
Problemet löd: Är det möjligt att på en sfär färga varje punkt på ett sådant sätt att: 

1. Om två punkter befinner sig på avståndet pi/2 från varandra så skall de ha olika färg. 

2. Endast tre färger används. 

För att underlätta problemet gör vi först följande observation: om en punkt har en viss färg måste 

punkten som befinner sig på avståndet pi från den ha samma färg. Detta eftersom om de har olika färg 

innebär det att ALLA punkter på avståndet pi/2 från de måste anta den enda återstående färgen, vilket 

gör att de punkter som har det inbördes avståndet pi/2 får samma färg. (Illustrativt exempel: målas 

nordpolen gul och sydpolen röd måste hela ekvatorn vara blå, men Singapore och Gabon blir då i samma 

färg, trots att avståndet de emellan är pi/2) 

Med detta i åtanke begränsar vi oss till övre halvan av sfären samt halva dess ekvator,  

theta = [0, pi) längs ekvatorn. 

Med denna avgränsningen går det, givet två punkter, alltid att hitta en och endast en gemensam granne. 

(granne är här definierat som en punkts på avståndet pi/2). 

Som det illustrativa exemplet och mitt ordval nog avslöjat har jag tänkt på problemet med Jorden i 

åtanke; vi håller oss således till den norra hemisfären samt ekvatorn från och med Greenvich-linjen 

till(men inte med) datumlinjen i östlig riktning. 



 

Vi börjar att markera nordpolen, en av dess grannar samt deras gemensamma granne: 



 

Vi vill nu markera de linjer som utgör våra placerade punkters grannar, som samtidigt indikerar vilka 
färger som är godtagbara. Vi gör detta genom att måla linjerna i den färg som man får om man blandar 
de möjliga färgerna grannarna kan ha med varandra(Nordpolen är gul och kan således endast ha blå och 
röda grannar; därför målar vi ekvatorn blått+rött=lila). 



 

Observera att jag gjorde fel i ovanstående bild eftersom ekvatorn i vänstra halvan av bilden skall vara 
osynlig då denna inte ingick i halvsfären vi undersökte. 

Vi vill placera ut fler punkter, och ett sätt så gott som något annat är att hitta punkterna som ligger 
mittemellan våra redan placerade punkter. Vi får därmed ytterliggare tre punkter. 

Dessa tre nya punkter befinner sig på varsin linje, och på avsåndet pi/2 längs respektive linje hittar vi en 
granne till var och en av dem. Låt oss även markera dessa. 



 

Här har de sex nya punkterna blivit tvåfärgade eftersom vi inte vet vilka som är det bästa/enda möjliga 
alternativet för färg. För att ha någonting att arbeta med färgar vi dem godtyckligt. 



 

Enligt samma praxis som tidigare ritar vi återigen ut alla grannar som våra sex nya punkter har. 



 

Men... vänta. Kurvverktyget i Paint är inte det bästa för att rita korrekta avstånd på en sfär, så tycks det 
inte vara som så att det finns fyra punkter som tre linjer korsar varandra i? 



 

Om dessa fyra frågetecken verkligen utgör punkter där tre linjer möts eller om de repesenterar områden 
i vilka tre stycken gemensamma punkter kan hittas för våra befintliga punkter återstår att se. Låt oss för 
närvarande anta att de möts i en punkt. 

Om så är fallet, går det då att färga punkterna på ett sådant sätt att uppgiftens krav uppfylls? Låt oss 
numrera våra punkter och undersöka. 



 

Punkt 1, 2 och 3 är redan färgade eftersom  de måste ha olika färg och det är bra att ha något att utgår 
från. Punkterna 4 till 9 kan färgas på 2^3 vis vilket sedan avgör vilka färger punkt 10 till 13 får/kan få. Låt 
oss undersöka alla möjliga färgkombinationer hos punkt 4 till 9: 



 

I tabellen har alla grannar till en viss punkt tabulerats och därefter har de möjliga färgkombinationerna 
prövats. Resultatet är slående: oavsett vilken kombination som används tvingas vi ta till en fjärde 
färg(grått) för att villkor 1 skall vara uppfyllt. 

Då skall vi bevisa att punkt 10 till 13 verkligen utgör skärpunkten mellan tre linjer och inte områden där 
tre linjer korsar varandra. På grund av symmetriskäl räcker det att undersöka en av dem. 

Då jag ej är haj på sfäriska koordinater använder jag mig av kartesiska; Pythagoras sats gör att avståndet 
mellan två grannar är roten ur 2(det är vid sådana här tillfällen jag önskar att formelskrivare fanns i den 
här dokumentredigeraren). Jag definnerar origo som Jordens centrum, låter x-axeln peka mot punkt 3, 
y-axeln peka från punkt 2 och z-axeln mot punkt 1 för att få ett högerortnormerat system. 

Punkt 12 är granne med punkt 9, och dess koordinater är således  

(cos((pi/2)*t),cos((pi/2)*t),sin((pi/2)*t)), t=[0,1). 

Frågan är om grannen till punkt 7 som är granne till punkt 9 (i område 12) också är granne till punkt 4. 

Punkt 4:s koordinater:   (1/sqrt(2))*(-1,0,1) 

Punkt 7:s koordinater:   (1/sqrt(2))*(0,-1,1) 

|p4-p12|= sqrt(2) 

=  



sqrt(  

(-1/sqrt(2)-cos((pi/2)*t))^2 +  

cos((pi/2)*t)^2 +  

(1/sqrt(2)-sin((pi/2)*t))^2)  

= 

 sqrt( 

1/2+sqrt(2)*cos((pi/2)*t)+cos((pi/2)*t)^2 +  

cos((pi/2)*t)^2 +  

1/2-sqrt(2)*sin((pi/2)*t)+sin((pi/2)*t)^2 

=  

sqrt( 2 + sqrt(2)*(cos((pi/2)*t) - sin((pi/2)*t)) + cos((pi/2)*t)^2 ) 

|p7-p12|= sqrt(2) 

= 

sqrt( 

cos((pi/2)*t)^2 +  

(-1/sqrt(2)-cos((pi/2)*t))^2 +  

(1/sqrt(2)-sin((pi/2)*t))^2)  

=  

sqrt( 

cos((pi/2)*t)^2 +  

1/2+sqrt(2)*cos((pi/2)*t)+cos((pi/2)*t)^2 +  

1/2-sqrt(2)*sin((pi/2)*t)+sin((pi/2)*t)^2 

= 

sqrt( 2 + sqrt(2)*(cos((pi/2)*t) - sin((pi/2)*t)) + cos((pi/2)*t)^2 ) 

Oavsett vilket t-värde för vilket punkt 12 utgör en granne till punkt 7 så är det samma t-värde för vilket 
punkt 12 utgör en granne till punkt 4, så 12 utgör en gemensam granne till både punkt 4 och punkt 7.  

Därmed är det bevisat att det inte går att lösa uppgiften. 


