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Povzetek

Magistrska naloga se ukvarja z zlatim rezom v geometriji, ki ga lahko konstruiramo

na različne načine. Po pregledu klasičnih konstrukcij in nekaj sodobnejših različic

sledi obravnava nekaterih primerov zlatega reza v geometriji, predvsem na podlagi

najnovejših matematičnih člankov na to temo. Izbrani članki se nanašajo na zlati

rez in kvazi-dvanajstkraki zvezdasti mnogokotnik, znamenite točke v zlatih triko-

tnikih, pravilne mnogokotnike, parabolo, Fibonaccijevo zaporedje v verigi krožnic

in iteracijo harmonične četverke v projektivni geometriji. Trditve bomo dokazovali

predvsem z definicijami in izreki elementarne in delno projektivne geometrije, po

potrebi pa bomo pri posameznih temah vpeljali še dodatne definicije in izreke.

Ključne besede: zlati rez, zlato število, konstrukcija zlatega reza, zlati trikotnik,

Fibonaccijevo zaporedje





Abstract

The present thesis deals with golden section in geometry, which can be construc-

ted in many different ways. After an overview of classical constructions and some

modern cases follows a deeper examination of examples of the golden section in

geometry, largely based on research articles related to this matter. Those articles

refer to the golden section and quasi twelve-point star, triangle centers in the golden

triangles, regular polygons, parabola, Fibonacci circle chains and iterated harmonic

divisions. Propositions will mostly be proved by definitions and theorems from ele-

mentary and partly from projective geometry, with some additional ones introduced

in individual cases.

Key words: golden section, golden number, construction of the golden section,

golden triangle, Fibonacci sequence
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Poglavje 1

Uvod

Geometrija ima dva velika zaklada: prvi je Pitagorov izrek, drugi pa je delitev

daljice v ekstremnem in ponavljajočem razmerju. Prvo lahko primerjamo z

merilom iz zlata, drugo pa z dragocenim draguljem.

Tako je menil Johannes Kepler, astronom in matematik, kjer delitev daljice v ek-

stremnem in ponavljajočem razmerju danes imenujemo zlati rez. Tedaj velja, da

je razmerje med celotno daljico proti njenemu večjemu delu enako razmerju med

večjim in manjšim delom daljice, čemur rečemo tudi zlato razmerje. Grški ki-

par Fidija, ki je živel v 5. stoletju pred našim štetjem, naj bi ga prvi uporabil

med proporci kipov na grškem Partenonu. Kasneje naj bi ga omenjal tudi Platon,

vendar je Evklid v svojih Elementih okoli leta 300 pred našim štetjem šele zapisal,

kako lahko konstruiramo delitev daljice v zlatem rezu [3]. Takrat zanj sicer še ni

uporabljal tega imena. Zlato razmerje lahko tudi izračunamo. Gre za iracionalno

število 1+
√

5
2 (zlato število ali zlati količnik), ki ga po Fidiji označujemo z grško

črko Φ. V zgodovini je bilo eno izmed čarobnih števil in z njim so se ukvarjali

mnogi matematiki in filozofi, najdemo pa ga tudi v umetnosti in arhitekturi, saj je

razmerje privlačno za oko. Matematik Luca Pacioli je v 16. stoletju napisal knjigo

o tem skrivnostnem razmerju, ki ga je poimenoval celo Divina Proportione – Božje

sorazmerje. Njegovo knjigo je ilustriral Leonardo da Vinci, za katerega pravijo, da

je zlati rez uporabljal pri svoji sloviti sliki Mona Lisi [3]. Zlati rez v matematiki naj-
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demo v Fibonaccijevem zaporedju, v geometriji pa v številnih likih. Če ga iščemo,

ga (ob primerni toleranci) najdemo tudi v naravi – število listov na rastlinah je

enako kateremu od Fibonaccijevih števil, morske školjke so v obliki zlatih spiral,

razmerja med deli telesa mnogih živali in celo človeške DNK naj bi nosile lastnosti

zlatega razmerja.

Magistrsko delo se ukvarja s prisotnostjo zlatega reza v geometriji. Najprej so na-

vedeni aksiomi in definicije ter izreki, trditve, leme in posledice iz elementarne in

projektivne geometrije, ki jih potrebujemo v nadaljevanju. Sledi obravnava zlatega

reza, predvsem v geometriji, skupaj s klasično konstrukcijo zlatega reza in z nekaj

sodobnejšimi primeri. Nato podrobno raziščemo šest člankov v povezavi z zlatim

rezom v geometriji: zlati rez v kvazi-dvanajstkrakem zvezdastem trikotniku ([34]),

med znamenitimi točkami v zlatih trikotnikih ([11]), v pravilnih mnogokotnikih

([24]), v povezavi s parabolo ([25]), v Fibonaccijevem zaporedju v verigi krožnic

([19]) in pri iteraciji harmonične četverke ([18]). Vse slike so izdelane v programu

Geogebra. Pri raziskovanju teme je uporabljen teoretični raziskovalni pristop na

podlagi študija predvsem tuje literature. Cilj raziskave je s pomočjo osnovnih geo-

metrijskih pojmov natančno dokazati vsako izbrano trditev v povezavi zlatega reza

z geometrijo in obogatiti skromno zalogo literature o zlatem rezu v geometriji v

slovenskem jeziku.
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Poglavje 2

Osnovni geometrijski pojmi

Prvi del poglavja se ukvarja z ravninsko geometrijo (tudi nevtralno in evklidsko). Po

navedbi nedefiniranih pojmov ravninske geometrije sledijo aksiomi in definicije ter

najosnovnejši izreki z dokazi, kjer je potrebno. Vsečinoma so prevzeti iz [6], razen

zadnjega dela o mnogokotnikih, ki je prevzet iz [29] oziroma če ni navedeno drugače.

Za potrebe zadnjega primera zlatega reza v geometriji – pri iteraciji harmonične

četverke, je podobno zapisano še za del projektivne geometrije, kar pa je prevzeto

iz [7].

2.1 Ravninska geometrija

Nedefinirani pojmi ravninske geometrije: točka, premica, razdalja, polrav-

nina, velikost kota in ploščina.

Opomba. Za nedefinirani pojem ploščina bomo omenili le evklidski aksiom ploščine,

saj tega pojma za nadaljnjo obravnavo v glavnem ne potrebujemo.

Aksiom o obstoju točke. Točke tvorijo neprazno množico, ki ima več kot en

element.

Definicija 2.1. Množico vseh točk imenujemo ravnina in jo označimo s P.
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Aksiom incidence. Vsaka premica je množica točk. Za vsak par točk A in B

obstaja ena sama premica `, da je A ∈ ` in B ∈ `.

Opomba. Premico, ki gre skozi A in B, bomo v nadaljevanju označevali z ←→AB.

Definicija 2.2. Točka A leži na premici `, če je A ∈ `.

Definicija 2.3. Poljubne točke A, B in C so kolinearne, če obstaja premica `,

na kateri ležijo točke A, B in C. Če taka premica ` ne obstaja, so točke A, B in C

nekolinearne.

Definicija 2.4. Premici p in ` sta vzporedni, če p ∩ ` = ∅.

Aksiom ravnila. Za vsaki točki A in B obstaja realno število AB, ki ga imenujemo

razdalja od A do B. Za vsako premico ` obstaja taka bijekcija z ` na R, da

za poljubni točki A,B ∈ `, ki se s to bijekcijo preslikata v x oziroma y, velja

AB = |x− y|.

Izrek 2.5. (Temeljne lastnosti funkcije razdalje) Za poljubni točki A in B velja:

1. AB = BA

2. AB ≥ 0

3. (AB = 0)⇔ (A = B)

Dokaz. Glej [6].

Opomba. Evklidska metrika v R× R je definirana s predpisom

d((x1, y1), (x2, y2)) =
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2,

kjer sta (x1, y1) in (x2, y2) točki, med katerima merimo razdaljo.

Definicija 2.6. Naj bodo A, B in C različne točke. Točka C je med točkama A in

B, kar zapišemo A ∗ C ∗B, če je C ∈ ←→AB in velja AC + CB = AB.

Definicija 2.7. Daljica AB je definirana z enakostjo AB = {A,B}∪{P ;A∗P∗B}.

Definicija 2.8. Poltrak −→AB je definiran z enakostjo −→AB = AB ∪ {P ;A ∗B ∗ P}.
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Definicija 2.9. Dolžina daljice AB je razdalja AB med točkama A in B.

Definicija 2.10. Daljici AB in CD sta skladni, kar bomo pisali AB ∼= CD, če je

AB = CD.

Definicija 2.11. Točki A in B sta krajišči daljice AB, vse ostale točke te daljice

pa so notranje točke te daljice. Točka A je krajišče poltraka −→AB.

Posledica 2.12. Naj bodo A, B in C točke. Tedaj velja A ∗ C ∗B ⇔ B ∗ C ∗ A.

Dokaz. Naj bo C ∈ ←→AB. Če velja A ∗ C ∗ B, je po definiciji AC + CB = AB. Ker

je AC = CA in CB = BC, je tudi BC +CA = BA in od tod B ∗C ∗A. Tako smo

dokazali A ∗ C ∗B ⇒ B ∗ C ∗ A. Obrat dokažemo analogno.

Definicija 2.13. Naj bosta A in B različni točki. Tedaj je M središče daljice

AB, če je M med A in B in je AM = MB.

Izrek 2.14. (Izrek o obstoju in enoličnosti središča daljice) Če sta A in B različni

točki, obstaja natanko ena točka M , ki je središče daljice AB.

Dokaz. Glej [6].

Definicija 2.15. Množica S ⊂ P je konveksna, če za vsak par točk A,B ∈ S

velja, da je vsa daljica AB podmnožica množice S.

Aksiom o separaciji ravnine. Za vsako premico ` velja, da točke, ki niso na njej,

tvorijo dve neprazni disjunktni množnici H1 in H2, ki jima pravimo polravnini,

omejeni z `, za kateri velja:

1. H1 in H2 sta konveksni množici;

2. če je A ∈ H1 in B ∈ H2, daljica AB preseka premico `.

Definicija 2.16. Naj bosta točki A in B izven premice `. Če sta v isti polravnini

(glede na premico `), rečemo, da sta na isti strani premice `, sicer pa, da sta na

nasprotnih straneh premice `.

Opomba. Če je ` premica in A točka izven nje, označimo s HA tisti polravnino,

omejeno z `, v kateri leži točka A.

5



Definicija 2.17. Poltraka −→AB in −→AC, ki imata skupno krajišče, sta si nasprotna

poltraka (ali tudi dopolnilna poltraka) natanko tedaj, ko nista enaka, a velja
←→
AB =←→AC. Sicer sta si nenasprotna.

Opomba. Da sta si poltraka nasprotna, lahko rečemo tudi tako: −→AB in −→AC sta si

nasprotna natanko tedaj, ko velja B ∗ A ∗ C.

Definicija 2.18. Kot je unija dveh nenasprotnih poltrakov −→AB in −→AC, ki imata

isto krajišče. Kot označimo s simbolom ∠BAC ali ∠CAB. Točka A je vrh kota

∠BAC, poltraka −→AB in −→AC pa sta kraka kota.

Opomba. Na tak način definiran kot ne vsebuje pojma iztegnjeni kot. Tako namreč

kasneje lažje definiramo notranjost kota.

Definicija 2.19. Naj bodo A, B in C take točke, da si poltraka −→AB in −→AC nista

nasprotna. Notranjost kota ∠BAC definiramo takole: če −→AB 6= −→AC, je notranjost

tega kota presek polravnine HB, ki jo določata premica←→AC in točka B, in polravnine

HC, ki jo določata premica ←→AB in točka C; če pa je −→AB = −→AC, je notranjost kota

∠BAC prazna.

Opomba. Notranjost kota je konveksna množica, saj je definirana kot presek dveh

konveksnih množic. Sicer pa jo lahko definiramo tudi takole: točka D je v notra-

njosti kota ∠BAC, če je na isti strani premice ←→AB kot točka C in na isti strani

premice ←→AC kot točka B.

Definicija 2.20. Poltrak −−→AD leži med poltrakoma −→AB in −→AC, če je točka D v

notranjosti kota ∠BAC.

Aksiom o kotomeru. Za vsak kot ∠BAC obstaja realno število µ(∠BAC), ki

mu rečemo velikost kota ∠BAC, in zanj veljajo naslednje lastnosti.

1. 0◦ ≤ µ(∠BAC) < 180◦ za vsak kot ∠BAC

2. µ(∠BAC) = 0◦ ⇔ −→AB = −→AC

3. (konstrukcija kota) za vsako realno število r, 0 < r < 180, in za vsako

polravnino H, ki jo omejuje premica ←→AB, obstaja natanko en tak poltrak −→AE, da

je E ∈ H in µ(∠BAE) = r◦
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4. (vsota kotov) če leži poltrak −−→AD med poltrakoma −→AB in −→AC, velja

µ(∠BAC) = µ(∠BAC) + µ(∠DAC)

Definicija 2.21. Kota ∠BAC in ∠EDF sta skladna, če velja µ(∠BAC) = µ(∠EDF ).

Definicija 2.22. Kot ∠BAC je

1. pravi kot, če je µ(∠BAC) = 90◦,

2. ostri kot, če je µ(∠BAC) < 90◦ in

3. topi kot, če je µ(∠BAC) > 90◦.

Opomba. Za naslednji izrek in sledeči posledici je dokaz naveden v [6].

Izrek 2.23. Naj bo ` premica, A točka na njej, B pa točka zunaj premice `. Če je

točka C med točkama A in B, sta B in C na isti strani premice `.

Posledica 2.24. Vmesnost za poltrake je dobro definirana – če je točka D v no-

tranjosti kota ∠BAC, je tudi vsaka točka poltraka −−→AD razen točke A v notranjosti

kota ∠BAC.

Posledica 2.25. (Z-izrek) Naj bo ` premica, A in D pa različni točki na `. Če sta

B in E točki na različnih straneh premice `, je −→AB ∩ −−→DE = ∅.

Definicija 2.26. Naj bodo A, B in C tri nekolinearne točke. Trikotnik 4ABC

je unija 4ABC = AB ∪ BC ∪ CA daljic AB, BC in CA. Točkam A, B in C in

rečemo oglišča trikotnika 4ABC, daljicam AB, BC in CA pa stranice trikotnika

4ABC.

Opomba. Za Paschev aksiom, izrek o obstoju in edinosti simetrale kota, izrek o

prečki in izrek o sokotih so dokazi navedeni v [6].

Izrek 2.27. (Paschev aksiom) Naj bo 4ABC trikotnik in ` taka premica, da na

njej ne leži nobeno od oglišč trikotnika 4ABC. Če ` preseka AB, mora presekati

tudi AC ali pa BC.

Definicija 2.28. Naj bodo A, B in C tri nekolinearne točke. Poltrak −−→AD je razpo-

lovitev kota ∠BAC, če je točka D v notranjosti kota ∠BAC in velja µ(∠BAD) =

µ(∠DAC).
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Opomba. Premici ←→AD rečemo tudi simetrala kota ∠BAC.

Izrek 2.29. (Izrek o obstoju in edinosti simetrale kota) Če so A, B in C tri ne-

kolinearne točke, obstaja natanko en poltrak, ki razpolovi kot ∠BAC, in njegova

nosilka je simetrala kota.

Izrek 2.30. (Izrek o prečki) Če je 4ABC trikotnik in D točka v notranjosti kota

∠BAC, potem obstaja točka G, da je G ∈ −−→AD ∩ −−→BC.

Definicija 2.31. Kota ∠BAD in ∠DAC sta sokota, če sta −→AB in −→AC nasprotna

poltraka.

Definicija 2.32. Kota ∠BAC in ∠EDF sta suplementarna, če je µ(∠BAD) +

µ(∠EDF ) = 180◦.

Izrek 2.33. (Izrek o sokotih) Če sta ∠BAD in ∠DAC sokota, je µ(∠BAC) +

µ(∠DAC) = 180◦.

Definicija 2.34. Premici ` in m sta pravokotni, če obstajajo take točke A ∈ `∩m,

B ∈ ` in C ∈ m, da je ∠BAC pravi kot. Oznaka je ` ⊥ m.

Definicija 2.35. Naj bosta A in B različni točki. Simetrala daljice AB je premica

`, ki gre skozi središče daljice AB in ` ⊥ ←→AB.

Izrek 2.36. Če sta A in B različni točki, obstaja natanko ena simetrala daljice AB.

Dokaz. Glej [6].

Definicija 2.37. kota ∠BAC in ∠DAE sta sovršna, če

1. sta si poltraka −→AB in −→AE nasprotna in sta si tudi −→AC in −−→AD nasprotna ali

2. sta si poltraka −→AB in −−→AD nasprotna in sta si tudi poltraka −→AC in −→AE naspro-

tna.

Izrek 2.38. Sovršna kota sta skladna.

Dokaz. Glej [6].

Definicija 2.39. Trikotnika sta skladna, če obstaja bijekcija med množicama oglišč

prvega in drugega trikotnika, pri kateri se vsaka stranica preslika v skladno stranico

in vsak kot v skladni kot.
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Aksiom SKS. Če za trikotnika 4ABC in 4DEF velja AB ∼= DE, ∠BAC ∼=

∠EDF in AC ∼= DF , velja tudi 4ABC ∼= 4DEF .

Izrek 2.40. (Izrek o enakokrakih trikotnikih) Naj bo 4ABC trikotnik, v katerem

velja AB ∼= AC. Tedaj velja tudi ∠ABC ∼= ∠ACB.

Dokaz. Naj velja predpostavka izreka. Tedaj po SKS velja 4ABC ∼= 4ACB, od

koder sledi ∠ABC ∼= ∠ACB.

Evklidski aksiom o vzporednici. Za poljubno premico ` in poljubno točko P ,

ki ne leži na `, obstaja natanko ena premica m, da točka P leži na m in je m ‖ `.

Izrek 2.41. (Izrek KSK) Če sta4ABC in4DEF taka trikotnika, da velja ∠CAB ∼=

∠FDE, AB ∼= DE in ∠ABC ∼= ∠DEF , velja tudi 4ABC ∼= 4DEF .

Dokaz. Naj bosta trikotnika 4ABC in 4DEF kot v predpostavki izreka. Po

aksiomu ravnila mora na poltraku −→AC obstajati taka točka C ′, da velja AC ′ ∼= DF .

Po aksiomu SKS sta tedaj skladna trikotnika 4ABC ′ ∼= 4DEF . Zato ∠ABC ′ ∼=

∠DEF in skupaj s predpostavko velja ∠ABC ∼= ∠ABC ′. Od tod po aksiomu o

kotomeru sledi −−→BC =
−−→
BC ′, poltrak −−→BC pa lahko seka premico ←→AC le v eni točki,

torej C = C ′.

Izrek 2.42. (Izrek KKS) Če sta4ABC in4DEF taka trikotnika, da velja ∠ABC ∼=

∠DEF , ∠BCA ∼= ∠EFD in AC ∼= DF , potem je 4ABC ∼= 4DEF .

Dokaz. Naj bosta 4ABC in 4DEF kot v predpostavki izreka. Po aksiomu vsote

kotov je µ(∠ABC) + µ(∠BCA) + µ(∠CAB) = 180◦ in µ(∠DEF ) + µ(∠EFD) +

µ(∠FDE) = 180◦. Enačbi med seboj odštejemo in ker po predpostavki velja

∠ABC ∼= ∠DEF in ∠BCA ∼= ∠EFD, je ∠CAB ∼= ∠FDE. Ker velja po predpo-

stavki tudi AC ∼= DF , po KSK velja 4ABC ∼= 4DEF .

Izrek 2.43. (Izrek SSS) Če sta trikotnika 4ABC in 4DEF taka, da velja AB ∼=

DE, BC ∼= EF in AC ∼= DF , velja 4ABC ∼= 4DEF .

9



Dokaz. Naj bosta trikotnika 4ABC in 4DEF kot v predpostavki izreka. Posta-

vimo ju skupaj, tako da sta oglišči A in D ter B in E istoležni, torej A = D in

B = E, AB = DE. V tako nastali konstrukciji povežimo oglišči C in F . Ker

AC ∼= DF = AF , je trikotnik 4AFC enakokrak. Podobno, ker je BC ∼= EF =

BF , je trikotnik 4BCF enakokrak. Po izreku o enakokrakih trikotnikih zato velja

∠AFC ∼= ∠ACF in ∠BCF ∼= ∠BFC. Po aksiomu o kotomeru (4. točka) sledi

∠AFB ∼= ∠ACB. Po SKS navsezadnje velja 4ABC ∼= 4DEF .

Izrek 2.44. (Obrat izreka o enakokrakih trikotnikih) Naj bo 4ABC trikotnik, v

katerem velja ∠ABC ∼= ∠ACB. Tedaj velja tudi AB ∼= AC.

Dokaz. Naj bodo trikotnik 4ABC in njegova kota ∠ABC in ∠ACB kot v pred-

postavki izreka. Narišimo simetralo kota ∠CAB. Po izreku o prečki seka stranico

trikotnika BC v neki točki, denimo T . Ker simetrala kota kot prepolovi, velja

∠TAB ∼= ∠TAC. Stranica AT je skupna, ∠ABC ∼= ∠ACB pa velja po predpo-

stavki izreka. Tedaj je po KKS 4TAB ∼= 4TAC in zato AB ∼= AC.

Definicija 2.45. Trikotnik, ki ima en pravi kot, se imenuje pravokotni trikotnik.

Stranica nasproti pravemu kotu se imenuje hipotenuza, stranici ob pravem kotu

pa se imenujeta kateti.

Aksiom vsote kotov. Če je 4ABC trikotnik, je vsota njegovih notranjih kotov

enaka 180◦.

Definicija 2.46. Naj bosta ` in `′ različni premici. Če je t taka premica, da seka

premico ` v eni točki (recimo B), premico `′ pa v drugi točki (recimo B′), rečemo,

da je t prečnica ali transverzala na premici ` in `′.

Parom kotov ob prečnici t, od katerih ima en drugi krak na `, drugi pa drugi krak

na `′, pravimo koti ob prečnici ali transverzalni koti. Notranji kot ima en

krak na premici t z izhodiščem v B (ali B′) in gre skozi B′ (ali B), drugi krak pa je

na ` (ali `′) (Slika 2.1). Zunanji kot ima en krak na premici t z izhodiščem v B

(ali B′) in ne gre skozi B′ (ali B), drugi krak pa je na ` (ali `′) (Slika 2.1).

Definicija 2.47. Protikota sta kota ob prečnici, ki sta na isti strani prečnice in

je eden notranji, drugi pa zunanji kot.
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Izmenična kota sta kota ob prečnici, ki sta na različnih bregovih prečnice in sta

oba notranja ali oba zunanja kota.

Slika 2.1: Premici ` in l′ ter njuna prečnica t.

Opomba. Dokaza za naslednja dva izreka – izrek o izmeničnih kotih in izrek o pro-

tikotih – sta navedena v [6].

Izrek 2.48. (Izrek o izmeničnih kotih) Naj bosta ` in `′ premici, ki jih seka preč-

nica t tako, da sta izmenična kota skladna. Tedaj sta premici ` in `′ vzporedni.

Izrek 2.49. (Izrek o protikotih) Naj bosta ` in `′ premici, ki ju seka prečnica t

tako, da sta protikota skladna. Tedaj sta premici ` in `′ vzporedni.

Opomba. Za oba izreka velja tudi obrat. Pri tem obrat izreka o izmeničnih kotih

ubesedimo tudi tako: če vzporedni premici seka prečnica, sta oba para izmeničnih

kotov skladna. Kljub temu v tej obliki ne gre za pravi izrek v (nevtralni) geometriji.

Evklidov 5. aksiom. Če sta ` in `′ premici, ki ju seka prečnica t tako, da je vsota

notranjih kotov ob prečnici na eni strani manj od 180◦, se ` in `′ sekata na tisti

strani prečnice.

Izrek 2.50. (Izrek o vzporedni projekciji) Naj bodo `, m in n tri paroma različne

vzporedne premice. Naj bo t prečnica, ki seka premice `, m in n v točkah A, B

oziroma C in naj bo t′ tudi prečnica na `, m in n, ki seka te premice v točkah A′,

B′ oziroma C ′ . Naj bo A ∗B ∗ C. Tedaj velja

AB

AC
= A′B′

A′C ′
.
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Dokaz. Glej [6].

Definicija 2.51. Trikotnika4ABC in4DEF sta si podobna, 4ABC ∼ 4DEF ,

če velja ∠ABC ∼= ∠DEF , ∠CAB ∼= ∠FDE in ∠BCA ∼= ∠EFD.

Izrek 2.52. (Izrek o podobnih trikotnikih) Če za trikotnika 4ABC in 4DEF

velja 4ABC ∼ 4DEF , velja enakost

AB

AC
= DE

DF
.

Dokaz. Če je AB = DE, je po KSK4ABC ∼= 4DEF in dokaz je končan. Sicer pa

po potrebi zamenjajmo oznake, tako da bo veljalo AB > DE. Naj bo točka B′ na

AB taka, da velja AB′ = DE. Naj bo m premica skozi B′, ki je vzporedna premici

` =←→BC in naj bo C ′ presečišče premice m z daljico AC (ki obstaja po Paschevem

aksiomu). Tedaj 4AB′C ′ ∼= 4DEF po obratu izreka o protikotih in po KSK. Naj

bo n premica skozi A, ki je vzporedna premicama ` in m. Če uporabimo izrek o

vzporedni projekciji za premice `, m in n, dobimo

AB′

AB
= AC ′

AC

in od tod
DE

AB
= DF

AC
,

od koder pa je DE/DF = AB/AC.

Opomba. Ta izrek bi lahko izrazili tudi tako: če 4ABC ∼ 4DEF , obstaja tak

r > 0, da velja DE = r · AB, DF = r · AC in EF = r ·BC.

Opomba. Nekakšen obrat izreka o pravokotni projekciji je Talesov izrek o so-

razmerjih, na katerega se bomo v nadaljevanju pogosto opirali pri dokazovanju

trditev. Naj se množica premic seka v eni točki. Če jo sekamo z množico vzpo-

rednic, je razmerje odsekov na premici šopa enako razmerju istoležnih odsekov na

katerikoli premici istega šopa. Poenostavljeno na primer trikotnika, denimo4ABC,

bi torej rekli: če eni stranici v trikotniku narišemo vzporednico, bo nosilki drugih

dveh stranic sekala v enakem razmerju. Ker tako pravzaprav dobimo dva podobna

trikotnika, ki imata eno oglišče skupno in stranici iz tega oglišča na istih nosilkah,

se bomo na ta izrek nanašali kot na Talesov izrek za podobne trikotnike.
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Izrek 2.53. (Izrek o simetrali kota [1]) Naj v trikotniku 4ABC simetrala kota

∠CAB seka nasprotno stranico, BC, v točki D. Tedaj velja, da simetrala kota

seka to stranico na dva dela v istem razmerju, kot je razmerje drugih dveh stranic

trikotnika,
AC

AB
= CD

BD
.

Dokaz. Naj bosta B′ in C presečišči pravokotnic skozi B in C s simetralo kota.

Trikotnika 4ABB′ in 4ACC ′ imata tako oba pravi kot, en kot pa je enak polovici

kota ∠CAB, zato sta si podobna. Sledi AB/AC = BB′/CC ′. Tudi trikotnika

4BB′D in 4CC ′D sta si podobna, saj imata pravi kot, en kot pa sovršen (in

zato skladen), od koder je tudi BB′/CC ′ = BD/CD. Iz obojega sledi CD/BD =

AB/AB in izrek je dokazan.

Izrek 2.54. (Izrek o obstoju pravokotnic) Za poljubno premico ` in točko T izven

nje obstaja premica m, da velja T ∈ m in m ⊥ `.

Dokaz. Glej [6].

Opomba. Za naslednji izrek označimo stranice trikotnika4ABC z a = BC, b = AC

in c = AB.

Izrek 2.55. (Pitagorov izrek) Če je 4ABC pravokotni trikotnik s pravim kotom

pri oglišču C, velja a2 + b2 = c2.

Dokaz. Glej [6].

Definicija 2.56. Daljici CD od oglišča C trikotnika 4ABC do presečišča D pra-

vokotnice iz C na premico ←→AB rečemo višina na stranico AB.

Definicija 2.57. Naj bo θ ostri kot z vrhom A. Na enem kraku kota izberimo točko

B, iz nje potegnimo pravokotnico na drugi krak in imenujmo presečišče pravokotnice

in drugega kraka C. Tedaj definiramo

sin θ = BC

AC
in cos θ = AB

AC
.

Opomba. Za kot θ iz zadnje definicije velja

tan θ = sin θ
cos θ in cot θ = cos θ

sin θ .
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Definicija 2.58. Za neko množico premic p1, p2, ... rečemo, da tvorijo šop, če

obstaja točka P , ki leži na vseh teh premicah. Za množico daljic rečemo, da tvori

šop, če obstaja taka točka, ki je v notranjosti vseh teh daljic.

Definicija 2.59. Daljico, pri kateri je eno krajišče oglišče trikotnika, drugo pa

razpolovišče nasprotiležne stranice, imenujemo težiščnica.

Definicija 2.60. Skupni točki šopa težiščnic rečemo težišče trikotnika.

Definicija 2.61. Skupni točki simetral stranic trikotnika pravimo središče očr-

tane krožnice.

Definicija 2.62. Skupni točki nosilk višin trikotnika rečemo višinska točka tri-

kotnika.

Opomba. Pri zadnjih treh definicijah nismo navedli in dokazali izrekov o tem, da

težiščnice, simetrale stranic in nosilke višin trikotnika tvorijo šop. Izreki z dokazi

so navedeni v [6].

Opomba. Presečišče simetral kotov je središče včrtane krožnice [6].

Definicija 2.63. Naj bodo A, B C in D take točke, da nobene tri od njih niso

kolinearne in poljubni dve od daljic AB, BC, CD in DA ali nimata skupne točke

ali pa imata skupno le krajišče. Tedaj točke A, B, C in D določajo štirikotnik, ki

je unija daljic

�ABCD = AB ∪BC ∪ CD ∪DA.

Zgornjim daljicam rečemo stranice štirikotnika, točkam A, B, C in D pa oglišča

tega štirikotnika. Stranicama AB in CD rečemo nasprotni stranici in prav tako

tudi stranicama BC in DA.

Definicija 2.64. Diagonali štirikotnika �ABCD sta daljici AC in BD.

Definicija 2.65. Pravokotnik je štirikotnik, v katerem so vsi notranji koti pravi.

Definicija 2.66. Štirikotniku �ABCD pravimo paralelogram, če velja←→AB ‖ ←→CD

in ←→BC ‖ ←→AD.
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Definicija 2.67. Za dano točko S in pozitivno realno število r je krog s središčem

v S in polmerom r množica tistih točk T , ki so na razdalji r od S. S simboli

zapišemo K(S, r) = {T |ST = r}.

Definicija 2.68. Za točke, ki so na razdalji < r od točke S, rečemo, da so znotraj

kroga s središčem S in polmerom R, krožnici pa rečemo tudi meja tega kroga. Za

točke, ki so na razdalji > r od točke S, pa rečemo, da so zunaj tega kroga.

Opomba. Vsaki daljici ST iz središča kroga do poljubne točke na krožnici lahko

rečemo polmer kroga K(S, r).

Definicija 2.69. Naj bo γ = K(S, r) krožnica, P in Q pa točki na njej. Daljici PQ

rečemo tetiva kroga γ. Za točki P in Q rečemo, da sta antipodni ali diametralni,

če velja P ∗ S ∗ Q. V tem primeru daljici PQ rečemo tudi diameter ali premer

kroga.

Izrek 2.70. Krožnica in premica imata lahko 0, 1 ali 2 skupni točki.

Dokaz. Glej [6].

Definicija 2.71. Premica ` je tangenta na krožnico γ, če je njun presek le ena

točka. Če je `∩ γ = {T}, rečemo, da je ` tangentna na γ v točki T . Za daljico AB

rečemo, da je tangentna na krožnico γ, če je ←→AB tangentna na γ v neki točki T , da

velja A ∗ T ∗B.

Premica ` je sekanta na krožnico γ, če sta v preseku ` ∩ γ dve točki.

Opomba. Dokaza za naslednja dva izreka – izrek o tangenti in izrek o sekanti – sta

navedena v [6].

Izrek 2.72. (Izrek o tangenti) Naj bo t premica, γ = K(S, r) krožnica in točka

P ∈ t ∩ γ. t je tangenta na γ natanko tedaj, ko je ←→SP ⊥ t.

Izrek 2.73. (Izrek o sekanti) Naj bo γ = K(S, r) krožnica in ` sekanta na γ, ki

seka γ v dveh točkah, P in Q. Tedaj leži S na simetrali tetive PQ.

Opomba. Za naslednje definicije in izreke pri krogih predpostavimo evklidski aksiom

o vzporednici.
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Izrek 2.74. Naj bo 4ABC trikotnik in naj bo M razpolovišče stranice AB. Če je

AM = CM , je kot ∠ACB pravi kot.

Dokaz. Glej [6].

Posledica 2.75. (Talesov izrek o kotu v polkrogu) Kot, ki ima vrh na krožnici,

kraka pa potekata skozi diametralni točki krožnice, je pravi kot.

Dokaz. Po predpostavki kraka kota potekata skozi diametralni točki krožnice, torej

točki ležita na premeru krožnice. Razpolovišče premera je središče te krožnice,

razdalja od središča do teh dveh točk pa je enaka polmeru krožnice. Po predpostavki

vrh kota leži na krožnici, torej je tudi razdalja od središča to vrha kota enaka

polmeru krožnice. Po prejšnjem izreku pa je v tem primeru ta kot pravi kot.

Izrek 2.76. Naj bo 4ABC trikotnik in naj bo M razpolovišče stranice AB. Če je

kot ∠ACB pravi kot, je AM = CM .

Dokaz. Glej [6].

Posledica 2.77. Če je kot ∠ACB pravi kot, je AB premer kroga, ki je očrtan

trikotniku 4ABC.

Definicija 2.78. Naj bo γ = K(S, r) krožnica. Obodni kot je kot ∠ABC, kjer so

A, B in C točke na krožnici γ. Obodnemu loku pripadajoči krožni lok tvorijo tiste

točke na krožnici, ki so notranjosti kota ∠ABC. Središčni kot pa je kot ∠ASC,

kjer sta A in B točki na krožnici, S pa središče te krožnice.

Definicija 2.79. Naj bo ∠ABC obodni kot za krožnico K(S, r). Naj bosta B in C

na različnih straneh premice ←→SA ali pa točki A in B na različnih straneh premice
←→
AC. Tedaj pravimo kotu ∠ASC obodnemu kotu ∠ABC pripadajoči središčni

kot.

Izrek 2.80. (Izrek o središčnem kotu) Obodni kot meri polovico pripadajočega sre-

diščnega kota in vsi obodni koti nad istim lokom merijo enako.

Dokaz. Glej [6].
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Definicija 2.81. Naj bo γ krožnica in T točka, ki ne leži na tej krožnici. Izberimo

neko premico ` tako, da bo T ∈ ` in ` ∩ γ 6= ∅. Potenca točke T na krog

je pozitivno realno število, ki je definirano tako: če je ` ∩ γ = {Q,R}, je potenca

produkt (TQ)(TR), če pa je ` ∩ γ = {P}, je potenca (TP )2.

Opomba. Naj bo T točka, ki leži znotraj krožnice γ in naj skoznjo potekata premici

m in n tako, da sekata krožnico γ v točkah A in B oziromaX in Y . Tedaj je potenca

točke T na γ enaka AT ·TB, hkrati pa tudiXT ·TY . Torej velja AT ·TB = XT ·TY .

Če sta AB in XY tetivi krožnice γ, ki se sekata v točki T , velja AT ·TB = XT ·TY ,

čemur rečemo tudi izrek o tetivah. Tako ga bomo poimenovali tudi v nadaljevanju.

Definicija 2.82. Če sta si krožnici γ1 = K(S1, r1) in γ2 = K(S2, r2) tangentni v

točki P , sta središči S1 in S2 različni točki, točke S1, S2 in P pa so kolinearne.

Poleg tega imata γ1 in γ2 skupno tangento v točki P .

Definicija 2.83. Krog, čigar meja vsebuje vsa tri oglišča trikotnika 4ABC, se

imenuje trikotniku 4ABC očrtani krog, njegovo središče pa središče očrtanega

kroga.

Izrek 2.84. Če velja evklidski aksiom o vzporednici, ima vsak trikotnik svoj očrtani

krog.

Dokaz. Glej [6].

Definicija 2.85. Naj bo 4ABC trikotnik. Če je γ krog, na katerega so vse tri

stranice trikotnika 4ABC tangentne, rečemo, da je γ trikotniku 4ABC včrtani

krog.

Opomba. Na tem mestu lahko s pomočjo Talesovega izreka v polkrogu (2.75) in

izreka o središčnem kotu (2.80) pokažemo še eno zanimivost, ki jo bomo potrebo-

vali v nadaljevanju, in velja za višinski trikotnik poljubnega trikotnika 4ABC

(trikotnik z oglišči, ki so nožišča višin na stranice v trikotniku 4ABC).

Trditev 2.86. Naj bo 4ABC poljuben trikotnik in A′, B′ in C ′ nožišča višin na

njegove stranice BC, CA in AB (v tem vrstnem redu). Tedaj višine AA′, BB′ in

CC ′ razpolavljajo kote v višinskem trikotniku 4A′B′C ′ (Slika 2.2).
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Slika 2.2: Višinski trikotnik 4A′B′C ′ trikotnika 4ABC.

Dokaz. Ker sta kota ∠BB′A in ∠BA′A prava kota (po definiciji višine na stranico

trikotnika), po Talesovem izreku o polkrogu ležita na krožnici s premerom AB.

Točke A, B, A′ in B′ torej ležijo na isti krožnici. Kota ∠A′AB in ∠A′B′B sta

zato skladna, saj sta obodna kota nad istim lokom med A′ in B. Podobno sta kota

∠AB′V in ∠AC ′V (kjer je V presečišče višin) prava kota in po Talesovem izreku o

polkrogu ležita na isti krožnici s premerom AV . Točke A, B′, V in C ′ torej ležijo

na isti krožnici. Kota ∠V B′C ′ in ∠V AC ′ sta zato skladna, saj sta obodna kota

nad istim lokom med V in C ′. Ker ∠V B′C ′ = ∠BB′C ′ in ∠V AC ′ = ∠A′AB, sledi

∠BB′C ′ ∼= ∠A′AB. Če združimo obe ugotovitvi, vidimo, da je ∠A′B′B ∼= ∠BB′C ′,

torej BB′ razpolavlja kot ∠A′B′C ′ v višinskem trikotniku. Analogno dokažemo za

kota ∠B′C ′A′ in ∠C ′A′B′ v tem višinskem trikotniku.

Definicija 2.87. Naj bodo P1, P2, ..., Pn take točke, da nobene tri od njih niso

kolinearne. Naj za poljubni dve od daljic P1P2, P2P3, ..., Pn−1Pn velja, da sta

bodisi disjunktni bodisi imata skupno krajišče. Tedaj te točke določajo n-kotnik

P1P2 · · ·Pn, ki je unija

P1P2 · · ·Pn = P1P2 ∪ P2P3 ∪ · · · ∪ Pn−1Pn ∪ PnP1.

Točkam Pi rečemo oglišča n-kotnika P1P2 · · ·Pn, daljicam PjPj+1 pa stranice tega

n-kotnika. [6]
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Opomba. Če je n ≥ 3, je skupni izraz za vse n-kotnike mnogokotniki, večkotniki ali

poligoni. [6] V nadaljevanju označimo n-kotnik P1P2 · · ·Pn kot P .

Opomba. Za mnogokotnik rečemo, da je včrtan v krog oziroma je tetivni mno-

gokotnik, če vsa njegova oglišča ležijo na isti krožnici. [6]

Opomba. Uniji sklenjene poligonske črte in omejenega dela njenega komplementa

v ravnini pravimo tudi enostavni mnogokotnik, omejenemu delu komplementa

sklenjene poligonske črte pa notranjost tega enostavnega mnogokotnika. Krajišča

daljic imenujemo oglišča mnogokotnika. [29]

Opomba. Diagonala n-kotnika, n ≥ 4, je daljica, ki povezuje dve nesosednji oglišči.

Definicija 2.88. Konveksni mnogokotniki so tisti poligoni, v katerih vsaka daljica

med poljubnima dvema točkama, ki se nahajata znotraj mnogokotnika, prav tako v

celoti leži znotraj mnogokotnika.

Definicija 2.89. Nekonveksni mnogokotniki so tisti, ki imajo nekatere kote vdrte

(navznoter). V tem primeru vedno obstajata dve taki točki v notranjosti tega mno-

gokotnika, pri katerih daljica, ki ju povezuje, ne leži v celoti v notranjosti mnogoko-

tnika.

Definicija 2.90. Pravilni mnogokotniki so tisti, ki imajo vse stranice enakih dolžin

in vse kote med seboj skladne.

Definicija 2.91. Nepravilni mnogokotniki so tisti, ki imajo dolžine stranic raz-

lično dolge ali različno velike kote.

Definicija 2.92. Točki A in B v mnogokotniku P sta medsebojno vidni, če

daljica, ki ju povezuje, ne vsebuje nobene točke v zunanjosti mnogokotnika P .

Definicija 2.93. Enostaven mnogokotnik P je zvezdaste oblike, če obstaja taka

točka T v notranjosti mnogokotnika P , da so vse točke mnogokotnika P vidne iz

točke T .

Opomba. Zadnja definicija je ekvivalentna naslednjemu (dokaz izpustimo): Če zno-

traj mnogokotnika P obstaja točka T , ki je vidna vsaki točki na robu, potem se P

imenuje mnogokotnik zvezdaste oblike.
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Opomba. Z Definicijo 2.87 smo obravnavali mnogokotnike, pri katerih se sosednje

stranice ne sekajo. Obstajajo pa tudi pravilni mnogokotniki, pri katerih se nesose-

dnje stranice sekajo – tako imenovani zvezdasti mnogokotniki (tudi zvezdni).

V nadaljnjih definicijah bomo izpustili besedo pravilni, saj navadno govorimo o ta-

kšnih zvezdastih mnogokotnikih, ki imajo oglišča na istih mestih kot pravilni mno-

gokotniki (pravzaprav le redko zasledimo besedo nepravilen ob pojmu zvezdastega

mnogokotnika) in imajo vse stranice in vse kote ob ogliščih enako velike. Tako kot

v [29] jih bomo opisali v ravnini kompleksnih števil C.

Definicija 2.94. (Enopotezni zvezdasti mnogokotnik) Naj bo n racionalno število,

večje od 2, ki ga napišemo kot n = p/q, kjer sta p in q tuji si števili. Tedaj tako

število n določa zvezdasti poligon, ki ga zapišemo s simbolom {n}, in njegova

oglišča so točke

Ak = e2πik/n, k ∈ Z,

njegove stranice pa so daljice

AkAk+1, k ∈ Z/pZ.

Ker je n racionalno število, je množica takih števil Ak končna in ima natanko p

različnih elementov. Zvezdasti poligon {p/q} ima zato torej p oglišč in p stranic.

Imenovalec q pa nam pove, kolikokrat obkrožimo število 0, da se ob prehodu vseh

stranic vrnemo v začetno točko A0 = e0 = 1.

Opomba. Zvezdaste mnogokotnike označujemo s simbolom {p/q}, kar je prvi upo-

rabil švicarski matematik Ludwig Schläfli (1814-1895) [29]. Temu simbolu zato

pravimo tudi Schläflijev simbol in se v resnici v splošnem uporablja za definicijo

pravilnih politopov (torej ne le zvezdastih mnogokotnikov, ki jih obravnavamo).

Simbol {p} tako označuje pravilni konveksni p-kotnik.

Opomba. Kot že samo ime pove, so enopotezni zvezdasti mnogokotniki takšni pra-

vilni zvezdasti mnogokotniki, ki jih lahko narišemo z eno samo potezo po stranicah

od oglišča do oglišča (na primer pentagram). To so tisti, pri katerih za njihov

Schläflijev simbol {p/q} velja, da sta p in q tuji si naravni števili. Preprosteje po-

vedano nam tak simbol pove, da govorimo o zvezdastem mnogokotniku s p oglišči,

ki ga z eno potezo narišemo tako, da začetno oglišče povežemo s q-tim ogliščem od
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njega in nadaljujemo, dokler se ne vrnemo nazaj v začetno oglišče. Zvezdaste mno-

gokotnike pa lahko tvorimo tudi iz več enopoteznih mnogokotnikov in jim pravimo

večpotezni zvezdasti mnogokotniki.

Definicija 2.95. (Večpotezni zvezdasti mnogokotnik) Dvopotezni zvezdasti mno-

gokotniki imajo poleg oglišč Ak, kot so definirana za enopotezne zvezdaste mnogoko-

tnike, kjer ulomek p/q okrajšamo, še oglišča Bk = Ak · e2πi/2n. Tripotezni zvezdasti

mnogokotniki pa imajo poleg oglišč Ak še oglišča Bk = Ak ·e2πi/3n in Ck = Ak ·e2πi/3n.

Za večpotezne zvezdaste mnogokotnike, denimo m-potezne, vsa nadaljnja oglišča de-

finiramo na enak način, pri čemer je v imenovalcu eksponenta eksponentne funkcije

torej m · n.

Opomba. V Schläflijevem simbolu {p/q} števili p in q nista tuji, torej imata nek

največji skupni delitelj d. V tem primeru je {p/q} sestavljen iz d kopij pravilnega

mnogokotnika {(p : d)/(q : d)}. Na primer dvanajstkraka zvezda s Schläflijevim

simbolom {12/3} (ki jo bomo med drugim obravnavali v nadaljevanju) je sestavljena

iz d(12, 3) = 3 kopij pravilnega mnogokotnika {(12 : 3)/(3 : 3)} = {4/1} = {4},

torej iz treh kvadratov.

Evklidski aksiom ploščine. Za pravokotno področje R (notranjost pravokotnika)

velja

α(R) = dolžina(R)× širina(R),

kjer je α(R) ploščina.

2.2 Projektivna geometrija

Definicija 2.96. Möbiusove transformacije so funkcije, ki preslikajo x v 1/x,

kx ali x+ l in so posebni primeri ulomljenih linearnih funkcij oblike

f(x) = ax+ b

cx+ d
, ad− bc 6= 0.

S pogojem na desni zagotovimo, da funkcija f ni konstantna – v limiti, ko gre

x preko vseh meja, gre proti a/c, če je torej ta funkcija konstantna, mora imeti
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vrednost a/c, tedaj pa iz

ax+ b = a

c
(cx+ d) = ax+ d

sledi, da je bc = ad oziroma ad− bc = 0.

Trditev 2.97. Vsako ulomljeno linearno funkcijo lahko izrazimo kot kompozitum

premikov, raztegov in inverza (tu mislimo na algebrski izraz za množenje x 7→ 1/x).

Dokaz. Glej [7].

Definicija 2.98. Realna projektivna premica RP 1 je množica R∪{∞} skupaj

z množico ulomljenih linearnih funkcij f(x) = (ax+ b)/(cx+ d). Za razliko od pre-

mice, kjer je z izborom točk 0 in 1 določena številska vrednost vsake druge točke (če

spoštujemo razdalje med njimi), je pri RP 1 drugače, saj obstaja namreč projekcija,

ki slika 0 v 0, 1 v 1, 2 pa v 3 (a je ena sama).

Definicija 2.99. Imejmo štiri točke p, q, r in s na premici. Dvorazmerje

D(p; q; r; s) = (r − p)/(s− p)
(r − q)/(s− q) = (r − p)(s− q)

(r − q)(s− p)

je funkcija, ki urejeni četverki (p, q, r, s) priredi število, ki ga da zgornje razmerje.

Opomba. Dokazi za naslednjo trditev in sledečih pet izrekov so navedeni v [7].

Trditev 2.100. Naj bo f ulomljena linearna funkcija. Tedaj velja

D(f(p); f(q); f(r); f(s)) = D(p; q; r; s).

Dvorazmerje – razmerje med razmerji razdalj – se ohranja.

Izrek 2.101. (Določenost s četrto točko) Pri danih točkah p, q, r ∈ RP 1 je vsaka

druga točka x ∈ RP 1 natanko določena z vrednostjo dvorazmerja D(p; q; r; s).

Izrek 2.102. (Obstoj preslikav s tremi točkami) Imejmo dve urejeni trojici p, q, r

in p′, q′, r′ točk v RP 1. Tedaj obstaja taka ulomljena linearna preslikava, ki preslika

p v p′, q v q′ in r v r′.

Izrek 2.103. (Edinost preslikave s tremi točkami) Obstaja ena sama ulomljena

linearna funkcija, ki dane točke p, q in r preslika v p′, q′ in r′ v tem vrstnem redu.
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Slika 2.3: K obstoju preslikav s tremi točkami.

Izrek 2.104. (Karakterizacija ulomljenih linearnih funkcij) Ulomljene linearne funk-

cije so natanko tiste funkcije iz RP 1 vase, ki ohranjajo dvorazmerje.

Izrek 2.105. (Osnovna invarianta) Na RP 1 je vsaka invarianta štirih točk glede

na množico ulomljenih linearnih funkcij funkcija dvorazmerja.

Definicija 2.106. V posebnem primeru dvorazmerja, kjer je D(p; q; r; s) = −1,

četverico točk p, q, r in s imenujemo harmonična četverka. Tako zanjo velja

s− p
q − s

= r − p
r − q

.

Z besedami to pomeni, da par točk r in s razdeli interval [p, q] navznoter in navzven

v istem razmerju. Velja tudi obratno – par p in q razdeli interval [r, s] navznoter in

navzven v istem razmerju.
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Poglavje 3

Zlati rez v geometriji

Definirajmo zlati rez po [6].

Definicija 3.1. (Zlati rez) Imejmo daljico AB in točko G, tako da je A ∗ G ∗ B.

Tedaj pravimo, da G razdeli daljico AB v zlatem rezu, če velja

AG : AB = (AB − AG) : AG.

Naj točka G deli AB v zlatem rezu tako, da je AG = 1 in AB dolžine x (Slika 3.1).

Tedaj po zgornji definiciji velja
1
x

= x− 1
1 .

Od tod dobimo kvadratno enačbo x2 − x− 1 = 0 [20] in njeni rešitvi sta

1±
√

5
2

Slika 3.1: Točka G deli daljico AB v zlatem rezu.

Pozitivna rešitev enačbe je 1+
√

5
2 ≈ 1, 61803... = Φ, iracionalno število, ki ga imenu-

jemo tudi zlato število in predstavlja razmerje daljšega segmenta proti krajšemu.
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Negativna rešitev enačbe je 1−
√

5
2 ≈ −0, 61803... in v kontekstu razmerja pozitivnih

vrednosti (absolutnih dolžin) zato na prvi pogled ni relevantna. Vendar je zani-

mivo, da je ta rešitev po absolutni vrednosti enaka razmerju krajšega segmenta

proti daljšemu (oziroma daljšega segmenta proti celotni daljici) [5],

1
Φ = 2

1 +
√

5
≈ 0, 61803...,

čemur ponekod pravijo tudi srebrno število [35].

Če delimo dobljeno enačbo Φ2 − Φ − 1 = 0 s Φ in malce preuredimo, dobimo še

naslednjo zvezo za 1
Φ ,

1
Φ = Φ− 1.

Iz iste enačbe lahko ugotovimo še enakost za kvadrat zlatega števila [5],

Φ2 = Φ + 1,

s čimer še povečamo nabor zanimivih zvez tega posebnega števila.

Zlato zaporedje je takšno geometrijsko zaporedje, pri katerem je prvi člen enak

1, količnik dveh zaporednih členov pa je enak Φ – torej zaporedje 1, Φ, Φ2, Φ3,

Φ4 ... [5] To zaporedje ima zanimivo lastnost. Če množimo enačbo Φ2 = 1 + Φ

s Φ, dobimo Φ · Φ2 = Φ3 = Φ (1 + Φ) = Φ + Φ2. Če še to enačbo množimo s Φ,

dobimo Φ4 = Φ2 + Φ3. Ugotovimo torej lahko, da je vsak člen zlatega zaporedja

vsota njegovih predhodnjih dveh členov [5].

Podobno je tudi Fibonaccijevo zaporedje. Okrog leta 1175 se je v Pisi rodil ma-

tematik, ki mu je bilo ime Leonardo, danes pa ga poznamo pod imenom Fibonacci.

Njegovega očeta so namreč klicali Bonaccio, kar pomeni dobrodušnež, Leonardo pa

je po svoji smrti tako dobil vzdevek Fibonacci, kar je okrajšava za filius Bonacci

– Bonaccijev sin [3]. Fibonaccija danes najbolj poznamo predvsem po vprašanju,

koliko zajcev se skoti v enem letu, če imamo na začetku par zajcev, vsak par skoti

po en par zajcev in vsak par postane spolno zrel šele po drugem mesecu [3]. Če

zapišemo odgovor po mesecih, dobimo: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... [3]

To je slovito Fibonaccijevo zaporedje (Fn), kjer je vsako število vsota predhodnjih
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dveh števil, torej Fn+2 = Fn+1 + Fn. Količniki zaporednih števil v zaporedju so:

3
2 = 1, 5; 5

3 = 1, 66; 8
5 = 1, 6 13

8 = 1, 625; 21
13 = 1, 61538...; 34

21 = 1, 619047...;

55
34 = 1, 617647...; 89

55 = 1, 61818...

Vidimo, da se količniki dveh zaporednih števil vedno bolj približujejo iracionalnemu

zlatemu številu Φ = 1, 6180339..., velja torej

lim
n→∞

Fn+1

Fn
= Φ ≡

√
5 + 1
2 .

Zlati rez oziroma zlato razmerje lahko najdemo ali definiramo za mnoge geome-

trijske like in telesa. Zlati pravokotnik je pravokotnik s stranicama, ki sta v

zlatem razmerju. Ima naslednjo lastnost: če znotraj zlatega pravokotnika na nje-

govo krajšo stranico konstruiramo kvadrat s stranico enake dolžine, je preostanek

pravokotnika takšen pravokotnik, ki je podoben prvotnemu, torej je prav tako zlati

pravokotnik [20] (Slika 3.2). Zanimivo je, da so nekatere slavne slike uokvirjene v

zlatem pravokotniku, na primer Rojstvo Venere in Dalijeva Zadnja večerja [5].

Slika 3.2: Zlata spirala v zlatem pravokotniku.

Imejmo zlati pravokotnik s stranicama dolžine 1 in Φ. Konstruirajmo diagonalo

v originalnem zlatem pravokotniku in novonastalem manjšem zlatem pravokotniku

tako, da se sekata v točki O (Slika 3.2). Če nadaljujemo z zaporedjem zlatih

pravokotnikov in pripadajočih kvadratov, vidimo, da zlati pravokotniki konvergirajo

prav proti točki O [35] (Slika 3.2). Če v kvadrate včrtamo krožne loke s središčem
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v enem izmed notranjih oglišč od enega do drugega nasprotnega oglišča, dobimo

zlato spiralo (Slika 3.2), ki je oblika logaritemske spirale [35].

(a)

(b)

(c)

Slika 3.3: Nizki zlati trikotnik (a), visoki zlati trikotnik (b) in visoki zlati trikotnik

4ABC z visokim zlatim trikotnikom 4ABD in nizkim zlatim trikotnikom 4ADC

(c).

Zlati trikotnik je tak enakokrak trikotnik, pri katerem je razmerje med dolžino

kraka in dolžino osnovnice ali obratno enako zlatemu razmerju. Lahko je topokoten

– nizek zlati trikotnik, ki ima kot ob vrhu velikosti 108◦ (in kota ob osnovnici
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36◦) (Slika 3.3a), ali pa ostrokoten – visok zlati trikotnik, ki ima kot ob vrhu

enak 36◦ (in kota ob osnovnici 72◦) (Slika 3.3b).

Imejmo visoki zlati trikotnik 4ABC, ki ima ob vrhu C kot 36◦ (Slika 3.3c). Kro-

žnica s središčem v A in s polmerom AB seka stranico BC v točki D. Če povežemo

točki A in D, dobimo nov trikotnik 4BDA (Slika 3.3c). Ker je AB = AD (polmer

narisane krožnice), je trikotnik enakokrak in sta po izreku o enakokrakih trikotnikih

(Izrek 2.40) kota ob ogliščih B in D skladna. Po predpostavki ∠ABD = ∠ABC

meri 72◦, torej je tudi 4BDA visoki zlati trikotnik in s tem podoben trikotniku

4ABC. Kot ∠DAB meri 36◦. [20] Kot ∠ADC meri 180◦−72◦ = 108◦, kot ∠CAD

meri 72◦ − 36◦ = 36◦ in prav toliko po predpostavki tudi kot ob C. Sledi, da je

trikotnik 4CAD nizki zlati trikotnik. Ker je enakokrak, sta AD in CD skladni. Če

bi isti krožni lok sekal še stranico AC v točki E, pa bi bil trikotnik 4ADE visoki

zlati trikotnik, 4CDE pa nizki zlati trikotnik, česar ni težko dokazati.

Zlate trikotnike najdemo v pravilnem petkotniku in pentagramu, likih, ki se

pogosto pojavljata v simbolih in logotipih. Imejmo pravilen petkotnik ABCDE.

Njegovi notranji koti merijo po 108◦. Vzemimo enakokrak trikotnik 4ABC v tem

petkotniku. Ker je enakokrak, kota ob njegovi osnovnici AC merita (180◦− 108◦) :

2 = 36◦, torej je nizki zlati trikotnik, podobno velja za trikotnik 4ADE (Slika 3.4).

Zlahka ugotovimo, da je preostali trikotnik, 4ACD, visoki zlati trikotnik, saj kot

pri A meri 108◦− 2 · 36◦ = 36◦, kota pri C in pri D pa 108◦− 72◦ = 36◦ (Slika 3.4).

Imejmo pravilen petkotnik ABCDE s stranico a. Naj se diagonali BE in AD sekata

v točki P in označimo BE = d = AD (Slika 3.5). Zaradi simetrije vemo, da je tudi

trikotnik 4ABE nizki zlati trikotnik in zato velja

d

a
= Φ.

Oglejmo si trikotnik 4ABP . Ker je 4ABE nizki zlati trikotnik, kot pri B meri

36◦. Ker je tudi 4ADE nizki zlati trikotnik in njegov kot pri A meri 36◦, kot

∠PAB meri 108◦ − 36◦ = 72◦. Zato kot ∠BPA meri 180◦ − 36◦ − 72◦ = 72◦.

Trikotnik 4ABP je visoki zlati trikotnik s krakoma dolžine a. Zaradi simetrije

je tudi trikotnik 4PDE visoki zlati trikotnik s krakoma dolžine a in vidimo, da
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Slika 3.4: Petkotnik ABCDE in zlati trikotniki.

Slika 3.5: Petkotnik ABCDE s stranico a in diagonalo d.
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(a) (b) (c) (d)

Slika 3.6: Primeri povezav zlatih trikotnikov s pravilnim petkotnikom in pentagra-

mom.

osnovnici teh dveh trikotnikov merita d− a (Slika 3.5). Sledi

a

d− a
= d

a
= Φ.

Ugotovimo, da se diagonali v pravilnem petkotniku sekata v zlatem rezu oziroma je

razmerje med diagonalo pravilnega petkotnika in njegovo stranico zlato razmerje.

Lahko najdemo še kakšne druge povezave med zlatimi trikotniki in pravilnim petko-

tnikom oziroma pentagramom. Na primer, v pentagramu diagonale tvorijo pravilen

petkotnik, ostanki krakov pa visoke zlate trikotnike (Slika 3.6a), v pravilnem petko-

tniku lahko najdemo šest skladnih pravilnih petkotnikov in med njimi visoke zlate

trikotnike (Slika 3.6b), lahko pa najdemo tudi pravilna petkotnika v visokem in

nizkem zlatem trikotniku (Sliki 3.6c in 3.6d) [5].

Če pravilni desetkotnik razdelimo z diagonalami tako, da povežemo naspro-

tna oglišča (Slika 3.7), dobimo 10 enakokrakih trikotnikov s koti ob vrhu velikosti

360◦ : 10 = 36◦, torej so visoki zlati trikotniki. Zlati rez pa lahko poiščemo tudi pri

telesih. Zlati kvader je takšen pravokoten paralelipiped, v katerem so stranice v

razmerju 1 : Φ : 1/Φ [5]. Če za njegovo najkrajšo stranico predpostavimo dolžino

1, je prostornina takšnega kvadra enaka 1 kubični enoti, njegova površina pa meri

4Φ kvadratnih enot [5]. Zlati rez najdemo tudi pri platonskih telesih. Ikozaeder

je konveksni polieder, ki je omejen z 20 enakostraničnimi trikotniki. Če v njem

31



povežemo oglišči poljubnega roba z oglišči njemu nasprotnega roba, dobimo zlati

pravokotnik [5]. Takšni pravokotniki so trije in so med seboj pravokotni, vsi trije pa

se sekajo v središču ikozaedra [5]. Zlate pravokotnike dobimo tudi v dodekaedru,

konveksnem poliedru, ki ga omejuje 12 pravilnih petkotnikov, in sicer s povezo-

vanjem središč nasprotnih ploskev [5]. Dodekaeder je sicer z zlatim rezom seveda

povezan tudi zaradi petkotnih ploskev.

Slika 3.7: Visoki zlati trikotniki v pravilnem desetkotniku.

3.1 Konstrukcija zlatega reza

Prvi, ki je zapisal, kako lahko dano daljico razdelimo v zlatem rezu, je bil Evklid.

V 2. knjigi svojih Elementov se ukvarja s ploščino mnogokotnika [9]. V Trditvi

11 dano daljico razdeli tako, da je ploščina pravokotnika, ki ima eno stranico z

dolžino dane daljice in drugo stranico z dolžino enega od delov dane daljice, enaka

ploščini kvadrata s stranico dolžine preostalega od dveh delov (Slika 3.8) [9]. Če

torej označimo dolžino celotne daljice z a, dolžino daljšega dela z b in krajšega z

a− b, iščemo tak b, da bo veljalo a · (a− b) = b2 oziroma od tod a
b

= b
a−b , kar pa je

po definiciji razmerje zlatega reza.

Naj bo torej AB dana daljica in poiščimo takšno točko H, da bo veljalo AH ·HB =

AH2. Pod AB načrtajmo kvadrat�ABDC (Slika 3.8). Naj bo točka E razpolovišče
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od AC. Povežimo točki E in B z daljico. Podaljšajmo AC navzgor in na njej

označimo točko F tako, da bo EF = BE. K AF načrtajmo kvadrat �AFGH nad

kvadratom �ABDC. Njegovo stranico GH podaljšajmo tako, da seka CD v točki

K. Tedaj točka H deli daljico AB tako, da je pravokotnik HBDK “enak” kvadratu

nad AH.

Slika 3.8: Dokaz Evklidove Trditve 11 iz 2. knjige Elementov.

Za dokaz najprej dodatno označimo kvadrate �EFON , �EMLB ter �AJIE

(Slika 3.8) in označimo AB = BD = DC = CA = a, AF = FG = GH = AH = b,

HB = DK = c, CE = EA = a
2 , CF = CA + AF = a + b in BE = EF =

AE +AF = a
2 + b (Slika 3.8). Pravokotnik CFGK in kvadrat �AJIE skupaj me-

rita toliko kot kvadrat �EFON , saj je CF ·FG+EA2 = (a+b) ·b+
(
a
2

)2 = (a2 +b)2.

Ker je BE = EF , je vsota ploščin �CFGK in �AJIE torej enaka tudi ploščini

kvadrata �EMLB. Ker je kot pri A pravi kot, lahko BE izračunamo tudi po Pi-
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tagorovem izreku (Izrek 2.55), BE2 = AE2 + AB2. To pa pomeni, da je ploščina

kvadrata �EMLB je enaka vsoti ploščin kvadratov �AJIE in �ABDC. Od tod

sledi, da je vsota ploščin pravokotnika CFGK in kvadrata �AJIE enaka vsoti

ploščin kvadratov �AJIE in �ABDC. Sledi, da je ploščina pravokotnika CFGK

enaka ploščini kvadrata �ABDC. Če od obeh odštejemo ploščino pravokotnika

AHKC, ki je obema skupen, dobimo enakost ploščin pravokotnika HBDK in kva-

drata �AFGH, torej pravokotnika s stranicama a in c ter kvadrata s stranico b, in

dokaz je končan.

V 6. knjigi se ukvarja s podobnostjo mnogokotnikov in v drugi od treh definicij

navede razmerje, ki ga poimenuje ekstremno in ponavljajoče razmerje [35]:

daljico razdelimo v ekstremnem in ponavljajočem razmerju, ko je celota proti dalj-

šemu delu taka kot daljši del proti krajšemu delu [9]. V Trditvi 30 opiše postopek

konstrukcije, ki je pravzaprav posledica prej dokazane Trditve 11 iz 2. knjige in

konstrukcijo lahko brez težav izvedemo s šestilom in z neoznačenim ravnilom. Kon-

strukcija kvadratov je zaradi konstrukcije pravokotnic sicer lahko nekoliko zamudna.

V 13. knjigi o platonski telesih pogosto izhaja iz daljice, ki je razdeljena v ekstre-

mnem in ponavljajočem razmerju, in dokazuje raznovrstne trditve v povezavi s tem

razmerjem.

Ko iščemo točko, ki deli daljico v zlatem rezu, jo lahko iščemo “navznoter” ali pa

“navzven” – v prvem primeru na dani daljici poiščemo točko, ki jo deli v zlatem

rezu, v drugem primeru pa izven daljice poiščemo kolinearno tretjo točko, tako da

bo nova podaljšana daljica Φ-krat daljša od prvotne daljice [32]. Konstruirajmo

oba primera le z uporabo šestila in neoznačenega ravnila, pri čemer imejmo dano

daljico AB, ki jo želimo navznoter in navzven s točko G razdeliti v zlatem rezu.

Pri tem za označevanje krožnice s središčem v S in s polmerom r pišemo K(S, r).

Konstruirajmo najprej prvi primer.

1. K(A,AB)

2. K(B,AB)

3. skozi presečišči teh dveh krožnic narišemo premico – simetralo od AB
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4. podaljšamo AB od B dalje

5. K(B, r), r poljuben

6. K(P1, r1), kjer je P1 prvo presečišče K(B, r) z ←→AB in r1 > r

7. K(P2, r2), kjer je P2 drugo presečišče K(B, r) z ←→AB in r2 = r1

8. skozi presečišče teh dveh krožnic in točko B narišemo premico – pravokotnico

na ←→AB

9. K(B, AB2 ), označimo presečišče te krožnice in pravokotnice skozi B na ←→AB s

T

10. AT

11. K(T, TB), označimo presečišče te krožnice in AT z U

12. K(A,AU), označimo presečišče te krožnice in AB z G

Slika 3.9: Konstrukcija zlatega reza navznoter.
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Točka G deli AB v zlatem rezu. Poglejmo, zakaj to drži. Kot pri B je pravi,

zato je trikotnik 4ABT pravokotni trikotnik in so njegove stranice povezane s

Pitagorovim izrekom (Izrek 2.55): AT 2 = AB2 + BT 2. Naj bo AB = 1. Tedaj je

BT = AB/2 = 1/2. Sledi AT 2 = 1 + 1/4 = 5/4 in od tod AT =
√

5/2. Ker je

UT = BT = 1/2, je AU =
√

5/2− 1/2 = AG. Torej je

AB

AG
= 1
√

5−1
2

= 2 · (
√

5 + 1)
4 =

√
5 + 1
2 = Φ

in
AG

GB
= AG

AB − AG
=
√

5− 1
3−
√

5
=
√

5 + 1
2 = Φ.

Tej konstrukciji bi zato lahko rekli tudi konstrukcija po Pitagorovem izreku

[35].

Konstruirajmo zlati rez še navzven. Prvih osem korakov ponovimo kot pri prejšnji

konstrukciji.

1. K(A,AB)

2. K(B,AB)

3. skozi presečišči teh dveh krožnic narišemo premico – simetralo od AB

4. podaljšamo AB od B dalje

5. K(B, r), r poljuben

6. K(P1, r1), kjer je P1 prvo presečišče K(B, r) z ←→AB in r1 > r

7. K(P2, r2), kjer je P2 drugo presečišče K(B, r) z ←→AB in r2 = r1

8. skozi presečišče teh dveh krožnic in točko B narišemo premico – pravokotnico

na ←→AB

9. K(B,AB), označimo presečišče te krožnice in pravokotnice skozi B na ←→AB s

T

10. MT , kjer je M razpolovišče od AB (presečišče simetrale od AB z AB)
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Slika 3.10: Konstrukcija zlatega reza navzven.

11. K(M,MT ), označimo presečišče te krožnice in←→AB z G (tako da je A ∗B ∗G)

Tudi tokrat naj bo AB = 1. Tedaj je tudi BT = 1 in AM = MB = 1/2. Ker je

kot pri B pravi, tudi tokrat lahko uporabimo Pitagorov izrek (Izrek 2.55), MT 2 =

MB2 + BT 2 = 1/4 + 1 = 5/4, torej je MT =
√

5/2 = MG in od tod AG =

AM +MG =
√

5+1
2 = Φ, torej je AG = Φ ·AB oziroma AG je Φ-krat daljša od AB.

V zadnjem času se pojavlja vedno več konstrukcij zlatega reza. Kurt Hofstetter je

eden izmed avtorjev teh konstrukcij in mnogo kasnejših avtorjev izhaja iz njegovih

prispevkov. Njegovi članki izstopajo tudi zato, ker konstrukcije opisuje po korakih,

česar drugi avtorji v glavnem ne počnejo. Geometrijsko risbo le opišejo in svoje

trditve o zlatem rezu dokazujejo. Hofstetter se svojih konstrukcij loteva z neozna-

čenim ravnilom in šestilom ali pa samo s šestilom. Išče točko G, ki dano daljico

AB deli v zlatem rezu. Ena izmed njegovih konstrukcij z neoznačenim ravnilom in

šestilom v 5 korakih je naslednja (Slika 3.11) (krožnice označujemo tako kot prej)

[14].
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1. K(A,AB)

2. K(B,AB), krožnici se sekata v točkah C in D

3. K(C,AC), ki krožnico K(A,AB) seka v točki E

4. CD, ki seka AB v F

5. K(E,EF ), ki seka AB v G

Slika 3.11: Hofstetterjeva konstrukcija zlatega reza z neoznačenim ravnilom in s

šestilom v 5 korakih.

Predpostavimo AB = 1. Potem bi bil 4ABC enakostranični trikotnik s stranico 1

in njegova višina bi merila
√

3
2 , kar je ravno enako CD

2 . Torej je CD =
√

3. 4EFC

bi bil pravokotni enakokrak trikotnik s krakom dolžine 1. S Pitagorovim izrekom

(Izrek 2.55) izračunamo, da je EF =
√

2 = EG. Naj bo točka H pravokotna

projekcija točke E na ←→AB (Slika 3.11). Ker je EC = 1 in H pravokotna projekcija,

je razdalja od H do razpolovišča AB prav tako enaka 1 in zato je HA = 1
2 in
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EH =
√

3
2 . Za pravokotni trikotnik 4EHG s pravim kotom pri H lahko sedaj

uporabimo Pitagorov izrek (Izrek 2.55),

HG2 = EG2 − EH2 = 2− 3
4 = 5

4

od koder je HG =
√

5
2 in AG =

√
5−1
2 in

AB

AG
= 1
√

5−1
2

=
√

5 + 1
2

in
AG

GB
=

√
5−1
2

1−
√

5
2

=
√

5 + 1
2 .

Točka G res deli AB v zlatem rezu. Avtor navaja še posebno opombo, da za točko

G′, ki je drugo presečišče ←→AB s K(E,EF ), velja G′A : AB =
√

5+1
2 : 1, torej

A deli G′B v zlatem rezu. To lahko preprosto dokažemo s simetrijo. Ker je H

pravokotna projekcija E na ←→AB, je G′H = HG =
√

5
2 in vemo, da je HA = 1

2 , torej

je G′A = G′H +HA =
√

5+1
2 .

Po objavi članka o tej konstrukciji je bil sicer opozorjen, da se je ta že pojavila pri-

bližno stoletje predtem v delu Géométrographie ou Art des Constructions Géométri-

ques Emila Lemoina in v delu Planimetrische Konstruktionen in Geometrographi-

scher Ausführung J. Reuscha, ki sta se ukvarjala z geometrijskimi konstrukcijami

[15].

Naslednja Hofstetterjeva konstrukcija je prav tako izvedena v 5 korakih (Slika 3.12)

[15].

1. K(A,AB)

2. K(B,AB), krožnici se sekata v točkah C in D

3. podaljšamo AB, da seka K(A,AB) še v točki E

4. K(E,EB), ki seka K(B,AB) v točki F (tako da sta F in D na nasprotnih

straneh AB

5. DF , ki seka AB v točki G
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Slika 3.12: Druga Hofstetterjeva konstrukcija zlatega reza z neoznačenim ravnilom

in šestilom v 5 korakih.

Naj bo ponovno AB = 1. Podaljšajmo AB, da seka K(E,EB) v H (Slika 3.13).

Naj CD seka AB v I, pravokotna projekcija F na AB pa naj bo J (Slika 3.13). Ker

sta H in B diametralni točki krožnice K(E,EB), je po Talesovem izreku o kotu

v polkrogu (Posledica 2.75) trikotnik 4HFB pravokotni trikotnik s pravim kotom

pri F . V tem trikotniku je FB = AB = 1 in BH = 2 · BE = 2 · 2 · AB = 4 in

po Pitagorovem izreku (Izrek 2.55) je HF 2 = BH2 − FB2 = 15 in HF =
√

15.

Trikotnika 4HFB in 4FJB sta si podobna (Slika 3.13), saj imata oba pravi kot,

kot pri B pa je skupen in zato imata skladen tudi tretji kot (Definicija 2.51). Po

izreku o podobnosti trikotnikov (Izrek 2.52) imata stranice v enakem razmerju in

je JB
FB

= FB
BH

= 1
4 , od koder je JB = 1

4 , ter
FJ
FB

= HF
HB

=
√

15
4 . Od tod je FJ =

√
15
4 in

ker je IB = AB
2 = 1

2 , je IJ = IB − JB = 1
4 .

Podobna sta si tudi trikotnika 4GIC in 4GJF (Slika 3.13), saj imata oba pravi

kot, kota pri G sta sovršna in zato skladna (Definicija 2.47), tretji kot pa mora biti

zato prav tako skladen (Definicija 2.51). Po izreku o podobnosti trikotnikov (Izrek

2.52) imata zato stranice v enakem razmerju in velja IG
GJ

= CI
FJ

=
1
2
√

3
1
4
√

15 = 2√
5 , torej
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Slika 3.13: Dokaz druge Hofstetterjeve konstrukcije.

je GJ = IG ·
√

5
2 . Velja IG + GJ = IG + IG ·

√
5

2 = IG ·
(

1 +
√

5
2

)
= IJ = 1

4 , od

koder je IG = 2
4·(2+

√
5) =

√
5−2
2 . Od tod končno dobimo AG = AI + IG =

√
5−1
2 in

kot pri prejšnji konstrukciji ugotovimo, da je AB
AG

= AG
GB

=
√

5+1
2 = Φ in G res deli

AB v zlatem rezu.

Tudi tokrat avtor navede opombo, da ←→CF seka ←→AB v točki G′ tako, da velja G′A :

AB =
√

5+1
2 : 1 oziroma A deli G′B v zlatem rezu (Slika 3.13). Tokrat izhajajmo

iz podobnosti trikotnikov 4DIG′ in 4FJG′. Po Talesovem izreku o sorazmerjih

(Izrek 2.1) so stranice teh dveh trikotnikov v enakem razmerju, torej

DI

FJ
=
√

3
2√
15
4

= IG′

JG′
= IA+ AE + EG′

JA+ AE + EG′
=

3
2 + EG′

7
4 + EG′

.

Za lažji zapis označimo EG′ = x in premečemo enačbo tako, da izrazimo x in

dobimo

x =
7−3
√

5
4√

5
2 − 1

= 3
√

5− 7
4− 2

√
5

=
√

5− 1
2 .

Sledi, da je G′A = x + EA =
√

5−1
2 + 1 =

√
5+1
2 in tako kot prej A torej deli G′B v

zlatem rezu.
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Konstrukcije zlatega reza na dani daljici AB se je Hofstetter lotil tudi le s šestilom,

in sicer v 8 korakih (Slika 3.14) [16].

Slika 3.14: Hofstetterjeva konstrukcija zlatega reza s šestilom v 8 korakih.

1. K(A,AB)

2. K(B,AB), krožnici se sekata v točkah C in D

3. K(C,AB), ki seka K(A,AB) in K(B,AB) v točkah E in F

4. K(D,AB), ki seka K(A,AB) in K(B,AB) v točkah G in H

5. K(C,CD)

6. K(H,CD), ki seka K(C,CD) in v točkah I in J
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7. K(E,BI)

8. K(G,BI), ki seka K(E,BI) in v točkah P in P ′

Točka P deli AB v zlatem rezu.

Točki G in C sta diametralni točki na krožnici K(A,AB). Prav tako sta na krožnici

K(B,AB) diametralni točki C in H in na krožnici K(D,AB) točki G in H. Premeri

vseh treh krožnic merijo 2AB. Trikotnik 4CGH je zato enakostraničen. Ker je

BC = BH in je 4CGH enakostraničen, leži GB na simetrali stranice CH. Ker je

IC = IH, tudi točka I leži na tej simetrali.

Slika 3.15: Dokaz Hofstetterjeve konstrukcije zlatega reza s šestilom v 8 korakih.
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Označimo AB = a, BI = b in CD = c. Trikotnik 4IBC je pravokotni trikotnik s

stranicami BC = AB = a, BI = b in CI = CD = c in zanj velja Pitagorov izrek

a2 + b2 = c2 (Izrek 2.55). Vidimo, da so točke E, F , H in G oglišča pravokotnika

(brez dokaza) in je trikotnik4EGD pravokotni trikotnik s stranicami GD = AB =

a, EG = CD = c in ED = 2a. Tudi zanj velja Pitagorov izrek: a2 + c2 = (2a)2.

Če tako kot prej predpostavimo, da je AB = 1 = a, iz zadnje enačbe dobimo

c2 = 3 oziroma c =
√

3. Iz prejšnje enačbe Pitagorovega izreka tako sledi, da

je b2 = 2 oziroma b =
√

2. Torej je c < 2b oziroma EG < 2BI in se krožnici

K(E,BI) in K(G,BI) res sekata. Ležita simetrično glede na premico, na kateri

je AB, zato njuni presečišči P in P ′ ležita na tej premici. Da točka P deli AB

v zlatem rezu, avtor dokazuje s kosinusnim izrekom, na tem mestu pa se bomo

držali iste manire dokazovanja kot do sedaj. Naj EG seka ←→AB v točki M . Ker sta

točki E in G simetrični glede na ←→AB, EG seka ←→AB pod pravim kotom. Trikotnik

4EMP je tako tudi pravokotni trikotnik s stranicami EM = c/2 =
√

3/2, MP

in EP = b =
√

2 in zanj velja Pitagorov izrek
(
c
2

)2 + MP 2 = b2. Od tod je

MP 2 = 5
4 oziroma MP =

√
5

2 . Brez težav vidimo, da je MA = a
2 = 1

2 , torej je

AP = MP −MA =
√

5−1
2 in AB

AP
= AP

PB
=
√

5+1
2 = Φ. P deli AB v zlatem rezu.

Za drugo presečišče krožnic K(E,BI) in K(G,BI), točko P ′, zlahka ugotovimo iz

simetrije, da je P ′P = 2 ·
√

5
2 =

√
5 in P ′A = P ′P −AP =

√
5+1
2 . Sledi P ′A

AB
=
√

5+1
2 =

Φ in A deli P ′B v zlatem rezu.

Hofstetter je objavil tudi konstrukcijo, ki jo narišemo “z zarjavelim šestilom” – to

pomeni, da rišemo le krožnice z enakim polmerom (Slika 3.16) [17].

1. K(A,AB)

2. K(B,AB), krožnici naj se sekata v točkah C in D

3. CD, ki seka AB v razpoloviščni točki M

4. K(M,AB), ki seka K(B,AB) v točki F (tako da sta F in D na nasprotnih

straneh AB)

5. DF , ki seka AB v točki G
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Slika 3.16: Hofstetterjeva konstrukcija zlatega reza s krožnicami z enakim polme-

rom.

V zadnjem koraku točko G dobimo tako, da povežemo točko F s točko D, kar je

enako kot zadnji korak v drugi obravnavani Hofstetterjevi konstrukciji z ravnilom

in šestilom v 5 korakih (stran 39). Tam točko F dobimo kot (zgornje) presečišče

krožnic K(B,AB) in K(E,EB), kjer je točka E drugo presečišče K(A,AB) z ←→AB.

Ker je EB = 2 ·AB, je pri tej konstrukciji zato dovolj pokazati, da je EF = 2 ·AB.

Naj bo F ′ pravokotna projekcija točke F na ←→AB (Slika 3.17). Ker je MF = BF =

AB, je
←→
FF ′ simetralaMB in F ′ je razpoloviščna točkaMB. Če ponovno predposta-

vimo AB = 1, je MF ′ = F ′B = 1
4 in EF ′ = EA+AM +MF ′ = 1+ 1

2 + 1
4 = 7

4 . Ker

je po predpostavki kot pri F ′ pravi, sta trikotnika 4EF ′F in 4MF ′F pravokotna

trikotnika (Slika 3.17) in zanju velja Pitagorov izrek (Izrek 2.55),

EF 2 = EF ′2 + FF ′2 =

= EF ′2 + (MF 2 −MF ′2) =

= 72

42 + 12 − 12

42 =

= 64
16 =

= 4
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Slika 3.17: Dokaz Hofstetterjeve konstrukcije zlatega reza s krožnicami z enakim

polmerom.

Torej je EF = 2 = 2 · 1 = 2 · AB in dokaz je končan.

Vse te navedene konstrukcije zlatega reza izhajajo iz dane daljice AB. V nada-

ljevanju si brez dokazov oglejmo še nekaj sodobnejših predstavitev zlatega reza v

geometriji. Prva je še vedno Hofstetterjeva in izhaja iz krožnic [13]. Imejmo kro-

žnici K(A,AB) in K(B,AB), ki se sekata v točkah C in D (Slika 3.18). Premica
←→
AB naj seka ti dve krožnici v točkah E in F (Slika 3.18). Imejmo sedaj še krožnici

K(A,AF ) in K(B,EB), ki se sekata v točkah X in Y (Slika 3.18). Tedaj velja, da

točka C (točka D) seka daljico DX (daljico CY ) v zlatem rezu.

Naslednjo konstrukcijo je objavil Michel Bataille [2]. Imejmo enakostranični triko-

tnik 4ABC. Nad stranico BC dodajmo kvadrat �BCDE (Slika 3.19). Podalj-

šajmo AB. Naj krožnica K(C,CE) seka←→AB v točki F tako, da je A∗B ∗F (čeprav

simetrično velja tudi za drugo presečišče krožnice z ←→AB). Tedaj velja, da točka B

deli daljico AF v zlatem rezu.

Jo Niemeyer je prikazal zlati rez s tremi daljicami [22]. Imejmo daljice A1B1, A2B2

in A3B3, tako da velja A1B1 = A2B2 = A3B3. Te daljice naj bodo razporejene

tako, da sta točki B2 in B3 razpolovišči daljic A1B1 in A2B2 (v tem vrstnem redu),
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Slika 3.18: Hofstetterjev primer.

Slika 3.19: Bataillev primer.

medtem ko točke A1, A2 in A3 ležijo na premici, ki je pravokotna na A1B1 (Slika

3.20). Tedaj točka A2 deli A1A3 v zlatem rezu.

Tran Quang Hung, ki je po prispevkih sodeč zelo aktiven v iskanju novih primerov

zlatega reza v geometriji, je podobno sliko našel s tremi enakostraničnimi trikotniki

[31]. Označimo jih z 4A1B1C1, 4A2B2C2 in 4A3B3C3. Postavljeni naj bodo tako,

da sta oglišči B1 in B3 razpolovišči stranic A2C2 in A2B2 (v tem vrstnem redu),

medtem ko oglišča A1, A2 in A3 ležijo na premici, ki je pravokotna na stranici A1C1

in A2C2 (Slika 3.21). Tedaj točka A2 deli A1A3 v zlatem rezu.
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Slika 3.20: Niemeyerjev primer.

Slika 3.21: Tranov primer.

Obstajajo še druge posebne in sodobne konstrukcije zlatega reza v geometriji. Na

tem mestu smo jih omenili le nekaj, ki so si zaslužili tudi objavo v reviji Forum

Geometricorum.
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3.2 Zlati rez v kvazi-dvanajstkrakem zvezdastem

mnogokotniku

Imejmo krožnico s središčem S in z radijem R. 12 točk A,B,C,D, ..., J,K, L naj

deli krožnico na 12 enakih krožnih lokov. Dvanajstkraki zvezdasti mnogokotnik

lahko tvorijo trije kvadrati, vrisani v krožnico (Slika 3.22a), to so ADGJ , BEHK

in CFIL. Takšen zvezdasti mnogokotnik narišemo s tremi potezami, vsak kvadrat z

eno potezo, zato je večpotezni zvezdasti mnogokotnik in ga označimo s Schläflijevim

simbolom {12/3} (Definicija 2.95). Dvanajstkraki večpotezni zvezdasti mnogoko-

tnik pa lahko tvorimo tudi s štirimi enakostraničnimi trikotniki AEI, BFJ , CGK

in DHL (Slika 3.22b), ki ga označimo s Schläflijevim simbolom {12/4}. Kvazi-

dvanajstkraki zvezdasti mnogokotnik, ki ga bomo obravnavali, dobimo z unijo zvez-

dastih mnogokotnikov {12/3} in {12/4} (Slika 3.23).

(a) (b)

Slika 3.22: Dvanajstkraki zvezdasti mnogokotnik {12/3} (a) in {12/4} (b).

Nastali dvanajstkraki zvezdasti mnogokotnik nosi predpono“kvazi”, ker ga tvorimo

na nekoliko neobičajen način. Pravzaprav ponavadi preučujemo pravilne enopo-

tezne ali večpotezne zvezdaste mnogokotnike, kot smo jih definirali v teoretičnih

izhodiščih (Definiciji 2.94 in 2.95). Ko obravnavamo pravilne zvezdaste mnogoko-

tnike, se to nanaša na takšne, ki nastanejo ob povezavi oglišča z dvema nesosednjima
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Slika 3.23: Kvazi-dvanajstkraki zvezdasti mnogokotnik.

ogliščema konveksnega pravilnega mnogokotnika (denimo pentagram v pravilnem

petkotniku), tako da se stranice sekajo. Ta mnogokotnik očitno ni pravilen. Vsako

oglišče je povezano s štirimi nesosednjimi oglišči (saj navsezadnje nastane iz unije

dveh pravilnih zvezdastih mnogokotnikov). Povezave med oglišči so v pravilnih

zvezdastih mnogokotnikih tudi enako dolge in vsi koti ob ogliščih so enako veliki.

Za kvazi-dvanajstkraki zvezdasti mnogokotnik tudi to ne velja. Posledično nima

Schläflijevega simbola, saj z njim označujemo le pravilne zvezdaste mnogokotnike.

Zanimivo pa je preveriti, ali ga lahko narišemo z eno potezo tako, da ga obho-

dimo po stranicah kvadratov in trikotnikov, ki ga sestavljajo (torej naravnost od

enega do drugega oglišča, tako da vsako stranico uporabimo le enkrat in se vrnemo

do začetnega oglišča, ne da bi morali dvigniti konico pisala). Kvazi-dvanajstkraki

zvezdasti mnogokotnik lahko z eno potezo narišemo tako, da poljubno začetno ogli-

šče povežemo s tretjim ogliščem, recimo, v smeri urinega kazalca, nato pa tega s

četrtim ogliščem v smeri urinega kazalca – in tako nadaljujemo do konca. Dru-

gače povedano, začnemo s stranico kvadrata ali trikotnika in nato vsako naslednjo

stranico kvazi-dvanajstkrakega zvezdastega mnogokotnika narišemo pod kotom 75◦

glede na predhodnjo stranico. Kljub temu tega zvezdastega mnogokotnika ne mo-

remo oklicati za enopoteznega po Definiciji 2.94, saj ta velja le za pravilne zvezdaste
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mnogokotnike.

Enakostranični trikotniki, ki sestavljajo dvanajstkraki zvezdasti mnogokotnik {12/4},

v sredini tvorijo pravilen šestkotnik s stranico, ki ji recimo a. Vrišimo naslednje tri

krožnice (po vrstnem redu od znotraj navzven).

Slika 3.24: Kvazi-dvanajstkraki zvezdasti mnogokotnik z vrisanimi tremi krožnicami

in obema šestkotnikoma.

1. Trikotnikom včrtajmo krožnico s polmerom r (Slika 3.24). Če dve sosednji

oglišči v šestkotniku s stranico a povežemo s središčem S, dobimo enakostraničen

trikotnik s stranico dolžine a. Trikotnik 4Q′QD je na Sliki 3.25a skladen triko-

tniku 4Q′QS. Po Talesovem izreku o sorazmerjih (Izrek 2.1) je namreč podoben

enakostraničnemu trikotniku DHL (Slika 3.25a), torej je enakostraničen in njegove

stranice merijo a. Višini takih dveh trikotnikov sta skladni, enaki r. Ker je 2r enako

R, sledi r = 1
2R (Slika 3.25a). Tako je a =

√
3

3 R.

2. Kvadratom včrtamo krožnico C ′ (črtkano na Sliki 3.24). Njen polmer je enak

polovični dolžini stranice kvadrata. Vzemimo stranico BE, ki predstavlja hipote-

nuzo v enakokrakem pravokotnem trikotniku BES (Slika 3.24). Kraka sta enaka
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polmeru, R. S Pitagorovim izrekom (Izrek 2.55) ugotovimo, da je polmer te krožnice

enak r′ =
√

2
2 R (Slika 3.25b).

(a) (b)

(c)

Slika 3.25: Trikotnikoma včrtamo krožnico z radijem r (a), kvadratom včrtamo kro-

žnico z radijem r′ (b), skozi presečišča kvadratov pa narišemo krožnico s polmerom

s (c).

3. Vrišemo še krožnico C, ki poteka skozi zunanja presečišča kvadratov �ADGJ ,

�BEHK in �CFIL (Slika 3.24). Naj bo njen polmer s. Ta krožnica je očrtana

pravilnemu šestkotniku, ki ga tvorijo stranice teh kvadratov med presečišči (Slika

3.24). Po drugi strani pa je krožnica C ′ s polmerom r′ včrtana temu šestkotniku

(Slika 3.25c). Če povežemo dve sosednji oglišči šestkotnika s središčem, dobimo
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enakostranični trikotnik s stranico s. Višina v tem trikotniku je r′. Razmerje med

višino enakostraničnega trikotnika in njegovo stranico je enako
√

3
2 , s čimer lahko

izračunamo dolžino s:

r′

s
=

1√
2R

s
=
√

3
2 =⇒ s = 2√

3
· 1√

2
R =

√
2
3R.

Izberimo stranico BF enakostraničnega trikotnika BFJ in označimo

1) presečišči BF s krožnico C s P in P ′ (Slika 3.24),

2) presečišči BF z enakostraničnim trikotnikom 4DHL s Q in Q′ (Slika 3.24).

Slika 3.26: Daljica BF s točkami P ′, Q′, Q in P .

Trditev 3.2. 1. Q deli Q′P in Q′ deli QP ′ v zlatem rezu.

2. P deli QB in P ′ deli Q′F v zlatem rezu.

Dokaz. 1. Označimo razdalje Q′Q z a, QP z b in PB s c (Slika 3.26). Daljice

r, 1
2a + b in s predstavljajo stranice pravokotnega trikotnika, zato iz Pitagorovega
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izreka (Izrek 2.55) sledi

(
1
2a+ b

)2

= s2 − r2 =
(√

2
3R
)2

−
(

1√
2
R

)2

=
(

2
3 −

1
4

)
R2 = 5

12R
2

=⇒1
2a+ b =

√
5

2
√

3
R =

√
15
6 R

=⇒b =
√

15
6 R− 1

2a =
√

15
6 R−

√
3

6 R =
√

3 ·
√

5− 1
6 R ·

√
5 + 1√
5 + 1

=

=
√

3 · 2
3(
√

5 + 1)
R =

√
3

3Φ .

Od tod dobimo razmerje med Q′Q in QP oziroma med a in b

a

b
=
√

3
3 R√
3

3ΦR
= Φ = Q′Q

QP
.

Enakost Q′Q
QP

= QQ′

Q′P ′
sledi iz simetrije.

2. Zaradi skladnosti enakostraničnih trikotnikov nad pravilnim šestkotnikom, ki

ga tvorita enakostranična trikotnika AEI in CGK, vidimo, da je a = b + c. Če iz

te enačbe izrazimo c in obe strani enačbe delimo z b, dobimo

c

b
= a

b
− 1 = Φ− 1 = 1

Φ ,

od koder sledi razmerje b
c

= QP
PB

= Φ. Enakost QP
PB

= Q′P
P ′F

prav tako sledi iz

simetrije.

3.3 Zlati rez in nekatere znamenite točke v zlatih

trikotnikih

V pravilnem petkotniku se po dve diagonali sekata v zlatem rezu (glej stran 31).

Če je torej ABCDE pravilni petkotnik in se diagonali AD in BE sekata v točki P ,

velja
BE

BP
= BP

PE
= Φ, DA

DP
= DP

PA
= Φ

(Slika 3.27a).
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(a) (b)

Slika 3.27: Diagonali d v pravilnem petkotniku s stranico a (a) in zlata trikotnika

ABnCn in ABvCv v pravilnem petkotniku ABnBvCvCn (b).

V pravilnem petkotniku najdemo obe obliki zlatega trikotnika, visokega in nizkega

(Slika 3.27b). Obravnavajmo ju v istem pravilnem petkotniku ABnBvCvCn, tako

da označimo nizki zlati pravokotnik kot Tn ≡ 4ABnCn s stranicami d, a, a, visokega

pa s Tv ≡ 4ABvCv s stranicami a, d, d. Delita si isto očrtano krožnico s središčem

O, naj bo njen polmer R.

Za kasnejšo obravnavo iz slike razberemo lahko še

cos 36◦ = d/2
a

= Φ
2 , sin 18◦ = a/2

d
= 1

2Φ .

Zaradi večje preglednosti se dogovorimo še, da v nadaljevanju izpustimo oznako za

velikost kota µ pri računanju velikosti kotov.

Znamenite točke trikotnikov so posebne točke, kot so težišče, višinska točka, središče

očrtane krožnice, središče včrtane krožnice in še mnogo drugih. Oba omenjena zlata

trikotnika sta enakokraka in zato simetrična glede na simetralo njunih osnovnic.

Zaradi simetrije ležijo znamenite točke vsakega od trikotnikov prav na tej simetrali.

V pravilnem petkotniku, kot je na Sliki 3.27, je simetrala njunih osnovnic BnCn in

BvCv ista premica. Njune znamenite točke torej ležijo na isti premici (Slika 3.28),

ki jo imenujmo centralna premica. Središči osnovnic BnCn in BvCv trikotnikov
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Tn in Tv označimo s Fn in Fv (v tem vrstnem redu) (Slika 3.28).

Slika 3.28: Zlata trikotnika v pravilnem petkotniku in centralna premica.

Konstruirajmo nekatere od znamenitih točk obeh trikotnikov. Središče trikotniku

včrtane krožnice je na presečišču simetral kotov (Definicija 2.1). V nizkem zlatem

trikotniku Tn ga označimo s Sn (Slika 3.28). Kot ∠ABnCn meri 36◦. BnSn ga

razpolavlja, torej kot ∠ABnSn meri 18◦. Kot ∠ABnBv je notranji kot pravilnega

petkotnika in meri 108◦, zato kot ∠SnBnBv meri ∠ABnBv − ∠ABnSn = 108◦ −

18◦ = 90◦. Središče trikotniku Tn včrtane krožnice je torej presečišče med centralno

premico in pravokotnico na BnBv v točki Bn.

Trikotnika 4OFnBn in 4SnFnBn imata oba pri Fn pravi kot in eno stranico si

delita, ni pa težko ugotoviti, da velja tudi ∠SnBnFn ∼= ∠OBnFn. Po izreku KSK

(Izrek 2.41) sta trikotnika tedaj skladna in zato je BnSn = BnO = R. Trikotnik

4OBnSn je torej enakokrak s kotom pri vrhu 2 ·∠SnBnFn = 2 ·18◦ = 36◦, od koder

sledi, da je tudi visoki zlati trikotnik. Polmer trikotniku ABnCn včrtane krožnice

ugotovimo iz pravokotnega trikotnika 4SnFnBn:

rn = FnSn = OFn = R cos 72◦ = R cos 90◦ − 18◦ = R sin 18◦ = R

2Φ ,
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kar bomo kasneje še potebovali.

Središče visokemu zlatemu trikotniku Tv včrtane krožnice, Sv (Slika 3.28), je pre-

sečišče diagonal BvCn in CvBn, saj ležita ravno na simetrali kotov ∠BvCvCn in

∠BnBvCv. Kot ∠CnBvCv v nizkem zlatem trikotniku 4CnBvCv namreč meri 36◦,

torej BvCn v visokem zlatem trikotniku 4ABvCv ravno razpolavlja kot ∠ABvCv,

ki meri 72◦.

Označimo sedaj z Vn in Vv višinski točki trikotnikov Tn in Tv (Slika 3.28). Višinska

točka trikotnika je točka, v kateri se sekajo višine na tri stranice (Definicija 2.62).

Višina na stranico je razdalja med ogliščem trikotnika in njemu nasprotno stranico.

Vn je zato presečišče centralne premice in pravokotnice skozi Bn na ←−→ACn. Podobno

je Vv presečišče centralne premice in pravokotnice skozi Bv na ←−→ACv (oziroma na
←−−→
BnBv, saj očitno

←−→
ACv ‖

←−−→
BnBv).

Trditev 3.3. Naj bosta Tn in Tv zlata trikotnika z istim vrhom A in isto očrtano

krožnico s središčem O. Naj Vn in Vv označujeta višinski točki trikotnikov Tn in Tv
(v tem vrstnem redu), Sn in Sv pa središči včrtanih krožnic trikotnikov Tn in Tv (v

tem vrstnem redu).

1. Sn deli VnO v zlatem rezu.

2. Sv deli VvO v zlatem rezu.

3. A deli VnSn v zlatem rezu.

4. O deli SnSv in tudi AVv v zlatem rezu.

Dokaz. 1. Če je K presečišče ←−→ACn in BnVn (Slika 3.29a), je 4AKBn pravokotni

trikotnik s pravim kotom pri K. Kot pri A meri 180◦ − ∠CnABn = 72◦, torej kot

pri B oziroma ∠VnBnA meri 18◦. Kot ∠OBnVn zato meri ∠VnBnA + ∠ABnFn +

∠FnBnO = 18◦ + 36◦ + 18◦ = 72◦. Kot ∠VnOBn = ∠SnOBn prav tako meri 72◦.

Po obratu izreka o enakokrakih trikotnikih (Izrek 2.44) je zato 4BnVnO enakokrak
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trikotnik. Zaradi velikosti kotov pri osnovnici 72◦ je tudi visoki zlati trikotnik. Nje-

gova osnovnica BnO je krak visokega zlatega trikotnika4OBnSn, zato je4VnBnSn

nizki zlati trikotnika in je BnO = BnSn = VnSn (glej stran 29) in velja

BnVn
BnO

= Φ = VnSn
SnO

.

Sn deli VnO v zlatem rezu.

(a) (b)

Slika 3.29: Dokaz 1. dela (a) in 2. dela (b) Trditve 3.3.

2. Ker je ∠BnBvVv pravi kot po definiciji višinske točke, je ∠VvBvFv = ∠B −

nBvFv−∠BnBvVv = 108◦−90◦ = 18◦ (Slika 3.29b). Zato je ∠SvBvVv = ∠SvBvFv−

VvBvFv = 36◦ − 18◦ = 18◦. Ni težko ugotoviti, da tudi ∠OBvSv meri 18◦, torej

BvSv razpolavlja tudi kot ∠OBvVv in lahko uporabimo izrek o simetrali kota (Izrek

2.53):
OSv
SvVv

= BvO

BvVv
.

V trikotniku 4OBvVv kota pri O in pri Bv oba merita 36◦, zato je po obratu izreka

o enakokrakih trikotnikih (Izrek 2.44) 4OBvVv enakokraki trikotnik in tudi nizki

zlati trikotnik. Njegova osnovnica BvO in krak BvVv sta v zlatem razmerju, torej

velja
BvO

BvVv
= OSv
SvVv

= Φ.

58



Sv deli OVv v zlatem rezu.

Slika 3.30: Dokaz 3. dela Trditve 3.3.

3. Ugotovili smo že, da sta 4BnVnO in 4OBnSn visoka zlata trikotnika (Slika

3.30) in je 4VnBnSn nizki zlati trikotnik. Njegova osnovnica BnVn in krak BnSn

sta v zlatem razmerju. Iz prejšnjih ugotovitev sklepamo tudi, da BnA njegov kot

∠VnBnSn razpolavlja, zato lahko uporabimo izrek o simetrali kota (Izrek 2.53)

VnA

ASn
= VnBn

BnSn
= Φ.

A deli VnSn v zlatem rezu.

4. Očitno velja 4SvBnCn ∼= 4ABnCn (Slika 3.31a). Zato je ∠CnBnSv =

FnBnSv = 36◦. Od tod je ∠SnBnSv = SnBnFn + FnBnSv = 18◦ + 36◦ = 54◦

in ∠BnSvFn = ∠BnSvCn/2 = 54◦. Po obratu izreka o enakokrakih trikotnikih (Iz-

rek 2.44) je 4SnBnSv zato enakokrak in SnBn
∼= SnSv. Ker pa je 4OBnSn visoki

zlati trikotnik, velja SnBn
SnO

= Φ. Sledi

SnSv
SnO

= SnBn

SnO
= Φ

in O deli SnSv v zlatem rezu.

Ker je 4OBvVv nizki zlati trikotnik, je BvO
OVv

= Φ oziroma OVv = BvO
Φ = R

Φ (Slika

59



(a) (b)

Slika 3.31: Dokaz 4. dela Trditve 3.3.

3.31b). Torej je

AVv = AO +OVv = R + R

Φ = ΦR +R

Φ
in

AVv
AO

=
ΦR+R

Φ
R

= 1 + 1
Φ = 1 + Φ− 1 = Φ,

kjer smo uporabili lastnost zlatega števila 1
Φ = Φ − 1 (glej stran 26). Sledi, da O

deli tudi AVv v zlatem rezu.

Trditev 3.4.

1. Fn deli FvA v zlatem rezu.

2. Sv deli FnFv v zlatem rezu.

Dokaz. 1. Vemo, da se v pravilnem petkotniku diagonali sekata v zlatem rezu (glej

stran 31). Naj bo P presečišče diagonal ACv in BnCn (Slika 3.32a). Trikotnika

4AFvCv in 4AFnP sta si podobna po Talesovem izreku o podobnosti (Izrek 2.1),

ker sta stranici FvCv in FnP vzporedni, druga dva para stranic pa ležita na istih

premicah nosilkah. Zato imata po izreku o podobnosti (Izrek 2.52) enako razmerje
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stranic in velja
FvA

FnA
= CvA

PA
= Φ.

Sledi, da Fn deli FvA v zlatem rezu.

(a) (b)

Slika 3.32: Dokazu 1. dela (a) in 2. dela (b) Trditve 3.4.

2. Sv je presečišče diagonal4BnCv in4BvCn (Slika 3.32b). Trikotnika4FnBnSv

in 4FvBvSv imata oba pravi kot in skladno polovico sovršnega kota, zato imata

skladen tudi tretji kot in sta si podobna. Po izreku o podobnih trikotnikih (Izrek

2.52) imata enako razmerje stranic in velja

FnSv
SvFv

= BnSv
BvSv

= a

d− a
= Φ.

Sv deli FnFv v zlatem rezu.

Razpolovišča vseh treh stranic v trikotniku ležijo na tako imenovani krožnici de-

vetih točk ali Feuerbachovi krožnici [23]. Fn tako leži na Feuerbachovi krožnici

trikotnika Tn in Fv leži na Feuerbachovi krožnici trikotnika Tv. Ti dve točki sta tudi

Feuerbachovi točki vsaka v svojem trikotniku. Feuerbachova točka je tista točka

v trikotniku, v kateri sta trikotniku včrtana krožnica in njegova Feuerbachova kro-

žnica tangentni [23]. Omenimo še, da je polmer Feuerbachove krožnice trikotnika
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Slika 3.33: Feuerbachovi krožnici za zlata trikotnika Tn in Tv.

enak polovici polmera trikotniku očrtane krožnice [23]. Označimo z Nn središče

Feuerbachove krožnice trikotnika Tn in z Nv središče Feuerbachove krožnice triko-

tnika Tv. Tedaj sta polmera Feuerbachovih krožnic za oba zlata trikotnika enaka,

FnNn = FvNv = R/2 (Slika 3.33).

Trditev 3.5.

1. Sn deli FnNn v zlatem rezu.

2. Nv deli FvO v zlatem rezu.

Dokaz. 1. Polmer trikotniku Tn včrtane krožnice je rn = R
2Φ = FnSn. FnNn je

enaka polovici polmera trikotniku očrtane krožnice, torej R/2. Zato je

FnNn

FnSn
= R/2
R/2Φ = Φ

in Sn deli FnNn v zlatem rezu.

62



2. Kot ∠BvOCv meri 72◦ in centralna premica ga razpolavlja, tako da ∠FvOCv
meri 36◦. Zato je FvO = OCv · cos 36◦ = R

2 · Φ. Ker je FvNv = R
2 , sledi

FvO

FvNv

= RΦ/2
R/2 = Φ,

Nv deli FvO v zlatem rezu.

Slika 3.34 povzema vsa obravnavana zlata razmerja. Najdemo lahko še druge pri-

mere znamenitih točk in zlatega reza med njimi v zlatih trikotnikih v pravilnem

petkotniku, kot smo ju obravnavali. Na tem mestu smo omenili nekaj najbolj tipič-

nih.

Slika 3.34: Zlato razmerje med posameznimi segmenti dane konstrukcije – polni del

proti črtkanemu je v zlatem razmerju.
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3.4 Pravilni mnogokotniki in zlati rez

Če v pravilnem mnogokotniku dve sosednji oglišči posameznega oglišča povežemo

med seboj, dobimo enakokrak trikotnik, ki ima za kraka dve sosednji stranici tega

pravilnega mnogokotnika. Naj bosta AB in AC dve zaporedni (sosednji) stranici

pravilnega n-kotnika, tako da je 4ABC enakokrak. Krožnici, očrtani trikotniku in

mnogokotniku, sovpadata.

V trikotniku 4ABC želimo dobiti takšno tetivo očrtane krožnice, ki bo vzporedna

stranici BC in sekala AB v Z in AC v Y ter krožnico v Q in P (od leve proti desni

naj si točke sledijo v vrstnem redu Q, Z, Y , P ), da Y deli ZP in Z deli Y Q v

zlatem rezu (Slika 3.35). Veljati mora torej: PZ
Y Z

= Y Z
PY

oziroma PY · PZ = Y Z2.

Slika 3.35: Tetiva PQ v enakokrakem trikotniku 4ABC.

V [24] avtorja poiščeta pogoj, ki mora za takšno tetivo veljati. Po izreku o tetivah

(opomba k Definiciji 2.81) velja PY · PZ = PY · Y Q = CY · Y A. Po Talesovem

izreku o sorazmerjih (Izrek 2.1) sta si trikotnika 4AZY in 4ABC podobna in

imata stranice v enakem razmerju. Če pogledamo, v kakšnem razmerju točka Y

deli AC tedaj, ko deli ZP v zlatem rezu, ugotovimo

CY

Y A
= CY · Y A

Y A2 = Y Z2

Y A2 = BC2

CA2 = BC2

AB2 .
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Sledi, da Y deli ZP v zlatem rezu natanko tedaj, ko velja zgornja enakost.

Zaradi simetrije podoben pogoj, kdaj deli QY v zlatem rezu, velja za točko Z, torej

BZ

ZA
= BC2

CA2 .

Poglejmo si dva posebna primera. V primeru enakostraničnega trikotnika velja

AB ∼= BC ∼= CA, zato je BC2

AB2 = 1 in od tod CY = Y A, kar pomeni, da tetiva

PQ v enakostraničnem trikotniku seka stranici AB in CA ravno na razpoloviščih

teh dveh stranic (Slika 3.36a). Če pa obravnavamo pravokoten enakokraki trikotnik

4ABC, je krožnica očrtana kvadratu. Za 4ABC velja Pitagorov izrek (Izrek 2.55)

BC2 = AB2 + AC2 = 2AB2, saj je po predpostavki AC = AB. Y deli krak

trikotnika v razmerju BC2

AB2 = 2AB2+CA2

AB2 = 2. Sledi, da je CY = 2Y A in tetiva

PQ v pravokotnem enakokrakem trikotniku seka kraka na 2/3 njune dolžine (Slika

3.36b).

(a) (b)

Slika 3.36: Tetivi PQ v enakostraničnem trikotniku (a) in v pravokotnem enako-

krakem trikotniku (b).

Iz [28] izvemo, kako lahko takšno tetivo konstruiramo.

Trditev 3.6. Naj bo 4ABC enakokrak trikotnik, tako da je AB = AC. Naj bodo

X, Y in Z točke na BC, CA in AB (v tem vrstnem redu), tako da je BXY Z
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takšen paralelogram, da velja BX = XZ = ZY (Slika 3.37). Podaljšajmo ZY na

obeh straneh tako, da v točkah Q in P seka krožnico, očrtano trikotniku 4ABC

(tako da je Q ∗ Z ∗ Y ∗ P ). Tedaj Z deli Y Q v zlatem rezu in Y deli ZP v zlatem

rezu.

Slika 3.37: Trikotnik 4ABC, paralelogram BXY Z in tetiva PQ.

Dokaz. Po definiciji paralelograma velja BX ‖ Y Z. Po Talesovem izreku o soraz-

merjih (Izrek 2.1) sta si zato trikotnika4ABC in4AZY podobna, saj točka C leži

na premici ←→BX. Po definiciji podobnih trikotnikov (Definicija 2.51) sta tako kota

∠ABC = ZBX in ∠AZY skladna. Ker je po predpostavki BX = XZ, je 4XZB

enakokrak. Po izreku o enakokrakih trikotnikih je ∠ZBX ∼= ∠XZB. Tudi 4AZY

je enakokrak in ∠ZY A ∼= ∠AZY ∼= ∠ZBX, zato je podoben trikotniku 4XZB.

Po izreku o podobnih trikotnikih (Izrek 2.52) imata stranice v enakem razmerju in

velja BX : ZB = ZA : Y Z. Če označimo Y Z = x = XZ = BX, ZQ = y = Y P ,

ZA = a in ZB = b, dobimo x : b = x : x ali

x2 = ab.

Po izreku o tetivah (opomba k Definiciji 2.81) pa velja ZQ ·ZP = ZA ·ZB oziroma

y(x+ y) = ab.

Iz zadnjih dveh enačb dobimo x2 = y(x+ y) in od tod

x

y
= x+ y

x
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oziroma
Y Z

ZQ
= Y Z + ZQ

Y Z
,

kar pa je po definiciji razmerje zlatega reza (Definicija 3.1). Z deli Y Q v zlatem

rezu. Zaradi simetrije je dokaz, da Y deli ZP v zlatem rezu, analogen.

Pri konstrukciji takšnega paralelograma si pomagamo s središčnim raztegom. Če

lik povečamo ali pomanjšamo s središčnim raztegom, se njegova oglišča nahajajo na

isti premici kot oglišča prvotnega lika in je temu liku podoben [8]. Velja torej, da

sta lika, povezana s središčnim raztegom, podobna. Naj simetrala stranice AB seka

BC v točki X ′. Ker X ′ leži na tej simetrali, je po definiciji simetrale BX ′ = X ′A.

Konstruiramo vzporednico X ′Y ′ k AB skozi X ′ in paralelogram BX ′Y ′A. Tako je

AY ′ = BX ′ = X ′A. Naj BY ′ seka AC v Y . Vzporednica k AB skozi Y naj seka BC

v X, vzporednica k BC skozi Y pa naj seka AB v Z. Tedaj dobimo paralelogram

BXY Z, ki zadošča pogoju BX = XY = Y Z iz zadnje trditve. Najprej smo

torej konstruirali večji paralelogram BX ′Y ′A z AY ′ = BX ′ = X ′A, s središčnim

raztegom (oziroma v tem primeru krčenjem) pa smo dobili željeni paralelogram

BXY Z, ki zadošča pogoju BX = XY = Y Z.

Slika 3.38: Konstrukcija paralelograma BXY Z.

Vzemimo ponovno enakokrak trikotnik 4ABC, tako da sta stranici CA in AB

zaporedni stranici pravilnega n-kotnika. Tako kot prej označimo točkeX, Y in Z, da
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je BX = XZ = ZY . Trikotnika 4XZB in 4ZXY sta skladna, saj imata skladne

vse tri stranice – BX = XZ = ZY po predpostavki in BZ ∼= XY po definiciji

paralelograma. Ugotovili smo že, da je 4XZB podoben trikotniku 4AZY . Sledi,

da je tudi4ZXY podoben trikotniku4AZY , zato je ∠Y ZX ∼= ∠Y AZ . Označimo

točko X ′ na BC tako, da je XX ′Y Z enakokraki trapez. Tedaj je tudi ∠ZY X ′ ∼=

∠Y AZ in X ′Y = XZ = ZY .

Slika 3.39: Enakokraki trapez XX ′Y Z v trikotniku 4ABC.

Sledi, da so točke X, X ′, Y in Z oglišča n-kotnika, ki je podoben n-kotniku z

zaporednima stranicama CA in AB (Slika 3.40). Če je n-kotnik enakostranični

trikotnik, X in X ′ sovpadata (Slika 3.40a).
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Slika 3.40: Primeri podobnih manjših pravilnih n-kotnikov v pravilnih n-kotnikih

za n = 3 (a), n = 4 (b), n = 5 (c), n = 6 (d), n = 7 (e) in n = 10 (f).
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3.5 Parabola in zlati rez

Do sedaj smo obravnavali geometrijske pojme, ki smo jih lahko podprli z definici-

jami in izreki elementarne geometrije v teoretičnih izhodiščih, parabolo pa bomo

definirali na tem mestu. Spada med stožnice, krivulje, ki jih dobimo, če stožec na

različne načine presekamo z ravnino. Z njimi se slavni Evklid ni ukvarjal, so se pa

toliko več drugi grški geometri, v veliki meri Apolonij.

Parabola (F, v) je množica vseh tistih točkM(x, y) v ravnini, za katere je razdalja

od dane točke – gorišča F – enaka razdalji do dane premice v, ki jo poimenujemo

vodnica (tudi vodilka) [4], pri čemer F in v nimata skupne točke. Razdaljo vodnice

do gorišča označimo s p in ji pravimo goriščni parameter parabole. Teme para-

bole T se nahaja na polovici razdalje med vodnico in goriščem, p2 . Če v kartezičnem

koordinatnem sistemu os parabole (premica, ki je pravokotna na vodnico in po-

teka skozi teme parabole) sovpada z abscisno osjo in ima parabola teme T (0, 0),

vodnico z enačbo x = −p
2 in gorišče F (p2 , 0), je v kartezičnih koordinatah enačba

parabole enaka [4]

y2 = 2px.

Vse ostale parabole (drugače obrnjene) dobimo tako, da to parabolo vzporedno

premikamo in vrtimo.

Slika 3.41: Parabola (F, v) in tangenta v točki T s pravokotno projekcijo T ′ na v.
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Pokažimo, da obstajajo premice, ki se parabole dotikajo v eni sami točki – tangente

na parabolo. Naj bo T točka na paraboli (F, v). Po definiciji parabole je točka T

enako oddaljena od gorišča parabole F in od njene vodnice v. Označimo sedaj s T ′

pravokotno projekcijo točke T na premico v, torej je TF = TT ′ in trikotnik 4TFT ′

je enakokrak (Slika 3.41). Označimo z M razpolovišče njegove stranice FT ′. Tedaj

je FM = MT ′. Po izreku SSS (Izrek 2.43) sta trikotnika 4TFM in 4TT ′M

skladna. Zato ∠TFM ∼= ∠TT ′M , ∠MTF ∼= ∠MTT ′ in ∠FMT ∼= ∠T ′MT , ki sta

zato prava kota (Slika 3.41). Potem je ←→TM simetrala kota ∠T ′TF in hkrati tudi

stranice FT ′. Ravnino deli na dve polravnini: na eni so točke po definiciji parabole

bližje gorišču F , na drugi pa točki T ′ na vodnici v. Razen točke T na ←→TM so vse

točke parabole v prvi polravnini. Če vzamemo poljubno točko S na paraboli (F, v)

in je njena pravokotna projekcija na v točka S ′, je SF = SS ′ < ST ′, zato S ne leži

na ←→TM in je T edina točka na ←→TM , ki hkrati leži na paraboli (F, v). Torej je ←→TM

tangenta na parabolo (F, v) [10].

Izberimo sedaj še poljubno točko na tangenti P (ki pa ni T ). Opazimo, da sta

po aksiomu SKS (glej stran 9) trikotnika 4PT ′M in 4PFM skladna in zato je

PF = PT , trikotnik 4PT ′F pa je po izreku o enakokrakih trikotnikih enakokrak

in ∠PT ′F ∼= ∠T ′FP (Izrek 2.40).

Pred obravnavo zveze med parabolo in zlatim rezom moramo najprej dokazati še

nekaj trditev v povezavi s parabolami.

Trditev 3.7. Imejmo točki T in S na paraboli (F, v). Tedaj sta tangenti na parabolo

skozi točki T in S med seboj pravokotni natanko tedaj, kadar njuno presečišče leži

na vodnici parabole v.

Dokaz. Naj bosta T in S točki na paraboli in T ′ in S ′ pravokotni projekciji točk

T in S na premico v. Skozi točki T in S naj potekata tangenti na parabolo in

označimo presečišče teh dveh tangent s P . Za lažji dokaz trditve najprej poiščimo

prave in skladne kote v konstrukciji na Sliki 3.43, na kateri še ne predpostavimo,

da sta tangenti pravokotni oziroma da njuno presečišče leži na vodnici parabole.

Tangenti sta simetrali za FT ′ in za FS ′. Velja PF = PT ′ in PF = PS ′. Točke
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T ′, F in S ′ torej ležijo na isti krožnici s središčem v P in polmerom PT ′ = PF =

PS ′ = r. Ta krožnica, K(P, r), je očrtana trikotniku 4T ′S ′F . Kot ∠FS ′T ′ je

pripadajoči obodni kot središčnemu kotu ∠FPT ′ in po izreku o središčnem kotu

(Izrek 2.80) meri obodni kot ∠FS ′T ′ polovico središčnega kota ∠FPT ′. Ker je ←→TP

simetrala kota ∠FPT ′, pa tudi kot ∠FPT meri polovico kota ∠FPT ′. Torej je

∠FS ′T ′ ∼= ∠FPT (Slika 3.43). Hkrati pa velja tudi ∠FS ′T ′ ∼= ∠S ′SP ∼= ∠FSP ,

saj imata kota ∠FS ′T ′ in ∠S ′SP paroma pravokotna kraka in sta zato skladna.

Podobno ugotovimo, da je kot ∠FT ′S ′ obodni kot nad istim lokom kot središčni

kot ∠FPS ′ in ∠FT ′S ′ ∼= FPS ∼= ∠T ′TP ∼= ∠FTP . Navsezadnje opazimo, da

so si trikotniki 4FT ′S ′, 4FPS in 4FTP podobni, saj imajo skladna dva kota

in posledično še tretjega in so si po izreku o podobnosti trikotnikov zato podobni

(Izrek 2.51).

Slika 3.42: Parabola (F, v) in tangenti v točkah T in S s presečiščem v P , ki leži

na vodnici parabole.

Najprej predpostavimo, da P leži na vodnici parabole v. Točke T ′, P in S ′ so v tem

primeru kolinearne. Vemo, da so trikotniki 4PFT ′, 4TT ′F , 4PS ′F in 4SFS ′

enakokraki in zato ∠TT ′F ∼= ∠T ′FT = α, ∠FT ′P ∼= ∠PFT ′ = β, ∠PS ′F ∼=

∠S ′FP = γ in ∠FS ′S ∼= ∠SFS ′ = δ. Velja α + β = 90◦ in γ + δ = 90◦ (Slika

3.42). Vsota kotov pri F je zato α + β + γ + δ = 180◦, torej so točke T , F in
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S tudi kolinearne (Slika 3.42). V trikotniku 4PST je vsota njegovih kotov enaka

2β+2γ = 180◦ (Slika 3.42), torej je β+γ = 90◦ in kot ∠TPS je pravi kot. Tangenti

se sekata pod pravim kotom.

Dokažimo še v drugo smer in predpostavimo, da se tangenti sekata pod pravim

kotom. Če kote označimo enako kot prej, je tedaj µ(∠TPS) = β + γ = 90◦ (Slika

3.42). Iz skladnosti kotov je µ(∠FPT ) = β in µ(∠FPS) = α. Trikotnik 4PFT ′ je

enakokrak in tangenta ←→TP je simetrala njegovega kota pri P , zato, je µ(∠FPT ′) =

2γ. Tudi trikotnik4PS ′F je enakokrak in tangenta←→SP je simetrala njegovega kota

pri P , zato je µ(∠FPS ′) = 2β. Sledi, da je 2β + 2γ = 2(β + γ) = 180◦, torej je kot

∠T ′PS ′ iztegnjeni kot in točke T ′, P in S ′ so kolinearne. Točka P leži na vodnici

parabole.

Slika 3.43: Parabola (F, v) in tangenti v točkah T in S, ki se sekata v P pod pravim

kotom.

Trditev 3.8. Naj bodo U , V inW tri nekolinearne točke. Naj bo (V ,←−→UW ) parabola

z goriščem v točki V in vodnico ←−→UW in (W , ←→UV ) parabola z goriščem v točki W in

vodnico ←→UV (Slika 3.44). Tedaj imata paraboli skupno tangento, ki vsebuje točko U

[27].

73



Dokaz. Označimo s t tangento na parabolo (V , ←−→UW ) skozi točko U . Označimo s T

točko, kjer se t dotika parabole, s T ′ pa pravokotno projekcijo točke T na←−→UW (Slika

3.44). Tedaj je ∠UTV ∼= ∠UTT ′. Po definiciji parabole je TV = TT ′. Po aksiomu

SKS (stran 9) sta trikotnika 4UTV in 4UTT ′ skladna in zato ∠V UT ∼= ∠T ′UT ,

od koder sledi, da je t simetrala kota ∠V UT ′ = ∠V UW .

Označimo s s tangento na parabolo (W , ←→UV ) skozi točko U . Označimo točko, kjer

se s dotika parabole, s S in s S ′ pravokotno projekcijo točke S na ←→UV (Slika 3.44).

Velja, da je ∠USW ∼= ∠USS ′. Po definiciji parabole je SW = SS ′ in ponovno po

aksiomu SKS (stran 9) velja 4USW ∼= 4USS ′. Sledi, ∠WUS ∼= ∠S ′US. s je tudi

simetrala kota ∠S ′UW = ∠V UW . Po izreku o obstoju in edinosti simetrale kota

(Izrek 2.29) je zato s = t in paraboli imata skupno tangento skozi točko U , ki je

hkrati tudi simetrala kota ∠V UW .

Slika 3.44: Paraboli iz Trditve 3.8

Opomba. Paraboli imata v resnici seveda dve tangenti skozi točko na vodnici (Trdi-

tev 3.7) – druga je pravokotna na ugotovljeno simetralo kota V UW (Trditev 3.7),

vendar pa za nadaljno obravnavo potrebujemo le slednjo.

Trditev 3.9. Naj bo 4ABC poljuben trikotnik. Nožišča njegovih višin na stranice

BC, CA in AB označimo z A′, B′ in C ′ (v tem vrstnem redu). A′, B′ in C ′
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predstavljajo oglišča višinskega trikotnika. Parabola z goriščem v A′ in vodnico
←−→
B′C ′

je tangentna na AB, AC, BB′ in CC ′ (Slika 3.46). [26]

Dokaz. Naj se tangenta na parabolo (A′,
←−→
B′C ′) skozi točko B′ dotika parabole v

točki Tb, tangenta na parabolo skozi točko C ′ pa v točki Tc. Po prejšnji trditvi

(Trditev 3.8) tangenta skozi B′ razpolavlja kot ∠A′B′C ′ in tangenta skozi C ′ raz-

polavlja kot ∠A′C ′B′. Višine trikotnika 4ABC pa razpolavljajo kote njegovega

višinskega trikotnika 4A′B′C ′ (Trditev 2.86), torej BB′ razpolavlja kot ∠A′B′C ′

in CC ′ razpolavlja kot ∠B′C ′A′. Od tod sledi, da BB′ in CC ′ ležita na tangentah

parabole skozi točki B′ in C ′ in sta tangentni na parabolo (A′,
←−→
B′C ′).

Tangenti na parabolo se sekata na vodnici, če in samo če sta med seboj pravokotni

(Trditev 3.7). Ker sta BB′ in CC ′′ v točkah B′ oziroma C ′ pravokotni na stranici

CA in AB trikotnika 4ABC (v tem vrstnem redu), B′ in C ′ pa po predpostavki

ležita na vodnici parabole (A′,
←−→
B′C ′), sledi, da sta tudi CA in AB tangentni na to

parabolo.

Slika 3.45: Trikotnik 4ABC, višinski trikotnik 4A′B′C ′ in parabola.
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Sedaj lahko obravnavamo trditev v povezavi zlatega reza s parabolo.

Trditev 3.10. Naj bo 4ABC nizek zlati trikotnik (glej stran 29). Označimo z V

višinsko točko 4ABC in naj bo 4A′B′C ′ višinski trikotnik trikotnika 4ABC. S

Sv označimo središče trikotniku 4ABC včrtane krožnice in z D točko, v kateri se

ta krožnica dotika stranice BC. Točka M naj bo razpolovišče stranice BC (Slika

3.46). Stranica BC je tangentna na parabolo (A′,
←−→
B′C ′) v točki T in velja

MT

TD
= Φ

(Slika 3.46). [25]

Slika 3.46: Nizki zlati trikotnik4ABC z višinskim trikotnikom4A′B′C ′ in včrtano

krožnico ter parabola z goriščem v A′ in vodnico skozi B′ in C ′.

Dokaz. Zaradi simetrije enakokrakega trikotnika 4ABC prek V C ′ je CB′ = CA′

in4A′B′C je enakokrak. Kota ∠BCA in ∠B′CA′ sta sovršna in ∠B′CA′ tako meri

108◦. Trikotnik 4A′B′C je nizki zlati trikotnik in zato podoben trikotniku 4ABC.

Kota ∠CA′B′ in ∠CB′A′ merita 36◦. Ker višina AA′ razpolavlja kot v višinskem

trikotniku 4A′B′C ′ (Trditev 2.86), v višinskem trikotniku 4A′B′C ′ kota pri A′ in
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B′ oba merita po 2 · 36◦ = 72◦. Po obratu izreka o enakokrakih trikotnikih (Izrek

2.44) je 4A′B′C ′ enakokraki trikotnik in visoki zlati trikotnik. Kot pri C ′ v tem

trikotniku meri 36◦.

Dokažimo, da so točke A′, D in C ′ kolinearne. Točki D in C ′ po predpostavki ležita

na isti krožnici s središčem v Sv. V štirikotniku SvC
′BD sta zato kota pri D in

pri C ′ prava kota. Kot pri B po predpostavki meri 36◦, zato kot pri Sv meri 144◦.

V enakokrakem trikotniku 4SvC ′D tako kota ob osnovnici merita 180◦−144◦
2 = 18◦.

Kot ∠V C ′D = ∠SvC ′D meri 18◦. Višina CC ′ razpolavlja kot ∠B′C ′A′ in tudi kot

∠V C ′A′ meri 18◦. Sledi ∠V C ′D = ∠V C ′A in C ′, D, A′ so kolinearne.

Slika 3.47: K dokazu Trditve 3.10.

V trikotniku 4CDA′ kot ∠A′CD in meri 180◦ − 108◦ = 72◦. Ker višina AA′

razpolavlja kot višinskega trikotnika (Trditev 2.86), kot ∠DA′C meri 36◦, torej kot

∠CDA′ meri 180◦ − 72◦ − 36◦ = 72◦. Trikotnik 4CDA′ je po obratu izreka o

enakokrakih trikotnikih (Izrek 2.44) enakokrak trikotnik s kotoma 72◦ ob osnovnici

in 36◦ ob vrhu in je tudi visoki zlati trikotnik.

Za pravokotni trikotnik 4BA′C s pravim kotom ob A′ (Slika 3.47) velja naslednje.
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Ker je M razpolovišče CB, sta po Talesovem izreku o kotu v polkrogu (Izrek 2.75)

B in C diametralni točki krožnice s središčem v točkiM in A′ točka na tej krožnici.

Potem je CM = MA′ in trikotnik 4CMA′ je enakokrak trikotnik. Kot ∠A′CM

meri 180◦ − 108◦ = 72◦, zato po izreku o enakokrakih trikotnikih (Izrek 2.40) tudi

kot ∠MA′C meri 72◦. Trikotnik 4CMA′ je visoki zlati trikotnik. Ker je tudi

trikotnik 4CDA′ visok zlati trikotnik, je trikotnik 4MA′D nizki zlati trikotnik

(glej stran 29) (Slika 3.47).

Označimo pravokotno projekcijo točke T (dotikališče parabole z BC) na njeno
←−→
B′C ′

s T ′ (Slika 3.47). Tedaj je po definiciji parabole TA′ = TT ′ in trikotnik 4T ′TA′

je enakokrak (Izrek 2.40). Tangenta skozi točko T je tudi simetrala kota ∠A′TT ′

in tangenta seka daljico A′T ′ pod pravim kotom. Označimo presečišče A′T ′ in BC

(ki je tangentna na parabolo) s P (Slika 3.47). Ker je ∠A′PD pravi kot, A′T ′

razpolavlja kot ∠DA′C v visokem zlatem trikotniku 4CDA′. Tako kota ∠DA′P ∼=

∠CA′P merita 36◦/2 = 18◦. Kot ∠PB′T ′ meri 36◦, torej v trikotniku 4T ′PB′ kot

∠B′T ′P meri 180◦ − 90◦ − 36◦ = 54◦. Kot ∠B′T ′T je po predpostavki pravi kot,

zato kot ∠TT ′P = ∠TT ′A′ meri 90◦ − 54◦ = 36◦. Trikotnik 4T ′TA je enakokrak

trikotnik s kotoma 36◦ ob osnovnici in zato nizki zlati trikotnik (Slika 3.47).

Dokažimo, da je
←→
A′T simetrala kota ∠MA′D. Kot ∠DA′C meri 36◦, kot ∠MA′C

pa 72◦, torej kot ∠MA′D meri 36◦. Kot ∠TA′P = ∠TA′T ′ meri 36◦, kot ∠DA′P

pa 18◦, zato kot ∠TA′D meri 36◦−18◦ = 18◦. Kot ∠MA′T tako meri µ(∠MA′D)−

µ(∠TA′D) = 36◦ − 18◦ = 18◦, zato je ∠MA′T ∼= ∠TA′D in
←→
A′T je simetrala kota

∠MA′D. Po izreku o simetrali kota (Izrek 2.53) za trikotnik4MA′D velja razmerje

A′M

A′D
= TM

DT
= Φ,

saj staMA′ in A′D v razmerju zlatega reza, ker je4MA′D nizek zlati trikotnik.
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3.6 Splošna Fibonaccijeva veriga krožnic

Fibonaccijevo zaporedje je zaporedje, pri katerem je posamezni člen vsota njego-

vih predhodnjih dveh členov (glej stran 26). Pred definicijo splošne Fibonaccijeve

verige krožnic, dokažimo naslednjo trditev. Ta obravnava prve tri krožnice v tej ve-

rigi, predstavlja pa tudi enega izmed slavnejših japonskih matematičnih problemov

sangakujev [21].

Slika 3.48: Krožnice K1, K2 in K3, ki so tangentne druga na drugo in na premico

`.

Trditev 3.11. Imejmo krožnici K1 in K2 z radijema a in b, ki sta tangentni druga

na drugo in na premico ` v točkah x1 in x2. Potem je radij r tretje krožnice K3, ki

se nahaja med krožnicama tako, da je tangentna nanju in na premico ` v točki x3

(Slika 3.48), enak [21]
1√
r

= 1√
a

+ 1√
b
.

Dokaz. Na dani konstrukciji dobimo tri pravokotne trikotnike. Pri prvem hipote-

nuza povezuje središči krožnic K1 in K2 in njegove stranice merijo x2 − x1, b − a,
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a + b. Pri drugem hipotenuza povezuje središči krožnic K1 in K3, njegove stranice

pa so x3 − x1, a − r, a + r. Pri tretjem pa hipotenuza povezuje središči krožnic

K2 in K3 in njegove stranice merijo x2 − x3, b − r, b + r (Slika 3.48). Označimo

x3 − x1 = d1, x2 − x3 = d2 in x2 − x1 = d1 + d2 in za vse tri pravokotne trikotnike

uporabimo Pitagorov izrek (Izrek 2.55), da dobimo enačbe

(a+ b)2 = (d1 + d2)2 + (b− a)2 ,

(a+ r)2 = d2
1 + (a− r)2 ,

(b+ r)2 = d2
2 + (b− r)2 .

Ko jih poenostavimo, dobimo

d2
1 = 4ar,

d2
2 = 4br,

(d1 + d2)2 = 4ab,

od koder s korenjenjem in z vstavljanjem prvih dveh enačb v tretjo sledi(
2
√
ar + 2

√
br
)2

= 4ab,

√
ar +

√
br =

√
ab.

Delimo s
√
a
√
b
√
r in dobimo

1√
r

= 1√
a

+ 1√
b
.

Sedaj definirajmo splošno Fibonaccijevo verigo krožnic: naj bo ` premica in K1 ter

K2 dve krožnici z radijema r1 = a in r2 = b, tako da sta obe tangentni na premico

` in druga na drugo. Posplošena Fibonaccijeva veriga krožnic je zaporedje krožnic

K3, K4, ..., kjer je Kn tangentna na Kn−1, Kn−2 in premico ` (Slika 3.49), njen

polmer pa označimo z rn. Splošna Fibonaccijeva veriga krožnic torej pomeni, da

se primer ne konča pri treh tangentnih krožnicah, temveč se na enak način, kot se

tretja krožnica nahaja med prvima dvema, četrta nahaja med drugo in tretjo, peta

med tretjo in četrto in tako dalje. Od tod zato lahko sklepamo, da polmer rn+2
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poljubne krožnice v verigi Kn+2 podobno kot v primeru le treh krožnic izračunamo

z pomočjo predhodnjih dveh krožnic kot
1

√
rn+2

= 1
√
rn+1

+ 1
√
rn
.

Označimo z Gn = 1√
rn

in zgornjo relacijo zapišimo kot

Gn+2 = Gn+1 +Gn, G1 = 1√
a
,G2 = 1√

b
.

Opazimo, da dobimo rekurzivno zvezo, ki je podobna Fibonaccijevemu zaporedju.

Ugotovitve in označbe uporabimo v naslednji trditvi.

Slika 3.49: Splošna Fibonaccijeva veriga krožnic.

Trditev 3.12. Če definiramo Fibonaccijevo zaporedje (Fn) kot Fn+2 = Fn+1 + Fn,

F1 = F2 = 1, potem lahko rekurzivno formulo za izračun polmera krožnice Kn+2 v

splošni Fibonaccijevi verigi krožnic zapišemo kot

Gn+2 = G2Fn+1 +G1Fn = Fn+1√
b

+ Fn√
a
.

Dokaz. Dokažimo z indukcijo. Za n = 1 dobimo

G3 = F2√
b

+ F1√
a

= 1√
a

+ 1√
b
,
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kar smo dokazali v prejšnji trditvi. Za n = 2 pa dobimo

G4 = F3√
b

+ F3√
a

= 1√
a

+ 2√
b
.

Ob upoštevanju izpeljane rekurzivne zveze za izračun polmera krožnic v Fibonac-

cijevi verigi pa hkrati velja

G4 = G3 +G2 = G2 +G1 +G2 = 1√
a

+ 2√
b
.

Trditev torej velja tudi za n = 2.

Predpostavimo sedaj, da trditev velja za n = m+ 1,

Gm+3 = Fm+2√
b

+ Fm+1√
a
.

Dokazati moramo, da trditev velja tudi za n = m+ 2 in da je

Gm+4 = Fm+3√
b

+ Fm+2√
a
.

Če trditev velja za n = m+ 1, pa potem velja tudi za n = m,

Gm+2 = Fm+1√
b

+ Fm√
a
.

Vemo, da je Gm+4 = Gm+3 +Gm+2, ali

Gm+4 = Fm+2√
b

+ Fm+1√
a

+ Fm+1√
b

+ Fm√
a

=

= 1√
b

(Fm+2 + Fm+1) + 1√
a

(Fm+1 + Fm)

= Fm+3√
b

+ Fm+2√
a
.

Dokazali smo, da trditev velja tudi za n = m+ 2 in dokaz je končan.

V posebnem primeru, ko je a = b = 1, postane rekurzivna zveza za izračun pol-

mera krožnice v Fibonaccijevi verigi enaka Gn+2 = Fn+1 + Fn, kar pa je klasično

Fibonaccijevo zaporedje.

Poiščimo stekališče točk, v katerih so krožnice v splošni Fibonaccijevi verigi tan-

gentne na premico `. Imenujmo to točko x∞.
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Za pravokotni trikotnik s stranicami x2−x1, b−a in a+b (Slika 3.48) iz Pitagorovega

izreka (Izrek 2.55) dobimo (x2 − x1)2 = (a+ b)2− (b− a)2 = 4ab = 4r1r2 in od tod

s korenjenjem x2 − x1 = 2√r1r2. Podobno lahko zapišemo tudi za za razdaljo

xn+1 − xn za n > 1, in upoštevamo, da je v primeru sodega števila n ta razlika

negativna, zato

xn+1 − xn = (−1)n−1 · 2√rn+1rn.

Od tod izrazimo xn+1,

xn+1 = xn + (−1)n−1 2
GnGn+1

= x1 + 2
n∑
k=1

(−1)k−1

GkGk+1
.

Trditev 3.13. Stekališče x∞ točk xn deli segment med dotikališčema prvih dveh

krožnic splošne Fibonaccijeve verige krožnic na premico `, to je x2−x1, v razmerju

Φ
√
a√
b
.

Dokaz. Iz rekurzivne enačbe za izračun polmera krožnice Kn+2 v splošni Fibonac-

cijevi verigi krožnic dobimo Gn+1 = Gn+2 − Gn. Množimo obe strani enačbe z Gn

in dobimo

Gn (Gn+2 −Gn) = Gn+1Gn = Gn+1 (Gn+1 −Gn−1) ,

GnGn+2 −G2
n = G2

n+1 −Gn−1Gn+1,

GnGn+2 −G2
n+1 = −

(
Gn−1Gn+1 −G2

n

)
=

= − (Gn−1Gn+1 −Gn ·Gn) =

= − (Gn−1(Gn +Gn−1)−Gn(Gn−1 +Gn−2)) =

= −
(
GnGn−1 +G2

n−1 −GnGn−1 −GnGn−2
)

=

= GnGn−2 −G2
n−1...

Vidimo, da se členi na desni strani zadnje enačbe odštejejo, tako da na koncu

ostanejo le členi G1, G3 in G2. Zanje vrednosti poznamo, njihov predznak pa je
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odvisen od sodosti oziroma lihosti n, tako da velja

GnGn+2 −G2
n+1 = (−1)n−1 (G1G3 −G2

2
)

=

= (−1)n−1

(√
a+
√
b

√
a
√
ab
− 1
b

)
=

= (−1)n−1

(√
a+
√
b

a
√
b
− 1√

b
√
b

)
=

= (−1)n−1 b+
√
ab− a
ab

· Φ
Φ =

= (−1)n−1 Φb+ (Φ2 − 1)
√
ab− Φa

Φab =

= (−1)n−1

(√
b+ Φ

√
a
)(

Φ
√
b−
√
a
)

Φab ,

kjer smo v zadnji enačbi vpeljali število Φ, upoštevali lastnost zlatega števila Φ =

Φ2 − 1 (glej stran 26) in števec zapisali kot produkt. Od tod je

(−1)n−1 =
Φab

(
GnGn+2 −G2

n+1
)(√

b+ Φ
√
a
)(

Φ
√
b−
√
a
) .

Tako lahko sedaj zapišemo

xn+1 = x1 + 2Φab(√
b+ Φ

√
a
)(

Φ
√
b−
√
a
) n∑

k=1

GkGk+2 −G2
k+1

GkGk+1
=

= x1 + 2Φab(√
b+ Φ

√
a
)(

Φ
√
b−
√
a
) n∑

k=1

(
Gk+2

Gk+1
− Gk+1

Gk

)
=

= x1 + 2Φab(√
b+ Φ

√
a
)(

Φ
√
b−
√
a
) (Gn+2

Gn+1
− G2

G1

)
.

Limita količnika dveh zaporednih Fibonaccijevih števil je Φ (glej stran 26). Tako je

lim
n→∞

Gn+2

Gn+1
= lim

n→∞

G2Fn+1 +G1Fn
G2Fn +G1Fn−1

· Fn
Fn

= lim
n→∞

G2Φ +G1

G2 + G1
Φ

= Φ.

Sledi

x∞ = x1 + 2Φab(√
b+ Φ

√
a
)(

Φ
√
b−
√
a
) (Φ−

√
a√
b

)
=

= x1 + 2
√
ab ·

√
a

(Φ− 1)
√
b+
√
a
.
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x∞ deli razdaljo x2 − x1 v razmerju

x∞ − x1

x2 − x∞
= x∞ − x1

x1 + 2
√
ab− x∞

=

=
2
√
ab ·

√
a

(Φ−1)
√
b+
√
a

2
√
ab(1−

√
a

(Φ−1)
√
b+
√
a
)

=

=

√
a

(Φ−1)
√
b+
√
a

1−
√
a

(Φ−1)
√
b+
√
a

=

=
√
a((Φ− 1)

√
b+
√
a)

((Φ− 1)
√
b+
√
a−
√
a)((Φ− 1)

√
b+
√
a)

=

=
√
a

(Φ− 1)
√
b

=

= Φ
√
a√
b
.

V primeru, ko je a = b = 1, x∞ deli x2 − x1 v zlatem razmerju.

3.7 Iteracija harmonične četverke in zlati rez

V tem poglavju s področja elementarne geometrije sežemo na področje višje geo-

metrije. Harmonična četverka sta taka dva para točk p, q in r, s, da par r, s

deli interval [p, q] navznoter in navzven v istem razmerju (in obratno) (Definicija

2.106). Tedaj velja
s− p
q − s

= r − p
r − q

oziroma
(r − p)(s− q)
(r − q)(s− p) = −1.

Izberimo tri različne točke na realni projektivni premici (Definicija 2.98), P0, P1 in

P2. Da dobimo harmonično četverko (Definicija 2.106), lahko točko P3 izberemo na

tri različne načine. Lahko je v paru s točko P0, točko P1 ali pa točko P2. Podobno

lahko obravnavamo tri različne točke na projektivni premici, Pn−3, Pn−2 in Pn−1

za n > 2. Za sestavo harmonične četverke lahko točko Pn izberemo na tri različne
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načine in dobimo tri tipe zaporedja (Pn), n > 2, ki je definirano z zaporednimi

konfiguracijami harmoničnih četverk.

Tip 1: Pn je v paru s Pn−3 glede na Pn−1 in Pn−2.

Tip 2: Pn je v paru s Pn−2 glede na Pn−1 in Pn−3.

Tip 3: Pn je v paru s Pn−1 glede na Pn−2 in Pn−3.

Oglejmo si lastnosti tako definiranih zaporedij. Vzemimo geometrijsko zaporedje

qn.

ZAPOREDJE TIPA 1

Pn je v paru s Pn−3 glede na Pn−1 in Pn−2 za n > 2. Iz enačbe dvorazmerja

(Definicija 2.99) za harmonično četverko dobimo

−1 = (qn − qn−1) (qn−3 − qn−2)
(qn − qn−2) (qn−3 − qn−1) = qn−1 (q − 1) qn−3 (q − 1)

qn−2 (q2 − 1) qn−3 (q2 − 1) = q (q − 1)2

(q − 1)2 (q + 1)2 ,

−1 = q

(q + 1)2 .

Od koder rešujemo kvadratno enačbo q2 + 3q + 1 = 0. Možni rešitvi enačbe sta

q1 = −3 +
√

5
2 , q2 = −3−

√
5

2 .

Če upoštevamo, da je zlato število enako Φ = 1+
√

5
2 , lahko rešitvi enačbe preobliku-

jemo v

q1 = −3 + 4− 4 +
√

5
2 = 1 +

√
5

2 − 2 = Φ− 2

oziroma

q1 = −3−
√

5
2 · Φ2

Φ2 = −3−
√

5
2 · 6 + 2

√
5

4Φ2 = − 1
Φ2 ·

18− 6
√

5 + 6
√

5− 10
8 = −Φ−2

in podobno

q2 = −3− 2 + 2 +
√

5
2 = −1 +

√
5

2 − 1 = −Φ− 1 = −(Φ + 1) = −Φ2.

Za poljubno zaporedje qn1 obstaja ulomljena linearna transformacija oblike f : t→
at+b
ct+d , torej q

n = (−Φ−2)n → Pn. Sledi, da je lim
n→∞

Pn = aqn+b
cqn+d = f(0). Za končno
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limito mora biti d 6= 0 in sledi

lim
n→∞

Pn+2Pn+1

Pn+1Pn
= lim

n→∞

aqn+2
1 +b

cqn+2
1 +d −

aqn+1
1 +b

cqn+1
1 +d

aqn+1
1 +b

cqn+1
1 +d −

aqn1 +b
cqn1 +d

= q1 (cqn1 + d)
cqn+2

1 + d
= −Φ2,

torej za velike n je Pn+2Pn+1 ≈ −Φ2Pn+1Pn. Za neskončno limito pa je d = 0 in

lim
n→∞

Pn+2Pn+1

Pn+1Pn
= lim

n→∞

aqn+2
1 +b
cqn+2

1
− aqn+1

1 +b
cqn+1

1

aqn+1
1 +b
cqn+1

1
− aqn1 +b

cqn1

= 1
q1

= −Φ2.

Sledi, da projekcije ohranjajo ne le dvorazmerje (razmerje med razmerji), ampak

tudi limite določenih razmerij.

Zaporedje qn2 lahko obravnavamo kot podzaporedje kompleksnega geometrijskega

zaporedja (iΦ)n ali kot podzaporedje zlate logaritemske spirale
(
et(inΦ+iπ2 )

)
t∈R

na

kompleksni ravnini. Avtor članka trdi, da v literaturi ni našel podatka, da bi

štiri zaporedna presečišča zlate spirale s premico skozi središče tvorila dva para

harmonične četverke.

ZAPOREDJE TIPA 2

Pn je v paru s Pn−2 v harmonični četverki glede na Pn−1 in Pn−3 za n > 2. Poglejmo

si enačbo dvorazmerja za harmonično četverko za zaporedje tega tipa:

−1 = (qn − qn−3) (qn−1 − qn−2)
(qn − qn−1) (qn−3 − qn−2) = qn−3 (q3 − 1) qn−2 (q − 1)

qn−1 (q − 1) qn−3 (1− q) = q3 − 1
q (1− q) ,

od koder dobimo kubično enačbo

q3 − q2 + q − 1 = (q − 1)
(
q2 + 1

)
= 0.

Možne rešitve so q1 = 1, od koder dobimo konstantno zaporedje, in pa q2 = i in

q3 = −i, torej dobimo 4-periodično zaporedje (Pn), kjer je Pn+4 = Pn. Periodično

se izmenjujeta dva harmonična para, (P0, P2) in (P1, P3).

ZAPOREDJE TIPA 3

Pn je v paru s Pn−1 v harmonični četverki glede na Pn−2 in Pn−3 za n > 2. Podobno
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vstavimo člene zaporedja v enačbo

−1 = (qn − qn−2) (qn−3 − qn−1)
(qn − qn−3) (qn−2 − qn−1) = qn−1 (q2 − 1) qn−3 (1− q2)

qn−3 (q3 − 1) qn−2 (1− q) =

= − (q + 1)2 (q − 1)2

− (q2 + q + 1) (q − 1)2 = (q + 1)2

q2 + q + 1 ,

od koder dobimo

q2 + 2q + 1 + q2 + q + 1 = 2q2 + 3q + 2 = 0

oziroma q2 + 3
2q + 1 = 0. Rešitvi sta kompleksni, q± = −3±i

√
7

4 . Oddaljenost od

izhodišča je za obe rešitvi

|q±| =

√(
−3

4

)2

+
(
±
√

7
4

)2

=
√

9
16 + 7

16 = 1

in opazimo, da to velja za vse člene, |qn±| = |q±|n = 1n = 1, torej se vsi členi

nahajajo na enotski krožnici. Za poljubno zaporedje tega tipa obstaja linearna

transformacija, ki slika z enotske krožnice na realno projektivno premico kot qn+ →

Pn s kompleksno Möbiusovo transformacijo. Člen qn+1
+ dobimo z rotacijo qn+ za kot

arg q+. Rešitev q+ ni koren enote, ker minimalni polinom 2q2+3q+2 ni ciklotomičen

polinom (ni minimalni polinom primitivnih korenov enote). Posledično je arg q+

iracionalen kot in točke qn+ so zgoščene na enotski krožnici. Zato je tudi zaporedje

(Pn) gosto na realni projektivni premici.

Zdi se, da podzaporedje tega tipa nima zveze z zlatim razmerjem, vendar pa je

rotacijski kot arg q+ ≈ 138, 59◦ presenetljivo blizu zlatega kota, ki znaša 360◦
Φ2 ≈

137, 5◦.
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Poglavje 4

Zaključek

Nekateri trdijo, da je zlati rez človeški konstrukt in ga lahko najdemo, če le hočemo.

Kljub temu je v geometriji v zadnjih letih očitno postal precej priljubljen, saj se

zaloga tujih člankov na to temo čedalje bolj veča. Opazimo, da se nekatera imena

avtorjev sodobnejših člankov, povezanih z zlatim rezom, pojavljajo pogosteje, torej

se z zlatim rezom v geometriji aktivno in strastno ukvarjajo. Na slovenskih tleh

takšnih poglobljenih člankov zaenkrat še ni opaziti. Naša literatura je omejena bolj

na zgodovino, definicijo, razlago in klasično konstrukcijo zlatega reza, definicijo in

matematične lastnosti zlatega števila, Fibonaccijevo zaporedje in najslavnejše pri-

mere pojavljanja zlatega reza v geometriji, kot so pravilni petkotnik in pentagram,

zlati pravokotnik in zlata spirala. To celovito magistrsko delo zato prav gotovo

prispeva k obsegu zapisov o zlatem rezu v geometriji v slovenskem jeziku. Kljub

temu ima tema velik potencial za nadaljnje raziskovanje, saj je odkritij zlatega reza

v geometriji še veliko in še več jih bo in jih ni možno zbrati v eno samo delo. Ne

gre izključiti niti možnosti, da se tudi v naših krajih najdejo entuziasti, ki bodo

prišli do novih ugotovitev v povezavi z zlatim rezom v geometriji. Navsezadnje le

govorimo o – čarobnem številu.
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