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Povzetek

Origami je stara japonska umetnost prepogibanja papirja. Z matematičnega stališča

list papirja obravnavamo kot model ravnine in proučujemo lastnosti geometrijskih

objektov - točk in daljic, ki s prepogibanjem nastanejo. V magistrskem delu bomo

raziskovali geometrijo origamija. V prvem delu se bomo posvetili vprašanju, kaj

vse lahko konstruiramo s prepogibanjem papirja. Predstavili bomo Huzita-Hatori

aksiome, ki predstavljajo temeljne postopke prepogibanja papirja. Predstavili bomo

konstrukcije s šestilom in neoznačenim ravnilom, katerih temelj predstavlja pet Ev-

klidovih postulatov, jih primerjali z aksiomi origamija in nato dokazali, da lahko s

prepogibanjem papirja naredimo vse evklidske konstrukcije. V drugem delu magi-

strskega dela se bomo posvetili temeljnemu razlogu, zakaj je matematični origami

močnejše orodje od neoznačenega ravnila in šestila. Dokazali bomo, da nam aksiomi

origamija omogočajo konstruiranje rešitev kubičnih enačb. Predstavili bomo delo

Margharite P. Beloch in njene origami konstrukcije dolžine 3
√
2 ter z iskanjem ničel

rešili nekaj kubičnih enačb s pomočjo grafične Lillove metode. S prepogibanjem pa-

pirja so tako rešljivi tudi nekateri starogrški problemi. Predstavili bomo Abejevo in

Justinovo trisekcijo - dva različna postopka tretjinjenja kota ter postopek podvojitve

prostornine kocke s pomočjo Messerjeve konstrukcije števila 3
√
2.

Ključne besede:

origami geometrija, prepogibanje papirja, origami konstrukcije, aksiomi Huzita-

Hatori, rešitve kubične enačbe, Belochin kvadrat, Lillova metoda, konstrukcije z

ravnilom in šestilom, tretjinjenje kota, Abejeva trisekcija, Justinova trisekcija, Mes-

serjeva konstrukcija



Abstract

Origami is an old Japanese art of paper folding. From a mathematical point of

view, we consider a sheet of paper as a model of a plane and study the properties

of geometric objects - points and line segments, which are formed by folding. In the

master’s thesis we will explore the geometry of origami. In the first part, we will

focus on the question of what we can construct by folding paper. We will present

the Huzita-Hatori axioms, which represent the basic procedures of paper folding.

We will present constructions with a compass and an unmarked ruler based on five

Euclidean postulates, compare them with the axioms of origami, and then prove

that we can make all Euclidean constructions by folding paper. In the second part

of the master’s thesis, we will focus on the fundamental reason why mathematical

origami is a more powerful tool than the unmarked ruler and compass. We will

prove that the axioms of origami allow us to construct solutions of cubic equations.

We will present the work of Margharita P. Beloch and her origami constructions of

length 3
√
2 and solve some cubic equations by finding real roots using the graphical

Lill’s method. By folding the paper also some ancient Greek problems can be solved

in this way. We will present Abe’s and Justin’s trisection - two different procedures

of forming a tertiary angle and the process of doubling the volume of a cube using

Messer’s construction of the number 3
√
2.

Key words:

origami geometry, paper folding, origami constructions, Huzita-Hatori axioms, so-

lutions of the cubic equation, Beloch’s square, Lill’s method, ruler and compass

constructions, thirds of an angle, Abe’s trisection, Justin’s trisection, Messer’s con-

struction



Poglavje 1

Uvod

»Origami kreacije v skladu z naravnimi zakoni zahtevajo uporabo geometrije,

znanosti in fizike. Obsegajo tudi religijo, filozofijo in biokemijo.

Želim, da sami odkrijete veselje do ustvarjanja, možnost ustvarjanja

iz papirja je namreč neskončna.«
(Akira Yoshizawa, oče moderne origami umetnosti) [22]

Slika 1.1: Akira Yoshizawa

1.1 Kratka zgodovina prepogibanja papirja

Origami je tradicionalna japonska umetnost prepogibanja papirja in s tem oblikova-

nja najrazličnejših 2- in 3-dimenzionalnih figuric iz lista papirja, navadno kvadratne

oblike. Čeprav pa je dandanes origami sinonim za Japonsko, prvi zapisi o njem

prihajajo iz Kitajske, kjer so okoli leta 200 pred našim štetjem prvi izdelali papir
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kot cenejšo alternativo svili. Umetnost kitajskega prepogibanja papirja, znana tudi

pod besedo Zhezhi, so nato v 6. stoletju na Japonsko skupaj z odkritjem papirja

prinesli kitajski budistični menihi. Prvi papir je bil zaradi ročne izdelave razko-

šna in redka surovina, zato so si ga lahko privoščili le premožni, uporabljal pa se

je večinoma le za verske namene. Zaradi hitre razgradljivosti papirja se o tedanji

umetnosti prepogibanja ve zelo malo, saj se izdelki tistega časa niso ohranili. Je pa

Japonska najbolj razvila to umetnost, ki je nato postopoma preplavila ves svet, v

zadnjih dveh stoletjih pa postala priljubljena zabava in umetnost tudi na evropskih

tleh. Beseda origami (oz. tudi orikami) je zloženka dveh japonskih besed: »ori«

pomeni prepogibati, beseda »kami« pa pomeni papir.

V začetku 20. stoletja so origami umetniki začeli dobljene origami oblike preučevati

tudi iz znanstvenega vidika in tako spoznavati prednosti te metode. Origami se je

izkazal kot odlično didaktično sredstvo, kasneje pa se je njegova uporaba razširila na

mnoga znanstvena področja: matematiko, fiziko, kemijo, računalništvo, astronomijo

in mnoge druge vede [14].

V matematiki se je nagel razmah origami znanosti pričel pred več kot tridesetimi

leti, od takrat pa je izšlo že mnogo različnih člankov, publikacij, priročnikov in knjig

v različnih matematičnih vejah. Uporabo tako imenovanega matematičnega origa-

mija srečamo predvsem v didaktiki matematike, v geometriji, kot popestritev in

alternativo klasičnemu pouku geometrije na osnovnih in srednjih šolah in alterna-

tivo evklidski geometriji, lahko proučujemo kombinatorične lastnosti, ki izhajajo iz

prepognjenega papirja; origami srečamo še v algebri, teoriji grafov, teoriji števil in

še marsikje drugod.

Možnosti za uporabo prepogibanja papirja je v matematiki res veliko. V tem ma-

gistrskem delu bomo origami spoznali kot sredstvo za izdelavo geometrijskih kon-

strukcij in se omejili na konstrukcije s prepogibanjem ravnine. Kot model bomo

vzeli list dovolj prosojnega in kompaktnega papirja in ga prepogibali po določenih

pravilih, brez uporabe škarij in lepila.
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1.1.1 Razvoj matematičnega origamija

Na kratko si oglejmo zgodovinski razvoj metode prepogibanja papirja s tega področja

uporabe.

Prvo znano zapisano in izdano delo, ki se je z origami konstrukcijami ukvarjalo

formalno in sistematično, je bila knjiga Geometric Exercises in Paper Folding [19],

ki jo je napisal indijski matematik Sundara Row in je bila prvič objavljena leta

1893. Knjigo je avtor posvetil poučevanju geometrije v osnovnih in srednjih šolah

ter matematičnim navdušencem vseh starosti, v njej pa najdemo veliko zanimivih

geometrijskih nalog, ki so rešljive na običajen način z ravnilom in šestilom ter s

prepogibanjem papirja. Opisane so npr. konstrukcije večkotnikov in dokazi njihovih

lastnosti. Pri tem izstopajo konstrukcije pravilnih večkotnikov, ki jih z uporabo

ravnila in šestila ne moremo konstruirati – to sta devetkotnik in petnajstkotnik.

Opisuje tudi konstrukcije nekaterih zaporedij, številskih vrst in krivulj. Rowove

konstrukcije so sicer približne, vendar so napake pri konstruiranju zelo majhne.

Knjiga Sundare Rowa bi ostala neopažena in pozabljena, če nanjo ne bi leta 1926 v

eni od svojih popularnih matematičnih knjig tistega časa opozoril matematik Felix

Klein, ki je tako pripomogel k popularizaciji geometrije prepogibanja papirja. Row

in Klein sta tako zanetila iskrico zanimanja za prepogibanje papirja. Kmalu se je

pojavilo mnogo člankov, ki so opisovali, kako lahko na eleganten način s pomočjo

origami metode rešujemo kvadratne enačbe.

Leta 1934 je italijanska raziskovalka in matematičarka Margherita Piazzolla Be-

loch objavila članek »Sul metodo del ripiegamento della carta per la risoluzione

dei problemi geometrici« (O metodi zlaganja papirja za reševanje geometrijskih pro-

blemov), ki je izšel v zborniku Periodico di Mathematiche [3]. Članek je pomenil

prvi pomemben preobrat pri obravnavi origamija v matematiki, saj je Belochova

v njem dokazala, da lahko s pomočjo prepogibanja papirja poiščemo skupno tan-

gento dveh parabol tako, da hkrati prepognemo dve različni točki na dve različni

premici, problem pa lahko prevedemo na reševanje kubičnih enačb. Konstrukcije s

prepogibanjem papirja so se tako prelevile iz zgolj matematične zanimivosti v orodje

za reševanje konstrukcijskih problemov, ki s klasičnim geometrijskim orodjem niso

rešljivi. Belochova se je v svojih delih ukvarjala s konstrukcijo kvadrata (kasneje

imenovan Belochin kvadrat), ki nam s pomočjo prepogibanja papirja konstruira šte-
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vilo 3
√
2, podala pa je tudi teoretično osnovo za rešitev problema tretjinjenja kota in

podvojitve kocke.

Kljub velikemu številu raziskovalcev, ki so se z matematičnim origamijem ukvarjali

za Belochovo, je njeno delo desetletja ostalo spregledano. Leta 1980 je bila v ja-

ponski izdaji revije Scientific American [12] objavljena zanimiva Abejeva metoda za

tretjinjenje ostrega kota s prepogibanjem papirja, nekaj let kasneje pa še dokaz za

konstrukcijo števila 3
√
2.

Za matematični origami je bilo prelomno leto 1991, saj se je tega leta v Italiji od-

vilo prvo mednarodno srečanje Origami Science and Technology, na katerem so se

zbrali matematiki in drugi raziskovalci, ki se tako ali drugače ukvarjajo z origa-

mijem z znanstvenega stališča. Na njem sta Humiati Huzito in Benedetto Scimeni

predstavila serijo prispevkov, v enem od njih pa predstavila 6 temeljnih načinov pre-

pogibanja. Tako imenovani Huzita aksiomi, ki jih bomo spoznali v pričujočem delu,

so predstavljali prvi formalni zapis vseh različnih tipov geometrijskih konstrukcij, ki

jih lahko naredimo s prepogibanjem papirja.

Teh šest aksiomov je v naslednjih letih tvorilo osnovo za študij geometrijskih kon-

strukcij s pomočjo origamija. Leta 2001 pa je japonski origami umetnik Koshiro

Hatori v svojih raziskavah prišel do spoznanja, da obstaja še en način enojnega pre-

pogiba, ki v šestih Huzita aksiomih še ni bil opisan. Hatori je našel sedmi aksiom.

A, kakor se je kasneje izkazalo, Hatori ni bil prvi, ki je našel ta sedmi aksiom. Mate-

matik Jacques Justin je namreč že leta 1989 objavil prispevek z naslovom »Résolu-

tion par le pliage de l’équation du troisième degré et applications géométriques« [10],

ki je več let ostal spregledan, v njem pa je opisal 7 možnih kombinacij pregibov –

izkazalo se je, da gre za šest Huzita aksiomov ter sedmi Hatori aksiom.

Z objavo sedmih Huzita-Hatori aksiomov, imenovanih tudi Huzita-Justin aksiomi, je

bil tako postavljen temelj matematičnega prepogibanja papirja, s katerim se danes

ukvarja veliko raziskovalcev po vsem svetu, ti pa se vsake štiri leta še vedno zbirajo

na mednarodnih konferencah pod imenom Origami Science and Technology. V letu

2018 je na univerzi v Oxfordu potekala že sedma po vrsti.
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1.2 Predstavitev magistrskega dela

V delu, ki je pred vami, se bomo najprej posvetili vprašanju, kaj vse lahko konstru-

iramo s prepogibanjem papirja. Spoznali bomo osnovna pravila origamija, nato pa

podrobneje proučili vsakega izmed sedmih Huzita-Hatori aksiomov, ki predstavljajo

temeljne postopke prepogibanja papirja.

V poglavju, ki mu sledi, bomo predstavili konstrukcije s šestilom in neoznačenim

ravnilom, katerih temelj predstavlja pet Evklidovih postulatov. Zastavili si bomo

nalogo primerjati konstruktibilnost v evklidskem sistemu dovoljenih korakov s kon-

struktibilnostjo sistema pravil prepogibanja papirja in nato dokazali, da lahko s

prepogibanjem papirja naredimo vse evklidske konstrukcije.

V drugem delu magistrskega dela se bomo posvetili temeljnemu razlogu, zakaj je

matematični origami močnejše orodje od neoznačenega ravnila in šestila. V četr-

tem poglavju se bomo spomnili treh matematičnih problemov iz antičnih časov gr-

ških matematikov in ugotovili, da nam origami ponuja njihovo rešitev. Podrobneje

bomo preučili šesti aksiom origamija, imenovan tudi Belochin pregib in spoznali tudi

konstrukcijo Belochinega kvadrata, zanimivega zaradi dejstva, da lahko z njegovo

pomočjo konstruiramo dolžino 3
√
2.

Dokazali bomo, da nam aksiomi origamija omogočajo konstruiranje rešitev kubičnih

enačb. V petem poglavju bomo spoznali grafično Lillovo metodo, ki nam v kombina-

ciji s šestim Huzita-Hatori aksiomom omogoča iskanje realnih ničel kubične enačbe.

Da pa bomo iskanje ničel s pomočjo prepogibanja razumeli tudi v praksi, si bomo

podrobneje ogledali dva zgleda reševanja.

Zadnje poglavje bomo posvetili rešljivosti starogrških problemov z origamijem. Pred-

stavili bomo dva različna načina razdelitve danega kota na tri enake dele – Abejevo

in Justinovo trisekcijo. Na koncu pa se bomo še enkrat vrnili h konstrukciji dolžine
3
√
2 in spoznali Messerjev postopek, ki nam omogoči rešitev starogrškega problema

podvojitve prostornine kocke.

Verjetno smo dovolj dobro predstavili vsebino dela, ki je pred vami, zato je čas, da

se podamo v svet matematičnega origamija.
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Poglavje 2

Konstrukcije s prepogibanjem papirja

2.1 Pravila origamija

V tem magistrskem delu bomo izdelovali konstrukcije in reševali probleme s pomočjo

prepogibanja papirja. Večina umetnin, ki nastanejo pod rokami origami umetnikov,

je tridimenzionalne oblike, a papir vsake izmed njih lahko razvijemo in dobimo

dvodimenzionalno sliko pregibov. Mi se bomo ukvarjali le s prepogibanjem v ravnini.

Prepogibanje običajno začnemo s papirjem kvadratne oblike, a za nas bo dovolj

dober vsak navaden list papirja, ki bo dovolj prosojen, da bomo lahko položili pregib

na pregib oziroma točko na točko. Papir mora biti tudi dovolj kompakten, da so

pregibi, ki nastanejo, dobro vidni. Pri prepogibanju papirja je naravno, da je rezultat

nekega pregiba ravna črta. Seveda pa se v praksi lahko zgodi, da list prepognemo

po neki krivulji, še posebej, če je papir bolj raztegljiv. Takega raztegovanja papirja

in prepogibanja z nastalimi krivuljami ne bomo smatrali za pravilnega in ga bomo

izločili. Sled, ki nastane pri pregibu, je torej ravna črta, ki nam bo služila kot model

premice, papir pa nam bo predstavljal model ravnine.

Treba je poudariti, da je uporaba škarij in lepila pri origamiju prepovedana. Dovo-

ljeno je le prepogibanje, tako da prekrivamo obstoječe premice oz. pregibe in točke

oz. presečišča pregibov ter tako dobimo nove premice, s presekom dveh premic pa

tudi nove točke. Kot model začetnih premic nam služijo ravni robovi papirja, za-

četne točke pa predstavljajo oglišča papirja. Nov pregib lahko dobimo le z enojnim
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prepogibanjem naenkrat. Hkratni pregibi niso dovoljeni.

Cilj origami geometrijskih konstrukcij je na papirju dobiti eno ali več točk oziroma

črt, ki imajo določene geometrijske lastnosti (na primer dobljena črta je model za

premico, ki razpolavlja nek kot) ali pa dobiti točko ali črto, ki ima neko posebno

lastnost (na primer točka, ki leži na tretjini dolžine roba papirja).

2.2 Aksiomi origamija

Kot smo omenili že v uvodnem delu, temelj origami geometrije predstavljajo tako

imenovani Huzita-Hatori aksiomi. V nadaljevanju bomo predstavili vsakega izmed

njih, še prej pa omenimo, da se zdi poimenovanje postopkov kot »aksiomov« ori-

gamija marsikateremu poznavalcu sporno. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika

lahko preberemo, da beseda aksiom pomeni »temeljno resnico ali načelo, ki ne po-

trebuje dokazov« [24], pri obravnavi Huzita-Hatori aksiomov origamija pa bomo

ugotovili, da pri nekaterih aksiomih potrebujemo primerno izbrane točke in pre-

mice, da pregib sploh obstaja oziroma da ga sploh lahko izvedemo. Primernejši bi

bil izraz postopek oz. osnovna operacija med točkami in premicami [14], a bomo

zaradi vsesplošne uporabe besede aksiom, ki jo srečamo v večini dane literature, ta

termin uporabljali tudi v tem magistrskem delu.

Oglejmo si sedem origami aksiomov:

Aksiom 1: Za poljubni točki A in B obstaja pregib p, ki poteka skoznju.

Slika 2.1: Aksiom 1

Aksiom 2: Za poljubni točki A in B obstaja pregib p, da se točki pokrijeta.
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Slika 2.2: Aksiom 2

Aksiom 3: Za poljubni premici a in b obstaja tak pregib p, ki ju postavi eno na

drugo.

Slika 2.3: Aksiom 3

Aksiom 4: Za poljubno točko A in premico a obstaja pregib p, ki poteka skozi A in

je pravokoten na a.

Slika 2.4: Aksiom 4
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Aksiom 5: Za primerni točki A in B ter premico a obstaja tak pregib p, ki postavi

točko A na premico a in poteka skozi točko B.

Poglejmo si, kaj pomenijo primerno izbrani točki 𝐴 in 𝐵 ter premica 𝑎:

� Če je razdalja med točkama 𝐴 in 𝐵 večja od razdalje med točko 𝐵 in

premico 𝑎, lahko dobimo dva različna pregiba 𝑝1 in 𝑝2, ki potekata skozi

𝐵 in postavita 𝐴 na 𝑎.

Slika 2.5: Aksiom 5 v primeru, ko dobimo dva različna pregiba.

� Če je razdalja med točkama 𝐴 in 𝐵 enaka, kot razdalja med točko 𝐵 in

premico 𝑎, lahko dobimo natanko en pregib, ki postavi točko 𝐴 na 𝑎 in

poteka skozi 𝐵.

Slika 2.6: Aksiom 5 v primeru, ko dobimo natanko en pregib.

� Če je razdalja med točkama 𝐴 in 𝐵 manjša od razdalje med točko 𝐵 in

premico 𝑎, ustreznega pregiba ne moremo dobiti. V tem primeru torej

točki nista primerno izbrani in pregib ne obstaja.
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Slika 2.7: Aksiom 5, ko pregib ne obstaja.

Pregib, ki ga dobimo s 5. aksiomom, je tangenta na parabolo z goriščem v 𝐴

in vodnico 𝑎. Prepričajmo se, da je to res.

Vzemimo list papirja in označimo njegov spodnji rob z 𝑎. Nekje na spodnji

polovici lista si približno na sredini izberimo točko 𝐴, točka 𝐵 pa naj leži nekje

na levem robu lista. List prepognemo po 5. aksiomu, tako da postavimo točko

𝐴 na premico 𝑎 in da pregib poteka skozi 𝐵. Pregib označimo s 𝑝 (slika 2.8).

Točko na premici 𝑎, v katero se s pregibom slika točka 𝐴, označimo z 𝐴1. Nato

list prepognemo po 4. aksiomu, tako da dobimo pregib 𝑟, ki je pravokoten na

premico 𝑎 in gre skozi točko 𝐴1. Presečišče pregibov 𝑝 in 𝑟 je točka 𝐶.

Slika 2.8: Postopek dokaza za 5. aksiom

Opazimo, da je razdalja med točkama 𝐴 in 𝐶 enaka, kot razdalja med 𝐶 in

𝐴1 (in s tem tudi razdalja med 𝐶 in premico 𝑎), saj smo točko 𝐴1 dobili z

zrcaljenjem točke 𝐴 čez 𝑝, vemo pa, da se pri zrcaljenju razdalje ohranjajo.

Točka 𝐶 je enako oddaljena od premice 𝑎 in točke 𝐴, torej leži na paraboli z

goriščem 𝐴 in vodnico 𝑎. Pregib 𝑝 je torej tangenta na to parabolo.
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Če bi pregib, ki ga dobimo s 5. aksiomom, izvedli večkrat zaporedoma in si

pri tem vsakič izbrali točko 𝐵 nekje drugje na levem ali desnem robu lista,

bi nam pregibi dali obris parabole (slika 2.9). Natančneje, ta prepogibanja

pustijo sled tangent na parabolo z goriščem v točki 𝐴 in vodnico 𝑎.

Slika 2.9: Več zaporedno narejenih pregibov izriše parabolo.

Aksiom 6: Za primerno izbrani točki 𝐴 in 𝐵 ter premici 𝑎 in 𝑏 obstaja tak pregib

𝑝, ki hkrati postavi 𝐴 na 𝑎 in 𝐵 na 𝑏.

Slika 2.10: Aksiom 6

Podobno kot pri 5. aksiomu, je tudi pri 6. aksiomu pomembna ustrezna izbira

točk in premic. Če bosta premici 𝑎 in 𝑏 vzporedni, razdalja med njima pa bo

večja, kot razdalja med točkama 𝐴 in 𝐵, ustreznega pregiba ne bomo mogli

dobiti. Po drugi strani poznamo tudi primere, ko bomo dobili več pregibov,

ki zadostujejo pogojem 6. aksioma. Možnosti bomo prikazali v razdelku 4.2.
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Kot smo spoznali pri obravnavi 5. aksioma, nam pregib, ki točko 𝐴 postavi

na premico 𝑎 in vsebuje točko 𝐵, da tangento na parabolo z goriščem 𝐴 in

vodnico 𝑎. Če to posplošimo na 6. aksiom, pri tem pregibu dobimo tangento

na parabolo z goriščem v 𝐴 in vodnico 𝑎 ter hkrati tangento na parabolo z

goriščem 𝐵 in vodnico 𝑏. S prepogibanjem po pravilih 6. aksioma lahko torej

konstruiramo skupno tangento dveh parabol.

6. aksiom je za nas zelo zanimiv, saj predstavlja dodatno »moč« prepogibanja

papirja nad evklidskimi konstrukcijami, zato mu bomo posvetili celotno 4.

poglavje.

Aksiom 7: Za dano točko A in primerno izbrani premici a in b obstaja pregib p, ki

je pravokoten na b in postavi točko A na premico a.

Poglejmo si, kaj pomeni, da premici 𝑎 in 𝑏 primerno izberemo.

� Primerno izbrani sta sekajoči se premici, točka 𝐴 pa ne leži na nobeni

izmed njiju, kot je prikazano na spodnji sliki. V tem primeru dobimo

natanko en ustrezen pregib.

Slika 2.11: Aksiom 7 v primeru, ko dobimo natanko en pregib.

� V kolikor sta premici 𝑎 in 𝑏 vzporedni, točko 𝐴 pa izberemo tako, da ne

leži na premici 𝑎, ustreznega pregiba ne moremo narediti. Pregib, ki bi

izpolnjeval pogoje 7. aksioma, torej v tem primeru ne obstaja.
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Slika 2.12: Aksiom 7 v primeru, ko pregib ne obstaja.

� Če sta premici 𝑎 in 𝑏 vzporedni, točko 𝐴 pa izberemo tako, da leži na

premici 𝑎, dobimo neskončno ustreznih pregibov.

Slika 2.13: Aksiom 7 v primeru, ko dobimo neskončno ustreznih pregibov.
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Poglavje 3

Primerjava Evklidovih in origami

konstrukcij

3.1 Konstrukcije z ravnilom in šestilom

Vsi poznamo geometrijo z ravnilom in šestilom. Je daleč najbolj poznana in razšir-

jena širom sveta, poučuje pa se tudi v naših osnovnih šolah. Njeni začetki izvirajo v

antični Grčiji 300 let pred Kristusom, ko je matematik Evklid zbral dotedanje znanje

geometrije in ga predstavil v strogi logični strukturi v knjigah z naslovom Elementi.

Zato geometrijo z uporabo ravnila in šestila velikokrat poimenujemo kar evklidska

geometrija; za vse, kar se nanaša na konstrukcije s tem orodjem, uporabljamo kar

pridevnik evklidski [4].

Osnovni elementi, ki jih uporabljamo pri konstrukcijah s šestilom in ravnilom, so

točka, premica in evklidska ravnina. Edini orodji, ki ju lahko pri konstruiranju

uporabimo, sta neoznačeno ravnilo (ravna palica brez oznake dolžin) in šestilo (ki

skoči skupaj, ko ga dvignemo z risalne površine – to pomeni, da z njim ne moremo

prenašati dolžin).

V prvi knjigi Elementov je Evklid kot izhodišče navedel pet postulatov oz. aksio-

mov, to je pet enostavnih geometrijskih trditev, katerih veljavnost naj bi bila očitna

vsakomur. Na njih je gradil vso nadaljnjo teorijo.
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Pripomniti moramo, da so bili za Evklida vsi geometrijski liki omejeni, zato v svojih

postulatih govori o ravnih črtah (daljicah) in ne o premicah. Oglejmo si Evklidove

postulate:

Postulat 1. Med dvema poljubnima točkama je možno narisati ravno črto.

Postulat 2. Vsako ravno črto je mogoče na obeh straneh podaljšati.

Postulat 3. Narisati je možno krožnico s poljubnim središčem in poljubnim

polmerom.

Postulat 4. Vsi pravi koti so med seboj enaki.

Postulat 5. Če dve ravni črti presekamo s tretjo črto (prečnico) in je na eni

strani prečnice vsota notranjih kotov manjša kot vsota dveh pravih kotov, se

na tej strani prečnice prvi dve črti sekata, če ju dovolj podaljšamo.

Nam bolj znana oz. modernejša oblika petega postulata, ki mu rečemo tudi

»aksiom o vzporednicah«, je: če točka T ne leži na premici p, potem skozi to

točko poteka natanko ena vzporednica k premici p.

Evklidska geometrija nam omogoča konstruiranje novih točk, premic in krožnic, a

vsako geometrijsko konstrukcijo lahko sestavimo le kot zaporedje tako imenovanih

evklidskih korakov. Definiramo lahko pojem konstruktibilnosti s šestilom in rav-

nilom; vsaka točka, premica in krožnica je konstruktibilna s šestilom in ravnilom

natanko tedaj, ko je dobljena v končno mnogo ponovitvah naslednjih dovoljenih

korakov (označimo jih z E0 do E5):

E0 Dani sta dve poljubni različni točki, ki sta po definiciji konstruktibilni.

E1 Skozi vsaki dve različni konstruktibilni točki narišemo natanko eno premico.

E2 Krožnica, ki ima središče v konstruktibilni točki in vsebuje drugo konstrukti-

bilno točko, je natanko določena in konstruktibilna.

E3 Dve konstruktibilni premici se sekata v konstruktibilni točki.

E4 Konstruktibilna krožnica, ki je podana s polmerom 𝑟 in središčem 𝑆, ter pre-

mica 𝑝 se sekata v eni ali dveh konstruktibilnih točkah, če je razdalja med 𝑆

in 𝑝 manjša ali enaka 𝑟.
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E5 Presečišči dveh konstruktibilnih krožnic sta konstruktibilni točki, če velja:

∙ Nobena izmed krožnic ne vsebuje središča druge krožnice in razdalja med

središčema je manjša od vsote polmerov.

∙ Središče ene izmed krožnic je znotraj druge krožnice in razdalja med

središčema je večja od razlike polmerov.

Uporaba korakov E1 in E2 nam da nove premice in krožnice, medtem ko koraki E3,

E4 in E5 generirajo nove točke.

3.2 Primerjava pravil origamija z evklidskimi koraki

Spoznali smo pravila za konstrukcije z ravnilom in šestilom ter temeljne postopke

origami geometrije. Na tem mestu se nam postavi vprašanje, če sta morda sistema

kako povezana oz. če bi se dalo primerjati konstruktibilnost v evklidskem sistemu

dovoljenih korakov s konstruktibilnostjo sistema pravil prepogibanja papirja.

Zaradi večje preglednosti in lažje uporabe v nadaljevanju bomo tukaj ponovno nave-

dli dovoljene postopke pri origami konstrukcijah – to so ravno Huzita-Hatori aksiomi,

označimo jih od O1 do O7:

O1 Za poljubni točki obstaja pregib, ki poteka skoznju.

O2 Za poljubni točki obstaja pregib, da se točki pokrijeta.

O3 Za poljubni premici obstaja tak pregib, ki ju postavi eno na drugo.

O4 Za poljubno točko 𝐴 in premico 𝑎 obstaja pregib 𝑝, ki poteka skozi 𝐴 in je

pravokoten na 𝑎.

O5 Za primerni točki 𝐴 in 𝐵 ter premico 𝑎 obstaja tak pregib, ki postavi točko 𝐴

na premico 𝑎 in poteka skozi točko 𝐵.

O6 Za primerno izbrani točki 𝐴 in 𝐵 ter premici 𝑎 in 𝑏 obstaja tak pregib, ki

hkrati postavi 𝐴 na 𝑎 in 𝐵 na 𝑏.
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O7 Za dano točko 𝐴 in primerno izbrani premici 𝑎 in 𝑏 obstaja pregib, ki je

pravokoten na 𝑏 in postavi točko 𝐴 na premico 𝑎.

Poleg navedenih pravil lahko dodamo še postopek, ki sledi iz samih pravil prepogi-

banja papirja ter nam konstruira novo točko:

O8 Nevzporedni premici se sekata v točki 𝐴.

Če na hitro med sabo primerjamo zapisane korake, hitro ugotovimo, da se O1 in E1

ujemata.

Dve nevzporedni premici določata točko njunega presečišča. List papirja lahko vedno

prepognemo tako, da premici sovpadata. To lahko naredimo na dva načina in tako

dobimo simetrali kotov, ki ju dani premici določata. Ni težko pokazati, da lahko

poiščemo simetralo kotov tudi z evklidskimi koraki. Torej je aksiom O3 izpeljiv z

evklidskimi koraki.

Če si ogledamo aksiom O4, lahko ugotovimo, da kljub večkratni uporabi z njim ne

moremo konstruirati novih točk. Zato potrebujemo pravilo O2. To pa je enako

evklidskemu koraku E2.

Najbolje bo, da se primerjave lotimo bolj sistematično, kajti izkaže se, da sta nabora

pravil z izjemo enega aksioma ekvivalentna. Dokažemo lahko naslednji izrek (večino

dokaza je povzetega po [7]).

Izrek. Nabor evklidskih konstrukcij, ki jih dobimo s postopki E1 – E5, je ekvivalenten

origami konstrukcijam, dobljenim z origami postopki O1 – O8 brez O6.

Dokaz. Dokažimo najprej, da lahko vsako geometrijsko konstrukcijo, ki jo dobimo s

pomočjo ravnila in šestila, dobimo tudi z origami postopki. Da to dokažemo, mo-

ramo dovoljene postopke E1 – E5 izraziti z dovoljenimi postopki origami konstrukcij,

kjer pa izvzamemo pravilo O6 in tako uporabimo le O1, O2, O3, O4, O5, O7 ter

O8.

E1: Pravilo E1 je enako postopku O1. S pomočjo vsakega izmed njiju lahko

konstruiramo premico skozi dani točki.
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E2: Z naštetimi origami postopki direktno ni mogoče narisati krožnice. Vemo

pa, da je krožnica dobro definirana, če je podana bodisi s središčem in polme-

rom bodisi s tremi paroma različnimi točkami, ki na njej ležijo. Lahko pa je

podana tudi z dvema različnima točkama na krožnici, če skupaj z vsako izmed

njiju podamo tudi tangento na krožnico v tej točki. Pokažimo, da lahko z ori-

gami postopki iz danega središča in polmera dobimo krožnico, ki jo določajo

točke na krožnici in tangente nanjo.

Naj bo krožnica podana s središčem 𝑆 in polmerom 𝑟 = 𝐴𝐵. S pomočjo po-

stopka O2 lahko točko 𝐴 prenesemo na 𝑆. Pri tem se točka 𝐵 preslika v 𝐵′

(slika 3.1). Ker velja 𝑆𝐵′ = 𝐴𝐵 = 𝑟, torej točka 𝐵′ leži na iskani krožnici.

Slika 3.1

Nato skozi središče 𝑆 naredimo poljuben pregib in dobimo premico 𝑝. S po-

močjo O3 nosilko daljice 𝑆𝐵′ prenesemo na premico 𝑝 (in s tem točko 𝐵′

preslikamo na premico 𝑝). Pregiba, ki nastaneta, sta simetrali sovršnih kotov,

ki jih oklepata premica 𝑝 in nosilka daljice 𝑆𝐵′. Točki, ki ju dobimo na premici

𝑝, označimo s 𝑃 in 𝑃 ′. Ugotovimo, da sta od središča 𝑆 oddaljeni za 𝑟, torej

ležita na krožnici s središčem 𝑆 in polmerom 𝑟.

Če opisani postopek večkrat ponovimo, dobimo poljubno število točk na dani

krožnici, kot kaže slika 3.2.
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Slika 3.2

Tako smo pokazali, kako z origami postopki poiščemo točke na krožnici, de-

finirani s središčem in polmerom. Sedaj pa v dani točki konstruirajmo še

tangento na krožnico. Tangento dobimo s pomočjo postopka O4. Papir pre-

pognemo tako, da premico p preslikamo samo vase, pregib pa poteka skozi

točko 𝑃 .

Slika 3.3

Dobimo pregib, ki je pravokoten na 𝑝, premica 𝑝 pa je nosilka polmera krožnice

in poteka skozi točko 𝑃 na krožnici. Dobimo torej tangento na krožnico v točki

𝑃 .

Tako smo iz krožnice, podane s središčem in polmerom, z origami postopki

prišli do krožnice, ki je določena s točkami na njej in tangentami na krožnico.

E3: Enostavno je videti, da je E3 popolnoma enak O8. Nova točka je oprede-

ljena kot presek dveh premic.
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E4: Iščemo presečišče premice 𝑝 in krožnice, ki je podana s središčem 𝑆 in

točko 𝐴 na krožnici. Uporabimo aksiom O5. Naredimo pregib skozi 𝑆, ki 𝐴

postavi na 𝑝 in dobimo presečišče premice in krožnice (slika 3.4). Vemo, da

bosta v primeru, ko je razdalja med 𝑆 in 𝐴 večja od razdalje med 𝑆 in 𝑝,

obstajala dva pregiba in to pomeni, da se krožnica in premica sekata v dveh

točkah.

Slika 3.4

Če sta razdalji med 𝑆 in 𝐴 ter 𝑆 in 𝑝 enaki, dobimo eno samo presečišče (slika

3.5).

Slika 3.5

V primeru, ko pa je razdalja med središčem 𝑆 in točko 𝐴 manjša od razdalje

med 𝑆 in 𝑝, pa presečišče ne obstaja.

E5: Pravilo E5 nam da presečišča krožnic. Ker pa vemo, da z dovoljenimi

postopki origamija presečišč ne moremo poiskati neposredno, saj je krožnica
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podana z vsaj dvema točkama na krožnici ter tangentama na krožnico skozi

ti dve točki, bomo problem podobno kot pri E4 prenesli na iskanje presečišč

krožnice in premice.

Podani imamo dve krožnici, katerih presečišča bi radi našli. Razdaljo med

središčema označimo z 𝑎, polmera krožnic pa naj bosta 𝑏 in 𝑐. Če središče prve

krožnice postavimo v središče koordinatnega sistema, središče druge krožnice

pa na 𝑥-os, lahko zapišemo njuni enačbi: enačba prve krožnice je 𝑥2+ 𝑦2 = 𝑐2,

enačba druge krožnice pa (𝑥− 𝑎)2 + 𝑦2 = 𝑏2.

Podani enačbi enačimo:

𝑥2 + 𝑦2 − 𝑐2 = (𝑥− 𝑎)2 + 𝑦2 − 𝑏2

𝑥2 + 𝑦2 − 𝑐2 = 𝑥2 − 2𝑎𝑥+ 𝑎2 + 𝑦2 − 𝑏2

−𝑐2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑥− 𝑏2

𝑥 =
𝑎2 − 𝑏2 + 𝑐2

2𝑎

Dobimo enačbo premice, ki je nosilka skupne tetive krožnic. Sedaj pa poka-

žimo, da do te enačbe lahko pridemo z dovoljenimi koraki origamija. Eden od

možnih načinov je opisan v spodnjih štirih korakih.

1. korak: Ker imamo podani dolžini stranic 𝑎 in 𝑐, lahko s pomočjo korakov

O2, O3 in O4 konstruiramo pravokotni trikotnik s katetama 𝑎 in 𝑐. Dobimo

hipotenuzo z dolžino 𝑑 =
√
𝑎2 + 𝑐2, kot kaže slika 3.6.

Slika 3.6

2. korak: Uporabimo še dolžini 𝑏 in 𝑑. Z origami postopki O2, O3, O4 in O5

konstruiramo pravokotni trikotnik s kateto 𝑏 in hipotenuzo 𝑑, kot lahko vidimo

na sliki 3.7. Druga kateta je dolžine 𝑒 =
√
𝑎2 − 𝑏2 + 𝑐2.
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Slika 3.7

3. korak: S prepogibanjem konstruiramo trikotnik, katerega prva stranica

je dolžine 1, druga pa dolžine 𝑒 =
√
𝑎2 − 𝑏2 + 𝑐2. Nato s postopki O2, O3

konstruiramo njemu podoben trikotnik, katerega prva stranica je dolžine 𝑒. Iz

Talesovega izreka o podobnih trikotnikih sledi, da je druga stranica dolžine

𝑒2 = 𝑎2 − 𝑏2 + 𝑐2.

Slika 3.8

4. korak: S prepogibanjem konstruiramo trikotnik, ki ima prvo stranico dolžine

2𝑎 in drugo dolžine 𝑎2− 𝑏2+ 𝑐2. Nato konstruiramo njemu podoben trikotnik,

katerega prva stranica je dolžine 1 – po podobnem razmisleku kot v prejšnjem

koraku je torej dolžina druge stranice enaka 𝑎2−𝑏2+𝑐2

2𝑎
. To pa je natančno tista

dolžina, ki smo si jo zastavili za cilj (slika 3.9).
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Slika 3.9

Tako smo problem presečišč dveh krožnic prevedli na problem presečišča kro-

žnice in premice (E4), pri katerem moramo najti le presečišča skupne tetive

z obema krožnicama. Torej smo dokazali, da je dani problem z dovoljenimi

postopki prepogibanja rešljiv.

Del dokaza je na tem mestu zaključen – dokazali smo, da lahko vsako geometrij-

sko konstrukcijo, ki jo dobimo s pomočjo ravnila in šestila, dobimo tudi z origami

postopki. Sedaj pa dokažimo še obratno. Vsako geometrijsko konstrukcijo, ki jo do-

bimo z dovoljenimi origami postopki O1, O2, O3, O4, O5, O7 in O8, lahko dobimo

tudi s pomočjo ravnila in šestila z dovoljenimi postopki E1 – E5.

O1: Postopek O1 je enak pravilu E1.

O2: Postopek pravi, da obstaja tak pregib, da se točki pokrijeta – to pa v

evklidski geometriji lahko prevedemo na iskanje simetrale daljice. Dobimo jo

lahko s postopki E1, E2 in E5.

O3: Ločimo dve možnosti glede na lego premice.

∙ Če sta premici vzporedni, je pregib vzporednica glede na obe premici in

od njiju enako oddaljena. Za konstrukcijo vzporednice najprej na poljub-

nem mestu konstruiramo pravokotnico. Uporabimo korake E1, E2 in E5.

Točki, ki ju dobimo na presečiščih, sta krajišči daljice, katere simetrala

je iskani pregib. Za simetralo ponovno uporabimo korake E1, E2 in E5.

∙ Če se premici sekata, sta iskana pregiba dva: gre za simetrali sovršnih

kotov, ki ju dobimo z uporabo korakov E1, E2 in E5.
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O4: Pravilo govori o pravokotnici na premico skozi dano točko. Konstrukcijo

pravokotnice na dano premico skozi dano točko lahko naredimo z evklidskimi

koraki E1, E2 in E5.

O5: Origami pravilo pravi, da za primerni točki 𝐴 in 𝐵 ter premico 𝑎 obstaja

tak pregib, ki postavi točko 𝐴 na premico 𝑎 in poteka skozi točko 𝐵. Začnemo

torej s premico 𝑎 ter izbranima točkama 𝐴 in 𝐵. Razmislimo, da pregib ne bo

obstajal, če je razdalja od 𝐴 do 𝐵 manjša od razdalje med 𝐵 in premico 𝑎.

Krožnica s središčem v točki 𝐵, ki vsebuje točko 𝐴, in premica namreč nimata

skupnih točk. Če pa točki 𝐴 in 𝐵 primerno izberemo, ločimo dve možnosti:

∙ Obstaja natanko en pregib, če je razdalja med 𝐴 in 𝐵 enaka razdalji med

𝐵 in premico 𝑎. S šestilom narišemo krožnico s središčem v točki 𝐵, ki

vsebuje 𝐴. Dotikališče premice 𝑎 in krožnice označimo s točko 𝐶 ter med

njo in točko 𝐴 narišemo daljico. Iskani pregib je simetrala te daljice.

Postopki, ki jih je potrebno uporabiti, so torej E1, E2 in E5.

∙ Če pa je razdalja med 𝐴 in 𝐵 večja od razdalje med 𝐵 in premico 𝑎, imata

premica in krožnica skozi 𝐴 s središčem v 𝐵 dve presečišči – označimo ju

s 𝐶 in 𝐷. Dobimo dva ustrezna pregiba. Prvi pregib je simetrala daljice

𝐴𝐶, drugi pa simetrala daljice 𝐴𝐷. Do pregibov podobno kot v prejšnji

točki pridemo s postopki E1, E2 in E5.

O7: Za dano točko 𝐴 in primerno izbrani premici 𝑎 in 𝑏 obstaja pregib, ki

je pravokoten na 𝑏 in postavi točko 𝐴 na premico 𝑎. To lahko v evklidsko

geometrijo prevedemo kot konstrukcijo nosilke višine enakokrakega trikotnika

z osnovnico na premici 𝑏, prvim krakom na premici 𝑎 in točko 𝐴 na drugem

kraku. Z uporabo šestila in ravnila najprej narišemo vzporednico k premici 𝑏

skozi 𝐴. Presečišče te vzporednice in premice 𝑎 označimo z 𝐵. Nato narišemo

simetralo daljice 𝐴𝐵, ki predstavlja iskani pregib. Za konstrukcijo so potrebni

koraki E1, E2 in E5.

V posebnem primeru, če sta premici vzporedni, iskanega pregiba ne moremo

dobiti. Izjema je le primer, ko točka 𝐴 leži na premici 𝑎; takrat je iskanih pre-

gibov neskončno mnogo, saj je vsak pregib poljubna pravokotnica na premico

𝑎 oz. premico 𝑏. Konstrukcija je izvedljiva z uporabo korakov E1, E2 in E5.

24



O8: Origami postopek O8 je identičen pravilu E3.

■

Če torej izvzamemo origami postopek O6, ki je enak šestemu Huzita-Hatori aksi-

omu, so origami konstrukcije ekvivalentne konstrukcijam s šestilom in ravnilom. Da

pravila O6 nismo potrebovali, nam da slutiti, da je to pravilo tisto, ki nam bo omo-

gočalo nekaj več; med drugim tudi rešiti s šestilom in ravnilom nerešljive probleme.
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Poglavje 4

Prava moč matematičnega origamija

4.1 Meje evklidske geometrije in nerešljivi problemi

Preden se lotimo nadaljnjega raziskovanja matematičnega origamija, namenimo še

par besed konstrukcijam z ravnilom in šestilom. Rešitve, dobljene s pomočjo ev-

klidske geometrije, nam namreč dajo veliko orodij, ki so uporabljena v origami kon-

strukcijah. Že v osnovni šoli se naučimo mnogih geometrijskih konstrukcij: narisati

premico, ki je vzporedna neki drugi premici in poteka skozi dano točko, razpoloviti

kot, načrtati simetralo daljice, enakostranični trikotnik. . . Kot smo omenili že v

razdelku 3.1, osnove tega znanja segajo daleč nazaj v antiko, saj so bile rešitve za

večino konstrukcij opisane že pred približno 2300 leti.

Že iz antičnih časov grških matematikov pa so znani trije matematični problemi, ki

imajo za origami posebno pomembnost. Prvi je tako imenovana kvadratura kroga

oziroma konstruiranje kvadrata z enako ploščino, kot jo ima dani krog – seveda

govorimo o konstruiranju le z ravnilom in šestilom.

Drugi je problem podvojitve kocke ali tako imenovani Delijski oz. tudi Deloški pro-

blem (ime izhaja iz posvetitve problema božanstvu Apoloniju v Delosu) – gre za

konstruiranje roba kocke, katere volumen je natanko dvakrat večji od volumna dane

kocke. Ekvivalenten problem bi bil načrtati daljico, katere dolžina je natanko 3
√
2

dolžine prvotne daljice.
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Tretji veliki problem, ki nam tudi predstavlja posebno zanimanje, pa je problem

tretjinjenja ali trisekcije kota, kar pomeni razdelitev danega kota na tri enake dele.

Veliko grških matematikov (in v bistvu tudi delež moderne matematike) je bilo

predanih reševanju teh treh problemov. Končno je bilo 2200 let kasneje dokazano,

da so ti trije problemi nerešljivi. Medtem ko geometrija z ravnilom in šestilom

omogoča risanje tako krožnic kot črt oz. daljic, pa origami dovoljuje le pregibe, ki

dajo ravne črte. Zato pa je tudi tako presenetljivo dejstvo, da je trisekcija kota (in,

kakor se izkaže tudi podvojitev kocke) z origami tehnikami mogoča!

Prednost, ki jo ima matematični origami napram ravnilu in šestilu, tiči v količini

števil, ki jo lahko z obema konstruiramo. Vsa števila, konstruktibilna z ravnilom in

šestilom, lahko analitično zapišemo kot rešitve kvadratne enačbe. Če imamo podano

npr. krožnico z danim polmerom ali pa množico daljic, lahko s pomočjo ravnila in

šestila konstruiramo bodisi linearno kombinacijo, večkratnik ali kvadratni koren teh

dolžin. Tako da lahko rešimo vsako kvadratno enačbo ali pa enačbo višjega reda, ki se

jo da reducirati na kvadratno enačbo in katere koeficienti so dani kot konstruktibilne

razdalje.

Po drugi strani pa konstrukcija kubičnega korena števila 2 in trisekcija danega kota

zahtevata rešitev kubične enačbe, pri kateri je eksponent neznanke enak 3. Kvadra-

tura kroga pa zahteva konstrukcijo dolžine 𝜋, ki pa je transcendentno število. Ti

trije problemi so bili kot rečeno za nerešljive v evklidski geometriji dokazani šele

kakih 200 let nazaj.

No, rešitve za podvojitev kocke in trisekcijo kota pa so v matematičnem origamiju

znane že vrsto let.

4.2 Šesti aksiom origamija – Belochin pregib

Prva, ki je odkrila moč prepogibanja papirja kot orodja geometrijskih konstrukcij,

je bila italijanska matematičarka Margharita Piazolli Beloch, ki je že v 1930-ih letih

predstavila dokaz, da lahko prepogibanje papirja reši poljubne kubične enačbe in

posledično tudi reši zgoraj omenjene matematične probleme [9].
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V enem svojih člankov [3] je opisala pregib, ki ga edinega ne moremo konstruirati

z ravnilom in šestilom. Poimenovala ga je Belochin pregib, mi pa ga poznamo tudi

kot 6. Huzita-Hatori aksiom:

Za primerno izbrani točki 𝐴 in 𝐵 ter premici 𝑎 in 𝑏 obstaja pregib, ki postavi točko

𝐴 na premico 𝑎, točko 𝐵 pa hkrati na premico 𝑏.

Pregib smo na kratko opisali že pri opisu Huzita-Hatori aksiomov, tu pa si ga oglejmo

podrobneje.

Eden izmed načinov, da spoznamo kaj ta pregib naredi, je, da si ogledamo enega

od parov točka-premica. Če točko 𝐴 prepognemo na premico 𝑎, bo dobljena črta

pregiba tangenta na parabolo z goriščem 𝐴 in vodnico premico 𝑎 (kar pa vemo, da

je množica točk, ki so enako oddaljene od 𝐴 in 𝑎). Vzamemo list papirja, na njem

narišemo točko 𝐴 in privzamemo, da je spodnji rob lista premica 𝑎. Nato večkrat

zaporedoma točko 𝐴 prepognemo na premico 𝑎, kot kaže spodnja slika. To najlažje

naredimo tako, da si izberemo neko točko na premici 𝑎, jo zapognemo na 𝐴, papir

poravnamo in nato izberemo novo točko na premici 𝑎 ter postopek nadaljujemo. Ko

to nekaj časa ponavljamo, se na listu pokaže oris parabole (slika 4.1).

Slika 4.1: Več zaporednih pregibov nam izriše parabolo.

Kako vemo, da gre res za parabolo? Ko izbrano točko (recimo ji𝐴′), ki leži na premici

𝑎, prepognemo na točko 𝐴, s pregibom narišemo premico skozi 𝐴, ki je pravokotna na

prepognjeni del roba lista oz. premice 𝑎. Ta črta naj sega do pregiba, kjer označimo

točko 𝑋, kot kaže spodnja slika 4.2. Ko papir poravnamo nazaj, lahko vidimo, da je

točka 𝑋 enako oddaljena tako od točke 𝐴 kot tudi do premice 𝑎. Enako bi veljalo,

če bi postopek naredili na kateremkoli drugem pregibu, le razdalja od 𝑋 do točke 𝐴

oz. premice 𝑎 bi bila drugačna. V splošnem bi nam točke 𝑋 izrisale parabolo, vsaka
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črta pregiba pa je res tangenta na parabolo z goriščem 𝐴 in vodnico 𝑎.

Slika 4.2: Prepogibanje parabole.

Z drugimi besedami, s tem ko prepognemo neko točko na črto, lociramo točko na

neki paraboli, kar pa pomeni, da je to ekvivalentno reševanju kvadratne enačbe.

Belochin pregib lahko torej interpretiramo tako: ko prepognemo točko 𝐴 na premico

𝑎, dobimo pregib, ki je tangenta parabole z goriščem 𝐴 in vodnico 𝑎, pregib 𝐵 na 𝑏

pa nam da tangento na parabolo z goriščem 𝐵 in vodnico 𝑏. Na kratko, ta origami

pregib nam da skupno tangento dveh parabol.

Če na list papirja konstruiramo dve paraboli, bosta imeli največ tri različne skupne

tangente (slika 4.3), iz česar lahko sklepamo, da je opisani pregib ekvivalenten reše-

vanju kubične enačbe. Po drugi strani pa že vemo, da lahko s šestilom in ravnilom

rešimo le splošne kvadratne enačbe.

Slika 4.3: Dve paraboli v ravnini imata lahko največ tri različne skupne tangente.
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4.3 Belochin kvadrat

Poglejmo si še eno zanimivo konstrukcijo Margharite Beloch: Dani imamo dve točki

𝐴 in 𝐵 in dve premici 𝑟 in 𝑠, vse ležijo v isti ravnini. Konstruiramo kvadrat z oglišči

𝑊𝑋𝑌 𝑍 tako, da sosednji oglišči 𝑋 in 𝑌 ležita prvo na premici 𝑟 in drugo na premici

𝑠, stranica kvadrata 𝑊𝑋 leži na nosilki skozi 𝑋𝐴, stranica 𝑌 𝑍 pa na nosilki skozi

𝑌 𝐵.

Slika 4.4: Kvadrat Margharite Beloch.

Ta konstrukcijski problem je zanimiv zaradi tega, ker bomo z njegovo pomočjo lahko

konstruirali dolžino 3
√
2 (in s tem rešili starogrški problem podvojitve kocke), z njim

pa je mogoče reševati tudi poljubne kubične enačbe [9].

Potek konstrukcije Belochinega kvadrata je sledeč: Dani imamo točki 𝐴 in 𝐵 ter

premici 𝑟 in 𝑠. Odmerimo razdaljo od 𝐴 pravokotno na 𝑟 in zapognemo novo premico

𝑟′, ki je vzporedna z 𝑟 in je od nje oddaljena enako kot do točke 𝐴. Premica 𝑟 torej

leži ravno na polovici med 𝐴 in 𝑟′. Enak postopek ponovimo še pri točki 𝐵 in premici

𝑠 ter tako dobimo premico 𝑠′. (levi del spodnje slike 4.5). Seveda je s prepogibanjem

premici 𝑟′ in 𝑠′ enostavno dobiti. Naredimo prepogib vzdolž premice 𝑟, označimo

mesto, kjer pod pregibom leži točka 𝐴 ter nato zaporedoma naredimo pravokotne

pregibe po 2. aksiomu O2.

Slika 4.5: Postopek prepogibanja Belochinega kvadrata.
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Nato pride na vrsto Belochin pregib oz. 6. origami aksiom, ki postavi točko 𝐴 na 𝑟′

in hkrati še točko 𝐵 na 𝑠′. Tako na 𝑟′ dobimo točko 𝐴′, na 𝑠′ pa točko 𝐵′. Pregib,

ki s tem nastane, nam da simetralo daljic 𝐴𝐴′ in 𝐵𝐵′. Če torej postavimo točki 𝑋

in 𝑌 na presečišči simetral in nastalega pregiba, dobimo 𝑋, ki leži na premici 𝑟, ter

𝑌 , ki leži na premici 𝑠 (saj sta tako nastali 𝑟′ in 𝑠′). Daljica 𝑋𝑌 je tako ena izmed

stranic Belochinega kvadrata. Ker pa sta daljici 𝐴𝑋 in 𝐵𝑌 pravokotni na daljico

𝑋𝑌 , bosta na njunih nosilkah ležali še preostali oglišči kvadrata.

4.4 Konstrukcija dolžine 3
√
2

Spoznali bomo, kako je Belochin kvadrat uporaben pri konstrukciji kubičnega korena

števila 2. Konstrukcijo bomo postavili v koordinatni sistem.

Naj bo premica 𝑟 𝑦-os, premica 𝑠 pa naj bo 𝑥-os neke Kartezijeve ravnine. Defi-

niramo točki 𝐴(−1, 0) in 𝐵(0,−2). Nato konstruiramo premici 𝑟′ z enačbo 𝑥 = 1

in 𝑠′ z enačbo 𝑦 = 2. Če naredimo tak pregib, da točko 𝐴 postavimo na premico

𝑟′, točko 𝐵 pa na premico 𝑠′ (seveda uporabimo Belochin pregib), bomo dobili pre-

mico, ki seka premico 𝑟 pri točki 𝑋, premico 𝑠 pa pri točki 𝑌 . Če si ogledamo skico

tega koordinatnega sistema in mu v izhodišče postavimo točko 𝑂 (slika 4.6), lahko

opazimo tri podobne pravokotne trikotnike: △𝑂𝐴𝑋, △𝑂𝑋𝑌 in △𝑂𝐵𝑌 . To sledi

iz dejstva, da je 𝑋𝑌 pravokotna na 𝐴𝐴′ in 𝐵𝐵′.

Slika 4.6: Belochin kvadrat in konstrukcija 3
√
2.
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Zapišemo lahko Talesov izrek o sorazmerjih:

𝑘1
𝑘2

=
|𝑂𝐴|
|𝑂𝑋|

=
|𝑂𝑋|
|𝑂𝑌 |

=
|𝑂𝑌 |
|𝑂𝐵|

.

Pri tem je 𝑘1 krajša, 𝑘2 pa daljša stranica vsakega od trikotnikov. Če določimo

dolžini |𝑂𝐴| = 1 in |𝑂𝐵| = 2, dobimo enačbo

1

|𝑂𝑋|
=

|𝑂𝑋|
|𝑂𝑌 |

=
|𝑂𝑌 |
2

.

Če rešimo prvo enakost, dobimo enačbo

|𝑂𝑋|2 = 1 · |𝑂𝑌 |,

druga enakost pa nam da enačbo

|𝑂𝑌 |2 = 2 · |𝑂𝑋|.

Rešimo dobljeni sistem enačb, tako da prvo enačbo vstavimo v drugo enačbo:(︀
|𝑂𝑋|2

)︀2
= 2 · |𝑂𝑋|

|𝑂𝑋|4 = 2 · |𝑂𝑋|.

Enačbo delimo z |𝑂𝑋|
|𝑂𝑋|3 = 2

in jo nato damo pod tretji koren

|𝑂𝑋| = 3
√
2.

Točka 𝑋 ima torej koordinate 𝑋
(︀
0, 3
√
2
)︀
in tako smo dobili dolžino 3

√
2.

S pomočjo Belochine konstrukcije števila 3
√
2 smo pokazali, da je s prepogibanjem

papirja mogoče rešiti starogrški problem podvojitve volumna kocke. Obstaja pa še

več različnih načinov za konstrukcijo tega števila – Messerjev postopek konstrukcije,

ki je zanimiv zaradi svoje enostavnosti, bomo opisali v razdelku 6.2.
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Poglavje 5

Reševanje kubičnih enačb s pomočjo

origamija

Po tem, ko smo spoznali nekatere prednosti matematičnega origamija, si bomo v

tem poglavju ogledali zanimiv in enostaven način, kako lahko naučeno uporabimo v

praksi.

Margharita Piazolla Beloch je v svojem delu [3] razložila, kako njena konstrukcija

kvadrata, ki smo jo spoznali v prejšnjem poglavju, vodi v geometrijsko origami me-

todo za iskanje realnih ničel kubične enačbe. Nanaša se na znani Lillov postopek za

grafično reševanje enačb. Avtor tako imenovane Lillove metode je avstrijski inženir

in matematik Eduard Lill, ki jo je opisal v svojem prispevku leta 1867, bolj znana

in uporabljana pa je postala v 30-ih letih prejšnjega stoletja [9].

Oglejmo si Lillovo metodo, ki nam v kombinaciji s 6. Huzita-Hatori aksiomom oz.

Belochinim pregibom pomaga pri reševanju kubične enačbe.

5.1 Predstavitev Lillove metode

Recimo, da imamo dan polinom z realnimi koeficienti

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑛𝑥
𝑛 + · · ·+ 𝑎1𝑥+ 𝑎0,
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radi pa bi našli njegovo realno ničlo, če le-ta obstaja. Po Lillovi metodi lahko to

storimo tako, da v ravnino postavimo koordinatni sistem in na njem ustvarimo pot

na podlagi koeficientov danega polinoma 𝑓(𝑥).

Predstavljajmo si, da v izhodišču ravnine 𝑂 sedi želva, ki je obrnjena v pozitivni

smeri 𝑥-osi. (Na tem mestu je treba omeniti, da Lill v svoji razlagi metode ni

uporabil želve; v literaturi [9, 10] je uporabljena le zaradi analogije z vsem poznano

želvjo grafiko iz programskega jezika Logo.) Želva bo hodila vzdolž pozitivne 𝑥-osi do

razdalje enake koeficientu 𝑎𝑛 danega polinoma. Nato se bo obrnila za 90° v nasprotni

smeri urinega kazalca in prehodila razdaljo, ki je enaka naslednjemu koeficientu 𝑎𝑛−1.

Želva se bo nato spet obrnila za pravi kot v nasprotni smeri urinega kazalca in ta

proces ponavljala, dokler ne bo poti končala v točki 𝑇 potem, ko bo v neko smer

prehodila pot dolžine 𝑎0 (slika 5.1, želvina pot je označena s polno črto).

Poudariti je treba, da se želva po premikanju v neko smer vedno obrne za 90° v

nasprotni smeri urinega kazalca. Omeniti pa moramo še nekatere posebnosti premi-

kanja želve. Če je katerikoli izmed koeficientov polinoma negativen, potem bo želva

hodila vzvratno in tako bo njena pot negativna (kot na desnem primeru na sliki 5.1,

kjer bodo imeli negativno dolžino deli poti, označeni z 𝑎3, 𝑎2 in 𝑎0). Če pa je kateri

izmed koeficientov ničeln, potem se bo želva le obrnila kot navadno, poti pa ne bo

opravila (oz. bo dolžina poti v tem primeru enaka 0).

Po tem, ko želva dokonča svojo pot, se sami postavimo v izhodišče 𝑂 in skušamo

želvo zadeti s posebnim laserskim žarkom, ki se od ovir odbija pod kotom 90°.

Laserski žarek izstrelimo iz točke 𝑂 v taki smeri, da z njim zadenemo neko točko

na nosilki poti z oznako 𝑎𝑛−1. Žarek se bo odbil od črte v pravem kotu, nato se bo

odbil od daljice z oznako 𝑎𝑛−2 in tako naprej. Omenimo, da je odbijanje pod kotom

90° dvoumno, saj včasih želimo, da se laserski žarek odbije na isti strani, iz katere

je prišel, včasih pa želimo, da se odbije skozi nosilko daljice, a še vedno pod pravim

kotom (kot na desnem delu slike 5.1, pot žarka je označena s črtkano črto). V vseh

teh primerih moramo izbrati tak način odboja, da laserski žarek dejansko pride do

naslednjega dela želvine poti. Če po takem postopku želvo zadenemo, bo imela pot

laserskega žarka 𝑛-delov, pot želve pa 𝑛+ 1-delov.
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Slika 5.1: Lillova metoda

Naj bo 𝜃 kot, ki ga pot našega laserja tvori z 𝑥-osjo na začetku želvine poti. Laser

torej usmerimo pod kotom 𝜃 glede na smer želve na začetku, kar pa je vedno v

vodoravni smeri. Privzamemo, da bomo z laserjem, usmerjenim pod kotom 𝜃, želvo

zadeli.

Trdimo, da je 𝑥 = − tan 𝜃 ena izmed rešitev oz. ničel danega polinoma 𝑓(𝑥).

Najprej si oglejmo dokaz te trditve v primeru, da so vsi koeficienti polinoma 𝑓(𝑥)

pozitivni - želva se torej premika samo naprej. Če pogledamo levi del zgornje slike

5.1, lahko opazimo, da so deli laserskega žarka hipotenuze podobnih pravokotnih

trikotnikov, katerih katete ležijo vzdolž delov želvine poti. Naj bo 𝑦𝑘 dolžina kotu 𝜃

nasprotiležne katete v pravokotnem trikotniku s kateto 𝑎𝑘. Z uporabo kotnih funkcij

v pravokotnem trikotniku dobimo:

𝑦𝑛 = (tan 𝜃)𝑎𝑛 = −𝑥𝑎𝑛

𝑦𝑛−1 = (tan 𝜃)(𝑎𝑛−1 − (−𝑥𝑎𝑛)) = −𝑥(𝑎𝑛−1 + 𝑥𝑎𝑛)

𝑦𝑛−2 = (tan 𝜃)(𝑎𝑛−2 − (−𝑥(𝑎𝑛−1 + 𝑥𝑎𝑛))) = −𝑥(𝑎𝑛−2 + 𝑥(𝑎𝑛−1 + 𝑥𝑎𝑛))

...

𝑦1 = −𝑥(𝑎1 + 𝑥(𝑎2 + . . .+ 𝑥(𝑎𝑛−2 + 𝑥(𝑎𝑛−1 + 𝑥𝑎𝑛)) . . .)).

Ampak vemo, da je 𝑦1 = 𝑎0, če naj z žarkom zadanemo točko T. Če to vstavimo

v enačbo za 𝑦1 in poenostavimo, dobimo 𝑓(𝑥) = 0. Torej je 𝑥 = − tan 𝜃 res ničla

danega polinoma.
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Sedaj si pa oglejmo še situacijo, ko je kateri izmed koeficientov 𝑎𝑘 negativen. Če

si ogledamo desni del slike 5.1, lahko zapišemo naslednjo predpostavko: naj bo

𝑦𝑘 realno število, katerega absolutna vrednost je enaka dolžini nasprotiležne katete

trikotnika, katere priležna kateta kotu 𝜃 leži na nosilki daljice dolžine 𝑎𝑘, predznak

števila 𝑦𝑘 pa je enak predznaku 𝑎𝑘−1. Števili 𝑦𝑘 in 𝑎𝑘−1 imata torej vselej isti

predznak, torej podobno kot v zgoraj zapisanem primeru ne glede na predznake

koeficientov 𝑎𝑘 vedno velja rekurzivna zveza

𝑦𝑘 = (tan 𝜃)(𝑎𝑘 − 𝑦𝑘+1) za 1 ≥ 𝑘 ≥ 𝑛− 1.

Po premisleku, da za vodilni koeficient vselej velja 𝑦𝑛 = (tan 𝜃)𝑎𝑛, ugotovimo, da je

izračun povsem enak kot v dokazu za same pozitivne koeficiente.

■

Če pod nobenim kotom 𝜃 ne bomo mogli zadeti želve, potem to pomeni, da polinom

𝑓(𝑥) nima realnih ničel.

5.2 Reševanje kubičnih enačb z Lillovo metodo

V primeru reševanja kubičnih enačb z Lillovo metodo bomo privzeli, da je kubična

enačba oblike

𝑎3𝑥
3 + 𝑎2𝑥

2 + 𝑎1𝑥+ 𝑎0 = 0.

Pot, ki jo bo prehodila želva, bo sestavljena iz štirih delov, pot laserskega žarka pa

iz treh. Ugotovimo nekaj presenetljivega – namreč, da je v primeru kubičnih enačb

Lillova metoda le aplikacija konstrukcije Belochinega kvadrata (slika 5.2). Če si

izhodišče 𝑂 zamislimo kot točko 𝐴, končno točko 𝑇 kot točko 𝐵 ter nosilki daljic 𝑎2
in 𝑎1 kot premici 𝑟 in 𝑠 (v tem vrstnem redu), nam Belochin kvadrat s sosednjima

ogliščema na premicah 𝑟 in 𝑠 in z nasprotnima stranicama, katerih nosilki potekata

skozi 𝑂 in 𝑇 , da del poti laserskega žara, ki zadene želvo. Tako se torej prepogibanje

papirja in uporaba Lillove metode združita v reševanju poljubnega polinoma tretje

stopnje [9].
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Slika 5.2: Lillova metoda je v primeru reševanja kubične enačbe aplikacija

konstrukcije Belochinega kvadrata.

Tako kot pri konstrukciji Belochinega kvadrata v razdelku 4.3 si bomo pri iskanju

ničel kubične enačbe pomagali s konstrukcijo pomožnih premic 𝑟′ in 𝑠′, ki bosta v

našem primeru vedno bodisi pravokotni bodisi vzporedni – to izhaja iz dejstva, da se

želva med premikanjem zasuka za pravi kot. Premico 𝑟′ bomo dobili tako, da bomo

izhodišče želvine poti 𝑂 zapognili čez nosilko dela poti označenega z 𝑎2, točko na

papirju označili in skoznjo potegnili vzporednico k nosilki skozi 𝑎2. Podobno bomo

dobili premico 𝑠′. Končno točko 𝑇 bomo zapognili čez nosilko dela poti 𝑎1 ter v

dobljeni točki konstruirali vzporednico k nosilki skozi 𝑎1 in jo označili z 𝑠′.

Nato bomo uporabili 6. Huzita-Hatori aksiom in točko 𝑂 zapognili na premico 𝑟′,

hkrati pa bomo točko 𝑇 zapognili na premico 𝑠′. Del dobljenega pregiba, omejen z

daljicama 𝑎2 in 𝑎1, bo predstavljal del iskane poti laserskega žarka. Ker pa vemo,

da se žarek odbija pod pravim kotom, bomo na stiku pregiba z daljicama 𝑎2 in

𝑎1 zapognili pravokotnici – če bomo pri pregibanju natančni, bo praviloma prva

zapognjena pravokotnica potekala skozi točko 𝑂, druga pa skozi točko 𝑇 . Tako

bomo dobili celotno pot laserskega žarka.

Končno bomo lahko poiskali ničle danega polinoma. Uporabili bomo enačbo

𝑥 = − tan 𝜃.

Da bomo iskanje ničel kubične enačbe s pomočjo prepogibanja razumeli tudi v pra-

ksi, si oglejmo naslednja zgleda (povzeto po [23], [21]).
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5.2.1 Zgled 1

V prvem zgledu si bomo ogledali reševanje kubične enačbe, katere vsi koeficienti

imajo pozitiven predznak.

Dana je kubična enačba

𝑥3 + 5𝑥2 + 7𝑥+ 3 = 0.

Vzamemo list karo papirja, na njem izberemo enoto (v našem primeru je enota 1 𝑐𝑚,

spodnje slike pa so narisane na papirju ”veliki karo”) in s pomočjo spodnjih navodil

narišemo želvino pot (na spodnji sliki 5.3 je želvina pot narisana z modro barvo).

1. Naj bo 𝑂 želvina začetna točka, želva je obrnjena v desno. Konstruiramo

pot dolžine 1 𝑐𝑚, kar ustreza vodilnemu koeficientu pri 𝑥3. Ker je koeficient

pozitivno število, narišemo puščico v desno. Narisano pot označimo z 𝑎3.

2. Želva se obrne za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca. Pogledamo vrednost

koeficienta pri 𝑥2; ker je pozitiven, narišemo daljico dolžine 5 𝑐𝑚 navzgor, smer

potovanja želve spet označimo s puščico in daljico poimenujemo 𝑎2.

3. Želva se obrne za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca. Ker je tudi pri členu

𝑥 koeficient pozitiven, bo tudi tokrat želva hodila naprej. Narišemo daljico 𝑎1

dolžine 7 𝑐𝑚 in na njej narišemo puščico, ki kaže v levo.

4. Želva se spet obrne za 90° in opravi pot dolžine 3 𝑐𝑚 navzdol. Narišemo še

zadnjo puščico in ta del poti označimo z 𝑎0. Želvina pot je tako zaključena.

Če bi začetno točko 𝑂 postavili v izhodišče koordinatnega sistema, se želva na

koncu nahaja v točki 𝑇 (−6, 2).
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(a) (b)

Slika 5.3: Konstrukcija želvine poti (modra barva), premic 𝑟′ in 𝑠′ (črna barva) in

narejen Belochin pregib.

Na vrsti je konstrukcija premic 𝑟′ in 𝑠′ ter konstrukcija poti laserskega žarka, ki

zadene želvo.

1. Konstrukcija premice 𝑟′ je sledeča: točko 𝑂 preslikamo čez nosilko skozi 𝑎2.

Nato skozi dobljeno sliko točke 𝑂 zapognemo ali narišemo vzporednico k 𝑎2.

Dobljeno vzporednico označimo z 𝑟′; od dela poti 𝑎2 je ta premica oddaljena

za dolžino dela poti 𝑎3, kar je 1 𝑐𝑚.

2. Premico 𝑠′ dobimo podobno, le da uporabimo točko 𝑇 , ki jo preslikamo čez

nosilko skozi 𝑎1. Premica 𝑠′, ki poteka skozi sliko točke 𝑇 , je vzporedna 𝑎1 in

od slednje oddaljena 3 𝑐𝑚 (kar je dolžina dela poti 𝑎0).

3. Naredimo Belochin pregib. Papir prepognemo tako, da točko 𝑂 postavimo

na premico 𝑟′, točko 𝑇 pa hkrati na premico 𝑠′. Pomembno je, da smo pri

prepogibanju natančni. Ko je pregib narejen, papir spet poravnamo.

4. Po pregibu med deloma želvine poti 𝑎2 in 𝑎1 narišemo daljico in njeni oglišči

označimo s točkama 𝑅 (leži na daljici 𝑎2) in 𝑆 (leži na daljici 𝑎1).

5. Skozi točko 𝑅 narišemo (ali zapognemo) pravokotnico na daljico 𝑅𝑆. Če smo

bili pri načrtovanju natančni, bo pravokotnica potekala skozi točko 𝑂. Daljica

𝑂𝑅 predstavlja prvi del poti laserskega žarka, ki zadene želvo.

39



(a) (b)

Slika 5.4: Konstrukcija poti laserskega žarka (rdeča barva) in kota 𝜃, pod katerim

žarek zadene želvo.

6. Skozi točko 𝑆 narišemo (ali zapognemo) še eno pravokotnico na daljico 𝑅𝑆, ki

praviloma poteka skozi točko 𝑇 . Daljica 𝑆𝑇 predstavlja še zadnji del iskane

poti laserskega žarka (na sliki 5.4 je narisana z rdečo barvo).

7. Na sliki z grško črko 𝜃 označimo kot laserskega žarka, pod katerim smo zadeli

želvo. Ker se žarek odbija pod pravim kotom, imamo opravka s podobnimi

pravokotnimi trikotniki, zato je kot 𝜃 po odboju vsakič enak (desni del slike

5.4).

8. Iščemo rešitev enačbe 𝑥 = − tan 𝜃, torej je treba določiti velikost kota 𝜃.

Spomnimo se trigonometrije pravokotnega trikotnika:

tan 𝜃 =
𝑑𝑜𝑙𝑧𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑠𝑝𝑟𝑜𝑡𝑛𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡𝑒

𝑑𝑜𝑙𝑧𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑙𝑒𝑧𝑛𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡𝑒
.

Dolžino prve katete preberemo iz slike, za drugo pa vemo, da ustreza dolžini

𝑎3 = 1 𝑐𝑚. Dobimo

𝑥 = − tan 𝜃 = −1

1
= −1.

Torej je 𝑥 = −1 prva ničla naše kubične enačbe. Rešitev lahko preverimo tako, da

jo vstavimo v enačbo.

𝑓(−1) = (−1)3 + 5 · (−1)2 + 7 · (−1) + 3 = −1 + 5− 7 + 3 = 0
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Na podoben način lahko dobimo še preostali ničli kubične enačbe. Premic 𝑟′ in

𝑠′ nam ni treba ponovno risati. Naredimo le še dva Belochina pregiba na nekem

drugem mestu na listu, kot je razvidno na slikah 5.5a in 5.5b.

Tudi tokrat iščemo rešitev enačbe 𝑥 = − tan 𝜃. V primeru poti laserskega žarka, ki

je označena z oranžno barvo (slika 5.5a), meri nasprotna kateta 2 enoti, priležna pa

enako kot v prvem primeru 1 enoto.

Dobimo torej:

𝑥 = − tan 𝜃 = −2

1
= −2

in 𝑥 = −2 je druga rešitev naše kubične enačbe.

(a) (b)

Slika 5.5: Iskanje preostalih dveh ničel polinoma.

Belochin pregib naredimo še tretjič in ponovno narišemo pot laserskega žarka (na

sliki 5.5b je označena z rumeno barvo).

Iz slike preberemo potrebne podatke in izračunamo:

𝑥 = − tan 𝜃 = −3

1
= −3

Zadnja ničla polinoma je torej 𝑥 = −3.
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5.2.2 Zgled 2

Dana je kubična enačba

𝑥3 − 6𝑥2 + 11𝑥− 6 = 0.

Kot vidimo, sta tokrat dva izmed koeficientov negativna. Oglejmo si postopek risa-

nja želvine poti.

1. Na začetku je želva v izhodiščni točki 𝑂 obrnjena v desno. Konstruiramo pot

𝑎3 dolžine 1 𝑐𝑚, kar ustreza vodilnemu koeficientu pri 𝑥3. Ker je koeficient

pozitivno število, narišemo puščico v desno.

2. Želva se obrne za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca. Ker je koeficient

polinoma pri 𝑥2 negativen, bo želva potovala nazaj. Narišemo daljico 𝑎2 dolžine

6 𝑐𝑚 navzdol in smer potovanja označimo s puščico - ta kaže v smer, ki je zaradi

negativnega koeficienta nasprotna potovanju želve.

3. Želva se obrne za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca. Ker je koeficient pri

členu 𝑥 pozitiven, bo želva hodila naprej. Narišemo daljico 𝑎1 dolžine 11 𝑐𝑚.

4. Želva se spet obrne za 90°. Ker je tudi koeficient prostega člena negativen,

želva potuje nazaj in opravi pot 𝑎0 dolžine 6 enot navzgor. Puščico narišemo

obrnjeno navzdol. Želvina pot je zaključena.

Premici 𝑟′ in 𝑠′ narišemo na enak način, kot je to razloženo v prejšnjem zgledu

(razdelek 5.2.1). Premica 𝑟′ je vzporedna delu poti 𝑠2 in je od njega oddaljena 1

𝑐𝑚, kolikor znaša dolžina poti 𝑎3. Premica 𝑠′ je vzporedna delu poti 𝑎1 in od njega

oddaljena 6 enot, kolikor znaša dolžina 𝑎0 (slika 5.6).
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Slika 5.6: Želvina pot ter premici 𝑟′ in 𝑠′.

Opravimo Belochin pregib in s pomočjo pravokotnic nanj narišemo pot laserskega

žarka. Nato izračunamo ničle polinoma.

V prvem primeru (slika 5.7a, pot žarka je narisana s svetlo zeleno barvo) dobimo

𝑥 = − tan 𝜃 = −−3

1
= +3.

Pozor, ker je del poti označen z 𝑎2 negativen (želva je tu hodila nazaj), je nujno z

negativnim predznakom zapisati tudi dolžino nasprotne katete pri izračunu. Rešitev

je 𝑥 = 3.

(a) (b)

Slika 5.7: Prvi dve možnosti potovanja laserskega žarka, ki zadene želvo.
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V drugem primeru (slika 5.7b, pot žarka je narisana s temno zeleno barvo) pa dobimo

𝑥 = − tan 𝜃 = −−2

1
= 2.

Tudi tokrat v števcu enačbe upoštevamo negativno smer potovanja želve. Dobimo

ničlo polinoma 𝑥 = 2. Belochin pregib opravimo še tretjič. Pot laserskega žarka (na

sliki 5.8 označena s turkizno barvo) nam da rešitev 𝑥 = 1.

Slika 5.8: Iskanje tretje ničle polinoma.
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Poglavje 6

Rešljivost starogrških problemov z

origamijem

6.1 Trisekcija kota

6.1.1 Abejeva trisekcija

Obstaja več različnih rešitev, kako dani kot s pomočjo origamija razdeliti na tri

enake dele. Eno najbolj znanih zaradi njene nazornosti je leta 1980 objavil japonski

matematik Hisashi Abe, tako da metodo imenujemo Abejeva trisekcija; namenjena

je tretjinjenju poljubnega ostrega kota (povzeto po [10,12,14]).

Na listu papirja zapognemo ostri kot 𝜃, ki ima vrh v levem spodnjem kotu lista,

spodnji rob papirja pa za enega od krakov (slika 6.1a). Konstruiramo vzporednico

𝑝2 k spodnjemu robu lista. Nato na polovični razdalji med njima konstruiramo

njuno ekvidistančno premico (slika 6.1b) in jo označimo s 𝑝1. Vrh kota označimo s

𝑇1, točko, kjer premica 𝑝2 seka levi rob lista, pa s 𝑇2. Spodnji krak kota 𝜃 označimo

s 𝑘1, drugi krak pa s 𝑘2.

Uporabimo 6. Huzita-Hatori aksiom: papir prepognemo tako, da točka 𝑇1 pade na

premico 𝑝1, točka 𝑇2 pa na krak 𝑘2 (slika 6.1c).
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(a) (b) (c)

Slika 6.1: Prvi del Abejeve trisekcije ostrega kota 𝜃

Tako prepognjen list zapognemo še vzdolž prepogiba dela premice 𝑝1, kot kaže slika

6.2a. Premico, ki je nastala z zadnjim prepogibom, označimo s 𝑝3.

Papir razvijemo in ponovno prepognemo tako, da krak 𝑘1 leži vzdolž premice 𝑝3.

Pregib poteka skozi vrh kota 𝜃, označen s 𝑇1 (slika 6.2b).

(a) (b) (c)

Slika 6.2: Drugi del postopka Abejeve trisekcije

Trdimo, da je kot, ki ga oklepata kraka 𝑘2 in 𝑝3, enak 𝜃
3
. Pokažimo, da je to res.

Eden izmed načinov, da to dokažemo, je prikazan na sliki 6.3. Najprej moramo

pokazati, da nosilka pregiba 𝑝3, ko je ta poravnan (kot na sliki 6.2b), res poteka

skozi točko 𝑇1. Postavimo točko 𝐾 na presečišče pregiba 𝑝3 in 𝑝1 in na razgrnjeni

papir narišemo daljico 𝑇1𝐾. Ogledamo si ostra kota med (neiztegnjenim) pregibom

𝑝3 in 𝑝1 ter med 𝑇1𝐾 in 𝑝1, ki sta na sliki 6.3a označena z 𝛼. Ugotovimo, da sta kota

enako velika, saj sta sovršna – pregib, opravljen v koraku na sliki 6.1c ju namreč

postavi enega na drugega. Pregib 𝑝3 in daljica 𝑇1𝐾 torej ležita na isti premici, točka

𝑇1 je res del nosilke skozi 𝑝3.
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(a) (b)

Slika 6.3: Dokaz Abejeve trisekcije

Nato označimo točke 𝐴, 𝐵, 𝐶 in 𝐷, kot kaže slika 6.3b. 𝐶 je slika točke 𝑇1, 𝐴 je

slika točke 𝑇2, 𝐵 pa leži na presečišču pregiba 𝑝3 in roba papirja pri uporabljenem 6.

aksiomu, kot kaže slika 6.1c. Točko 𝐷 dobimo tako, da točko 𝐶 spustimo na spodnji

rob papirja pravokotno na 𝑝1. Zaradi postopka konstrukcije pregibov 𝑝2 in 𝑝1 (korak

6.1b) vemo, da sta razdalji med 𝑝2 in 𝑝1 ter med 𝑝1 in spodnjim robom papirja 𝑘1

enaki, zato so med seboj enake tudi dolžine daljic 𝐴𝐵, 𝐵𝐶 in 𝐶𝐷. Posledica tega

je, da so trikotniki △𝐴𝐵𝑇1, △𝐵𝐶𝑇1 in △𝐶𝐷𝑇1 skladni pravokotni trikotniki, ki

nam dajo trisekcijo. ■

6.1.2 Justinova trisekcija

Abejeva trisekcija seveda ni edina možnost, kako s pomočjo prepogibanja papirja

dani kot razdeliti na tri enake dele. Spoznali bomo postopek trisekcije topega kota,

katerega avtor je francoski matematik Jacques Justin in zato metodo imenujemo

tudi Justinova trisekcija [10]. Sicer sta tako Justinova kot tudi Abejeva tehnika

tretjinjenja uporabni za katerikoli kot, saj lahko vsak kot razdelimo na tretjine s

tretjinjenjem njegovega komplementa ali sokota, a je prednost Justinovega postopka

v tem, da ne zahteva konstrukcije začetnega kota na robu kvadratnega lista papirja

– predstavljena je na sredini neskončnega lista papirja.

Imejmo topi kot, ki ga označimo z 𝜃. Vrh ima v točki 𝑂 in kraka 𝑘1 in 𝑘2. Na nosilki

kraka 𝑘2 izberemo točki 𝑇1 in 𝑇2 tako, da velja 𝑂𝑇1 = 𝑂𝑇2. Dodamo še premici

𝑝1 in 𝑝2, kjer je 𝑝1 nosilka kraka 𝑘1, 𝑝2 pa pravokotnica na nosilko premice 𝑝1 skozi

točko 𝑂. Izvedemo 6. Huzita-Hatori aksiom. Papir prepognemo tako, da bo točka

𝑇1 na premici 𝑝1, točka 𝑇2 pa na premici 𝑝2. Pregib je na sliki 6.4c označen s 𝑝3.
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(a) (b) (c)

Slika 6.4: Postopek Justinove trisekcije

Zadnji korak, ki nam dani kot 𝜃 razdeli na tri enake dele, je pravokotnica na pravkar

narejeni pregib 𝑝3 skozi točko 𝑂, kot kaže slika 6.5. Nastali pregib označimo s 𝑝4.

Slika 6.5: Zadnji korak Justinove trisekcije

Sedaj pa dokažimo, da nam nastala pravokotnica 𝑝4 in krak 𝑘1 res določata kot

velikosti 𝜃
3
. Z 𝑈1 in 𝑈2 označimo točki, ki sta po izvedbi 6. aksioma nastali na

premicah 𝑝1 in 𝑝2 kot sliki točk 𝑇1 in 𝑇2. Razpolovišče nastale daljice 𝑈1𝑈2 označimo

s točko 𝐴. Oglejmo si pravokotni trikotnik △𝑈1𝑂𝑈2.

Ker je točka 𝐴 razpolovišče trikotnikove stranice 𝑈1𝑈2, bo po Talesovem izreku

vzporednica k stranici 𝑂𝑈2 skozi točko 𝐴 sekala stranico 𝑈1𝑂 v razpolovišču, ki

ga označimo z 𝐵. Ta vzporednica bo v točki 𝐵 pravokotna na stranico 𝑈1𝑂, ker

je na stranico 𝑈1𝑂 pravokotna tudi stranica 𝑂𝑈2. Sledi, da je nosilka daljice 𝐴𝐵

simetrala stranice 𝑈1𝑂 in je trikotnik △𝑈1𝑂𝐴 enakokraki trikotnik. Posledica tega

je, da sta kota ∠𝑈1𝑂𝐴 in ∠𝐴𝑈1𝑂 enako velika; označimo ju z 𝛼. Trikotnik △𝐴𝑇1𝑂
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je zaradi simetrije čez pregib 𝑝3 skladen trikotniku △𝑈1𝑂𝐴, zato sta tudi tu kota

∠𝑇1𝐴𝑂 in ∠𝐴𝑇1𝑂 velikosti 𝛼, kar nam prikazuje slika 6.6.

Slika 6.6: Dokaz Justinove trisekcije

Ker vemo, da je vsota notranjih kotov v trikotniku △𝑇1𝐴𝑂 enaka 180°, lahko zapi-

šemo:

∠𝐴𝑇1𝑂 + ∠𝑇1𝐴𝑂 + ∠𝑇1𝑂𝐴 = 180

3𝛼 + ∠𝑈1𝑂𝑇1 = 180

Opazimo še, da sta kota 𝜃 in ∠𝑈1𝑂𝑇1 sokota, torej je tudi njuna vsota enaka 180°.

Zapišemo enakost:

3𝛼 + ∠𝑈1𝑂𝑇1 = 𝜃 + ∠𝑈1𝑂𝑇1

3𝛼 = 𝜃

𝛼 =
𝜃

3

Ker sta kot 𝛼 in naš kot z vrhom v točki 𝑂 ter krakoma 𝑘1 in 𝑝4 sovršna, je ta kot

res tretjina kota 𝜃. ■

6.2 Podvojitev kocke

Za konec se še enkrat na kratko vrnimo h konstrukciji dolžine 3
√
2. Postopek za

rešitev starogrškega problema podvojitve prostornine kocke smo namreč že spoznali
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v razdelku 4.4.

Čeprav je bilo delo Margharite P. Beloch izjemno, je njena konstrukcija tretjega

korena števila 2, ki smo jo spoznali v 4. poglavju, ostala dolgo nepoznana in spre-

gledana. Petdeset let kasneje je neodvisni raziskovalec Peter Messer objavil članek z

naslovom Problem 1054 [16] in v njem opisal podobno metodo za podvojitev kocke

s pomočjo origamija. Ker je metoda zanimiva, si oglejmo njegov postopek konstruk-

cije števila 3
√
2.

6.2.1 Razdelitev lista papirja na tri enake dele

Potrebujemo kvadraten list papirja, ki ga moramo najprej razdeliti na tretjine, kot

nam postopek ilustrira slika 6.7. Oglišča kvadrata označimo z 𝐴, 𝐵, 𝐶 in 𝐷. Stra-

nico 𝐵𝐶 zapognemo na stranico 𝐴𝐷 in pregib naredimo le pri robu papirja, kjer

na stranici 𝐴𝐵 označimo točko 𝑀 . Nato skozi točki 𝐴 in 𝐶 naredimo pregib po

diagonali. Papir razvijemo in naredimo še pregib skozi točki 𝐷 in 𝑀 . Presečišče

daljic 𝐴𝐶 in 𝑀𝐷 označimo s točko 𝑂. Naredimo pregib skozi 𝑂, ki je pravokoten na

stranico 𝐴𝐵 in na robovih papirja označimo točki 𝑃 in 𝑄, nato pa papir razvijemo

in naredimo še en pregib, ki daljico 𝐵𝐶 postavi na daljico 𝑃𝑄 in nam na robovih

da točki 𝑅 in 𝑆. Daljici 𝑃𝑄 in 𝑅𝑆 dani list papirja razdelita na tri enake dele.

Slika 6.7: Razdelitev kvadratnega lista papirja na tretjine

Dokaz. Sledi dokaz, da je kvadratni list papirja s pregibom skozi 𝑃 in 𝑄 razdeljen

na dva dela, kjer prvi del meri 1
3
, drugi pa 2

3
dolžine stranice kvadrata.
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Naj pregib, s katerim smo na začetku zgornjega postopka kvadrat razdelili na dva

enaka dela, poteka skozi točki 𝑀 in 𝑁 .

Slika 6.8: Dokaz razdelitve kvadratnega lista papirja na tretjine

Če pogledamo sliko 6.8, lahko vidimo, da sta trikotnika△𝑀𝑁𝐷 in△𝑂𝑄𝐷 podobna

pravokotna trikotnika, iz česar sledi

|𝑀𝑁 | : |𝑂𝑄| = |𝑁𝐷| : |𝑄𝐷|
1

2
|𝑂𝑄| = |𝑄𝐷|

|𝑂𝑄| = 2|𝑄𝐷| (1)

Opazimo še dva podobna trikotnika △𝐴𝐶𝐷 ∼ △𝑂𝐶𝑄, torej sledi

|𝐴𝐷| : |𝑂𝑄| = |𝐶𝐷| : |𝐶𝑄|

|𝑂𝑄| = |𝐶𝑄| (2)

Če enačimo enačbi (1) in (2), dobimo |𝐶𝑄| = 2|𝑄𝐷|, iz česar pa lahko zaključimo:

|𝐶𝑄| = 2
3
|𝐶𝐷| in |𝑄𝐷| = 1

3
|𝐶𝐷|. ■

6.2.2 Messerjeva konstrukcija
3
√
2

Potem, ko smo po zgornjem postopku kvadratni list papirja razdelili na tri enake

dele, uporabimo 6. aksiom origamija: postavimo točko 𝐶 na daljico 𝐴𝐵 in hkrati

točko 𝑆 na pregib 𝑃𝑄, kot kaže slika 6.9. Na spodnjem robu pregiba na daljici 𝐵𝐶
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označimo točko 𝑇 , sliko točke 𝐶 na stranici 𝐴𝐵 označimo s 𝐶1, sliko točke 𝑆 pa s

𝑆1.

Slika 6.9: Messerjeva konstrukcija 3
√
2

Točka 𝐶1 stranico 𝐴𝐵 razdeli na dva dela, ki ju označimo z 𝑥 in 𝑦, kot prikazuje

slika 6.10. Trdimo, da sta dela v iskanem razmerju 𝑥 : 𝑦 = 3
√
2.

Slika 6.10: Messerjeva konstrukcija 3
√
2

Dokaz. Naj bo dolžina dela 𝑦 enaka 1. Potemtakem stranica kvadrata meri 𝑠 = 𝑥+1.

Dolžino daljice 𝐵𝑇 označimo s črko 𝑧. Glede na konstrukcijo, daljica 𝐵𝑃 meri dve
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tretjini dolžine stranice kvadrata. Zapišemo lahko:

𝐵𝑃 =
2

3
𝑠 =

2(𝑥+ 1)

3

⇒ 𝐶1𝑃 = 𝐵𝑃 − 𝑦 =
2(𝑥+ 1)

3
− 1 =

2𝑥− 1

3

Iz prepognjenega papirja (slika 6.10) lahko vidimo, da je dolžina 𝐶1𝑇 enaka 𝑠− 𝑧 =

𝑥+ 1− 𝑧. Uporabimo Pitagorov izrek za pravokotne trikotnike in zapišemo:

𝐶1𝐵
2 +𝐵𝑇 2 = 𝐶1𝑇

2

⇒ 1 + 𝑧2 = (𝑥+ 1− 𝑧)2.

Če izrazimo 𝑧, dobimo

𝑧 =
𝑥2 + 2𝑥

2𝑥+ 2
. (3)

Iz konstrukcije lahko razberemo, da je daljica 𝐴𝑃 dolga eno tretjino stranice kva-

drata, torej

𝐴𝑃 =
1

3
𝑠 =

𝑥+ 1

3

⇒ 𝐶1𝑃 = 𝑥− 1

3
𝑠 = 𝑥− 1 + 𝑥

3
=

2𝑥− 1

3
.

Če uporabimo dejstvo, da sta trikotnika △𝐶1𝐵𝑇 in △𝑆1𝑃𝐶1 podobna, lahko zapi-

šemo sorazmerje 𝐵𝑇
𝐶1𝑇

= 𝐶1𝑃
𝐶1𝑆1

in velja

𝑧

𝑥+ 1− 𝑧
=

2𝑥−1
3

𝑥+1
3

=
2𝑥− 1

𝑥+ 1
.

Če to poračunamo, dobimo

𝑧 =
2𝑥2 + 𝑥− 1

3𝑥
. (4)

Enačbi (3) in (4) enačimo

𝑥2 + 2𝑥

2𝑥+ 2
=

2𝑥2 + 𝑥− 1

3𝑥

in poračunamo. Dobimo

𝑥 =
3
√
2.

■
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Poglavje 7

Zaključek

V magistrskem delu smo skušali opisati matematični origami ter odgovoriti na vpra-

šanja o tem, kaj s pomočjo prepogibanja papirja lahko konstruiramo, kakšna je moč

origamija v primerjavi z Evklidovimi konstrukcijami ter kako s pomočjo origamija

rešujemo kubične enačbe. Predstavili smo tudi rešljivost starogrških problemov

podvojitve kocke in trisekcije kota. Namen tega magistrskega dela je doprinos k

boljšemu poznavanju origami geometrije. Tema je zanimiva tudi za poučevanje ma-

tematike, saj lahko s pomočjo origamija osnovno- in srednješolcem na preprost način

prikažemo nekatere geometrijske konstrukcije. Učenju matematike s pomočjo pre-

pogibanja papirja je posvečene tudi kar nekaj domače in tuje literature, s katero si

učitelj matematike lahko pomaga pri pripravi aktivnosti v razredu. Tema pa od-

pira ogromno možnosti tudi za nadaljnje raziskovanje. Opazimo lahko, da se zaloga

strokovnih člankov na to temo čedalje bolj veča, tako da lahko rečemo, da matema-

tični origami v svetu pridobiva na priljubljenosti in se pospešeno razvija v novo vejo

matematične znanosti.
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