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1

Origami

Örigami [origami] (jap., av ori ’vikande’ och kami ’papper’), pappersvikningskonst, konsten att vika papper för att forma figurer och
dekorativa föremål"1
Origami är en konstform och en tradition som fanns redan på 800-talet då
papper fanns att tillgå mer lättillgängligt i Japan2 . Det var dock under Edoperioden som origamin kom att bli allmänt använd av alla i vardagen och den
äldsta handboken i pappersvikning är från just denna tid och heter Hiden Senbazuru Orikata (De tusen origami-tranornas hemlighet) från 1797. Pappersarken
man använder för att vika origami heter washi och är i sig ett unikt hantverk
från Japan. De är allt som oftast kvadratiska och är färgade eller mönstrade och
väljs ut med tanke på ändamålet då de finns i olika kvalitéer.3
Origami är ett hantverk som förts vidare muntligen från generation till generation4 och antalet modeller och deras svårighetsgrad har därför varit ganska
få och enkla då dessa hålls i minnet5 . Första gången som geometriska konstruktioner gjorda med origami publicerades var redan år 1893 i boken Geometric
Exercises in Paper Folding som är skriven av T. Sundara Row6 . Det dröjde
dock till mitten av 1900-talet tills metoderna för hur man viker papper fått
gemensamma beskrivningar och från 1980-talet har antalet publikationer inom
origami ökat explosionsartat.
Origami är alltså en konstform som funnits i över tusen år, som härstammar
från Kina och har utvecklats i Japan 7 . Man har dock sett det vetenskapliga i
denna pappersvikningskonst och idag ses origami-konsten också som en diciplin
som förenar konst och vetenskap.

1. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/origami
2. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/origami
3. Ono, Mari (2007). Origami japansk papperskonst s.9-14
4. Ono, M. (2007). s.9-14
5. http://sv.wikipedia.org/wiki/Origami
6. Hull, Thomas C. (2011). Solving Cubics With Creases. Amer. Math. Mounthly.
118.04.307, s.313
7. https://origamiskolan.se/
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Matematisk origami

Origami förekommer i olika former, det finns den planvikta origamin som viks
mot en plan yta. Det finns även hyperbolisk origami vilket vi inte kommer hinna
beröra i detta arbete. Den hyperboliska origamin viks mot en sadelyta vilket
har sina fördelar när ytterligare steg framåt i origamins konstruktioner vill tas.
Vi kommer endast att syfta på den plattvikta origamin där vikningarna utförs
en åt gången i alla våra beskrivningar framöver.
Det vanligaste är att man utgår från ett kvadratiskt pappersark som man viker
och där det är strängt förbjudet att klippa i arket. Arket är från början tomt
men allt eftersom fylls arket av punkter och linjer. Målet längs vägen är att
hitta punkter, så kallade referenspunkter, på pappret som gör det möjligt att
definiera de veck som behövs för att kunna konstruera den slutgiltiga figuren.
Under tiden som vikningen tar form så finner man alltså nya referenspunkter
genom t.ex. att två veck korsas eller att ett veck och en vikt kant möts. Ett
objekt skapas alltså av vikningar som görs stegvis, vikningarna definieras av
punkter och linjer vilka kan ses som funktioner för pappret som kombineras och
riktar sig i pappret så att nästa steg kan göras.8
Det finns fyra regler inom origamin som måste följas:
(1) Alla linjer definieras av antingen kanten på kvadraten eller ett veck på
pappret.
(2) Alla punkter definieras av att två linjer korsas.
(3) Alla vikningar måste vara unikt definierade av riktade kombinationer av
punkter och linjer.
(4) Ett veck bildas genom att göra en enda vikning, resultatet plattas till och
viks eventuellt upp igen.
Vad gäller regel (4), att göra endast en vikning i taget, så är det bara de enklaste
origamikonstruktionerna som denna gäller för. För de flesta andra objekt krävs
att flera vikningar uppstår samtidigt.9

2.1

Matnyttigt I

Innan vi går vidare så behöver vi vara överens om vad beteckningar betyder och
vad de har för funktioner. Vi behöver även definiera termer så att förklaringar
endast behöver anges en gång.

8. Lang, Robert J. (1996-2010). Origami and Geometric Constructions. Opublicerat manuscript. s.4
9. Lang (1996). s.5
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2.1.1

Bilder
Vik.

Vik upp.

Vik och vik upp.

Nästa vikning. Den vikning som beskrivningen kommenterar.

Ett tidigare veck.

2.1.2

Procedurer

Förutom beteckningar så finns det enkla procedurer som är bra att kunna utföra.
Att dela ett avstånd på hälften.
Arket ABCD skall delas på hälften horisontellt. Vi vill alltså finna en punkt
längs med sidan AD som är exakt på hälften. Vi vill även att vårat veck lägger
sig vinkelrät mot sidan AD.

1. Vi hittar halva avståndet av AD genom att lägga hörnet D på hörnet A.
2. För att få en vinkelrät linje ut från AD behöver vi se till så att sidan AD,
när den blir dubbelvikt har båda lagren parallella med varandra.

4

2.1.3

Termer

Det finns även termer som kommer att återkomma som vi nu tillsammans definierar.
Punkt. En punkt kan endast konstrueras av att två linjer skär varandra10 .
Linje. En linje är antingen kanten på kvadraten eller ett veck på arket11 .
Rikta. När rikta efterfrågas så syftas det till att ställa punkter och linjer på ett
förmånligt sätt så att nästa steg i konstruktionen skall kunna utföras. De två
redskapen till förfogande är punkter och linjer som riktas på arket. Dessa kan
riktas i tre olika kombinationer.
(1) Antingen rikta en punkt till en annan punkt. De är riktade då p1 förts till
p2 så att deras koordinater är de samma. p1 = (x1 , y1 ) till p2 = (x2 , y2 ) så att
x1 = x2 och y1 = y2 .
(2) En punkt kan föras till en linje. De är riktade då punkten ligger på linjen,
d.v.s. uppfyller linjens ekvation.
(3) En linje, l1 kan föras till en annan linje, l2 . Linjerna är riktade när varje
punkt på l1 är riktade med en punkt på l2 .12 Då linjer är ett oändligt led av
punkter.
Med detta sagt går vi vidare och ser på de grundläggande axiomen för planvikt
origami.

2.2

Huzita-axiomen

Huzita-axiomen är sex stycken axiom. Det var de som för första gången formellt uttryckte hur geometriska konstruktioner kan utföras i origami. Axiomen
presenterades av Humiaki Huzita och Benedetto Scimemi på det första internationella mötet för origamivetenskap och teknologi som hölls i Italien år 1989.
Det som Huzita och Scimemi presenterade var sex olika sätt att, genom en enda
vikning rikta punkter och linjer på ett papper. Axiomen definierar alltså vad
som är möjligt att konstruera genom vikningar i sekvenser, genom att rikta
kombinationer av punkter och linjer på arket.13
De sex axiomen är:

10.
11.
12.
13.

Lang (1996-2010). s.5
Lang (1996-2010). s.5
Lang (1996-2010). s.46
http://www.langorigami.com/science/math/hja/hja.php
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(O1) Givet två punkter p1 och p2 ,
kan vi vika en gång för att anknyta
dem.

(O2) Givet två punkter p1 och p2 , kan
vi vika p1 till p2 så att de är riktade.

(O3) Givet två linjer l1 och l2 , kan
vi vika l1 till l2 så att de är riktade.

(O4) Givet en punkt p1 och en linje l1 , kan vi vika en gång vinkelrätt
mot l1 så att vecket skär genom punkten
p1 .

(O5) Givet två punkter p1 och p2 och
en linje l1 , kan vi vika en gång så
att p1 kommer till l1 och så att vecket går genom p2 . p1 är då riktad till
l1 och p2 är riktad till den nya linjen.

(O6) Givet två punkter p1 och p2 och två linjer l1 och l2 , kan vi göra en vikning så att p1
riktas till l1 och p2 riktas till l2 .

6

Dessa sex axiom låg som grund till det vetenskapliga arbetet inom origamin
i flera år, fram tills år 2002 då ett ytterliga axiom fanns, ett sjunde. Det var
Koshiro Hatori som definierade detta axiom och frågan som ställdes var förstås
om det fanns fler axiom som missats. Dock kom man fram till att dessa sju är
alla som finns.14
(O7) Givet en punkt p1 och två linjer l1
och l2 ,
kan vi genom att göra en vikning vinkelrät
mot l2 få p1 att hamna på l1 .

Det sjunde axiomet har inte bidragit med några ytterligare beräkningsmöjligheter vad gäller ekvationslösning, än vad de sex tidigare redan klarade av.
Definitionen av det sjunde axiomet var ändå ett bidrag på det vis att samlingen
av de grundläggnade axiomen nu är komplett.15
Parallellt med att dessa sju axiom presenterats hade dock Jacques Justin publicerat ett material, år 1989, där han visade på sju möjliga kombinationer av
rätlinjer, som visade sig vara just samma sex Huzita och det ena Hatori axiomet.
Därav kallas dessa sju axiom för Huzita-Hatori axiomen, eller enligt Robert J.
Lang det mer passande namnet Huzita-Justin axiomen.16 Det sjätte axiomet
var dock redan formulerat på 1930-talet av den italienska matematikern Margherita Piazzolla Beloch, något som undgått många17 . Vi återkommer till detta
i avsnitt 3.4.

2.3

Vikning med binära algoritmen

Det vanligaste problemet när origami utförs praktiskt är att dela ett arks sida
eller sidor i n antal lika delar där n ∈ Z 18 . Ett enkelt sätt är att upprepa halveringar och då hitta alla delar där nämnaren är en potens av 2. Genom att varje
del hela tiden kan halveras fås alltså delarna 21 , 14 , 18 ,..., 21n . För att då hitta 2mn
så delas först hela arket in i 2n delar för att sedan summera ihop de m antal
som önskas. Detta går självklart, men för att inte trassla in sig i allt för många
vikningar efter varandra och som dessutom fyller hela arket, så finns det en
metod för att smidigare hitta de fraktioner som önskas.
Genom att använda sig av binära tal så kan vi approximera avstånd längs ett
arks sida. Algoritmen för att vika binärt motiverades av Brunton, och Lang var
14.
15.
16.
17.
18.

www.langorigami.com/science/math/hja/hja.php
www.langorigami.com/science/math/hja/hja.php
www.langorigami.com/science/math/hja/hja.php
Hull (2011). s.307-315
Lang (1996-2010). s.5
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den som utvecklade algoritmen19 . Det fina med binära tal är att det går att
skriva om alla bråk med en nämnare som är en potens av 2 till binära tal med
ändlig antal decimaler efter decimalpunkten. För de bråk som inte har en nämnare som är en potens av 2 så går det att approximera deras längd på arkets
sida genom att använda de binära talen. Dessa tal kommer nämligen tillslut
att börja upprepa sig i oändlighet då vi skriver dem binärt vilket gör att vår
approximation blir bättre och bättre. Exempelvis 13 = .010101....20
Algoritmen för hur vikningen går till lyder:
(1) För att kunna markera bråket längs ett arks sida genom att vika, skriv
ner bråket på binär form.
(2) Börja från höger med den minst signifikanta siffran. Är det en 1:a så vik
överkanten ner på underkanten, pressa vecket och vik upp.
(3) För varje resterande siffra, om det är en 1:a, vik överkanten ner till det
föregående lagda vecket, pressa och vik upp. Om det är en 0:a, vik nederkanten
upp till det föregående lagda vecket, pressa och vik upp.
På detta vis går det att approximera alla tal som går att skriva om binärt
längs ett arks sida.
Fördelen med denna metod är att det går att bara göra små markeringsveck
längs med arkets sida under procedurens gång utan att fylla hela arket med
23
som binärt är .10111 vilket då
veck. Ett exempel skulle kunna vara bråket 32
resulterar i mycket färre vikningar än om vi först hade delat in hela arket i 32
lika delar för att sedan summera 23 stycken. Nackdelen matematiskt är såklart
att exaktheten går förlorad, men i praktiken när vi viker origami så är approximationen tillräcklig och behöver inte vara mer exakt. Fördelen väger tyngre än
den nackdelen.21
När origamifigurer skapas handlar konstruktionsproblemet ofta om hur de olika
delarna i figuren, så som ben, armar eller huvuden skall åstadkommas. Det är
med hjälp av flärpar och flikar som vi skapar fötter, vingar eller öron på figurerna. Problemet med att skapa rätt antal flikar och få arkets storlek att räcka
till kan med matematikens hjälp omformuleras till ett välkänt matematiskt problem, nämligen att packa cirklar. Det är dock inte matematikens inträde i origamin som infört tänket om att hitta punkter och konstruera flikar. Tanken på
dessa som viks är någonting man alltid använt inom origamin men matematiken
har med sina verktyg kunnat beskriva och utveckla detta. Genom den här nya
formen av geometri för matematiken, byggd på de sju Huzita-Justin axiomen
kan man lösa problem som med den euklidiska geometrin har visats omöjligt.
Något som instinktivt känns otroligt då origamin enbart använder sig av ett
verktyg, nämligen att konstruera raka linjer medan den Euklidiska geometrin
både kan konstruera raka linjer och även cirklar22 .

19.
20.
21.
22.

Lang
Lang
Lang
Lang

(1996-2010).
(1996-2010).
(1996-2010).
(1996-2010).

s.6
s.8,10-11
s.12
s.34

8

3

”Olösbara” problem

Det finns ett antal klassiska problem som visats vara olösliga t.ex. nämner Torbjörn Tambour i Euklidisk Geometri fyra berömda geometriska konstruktionsproblem vilka inte går att lösa med passare och linjal enligt den euklidiska
geometrin23 . Dessa kan dock lösas med några operationer från origamin. De
fyra problemen som alltså nu går att lösa är:
• Tredelning av en godtycklig vinkel.
• Konstruera kubikrötter, innehållande (det berömda) problemet dubblera
kuben".
• Konstruera en regelbunden N-hörning för N = 2i 3j (2k 3l + 1) när den sista
termen i parentesen är ett primtal (ett så kallat Pierpontprimtal) eller en
produkt av olika Pierpontprimtal. Alla regelbundna N-hörningar upp till
N = 20 förutom N = 11.24
• Lösa alla andra-, tredje- och fjärdegrads ekvationer med rationella koefficienter.25
Grekerna hade länge försökt lösa problemen om vinkelns tredelning och kubens
fördubbling men det var inte förrän år 1837 som Pierre Wantzel kunde bevisa
att dessa är olösliga med passare och linjal26 . Även möjligheten att konstruera
vissa regelbundna polygon visades vara olösbara av Wantzel och Gauss27 . Dessa
går dock att lösa med några få pappersvikningar! (Trots att den Euklidiska
geometrin har två verktyg att tillgå, nämligen cirklar och linjer och origamin
endast har ett verktyg, att vika ett rakt veck)28 . Låt oss se hur det går till.

3.1

Tredelning av en godtycklig vinkel

Lösningen på hur man kan tredela en godtycklig vinkel som jag kommer att visa
nedan är utarbetad av den japanska pappersvikaren och matematikern Hisashi
Abe, vars metod Lang publicerat i en artikel år 1996.
Jag kommer nedan att presentera Abe’s procedur för att lösa problemet men
jag kommer att använda egna benämningar och kommentarer.

23. Tambour, Torbjörn (2002). Euklidisk geometri. Matematiska institutionen. Stockholms
universitet. Första upplagan. s.51
24. Lang, Robert J. (2008). From Flapping Birds to Space Telescope: The Modern Sience of
Origami. s. 12
25. www.langorigami.com/science/math/hja/hja.php
26. Tambour (2002). s.52
27. Tambour (2002). s.55
28. Lang (1996). s.34
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Arket ABCD är en kvadrat och det är ur ett hörn på arket vi måste utgå.

(1) Vi har en godtycklig vinkel θ vilken anges
av linjen lθ , som utgår från hörnet D på arket. Det är denna vi vill dela i tre exakt lika
stora delar.

(2) Gör ett veck parallellt med nederkanten på papperet. Vecket kallar vi l1 . Skärningspunkten mellan l1 och AD kallar vi
p1 .

(3) Vik nu nederkanten, DC till linjen l1
(vecket vi nyss vek i (2)), enligt HuzitaJustin axiom (O3). Öppna upp igen. Vi
har då en ytterligare linje, l2 . Skärningspunkten mellan l2 och AD kallar vi för
p2 .
Genom att utföra steg (3) vet vi med
säkerhet att avståndet från nederkanten
till l1 är delad precis på hälften av
l2 .
|Dp2 | = |p2 p1 |.
(4) Nu, vik en gång så att punkten p1 hamnar
på lθ , och så att D hamnar på l2 . Enligt H-J
axiom (O6).

10

(5) Vik längs ett redan existerande veck som skär genom punkten p2 ,
vi kallar vecket l3 . Enligt H-J axiom
(O4).

(6) Vik upp.

(7) Förläng l3 så att den går ner till D. Sedan, vi viker så att nederkanten hamnar på
l3 . Enligt H-J axiom (O3).

(8) Vi viker upp och ser att vinkeln är tredelad.

11

En motivering till varför detta stämmer kan se ut såhär:

I steg (3) skapade vi oss två avstånd med samma längd, |p1 p2 | och |p2 D|, vi kallar detta avstånd för d. I steg (4) vek vi upp sidan DA enligt instruktionerna,
och ser då att våra två avstånd d ligger mellan linjen som markerar vinkeln, lθ
till l3 och l3 till l2 . Vi gör en linje som markerar dessa avstånd innan vi viker
upp igen. Vi vet att linjen som vi nyss skapade (avståndet d markerat i arket)
ligger vinkelrät mot l3 , ty l3 är en förlängning av l2 och l2 är vinkelrät mot AD.

Vi har nu två vinkelräta trianglar på arket, OP Q och OP R. Dessa två är kongruenta, ty båda har höjden d och delar bas, deras vardera hypotenusor OQ och
OR måste därför vara kongruenta. OP Q ∼
= OP R.

12

Vi jämför nu OP R och ORS. Från punkten R som ligger på l2 har vi avstånd
d vinkelrätt ner till CD, vi kallar skärningspunkten S. Avståndet RS = d, alltså
har den vinkelräta triangeln ORS höjden d. ORS delar hypotenusa med OP R
och därför måste basen för dessa två vara kongruenta, OS ∼
= OR. Vi vet alltså
att:
|QP | = |P R| = |RS| = d.
|OP | = |OS|
|OQ| = |OR|
De tre trianglarna är ekvivalenta och vi vet med säkerhet att θ är delad i tre
lika delar.
Tredelning av vinkeln är inte bara ett olöst problem inom den Euklidiska geometrin. Att kunna tredela en vinkel kan sammankopplas med andra problem
som t.ex. att konstruera en regelbunden polygon.

3.2

Regelbunden heptagon

År 1837 visade Wantzel att villkoret n = 2m × p1 × p2 × ... × pk , där p1 ,...,
pk = är olika Fermatprimtal, är nödvändigt för att konstruera en regelbunden
n-hörning. Ett Fermatprimtal är ett Fermattal som dessutom är ett primtal.
n
Fermattal är de tal som skrivs på formen: Fn = 22 + 1, där n = 0, 1, 2, ....
0
Exempelvis är första Fermatprimtalet F0 = 22 + 1 = 2 + 1 = 3, och faktum
är att vi endast känner till fem stycken Fermatprimtal nämligen 3, 5, 17, 257,
65537. Av resonemanget förstår vi att en 7-hörning inte går att konstruera då
siffran 7 är ett primtal men inte ett Fermatprimtal.
Origamin har ett liknande villkor för vad som krävs för att konstruera en regenbunden n-hörning. Det lyder som följer. Det går att konstruera alla n-hörningar
där n är på formen n = 2i 3j (2k 3l + 1) där den sista termen i parentesen är ett
primtal, ett så kallat Pierpontprimtal, eller en produkt av olika Pierpontprimtal29 . Pierponttal är primtal som innehåller alla Fermatprimtal men som även
innehåller fler primtal, detta primtal används i origamin just i konstruktionen
av n-hörningar. Anmärkningsvärt är att villkoret från 1800-talet och origamins
villkor liknar varandra. I den sistnämnda, om vi ansätter j = 0, l = 0 och
k = 2n så har vi samma uttryck som det första. Med hjälp av verktygen att
kunna dela en vinkel i tre lika delar, en linjal och en passare så är det nu möjligt
att konstruera vilken regelbunden polygon som helst enligt villkoret ovan för n
30
.
29. James Pierpont. (1895). On an Undemonstrated Theorem of the Disquisitiones Arithmeticae, Bull. Ams. Math. vol 2, s.77-83
30. Andrew M. Gleason. (1988). Angle Trisection, the Heptagon, and the Triskaidecagon,
Amer. Math. Monthly 95, s.185-194
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Heptagonen är av extra stort intresse när vi studerar regelbundna n-hörningar
i origamin då denna är omöjlig att konstruera i den Euklidiska geometrin. Låt
oss därför konstruera en regelbunden 7-hörning.
Arket ABCD är en kvadrat med alla lika sidor.

1. Skapa punkten p1 på halva höjden av AD.
2. Skapa punkten p2 på en fjärdedel av höjden BC med hjälp av p1 .
3. Vrid arket 180◦ och vik sedan p1 till p2 . Punkten där p1 ligger på p2 kallar
vi p3 . Vi märker även ut en punkt, p5 där detta veck skär AB till ett
senare moment.

4. Vik A till D, vi kallar punkten där de möts pAD .
5. Vik p5 till p3 , vi kallar denna punkt p3,5 .
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6. Dela det översta lagret på hälften genom att vika linjen p3,5 Q till RQ.
7. Den trekant som ligger som översta lager här är vad vi vill skapa även på
baksidan.

8. Vänd arket.
9. Gör ett veck som hamnar längs med RQ. Vik in sidan p3,5 Q till RQ så
att vecket vi konstruerar går kant i kant med underliggande veck.
10. Vänd arket.
11. Gör ett veck vinkelrätt mot vänsterkanten. Alternativt klipp p.s.s.
12. Vik upp arket och du ser en regelbunden heptagon.
De minsta delarna som syns i mönstret är vinkelräta trianglar med höjder som
är kongruenta. Detta vet vi med säkerhet då det är dessa som var den slutliga
delen som vi såg till att ge ett rätvinkligt veck. Vi ser också att dessa trianglar
kan paras ihop i par för att två och två bilda en sjundedel i vår 7-hörning. I paret
så delar dessa små trianglar bas, vilket ger oss slutsatsen att trianglarna måste
vara ekvivalenta då de har gemensam bas och kongruent höjd.Hypotenusan för
dessa måste då också vara kongruenta. Mellan två par av trianglar så är istället hypotenusan gemensam för två små rätvinkliga trianglar och därav vet vi
också att dessa trianglar är ekvivalenta då dessa två små trianglar har gemensam hypotenusa och har kongruent höjd, de måste då ha kongruent bas. Detta
resonemang kan följas hela varvet runt och vi vet att vi har en regelbunden
7-hörning.
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3.3

Dubbla kuben

Problemet att dubbla kuben innebär att dubbla volymen av en enhetskub, d.v.s.
att hitta√en kub med volymen två kubik enheter. Detta gör man genom att konstruera 3 2 vilket vi kan göra med origami. Peter Messer visade på 1980-talet
hur detta går att konstruera och det är hans konstruktion som är den kanske
mest kända31 . Det går även att använda Belochs kvadrat för att lösa detta konstrutionsproblem men det lämnas för den nyfikna.
För att lösa detta problem tillämpas Hagas teorem som hjälper oss att dela
in en kvadrats sida i alla rationella bråk exakt32 . Se avsnitt 4.1 för hela Hagas
teorem. Det går såklart också att approximera avståndet 13 med hjälp av den
binära metoden, dock är den approximativ medan Haga ger oss ett exakt värde.
(1) Första steget i lösningen för detta problem är alltså att tillämpa Hagas
konstruktion för att dela arket vertikalt i tre lika delar exakt. Vi kallar linjerna
för l1 och l2 . Skärningspunkten mellan l1 och DC kallar vi p1 .

(2) Vik D till AB och p1 till l2 .
(3) D delar nu den övre kanten av arket så att

31. Lang (1996-2010). s.49-50
32. Lang (1996-2010). s.21
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DB
DA

=

√
3

2.

En kub med sidlängden DB kommer att ha dubbla volymen av en kub med
sidlängden DA.

Låt oss motivera hur detta är korrekt:

Om avståndet DC är lika med 1 så är avståndet AC =
skall bevisas.
Kalla AC för x.
Arket ABCD har alltså sidlängden 1 + x.
Vi vet att p2 D = 32 × (1 + x), vilket ger:
− 1 = 2x−1
Cp2 = p2 D − CD = 2(1+x)
3
3 .
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√
3

2, påståendet som

Börja med att titta på den rätvinkliga triangeln CDQ.
Vi vet att CD = 1, CQ = (1 + x) − DQ.
Med Pythagoras sats får vi:
12 + DQ2 = ((1 + x) − DQ)2

(1)

1 + DQ2 = (1 + x)2 − 2(1 + x)DQ + DQ2

(2)

DQ2 − DQ2 = (1 + x)2 − 2(1 + x)DQ − 1

(3)

Vi beräknar DQ.

2(1 − x)DQ = (1 + x)2 − 1
2

DQ =

(4)

2

2

(1 + x) − 1
(1 + 2x + x ) − 1
2x + x
=
=
2(1 + x)
2(1 + x)
2(1 + x)

(5)

Nu vet vi alla sidor i triangel CQD.
Eftersom C är ett hörn som är vinkelrätt vet vi att p2 M C ∼ CQD, ty
α = 180◦ − φ − 90◦ = 90◦ − φ

(6)

Vinkelsumman i CDQ är 180◦ så:
γ = 180◦ − 90◦ − φ = 90◦ − φ = α

(7)

Vi använder likformigheten och får:

Cp2
DQ
DQ
= 1+x ⇒
=
(1 + x) − DQ
(1
+
x)DQ
3

2x−1
3
x+1
3

=

2x − 1
1+x

(8)

Vi sätter in värdet för DQ och beräknar:

(1 +
=

2x+x2
2(1+x)
2x+x2
x) − 2(1+x)

2x + x2
(2 + 2x)(1 + x −

=

2x+x2
2+2x

=

)

2x + x2
1
×
=
2x+x2
2(1 + x) 1 + x 2(1+x)
=

2x + x2
2 + 4x + 2x2 −

2x + x2
2 + 2x + x2

(2+2x)(2x+x2 )
2+2x

(9)

=

(10)

(11)

Av likformigheten kan vi alltså säga att:
x2 + 2x
2x − 1
=
2
x + 2x + 2
1+x
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(12)

Vi beräknar x:
(x2 + 2x)(1 + x) = (2x − 1)(x2 + 2x + 2)

(13)

x2 + 2x + x3 + 2x2 = 2x3 + 4x2 + 4x − x2 − 2x − 2

(14)

2

3.4

3

3

2

3x + 2x + x = 2x + 3x + 2x − 2

(15)

x3 = 2
√
3
x= 2

(16)
(17)

Beräkna en tredjegradskurva

Margharita P. Beloch var den första som insåg att man med origami kan lösa
generella tredjegradsekvationer. Redan år 1936 kunde hon visa detta och hennes upptäckter leder också till hur man med origami löser problemet med att
dubbla kuben och att tredela en vinkel.33 För att lösa en tredjegradsekvation
så används Belochvikningen.
Belochvikningen. Givet två punkter p1 och p2 och två linjer l1 och l2 kan
vi, när det är möjligt, göra en enda vikning som för p1 till l1 och p2 till l2 34 .
Lägg märke till att detta är det sjätte av Huzita-Justin axiomen, vilken Beloch
alltså använde mer än 50 år tidigare än när Huzita presenterade sina sex axiom.
Det Belochvikningen gör är att rikta p1 till l1 och p2 till l2 genom att vika en
gång. Det Beloch säger är att vecket som skapas då p1 riktas till l1 är tangenten
till den parabeln där p1 är fokus och där l1 är ledlinje. Detta kan illustreras på
detta vis:
Placera en punkt, P , godtyckligt på ett ark. Låt nederkanten på arket vara ledlinjen, l.
Välj en punkt p som ligger på
l och vik sedan p till P , kalla
vecket v1 . Med papperet fortfarande vikt, vik en vinkelrät
linje från den nu uppvikta sidan l från P till den vikta sidan, kalla vecket v2 . Vik upp.
v1 är tangent till parabeln som har fokus P och ledlinje l. Skärningspunkten
mellan v1 och v2 kallar vi för x och det är i denna punkt som tangenten v1
tangerar parabeln. Alla andra punkter längs v1 kommer att ligga utanför parabolen. Motiveringen för hur detta säkert är tangenten är att avstånden P x och
xp är lika, det fås av den första vikningen. Alla andra punkter längs v1 kommer
att ha samma avstånd till P respektive p och kommer därför inte ha samma
avstånd till P som vinkelrätt ned till l och då är v1 tangent. Det Belochs vikning
gör är på så vis att hitta gemensamma tangenter för två parabler samtidigt35 .
33. Hull, Thomas C. (2011). Solving Cubics With Creases. Amer. Math. Mounthly.
118.04.307. s.307,314
34. Hull, Thomas C. (2011). s.308
35. Hull, Thomas C. (2011). s.308-309
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Av dessa tangenter så fortsätter Beloch och utvecklar en metod för att skapa sig en kvadrat, Belochs kvadrat.

Belochs kvadrat. Givet två punkter A
och B och två linjer r och s i planet, konstruera en kvadrat AXY B med de två intilliggande hörnen X och Y som ligger på vardera linje
r och s, och med sidorna W X och Y Z, eller
deras förlängningar, som skär genom A och B.
Genom att konstruera denna kvadrat kan godtyckliga tredjegradsekvationer
lösas. Även problemet att dubbla kuben går att lösa med hjälp av Belochs
kvadrat.36 Hon använder sig av en metod som inte är så känd idag men som
hon refererar till, Lills metod när hon utför sin lösning för tredjegradsekvationer.
Beloch ger oss det generella uttrycket f (x) = an xn + ... + a1 x1 + a0 x0 som
har reella koefficienter och visar hur de reella rötterna hittas om de existerar.
Eftersom det i sammanhanget är av intresse att lösa en tredjegradsekvation med
reella rötter då detta inte går att göra med Euklidisk geometri så appliceras metoden istället direkt på det bestämda fallet.
Hull beskriver i sin artikel från 2011 hur Belochs kvadrat och Lills metod går
till. Det gör han på ett sätt som jag tycker är bra. Nedan har jag i stort följt
hans upplägg och till största delen sammanfattat hans artikel med de delar som
är relevanta för oss.
Givet polynomet f (x) = a3 x3 + a2 x2 + a1 x1 + a0 x0 med reella koefficienter, vill
vi hitta de reella rötterna för f (x), om de existerar. Lösningen söks geometriskt
genom att skapar en bana i ett koordinatsystem med hjälp av koefficienterna.
Utgångspunkten är i origo och första steget är i positiv riktning på x-axeln och
motsvarar längden för den första koefficienten, i det här fallet a3 . Vi gårälltså
längs x-axeln motsvarande värdet på a3 . Här vänder vi oss sedan 90◦ moturs.
Nästa koefficient a2 avgör hur vi går"vidare. Om a2 är positiv så går vi dess
längd framåt (positiv riktning i y-led) och är a2 negativ så backar vi (alltså i
negativ riktning i y-led), vänder sedan 90◦ moturs. På samma sätt stegar vi ut
alla koefficienter för f (x). Efter att alla koefficienter är placerade a3 , a2 , a1 , a0
så har vi en bana från O i origo till T där vi stannade, bestående av fyra sträckor.

Vi börjar nu om från O och skall
nu skapa en ny väg till T genom att
börja gå mot a2 , för att när vi kommer fram till a2 vända 90◦ så att vi
så småningom träffar a1 , här vänder
vi igen 90◦ för att komma fram T . För
att detta skall vara möjligt tillåts även att sträckorna a3 , a2 , a1 , a0 förlängs så
36. Hull, Thomas C. (2011). s.309
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att det går att vända 90◦ för att träffa nästa sträcka. Det är alltså tillåtet att
vända åt vilket håll som helst bara de två andra kraven uppfylls. Går detta att
genomföra som önskat och vi kommer till T så kommer den senaste banan ha 3
antal sidor och den första banan ha 3 + 1 antal sidor.
Vi finner även, mellan a3 och linjen som går från O till a2 eller förlängningen av a2 en vinkel, θ, vilken är den vi söker då en rot till ekvationen f (x) sägs
ges av x = −tan θ. Mellan de två vägarna har vinkelräta trianglar skapats. Alla
hypotenusor till dessa trianglar är dragna av bana 2 och benen till trianglarna
är dragna av bana 1. I varje triangel, låt yk vara sidan motstående vinkeln θ
och ak vara närliggande sidan till θ. Vi får då:
y3 = (tanθ)a3 = −xa3

(18)

y2 = (tanθ)(a2 − (−xa3 )) = −x(a2 + xa3 )

(19)

y1 = −x(a1 + x(a2 + xa3 )))

(20)

Men y1 = a0 . Likställer vi dessa uttryck och förenklar så får vi att f (x) = 0. Så
finns det inget värde för θ som får oss att komma till T så finns det inga reella
rötter för f (x).
På samma sätt som Lill här motiverar att detta stämmer så kan vi se att det
är samma sak som Beloch kan göra med sin kvadratkonstruktion för tredjegradsekvationer. Då problemet kan formuleras om på följande vis.
Vi kallar istället O för A och T för B. Sidorna r och s från Belochs kvadratkonstruktion ges av sidorna a2 och a1 . De intilliggande hörnen längs r och s
med motsatta sidor skapar en kvadrat med sidor som går igenom A och B
och det är när detta är uppfyllt som vi vet att vi kommer komma fram till vårat T för andra gången och därmed ha löst den allmänna tredjegradsekvationen.

4
4.1

Andra matematiska teorem
Hagas teorem

Det finns flera varianter av konstruktioner för att dela en kvadrats sida i rationella fraktioner. Alla har de olika tillvägagångssätt och med det olika styrkor.
Hagas konstruktion hjälper oss att dela in en kvadrats sida i alla rationella fraktioner och det genom att endast vika ett diagonalt veck. Det som skiljer Hagas
konstruktion från andra konstruktioner så som Nomas- och Fujimotos konstruktion är att vikningarna som läggs aldrig viks upp igen.37 Matematiskt handlar
problemet om att kunna skapa en del med längden ab gånger sidans längd, där
a, b ∈ Z och b 6= en potens av 238 .
Inledningsvis kommer vi att visa hur 1/5 kan konstrueras genom att enbart
vika några få veck för att sedan presentera den generella metoden.
37. Lang, (1996). s.21-22
38. Lang, (1996). s.13
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Arket ABCD är kvadratiskt.
1. Dela AB på hälften genom att föra A till B. Sätt en referenspunkt, p1 , på
detta avstånd.
2. Dela Ap1 på hälften genom att vika A till p1 . Sätt en referenspunkt, p2 ,
på detta avstånd.
3. Gör ett veck så att D hamnar på p2 . Vi får en ny punkt p3 där DC skär
BC.
4. Vik B till p3 för att dela avståndet mellan dem på hälften, p4 . Avståndet
Bp4 är exakt 1/5.

Låt oss nu se på en generell Haga konstruktion.
Med vetskapen om att sträckan x och ab förhåller sig till varandra på följande
x
sätt: ab = 1+x
så kan vi konstruera bråket ab som alltså är det önskade resultatet
vi vill hitta, på följande vis:
Definiera p som den största potens av 2 men som är mindre än b. b är alltså nämnaren i det bråk vi vill hitta.
Definiera m = p − b.
Konstruera sträckan x = m
p längs med den övre kanten m.h.a. binära metoden.
Vik så att D hamnar på AB på avståndet x. Kanten DC skär nu kanten BC i
en punkt, vi kallar punkten p3 .
Vik så att B hamnar på p3 . Samma sak som att halvera avståndet Bp3 .
Vik upp igen. Vecket/linjen definierar sträckan y = pb .
Reducera y med bråket ap m.h.a. binära metoden, vi får då det önskade bråket
a 39
b.
39. Lang, (1996). s.21-23
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Hur kan vi veta att det här stämmer?

När vi har våran konstruktion färdig ser vi att vi fått två rätvinkliga trianglar,
Ap2 Q och p2 Bp3 . Vi börjar med att titta på triangel Ap2 Q. Vi vet att vi genom
att välja avståndet x kan få det önskade avståndet Bp4 . Vi skall nu motivera
hur detta stämmer.
ABCD är en kvadrat med sidan 1.
I triangel Ap2 Q har vi sidorna Ap2 = x, AQ = z och Qp2 = 1 − z.
Med hjälp av Pythagoras sats får vi ett uttryck för z:
z 2 + z 2 = (1 − z)

(21)

z 2 = (1 − z)2 − x2

(22)

z 2 = 1 − 2z + z 2 − x2

(23)

z 2 − z 2 + 2z = 1 − x2

(24)

2z = 1 − x2

(25)

1 − x2
2

(26)

Vi beräknar z.

z=
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I punkten p2 har vi det vinkelräta hörnet D som ligger uppvikt vilket ger
oss att trianglarna Ap2 Q och p2 Bp3 är likformiga. För att kunna använda likformigheten och då bestämma p3 B så uttrycks Bp3 m.h.a. x vilket då blir 1 − x.
Likformigheten ger:
z
1−x
Bp3
1−x
(1 − x)x
=
⇒
=
⇒ Bp3 =
x
Bp3
x
z
z

(27)

Insättning av z ger:
Bp3 =

(1 − x)x
1−x2
2

=

(1 − x)x
(x − x2 )2
2x(1 − x)
2
=
=
×
1
1 − x2
1 − x2
1 − x2

(28)

Vi förkortar och får:
2x(1 − x)
2x
2x
=
→ Bp3 =
(1 − x)(1 + x)
1+x
1+x

(29)

Bp3 delas på hälften och vi har nu delat sidan BC med punkten p4 så att y = pb .
Reduceras y med ap så fås det önskade bråket ab definierad på sträckan BC av
punkten p4 . Vilket i vårat exempel självklart stämmer då x = 41 , där Bp4 är
den sökta vilket är halva Bp3 . Vi får alltså,
1
2
4
1
3
5
Bp3 = 25 = 10
= 25 . Bp
2 = 2 = 5 = Bp4 .
4

Alla dessa problem som illustreras bygger på de sju axiomen och det är de
som är grunden till den plattvikta origamin. Den traditionella origamin tillhör
den plattvikta origamin men det finns även hyperbolisk origami som ger möjlighet till ännu fler konstruktioner än den plattvikta. Vi har alltså tittat på den
plattvikta origamin och det är dit den här uppsatsen kommer att sträcka sig.
Förutom att studera vikningsprocessen och hur punkter och linjer riktar sig på
arken kan man även studera de vikmönster som uppstår på arket. När vi viker
en figur och sedan viker upp konstruktionen får vi ett mönster. I mönsteret kan
man se hur figuren varit vikt.

5

Mönster

Proceduren för när en origamikonstruktion tar form är att starta med ett blankt
(oftast kvadratiskt) ark. Detta ark viks med noggrannhet för att tillslut ha tagit
form som det slutgiltiga objektet. Vecklas objektet ut igen, för att exempelvis
göra om proceduren så är arket inte längre tomt när de ligger platt på bordet. Det man nu ser är att arket är fyllt med linjer och punkter vilka skapar
ett mönster. Detta kan tyckas självklart och mönstrets utseende är också självklart beroende av vilken figur som har vecklats upp. Det är självklart, men det
intressanta med mönstret är att det kan tala om mycket för oss om vilka konstruktioner som kan skapas.
Som tidigare så gäller detta endast den plattvikta origamin som är vikt ett
veck åt gången.
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För att ett vikmönster skall vara plattvikt måste det uppfylla
följande villkor:
- Maekawa villkoret i alla inre vertex.
- Kawasaki villkoret om vinklar i alla inre vertex.
- Justin villkoret om ordning i alla fasetter och veck.40
Innan vi går in på dessa villkor så skall vi börja med att igen definiera några beteckningar och termer för att inga oklarheter skall uppstå.

5.1

Matnyttigt II

Vi kommer nu att titta på vikmönster och vad de har för betydelse. Vi kommer
då att behöva studera vertex och olika veck.
Vertex. Med vertex menas den knutpunkt där veck korsar varandra.
Veck. Fram tills nu har vi endast betecknat veck som veck. Tar vi en stund att
studera dessa ser vi dock att det finns två olika varianter av veck. Bergsveck
och dalsveck. Det är helt enkelt namn som talar om för oss om vecket är vikt
nedåt eller uppåt.
Bergsveck, ser ut som ett berg eller ett
tak.

Dalsveck,
na.

ser

ut

som

en

dal

I vikmönstret markeras de olika vecken med olika linjeringar.

Bergsveck

Dalsveck

40. Lang, 2008, s.18

25

eller

en

rän-

Säg att den klassiska Tranan konstruerats och sedan vikts upp igen. Vad säger mönstret oss? Jo, för det första vet vi att alla plattvikta mönster går att
färglägga i enbart två olika färger så att inga intilliggande områden har samma
färg41 . Nu till villkoren för att en konstruktion skall vara planvikt.

5.2

Maekawas sats

Jun Maekawas sats handlar om vikningsmöster för planvikta geometriska origamikonstruktioner. Det satsen behandlar är de vertex som skapas av veck som
skär varandra. Det satsen säger är att i ett vertex så är skillnaden mellan antalet
bergsveck och dalveck alltid två. Om vi betecknar antalet bergsveck som B och
antalet dalsveck som D så har vi alltså |B − D| = 2.
Det följer då även att antalet veck, berg- eller dalveck, i ett specifikt vertex i
ett vikmöster av en plattvikt origamikonstruktion måste vara jämnt antal.

5.3

Kawasakis sats

Kawasakis sats behandlar vinkelsummor i inre vertex. Det satsen säger är att
vinkelsumman av alternatvinklarna runt ett vertex är π, eller en rak linje, alltså
summerar upp till 180◦ . Beviset är kort och kan motiveras på följande vis:

Eftersom Maekawas sats säger att vinklarna i ett specifikt vertex alltid är av
jämnt antal och att bergsvecken skiljer sig från dalsvecken med ±2 så kan vi:

41. Lang, (2008). s.14
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Anta att vi har ett specifikt vertex med ett jämnt antal 2n veck som strålar
ut från vertex, oavsett vetskapen om vilka som är bergsveck eller dalsveck.
Vi väljer en startpunkt godtycklig kring vertex och nummrerar vinklarna runt
vertex medan vi går medurs. Dessa alternerande summor och skillnaden mellan
vinklarna blir då noll.
Gå runt vertex så att:
α1 − α2 + α3 − α4 + ... − α2n = 0

(30)

Denna följd adderar vi med följden:
α1 + α2 + α3 + α4 + ... + α2n = 2π

(31)

som är summan för alla vinklar.
Vi får då:
2α1 + 2α3 + ... + 2α2n−1 = 2π

(32)

Vilket är samma sak som:
α1 + α3 + ... + α2n − 1 = π

(33)

Vilket är just vad satsen säger, nämligen att för att ett inre vertex skall vara
plattvikt så skall alternatvinklarna uppfylla:
α1 + α3 + ... + α2n−1 = α2 + α4 + ... + α2n = 180◦42 . Alltså vet vi med hjälp av
Maekawas sats också att Kawasakis sats stämmer.
Dessa två satser tillsammans med ett tredje, Justin satsen, är alltså villkoren
som måste uppfyllas för att ett vikmönster skall vara plattvikt.

42. http://mathworld.wolfram.com/KawasakisTheorem.html
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5.4

Justin satsen

Givet en plan origamikonstruktion, låt K vara en enkel, sluten kurva som ritas på vikmönstret vilken undeviker vertex samtidigt som den korsar vecken,
v1 , v2 , v3 , ..., v2n i ordning.
Vi låter α1 , α2 , α3 , ..., α2n vara vinklarna mellan dessa viklinjer som finns i det
uppvikta vikmönstret.
Vi delar in vecken v1 , ..., v2n i bergsveck och dalsveck och inför beteckningarna
B = antalet bergsveck och D = antalet dalsveck av alla veck.
Vi vet (av Kawasaki och Maekawa) att43 :
α1 + α3 + ... + α2n−1 = α2 + α4 + ... + α2n = B−D
2 π mod 2π
Vilket är just vad Justins sats säger.

6

Kopplingar till andra områden

Det vi nu har hunnit studera tillsammans är bara en liten bråkdel av allt origami klarar av och vad den matematiska origamin innehåller. Även om vi inte
hunnit visa exempel på detta i denna uppsats så omfattar origami en stor del
matematik:
• Plangeometri
• Trigonometri
• Rymdgeometri
• Analys- och differentialgeometri
• Linjär algebra
• Grafteori
• Gruppteori
• Komplexitet/Beräkningsbarhet
• Beräkningsgeometri44

43. Hull, Thomas C. (2010). Maekawa and Kawasaki Revisited and Extended, Western New
England College, s.37
44. Lang, (2008). s.6
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Största inspirationen till detta arbete har varit Robert J. Lang och en TEDTalkVideo som han gjort. Det är även han som har utvecklat ett program som
är ett verktyg för att konstruera ett väldigt stort utbud figurer med hjälp av
origami. Programmet kallar han Treemaker.

6.1

Treemaker

Treemaker är ett datorprogram som Lang började att arbeta med på 1990-talet.
Det har funnits flera upplagor under tidens gång. Det den slutliga versionen av
Treemaker gör är att konstruera fullständiga mönster för vikningar för ett stort
utbud av origamifigurer. Treemaker utarbetar baser för origamifigurer och ger
dig sedan ett vikningsmönster som är mer komplicerade än vad man klarar av
att göra för hand då den arbetar med relationerna mellan flikarnas längd och
deras vinklar. Det Treemaker gör är att ge dig vikningsmönstret för figuren, men
det är upp till vikaren att göra det i rätt ordning, steg för steg. Treemaker är
alltså ett användbart och kraftigt verktyg men Lang skriver själv på sin hemsida
att han inte använder den allt för ofta, även om det finns konstruktioner som
inte hade varit möjliga utan programmet.
Jag kommer inte att behandla de algoritmer som programmet bygger på men
då det är det enda verktyget i sitt slag så behöver det ändå nämnas i sammanhanget om hur origamin har utvecklats till något vetenskapligt och användbart
inom många områden.
Origamin har, för att citera Thomas Hull "[...] genomgått en renässans under
de senaste 30 åren[...]"(Hull, 2015, min översättning). Origami som konstform
har funnits i både Kina/Japan i över tusen år och även i Spanien har man sin
origami. Det som hänt är att matematiken har börjat förstå sig på konstformen
och lyckats beskriva den. Hull poängterar i sin artikel att det är matematikens
grundläggande syfte och att det alltid har varit matematikens mål, att förstå
sin omvärld och dess regler och mönster. Mönster finns överallt oavsett om vi
blickar ut i universum, på aktiemarknaden, ser mönster i nummer eller i naturen
och det är med matematiken vi försöker fånga dem45 . Origamin är därför också
ett naturligt och självklart område för matematiken att utforska. Och det har
ju visat sig att nya möjligheter har kommit ur denna form av geometri.

6.2

Miura-kartvikning

Ett exempel på hur origamin har använts till mer än bara små pappersfigurer är
Miura-kartvikning, även kallad Miura-ori, då ori betyder vikande på japanska.
På 1970-talet uppfann den Japanska astrofysikern Koryo Miura ett mönster för
att vika ihop en större plan yta till en mindre area. Innan vi går vidare skall vi
konstruera denna vikning för att veta vad det är vi pratar om.

45. Hull, Thomas C. (2015) Origami: Mathematics in Creasing, Western New England University
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Vi utgår från arket ABCD som är en rektangel.

1. Vik så att arket delas vertikalt i fem lika delar. Eftersom vi nu vill dela ett rektangulärt ark så kan vi inte använda oss av Hagas konstruktion som vi har beskrivit tidigare. Det är dock inte av stor betydelse om delarna skiljer sig lite storleken, de två yttre delarna kan t.ex.
ha storleken större eller mindre än de tre innerliggande delarna. De innerliggande delarna måttas dock till lika delar genom att arket viks med alternerande bergs- och dalsveck.46
2. Vi har nu en lång flärp som skall delas i sju delar.
3. Vik flärpen så att tre av de tänkta delarna hamnar ovan de tänka
fyra delarna, med en ganska stor vinkel mellan de två övre kanterna.
4. Vik tillbaka två av de övre delarna så att överkanterna på de båda
lagren är parallella.
5. Upprepa vikningen med vinkel så att vecken till höger ligger kant
i kant.
6. De tre övre delarna är nu vikta. Vänd på arket och upprepa proceduren.
7. Veckla upp. Vi har nu ett vikmönster som är ett parallellogram.
Det är många steg, men tappa inte modet!
8. Vik så att vi får alternerande bergs- och dalsveck vertikalt istället för som nu, horisontellt. Gör detta med lite finess och ta till hänsyn de vinklar som finns i vikmönstret.
9. Vik ihop arket först på längden och sedan alternerande bergs- och
dalsveck på längden igen (tidigare höjden) så att det blir en ihopvikt
kvadrat.
10. Ta tag i den nedre och övre lagret i "högen", dra och
se hur arket vecklas ut. I utvecklat tillstånd håller du alltså i det vänstra nedre hörnet och det högra övre hörnet. För
hörnen mot varandra igen och se hur arket vecklar ihop sig
själv.
46. Yutaka Nishiyama. (2010). Miura Folding: Applying Origami to Space Exploration. Osaka University of Economics. s.3
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Den här enkla vikningen (men med en lång beskrivning) har används för att
simulera ihopvikning av stora solceller som skickades ut som första örigami"i
rymden47 . Genom att göra på detta vis kan cellerna vikas ihop och få plats
att fraktas i en relativt liten rymdraket för att sedan veckas ut när slutdestinationen är nådd. Fördelen med detta är att cellerna inte behöver monteras för
hand utan bara behöver vecklas upp. Genom att vikningen kan vikas upp i en
sammanhängande rörelse genom att enbart dra i motsatta hörn på vikningen
och vise versa, att veckla ihop den genom att föra motsatta hörn mot varandra
så, i fallet med solceller behövs därför bara två motorer för utvecklandet vilket
såklart reducerar den totala vikten och även komplexiteten av mekaniken som
skall skickas upp.48
Miura vikningen är en del i den styva origamin som behandlar vikning av styva,
icke tänjbara material t.ex. plåt eller glas.
Solpanelerna som med hjälp av Muira-ori kunde skickas upp i rymden på 1980talet gav inspiration till ett senare projekt på 1990-talet då NASA ville skicka
upp en gigantisk lins i rymden.

6.3

Hubble Space Telescope

Det största optiska teleskopet uppe i rymden för tillfället är NASAs Hubble
Space Telescope. Teleskopet är lika långt som ön Manhattan och linsen är lika
stor som en fotbollsplan med en bländaröppning på 2.4 meter. Den är fantastisk
på många sätt, vad den klarar av på grund av sin storlek med en linsdiameter
på 100 meter.
En svårighet och ett hinder längs vägen var dock hur man skulle få upp denna
gigantiska lins till rymden och att den fortfarande skulle ha sin ursprungliga
form bevarad efter resan. Alla rymdraketer ser ungefär likadana ut och har ett
lastutrymme med proportionerna ungefär 4 meter i diameter och 10 meter lång,
problemet kan alltså liknas till att pressa in en sovsäck i sin påse.

Det är här origamin kommer in i bilden! Tillsammans
med arbetslaget på NASA så utvecklade Lang en origamikonstruktion som de kallat "Umbrella"efter dess
likhet med ett paraply i sitt ihopvikta tillstånd 49 .
Figur 1: Linsen i Hubble
Space Telescope. Tagen
från Lang (2008). s.46

47. Lang (2008). s.43
48. Hull (2015)
49. http://www.langorigami.com/science/technology/eyeglass/eyeglass.php
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