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Løsningsforslag — Øving 8

5.1 9 La l og m være to parallelle linjer. Vi skal vise at det finnes ei linje t slik at t ⊥ l
og t ⊥ m. La P være et vilkårlig punkt på l, og la t være den unike linja slik at
P ∈ t og t ⊥ l – denne linja t finnes av teorem 4.1.3. Det er klart at t også må
skjære m: dersom t ikke skjærer m, vil t ‖ m og t ‖ l, noe som ikke er mulig da vi
jobber i euklidsk geometri. Det gjenstår å vise at t ⊥ m, men dette følger av det
motsatte alternerende indre vinkel-teoremet: siden vinkelen mellom t og l er rett, må
også vinkelen mellom t og m være rett.

5.3 1 Vi har to trekanter ∆ABC og ∆DEF , slik at ∆ABC ∼ ∆DEF . Vi skal finne
r > 0 slik at

DE = r ·AB DF = r ·AC EF = r ·BC.

La r = DE
AB – vi må vise at de tre likhetene over holder når vi velger r på denne

måten. Vi får umiddelbart DE = r · AB – den første likheten vi skal vise. Siden
∆ABC ∼ ∆DEF gir teorem 5.3.1 at

AB

AC
=
DE

DF
,

og enkel algebra gir da at
DF

AC
=
DE

AB
= r.

Dermed er DF = r ·AC – den andre likheten vi skal vise.
Vi kan helt tilsvarende bruke teorem 5.3.1 til å få at

BC

AB
=
EF

DE
,

som vi kan omformulere til
EF

BC
=
DE

AB
= r,

slik at EF = r ·BC. Dermed har vi vist alle de tre likhetene.

5.3 3 La ∆ABC og ∆DEF være to trekanter slik at

AB

DE
=
AC

DF
=
BC

EF
.

Vi skal vise at ∆ABC ∼ ∆DEF , som betyr at

∠ABC ∼= ∠DEF ∠BCA ∼= ∠EFD ∠CAB ∼= ∠FDE.
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Figur 1: Figur til oppgave 5.3.1.

Definer
r :=

AB

DE
=
AC

DF
=
BC

EF
. (1)

Vi deler beviset i tre tilfeller, avhengig av hvor stor r er. Det lengste argumentet får
vi når r > 1, så la oss si litt om intuisjonen bak dette argumentet. At r > 1 betyr at
alle sidene i ∆ABC er lengre enn tilsvarende sider i ∆DEF . Vi prøver derfor å lage
en kopi av ∆DEF “inni” ∆ABC – nærmere bestemt lager vi en trekant ∆APQ slik
at ∆APQ ∼= ∆DEF og ∆APQ ∼ ∆ABC.

1. Hvis r = 1, sier ligning (1) at AB = DE, AC = DF og BC = EF . Da
kan vi bruke SSS til å konkludere med at ∆ABC ∼= ∆DEF , og spesielt må
∆ABC ∼ ∆DEF .

2. Hvis r > 1, sier ligning (1) blant annet at AB > DE, og derfor kan vi bruke
linjalpostulatet til å finne et punkt P på AB slik at AP = DE, se også figuren.
La så m være linja gjennom P som er parallell med

←→
BC – denne linja finnes av

korollar 4.4.6. Vi vet at m skjærer AB (i punktet P ) og at m ikke skjærer BC
(siden m ‖

←→
BC), og da sier Paschs aksiom at m må skjære AC i et punkt Q.

La oss kikke på trekanten ∆APQ – vi ønsker nå å vise at ∆APQ ∼ ∆ABC.
Linja

←→
AC skjærer de parallelle linjene m og

←→
BC i henholdsvis Q og C. Hvis vi

lar R være et punkt på m slik at R og P ligger på motsatt side av
←→
AC, gir det

motsatte alternerende indre vinkel-teoremet at ∠BCA ∼= ∠CQR. Men vi har
også at ∠CQR og ∠PQA er toppvinkler, slik at teorem 3.5.13 gir at

∠BCA ∼= ∠CQR ∼= ∠PQA.

Et helt tilsvarende argument gir at ∠APQ ∼= ∠ABC, slik at vi til sammen har

∠CAB = ∠QAP ∠BCA ∼= PQA ∠ABC ∼= ∠APQ,

altså ∆APQ ∼ ∆ABC.
Neste steg er å vise at ∆APQ ∼= ∆DEF , og vi skal bruke SSS. Siden ∆APQ ∼
∆ABC, kan vi bruke teorem 5.3.1 til å finne at

AB

AP
=
BC

PQ
=
AC

AQ
.

Men per konstruksjon er AP = DE, og AB
DE = r per definisjonen av r. Den

første likheten sier derfor at
r =

BC

PQ
,
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altså får vi at
PQ =

BC

r
= EF,

der vi bruker definisjonen av r til å få EF = BC
r . På samme vis kan vi vise at

AQ = DF , slik at SSS gir ∆APQ ∼= DEF.
Dermed har vi både at ∆APQ ∼= ∆DEF og at ∆APQ ∼ ∆ABC, som gir oss
at ∆ABC ∼ ∆DEF 1.

3. Hvis r < 1, kan vi bytte om på de to trekantene. Da er vi i situasjonen r > 1
igjen, og beviset over fungerer.

Figur 2: Figur til oppgave 5.3 3. I beviset viser vi at ∆APQ ∼= ∆DEF og ∆APQ ∼
∆ABC. Punktet P finner vi ved å kreve AP = DE. Vi bruker det motsatte alternerende
indre vinkel-teoremet til å vise at ∠BCA ∼= ∠PQA og ∠ABC ∼= ∠APQ, og dermed
∆APQ ∼ ∆ABC. Dette bruker vi så videre til å vise at AP = DE og AQ = DF , slik at
SSS gir ∆APQ ∼= ∆DEF.

5.3 2 Anta at ∆ABC og ∆DEF er to trekanter slik at ∠CAB ∼= ∠FDE og AB
AC = DE

DF ;
se figuren. Vi skal vise at ∆ABC ∼ ∆DEF .
Merk først at fra AB

AC = DE
DF får vi lett at AB

DE = AC
DF , slik at dersom AB = DE

må også AC = DF . I dette tilfellet gir SAS at ∆ABC ∼= ∆DEF . Derfor antar vi
uten tap av generalitet at AB > DE 2. Ved linjalpostulatet finner vi at punkt P på−−→
AB slik at AP = DE. Videre lar vi m være den unike linja som er parallell med←→
BC gjennom P – denne linja finnes av det euklidske parallellpostulatet. La Q være
punktet der m skjærer AC; punktet Q finnes av Paschs aksiom, siden m skjærer AB
i P og er parallell med

←→
BC.

Nå kan vi anvende teorem 5.2.1 (parallellprojeksjonsteoremet), som i vårt tilfelle3 gir

AP

AB
=
AQ

AC
.

Men vi vet at AP = DE per konstruksjon. Dermed gir ligningen over, løst for AQ,
at

AQ =
DE

AB
AC = DF,

1Hvis dette ikke er åpenbart, kan vi se på hvorfor ∠ABC ∼= ∠DEF. Siden ∆ABC ∼ ∆APQ, får vi at
∠ABC ∼= ∠APQ. Men vi har også at ∆APQ ∼= δDEF , slik at ∠APQ = ∠DEF . Til sammen får vi derfor
at ∠ABC ∼= ∠DEF.

2Hvis DE > AB bytter vi bare navn på trekantene.
3Merk at i notasjonen til teorem 5.2.1 har vi her at A og A′ er samme punkt.

10. mars 2018 Side 3 av 6



Løsningsforslag — Øving 8

der den siste ligningen følger av vår opprinnelige antagelse AB
AC = DE

DF . Nå kan vi
bruke SAS til å konkludere med at ∆APQ ∼= ∆DEF , siden vi vet at

AP = DE AQ = DF ∠CAB ∼= ∠FDE.

Men vi kan også bruke motsatte av alternerende indre vinkel-teoremet 4 til å få

∠APQ ∼= ABC ∠PQA ∼= ∠BCA,

slik at ∆ABC ∼ ∆APQ. Siden vi har ∆ABC ∼ ∆APQ og ∆APQ ∼= ∆DEF kan
vi som i oppgave 5.3 3 konkludere med at ∆ABC ∼ ∆DEF .

Figur 3: Figur til oppgave 5.3 2. Vi antar AB > DE, og finner P på
−−→
AB slik at AP = DE.

Deretter lar vi m være linja parallell til
←→
BC, og lar Q være skjæringspunktet mellom m

og AC. Ved hjelp av parallellprojeksjonsteoremet og motsatte alternerende indre vinkel-
teoremet finner vi at ∆ABC ∼ ∆APQ og ∆APQ ∼= ∆DEF .

5.4 1 La ∆ABC være en rettvinklet trekant med rett vinkel i C. Vi skal vise at høyden
i trekanten er det geometriske snittet lengdene av projeksjonene av katetene. For å
forstå hva dette betyr, må vi se på konstruksjonen i beviset av Pytagoras’ teorem
(læreboka bruker denne konstruksjonen for å definere høyde og projeksjon). Vi ned-
feller en normal fra punktet C til

←→
AB, og lemma 4.8.6 vil denne normalen skjære

←→
AB

i et punkt D ∈ AB – se figuren. Høyden av trekanten er da definert som AD, og de
to projeksjonene av katetene er DB og AD. Hvis vi skriver h := CD, x := AD og
y = DB, blir utsagnet vi skal vise at

h =
√
x · y.

Dette følger av tre anvendelser av Pytagoras’ teorem. Teoremet anvendt på ∆ABC
gir at

AC2 +BC2 = AB2. (2)

Teoremet anvendt på ∆ADC gir

x2 + h2 = AC2,

og teoremet anvendt på ∆DBC gir

y2 + h2 = BC2.

4Dette er forklart i detalj i løsningen til oppgave 5.3 3, så kikk på den oppgaven hvis det er uklart.
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Hvis vi legger sammen de nederste to ligningene, får vi

x2 + y2 + 2h2 = AC2 +BC2 = AB2,

der den siste likheten er ligning (2). Men vi vet selvsagt også at AB = x+ y, og hvis
vi setter dette inn i forrige ligning finner vi

2h2 = AB2 − x2 − y2 = (x+ y)2 − x2 − y2

= 2xy,

og når vi løser denne ligningen for h finner vi at h =
√
xy.

Figur 4: Figur til oppgave 5.4 1.

5.4 3 La ∆ABC være en trekant5 slik at a2+b2 = c2. Vi må vise at ∠BCA er rett. Planen
vår er å konstruere en rettvinklet trekant der to av sidene har lengde a og b, og bruke
Pytagoras til å vise at denne nye trekanten er kongruent med vår opprinnelige.
Vi begynner med å konstruere en rett vinkel – se også figuren. Plukk to vilkårlige
punkt F og P (de finnes av eksistenspostulatet). Av del 3 av gradskivepostulatet kan
vi da finne et punkt Q slik at µ(∠PFQ) = 90◦. Vi bruker så linjalpostulatet til å
finne et punkt E på

−−→
FP slik at a = FE, og et punkt D på

−−→
FQ slik at FD = b. Av

Pytagoras teorem anvendt på ∆DEF er a2 + b2 = DE2. Vi vet også at a2 + b2 = c2,
og dermed må vi ha at DE = c. Da vet vi at alle sidene i ∆ABC og ∆DEF er like
lange, slik at SSS gir ∆ABC ∼= ∆DEF , spesielt µ(∠BCA) = µ(∠EFD) = 90◦.

5Vi følger bokas notasjon. Her er a lengden til siden motsatt av hjørnet A, altså a = BC. Tilsvarende
er b og c lengden av sidene motsatt henholdsvis B og C.
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Figur 5: Figur til oppgave 5.4 3. Vi konstruerer den rettvinklede trekanten ∆DEF slik at
FE = a og FD = b. Da gir Pytagoras’ teorem at c = DE, slik at SSS gir at trekantene er
kongruente. Spesielt må ∠BCA være rett.
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