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Poznámka k úloze o trisekci úhlu.
Podal

Jan Bernard, v Pardubicích.
Při trisekci úhlu, již uveřejnil američan p. W. Thiese
v časopise „Scientific American" a v časopise tomto podal pan
prof. Alois Studnička, jest při a < 90° jeden díl větší až o %з 0
než by měl býti, ba při «;>90 0 může býti jeden díl o 4,3°
větší; proto zasílám řešení zcela nové a přesné.
Ramena tohoto úhlu xOy, jenž se má na tři stejné díly
rozděliti, — obr. 12. — udělají se sobě rovná OA = ÓJB, pak
spojí se bod A s bodem B. Na přímku AB postavme v bodě
A kolmici -áC, na tuto kolmici spusťme s bodu O zase kolmici
čili rovnoběžku s AB, v povstalém lichoběžníku CABO veďme
úhlopříčnou BC; tato úhlopříčna protne rameno OA v bodě D,
jímž vedeme pak rovnoběžku EF s C!á, kteráž protne přímku
AB v bodě G a are AB v bodě F ; tuto vzdálenost GF rozpůlme, aby GH= HF, bod H spojme s vrcholem O a kde nám
OH protne are AB čili v bodě J jest are AJ=
^AOJ=

4 - ^AOB.
o

— are AB čili
o

Jaký jest toho důkaz? —

