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I N T R O D U K T I O N  

”The world looks just a little more mathematical and regular 
than it is; its exactitude is obvious, but its inexactitude is hidden; 
its wildness lies in wait. Everywhere there is a silent swerving 
from accuracy by an inch that is the uncanny element in 
everything… a sort of secret treason in the universe1”  

Vackra mönster breder ut sig över kaklet i det islamska templet ”Darb-e Imam” i 
Isfahan2, i det matematiska instutionens entré i Oxford3 kan man förstummas av 
det vackra golvet i entrén och på gatan Keskuskatu i Finland4 kan man se en 
oförväntad harmoni. Alla dessa platser har en gemensam faktor som skapar 
denna konsonans och skönhet, den faktorn är Penrose plattor. Penrose plattor 
eller Penrose kakel, är oregelbundna plattor som sedan tillsammans med diverse 
villkor skapar otroligt vackra mönster. Syftet med den här uppsatsen är att 
försöka ge en lite tydligare bild av vad Penrose plattor egentligen är, och 
beskriva figurernas respektive egenskaper och hur de samspelar. När man läser 
om Penrosetessellationen så använder sig olika författare av olika benämningar 
för att förklara. Några vanliga benämningar är plattor och kakel och då i sin tur 
plattläggning och kakling. Då benämningarna varierar beroende på var man läser 
så har jag valt att använda mig av följande benämningar i min uppsats. Plattor 
kallar jag det då jag pratar om de enskilda ”bitarna”, plattläggning kommer jag 
referera till som den handling man utför när man lägger plattorna i planet och 
tesselation kommer jag kalla det slutgiltiga konstruktion som bildats när 
plattläggningen är klar. Även namnen på Penroses olika plattor har jag valt att 
ganska fritt översätta till svenskan, detta beskriver dock figuren väldigt tydligt. 

U T R E D N I N G  

”Although it is possible to construct Penrose patterns with a high 
degree of symmetry, most patterns, like the universe, are a 
mystifying mixture of order and unexpected deviations from 
order. As the patterns expand they seem to be always striving to 
repeat themselves but never quite managing it.”5 

Under utredningsdelen på denna uppsats kommer jag börja ta upp vad 
tessellering är och förklara grunderna, jag kommer sedan gå in på Penrose 
plattor som är kärnan i denna uppsats, de olika tessellationerna och de olika 
																																																																				
1	Gilbert	Keit	Chesterton, citerad	i	Gardner,	1976	
2	Peter	J.	Lu	&	Paul	J.	Steinhardt,	Decagonal	and	Quasicrysalline	tilings	in	medieval	Islamic	
Architecture,	science	315	(2007)	p.1106-1110	
3	New	Building	Project	
4	http://www.hs.fi/tiede/a1407209514069	
5	Extraordinary	nonperiodic	tiling	that	enriches	the	theory	of	tiles,	Scientific	American,	236	(1977).	
P.110-119	
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plattorna som tillhör dessa, vilka Penrose valt att benämna P1, P2 och P3 men 
även ta upp några olika typer av former på plattor. Det kommer även finnas ett 
lite djupare bevis till Penroseplattornas aperiodicitet. Sedan kommer jag ta upp 
lite om matchningsregler och andra villkor som gäller för Penroseplattor. 
Uppsatsen kommer sedan lite lätt ta upp vad Robinssontrianglar är och vad de 
har för samband med plattorna. Jag kommer därefter beskriva vad inflation och 
deflation är i samband med Penroseplattor. Jag kommer även ta upp plattornas 
och tesselleringarnas samband med det gyllene snittet. Avslutningsvis kommer 
uppsatsen behandla den filosofiska aspekten av den matematik som behandlar 
Penroseplattor. 

REGELBUNDNA	POLYGONER	

Om vi börjar med att ställa oss frågan, vad är en tessellering?  Förenklat sagt kan 
man säga att det är geometriska figurer, kallas längre fram i denna uppsats för 
plattor, som kan fylla upp ett plan, utan att det bildas tomrum mellan de 
geometriska figurerna eller att man använder sig av överlappningar.  

Då kan vi sedan ställa oss frågan, hur många av de regelbundna polygonerna 
skulle kunna tessellera planet? De antika grekerna visste och bevisade att det 
fanns endast tre stycken sådana figurer. Den liksidiga triangeln, kvadraten och 
den regelbundna hexagonen6.  

 

 

 

 

 

 
																																																																				
6	Gardner	(1977)		

Bild	1:	Bild	som	illustrerar	hur	den	liksidiga	triangeln,	rektangeln	och	den	regelbundna	
hexagonen	kan	tessellera	planet	och	varför	den	reglebundna	pentagonen	inte	kan	göra	det.	
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Detta är alltså de tre regelbundna figurer som kan tessellelera planet.  

Jag ska nu bevisa att ingen polygon med mer än 6 hörn kan tessellera planet.  I en 
regelbunden 𝑛-hörning så är vinkelsumman 𝑛 − 2 𝜋, detta medför som bekant 

att innervinkeln i 𝑛-hörningen är !!! !
!

. Om 𝑘 stycken vinklar möts i en punkt så 
har vi att  

 𝑘 ∙
𝑛 − 2 𝜋
𝑛 = 2𝜋⟺ 𝑘 ∙

𝑛 − 2
𝑛 = 2⟺ 𝑘 ∙ 1−

2
𝑛 = 2⟺

2
𝑘 +

2
𝑛 = 1    

𝑘,𝑛 𝑚å𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑎 ≥ 3 

Om vi sedan provar med de närmsta heltalen får vi 

𝑛 = 3⟹ 𝑘 = 6  

𝑛 = 4⟹ 𝑘 = 4  

𝑛 = 6⟹ 𝑘 = 3  

Det finns inte några andra positiva heltal som uppfyller ekvationen. ∎ 

JOHANNES	KEPLER	

Johannes Kepler var en tysk matematiker, astronom, fysiker och mystiker7 som 
undersökte de ”arkimediska” tesselleringarna. Det är tesselleringar som tillåter 
användandet av flera stycken olika regelbundna figurer, kravet är att alla hörn 
ska se likadan ut på de olika figurerna. Kepler hittade 11 stycken av dessa plattor 
som tessellerar planet, inklusive de tre plattor som de antika grekerna redan 
funnit. Hos de olika tesselleringarna Kepler upptäckte finns det även mer 
avancerade tesselleringar. Om man tittar på figuren i vänstra hörnet, högst upp 
på bilden nedan, kan man se en tessellering som är benämnd (Aa), denna 
tessellering påminner om de som Penrose konstruerade och som kommer att tas 
upp längre fram i uppsatsen. Om man tittar närmare på denna tessellering (Aa) 
kan man se att det är tre stycken olika figurer, pentagonen, pentagrammet och 
dekagonen., men alla sidor i alla figurer har samma längd. 

																																																																				
7	https://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler	
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OREGELBUNDNA	POLYGONER	

Om vi nu tittar på en annan typ av polygon där vi tagit bort kravet om 
regelbundenhet, så kan vi visa att, om den är konvex, måste antalet sidor vara 
mindre än sju för att den ska kunna tessellera planet. Ett argument för att så är 
fallet är följande.  Att i varje hörn möts minst tre plattor, om plattorna är 
konvexa. Det betyder att medeltalet av de inre vinklarna inte kan vara större än 
120°. Men summan av de inre vinklarna av en 𝑛-hörning är 𝑛 − 2 ∙ 180, och om 
𝑛 > 6 blir medeltalet  

180 𝑛 − 2
𝑛 = 180 1−

2
𝑛 > 180 1−

2
6 = 120 

Vi börjar med den figur som är enklast, detta är figuren med tre kanter, mer 
vanligt kallad triangeln. Alla olika sorters trianglar kan tesselera planet. Detta 
genom att man sätter två identiska trianglar med motsvarande sidor mot 
varandra och skapar en parallellogram. Kopior av en viss parallellogram kan 
tessellera ett plan med parallella sidor. Vi fortsätter sedan med fyrhörningen. 
Denna är nästan lika enkel som trehörningen men betydligt mer överraskande. 
Precis som alla trianglar så kan alla fyrhörningar tesselera planet.  

 

Bild:2	
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	Vi gör nu som vi gjorde med trehörningen, vi tar två stycken identiska 
fyrhörningar, där den ena är inverterad med hänsyn mot den andra och vi sätter 
dem samman med de motsvarande sidorna mot varandra så skapas en hexagon. 
Hexagonen som skapas har egenskapen att varje kant är nödvändigtvis lika lång 
som och parallell med till sin motsatta kant. Genom en enkel translation, 
alterneras dess position i planet utan att ändra dess orientering, man kan med en 
sådan hexagon tessellera hela planet. Fyrkanten behöver inte heller var konvex, 
samma metod kan användas för att skapa ett mönster med icke-konvexa 
fyrhörningar som sedan kan tessellerar hela planet.   

 

 

	

	

	

 

Bild	4:	
Visar	hur	två	identiska	fyrhörningar	kan	skapa	en	
hexagon,	och	genom	detta	visa	hur	alla	fyrhörningar	
kan	tessellera	planet	

Bild	3:		
Visar	hur	två	identiska	trianglar	kan	bilda	en	parallellogram,	och	genom	detta	
visas	att	alla	trianglar	kan	tessellera	planet.	
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Så till den sista figuren, sexhörningen även kallad hexagonen. Alla tesseleringar 
av konvexa hexagoner tillhör en av tre stycken olika klasser, detta bevisades av 
K. Reinhardt 19188.  

 

 

 

En konvex hexagon kan tesselera planet om och endast om det tillhör en av 
nedanstående olika typer, dessa illustreras även i ovanstående bild. Det första 
man gör är att man namnger alla sidor och vinklar precis så som bilden visar.  
Sedan ska följande krav uppfyllas för att hexagonerna ska tillhöra respektive 
klass9. 

 

𝑇𝑦𝑝 1:𝐴 + 𝐵 + 𝐶 = 360° 𝑜𝑐ℎ 𝑎 = 𝑑 

𝑇𝑦𝑝 2: 𝐴 + 𝐵 + 𝐷 = 360° 𝑜𝑐ℎ 𝑎 = 𝑑, 𝑐 = 𝑒 

𝑇𝑦𝑝 3: 𝐴 = 𝐶 = 𝐸 = 120° 𝑜𝑐ℎ 𝑎 = 𝑏, 𝑐 = 𝑑, 𝑒 = 𝑓 

 

De röd markerade plattorna i tesselleringarna i bilden ovan markerar ett 
”fundamentalt område” som tessellerar planet med hjälp av translation. Det kan 
även ses att på typ 2 så behöver plattan speglas om den är asymmetrisk.  

Vi har nu undersökt tre-, fyr- och sexhörningen och bevisen för att de kan 
tessellera planet. Då återstår frågan, finns det fler polygoner som kan tessellera 

																																																																				
8Martin	Gardner,	On	tessellating	the	plane	with	convex	polygon	tiles,	Scientific	American,	1975	
9	Martin	Gardner,	(1975)	

Bild	5:	
Ger	ett	exempel	på	en	av	varje	av	de	olika	typerna	av	konvexa	hexagonala	plattorna	och	
en	del	av	hur	deras	tessellering	ser	ut.	
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planet? Ja det finns det, pentagonen. Pentagonerna kan precis som hexagonerna 
delas in i olika grupper, pentagonerna delas in i åtta stycken grupper och måste 
ingå i minst en av dessa grupper för att kunna tessellera planet. Fem stycken av 
dessa upptäcktes av Reinhardt år 1918 10 och de delas in som följande.  

 

𝑇𝑦𝑝 1:𝐴 + 𝐵 + 𝐶 = 360° 

𝑇𝑦𝑝 2:𝐴 + 𝐵 + 𝐷 = 360° 𝑜𝑐ℎ 𝑎 = 𝑑 

𝑇𝑦𝑝 3:𝐴 = 𝐶 = 𝐷 = 120° 𝑜𝑐ℎ 𝑎 = 𝑏,𝑑 = 𝑐 + 𝑒 

𝑇𝑦𝑝 4:𝐴 = 𝐶 = 90° 𝑜𝑐ℎ 𝑎 = 𝑏, 𝑐 = 𝑑 

𝑇𝑦𝑝 5:𝐴 = 60°,𝐶 = 120° 𝑜𝑐ℎ 𝑎 = 𝑏, 𝑐 = 𝑑 

 

 

De andra tre upptäcktes av Richard Brandon Kershner 1967 11 och de delas in 
som följande. 

 

𝑇𝑦𝑝 6:𝐴 + 𝐵 + 𝐷 = 360°,𝐴 = 2𝐶 𝑜𝑐ℎ 𝑎 = 𝑏, 𝑏 = 𝑒, 𝑐 = 𝑑 

𝑇𝑦𝑝 7: 2𝐵 + 𝐶 = 2𝐷 + 𝐴 = 360° 𝑜𝑐ℎ 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 𝑑 

𝑇𝑦𝑝 8: 2𝐴 + 𝐵 = 2𝐷 + 𝐶 = 360° 𝑜𝑐ℎ 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 𝑑 

 
																																																																				
10	Ibid,	s115	
11	Ibid,	s116	

Bild:	6	



	 9	

 

 

 

Alla de olika tesselleringa vi betraktat så här långt in i uppsatsen är periodiska, 
med det menas att mönstret som bildas vid plattläggningen återuppstår vid 
translantation. Dock vet vi att till exempel trianglar kan användas för aperiodisk 
plattläggning.  Detta kan man se på nedanstående bild. 

 

 

 

Detta leder till frågan, finns det några plattor som endast tessellerar planet 
aperiodiskt? Berger visade att det finns över 20000 olika figurer som kan 
tessellera planet aperiodiskt. Sedan kom en man vid namn Raphael Robinson och 
krympte detta antal till endast 24. Men år 1973 kom en man vid namn Sir Roger 
Penrose att minska detta antal till endast sex och 1974 minskade han deras antal 
ännu en gång, nu till endast 2.  Detta kommer vi in på nu. 

Bild:	7	

Bild:	8	
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B A K G R U N D  

Direkt när människan började välja formen på stenarna för att få en behaglig 
design på de stenar hon använde för att bygga sina hus så skapades 
plattläggning. Sedan behöver det inte bara varit för att designen var fin att titta 
på som den skapades, utan den fyllde troligast även en praktisk funktion genom 
att bli en stadigare, tätare och mera hållfast byggnadsstruktur. Att denna 
byggnadskonst är gammal kan lätt förstås, men även konsten att skapa mönster, 
alltså att repetera ett motiv på ett mer eller mindre symmetriskt sätt, är minst 
lika gammal, men troligast äldre än konsten med plattläggning12. Alla mänskliga 
samhällen har olika typer av byggnadsstrukturer men något som de alla har 
gemensamt är plattläggningen. Den må variera men principen är densamma. 
Plattorna har oftast lagts för att bilda vackra mönster och bilder. Dessa mönster 
som vi människor skapat i hundratals år, kanske till och med i tusentals år, är det 
endast något som vi människan kan skapa, eller kan det uppstå i av sig själva, i 
till exempel naturen? Självklart. Dessa mönster återkommer, precis som stor del 
av annan matematik, i naturen. Men var kan man då se dessa mönster? Ja, till 
exempel i skalet på en lök eller i mönstret på ett spindelnät, i en klump lera, ja till 
och med i strukturen på honungsbinas bon13. Så konsten att skapa olika mönster 
i kakel är uppenbarligen väldigt gammal, till skillnad från vetenskapen om 
plattläggning, och då menas alltså studiet av dess matematiska egenskaper som 
är ett relativt nytt område där många av dess delar är helt outforskade14 

VEM ÄR PENROSE? 

Sir Roger Penrose, är en brittisk matematiker, teoretisk fysiker och 
populärvetenskaplig författare och numera professor emeritus vid Oxfords 
universitet15.  

Penrose är känd för sina många bidrag till den matematiska fysiken. Han 
bevisade 1965 tillsammans med Stephen Hawkin att relativitetsteorin möjliggör 
svarta hål, de så kallade singularitetssatserna. År 1969 kom han på något som 
han kallade kosmisk censurförmodan. Penrose menar att universum skyddar oss 
från singularitetens inneboende oförutsägbarhet genom att gömma den bakom 
en händelsehorisont. 16  Men en av hans största upptäckter kallas 
Penrosetesselationen, vilken denna uppsats handlar om. Han upptäckte således 
att det finns två figurer som kan tessellera planet men endast på ett aperiodiskt 
sätt. Alltså en utfyllning av ett plan med geometriska figurer, som helt fyller ut 

																																																																				
12	Grünbaum,	B,	Shephard,	G,	Tiling	and	patterns,	(new	York	1986)	
13	Ibid,	11	
14	Ibid,	11	
15	https://sv.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose	
16	https://sv.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose	
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planet utan överlappningar eller mellanrum, tessellation kan generaliseras till 
flera dimensioner17 18. 

VAD ÄR PENROSEPLATTOR? 

De figurerna som används i Penrosetesstellationer kallas för plattor, det finns 
olika grupper som dessa plattor delas in i beroende på vilken form/egenskap de 
har. De grundläggande figurerna kallas proto plattor, dessa plattor kan sedan 
genom några matematiska processer förändras till mer avancerade plattor. 
Penroseplattorna har många anmärkningsvärda egenskaper, till exempel är de 
operiodiska, detta betyder att de saknar translations symmetri.  Den är även 
självlik, vilket betyder att den inträffar i större och större format, detta kan i sin 
tur uppnås genom inflation eller deflation. Detta kommer att tas upp längre fram 
i uppsatsen. En ändlig del från plattläggningen kan framträda oändligt många 
gånger. Slutligen så är det en kvasikristall19.  

Många olika metoder för att konstruera Penroseplattor har hittats, bland annat, 
matchningsregler, substitutions eller subdivisionsregler, klipp och 
projektionsscheman och täckningar.20 

 

 

 

 

																																																																				
17	https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Tessellation	
18	https://sv.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose	
19	https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvasikristall	
20	https://sv.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose	

Bild:	9	
En	typisk	Penrose	platta	skapad	med	hjälp	av	pentagoner	(gråa),	stjärnor	(gröna),	båtar	
(blåa)	och	smala	romber,	kallas	ibland	diamant	(gula)	figur	2	
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P1, P2 OCH P3  

Det finns lite olika typer av Penrose plattor, som oftast delas in i tre olika 
grupper, P1, P2 och P3. P:et står precis som man kan anta för Penrose. De delas 
in i de olika grupperna beroende på vilken typ av former på plattorna 
konstellationen använder sig av. De olika typerna kommer här att beskrivas i den 
ordning Penrose upptäckte dem. Det är P2 och P3 som är de mest kända 
grupperna 21.  Det kommer även, genom användande av P1 plattorna och ett 
bevis, att förklara Penrose plattornas aperiodicitet och även hur Penrose 
upptäckte detta. 

P1-PENROSE PENTAGONALPLATTOR 

Penrose första plattformation som brukar benämnas P1, använder sig av fyra 
stycken olika pentagonfigurer, pentagonen, pentagrammet (femuddig stjärna), 
båten (ungefär en  !

!
 stjärna) och en smal romb som ibland kallas diamant. Alla 

dessa figurer har lika långa sidor22. Det finns tre stycken olika matchningsregler 
som bestämmer hur de olika pentagonplattorna får läggas så att de uppfyller 
kravet om att plattorna måste vara operiodiska. En av de vanligaste 
matchningsreglerna är att alla de olika formerna får olika färger23.  Men hur 
upptäckte då Penrose denna symmetri? 

 

 

 

 

	

	

																																																																				
21	https://sv.wikipedia.org/wiki/Penrosetessellation#Inflation_och_deflation	
22	Grünbaum	&	Shephard,	p.	91	
23	Grünbaum	&	Shephard	(1987)	

Bild:10	
De	fyra	olika	pentagonfigurerna,	från	top	vänster:	pentagran,	båt	och	
diamant.	
Nedre	mitten:	pentagon	
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BEVIS	FÖR	APERIODICITET	MED	HJÄLP	AV	P1	

Precis som jag skrivit innan kan man med hjälp av plattorna som kallas drake 
och pil, fylla ett helt plan bara man tar hjälp av några få simpla regler, men detta 
kan endast fyllas på ett operiodiskt sätt. Jag ska nedan beskriva hur dessa plattor 
hittades och ge uttryck till några av deras egenskaper, vilken en är aperiodicitet. 

Startpunkten till Penroses upptäckt av P1 plattor var när han observerade att en 
regelbunden pentagon kan delas in i sex stycken mindre pentagoner och fem 
stycken trianglar. Om dessa sex stycken pentagoner skulle vikas ihop skulle 
hälften av den typiska dodekaedern bildas.  

 

 

 

 

 

Detta att dela in pentagonen var alltså steg ett för Penrose. Steg två blev när han 
sedan delade in var och en av de sex inneslutna pentagonerna på samma sätt 
som den första, alltså så att varje innestående pentagon fick sex inneslutna 
pentagoner och fem trianglar, och han såg då att nya former på tomrummen 
bildades. Han upprepade sedan denna process ett stort antal gånger och såg att 
fler och fler olikformade mönster på tomrummen bildades. Som jag skrev ovan 
så bildades tomrummen mellan pentagonerna i form av trianglar i första steget, i 
andra bildas det formen av en diamant, detta då två bottnar på två trianglar 
möts. I tredje steget så bildas det taggar på dessa diamanter. I dessa taggiga 
diamanter finns det även rum för ännu en pentagon, då kommer mellanrummen 
delas upp till formen av ett pentagram och en ”båt”.  I nästa steg så kommer även 
pentagrammet och båten att utveckla taggar och då i sin tur kunna rymma var 

Bild	11:	
En	pentagon	innehållande	sex	stycken	mindre	
pentagoner	och	fem	stycken	trianglar	
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sitt pentagram. De kvarvarande mellanrummen kan sedan fyllas med pentagram 
och båtar24. Detta kan tydligt ses på de två olika nedanstående bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom inga nya typer av former introduceras på de efterföljande stegen så 
kan vi anta att denna process är oändlig. Vid varje steg så kan skalan på varje 
figur bli expanderad utåt så de nya pentagonerna som bildas blir i samma storlek 
som de pentagonerna var i föregående steg. Dessvärre tillåter denna procedur en 
tvetydighet som vi helst vill avlägsna. Divisionen av diamanten med taggar kan 
uppnås på två stycken olika sätt då det är två möjliga placeringar för pentagonen. 
Om vi nu insisterar på att använda endast en av dessa möjligheter, skapar vi en 
regel som kan ses illustrerad på nedanstående bild.  

 

																																																																				
24	Roger	Penrose,	Pentaplexity,	Mathematical	Intelligencer,	1979	nr:2,	sid	32-37	

Bild	12:	
Till	vänster:	Ett	pentagram	med	taggar	och	innehållande	
fem	pentagram	
Till	höger:	En	båt	med	taggar	och	innehållande	tre	
pentagram		

Bild	13:	
Bilden	ovan	illustrerar	väldigt	tydligt	hur	varje	figur	som	
bildas	i	mellanrummen	i	sin	tur	kan	innehålla	nya	
pentagoner	där	processen	som	var	steg	1	börjar	om.	
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Om båda placeringarna hade varit tillåtna för att skapa den taggiga diamanten så 
skulle en motsägelse uppenbara sig på det nästa steget av divisionen, detta 
händer aldrig om man använder sig av regeln från bilden ovan, alltså att den 
vänstra placeringen är tillåten, medan den högra inte är det. Denna procedur, om 
den fortsätter ett obegränsat antal gånger, leder till en plattläggning med 
pentagoner, diamanter, båtar och pentagram av hela planet.  

Dessvärre finns det flera plattläggningar som är felaktigt lagda även fast de 
innehåller dessa figurer, detta på grund av att det inte följer receptet för 
plattläggningen som jag nämnt ovan. Dock kan denna korrekthet tvingas fram 
genom att använda ändamålsenliga matchningsregler. Det enklaste sättet att 
framställa dessa regler är att modifiera formerna och på så sätt skapa ett 
oändligt pussel. Dessa pusselbitar och hur de kan passas ihop kan ses tydligt på 
nedanstående bild.  

 

 

 

 

Man kan då visa att en konstellation med dessa sex stycken olika plattor är 
tvungen att ha en sådan form av hierarkisk struktur som precis beskrivits. 
Dessutom så har denna hierarkiska struktur ett antal anmärkningsvärda 
egenskaper. Till att börja med så är den nödvändigtvis operiodisk, sedan är det 

Bild	14:	

Bild	15:	
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färdiga mönstret inte unikt, utan det finns 2ℵ⋄stycken möjliga arrangemang, det 
vill säga lika många som de reella talen. Dessa arrangemang är på ett speciellt 
ändligt sätt oskiljaktiga från varandra. Alltså, hur stor ändlig bit som än väljs ut i 
ett sådant mönster så kommer denna (ändliga) bit att visa sig vid varje 
färdigställt mönster, den kommet till och med att visa sig oändligt många gånger. 
För det tredje så uppkommer det oväntade och estetiska tillfredställande drag 
hos dessa mönster. Till exempel så uppenbaras det många regelbundna 
dekagoner, dessa tenderar att överlappa på vissa ställen. Varje dekagon är 
innesluten av tolv stycken pentagoner, det finns även större ringar av andra 
former. I nedanstående bilder kan det ses att vid varje rak linje finns det segment 
av mönstret som sträcker sig obestämt utåt, detta för att erhålla ett oändligt 
antal andra linjesegment i figuren. 

 

 

 

 

Sedan Penrose funnit dessa sex stycken bitar som tvingar fram aperiodicitet i 
plattläggningen, så hade han fått veta att en man vid namn Raphael Robinsson 
några år innan honom själv, hittat sex stycken andra plattor med samma 
egenskaper25. Däremot insåg Roger Penrose att han skulle kunna göra det bättre 
med de plattor han hittat. Han såg att till exempel att om den tredje pentagonens 
form blir eliminerad genom att den blir förenad på två ställen mot diamanten 
och på ett ställe till botten av båten, så framställs det fem stycken plattor som 
tvingar fram aperiodicitet. Penrose hade det sedan inte speciellt svårt att minska 
antalet till fyra och i och med det, till två. Dessa två plattor som då bildas är 
draken och pilen. Dessa kan ses på nedanstående bild. 
																																																																				
25	Mathematical	Intelligencer,	1978	nr:2,	sid	32-37	

Bild	16:	
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Det finns två stycken egenskaper angående Penroseplattornas aperiodicitet, den 
ena är inflation som nämns lite längre fram i uppsatsen, och den andra är lite 
speciell. Beakta en väldigt stor yta innehållande d stycken pilar och k stycken 
drakar, vilka vi fått genom att använda oss av inflation ett stort antal gånger. 
Desto större område vi har, desto närmare kommer förhållandet x = !

!
 av drakar 

och pilar att tillfredsställa den rekursiva relationen 𝑥!!! =
!!!!!
!!!!

. Detta på 

grund av att vid inflationen så blir en pil och två drakar en större drake, vilken 
kallas ess, medan en drake och en pil bildar en större pil. Detta kommer ge, på en 
oändligt stor yta 𝑥 = !

!
1+ 5 = 𝜑 som är det gyllene snittet. Detta kan man 

enkelt visa genom att 𝑛 → ∞ i den rekursiva relationen  𝑥!!! =
!!!!!
!!!!

. 

Man låter alltså n närma sig ∞ som vi kan kalla 𝔸,  då får man att 

𝔸 =
1+ 2𝔸
1+ 𝔸  

Detta ger i sin tur 𝔸+ 𝔸! = 1+ 2𝔸, man kan nu använda sig av PQ-formeln för 
att få fram vad 𝔸 blir. 

𝔸 =
1
2+

1
4+ 1 

Vilket är det gyllene snittet. 

Det blir alltså en irrationell relativ densitet av pilar till drakar, vilket är omöjligt 
för en periodisk tessellering. Om tesselleringen är periodisk finns det ett ändligt 
område av plattor som, när det flyttas omkring, kan plattlägga hela planet. Men i 
ett sådant område är naturligtvis förhållandet mellan drakar och pilar ett 
rationellt tal. Det är därmed bevisat att en tesselering av dessa Penroseplattor 
inte kan vara periodisk.  

P2-DRAKAR OCH PILAR 

I Penroses andra plattformation, benämns oftast P2, använder han sig av två 
olika fyrhörningar som han kallar drake respektive pil. Dessa två fyrhörningar 
skulle kunna sättas ihop till en romb, men matchningsreglerna motsätter sig 
detta26.  

Både pilen och draken är sammansatta av två stycken så kallade 
Robinssontrianglar. Draken är en fyrhörning som har tre stycken vinklar som är 
72° och en vinkel som är 144°, om man delar draken längst symmetriaxeln så 

																																																																				
26	"The rhombus of course tiles periodically, but we are not allowed to join the pieces in this manner." 
Gardner 1997, s. 6–7	
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bildas två stycken nya Robinssontrianglar. Dessa två Robinssontrianglar är 
spetsvinkliga och har två stycken vinklar som är 72° och en vinkel som är 36°.  

Pilen däremot är en icke konvex fyrhörning som har två stycken vinklar som är 
36°, en som är 72° och en vinkel som är 216°. Även pilen kan delas längst sin 
symmetriaxel för att bilda två stycken nya Robinssontrianglar. Skillnaden är att 
dessa två Robinssontrianglar blir trubbvinkliga med vinklarna 36°, 36° och 108°.  

 

 

 

 

Med de två olika figurerna, drake och pil tillåter matchningsreglerna att det kan 
skapas sju stycken nya figurer som tillsammans kan plattlägga planet aperiodisk.  

P3-ROMBPLATTOR 

Den sista av Penrose plattläggning, kallad P3, använder sig av två stycken 
romber som har lika långa sidor men med olika vinklar. Dessa plattor kan 
användas för att fylla planet periodiskt så vissa begränsningar måste göras. 
Dessa begränsningar är att två stycken av dessa plattor får tillsammans inte 
skapa en parallellogram, ty då detta möjliggör en periodisk plattläggning. Denna 
begränsning är dock inte tillräcklig för att motverka periodicitet i 
plattläggningen.  

Precis som pilen och draken så kan de två romberna delas in i 
Robinssontrianglar, men det är inte den enda likheten romberna har med pilen 
och draken. Alla vinklar i de båda romberna är, precis som i både pilen och 
draken, multipler av 3627.  

Det som skiljer de två romberna åt är tjockleken eller mer exakt, de inre 
vinklarna.  Den tunnare romben har två stycken vinklar som är 36° och två 
stycken vinklar som är 144° . Om det dras en bisektris längst den korta 
diagonalen så bildas två stycken spetsvinkliga Robinssontrianglar. Den tjockare 
romben har två stycken vinklar som är 72° och två stycken vinklar som är 108°. 
Om det längst den långa diagonal dras en bisektris så bildas två trubbvinkliga 
																																																																				
27	https://sv.wikipedia.org/wiki/Penrosetessellation#Inflation_och_deflation	

	Bild	17:	
Till	vänster:	Draken	
Till	höger:	Pilen	
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Robinssontrianglar. Till skillnad från P2 plattorna så är dessa två trubbvinkliga 
trianglar större än de spetsvinkliga.  Romberna får precis som plattorna i de 
andra grupperna P1 och P2 inte läggas hur som helst utan måste följa vissa 
regler.  På bilden nedan kan det ses både genom de färgade cirkelbågarna och 
”hålen” men även med ”spikarna” hur romberna får matchas ihop28. 

 

 

MATCHNINGSREGLER  

Det finns några olika matchningsregler som kan beskrivas på lite olika sätt. 
Dessa regler bestämmer oftast hur de olika plattorna får läggas i planet, vilka 
plattor som får ligga bredvid varandra och hur de olika sidorna får placeras mot 
varandra. En typ av matchningsregler är att färglägga hörnen på plattorna, till 
exempel gul och röd och sedan kräva att intilliggande plattor ska ha hörn som 
matchar i färg. 

 

 

 

																																																																				
28	https://sv.wikipedia.org/wiki/Penrosetessellation#Inflation_och_deflation	

Bild	18:	
Överst	i	bild	är	en	smal	romb	och	nedanför	denna	en	
romb	av	den	tjockare	typen.	

Bild:19	
På	denna	bild	illustreras	det	tydligt	hur	matchningsregler	
med	kvadrater	med	färgade	hörn	fungerar.	
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 En annan typ av matchningsregel är att använda sig av cirkulära bågar, dessa 
kan också vara i olika färger, för att förenkla plattläggning. När två plattor delar 
en kant i en plattsättning så måste mönstret matcha dessa kanter. Ett exempel är 
att den konkava brännpunkten hos en pil fylla upp av två drakar, den figur som 
då bildas kallas ess, även då figuren ser ut som en förstorad drake plattläggs den 
inte på samma sätt som draken. På samma sätt kommer det konkava vertex som 
bildas när två drakar möts kunna fyllas av en pil, detta skapar samma figur, esset. 

 

 

 

 

Plattorna draken och pilen kan, som jag nämnde i avsnittet om P2 plattor, 
tillsammans med matchningsreglerna skapa sammanlagt sju stycken olika nya 
plattor. Dessa figurer är stjärnan, esset, solen, kungen, drottningen, knekten och 
dubbletten (den består både av två pilar och två drakar). 

 

 

 

 

 

 

 

Bild	20:	
Till	vänster:	Drake	och	pil	med	färgade	bågar	som	visar	hur	de	får	passas	ihop.	
Till	höger:	Precis	som	bilden	visar	så	kan	den	konvexa	delen	på	pilen	fyllas	av	
två	stycken	drakar,	och	genom	detta	bilda	esset.	

Bild	21:	
Från	toppen	från	vänster:	stjärna,	ess	och	sol		
Från	botten	från	vänster:	kung,	knekt,	drottning	och	dubbletten	
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SUBSTITUTIONSMEDTODEN MHA ROBINSSONTRIANGLAR  

Substutionsmetoden för de två plattläggningarna P2 och P3 kan beskrivas med 
hjälp av användning av Robinssontrianglar av olika storlekar. I P2 
plattläggningar uppstår Robinssontrianglar genom att bisektriser dras i både 
draken och pilen. De trianglar som då bildas kallas A-plattor, till skillnad från de 
som kallas B-plattor och som bildas då bisektriser dras genom romberna i P3 
plattläggningen. Av de två A-plattorna betecknas den mindre som 𝐴!, detta är 
även en trubbvinklig triangel. Medan den större av A-plattorna betecknas som 𝐴! 
och detta är en spetsvinklig triangel. Om 𝐴! har sidlängden  (1,1,𝜑) så har 𝐴! 
sidlängderna  (𝜑,𝜑, 1) . Detta blir i kontrast till den mindre B-plattan som 
betecknas som 𝐵! och är en spetsvinklig triangel och den större 𝐵! är en 
trubbvinklig Robinssontriangel. B-plattor kan relatera till A plattor på två 
stycken olika sätt.  

 

 

 

 

 

 

Bild:	22	

Bild:23	
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Om 𝐵! har samma storlek som 𝐴! så är 𝐵! en förstorad version av 𝜑𝐴! av 𝐴! och 
har sid längderna (𝜑,𝜑,𝜑! = 1+ 𝜑), detta kan sedan sönderdelas till en 𝐴!-
platta och en 𝐴! som är förenade längst en gemensam sida av längden 1. 

Om istället 𝐵!-plattan identifieras med 𝐴!-plattan så är 𝐵! en förminskad version 
av !

!
𝐴! av 𝐴! och har sid längden (!

!
, !
!
, 1). Detta förenar en 𝐵! platta och en 𝐵! 

platta längst en gemensam sida av längden 1 och svara sedan mot en 
sönderdelad 𝐴! platta. 

Det verkar dock vara en tvetydighet i dessa sönderdelningar. Robinssontrianglar 
kan bli sönderdelade på två olika sätt vilka båda skapar två stycken trianglar 
som är spegelbilder av varandra i den likbenta symmetriaxeln.  

I penroseplattor görs detta val av matchningsreglerna. Dessa matchningsregler 
bestämmer även hur de mindre trianglarna ska sättas samman till nya större 
trianglar. Av detta följer att plattgrupperna P2 och P3 kan härledas från 
varandra. En grupp av plattor kan alltså användas för at generera en 
plattläggning av en annan.  Till exempel så kan en tesselering av pilar och drakar 
bli indelade i mindre plattor, som ovan nämnda, A-plattor, dessa kan sedan 
sättas ihop på ett entydigt bestämt sätt och därmed formge B-plattor och i sin 
tur, rombplattor. Även P1 plattor kan härledas från de andra typerna. 
Sönderdelningen som sker från B-plattor till A-plattor kan beskrivas med  

𝐵! = 𝐴! 

𝐵! = 𝐴! + 𝐴! 

Där det nedsänkta S:et och L:et står för small respektive large. Detta kan sedan 
även summeras i en substutionsmatrisekvation. 

𝐵!
𝐵!

= 1 1
1 0

𝐴!
𝐴!

 

Bild	24:	
Illustration	hur	både	pilen	och	draken	är	
uppbyggda	av	två	stycken	
Robinssontrianglar.	
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Kombinera detta med sönderfallet av en förstorad 𝜑A-platta till B-plattor som 
svarar mot substutionen 

𝜑𝐴!
𝜑𝐴!

= 1 1
1 0

𝐵 !
𝐵!

= 2 1
1 1

𝐴!
𝐴!

 

Den förstorade 𝜑A-plattan sönderdelas alltså till två 𝐴!-plattor och en 𝐴!platta. 
Matchningsreglerna tvingar sedan fram en speciell substution: de två 𝐴! 
plattorna i en 𝜑A-platta måste tillsammans bilda en drake, och i och med detta så 
sönderdelas en drake till två stycken mindre drakar och två stycken halvpilar. De 
förstorade 𝜑 B plattorna sönderdelas till B-plattor på motsvarande sätt. 
Sammansättningar och sönderfall kan upprepas så att: 

𝜑! 𝐴!
𝐴!

= 2 1
1 1

! 𝐴!
𝐴!

 

Det antal drakar och pilar som uppstår vid den n:te iterationen bestäms av den 
n:te potensen av substutionsmatrisen: 

 

2 1
1 1

!
= 𝔽!!!! 𝔽!!

𝔽!! 𝔽!!!!
 

 

Där 𝔽! är det n:te Fibonaccitalet.  

Detta kan bevisa med hjälp av ett induktionsbevis. 

 

𝔽! 𝔽!
𝔽! 𝔽!

= 2 1
1 1  

𝔽! = 𝔽! = 1
𝔽! = 𝔽! + 𝔽!

𝔽!!! = 𝔽!!! + 𝔽!
 

 

2 1
1 1

𝔽!!!! 𝔽!!
𝔽!! 𝔽!!!!

= 2𝔽!!!! + 𝔽!! 2𝔽!! + 𝔽!!!!
𝔽!!!! + 𝔽!! 𝔽!! + 𝔽!!!!

 

Men   

• 2𝔽!!!! + 𝔽!! = 2𝔽!!!! + 2𝔽!!!! + 𝔽!!  

𝔽!!!! + 𝔽!!!! 

𝔽!!!! = 𝔽! !!! !! 

• 2𝔽!!!! + 𝔽!!!! = 𝔽!! + 𝔽!! + 𝔽!!!!  
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𝔽!! + 𝔽!!!! 

𝔽!!!! + 𝔽! !!!  

• 𝔽!!!! + 𝔽!! = 𝔽!!!! = 𝔽! !!!  
• 𝔽!! + 𝔽!!!! = 𝔽!!!! = 𝔽! !!! !! 

 

Slutsatsen vi då får utav detta blir då 

 

2 1
1 1

𝔽!!!! 𝔽!!
𝔽!! 𝔽!!!!

=
𝔽! !!! !! 𝔽! !!!
𝔽 !!! 𝔽! !!! !!

 

 

SAMBANDET	MED	DET	GYLLENE	SNITTET	

Genom substitutionsmetoden som nämns i avsnittet innan, så kan det ses att 
förhållandet mellan drakar och pilar på en tillräckligt stor plattläggning av 
Penroseplattor av P2 gruppen närmar sig det gyllene snittet, 𝜑.  

Detta förhållande kan även ses i mönstret i P3 gruppen, mellan antalet tjocka 
romber till smala romber. Så åter igen kan vi se sambandet mellan 
Penroseplattorna och det irrationella talet som även kallas det gyllene snittet.  

Det börjar nu bli tydligt att Penroseplattorna och det gyllene snittet har ett nära 
förhållande till varandra. Som jag nämnt ovan, i beviset för penroseplattornas 
aperiodicitet, så blir proportionen mellan antalet drakar till pilar det gyllene 
snittet. Det är även så att längden mellan de två motstående vinklarna i draken 
mot längden av de motstående vinklarna i pilen har proportionen 𝜑, detta kan 
ses på bilden under avsnittet om Robinssontrianglar. Om man tittar på ett 
ändligt cirkulärt område på en tessellation som har  en diameter d  så återfinns 
kanten på ett identiskt område som ligger som längst 𝜑! ∙ 𝑑 från det första 
områdets kant29. 

Till sist så kan plattorna pilen och draken även framställas från en romb som har 
vinklarna 72° 𝑜𝑐ℎ 108°. Detta genom att  dela den långa diagonalen i romben i 
två delar med hjälp av det gyllene snittet. Efter detta, sammanfogas 
delningspunkten med de trubbvinkliga hörnen. De båda romberna består av 
gyllene trianglar, den första har sidorna med förhållandet 1:𝜑:𝜑 och den andra 
har sidorna med förhållandet 1: 1:𝜑. Förhållandet mellan arean hos draken och 
pilen är även den det gyllene snittet. Aren hos draken är proportionell mot 

																																																																				
29	Gardner,	s117	
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produkten av dess diagonaler och en av  drakens diagonaler har samma längd 
som en av pilens diagonaler. Så areorna är proportionella mot den andra 
diagonalen, och vi ser att förhållandet mellan areorna är lika med förhållandet 
mellan de horisontella, vilket är 𝜑30.  Hur denna konstruktion sker kan ses på 
nedanstående bild. 

	

	

	

	

	

	

	

På	bilden	ovan	kan	man	även	se	hur	detta	förhållande	ser	ut. 	

	

	

	

	

	

	

	

																																																																				
30	http://intendo.net/penrose/info.html	

Bild	25:	
Konstruktion	av	en	drake	och	en	pil	från	en	romb.	

Bild:	26	
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Arean	är	alltså:	

𝑑 ∙  𝜑
2 = 𝐴! 𝑜𝑐ℎ 

𝑑 ∙ 1
2 = 𝐴!	

Detta	ger	i	sin	tur	att:		

𝐴!
𝐴!

=  𝜑	

	

INFLATION OCH DEFLATION  

De vanligaste av Penroses plattorna, alltså P2 och P3, följer en hierarkisk 
pentagonal struktur som ges av substitutionsregler, detta kallas för inflation och 
deflation. Penrose upptäckte detta genom att han delade två stycken av pilarna 
på mitten och sedan klistrade ihop kortsidorna. Han kunde med hjälp av denna 
procedur skapa en ny plattläggning som fortfarande består av samma typ av 
plattor men bitarna har nu blivit större. Denna procedur kallas inflation, och 
denna procedur om ”klipp och klistra” beskrivs och illustreras under avsnittet 
matchningsregler. Efter varje steg i inflationen, så förstorar man figuren igen, så 
att centrum på tesselleringen kommer alltid vara densamma. På detta sätt kan 
man med hjälp av inflation täcka ett oändligt stort område. Detta är även på 
grund av att vid varje generering så bildas nya mindre drakar och pilar som 
sedan kan förstoras och ännu en gång sönderdelas och byggas ihop. 

 

 

 

 

 

Bild:	27	
Visar	hur	deflation	går	till,	Som	det	kan	ses	på	bilden	så	ökar	inte	
figurens	sin	storlek	efter	varje	generering,	utan	behåller	den	storlek	
figuren	startade	med.	
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Det motsatta fallet mot detta kallas deflation31, substutionsregeln sönderdelar då 
varje platta till två eller fler mindre plattor av samma form. Substutionsregeln 
garanterar även att de nya mindre plattorna placeras i enlighet med 
matchningsreglerna. Upprepade genereringar av deflation producerar en 
plattläggning av den ursprungliga formen men med mindre och mindre plattor.  
Förenklat kan man tänka att deflation och inflation är samma process där 
skillnaden är att efter varje steg i inflationen så förstorar man brickorna så att 
plattläggningen kommer att täcka större och större yta av planet. Vid deflation så 
är det egentligen samma process, skillnaden här är att plattläggningen inte 
förstoras efter varje generering utan fortsätter ”in i figuren” i oändligheten. Vid 
deflation så täcker man alltså endast så stor yta som den första figuren var innan 
första genereringen. 

 

 

Deflation är även en viktig del när det gäller att bevisa Penroseplattornas 
aperiodicitet. Penrose upptäckte detta när han sönderdelade en pentagon sex 
gånger till sex stycken mindre pentagoner, och fem stycken halva diamanter 
(trianglar). Han observerade sedan att han kunde fylla mellanrummen mellan 
pentagonerna med stjärnor, diamanter, båtar och andra pentagoner genom att 
repetera denna process. Det var även genom att upprepa denna process 
godtyckligt många gånger som Penrose fick fram en av sina P1 plattor med 
pentagonal symmetri. Detta förklarades under avsnittet P1-Penrose 
Pentagonalplattor ovan.  

Detta visar även att Penroseplattor har en skalenlig självlikhet och kan ses som 
en fraktal. En fraktal är självlikformigt mönster som har struktur i alla skalor, 
trädet är en naturlig fraktal då dess grenar i sin tur har mindre likadana grenar.  
Fraktala mönster som bildas i 2D och 3D skapas vanligen med matematiska 
transformationer som itereras ett stort antal gånger32. 

																																																																				
31	https://sv.wikipedia.org/wiki/Penrosetessellation#Inflation_och_deflation	
32 https://sv.wikipedia.org/wiki/Fraktal 

Bild:	28	
Inflation	av	plattan	som	kallas	stjärna,	inflationen	och	deflation	använder	sig	av	samma	
genereringar,	dock	ökas	ytan	efter	varje	generering	vid	inflation.	Figuren	kommer	
alltså	att	kunna	täcka	större	och	större	yta	av	planet	
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ETT LITET BEVIS MED HJÄLP AV DEFLATION 

Genom att använda plattgrupperna P2 och P3 så kan man genom relativt enkel 
räkning med hjälp av det gyllene snittet, bevisa Penroseplattornas aperiodicitet. 
Det kommer att vara ett större antal av de större plattorna än av de små, det vill 
säga det måste var fler drakar än pilar i P2 och i P3 måste det vara fler av de 
trubbiga romberna än av de spetsiga. Denna proportion är irrationell, och med 
det menas att det inte finns några enstaka celler av plattor som skulle kunna fylla 
hela planet. Det som skulle kunna gå emot detta bevis är att det kan vara svårt 
att gå med på att Penroseplattorna proportion på ett oändligt plan är 𝜑, även fast 
detta är troligt. Men som tur är kan detta bevisas genom deflation. När det båda 
plattorna i P2 delas mellan de olika motstående vinklarna blir det två stycken 
gyllene trianglar, en trubbig triangel 𝕋 och en spetsig triangel 𝕊.  Genom att 
sedan använd deflation så blir den trubbiga triangeln till en trubbig och en 
spetsig triangel.  

(𝕋 = 1𝕊+ 1𝕋) 

Och den spetsiga triangeln blir till två stycken spetsiga trianglar och en trubbig 
triangel. 

(𝕊 = 1𝕊+ 1𝕋) 

Om det nu antas att trianglarna delas upp i n antal gånger, så blir antalet spetsiga 
och trubbiga trianglar som följande: 

𝕋! = 𝔽!!𝕊+ 𝔽!!!! 𝕋 

𝕊! = 𝔽!"!!𝕊+ 𝔽!!𝕋 

Bild:	29	
Illustrering	av	hur	deflationen	går	
till	i	fyra	av	plattorna.	
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𝕋! är förhållandet om det är en trubbig triangel som används vid start och 𝕊! är 
förhållandet om det används en spetsvinklig triangel vid start. 𝔽! är det n:te 
Fibonaccitalet. Detta ger att förhållandet  mellan trianglarna är  

𝔽!!!
 𝔽!

  

Vilken form som än används i början. Om n nu får gå mot oändligheten så 
kommer detta förhållande gå mot 𝜑. Detta förhållande gäller även för P3 då både 
draken, pilen och de båda romberna är uppbyggda av två stycken likadan 
trianglar av ovanstående form så gäller även detta förhållande för dem33. 

 

PENROSETESSTELLATIONEN I ANDRA MATEMATISKA SAMMANHANG 

Innan Penrose gjorde sin upptäckt så trodde man att en femfaldig symmetri på 
kristaller är omöjliga att konstruera, sedan dess har man funnit kvasikristaller 
vilka påminner om penrosetessellationen34. Under det tidiga 80-talet funderade 
forskare på om atomstrukturen i vissa kristaller kunde vara uppbyggda av 
aperiodiska mönster. När man sedan 1982 fann att detta var möjligt genom en 
upptäckt av Dan Shechtman i elektronmikrograferna för en aluminium-
manganlegering trodde man nästan att man funnit en femuddig snöflinga. Han 
upptäckte en femfaldig symmetri i legeringen som påminde om 
Penrosetesstellationen. För denna upptäck fick han äran att bli tilldelad 
Nobelpriset år 201135 

 

HAO	WANG	OCH	HANS	DOMINO	

Som vi sett så ger Penroseplattorna upphov till en aperiodisk tesellering av 
planet, men detta är sig inte speciellt märkligt. Man skulle till exempel kunna 
täcka planet med likbenta trianglar på ett sådant sätt att det uppenbarligen inte 
är periodiskt.  Sådana trianglar kan också ge upphov till periodiska tesselleringar 
och frågan blir nu då, finns det uppsättningar av figurer med egenskapen att de 
endast täcker planet på ett aperiodiskt sätt. Detta problem blev speciellt 
intressant när Hao Wang skrev en artikel där han noterade ett samband mellan 
plattläggning och avgörbarhetsproblem inom den matematiska logiken36. Wang 
använde plattläggning med kvadratiska plattor som hade färgade kanter, dessa 
kallas nu ”Wangplattor” eller ”Wangdomino”. Han formulerade även sedan det så 
																																																																				
33	https://sv.wikipedia.org/wiki/Penrosetessellation#Inflation_och_deflation	
34	250	milstolpar	i	matematikens	historia	från	Pythagoras	till	57:e	dimensionen,	Clifford		A.	
Pickover,	Tukan	förlag,	2009,	s	448	
35	Science	14	October	2011:Vol.	334	no.	6053	p.	165	
36	Scientific	American,	Games,	Logic	and	Cumputers,	Hao	Wang,	November	1965	



	 30	

kallade ”Wang problemet” genom att visa att om och endast om det finns en 
beslutsmetod så kan alla mängder av dominobrickor som täcker planet 
aperiodiskt också täcka planet periodiskt. Han gissade också att det verkligen 
finns en sådan beslutsmetod. Regeln för tessselleringen var att plattorna skulle 
läggas så att de anliggande kanterna har samma färg, rotationer och speglingar 
skulle inte heller vara tillåtna. Men redan året efter Wang ställt sitt problem, så 
visade Robert Berger i sin doktorsavhandling i tillämpad matematik, att Wangs 
gissning inte stämde, det finns alltså ingen generell beslutsmetod. Berger visade 
detta genom att konstruera en mängd av mer än tjugotusen plattor som bara kan 
täcka planet aperiodiskt. Han minskade sedan detta antal till 104 och Raphael 
Robinsson minskade detta i sin tur till 24, och som nämnt tidigare så minskade 
Roger Penrose detta till endast två plattor som fortfarande har samma 
egenskaper.37 

 

 

 

 

 

PYTAGOREISKA	PENTAGRAMMET,	PENROSE	OCH	GYLLENE	SNITTET	

Om man tittar på det Pytagoreiska pentagrammet så ser man att konstruktionen 
skulle kunna fortsätta i all evighet, både inåt och utåt. Varje linje har förhållandet 
gyllene snittet till den motsvarande mindre linjen. Även alla fyra av Penroses 
plattor finns med. Om vi tittar på ABCD så bilder det draken, AECB bildar pilen, 
AECD bildar den stora romben och till sist ABCF den lilla romben38. Dock har inte 
romberna det gyllene snittet som förhållande.   

Pentagrammet användes som symbol av ett hemligt brödraförbund av lärjungar 
till Pythagoras, dessa kallades pythagoreer och var kända för sitt matematiska 
kunnande39 var det kanske de som upptäckte att det endast finns tre stycken 
regelbundna polygoner som kan tessellera planet som jag nämnde i början av 
uppsatsen? Även om denna typ av matematik anses som ny, så har den använts 
av människan i hundratals år om än inte bara i området matematik.  

																																																																				
37	Martin	Gardner,	1976	Scientific	American,	112	
38	Ibid	s121	
39	Jan	Thompson,	matematiken	i	historien,	(2012),	s119	

Bild:30	
Wangbrickor	med	färgade	hörn	
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S L U T S A T S / D I S K U S S I O N  

Denna uppsats har nu behandlat allt från medeltida islamsk konst, som bevisats 
innehålla Penrosetesstellationer, det antika Grekland där man matematisk 
bevisat tesselleringar med regelbundna polygoner för flera hundra år sedan, 
fram till 1600-talet där Kepler arbetade med figurer som kom att leda fram till 
den matematik Penrose upptäckte och använde sig av. Uppsatsen har förklarat 
innebörden av tessellering och dess olika figurer och deras egenskaper. 
Tesstellationen och dess matematik anses fortfarande vara modern matematik 
som är delvis outforskad. Vilket det i sig är väldigt spännande, en annan del som 
är väldigt intressant i Penrosetesstellationen är dess förhållande till det gyllene 
snittet. Vad jag än läst så har detta snitt fortsatt dyka upp.  

Men en fråga kvarstår dock från denna uppsats, finns det endast en figur som 
själv kan tessellera planet aperiodiskt? Jag kan själv inte se hur detta skulle 
kunna vara möjligt om man måste förhålla sig till de olika regler jag tagit upp i 
uppsatsen.  Men 2011 kom det dock ny forskning som försöker visa att man med 
hjälp av att färglägga hexagonerna kan plattlägga ett plan både periodiskt och 
operiodiskt. Brickorna kan endast läggas periodiskt men med hjälp av det 
målade mönstret bildas en aperiodiskt plattläggning. Om detta ska anses som 
banbrytande vet jag inte. Man skulle i såda fall kunna ta vilken periodisk 
plattläggning som helst och sedan rita planlöst med en penna och genom detta 
skapa ett operiodiskt mönster. 

Men och andra sidan, att tessellera planet aperiodiskt med endast en enda typ 
geometrisk figur är en omöjlighet med dagens matematiska kunnande, men det 
vi ser som en omöjlighet idag kanske är en möjlighet i morgon. 

	Bild:31	
Det	pythagoreiska	pentagrammet	
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