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Trisecció de l’angle i duplicació del cub 
 

Tot i que no resulta imprescindible, per entendre millor aquest escrit recomano la lectura 
prèvia de: 
 

· 24_seguit_de_42_zeros_dividit_entre_7639437268410976116906420641880689377654063 
· LA_QUADRATURA_DEL_CERCLE_DUES_REALITATS_CONTRAPOSADES 
· Test_del_360 

 
Començarem per recordar ràpidament els tipus d’angle que hi ha: 
 

· Aguts  -----  Amplitud inferiors a 90º 
· Obtusos  -----  Amplitud superiors a 90º 
· Rectes  -----  Els que medeixen exactament 90º 
· Plans   -----  Els que tenen una amplitud de 180º 
 
I ara farem un cop d’ull a l’entrada de la Wikipèdia sobre la trisecció de l’angle: 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Trisecci%C3%B3_de_l'angle 
 
“El problema de trisecar l'angle és un problema clàssic de construcció amb regle i compàs dels antics 
matemàtics grecs. Donat un angle, el problema consisteix a construir un altre angle que sigui una tercera 
part del primer, emprant només un regle no marcat i un compàs. Amb aquestes eines es demostra que 
el problema és irresoluble. Això requereix dibuixar l'arrel cúbica d'un nombre donat, construcció 
impossible amb les eines donades.” 
 
“És habitual escoltar «És impossible trisecar un angle!» Deixant de costat la manca d'una demostració, 
aquesta afirmació és falsa: només és impossible resoldre el problema en general utilitzant només regle i 
compàs. De fet es pot resoldre utilitzant altres eines i, a més a més, alguns angles poden ser trisecats 
amb regle i compàs.” 
 
Així doncs no només s’admet que existeixen certes excepcions, sinó que a més es reconeix que 
hi ha “altres eines” per resoldre el problema.  
 
De fet, amb tot el que hem après fins ara, (en els tres documents esmentats) segurament ja 
sabrem que qualsevol angle és triseccionable, l’únic que passa és que només en alguns casos 
aquesta trisecció serà construïble. 
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Si ens oblidem de les xifres decimals (recordeu les “unitats mínimes de matèria”), respecte 180 
angles possibles, podem triseccionar els següents angles: 
 
3° --- 1°+1°+1°   12° --- 4°+4°+4°  21° --- 7°+7°+7° 
6° --- 2°+2°+2°   15° --- 5°+5°+5°  24° --- 8°+8°+8° 
9° --- 3°+3°+3°   18° --- 6°+6°+6°  27° --- 9°+9°+9° 
        30° --- 10°+10°+10° 
 
33° --- 11°+11°+11°  42° --- 14°+14°+14°  51° --- 17°+17+°17° 
36° --- 12°+12°+12°  45° --- 15°+15°+15°  54° --- 18°+18°+18° 
39° --- 13°+13°+13°  48° --- 16°+16°+16°  57° --- 19°+19°+19° 
        60° --- 20°+20°+20° 
 
63° --- 21°+21°+21°  72° --- 24°+24°+24°  81° --- 27°+27°+27° 
66° --- 22°+22°+22°  75° --- 25°+25°+25°  84° --- 28°+28°+28° 
69° --- 23°+23°+23°  78° --- 26°+26°+26°  87° --- 29°+29°+29° 
        90° --- 30°+30°+30° 
 
93° --- 31°+31°+31°  102° --- 34°+34°+34°  111° --- 37°+37°+37° 
96° --- 32°+32°+32°  105° --- 35°+35°+35°  114° --- 38°+38°+38° 
99° --- 33°+33°+33°  108° --- 36°+36°+36°  117° --- 39°+39°+39° 
        120° --- 40°+40°+40° 
 
123° --- 41°+41°+41°  132° --- 44°+44°+44°  141° --- 47°+47°+47° 
126° --- 42°+42°+42°  135° --- 45°+45°+45°  144° --- 48°+48°+48° 
129° --- 43°+43°+43°  138° --- 46°+46°+46°  147° --- 49°+49°+49° 
        150° --- 50°+50°+50° 
 
153° --- 51°+51°+51°  162° --- 54°+54°+54°  171° --- 57°+57°+57° 
156° --- 52°+52°+52°  165° --- 55°+55°+55°  174° --- 58°+58°+58° 
159° --- 53°+53°+53°  168° --- 56°+56°+56°  177° --- 59°+59°+59° 
        180° --- 60°+60°+60° 
 
És a dir, si eliminem els decimals, de 180 angles possibles en podem triseccionar 60. Això 
suposa un 33,33% dels casos. Si els separem en aguts, rectes, obtusos i plans tenim: 
 

 · 29  angles aguts  16,11% 
 ·   1  angle recte       0,56% 
 · 29  angles obtusos 16,11% 
 ·   1  un angle pla      0,55% 
  

 · 60  TOTAL   33,33% 
 
El fet que l’últim angle suposi un 0,55% enlloc d’un 0,56% del total (33,33%) és conseqüència 
directa del que jo anomeno “l’Efecte Triplanck”, del qual en parlarem és endavant al document 
“Equivalències de la longitud de Planck”. 
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Vista doncs la trisecció de l’angle, passem a la duplicació del cub. Si fem una ullada a l’entrada 
de la Wikipèdia: 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Duplicaci%C3%B3n_del_cubo 
 

“Se denomina duplicación del cubo al problema de hallar, mediante el uso de solo regla y compás, el 
lado de un cubo tal que su volumen sea el doble del volumen de otro cubo de lado dado. Las técnicas 
del álgebra son capaces de resolver este problema de forma trivial, pero la restricción de regla y compás 
lo hacen imposible.” 
 
Veiem que novament admeten que hi ha solució, simplement ens indiquen que només amb 
regle i compàs la solució no és viable. 
 
Abans de continuar recordem breument com es calcula el volum d’un cub i com es calcula 
l’àrea d’un cub. Tenint en compte que un cub està format per sis quadrats iguals: 
  
 volum_cub=(costat_quadrat)*(costat_quadrat)*(costat_quadrat) 
 àrea_cub=6*((costat_quadrat)*(costat_quadrat)) 
 
Això implica que si dupliquem l’àrea d’un cub no en dupliquem el volum. I si dupliquem el 
volum d’un cub no en dupliquem l’àrea. Ho veurem amb el següent exemple: 
 
Partint d’un quadrat de 2cm per costat, si fabriquem un cub tenim: 
  

 volum_cub=(2)*(2)*(2) 
 volum_cub=8cm cúbics 
  
 àrea_cub=6*((2)*(2)) 
 àrea_cub=24cm quadrats 
 
Si multipliquem per dos el volum del cub ens queden 16cm cúbics. 
Si multipliquem per dos l’àrea del cub ens queden 48 cm quadrats. 
 
 
Si ara calculem l’àrea de només un dels quadrats anteriors i posteriorment la multipliquem per 
dos: 
  
 àrea_d’un_quadrat=2*2 
 àrea_d’un_quadrat=4cm quadrats 
  
 2*àrea_d’un_quadrat=8cm quadrats 
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Ens queda un quadrat amb àrea igual a 8cm quadrats, anem a veure el que passa si intentem 
fer un cub amb 6 d’aquests quadrats: 
  
 àrea_un_dels_quadrats=8 
 costat_d’un_dels_quadrats=√8 
 

 √8=2,8284271247461900976033774484194... 
 
 volum_cub=(√8)*(√8)*(√8) 
 volum_cub=22,627416997969520780827019587355…cm cúbics 
 
 àrea_cub=6*((√8)*(√8)) 
 àrea_cub=48cm quadrats 
 
L’àrea se’ns ha multiplicat per dos, però el volum (de 8cm cúbics) se’ns ha multiplicat per 
2,828427125 (aprox.) que com podem veure coincideix amb √8. 
 
 
Si decidim duplicar el volum del cub, passant de 8 cm cúbics a 16cm cúbics: 
  

costat_d’un_dels_quadrats=∛16 
 

∛16=2,5198420997897463295344212145565... 
 
volum_cub=(∛16)*( ∛16)*( ∛16) 
volum_cub=16cm cúbics 
 
àrea_cub=6*((∛16)*( ∛16)) 
àrea_cub=38,097625247236787394040935342535...cm quadrats 

 
 
Arribem doncs a les següents conclusions: 
  

· Tant si dupliquem el volum del cub com si dupliquem l’àrea del cub el resultat obtingut  
  no és construïble. 
 

· Duplicar el volum del cub no implica duplicar l’àrea del cub. 
 

· Duplicar l’àrea del cub no implica duplicar el volum del cub. 
 
 
Ara que ja hem duplicat per una banda el volum del cub i per l’altre l’àrea del cub (obtenint dos 
cubs diferents no construïbles), anem a veure el que passa si tornem a duplicar-ne el volum i 
l’àrea (respectivament). 
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Partint doncs d’un volum de 32 cm cúbics: 
  

costat_d’un_dels_quadrats=∛32 
 

∛32= 3,1748021039363989495034112785446... 
 
volum_cub=(∛32)*( ∛32)*( ∛32) 

 volum_cub=32cm cúbics 
  
 àrea_cub=6*((∛32)*( ∛32)) 
 àrea_cub=60,476210394953911908826109149355...cm quadrats 
 
Es continua podent calcular sense poder-se construir. 
 
 
No obstant, en el cas de l’àrea del cub la cosa canvia. Partint doncs de 96cm quadrats (48*2): 
  
 costat_d’un_dels_quadrats=√(96/6) 
 costat_d’un_dels_quadrats=4 
  
 volum_cub=(4)*(4)*(4) 
 volum_cub=64cm cúbics 
  
 àrea_cub=6*((4)*(4)) 
 àrea_cub=96cm quadrats 
 
 
Així doncs, podem concloure que si multipliquem per quatre l’àrea d’un cub construïble, ens 
quedarà un cub (també construïble) amb un volum 8 vegades més gran i una àrea 4 vegades 
més gran. 
 
Un cop vist això i després de realitzar diverses proves que no escriuré per evitar allargar l’escrit 
innecessàriament, fent servir números enters positius superiors a “1”, el primer número pel 
qual es pot multiplicar el volum d’un cub construïble aconseguint que el nou cub també sigui 
construïble és “8”. 
 
 
 
Fins aviat! 
Francesc Feliu Gascon 


