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Inledning
I det här arbetet tas det upp möjliga och omöjliga konstruktioner. Med en konstruktion menas
här att endast de euklidiska verktygen passare och linjal får användas. Euklides var den första
att definiera de olika konstruktioner som är möjliga med hjälp av de här verktygen vilket
beskrivs i hans verk Elementa som består av totalt 13 böcker. Elementa är den tidigaste av
skrifter inom matematiken som finns bevarad och författades ca 300 år f.Kr. Inom euklidisk
geometri är det möjligt att skapa konstruktioner av åtskilliga geometriska problem dock har
det även upptäckts genom åren att en del konstruktioner är omöjliga att utföra. I det här
arbetet tas det upp både möjliga och omöjliga konstruktioner och kanske det allra viktigaste;
varför de omöjliga konstruktionerna är just omöjliga, vilket visar sig ha grund i rationella
rötter till polynomekvationer. Det finns speciellt fyra klassiska problem som visat sig
omöjliga med de euklidiska verktygen: kubens fördubbling, vinkelns tredelning, cirkelns
kvadratur och somliga regelbundna polygoner. Alla fyra tas upp i det här arbetet.

1 Möjliga konstruktioner
Med en möjlig konstruktion menas att passare och linjal är de enda verktygen som får
användas. Där får linjalen endast användas som ett verktyg att dra linjer med, inte som
mätinstrument, d.v.s. den är ograderad.1 I Euklides Elementa, som tas upp i avsnitt 1.1,
återfinns fundamentala resultat av konstruktionsuppbyggnader, till exempel att det går att
konstruera en liksidig triangel från en given sträcka.

Figur 1. Konstruktion av liksidig triangel.
I figur 1 har en sträcka 𝐴𝐵 varit given och sedan har cirklar dragits med den enas mittpunkt i
𝐴 och den andres i 𝐵. Båda cirklarna har radie 𝐴𝐵. Cirklarna kommer skära varandra i 𝐶 och
𝐷, sträckorna 𝐴𝐶 och 𝐵𝐶 kan dras. För att visa att ∆𝐴𝐵𝐶 är liksidig används radier, 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶
och 𝐵𝐴 = 𝐵𝐶 eftersom de är radier i samma cirkel. Härifrån följer att 𝐴𝐶 = 𝐵𝐶. 2
Konstruktionen av regelbundna polygoner har varit av stort intresse genom historien och
fått stor uppmärksamhet inte minst i Euklides Elementa. Regelbundna polygoner tas upp i
avsnitt 1.2.

1.1 Notationer och begrepp inom euklidisk geometri
Euklides levde kring år 300 f.Kr. och föddes i Grekland men verkade i Alexandria, han var
utbildad inom matematik och samlade geometriska kunskaper, från bland annat Pythagoras, i
sitt verk ”Elementa”. Hans arbete behandlar geometriska figurers ursprung och uppkomst men
tar även upp definitioner, postulat och axiom.3 Euklidisk geometri innefattar satser och bevis
som har sitt ursprung i Elementa.
Inom Euklidisk geometri skrivs en sträcka som 𝐴𝐵, där 𝐴 och 𝐵 är ändpunkterna, här går
det också att forma en särskild längdenhet som kan användas vid jämförelse, eller mätning, av
sträckor. Längdenheten kan då skrivas |𝐴𝐵|. En annan godtycklig sträcka 𝐶𝐷 kan vara lika
med 𝐴𝐵, 𝐴𝐵 = 𝐶𝐷, då består dessa sträckor av samma punkter, men om |𝐴𝐵| = |𝐶𝐷| har
sträckorna samma längd. Att två sträckor är lika långa skrivs som att de är kongruenta vilket
representeras 𝐴𝐵 ≅ 𝐶𝐷.4 Två vinklar kan även de vara kongruenta vilket betyder att de är lika
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stora, ˄𝐴𝐵𝐶 =
̃ ˄𝐴’𝐵’𝐶’. För att två trianglar ska vara kongruenta ska något/några av de här tre
kongruensfallen uppfyllas:
1. Första kongruensfallet kallas sida-vinkel-sida vilket förkortas SVS. Givet två trianglar
∆𝐴𝐵𝐶och ∆𝐴′𝐵′𝐶′, om 𝐴𝐵 =
̃ 𝐴′𝐵′, ˄𝐴 ≅ ˄𝐴′ och 𝐴𝐶 ≅ 𝐴′𝐶′ så följer att
∆𝐴𝐵𝐶 =
̃ ∆𝐴′𝐵′𝐶′.
2. Andra kongruensfallet kallas sida-sida-sida vilket förkortas SSS. Givet två trianglar
∆𝐴𝐵𝐶och ∆𝐴′𝐵′𝐶′, om 𝐴𝐵 ≅ 𝐴′𝐵′, 𝐵𝐶 ≅ 𝐵′𝐶′ och 𝐴𝐶 ≅ 𝐴′𝐶′ så följer att
∆𝐴𝐵𝐶 =
̃ ∆𝐴′𝐵′𝐶′.
3. Tredje kongruensfallet kallas vinkel-sida-vinkel vilket förkortas VSV. Givet två
trianglar ∆𝐴𝐵𝐶och ∆𝐴′𝐵′𝐶′, om ˄𝐴 ≅ ˄𝐴′, 𝐴𝐵 ≅ 𝐴′𝐵′ och ˄𝐵 ≅ ˄𝐵′ så följer att
∆𝐴𝐵𝐶 =
̃ ∆𝐴′𝐵′𝐶′.
Kongruensfallen behövs för att genomföra geometriska bevis av olika slag, däribland beviset
angående likbenta trianglar. 5
Det är dock inte endast kongruens av olika slag som används för bevis utan likformighet är
även det användbart. Att två geometriska figurer är likformiga betyder inte att de tvunget är
av samma storlek men de måste ha likadan form. Två trianglar är likformiga om sidornas
längder förhåller sig till varandra på samma sätt plus att vinklarna måste vara kongruenta.
Beteckningen för två likformiga trianglar är ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐴′𝐵′𝐶′. På samma sätt som
kongruensvillkoren finns det villkor för likformighet när det gäller trianglar:
1. Första likformighetsfallet kallas sida-vinkel-sida vilket förkortas SVS. Givet två
|𝐴𝐵|

|𝐴𝐶|

trianglar ∆𝐴𝐵𝐶 och ∆𝐴′𝐵′𝐶′ där |𝐴′ 𝐵′ | = |𝐴′ 𝐶 ′ | och ˄𝐴 ≅ ˄𝐴′, då är ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐴′ 𝐵 ′ 𝐶 ′ .
2. Anda likformighetsfallet kallas sida-sida-sida vilket förkortas SSS. Givet två trianglar
|𝐴𝐵|

|𝐴𝐶|

|𝐵𝐶|

∆𝐴𝐵𝐶 och ∆𝐴′𝐵′𝐶′ där |𝐴′ 𝐵′ | = |𝐴′ 𝐶 ′ | = |𝐵′ 𝐶 ′ |, då är ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐴′ 𝐵 ′ 𝐶 ′ .
3. Tredje likformighetsfallet kallas vinkel-vinkel-vinkel vilket förkortas VVV. Givet två
trianglar ∆𝐴𝐵𝐶 och ∆𝐴′𝐵′𝐶′ där ˄𝐴 ≅ ˄𝐴′ , ˄𝐵 ≅ ˄𝐵 ′ och ˄𝐶 ≅ ˄𝐶′, då är
∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐴′ 𝐵 ′ 𝐶 ′ .
I Elementa introduceras likformighet ett antal kapitel efter kongruens eftersom Euklides först
ville redogöra för vad de irrationella talen har för egenskaper. I likformighet behandlas bråkoperationer vilket kan leda till irrationella tal.6 Ett irrationellt tal är ett reellt tal som inte kan
𝑎
skrivas 𝑏 där 𝑎 och 𝑏 är heltal, till exempel är talet e ett irrationellt tal, det består av en
oändlig decimalföljd som inte har periodisk upprepning och kan därför inte skrivas i
bråkform. Irrationella tal delas upp i algebraiska tal eller transcendenta tal, vilka tas upp i
avsnitt 1.2.1.
Med hjälp av likformighetsfallen går det bland annat att bevisa att de tre medianerna,
sträckan i en triangel som går från ett hörn till motsatt sidas mittpunkt, i en triangel skär
varandra i en och samma punkt, vilket kallas triangelns tyngdpunkt.7 Det är även möjligt att
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bevisa Pythagoras sats med hjälp av likformighet. I Euklides Elementa används dock inte just
det beviset på grund av att Euklides införde likformighet mycket senare.8
I beviset för Pythagoras sats med hjälp av likformighet används en given rätvinklig
triangel ∆𝐴𝐵𝐶 där en höjd 𝐴𝐷 dras från den räta vinkeln ˄𝐴 ner mot 𝐵𝐶. ∆𝐴𝐷𝐶 är då
rätvinklig på grund av att 𝐴𝐷 är en höjd. Vinkeln ˄𝐶 är gemensam för ∆𝐴𝐵𝐶 och ∆𝐴𝐷𝐶
vilket ger, med hjälp av triangelns bestämda vinkelsumma, att vinklarna ˄𝐶𝐴𝐷 ≅ ˄𝐴𝐵𝐶. Med
hjälp av tredje likformighetsfallet, VVV, är ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐴𝐷𝐶. Se figur 2.

figur 2. ∆𝐴𝐵𝐶 som används till beviset för Pythagoras sats.
|𝐶𝐷|

|𝐴𝐶|

Likformigheten mellan trianglarna ger därefter att |𝐴𝐶| = |𝐵𝐶|, vilket leder till
𝑏 2 = |𝐴𝐶|2 = |𝐵𝐶| ⋅ |𝐶𝐷| = 𝑎 ⋅ |𝐶𝐷|. Med likadan process fås även 𝑐 2 = 𝑎 ⋅ |𝐵𝐷|. Addition
mellan katetrarna ger 𝑏 2 + 𝑐 2 = 𝑎 ⋅ |𝐶𝐷| + 𝑎 ⋅ |𝐵𝐷| = 𝑎 ⋅ (|𝐶𝐷| + |𝐵𝐷|) = 𝑎 ⋅ |𝐵𝐶| = 𝑎2 .9

1.2 Regelbundna polygoner
Den enklaste av konstruktioner när det gäller regelbundna polygoner är hexagonen, det vill
säga sexhörningen.

Figur 3. Regelbunden hexagon.
∆𝐺𝐷𝐶 är liksidig vilket betyder att alla sidorna är av samma längd, vilket i sin tur betyder att
𝐶𝐷 är av samma längd som cirkeln radie.
Dock är det inte konstruktionen av hexagonen som ska visas utan dekagonen, det vill säga
tiohörningen. Detta eftersom det därifrån är enkelt att visa konstruktionen för den regelbundna
pentagonen, vilket är intressant eftersom det är en konstruktion där antalet hörn är ett primtal,
mer om varför det är intressant tas upp i avsnitt 2.1. Det är även så att just pentagonen tas upp
8
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i Euklides Elementa och därför kan det tänkas vara intressant att visa en någorlunda enkel
konstruktion av den.

Figur 4. Regelbunden decagon.
I den regelbundna decagonen är vinkel ˄𝐿𝑅𝑀 = 36° och radien sätts som enhetssträcka 1.
Utifrån ∆𝑀𝐿𝑅 dras sträckan 𝑀𝑉 sådan att |𝑀𝑉| = |𝑀𝐿|, dessa sträckor betecknas som 𝑥.

Figur 5. ∆𝐿𝑀𝑅.
På grund av att ∆𝑀𝐿𝑅 och ∆𝐿𝑀𝑉 är likbenta följer att vinklarna ˄𝑅𝐿𝑀 ≅ ˄𝑅𝑀𝐿 ≅ ˄𝑀𝑉𝐿 =
72° och då är ˄𝑉𝑀𝐿 = 36°. Vidare följer att 72° − 36° = 36° → ˄𝑅𝑀𝑉 = 36° och då måste
|𝑀𝑉| = |𝑅𝑉| = 𝑥 och |𝑉𝐿| = 1 − 𝑥. På grund av likformighetsfall VVV är ∆𝐿𝑀𝑅~∆𝐿𝑀𝑉
1

𝑥

vilket betyder att 𝑥 = 1−𝑥 ⇒ 1 − 𝑥 = 𝑥 2 ⇒ 𝑥 =

1±√5
2

. Enligt avsnitt 2.3 är 𝑥 här ett

konstruerbart tal vilket medför att en konstruktion av decagonen är möjlig.
Härefter är det enkelt att konstruera en regelbunden pentagon genom att förbinda vartannat
hörn i decagonen.10

10

Kommunikation med Gunnar Berg.

Figur 6. Regelbunden pentagon i en dekagon.
Utifrån detta följer att konstruktioner av polygoner, eller 𝑛-hörningar, kan genomföras till
exempel genom att konstruera bisektriser till sidorna i en given 𝑛-hörning, då erhålls en 2𝑛hörning. Till exempel vidare från pentagonen, 5-hörningen, går det att erhålla 10, 20, 40 och
så vidare.11 Omvänt går det att, som sågs i föregående exempel, utifrån en 2𝑛-hörning
konstruera en 𝑛-hörning, det är helt enkelt bara så att sammanfoga vartannat hörn. Det är även
möjligt att genom användning av en triangel, 3-hörning, och en pentagon konstruera en 15hörning vilket Euklides gjorde. Han utgick från en regelbunden pentagon inskriven i en cirkel.
I samma cirkel inskrivs även en regelbunden triangel, pentagonen och triangeln delar en av
hörnpunkterna.

Figur 7. Regelbunden pentagon och triangel inskriven i samma cirkel.
Sedan upprepas proceduren, alla hörn i pentagonen ska även tillhöra hörnen i regelbundna
trianglar som inskrivs vartefter. Till slut är det endast att sammanfoga alla punkter på cirkeln
och en regelbunden 15-hörning erhålls. Se figur 8.
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Figur 8. Regelbunden 15-hörning.
Sammanfattningsvis är det möjligt att konstruera regelbundna så kallade n-hörningar
utifrån:

𝑛 = 3, 3 ⋅ 2, 3 ⋅ 22 , … ,3 ⋅ 2𝑛 , 𝑛 ≥ 0
{ 𝑛 = 4, 2 ⋅ 4, 2 ⋅ 8, … , 2𝑛 , 𝑛 ≥ 2
𝑛 = 5, 2 ⋅ 5, … , 5 ⋅ 2𝑛

1.2.1 Algebraiska och transcendenta tal
Algebraiska tal är de tal som är rötter till en polynomekvation där koefficienterna är heltal.
Som nämnt tidigare kan irrationella tal vara algebraiska, vilket vidare inte nödvändigtvis
betyder att alla algebraiska tal är irrationella. Alla heltal och rationella tal tillhör också den här
gruppen. √2 är roten till 𝑥 2 − 2 = 0 som är både algebraiskt och irrationellt och även 𝑖 kan
vara ett algebraiskt tal, till exempel är 𝑖 roten till 𝑥 2 + 1 = 0.
Ett transcendent tal är alla de tal som inte är algebraiska, kända exempel på transcendenta
tal är 𝜋 och 𝑒. Alexander Gelfond och Theodor Schneider utvecklade oberoende av varandra
på 1930-talert en sats angående konstruktionen av transcendenta tal, den satsen kallas här för
sats 1. 12

Sats 1.
Om 𝛼 är algebraiskt, skilt från 0 eller 1, och 𝛽 irrationellt algebraiskt är 𝛼 𝛽 transcendent.
Det här betyder att det uppkommer en mängd av transcendenta tal som går att skapa enligt
√2

satsen. Till exempel 2√2 , √2 , 𝑖 𝑖 , 𝑖 √5 etc.

1.3 Att konstruera tal
Givet är en sträcka som antas ha längd 1. Utifrån axiom 2 i Elementa kan en godtycklig
sträcka förlängas hur långt som helst. Sedan kan vi stega oss fram med en passare som är
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inställd på enhetssteget vilket leder till att det är möjligt att konstruera alla positiva heltal.
Utifrån konstruktion av heltalen följer ett antal andra rationella operationer att konstruera.

I.3.1 Konstruktion av addition och subtraktion
Givet en sträcka med längd 𝑎 och en annan 𝑏 går det att konstruera 𝑎 + 𝑏 vilket betyder att vi
indirekt har konstruerat en addition mellan 𝑎 och 𝑏. Anta sträckan |𝑂𝐴| = 𝑎 och |𝐴𝐵| = 𝑏 det
här ger att |𝑂𝐵| = 𝑎 + 𝑏. Liknande gäller för subtraktionen 𝑎 − 𝑏. Anta |𝑂𝐵| = 𝑎 och
|𝐴𝐵| = 𝑏 dock läggs |𝐴𝐵| ovanpå |𝑂𝐵| vilket leder till att sträckan som blir över är |𝑂𝐴| =
𝑎 − 𝑏.

Figur 7. Konstruktionen av 𝑎 + 𝑏.

Figur 8. Konstruktionen av 𝑎 − 𝑏.

1.3.2 Konstruktion av division och multiplikation
Två sträckor med längderna 𝑎 respektive 𝑏 möts i en punkt 𝑃0 , med positiv vinkel mellan
dem. Linjen 𝑙1 dras mellan sträckornas ändpunkter och linjen 𝑙2 parallell med 𝑙1 dras från
𝑏

punkten 𝑃1 , som ligger på 𝑎 och på enhetsavstånd från punkt 𝑃0 , till 𝑏. Likformighet ger 𝑎 =
𝑥

𝑏

vilket leder till 𝑥 = 𝑎, se figur 9. 13
1

Figur 9. Konstruktionen av 𝑎/𝑏.
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Vidare för att konstruera produkten av 𝑎 och 𝑏 avsätts sträckorna med positiv vinkel mellan
dem. 𝑎 och 𝑏 möts i punkten 𝑃0 . Punkten 𝑃1 ligger på 𝑎 på så sätt att sträckan 𝑃0 till 𝑃1 är av
enhetslängd ett. Linjen 𝑙1 dras från 𝑃1 till sträckan 𝑏:s ändpunkt, ännu en linje 𝑙2 dras parallell
till 𝑙1, av godtycklig längd, från sträckan 𝑎:s ändpunkt. Sträckan 𝑏 förlängs tills intersektion
𝑏

𝑥

med 𝑙2 . Den förlängda sträckan, från 𝑃0 till 𝑙2 , är kallas 𝑥. Genom likformighet fås 1 = 𝑎
𝑥

vilket leder till 𝑏 = 𝑎 där 𝑥 = 𝑎𝑏, se figur 10.14

Figur 10. Konstruktionen av 𝑎𝑏.

1.3.3. Konstruktion av √𝒂
Denna konstruktion följer av sats 2.

Sats 2.
Om 𝑎 > 0 är konstruerbart gäller detsamma för √𝑎.
Givet en sträcka |𝐴𝐷| = 𝑎, enhetssteget 1 läggs till på sträckan. |𝐴𝐵| = 𝑎 + 1 delas på mitten
i punken 𝑃0 och en cirkel, 𝐶, dras med 𝑃0 som medelpunkt vilket även ger att |𝐴𝐵| blir
cirkelns diameter. Genom punkten 𝐷, som är ändpunkt för 𝑎, dras linjen 𝑙 vinkelrät mot |𝐴𝐵|.
𝑙 skär 𝐶 i punkten 𝑃1 , den del av 𝑙 som ligger inuti halvcirkeln kallas 𝑥. Konstruera |𝐴𝑃1 | och
1

𝑥

|𝐵𝑃1 |. Likformigheten mellan ∆𝐴𝑃1 𝐷 och ∆𝐵𝑃1 𝐷 ger att: 𝑥 = 𝑎 ⇒ 𝑥 2 = 𝑎 ⇒ 𝑥 = √𝑎.15

Figur 11. Konstruktionen av √𝑎.
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15

Richard Courant och Herbert Robbins, What is mathematics? 1:a uppl., 1947, 121.
Ibid, 122.

1.4 Talkroppar
Vi börjar med definitionen av en kropp.

Definition 1.
En kropp består av en uppsättning element som tillfredsställer matematiska operationer som
addition, subtraktion, multiplikation och division (med undantaget att dela med noll) men
även de associativa lagarna, kommutativa lagarna och distributiva lagen.
De rationella talen bildar således en så kallad talkropp. Den här rationella kroppen betecknas
𝐹0 . Med hjälp av konstruktionen av irrationella tal går det att finna nya talkroppar.

Exempel 1
Välj det rationella talet √2 och låt 𝐹1 vara mängden av alla tal på formen 𝑎 + 𝑏√2. Den här
talkroppen 𝐹1 omfattar 𝐹0 , vilket betyder att 𝐹0 är en del av 𝐹1 .
I dagligt matematiskt språk kan det uttryckas som att 𝐹1 och 𝐹0 är två mängder där 𝐹0 är en
delmängd av 𝐹1 . 16
Det är möjligt att föra bevis för att med endast en linjal går det inte att konstruera tal
utanför den kroppen som de givna talen ligger i. Till exempel om givet två tal som existerar i
𝐹 går det inte att med endast linjal konstruera tal utanför 𝐹. För att konstruera tal som
existerar utanför den givna kroppen måste det ske med både linjal och passare till hjälp.
Påståendet bevisas med att välja ett tal 𝑘 i kroppen 𝐹 sådant att √𝑘 inte ligger i 𝐹. Det är
möjligt att konstruera √𝑘 från sats 2 och då även alla tal på formen
(1) 𝑎 + 𝑏√𝑘
där 𝑎, 𝑏 och 𝑘 ligger i 𝐹 eftersom summa och produkt är konstruerbara. Kroppen som bildas
av alla tal på formen i uttryck (1) kallar vi för 𝐹’. Med aritmetiska beräkningar går det att
bevisa att 𝐹′ är en kropp och att det är en utvidgning av den ursprungliga kroppen 𝐹 vilket
omvänt ger att 𝐹 är en delkropp av 𝐹’. 17 Av detta kan vi formulera sats 3.

Sats 3.
Låt F vara en talkropp och låt F’ vara mängden av alla tal på formen 𝑎 + 𝑏√𝑘 där a, b och k
ligger i 𝐹 men inte √𝑘. Då är 𝐹’ en talkropp.

Bevis 1.
Beviset för att F’ är en talkropp görs genom de matematiska operationerna addition,
multiplikation och division. De tal vi jobbar med i beviset är 𝑎 + 𝑏√𝑘 och 𝑐 + 𝑑√𝑘.
 Addition: (𝑎 + 𝑏√𝑘) + (𝑐 + 𝑑√𝑘) = (𝑎 + 𝑐) + (𝑏 + 𝑑)√𝑘

16
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Additionen visar att vi fortfarande har kvar samma form.
Multiplikation: (𝑎 + 𝑏√𝑘)(𝑐 + 𝑑√𝑘) = (𝑎𝑐 + 𝑏𝑑𝑘) + (𝑎𝑑 + 𝑏𝑐)√𝑘
Multiplikationen visar att vi fortfarande har kvar samma form.



Division:

(𝑎+𝑏√𝑘)
(𝑐+𝑑√𝑘)

=

(𝑐−𝑑√𝑘)(𝑎+𝑏√𝑘)
(𝑐−𝑑√𝑘)(𝑐+𝑑√𝑘)

=

(𝑎𝑐−𝑏𝑑𝑘)+(𝑐𝑏−𝑎𝑑)√𝑘
𝑐 2 −𝑑2 𝑘

=

(𝑎𝑐−𝑏𝑑𝑘)
𝑐 2 −𝑑2 𝑘

+

(𝑐𝑏−𝑎𝑑)
𝑐 2 −𝑑2 𝑘

√𝑘

Divisionen visar att vi fortfarande har kvar samma form.
Sammanfattningsvis går det att erhålla endast de tal som ligger i samma kropp som de från
början givna talen med hjälp av enbart en linjal. Det går att erhålla tal som existerar i en
utvidgad kropp men har de ursprungliga talen i en kropp som är en delkropp i den utvidgade
kroppen, detta med både passare och linjal. Fortsättningsvis går det att, endast med passaren,
erhålla tal som enbart existerar i den utvidgade kroppen från de givna talens kropp.18
Följaktligen går det att presentera alla konstruerbara tal på så vis att med en given
talkropp,𝐹0 , med en definierad kvantitet från början går det att erhålla den utvidgade kroppen,
𝐹1 . Detta görs genom adjunktion av √𝑘0 där 𝑘0 existerar i den ursprungliga kroppen 𝐹0 men
√𝑘0 gör det inte. Det går nu att definiera den utvidgade kroppen 𝐹1 som innehåller tal på
formen 𝑎0 + 𝑏0 √𝑘0 där 𝑎0 , 𝑏0 och 𝑘0 existerar i 𝐹0 men inte √𝑘0 . Vidare går det att definiera
ytterligare utvidgade kroppar; till exempel blir kroppen 𝐹2 en utvidgning av 𝐹1 och innehåller
alla tal på formen 𝑎1 + 𝑏1 √𝑘1 där 𝑎1 , 𝑏1 och 𝑘1 ligger i 𝐹1 men inte √𝑘1 . Upprepning av
proceduren ger oändligt många talkroppar 𝐹𝑛 där 𝑛 står för antalet kvadratrötter som
adjungerats för att nå utvidgningen av kroppen.
Sammantaget är de konstruerbara talen endast de som existerar i en kropp 𝐹𝑛 vilken kan
nås från ett ”torn” av kroppsutvidningar. 19

2 Omöjliga konstruktioner
Det finns geometriska konstruktioner som visat sig omöjliga att klara av på det klassiska sättet
med passare och linjal. Konstruktionernas omöjlighet bevisades på 1800-talet av bland andra
Carl Friedrich Gauss.20

2.1 Gauss
Carl Friedrich Gauss var en tysk matematiker som levde 1777-1855. Hans matematiska
kunskaper märktes redan på matematiklektionerna när han var barn. Ett exempel är när
läraren gav eleverna i uppgift att summera de första 100 heltalen och Gauss blev klar redan
innan läraren pratat färdigt. Gauss erhöll några år senare ett stipendium för möjligheten att gå
på en naturvetenskaplig högskola, därefter skrevs han in på ett universitet, också i Tyskland,
som även det upprätthöll ett naturvetenskapligt rykte.21
1801 publicerade Gauss Disquisitiones Arithmeticae där han presenterar sin forskning
angående talteori. Samtidigt utvecklade han nya metoder för beräkning av himlakroppars
banor, vilket gav möjlighet att upptäcka bland annat asteroider. Gauss blev erbjuden en
professorstjänst vid universitetet som han själv gått på tidigare, där höll han bland annat i
18
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astronomiundervisningen. Senare publicerades hans samlade arbeten i hela 12 volymer och
däribland återfinns så utförliga matematiska redogörelser att de har lagt grunden för mycket
av dagens matematik.22
Som 17-åring studerade Gauss bland annat möjligheten att konstruera regelbundna
polygoner. Till att börja med undersökte han huvudsakligen den regelbundna 17-hörningen
genom att analysera ekvationen 𝑥17 − 1 = 0, vilket blev hans första steg mot
matematikintresset. Vidare granskade han så kallade P-hörningar, med P som primtal.
Påföljden av detta blev att konstruktion är möjligt för så kallade Fermat-tal.23 Ett Fermat-tal är
𝑛
ett tal med formen 𝐹(𝑛) = 22 + 1 som enligt Pierre de Fermat, 1601-1665, alla är primtal.
Fermats påstående visade sig vara korrekt för 𝑛 = 1, 2, 3, 4:
0

𝐹(0) = 22 + 1 = 3
1
𝐹(1) = 22 + 1 = 5
2
𝐹(2) = 22 + 1 = 24 + 1 = 17
3
𝐹(3) = 22 + 1 = 28 + 1 = 257
4
𝐹(4) = 22 + 1 = 216 + 1 = 65 537
5
𝐹(5) = 22 + 1 = 232 + 1 = 4 294 967 297
År 1732 upptäckte dock Leonhard Euler, 1707-1783, att 𝐹(5) har en faktor 641 vilket betyder
att 𝐹(5) inte är ett primtal. Det saknas än idag bevis för att 𝐹(𝑛) är primtal för något 𝑛 > 4.24
Trots Gauss påstående angående omöjliga konstruktioner av polygoner bevisade han aldrig
varför de var omöjliga. Det gjordes istället senare, 1837, av Pierre Wantzel vilket kan läsas
om i nästkommande avsnitt 2.225 Slutsatsen av Gauss arbete kan i alla fall presenteras som att
en P-hörning kan konstrueras om och endast om 𝑃 = 2𝑘 ⋅ 𝐹(1) ⋅ 𝐹(2) ⋅ … ⋅ 𝐹(𝑚) där 𝐹(1) till
𝐹(𝑚) är distinkta fermatprimtal.

2.2 Pierre Wantzel
Pierre Laurent Wantzel, 1814-1848, var en fransk matematiker som inte bara presenterade
bevis för de omöjliga polygonerna utan även omöjligheten att genomföra fördubblingen av en
kub och tredelningen av en vinkel. Pierre började med att betrakta andragradspolynom med
rationella koefficienter. Han skapade ett system av dessa ekvationer:
𝑥12 + 𝐴0 𝑥1 + 𝐵0 = 0
𝑥22 + 𝐴1 𝑥2 + 𝐵1 = 0
⁞
𝑥𝑛2 + 𝐴𝑛−1 𝑥2 + 𝐵𝑛−1 = 0
Generellt är 𝐴𝑚 och 𝐵𝑚 rationella funktioner av den givna kvantiteten och 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 . Detta
leder i sin tur till ett av Pierre Wantzels satser som säger att något system av 𝑛 stycken
ekvationer motsvaras av en ekvation av grad 2𝑛 vars koefficienter är rationella funktioner av
22
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de givna kvantiteterna. Med andra ord är ett konstruerbart tal en rot till någon ekvation av
grad 2𝑛 med rationella koefficienter. Den här insikten ledde till bevis för att det inte går att
konstruera fördubblingen av en kub, tredelningen av en vinkel eller en regelbunden heptagon
med de klassiska verktygen passare och linjal.26

2.3 Huvudresultat
Vi börjar med att definiera sats 4.

Sats 4.
Om en tredjegradsekvation med rationella koefficienter inte har någon rationell rot kan dess
rötter inte konstrueras.
Till sats 3 behövs följande resultat.
Lemma 1.
Antag att 𝑓(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑥 𝑛 är ett polynom med reella koefficienter. Om det har
ett nollställe 𝑦 = 𝑎 + 𝑖𝑏 så är även 𝑦 = 𝑎 − 𝑖𝑏 ett nollställe.27
Lemma 2.
Antag att koefficienterna 𝑎0 , 𝑎1 , … , 𝑎𝑛 är heltal. Antag vidare att polynomet 𝑓(𝑥) = 𝑎0 +
𝑎
𝑎1 𝑥 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑥 𝑛 har ett rationellt nollställe 𝑦 = 𝑏 där 𝑎 och 𝑏 är heltal med 𝑆𝐺𝐷(𝑎, 𝑏) = 1.
Då måste 𝑎|𝑎0 och 𝑏|𝑎𝑛 . Om 𝑎𝑛 = 1 måste eventuella rationella nollställen vara heltal.28
Vidare har vi ett samband mellan rötter och koefficienter i tredjegradsekvationen:
(1) 𝑥 3 + 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐.




𝑎 = −(𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 )
𝑏 = 𝛼2 𝛼3 + 𝛼3 𝛼1 + 𝛼1 𝛼2
𝑐 = −𝛼1 𝛼2 𝛼3

Det antas att koefficienterna för den kubiska ekvationen ligger i den rationella talkroppen
𝐹0 = ℚ. 𝐹0 är en delkropp av 𝐹1 som i sin tur är en delkropp av 𝐹2 och så vidare. Det här kan
skrivas som 𝐹0 ⊂ 𝐹1 ⊂ 𝐹2 ⊂ ⋯ ⊂ 𝐹𝑘 . ℚ utvidgas till större talkroppar, 𝐹1 , 𝐹2 , och så vidare,
allt eftersom kvadratrötter läggs till.29
Beviset för att ingen av den kubiska ekvationens rötter är konstruerbara verkställs genom
att anta roten 𝛼1 som konstruerbar. Vid ett sådant fall existerar 𝛼1 i sista kroppen 𝐹𝑘 , av ett
torn av kroppsutvidgningar, där 𝑘 är det minsta möjliga heltalet för en rot till (1) att
förekomma i. Det här påståendet leder till att 𝛼1 går att uttryckas på formen
𝛼1 = 𝑝 + 𝑞 √𝑤

26
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där 𝑝, 𝑞 och 𝑤 existerar i den föregående kroppen 𝐹𝑘−1 , men inte √𝑤. Enligt en motsvarighet
till lemma 1 måste även konjugatet till föregående uttryck vara en rot till ekvationen (1).
Konjugatet skrivs då:
𝛼1 = 𝑝 − 𝑞 √𝑤.
̅̅̅
Beviset för att även ̅̅̅
𝛼1 är en rot till (1) görs genom tre regler för konjugering:




̅̅̅̅̅̅̅
𝑥 + 𝑦 = 𝑥̅ + 𝑦̅
𝑥 ⋅ 𝑦 = 𝑥̅ ⋅ 𝑦̅
̅̅̅̅̅̅
𝑥 = 𝑥̅ ⇒ 𝑥 ∈ 𝐹𝑘−1

Regeln för multiplikation, den mittersta, bevisas på följande sätt:

Bevis 2.
Låt 𝑥 = 𝑝 + 𝑞 √𝑤 och 𝑦 = 𝑟 + 𝑠√𝑤 då är 𝑥̅ = 𝑝 − 𝑞 √𝑤 och 𝑦̅ = 𝑟 − 𝑠√𝑤. Vilket ger
𝑥 ⋅ 𝑦 = (𝑝 + 𝑞 √𝑤) ⋅ (𝑟 + 𝑠√𝑤) = (𝑝𝑟 + 𝑞𝑠𝑤) + (𝑝𝑠 + 𝑞𝑟)√𝑤.
Det som ska göras nu är att bevisa ̅̅̅̅̅̅
𝑥 ⋅ 𝑦 är detsamma som 𝑥̅ ⋅ 𝑦̅. ̅̅̅̅̅̅
𝑥 ⋅ 𝑦 = (𝑝𝑟 + 𝑞𝑠𝑤) −
(𝑝𝑠 + 𝑞𝑟)√𝑤 och 𝑥̅ ⋅ 𝑦̅ = (𝑝 − 𝑞√𝑤)(𝑟 − 𝑠√𝑤) = (𝑝𝑟 + 𝑞𝑠𝑤) − (𝑝𝑠 + 𝑞𝑟)√𝑤, vilket
skulle bevisas.
Resten av beviset för att ̅̅̅
𝛼1 är en rot till ekvation (1) är helt analogt med beviset av
lemma 1. För att även få tag på den tredje och sista roten, 𝛼3 , används ett av sambanden
mellan rötter och koefficienter i en tredjegradsekvation. Vid insättning av rötterna erhålls då:
𝛼3 + (𝑝 + 𝑞 √𝑤) + (𝑝 − 𝑞 √𝑤) = 𝛼3 + 2𝑝 = −𝑎.
Här ligger, som tidigare påståtts, 𝑎 i 𝐹0 . Genom subtraktion på båda sidor fås 𝛼3 = −2𝑝 − 𝑎,
där 𝑥3 existerar i 𝐹𝑘−1 eftersom att 𝛼3 inte innehåller √𝑤. Tidigare påstods det att 𝑘 var det
minsta heltalet för att en kropp 𝐹𝑘 ska kunna innehålla någon rot till (1) vilket leder till en
motsägelse angående 𝛼3 . Den här motsägelsen är beviset för att det inte är möjligt att med
hjälp av passare och linjal konstruera en kubisk ekvation utan rationell rot.

2.4 Det Deliska problemet/fördubbla en kub
Fördubbling av en kub var ett problem som Eudoxos lärjunge Menaikmos, ca 350 f.Kr.,
försökte sig på och ansåg sig lyckas med. Problemet uppstod först när det påstods att pesten
som härjade under tiden kunde stoppas genom fördubbling av Apollons kubformade altare
som fanns i staden på ön Delos, därefter namnet det Deliska problemet. Menaikmos tog på sig
ansvaret att konstruera fördubblingen av kuben, dock var inte den tidens grekiska matematiker
tillfredsställda med hans tillvägagångssätt att pröva sig fram till ett svar. När sedan problemet
försökte lösas traditionellt med passare och linjal visade det sig omöjligt. Med dagens
matematik hade ekvationen förslagsvis haft utseendet
(1) 𝑥 3 = 2𝑎3

där 𝑎 är sidan hos den ursprungliga kuben och 𝑥 sidan hos den kub som önskas konstrueras,
se figur 12.30

Figur 12. Kuber där 𝑥 3 = 2𝑎3 .
Med antagande att den ursprungliga kuben har en sida som är av enhetslängd reduceras
ekvation (1) till
(2) 𝑥 3 − 2 = 0.
Enligt sats 4 i avsnitt 2.3 är rötterna till ekvation (2) omöjliga att konstruera om den inte har
𝑎
någon rationell rot, vilket måste bevisas. Vi antar att ekvation (2) har någon rationell rot 𝑏
med den enda gemensamma faktorn 1. Enligt lemma 2 är då 𝑎|2 och 𝑏|1 d.v.s. 𝑎 =
±1, ±2 och 𝑏 = ±1. Prövning av dessa värden i ekvation (2) ger att inget av dem
tillfredsställer ekvationen. Följaktligen saknar ekvationen rationell rot och problemet kan
således inte lösas.

2.5 Regelbunden heptagon
Det är möjligt att konstruera 𝑛-hörningar med 𝑛 = 3, 4, 5 eller 6 vilket står i avsnitt 1.2. Det
ska nu visas att 7 är det första tal det inte fungerar för. Problemet innefattar en inskriven
heptagon i enhetscirkeln. Det här exemplet genomförs med hjälp av komplexa tal. Hörnen i en
regelbunden heptagon ges av läget i det komplexa planet av rötterna till ekvationen:

(1) 𝑧 7 − 1 = 0.
Genom att studera ekvationen upptäcks roten 𝑧 = 1. De andra 6 rötterna erhålls med hjälp av
ekvationen
(2)

𝑧 7 −1
𝑧−1

= 𝑧 6 + 𝑧 5 + 𝑧 4 + 𝑧 3 + 𝑧 2 + 𝑧 + 1 = 0. 31

Utifrån division med 𝑧 3 skapas en ny ekvation:
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1

1

(3) 𝑧 3 + 𝑧 2 + 𝑧 + 1 + 𝑧 + 𝑧 2 + 𝑧 3 = 0.
1 3

1

1

En viktig insikt när ekvation (3) studeras är att (𝑧 + 𝑧) = 𝑧 3 + 3𝑧 + 3 𝑧 + 𝑧 3 och
1 2

1

(𝑧 + 𝑧) = 𝑧 2 + 2 + 𝑧 2. Den här aspekten leder till att ekvation (3) kan skrivas
1 3

1

1 2

1

(4) (𝑧 + ) − 3 (𝑧 + ) + (𝑧 + ) − 1 + (𝑧 + ) = 0.
𝑧
𝑧
𝑧
𝑧
1

Utifrån beteckningen av 𝑦 = 𝑧 + 𝑧 erhålls ekvationen:
(5) 𝑦 3 + 𝑦 2 − 2𝑦 − 1 = 0.
Enligt sats 4 i avsnitt 2.3 måste det bevisas att ekvation (5) inte har några rationella rötter för
att konstruktionen ska vara omöjlig. Beviset sker genom att vi först antar att ekvation (5) har
𝑎
en rationell rot 𝑏 med endast 1 som gemensam faktor för 𝑎 och 𝑏. Utifrån hjälpsats 2 måste
𝑎|1 och 𝑏|1. Detta leder till att de värdena som återstår för 𝑦 att anta är +1 och −1. Inget av
dessa värden tillfredsställer ekvation (5). Ekvationen har således inte någon rationell rot och
dess rötter kan därefter inte konstrueras.

Figur 13. Inskriven heptagon i enhetscirkeln

2.6 Att tredela en vinkel
Generellt är det omöjligt att tredela en vinkel enbart med hjälp av passare och linjal, det
betyder att det inte finns någon generell metod för tillvägagångssättet. Dock går det att tredela
vissa vinklar till exempel 90° eller 180°. En 60°-vinkel är omöjlig att tredela med enbart
passare och linjal, vilket här ska bevisas. Det finns olika metoder för beviset och en av dem är
𝜃

att betrakta en given vinkel, 𝜃, utifrån 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑔. Det som söks är då kvantiteten 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠 ( 3).
𝜃

Men 𝑐𝑜𝑠𝜃 går att uttrycka i termer av 𝑐𝑜𝑠 ( 3) och till det behövs fyra stycken likheter:




cos(𝛼 + 𝛽) = cos(𝛼)cos(𝛽) − sin(𝛼)sin(𝛽) (Vinkelsumman)
cos(2𝛼) = 2𝑐𝑜𝑠 2 (𝛼) − 1 (cosinus för dubbla vinkeln)
𝑠𝑖𝑛2 (𝛼) = 1 − 𝑐𝑜𝑠 2 (𝛼) (trigonometriska ettan)



sin(2𝛼) = 2𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠 (sinus för dubbla vinkeln)

Med hjälp av likheterna kan vi skriva följande:
𝜃 𝜃
cos(𝜃) = cos (2 ∙ + )
3 3
𝜃
𝜃
𝜃
𝜃
= cos (2 ∙ 3) cos ( 3) − sin (2 ∙ 3) sin ( 3) (likheten för vinkelsumma)
𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

= (2𝑐𝑜𝑠 2 ( 3) − 1) cos ( 3) − sin (2 ∙ 3) sin ( 3) (likheten för cosinus dubbla vinkel)
𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

= 2𝑐𝑜𝑠 3 ( 3) − 𝑐𝑜𝑠 ( 3) − 2𝑠𝑖𝑛 ( 3) 𝑐𝑜𝑠 ( 3) 𝑠𝑖𝑛 ( 3) (likheten för sinus dubbla vinkel)
𝜃

𝜃

= 2𝑐𝑜𝑠 3 ( 3) − 𝑐𝑜𝑠 ( 3) − 2𝑠𝑖𝑛2 ( 3) 𝑐𝑜𝑠 ( 3)
𝜃

= 2𝑐𝑜𝑠 3 ( 3) − 𝑐𝑜𝑠 ( 3) (1 + 2𝑠𝑖𝑛2 ( 3))
𝜃

= 2𝑐𝑜𝑠 3 ( 3) − 𝑐𝑜𝑠 ( 3) (1 + 2 (1 − 𝑐𝑜𝑠 2 (3))) (trigonometriska ettan)
𝜃

= 2𝑐𝑜𝑠 3 ( 3) − 𝑐𝑜𝑠 ( 3) (1 + 2 − 2𝑐𝑜𝑠 2 ( 3))
𝜃

= 2𝑐𝑜𝑠 3 ( 3) − 𝑐𝑜𝑠 ( 3) (3 − 2𝑐𝑜𝑠 2 ( 3))
𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

𝜃

= 2𝑐𝑜𝑠 3 ( 3) − 3𝑐𝑜𝑠 (3) + 2𝑐𝑜𝑠 3 (3)
= 4𝑐𝑜𝑠 3 ( 3) − 3𝑐𝑜𝑠 (3)
𝜃

Då har vi uttryckt 𝑐𝑜𝑠(𝜃) i termer av 𝑐𝑜𝑠 (3) som är ekvation (1) nedan.
𝜃

𝜃

(1) 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑔 = 4𝑐𝑜𝑠 3 ( ) − 3𝑐𝑜𝑠 ( ).
3
3
eller
(2) 4𝑧 3 − 3𝑧 − 𝑔 = 0.
För beviset gäller det att visa att det går att konstruera en lösning till ekvation (2). 𝜃 väljs till
1
60° vilket leder till 𝑔 = cos(60) = 2. Genom insättning blir ekvation (2) då
(3) 8𝑧 3 − 6𝑧 = 1.
Det som finns kvar att visa nu är att ekvation (3) inte har några rationella rötter, med
hänvisning till kapitel 2.2.0. Ekvation (3) skrivs om med hjälp av att 𝑣 = 2𝑧 till:
(4) 𝑣 3 − 3𝑣 = 1.
Återigen måste det enligt huvudsatsen bevisas att ekvation (4) inte har några rationella rötter.
Dock enligt lemma 2 måste en eventuell rationell rot vara ett heltal som delar 1, det vill säga
alternativen är ±1 och genom insättning i ekvation (4) observeras att ingetdera tillfredsställer
ekvationen.

2.7 Cirkelns Kvadratur
I Euklides Elementa återfinns metoder och bevis för tillvägagångssättet av att från en given
triangel konstruera en parallellogram med identisk area. Med hjälp av samma metod går det
att utifrån någon given polygon, med godtyckligt antal sidor, konstruera en kvadrat med
identisk area. Att konstruera en kvadrat med identisk area som en given cirkel visade sig vara
ett betydligt svårare problem, särskilt med de klassiska verktygen passare och linjal. En del,
till exempel Arkimedes, försökte sig på problemet genom att approximera en regelbunden
polygon med ständigt ökande antal sidor till cirkeln för att få en så noggrann approximation
som möjligt. Dock kvarstår problemet att kvadrera själva cirkeln.32
En cirkel med radie 𝑟 har arean 𝜋𝑟 2 och med antagande att radien är av enhetslängd 1 blir
då arean endast 𝜋. För att erhålla en kvadrat med area 𝜋 måste sidorna vara av längden √𝜋.
För att det ska vara möjligt att konstruera √𝜋 måste det också vara möjligt att konstruera 𝜋.
Talet 𝜋 är möjligt att konstruera endast om det går att finna dess existens i någon talkropp 𝐹𝑘
som nåtts genom adjunktion av kvadratrötter från den rationella kroppen. Alla tal som går att
återfinna i någon talkropp är algebraiska och rötter till någon polynomekvation med
heltalskoefficienter. Talet 𝜋 är transcendent, vilket även nämns i avsnitt 1.2., och därför är det
inte heller konstruerbart. På grund av att det är omöjligt att konstruera 𝜋 är det följaktligen
omöjligt att konstruera cirkelns kvadratur.33

32
33

http://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/squaring-the-circle-and-other-impossibilities
Richard Courant och Herbert Robbins, What is mathematics? 1:a uppl., 1947, 140.
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