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Resum. Per copsar el llegat de Gauss, cal tenir en compte què
va fer, naturalment, però també què va deixar als altres per fer.
En aquest article expositiu, mostrem aquest fet en el cas de la
constructibilitat amb regle i compàs dels polígons regulars a la
circumferència i a la lemniscata. Gauss va provar (1796) que el
polígon regular de n costats es pot construir amb regle i compàs
si els factors primers senars de n són primers de Fermat diferents.
També va conjecturar que aquesta condició era necessària, la qual
cosa fou demostrada per Wantzel el 1836. Una nota “insinuant” a
les seves Disquisitiones Mathematicae va propiciar que Abel trobés
(1828) el mateix resultat per al cas dels polígons regulars de la
lemniscata; en aquest cas, el recíproc fou provat per Rosen el 1981.

1. Introducció

Sota la influència de Plató, els matemàtics de la Grècia clàssica s’ocu-
paren de problemes de constructibilitat amb regle i compàs. Qua-
tre d’aquests problemes es van resistir i, amb el pas del temps, es-
devingueren famosos: la duplicació del cub, la quadratura del cercle,
la trisecció de l’angle i la constructibilitat dels polígons regulars. Avui
disposem de la solució de tots ells, però aconseguir-ho ha suposat un
camí llarg. Karl Friedrich Gauss (1777-1855), que tenia gust pels pro-
blemes antics i per l’astronomia com a motors de la matemàtica, hi
prengué part aportant solucions i proposant nous reptes.

El pare de Gauss era del ram de la construcció, i poc es podia imaginar
que el seu fill, en lloc de resoldre problemes d’habitatge, seria capaç de
resoldre, entre d’altres, alguns dels problemes de constructibilitat amb
regle i compàs que havien perdurat, generació rere generació, durant
més de dos mil anys.

215



216 JOAN-C. LARIO

Gauss va provar l’any 1796 que el polígon regular de n costats es pot
construir amb regle i compàs si els factors primers senars de n són
primers de Fermat diferents. També va conjecturar que aquesta condi-
ció era necessària, però no en va donar cap prova i calgué esperar a
la que va publicar Pierre Wantzel [Wan] l’any 1836. A la introducció
de la Secció Setena de les Disquisitiones Mathematicae [Gau1], Gauss
també adverteix al lector que:

D’altra banda, els principis de la teoria que anem a exposar s’estenen
molt més amplament que aquí s’expliquen. Efectivament, no només
es poden aplicar a les funcions circulars, sinó, amb èxit semblant, a
moltes altres funcions transcendents, per exemple, a les que depe-
nen de la integral

∫
dx√
1−x4

, i, a part d’això, també a diversos gèneres
de congruències; però, com que preparem una àmplia obra peculiar
d’aquelles funcions transcendents, mentre que de congruències se’n
tractarà copiosament a continuació de les disquisicions aritmètiques,
s’ha volgut considerar en aquest lloc només les funcions circulars.

El lema de Gauss (en sentit lingüístic) era Pauca sed matura,1 de ma-
nera que l’obra en qüestió mai va veure la llum. Aquí Gauss feia
referència a la teoria de les funcions el.líptiques i, en particular, a la
divisió de la lemniscata en n parts iguals amb regle i compàs. Aques-
ta insinuació motivà l’interès d’Abel i Jacobi, entre d’altres. Durant
el període 1796-1814, Gauss va escriure un diari matemàtic personal
(Tagebuch [Gau2]), que conté 146 anotacions breus amb enunciats de
resultats nous. A l’entrada del 21 de Març de 1797 s’hi llegeix: Lem-
niscata geometrice in quinque partes dividitur. Gauss sabia, doncs, que
el pentàgon lemniscàtic es pot construir amb regle i compàs. El diari

1Extret de http://www.geocities.com/grandesmatematicos/cap14.html: “Cuando
siendo joven contemplaba la serie de pruebas sintéticas que habían encadenado las
inspiraciones de Arquímedes y Newton, Gauss resolvió seguir su gran ejemplo, y tan
sólo dejar obras de arte perfectas y completas a las que nada pudiera ser añadido y
a las que nada pudiera ser restado, sin desfigurar el conjunto. La obra por sí debe
ser completa, sencilla y convincente, sin que pueda encontrarse signo alguno que
indique el trabajo que ha costado lograrla. Una catedral, decía, no es una catedral
hasta que ha desaparecido de la vista el último andamio. Trabajando con este ideal,
Gauss prefería pulir una obra maestra varias veces, en vez de publicar los amplios
esquemas de muchas de ellas, como pudo fácilmente hacer. Su sello, un árbol con
pocos frutos, lleva el lema Pauca sed matura. (Weniges, aber Reifes. Pocos, pero
maduros).”
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matemàtic de Gauss no aparegué fins 1898, quaranta-tres anys des-
prés de la seva mort. De manera que Abel va haver de sortir-se’n pel
seu propi compte per arribar al resultat sorprenentment anàleg al de
Gauss [Abe]. El recíproc del Teorema d’Abel, paral.lel al de Wantzel,
es deu a Michael Rosen (1981) [Ros].

En aquest article exposarem les demostracions dels resultats següents,
on l’expressió “es pot dividir” fa referència a la constructibilitat amb
regle i compàs.

Teorema (Gauss–Wantzel). La circumferència es pot dividir en n
parts iguals si i només si n és una potència de 2 per primers de Fermat
diferents.2

Teorema (Abel–Rosen) La lemniscata es pot dividir en n parts
iguals si i només si n és una potència de 2 per primers de Fermat
diferents.

Atès que es fa molt difícil deslligar Gauss del seu passat i, més encara,
del seu futur, assumirem resultats de Leonhard Euler (1707-1783) i
d’Évariste Galois (1811-1832), entre d’altres.

2. Constructibilitat

A la grega, el problema consisteix en determinar tots els punts del pla
que es poden construir mitjançant regle i compàs. Més concretament,
es parteix de dos punts P = {P0, P1} que anomenem construïbles. De
manera recursiva, anem ampliant el conjunt de punts construïbles P
obtinguts com a intersecció de rectes i circumferències construïdes a
partir de les operacions admissibles:

r: traçar la recta que uneix dos punts de P .
2Els nombres de Fermat són els de la forma Fr = 22r

+ 1 per r ≥ 0. Pierre de
Fermat va conjecturar l’any 1650 que tots eren primers. Els cinc primers veritable-
ment ho són: 3, 5, 17, 257, 65537. L’any 1732 Euler va provar que 641 divideix el
sisè nombre de Fermat: F5 = 232 + 1 = 4294967297 = 641 × 6700417. Fins avui
no se’n coneix cap més que sigui primer. Sabem que no hi ha cap altre primer de
Fermat més petit que 1040000. A data d’avui, el més petit nombre de Fermat que
no se sap si és primer és F33 = 2233

+ 1.
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c: traçar la circumferència amb centre un punt de P i radi la dis-
tància entre dos punts de P .

A la cartesiana, si triem {P0, P1} = {(0, 0), (1, 0)} com a segment uni-
tat, el problema consisteix a caracteritzar els punts P = (x, y) ∈ R2

que són construïbles. Des del punt de vista de l’àlgebra, volem ca-
racteritzar el conjunt dels nombres complexos construïbles, és a dir, el
conjunt

K = {α ∈ C : α = x + i y , (x, y) ∈ P} .

Es veu fàcilment que K és un subcòs de C. A més, es tenen els criteris
següents:

Proposició. Sigui α ∈ C. Aleshores, α és construïble si i només si
existeix una torre d’extensions

Q = K0 ⊆ K1 ⊆ K2 ⊆ · · · ⊆ Kr = K

amb [Ki+1 : Ki] = 2 i Q(α) ⊆ K. Equivalentment, α és construïble si
i només si α pertany a una extensió de Galois K/Q tal que Gal(K/Q)
és un 2-grup.

Remarca. Hi ha versions alternatives a la constructibilitat amb regle
i compàs “platònica”. D’acord amb el teorema de Mohr–Mascheroni,
els punts construïbles només amb l’ajuda de compàs (és a dir, fent
servir només l’operació c) són exactament els mateixos que amb regle
i compàs. Georg Mohr provà aquest resultat l’any 1672, per bé que
la seva demostració no es va trobar fins el 1928. Independentment,
Lorenzo Mascheroni en donà una prova l’any 1797. En aquesta direcció,
cal citar també que Jean Victor Poncelet va conjecturar l’any 1822, i
posteriorment Jakob Steiner provà l’any 1833, que s’arriba al mateix
conjunt de punts construïbles si fem ús només del regle (operació r)
i disposem d’una única circumferència amb centre localitzat. D’altra
banda existeixen alternatives “orientals” com l’origami, on l’operació
admissible és el pleg del full de paper segons els 6 axiomes de Humiaki
Huzita establerts l’any 1992. L’origami té més prestacions que el regle
i el compàs; per exemple, es poden fer arrels cúbiques. Podeu consultar
[Alp], [Eve], [Hje], [Huz], [Mas], [Moh].
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3. Polígons circulars

x=sin q

q

s(x)=q

1

L’equació de la circumferència unitat C és
x2 + y2 = 1. La fórmula per al diferencial
d’arc és ds2 = dx2 + dy2, que en el cas de la
circumferència dóna lloc a ds = dx/

√
1− x2.

La funció arc

s(x) =

∫ x

0

dt√
1− t2

,

és monòtona creixent en l’interval [0, 1]. En
conseqüència admet una inversa, que s’anome-
na funció sinus: x = sin(θ). És a dir,

θ =

∫ sin(θ)

0

dt√
1− t2

.

Es defineix π a partir de la quarta part de la longitud de la circum-
ferència; o sigui, s(1) = π

2
. Hi ha diverses maneres d’obtenir un valor

aproximat de π, des de les cites bíbliques 1 Reis 7, 23 o bé 2 Cro 4, 3
on π és aproximat per 3, passant per Arquimedes 310

71
< π < 31

7
, i fins

el rècord de 2000 milions de dígits decimals obtinguts per Yasumasa
Kanada i Daisuke Takamashi usant la convergència de Gauss-Legendre.
En qualsevol cas, Lindeman va provar l’any 1882 que π és un nombre
transcendent, de manera que, en particular, mai arribarem a conèixer
totalment la seva expressió decimal.

Demostració del teorema de Gauss–Wantzel. Del que hem dit
anteriorment es desprèn que la construcció de l’n-àgon regular equival
a saber construir sin(2π

n
); o equivalentment, a construir el nombre com-

plex ζ = cos(2π
n

) + i sin(2π
n

). Ara bé, l’extensió Q(ζ)/Q és de Galois
amb grup isomorf al grup multiplicatiu (Z/nZ)∗. Aquest grup abelià té
ordre l’indicador d’Euler ϕ(n) i aquest és una potència de 2 si i només
si n és de la forma 2νp1 . . . pr amb pi primers de Fermat diferents.

Remarca. L’aplicació t 7→ (cos t, sin t) defineix una bijecció

ξ : R/2πR→ C ,
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que dóna estructura de grup abelià a C amb element neutre el punt
(1, 0). Els punts de n-divisió són aquells que n(x, y) = (1, 0). La llei
d’addició ve donada per (a, b) + (c, d) = (ac− bd, ad + bc).

4. La lemniscata de Bernoulli

El lloc geomètric dels punts del pla tals que el producte de la seva
distància a dos punts donats (anomenats focus) sigui constant és una
família biparamètrica de corbes quàrtiques C(d, k), on d és la distància
entre els focus i k la constant fixada. Les corbes d’aquesta família es
coneixen amb el nom d’ovals de Cassini, amb motiu de les investigacions
de l’astrònom Giovanni Cassini (1625-1712) sobre el moviment relatiu
entre la Terra i el Sol. En el cas particular en què k = 1/d2 obtenim
la lemniscata que Jacob Bernoulli (1654-1705) estudià en el seu article
aparegut a Acta Eroditorum l’any 1694. L’equació en coordenades
cartesianes, havent près com a focus F1 = (−

√
2

2
, 0) i F2 = (

√
2

2
, 0), és

(x2 + y2)2 = x2 − y2 .

Fent un recompte de singularitats, es veu que aquesta corba té gènere
zero; una parametrització racional ve donada per

(x, y) =

(
1− λ4

λ4 + 6 λ2 + 1
,

2 λ (1− λ2)

λ4 + 6 λ2 + 1

)
.

En coordenades polars x = r cos θ, y = r sin θ, l’equació de la lemnis-
cata és r2 = cos 2θ. En aquest cas, la fórmula per al diferencial d’arc
dóna lloc a

ds2 = dx2 + dy2 = dr2 + r2dθ2 =
dr2

1− r4
,

de manera que la longitud de l’arc de la lemniscata entre l’origen i el
punt de mòdul r en el primer quadrant ve donada per la funció:

s(r) =

∫ r

0

dx√
1− x4

.

Giulio Fagnano (1682-1766) va estudiar la bisecció de l’arc lemniscàtic
i, uns anys després, Euler va donar la fórmula general d’addició: si

∫ r

0

dx√
1− x4

+

∫ t

0

dx√
1− x4

=

∫ u

0

dx√
1− x4

,
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r (s)j=

s = s(r)

aleshores es compleix

u =
r
√

1− t4 + t
√

1− r4

1 + r2t2
.

Amb l’objectiu de construir els polígons regulars lemniscàtics (és a dir,
dividir la lemniscata en n parts iguals), introduïm l’anàleg de π en
aquesta nova situació:

ω

2
=

∫ 1

0

dx√
1− x4

.

O sigui, ω és la longitud d’un pètal de la lemniscata. Númericament
s’obté el valor aproximat ω = 2.622057.... Basant-se en taules d’inte-
grals calculades per James Stirling (1692-1770), Gauss va descobrir que
el càlcul d’ω es pot obtenir a partir de la mitjana aritmètico-geomètrica
proporcionada per la iteració:

an+1 =
an + bn

2
, bn+1 =

√
anbn

amb a0 = 1 i b0 =
√

2. Les succesions an i bn convergeixen ràpidament
al límit comú π/ω. Theodor Schneider (1937) provà la transcendència
de ω, vegeu [Tod].
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De nou, la funció longitud d’arc s(r) és monòtona creixent a l’interval
[0, 1] i, per tant, es pot invertir. La seva inversa r = ϕ(s) satisfà doncs

s =

∫ ϕ(s)

0

dx√
1− x4

.

Gauss denotava la inversa ϕ per sin lem i l’anomenà sinus lemniscàtic,
per la total analogia amb el sinus circular. La notació ϕ és d’Abel,
menys suggeridora però més pràctica. Construir l’n-àgon lemniscàtic
regular equival doncs a saber construir ϕ(2ωk/n), k = 0, . . . , n− 1, ja
que si els mòduls són construïbles, aleshores també ho seran els cosinus
de llurs arguments, atès que r2 = cos 2θ = 2 cos2 θ − 1.

Proposició. La funció sinus lemniscàtic ϕ satisfà:

(i) ϕ admet prolongació meromorfa a tot el pla complex;

(ii) ϕ(s + t) =
ϕ(s)ϕ′(t) + ϕ(t)ϕ′(s)

1 + ϕ(s)2ϕ(t)2
;

(iii) ϕ és periòdica respecte de la ret Λ = 〈(1 + i) ω, (1− i) ω〉.

Prova. Fent el canvi de variable s = it, es veu fàcilment que ϕ(is) =
iϕ(s). La fórmula d’addició d’Euler permet definir ϕ(s1 + is2) a tot C.
De la relació

ds =
dr√

1− r4
=

dϕ(s)√
1− ϕ(s)4

,

s’obté ϕ(s)′ =
√

1− ϕ(s)4. D’això segueixen els dos primers apartats.
Es comprova que ϕ(s + ω) = −ϕ(s) i, si tornem a aplicar la fórmula
d’addició, arribem a

ϕ(s + ω + iω) =
ϕ(s + ω)ϕ′(iω) + ϕ(iω)ϕ(s + ω)′

1 + ϕ(s + ω)2ϕ(iω)2
= ϕ(s) .

Anàlogament es veu que ϕ(s + ω − iω) = ϕ(s). ¤

5. Funcions el.líptiques

Donats dos nombres complexos w1 i w2 que siguin R-linealment in-
dependents, considerem Λ = 〈w1, w2〉 = Zw1 + Zw2, és a dir, la ret
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dos-dimensional que generen dins C. El paral.lelogram

D(Λ) = {aw1 + bw2 : 0 ≤ a, b < 1}
s’anomena el domini fonamental de la ret Λ.

w
1

w
2

Una funció f : C → C meromorfa tal que f(z + λ) = f(z) per a tot
z ∈ C i λ ∈ Λ s’anomena funció el.líptica respecte de la ret Λ. El
conjunt d’aquestes funcions el.líptiques coincideix amb el cos C(℘Λ, ℘′Λ)
obtingut en adjuntar dues funcions el.líptiques distingides: l’anomenda
funció ℘ de Weierstrass,

℘Λ(z) =
1

z2
+

∑

λ∈Λ\{0}

(
1

(z − λ)2
− 1

λ2

)

i la seva derivada ℘′Λ(z), la qual satisfà la relació:

℘′Λ(z)2 = 4℘Λ(z)3 − g2(Λ)℘Λ(z)− g3(Λ) ,

on

g2(Λ) = 60
∑

λ∈Λ\{0}

1

λ4
, g3(Λ) = 140

∑

λ∈Λ\{0}

1

λ6
.

Com a conseqüència del teorema de Liouville, si una funció el.líptica
respecte Λ no té pols en el seu domini fonamental D(Λ), aleshores és
constant. Aquest fet, junt amb el coneixement dels zeros i pols de ℘Λ

i ℘′Λ, és sovint suficient per aconseguir expressar un funció el.líptica
respecte Λ com a funció racional de les funcions ℘Λ i ℘′Λ.
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z0 ∈ D(Λ) zeros pols

℘Λ desconeguts 0 (triple)

℘′Λ
w1

2
,

w2

2
,

w1 + w2

2
(simples) 0 (doble)

Si z0 66= 0, aleshores els zeros de ℘Λ(z) − ℘Λ(z0) són z = ±z0, que són
simples a no ser que z0 ≡ −z0 (mod Λ) i en aquest cas és un zero doble.

Considerem la corba el.líptica donada pel model afí

E : y2 = 4 x3 − g2(Λ) x− g3(Λ)

i denotem per ∞ el seu únic punt a la recta de l’infinit. La corba el-
líptica E està definida sobre el cos obtingut en adjuntar a Q els valors
de g2(Λ) i g3(Λ). L’aplicació ξ : C/Λ → E definida segons

z 7→
{

(℘Λ(z), ℘′Λ(z)) si z 66= 0;

∞ si z = 0.

és bijectiva i, per transport d’estructura, el conjunt dels punts com-
plexos E(C) és un grup abelià. Es prova que les imatges de z1, z2, i
−(z1 + z2) per ξ són tres punts alineats i es té la fórmula d’addició

℘Λ(z1+z2) =





−℘Λ(z1)− ℘Λ(z2) +
1

4

(
℘′Λ(z1)− ℘′Λ(z2)

℘Λ(z1)− ℘Λ(z2)

)2

si z1 6= z2;

−2℘Λ(z1) +
1

4

(
℘′′Λ(z1)

℘′Λ(z1)

)2

si z1 = z2.

Els punts de n-torsió de la corba el.líptica són

E[n] = {(℘Λ

(
aw1 + bw2

n

)
, ℘′Λ

(
aw1 + bw2

n

)
) : 0 ≤ a, b < n} .

Suposem, per simplificar, que tant g2(Λ) com g3(Λ) pertanyen a Q.
Aleshores, gràcies a la llei d’addició, tenim una acció lineal del grup de
Galois Gal(Q/Q) sobre el Z/nZ-mòdul E[n]; és a dir una representació
lineal

%E,n : Gal(Q/Q) → Aut(E[n]) ' GL2(Z/nZ) .
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6. Polígons lemniscàtics

Ja hem comentat abans que el sinus lemniscàtic ϕ és una funció el-
líptica respecte la ret Λ = 〈(1+ i) ω, (1− i) ω〉, on ω denota la longitud
d’un pètal de la lemniscata.

Proposició. Se satisfà:

(i) ϕ(z) = −2
℘Λ(z)

℘′Λ(z)
.

(ii) La corba el.líptica associada a Λ és E : y2 = 4x3 + x. És a dir,
g2(Λ) = −1 i g3(Λ) = 0.

(iii) Si z ∈ C, ϕ(z) és construïble si i només si ℘Λ(z) és construïble.

Prova. (i) En el paral·lelogram fonamental D(Λ), la funció ϕ té per
zeros {0, ω} i per pols {(1 + i)ω/2, (1− i)ω/2}. Ajustant zeros i pols,
trobem l’expressió racional en ℘Λ(z) i ℘′Λ(z) a menys d’una constant.
Aquesta constant es determina evaluant, per exemple, a z = ω/2.

(ii) L’afirmació g3(Λ) = 0 és immediata si tenim en compte que iΛ = Λ.
D’altra banda, g3(Λ) = −1 s’obté a partir de la igualtat

∑

a+bi∈Z[i]′

1

(a + bi)4
=

ω4

15
.

Aquest fet va ser provat per Hurwitz i se’n pot donar una prova similar

a la d’Euler per al cas
∞∑

n=1

1/n2 = π2/6. Més generalment es té

∑

a+bi∈Z[i]′

1

(a + bi)4k
=

(2ω)4k

(4k)!
Ek ,

on Ek ∈ Q són els nombres de Hurwitz. Notem la similitud amb
∑

n∈Z′

1

n2k
=

(2π)2k

(2k)!
Bk ,

on Bk ∈ Q són els nombres de Bernoulli. Val la pena dir que aquestes
fórmules ja es trobaven en el Tagebuch de Gauss (entrada 61).

(iii) Si ϕ(z) és construïble, aleshores elevem al quadrat els membres
de la igualtat en (i) i veiem que ℘Λ(z) satisfà una equació de segon
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grau amb coeficients construïbles i, per tant, ℘Λ(z) també ho és. Re-
cíprocament, si ℘Λ(z) és construïble, aleshores ℘′Λ(z) també ho és, ja
que

℘′Λ(z)2 = 4 ℘Λ(z)3 + ℘Λ(z) .

D’on en resulta que ϕ(z) és construïble. ¤

La proposició anterior ens mostra l’equivalència entre la constructibi-
litat de l’n-àgon regular lemniscàtic i la constructibilitat dels nombres
℘Λ(2kω/n) per a k = 0, . . . , n − 1. O encara més, és equivalent a
la constructibilitat dels punts de n-torsió E[n] de la corba el.lítpica
E : y2 = 4 x3 + x. Un resultat de Jean-Pierre Serre ensenya que, llevat
d’excepcions conegudes, la representació lineal associada a la n-torsió
d’una corba el.líptica és exhaustiva i, per tant, no podem esperar la
construcibilitat dels seus punts de n-torsió . Entre aquestes excepcions
trobem el cas de les corbes el.líptiques amb multiplicació complexa, que
resulta ser el cas de la corba el.líptica E associada a la lemniscata.

Teorema (Abel–Rosen) La lemniscata es pot dividir en n-parts
iguals si i només si n és una potència de 2 per primers de Fermat
diferents.

Prova. ⇐(Abel): Atès que Λ = 2ω
1+i
Z[i] és un Z[i]-mòdul, aleshores

C/Λ també ho és. Via ξ, els punts complexos de la corba el.líptica
E(C) tenen estructura de Z[i]-mòdul. De la mateixa definició de ℘Λ es
desprèn que ℘Λ(iz) = −℘Λ(z), i derivant trobem ℘′Λ(iz) = i℘Λ(z). De
manera que la multiplicació per i dóna lloc a l’endomorfisme

i : (x, y) 7→ (−x, iy)

sobre E. Ara considerem el Z[i]-mòdul

E[n] ' 1

n
Λ/Λ ' Z[i]/nZ[i]

de rang 1. La restricció de la representació %E,n a Gal(Q/Q(i)) té
imatge isomorfa a un subgrup de (Z[i]/nZ[i])∗. Si n = 2νp1 . . . pr amb
pi primers de Fermat diferents, aleshores és fàcil veure que (Z[i]/nZ[i])∗

és un 2-grup, i recíprocament. Així arribem a que ℘Λ(2ωk/n) són
nombres construïbles i, per tant, els nombres ϕ(2ωk/n) també ho són.
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⇒(Rosen): Com a cas particular de la teoria de cossos de classes, se
sap que

Kn := K(j(OK), τ(
1

n
;OK))

és el cos raig (ray class field) de mòdul nOK per a qualsevol cos
quadràtic imaginari K, vegeu [Cox]. Aquí j denota la funció modu-
lar el.líptica i τ es defineix segons:

τ(z;O) =





g2(O)2

∆(O)
℘O(z)2 si g3(O) = 0;

g3(O)

∆(O)
℘O(z)3 si g2(O) = 0;

g2(O)g3(O)

∆(O)
℘O(z) altrament.

A més el grup abelià Gal(Kn/K) és un quocient de (O/nO)∗ per un
subgrup d’ordre una potència de 2. En el cas que ens ocupa, K = Q(i),
OK = Z[i], j(OK) = 1728, i

τ

(
1

n
;Z[i]

)
=

1

g2(Z[i])
℘2
Z[i]

(
1

n

)
=

15

ω4
(2ω)4℘2

Λ

(
2ω

n

)
= 240 ℘2

Λ

(
2ω

n

)
.

En conseqüència, Kn = Q(i, ℘2
Λ(2ω/n)). Finalment, si suposem que el

n-àgon regular lemniscàtic és construïble aleshores ϕ(2ω/n) és cons-
truïble i, per tant, ℘Λ(2ω/n)2 també ho és. De manera que el grup de
Galois Gal(Kn/Q(i)) és un 2-grup. D’on (Z[i]/nZ[i])∗ és un 2-grup i
se segueix que la factorització de n és de la forma desitjada.

7. Polinomis vèrtex

Les taules següents mostren els polinomis irreductibles associats als
primers vèrtexs per als n-àgons regulars a la circumferència i a la lem-
niscata, per als valors n = 3, 5, 17.

Per al cas de la circumferència les dades són referides a l’enter algebraic
2 sin(2π/n), d’aquesta manera els polinomis irreductibles són mònics a
coeficients enters.
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n Irr(2 sin(2π/n),Q ; y)

3 y2 − 3

5 y4 − 5 y2 + 5

17 y16 − 17 y14 + 119 y12 − 442 y10 + 935 y8 − 1122 y6 + 714 y4 − 204 y2 + 17

Per al cas de la lemniscata les dades són referides a l’enter algebraic
ϕ(2ω/n).

n Irr(ϕ(2ω/n),Q ; r)

3 r8 + 6 r4 − 3

5 r16 + 52 r12 − 26 r8 − 12 r4 + 1

17 P (r) = r256 + 6912 r252 + · · · − 670240 r8 − 1408 r4 + 1

El polinomi P (r), que consignem complet al final, satisfà

P (r) ≡ (
r8 + 3 r4 + 5

)16 (
r8 + 4 r4 + 14

)16
(mod 17).

Quant a les expressions radicals, tenim, per exemple:

n 2 sin(2π/n)

3
√

3

5

√
1

2
(5 +

√
5)

n sin. lem(2ω/n) = ϕ(2ω/n)

3
4
√
−3 + 2

√
3

5
4

√
−13 + 6

√
5 + 2

√
85− 38

√
5
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El polinomi P (r) =

r256 + 6912 r252

−1023008 r248 + 535196800 r244

+7742027760 r240 − 2451239864832 r236

+140264665723552 r232 − 2494265652888704 r228

+18453445522215032 r224 + 21614293158955264 r220

−1840469978381611680 r216 + 26560170568288794240 r212

−219265475764921569840 r208 + 1143759465759937297408 r204

−4563932639248948435424 r200 + 21048406812137688311168 r196

−123756069205191278016740 r192 + 662708878348907477250816 r188

−2671051287612630032421280 r184 + 7693234584556635821267584 r180

−14862548097474240887146768 r176 + 11985439092809681992002048 r172

+44351668349396581870408736 r168 − 259625664937972467300807296 r164

+803186115899676703948238664 r160 − 1789602095389051533149533952 r156

+3055552833334608777606289376 r152 − 4156271487999506323835036544 r148

+4903963676671959157531751248 r144 − 6019517253583536219231909888 r140

+8780067564346216307831284640 r136 − 13334548483907481046238812288 r132

+17362857489419448630866293318 r128 − 17345855629600599241800189696 r124

+11966489230110362129440701856 r120 − 3898119322387426442055756416 r116

−2451983939727870545406928048 r112 + 4743446591055878746050587136 r108

−3881818694457698660972764704 r104 + 2101492937309911776817793664 r100

−830074840813669608610951352 r96 + 269366792757186303037874944 r92

−96596567511508184274883040 r88 + 46311532722057913438161792 r84

−22155672572673873192657168 r80 + 8153783303351403692882944 r76

−2079969173966458011379616 r72 + 331427117746835861477504 r68

−18856552838875733014756 r64 − 7235322856083561662208 r60

+3292609205079608858656 r56 − 738833647673944491136 r52

+76552613117134517712 r48 − 1424154241008650752 r44

+342676113911934816 r40 − 89825284727190400 r36

+3891480748650616 r32 − 154854254425344 r28

−3704022727520 r24 + 404224147840 r20

−125943824 r16 + 62013440 r12

−670240 r8 − 1408 r4 + 1


