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Inledning
Den här uppsatsen syftar till att studera vilka regelbundna polygoner som går att
konstruera med hjälp av endast passare och linjal. Den kommer att visa metoden för att
konstruera en heptadekagon (17-hörning), samt visa det algebraiska beviset för att
detta geometriska objekt är möjligt att konstruera med hjälp av passare och linjal.
Uppsatsen visar sambandet mellan algebran och geometrin för en regelbunden 17
hörning. Den avgränsar sig till just 17-hörningen och beviset för att den går att
konstruera. Det finns ett mer allmänt bevis för vilka regelbundna polygoner som är
konstruerbara. Detta bevis nämns i uppsatsen men bevisas inte.

Bakgrund
Problemet med att skapa en regelbunden polygon med hjälp av passare och linjal
härstammar från de tre första postulaten av Euklides Elementa.1 Euklides Elementa kan
ses som ett samlingsverk av dåtidens matematik och är uppbyggt av fem postulat. Dessa
fem postulat är följande:
1. Det är möjligt att dra en rät linje från en punkt till en annan.
2. En avgränsad linje mellan två punkter går att förlänga obegränsat.
3. Runt varje given punkt går det att tillverka en cirkel med en given radie.
4. Att alla räta vinklar är lika med varandra.
5. Parallellpostulatet
De hjälpmedel som får användas när den regelbundna polygonen ska tillverkas är alltså
passare och linjal. För att tillverka den är det de tre första postulaten som ska tas i
beaktning.
Med hjälp av postulaten kan det tillverkas olika geometriska figurer. Exempelvis så går
det att dela en vinkel mitt itu genom att dra en bisektris, det går att skapa liksidiga och
likbenta trianglar, att givet en sträcka eller linje skapa en parallell linje till den givna
sträckan, samt att tillverka en mittpunktsnormal till en given sträcka.2

T.L. Heath, The Thirteen Books Of Euclid’s Elements, Vol 1, Second Ed, Cambridge
University Press 1908, reprinted by Dover, New York, 1956.
2 T.L. Heath, The Thirteen Books Of Euclid’s Elements, Vol 1, Second Ed, Cambridge
University Press 1908, reprinted by Dover, New York, 1956.
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Under antiken så frågade matematiker sig vilka regelbundna polygoner som går att
konstruera. De polygoner som återges som konstruerbara i Euklides Elementa är bland
annat en regelbunden triangel, kvadrat, pentagon, hexagon och pentadekagon.3 Utifrån
dessa geometriska objekt kunde flera polygoner med fler hörn konstrueras. De hade
tekniken för att kunna dela en sträcka på mitten, följaktligen kunde de även tillverka
exempelvis en 12 -hörning och en 24-hörning. Det fanns vissa polygoner man aldrig
lyckades tillverka, exempelvis 7-hörningen och 17-hörningen. Det var först 1801 som
Carl Friedrich Gauss publicerade en metod för att ta reda på vilka polygoner som går att
tillverka, där bevisade han att en 17-hörning går att konstruera och påstod att 7hörningen däremot inte kan konstrueras.4

De Moivres formel
För att få förståelse för de faktiska konstruktionerna av en regelbunden polygon så går
det att studera enhetscirkeln och det komplexa tal-planet.
Figur 1 visar enhetscirkeln i det komplexa talplanet där den vågräta axeln är den reella axeln och
den lodräta axeln är den imaginära axeln, sträckan
!!

AB=AC=1. Påståendet att vinkeln BAC är !" leder
till att sträckan BC är en av sidorna i en
regelbunden 17-hörning, en
heptadekagon. 5
Figur 1

T.L. Heath, The Thirteen Books Of Euclid’s Elements, Vol 3, Second Ed, Cambridge
University Press 1908, reprinted by Dover, New York, 1956.
4 C.R Hadlock, Field Theory and its classical problems. Carus Mathematical Monographs
19. Mathematical Association of America 1978.
5 Samtliga bilder är tillverkade i geogebra.com
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Med hjälp av de Moivres formel går det nu att få fram koordinater för punkten B
och övriga hörnpunkter för 17-hörningen.
De Moivres formel:
Om
𝑧 = 𝑟(𝑐𝑜𝑠𝑣 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝑣)
där

𝑟= 𝑧

och

𝑣 = 𝑎𝑟𝑔𝑧

så är

𝑧 ! = 𝑟 ! (cos 𝑛𝑣 + 𝑖𝑠𝑖𝑛 𝑛𝑣 )

För exemplet ovan så är ekvationen som ska lösas 𝑧!" = 1
r=1 och v=2𝜋
𝑟!" 𝑐𝑜𝑠17𝑣 + 𝑖𝑠𝑖𝑛17𝑣 = 𝑐𝑜𝑠2𝜋 + 𝑖𝑠𝑖𝑛2𝜋
Alltså är r=1 och
17𝑣 = 2𝜋 + 𝑛×2𝜋 ⟺ 𝑣 =

!!
!"

+

!×!!
!"

.

5

Nedan visas en tabell där samtliga koordinater på formen a+bi skulle kunna befinna sig
för en heptadekagon i det komplexa tal-planet om heptadekagonen hade haft sitt
centrum i origo och radie 1. Koordinaterna har avrundats till 3 decimaler.
N
0
1
2
3
4
5
6
N
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

v(radianer)
2𝜋
17
4𝜋
17
6𝜋
17
8𝜋
17
10𝜋
17
12𝜋
17
14𝜋
17

v(grader)
21,1765

z
!!
!!
cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛 !"

42,3529

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛 !"

63,5294

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛 !"

84,706

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛 !"

105,882

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛

127,059

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛

148,235

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛

v(radianer)
16𝜋
17
18𝜋
17
20𝜋
17
22𝜋
17
24𝜋
17
26𝜋
17
28𝜋
17
30𝜋
17
32𝜋
17
34𝜋
17

v(grader)
169,412

z
!"!
!"!
cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛 !"

190,588

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛

211.765

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛

232,235

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛

254,118

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛

275,294

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛

296,471

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛

317.647

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛

338,824

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛

360

cos !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛

a+bi
0,932+0,361i

!!

!!

0,739+0,674i

!!

!!

O,446+0,895i

!!

!!

0,092+0,996

!"!
!"!
!"!

!"!
!"!
!!!
!"!
!"!
!"!
!"!
!"!
!"!

!"!
!"
!"!
!"
!"!
!"

!"!
!"
!"!
!"
!!!
!"
!"!
!"
!"!
!"
!"!
!"
!"!
!"
!"!
!"
!"!
!"

-0,274+0,962i
-0,602+0,798i
-0,850+0,526i
a+bi
-0,983+0,184i
-0,983-0,184i
-0,850-0,526i
-0,602-0,798i
-0,274-0,926i
0,092-0,996i
0,446-0,895i
0,739-0,674
0,932-0,361i
1+0i
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Figur 2 visar de vektorer som börjar i origo
och slutar i punkterna som är nämnda i
tabellen ovan. Dras linjer mellan dessa
punkter bildas en heptadekagon.

Figur 2

Figur 3 är samma som figur 2 fast med
linjerna utdragna. Det går inte från bilden
att avgöra om figuren är regelbunden men
vid en första anblick ser den ut att kunna
vara regelbunden.

Figur 3

7

Det som beskrivs ovan är inget bevis för att det går att konstruera en heptadekagon, det
är snarare en metod för att visa hur punkterna skulle se ut i ett koordinatsystem. Det är
möjligt att göra på liknande sätt för en polygon med sju hörn, en så kallad heptagon. Då
skulle De Moivres formel också kunna användas men då hade vinkeln som använts varit
!!
!

. Om detta förfarande skulle användas så skulle det skapas en polygon med sju hörn

som vid första anblick skulle se ut att vara regelbunden. Men som vi ska se är 7hörningen omöjlig att konstruera, alltså går inte De Moivres formel att använda för att
bevisa vilka n-goner som är konstruerbara med hjälp av passare och linjal.
Det som istället måste kontrolleras är om polygonens sida går att skrivas med hjälp av
de algebraiska tal som går att tillverka med hjälp av passare och linjal. För att ett
algebraiskt tal ska gå att tillverka med hjälp av passare och linjal så måste talet uppfylla
vissa villkor. Dessa nämns under det här stycket och några av dem bevisas.
Om vi utgår från en sträcka med längd ett så går det alltid att förlänga den sträckan med
sig själv n gånger, det vet vi utifrån postulat 2 i Euklides Elementa. På det viset går det
att konstruera alla heltal.
Det går även att med hjälp av passare och linjal att addera och subtrahera sträckor med
varandra. Om de två sträckorna a och b är givna så går det följaktligen att konstruera
sträckorna (a+b) och (a-b).
Det går även att skapa förhållande mellan två givna sträckor och därmed går det att
utföra division med sträckor, vilket bevisas nedan.
Sträckorna AB och AC är givna och de möts i punkten A (Figur 4).
I Figur 5 tillverkas sträckan BC med en linjal och punkten D väljs så
att längden på sträckan AD är 1. Sträckan DE är parallell med
Figur 4

sträckan BC. Det betyder att triangeln ABC är likformig med
!"

!"

!"

!

!"

triangeln AED och vi får !" = !" ⟺ !" = !" ⟺ 𝐴𝐸 = !" . På det
sättet går det att konstruera sträckor som beskriver ett förhållande

Figur 5
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mellan två andra sträckor. Det går på ett liknande sätt att bevisa att det går att
konstruera produkten av två givna sträckor, även då används likformighet för beviset.
En slutsats blir att alla rationella tal kan konstrueras.

De sista algebraiska talen som går att tillverka är kvadratrötter, exempelvis 𝑘 där k är
ett godtyckligt konstruerbart tal. I
beviset så är sträckan AB given (Figur 6),
sträckan BC läggs till så att sträckan
Figur 6

AB+BC bildas, sträckan BC har längd 1. Sträckan
AC har följaktligen längden AB+1.
Tillverka mittpunkten D till sträckan AC samt en
vinkelrät linje till AC i punkten B (Figur 7).
Figur 7

Konstruera en cirkel med mittpunkten i punkten D
och radie AD. Cirkeln skär den vinkelräta linjen till
AC i punkten E (Figur 8).

Tillverka sträckorna AE och CE, vinkeln 𝛼 kommer då
Figur 8

att bli 90°. Det har nu bildats två likformiga trianglar,

triangel AEB och triangel CBE. Likformighet ger förhållandet:
!"
!"

!"

!

!"

= !" ⟺ !" = !" ⟺ 𝐵𝐸 ! = 𝐴𝐵 ⟺ 𝐵𝐸 = 𝐴𝐵.

På det viset går det att tillverka rötter med passare och linjal. 6

C.R Hadlock, Field Theory and its classical problems. Carus Mathematical Monographs
19. Mathematical Association of America 1978.
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Sats:
Ett tal kan alltså konstrueras med hjälp av passare och linjal om det uppstår ur de
positiva heltalen via rationella operationer, dvs addition, subraktion, multiplikation och
division samt kvadratrotsutdragningar.
Man kan visa att villkoret i satsen också är nödvändigt, dvs de enda konstruerbara talen
är de som beskrivs där.7
Det som återstår att bevisa för att heptadekagonen ska vara en möjlig konstruktion blir
att bevisa att längden av sidan går att skriva med hjälp av heltal, produkter, kvoter,
addition, subtraktion och kvadratrötter.

Algebraiskt bevis
För att förklara och förstå beviset så har Felix Kleins bok Famous Problems Of
Elementary Geometri använts som källa.8 Beviset styrks även av Hadlock.9
Det algebraiska beviset nedan visar att det är möjligt att konstruera en regelbunden
heptadekagon inskriven i en cirkel med radie ett.
En cyklotomisk ekvation är en ekvation på formen
𝑥! − 1 = 0
För att hitta en 17-sidig polygon med radie 1 och inskriven i en cirkel så ska rötterna till
den cyclotomiska ekvationen 𝑥 !" − 1 = 0 hittas.
𝑥 !" − 1 = 0
⟺
𝑥 − 1 (𝑥 !" + 𝑥 !" + 𝑥 !" + 𝑥 !" + 𝑥 !" + 𝑥 !! + 𝑥 !" + 𝑥 ! + 𝑥 ! + 𝑥 ! + 𝑥 ! + 𝑥 ! + 𝑥 ! + 𝑥 ! +
𝑥 ! + 𝑥 + 1) = 0.

C.R Hadlock, Field Theory and its classical problems. Carus Mathematical Monographs
19. Mathematical Association of America 1978. sid 94
8 Felix Klein, Famous Problems Of Elementary Geometri, Dover, New York 1956
9 C.R Hadlock, Field Theory and its classical problems. Carus Mathematical Monographs
19. Mathematical Association of America 1978.
7
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Det är nu känt att en av rötterna ligger i x=1. Det som återstår är att hitta uttryck för de
övriga sexton rötterna. I själva verket räcker det att hitta en av dessa då det betyder att
även övriga går att hitta.
De övriga rötterna 𝐸! där k=(1,2,3…16) kan skrivas på formen

𝐸! = 𝑐𝑜𝑠

2𝑘𝜋
2𝑘𝜋
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛
(𝑘 = 1,2, … 16)
17
17

Ekvationen svarar för sexton av sjutton rötter för en regelbunden heptadekagon med
radie 1 i det komplexa tal-planet inskriven i enhetscirkeln.
En primitiv rot modulo 17 är ett sådant tal att det minsta talet x med egenskapen
att 𝑎 ! = 1 (mod 17) är x=16. Om a=2 har vi 2! = 1 (mod 17) så 2 är inte en primitiv rot
mod 17, men för talet tre stämmer det (se tabell nedan).
3! ≡ 3

3! ≡ 5

3! ≡ 14

3!" ≡ 12

Vi beskriver nu rötterna i den ordning

3! ≡ 9

3! ≡ 15

3!" ≡ 8

3!" ≡ 2

som ges av talen efter kongruenstecknen

3! ≡ 10

3! ≡ 11

3!! ≡ 7

3!" ≡ 6

i tabellen. Det visar sig att genom att

3! ≡ 13

3! ≡ 16

3!" ≡ 4

3!" ≡ 1

systematiskt använda denna ordning kan
det visas att sidan i 17-hörningen kan

beskrivas med hjälp av successiva kvadratrotsutdragningar.
Nu ska rötterna ordnas i två perioder, en period för jämna exponenter och en för udda, i
perioderna skrivs deras värde i modulo 17.
𝑥! = 9 + 13 + 15 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1
𝑥! = 3 + 10 + 5 + 11 + 14 + 7 + 12 + 6
På samma sätt delas dessa två perioder in i fyra nya perioder.
𝑦! = 13 + 16 + 4 + 1
𝑦! = 9 + 15 + 8 + 2
𝑦! = 10 + 11 + 7 + 6
𝑦! = 3 + 5 + 14 + 12
Gör sedan samma procedur en gång till.
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𝑧! = 16 + 1

𝑧! = 11 + 6

𝑧! = 13 + 4

𝑧! = 10 + 7

𝑧! = 15 + 2

𝑧! = 5 + 12

𝑧! = 9 + 8

𝑧! = 3 + 14

Med hjälp av enkel algebra går det att skriva perioderna på följande sätt
𝑥! = 𝑧! +𝑧! + 𝑧! + 𝑧!
𝑥! = 𝑧! + 𝑧! + 𝑧! + 𝑧!
𝑦! = 𝑧! + 𝑧!
𝑦! = 𝑧! + 𝑧!
𝑦! = 𝑧! + 𝑧!
𝑦! = 𝑧! + 𝑧!
Rötterna kan nu betecknas som 𝐸! och 𝐸!` där 𝐸!` = 𝐸!"!! .

𝐸! = 𝑐𝑜𝑠𝑟

𝐸!` = 𝐸!"!! = cos 17 − 𝑟

2𝜋
2𝜋
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛𝑟
17
17

2𝜋
2𝜋
2𝜋
2𝜋
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛 17 − 𝑟
= 𝑐𝑜𝑠𝑟
− 𝑖𝑠𝑖𝑛𝑟
17
17
17
17

Det betyder att
𝐸! + 𝐸!` = 𝑐𝑜𝑠𝑟

2𝜋
2𝜋
2𝜋
2𝜋
2𝜋
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛𝑟
+ 𝑐𝑜𝑠𝑟
− 𝑖𝑠𝑖𝑛𝑟
= 2𝑐𝑜𝑠𝑟
17
17
17
17
17

För att visa att det stämmer används exempel 𝑧! = 16 + 1. Den primitiva roten 1
benämns 𝐸! och den primitiva roten 16 benämns som 𝐸!` . Då gäller

𝐸! = 𝑐𝑜𝑠1×

!!

2𝜋
2𝜋
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛1×
17
17
!!

𝐸!` = 𝐸!"!! = cos 16× !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛16× !" = 𝑐𝑜𝑠

!"!
!"

+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

!"!
!"

!!

!!

= 𝑐𝑜𝑠 !" − 𝑖𝑠𝑖𝑛 !"
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!!

!!

!!

!!

!!

𝐸! + 𝐸!` = 𝑐𝑜𝑠 !" + 𝑖𝑠𝑖𝑛 !" + 𝑐𝑜𝑠 !" − 𝑖𝑠𝑖𝑛 !" =2𝑐𝑜𝑠 !" .
Det är möjligt att göra på samma sätt för samtliga perioder z och vi får då nedanstående
värden för dem
2𝜋
17
2𝜋
𝑧! = 2𝑐𝑜𝑠4
17
2𝜋
𝑧! = 2𝑐𝑜𝑠2
17
2𝜋
𝑧! = 2𝑐𝑜𝑠8
17
𝑧! = 2𝑐𝑜𝑠

2𝜋
17
2𝜋
𝑧! = 2𝑐𝑜𝑠7
17
2𝜋
𝑧! = 2𝑐𝑜𝑠5
17
2𝜋
𝑧! = 2𝑐𝑜𝑠3
17

𝑧! = 2𝑐𝑜𝑠6

Nu när det är känt att perioderna kan skrivas på
formen ovan så räcker det med att bevisa att
!!

𝑧! = 2𝑐𝑜𝑠 !" går att skriva med hjälp av
kvadratrötter. Om det är möjligt så är det även
möjligt att göra det för samtliga rötter
𝐸! = 𝑐𝑜𝑠

!!"
!"

+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

!!"
!"

(𝑘 = 1,2, … 16).

För att gå vidare så ska storleken jämföras på de olika perioderna. Skapa en halv-cirkel
med radie 1, sträckan O𝐴!" blir då av längd 2. Dela halv-cirkeln i 17 lika stora delar och
beteckna avståndet från punkten O till varje punkt 𝐴! , 𝐴! … 𝐴!" som 𝑆! , 𝑆! , … 𝑆!" .
Punkten 𝐴! är en godtycklig punkt 𝐴! , 𝐴! … 𝐴!" . P är ett godtyckligt heltal mindre än 17
så punkten 𝐴!!! är punkten som är p steg från punkten 𝐴! .
Vinkeln i triangeln 𝐴! 𝐴!" 𝑂 har samma storlek som hälften av båglängden 𝐴! 𝑂 vars hela
båglängd är

!!"
!"

!"

. Det medför att 𝑆! = 2𝑠𝑖𝑛 !" = 2𝑐𝑜𝑠

(!"!!)!
!"

.
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Det beror på att om
!!"

𝜃=

!"

och
𝛿=

!"
!"

(randvinkelsatsen)

så gäller att vinkeln 𝑂𝐴! 𝐴!" är rät av samma anledning.
Så

!!
!

!"

= sin 𝛿 dvs. 𝑆! = 2𝑠𝑖𝑛 !" , detta ger i sin tur 𝑆! = 2 cos

För att 2𝑐𝑜𝑠

(!"!!)!
!"

!
!

!"

− !" = 2𝑐𝑜𝑠

(!"!!)!
!"

.

!!

ska vara lika med 2𝑐𝑜𝑠𝑚 !" så måste 4𝑚 = 17 − 𝑘 ⟺ 𝑘 = 17 − 4𝑚.

Om m ges heltalsvärden från 1-8 så kommer k få värden 13, 9, 5, 1, -3, -7, -11, -15. Därför
så gäller
𝑧! = 𝑆!"

𝑧! = −𝑆!

𝑧! = 𝑆!

𝑧! = −𝑆!!

𝑧! = 𝑆!

𝑧! = −𝑆!

𝑧! = −𝑆!" 𝑧! = 𝑆!
I figuren ovan går det att se att 𝑆! blir längre
desto högre värdet är på k, exempelvis är 𝑆!"
större än 𝑆! . Ovan syns det vilken z-period som
motsvarar vilken korda 𝑆! , alltså går det nu att
se storleksordningen på perioderna där 𝑧! är
minst, så ordningen är
𝑧! , 𝑧! , 𝑧! , 𝑧! , 𝑧! , 𝑧! , 𝑧! , 𝑧!
Nu studeras triangeln O𝐴! 𝐴!!! . Enligt
triangelolikhet så gäller följande:
𝑆!!! < 𝑆! + 𝑆!
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och alltså
𝑆!!! < 𝑆!!! + 𝑆!!!`

Nu när periodernas storleksförhållande till varandra är känt så går det med
räkneoperationer att få fram följande slutsatser
𝑦! − 𝑦! = 𝑆!" + 𝑆! − 𝑆! + 𝑆!" > 0
𝑦! − 𝑦! = 𝑆!" + 𝑆! + 𝑆! + 𝑆!! > 0
𝑦! − 𝑦! = 𝑆!" + 𝑆! + 𝑆! − 𝑆! > 0
𝑦! − 𝑦! = 𝑆! − 𝑆!" + 𝑆! + 𝑆!! > 0
𝑦! − 𝑦! = 𝑆! − 𝑆!! + 𝑆! − 𝑆! < 0
𝑦! − 𝑦! = −𝑆! − 𝑆!! + 𝑆! − 𝑆! < 0
Alla utom den fjärde följer direkt av att 𝑆! växer med k. Den fjärde kan visas på följande
sätt
𝑆!" < 𝑆! + 𝑆! < 𝑆!!! + 𝑆!!! = 𝑆!! + 𝑆!
så
𝑦! − 𝑦! = 𝑆! − 𝑆!" + 𝑆! + 𝑆!! > 0

Det går att göra på liknande sätt för att få fram de övriga uttrycken.
Dessa sex uttryck leder till följande olikhet:
𝑦! < 𝑦! < 𝑦! < 𝑦!
På liknande sätt som med y-perioderna kan slutsatsen dras att
𝑥! < 𝑥!
!!

Det som nu återstår är att bevisa att 𝑧! = 2𝑐𝑜𝑠 !" går att skriva i kvadratrötter, heltal,
kvoter och produkter och därmed går att konstruera med hjälp av passare och linjal.
Nedan kommer ett annat skrivsätt att användas för de primitiva rötterna. De har
tidigare betecknats som n men kommer nu att skrivas som 𝑥 ! . Skrivsättet används för
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att lättare förstå att om exponenten är större än 17 så kan uttrycket förenklas eftersom
att perioden då har gått ett helt varv.
Det är känt att
𝑧! + 𝑧! = 𝑦!
och att
𝑧! ×𝑧! = (𝑥 !" + 𝑥 ! ) 𝑥 !" + 𝑥 ! = 𝑥 !" + 𝑥 !" + 𝑥 !" + 𝑥 !
Eftersom de primitiva rötterna är perioder som är mindre än 17 så kan uttrycket ovan
förenklas till:
𝑧! ×𝑧! = 𝑥 !" + 𝑥 ! + 𝑥 !" + 𝑥 !
⟺
𝑧! ×𝑧! = 12 + 3 + 14 + 5 = 𝑦!
Med hjälp av sambandet mellan rötter och koefficienter i andragradsekvationer så går
det att se att 𝑧! och 𝑧! är rötter till andragradsekvationen
𝛼 𝑧 ! − 𝑦! 𝑧 + 𝑦! = 0.
Eftersom att 𝑧! > 𝑧! så blir rötterna till ekvationen 𝛼

𝑧! =

𝑦! + 𝑦!! − 4𝑦!
2

𝑦! − 𝑦!! − 4𝑦!
𝑧! =
2
Det är känt att
𝑦! + 𝑦! = 𝑥!
och att
𝑦! 𝑦! = 13 + 16 + 4 + 1 9 + 15 + 8 + 2 = (𝑥 !" + 𝑥 !" + 𝑥 ! + 𝑥 ! )(𝑥 ! + 𝑥 !" + 𝑥 ! + 𝑥 ! )
⟺
𝑦! 𝑦! = 𝑥 ! + 𝑥 !! + 𝑥 ! + 𝑥 !" + 𝑥 ! + 𝑥 !" + 𝑥 ! + 𝑥 ! + 𝑥 !" + 𝑥 ! + 𝑥 !" + 𝑥 ! + 𝑥 !" + 𝑥 !"
+ 𝑥! + 𝑥!
Det som framkommer ovan är att varje rot förekommer en gång när 𝑦! multipliceras
med 𝑦! . Ekvationen som ska lösas är 𝑥 !" − 1 = 0 som kan skrivas som 𝑥 − 1 (𝑥 !" +
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𝑥 !" + 𝑥 !" + 𝑥 !" + 𝑥 !" + 𝑥 !! + 𝑥 !" + 𝑥 ! + 𝑥 ! + 𝑥 ! + 𝑥 ! + 𝑥 ! + 𝑥 ! + 𝑥 ! + 𝑥 ! + 𝑥 + 1 =
0.
Utifrån det fås uttrycket:
𝑦! 𝑦! = −1
Med hjälp av sambandet mellan rötter och koefficienter så går det att se att 𝑦! och 𝑦! är
lösningar till ekvationen:
𝛽 𝑦 ! − 𝑥! 𝑦 − 1 = 0
Eftersom 𝑦! > 𝑦! så blir rötterna
𝑦! =

𝑥! + 𝑥!! + 4
2

𝑦! =

𝑥! − 𝑥!! + 4
2

Det är känt att
𝑦! + 𝑦! = 𝑥!
och precis som för 𝑦! 𝑦! ovan får vi
𝑦! 𝑦! = −1
För att hitta rötterna 𝑦! och 𝑦! så ska ekvationen
𝛾 𝑦 ! − 𝑥! 𝑦 − 1 = 0
lösas. Eftersom 𝑦! > 𝑦! så blir rötterna
𝑥! + 𝑥!! + 4
𝑦! =
2
𝑦! =

𝑥! − 𝑥!! + 4
2

Slutligen måste 𝑥! och 𝑥! bestämmas.
𝑥! + 𝑥! = −1
(summan av alla rötter) och att
𝑥! 𝑥! = (13 + 16 + 4 + 1 + 9 + 15 + 8 + 2)(10 + 11 + 7 + 6 + 3 + 5 + 14 + 12)
I uttrycket ovan så kommer varje rot att återfinnas fyra gånger vilket leder till följande
uttryck:
𝑥! 𝑥! = −4
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För att hitta 𝑥! och 𝑥! så ska med hjälp av sambandet mellan rötter och koefficienter
ekvationen
𝛿 𝑥! + 𝑥 − 4 = 0
lösas. Eftersom 𝑥! > 𝑥! så blir rötterna
𝑥! =

−1 + 17
2

𝑥! =

−1 − 17
2

Genom att slutligen succesivt sätt in de fyra ekvationerna 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 så går det att få ett
uttryck för perioden 𝑧! .

𝑥! =

−1 + 17
2

𝑥! =

−1 − 17
2

𝑦! =

𝑥! + 𝑥!! + 4
2

𝑦! =

𝑥! + 𝑥!! + 4
2

𝑦! + 𝑦!! − 4𝑦!
𝑧! =
2
⟹
𝑧! = 2𝑐𝑜𝑠

=

2𝜋
=
17

−1 + 17 + 34 − 2 17 + 68 + 12 17 − 16 34 + 2 17 − 2(1 − 17) 34 − 2 17
8
!!

Nu är det bevisat att perioden 𝑧! = 2𝑐𝑜𝑠 !" går att skriva med kvadratrötter och därmed
går även 𝐸! = 𝑐𝑜𝑠

!!"
!"

+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

!!"
!"

(𝑘 = 1,2, … 16) att skriva med kvadratrötter och

följaktligen är den regelbundna 17-hörningen möjlig att konstruera med hjälp av
passare och linjal.
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Geometrisk konstruktion av regelbunden 17-hörning

Börja med en cirkel med given diameter CB
och DH som är 8 längdenheter. Dela sträckan
AH i fyra lika stora delar så att punkterna
E, F och G skapas.

Dra en linje från punkten B till E så att sträckan
BE skapas, samt triangeln ABE. Dela
vinkeln AEB mitt itu och där bisektrisen skär sträckan BC
skapas punkten I, då skapas triangeln AEI.
Dela AEJ mitt itu och där bisektrisen skär BC bildas
punken J.

Tillverka en vinkel som är 45° till vänster om
EJ och skapa punkten K där linjen skär BC,
vinkeln IEK är alltså 45°. Skapa en
mittpunksnormal till sträckan BK och skapa
punkten L.
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Skapa en cirkel med mittpunkt i L och med radie LK.
Cirkeln kommer att skära sträckan AH i en punkt,
Den punkten döps till M.

Skapa en cirkel med mittpunkt J och radie JM,
den cirkeln kommer att skära BC i två punkter
N och O. Från dessa punkter skapas två
vinkelräta linjer mot BC. Där dessa två skär den
ursprungliga cirkeln skapas punkterna P och Q.

Bisektrera PAQ och där linjen skär den ursprungliga cirkeln
skapas punkten R.

Skapa en cirkel med centrum i R och radie RP=RQ.
RP och RQ kommer att vara två av sidorna i den färdiga
17-hörningen.
Fortsätt att skapa cirklar med radie RP och i de randpunkter som skapas på
den ursprungliga cirkeln så skapas det nya cirklar med radie RP. Totalt ska 17 cirklar
och punkter tillverkas på cirkelperiferin.
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Dra sedan linjer mellan samtliga punkter. Nu har
det skapats en heptadekagon med hjälp av
passare och linjal.
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Allmänt resultat
De resultat som Gauss fann och som senare bevisades av Pierre Wantzel år 183710 lyder
som följande:
En regelbunden n-gon är möjlig att konstruera med passare och linjal om och endas om
n kan skrivas på formen
𝑛 = 2! 𝑝! 𝑝! 𝑝! … 𝑝!
Där 𝑎 är ett naturligt tal och 𝑝! , 𝑝! … 𝑝! är distinkta Fermatprimtal. Ett Fermattal är tal
som kan skrivas på formen
!

𝐹! = 2! + 1
där k är ett naturligt tal. Ett Fermatprimtal är således ett Fermattal som är ett primtal.
Det finns fem kända Fermatprimtal, dessa svarar mot k=0, k=1, k=2, k=3 och k=4. Nedan
visas en tabell över de kända Fermatprimtalen.
K
0
1
2
3
4

Fermatprimtal
3
5
17
257
65537

Tabellen visar vilka tal k som ger Fermatprimtal samt
Motsvarande Fermatprimtal.

Det går alltså enligt ovan att multiplicera distinkta Fermatprimtal, exempelvis 3×5 =
15. Det medföljer då att det är möjligt att tillverka en liksidig polygon med 15 sidor, en
så kallad pentadekagon.11

C.R Hadlock, Field Theory and its classical problems. Carus Mathematical Monographs
19. Mathematical Association of America 1978. sid 119
11 http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A649289&dswid=8397#sthash.iUzHGfOe.dpbs
10
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