
OBLIGATORISK OPPGAVE 2, MAT 2500 HØST 2014

Innleveringsfrist: 6. november 2014, kl 14.30 i 7. etg NHA.

OPPGAVE 1

Et Platonsk legeme er et polyeder der alle sideflatene er like store regulære mangekanter.
Dermed er alle sideflater og alle hjørner i et Platonsk legeme like. I et Arkimedisk legeme
er ikke alle sideflater like, men alle hjørnene er like, og alle kantene er like lange. I et
Arkimedisk legeme er derfor hver sideflate en regulær mangekant. Vi sier at et Arkimedisk
legeme er av type (k1, k2, ..., kr), dersom der er r sideflater, en k1-kant, en k2-kant og s̊a
videre opp til en kr-kant, som møtes i hvert hjørne. Noen av ki-ene kan være like, men
minst to er forskjellige.
I denne oppgaven skal du i tre delspørsmål gjøre rede for hvilke Arkimediske legemer
som fins. Du må gjerne lete opp svar i bøker eller p̊a internett, men oppgi i s̊a fall
kilder/nettsider.

(a) Vis at 2 < r < 6 og finn for hver r nødvendige betingelser p̊a ki, i = 1, .., r for at
det skal finnes Arkimediske legemer av type (k1, k2, ..., kr). Begrunn svaret.

(b) Hvis en i et Platonsk legeme skjærer av hvert hjørne med et plan som deler hver
kant som g̊ar inn til hjørne p̊a midten, f̊ar en et Arkimedisk legeme. Hvilke typer
Arkimediske legemer kan lages p̊a denne måten? Begrunn svaret og vis i en tegnet
figur hvordan hjørnene i de Arkimediske legemene blir.

(c) Noen Arkimediske legemer kan lages ved å skjærer av hvert hjørne i et Platonsk
legeme med et plan som ikke deler kantene som g̊ar inn til hjørnet i to like store
deler. Hvilke typer Arkimediske legemer kan lages p̊a denne måten? Begrunn
svaret og vis i en tegnet figur hvordan hjørnene i de Arkimediske legemene blir.

(d) Ved å skjære av hvert hjørne i et Arkimedisk legeme p̊a en av måtene som er
beskrevet i de to forrige deloppgavene, hvilke typer nye Arkimediske legemer kan
en lage? Fins det Arkimediske legemer som ikke kan lages ved å skjære av hjørner
p̊a et Platonsk eller et annet Arkimedisk legeme p̊a en av disse måtene. Begrunn
svaret og tegn figur.
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OPPGAVE 2

La 4ABC og 4A′B′C ′ være trekanter som er slik at linjene gjennom AA′, BB′ og CC ′

g̊ar gjennom samme punkt N . Anta at linjene gjennom AB og A′B′ skjærer hverandre i
X, at linjene gjennom BC og B′C ′ skjærer hverandre i Y og at linjene gjennom AC og
A′C ′ skjærer hverandre i Z.

(a) Tegn eller lag en hjelpefigur i geogebra, og finn et trippel av Menalaos punkter
blant punktene A′, B′, C ′, X, Y, Z for hver av de tre trekantene 4NAB, 4NBC
og 4NAC.

(b) Bruk Menelaos teorem til å vise at X, Y, Z er kollineære.

OPPGAVE 3

I parabelen y2 = 2px er det dratt en korde gjennom brennpunktet med stigningstall
k. Korden er diameter i en sirkel. Finn ligningen til sirkelen og vis at den tangerer
parabelens styrelinje. Finn ligningen til det geometriske stedet for midtpunktet til korden
n̊ar k varierer.


