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Oppgave 1

1a
La C1, C2, C3 være tre sirkler som tangerer hverandre utvendig. La A1 være
sentrum i C1, A2 sentrum i C2 og A3 sentrum i C3. La B1 være tangeringspunktet
mellom C2 og C3, B2 tangeringspunktet mellom C1 og C3 og B3 tangeringspunktet
mellom C1 og C2. Vis at de tre linjestykkene A1B1, A2B2 og A3B3 har et felles punkt.

1b
Gitt en trekant 4ABC med sidelengder BC = a,AC = b og AB = c. Finn radius
til tre sirkler med sentrum i hjørnene A,B og C som tangerer hverandre utvendig,
uttrykt ved sidelengdene a, b og c.

(Fortsettes på side 2.)
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Oppgave 2
La sl, sl′ og sl′′ være speilingene av det Euklidske planet om linjene l : x+ y = 0, l′ :
x − y = 0 og l′′ : x = 0. Disse speilingene genererer en gruppe G av isometrier i
planet.

2a
Vis at sammensetningen sl′′ ◦ sl ∈ G er en rotasjon, finn fikspunktet og
rotasjonsvinkelen.

2b
Finn fikspunktet og rotasjonsvinkelen til alle rotasjonssymmetriene i G.

2c
Finn en mangekant med mer enn 4 hjørner som er symmetrisk under alle
isometriene i G. Vis mangekanten med figur.

Oppgave 3
Sirkelen x2 + y2 = R2 og punktet (0, 2) på den positive y-aksen er gitt. Sirkelen
skjærer x-aksen i punktene A og B.

3a
Finn likningen til en parabel som har toppunkt i (0, 2) og som går gjennom A og B.
Vis parabelen og sirkelen i en figur, når R = 1 .

3b
Når R < 2, har parabelen, foruten skjæringspunktene A og B, to andre
skjæringspunkter C og D med sirkelen, der C har positiv x-koordinat, og D har
negativ x-koordinat. Finn koordinatene til C og D uttrykt ved R.
(Hint: Finn først y-koordinaten).

(Fortsettes på side 3.)
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3c
Vi tenker oss nå at R varierer. Punktet C vil da følge en kurve. Finn likningen
til denne kurven og tegn figur. Punktet D følger også en kurve når R varierer,
hvilken?

3d
Vis at parabeltangenten i punktet C skjærer y-aksen mellom (0, 2) og (0, 4).

Oppgave 4
La (x0 : x1 : x2) være homogene koordinater i det projektive planet.

4a
Finn ligningen til linja la gjennom punktene A = (1 : 0 : 1) og Ba = (0 : a : 1).

4b
For hvilke verdier av a tangerer la kjeglesnittet x2

2 − x0x1 = 0?

SLUTT


