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Mat ematika

I

TRISEKCIJA KOTA
S kon strukcijskim i nalogami so se veliko ukvarjali starogrški matematiki.
Le-t i so več ino problemov , ki jih danes rešuj em o z alge b r ai čnimi met odami , reševali geo metrijs ko. Pri t em je b ila dovoljen a le up ora ba ravni la
(bre z običaj ne skale v cent ime t rih ) in šestila , le premi ca in kro žn ica sta
namreč veljali za popolni kri vu lji. Že v ti stem času pa so starogrš ki
matematiki naleteli na konstru kcije , za kat er e se je zde lo, da so na ta
nač i n nerešljive. Neka tere izmed njih so p ostale zelo zna ne; ena od nj ih je
trisekcija kota. Govorimo seveda o problem u, kak o samo s p om o čj o ravnila
in šest ila d ani kot razdeliti na tri enake dele. Da t ega ni mogo če stor iti,
je prvi dokazal francoski matemat ik in akade mik Pi erre Lauren t Wantzel
(1814- 1848) leta 1837. Dot lej so mnogi znani m atem at iki, pa t udi laiki,
skušali reš it i t a kon strukcijski prob lem. Slednji po gosto zat o, ker so bi le
za rešit ev problem a razpisa ne visoke n agrade . Zanim ivo je, da t a pro blem
še d anes skuša reš it i veliko nep ozn avalcev m atemati ke. Tri sekcija kota pa
je mož na z drugimi oro dji, s kat erim i je mogo če n ar isat i b olj za plete ne
algebrajske kr ivulje (npr. s kvadratriso , ki jo na jdet e v Razp et ovi knjigi
R avninske krivulje - Sigma št. 65) . Samo s šestilom in ravnilom je moč
trisekcijo kota izvesti le približno, vendar s p olj ub no n at an čn os tjo .
Ta zname n it i problem , ki je od nekdaj za nimal matemat ike in lai ke,
bo verjetno še dolgo zaposlova l vse , ki ne poz najo vseh dejstev, znajo pa
ravno dovolj m at emat ike, da probl em razumejo in jih vznem irja dejst vo,
da je še ved no "ne re šen" . V tej l uč i je zan imiva o d loč itev pariške akademije znanosti iz let a 1775, češ da se v b od o če ne b od o več uk varjali z
obravnavo reš itev pro blem ov k vadrat ure kroga (krog u je p otrebno p oiskati
ploščinsko enak kvad rat ), trisekcije kota in podvojit ve kocke (kako sko nstru irat i stran ico kocke, ki im a dvak rat večjo prostornino kocke z dano
st ranico) . V tej objavi akade m ija t ud i o dločno za nika , d a je za kat erok oli
rešit ev omenje nih pro blem ov razp isa na finančna nagr ad a : "Ves čas so žive
govo rice , d a je fra ncoska vlada nameni la veliko nagr ad o t istemu , ki reši
eneg a od naveden ih problem ov. Ljudj e brez ust reznega mat emat ič nega
znanja še vedno verjamejo t em govor ica m in se pred ajaj o brezp lodnem u
raziskova nj u, pri t em pa za ne marja jo svoje pravo delo in dru žino. Njihova
trma preh a ja v noro st , ki je to liko težje ozdravljiva, kolikor so raziskovalci,
ki ni majo po jma o pravem sm islu problem a in so nesp osob ni dojeti , za
kaj gre, preprič ani , da jih je P rev idnost dol očil a , da i ščej o in naj dejo
rešit ev problemov , pri te m pa ji h vodi inspiracija , ki je nimajo pravi
znanstven iki."
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Od govor na vprašan je, ali je mo goč a konstrukcija iskane d alji ce samo
s p omočjo ra vni la in šest ila , nam da anal it ič na geometrija, ki nas pou či
o rešitvah po linomskih en ačb. Vsak konstrukcijski problem lahko pr evedemo na končno zapore dje korakov , pr i katerih nove točke dob imo kot
pr eseke dveh pr emi c, premi ce in kr ožni ce ali pa kot pr esek dveh kro žn ic.
Pri tem moraj o pr em ice potekat i skozi že znane točke , pr av t ako morajo
bit i znana s r e d iš ča in po lrner i krožnic .
Premi ce so v an alit ični geometriji do lo čen e z linearno enačb o oblike
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Za to je iskanje pr esekov pr emi c in kro žnic ekvivalent no reševanju sist em a
dveh enačb, od kater ih je vsaka oblike (1) ali (2) .
Ko rešujemo problem trisekcije kota, pr idemo do znane trigonometrij ske enakost i
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Pokažemo lah ko, da enačb e (3) za splošen a ni mogoče prevesti na sistem
dveh e nač b t ipa (1) ali (2), zato trisekcija kota nasploh ni mogoča samo z
ravnilom in šest ilom . Za nimivo je , da pa je mogoča v pos ebnih pr imerih,
ko je kot a ob like 920no , kjer je n naravno število.
V nas lednjih številkah Preseka bomo poka zali zanimive metod e, kako
lahko z bo lj zaplete nimi orodji prid emo do reš it ev om enjenih "nemogoči h
pr oblemov" .
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