcer Geometrie. l.> 
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A n m . Udfoldingerne i Planet af de hele Overflader af 

de fem regulaere Polyedre ere afsatte i Fig. 231-—235-

Ved at construere disse Figurer paa stivt Papir, ud-^ 

klippe dem og omböie Papiret til den samme Side 

efter alle de afsatte Diagonaler, kunne de hele Over

flader selv frembringes, som ved at böies igjen tilbage 

efter de samme Diagonaler blive udfoldede i Planet. 

8 8 . Theorem. Ethvert af de fem regulaere Polyedre 

kan baade indskrives i og omskrives om Kuglen. 

O og P (Fig. 236) vaere Centrerne for to^ sammen

stödende Sideflader, hvis faelleds Kant er AB. Man nedfaelde 

O i U - J - ^ ß , saa at M er Midtpunktet i AB og PM-^ AB. 

Tillige er Z OMP Heldningen mellem to sammenstödende 

Sideflader, PL OMP -L J ß , og PL OMP ^ PL ^ ß O , ligeledes 

PI. OMP -J- P l . ^ ß P . Opreises i Pl.OMP Linierne OK^OM 

og Püf-^ PM., saa er lillige OK-i- PI ABO og PK^ PI. ABP. 

Formedelst Z KOM =^ Z KPM = R^ OM = PM (mindste Ra

dius i Sidefladen) og den faelleds Side ßTAf, haves AKOM 

^ AKPM^ altsaa ZOMK = ZPMK d. e. lüg den halve 

Heldning, og KO=KP. Da alle Vinkelspidserne i Poly

gonen om 0 have lige Afstande fra 0 og de i Polygonen 

om P have den samme Afstand fra P, maa K have lige Af

stande til alle Vinkelspidserne i disse to Polygoner, lige

ledes til alle Midtpunkterne i deres Sider. Er Q Centrum i 

en Sideflade sammenstödende med den om 0 , FG den fael

leds Kant, og nedfaeldes ON-L^FG^ saa er FN = NG og 

QN-^FG., ligesom ogsaa ZQNO er Heldningen, den samme 

som Z OMP. Drages KQ^ haves QN-=NOj Z QNK=Z KNO 

(thi ZKNO -= ZKMO er den halve Heldning) og KN er 

faelleds, saa at AKON^AKQN^ fölgelig KQ = KO og 

Z KQN = Z KON = fl. Heraf sees, da PL QNO -i- PL FGQ^ 
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al KQ ^Pl.FGQ., saa at Afstandene fra K lil Vinkelspid

serne i Polygonen om Q ere alle ligestore og de samme 

som Afstandene lil Vinkelspidserne i Polygonerne om 0 og 

om P . Det samme gjaelder om Afstandene fra K til Midt

punkterne af Siderne. Paa samme Maade kan man gaae 

over lil en folgende Sideflade, o. s. fr. Punktet K har altsaa 

hge Afstande lil alle Centrerne i Sidefladerne, der lillige 

ere de perpendiculaere Afstande, og det har lige Afstande til 

alle Toppunkterne, ligeledes lil Midtpunkterne i alle Kan

terne; eller K er Cenlrum for Polyedrels indskrevne Kugle, 

som längerer alle Sidefladerne i Centrerne, og det er Cen

trum for dets omskrevne Kugle, ligeledes for en tredie Kugle, 

som rörer alle Kanterne i Midtpunkterne. 

8 0 . Naar et Polyeder er givet i sin Art , saa at alle 

Tallene H, S , A, a.^, a^, a^^ . . . ere bekjendte, kan man 

spörge om , hvor mange Beslemm eis es stykker. Linier eil er 

Vinkler, der maa vaere givne, for at Polyedret derved kan 

blive bestemt og alle dets enkelte Stykker construeres. Man 

antage en Sideflade, som er en nkant, som Grundflade. Til 

dens Bestemmelse höre 2n — 3 Stykker. Ethvert af de ud

vendige S — n Toppunkter bestemmes ved Ire Betingelser 

eller opgivne Störreiser, ialt 3iS — 3n . Delle Tal lagt til 

det forrige giver 3 S — n — 3. Da imidlertid alle de udven

dige Toppunkter, som ligge i eel Plan, maae opfylde visse 

Betingelser, som ere nödvendige for at denne Beliggenhed 

kan finde Sted , saa bliver derved det foregaaende Tal for

mindsket. Ere Sidernes Antal i de andre Sideflader n', n", 

n'", . . . , saa da tre Punkter bestemme et Plan , og da en 

enkelt Betingelse udfordres for at et Punkt ikke falder uden

for Planet, saa maa der sub trab eres fra 3 S — n — 3 saa 

1 ) * 
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meget som ethvert af Tallene n', n", n"- ,̂ . . . overstiger 3 , 

hvilket giver 

3S — n — 3 — (n '—3) — (n"—3) — (n ' "—3) . . . , 

men n + n'-\-n"^ n'" ... = 2A^ og Antallet af Leddene 

n'—3^ n " — 3 , . . . er H—i. Fölgehg erholdes 3 S — 2 ^ 

~ 3 + 3 ( / / — l ) = 3 ( S - f ß ) — 2 ^ — 6 , men 5 + ^ = ^ + 2 

(Art. 8 3 ) , hvorved denne Störreise reduceres til A. Altsaa 

maa Antallet af givne Störreiser nödvendige til at bestemme 

et Polyeder mellem alle dem af samme Art almindeligen 

vaere lügt Kanternes Antal (Legendre s Theorem). — Da een 

Side og A—1 Vinkler bestemme Polyedret, og da de A—1 

Vinkler ere de samme i lo ligedanne Polyedre, medens 

Siden kan vaere forskjellig, maa der udfordres almindeligt 

A — 1 Betingelser for at et Polyeder kan vaere ligedant 

med et andet af samme givne ArL Var derimod blot Hjör

nernes Antal S givet, udfordredes der 3 S — 7 Betingelser 

(Art. 54, Anm.), som ingensinde kan vaere mindre end A—1 

(ArL 84, 3°.). 

Anm. De ^ Betingelser kunne i specielle Tilfaelde vaere 

utilstraekkelige til at bestemme Polyedret af den givne 

Art; f. Ex. et nsidet Prisma for n > 3 er ikke be

stemt ved de il = 3 n Kanter, efterdi baade Grund

fladerne kunne forandre Figur medens Kanterne blive 

de samme, og Grundfladernes Heldning mod de skjae

rende Kanter kan variere; men paa den anden Side 

vilde ogsaa Prismet vaere umuligt, medmindre de n 

Kanter ere ligestore og de andre 2 n Kanter ere to 

og to ligestore. 

0 0 . Theorem. To convexe Polyedre med samme Antal 

af Sideflader ere congruente, naar alle Sidefladerne i det 
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ene ere stykkeviis congruente og eensliggende med Side

fladerne i det andet. 

Beviset herfor (givet af Cauchy) gaaer ud paa at vise. 

at det vil vaere umuligt ved blot Forandring af Sidefladernes 

Heldninger mod hinanden i et convext Polyeder at frembringe 

et andet convext Polyeder, indsluttet af de samme Sideflader 

sammenstödende med hinanden ved de samme Kanter. Det 

kan först bemaerkes, al det andet Polyeder ikke vilde kunne 

vaere det, som er symmetrisk med det forste: thi da Siderne 

folge paa hinanden i omvendt Orden i to tilsvarende Hjörner 

af to symmetriske Polyedre, blive ogsaa de samme Sideflader 

forbundne med hinanden i en forskjellig Orden i saadanne 

to Polyedre (Forbindelse efter de samme Kanter i samme 

Orden maatte give Hjörner med Siderne i samme Orden). 

Vi betragte dernaest (som i Art. 83) den til det givne Po

lyeder svarende indsluttede Kugleflade, paa hvilken Punkter 

og mellemliggende Storcirkelbuer ere afsatte, svariuidc til 

Hjörner og Kanter af Polyedret, frembragle nemlig ved Linier 

fra Centrum i Kuglen til Toppunkterne af Polyedret og Planer 

lagte gjennem samme Cenlrum og PoI}edrets Kanter. Ved 

Forandring af Sidefladerm^s Heldninger, medens Sidefladerne 

selv blive de samme, maae alle de tresidede Hjörner af 

Polyedret forblive uforandrede - thi i dem crc Heldningerne 

bestemte ved de constante Sider. Altsaa kunne alle de tre

sidede Hjörner taenkes borttagne, idet man paa Kuglefladen 

supprimercr alle de afsatte Punkter, Inorfra alein* tre Stor

cirkelbuer udgaae til andr(* Punkter. Alle .saadanne PunkLer 

med de derfra udgaaende tre Storcirkelbuer b!i\i^ borttagne. 

og naar to Punkter af denne Slags ere hosliggende, maae 

de begge bort tages tilligemed den faelleds mellemliggende 

Storrirkeliine, og paa samme Maade tre eller Ilere hosl(-i:(M,!de. 
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De tilbageblivende Punkter og Storcirkelbuer paa Kuglefladen 

bestemme da det nye Polyeder, som kan betragtes istedetfor 

det oprindelige, hvoraf det er opstaaet ved Afskjaering af et

hvert tresidet Hjörne, saa at en triangulaer Sideflade er traadt 

istedeL De Forandringer, som dette nye convexe Polyeder 

künde undergaae, ved Forandring af Heldningerne af Side

fladerne mod hinanden, ved de uforandrede Sidefladers Om-

dreininger om Kanterne, vilde i ingen Henseende kunne 

forandre de borttagne Dele af det oprindelige Polyeder, hvil

ket fölger af alle de tresidede Hjörners üforanderlighed. 

Ligeledes künde dette nye Polyeder have erholdt tresidede 

Hjörner, som i det oprindelige Polyeder ikke vare tresidede, 

idet nemlig de borttagne Storcirkelbuer paa Kuglefladen künde 

have ladet nogle af de tilbageblivende Punkter blive foran

drede til saadanne, hvorfra kun tre Storcirkelbuer udgaae. 

Disse Punkter künde nu paa samme Maade som för suppri-

meres, hvorved atter et nyt Polyeder vilde udkomme, som 

man künde undersöge istedetfor det oprindelige, o. s. fr. 

Endeligen erholdes et convext Polyeder, hvori intet Hjörne 

er tresidet; og det er kun ved mulige Forandringer af dette 

Polyeder, ved blotte Forstörreiser eller Formindskelser af 

forskjellige Heldninger, at det oprindelige Polyeder skulde 

kunne forandres. Maa derimod det sidste Polyeder forblive 

uforandret tilligemed Sidefladerne, saa kan heller ikke det 

oprindelige Polyeder forandres eller tilstaede nogensomhelst 

Omdreining af Sidefladerne om Kanterne. — Om ethvert 

Toppunkt S (Fig. 237) af det sidste Polyeder, taget som 

Centrum, beskrives en Kugleflade, paa hvilken den convexe 

sphaeriske Polygon ABCDEF" fremkommer ved Kanternes 

Overskjaeringer af Kuglefladen i A, ß , C, D, E., F , saa at 

de uforandrede Sider' af denne Polygon ere de samme som 
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Hjörnets Sider , men Vinklerne ere lige med Heldningerne, 

som forandres ved Sidefladernes Omdreininger om Kanterne, 

eller Polygonsidernes Omdreininger om Toppunkterne. Naar 

ved saadanne Omdreininger en eller flere Polygonvinkler, 

modstaaende til en vis Side, voxe, men ingen af dem for-

mindskes, eller omvendt, medens Polygonen iövrigt vedbliver 

at vaere convex, kan den modstaaende Polygonside umuligen 

forblive uforandret. Anlager man i. Ex., al Polygonsiderne 

AB, BC, CDy DE^ EF ikke forandres, og al Vinklerne Ĉ  D^ E 

ligeledes ere uforandrede, derimod at ZB voxer eller aftager, 

saa maa lil samme Tid Siden ^IF voxe eller aftage. Drages 

nemlig Diagonalen BF (Storcirkelbuen), saa vil Polygonen 

BCDEF forblive uforandret, men i A ABF bliver Z ABF 

foröget eller formindsket, uden Forandring af de indsluttende 

Sider. Derved maa ogsaa AF foröges eller formin d.sk es 

(derme Saetning bevises paa samme Maade som for det plane 

Triangel, s.' Is te Cap., ArL 18). Hvis de samme Pohgon-

sider antages uforandrede, men en anden modstaaende Vin

kel lil AF, L E x . C, antages at voxe eller aftage, medens 

Vinklerne ß , D, E ere uforandrede, saa maa ligeledes AF 

voxe eller aftage. Drages nemlig Diagonalerne Ci og CF, 

kan A ABC og Polygonen CDEF betragtes som uforandiede 

medens Z ACE voxer eller aftager. men dette maa aller 

bringe AF til at voxe eller aftage. Del samme maa udkomme 

for cnh\cr anden modstaaende Vinkel lil AF. >o\ende eller 

aftagende, medens de andre modstaaende Vinkler ere ulor-

andrede. Det samme gjaelder om enlner s[)haMisk Pohgon 

med flere end Ire Sider, naar kun Polygonen \edbliver al 

vaere convex. Denne Indskraenkning er nödvendig. thi Inis 

L E x . ZE formindskedes, \ilde , iF omdreies om A og for-

mindskes indtil / faldt i Diagonalen AE. hvorved AF \ilde 

file:///edbliver
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blive et Minimum men tillige Z F = 180°. En yderligere 

Formindskelse af Z E vilde dernaest lade AF voxe idet til

lige ZF vilde blive concav. — Flere modstaaende Vinkler 

til AF samlidigen voxende eller samlidigen aftagende, medens 

de andre modstaaende ere uforandrede, maae have den samme 

Virkning paa AF som en enkelt Vinkel. Skulle nemlig flere 

Vinkler ß , C, D, alle voxende eller aftagende, forandres til 

ß ' , C , D' , kan man lade forst ß forandres til ß ' , medens 

C og D ikke forandres, dernaest C blive til C', medens ß ' 

og D ikke forandres, o. s. fr., hvilke successive Forandringer 

have samme endelige Virkning paa AF., som de samlidige 

Forandringer. 

Betragtes dernaest en convex sphaerisk Polygon, hvis 

Sideantal n > 3 , som A-^ A^ A^ . . . ^ „ , og antages Siderne 

uforandrede, men Vinklerne voxende eller aftagende, dog 

saaledes at Polygonen vedbliver at vaere convex, og saettes 

+ eller — ved de successive Toppunkter J ^ , A^^ A^y . . . 

for at antyde Vinklernes Voxen eller Aftagen, men intet Tegn 

ved de uforandrede Vinkler, saa vil det findes, al Raekken af 

Tegnene hele Polygonen rundt idetmindste fire Gange maa 

indeholde Overgangen fra + til —. eller omvendt. Det ind

sees nemlig 1 ° . , at n — 2 paa hinanden folgende Vinkler 

ikke kunne vsere alle voxende, eller nogle voxende, de andre 

uforandrede; thi da maatte, som forhen viist, den mod

staaende Side lil disse Vinkler ogsaa voxe, imod Antagelsen. 

Ei heller kunne n — 2 paa hinanden folgende Vinkler aftage, 

eller nogle af dem aftage, medens de andre vare uforandrede; 

thi det vilde bringe den samme Side til at aftage. Altsaa 

maae disse n~2 Vinkler idetmindste indeholde paa eet 

Sted Forandring i Raekken af Tegnene. Den hele Raekke af 

n Vinkler maa fölgelig ogsaa indeholde idetmindste een 
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Forandr ing af Tegnet . — 2 ° . Der kan ikke vaere en enkelt 

Raekke af - | - og en enkelt Raekke af — . saa al der kun 

paa lo Steder skele Tegnforandring. Antoges L E x . A^. .^o, 

AQ,...AP blot at indeholde Tegnet -f- (foruden de Steder , 

hvor intet Tegn fand tes , idet Vinklen forblev uforandret ) , 

men ^p-^y, ^p-t^i • - • -^n slene — . saa maatte den opr in 

delige Figur blive saaledes forandrel , at Diagonalen A^Ap^i, 

som er en Side i Polygonen A„ A^ A2 - - - ^p-t-y^ kom til al 

voxe, formedelst alle de voxende Vinkler i den forste Raekke. 

Formedels t den anden Raekke af Vinkler maatte derimod den 

samme Diagonal aftage, eller blive uforandret hvis A„ og 

Jp-f-y eller den ene af dem var af tagende. medens de and re 

vare uforandrede . Det vilde altsaa vivrc umul ig t , at de r 

kun skulde vaere to Rcekker a f T e g n , eller kun paa to Steder 

Forandr ing af Tegnet . — 3 ° . Det vilde ogsaa \aere umuligt , 

om der Polygonen rundt kun skulde findes tre Raekker af 

overeenss temmende T e g n , thi da vilde den forste Raekke af 

Tegn vaere den samme som den t r e d i e . og idet disse s lu l -

tede sig lil h i n a n d e n , blev der kun to Raekker af Tegn , 

hvilket bcvisles at vaere umuligt. — 4 ° . Omvexlingc^rie af 

Tegnet hele Polygonen rundt maae altsaa \aM-e fire idet

minds te . 

Hvad her er godtgjort om Vinkelforandringerne i en 

convex sphaerisk Polygon, gjaelder uforandret om det Ksidede 

convexe H j ö r n e , for n l > 3 » med Hensyn til Heldrüngsfor-

andr ingerne . idet Hjörnets Sider ikke forandres. — Antages 

et convext Polyed(T, h\ is Hjiirner alle forene flere end Ire 

K a n t e r , at undergaae Heldningsforandringer i alL^ Kanter , 

hvilke be!(^gn(\s for hvert Hjörni^ ved -)- eller — sat lil de 

snccossive Kanter hele Hjörnet r u n d t . saa \ ivir N det hele 

Antal af 1'egnom\ exlrng(*r. Mart rnaa da hawe A > 1 >'. idet 
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> ikke udelukker = . Da to consecutive Kanter af samme 

Hjörne kun lilhöre een Sideflade, saa ere Tegnomvexlingerhe 

om Hjörnerne i samme Antal som Tegnomvexlingerne alle 

Sideflader rundt. For en 2nkant maa det störste Antal af 

Tegnomvexlinger vaere 2n, og for en (2n-f-l)kant maa det 

ligeledes vaere 2n. Altsaa haves (med Betegnelserne i 

ArL 84) 

iV < 2a3 + 4^4 + 4a5 + 6a6 + 6«7 4- • • • 5 

men (ArL 84, 1°.) 2S — A == a^-h 2a^-^ 3a^ + 4:aQ-\ , 

fölgelig i V < 4 S — 8. Man skulde altsaa have baade i V > 4 S 

og iV<c4S — 8 , som er modsigende. Det vil fölgelig vaere 

umuligt al forandre Heldningerne efter alle Kanter paa een 

Gang. 

Nogle Heldninger maae forblive constante. De dertil 

svarende Kanter af Polyedret kunne da taenkes alle bort

tagne, hvorved et nyt Polyeder opstaaer, forsaavidt man vil 

antage Sidefladerne alene bestemte ved Omkredsene uden 

Hensyn l i l , om de Omkredse, som saaledes kunne blive 

tilbage efter Bortlagelsen af visse Kanter, komme lil hver 

isaer at ligge i et eneste Plan eller ikke. Paa Polyedrels 

indsluttede Kugleflade, hvor Hjörner og Kanter ere betegnede 

ved de tilsvarende Punkler og Storcirkelbuer, blive paa lig

nende Maade alle Buer borttagne, som svare til Kanter, i 

hvilke Heldningen ikke forandres. De tilbageblivende Punkter 

og Buer svare da til Hjörner og Kanter i det nye Polyeder. 

Forsaavidt denne Borllagelse af Kanter ikke formindsker 

Hjörnernes Antal, maa Eulers Theorem (ArL 83) gjselde for 

det nye Polyeder ganske som for det oprindelige. Er blot 

en enkelt Kant borttagen, maa Relationen J?-}-S = A-\-2 

vedblive, efterdi H og A begge paa een Gang blive til H—1 

og A—1, medens S ikke forandres. Ligesaa ved den suc-



235 

cessive Borllagelse af andre Kanter, ligesom det ogsaa kan 

bemaerkes, at i Beviset for Eulers Theorem de sphaeriske 

Polygoner ikke behövede at antages convexe, naar de kun 

lode sig dele i convexe Polygoner, hvilket her stedse vil 

vaere Tilfaeldet, ogsaa efter Kanternes Borllagelse naar de 

tilsvarende borttagne Storcirkelbuer igjen indsaettes. — Der

som ved Kanternes Borllagelse et Hjörne gaaer bort (enten 

fordi Heldningerne ere uforanderlige i alle dets Kanter, eller 

fordi de kun skulde forandres i Ire Kanter , som da ogsaa 

maatte forblive constante), saa vaere dette Hjörne msidel. 

Efter dets Borllagelse blive S, H og A forandrede til S ' = 

S—1, H'=H — (m—1), A' = A~m, saa at H'-\-S'—A' == 

H-^S — A : = 2 , eller Eulers Theorem vedbliver endnu at 

gjaelde. Ved den successive Borllagelse af Hjörner vil altsaa 

ingen Forandring skee i Henseende til dette Theorem, som 

maa vedblive at gjaelde ogsaa for det sidste Polyeder, som 

bliver tilbage efter Borllagelse af alle Kanter med uforandrede 

Heldninger. I dette sidste Polyeder skulde alle ILldninger 

paa een Gang forandres: men dette förer da tilbage lil det 

forste Tilfaelde. 

Fölgelig kan et convext Polyeder ingensinde forandres 

til et andet convext Polyeder med de samme Sideflader sam

menstödende med hinanden ved de samme Kanter og töl-

gende paa hinanden i den samme Orden. 

§ IL Bestemmelse af Hovedstykkerne i nogle 

specielle TilfaBlde af Polyedre. 

O l . For ethvert af de fem regulaere Polyedre, ved at 

saette Radius ß i den omskrevne Kugle (ArL 88) lüg i , \il 

man kunne bestemme Kanten a, störste Radius i Side-
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fladen = r , Sidefladens Areal = P , Polyedrels Volumen 

= F , Heldningen mellem to sammenstödende Sideflader 

= 0 , den indskrevne Kugles Radius = g. — Paa den om

skrevne Kugles Overflade afsaettes (ligesom paa den indslut

tede Kugle, ArL 83) alle de til Hjörnerne og Kanterne 

svarende Punkter og Storcirkelbuer, hvorved Kuglefladen 

deles i et Antal H regulaere sphaeriske nkanter, hvis Side 

saettes = 2 , störste Radius = CÖ, mindste Radius = cp. 

Nedfaeldes fra Polen for denne nkants omskrevne Cirkel en 

perpendiculaer Storcirkelbue paa Siden og drages til Sidens 

ene Endepunkt en Storcirkelbue, erholdes et retvinklet sphae

risk Triangel, i hvilket Hypotenusen er « , Catheterne ere 

^X og (py disses hosliggende Vinkler — og — (Tallene Hy 

p, n angivne i Art. 85). I dette Triangel er 

TT "TT 'TT 'TT ^ T 

cos — = cosiA. sin—, tg(p = sin|^A. lg —, cos « = c o t — c o t — 

Heraf bestemmes ^ , ^ , w, hvorefter haves 

a == 2 sin i ^ , cos Ö = — cos 2cp., Q = cos co. 

Ved Ombytning af n og p bliver Q den samme, saa at to 

reciproke Polyedre (Octaedret og Cubus, Icosaedret og Do

decaedret) indskrevne i samme Kugle ere ogsaa omskrevne 

om den samme Kugle. Formlerne for a og Ö give 

-B / ^ ^ 57r n 
I / C0s2 COS —^ 4-cos2 

« = 2 / 1 ^ , cos Ö = ? ^ . 
r s i n2— sin^ — 
' P n 

Ai a findes r = — ^ , derefter P = ^ s i n —• r 2 = ^ c o t —• a \ 
2 sin — 

n 

V= ^HPQ=^ cot'—cot—a^. Radius i den Kugle, som 

rörer alle Kanterne i deres Midtpunkter, er bestemt ved 

ß ' = cos ^L Folgende Tabel indeholder Resullaterne af 

disse Formler; 
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Saettes a = = l , maae ß , r , ^ , Q^ forandres ved at dividere 

deres foregaaende Vaerdier med de tilsvarende for a; P maa 

divideres med a^, V med a^. F. Ex. for disse fem Legemer^ 

naar i ethvert af dem Kanten tages som Enhed, erholdes 

Volumen bestemt ved : 

%̂ 1, 4 (3 + V5), ^(7-f-3i/5). 
6^2 ^ 3 ' ' 12 ^ 4 

0 2 . Af de specielle irregulaere Polyedre undersöge vi 

dernaest dem, som begraendses af lütter Rhomber, som ere 

congruente med hverandre, idet tillige den Indskraenkning til-

fÖies, at hvert Hjörne kun maa vaere dannet af een Slags 

Vinkler, enten den stumpe eller den spidse Vinkel i Rhomben. 

Den stumpe Vinkel kan kun give et tresidet Hjörne som 

(Fig. 238) J , C, E, G, / . Ved ß , D, F, H, K stöde Vinkler 

sammen, som ere lige med Rhombens spidse Vinkel, men 

Heldningerne i ethvert af disse Hjörner maae vaere ligestore 

og de samme som i de forste Hjörner (f. Ex. Heldningen i 

Kanten BA er den samme i B som i A). Hjörnerne af 

denne anden Art maae fölgelig alle have det samme Side

antal p > 3 , LEx. p = 4 som i Fig. Da BA = BC^ BI 

== BG., og da disse Linier med hverandre danne et ligesidet 

Hjörne med lutter ligestore Heldninger, maa ß vaere Top

punkt af en regulaer Pyramide, hvis Grundflade er GACIGj 

en regulaer Polygon dannet af den mindste Diagonal i Rhomben. 

1 denne Pyramide er G et tresidet Hjörne, hvortil svarer et 

ligebenet sphaerisk Triangel, hvis ligestore Sider ere 90^—^Xy 

idet X betegner den spidse Vinkel i Rhomben, disse Siders 

mellemliggende Vinkel er = ö, idet ß er den constante Held

ning, den tredie Side er Polygonvinklen i den regulaere pkant 

= ( 1 — ~ ) ^ » Dette Triangel giver 

cos^A s i n i ö = s i n ( 1 — ^ ) ^ . 

Hjörnet A som Toppunkt for en regulaer tresidet Pyramide^. 
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hvis Grundflade er det ligesidede Triangel BDF, dannet af 

den laengste Diagonal i Rhomben, giver paa samme Maade, 

idet p = 3 og for ^X tages dens Complement, 

sin ^X sin ^ ö = ^ . 

Af disse lo Ligninger fölger 

cot 1 2 = 2 s i n ( l — ^ ) ^ , s i n i ö = V j + s i n - ( l — | ) - J • 

For at den stumpe Vinkel 180°—X kan danne et tresidet 

Hjörne, maa den vaere < :120^ eller 2 > 60°, altsaa cot ^ < : i 3 , 
2 TT 9 TT 71 

altsaa 2 sin ( l ) - ^ < V3 eller sin f l )— <; sin ^ , 

fölgelig p <z 6. Da paa den anden Side p > - 3 , ere kun to 

Tilfaelde mulige: 1°. p = 4 , som giver cot ?; A =^ 1 2 eller 

cos 2 = 1^, sin ^ ö = - ^ 5 saa at Rhombens Vinkler ere 2 

X = 70° 3 1 ' 4 4 " , 1 8 0 ° — X = 109° 28 ' 16" , 

og Heldningen 6 = 120° ; 2° . p = 5 , som giver cot }, X 

= ^ ' eller lgA = 2 , s in^Ö = { 1 1 0 + 2 ] 5 , saa at 

Rhombens Vinkler ere 

X = 63° 2 6 ' 6 " , 180° —yl = 116° 3 3 ' 5 4 " , 

og Heldningen 0 = 144°. Det sees heraf, at Rhombernes 

stumpe Vinkler ere i disse Tilfaelde de samme som Held

ningerne i det regulaere Octaeder og i det rcguhere Dode-

caeder, og den spidse Vinkel i forste Tilfaelde den samme 

som Heldningen i det reguhere Tetraeder. 

0 3 . De lo Tilfaelde af Rhomboidal-Polyedre undersö^^es 

med Hensyn lil Stykkcrnes Antal saaledes. 1°. I det fötrste 

Tilfaelde \aere S^ Antallet af Hjörner med stumpe \'inkler, 

^'2 Antallet af dem med spidse , S, som forhen, det h(de 

Antal. Altsaa, da de forste Hjörner ere tresidede, de sidste 

fiirsidede, bliver 3S^ det hele Antal af stumpe \ inkler, 

4 ^ 2 det hele Antal af spidse. Disse Tal ere li^Hvslore og 

lige med 2 / / , efterdi In er Rhombe har to spidse o^ to 

stumpe \'inkler. Altsaa haves 

file:///aere
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S = S1 + S27 3 S i = 4S2 = - 2 i ? , 

desuden (ifölge ArL 8 4 , 2 ° . , idet co = a^ = H) 

S = ß + 2 , vi = 2 i f , 

(ArL 8 3 , Till., giver ogsaa S — 2 = f / , efterdi Vinklernes 

Sum i hver Rhombe = 4ß) . Fölgelig er S i = -f-S, S g ^ f S5 

ß = | S i = f S = S — 2 , saa at man har 

S = 1 4 , S i = 8 , «2 = 6 , fl = 1 2 , ^ = 24. 

Dette Polyeder kaldes derior Rhomboidal-Dodecaedret (Fig. 239^ 

Udfoldingen Fig. 240). Det har 24 Kanter og 14 Hjörner, 

hvoraf 8 tresidede med stumpe Vinkler, 6 fiirsidede med 

spidse Vinkler, disse Vinklers Störreiser angivne i Art. 92. — 

2°. I det andet Tilfaelde haves 

S ^ S i + Sg , 3Si = 5S2 = 2 f l , S = f l 4 - 2 , J = 2 f l , 

fölgelig S\ = f S , S2 = f S , fl=fSi = i f S = S — 2 , 

saa at man har 

S = 3 2 , S j = 2 0 , 82 = 1 2 , fl = 3 0 , ^ = 6 0 . 

Det kaldes derfor Rhomboidal-Triacontaedret (dets Halvdeel 

fremstillet i Fig. 241). Det har 60 Kanter og 32 Hjörner, 

hvoraf 20 tresidede med stumpe Vinkler, 12 femsidede med 

spidse Vinkler, disse Vinklers Störreiser angivne i ArL 92. 

0 4 . Et Rhomboidal-Polyeder lader sig ikke indskrive 

i en Kugle, efterdi intet Punkt kan have samme Afstand fra 

de fire Toppunkter af en Rhombe. Derimod kan det om

skrives om en Kugle, idet enhver Rhombe längeres af Kugle

fladen i Midtpunktet (Diagonalernes Skjaeringspunkt). Dette 

bevises paa samme Maade som for de regulaere Polyedre. 

0 og P (Fig, 236) vaere Midtpunkterne i to sammenstödende 

Rhomber, AB den faelleds KanL Da Rhoraberne ere con

gruente og eensstillede mod Kanten, ville Linierne fra O og 

P nedfaeldte perpendiculaert paa denne Kant traeffe det samme 

Punkt, OM-^ AB og PM ^ AB. Opreises dernaest fra 0 
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og P Perpendiculaerer paa Rhombernes Planer , maae begge 

disse Perpendiculaerer ligge i PL OMP og convergere til et 

Punkt K, der har lige Afstande til alle Sidefladerne, hvilke 

alle traeffes i Midtpunkterne af de fra K nedfaeldte Perpen

diculaerer. Altsaa er K Centrum for den indskrevne Kugle, 

hvis Radius Q == KO bestemmes ved Kanten AB = a. Er 

nemlig, som forhen, X den spidse Vinkel i Rhomben, 0 

Heldningen, haves naar A og G ere de spidse, ß og F de 

stumpe Vinkler i Rhomben ABGF, BO = a sin},/., OM = 

ß O s i n ^ (180" —A), fölgelig 

OM=\as\nX, Q= OM lg -̂0 = ha sin X. lg ?, 0. 

For Dodecaedret haves (ArL 92) cos 2 = -̂  og 0 = 120°, 

altsaa s i n A = - | ] 2 , t g^Ö = l 3 , saa at () = : 1 r.a. For 

Triacontaedret findes paa samme Maade ^ = | 1 + ^'.a. — 

Arealet af Rhomben, P = a - s i n 2 , giver Volumen V^=^—PQ 

= - j s i n Jl.a-ß. Altsaa erholdes for Dodecaedret r = J | 2 . ^ ^ ' ' , 

for Triacontaedret V= 20 (| 5 — 2)Q^. Arealet af hele 
SV 

Overfladen kan derefter bestemmes = — 

0 5 . Efterfölgende specielle Problemer angaae Parallele

pipedet. 

I. Af de tre sammenstödende Kanter og deres mellem

liggende Vinkler al bestemme Volumen. — Kaldes de ive 

Kanter a, b, c, deres mellemliggende Vinkler a, ß^ y, idet 

a begraendses af b og c, ß ai a og c, y af a og h^ saa Ail 

lil Hjörnet dannet af disse tre Kanter s\are et spha'iisk 

Triangel, hvis Sider ere a, ßj y, og hvis modstaaende Vin

kler kunne betegnes .1, ß , C Höiden i dette Triangel paa 

Siden y betegnes ved 7]> Parallelepi[)edets Grundflade, dannet 

af a og ft, er = a6sin;^, den tilsvarende Ilöide =^ e sin ;̂ , 

altsaa Volumen r = abc siwy sifi^/. men lillii^e er sin;; = 

sina sinW, altsaa y^=abc siua sin^ sinß =•- abc sina în,:̂  s\ny,}F 
Burnus: i:ii-iji''nti£r Gcoiufirir. \{\ 
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idet M = ^ = ^ = ^ . Ssiües Ua+ß+y) = s, erholdes 

F = 2a&cysin5 . sin (5—a) . sin (s—ß) . sin (s—y) 

= abc]/l — cos^c^ — cos^/J — eos^y -f- 2 cos« cos/J c o s / . 

Dette reduceres for det retvinklede Parallelepipedum, idet 

ci = /5 = / = 90°5 ^̂^ F = a & c . — For et Tetraeder bestemt 

ved tre sammenstödende Kanter a, 6, c og Vinkler a, /S, ;̂ 5 

er Volumen i) = : \ V. 

IL Af de samme tre Kanter og mellemliggende Vinkler 

at bestemme de fire Diagonaler, som forbinde de modstaaende 

Toppunkter to og to. — Diagonalen fra Toppunktet, hvor 

ß , fc, c stöde sammen, til det modstaaende Toppunkt af 

Parallelepipedet, saettes = w ; Diagonalen fra samme Toppunkt 

i Grundfladen (Planet af Siderne a, 6) saettes = 2 ; Vinklerne, 

som z danner med a, 6, c, betegnes X, f*, Ö. Altsaa haves 

^. = 2^-Uo2 + 2czcosÖ, z^ = a - + ö ^ - f 2 a 6 c o s 7 ' , 

og i det til det givne Hjörne svarende sphaeriske Triangel 

ABC (Probl. I) er Siden AB ^ y deelt i to Stykker Jl og /^ 

ved en Delingslinie =0 dragen fra C, og herved deles ogsaa 

AABC i to Triangler, hvis Sider ere 0:, /i-, d i det ene, 

^, A, ö i det andeL I det forste er ß modstaaende Vinkel 

til Ö, og i AABC er Z B bestemt ved «, ß., / , altsaa 

Ö
, . . n T% cosß — COS a COS y 

= COS CC cos u - j - sm a sin a cos ß , cos ß = —~ ^ . 
* ^ sina s iny 

De plane Triangler, hvori Diagonalen z deler Grundfladen, give 

siny s ' s iny 

sm f^ Fölgelig haves cos ö = cosa cosu- j ^ (cosÄ — c o s a c o s v) 
* sin y * ' 

1 r ' / ^ I /i • -1 cos üf sin A + cos i5 sin u 

= IT;^C'^«s«^sin(;/—^) + cos,Ssin^] -= — ^ — ^ 
Siny ' • I I j s m y 
b cöscc + a cos 8 .. 

= ^̂  eller JS cosö = 6 cosa -|- acos/?, som tillige

med Vaerdien af z^ indsaettes i Udtrykket for u^. Altsaa erholdes 

u^ = â  + &2 + c^ - | -26ccosa + 2ac cos jS + 2a&cos / . 

De andre tre Diagonaler w^, Ug 5 t/3 forbinde modstaaende 
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Toppunkter, hvor to af de sammenstödende Vinkler ere Sup

plemenler lil to ai Vinklerne « , ß, y^ medens den tredie 

Vinkel er den samme som ved Diagonalen u. Altsaa haves 

w^- = a^4- 6^4- c-— 26c cosa — 2ac cos/S H- 2ab cosy, 

Ug^ = a^4- 6'^H- c^— 26c cos a -|- 2ac cos/S — 2a6 c o s / . 

M. 2 = a '^^ 6 - + c ^ + 26c cos« — 2ac cosß — 2a6 cosy. 

Fölgelig er u^-f u ^ ^ ^ . „ , - + Ug^ = 4 ( a - - f ö--f c-). eller 

i ethvert Parallelepipedum er Summen af Qvadraterne af alle 

4 Diagonaler lüg Summen af Qvadraterne af alle 12 Kanter. 

Denne Saetning udledes ogsaa af den tilsvarende for Paralle

logrammet ( Is te Cap., ArL 75 , Till.) anvendt paa de lo Dia

gonalsnil efter Retningen af Grundfladens Diagonaler z og y: 

u'-^ u/^ = 2-^'H- 2c^, U . / - + u-^- = 2y'--\~-2c'^, 

hvoraf ved Addition Saetningen udkommer, idet ogsaa r - + ? / -

= 2a^-f 26^. 

IIL Af de samme givne Stykker at bestemme Arealerne 

af Diagonalsnittene, ved Planer lagte gjennem modstaaende 

Kanter, og disse Planers Heldninger mod Side (Li derne. — 

Arealet N af Diagonalsnitlet gjennem Kanten c e r , ved Re-

tegnelscrne i Probl. I I , N =^= cz siuO^ altsaa naar Vaerdierne 

af z og sin ö indsaettes, 

N = c ]d^sin'ß + 6'- sin-« + '2.ab (eosy— cos a cos i^). 

Betegnes Arealerne af de to Sideflader bestemte ve i Kan

terne a, c og b, c ved P og Q, deres Heldning mod hinanden 

ved C, haves P = ac s i n ^ , Q = 6c s i na og i det sphaeriske 

Triangel ABC (s. Probl. I) er eosC = ' ' i - - . "̂ ^ *̂ °'̂  altsaa 
s i n « sfin ^i ^ 

,V̂  = p ^ - ^ (32_^ 2 PO cos C. 

For de andre Diagonaisnil haves analoge Udtr\k. Betegne^ 

ILddningerne af Planet A mod Planerne ab, ac, bc ved co. 

7p, (f, saa haves (\ed de samme sphtcriske Tri<ini;ler s-̂ m i 

Probl. II) 
lö* 
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cos« = cosfjb cosÖ + sinf* sinö c o s « , 

cosjl = cos^ cosÖ + sin/S sinÖ cos?//, 

cosfjb^^ cosa cosö + s in« sinö cos q). 

Ifölge Vaerdierne af A, f*, ß (s. Probl. II) erholdes: 

cosw = —^—[a cosa — 6 cos/S — cosy (a cosß — 6 c o s « ) ] , 
iVsin y *- * 

cosip = ~ ~ ^ [ ^ sin^/9-[- 6 (cosy—cos« c o s ^ ) ] , 

cos w = —-—fösin^« -f- a ( c o s y — cos« cos ij)]. 

Anm. Naar a = 5 = c, haves Rhomboedret^ begraendset 

af sex med hverandre congruente Rhomber. Er « den 

spidse Vinkel i Rhomben, haves (Probl. II) den laengste 

Diagonal w, idet « = ^ = / , nemlig Diagonalen mel

lem de to modstaaende Hjörner med spidse Vinkler, 

u == a l / 3 + 6 c o s « ; de andre tre Diagonaler ere 
Uj = ^ 2 = ^ 3 ^ = O'V^ — 2 COS«. 

0 6 . Da ethvert Polyeder kan oplöses i Pyramider, 

fölgelig ogsaa i lutter Tetraedre, ville de Problemer, som 

angaae Bestemmelsen af Tetraedrets Stykker, vaere af Vig

tighed, ligesom i Planimetrien de Problemer, som angaae 

Trianglet. Et Tetraeder vil vaere aldeles bestemt ved tre i 

et Hjörne sammenstödende Kanter a, 6, c og deres mellem

liggende Vinkler «, /S, y (Vinklerne 6 . c , a.c, a.b). Heraf 

bestemmes disse Vinklers modstaaende Sider, som danne 

den fjerde Sideflade, saa at alle Stykkerne af enhver af de 

fire Sideflader blive bestemte. Alle Heldningerne findes af 

Siderne af de tresidede Hjörner, og da Volumen er bekjendt 

(ArL 95, I ) , samt Arealerne af Sidefladerne, kunne disses 

tilsvarende Höider findes, Ogsaa vil Tetraedret vaere bestemt 

ved de sex Kanter (Art. 89) ; thi disse give Vinklerne i 

enhver af Sidefladerne. Man vil dog ogsaa uden Hjaelp af 

Vinklerne kunne umiddelbart af Kanterne aflede Bestemmel-

serne for Höiderne, Volumen, Radierne af den omskrevne 
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og indskrevne Kugle m. m. Herhen höre de efterfölgende 

Problemer. 

L Af de sex Kanter i Tetraedret at bestemme Höi

derne. — ABCD (Fig. 177) vaere Grundfladen, hvis Sider 

ere BC=m, CD=n, BD==pj og E vaere Toppunktets 

Projection paa Grundfladen, besternt ved Afstandene EB=q, 

EC = r, ED = s. Tetraedrets Kanter ere m^ n, p ^ desuden 

f, g, h dragne fra D, ß , C til Toppunktet. Relegnes Höiden 

ved X, haves 

q = y—X', r- = h'— X', s-^ = f^—x-. 

Disse indsatte i den bekjendte Relation mellem m, /*, p , q, r, s 

(Iste Cap. , Art. 136, VII) give: 

a;-(2m-n--[-2/n-p--f-2n-p- —m'^-- n^—p"*) + F(m. n^p,g^ h. f) = 0. 

Analoge hermed ere Formlerne for de andre tre Höider, — 

Disse fire Ligninger tjene til, naar af de se \ Kanter og de 

fire Höider, ialt ti Stykker, hvilkesomhelst sex crc givne, da 

at finde de fire andre, 

IL Af de sex Kanter i Tetraedret at bestemme Vo

lumen. — Arealet af ABCD saettes =̂ = F , den tils\arendc 

Höide = rr, Volumen =:^ v, altsaa v^=}^Tx, men iföl;ĵ e Re

Stemmeisen for T ( Is tc Cap., ArL 115, V, 2°.) ha\es (Probl. I) 

ier-x''-^F(m,n,p,g,h,f) = 0 , fölgelig 

144r- 4 - F(m, n, p, g, h, f) = 0. 

Det samme fölger af Art. 95 , I , idet cos a, cos/^, eos y be

stemmes for Toppunktet formedelst Siderne i de Ire Tri

angler, som stöde sammen i Toppunktet. 

111. Af de sex Kanter i Tetraedret at »bestemme den 

omskrevne Kugles Radius. — Fire Punk ter, som ikke lig^e 

i eet Plan, maae bestemme Kuglen, cller Tetraedret maa 

kunne indskrives i en Kugle, luilkel bevises ligesom for de 

regidaere PoJNedre (Art. 8^) . idet Centrums Projeetioner paa 
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Sidefladerne ere Centrerne for disses omskrevne Cirkler 

(ArL 59). Ere nemlig (Fig. 236) 0 og P to saadanne Cen

trer, og O M - L ^ ß , PM-^ABy dernaest 0KA-V\.0BA og 

p / j T a - P L P ß J , saa maae disse Perpendiculaerer Hgge i PI. 

OMP.^ og deres Skjaeringspunkt K have hge Afstande fra 

Toppunkterne i de to Sideflader d. e. fra Tetraedrets Top

punkter. Deles nu Tetraedret i fire mindre Tetraedre med 

faelleds Toppunkt i Kuglens Cenlrum, saa vil Volumen af 

ethvert af disse vaere bestemt ved de sex Kanter, hvoraf de 

tre ere Siderne af Grundfladen, altsaa tillige Kanter i det 

givne Tetraeder, de andre tre lige med Kuglens Radius ß . 

Summen af disse fire Voluminer saettes lüg Udtrykket for 

det hele Volumen v , hvilket giver, efter behörig Reduction, 

4ß^F (m, n, p, g^ h, f) - f 2nY9^h''+ 2mYfh^-^ 2m^iY'9l 

IV. Af de sex Kanter i Tetraedret at bestemme den 

indskrevne Kugles Radius. — At en Kugle kan indskrives i 

Tetraedret, indsees ved al antage et Plan lagt gjennem en 

af Kanterne, saaledes at det halverer Heldningsvinklen mellem 

de to i denne Kant sammenstödende Sideflader; thi dette 

Plan vil indeholde alle de Punkler som have lige Afstande 

lil begge Sideflader. Tre saadanne Planer lagte gjennem de 

tre Kanter af den samme Sideflade ville altsaa skjaere hver

andre i et Punkt, der har lige Afstande til alle Sidefladerne, 

og fölgelig er Centrum for den indskrevne Kugle. Da de 

fire Tetraedre paa Sidefladerne med faelleds Toppunkt i den 

indskrevne Kugles Cenlrum tilsammen udgjöre det hele Te

traeder, saa haves, idet r belegner Kuglens Radius, 

rlV(p(m^nyP) + l/(/)(m,y,/i) '\'V(f(p^g^f)-hV(p(n.,f^h)] 

= l/—F^(m,n,p,f/,/*,/•) 5 

idet q) (m, n, p) = 2m\^ -f- 2mY + 2n-p^ — m* — n^ — p'*. 
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saa at ^Vqim^ n, p) er Arealet af Trianglet, hvis Sider ere 

m,n^p. — Foruden den indskrevne Kugle er der fire andre 

Kugler, som röre de samme fire Pianer, men saaledes at de 

ligge udenfor Tetraedret, idet enhver af disse Kugler rörer 

en af Sidefladerne udvendigt, men indsluttes af de tre andre 

Planer. F. Ex. den Kugle, som rörer udvendigt Sidefladen 

bestemt ved Kanterne m, n, p, har sit Centrum saaledes 

beliggende, al hele Tetraedret er lügt Summen af de Ire 

Tetraedre paa de Ire andre Sideflader med faelleds Toppunkt 

i dette Centrum, herfra subtraheret Tetraedret paa den forste 

Sideflade med samme ToppunkL AUsaa er denne Kugles 

Radius bestemt ved Formlen for r idet \ cf {m^n,p) forandres 

til —l /^(w^»5P)- Radierne i de tre andre Kugler erholdes 

paa samme Maade. 

A n m . Ved Elimination af Störreisen F mellem de under 

II, III og IV fundne Ligninger erholdes 

576 ß^ü- = (f(mf.ng,ph), 

12i; = r lV(p(m,n^) + V(f{m,gl,h) + l V P T ^ + 1 '</(«. A^O], 

(hvor Fortegncl af cn af Qvadratrödderne kan tages 

modsat, idet for r indsaettes Radius i den Kugle, som 

udvendig rörer den tils\arcndc Sideflade). 

V, Af de sex Kanter i Tetraedret at bestemme Vinklen, 

som dannes af to modstaaende Kanter, der ikke ligge i eet 

Plan. — Modstaaende Kanter ere m og f, ligesaa n og g, 

samt p og h. Vinklen dannet L Ex. af n og g erholdcs \ed 

fra ß (Fig. 177) at drage en Linie parallel med CD. Naar 

om ß som Centrum med Radius - -^1 beskri\es en Kugle

flade, erholdes, ved dennes Ovcrskjaerint: af Kanterne ;/;, />. g 

oi; af Linien fra ß dragen r^t n , liic Punkt ' r M. P, (i\ A, 

som forenede \ed Storcirk(dbuer l)estenime de s[>liaMisko Tri

angler (Fig. 212) GNM og GNP. h^or 
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cos GP — cos GM . cosPßT cos GN— cos GM . cosiViT 

sin GM . sin PM sin GM . sin NM 

Heraf findes GN=^(g.n)^ idet G P , öiH, PM eller Side

fladernes Vinkler (g-p)^ (y-wi)^ (p.m) alle ere besternte ved 

Kanterne, ligesom ogsaa NM = IS0°—(n.m). Man har 

nemhg 

cos(^.p) = ? - ^ g ^ , cos(^.m) = ^ - ^ - ^ ^ , cos(p.m) = ^^^^^^^, 

cos (n.m) = — 5̂ - , og -^- ^ = " , altsaa 

2gn COS (g.n) = p^- f - / i^ — m^ — /"-. 
Ligesaa er 

2fmcos(f.m) = n^-f-^- — p^-—Ä^, 

2Äpcos(/ t .p) = 7rr4-/^^ — ^^ — Ö'"-

Altsaa er gn cos(g .n) -f- /m cos(f.7n) H- Äp cos(Ä.p)^ = 0. 

Anm. De samme Relationer vedblive at gjaelde, naar 

en af Höiderne x = 0^ hvorved g.,h^f blive til q^r^s^ 

og Tetraedret reduceres til en plan Fiirkant, hvis Sider 

og Diagonaler ere m, n, 5, 9, r, p. 

VI. Af de sex Kanter i Tetraedret at bestemme den 

korleste Afstand mellem hvilkesomhelst to modstaaende Kan

ter. — Fremstilles Tetraedret ved ABCD (Fig. 243), og skal 

f. Ex. Afstanden söges mellem n og gr, saa drages som 

forhen BN^CD.^ saa at PL^ßiVT^CD. Den sögte Afstand 

vil da vaere den samme som Afstanden mellem disse sidste, 

eller ved at nedfaelde CH -^ BN vil den sögte Afstand vaere 

Höiden nedfaeldt fra C i Tetraedret CABH. Denne Höide er 

bestemt ved Probl. I , idet de sex Kanter i Tetraedret ere 

CB=m., CA=h., CB^=msin(n.m)., BH = — mcos(n.wi), BA=g^ 

samt AH bestemt ved If l^ = ß ^ - - ] - ß l ^ — 2 ß H . ßvl. cos(^.n). 

Man har cos (n.m) = ^ '+^ '~^ ' , og (Probl. V) 

saa al de sex Kanters Qvadrater alle ere besternte rationait 

ved m, n, p, f., Qy h. — Den samme Afstand mellem n og g 
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er ogsaa bestemt ved m sin*^, idet ep er den fra M (Fig. 242) 

paa GN nedfaeldte perpendiculaere Storcirkelbue, altsaa 

msincp = m sin {g .m) sin MGN 

mV i — C0s'^(5 .m) — cos2(^ .» ) — cos2(;i .m) — ^ c o s C ^ . m ) cos [g .n) C05(n.m) 

sin (g . n) 

VH. Af de sex Kanter i Tetraedret at bestemme de 

tilsvarende Storcirkelbuer paa den omskrevne Kugleflade. — 

Saettes L E x . den lil m svarende Bue i Grademaal - - m', 

haves m = 2 ß s i n - | m ' , hvor ß er bestemt ved Probl. IIL — 

Saettes de til de andre Kanter n, p, f, g, h svarende Buer 

lige med n', p', f, ^', /t', haves m^-= 2 ß - (1 — cos m'), 

n " = ^ 2 ß ^ ( l — cos n') o . s .v . , som indsatte i Formlen for 

ß^ (Probl. III) lade alle Leddene blive delelige ved ß*̂ , som 

fölgelig kan bortdivideres, hvorved erholdes den nöd\ endige 

Relation mellem de sex Buer paa en Kugleflade, ;//, n', p ' , 

f, g'^ 6-', som forbinde fire Punkter paa denne Flade to og 

to, hvilket svarer lil den forhen fundne Relation mellem sex 

Linier i Planet forbindende fire Punkter to og to (Iste Cap.., 

Art. 136, VII). 
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