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I. CzĘŚc TEoRETYCZNA.
W stereometrii (geometrii przestrzeni) jako pojęcia pierwotne prryjmujemy wszystkie
pojęciapierwotne teońi mnogości,planimetriioraz p-o1$ieprzestrzenińopry'-aro*e1
Definicja figurT.
Fi gurą prze strzennąna2ywamydowolny zbiór punktów w przestrzeni.
Definicja.
nazywamy ograniczoną, gdy istnieje kulą w ktorej figura ta jest ?Ąwuta.
Tjry'ę
o środkuw punkcie P i promieniu r>0 nazywamy iuiol ''ąotkich punktów przestrzeni,
?.h
ktorych odległośc
od P jest mniejszalub równa od r.
Definicja.
nazywamy ryójną, gdy jej każde dwa punĘ moźna połączyćłamanązawartą
w tej
|igu'ę
frgurze.
Definicja bryly.
Bryłąnazywamy fig.''ę, która ma następującewłasności:
C) jest ograniczoną
C-) jest spójną
(---) każdakula o środkuw dowolnym punkcie figury zavńerapunktwewnętrzny
tej figury.

Rys.1

Figura przedstawionana rysunku nie jest bryłągdyż ma wystające
,,anteŃi,, (własność
(--) oznacza" Że bryła nie może miec stercząryit, óo.inl.ow1. ,tuy
uyta uryłą ,,antenki,,
musiaĘby być grubsze,np. mieć kształtwalców.
Definicja Ęta wie|ościennego.
Kąt wielościennyto kazda z dwóch częŚci na ktore dzieli przesnzeń
skończona liczba
przylegająrychdo siebiekolejno kątów płaskichoraz ich wspó|nybrzeg.
Delinicja wie|ościanu.
wi1lolcianem nazywamy bryłęograniczoną przez skończoną liczbę wieloĘow
płaskicĄ jezli
spełnionesą następującewarunki:
(-) kazda krawed1:.estwspólnym bokiem dwóch wielokątów tworzących
ściany
tego wielościanu,
C.) kąty na ścianachprzy każdymwierzchołku twotząkąt wielościenny.

ffi

J
Rlry-2.

fr
W
.tl

Ii. lI-Rlrs.3.
BryĘ przedstawionena rys'Z są wie|ościanami;
nie są wie|ościanami
bryłyz rys.3.
Dwie ścianywielościanunazywamy &:ianarnisąsiednimi gdy mają wspólną ktawsź, zaś
ścianarni
prze ciw ległymi gdy |eĄ na płuzcrymach równolegĘch.
PrzeĘtną wielościanunarywamy odcinek łącz-ącydwa wierzchołki nie naleĘce do jednej
ściany.
Definicja.
Wielościan jest wypukły <:> jest figu'ą wypukłą ._1 całY lezy po jednej stronie każdej
płuzcrynty zawierającejj ego ścianę.
Definicja
Wielościanjestforemrty <:> jest wypukĘ, wszystkie jego ścianyĘ prąłstającymiwielokątami
foremnymi i wszystkiejego kąĘ dwuścienne
wyznaczone przez ścianyo wspólnej krawędzi są
rÓwne.
Definicja.
Groiastos-lapem nazy:o,]afiywielościan, którego dwie ścianyprzeciwległe są wieloĘtami
przysta1ącymi,zaśpozostałeścianysą równoległobokami.
Ściany przeciwległe (leĄce w płaszcryznach rónoległych) nazywamy podstawanti (górną i
doln{ graniastosłup\ ?Aśkaż,dy
odcinek prostopadty do podstaw, którego jeden koniec należy

po{starvy
!o
{olnej u Fg do gornej, nazywamy wysokościągraniastosfupa.odcinek |ączągy
dwa wierzchołki nie naleĄce do jedd ściany
pńtą,,ągraniastosfupa.
"i,w^^v
Definicja.
Ganiasosful
nazywa'ny grarriastosfupem trójkątnw, cnuorokątrym, pięcioĘtnym, O..,
n-!ątnyn gdyjego podstawąjestodpowiednio toiąiem,czworoĘó.,
. ., ń.ęu..
Definicja.
Granjastosfup nazyw.amygrmiastosłupem prosĘm gdy wsąntkie jego hawędzie
bocane (tzn.
nie będące krawędżami podstarłry) 'ą p'ostop.?t" ao. poa'Li;
w jrzeciwnym rańe
graniastońlp nazywamy pochyłym.
Definicja.
Crraniastosfup prosty,.. którego
grani astosłupem prawidłowyn.

podstawy

są

wieloĘtami

foremnymi

naTryuny

Definicja.
Graniastosfup, którego podstawy są równoległobokami nźVywamyrÓwnoległościanem.
Definicja.
Rownoległościan,którego wszystkie ścianysą prostokątami naTywamyprostopadłościanem,
Definicja.
Prostopadłościan,którego wsa7stkie krawędzie mają te samądfugośónazywam
y sześcianem.
objętośćŁgraniastosfupa o polu podstawy ^Si wysokości h wyratżasięwzorem

V=S.h

Rys.4.
Polepowierzchnigraniasosfupa
jestsumąpólpowierzchni
jego
wszystkich

ścian.

Definicja.
ostrosfup jest to wielościan,lctoegojedna ścianaz\ryana,
podstawąostrosfupajest dwolnym
wielokątem, zaś pozostałeściany,zwane ścianamibocznymi, są trójkątami o wspolnym
wierzchołku,zwanym wierzchotkiem ostrosłupa.
Krawędzie, ktore nie są krawędziami podstawy nazywamy lławędziami bocmymi ostrosfupa.
Wysokościąostrosłupa nafywamy odcinek łączący wierzchołek ostrostupa z jego rzutem
prostokątnymna płaszczyznępodstawy.
Definicja.
ostrosfup nazywamy ostrosfupem trójkątttw (czworościanem), cn,oroĘnym), pięcioIrąnW, ..., n-kątnym gdy jego podstawajestodpowiednio trójkątem,czworokątem,n.kątem.
Definicja.
Czworościannazywamy cmyorościanem
Joremnyn gdy wszystkie jego ścianysą przystającymi
trójkątami równ obocznymi.
Definicja.
ostrosfup nazywamy osffosfupemprawidłowyn gdy j ego podstawaj est wielokątemforemnym,
zaśrant prostokątny wierzchołka na płuzczyznę podstawyjest środkiemkoła wpisanego w
podstawę(co jest równoważte temu,ze wszystkiekrawędzieboczne ostrosfupasą równe).
objętośćZostrostupa o polu podstawyS i wysokościh wytłia się wzorem

v =!s'n

Rys.5
Definicja.
ostrosłupem ściętymnazywamy częśóostrosfupa zawartą między jego podstawą a przekrojem
płaszczymąrownoległądo podstawy.
Przekrój ten naąywamy podstau,ą górną ostrosłupa ściętego(est to wielokąt podobny do
podstawy dolnej).
Wysokościąostrosłupa
ściętego
nźtzywamy
podstawyi do nich prostopadĘ.
odcinek łącz,ący

objętośóZosrosfupa ściętegoo wysokoŚci ł i polach podstaw S, i S, vryretżasięwzorem

Rys.6.
Definicj a figury obrotowej.
Figurę F nazywamy.ftgurą obrotovlą o osi k gdy jest zumą obrazów obrotów figury płashej f
dookoła prostej k o wszystkie moż:liwekąty obrotrr a (o=" <360.)' Zak|adamy prTy tW15
że figura fjest zawarta w pł'uzcryźłtteprzechodzącej przezprosĘ k.
P-rzelcrojemosimtw figury obrotowej nazywamy przekrój płaszczymąprzechod'ąpąprzez oś
figury' Przekrojem poprzecn,W figury obrotowej ia,y*ńy
przebój
pt*,,yo,ą
prostopadłądo osi figury.
Definicja walca.
Walc|m nazywamy figt'rę, która powsĘ e prizez obrót prostoĘta dookołą prostej k
przechodzące1przezjedenz jego boków.

Rys.7.
Dwa koła powstałeprzez obróĘch Ęch bokow prostokąta,ktore są prostopadłedo osi obrotu
nazywamypodstawami walcą ich promienie. promieniem walcą nitomiast odległość
między
nimi . wysokościąwalca.
Powierzchnię powstałą przez obrót boku równoleglego do osi k i nie leżącego na niej
nazyw arnypotłli erzclm i ą bocmą walca (pobocznic{.
|<azdy przekój osiowy walca jest prostoĘtem, ltórego podstawą jest średnicawalcą zaś
wysokością.wysokośćwalca'
Kaidy przekrój poprzeczny walca jest kołem o środkuna osi obrotu i promieniu równym
promieniowi walca.
objętośćV onz pole ,56walca o promieniu r i wysokości h wytażnjąsię wzorami

V =Ilrzh
St =Tlrh
Definicja stożka.
Stozkiem nazywamy figurę obrotową powstałąprzez obrót trojĘta prostokątnegodookoła
prostej przeohodzącaj przez jednaz prryprostokątnych .
prąprostokątnej |ezącejna osi - wysokościqstożką
l.9'ą tę nazywamy osią stożIca,długość
koło powstałe Ptzez obrot drugiej prryprostokątnej . paia,ą
stozką jego promień
promieniem stozftą powierzchnię powstałą pne'z obrót przeciwprostokątnej - powierzchnią
boczną (pobocznic{ stożka.,wierzchołektójkąta nie nalóząry dó podstawy--wierzchołkiem
stoź:kąodcinek poboczrricyłączącywierzchotek z podstawą. t'notzicą stozka.
Każdy przelaoj osiowy stoż*ajest trójkątem równoramiennym o podstawie rownej średnicy
stożkai wysokościrównej wysokościstoż:ka;kąt między ramionami tego fiojkąta na1ywarny
kątemrozwarcia stoż:ka.
Kazdy przekrój poprzecm|ystozkajest kołemo środkuleĘcym na osi stozka.
objętośćV oraz pole ,Su powierzchni bocznej stożkao promieniu r, wysokościh i twonącej t
wyraiająsię wzorami

v =!n'n
Ą = |Irl

<s

Rys.8

Delinicja.
Stożkiemściętymnazywamy częśc stozka z^waltĄmiędzy podstawą(zwaną podsawą dolną
stozka ściętego)'a przekojem poprzecznym,l..tórynazrnamy podstawągómą.
IŁysokościąhstożka
między płaszczymurtipodstaw' odcinek l
i9iętego nazywamyodległość
powierzchni
na
bocznej stożkaściętegoi łączącypódśt"*y nazywamy tworzącą,
!"ą,v
Przekroj osiowy stozil<a
jest trapezem,o*no,uń.nnym.
ściętego

objętość
V i po|e,S6powierzchnibocznejstożkaściętego
o promieniuR podstawydolneji
promieniur podstawygornej,wysokości
ł i dtugości
trrorzącejt=,[@_,Y *t,, wyrażnją
sięwzorami

v =!nn(a2
+Rr+r')
Ę = II(R+r)l

Rys,8.
Definicja kuli.
Kula jest figu'ą obrotowąpowstałąprzez obrót koładookołaśrednicy.
Promień kołajest promieniemkuli.
Figurą ktora powsĘe w tym przeksztaceniuprzez obrót okręgujatpowierzchniąfuIi (sferą).
Przekrój kuli dowolną płuzczymąjest kotem.
objętośćV i po|epowierzchni ^'kuli o promieniur vryrażająsięwzorami

v=ln'
^S= 4flr2

Bryły wpisane w inne bryĘ lub na nich opisane.
Definicja.
Płaszcrynajest styczrrado kuli gdy ma z tą kula jeden punkt rłnpolny.
Uwasa.
Sformułowanie''bryłaF jest wpisanaw bryłęG,, ozlraczato salTloco ''bryłaG jest opisana na
bryle F".
Definicja.
Mówimy, że wielościanjestwpisany w fulę gdy każdyjego wierzchołekleży na powierzchni
kuli.
Rzut prostokątrryśrodkakuli na kltżdąpłaszczyne nierającąścianę wielościanuforemnego
wpisanegow tę kulę jest środkiemkołaopisanegona tej ścianie.

Rys.l0.
Definicja.
jest stycma do kuli.
Mówimy, żewielościanjestopisany na laili gdy każdajego ściana
Punkty sĘcznościkuli z wielokatami będącymrścianamiwielościanuforemnego opisanego na
tej kuli są środkamikół wpisanych w te wielokąty.

Rys.11.

Definicja.
podstawwalca leĄna powierzchni kuli.
Mówimy, żewalec jest wpisatryw fulęgdy okręgi

RYs.12'
ilT*-Y;.'e
kuli.

są stycznedo tej
walec jestopiwny na htli gdy jego podstawyoraz tworzące

RYs.13.
Definicja.
Mówimy,żestożekjestwpisanywlutęgdyokrągjegopodstaryorazwierzchołekleżąna
powierzchni lruli.

Rys.14.

Definicja.
Mówimy, że stożekjest opisany na fuli gdy jego podstawa oraz tworzące Ę styczne do tej
kuli.

RYs.15.
Definicja.
Mówimy, że graniastosfup jest wpisany w walec (opisany na walcu) gdy jego podstawy są
wielokątamiwpisanymi w podstawywalca (opisanymina podstawachwalca).

Rys.16.
Definicja.
Mówimy, ze ostrosfup jest wpisany w stożek (opisany na stoŻhl) gdy jego podstawa jest
wierzchołek
(opisanym na podstawie stożka),.zaś
wielokątem wpisanym w podstawę stoż:lca
ostrosfupa j est wierzchołkiemstożka.

Rys.17.

'10

IL PYTANIA

KONTROLFTE.

|.Czy ktidafigura przesffzennajest bryłą?Porownaj odpowiedniedefinicjei podaj przykłady.
powinien miec wielościanaby byłgraniastosfupem?Co to jest graniastosfup
2. Jakie własności
trójkątny,czworokątny, n.kątny?
3. Podaj definicjęgraniastosfupaprawidłowegooraz narysujdwa graniastosfupytójkątne
(cavorokątne), z których tylko jedenjest prawidłowy.
4. Wymień i scharakteryzujananerownoległościany.
jest dowolnym wielokątem,zaśpozostałesą
5. Jak nazywa sie wielościan,lctóregojedna ściana
trójkątami o wspólnym wierzchołku?
foremnym?odpowiedz
6.C,y kazdy ostrosfupprawidłouy trojkątryjest czworościanem
uzasadnij.
7. Wyjaśnijw wyniku jakich przekszatłceńodpowiednichfigur płaskichpowstają:walec,
stożeki kula.
8. Podaj definicje przekroju osiowego ipoprzecnego figury obrotowej. Crym sąte przekroje
dla walca i stożka?Wykonaj odpowiednieryzunki.
9 Naryzuj dowolny stożeki ontacz..h - jego wysokość,l -trvorzącą r..promień, a - Ę
ronłarcia oraz podaj z\^ł|agk
między tymi wielkościami.
l0. Kiedy mówimy, żewielościan,walec, stozekjest wpisany w kulę, a kiedy na niej opisany?
1l. Narysuj graniastosfupwpisany w walec oraz ostrosfupopisany na stożku.
12. Podaj wzory na pola powierzchni oraz objętości
wszystkich poznanychbrył.
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m. PRZYKŁN)Y ZADAŃ wRAz z RozwĘzANIAMt
Przykład l.
Na czt€rech jednakowych wzajemnie styczrrych lailach o promieniu r opisano kulę.
Znajdźpromień rRtej kuli.

Rp.18.
Rozwiązanie
oznaczmy środkiczterechjednakowych lns|przsz o,,o,,o,,oo.

PunĘ

o, moż.emy

trahowaĆ jako wierzchołki czworościanuforemnego o krawędzi 2r.
Zauwaźnny, że szukana kula ma ten sam środekco kula opisana na czworościanie
o,,,o2,o,,oo,a jej promień R jest więksry o r od promieniakuli opisanejna czworościanie.
Znajdźmywięc najpierw promień p kuli opisanejna czworościanieforemnym o h'rawędń 2r.
Środek tej kuli |eĄ w punkcie przecięciasię wysokościczworościanu. obliczmy wysokośćł
czworościanu.

Rys.l9.
omaczając

przez Ą
czworościanuotrzymujemy :

wysokośćrójkąta równobocznego będącego podstawą

12

Ą =,Ji

=I,,ti
,=1ą
n=,[ffi=

ł wynosi1n Ga,,
foremnymo wysokości
Promieńp kuli opisanejna cnvorościanie
"4
wysokośoi
te dzieląsięw stosunku3:l ) , marnywięc:
'o =

g^E

,16

-3n.= - - f . l - r = - l

4

4

3

ll3

Szukany promień R kuli opisanej na czterech jednakowych wzajemnie stycznych lolach
o promieniu r wynosi

R=Pł,=ł,-+i.
\

Pzyklad

L)

2.

Znajłż,stosunek R : H dfugościpromienia podstawy do długościwysokościwalca
mającego przy danej objętosci najmniejsząpowierzchnię całkowią.
Rozwiązanie

Rys.20.
Pole powierzchni całkowitejwalca P =2tR2 +2rRh. objętośćY=tRzH
lezienia najmniejszejpowierzchni wyraźmy P poprzłzV orazR:

13

.W celu zrra-

H=

Y,
łtR'.

V
P = L r R z+ 2 n R , = z r r R ' + 2 V
,tR'

R

Utworzmynastępniefunkcję
ĄR) = z,,n, +{

dla R e (o,.o).

obliczającpochodnąfunkcjiP (Ę otzymujemy

=4rR-#=ry
r(n)
P(R)=0c),ę=0c)
P(R)<o<+%!.'i

R=,E
Re(o,o)

P ( R ) < o < > R .,[^o E )
P(R)>0ę>^.[,'t,-)
Stądwnioskujemyfakt,żefunkcjaP osiągaw punkcie,t

^ini^rm a więc walec

']!
Zauwdmy' Że dorozwią,zania
manajmniejsząobjętość
wtedy,gdypromieńR wynosi
'
\2r
zadanianie musimyobliczaćtejobjętości
nasbowiemtylkostosunekR;.F/.
, interesuje

14

R

t2

(v\;r(v\z

=l
E=lz,r)V\2") z'
Szukany stosunekpromienia podstawyR do wysokościy'/walca wynosi l:2 .
Pnryklad 3.
ostrosfup prawidłowy trójkątny o boku podstawy rownym a i kącie 9

nachylenia

kawędzi bocznych do podstawyprzecięto płaszczymąprzechodzącąprzezkraw$ź podstawy
i nachyloną do płuzczyzrty podstawy pod kątem a , oblicz pole orzymanego przelaoju i
stosunektego pola do pola podstawy,
Rozwiązanie
Podstawą ostrosfupa prawidłowegotrójkątnegojest trojkąt równoboczny o boku a .

Jegowysokość
Ą =+ ipoleĄ=+

Rys.21.
Jrzekrojem

jest trojkątBCD

Ą=DE,
z trći1kątaADE mamy

, aby więc obliczyćjego pole znaj&źmywysokość

} ADE = 1800- (, * p), natomiastz twierdzenia sinusów

otrzymujemy
Ą
=Ą
sin\. ADE sinp
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Sąd
, _
',ą" =

a,ljsinp

Ąsing
------7---7-

s i n ( t a o o- ( o + e ) )

2 s i n ( a+ ę ) .

Pole przekroju wynosi :
aĄ
a,,|isinp
h
=
FMCD=
z
Ari"(".p|
Stosunekpola przekroju do pola podstawy :
P*"o _
sinp
'
P-r,
sin(a + p)
Pruyklad 4.
W kulę o promieniu r wpisano stożek , którego przekój osiowy jest trojkątem
równobocznym Kulę i stożek przecięto płaszczyzną równoległą do podstawy stoż:kaw
odległościx od jego wierzchołka.Na płaszcryźnletej utworzył się w ten sposób pierścień
kołowy, klorego okrąg zewnętrzny |eĘ na powierzchni kuli a wewnętrzrryna powierzchni
stożka.
jako funkcjęx.
a) Wyzrracz pole pierścienia
b) Zbadajjak zmienia się pole pierścienia
, gdy zmienia się x .
Rozwiązanie

Rys.22.
Załóżmynajpierw , że odlegtośćx jest mniejva od promienia kuli , czy|i że mamy sy.
tuagę taką jak na rysunku obok . Przekrój osiowy stoźkajest trojkątem równobocznym
MBC,

sĘd wynika , ze r =?h ,gd,i"ł jest wysokością
stoźka. Marny więc ł =1, ,. czego

l- s)

wynika, żex e|o,

,r )

.
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Znajdziemy najpierw promień ł okręgu wewnętrznego pieńcienia. Zauważmy ,że x jest
wysokościątrójkąta równobocznego LEGC czy|i

, =2Ą$
2

skąd

x
'=='

1/J

Promień

12 okręgu zewnętrznego oblicrymy

uwzględniając, żedfugość
odcinka o.F wynosi r_x

stozując trv.Pitagorasa do

^DFo

i

.

r ł = r , _ o F , = 1 2_ ( , _ , ) , = ? ł x _ x 2
Pole pieńcienia kołowegojest równe :
(

.
P =tł _tr,z=t|zrx_x,_?)=
"')

(

(l\

ą.)

"V*_;ł

)

x e[o'7rJ
,gdzie

Zajmijmy się teraz przypadkiem , gdy x> r . Aby płaszczyma przect$a stożek
odległość
r nie może być większa od jego wysokości.Przekoj osiowy stożkajest trojĘem
równobocznym'mamy więc r =1n ,skąd ł =1r
322

czy|ixmusi byc nie większeoa ], '

Rys.23.
Promień 4 obliczamy dokładnie tak jak w poprzednim przypadku i otrzymujemy
Ą=

+. Z ^DFo
ai3

obliczr7my promień r2 uwzględniając, że dfugość odcinka oF

wynosi obecniex-r.
r ł = r , _ o F , = 1 2_ ( ' - ' ) '

= ? ł x _ x 2,

Zauwłżmy' iew obu przypadkach otrzymujemyto samo wyrażeniena r| , stąd pole
pieńcienia kołowegojest równe:

17

xe['' ;]
Ąx)=tł-n,,=,?,-''-+)=,6,-1"') dla
Aby zbadaćjak zmienia się pole pieńcienia w zależnościod r przebadamy funkcję P .

(

F(x) = r(r-

s')
,x)

P(x)=oot=i,
r"(x)>o<+x.[ti')
P(x)<o<+x.t',;')
Funkcja P posiada więc maksimumlokalne dla x = 1r które wynosi Ęo =
Ponieważ na końcach przedziafu określoności
wartości
Ho'P
gdyż pierścieńredukuje się do jednego punkfu oraz
k,)=0,
redukuje się do okręgu ], więc dla

, =1,

.

+^)=1*,

wynoszą zero. I P(0)=0'
5dyi d|a x=

ir

rierścieil

pole pienścieniaosiąga wartośćnajwięlszą.

otrzymaliŚmy w rezultacie następująceroalriąpanie :
jest funkcjąr wyrażoną wzorem
Pole pierścienia

(
ą.\
P ( x )= t Q r x _ ; ł )

l- ll
dla xei-o'ź,).

Pole to rośniedla x wzrastającychod 0 ao ]. ,dla x=1, o,iąga wartośćnajwiększą
44
3,
wynoszącą
, a następniemaleje do 0, gdy r wzrasta oa}, ao}, . Zatempole jest
7rrnajwiększe, gdy płaszczy?r|aprzecina stożekw połowiejego wysokości.

uwasa'
Można uniknąó rozpaĘnłania dwóch przypadków i od razu załoz"yć
, ze x.

I
L0

'

rr
''J

uwzględniając fakt, że długość
odcinka dF * obu prz;padkach wynosi |'-'l
Przyktad 5.
Wykaz, że stosunek objętościstożka do obj6o&:i wpisanej weń kuli jest równy
stosunkowi pola powierzchni całkowitej stożka do pola powierzchni kuli' Czy ma|og;cmą
18

własność
posiada walec i wpisana weń kula oraz ku|a i wpisany w nią stożeko maksymalnej
objętości?
Rozwiązanie

Rys.24.
ZtrÓjkąta ABD mamy:
r = Rctga
a z AABC otzymujemy
h= rtgfa= RctgatgLa
skąd

oraz

'j="o"'o

'

t

=R'tEo
cos2a
Stosunekobjętościstoż:kado objętości
kuli wynosi
l=

cos2a

I

-V,- -_1*''
Vk

,,

lrRt

__ R3ctg3argła_ crgiargfa
4R3
4

5

Natomiast stosunekpola powierzchni całkowitejstożkado pola powierzchni kuli jest rowny

+#)
P, n(r+Ą nctsa(nctsa
-=..-.--...--:-=
Pk

4rR'

4R2

=

ag'a (.
4

t

)

[t**tz")'

Aby porównaćwymaszone powyżejstosunkiprzeksaatcimy pierwszy znich .
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sin?
V, -ctgla rg2a -ctgza ctla tg?g' =ctł.a:sa
=
ykĄ sinacos2a
4
4
zcĘa

_ctg,a cpsa 2sinacosa _cts|a
4
cos?a,
4 sina
_ c t g ' a ( r . '_ L )
4 \' cos2a)'

cos?n

_ctg]a crls?4+| =
ccs?n
4

otzymujemy więc
Vr -P,
V, P,
Zajmiemy się teraz kuląwpisanąw walec.

Rys.25.
kuli jest
Stosunek objętościwa|ca do objętości
V, _ftRzzR _3
f
Vk !rR,

ą
t

Natomiast stozunekpola powierzchni całkowitejwalca do pola sfery wynosi
P.
Pt

-i-=

ZtRz +4rR?
47&z

=-

3
2

więc te stosunki są równe.

20

Przechodzimy teraz do stozka o największejobjętości
wpisanegow kulę.

Rys.26.
Najpierw musimy zbadaćhedy objętość
stożkabędziemaksymalna.
oznaczllrrywysokośćstoż&aprzez h.Wówczas z A ABo mamy
R 2 = 1 2+ ( ł _ , R ) '
skąd
r 2= L h R - h 2 .
Wyraźmyteraz objętośc
stoż:kawpisanegow kulę za pomocąjego wysokości
ltl
=;m2h=:t(ahR- h,)h=,Ązn, n_ n') dh ł e (o,z.n)
V,,(h)

^\ | ,
__| ,
=1ł*(łn_3h,)
V:-(h)
1x(aru_3h2)
Y : , ( h )0=< +
0 < +h = O v, = - ł ^ , n = 1 ^
!"1o^_3h,)=
Z warunków zadaniaodrancamyrozwiązanieh =0 oraz n = _ł n.
Aby sprawd zić , czy funkcja V, osiągaw punkcie ł = 1R

ek,tremum oblicrymy d*gą

pochodną
I

== t (ł n _ e h )
V: " (h)
(ąn) l|

v:,lT

4
-6i4 R ) -;zR
<0.
)=;z[aR
)=

Druga pochodna w punkcie n =Injest
3

ujemna , funkcja Vn mawięc w tym punkcie maksi-

mum lokalne , czyli objętość
stożkawpisanegow kulę o danym promieniu R jest największa,
gdy wysokośćstozka *yno,i|n.
obliczmy promień podstawyi *o,"o.o .ego stożllca
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r2=rhR-r'--:fu
i^)=!"'
,=*^
+ h ?= l ^ ' * T R ' = ł ^ ,
1 2= 1 2
9vv

, _z; _Jf i . 6 ^
, =
kuli wynosi
Stosunekouiętos.i stożkado objętości
I ,,
v. ' ł _ ; t - n
Yk

! rrat
Ą

8
f7

'

J

natomiaststosunekpola powierzchni całkowitejstoika wpisanegodo powierzchni kuli jest

*!#^,
P,*_!a(r+l)
_ł^,
4ftR2

Ą-

4R2

-z+f,l1
nY,*
-Vr,
9

czyli stosunkite nie są równe.

Pmyklad 6.
w

czworościan foremny ABCD

o krawędzi 12

wpisano kulę. Następnie

poprowadzono płaszczymy równoległe do ścianczworoŚcianu i sĘczne do wpisanej kuli ,
otrzymując w ten sposób cńery mniejsze wzajemnie przystająceczworościanyforemne ' W
każdyz nich znowu wpisano kulę i postąpionoanalogiczrriejak z kulą wpisanąw czworościan
oblicz sumę objętościwszystkich
ABCD. Postępowanie to powtarzarnyw nieskończoność.
kul wpisanychw otrzymaneczworościany.
Rozwiązanie
obliczmy najpierw promień 4 pierwszej ku[. Środek o tej kuli lezy w punkcie
przecięcia
się wysokościczworościanu.Sąd,żewysokościte przecinająsię w stozunnlnrl:3 wyniką że
I

czworościanu.
h omaczawysokość
promieńĄ =
7h,saae

22

Z L APD mamy

11=

wręc
--6

(z,,!1\'= oE1J56= a T

-t--l

(r 2)

1it
l.
=l-f h = a 'r t 4

WysokośccałorościanuA, B,C,D,

wynosi

Ln
,, ,więc

promień r, kuli weń wpisanej

obliczymy następująco:
1 1.

rr=tr.
fr= z
"h
:
Postępującdalej w ten sam sposobotrzymujemy
1,
|

n

=-'-"=fI
ĄI+l
L

sumę objętościwszystkich kul możemy
omaczając przez Yr objętośókuli o promieniu ą ,
zapisaó następująco:
V = Vt + 4V',+ 42Yr+" "+4'-' Vn+""=
'4
, 4 ^ . r:,
4 1
^4 ,
+ 42 n,, +.. ..+4*,! ftrn'+... =
* ł,
= ao
|,,r,'
},o,'

...0"(#o)'.
.o'(,lo)'.
..'Bo)'
=I n(+r)'
l=
\L

'/

\L

/

-r

=ł[ł),t,*...]
*.,.*
=+|*
o*,io,*frn,
+-ł*.*ł-.]
#o,
3L \2' )

\'r' /
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W nawiasie kwadratowym otrzymaliśmysumę nieskończonego ciągu geomeĘcznego,
któręgo pierwszy wyrazoraz i|oraz'.y"ooą

;.

Stozującwzór na sumętego ciągu otrzymujemy:

,(h\

'-=-l
y

I

r

df

3\z) , lt-,

24'

Ponieważdla o= 2 wysokośćh wynosi 2*
/

**

r\3

2"t6 |

'|tl .

\. 3 /I
Y=-f=

2,16
rr

24

wszystkich kul wynosi
suma objętości

tv' zADA|iLĄ

Do sAMoDzIELNtrGo

RozwLtzANIA.

Zad.I.
forernnymo krawędzia w ten
Znądź objętośĆ
Łwalca opisanegona czworościanie
rvalca'
są średnicami
sposób,żedwie przeciwległekrawędae czworościanu
Wskazówka: Wykonaj rysunek i zauwaz,żewysokośćwalca jest równa odległośei
przeciwlegĘch kratędzi czworościanu.

|

i O d P . V = !ą ' |
r-Bl
Zad.2.
pojemnikabez pokrywy o
Wyznacz długości
krawędzi prostopadłościennego
kwadratowYmdnie i pojemności0.5 m] , aby na jego wykonanieZLlrycjaknajmniej
nfirytegomateńafuod dfugościkrawędzi dna
materiahr.Prz.edstawgraficznie za|eżnaść
pojemnika.
0'5m. ZaleŻność
[odp' Itawędźpodstawy'pojemnikarvynosi1m a wysokość
matenafuod klawędzi dna pojemnikawyrażafunkc.1a:
ruz.vtego

,)

.
P(x)==y:+a -xe (0,0o)]
X

Zad.3.
'

w ostrosfupieprawidłowymczrł'orokątnym
odległości
Środka wysokościod krarvędzi
ostrosfupa
boczne.1
i ścianybocznejwynosząodpowiedniaa anz b Wyznacz objętość
i

podajwarunek rozwrą"zalnclści
zadania.
l\n.-bł_=
_
.
: a, _b, >rJi
.Warunkiemrozwiązalnościjest
[odp. I/
3(a'_ b,\ł2b,_ a,
fb. - a2 > 0 i a > 0 i ó> 0 czvli

"

. (r,r'vT)]

Podstawą graniastosfupaprostegojest trapez wpisany w połokrągo promieniu R w ten
sposób , że jego większa podst.awapokrywa się ze średnicą
a mniejszaodpowiada
kątowi środkowemurównemu 2a , ZnajźobjętośćgraniastosfupąjeżeliprzeĘtna
ścianyprzechodzace;przezkrawędźpodstawynachylonajest do podstawypod
kątem4.

r,=R3sin
**{X 9]
rodp
Zad.S.
Udowodnij, żrcwcnlorościanieforemnymwysokościprzecinająsię w stozunku l:3 .
jego
Wskazowka: Do tojkąta utworzonego pr7śzwysokośc
czworościanrL
wysokość
podstawy oraz wysokoścścianybocanejzastosujtrvierdzenieo dwusiecznejkąta
wewnętrznego.
Zad.6.
Sześciano krawędzi a przecięto płaszczymązawierającąprzekątrrąjedną ze ścian
sześcianu
i nachylonądo tej ścianypod Ęem a. Wyrń pole otrzymanegoprzekroju
jako funkcjękątaa.
Wskazówka: Zauważ,,żeotrzymanympnekrojem możebyć alb-otrojkąĘalbo trapez.

wynosi
[odp.Poletrojkąta
*,

a trapezu,,,#"

I

