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Čtyřstěn, osmistěn a klenec.
PodáTá,

Jakub Hron,
gjmn. professor T Hradci Králové.

Čtyřstěn a osmistěn bývají uváděny jako platonická tělesa
pravidelná v měřictví, klenec zase jako základný tvar soustavy
šesterečné v hráněpise; zde jest věnována pozornost některým
jich vlastnostem měřickým.
Zvláště pozoruhoden jest klenec, který obmezen jest koso
čtverci obsahujícími úhel 60°; neboť ostré hrany klence takového
rovnají se hranám pravidelného čtyřstěnu 70°30'43" a tupé
hrany hranám pravidelného osmistěnu 109°27'59".
Proložíme-li totiž rovinu tak, aby procházela konci hran
v ostrém hrotu se sbíhajících, odřízne tato rovina od klence
čtyřstěn pravidelný; učiníme-li totéž i na protějším hrotu, vznikne
druhý čtyřstěn pravidelný. Zbytek pak představuje pravidelný
osmistěn, jenž obmezen osmi shodnými stejnostrannými troj
úhelníky, a jehož pasný řez tvoří čtverec. Jiné vlastnosti všem
třem tvarům společné jsou: položíme-li je všechny na podstavu
vodorovnou, aby pevně stály, mají všechny tři rovné výšky;
povrchy jejich při stejné délce hrany jsou v poměru 1 : 2 : 3
a obsahy v poměru 1 : 4 : 6 .
Považujeme-li osmistěn za protihranol — antiprisma dle
Wittsteina—a vedeme-li střední řez rovnoběžně se základnou,
vznikne pravidelný šestiúhelník jako středním řezem u klence.

