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Fordi både TZ og AZ er konstrueret lig med AD/2.2

GS GSHvis ID=1 og stykket deles af punktet A efter det gyldne snit, så gælder: DA=X  og IA=1-X  .AL3

GSer side i den regulære indskrevne tikant. Så vinkel ADL er 36 grader. Men AL=AI=1-X . Dermed
fremkommer trekanten på figur 3 i noten: “Bestemmelse af sin(3 )”.o

Konstruktion af Regulær Femkant

Abu l-Wafa's metode ifølge Berggren
       Ni1

Procedure. Ved endepunktet A af radius DA oprejses den
vinkelrette AE til linjen AD(fig. 3.20). AE=AD.
Midtpunkter Z på AD afsættes. Z og E forbindes. På ZE
afsættes punktet H, så ZH=AD. Midtpunktet af ZH kaldes T.
Midtnormalen til ZH gennem T konstrueres.
Skæringspunktet mellem denne midtnormal og AD's
forlængelse ud over A kaldes I. En cirkel med radius AD og
centrum i I tegnes. Denne cirkel skærer den oprindelige
cirkel i L og M. Buen(ML) er en femtedel af cirklen, og
midtnormalen til ML skærer cirklen i O. Midtnormalen til
MO skærer cirklen i N, og midtnormalen til LO skærer
cirklen i P. Korderne, der forbinder punkterne L,M,N,O og
P, udgør siderne i den regulære femkant, som er indskrevet i
den givne cirkel.

  Abu l-Wafa beviser konstruktionens gyldighed på følgende måde. Tegn linjerne LD, LI og LA. (fig. 3.20).
Trekanterne TIZ og AEZ er kongruente fordi: De er retvinklede, har vinkelen Z fælles og TZ=AZ . Så må EZ2

og ZI være lige lange, og vi får:

A deler således DI i to stykker, så rektanglet hvis sider er den mindste del og hele stykket DI, har samme areal
som kvadratet, hvis side er lig med den største del. Denne deling kaldes “Det Gyldne Snit”. Nu gælder der at:
DA=LI, så LI^2 = ID*IA, hvilket også kan skrives: ID/LI = LI/IA. Eftersom de to trekanter LIA og DIL har
vinklen I fælles, og vinklen I's ben er proportionale i de to trekanter, følger det at trekanterne er ensvinklede. Så
DL/AL = LI/AI og da DL=LI gælder at AL=AI .3

  Berggren skriver: For at fuldende beviset minder vi om Euclid XIII.9; hvis siden i en indskrevet regulær

sekskant (AD) forlænges ud over A med siden af den indskrevne regulære decagon, så deler A hele stykket efter
det gyldne snit, hvor siden i sekskanten er det største stykke. Abu l-Wafa siger så, at eftersom linjestykket ID er
delt ved et gyldent snit ved A, så AD er siden i sekskanten (dvs. radius i cirklen), må der gælde at AI er side i
den indskrevne tikant, og derfor gælder det samme for AL = AI. Strengt taget mangler Abu l-Wafa at gøre en
lille tilføjelse for at vise den omvendte sætning til Euclid XIII.9, men det er elementært at vise ved modstrid, så
han udelader beviset. Derfor er AL side i den regulære tikant. Af symmetrigrunde er LM så side i den regulære
femkant.
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