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mnohoúhelníků a mnohostěnů, a
tyto spojitě deformujeme.
Z bohaté theorie vypuklých
mnohostěnů a mnohoúhelníků,
kterou se již zabývali slavní rpatematici jako Descartes, Cauchy
a Euler, a v novější době Minkowski, uvedl prof. Hostinský v
této knížce některé hlavni vlastnosti, souvisejíc! jednak s metrickou geometrii, jednak s topologickými vlastnostmi těchto základních geometrických útvarů.
Methoda zpracování je opřena
o názor a o poznatky elementární geometrie. Jen tak se podařilo autorovi jednoduäe ukázati,
jak hluboké partie matematiky
jsou úzce spjaty právě s elementární geometrií.
Téměř bez námahy se čtenář
seznámí se střední Šířkou vypuklého mnohoúhelníku a pozná,
jak závisí jeho obvod na obsahu.
V oddíle věnovaném mnohohranu se dozví o jeho deformací a
v bohaté kapitole věnované mnohostěnům se mu názorně ozřejmí
Eulerova věta a přiblíží věta o
povrchu a objemu zaoblených
mnohostěnů a j.
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