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1. Een boloppervlak is niet ontwikkel

baar zodat een uitslag van een bol

oppervlak onmogelijk is. 
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2. Voor het bepalen van benaderingen zijn 

optimaliseringscriteria nodig; deze die

nen aan de vraagsteller ontleend te wor

den. 

3. Bij gebreke van optimaliseringscriteria 

lijkt een voorlopige handelwijze bruik

baar waarbij de halve bo1 in n gelijke 

sectoren wordt verdeeld (n ~ 2). 

Iedere sector wordt vervangen door een sector van een cirke1vormige lap, even

eens met middelpuntshoek 211" , waarbij de bogen van de para11el"cirkels" op 
n 

lengte worden gecorrigeerd; men ziet gemakke1ijk aan de tekening dat iedere 

parallel"cirkel" van deze sector moet lvorden verkort met een bedrag 

2n (arc sin x - x) 
n 
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en als men dit gelijk verdeeld aver de beide uiteinden van de parallelcirkel

baag kamt er 

'1f l(n,x) = (arc sin x - x) • 
n 


