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I dette oppgavesettet betyr polyeder et 3-dimensjonalt konvekst polyeder. Hvis K er et
polyeder, la VK være mengden av hjørner, EK mengden av kanter og FK mengden av
sideflater. To 3-dimensjonale konvekse polyedre, K og K ′, kalles kombinatorisk like eller
av samme kombinatoriske type hvis det fins bijeksjoner ϕV : VK → VK′ , ϕE : EK → EK′

og ϕF : FK → FK′ som bevarer inklusjon. Dvs at et hjørne h er i en kant k hvis og bare
hvis ϕV (h) ∈ ϕE(k) og at en kant k er i en sideflate s hvis og bare hvis ϕE(k) ⊂ ϕF (s).

Oppgave 1. Vis at det å være kombinatorisk like er en ekvivalensrelasjon p̊a mengden av
polyedre.

Et polyeder kalles simplisialt hvis alle sideflater er trekanter. Den kombinatoriske typen
til et simplisialt polyeder er bestemt ved å skrive opp for hver sideflate mengden av de tre
hjørner i sideflaten. Da vil kantene svare til alle undermengder av slike sideflatemengder
med 2 elementer og hjørnene vil være unionen av alle sideflatemengder. For eksempel
tetraederet beskrives kombinatorisk ved å skrive opp

{1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 3, 4}, {2, 3, 4} .

De 6 kantene vil da være {1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {2, 4}, {3, 4} og hjørnemengden er
{1, 2, 3, 4}.

Oppgave 2. Hvis K er et simplisialt polyeder med f sideflater, e kanter og v hjørner vis
at f = 2(v − 2). (Hint: uttrykk først e ved hjelp av f og bruke deretter Eulers formel.)

Oppgave 3. Beskriv, gjerne med en tegning, alle kombinatoriske typer av simplisiale
polyedre med antall hjørner v ≤ 6. (Hint: Det er bare 4, 1 med 4 hjørner, 1 med 5 hjørner
og 2 med 6 hjørner.)

Oppgave 4. Et 3 dimensjonal polyeder i rommet har en dual, nemlig den konvekse innhyl-
lingen av midtpunktene (tyngdepunktene) til sideflatene. Hvis vi tok den konvekse innhyl-
lingen av midtpunktene av kantene istedenfor f̊ar vi det som heter det trunkerte polyederet.

Beskriv polyederet som er det trunkerte tetrahedron. Beskriv polyederet som er den
trunkerte kuben, det heter kuboktahedron, dvs fortell hvor mange og hva slags sideflater
det har og hvor mange hjørner og kanter. Tegn en kube og forsøk å tegne en kuboktahedron
inn i den.

Beskriv den duale av en kuboktahedron. Det heter rombisk dodekahedron.

Oppgave 5. La ABC være symbolet for arealet til trekanten med hjørner A, B og C. Hvis
en Ceva linje gjennom hjørne A bestemmer et Menelaos punkt D p̊a linja gjennom BC vis
“forkortningsregelen”
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