
De arbelos

1 Definitie

De arbelos is een meetkundige figuur die bestaat uit drie aan elkaar rakende
halve cirkels. De raakpunten liggen op een lijn. In onderstaande tekening is
de arbelos de paarse figuur. De arbelos is gëıntroduceerd door Archimedes
in zijn Liber assumptorum . Het woord arbelos komt uit het Grieks, en
betekent schoenmakersmes.

Verder definieren we de secant als het lijnstuk |CD| in de volgende tekening.
De cirkel met |CD| als middellijn noemen we de secantcirkel .
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2 Eigenschappen

We gebruiken volgende tekening voor de al de stellingen. We noteren met r1
en r2 de stralen van de twee kleine cirkels

Stelling 2.1. De oppervlakte van de arbelos is gelijk aan de opper-
vlakte van de secantcirkel

Bewijs. De oppervlakte van de arbelos is 1
2
π(r1 +r2)

2− 1
2
πr21− 1

2
πr22 = πr1r2.

De oppervlakte van de secantcirkel is π
(

h
2

)2

. De driehoek ABC is rechthoekig

in C ( omtrekshoek op een halve cirkel). Omdat, in een rechthoekige driehoek
de hoogte op de schuine zijde middenevenredig is tussen de stukken waarin
ze de schuine zijde verdeelt, is h2 = (2r1).(2r2). Bijgevolg is de oppervlakte
van de secantcirkel gelijk aan πr1r2, wat moest bewezen worden.

Stelling 2.2. De omtrek van de arbelos is gelijk aan de omtrek van
de cirkel met |AB| als middellijn.

Bewijs. De omtrek van de arbelos is 1
2
π(r1 + r2) + 1

2
πr1 + 1

2
πr2 = π(r1 + r2).

En dis is de omtrek van de cirkel met als middellijn |AB| = r1 + r2.
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Stelling 2.3. De vierhoek PCQD is een rechthoek.

Bewijs. Omtrekshoeken op een halve cirkel zijn recht, dus staat PD loodrecht
op AC, QD loodrecht op BC en AC loodrecht op BC. Hieruit volgt het
gestelde.

Gevolg 2.4. De punten P,C,Q en D zijn concyclisch.

Gevolg 2.5. De secant en het stuk van de gemeenschappelijke raaklijn tussen
de raakpunten P en Q zijn evenlang en verdelen elkaar middendoor.

Stelling 2.6. PQ is de gemeenschappelijke raaklijn aan de twee kleine
halve cirkels.

Bewijs. De driehoeken APD en PCD zijn gelijkvormig, daarom is P̂M1D =

P̂OC, waarbij O het snijpunt is van de diagonalen van de rechthoek PCQD.

Omdat P̂OD het supplement is van P̂OC, zijn ook P̂M1D en P̂OD sup-
plementair. De som van de hoeken van de vierhoek M1POD is 2π. Uit het

vorige vinden we dan dat M̂1PO + ÔDM1 = π. Bijgevolg is M̂1PO een
rechte hoek en staat PM1 loodrecht op PQ. Dus raakt PQ aan de kleine
cirkel met middelpunt M1. Analoog voor de tweede halve cirkel.

3 Rakende cirkels in de arbelos

Om de formules wat eenvoudiger te maken spreken we af dat de diameter
van de grote halve cirkel gelijk is aan 1 en de diameters van de kleine halve
cirkels zijn r en 1− r. Onthouden we dat h2 = r(1− r).
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We zijn opzoek naar een cirkel die raakt aan de grote halve cirkel in het
segment, bepaald door de gemeenschappelijke raaklijn aan de twee kleine
halve cirkels. Maken we eerst een tekening:

Stelling 3.1. De middellijn van de grootste cirkel die past in het
segment van de grote halve cirkel bepaald door de uitwendige raaklijn
en de boog door P heeft een middellijn die gelijk is aan r(1− r).

Bewijs. Beschouw de inversie met als inversiecirkel de cirkel met middelpunt
P en straal |PY |. T is het tweede snijpunt van de middellijn van C door P.
t is de raaklijn in T aan C. Het punt T’ is het beeld van T bij de gebruikte
inversie I. Het beeld van de raaklijn t is de cirkel met middellijn |PT ′|. Omdat
t en de gemeenschappelijke raaklijn evenwijdig zijn, zal deze cirkel raken aan
de grote halve cirkel. Noteer met r de middellijn van deze cirkel. Dan geldt:
|PT |.|PT ′| = 1.|PT ′| = |PY |2 = r(1− r) Dus |PT ′| = r(1− r).
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Een ander leuk probleem gaat over de tweeling cirkels van Archimedes: cirkels
die raken aan één van de kleine halver cirkels, de grote halve cirkel en de
secant.

Om de straal en de ligging van die cirkels te berekenen maken we volgende
constructie:

Stelling 3.2. De straal van de Archimedes cirkels is gelijk aan
1

2
r(1− r).

Bewijs. We construeren XX ′ loodrecht op BC. dan geldt: |MX| = 1

2
r + x,

|X ′M | =
1

2
r − x, |XO| =

1

2
− x en |X ′O| =

1

2
− r + x. Volgens de stelling

van Pythagoras geldt er dat |XX ′|2 = |XM |2 − |X ′M |2 = |XO|2 − |X ′O|2.
Door invullen van vorige formules vinden we: x =

1

2
r(1− r)
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We kunnen nog een aantal eigenschappen van die Archimedes cirkels geven
(zonder bewijs):

• De kleinste cirkel die beide Archimedes-cirkels omvat (uitwendig raakt)
heeft een middellijn die gelijk is die van de secantcirkel.

• De cirkel die precies om de tweelingcirkels van Archimedes heen past
heeft een oppervlakte gelijk aan die van de arbelos.

Er zijn zeker nog verdere eigenschappen te vinden. We geven enkele con-
structies die zeker de moeite zijn om te onderzoeken:
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