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Vlakke Meetkunde. Les 1
1,1. Inleiding
De vlakke meetkunde wordt in de cursus voor Radiotechnicus in zijn geheel behandeld.
In de meetkunde vereist voor Radiomonteur, waar deze meetkunde niet zo uitgebreid wordt behandeld,
zijn tevens enige begrippen, o.a. uit de goniometrie opgenomen voorzover dit noodzakelijk is voor de
techniek.
1,2. Lichamen, vlakken, lijnen en punten
Men kan een lichaam in drie richtingen meten. We zeggen dan dat het lichaam drie afmetingen heeft.
Deze drie afmetingen noemen we lengte, breedte en hoogte. Een lichaam wordt begrensd door
vlakken. Een vlak heeft slechts twee afmetingen. De grenzen van een vlak heten lijnen. Een lijn heeft
maar één afmeting. De grenzen van lijnen heten punten. Punten hebben geen afmeting.
De vlakken kunnen nog verder onderscheiden worden in gebogen en platte vlakken, waarbij
we de afspraak maken, dat we een vlak een plat vlak zullen noemen, indien een rechte lijn in alle
richtingen in dit vlak past. Gebeurt dit niet, dus past een rechte lijn niet in alle richtingen in het vlak,
dan is het een gebogen vlak.
Nu worden in de vlakke meetkunde of planimetrie alleen figuren beschouwd die in het platte
vlak liggen. Deze figuren worden begrensd door lijnen, die we onderscheiden in rechte lijnen,
gebroken lijnen en kromme lijnen.
De gebroken lijnen zijn niet recht, maar zijn
opgebouwd uit rechte delen van de kromme lijn.
Van de kromme lijn is geen enkel deel recht.
(zie fig. 1,1).
Indien we in de meetkunde kortweg spreken
over een lijn, bedoelen we daar altijd een rechte lijn
mee. Om over de lijn te kunnen spreken, plaatsen we
bij het begin en het einde van de lijn een hoofdletter
en spreken dan van de lijn
, de lijn
enz.

Fig. 1,1. a: rechte lijn; b: gebroken
lijn; c: kromme lijn.

Men gebruikt echter ook wel een andere
schrijfwijze om een lijn aan te duiden, en wel met
behulp van een kleine letter, bv. de lijn . Dit wordt
vaak gebruikt voor het aanduiden van de zijden van
een driehoek. De hoofdletters worden dan gebruikt om
de hoekpunten aan te geven, zoals we later zullen
zien.

De figuren in de vlakke meetkunde bezitten verschillende eigenschappen, die bewezen moeten
worden. Bij de bewijsvoering gaan we uit van hetgeen van de figuur gegeven is. Een vraagstuk bestaat
uit drie delen nl: het gegeven; te bewijzen of gevraagd; het bewijs. Er bestaan echter enige eigenschappen die niet te bewijzen zijn, doch aangenomen moeten worden; men noemt deze eigenschappen
axioma’s.
Met behulp van deze axioma’s kan dan de bewijsvoering opgebouwd worden.
De eerste axioma’s luiden als volgt:
1. Door twee punten kan altijd slechts één en niet meer dan één rechte lijn getrokken worden.
2. Er zijn vlakken (de platte vlakken), waarin een rechte lijn geheel gelegen is, als ze er met twee
punten in ligt.

R.T.
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1,2. Hoeken
We trekken in een plat vlak (het vlak van tekening de lijnen
en
, die elkaar in het punt
ontmoeten of zoals we in de meetkunde zeggen: elkaar in snijden (fig. 1,2).
Tussen de beide lijnen wordt een gedeelte
van het vlak ingesloten. Dit gedeelte noemen we een
hoek, waarvoor het teken ∠ gebruikt wordt.
De lijnen
en
heten de benen van de
hoek, het punt heet het hoekpunt. De hoek wordt
aangeduid door de letter die bij het hoekpunt staat, dus
∠ , of indien dit verwarring mocht veroorzaken door
drie letters bv: ∠
of ∠
.
Men lette er wel op dat het hoekpunt van de
Fig. 1,2.
bedoelde hoek dan altijd als middelste letter dient te
worden gebruikt.
De lijnen
en
kunnen natuurlijk iedere
willekeurige stand innemen. Veronderstellen we nu dat het been
vast ligt en dat het been
om
het punt draaibaar is, dan wordt indien
van
wegdraait (we doen dit altijd linksom) de hoek
steeds groter.

Fig. 1,3.

Fig. 1,4.

Fig. 1.5.

Ligt
nu op
, dan is ∠ nul graden (schrijf 0°). Laten we nu
linksom draaien, totdat
“haaks” op
staat (in de meetkunde spreken over loodrecht, aangegeven door het teken ⊥), dan
noemen we ∠ een rechte hoek. Een rechte hoek is 90° (fig. 1,3).
Alle hoeken gelegen tussen 0° en 90° noemen we scherpe hoeken en we kunnen dus vaststellen dat een scherpe hoek altijd kleiner dan 90° is (zie fig. 1,2).

Wordt nu
zo ver doorgedraaid dat
in het verlengde valt van
, dan noemen we de
aldus gevormde hoek een gestrekte hoek (zie fig. 1,4). Een gestrekte hoek bevat 180°. De hoeken
> 90° en < 180° heten stompe hoeken. Laten we
nu nog verder draaien, dan wordt de gevormde
hoek groter dan 180°. De hoeken groter dan 180° noemen we inspringende hoeken (zie fig. 1,5).
Is
zover doorgedraaid dat hij samenvalt met
, dan is de gevormde hoek 360°.

Zoals we in het voorgaande gezien hebben, zeggen we dat een gestrekte hoek 180° is. Dus 1° is het
180ste gedeelte van een gestrekte hoek. Nu kunnen we een graad nog verder onderverdelen:
Het 60ste deel van een graad heet een minuut en het 60ste deel van een minuut heet een seconde.
Als bv. hoek , 45graden, 22 minuten en 15 seconden is, schrijven we dit verkort als volgt:
∠ = 45°22 15 . (Dus een minuut met 1 accent en een seconde met 2 accenten.)
Oplossingen inzenden van de opgaven 1 t/m 5.

R.T.
Vl. M.
Vlakke Meetkunde. Les 2

Nadruk verboden 3

2.1. Supplementaire en complementaire hoeken

Fig. 2,1. Supplementaire hoeken.

Fig. 2,2. Complementaire hoeken.

Stelling: Twee hoeken die samen een gestrekte hoek
vormen, heten supplementaire hoeken, of anders
gezegd, deze hoeken zijn elkaars supplement.
In fig. 2,1 zijn ∠
en ∠
elkaars supplement, waaruit dus blijkt dat:
∠
= 180° − ∠
en omgekeerd.
∠
= 180° − ∠
. De hoeken
en
worden ook wel nevenhoeken genoemd, daar zij
neven of naast elkaar liggen.
Stelling: Nevenhoeken zijn twee hoeken die één been
gemeenschappelijk hebben en waarvan de andere
benen in elkaars verlengde liggen.
Stelling: Twee hoeken die samen een rechte hoek
vormen, heten complementaire hoeken, of anders
gezegd, deze hoeken zijn elkaars complement.
In fig. 2,2 zijn dus ∠
en ∠
elkaars
complement. We dienen dus te onthouden, dat indien
het supplement van een hoek wordt gevraagd, de
aanvulling tot 180° wordt berekend en indien het
complement, de aanvulling tot 90°.
2,2. Snijdende lijnen

Fig. 2,3. Twee elkaar snijdende
Lijnen

Snijden twee lijnen elkaar, dan worden er om
het snijpunt vier hoeken gevormd, nl:
∠ , ∠ , ∠ en ∠ (zie fig. 2,3).
In deze figuur kunnen we gemakkelijk nagaan, dat:
∠ en ∠ ; ∠ en ∠ ; ∠ en ∠ ; ∠ en ∠ , nevenhoeken zijn. De hoeken en , die tegenover elkaar
liggen, noemen we overstaande hoeken, evenals de
hoeken en .

We gaan nu de volgende stelling bewijzen:
Stelling: Overstaande hoeken zijn gelijk.
Bewijs: ∠ + ∠ = 180° (nevenhoeken)
∠ + ∠ = 180° (nevenhoeken)

Hieruit volgt dat ∠ = ∠ . Eenzelfde bewijs kan geleverd worden voor de hoeken

2,3. Evenwijdige lijnen

en .

Evenwijdige lijnen zijn lijnen die geen enkel punt gemeen hebben.
Voor het woord evenwijdig gebruiken we het teken //. Worden nu twee evenwijdige lijnen gesneden
door een derde, dan wordt er een groot aantal hoeken gevormd (zie fig. 2,4). De hoeken, gelegen
binnen de evenwijdige lijnen
en
heten binnenhoeken, dit zijn dus de hoeken , , , en .
De hoeken , , ℎ en , die buiten de evenwijdige lijnen liggen, heten buitenhoeken.
Om nog een verder onderscheid te maken tussen de binnenhoeken en de buitenhoeken onderling gaan
we nog een onderverdeling maken. ∠ ten opzichte van ∠ en ∠ ten opzichte van ∠ noemen we
verwisselende binnenhoeken en ∠ t.o.v. ∠ en ∠ t.o.v. ∠ℎ noemen we de verwisselende buitenhoeken.

R.T.
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Zo heten de hoeken en ook wel binnenhoeken aan
dezelfde kant van de snijlijn, idem ∠ en ∠ ; en
hiermee in overeenstemming ∠ℎ en ∠ buitenhoeken
aan dezelfde kant van de snijlijn, evenals ∠ en ∠ .
Beschouwen we nu eens ∠ en ∠ , dan zien
we uit de figuur dat deze hoeken dezelfde ligging
hebben, of met andere woorden in ligging overeenkomen. We noemen deze hoeken dan ook overeenkomstige hoeken.
De andere paren overeenkomstige hoeken
zijn: ∠ en ∠ℎ; ∠ en ∠ ; ∠ en ∠ .

Fig. 2,4. Twee evenwijdige lijnen,
gesneden door een derde.

Worden twee evenwijdige lijnen gesneden
door een derde , dan gelden de volgende stellingen:
(uit het hoofd te leren).

1. Overeenkomstige hoeken zijn gelijk, dus: ∠ = ∠ ; ∠ = ∠ℎ; ∠ = ∠ ; ∠ = ∠ .
2. Verwisselende binnenhoeken zijn gelijk. ∠ = ∠ ; ∠ = ∠ .
3. Verwisselende buitenhoeken zijn gelijk. ∠ = ∠ ; ∠ = ∠ℎ.
4. Binnenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn zijn elkaars supplement.
∠ + ∠ = 180°; ∠ + ∠ = 180°.
5. Buitenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn zijn elkaars supplement.
∠ + ∠ℎ = 180°; ∠ + ∠ = 180°.

De stellingen één tot en met vijf gelden ook omgekeerd.

Worden twee lijnen gesneden door een derde, dan lopen deze lijnen evenwijdig, indien we één van de
volgende stellingen kunnen aantonen:
1a. Twee verwisselende binnenhoeken zijn gelijk.
2a. Twee verwisselende buitenhoeken zijn gelijk.
3a. Twee overeenkomstige hoeken zijn gelijk.
4a. Twee binnenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn zijn elkaars supplement.
5a. Twee buitenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn zijn elkaars supplement.
Bewijzen van de stellingen 1 tot en met 5
1. Deze stelling is niet te bewijzen, doch wel aannemelijk te maken.
Knippen we ∠a uit fig.2,4 uit en leggen we deze op ∠ , dan blijkt dat de benen van ∠
langs de benen van ∠ vallen, dus zijn deze hoeken aan elkaar gelijk.
2. In bewijs 1 hebben we aangetoond dat ∠ = ∠ . Daar ∠ = ∠ (overstaande hoeken)
volgt hieruit dat ∠ = ∠ .
3. Daar ∠ = ∠ (overstaande hoeken) en ∠ = ∠ (bewijs 1) volgt hieruit dat ∠ = ∠ .
4. ∠ = ∠ ; ∠ en ∠ zijn elkaars supplement, dus ∠ + ∠ = 180°.
Hieruit volgt dan dat ∠ + ∠ = 180°. Het bewijs van stelling 5 gaat op dezelfde wijze.
Oplossingen inzenden van de opgaven 6 t/m 12.
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3,1. Driehoeken

Fig. 3,1.

Fig. 3,2.

Een deel van een plat vlak, ingesloten door drie rechte
lijnen die elkaar twee-aan-twee snijden, heet een driehoek.
De lijnen heten de zijden van de driehoek, de som van
de zijden heet de omtrek van de driehoek.
In fig. 3,1 zijn
,
en
de zijden en
+
+
is
de omtrek. De punten , en zijn de hoekpunten, terwijl
bij de hoekpunten resp: ∠ , ∠ en ∠ liggen.
De zijden en hoeken noemen we gezamenlijk de elementen
van de driehoek.
We spreken over de driehoek
en schrijven
∆
, de volgorde, waarin men de letter noemt, is volkomen
willekeurig.
Vanuit een hoekpunt kan men een lijn
trekken, die loodrecht staat op de zijde tegenover dat
hoekpunt, bv. de lijn
in fig. 3,2. Zo’n lijn heet een
hoogtelijn.
Vanuit ieder hoekpunt kunnen we dus een
hoogtelijn tekenen. De drie hoogtelijnen die in een
driehoek getekend kunnen worden, gaan altijd door
één punt. Dit punt noemen we hoogtepunt .

Een lijn uit een hoekpunt getrokken naar het midden
van de overstaande zijde heet een zwaartelijn of
mediaan. De zwaartelijnen in een driehoek gaan
eveneens alle door één punt, het zwaartepunt van de
driehoek.
In fig. 3,3 zijn de drie zwaartelijnen getekend,
hierbij is
=
;
=
en
=
.

Fig. 3,3.

Een lijn, die een hoek van een driehoek
middendoor deelt, heet de bissectrice van de hoek.
De drie bissectrices van een driehoek gaan weer door
één punt. In fig. 3,4 is dus ∠ = ∠ ; ∠ = ∠ ;
∠ =∠ .

3,2. Eigenschappen van de hoeken van een driehoek

Fig. 3,4.

Stelling: De som van de hoeken van een driehoek
bedraagt 180 graden.
Gegeven: ∆
.
Te bewijzen: ∠ + ∠ + ∠ = 180°.
Bewijs: Trek door een lijn
// . De lijn
noemen we een hulplijn (hulplijnen dienen altijd
gestippeld te worden getekend, zie fig. 3,5).
Nu is ∠ = ∠
(verwisselende binnenhoeken bij twee evenwijdige lijnen gesneden door een
derde zijn gelijk).
Evenzo is ∠ = ∠
.

R.T.
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∠
is een gestrekte hoek, dus 180°.
We kunnen nu schrijven ∠
+∠
+∠
=
180° of ∠ + ∠
+ ∠ = 180°.
Hieruit volgt dat de som van de hoeken van een
driehoek samen 180° is.
Uit deze stelling volgt direct dat in een
driehoek nooit meer dan één rechte hoek kan
voorkomen en eveneens nooit meer dan één stompe
hoek.
Een inspringende hoek is niet mogelijk, daar
deze alleen reeds groter is dan 180°.

Fig. 3,5.

3,3. Indeling van driehoeken

Zijn in een driehoek alle hoeken scherp, dan
heet zo’n driehoek, scherphoekige driehoek (fig. 3,6a), is één der hoeken recht, dan rechthoekige
driehoek (fig. 3,6b), en is één der hoeken stomp, stomphoekige driehoek (fig. 3,6c).

a
Fig. 3,6. a: scherphoekige driehoek;

b
b: rechthoekige driehoek;

c
c: stomphoekige driehoek.

Bij een rechthoekige driehoek wordt aan de zijden een aparte benaming gegeven. De zijden,
die om de rechte hoek liggen, zijn de rechthoekszijden; de zijde die tegenover de rechte hoek is de
schuine zijde of hypotenusa. Daar in fig. 3,6b ∠ 90 graden is, is dus ∠ + ∠ = 90°. Dan zijn dus
∠ en ∠ elkaars complement, waaruit volgt, dat ∠ = 90° − ∠ of ∠ = 90° − ∠ .
Indien we een van de zijden van een driehoek verlengen, ontstaat buiten de driehoek een
nieuwe hoek, die de buitenhoek van de driehoek wordt genoemd. Om een duidelijk onderscheid te
maken noemen we de hoeken die binnen de driehoek zijn gelegen, de binnenhoeken van de driehoek.

Fig. 3,7,

Stelling: Een buitenhoek van een driehoek is gelijk
aan de som van de niet-aanliggende binnenhoeken.
Gegeven: ∆
;
is het verlengde van
.
Te bewijzen: ∠
= ∠ +∠ .
Bewijs: ∠
∠
vormen samen een gestrekte
hoek, dus ∠
+∠
= 180°.
Daar in een driehoek de som van de binnenhoeken gelijk aan 180° is, is dus:
∠ +∠ +∠
= 180°.
Hieruit volgt dan, dat
∠ +∠ =∠
is.

Oplossingen inzenden van de opgaven 13 t/m 16.
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4,1. De begrippen “groter dan” en “kleiner dan”
Tekenen we een lijn
en vanuit een tweede lijn
zodanig dat
en
één rechte lijn
vormen, dan zeggen we dat deze beide lijnen in elkaars verlengde liggen.
Worden twee lijnen zo geplaatst dat de uiteinden van beide lijnen samenvallen, dan zijn deze
lijnen even lang. Liggen de lijnen geheel op elkaar, dan noemen we ze samenvallende lijnen.
Vallen beide uiteinden niet samen, dan zijn ze ongelijk en is dus de ene lijn groter dan de
andere. In de wiskunde gebruikt men voor de benamingen “groter dan” en “kleiner dan” een bepaald
teken. Voor “groter dan” gebruikt met het teken > en voor “kleiner dan” het teken <. (eenvoudig te
onthouden als volgt: wanneer men van het teken een kan maken, dat betekent het “kleiner dan”.)
Dus:
en

>
<

wil zeggen
wil zeggen

4,2. Stelling: Door een punt
evenwijdig is met

Fig. 4,1.

groter dan
kleiner dan

buiten een lijn

.
.

kan slechts één lijn getrokken worden, die
Gegeven: De lijn
en een punt buiten
.
Te bewijzen: Door slechts één lijn te trekken //
.
Bewijs: Trek door een lijn, die
snijdt, dus in
fig. 4,1 de lijn
.
Maak ∠
gelijk aan ∠
, dan is dus volgens
stelling 1a
//
. (zie pag.4.)
Veronderstellen we nu dat er door nog een
lijn evenwijdig
getekend kan worden, bv, de lijn
, dan moest tevens ∠
=∠
zijn.
Maar ∠
=∠
, dus is ∠
=∠
.
Dit is echter niet waar, dus de veronderstelling, die we
gemaakt hebben, is niet juist; er is geen andere lijn
meer mogelijk.

Plaatsen we twee hoeken zo, dat de hoekpunten op elkaar en de benen langs elkaar vallen, dan
zijn deze twee hoeken gelijk. Hieruit volgt dus, dat alle gestrekte hoeken aan elkaar gelijk zijn en
eveneens dat alle rechte hoeken aan elkaar gelijk zijn.
4,3. Een driehoek waarvan twee zijden even lang zijn, heet een gelijkbenige driehoek

Fig. 4,2.

De gelijke zijden. zijn de benen van de driehoek.
In fig. 4,2 is
=
. De zijde
noemen we de basis van
de driehoek, de hoeken en , die aan de basis grenzen,
heten de basishoeken van de driehoek. Het punt is het
toppunt van de driehoek, terwijl we de ∠ de tophoek
noemen.
Deze afspraken gelden voor iedere driehoek en niet
speciaal voor een gelijkbenige.
Stelling: In een gelijkbenige driehoek zijn de basishoeken
gelijk.
Deze stelling kunnen we niet bewijzen, doch indien
we ∆
van fig. 4,2 uitknippen en omvouwen om de lijn
, dan zullen de benen van ∠ langs die van ∠ vallen, dus
is ∠ = ∠ .

R.T.
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Zijn in een driehoek alle zijden even lang, dan heet de nu gevormde driehoek een gelijkzijdige
driehoek. We kunnen nu eenvoudig bewijzen dat in een gelijkzijdige driehoek de drie hoeken even
groot zijn en dus ieder gelijk aan 60°.

Fig. 4,3. Gelijkzijdige driehoek.

Gegeven: ∆
is gelijkzijdig.
Te bewijzen: ∠ = ∠ = ∠ = 60°.
Bewijs:
=
, dus ∠ = ∠ .
=
, dus ∠ = ∠ .
Hieruit volgt dat ∠ = ∠ = ∠ .
We weten dat ∠ + ∠ + ∠ = 180° is.
Vullen we hierin dat ∠ = ∠ en ∠ = ∠ ,
dan vinden we: ∠ + ∠ + ∠ = 180°
3∠ = 180° en hieruit volgt:
°
= 60°. Dus ∠ = ∠ = ∠ = 60°.
∠ =

4,4.
We zullen nu een overzicht geven wat we van de driehoeken hebben geleerd.
Bij de scherphoekige driehoeken zijn alle hoeken scherp, dus alle kleiner dan 90°. Is er één hoek recht,
dan noemen we die driehoek een rechthoekige driehoek. De beide andere hoeken zijn dan scherp, dus
kleiner dan 90°.

In een gelijkbenige rechthoekige driehoek is bv. de tophoek recht, dus 90°. De som der beide
andere hoeken is dan ook 90°, aangezien in een driehoek de som der hoeken 180° is. Maar de driehoek is gelijkbenig, dus de beide scherpe hoeken zijn aan elkaar gelijk, dus de helft van 90°.
De hoeken zijn dan ieder 45°. Is één hoek van een driehoek groter dan 90°, dan heet die driehoek een
stomphoekige driehoek, de beide andere hoeken zijn scherp en hun som is kleiner dan 90°, aangezien
de stompe hoek groter is dan 90°.

Een gelijkbenige driehoek is een driehoek, waarvan twee zijden gelijk zijn. De hoeken,
gelegen aan die gelijke zijden, zijn dan ook gelijk.
In een gelijkzijdige driehoek zijn alle zijden gelijk en daardoor ook alle hoeken. Aangezien de som der
hoeken van een driehoek 180° is, zijn dus in een gelijkzijdige driehoek alle hoeken gelijk aan 60°.
Een buitenhoek is gelijk aan de som van de niet-aanliggende binnenhoeken.

Bij de meeste opgaven gaat men van het gegeven uit om door een redenering te komen tot
datgene wat bewezen moet worden. zulk een bewijs heet een direct bewijs. Soms is het echter eenvoudiger om uit te gaan van hetgeen in strijd is met wat er bewezen moet worden, m.a.w. men neemt
voor een ogenblik aan, dat het gestelde niet waar is. door redenering komt men dan tot een gevolgtrekking, die in verband met het gegevene stelling onmogelijk is.
Een bewijs dat op deze manier gegeven wordt, heet een indirect bewijs. Een dergelijk bewijs is
geleverd bij punt 4,2

Oplossingen inzenden van de opgaven 17 t/m 20.
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5,1 Eigenschappen van de zijden van een driehoek
In les 4 hebben we gesproken over de gelijkbenige en gelijkzijdige driehoeken, in de meeste
gevallen echter zullen de zijden niet aan elkaar gelijk zijn.
We komen nu tot de volgende stelling:
Indien van een driehoek twee zijden ongelijk zijn, dan staat tegenover de grootste van die
zijden een grotere hoek dan tegenover de kleinste.
Gegeven:
>
.
Te bewijzen: ∠
>∠
. (fig. 5,1).
Bewijs: Trek de hulplijn
zodanig, dat
=
,
dus ∆
is gelijkbenig, dan is ∠ = ∠ .
Maar ∠ = ∠ + ∠ , daar ∠ de buitenhoek van
∆
is. Dus: ∠ = ∠ + ∠ .
Tellen we nu aan beide kanten van het gelijkteken ∠ op, dan is ∠ + ∠ = 2∠ + ∠ en
∠ + ∠ = ∠ , dus is ∠ = ∠ + 2∠ .
Hieruit volgt dat ∠ vermeerderd moet worden met
Fig. 5,1.
2∠ om ∠ te krijgen, dus: ∠ is groter dan ∠ of
∠
>∠
.

Bovengenoemde stelling geldt ook omgekeerd:
Als van een driehoek twee hoeken ongelijk zijn, dan ligt tegenover de grootste van die hoeken een
grotere zijde dan tegenover de kleinste.
Gegeven: ∠ > ∠ .
Te bewijzen:
>
. (fig. 5,2).
Bewijs: Trek weer de hulplijn
, zodanig dat
=
. Nu is weer ∠ = ∠ .
Tegenover∠
ligt de zijde
. Dus
>
,
maar
=
, waaruit volgt dat
>
is.

5,2. Stelling: In een driehoek is één zijde kleiner dan
de som van de beide ander

Fig. 5,2.

.
Fig. 5,3.

Gegeven: ∆
is willekeurig.
Te bewijzen:
<
+
. (fig. 5,3).
Bewijs: Verleng
met een stuk
dat gelijk is aan
, dus ∆
is gelijkbenig en
=
+ .
Dus moeten we trachten te bewijzen
dat in ∆
de zijde
>
. Nu is
∠ = ∠ , dus is ∠
groter dan
∠ en, daar tegenover de grootste
hoek de grootste zijde ligt, is dus
>
of
+
>
, doch
=
, dus
+
>
,
hetgeen we moesten bewijzen.
Stelling: In een driehoek is één zijde
groter dan het verschil van de beide
andere.

R.T.
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Fig. 5,4.
dus in ∆

is ∠

groter dan ∠

Gegeven: ∆
is willekeurig.
Te bewijzen:
>
− . (fig. 5,4).
Bewijs: Trek de lijn
zodanig dat
=
.
Uit de figuur zien we dan, dat
=
−
,
doch
=
, dus kunnen we ook schrijven, dat
=
− . We moeten dus in ∆
bewijzen
dat
=
is. In ∆
is ∠ = ∠ , en daaruit
volgt, dat ∠ en ∠ scherp moeten zijn, aangezien
anders hun som groter of gelijk aan 180° zal worden,
hetgeen niet mogelijk is.
∠ + ∠ = 180°, dus moet ∠ stomp zijn.
In een driehoek is slechts één stompe hoek mogelijk,
, waaruit volgt dat
>
is, dus
>
− .

We zullen nu met het tot nu toe geleerde een voorbeeld behandelen.
Voorbeeld: Bewijs, dat wanneer men een punt binnen een driehoek verbindt met de uiteinden van een
zijde, de som van de verbindingslijnen kleiner
is dan de som van de omliggende zijden.
Gegeven: ∆
. ligt binnen ∆
.
Te bewijzen:
+
<
+
. (fig. 5,5).
Bewijs: Verleng
tot hij
in snijdt.
In ∆
geldt nu, dat
+
>
.
Hiervoor kunnen we ook schrijven:
+
>
+
In ∆
geldt
+
>
+
Opgeteld geeft
dit:
+
+
+
>
+
+
.
Nu is
+
=
, dus:
+
+
>
>
+
+
. Aan beide kanten van het
>-teken zien we
voorkomen.
Verminderen we aan beide zijden met hetzelfde bedrag
, dan blijft de ongelijkheid
natuurlijk bestaan, dus:
+
>
+
.

Fig. 5,5.

Fig. 5,6.
Nu is ∠
=

= 60° en ∠ = 60°, dus ∠
=
en daar tevens
=

Stelling: In een rechthoekige driehoek ligt
tegenover een hoek van 30° een zijde die de
helft van de hypotenusa is. (fig. 5,6).
(dit is een zeer belangrijke stelling, waarvan
een veelvuldig gebruik wordt gemaakt, bv. in
de goniometrie.)
Gegeven: ∆
is rechthoekig is .
∠ = 30°.
Te bewijzen:
=½
.
Bewijs: Trek
zodanig, dat ∠ = 30°, dan
is ∆
gelijkbenig en
=
.
= 60°, waaruit volgt, dat ∆
gelijkzijdig is; dus:
was, is dus
=½
.

Oplossingen inzenden van de opgaven 21 t/m 25.
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6,1. Definities der goniometrische verhoudingen
In de goniometrie worden de begrippen
gedefinieerd voor rechthoekige driehoeken.
We maken gebruik van de betrekkingen, die er
bestaan tussen de zijden en de hoeken van een
rechthoekige driehoek. Laat men uit een willekeurig
punt van het ene been van de hoek (spreek uit
alpha) een loodlijn neer op het andere been, dan is de
verhouding van het lijnstuk tot het lijnstuk constant. Dat wil zeggen, waar men het pnt ook neemt
blijft steeds even groot. Dit geldt
de verhouding
voor alle verhoudingen die in de figuur voorkomen.
Elk van deze verhoudingen heeft een naam.

Fig. 6,1.

Beschouwen we de zijden van de rechthoekige driehoek
, (fig. 6,1) ten opzichte van de
hoek , dan noemen we
= de overstaande rechthoekszijde;
= de aanliggende reschthoekszijde en
= de schuine zijde of hypotenusa. We komen nu tot de volgende definities, die uit het
hoofd geleerd dienen te worden.
sinus
cosinus
tangens

= sin

= cos

=

= tan

. . . . . . . . .(1)
=

. . . . . . . .(2)

=

. . . . . . . .(3)

Opmerking: Men spreekt over sinus , cosinus en tangens en schrijft afgekort
sin ; cos ; tan . Men dient er verder goed op te letten, dat sin, cos, tan op zichzelf geen betekenis
hebben, doch altijd met een hoek gebruikt moeten worden.
Uit ∆

(fig. 6,1) kunnen we zien dat:
sin

=

;

cos

=

;

en

tan

= .

Worden de letters in de figuur op andere plaatsen gezet, dan luiden deze verhoudingen natuurlijk
anders, zodat men het beste doet om deze formules (1), (2) en (3) uit het hoofd te leren.
De genoemde verhoudingen kunnen ook omgekeerd genomen worden. deze omgekeerde
waarden heten respectievelijk cosecans (csc ), secans (sec ) en cotangens (cot ).
Tussen de haakjes staat wederom de schrijfwijze vermeld van de betrokken verhoudingen. We komen
nu eenvoudig tot de volgende betrekkingen, die weer uit het hoofd geleerd moeten worden.
csc

=

, dus: sin

. csc

= 1.

cot

=

, dus: tan

. cot

= 1.

sec

=

, dus: cos

. sec

= 1.

De genoemde zes verhoudingen heten de goniometrische verhoudingen van de hoek , daar het
verhoudingen zijn van lijnstukken. Met andere woorden: daar we twee lijnstukken, die in dezelfde
eenheid zijn uitgedrukt op elkaar delen, zijn de goniometrische verhoudingen van de hoeken
onbenoemde getallen.

R.T.
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Onbenoemde getallen zijn getallen waaraan geen eenheid wordt toegevoegd.
Opmerking: De meervoudsvormen van de goniometrische verhoudingen zijn:
sinussen, cosinussen, tangenten, cotangenten, secanten en cosecanten.
6,2. Betrekkingen tussen de goniometrische verhoudingen van de scherpe hoek

=

In fig. 6,1 zien we dat: sin
= × =

tan

Dus geldt:

= tan

en

=

=

;

; cos

cot

=

=

;

= × =

=

.

tan

=

. Hieruit volgt dat:

= cot .

In de meetkunde bestaat een stelling, die later behandeld zal worden, doch die we nu even willen
noemen om deze stelling in de goniometrie toe te kunnen passen. Deze stelling heet de stelling van
Pythagoras en luidt:
In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten der rechthoekszijden gelijk aan het
kwadraat van de schuine zijde.
Beschouwen we weer fig. 6,1, dan kunnen we deze stelling weergeven als
Delen we beide leden van deze gelijkheid door , dan vinden we:

+

=

.

+ = 1 en, daar sin = en cos = krijgen we na invulling hiervan:
(sin ) + (cos ) = 1. Voor de betrekking (sin ) gaan we een andere schrijfwijze invoeren, nl:
. Men lette er wel op, dat hiermee niet bedoeld wordt de hoek in het kwadraat, dit schrijven we
als ( ) , doch sin . sin .
Idem:
;
;
;
en
. We kunnen dus schrijven:
+

=1

Wordt er gevraagd een goniometrische opgave te vereenvoudigen, zet dan eerst de secanten en
cosecanten om in sinussen en cosinussen met de formules:
sec =
en csc =
en daarna de tangenten en cotangenten in sinussen cosinussen met:

tan

=

en cot

=

+

. Tracht dan met

= 1 de vorm verder te vereenvou-

digen. Tot slot het antwoord zo eenvoudig mogelijk schrijven.
Voorbeeld: Vereenvoudig:
Oplossing:

(

1×

(
)

×

)

(

×

×

(

)

×

(

)

=
=

= tan .

Oplossingen inzenden van de opgaven 26 t/m 32.

=

)

×

=

R.T.
Vl. M.
Vlakke Meetkunde. Les 7

Nadruk verboden 13

7,1. De sinus van hoeken van 0° tot 360°

In fig. 7,1 zijn twee lijnen getekend die loodrecht op elkaar staan. Het snijpunt van deze beide
lijnen heet de oorsprong .
Deze beide lijnen zijn te beschouwen als twee
getallenrechten, zoals in de rekenkunde (les 2)
behandeld is. Deze twee getallenrechten staan hier
loodrecht op elkaar. Op de horizontale getallenrechte
worden de positieve eenheden van uit naar rechts
uitgezet en de negatieve eenheden naar links.
Op de verticale rechte naar boven positief en naar
beneden negatief. Zo’n stelsel van twee rechte lijnen
Fig. 7,1.
heet een assenkruis of coördinatenstelsel.
Met behulp van dit assenkruis zullen we nagaan hoe
de sinus van een hoek verandert, wanneer hoek
van waarde verandert. In fig. 7,2 beschouwen we
gelegen op de horizontale rechte als een vaste
lengte, terwijl de lijn
, die dezelfde lengte
heeft als
, om draaibaar wordt gedacht.
Als positieve draairichting nemen we de richting aan, tegengesteld aan de draairichting van
de wijzers van de klok. Het punt beschrijft
dan de getekende cirkel met
als straal.
Voor de lengte
kiezen we een bepaalde
eenheid (bv. 1 dm) en noemen de cirkel dan
de eenheidscirkel. Waar het punt zich op de
cirkel bevindt, steeds geldt dus:
= 1.
In ∆
is nu:
sin =
=
=
.
Door de aanname
= 1 zien we,
Dat in fig. 7,2 de sinus van hoek voorgesteld wordt door het aantal eenheden dat het
lijnstuk
bevat. Dit aantal eenheden is dus
Fig. 7,2.
Een gedeelte van de aangenomen eenheid.
Is nu = 0, dan ligt het draaibare been
op
het vaste been
. Het lijnstuk
is dan gelijk aan nul. Hieruit volgt dus dat: sin 0° =
= 0.
Bij het groter worden van ∠ neemt de waarde van
ook toe, dus sin wordt groter.
bereikt zijn grootste waarde als
samenvalt met
, of wel als
loodrecht op
staat.
Dan is ∠ = 90° en dus sin 90° =
=
= 1.
Samengevat blijkt dus, dat indien toeneemt van 0° tot 90°, sin toeneemt van 0 tot 1.
Om nu de diverse lijnstukken
, die gevormd worden indien ∠ , alle mogelijke waarden
inneemt van 0° tot 90° beter met elkaar te kunnen vergelijken, gaan we echter iets anders te werk, dan
in het voorgaande gedaan is. In fig.3,7 zijn twee standen van getekend, nl. en , dus voor twee
verschillende hoeken . In plaats van vanuit en loodlijnen op
neer te laten, doen we dit nu
op de verticale as. Nu is
even groot als de afstand van tot
en eveneens is
even groot
als de afstand tot
.
We kunnen dus ook zeggen dat sin =
en sin =
.
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Fig. 7,4.

Fig. 7,5.

De cirkel wordt door het assenkruis in vier delen verdeeld, die we de kwadranten noemen.
De kwadranten aangeduid met de cijfers I, II, III en IV. Wordt nu groter dan 90°, maar kleiner
dan 180°, dan ligt dus in het tweede kwadrant. Uit fig. 7,4 blijkt dat de sinus van de hoek afneemt,
als toeneemt van 90° tot 180°. Als
samenvalt met
, dat wil zeggen, als ∠ = 180° is, dan is
= 0 geworden, waaruit dus volgt sin 180° = 0. Wordt ∠ groter dan 180°, dan komt het punt
op het negatieve deel van de verticale as te liggen (fig.7,5).
Uit de figuren zien we nu eenvoudig in dat indien ∠ zich in het derde of vierde kwadrant
bevindt, de sinus van die hoek negatief zal zijn.
Bij 270° wordt de minimale waarde bereikt, dus sin 270° = −1; bij een hoek van 360° is de
gehele cirkel doorlopen en valt
weer samen met
, waaruit weer volgt dat sin 360° = sin 0° = 0.

Samenvatting: sin 0° = 0 ; sin 90° = 1.
Groeit ∠ aan van 0° tot 90°, dan neemt sin toe van 0 tot 1.
sin 90° = 1 ; sin 180° = 0.
Neemt ∠ toe van 90° tot 180°, dan neemt sin af van 1 tot 0.
sin 180° = 0 ; sin 270° = −1.
Neemt ∠ toe van 180° tot 270°, dan neemt sin af van 0 tot −1.
sin 270° = −1 ; sin 360° = 0.
Neemt ∠ toe van 270° tot 360°, dan neemt sin toe van −1 tot 0.

Bij het nog verder toenemen van ∠ dus groter dan 360°, worden alle genoemde gevallen
wederom doorlopen. Men dient er goed op te letten, dat hoewel ∠ alle waarden van nul graden tot
oneindig veel graden kan doorlopen, sin nooit groter wordt dan +1 en nooit kleiner wordt dan −1.

In een van de volgende lessen zullen we het gehele verloop van een sinus bekijken voor
hoeken die groter dan 360° zijn tot oneindig grote hoeken toe en voor hoeken, die kleiner dan 0° zijn
tot min-oneindig aan toe.
Oplossingen inzenden van de opgaven 33 t/m 38.
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8,1. De cosinus van hoeken van 0° tot 360°

In fig. 8,1 is weer de cirkel met de straal gelijk
aan 1, dus de eenheidscirkel getekend.
Uit de figuur kunnen we aflezen dat:
=
=
(daar
= 1).
cos =
De waarde van cos is dus nu voor verschillende
waarden van steeds af te lezen op de horizontale as,
terwijl dit bij sin op de verticale as geschiedde.
Beschouwen we de twee loodrecht op elkaar staande
lijnen weer als de assen van een assenkruis en gelden
weer dezelfde kwadranten, dan blijkt dat de cosinus in
de kwadranten I en IV positief is en in de kwadranten
II en III negatief.
Is ∠ = 0°, dan ligt
op
en dus
cos 0° = °1. Wordt hoek groter, dan neemt de
Fig. 8,1.
cosinus van die hoek af totdat = 90° is geworden,
dan staat
⊥
en is cos 90° = 0. We kunnen dus
zeggen, dat: indien toeneemt van 0° tot 90° cos afneemt van 1 tot 0.
In het tweede kwadrant is cos negatief, de waarde wordt bij toenemende ∠ steeds meer
Negatief, totdat bij 180° het minimum bereikt wordt, cos 180° = −1.
In fig.8,2 wordt voor een willekeurige waarde van
(echter gelegen tussen 90° en 180°) de cosinus voorgesteld door het lijnstuk
. Men dient er echter goed
rekening mee te houden dat
dus een negatieve
grootheid is.
Gaat nu verder toenemen van 180° tot 270°,
dan neemt ook de cosinus van hoek weer toe en wel
vanaf −1 tot 0. Wordt groter dan 270°, dan wordt
cos weer positief en is = 360°, dan is cos 360°
weer gelijk aan 1 geworden.
Uit deze figuur blijkt dat de cosinus niet
groter dan +1 en niet kleiner dan −1kan worden, dus
hetzelfde als bij de sinus.
We zullen nu voor de sinus en de cosinus de
Fig. 8,2.
zogenaamde hoofdwaarden naast elkaar in een tabel
vermelden.
Deze waarden dienen uit het hoofd geleerd te worden. Tevens zijn de hoofdwaarden van de tangens
vermeld, die gevonden kunnen worden uit de betrekking:
= tan .
sin 0° = 0
sin 90° = 1
sin 180° = 0
sin 270° = −1
sin 360° = 0

cos 0° = 1
cos 90° = 0
cos 180° = −1
cos 270° = 0
cos 360° = 1

(het teken ∞ betekent oneindig.

tan 0° = 0
tan 90° = ± ∞
tan 180° = 0
tan 270° = ± ∞
tan 360° = 0.

Om na te gaan , hoe de tangens van een hoek verandert als toeneemt van 0° tot 90°, beschouwen
we weer een cirkel met straal gelijk 1 en 0 als middelpunt (zie fig. 8,3). In het punt , waar de
horizontale as de cirkel snijdt, trekken we de raaklijn aan de cirkel.

R.T.
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Het verlengde van het
draaiende been snijdt deze
raaklijn in het punt .
Nu is volgens de
definitie van de tangens
tan = . Hierin is
weer de straal van de eenheidscirkel, dus gelijk aan 1.
Dan is tan =
.

We kunnen de
tangens blijkbaar voorstellen
Fig. 8,3.
Fig. 8,4.
door het lijnstuk
.
Het punt wordt nu als nulpunt genomen van de raaklijn. Naar boven toe rekenen we de waarden positief, naar beneden toe
negatief. Indien nu ∠ toeneemt, neemt ook tan toe, daar zich steeds verder van verwijdert.
Hoe dichter ∠ tot 90° nadert, hoe verder weg komt te liggen. Is = 90° geworden, dan is het punt
oneindig ver van verwijderd, dus het lijnstuk
is oneindig groot geworden.
Samengevat vinden we dus: neemt toe van 0° tot 90°, dan neemt tan toe van 0 tot ∞.
Willen we de tangens van een hoek groter dan 90° weten, dan verlengen we het draaiende been in de
richting van naar 0 tot het verlengde de raaklijn snijdt in (fig. 8,4). De afstand van het snijpunt
tot is dan de waarde van de tangens van de gegeven hoek.
Indien de hoek in het eerste of derde kwadrant ligt, is de tangens van die hoek positief,
aangezien het verlengde van het draaiende been in beide gevallen een lijnstuk van het positieve
gedeelte van de raaklijn afsnijdt.
Ligt de hoek in het tweede of vierde kwadrant, dan snijdt het verlengde van het draaiende been
in beide gevallen een negatief lijnstuk van de raaklijn af, dus is de tangens van een hoek in het tweede
of vierde kwadrant gelegen negatief.
Een moeilijkheid is nog het gedrag van de tangens in de buurt van 90° en 270°.
Is een weinig kleiner dan 90°, dan snijdt het verlengde van het draaiende been de raaklijn in
een punt dat een zeer grote positieve waarde heeft. Dus tan gaat naar positief oneindig, hoe dichter
de hoek bij 90° komt.
Is iets groter dan 90°, dan snijdt het verlengde van het draaiende been de raaklijn in een
punt, dat een zeer grote negatieve waarde heeft.
Heeft dus de waarde 90° overschreden, dan zien we plotseling de tangens uit min oneindig
terugkomen. Vandaar dat men aan tan 90° zowel de waarde + ∞ als − ∞ kan toekennen.
Ditzelfde geldt voor tan 270°.
Oplossingen inzenden van de opgaven 39 t/m 45.
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9,1. De sinusoïde
Er is nog een methode om het gedrag van de sinus tot uiting te brengen. Het aantal graden, dat
∠ bij het aangroeien van 0° tot 360° successievelijk kan verkrijgen, wordt achter elkaar uitgezet op
een horizontale rechte (fig. 9,1).

Fig. 9,1. De sinusoïde.
De eenheidscirkel is er ter verduidelijking nogmaals bijgevoegd.
In de linker figuur staan de waarden van de sinus gegeven voor verschillende hoeken.
Deze waarden zijn in de rechter figuur ook uitgezet nl:
,
,
enz. Verbinden we de uiteinden
van al deze lijnstukken, dan ontstaat de getekende kromme lijn, die sinusoïde heet.
Wil men de sinus weten, die bij een bepaalde hoek behoort, dan richt men op de plaats, waar
het aantal graden van de hoek staat aangegeven een loodlijn op. Deze loodlijn snijdt de sinusoïde in
een punt. De lengte van deze loodlijn gerekend vanaf de horizontale lijn tot aan de sinusoïde is de
waarde van de gezochte sin .

We hebben reeds gezien dat ook waarden aan kan nemen, die groter zijn dan 360° en wel tot
oneindig toe. Nu denken we ons de sinusoïde van fig. 9,1 ook naar links doorlopend en komen zo op
het begrip negatieve hoeken. Negatieve hoeken op zichzelf beschouwd, zijn niet bestaanbaar, echter
wel de sinus of cosinus enz. van een negatieve hoek, dus sin(− ) ; cos(− ) enz.

Fig. 9,2.
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Het minteken heeft echter een andere betekenis dan in de algebra of rekenkunde.
We hadden nl. een bepaalde draairichting als de positieve aangenomen. Er bestaat dus ook een
negatieve draairichting, die tegengesteld gericht is aan de positieve. Het minteken nu, in de goniometrie gebruikt voor de hoek, heeft alleen betekenis om de draairichting aan te geven.
We kunnen dan nu de totale sinusoïde beschouwen, die zich uitstrekt van min-oneindig tot plusoneindig. In fig. 9,2 is nog een willekeurige lijn getekend, evenwijdig aan de horizontale as .
Het blijkt, dat voor verschillende waarden van , de sinuswaarden gelijk zijn. Zie de punten
, , , , , en . We kunnen dus nooit zeggen, wanneer we de waarden van sin weten, welke hoek
er bij die waarde behoort, aangezien er oneindig veel waarden aan voldoen. We krijgen dan ook
oneindig veel oplossingen.
9,2. De cosinusoïde
Evenals bij de sinus is behandeld gelden voor de cosinus eveneens de afspraken aangaande de
negatieve hoeken en die van hoeken groter dan 360°.
In fig. 9,3 is de cosinusoïde getekend, die zich evenals de sinus uitstrekt van min-oneindig tot
plus-oneindig. Uit deze figuur blijkt dat de cosinus niet groter dan +1 en niet kleiner dan −1 kan
worden, dus hetzelfde als bij de sinus.

Fig. 9,3.
Indien we fig. 9,2 en fig. 9,3 met elkaar vergelijken, dan zien we dat de sinusoïde en de
cosinusoïde volkomen hetzelfde zijn, alleen het beginpunt ligt anders. Wanneer in fig. 9,2 de verticale
as over een afstand van 90° naar rechts verschoven wordt, dan gaat de sinusoïde over in de
cosinusoïde.
Deze beide krommen worden in de techniek veel gebruikt om wisselstromen of wisselspanningen aan
te geven.

Oplossingen inzenden van de opgaven 21 t/m 25.
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10,1. Radialen
In de wisselstroomtheorie wordt van de sinusoïde en de cosinusoïde een veelvuldig gebruik
gemaakt. Er wordt dan echter meestal niet gewerkt met het begrip hoeken, zoals in het voorgaande
gedaan is. Om het een-en-ander te verduidelijken, zullen we dit onderwerp eveneens bij de vlakke
meetkunde behandelen.
Een cirkelomtrek is te verdelen in 360 gelijke delen, booggraden genaamd. Zulk een booggraad is de lengte van een stukje van de cirkel (dus een gebogen lijnstukje) dat booglengte wordt
genoemd.
Een hoek waarvan het hoekpunt in het middelpunt van
een cirkel ligt, heet een middelpuntshoek.
We kunnen nu een booggraad als volgt definiëren:
Een booggraad is de booglengte, behorende bij een
middelpuntshoek van 1 graad.
Is nu de booglengte gelijk aan de straal van de
cirkel (waarbij de straal dus gebogen gedacht moet
worden), dan zeggen we dat de hoek een grootte heeft
van 1 radiaal.
Dus als in fig. 10,1
= , dan is:
∠
= 1 radiaal.
Fig. 10,1.
Definitie: Een radiaal is de grootte van een hoek, die
als middelpuntshoek van een cirkel beschouwd, op
een boog staat ter lengte van de straal van de cirkel.
Indien we gaan uitrekenen, hoeveel maal de straal van een cirkel op de halve omtrek gedeeld
kan worden, blijkt het dat we een getal vinden met een onbepaald groot aantal decimalen.
Hoe ver we ook doorrekenen, nooit zal er een bepaalde regelmaat in die getallen optreden (dus het
wordt geen repeterende breuk). Dit getal noemen we (spreek uit Pi). Het getal, gegeven met een
aantal decimalen is = 3,1415926535. . . . . . Het is natuurlijk niet doenlijk om met zo’n getal te

gaan rekenen, daarom gebruiken we voor de waarde 3,14 of
= 3 = 3,14. . . . . . . .
Uit het voorgaande volgt, dat de gehele omtrek van een cirkel met straal gegeven kan
worden door:
Omtrek cirkel= 2 .

We komen nu tot de volgende conclusies:
Daar de omtrek van een cirkel 2 maal de straal is, bevat een hoek van 360° dus 2 radialen,
waaruit blijkt, dat radialen gelijk is aan 180°, zodat geldt:
1 radiaal=

°

= 57°17′45′′.

Deze waarde is afgerond in seconden. We komen nu tot de volgende hoofdwaarden:
0°

komt overeen met 0 radialen.

90°
180°

komt overeen met
komt overeen met

270°

komt overeen met

360°

komt overeen met 2 radialen.

radialen.
radialen.
radialen.

Het woord radiaal wordt dikwijls weggelaten, er wordt dan kortweg gesproken over de hoek
, enz.
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10,2. Hoeksnelheid of cirkelfrequentie
Denken we ons weer de cirkel met het draaiende been en laten we dit been met constante
snelheid draaien ronddraaien, dan worden in gelijke tijdsdelen, gelijke hoeken doorlopen.
De hoek, die door het draaiende been per seconde wordt doorlopen, heet de hoeksnelheid of
cirkelfrequentie, gewoonlijk aangeduid met de letter (spreek uit omega). De eenheid van is
uitgedrukt in radialen per seconde (rad/sec). In 1 seconde wordt dus een hoek doorlopen, in 2
seconden een hoek van 2 , in 3 seconden een hoek van 3 , in seconden een hoek
of zoals we
liever zeggen een hoek . Na één totale omwenteling heeft het draaiende been een hoek van 2
radialen doorlopen. Maakt nu het draaiende been in 1 seconde bv. 10 omwentelingen, dan is de
doorlopen hoek gelijk aan 2 . 10 radialen. We kunnen nu algemeen zeggen: maakt het draaiende been
omwentelingen per seconde, dan is de doorlopen hoek gelijk aan 2 -radialen, dus dan is:
Hieruit volgt dat de eenheid van

=2

gelijk is aan

rad/sec.

.

We hebben gezien dat uitgedrukt wordt in
/ , waaruit volgt, dat
uitgedrukt wordt
in radialen. We mogen dus, aangezien
blijkbaar een hoek voorstelt, onze goniometrische begrippen
hierop toepassen en krijgen dan de uitdrukkingen sin ; cos
enz. Draait nu het been met constante
snelheid rond, dat wil zeggen is constant, dan is de enige veranderlijke. De verschillende waarden
voor kunnen weer op de horizontale as uitgezet worden. Daar dan echter steeds de waarde voor
uitgerekend moet worden om de waarde van de bijbehorende goniometrische verhouding te bepalen,
wordt meestal de gehele waarde
op de horizontale as afgezet (dus juist zoals we met de hoek
hebben gedaan).
We gaan nu nogmaals de sinusoïde zoals behandeld in les 9, fig. 9,2 bekijken. Hier is nl.
steeds verondersteld dat het draaiende been, dus de lengte van de straal, gelijk aan 1 was. Dit is echter
niet noodzakelijk, daar het draaiende been alle mogelijke waarden kan hebben. Nu is de maximale
waarde die sin of sin ; cos of cos
kan aannemen gelijk aan 1 en de minimale waarde is
gelijk aan −1. Heeft nu het draaiende been een waarde die gelijk is aan 1, dan kunnen we de schaal,
die gebruikt is in fig. 9,2 niet meer handhaven. Stellen we de lengte van het draaiende been op , dan
wordt de uitdrukking sin , cos enz. Daar de sinus steeds ander waarden, gelegen tussen +1 en
−1, aanneemt, zal de waarde van sin en cos veranderen tussen de grenzen van en − .
Dus is dan de maximale of minimale waarde. In de wisselstroomtheorie noemen we de amplitude
en sin
of cos
de fase, dat wil zeggen het gedeelte van dat we op een bepaald tijdstip
beschouwen. In de wisselstroomtheorie schrijven we bv. = sin
en = sin .
Hierin zijn en de maximale waarden of amplitudes. en zijn afhankelijk van de waarde van
sin , dus afhankelijk van de tijd. In fig. 10,2 is nogmaals een sinusoïde getekend, echter nu met een
amplitude die groter is dan 1.

Fig. 10,2.

=

sin

.

Oplossingen inzenden van de opgaven 51 t/m 55.
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11,1. Vierhoeken
Bepaling: Een deel van een plat vlak, ingesloten door vier lijnen, die elkaar twee-aan-twee ontmoeten,
heet een vierhoek.
Een vierhoek heeft vier zijden, vier hoeken en vier
hoekpunten. Een lijn, die twee niet op elkaar volgende
hoekpunten verbindt, heet een diagonaal.
In fig. 11,1 zijn de diagonalen
gestippeld
getekend. Door bv. de diagonaal
te trekken,
verdelen we de vierhoek in twee driehoeken, nl.
∆
∆
.
Dan is: ∠ + ∠ + ∠ = 180°
∠ + ∠ + ∠ = 180°
Dus: ∠ + ∠ + ∠ + ∠ + ∠ + ∠ = 360°
of ∠ + ∠ + ∠ + ∠ = 360°.
Hieruit volgt, dat in elke vierhoek de som van de
Fig. 11,1.
hoeken 360° bedraagt.
11,2. Bijzondere soorten vierhoeken
Als twee evenwijdige lijnen gesneden worden door een ander paar evenwijdige lijnen, dan
sluiten deze vier lijnen een vierhoek in, die parallellogram heet. Een parallellogram is een vierhoek,
waarvan de zijden twee-aan-twee evenwijdig zijn. Elk paar evenwijdige zijden van een parallellogram
heet overstaand en de hoeken door twee paar overstaande zijden gevormd, heten overstaande hoeken.
Zijn van een parallellogram de vier zijden even groot,
dan heet de gevormde figuur een ruit. Is één van de
hoeken van een parallellogram recht (dus 90°), dan
heet de figuur een rechthoek, is één van de hoeken van
een ruit recht, dan heet de figuur een vierkant.
In fig. 11,3 zijn de genoemde figuren getekend.
Daar voor het examen Radiomonteur de behandeling
Van de vierhoeken niet vereist is, gaan we op de
eigenschappen der vierhoeken niet verder in.
Fig. 11,2. Parallellogram.

a

Fig. 11,3. a: ruit; b: rechthoek; c: vierkant.

b

c
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11,3. Oppervlakken
Onder het oppervlak van een figuur verstaat men het gedeelte van het platte vlak dat door die
figuur wordt begrensd. De grootte van het oppervlak wordt uitgedrukt door aan te geven, hoeveel maal
een ander oppervlak op het eerste begrepen is. Voor dat andere oppervlak neemt men het vierkant, dat
de eenheid van lengte tot zijde heeft. Men verkrijgt het oppervlak van een rechthoek door het aantal
lengte-eenheden van de basis met het aantal lengte-eenheden van de hoogte te vermenigvuldigen.
In verband met de normalisatie der eenheden wordt hier als lengte-eenheid de meter genomen.
Het oppervlak is dan uitgedrukt in
(spreek uit vierkante meter). We kunnen nu kortweg zeggen:
Het oppervlak van een rechthoek is gelijk aan het product van basis en hoogte.

Fig. 11,4.

Fig. 11,5.

Voor een parallellogram geldt eveneens dat het oppervlak gelijk is aan basis maal hoogte.
Onder de hoogte verstaan we dan de afstand tussen twee der evenwijdige zijden (zie fig. 11,4).
×
is het oppervlak van de rechthoek
.∆
en ∆
hebben gelijk oppervlak, dus is
het oppervlak van
gelijk aan het oppervlak van de rechthoek.
Eigenschap: Het oppervlak van een driehoek is gelijk aan het halve product van basis en hoogte.
Gegeven: ∆
;
⊥
.
Te bewijzen: Oppervlak ∆
=½
×
.
Bewijs: Trek //
en
// , dan ontstaat het parallellogram
, dat twee maal zo groot is
als ∆
. Het oppervlak van het parallellogram
is gelijk aan
×
, dus is het oppervlak
van ∆
=
×
. (fig. 11,5).
Uit bovenstaande eigenschap volgt dat
twee driehoeken hetzelfde oppervlak
hebben als hun basis en ook hun
hoogten gelijk zijn.
Heeft men dus een driehoek
en
trekt men door het toppunt een lijn
// , dan zullen alle driehoeken
die
tot basis hebben en een punt
van de lijn
tot top, hetzelfde
oppervlak hebben als ∆
.
Ter verduidelijking zijn in fig. 11,6
Fig. 11,6.
twee van zulke driehoeken nl: ∆
en ∆
getekend.
Oplossingen inzenden van de opgaven 56 t/m 61.
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12,1. De stelling van Pythagoras

Fig. 12,1.

∆
is rechthoekig in .
is de hoogtelijn op de
hypotenusa. Beschouwen we nu ∆
, dan zien we
dat ∠ = ∠ = 90°. (fig.12,1).
Nu is in ∆
, ∠ = 90° − ∠
en in ∆
is
∠ = 90° − ∠ , dus is ∠ = ∠
en aangezien
∠ zowel in ∆
als in ∆
voorkomt, volgt
hieruit dat de hoeken van beide driehoeken aan elkaar
gelijk zijn. We zeggen dan dat de driehoeken dezelfde
vorm hebben, ofwel gelijkvormig zijn. Indien twee
figuren dezelfde vorm hebben, dan is eenvoudig in te
zien dat we de elementen van een der figuren met eenzelfde bedrag kunnen vermenigvuldigen om de andere
figuur te verkrijgen. Anders uitgedrukt:
Indien twee figuren gelijkvormig zijn, dan vormen de
zijden een evenredigheid. Uit de gelijkvormigheid van
∆
∆
volgt dan, dat:
=

of

=

×

.

Zo kunnen we voor ∆
op dezelfde wijze aantonen dat
=
×
.
Tellen we dit nu bij elkaar op, dan vinden we dat
+
=
×
+
×
)×
=
of:
+
=(
+
=
×
=
, dus:
+
=
.
In woorden: In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de rechthoekszijden gelijk
aan het kwadraat van de hypotenusa.
Deze zeer belangrijke stelling is bekend onder de naam: “de stelling van Pythagoras”.
12,2. De stelling van Pythagoras in de goniometrie
Uit de stelling van Pythagoras volgt dat
+
= .
Nu is sin = en cos = . Delen we in
de vergelijking
+
=
beide leden
door

, dan vinden we:

+

= 1 of:

+
= 1. Hierin vullen we
sin en cos in en vinden dan:

sin α + cos α = 1 (zie les 6, Vl. M.)

Fig. 12,2

12,3. Enige formules die de cursist uit het
hoofd dient te leren

Wederom in verband met de eisen, die door het Nederlands Radio Genootschap (N.R.G.) ten aanzien
van het examen Radiomonteur gesteld worden, zullen we nu een aantal formules vermelden die niet
alle afgeleid of bewezen zullen worden.
a.
b.

Oppervlak van een cirkel =
.
Oppervlak van een cilinder = 2 ℎ + 2

.

Om het oppervlak van een cilinder te bepalen, snijden we de cilindermantel door langs de lijn
en rollen deze mantel uit. Het oppervlak van de gevormde rechthoek is 2 . ℎ, want de basis is
juist de omtrek van de cirkel.
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Tellen we hier het oppervlak en het bovenvlak en het grondvlak bij op nl:
+
, dan vinden we voor het totale oppervlak van de cilinder, dus het oppervlak van de
cilindermantel plus oppervlak van bovenvlak en grondvlak: oppervlak cilinder is 2 ℎ + 2
.

Fig. 12,3. Cilinder
c.
d.

e.

Fig. 12,4. Cilindermantel uitgerold.

De inhoud van een cilinder wordt gevonden uit het product grondvlak maal hoogte, dus:
inhoud van een cilinder =
ℎ.
Oppervlakte van een bol is 4
. Dit is alleen aan te tonen met behulp van de hogere
wiskunde (Differentiaal en Integraalrekening), evenals de inhoud van een bol.
Inhoud van een bol =

.

Opmerking: Men dient er goed op te letten, dat het oppervlak altijd een kwadratische waarde aangeeft,
ook wat de eenheid aangaat, dus het oppervlak is uitgedrukt in
.
De inhoud is altijd uitgedrukt in kubieke waarde, dat wil zeggen, tot een derde macht, dus de
inhoud is uitgedrukt in
(spreek uit kubieke meters).
Voorbeeld: Wat is het oppervlak en de inhoud van een cilinder, waarvan de hoogte 10
straal van het grondvlak 7
?
Oplossing: We berekenen eerst het oppervlak van het grondvlak.
Dit is een cirkel, dus het oppervlak is:

Omtrek grondvlak is 2

=

× 7 = 44

=

.

× 49 = 154

.

Dus het oppervlak van de cilindermantel bedraagt 44 × 10 = 440
Het totale oppervlak is dus (440 + 308)
= 748
.
De inhoud bedraagt
ℎ = 154 × 10 = 1540
.
Oplossingen inzenden van de opgaven 62 t/m 65.

.
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13,1 Definitie van een prisma

Fig. 13,1. Prisma.

Een lichaam dat begrensd
wordt door drie of meer vlakken, een
waarvan de snijlijnen evenwijdig
lopen en door twee evenwijdige
vlakken, die de eerstgenoemde
vlakken alle snijden, heet een prisma.
Naar gelang het grondvlak een driehoek, een vierhoek, een vijfhoek . . .
of een n-hoek is, noemt men het
prisma een driezijdig, vierzijdig,
vijfzijdig . . . of n-zijdig prisma.
De zijvlakken van een prisma zijn
parallellogrammen. Moet men dus het
oppervlak van een prisma bepalen,
dan gaat men de som der oppervlakken der zijvlakken bepalen, die zijn
immers alle parallellogrammen.
Daarbij wordt dan de som van grondvlak en bovenvlak, die even groot
zijn, opgeteld.
Is het boven- en grondvlak
een veelhoek, groter dan een vierhoek,
dan bepalen we het oppervlak daarvan
door diagonalen te trekken en daardoor de veelhoek in driehoeken te
verdelen.

Inhoud van een prisma.
De inhoudsbepaling van een prisma is zeer
lastig bij een prisma zoals in fig. 13,1 getekend is,
daar de zijvlakken een hoek maken met het grondvlak.
We zullen ons daarom bepalen tot die prisma’s waar
de zijvlakken een rechte hoek maken met het grondvlak. Zo’n prisma noemen we een “recht prisma”.
De inhoud wordt dan gegeven door het oppervlak van het grondvlak maal de hoogte van het
prisma.
13,2. Nogmaals het oppervlak van een driehoek

Fig. 13,2. Driezijdig recht prisma.

Met behulp van de goniometrie is het
mogelijk om het oppervlak van een driehoek op een
andere wijze uit te drukken.
Uit het voorgaande volgt dat:
opp. ∆
=½
×
.
Nu is sin =
, dus:
=
sin .
Vullen we dit in, dan vinden we dat:
opp. ∆
=½
×
× sin .
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In woorden: Het oppervlak van een driehoek
is gelijk aan het product van twee zijden maal
de sinus van de ingesloten hoek.
Voorbeeld: Gegeven:
= 10 ;
en = 30°. (fig.13,3).
Gevraagd: Oppervlak van ∆
.
Oplossing: Opp. ∆
=
= ½ × 10 × 8 × sin 30° =
= ½ × 10 × 8 ×½ = 20
.

;

Er is nog een formule om het oppervlak van
een driehoek aan te geven. Deze formule
zullen we niet afleiden, doch alleen
vermelden.

Fig. 13,3.

Hierin is

8

.∆

=

( − )( − )( − ).

de halve omtrek van de driehoek, dus:

=(

+

+

).

Voorbeeld:
Gegeven:
= 26
;
= 28
en
= 30
.
Gevraagd: Opp. ∆
.
Oplossing: = (26 + 28 + 30) = 42.
Opp. ∆
= 42(42 − 26)(42 − 28)(42 − 30) =
= √42 × 16 × 14 × 12 = √2.3.7. 2 . 2.7. 2 . 3 =
= √2 . 3 . 7 = 2 . 3.7 = 336
.

Opgave: Stel, dat in het rechte prisma van fig. 13,2 de hoek
= 90° en ∠
= 10
;
= 20
.
Gevraagd wordt het oppervlak en de inhoud van het prisma te berekenen.

= 30°. Verder is

Oplossing: ∆
is een rechthoekige driehoek met een hoek van 30° erin.
Volgens de stelling: In een rechthoekige driehoek met een hoek van 30° is de kleinste rechthoekszijde
gelijk aan de helft van de hypotenusa. Hieruit volgt, dat:
=½
= ½ × 10 = 5
.
Volgens de stelling van Pythagoras is
=
+
of 10 = 5 +
.
Hieruit volgt, dat:
= 10 − 5 = 100 − 25 = 75, dus:
= √75 = 5√3.
Nu is het oppervlak van rechthoek
gelijk aan 5 × 20 = 100
, van vierhoek
,
5√3 × 20 = 100√3
en van vierhoek
, 10 × 20 = 200
.
Verder is het oppervlak van ∆
gelijk aan ½ ×
×
= ½ × 5 × 10 = 25
.
Het oppervlak van ∆
is eveneens 25
. Het totale oppervlak van het prisma is nu:
100 + 100√3 + 200 + 25 + 25
.
= 350 + 100√3
De inhoud van het prisma vinden we uit het product van de oppervlakte van het grondvlak
maal de hoogte, dus de inhoud is 25 × 20 = 500
.Het oppervlak van de driehoek
had ook
berekend kunnen worden met de andere formules, doch alle zijden moeten uitgerekend worden om de
oppervlakken van de zijvlakken te kunnen berekenen.
De vlakke meetkunde voor de opleiding Radiomonteur is hiermee beëindigd*1.
Voor de opleiding Radiotechnicus wordt de leerstof nog verder behandeld.
Oplossingen inzenden van de opgaven 66 t/m 71.
* Rens gaat hiermee voorbij aan de lessen m.b.t. de “ Grondconstructies” blz. 39 die ook tot de examenstof Radiomonteur behoren .
1
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14,1. Congruentie van driehoeken
Twee driehoeken die zo geplaatst kunnen worden dat ze elkaar volkomen bedekken heten congruent
of gelijk en gelijkvormig. Dit geven we aan met het teken ≅ en schrijven dan bv. ∆
≅∆
(drie-hoek
is congruent met driekoek
).
De zijden, hoeken en hoekpunten die bij het samenvallen van de congruente driehoeken elkaar
bedekken heten gelijkstandige zijden, hoeken en hoekpunten. Bij de schrijfwijze ∆
≅∆
is
de volgorde der letters belangrijk. De volgorde geeft nl. aan dat
;
;
gelijkstandig
zijn. Er zijn vijf gevallen waarin we mogen besluiten dat twee driehoeken congruent zijn.
Deze vijf gevallen dienen uit het hoofd geleerd te worden.
1e congruentiegeval. Twee driehoeken zijn congruent als zij één zijde en de beide aanliggende hoeken
gelijk hebben.
Gegeven:
=
; ∠ =∠ ; ∠ =∠ .
Te bewijzen: ∆
≅∆
.
Opmerking: In figuur 14,1 zien we de
gelijke zijden en de gelijke hoeken op
dezelfde wijze aangegeven.
Dit zullen we in het vervolg altijd
aanhouden.
Bewijs: We denken ons ∆
uitgeknipt opgenomen en zo op ∆
gelegd dat
precies samenvalt met
, dus het punt in en het punt
Fig. 14,1
in .
Omdat ∠ = ∠ en ∠ = ∠ valt
langs
en
langs
. De zijden van beide driehoeken vallen dus samen, zodat zij elkaar
volkomen bedekken en dus congruent zijn.
2e congruentiegeval. Twee driehoeken zijn congruent, als zij één zijde, een aanliggende en de overstaande hoek gelijk hebben.
Gegeven:
=
∠ =∠
∠ =∠
Te bewijzen: ∆
≅∆
.

Bewijs: De som van de hoeken van
een driehoek zijn samen 180°.
We kunnen dus zeggen:
Fig. 14,2.
∠ +∠ +∠ = ∠ +∠ +∠ .
Uit de gegevens:
∠ = ∠ en ∠ = ∠ , volgt: ∠ + ∠ = ∠ + ∠ . Daar de som van twee hoeken van de driehoeken gelijk zijn, hebben de driehoeken dus ook het derde paar hoeken gelijk, dus: ∠ = ∠ .
De twee driehoeken hebben nu één zijde en de beide aanliggende hoeken gelijk en zijn dus congruent
volgens het eerste geval.
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3e Congruentiegeval. Twee driehoeken zijn congruent als zij twee zijden en de ingesloten hoek gelijk
hebben.
Gegeven:
=
=
∠ =∠
Te bewijzen: ∆
≅∆
Bewijs: Dit bewijs is evenals bij het
eerste congruentiegeval niet meetkundig te geven. We knippen daarom
∆
uit en plaatsen die zo op
∆
dat het hoekpunt op het
Fig. 14,3.
hoekpunt komt en
langs
.
Het punt valt nu samen met het punt
, daar
en
even lang zijn en omdat ∠ = ∠ , zullen
en
elkaar ook bedekken. Nu is
gegeven dat
=
, dus valt het punt samen met het punt . Maar dan valt ook
langs
,
zodat de driehoeken elkaar volkomen bedekken. De driehoeken zijn dus congruent.
4e Congruentiegeval.

Twee driehoeken zijn congruent als zij de zijden twee-aan-twee gelijk hebben.
Gegeven:

=
=
=

Fig. 14,4.
Te bewijzen: ∆
≅∆
Bewijs: Daar er in dit geval niets is gegeven over de hoeken zullen we de driehoeken nu niet op elkaar
plaatsen, doch met twee gelijkstandige zijden tegen elkaar en wel zodanig dat met samenvalt.
(fig. 14,5). We trekken de
(gestippeld, daar het een
hulplijn is).
Hierdoor ontstaan er twee gelijkbenige driehoeken nl.
∆
en ∆
.
Nu is bekend dat bij gelijkbenige driehoeken twee
hoeken, gelegen aan de gelijke zijden gelijk zijn, dus:
In ∆
In ∆

Fig. 14,5.

is
is

∠
∠
∠

=∠
=∠
=∠

opgeteld

De driehoeken
en
hebben dan twee zijden
gelijk nl.
=
en
=
en de ingesloten
hoek nl. ∠
=∠
en zijn dus congruent
volgens het 3e congruentiegeval.

Oplossingen inzenden van de opgaven 72 t/m 75
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15,1. Vervolg congruentie van driehoeken
5e congruentiegeval.
Twee driehoeken zijn congruent als zij twee zijden en de hoek tegenover één van die zijden gelijk
hebben, mits de hoek tegenover de andere zijde van dezelfde soort is.
Gegeven:

∠

Fig. 15,1.

Fig. 15,2.
want ze hebben de drie zijden gelijk (zie 4e congruentiegeval).

=
=
∠ =∠

∠ zijn beide scherp.

Te bewijzen: ∆
≅∆
.
Bewijs: We plaatsen de driehoeken
weer met twee gelijkstandige zijden
tegen elkaar nl. met de zijden
en
(zie fig. 15,2). Dus de
zijden tegenover de gelijke hoeken
zijn tegen elkaar geplaatst.
We trekken de hulplijn
.
Daar
=
is ∆
gelijkbenig.
De basishoeken van deze driehoek
zijn dus gelijk: ∠
=∠
.
Daar ∠ = ∠ (gegeven) volgt
hieruit dat ∠
=∠
Dus is ∆
ook gelijkbenig zodat
=
. De gegeven driehoeken
zijn dus congruent,

In het 5e geval vermeldden we: “mits de hoeken tegenover de andere zijde van dezelfde soort zijn”,
d.w.z. ze moeten beide scherp, recht of stomp zijn. Bij de gegevens stond daarom ∠ en ∠ zijn beide
scherp. Indien we deze beperking niet opnemen dan zouden er twee driehoeken mogelijk zijn, met
=
,
=
en ∠ = ∠ . (uitgezonderd als ∠
∠ recht zijn, maar dan zijn ze immers
driehoeken van dezelfde soort).
We kunnen een-en-ander het beste met een figuur verduidelijken (zie fig. 15,3).

Fig. 15,3.

Gegeven: ∆
is gelijkbenig;
=
, dus:
∠ =∠ .
De driehoeken
hebben de zijde
gemeenschappelijk. De driehoeken zouden dan
congruent zijn, want zij hebben twee zijden gelijk nl.
=
=
en de hoek tegenover een dier
zijden nl. ∠ = ∠ . We zien echter duidelijk dat de
driehoeken niet congruent zijn daar
niet gelijk is
aan
en verder zijn ∠
en ∠
elkaars
supplement, de een scherp, de ander stomp

R.T.
30 Vl. M

Nadruk verboden

Uit de 5 congruentiegevallen blijkt dat twee driehoeken congruent zijn als zij drie paar
onafhankelijke elementen gelijk hebben. Het woord ‘onafhankelijk’ heeft hier een bijzondere
betekenis. Wanneer we zeggen dat twee driehoeken de drie hoeken gelijk hebben, dan is dit geen
onafhankelijk gegeven, daar we geleerd hebben dat de som van de hoeken van een driehoek samen
180° is.
Is dus gegeven dat twee paar hoeken gelijk zijn, dan is automatisch het derde paar ook gelijk.
Er dient dus steeds minstens een paar zijden gelijk te zijn, willen we de congruentie kunnen aantonen.
Verder zijn alle combinaties mogelijk.
15,2. Congruentie van gelijkbenige en van rechthoekige driehoeken
Bij gelijkbenige driehoeken volgt uit de gelijkheid van een paar hoeken, hetzij een der
basishoeken of de tophoeken, de gelijkheid van de andere hoeken. Daarom is het bij gelijkbenige
driekoeken voldoende indien twee paar onafhankelijke elementen gegeven zijn.
Rechthoekige driehoeken hebben de rechte hoek gelijk, zodat ook bij deze driehoeken kan worden
volstaan met twee paar gelijke elementen.
15,3. Toepassing van de congruentie van driehoeken
Is van twee driehoeken gegeven, dat ze drie elementen gelijk hebben en moeten we daaruit de
congruentie aantonen, dan trachten we tot een der vijf genoemde congruentiegevallen te komen.
Wanneer de gelijkheid van twee lijnen of van twee hoeken moet worden aangetoond, trachten we de
driehoeken te vinden, waarin deze lijnen of hoeken gelijkstandige zijden of hoeken zijn en waarvan we
de congruentie kunnen aantonen door het vraagstuk tot een der vijf congruentiegevallen terug te
brengen. We willen dit met enkele voorbeelden toelichten.
Voorbeeld 1. Twee driehoeken zijn congruent als zij twee zijden gelijk hebben, alsmede de zwaartelijnen naar een paar dezer gelijke zijden.
Gegeven:
=
;
=
;
=
;
=
;
=
.
(fig. 15,4)
Te bewijzen: ∆
≅∆
.

Bewijs: Door de lijnen
en
worden de driehoeken in twee delen
verdeeld. In de linker delen komen de
Fig. 15,4.
meeste gegeven gelijke elementen
voor. Daarom beginnen we met te
trachten , de congruentie van de driehoeken
en
aan te tonen.
Daar
=
,
=½
en
=½
, is
=
. De driehoeken
en
hebben dus de 3 zijden gelijk; ze zijn dus congruent. Hieruit volgt: ∠ = ∠ .
De driehoeken
en
hebben nu twee zijden en de ingesloten hoek gelijk en zijn dus
congruent.
Oplossingen inzenden van de opgaven 76 t/m 80.
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16,1. Vierhoeken
In les 11 van de vlakke meetkunde is reeds even gesproken over de vierhoeken en zijn de
begrippen parallellogram, ruit, rechthoek en vierkant gedefinieerd.
We gaan nu de genoemde vierhoeken aan een nadere beschouwing onderwerpen.
16,2. Parallellogram
Een parallellogram is een vierhoek waarvan de zijden twee-aan-twee evenwijdig zijn. (fig. 16,1).
Elk paar evenwijdige lijnen noemen we overstaande zijden, de hoeken en zijn overstaande hoeken
evenals de hoeken en .
Eigenschap 1. De som van twee hoeken, aan eenzelfde zijde
gelegen is 180°.
Deze eigenschap volgt zonder meer uit de theorie van twee
evenwijdige lijnen gesneden door een derde.

Fig. 16,1.

Eigenschap 2. In een parallellogram zijn de overstaande
hoeken gelijk.
Gegeven:
// ;
// .
Te bewijzen: ∠ = ∠ ; ∠ = ∠ .
Bewijs:
∠ + ∠ = 180° (volgens eigenschap 1);
evenzo is:
∠ + ∠ = 180°. De hoeken
hebben
dus hetzelfde supplement, nl. ∠ , en zijn daarom gelijk.
Op overeenkomstige wijze blijkt ∠ = ∠ .

Opmerking: Is van een parallellogram een hoek scherp, dan
heeft dit parallellogram twee scherpe- en twee stompe hoeken.
We noemen het dan een scheefhoekig parallellogram.
Is van een parallellogram een hoek recht, dan zijn de andere
hoeken ook recht. We noemen het dan een rechthoekig
parallellogram of rechthoek.

Eigenschap 3. In een parallellogram zijn de overstaande zijden even groot.

Fig. 16,2

Gegeven:
// ;
//
(fig. 16,2).
Te bewijzen:
=
;
=
.
Bewijs:
We trekken de diagonaal
.
In de driehoeken
en
is ∠
=∠
.
(verwisselende binnenhoeken bij twee evenwijdige
lijnen); evenzo is ∠
=∠
. Verder hebben
deze driehoeken de zijde
gemeen. Ze hebben dus
één zijde en de beide aanliggende hoeken gelijk en
zijn dus congruent.
Hieruit volgt:
=
=
.

Opmerking: Is van een parallellogram een zijde gelijk
aan de aanliggende zijde, dan zijn alle vier zijden even lang. We noemen het parallellogram dan een
ruit. Een parallellogram, waarvan de zijden gelijk en de hoeken recht zijn, heet een vierkant.
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Eigenschap 4. De diagonalen van een parallellogram delen
elkaar middendoor.
Gegeven:
// ;
//
(fig. 16,3).
Te bewijzen:
=
;
=
.
Bewijs:
We beschouwen de driehoeken
en
.
In deze driehoeken is
=
(volgens eigenschap 3);
∠
=∠
en ∠
=∠
(verwisselende binnenhoeken bij twee evenwijdige lijnen). De driehoeken
en
hebben dus één zijde en de beide aanliggende hoeken
gelijk; ze zijn dus congruent.
Hieruit volgt:
=
en
=
.

16,3. Rechthoek en ruit
Eigenschap 1. In een rechthoek zijn de diagonalen even groot.
Gegeven:
is een rechthoek
Te bewijzen:
=
(fig. 16,4)
Bewijs:
De driehoeken
hebben gelijk:
de rechte hoek en de verticale rechthoekszijde; bovendien
hebben ze de rechthoekszijde
gemeen. De driehoeken
hebben dus gelijk: twee zijden en de ingesloten hoek.
Ze zijn derhalve congruent. Daaruit volgt:
=
.
Fig. 16,4.

Fig. 16,5.

Eigenschap 2. In een ruit staan de diagonalen loodrecht op
elkaar en delen de hoeken middendoor.
Gegeven:
(fig. 16,5) is een ruit.
Te bewijzen:
⊥
; ∠
=∠
.
Bewijs:
In ∆
is
=
; de driehoek is dus
gelijkbenig. Een ruit is een bijzonder soort parallellogram, dus
alle eigenschappen van een parallellogram gelden ook voor
een ruit; daarom is
=
(zie 16,2, eigenschap 4).
De lijn
is dus de zwaartelijn uit de top in de gelijkbenige
driehoek ABD. In een gelijkbenige driehoek vallen de drie
merkwaardige lijnen, uit de top naar de basis getrokken,
samen. (van ∆
is
de basis en de top.
De zwaartelijn
is dus tevens bissectrix*2 en hoogtelijn,
dus: ∠
=∠
en
⊥
.

Opmerking: Een vierkant is een parallellogram met gelijke zijden en rechte hoeken. Alle eigenschappen van een parallellogram, een rechthoek en een ruit zijn dus ook eigenschappen van een
vierkant.
Oplossingen inzenden van de opgaven 81 t/m 85.
2

* Synoniem met het woord ‘bissectrice’. Waarom Rens hier de uitdrukking ‘bissectrix’ invoert, is niet duidelijk. Prisma ‘Vreemde
woordenboek’ schrijft het volgende: bissec’trix [F bissectrice, v. L bi- = twee-, en secáre, sectum = snijden (vlg. Ned. zagen); de uitgang –trix
is vr. vorm van –tor, dat de bedrijver aangeeft: hier vr. wegens linea = lijn] lett.: lijn die in tweeën snijdt (nl. een hoek); lijn die een hoek
middendoor deelt. (FV)
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17,1. Eigenschappen, waaruit volgt dat een vierhoek een parallellogram is
Een vierhoek is een parallellogram, als de zijden twee-aan-twee evenwijdig zijn.
Dit is het hoofdkenmerk van een parallellogram. Er zijn echter nog enige andere kenmerken, waaruit
men kan besluiten dat een vierkant een parallellogram is.
Eigenschap 1. Een vierhoek is een parallellogram als de overstaande hoeken gelijk zijn.
Gegeven: ∠ = ∠ ; ∠ = ∠ (fig. 17,1).
Te bewijzen:
is een parallellogram.
Bewijs:
Van een vierhoek is de som van de hoeken
360°. Daar ∠ = ∠ en ∠ = ∠ kunnen we hiervoor ook
schrijven:
2∠ + 2∠ = 360° dus: ∠ + ∠ = 180°.
Deze beide hoeken zijn binnenhoeken aan dezelfde kant van
de snijlijn bij de lijnen
en
, gesneden door
.
Daar ze samen 180° zijn, is
// .
Fig. 17,1.
Uit ∠ + ∠ + ∠ + ∠ = 360° en ∠ = ∠ en ∠ = ∠
volgt ook:
2∠ + 2∠ = 360°, dus ∠ + ∠ = 180°. Hieruit volgt op overeenkomstige wijze dat
// .
Van de vierhoek
zijn de zijden twee-aan-twee evenwijdig; het is dus een parallellogram.
Gevolg: Een vierhoek is een rechthoek, als alle hoeken gelijk zijn.
Eigenschap 2. Een vierhoek is een parallellogram, als de overstaande zijden gelijk zijn.

Fig.17,2.

Gegeven:
=
;
=
(fig. 17,2).
Te bewijzen:
is een parallellogram.
Bewijs:
We trekken de diagonaal
. Er ontstaan
daarbij twee driehoeken,
en
die de zijden gelijk
hebben. Ze zijn dus congruent. Hieruit volgt:
∠
=∠
, dus:
// . Ook is ∠
=∠
, dus:
// . De zijden van de vierhoek
zijn dus twee-aantwee evenwijdig; derhalve is
een parallellogram.
Gevolg: een vierhoek is een ruit, als alle zijden gelijk zijn.

Eigenschap 3. Een vierhoek is een parallellogram als de diagonalen elkaar middendoor delen.

Fig. 17,3.

Gegeven:
=
;
=
(fig. 17,3).
Te bewijzen:
is een parallellogram.
Bewijs:
In de driehoeken
is
=
en
=
. Bovendien is ∠
=∠
(overstaande hoeken
bij twee snijdende lijnen). De driehoeken
en
hebben dus twee zijden en de ingesloten hoek gelijk. Ze zijn
dus congruent. Hieruit volgt: ∠
=∠
, dus:
// .

Op overeenkomstige wijze tonen we aan dat de driehoeken
en
congruent zijn, waaruit volgt:
// .
De zijden van de vierhoek zijn dus twee-aan-twee evenwijdig, zodat de vierhoek een parallellogram is.
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Eigenschap 4. Een vierhoek is een parallellogram, als twee zijden gelijk en evenwijdig zijn.
Onderstelde:
=
;
// . (fig. 17,2).
Gestelde:
is een parallellogram.
Bewijs:
We trekken de diagonaal
. Daar
//
is ∠
=∠
.
De driehoeken
en
hebben dus twee zijden en de ingesloten hoek gelijk; ze zijn dus
congruent. Hieruit volgt: ∠
=∠
. Dit zijn verwisselende binnenhoeken bij de snijding van
en
door de lijn
, dus
// . De zijden van de vierhoek zijn dus twee-aan-twee
evenwijdig; dit is dus een parallellogram.
Samenvatting van de eigenschappen der vierhoeken.
1.
2.
3.

Van de parallellogrammen:
In een parallellogram zijn de overstaande hoeken gelijk; de overstaande zijden gelijk; delen de
diagonalen elkaar middendoor.
Van de rechthoeken:
In een rechthoek zijn de diagonalen gelijk.
Van de ruiten:
In een ruit staan de diagonalen loodrecht op elkaar en delen de hoeken middendoor.

Omgekeerde eigenschappen.
Een vierhoek is een parallellogram als:
1.
de overstaande hoeken gelijk zijn.
2.
de overstaande zijden gelijk zijn
3.
de diagonalen elkaar middendoor delen.
4.
twee zijden gelijk en evenwijdig zijn.
Een parallellogram is een rechthoek als de diagonalen gelijk zijn.
Een parallellogram is een ruit als:
1.
de diagonalen loodrecht op elkaar staan.
2.
de diagonalen de hoeken middendoor delen.
Voorbeeld: in driehoek
Verleng
met een stuk

Fig. 17,4.

is het midden van
; het midden van
.
=
.
1e. Bewijs dat vierhoek
een parallellogram is.
Bewijs:
=
en
=
, de diagonalen delen
elkaar middendoor, waaruit volgt dat vierhoek
een parallellogram is.
2e. Bewijs dat
een parallellogram is.
Bewijs: Bewezen is dat vierhoek
een parallellogram is, waaruit volgt dat
//
dus ook
//
en verder dat
=
, maar
=
dus
=
. In vierhoek
is
gelijk en evenwijdig
, dus is vierhoek
een parallellogram.
Gevraagd: Welk verband bestaat er tussen
en
?
Oplossing: Daar
een parallellogram is, is
=
. Nu is
=
, waaruit volgt
=½ .

Oplossingen inzenden van de opgaven 86 t/m 90.
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18,1 Trapezium
Definities.
Een trapezium is een vierhoek waarvan slechts twee zijden evenwijdig lopen.
De langste van de twee evenwijdige zijden heet de basis, de niet evenwijdige zijden de benen of de
opstaande zijden en de afstand van de evenwijdige zijden de hoogte van het trapezium.
Zijn de opstaande zijden gelijk, dan heet het trapezium gelijkbenig; zijn de opstaande zijden
ongelijk, dan heet het ongelijkbenig. Staat een der benen loodrecht op de evenwijdige zijden, dan heet
het trapezium rechthoekig (fig. 18,1).

a
Fig.18,1. a: ongelijkbenig trapezium;

b
b: gelijkbenig trapezium;

c
c: rechthoekig trapezium.

Eigenschappen.
Eigenschap 1, In een gelijkbenig trapezium zijn de hoeken aan de basis gelijk.

Fig. 18,2.

Gegeven:
// ;
=
(fig. 18,2).
Te bewijzen: ∠ = ∠ .
Bewijs:
We trekken
// . Nu is
een parallellogram (twee paar evenwijdige zijden) en
is ∆
gelijkbenig (
=
=
, dus:
=
). In de gelijkbenige Driehoek is ∠ =
∠
en ∠
= ∠ (overeenkomstige hoeken),
dus ∠ = ∠ .
Gevolg: In een gelijkbenig trapezium zijn de hoeken
aan de kleinere evenwijdige zijde eveneens gelijk.

Eigenschap 2. In een ongelijkbenig trapezium zijn de hoeken aan de basis ongelijk, de grootste hoek
ligt aan de kleinere opstaande zijde.
Gegeven:
// ;
>
(fig. 18,3).
Te bewijzen: ∠ > ∠ .
Bewijs:
We trekken
// . Nu is
een parallellogram (twee paar evenwijdige zijden).
=
, dus
>
. In ∆
ligt tegenover de
grotere zijde een grotere hoek, dus ∠
>∠ .
Maar ∠
= ∠ (overeenkomstige hoeken), dus:
∠ >∠ .
Fig. 18,3.
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Eigenschap 3. In een gelijkbenig trapezium zijn de
diagonalen gelijk.

Fig. 18,4.

Gegeven:
// ,
=
(fig. 18,4).
Te bewijzen:
=
.
Bewijs:
We bewijzen dat de driehoeken
en
congruent zijn. Ze hebben
gemeen;
=
;∠
=∠
. De driehoeken hebben
dus twee zijden en de ingesloten hoek gelijk; ze zijn
dus congruent. De derde zijde hebben ze dus ook
gelijk, derhalve is:
=
.

Eigenschap 4. Als in een trapezium de diagonalen
gelijk zijn, is het gelijkbenig.

Fig. 18,5.

Gegeven:
// ;
=
(fig. 18,5).
Te bewijzen:
=
Bewijs:
We maken een driehoek, waar de
gegeven diagonalen als zijden voorkomen.
Daartoe trekken we
// . Dan is
een
parallellogram (twee paar evenwijdige zijden).
Hierbij is
=
=
.
∆
is dus gelijkbenig, dus ∠ = ∠
.
Maar ook is ∠
= ∠ (overeenkomstige hoeken).
Daaruit volgt: ∠
=∠
. De driehoeken
en
hebben de zijde
gemeen,
=
,
terwijl de ingesloten hoeken
en
gelijk zijn.
Deze driehoeken zijn dus congruent.
Daaruit volgt:
=
.

We zullen het hoofdstuk der vierhoeken afsluiten door een opgave over deze stof uit te werken
Opgave: Uit een punt gelegen op de basis van een gelijkbenige driehoek trekt men lijnen evenwijdig
aan de benen tot zij deze snijden. Bewijs dat de som van deze lijnen gelijk is aan een been.
Gegeven:
=
;
// ;
//
(fig. 18,6).
Te bewijzen:
+
=
(of =
).
Bewijs:
Daar
=
is ∠ = ∠ . De lijn
loopt evenwijdig aan
dus ∠ = ∠
, maar
dan is ook ∠ = ∠
, waaruit volgt dat ∆
gelijkbenig is, dus:
=
.
Daar
//
en
//
is de vierhoek
een
parallellogram, waaruit volgt dat
=
.
We kunnen na optelling zeggen dat:
+
=
+
maar
+
=
, dus:
=
+ , hetgeen we moesten bewijzen.
Fig. 18,6.

Oplossingen inzenden van de opgaven 91 t/m 95.
Volgende week de oplossingen inzenden van de opgaven 96 t/m 100.
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Veelhoeken

19,1. Veelhoeken en diagonalen
Een deel van een plat vlak, ingesloten door meer dan drie rechte lijnen, heet veelhoek.
Naar het aantal zijden spreekt men van vierhoeken, vijfhoeken, zeshoeken, enz.; in het algemeen van
n-hoeken.
Een veelhoek heeft evenveel hoekpunten als hoeken en als zijden.
De lijnen, die twee niet-aanliggende hoekpunten verbindt, heten diagonalen. Trekt men in een
veelhoek (fig. 19,1) alle diagonalen vanuit één hoekpunt , dan kan men geen diagonaal trekken naar
het hoekpunt zelf en ook niet naar de beide aanliggende hoekpunten. Het aantal diagonalen is dus 3
minder dan het aantal hoekpunten. Het aantal diagonalen dat in een -hoek vanuit één hoekpunt kan
worden getrokken is dus − 3. Zou men op deze
wijze vanuit ieder hoekpunt − 3 diagonalen trekken,
dan verkrijgt men iedere diagonaal tweemaal.
De diagonaal
komt voor onder de diagonalen vanuit het hoekpunt , maar ook onder de diagonalen
vanuit het hoekpunt . Het totale aantal diagonalen
Fig. 19,1.
dat men in een -hoek kan trekken bedraagt dus:
½ ( − 3)

19,2. Verdeling van een veelhoek in driehoeken.

Trekt men in een veelhoek uit één hoekpunt alle diagonalen, dan wordt de veelhoek in
driehoeken verdeeld (fig. 19,1). Links van iedere diagonaal ligt één driehoek. Rechts van de meest
rechtse diagonaal ligt echter ook nog een driehoek. Het aantal driehoeken is dus één meer dan het
aantal diagonalen, dus − 2.
De hoeken van deze driehoeken vormen samen de hoeken van de veelhoek.
De som van de hoeken van een -hoek is dus ( − 2) × 180°.
19,3. Eigenschappen van veelhoeken

Eigenschap 1. Eén zijde van een veelhoek is kleiner dan de som van de andere zijden.
Gegeven:
is een willekeurige veelhoek (fig. 19,1).
Te bewijzen:
<
+
+
+
+
+ .
Bewijs:
We trekken uit het hoekpunt alle − 3 diagonalen. In iedere driehoek is één zijde
kleiner dan de som der beide andere zijden. We hebben nu:
in ∆
in ∆
in ∆
in ∆
in ∆

+

:
:
:
:
:

+
+

<
<
<
<
<

+
+

+
+
+
+
+

+
+

opgeteld
<
=

<

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
(aftrekken)
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19,4. Congruentie van veelhoeken
We noemen twee veelhoeken congruent, als ze zo geplaatst kunnen worden dat ze elkaar
volkomen bedekken.
De zijden, hoeken en diagonalen, die bij het samenvallen van congruente veelhoeken elkaar
volkomen bedekken, heten gelijkstandige zijden, hoeken en diagonalen. Gelijkstandige zijden, hoeken
en diagonalen van congruente veelhoeken zijn gelijk. Zijn twee veelhoeken congruent, dan is dit ook
het geval met de driehoeken, waarin zij door gelijkstandige diagonalen kunnen worden verdeeld,
terwijl de congruente driehoeken in beide veelhoeken op dezelfde wijze aan elkaar sluiten.
Ook het omgekeerde hiervan is waar. Zijn de driehoeken, waarin twee veelhoeken door de diagonalen
uit een hoekpunt verdeeld kunnen worden twee-aan-twee congruent, terwijl die congruente driehoeken
in beide veelhoeken op dezelfde wijze aan elkaar sluiten, dan zijn ook de veelhoeken congruent.
Om de congruentie van veelhoeken te bewijzen, is het dus slechts nodig, de congruentie te bewijzen
van de driehoeken, waaruit de veelhoeken zijn samengesteld. Als voorbeeld bewijzen we de volgende
eigenschappen.
Eigenschap 1. Twee parallellogrammen zijn congruent, als zij één zijde en de diagonalen gelijk
hebben.
Gegeven:
en
zijn parallellogrammen;
=
;
=
(fig. 19,2),
Te bewijzen:
≅
.
Bewijs:
Omdat in een parallellogram de diagonalen elkaar middenFig. 19,2.
door delen en de diagonalen in de
gegeven parallellogrammen twee-aantwee gelijk zijn, zijn de helften van de diagonalen ook gelijk:
=
en
=
. De driehoeken
en
hebben de drie zijden gelijk en zijn dus congruent. Hieruit volgt: ∠
=∠
.
De driehoeken
hebben twee zijden en de ingesloten hoek gelijk en zijn dus congruent.
Eveneens is ∆
≅∆
. De diagonalen
en
verdelen de parallellogrammen in twee driehoeken, die twee-aan-twee congruent zijn en op dezelfde wijze aan elkaar sluiten. De parallellogrammen zijn dus congruent.
Eigenschap 2. Twee trapeziums zijn congruent, als zij de vier zijden gelijk hebben.
Gegeven:
// ;
// ;
=
;
=
;
=
;
=
(fig. 19,3).
Te bewijzen:
≅
.
Bewijs:
We verdelen de
trapeziums door de diagonalen
en
in twee driehoeken.
We bewijzen nu ∆
≅∆
en
Fig. 19,3.
∆
≅
. We trekken nu
//
en // . De vierhoeken
en
zijn parallellogrammen. Hieruit volgt:
=
en
=
, en daar
=
, is
ook
= . Eveneens blijkt:
=
en daar
=
, is ook
= . De driehoeken
en
hebben de drie zijden gelijk en zijn dus congruent. Hieruit volgt: ∠ = ∠ . Daar
=
en
=
, hebben de driehoeken
en
twee zijden en de ingesloten hoek gelijk; ze zijn dus
congruent. Daaruit volgt:
=
. De driehoeken
en
hebben dus de drie zijden gelijk en
zijn daarom congruent. De diagonalen
en
verdelen de trapeziums dus in driehoeken, die tweeaan-twee congruent zijn en op dezelfde wijze aan elkaar sluiten; de trapeziums zijn daarom congruent.
Oplossingen inzenden van de opgaven 101 t/m 107.
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Het construeren van figuren

20,1. De cirkel
Een cirkel of cirkelomtrek is een gesloten kromme lijn, waarvan alle punten in hetzelfde vlak
liggen en even ver verwijderd zijn van een in dat vlak gelegen punt. Dit punt heet middelpunt.
Onder een cirkel verstaat men ook wel het deel van een plat vlak dat door een cirkelomtrek
wordt begrensd.
De afstand van een punt van de cirkelomtrek tot het middelpunt heet de straal van de cirkel.
Alle stralen van een cirkel zijn even groot.
We tekenen een cirkel met behulp van een passer.
Een rechte lijn die twee punten van een cirkel verbindt, heet koorde (fig. 20,1 de lijn
).

Fig. 20,1.

Een koorde, die door het middelpunt gaat,
heet middellijn (bv. de lijn
).
Een middellijn is tweemaal zo lang als een
straal. Alle middellijnen zijn dus ook even
groot.
Een deel van een cirkelomtrek heet cirkelboog
kortweg boog.
Eigenschap 1. Elke middellijn is groter dan
een koorde, die niet door het middelpunt gaat.
Gegeven:
>
(fig. 20,1).
Bewijs: Elke middellijn is gelijk aan de som
van twee stralen, dus
=
+
.

In ∆
is
+
>
, dus is ook
>
.
Eigenschap 2. Wanneer de afstand van de middelpunten van twee cirkels kleiner is dan de som van de
stralen en groter dan het verschil, dan hebben die cirkels twee punten gemeen.
Gegeven:
Te bewijzen:

<
+
;
>
−
(fig. 20,2).
cirkel snijdt cirkel in
twee punten.

<
+
=
afgetrokken
<
Hieruit volgt, dat het punt binnen de cirkelomtrek ligt.
Ook is:
>
−
=
opgeteld:
>

Bewijs:

Fig. 20,2.

Hieruit volgt dat het punt buiten de cirkelomtrek ligt.
Men kan geen lijn van een punt binnen de cirkelomtrek naar een punt buiten de cirkelomtrek
trekken, zonder dat deze lijn de omtrek van cirkel snijdt. De punten en liggen op de omtrek van
cirkel . De cirkel moet dus de cirkel snijden. Dit snijpunt moet buiten de middellijn
liggen.
Uit de symmetrie volgt dat er dan twee snijpunten zijn, een boven en een beneden de lijn
.

R.T.
40 Vl. M.

Nadruk verboden

20,2. Grondconstructies
Onder het construeren van een meetkundige figuur verstaan we het samenstellen van een
figuur, uitsluitend met behulp van passer en liniaal. Een aantal vrij eenvoudige constructies, waarbij
een lijn of een hoek wordt geconstrueerd, die aan bepaalde voorwaarden voldoet, noemen we
grondconstructies. Andere constructies worden altijd tot een of meer van deze grondconstructies
teruggebracht.
Grondconstructie 1. Een hoek te construeren van gegeven grootte als het hoekpunt en een been
gegeven zijn.
Gegeven:
∠ , het hoekpunt en het been
.
Gevraagd:
Een hoek te construeren gelijk ∠ , waarvan het hoekpunt is en
een been.
Constructie:
(fig. 20,3). Beschrijf met de passer een cirkelboog met als middelpunt en met een
willekeurige straal, die de benen van ∠ in de
punten en snijdt.
Beschrijf met dezelfde passeropening, (dus
met dezelfde straal) een cirkelboog
met
als middelpunt. Beschrijf met als middelpunt en de koorde
als straal een cirkelS
boogje, dat de boog
in snijdt.
Verbind met . Nu is
het andere been
van de gevraagde hoek.
De gevraagde hoek is
.
Bewijs: Verbindt men met , dan zijn de
Fig. 20,3.
driehoeken
en
congruent;
=
= ;
= ; de driehoeken hebben
dus de drie zijden gelijk. Hieruit volgt ∠ = ∠ .
Grondconstructie 2. Door een gegeven punt buiten een gegeven lijn een lijn te trekken evenwijdig aan
de eerste
Gegeven: Het punt en de lijn
(fig. 20,4).
Gevraagd: Door een lijn te trekken // .
Constructie: Twee lijnen zijn evenwijdig, als
ze zodanig door een derde lijn worden gesneden, dat bv. twee verwisselende binnenhoeken
gelijk zijn. Verbind met een willekeurig
punt van de lijn
. Construeer nu ∠
=
Fig. 20,4.
∠
(grondconstructie 1). Dan is
// .
Grondconstructie 3. Een gegeven hoek middendoor te delen.
Gegeven: ∠
(fig. 20,5).
Gevraagd: De bissectrix van ∠
.
Constructie: Zet (met de passer) op de benen
van ∠
twee willekeurige, maar gelijke
stukken
en
af. Beschrijf met dezelfde
of een andere passeropening twee gelijke cirkelboogjes met en als middelpunt, die
elkaar in snijden. De lijn
is de gevraagFig. 20,5.
de bissectrix.

Bewijs: Trek
en . De driehoeken
Dus ∠
=∠
.

Oplossingen inzenden van de opgaven 108 t/m 112.

hebben gelijke zijden en zijn dus congruent.
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21,1. Het construeren van figuren (vervolg)
Grondconstructie 4.
In een gegeven punt van een lijn een loodlijn
op te richten.
Gegeven: De lijn
en het punt op deze
lijn (fig. 21,1).
Gevraagd: In het punt een loodlijn op te
richten.
Constructie: De opgave is: de gestrekte hoek
middendoor te delen. De constructie en
het bewijs verlopen op dezelfde wijze als bij

Fig. 21,1.
constructie 3 van de vorige les.

Grondconstructie 5. Een lijn van gegeven lengte loodrecht middendoor te delen.
Gegeven: De lijn
(fig. 21,2).
Gevraagd:
loodrecht middendoor te delen.
Constructie: Beschrijf twee cirkelboogjes met
als middelpunt en met gelijke , doch
willekeurige straal, die elkaar in snijden (de
straal moet groter zijn dan de helft van
).
Beschrijf eveneens twee met en als
middelpunt en dezelfde of een andere straal
als voor het punt , die elkaar aan de andere
zijde van
in snijden. De lijn
deelt nu
loodrecht middendoor.

Fig. 21,2.

Bewijs: ∆
is gelijkbenig, dus ∠
=∠
.∆
en ∆
hebben drie zijden gelijk; ze zijn
dus congruent. Hieruit volgt: ∠
=∠
. Nu is ∆
≅∆
, want ze hebben een zijde en de
beide aanliggende hoeken gelijk. Hieruit volgt:
=
en ∠
=∠
= 90° (want ze zijn
samen 180°). De lijn
deelt dus de lijn
loodrecht middendoor.
Opmerking: Gewoonlijk neemt men voor het bepalen van
dezelfde straal; dan behoeft men
maar twee cirkelbogen te trekken (fig. 21,3a). Men kan ook het punt aan dezelfde kant van de lijn
nemen als het punt . (fig. 21,3b). Dit wordt gedaan, als het ongewenst of onmogelijk is aan de
andere zijde van
iets te tekenen.

Fig. 21,3.

a

b
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Grondconstructie 6. Uit een punt buiten een lijn een loodlijn op die lijn neer te laten.
Gegeven: Het punt en de lijn
.
Gevraagd: Door een lijn te trekken die
loodrecht op
staat.
Constructie: Beschrijf met als middelpunt
een cirkelboog, die de lijn
in de punten
en snijdt. Beschrijf twee cirkelboogjes
met gelijke stralen en en als middelpunten, die elkaar in snijden.
De lijn
is de gevraagde lijn.
Bewijs: Het bewijs komt overeen met dat van
grondconstructie 5.

Fig. 21,4.
21,2. Het construeren van driehoeken.

Met de vijf congruentiegevallen van driehoeken komen vijf grondconstructies van
driehoeken overeen. Als van een driehoek drie elementen gegeven zijn, waarbij minstens één zijde,
kunnen we de driehoek construeren.
Constructie 1. Een driehoek te construeren, waarvan één zijde en de twee aanliggende hoeken zijn
gegeven.
Gegeven: De zijde en de hoeken en
(fig. 21,5).
Gevraagd: Een driehoek te construeren waarvan een zijde en en de beide aanliggende hoeken zijn.
Constructie: We tekenen een lijn
=
Fig. 21,5.
(fig.21,6) en construeren in de uiteinden de
hoeken en . De benen van deze hoeken snijden elkaar in .
Nu is ∆
de gevraagde driehoek.
Constructie 2. Een driehoek te construeren, waarvan één zijde,
één aanliggende en één overstaande hoek zijn gegeven.

Fig. 21,6.

Fig. 21,7.

Gegeven: De zijde en de hoeken en (fig. 21,7).
Gevraagd: Een driehoek te construeren, waarvan een zijde is, een aanliggende en de overstaande
hoek.
Constructie: We construeren de hoek en door ∠ naast ∠ te leggen.
Nu is ∠ het supplement van ∠ + ∠ (fig. 21,8).
Nu is de constructie tot de vorige teruggebracht.
Fig. 21,8.
Oplossingen inzenden van de opgaven 113 t/m 118.
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Fig. 22,5.
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Constructie 3. Een driehoek te construeren, waarvan twee
zijden en de ingesloten hoek zijn gegeven.
Gegeven: De zijden en en de hoek (fig. 22,1).
Gevraagd: Een driehoek te construeren, waarvan en zijden
zijn en waarbij ∠ de ingesloten hoek is.
constructie: Teken een hoek = en pas op het ene been
een stuk
= af (fig. 22,2). Verbind en . Nu is ∆
de gevraagde driehoek.
Constructie 4. Een driehoek te construeren, waarvan de drie
zijden zijn gegeven.
Gegeven: De lijnen , en (fig. 22,3).
Gevraagd: Een driehoek te construeren, waarvan , en de
zijden zijn.
Constructie: Trek een lijn
gelijk aan de gegeven lijn
(fig. 22,4). Beschrijf met als middelpunt een cirkelboogje
met als straal en met als middelpunt een cirkelboogje met
als straal. Verbind het snijpunt
en ; nu is ∆
de gevraagde driehoek.
Discussie a: De cirkels snijden elkaar ook nog in een punt
beneden de lijn
. Doch de driehoek
is congruent met
∆
.
b: De constructie is alleen mogelijk, als ieder der gegeven
zijden kleiner is dan de som en groter dan het verschil der
beide andere. Is dit niet het geval, dan snijden de cirkelbogen
elkaar niet en bestaat het punt niet.
Constructie 5a: Een driehoek te construeren, waarvan twee
zijden zijn gegeven en de hoek tegenover de kleinste van de
twee.
Gegeven: De lijnen en ( < ) en de hoek (fig. 22,5).
Gevraagd: Een driehoek te construeren, waarvan en zijden
zijn en de hoek tegenover .
Constructie: Teken een hoek
= . Pas op het been
een stuk
= af. Beschrijf met als middelpunt een
cirkelboog met als straal. Deze snijdt het been
in twee
punten: en .
Verbind met . De beide driehoeken
en
voldoen aan het gevraagde (fig. 22,6).
Discussie: Is groter dan de loodlijn
uit op
neergeLaten, dan voldoen twee driehoeken; is gelijk aan deze
loodlijn, dan voldoet één driehoek, die rechthoekig is in ;
is kleiner dan deze loodlijn, dan voldoet geen enkele
driehoek.
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Constructie 5b. Een driehoek te construeren, waarvan twee zijden zijn gegeven en de hoek tegenover
de grootste van die twee.
Gegeven: De lijnen en ( > ) en de hoek (fig. 22,7).
Gevraagd: Een driehoek te construeren, waarvan en zijden
zijn en de hoek tegenover .
Constructie: (fig.22,8). Teken een hoek
= .
Pas op het been
een stuk
= af. Beschrijf met als
middelpunt een cirkelboog met als straal.
Deze snijdt het been
in een punt .
Verbind en . Nu is ∆
de gevraagde driehoek.
Fig. 22,7.

Discussie: De cirkelboog snijdt het verlengde van
nog in
een punt . De driehoek
voldoet echter niet;
is
het supplement van de gegeven hoek .
Is ∠ = 90°. Dan voldoet ∆
wel, doch
deze driehoek is in dit geval congruent met
∆
.
Opmerkingen.

De constructies 5 en 5 komen
overeen met het 5e congruentiegeval.
Daar was de beperking gemaakt:
“mits de hoek tegenover de andere
Fig. 22,8.
zijde van dezelfde soort is”. Uit de
constructies 5 en 5 blijkt dat deze
beperking niet nodig is als de gegeven hoek tegenover de grootste der twee gegeven zijden ligt, omdat
met de gegevens van constructie 5 er twee driehoeken zijn, die voldoen.
1.

2.

Uit de voorgaande constructies blijkt, dat er voor het construeren van een driehoek drie
onderling onafhankelijke gegevens nodig zijn, evenals er drie onderling onafhankelijke
gelijke elementen moeten zijn voor de congruentie van twee driehoeken.

Bij slechts twee gegevens zijn er oneindig veel driehoeken, die voldoen, omdat men
dan een derde gegeven willekeurig kan aannemen.
De constructie is dan onbepaald.
Zijn er vier (of meer) gegevens, dan kan de driehoek reeds met drie ervan worden
geconstrueerd. Het zou dan al zeer toevallig zijn, als de driehoek ook met het vierde gegeven
overeenkomt. In het algemeen is de constructie dus niet mogelijk, als er vier of meer
gegevens zijn.
Oplossingen inzenden van de opgaven 119 t/m 123.
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23,1. Constructie met behulp van een meetkundige analyse
Soms kan uit de gegevens de figuur niet onmiddellijk worden samengesteld. Men tracht dan
uit de gevraagde figuur een andere af te leiden die met behulp van de gegevens kan worden geconstrueerd en leidt uit deze figuur de gevraagde figuur af. Men noemt dit construeren met behulp van een
meetkundige analyse.
Hier volgen enkele voorbeelden.
Voorbeeld 1. Een driehoek te construeren, waarvan de basis, de kleinste basishoek en het verschil van
de opstaande zijden gegeven zijn.
Analyse: Is ∆
(fig.23,1) de gevraagde,
dan is, als
=
, het stuk
het gegeven
verschil van de opstaande zijden.
We verbinden met . Van ∆
is nu
gegeven: de zijden
en
en de ingesloten
hoek
. Deze driehoek kan dus worden
geconstrueerd. Verlengen we nu
en
construeren we ∠
=∠
, dan wordt de
gevraagde driehoek gevonden.
Fig. 23,1.
Gegeven: De lijnen en en de hoek
(fig. 23.2).
Gevraagd: Een driehoek te construeren waarvan de basis, het verschil van de opstaande zijden en de kleinste basishoek is.
Constructie: (fig. 23,3). Teken de hoek en
pas op het ene been een stuk
= af en op
het andere been een stuk
= .
Verbind en . Construeer ∠
=∠
.
Fig.23,2.
∆
is nu de gevraagde driehoek.
Voorbeeld 2. Een driehoek te construeren
waarvan de omtrek en twee hoeken zijn
gegeven.
Analyse. Onderstel, dat
de gevraagde
driehoek is (fig. 23,4).Verlengt men
aan
de ene zijde met een stuk
=
en aan de
andere zijde met een stuk
=
en verbinden we met , dan ontstaat de driehoek
. Deze kunnen we construeren. De basis
is gegeven: ∠ = ½ ∠
, ∠ =½∠
.
Fig. 23,3.
Uit ∆
kunnen we de gevraagde driehoek
afleiden. ∆
is gelijkbenig. Delen we de
basis
loodrecht middendoor, dan gaat de
deellijn door de top . Eveneens gaat de
middelloodlijn van
door .
Gegeven: De lijn 2 en de hoeken en
(fig. 23,5).
Gevraagd: Een driehoek te construeren, waarvan de omtrek 2 is en waarvan en twee
Fig. 23,4.
hoeken zijn.
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Constructie: (fig.23,6). Trek de lijn
=2
en construeer in de uiteinden hoeken gelijk
aan ½ en ½ . Daardoor ontstaat ∆
.
Deel nu
en
loodrecht middendoor.
De loodlijnen snijden
in en .
∆
is dan de gevraagde.

23,2. Het construeren van veelhoeken

Een veelhoek kunnen we beschouwen
als opgebouwd uit driehoeken. Moeten we een
veelhoek construeren, dan trachten we de driehoeken te construeren waaruit de veelhoek is
opgebouwd.

Fig. 23,6.

Fig. 23,7.

Fig. 23,8.

Oplossingen inzenden van de opgaven 126 t/m 130.

Voorbeeld: Construeer een ruit, als een scherpe hoek, de som van een diagonaal en een
zijde gegeven zijn.
Analyse: Een ruit (fig. 23,7) wordt door de
diagonaal
in twee congruente driehoeken
verdeeld. We verlengen
met een stuk
=
. Nu is
= de som van een diagonaal en een zijde. Van de driehoek
zijn
bekend:
,∠
=½∠
en ∠
=
=½∠
=¼∠
. We kunnen de driehoek
dus construeren:
één zijde, nl.
is gegeven, alsmede de beide
aanliggende hoeken. Uit ∆
kunnen we de
ruit afleiden.
Gegeven: De lijn en de hoek (fig. 23,8).
Gevraagd: Een ruit te construeren, waarvan
een scherpe hoek is en de som van een
diagonaal en een zijde.
Constructie: We tekenen de rechte lijn
(fig. 23,7) en construeren in het ene uiteinde
een hoek
= ½ , in het andere uiteinde
een hoek
= ¼ . Daarmee is de driehoek
verkregen. We beschrijven nu een cirkelboog met als middelpunt en
als straal.
De snijdt
in een punt . Met en als
middelpunt beschrijven we ook cirkelboogjes
met
als straal. Deze snijden elkaar in .
We trekken nu
en
, waarmee de ruit is
voltooid.
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Evenredigheid van lijnen

24,1. Verhouding van lijnen
Meet men een lijn van 32 cm en een lijn van 24 cm met een lijn van 1 cm, dan blijkt, dat
deze maat op de eerste lijn 32 keer en op de tweede lijn 24 keer begrepen is. Meet men met een maat
van 2 cm, dan vindt men 16 en 12 keer; meet men met een maat van 4 cm, dan vindt men 8 en 6 keer.
De verhouding van de lengten der beide lijnen kunnen we schrijven als 32: 24 (32 staat tot 24) of als
16: 12 of als 8 ∶ 6 of als 4 ∶ 3.
De beide gevallen noemen we de termen van de verhouding; het eerste getal heet de eerste of
voorgaande term; het tweede getal heet de tweede of volgende term.
Het quotiënt der termen noemen we het verhoudingsgetal; in ons voorbeeld is dit .
Dit verhoudingsgetal kan een geheel getal zijn, nl. als de ene lijn juist een geheel aantal
malen op de andere kan worden afgepast. Ook kan het best een breuk zijn, zoals in bovenstaand
voorbeeld. Dan is er een kleinere maat, die op ieder der lijnen een geheel aantal malen kan worden
afgepast..
Twee verhoudingen heten gelijk, als het verhoudingsgetal hetzelfde is.
Hieruit volgt dat een verhouding niet verandert, als we beide termen door eenzelfde getal delen of met
eenzelfde getal vermenigvuldigen.
24,2. Evenredigheid van lijnen
Eigenschap 1. Als enige evenwijdige lijnen van een snijlijn gelijke stukken afsnijden, dan snijden ze
van elke andere snijlijn gelijke stukken af.
Gegeven:
// // // // ;
=
=
=
(fig. 24,1).
Te bewijzen:
=
=
=
.
Bewijs: Als we moeten bewijzen dat lijnen gelijk zijn,
Trachten we altijd deze lijnen in congruente driehoeken te verkrijgen. Daartoe trekken we vanuit
, , , lijnen evenwijdig aan de lijn .
Daardoor ontstaan vier parallellogrammen.
In een parallellogram zijn de overstaande zijden
gelijk, dus
=
,
=
,
=
,
= .
Doch daar
=
=
= , is ook
=
=
Fig. 24,1.
=
=
.
Bovendien is: ∠
=∠
=∠
=∠
en
∠
=∠
=∠
=∠
.
Gevolg: Met behulp van deze eigenschap kunnen we
een lijn in een aantal gelijke delen verdelen. Om bv.
de lijn
(fig. 24,2) in drie gelijke delen te verdelen
trekken we een lijn
. Hierop passen we vanuit
drie gelijke stukken af:
=
=
.
We verbinden met en trekken door en lijnen
Fig. 24,2.
evenwijdig aan
. Deze lijnen verdelen dan
in
drie gelijke delen.
Eigenschap 2. Als drie evenwijdige lijnen worden gesneden door twee andere lijnen, dan is de
verhouding van de stukken op de ene snijlijn gelijk aan de verhouding van de stukken op de andere
snijlijn.
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Gegeven:
// //
(fig. 24,3).
Te bewijzen:
:
=
: .
Bewijs: Om de verhouding van
tot
te bepalen
moeten we beide lijnen met dezelfde maat meten.
We kiezen hiertoe een klein lijnstukje dat we op
afpassen zo vaak als het gaat. Eveneens passen we het
op
af. Onderstel, dat het op
maal gaat en op
maal. Door al de deelpunten, die daarbij
ontstaan, trekken we lijnen evenwijdig aan
.
Deze lijnen snijden van
gelijke stukken af en

Fig. 24,3.
van

even grote stukken. Dit betekent:
∶
= ∶ en
∶
= ∶ . Hieruit volgt:
∶
=
∶
.
Deze eigenschap wordt de hoofdeigenschap van de evenredigheid van lijnen genoemd.
De gelijkheid van twee verhoudingen noemen we een evenredigheid. De verschillende
eigenschappen, die in de rekenkunde gelden voor evenredigheden, gelden ook hier. Zo volgt uit de
evenredigheid
∶
=
∶
o.a.
∶
=
∶
(de middelste termen verwisseld);
∶
=
∶
en
∶
=
∶
(de som van de termen van de eerste verhouding staat tot
de som van de termen van de tweede verhouding als de eerste term staat tot de derde, of als de tweede
term staat tot de vierde).
Eigenschap 3. Als drie lijnen, waarvan er twee evenwijdig zijn door twee andere lijnen zo worden
gesneden, dat de stukken op de ene snijlijn evenwijdig zijn met de gelijk gelegen stukken op de
andere, dan loopt ook de derde evenwijdig met de eerste twee.
Deze eigenschap is de omgekeerde van de hoofdeigenschap (eigenschap 2).

Fig. 24,4.
gelijk, dus:

=

, d.w.z.

moet met

Gegeven:
// ;
∶
=
∶
(fig. 24,4).
Te bewijzen:
// // .
Bewijs:
Was
niet evenwijdig aan
en
, dan zou men door een andere lijn kunnen trekken, evenwijdig aan
, die
niet in
maar bv. in snijdt. Dan zouden we drie evenwijdige
lijnen hebben,
,
en
, gesneden door
en
. Volgens eigenschap 2 is dan:
∶
=
∶
.
Doch er is ondersteld:
∶
=
∶
.
Deze twee evenredigheden hebben drie overeenkomstige termen gelijk, de vierde termen zijn dus ook
samenvallen. Derhalve:
is evenwijdig aan
en
.

Opmerking: We maken bij de evenredigheid van lijnen vaak gebruik van verschillende eigenschappen
der evenredigheden. Zo ook van de eigenschap:
In een evenredigheid is het product van de uiterste termen gelijk aan dat van de middelste.
Hierbij verstaan we onder het product van twee lijnen het product van de getallen, die aanwijzen,
hoeveel maal een bepaalde lengte-eenheid op elk van de twee lijnen is begrepen. Zo volgt uit:
:
=
:
(fig. 24,4).
×
×
=
×
, dus:
=
. Is bv.
= 12
,
= 27
,
= 15
,
dan is

=

×

= 33

.

Oplossingen inzenden van de opgaven 131 t/m 134.
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25,1. Evenredigheid van lijnen in een driehoek
Eigenschap 1. Een lijn evenwijdig aan een zijde van een driehoek verdeelt de andere zijden of zijn
verlengden in evenredige stukken.
Gegeven:
//
(fig. 25,1).
Te bewijzen:
∶
=
∶
.
Bewijs:
Trek door de top van de driehoek
een lijn evenwijdig aan
. Dan hebben we drie
evenwijdige lijnen, door twee lijnen gesneden.
Volgens les 24, eigenschap 2, worden door de drie
evenwijdige lijnen van de twee snijlijnen evenredige
stukken afgesneden. Hieruit volgt:
∶
=
∶
. Dit geldt zowel voor fig. 25,1a
als voor 25,1b. Door eigenschappen van de evenredigheden toe te passen, kunnen we deze evenredigheid in
a
b
verschillende vormen brengen:
∶
=
∶
,
∶
=
∶
,
∶
=
∶
,
∶
=
∶
,
Fig. 25,1.
∶
=
∶
.

Eigenschap 2. Als een lijn twee zijden van een driehoek of zijn verlengden in evenredige stukken
verdeelt, dan loopt hij evenwijdig aan de derde zijde.
Deze eigenschap is de omgekeerde van eigenschap 1. Op overeenkomstige wijze als
eigenschap 1, volgt uit les 24 eigenschap 2, volgt deze uit les 24 eigenschap 3.

Eigenschap 3. De lijn, die in een driehoek evenwijdig loopt aan een zijde, verhoudt zich tot die zijde
als het niet tussen de evenwijdige lijnen gelegen stuk van een andere zijde staat tot die andere zijde.
Gegeven:
//
(fig. 25,2).
Te bewijzen:
∶
=
∶
.
Bewijs:
Trek
// . Nu is
∶
=
∶
.
Daar
//
en
=
, is
een parallellogram,
dus is
=
, dus:
∶
=
∶
. Doch
∶
=
=
∶
, dus:
∶
=
∶
=
∶
.
Deze gelijkheid van drie verhoudingen noemen we een
aaneengeschakelde evenredigheid.
Gelijkvormigheid van driehoeken
Fig. 25,2.

25,2. Definitie van gelijkvormige driehoeken

In hoofdstuk 25,1, eigenschap 3. (fig. 25,2) hebben we
afgeleid dat een lijn
evenwijdig aan de basis van een driehoek
, een kleinere driehoek
afsnijdt, waarvan de zijden een aaneengeschakelde evenredigheid vormen met de zijden van de oorspronkelijke driehoek. De zijden van de ene driehoek vormen de voorgaande, die van de tweede de
volgende termen van de evenredigheid.
Twee driehoeken, waarvan de zijden van de eerste de voorgaande, die van de tweede,
noemen we gelijkvormige driehoeken.
De zijden, die hierbij de termen van een verhouding vormen, heten gelijkstandige zijden.
De hoeken en hoekpunten tegenover gelijkstandige zijden gelegen, heten gelijkstandige hoeken en
gelijkstandige hoekpunten. In plaats van het woord ‘gelijkvormig’ gebruikt men het teken ~
(‘congruent’ betekent gelijk en gelijkvormig, aangeduid door ≅).
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25,3. De gelijkvormigheidsgevallen
Gelijkvormigheidsgeval 1. Twee driehoeken zijn gelijkvormig als ze twee hoeken gelijk hebben.

Fig. 25,3.
heid (1) de zijden van ∆
De driehoeken
en

Gegeven: ∠ = ∠ ; ∠ = ∠ (fig. 25,3).
Te bewijzen: ∆
~∆
.
Bewijs:
We passen op
een stuk
=
af en trekken door een lijn
// .
Dan is ∆
~∆
, zodat
∶
=
∶
=
=
∶
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1).
Verder is
= ; ∠ =∠ ;
∠
= ∠ = ∠ . De driehoeken
en
hebben dus een zijde, een aanliggende en een
overstaande hoek gelijk; ze zijn dus congruent.
We mogen dus in de aaneengeschakelde evenredigvervangen door die van ∆
, zodat
∶
=
∶
=
∶ .
zijn dus gelijkvormig.

Gelijkvormigheidsgeval 2. Twee driehoeken zijn gelijkvormig als ze twee zijden evenredig en de
ingesloten hoek gelijk hebben.
Gegeven:
∶
=
∶ ; ∠ = ∠ (fig. 25,3).
Te bewijzen: ∆
~∆
.
Bewijs:
We nemen weer op
een stuk
= . We trekken
// .
Nu is ∆
~∆
, evenals in het vorige geval, zodat ook nu:
∶
=
∶
=
∶
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
We vergelijken de eerste en de laatste verhouding:
∶

Met de gegeven evenredigheid:
∶

=

=

∶

∶

.

Daar
=
hebben deze beide evenredigheden drie termen gelijk, dus de vierde termen zijn ook
gelijk, dus
= . De driehoeken
en
hebben twee zijden en de ingesloten hoek gelijk; ze
zijn dus congruent. In de evenredigheid (1) kunnen we nu de zijden van ∆
vervangen door die
van ∆
, zodat
∶
=
∶
=
∶ , dus ∆
~∆
.

Gelijkvormigheidsgeval 3. Twee driehoeken zijn gelijkvormig als zij twee zijden evenredig en de
hoeken over het grootste paar evenredige zijden gelijk hebben.
Gegeven:
∶
=
∶ ;
>
;
>
; ∠ = ∠ (fig. 25,3).
Te bewijzen: ∆
~∆
.
Bewijs:
We passen weer op
een stuk
=
af en trekken
// .
Dan is weer ∆
~∆
en geldt weer de aaneengeschakelde evenredigheid (1). We vergelijken
nu de laatste twee verhoudingen hiervan:
∶
=
∶
met de gegeven evenredigheid
∶
=
∶ , dan blijkt, dat drie overeenkomstige termen gelijk zijn. De vierde termen zijn dan ook gelijk, dus
= . De driehoeken
en
hebben nu twee zijden gelijk en de hoeken over het grootste paar gelijke zijden. Ze zijn dus
congruent. We kunnen dus in de evenredigheid (1) de zijden van ∆
vervangen door die van
∆
, waarna blijkt: ∆
~∆
..
Oplossingen inzenden van de opgaven: 135 t/m 139.
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26,1. Eigenschappen van gelijkvormige driehoeken
Eigenschap 1. In twee gelijkvormige driehoeken zijn de gelijkstandige hoeken gelijk.
Deze eigenschap is de omgekeerde van gelijkvormigheidsgeval 1 (les 25,3).
Gegeven:
∆
~∆
(fig. 25,3).
Te bewijzen: ∠ = ∠ ; ∠ = ∠ ; ∠ = .
Bewijs:
We nemen weer
=
en trekken
// . Dan is ∆
~∆
,
dus:
∶
=
∶
=
∶
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
Uit het onderstelde volgt:
∶
=
∶
=
∶
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
Vergelijken we de eerste twee verhoudingen van (1) en (2), dan blijkt, dat hiervan drie termen gelijk
zijn; de vierde termen zijn dus ook gelijk, nl.
= .
Door de laatste twee verhoudingen van (1) en (2) te vergelijken, blijkt dat
= .
De driehoeken
en
hebben nu gelijke zijden, zodat ∆
≅∆
.
Hieruit volgt: ∠ = ∠ ; ∠
= ∠ ; maar ∠
= ∠ (overeenkomstige hoeken bij twee
evenwijdige lijnen, gesneden door
), dus ∠ = ∠ .
De driehoeken hebben nu de derde hoeken ook gelijk, dus ∠ = ∠ .

Eigenschap 2. In twee gelijkvormige driehoeken zijn twee gelijkstandige zwaartelijnen evenredig met
twee gelijkstandige zijden.
Hetzelfde geldt voor de gelijkstandige hoogtelijnen en voor de gelijkstandige bissectrices.
Gegeven:
∆
~∆
;
=
;
=
(fig. 26,1).
Te bewijzen:
∶
=
∶ .
Bewijs:
Uit de gelijkvormigheid van ∆
en ∆
volgt: ∠ = ∠ ;
∶
=
∶ ,
dus ook:
∶
=½
∶½
=
∶ .
Van de driehoeken
en
zijn twee zijden
evenredig, terwijl ze de ingesloten hoek gelijk hebben.
Fig. 26,1.
Ze zijn dus gelijkvormig, zodat
∶
=
∶ .

Eigenschap 3. In twee gelijkvormige driehoeken verhoudt zich de som of het verschil van een zijde en
een hoogtelijn van de ene driehoek tot de som of het verschil van de gelijkstandige lijnen van de
andere driehoek als een paar gelijkstandige zijden.
Deze eigenschap volgt onmiddellijk uit de vorige, door toepassing van een eigenschap der
evenredigheden: uit ∶ = ∶ volgt: ( ± ) ∶ ( ± ) = ∶ .
Voorbeeld. Twee driehoeken zijn gelijkvormig als twee zijden en de hoogtelijnen op een van deze
zijden in de ene driehoek evenredig zijn met de overeenkomstige lijnen in de andere.
Gegeven:
∶
=
∶
=
∶ ;
⊥
;
⊥
(fig. 26,2).
Te bewijzen: ∆
~∆
.
Bewijs:
De rechthoekige driehoeken
en
hebben de hypotenusa en een rechthoekszijde
evenredig en zijn dus gelijkvormig (gelijkvormigheidsgeval 2). Hieruit volgt: ∠ = ∠ .
De driehoeken
en
hebben dan twee zijden
evenredig en de ingesloten hoek gelijk en dus gelijkFig. 26,2.
vormig (gelijkvormigheidsgeval 2).
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Voorbeeld 2. De diagonalen van een trapezium verdelen elkaar in stukken die evenredig zijn met de
aangrenzende evenwijdige zijden.
Gegeven:
//
(fig. 26,3).
Te bewijzen:
∶
=
∶
.
Bewijs:
In de driehoeken
en
is ∠
=∠
en ∠
=∠
(verwisselende
binnenhoeken), dus: ∆
~∆
, waaruit volgt:
∶
=
∶
.

Stelling 1. De bissectrice van een hoek van een
driehoek verdeelt de overstaande zijde in stukken, die
evenredig zijn met de aangrenzende zijden.

Fig. 26,3.

Gegeven: ∠
=∠
(fig. 26,4).
Te bewijzen:
∶
=
∶
.
Bewijs:
Verleng
en trek door een lijn
// . Volgens de eigenschap van voorbeeld 2 is in
het trapezium
:
∶
=
∶
.
Daar ∠
=∠
=∠
, is ∆
gelijkbenig,
dus
=
. In laatstgenoemde evenredigheid
kunnen we dus
vervangen door
, waarmee het
gestelde is bewezen.
Stelling 2. De buitenbissectrice van een driehoek
snijdt de overstaande zijde in een punt, waarvan de
afstanden tot de uiteinden van die zijde zich verhouden als de aangrenzende zijden.

Fig. 26,4.

Fig. 26,5.

Gegeven: ∠
=∠
(fig. 26,5).
Te bewijzen:
∶
=
∶ .
Bewijs:
Maak ∠
=∠
. Nu is
een
binnenbissectrice van ∆
.
Volgens de eigenschap van stelling 1 is nu:
∶
=
∶
.
Maar ∆
≅∆
(een zijde met de twee aanliggende hoeken gelijk), dus:
=
en
=
.
Substitueren we dit in de laatste evenredigheid, dan
gaat deze, nadat we de termen in omgekeerde
volgorde hebben geschreven, over in:
∶
=
∶ .

Opmerking: We zeggen dat de binnenbissectrice de
overstaande zijde inwendig en de buitenbissectrice
haar uitwendig verdeelt in stukken, die zich verhouden als de aangrenzende opstaande zijden.

Oplossingen inzenden van de opgaven 140 t/m 145.
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Projecties

27,1. De projectie van een punt en van een lijn
Laat men uit een punt buiten een
lijn
de loodlijn neer op
, heet het voetpunt van die loodlijn de projectie van op
(fig. 27,1).
Alle punten van de loodlijn
hebben dezelfde projectie . Het punt is zijn
eigen projectie.

Fig. 27,1.

Onder de projectie van een lijn
op
een lijn
verstaan we de afstand van de
projecties van de uiteinden en op AB
(fig. 27,2).
Fig. 27,2.
a

b

Trekt men in een driehoek uit een
hoekpunt de hoogtelijn op de overstaande
zijde, dan wordt deze verdeeld in twee stukken. Ieder stuk is de projectie van de aanliggende zijde. In fig. 27,3 is in beide getekende
gevallen
de projectie van
en
de
projectie van
op de basis
.
27,2. Projectiestellingen in de rechthoekige
driehoek

Fig. 27,3.

Eigenschap 1. In een rechthoekige driehoek is
elke rechthoekszijde middelevenredig tussen
haar projectie op de hypotenusa en de
hypotenusa.

Fig. 27,4.
Daaruit volgt:

∶

=

∶

.

Gegeven: ∠
= 90°;
⊥
(fig. 27,4).
Te bewijzen:
∶
=
∶
.
Bewijs:
De driehoeken
en
zijn rechthoekig en hebben ∠ gemeen; ze
zijn dus gelijkvormig.

Opmerking: Passen we op deze evenredigheid de hoofdeigenschap der evenredigheden toe (het product der uiterste termen is gelijk aan het product der middelste), dan krijgen we:
=
×
.
In woorden: Het kwadraat van de rechthoekszijde is gelijk aan haar projectie op de schuine zijde maal
de schuine zijde.
Eigenschap 2. De som van de kwadraten van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de
hypotenusa.
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Deze eigenschap heet de stelling van Pythagoras.
Gegeven: ∠
Te bewijzen:
Bewijs:

= 90°;
⊥
(fig. 27,4).
+
=
.
Uit de opmerking bij eigenschap 1 volgt:
=
×
=
×
opgeteld:
)×
+
=(
+
, dus:
+
=
.

Eigenschap 3. In een rechthoekige driehoek is de hoogtelijn op de hypotenusa middelevenredig tussen
de stukken, waarin zij de hypotenusa verdeelt.
Gegeven: ∠
= 90°;
⊥
(fig. 27,4).
Te bewijzen:
∶
=
∶
.
Bewijs:
De lijnen die in het ‘te bewijzen’ voorkomen, zijn rechthoekszijden in de driehoeken
en
. In deze driehoeken is ∠
=∠
, want beide hebben ze ∠
tot complement.
De driehoeken
en
hebben dus twee hoeken gelijk en zijn daarom gelijkvormig.
Hieruit volgt hetgeen dat bewezen moet worden.
Eigenschap 4. Het product van de hoogtelijn op de hypotenusa en de hypotenusa is gelijk aan het
product van de rechthoekszijden.
Gegeven: ∠
= 90°;
⊥
(fig. 27,4).
Te bewijzen:
×
=
× .
Bewijs:
∆
~∆
(twee hoeken gelijk), dus de verhouding
∶
aan de verhouding
∶
in ∆
, dus
∶
=
∶
, waaruit volgt:

Voorbeeld: De benen van een gelijkbenige driehoek zijn elk 20
Bereken de hoogte.

in ∆
×

is gelijk
=
× .

lang, terwijl de basis 32

is.

Oplossing: De hoogtelijn verdeelt de basis in twee gelijke stukken, elk dus van 16
. Er ontstaan dan
2 congruente rechthoekige driehoeken, waarin we de stelling van Pythagoras toepassen.
Als de hoogte ℎ is, vinden we:
20 = ℎ + 16
ℎ = 20 − 16
ℎ = 400 − 256 = 144
ℎ = 12

De hoogte is dus 12

.

Oplossingen inzenden van de opgaven 146 t/m 152.
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28,1. Projectiestellingen in de scheefhoekige driehoek
Eigenschap 1. In een driehoek is het kwadraat van een zijde over een scherpe hoek gelijk aan de som
van de kwadraten der beide andere zijden, verminderd met tweemaal een van deze andere, maal de
projectie van de tweede op haar.
Gegeven: ∠ < 90°;
⊥
(fig.28,1).
Te bewijzen:
=
+
−
a
b
−2 ×
.
Bewijs:
In de rechthoekige driehoek
is
=
+
. . . . . . . . . . . . (1)
In de rechthoekige driehoek
is:
=
−
. . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
Verder is
=
−
, dus:
) = . . . . . . . . . . . . . . . (3)
=(
−
=
−2
×
+
.
Fig. 28,1.
Substitueren we deze waarden van
en
volgens (2) en (3) in (1), dan vinden we:
=
−2
×
+
+
−
, of:
=
+
−2
×
.
Is ∠ stomp (fig. 28,1), dan is
=
− , dus vinden we voor
dezelfde uitdrukking, zodat
hetgeen wat bewezen moet worden juist is.
Eigenschap 2. In een driehoek is het kwadraat van een zijde over een stompe hoek gelijk aan de som
van de kwadraten der beide andere zijden, vermeerderd met tweemaal een van deze andere, maal de
projectie van de tweede op haar.
Gegeven: ∠ > 90°;
⊥
(fig.28,2).
Te bewijzen:
=
+
+2
×
.
Het bewijs verloopt op overeenkomstige wijze als bij
eigenschap 1.
Opmerkingen: 1. Is hoek = 90°, dan gaan de eigenschappen 1 en 2 over in de stelling van Pythagoras.
2. Noemen we de zijden van de driehoek , en , dan is
=
+ ± 2 × de projectie van op , maar ook is
=
+ ± 2 maal de projectie van op .
3. Is van een driehoek de grootste zijde, dan is de driehoek
rechthoekig, als =
+ , scherphoekig als:
Fig. 28,2.
<
+
en stomphoekig als:
=>
+ .
28,2. Berekening van lijnen in een driehoek
1a. De zwaartelijn

Fig.28,3.

In ∆
Nu is

=

(fig. 28,3) is
=
+
−2
×
= ½ en
de projectie van op , dus:

vinden we:
2

=
+
=
+

(1).

. Door deze waarde in (1) te substitueren

=

+

− ×

−½ −½
−½ .

+½

of:
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b. De binnenbissectrix*3

In ∆

(fig. 28,4) is:
=
+
−2
×
. . . . . . . . . . . (1)
Met behulp van de stelling: de bissectrice van een hoek
verdeelt de overstaande zijde in stukken die zich verhouden
als de aangrenzende zijden, vinden we:
=

.

is de projectie van
=

.

Door deze uitdrukking voor
vinden we:

Fig. 28,4.

=

+(

)

−

×

, dus:

en

in (1) te substitueren,
.

Op deze wijze kunnen we de lengte van de binnenbissectrix
berekenen uit de lengten van de zijden. ( Deze formule niet van buiten leren; in voorkomende gevallen
de formule afleiden). De buitenbissectrix kan op soortgelijke wijze worden gevonden.
c. De hoogtelijn
In ∆
(fig. 28,5) noemen we de lengte van de hoogtelijn
= ℎ. Dan is ∆
:
ℎ =
−
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2)

Substitutie van (2) in (1) geeft:
ℎ =

=
=

(
(

)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3)

We kunnen deze formule tot een andere gemakkelijk te
onthouden vorm herleiden. Uit (3) volgt:

Fig. 28,5.
ℎ =

−

+
)(

×

(

)(

)

−

=

(

)(

)(

=
)

)(

)(

)

=

=

De omtrek van een driehoek stellen we gewoonlijk voor door 2 , dus 2 =
Hiermee gaat onze laatste vorm over in:
ℎ =

× (

)× (

)× (

Derhalve is de lengte van de hoogtelijn
ℎ=

)

=

(

de zijde :

( − )( − )( − ) .

)(

)(

(Deze formule wordt vaak gebruikt; deze formule onthouden).
Oplossingen inzenden van de opgaven 153 t/m 160.
3

Zie bissectrix blz 32. (FV)

)

.

=

+ + .
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De merkwaardige lijnen in de driehoek

29,1. De zwaartelijn
Eigenschap 1,
Twee zwaartelijnen verdelen elkaar in de verhouding van 2 tot 1.

Fig. 29,1.

Gegeven:
=
;
=
(fig. 29,1).
Te bewijzen:
∶
=
∶
= 2 ∶ 1.
Bewijs:
De lijn
verbindt de middens van de
opstaande zijden. Daarom is
//
en is
=½
.
De vierhoek
is dus een trapezium. In een trapezium
verdelen de diagonalen elkaar in stukken, die zich verhouden
als de aangrenzende evenwijdige zijden. Hieruit volgt:
∶
=
∶
= 2 ∶ 1.

Eigenschap 2. De drie zwaartelijnen snijden elkaar in één punt.
Gegeven:
=
;
=
;
=
(fig.29,2).
Te bewijzen:
,
en
snijden elkaar in één punt.
Bewijs:
en
snijden elkaar in een punt zo, dat
= 2/3
. De zwaartelijn uit snijdt
ook in een punt
zo, dat de afstand van tot dat snijpunt 2/3
is.
De derde zwaartelijn gaat dus ook door .
Opmerking. Het snijpunt van de zwaartelijnen in een driehoek
heet het zwaartepunt.
Fig. 29,2.
29,2. De bissectrice
Eigenschap 1. De binnenbissectrices van een driehoek snijden elkaar is één punt.

Fig. 29,3

Gegeven: ∠
=∠
; ∠
=∠
;
∠
=∠
(fig. 29,3).
Te bewijzen:
gaat door .
Bewijs:
Elk punt van een bissectrice ligt even ver van
de benen van de hoek, die middendoor wordt gedeeld.
Elk punt van
ligt dus even ver van
als van
.
Elk punt van
ligt even ver van
als van
.
Hun snijpunt ligt dus even ver van ieder der zijden.
Ieder punt van
ligt even ver van
als van
en bevat
alle punten, die even ver van
als van
liggen en gaat dus
ook door .

Opmerking. De drie buitenbissectrices snijden elkaar niet in één punt.
Het snijpunt van twee buitenbissectrices ligt op de binnenbissectrix van de derde hoek.
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29,3. De middelloodlijn
Onder een middelloodlijn verstaan we de lijn, die een
zijde loodrecht middendoor deelt.
Eigenschap. De drie middelloodlijnen snijden elkaar
in één punt.

Fig. 29,4.
Elk punt van
ligt even ver van als van
liggen, dus gaat ook door het snijpunt van
29,4. De hoogtelijn

Gegeven:
,
en
delen
,
en
loodrecht middendoor (fig. 29,4).
Te bewijzen:
,
en
snijden elkaar in één
Punt.
Bewijs:
Elk punt van
ligt even ver van
als van . Elk punt van
ligt even ver van als van
. Het snijpunt van
en
ligt dus even ver van de
drie hoeken.
en bevat alle punten, die even ver van
en .

als van

Eigenschap 1. De drie hoogtelijnen van een driehoek snijden elkaar in één punt.
⊥
;
⊥
;
⊥
(fig. 29,5).
Te bewijzen:
,
en
snijden elkaar in één
punt.
Bewijs:
Trek door de hoekpunten , en
van de driehoek lijnen evenwijdig aan de overstaande
zijden. Deze lijnen vormen een driehoek
.
Van de vierhoek
lopen de zijden twee-aantwee evenwijdig. Het is dus een parallellogram,
evenals
.
Gegeven:

Hieruit volgt:
=
en
=
, dus
=
.
De lijn
is dus de middelloodlijn van
. Eveneens
is
middelloodlijn van . De drie middelloodlijnen van ∆
snijden elkaar in één punt volgens de eigenschap van 29,3.
Daar deze middelloodlijnen tevens de hoogtelijnen van ∆
zijn, snijden de hoogtelijnen van een
driehoek elkaar in één punt. Het snijpunt van de hoogtelijnen heet het hoogtepunt van de driehoek.
Fig. 29,5.

Oplossingen inzenden van de opgaven 161 t/m 165.
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30,1. De cirkel
Als men een lijn om een uiteinde laat draaien, beschrijft het andere uiteinden een kromme
lijn. De beschreven kromme heet een cirkel.
Definitie: Een cirkel is de meetkundige plaats van punten, die alle even ver van een bepaald punt,
(het middelpunt) verwijderd zijn.
De afstand van het middelpunt tot een punt van de omtrek heet de straal.
Een rechte lijn, die twee punten van een cirkel verbindt, heet koorde.
In fig. 30,1 is het middelpunt van een cirkel
met straal .
is een koorde.
Een koorde, die door het middelpunt gaat,
heet middellijn.
Een middellijn is de langste koorde, die men
in een cirkel kan trekken en is gelijk aan tweemaal de
straal.
In een cirkel zijn dus alle middellijnen even
groot. Een deel van een cirkelomtrek heet cirkelboog.
Eigenschap: Als de afstand van de middelpunten van
twee cirkels kleiner is dan de som van de stralen van
de twee cirkels, maar groter dan het verschil van die
stralen, dan snijden die twee cirkels elkaar in twee
punten.

Fig. 30,1.

Gegeven: de cirkels met middelpunten
en
;
=
en
= .
<
+
en
>
−
.
Te bewijzen: De cirkels snijden elkaar in twee
punten.
Bewijs: We verbinden
en
met punt .
Nu is in een driehoek de som van twee zijden
groter dan de derde, dus:
+
>
, maar
=
en
= , dus
<
+ .
De twee cirkels raken elkaar als:
=
+
en de cirkels raken elkaar
niet als
>
+ . De cirkels liggen
Fig. 30,2.
dan geheel buiten elkaar.
Als
<
−
snijden de cirkels
elkaar ook niet, de cirkels liggen dan in elkaar (zie fig. 30,3).

<

Fig. 30,3.

+

=

+

>

+

<

−
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Een middellijn verdeelt de cirkel in twee delen, die elkaar volkomen kunnen bedekken, zodat
een middellijn zowel de omtrek van de cirkel als het oppervlak van de cirkel in twee gelijke delen
verdeelt. Een cirkel is bepaald door 3 punten, die niet op een rechte lijn mogen liggen.
Beschouwen we een rechte lijn als een cirkel met een oneindige straal, dan behoeft de beperking, dat
de punten niet op een rechte lijn mogen liggen, niet opgenomen te worden.
Door twee gegeven punten kunnen we
oneindig veel cirkels trekken (zie fig. 30,4).
De meetkundige plaats van de middelpunten der
cirkels, die door twee gegeven punten gaan, is de
middelloodlijn van de lijn te trekken tussen de twee
gegeven punten. In fig. 30,4 zijn en de gegeven
punten.
is de middelloodlijn van
.
Deze stelling volgt onmiddellijk uit de definitie van de cirkel, die zegt: dat de punten van de cirkel
alle even ver van het middelpunt verwijderd zijn.
Een punt op de middelloodlijn van
is even ver
verwijderd van en , dus het middelpunt van een
cirkel, die door en gaat.

Een lijn kan hoogstens twee punten met een
cirkel gemeen hebben, we noemen een lijn, die twee
punten met een cirkel gemeen heeft een snijlijn.

Heeft een lijn slechts een punt met een cirkel
gemeen, dan heet die lijn een raaklijn.
Fig. 30,4.

Heeft de lijn geen snijpunten met een cirkel,
dan ligt de lijn geheel buiten de cirkel

Samenvattend kunnen we dus zeggen: als de afstand van de middelpunten van de cirkels groter is dan
de som van de stralen van die 2 cirkels, dan liggen de cirkels geheel buiten elkaar. Is de afstand gelijk
aan de som van de stralen dan raken de cirkels elkaar uitwendig. Is de afstand kleiner dan de som en
groter dan het verschil van de stralen, dan snijden de cirkels elkaar. Is de afstand gelijk aan het
verschil van de stralen, dan raken de cirkels elkaar inwendig. Is de afstand kleiner dan het verschil van
de stralen, dan ligt de ene cirkel geheel binnen de andere. Is de afstand van de middelpunten gelijk aan
nul, met andere woorden: vallen de middelpunten van de cirkels samen, dan spreken we van
concentrische cirkels.

Oplossingen inzenden van de opgaven 166 t/m 172.

R.T.
Vl. M.
Vlakke Meetkunde. Les 31

Nadruk verboden 61

31,1. Hoeken en bogen
Een cirkelsector is een gedeelte van een cirkel
dat begrensd wordt door twee stralen en een cirkelboog, bv.
in fig. 31,1.
De hoek
heet middelpuntshoek, deze
“staat” op de boog
. Een cirkelsegment is een
gedeelte van de cirkel dat begrensd wordt door een
koorde en een boog, bv. het deel
. Men zegt dat
de koorde
de boog onderspant.
Het 360°-ste deel van de omtrek van een
cirkel heet een booggraad, het 60°-ste deel van een
booggraad heet een boogminuut en het 60°-ste deel
van een boogminuut heet een boogseconde.
Dit is in overeenstemming met de begrippen graden,
minuten en seconden, die we bij de hoeken reeds
geleerd hebben. Ook de symbolen om deze grootheden aan te geven zijn hetzelfde als bij de hoeken.

Fig. 31,1.
Eigenschap:

Een middelpuntshoek heeft evenveel hoekgraden als de boog waarop hij staat, booggraden heeft. We zeggen dit meestal als volgt:
Een middelpuntshoek is gelijk aan de boog waarop hij staat.

Eigenschap:

Een omtrekshoek is gelijk aan de helft van de boog waarop hij staat.
Bewijs: ∠
is de omtrekshoek, deze hoek staat op
de boog
(fig. 31,2).
We trekken nu de lijn
en verlengen deze
tot hij de cirkel snijdt in . We verbinden met .
Nu is ∠
een middelpuntshoek, dus gelijk aan
boog
.∆
is gelijkbenig, daar
=
= .
Dus is ∠
=∠
. Maar ∠
is de buitenhoek van ∆
, dus gelijk aan de som van de niet
aanliggende binnenhoeken, dus:
∠
=
+∠
= 2∠
of:
∠
=½∠
. Daar ∠
gelijk is aan boog
, is ∠
gelijk aan de halve boog
.
Op gelijke wijze kunnen we bewijzen dat:
∠
= ½ boog
, zodat ∠
= ½ boog
.
Deze laatstgenoemde stelling geldt eveneens
voor de hoek, gevormd tussen een raaklijn en een
koorde (zie fig. 31,3).

Fig. 31,2
Hiervoor geldt ∠

= ½ boog

.

We hebben dus gezien dat een middelpuntshoek gelijk is aan de boog waarop hij staat en een
omtrekshoek gelijk aan de halve boog waarop hij staat.
Is bv. een omtrekshoek gelijk aan 90°, dan is de boog waarop hij staat gelijk aan 180° (dus
juist de helft van de omtrek van de cirkel). Bij een rechthoekige driehoek kunnen we het middelpunt
dus vinden op de hypotenusa, terwijl de straal gelijk is aan de halve hypotenusa (zie fig. 31,4).
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Indien we in een cirkel dus een
middellijn tekenen en we verbinden
de uiteinden van deze middellijn met
een willekeurig punt van de omtrek
van de cirkel, dan is de hoek gevormd
tussen de twee koorden altijd gelijk
aan 90°.

Fig. 31,3.

Fig. 31,4.

Eigenschap: De hoek, gevormd door
twee lijnen, die elkaar binnen de
cirkel snijden, is gelijk aan de halve
som van de bogen, die binnen die
hoek en de overstaande hoek liggen.
Bewijs: (zie fig. 31,5).

Fig. 31,5.

Fig. 31,6.

Verbind met .
Nu is ∠
= ½ boog
en
∠
= ½ boog
. Daar ∠
de
buitenhoek is van ∆
is ∠
=
=∠
+∠
, dus:
∠
= ½ boog
+ ½ boog
of: ∠
= ½ (boog
+ boog
).

Eigenschap: Een raaklijn staat loodrecht op de straal van het raakpunt.

Bewijs: (zie fig. 31,6). Trek vanuit door een lijn, die de cirkel in snijdt. Nu is
een middellijn
en ∠
is een omtrekshoek, die op de halve cirkelomtrek staat.
De gehele cirkelboog van een cirkel bevat 360°, dus de halve cirkelboog 180°.
Dus ∠
= ½ boog
= ½ × 180° = 90°. Hieruit volgt, dat de raaklijn loodrecht staat op de straal
naar het raakpunt.
Oplossingen inzenden van de opgaven 173 t/m 179.

R.T.
Vl. M.
Vlakke Meetkunde. Les 32

Nadruk verboden 63

32,1. Hoeken en bogen (vervolg)
Eigenschap: De hoek, gevormd door twee lijnen, die
elkaar buiten de cirkel snijden, is gelijk aan het halve
verschil van de bogen, die binnen de hoek liggen.
Bewijs: (zie fig. 32,1). Verbind met .
Nu is ∠
de buitenhoek van ∆
, dus:
∠
=∠
+∠
.
Hierin is ∠
= ½ boog
en
∠
= ½ boog
, dus daar ∠
=∠
+
−∠
vinden we:
∠
= ½ boog
− ½ boog
of:
∠
= ½ (boog
− boog
).

Fig. 32,1.

Uit bovenstaande valt makkelijk te bewijzen
dat de hoek, gevormd door een raaklijn en een snijlijn
met de cirkel gelijk is aan het halve verschil van de
bogen, die tussen de snijpunten en het raakpunt
gelegen zijn (zie fig. 32,2).
∠ = ½ (boog
− boog
). (Het bewijs
hiervan laten wij aan de cursist over.)
Eigenschap: De hoek, gevormd door twee raaklijnen
is gelijk aan het halve verschil van de bogen, die tussen de raakpunten gelegen zijn (het bewijs hiervan
laten wij aan de cursist over).
32,2. Constructie van de omgeschreven cirkel van een
driehoek

Fig. 32,2.

Fig. 32,3.

Daar er door drie punten, in een plat vlak
gelegen, slechts 1 cirkel is te trekken, kan men door
de hoekpunten van een driehoek slechts 1 cirkel construeren. Deze cirkel heet de omgeschreven cirkel van
de driehoek. De middelpunten van alle cirkels, die
door de punten en getrokken kunnen worden, liggen op de middelloodlijn van
. De middelpunten
van de cirkels, die door en getrokken kunnen
worden, liggen op de middelloodlijn van
.
Waar deze middelloodlijnen elkaar snijden, vinden we
dus het middelpunt van de cirkel, die door alle drie
punten gaat. Dus het middelpunt van de omgeschreven cirkel ligt op het snijpunt der middelloodlijnen der
zijden van de driehoek. De straal is de lengte van het
lijnstuk
of
of
.

We kunnen bewijzen dat deze straal gelijk is aan het product der zijden van de
driehoek, gedeeld door 4× het oppervlak van de driehoek. We zullen dit bewijs niet geven, doch alleen
de formule vermelden,
aldus:

=

.
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Trekken we in een driehoek de
bissectrice van een der hoeken, dan geldt
hiervoor, dat de bissectrice de meetkundige
plaats is van punten, die alle even ver van de
benen van de hoek verwijderd zijn.
Het snijpunt der bissectrices is dus een punt
dat even ver van alle zijden van de driehoek af
ligt. Beschrijven we dus met dit snijpunt als
middelpunt een cirkel met als straal de afstand
tot een van de zijden, dan zal deze cirkel raken aan alle zijden. Deze cirkel heet de ingeFig. 32,4.
schreven cirkel van de driehoek (zie fig. 32,4).
Voor de straal van de ingeschreven
cirkel kunnen we weer een formule afleiden. We zullen het bewijs hiervan niet geven, doch alleen
weer de formule vermelden, deze luidt:

Hierin is

=

.

weer het oppervlak van de driehoek en
=½( +

de halve omtrek van de zijden, dus:

+ ).

32,4. Constructie van de aangeschreven cirkel van een driehoek
De aangeschreven cirkel van een
driehoek raakt aan 1 zijde en aan het verlengde der beide andere.
Het middelpunt vinden we dus uit het
snijpunt van de binnenbissectrice met de buitenbissectrices. De straal van de aangeschreven cirkel is te berekenen uit de formule:

=

.

Raakt de cirkel aan de zijde , dan wordt dit:

=

Fig. 32,5.

en raakt de cirkel aan de zijde ,
dan:

=

.

In woorden: De straal van de aangeschreven cirkel van een driehoek is gelijk aan het oppervlak van de
driehoek, gedeeld door de halve omtrek, verminderd met de zijde waaraan de aangeschreven cirkel
raakt.
Opmerking: We herhalen nog even de formules voor de omtrek en het oppervlak van een cirkel in
verband met de te maken opgaven.
Omtrek cirkel
Oppervlak cirkel
Hierin is

=2
=

of
of

de straal van de cirkel,

.
.
de middellijn en

Oplossingen inzenden van de opgaven 180 t/m 187.
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= 3,14.
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Opgaven
1.

Hoeveel graden, minuten en seconden zijn gelijk aan
rechte hoek?

van een rechte hoek resp

van een

2.

Als ∠ = 25°13 36 , ∠ = 37°40 56 , ∠ = 80°12 8 en ∠ = 12°36′25′′, hoe groot is
dan de som van deze vier hoeken?

3.

∠ = 36°22 40 , ∠ = 23°35′57′′.
Hoe groot is ∠ − ∠ ; 3∠ − 2∠ ; en 5∠ − 3∠ ?

4.

Welke hoek maken uur- en minuutwijzer met elkaar om acht uur; om half 3; om kwart voor
zeven en om vijf minuten over half negen?

5.

Welke hoek wordt bedoeld met 89°59′60′′ en met 179°59 60 ?

6.

Hoe groot is het complement en het supplement van ieder der volgende hoeken?
40°36 17 ; 28°34 ; 50°40′30′′.

7.

Als van een hoek het complement 53°25 36 is, hoe groot is dan het supplement van die
hoek?

8.

Van welke hoek is het supplement van het complement 120° ?

9.

Van welke hoek is het supplement 6 keer zo groot als het complement?

10.

Als bij twee evenwijdige lijnen, gesneden door een derde het verschil van twee binnenhoeken
aan dezelfde kant van de snijlijn 56° bedraagt, hoe groot zijn de acht hoeken ieder?

11.

Als bij twee evenwijdige lijnen, die door een derde gesneden worden, twee overeenkomstige
hoeken middendoor gedeeld worden, dan lopen de lijnen, die deze hoeken middendoor delen
evenwijdig. Bewijs dit.

12.

Als bij twee evenwijdige lijnen, gesneden door een derde de som van twee verwisselende
binnenhoeken 200° is, hoe groot is dan ieder der acht hoeken?

13.

Van een driehoek is ∠ = 32°20 35 en ∠ = 73°12′48′′. Hoe groot is ∠ ?
Hoe groot zijn de buitenhoeken van ∠ , ∠
∠ ?

14.
15.

16.
17.

Van een driehoek is een buitenhoek 150°12′25′′ en een niet-aanliggende binnenhoek
70°23′37′′. Hoe groot zijn de andere binnenhoeken?

Van ∆
is ∠ = 70° en ∠ = 60°. De lijnen, die de hoeken en middendoor delen,
snijden elkaar in ; de lijnen die de buitenhoeken bij en middendoor delen, snijden elkaar
in . Hoe groot is ∠
en hoe groot is ∠
?

Van ∆
is ∠ = 56° en ∠ = 42°. Uit een punt van de zijde
trekt men een lijn
// , die
in snijdt. Uit trekt men een lijn // . Hoe groot is ∠
?

Van een gelijkbenige driehoek is de tophoek 44°32′56′′. Hoe groot zijn de basishoeken?

R.T.
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18.

Teken een gelijkbenige rechthoekige driehoek. Hoe groot zijn de hoeken van deze driehoek?

19.

∆
is rechthoekig in . Uit laat men een loodlijn neer op de hypotenusa. Deze snijdt de
hypotenusa in . Bewijs nu dat ∠
= ∠ en ∠
=∠ .

20.

Bewijs, dat indien we van een gelijkbenige driehoek een been bij de top verlengen met een
stuk dat gelijk is aan dat been zelf en het uiteinde verbinden met het uiteinde van de basis, de
gevormde hoek recht is.

21.

De lijn, die de tophoek van een willekeurige driehoek middendoor deelt, verdeelt de basis in
stukken zodanig dat elk stuk kleiner is dan de aangrenzende zijde. Bewijs dit.

22.

Als in een driehoek ∠ < ∠ is en men door binnen de driehoek een lijn
trekt zodanig,
dat ∠
= ∠ is, dan zal de lijn, die ∠
middendoor deelt de zijde
ontmoeten in een
punt , zodat
=
is. Bewijs dit.

23.

24.

Van ∆
verlengt men de basis
aan weerszijden met de aangrenzende opstaande lijnen,
terwijl de uiteinden van de verlengde basis met de top worden verbonden. Bewijs, dat de verbindingslijnen een hoek vormen gelijk aan negentig graden plus de halve tophoek.

Men verlengt de basis van een gelijkbenige driehoek
met een stuk
de verlengt men de verbindingslijn
met een willekeurig stuk .
Bewijs, dat ∠
=3×∠
is.

=

en verlengt

25.

Bewijs, dat indien men een punt binnen een driehoek gelegen verbindt met de hoekpunten
van de driehoek, de som van de verbindingslijnen kleiner is dan de omtrek.

26.

Vereenvoudig:

27.

Vereenvoudig:

28.

Vereenvoudig: (

+

.

+

+

+
)

.

.

=

=

=

is gegeven sin

=

Van een scherpe hoek
verhoudingen.

is gegeven tan

=

31.

Van een scherpe hoek
verhoudingen.

is gegeven cos

= . Bepaal de vijf overige goniometrische

32.

Vereenvoudig:

33.

Vereenvoudig:

29.

Van een scherpe hoek
verhoudingen.

30.

−

×

−

×

=

=

. Bepaal de overige vijf goniometrische

. Bepaal de vijf overige goniometrische
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Opgaven
34.

Gegeven is, dat sin
+

=

. Bereken cos

= 1 en tan

=

.

en tan

met de formules:

35.

Teken in een eenheidscirkel (straal 10 cm) een assenkruis als in fig. 7,2 en zet met behulp van
een gradenboog de hoeken 0° − 20° − 40° − 60° − 80° − 90° − 100° − 120° − 140° enz.
tot 360° uit. Meet nu met een liniaaltje de waarden van de sinussen van deze hoeken en
verzamel deze in een tabel.

36.

Bepaal aan de hand van de figuur uit opg. 35 de waarden van sin
a) = 20° en = 40°, en ook als b) = 200° en = 100°.

+ sin

en sin( + ) als

37.

Hoe groot is de tophoek van een gelijkbenige driehoek, waarvan de basishoek het dubbele is
van de tophoek?

38.

In ∆
(
>
) deelt
de buitenhoek bij middendoor en ontmoet het verlengde van
in . Door is een lijn getrokken evenwijdig aan
, die
in ontmoet.
Bewijs, dat
gelijk is aan .

39.
40.

41.
42.
43.

Teken in een eenheidscirkel (straal 1 dm) de hoeken 25° – 45° – 55° – 125° – 220° – 270° en
310° en bepaal dan cos + cos , cos( + ) en cos + sin als a) = 25° en = 55°.

Bepaal met de eenheidscirkel uit opg. 39 de waarde van sin 2 , sin 2 ,
sin 2 + sin 2 , sin 2( + ) , 2 sin( + ) . cos(2 + 2 ) en sin × cos .
a) = 80° en = 40°)

Bepaal met de eenheidscirkel (straal eenheidscirkel 4 cm) tan , 2 tan , tan 2 , en
2 tan + tan 2 als = 30°, 90°, 135° en 170°.

Meet in de eenheidscirkel voor welke hoeken geldt: a) sin
c)cos = 0,3 d) tan = 2 e) tan = −1.

Uit de top van ∆
trekt men een willekeurige lijn
groter is dan de helft van
+
−
.

= ½, b) sin

= −½

naar de basis. Bewijs, dat

44.

Verbindt men een punt binnen een driehoek met de drie hoekpunten, dan is de som van de
verbindingslijnen groter dan de halve omtrek. Bewijs dit.

45.

Toon aan dat de som van de buitenhoeken van een driehoek 360° bedraagt.

46.

Uit de top van een willekeurige driehoek trekt men een willekeurige lijn naar de basis.
Bewijs, dat tweemaal deze lijn kleiner is dan de omtrek van de driehoek.

47.

Noemt men buiten ∆
een punt zodanig, dat
de zijde
snijdt en verbindt men
met , dan ontstaat een nieuwe driehoek nl. ∆
. Bewijs, dat de som van de twee elkaar
snijdende opstaande zijden van deze driehoek groter is dan de som van de beide andere
opstaande zijden.

R.T.
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∆
is rechthoekig; ∠ = 30°; ∠ = 90°.
Bereken de waarden van:
sin 30°; cos 30°; tan 30°; sin 60°; cos 60° en tan 60°. (maak gebruik
van de laatste stelling op pag. 10).

48.

Gegeven:
Gevraagd:

49.

Vereenvoudig de uitdrukking:

50.

Teken de sinusoïde van −180°
= 3 sin

.

.

.

+ 450°.

= +2 .

Teken de sinusoïde

52.

Idem voor

53.

Indien gegeven is, dat van een cirkel de straal gelijk is aan 5 cm.
Hoe groot is dan de omtrek van die cirkel?

54.

Teken in één figuur

55.

Teken cos

56.
57.

= 2 cos

van

, van

= −2 tot

51.

.

= 3 sin

= −180°

en

= 5 sin

.

= 450°.

Binnen een vierhoek ligt een punt dat verbonden wordt met de hoekpunten. Bewijs, dat de
som van de verbindingslijnen groter is dan de som van de diagonalen.
Van een vierhoek zijn de volgende hoeken gegeven:
∠ = 67°22 35 ; ∠ = 52°33 46 ; ∠ 132°13 17 . Hoe groot is ∠ ?

58.

De lijn , die de tophoek van een driehoek middendoor deelt, verdeelt de basis in stukken
zodanig, dat elk stuk kleiner is dan de aangrenzende zijde. Bewijs dit.

59.

Bereken het oppervlak van een driehoek, waarvan de basis 20 cm- en de hoogte 7 cm is.

60.

In een parallellogram is een der hoeken 60°. De basis is 10 cm en de zijde aan de basis is 6 cm.
Bereken het oppervlak van dit parallellogram.

61.

Bereken het oppervlak van een ruit met een zijde van 8 cm en een hoek van 45°.

62.

Van de rechthoekige driehoek
is gegeven, dat de ene rechthoekszijde 3 cm en de andere
4 cm is. Hoe groot is de hypotenusa?

63.

De hoogte van een cilinder is 7 cm. De straal van de cirkel van het grondvlak is 6 cm.
Hoe groot is het oppervlak en de inhoud van de cilinder? (gebruik = .)

64.
65.

66.

De straal van een bol is 1 cm. Hoe groot is het oppervlak en de inhoud van de bol?

Teken in één figuur (dus op dezelfde schaal) de volgende twee krommen:
= sin
= sin 3 . Neem de waarden van
even groot.

Bepaal het oppervlak van ∆

als

= 26√2,

= 14 en ∠

= 45° .
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= 6,

= 8 en

= 14 cm.

67.

Idem als

68.

Van een recht driezijdig prisma is gegeven, dat het grondvlak een gelijkzijdige driehoek is met
een zijde van 12 cm. De hoogte is 8√3 cm. Hoe groot is het oppervlak en de inhoud van dit
prisma?

69.

Van een recht driezijdig prisma is gegeven, dat het grondvlak een rechthoekige driehoek is.
De hypotenusa is 25 cm, één der rechthoekszijden is 24, de hoogte is 10 cm.
Hoe groot is het oppervlak en de inhoud van dit prisma?

70.

Bereken het oppervlak van ∆

71.

, als ∠ = 30;

= 10 cm en

= 5 cm.

Te bewijzen: In een rechthoekige driehoek is
de zwaartelijn naar de hypotenusa gelijk aan
de helft van de hypotenusa.
Aanwijzing: Trek
zodanig dat ∠ = ∠
dus ∆
is gelijkbenig (zie verder het
figuur).

72.

Bewijs dat twee gelijkbenige driehoeken congruent zijn, als zij een been en de tophoek gelijk
hebben.

73.

Twee rechthoekige driehoeken zijn congruent als zij gelijk hebben, een rechthoekszijde en de
overstaande hoek. Bewijs dit.

74.

Bewijs dat twee gelijkbenige driehoeken congruent zijn, als zij de basis en de tophoek gelijk
hebben.

75.

Bewijs, dat twee gelijkzijdige driehoeken congruent zijn, als zij een zijde gelijk hebben.

76.

De bissectrice van de tophoek van een gelijkbenige driehoek is tevens hoogtelijn en
zwaartelijn. Bewijs dit.

77.

Bewijs dat de lijnen uit het midden van de basis loodrecht op de benen van een gelijkbenige
driehoek neergelaten, gelijk zijn.

78.

Twee gelijkbenige driehoeken zijn congruent, als zij gelijk hebben:
a. de tophoek en de som van een been en de basis.
b. een basishoek en het verschil van been en basis. Bewijs dit.

79.

Twee gelijkzijdige driehoeken zijn congruent, als zij gelijk hebben:
de som van een zijde en een hoogtelijn. Bewijs dit.

80.

Twee driehoeken zijn congruent, als zij gelijk hebben:
a. de basis, de kleinste basishoek en het verschil van de opstaande zijden.
b. de basishoeken en de omtrek. Bewijs dit.

81.

Als men de zijden van een vierhoek in dezelfde richting rondgaande verlengt, ontstaan vier
buitenhoeken. Hoe groot is de som van die buitenhoeken?

,
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82.

Door de hoekpunten van een driehoek trekt men lijnen evenwijdig aan de overstaande zijden.
Bewijs dat de zijden van de grote driehoek die ontstaat tweemaal zo groot zijn, als de zijden
van de eerst driehoek.

83.

Uit een punt op het verlengde van de basis van een gelijkbenige driehoek laat men loodlijnen
neer op de benen. Bewijs dat het verschil van deze loodlijnen gelijk is aan de hoogtelijn op
een been.

84.

Bewijs dat in een ruit de afstand van het ene paar evenwijdige zijden gelijk is aan de afstand
van het andere paar. ( Met afstand wordt altijd bedoeld, de loodrechte afstand.)

85.

Door het snijpunt van de diagonalen van een parallellogram trekt men een willekeurige lijn,
die twee paar overstaande zijden snijdt. Bewijs dat die lijn in het snijpunt wordt middendoor
gedeeld.

86.

De middens van de zijden van een willekeurige vierhoek zijn de hoekpunten van een
parallellogram. Bewijs dit.

87.

Bewijs dat, indien men uit de hoekpunten van een parallellogram loodlijnen op de diagonalen
neerlaat, de voetpunten van die loodlijnen de hoekpunten van een nieuw parallellogram zijn.

88.

In een driehoek
wordt de zwaartelijn
verlengd met een stuk
=
. Bewijs dat
een parallellogram is.

89.

, zodanig dat

Bewijs dat de lijnen die twee overstaande hoeken van een parallellogram middendoor delen
met twee overstaande zijden weer een parallellogram insluiten.

90.

In een parallellogram
trekt men de diagonalen. Op
past men vanuit de hoekpunten
twee gelijke stukken af.
Op de diagonaal
past men vanuit de hoekpunten eveneens twee gelijke stukken af.
Bewijs, dat de uiteinden van die stukken de hoekpunten zijn van een nieuw parallellogram.

91.

De lijn die in een trapezium de middens van de diagonalen verbindt, is gelijk aan het halve
verschil van de evenwijdige zijden en is evenwijdig aan de evenwijdige zijden. Bewijs dat.

92.

In een trapezium
worden de hoeken middendoor gedeeld. Bewijs dat de hoek die de
bissectrices en met elkaar vormen even groot is als de hoek , die de bissectrices van de
hoeken en met elkaar vormen.

93.

Het trapezium
∠ = 60° en

=

is gelijkbenig ( //
=
. Bewijs dat

).
=2

.

94.

Bewijs dat de loodlijnen uit de uiteinden van de basis in een gelijkbenig trapezium op de
benen neergelaten, gelijk zijn.

95.

Bewijs dat een trapezium gelijkbenig is, als de diagonalen gelijk zijn.

96.

De bissectrice van de tophoek van een willekeurige driehoek vormt met de basis twee hoeken
waarvan het verschil gelijk is aan het verschil van de basishoeken. Bewijs dit.

97.

De drie hoekpunten van een driehoek liggen op de drie zijden van een andere driehoek.
Bewijs, dat de omtrek van de eerste kleiner is dan van de tweede.
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99.

Van een driehoek
worden de basishoeken
middendoor gedeeld.
Door het snijpunt van de bissectrices wordt een lijn evenwijdig
getrokken, die
in en snijdt. Bewijs, dat
=
+
is.

100.

Herleid:

101.

Bewijs dat de som van de buitenhoeken van een willekeurige veelhoek gelijk is aan 360°.

102.

Van welke veelhoek is de som van de hoeken 1080° en van welke 900° ?

103.

Hoeveel diagonalen kan men trekken bij een achthoek, een 12-hoek en een 15-hoek?

104.

Als alle hoeken van een zeshoek even groot zijn, hoe groot is dan één hoek. En bij een
tienhoek?

105.

Bewijs dat twee parallellogrammen congruent zijn, als ze twee zijden en een diagonaal gelijk
hebben.

106.

Bewijs, dat twee ruiten congruent zijn, als ze een hoek en een diagonaal gelijk hebben.

107.

Bewijs dat twee vierkanten congruent zijn, als ze de som van een zijde en een diagonaal gelijk
hebben.

108.

Bewijs, dat twee trapeziums congruent zijn, als ze de beide evenwijdige zijden , de afstand
tussen de evenwijdige zijden en een basishoek gelijk hebben.

109.

Bewijs dat twee parallellogrammen congruent zijn, als ze een zijde, de hoogtelijn op die zijde
en een diagonaal gelijk hebben.

110.

Bewijs, dat twee vierkanten congruent zijn, als ze het verschil van een diagonaal en een zijde
gelijk hebben.

111.

Construeer in een driehoek een punt, dat even ver van de drie zijden is verwijderd.

112.

Construeer een hoek van 60°, 30°, 15° in één figuur.

113.

Gegeven een scherpe hoek en een punt binnen die hoek. Construeer door dit punt een lijn, die
van de benen van deze hoek gelijke stukken afsnijdt.

114.

Construeer een rechthoekige driehoek, waarvan de hypotenusa en een rechthoekszijde zijn
gegeven.

115.

Construeer een rechthoekige driehoek, waarvan een scherpe hoek en de overstaande
rechthoekszijde zijn gegeven.

116.

Construeer een gelijkbenige driehoek, waarvan de hoogte en de tophoek zijn gegeven.

Bewijs dat de lijnen die de scherpe hoeken van een rechthoekige driehoek middendoor delen,
met elkaar een hoek van 135° maken.
.

−

−

+

.
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117.

Construeer een gelijkbenige driehoek, waarvan de hoogte en de tophoek zijn gegeven.

118.

Construeer een gelijkbenige driehoek, waarvan de basis en de hoogtelijn op een been zijn
gegeven.

119.

Construeer een rechthoekige driehoek, waarvan de basis en de hoogtelijn op een been zijn
gegeven.

120,

Construeer een driehoek, waarvan twee zijden en de hoogtelijn op één van die zijden zijn
gegeven.

121.

Construeer een driehoek, waarvan twee zijden en de zwaartelijn naar een van die zijden zijn
gegeven.

122.

Construeer een driehoek, waarvan de basis en de hoogtelijnen op de opstaande zijden zijn
gegeven.

123.

Construeer een gelijkbenige driehoek, waarvan de tophoek en de bissectrix*4 van een
basishoek zijn gegeven.

124.

Construeer een driehoek, waarvan de basis, de tophoek en de som van de opstaande zijden zijn
gegeven.

125.

Construeer een gelijkzijdige driehoek, waarvan de som van de hoogtelijn en een zijde zijn
gegeven.

126.

Construeer een driehoek, waarvan de opstaande zijden en het verschil van de basishoeken zijn
gegeven.

127.

Construeer een trapezium, waarvan de vier zijden zijn gegeven.

128.

Construeer een vierhoek, waarvan de vier zijden en een hoek zijn gegeven.

129.

Construeer twee lijnen die zich verhouden als: 7 ∶ 4 als 5 ∶ 8.

130.

Drie evenwijdige lijnen snijden van een rechte lijn twee stukken van 10 en 20 cm af.
Zij verdelen een andere lijn in twee stukken, waarvan het kleinste stuk 30 cm bedraagt.
Hoe lang is het grootste stuk?

131.

Gegeven een lijnstuk met lengte (bv. 10 cm).
;
;
Construeer lijnen die gelijk zijn aan:

132.

133.

4

Gegeven twee lijnstukken
(bv. 3 en 5 cm).
Construeer lijnen die gelijk zijn aan:
+ ;

.

−

;

2½

+1

De lengten van twee lijnen verhouden zich als 5 ∶ 7. Hun verschil is 5 cm.
Hoe lang zijn deze lijnen?

* Zie hiervoor blz 32. (FV)

.
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134.

Van een trapezium zijn de evenwijdige zijden 20 en 14 cm lang. Een der opstaande zijden
wordt in twee stukken verdeeld, die zich, van de basis af gerekend, verhouden als 1 ∶ 2.
Door het deelpunt wordt een lijn getrokken evenwijdig aan de basis, tot deze lijn de andere
opstaande zijde snijdt. Hoe lang is deze lijn?

135.

Van ∆
is
= 18 cm en
= 24 cm. Op
ligt het punt zodanig, dat
= 10 cm.
Door wordt een lijn getrokken evenwijdig aan de basis. Hoe lang zijn de stukken waarin
wordt verdeeld?

136.

De evenwijdige zijden van een trapezium verhouden zich als 5 ∶ 8.
De opstaande zijden zijn 15 en 20 cm. Bereken de verlengden van de opstaande zijden tot aan
het snijpunt.

137.

Van de vier driehoeken, waarin de diagonalen een trapezium verdelen zijn er twee
gelijkvormig. Welke zijn dit en waarom?

138.

Bewijs, dat twee rechthoekige driehoeken gelijkvormig zijn als de rechthoekszijden van de ene
driehoek evenredig zijn met de rechthoekszijden van de andere driehoek.

139.

Van een driehoek zijn de zijden 11, 13 en 20 cm. Van een tweede driehoek die gelijkvormig
is met de eerste is de grootste zijde 40 cm. Hoe lang zijn de andere zijden van de tweede
driehoek?

140.

De zijden van een driehoek zijn 6, 14 en 16 cm. Bereken de stukken waarin de bissectrice
van de grootste hoek de overstaande zijde verdeelt.

141.

Bewijs dat in een driehoek de lijn getrokken tussen de middens van twee zijden gelijk is aan
de halve derde zijde en dat deze lijn evenwijdig is aan de derde zijde. (Deze lijn noemt men
een middenparallel.)

142.

Van een trapezium zijn de evenwijdige zijden 12 en 18 cm en de opstaande zijden 14 en 16
cm. Men trekt de bissectrice van de grootste basishoek. Hoe lang zijn de stukken waarin de
bissectrice de overstaande opstaande zijde verdeelt?

143.

Bewijs dat twee driehoeken gelijkvormig zijn, als twee zijden en de zwaartelijn op één van die
zijden in de ene driehoek evenredig zijn met de overeenkomstige lijnen in de andere driehoek.

144.

In een driehoek
Bewijs dat:
=

145.

en

elkaar in het hoogtepunt

In een driehoek trekt men de hoogtelijnen ℎ , ℎ . en ℎ op de zijden ,
Bewijs dat:

ℎ ∶ℎ =

en dat hieruit volgt:
146.

snijden de hoogtelijnen
∶
.
∶ =

∶

ℎ ∶ℎ ∶ℎ =

∶ ∶ .

.

en .

In een rechthoekige driehoek is een der rechthoekszijden 15 en de projectie van deze zijde op
de schuine zijde 9 cm. Bereken de schuine zijde en de andere rechthoekszijde.
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147.

Van een rechthoekige driehoek zijn de rechthoekszijden 2,8 en 4,5 cm. Bereken de schuine
zijde, de projectie van de rechthoekszijden op de schuine zijde en de hoogtelijn op de schuine
zijde.

148.

Van een gelijkbenig trapezium zijn de evenwijdige zijden 10 en 16 cm en de benen elk 5 cm.
Bereken de hoogte.

149.

Van een gelijkbenig trapezium zijn de evenwijdige zijden 30 en 40 cm en een diagonaal 37
cm. Bereken de hoogte en een been.

150.

Van een driehoek
is
= 3 cm af. Bereken

=
= 15 cm en
= 18 cm. Op
tot in 2 decimalen nauwkeurig.

151.

Van een driehoek zijn de basishoeken 45° en 60°.
Hoe verhouden zich de zijden van de driehoek?

152.

Bewijs dat, in elke rechthoekige driehoek geldt:

153.

Van driehoek
is hoek
lang. De projectie van

154.

Opgave 153 doch nu als hoek

155.

Van een driehoek zijn de zijden ,
stomphoekig is als:

1e
2e
3e

= 13 ;
= 8 ;
= 3 ;

= 14;
= 15;
=4 ;

=

scherp. De zijden
en
is 8 cm. Bereken
.

+

past men een stuk

.

zijn respectievelijk 17 en 28 cm

stomp is.

= 15.
= 17.
= 6.

. Onderzoek of de driehoek scherp- recht-, of

156.

Van een driehoek zijn de zijden 17,25 en 26 cm. Bereken de drie hoogtelijnen.

157.

Van een driehoek zijn twee zijden
en ingesloten 120° is.

158.

en . Druk de derde zijde uit in

en , als de hoek door

Van een gelijkbenig trapezium zijn de evenwijdige zijden 30 en 40 cm en elk der benen 13
cm. Bereken de diagonalen.

159.

In een gelijkbenige driehoek trekt men een lijn van de top naar een willekeurig punt op de
basis. Bewijs dat het kwadraat van deze lijn gelijk is aan het kwadraat van een been
verminderd met het product van de stukken waarin de basis wordt verdeeld.

160.

De basis van een driehoek is 13 cm en de opstaande zijden zijn 14 en 15 cm. Bereken de
hoogtelijn, zwaartelijn en bissectrices uit de tophoek getrokken.

161.

Twee buitenbissectrices en de binnenbissectrice van de derde hoek van een driehoek gaan door
één punt. Bewijs dit.

162.

De zijden van een driehoek zijn 13, 14 en 15 cm. Bereken de delen waarin de hoogtelijn op de
zijde van 14 cm door het hoogtepunt wordt verdeeld.
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163.

Bereken de lengte van de lijn die in de driehoek uit opgave 162 door het
hoogtepunt evenwijdig aan de zijde van 14 cm wordt getrokken.

164.

In driehoek
verbindt men het hoekpunt
zijde. Bewijs dit.

165.

In een parallellogram is de som van de kwadraten van de diagonalen gelijk aan tweemaal de
som van de kwadraten van twee op elkaar volgende zijden. Bewijs dit.

166.

Trekt men in een cirkel uit het middelpunt een lijn loodrecht op een koorde, dan wordt die
koorde middendoor. Bewijs dit.

167.

Als de straal van de cirkel uit opgave 166
middelpunt tot die koorde.

168.

Twee cirkels, die hetzelfde middelpunt hebben , doch een verschillende staal, heten concentrische cirkels. Trekt men een lijn, die twee concentrische cirkels snijdt, dan zijn de beide
delen van deze lijn, die tussen de cirkels liggen aan elkaar gelijk. Bewijs dit.

169.

Van een driehoek is de hoogte 10 cm. De hoeken aan de basis zijn 45° en 30°.
Bereken het oppervlak.
(Examen Radiotechnicus N.R.G. voorjaar 1951)

170.

Van een rechthoekige driehoek
is de rechthoekszijde
3 cm en de rechthoekszijde
4 cm. Op de hypotenusa
is een gelijkzijdige driehoek
beschreven, zo, dat de punten
en aan verschillende zijden van
liggen. Bepaal de sinus van de hoek
.

met een willekeurig punt

van de overstaande

is en de koorde , bereken dan de afstand van het

(Examen Radiotechnicus N.R.G. najaar 1953)

171.

Van een driehoek is de basis 4 cm en zijn de
basishoeken 45° en 60°.
Bereken de opstaande zijden zonder gebruik
te maken van een logaritmetafel.
(Examen Radiotechnicus N.R.G. najaar 1953)

172.

Van een driehoek is gegeven, dat de opstaande zijden resp. gelijk zijn aan 5 cm en 7 cm.
De tophoek is 75. Bereken de lengte van de basis, afgerond tot op 1 decimaal zonder gebruik
te maken van een logaritmetafel, goniotafel of een rekenliniaal.
Gegeven is verder √2 = 1,41, √6 = 2,45.
(Examen Radiotechnicus N.R.G. najaar 1954)

173.

Twee cirkels raken elkaar. In het raakpunt trekt men de raaklijnen aan de beide cirkels.
Bewijs, dat de beide raaklijnen samenvallen en dat de raaklijn ligt op de verbindingslijn
(centraal) tussen de beide middelpunten.

174.

Bewijs, dat de 4 hoekpunten van een vierkant op dezelfde cirkel liggen.

175.

Liggen de 4 hoekpunten van een ruit altijd op een cirkel? Hoe is dat bij de rechthoek en het
parallellogram?

R.T.
VL. M.
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176.
De beide gelijkzijdige driehoeken
en
zijn op de aangegeven
wijze ineen geschoven.
Gevraagd: het oppervlak van het
ingekleurde deel.
(Examen Radiotechnicus N.R.G.
najaar 1954)

177.
Van de rechthoekige driehoek
zijn de
rechthoekszijden
en
respectievelijk 3
en 4 cm lang.
Uit het voetpunt van de hoogtelijn uit op
worden de loodlijnen neergelaten op
en
, respectievelijk
en
.
Gevraagd: het oppervlak van de rechthoek
.
(Examen Radiotechnicus N.R.G.
najaar 1955)
178.

Van een rechthoekige driehoek zijn de
beide rechthoekszijden 0,75 en 1 dm.
Op de schuine zijde van de driehoek
(zie figuur).
Bereken het oppervlak van de aldus
gevormde figuur.
(Examen Radiotechnicus N.R.G.
voorjaar 1953)

179.

Van een gelijkbenige driehoek liggen de hoekpunten op een cirkelomtrek. De tophoek is 40°.
Hoe groot zijn de bogen, waarin de hoekpunten de cirkel verdelen?

180.

Van een gelijkbenige driehoek is de basis de middellijn van een cirkel. De tophoek is 80°.
Hoe groot is de boog van de cirkel, die tussen de beide benen (eventueel het verlengde) van de
driehoek ligt?

181.

Van de vierhoek
liggen de hoekpunten op een cirkelomtrek. De verlengden van
en
snijden elkaar onder een hoek van 20°, die van
en
onder een hoek van 30°.
De diagonalen snijden onder een hoek van 80°. Bereken de bogen, waarin de hoekpunten de
cirkel verdelen.

182.

Construeer de raaklijn uit een punt buiten een cirkel aan die cirkel.

R.T.
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183.
In nevenstaande figuur bedraagt de lengte van
2√6 cm.
Bereken het oppervlak van het ingekleurde
deel in cm . Rond de uitkomst af tot op 1
cijfer na de komma en ga er bij de berekening
van uit dat = 3,14 en √3 = 1,71.

(Examen Radiotechnicus N.R.G.
voorjaar 1954)
184.

De straal van de cirkel is 5 cm. Bereken het
oppervlak, begrensd door de cirkel en de
zijden van het ingeschreven vierkant (dus in
nevenstaande figuur het ingekleurde
oppervlak).
(Examen Radiotechnicus N.R.G.
voorjaar 1950)

185.

De zijden van de gelijkzijdige driehoek zijn
10 cm lang. Bereken het oppervlak van het
gedeelte, begrensd door de zijden van de
driehoek en de ingeschreven cirkel, in
nevenstaande figuur ingekleurd aangegeven.
(Examen Radiotechnicus N.R.G.
voorjaar 1951)

186.

De middellijn
van nevenstaande cirkel is 5
cm. De koorde
is 3 cm. Bereken het totale
oppervlak van de ingekleurde gedeelten van
de cirkel.
(Examen Radiotechnicus N.R.G.
voorjaar 1952)

R.T.
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In een cirkel met middelpunt en straal
zijn vanuit de uiteinden en van de
middellijn
twee lijnen
en
getrokken welke beide een hoek van 30 met
de middellijn
maken.
Het midden van
is verbonden met .
Druk het oppervlak van de vierhoek
uit
in de straal .
(Examen Radiomonteur N.R.G.
voorjaar 1956)

