
ANTIKINėS GEOMETRIJOS PROBLEMOS

1. Įžanga

Graikų geometrai didžiavosi savo loginiu grynumu, teoretiškumu. Nepaisant to, fizi-
niame pasaulyje jie dažnai buvo vedami intuicijos. Viena graikų geometrijos dalis, kuri
buvo ypatingai susijusi su fiziniais svarstymais buvo konstravimų teorija. Dauguma ele-
mentarios tiesių linijų ir apskritimų geometrijos gali būti nagrinėjama kaip liniuotės ir
kompaso konstrukcijos. Patys subjektai, linijos ir apskritimai, iliustruoja įrankius, kurie
naudojami jiems nupiešti. Taip pat daugumą geometrijos problemų - padalyti kampą ar
atkarpą į dvi lygias, dalis, sukonstruoti statmenas tieses ar nupiešti apskritimą per tris
taškus - galime išspręsti naudodamiesi kompaso ir liniuotės konstrukcijomis.

Konstrukcijos yra tik dvi:

1. Kompasu galime brėžti apskritimus su duotu centru ir spinduliu.

2. Su liniuote, tiesi linija gali būti nubrėžta per du duotus taškus.

Jeigu įvedame koordinačių žymėjimą, tai visi taškai, sukonstruojami iš P1, P2..., Pn, yra
sukonstruojami iš P1, P2..., Pn remiantis operacijomis +,−,÷,× ir. Pavyzdžiui, šaknys
atsiranda, kai taikome Pitagoro teoremą: jei sukonstruojame (a, b) ir (c, d), tai sukonst-
ruojame ir atstumą

√
(c− a)2 + (d− b)2.

2. Apibrėžimas

Graikai labai rimtai bandė išspręsti keletą kitų konstrukcijos problemų. Šiandien jas
vadiname „Antikinėmis geometrijos problemomis”.

1. Kubo padvigubinimo problema. Kaip sukonstruoti 3
√

2. Tokį skaičių sukonstruo-
tume, padvigubinę vienetinio kubo tūrį. Ši problema kartais dar vadina Delo lygtimi.
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Pasak tradicijos, ji kilo, kai atėniečiai prašė Delo orakulo pagalbos bandydami išsigelbėti
iš epidemijos. Jiems buvo pasiūlyta padvigubinti Apolo altoriaus, kuris buvo kubinis,
dydį.

2. Kampo padalijimas į tris lygias dalis.

3. Apskritimo sukvadratinimas. Kaip sukonstruoti kvadratą, kurio plotas lygus apskri-
timo plotui, arba kaip sukonstruoti π.

4. Taisyklingųjų n-kampių konstravimas.

Šių problemų neišspriandžiamumas kompaso ir liniuotės konstrukcijomis nebuvo įrody-
tas iki 19 amžiaus. Ketvirtoji vis dar nėra pilnai išspręsta ir yra susijusi su 22k + 1 formą
turinčių pirminių skaičiumi. Pirmųjų dviejų neišspriandžemumą parodė prancūzų mate-
matikas Pierre Wantzel 1837 metais, kai jam pačiam buvo 23 metai. Trečiają problemą
įrodė Lindemannas 1882 metais, parodydamas, jog π nėra daugianario su racionaliaisiais
koeficientais šaknis. Be π transcendalumo Lindemannas nieko rimtesnio daugiau nenu-
veikė, tik nesėkmingai bandė išspręsti Fermą paskutiniąją teoremą.

3. Sprendimas

Vienas iš būdų spręsti šias problemas yra pasinėrimas į skaičių teorijos gelmes ir jų
pervedimas į algebrines lygtis ir algebrinių operacijų taikymas. Pavyzdžiui, jei turime
dviejų taškų koordinates, galime racionaliaii apskaičiuoti per juos einančios tiesės koefi-
cientus. Kai žinome dviejų tiesių koeficientus, galime racionaliai rasti susikirtimo tašką.
Apskritimo ir tiesės arba apskritimo ir apskritimo susikirtimo taškai apskaičiuojami iš
antros eilės lygties. įrodymą galime rasti [1] knygoje.

Jei taškų A,B,C koordinatės (p, q) , (r, s) , (t, u), nubrėžkime AB, ir apskritimą su centru
C ir spinduliu ω, kurį galime pasirinkti dėl minėtos Pitagoro teoremos. AB lygtis

x− p
r − p

= y − q
s− q

o apskritimo lygtis

(x− t)2 + (y − u)2 = ω2

Išsprendę lygtis išvedame lygtį (panaši lygtis ir y koordinatei)

(x− t)2 + (s− q
r − p

(x− p) + q − u)2 = ω2

Taigi, susikirtimo taškų koordinatės yra antros eilės daugianario nuliai. Koordinatės
apskaičiuojamos kaip racionaliosios išraiškos koeficientų suma bei kvadratinė tokios su-
mos šaknis. Kitos konstrukcijos gali būti apskaičiuojamos iš šių operacijų kompozicijos.
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1 pav.. tiesė kerta apskritimą

Vadinasi, atstumai gali būti sukonstruojami iš duotų naudojantis keturiomis aritmetinė-
mis operacijomis bei traukiant šaknis.

Kiekviena tokia konstrukcija tenkina algebrinę lygtį su racionaliaisiais koeficientais. Jų
gali būti kelios, tačiau viena iš jų bus mažiausio laipsnio, kurios negalima daugiau re-
dukuoti, ir ji dalija visas kitas tokio tipo lygtis.

Ar lygtis redukuojama, galime įsitikinti naudodamiesi Eisensteino kriterijumi:

f(t) = a0 + a1 · t+ ...+ an · tn t ∈ Z nėra redukuojama, jei egzistuoja pirminis q, kad:
q - an

q | ai (i = 0, ...n− 1)
q2 - a0

Konstruojant naujus taškus kompasu bei liniuote, tenkinamos specialios savybės. Pa-
vyzdžiui, kad minimali lygtis būtų sprendžiama kvadratinėmis šaknimis, jos eilė turi būti
2 laipsnis.([7.4] teorema iš [1].)

Susipažinę su truputėliu algebros, dabar jau galime spręsti antikines problemas.

�Kubo padvigubinimas. Duotas kubas.Viena jo kraštinių yra a, o padvigubinto kubo kraš-
tinė b. Kadangi bandome sukonstruoti kubą, kuro tūris dvigubai didesnis, turi būti ten-
kinama lygybė b3 = 2a3, arba

b = 3
√

2 · a
Taigi, turime sukonstruoti skaičių x = 3

√
2, kuris yra lygties

x3 − 2 = 0
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šaknis. Remiantis Eisensteino kriterijumi, ši lygtis yra neredukuojama, ir, kadangi jos
eilė nėra 2 laipsnis, darome išvadą, jog kubas negali būti dvigubinamas naudojantis tik
kompasu ir liniuote.

�

� kampo padalijimas į tris lygias dalis. Kampą θ galime sukonstruoti, jei žinome cos(θ)
arba sin(θ), nes θ atsiranda stačiajame trikampyje, kai įžambinė lygi 1 ir viena kraštinė
α = cos(θ).

Mūsų užduotis - sukonstruoti x = cos( θ3), kai α = cos(θ) žinome.
Prisimename (galime išvesti taikydami De Muavro formulę) trigonometrinę formulę

cos(3 · t) = 4 · cos3(t))− 3 · cos(t)
Tada

cos(θ) = 4 · cos3(θ3))− 3 · cos(θ3)
Ir galime perrašyti kaip kubinę lygtį

α = 4 · x3 − 3 · x− α = 0
Yra be galo daug α reikšmių, kurioms ši lygtis nėra redukuojama. Pvz α = 1. Kadangi

lygtis kubinė, darome išvadą, kad bendru atveju kampo padalyti į tris lygius kampus
naudodamiesi kompasu ir liniuote negalime. �

�Apskritimo kvadratinimas. Kad šios problemos negalime įveikti, 1882 metais įrodė jau
minėtas vokiečių matematikas F.Lindemann. �

4. Papildoma medžiaga

Pateikiama papildomos medžiagos
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2 pav.. kampo dalijimas į tris lygias dalis

3 pav.. Ramanujan sukvadratinti apskritimą
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4 pav.. Kubo dvigubinimas turint graduotą liniuotę
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