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БРАНИСЛАВ МАРТИЋ 

ПРИМЕДБА НА ЈЕДНУ СТЕРЕОМЕТРИСКУ НЕЈЕДНА ЧИНУ 

М. ПЕТРОВИЋА 

. 1. Нека је h висина а р полупречник средљег кpyra зарубљене 
купе. Запремина V такве купе може имати разне вредности тј. није 
одређена. М. П:ВТРОВИЋ [1Ј је показао да за запремину V важи дво
струка неједначина: 

(1) 

и извео из тога закључак да не постоје две зарубљене купе које имају 
исти средљи круг и исту висину, а од којих би једна била по зanpемини 
више од 21/2 пута већа од друге. 

У овом раду показу јем да уместо (1) важи следеlia процена 

4,. 
,.hp2 :5: V :5: З hp2 (2) 

и да је процена (2) најбоља могућа. 

2. Нека су х и ! полуnpечници кружних основа зарубљене купе 
са датом висином h и полynpечником р средљег круга. Тада је љена 
заnpемина V 

(3) 

Из 

и чиљеJ:.IИЦе да је геометриска средина два ненегативна броја маља или 
једнака љиховој аритметичкој средини, тј. 

JГXi -- х+х - __ Гx+~2 fI 
хХ..::;" --- ХХ..::;,,---
-- 2 ' -- 4 
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имамо 

(3') 

а затим 

(3") 

Из (3), (3') и (3") излази управо (2). 
да би показали да је нађена процена (2) и најбоља могућа потребно 

је и довољно да нађемо два примера за која је 

.!:"=тr:ћp2 

и 

V- 4тr:ћ 2 
=- Р 

3 

а то су баш екстремни случајеви и то: .!:" је запремина ваљка са полу
пречником основе р и висином ћ, а V је запремина купе са полупречником 
основе 2р и висином ћ. 

(Примљено 15-1I-1960) 
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REМARQUE SUR UNE lNEGALITE STEREOMETRIQUE 
DE М. PETROVITCH 

BRANISLAV МARTIC (Sarajcvo) 

Par un procede tout-a-fait elementaire l'auteur а donne les 1imites les 
mei11eures possibles entre lesquelles se trouve le volume V d'un cone tron
que dont оп connait la hauteur h et le rayon р du cercle moyen. 


