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RAZDALJ MED TOČKAMA

Če imamo dani različni točki A in B
na ravnini n in se vprašamo po točki
X, za katero je vsota razdalj AX +
+ X B najmanjša, potem bo vsak
prav hitro odgovoril , da je rešitev
neskončno mnogo. Vsaka točka , ki
leži na daljici A8, ustreza zahtevanemu pogoju . Oglejmo si sedaj
primer, ko ležita točki Ain 8 na različnih bregovih premice p (točki in
premica ležita na ravnini Il}. Kako
poiskati točko X na premici p, da
bo vsota razdalj AX +X 8 najmanjša? Nič lažjega! Rešitev je presečiš 
če daljice A8 spremico p, saj leži
na daljici A8 in zato ustreza pogo-
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Kaj pa če sta A in B na istem
bregu premice p? Da bi kot rešitev
vzeli presečišče premic p in (AB),
fi
se nam upira. Že skica nam pove,
da nismo na pravi poti . Ker smo že
rešili nalogo, ko sta A in 8 ležali na
nasprotnih bregovih, bi radi sedanjo
nalogo prevedli v prejšnjo obliko.
Skušali bomo torej poiskati na
.\
nasprotnem bregu premice p tako
.-1
;7
točko A' , ki je od vsake točke na
premici p prav toliko oddaljena kot
točka A. S tem nimamo težav , A' je
II
namreč zrcalna slika točke A preko
premice p . Poveži mo še A' z 8, pa
imamo tudi X .
Zapustimo sedaj ravnino n in se preselimo v prostor. Naj bosta A in 8
dani različni točki in L dana ravnina. lščirno točko X ravnine L, da bo vsota
AX + X 8 najmanjša. Narišimo najprej pravokotni projekciji A' in 8 ' točk
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