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Sammanfattning (abstract)
Detta arbete tar sin ansats i Euklides tidiga area och volym diskussion, där vi hittar
odefinierade begrepp och rör oss framåt mot Hilberts axiomatisering. Följt av
ekvidekomposabla trianglar, tetraedrar och grupper som senare avslutas med Dehn’s
invariant. För att slutligen dra slutsatsen att två polygoner som har samma volym och
samma dehninvariant är ekvidekomposabla.
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Kongressen 1900 och Hilberts problem
Innan 1800 talets slut hade två världskongresser i matematik avverkats. En förberedande i
Chicago 1893 och en i Zürich 1897.1 Det tredje och mest visionära ägde rum i Paris med
början den sjätte augusti år 1900.2 Hilbert hade inte bevistat de tidigare kongresserna, men
var väl förtrogen med de artiklar som tidigare hade presenterats och med viktiga resultat
producerade inom talteori, geometri samt variationskalkyl var han ett välkänt namn vid det
ledande universitetet i Göttingen. Den tidigare huvudtalaren Henri Poincarés
översiktsföredrag hade både inspirerat och provocerat Hilbert som hade fått inbjudan till att
hålla ett av huvudföredragen som skulle äga rum den åttonde augusti i Paris år 1900.
Hilbert var mycket angelägen om att framhålla betydelsen av konkreta problem vilket ledde
till att han antog utmaningen och startade föredraget med följande ord.

"Who of us would not be glad to lift the veil behind which the future lies hidden; to cast a
glance at the next advances of our science and at the secrets of its development during
future centuries? What particular goals will there be toward which the leading mathematical
spirits of coming generations will strive? What new methods and new facts in the wide and
rich field of mathematical thought will the new centuries disclose?3

Beträffande betydelsen av viktiga och engagerade problem sade han:

“The deep significance of certain problems for the advance of mathematical science in
general and the important role which they play in the work of the individual investigator are
not to be denied. As long as a branch of science offers an abundance of problems, so long is
it alive; a lack of problems foreshadows extinction or the cessation of independent
development. Just as every human undertaking pursues certain objects, so also
mathematical research requires its problems. It is by the solution of problems that the
investigator tests the temper of his steel; he finds new methods and new outlooks, and gains
1

Donald J. Albers. International Mathematical Congresses. 1987. s. 4.

2

Anders Karlqvist. 2003. Århundradets Matematik. s. 11.

3

Constance Reid. Hilbert. Copernicus. New York. 1996. s. 74.
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a wider and freer horizon. It is difficult and often impossible to judge the value of a problem
correctly in advance; for the final award depends upon the gain which science obtains from
the problem.”4
Av de sedermera berömda Hilberts problem presenterades endast tio stycken för publiken i
Paris. Kort därefter publicerades hela listan och därmed hade nittonhundratalets
matematiska färdriktning till stor del stakats ut.

Hilberts tredje problem
Lyder som följer:
In two letters to Gerling, Gauss expresses his regret that certain theorems of solid geometry
depend upon the method of exhaustion, i. e., in modern phraseology, upon the axiom
continuity ( or upon the axiom of Archimedes). Gauss mentions in particular the theorem of
Euclid, that triangular pyramids of equal altitudes are to each other as their bases. Now the
analogous problem in the plane has been solved. Gerling also succeeded in proving the
equality of volume of symmetrical polyhedra by dividing them into congruent parts.
Nevertheless, it seems to me probable that a general proof of this kind for the theorem of
Euclid just mentioned is impossible, and it should be our task to give a rigorous proof of its
impossibility. This would be obtained, as soon as we succeeded in

“specifying two tetrahedra of equal bases and equal altitudes which can in no way
be split up into congruent tetrahedra, and which cannot be combined with
congruent tetrahedra to form two polyhedra which themselves could be split up
into congruent tetrahedra.” 5

Syfte
Syftet med detta arbete är att beskriva bakgrunden till Hilberts tredje problem och den
efterföljande utvecklingen.

4

Felix E. Browder, Proceedings of symposia in pure mathematics. 1976. s. 10-11.

5

Proceedings of symposia in pure mathematics 1976, Felix E. Browder s.10.
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Likhet mellan figurer med olika former
Hur behandlas egentligen begreppen area och volym i Elementa och var, finner vi styrkorna,
utan att nämna begreppen sedimenteras en grund till begreppens moderna innebörd.
Låt oss först ta en överblick på proposition 35 ur första boken i Elementa.

Parallellograms wich are on the same base and
in the same parallels are equal to one another.

Let ABCD, EBCF be parallelograms on the same base
BC and in the same parallels AF, BC;

[I. 34]

I say that ABCD is equal to the parallelogram EBCF.
For, since ABCD is a parallelogram, AD is equal to BC.
For the same reason also EF is equal to BC, so that AD is also equal to EF;

[C.N. I]

and DE is common; therefore the whole AE is equal to the whole DF.

[C.N. 2]

But AB is also equal to DC;

[I. 34]

therefore the two sides EA, AB are equal to the two sides FD, DC respectively,
and the angle FDC is equal to the angle EAB, the exterior to the interior;

[I. 29]

therefore the base EB is equal to the base FC, and the triangle EAB will be
equal to the triangle FDC.

[I. 4]

Let DGE be subtracted from each ; therefore the trapezium ABGD
which remains is equal to trapezium EGCF which remains.

[C.N. 3]

Let the triangle GBC be added to each; therefore the whole parallelogram ABCD
is equal to the whole parallelogram EBCF. 6

[C.N. 3]

Q.E.D
Det som sker i proposition 35 är av stort intresse för de fortsatta diskussionerna eftersom
Euklides utvidgar begreppet från att ha betytt kongruens till att bli vad vi skulle uttrycka som
”likhet med avseende på area”. Ett nytt begrepp, likhet mellan figurer. Detta sker mot slutet
av den tredje sista meningen. Utan någon tidigare definition för likhet mellan figurer visar
6

Sir Thomas L. Heath. Euclid the thirteen books of the elements. Vol 1.1956. s. 326-328. Har valt att inte
översätta till svenska för att bibehålla precisionen i texten för proposition 35.
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Euklides att trianglarna EAB och FDC är kongruenta. Med hjälp av detta visar han vidare att
när triangeln DGE subtraheras erhåller vi de två trapetserna ABGD och EGCF, och det följer
ur det axiom som säger att ”om lika dras från lika blir resultatet lika” dessa trapetser är
”lika”. Avslutningsvis adderas triangeln GBC till de båda trapetserna var och för sig och vi
erhåller de två parallellogrammen ABCD och EBCF som även de är ”lika” enligt ett liknande
axiom.

Euklides om Volym
I den elfte boken generaliserar Euklides resultaten från de sex första böckerna ur Elementa
med avseende på vinkelräthet, parallellism och volymer av parallellepipeder. I denna
tredimensionella anda behandlas volymen av fasta kroppar i den 28:e propositionen.

Även här finner vi ingen definition av volym precis som i fallet
med area. Däremot blir det uppenbart genom de diskussioner
och bevis som Euklides för att ”likheten” mellan de fasta
kropparna är det samma som att volymerna är lika.
Vad Euklides egentligen gör är att han applicerar de metoder för behandling av area för att
beräkna/härleda volymer av parallellepipeder och prismor.
För proposition 28 i bok XII är således resultaten
rörande volymer bevisade med metoder helt
analoga med dem som användes i bok 1. 7
Där visar han att en parallellepiped som skärs av ett
plan genom de två motstående kanterna har samma volym, eftersom de respektive
halvornas ytor och vinklar är kongruenta.
Men de kan inte läggas ovanpå på varandra i det tredimensionella rummet, eftersom de är
spegelbilder av varandra.8

7

Geometry: Euclid and Beyond, Robin Hartshorne, Springer, Berkely, 2000, s.226.

8

Hartshorne, s. 227.
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Kort om bok 12 och Proposition 5
Uttömningsmetoden är en teknik som de klassiska grekiska matematikerna använde för att
bevisa resultat som idag skulle hanteras med hjälp av gränsvärden. Tekniken som är
tillskriven Eudoxus (408–355 f.Kr.) motsvarar en tidig form av integralkalkylen. Nästan allt i
Bok XII i Elementa rör denna teknik, bland annat beskrivs i sådana termer arean av en cirkel,
arean av sfärer och volymen av pyramider.

Nyckelresultatet finner man i den femte
propositionen för volymen av pyramider.
Tanken är att uttrycka figurerna som
unioner av ändligt antal delfigurer av lika
volymer, där var och en är lika med mer än
hälften av vad som är kvar efter att man tagit bort tidigare delar. På så sätt uttöms figurerna
och ur likhet av delarnas volym kan man dra slutsatsen att likheten av figurernas volymer.
Det sista steget kräver att man explicit använder Arkimedes axiom. Eftersom om de två
pyramiderna var olika, låt då uttömningsmetoden fortsätta ända tills resten är mindre än
skillnaden av respektive pyramider. Detta möjliggörs eftersom varje resterande del är
mindre än hälften av tidigare del, och genom att upprepa denna process erhålls en del
mindre än vilken som helst given kvantitet.9

Kritik av Euklides areadiskussion
Vi har tidigare sätt Euklides i proposition 35 introducera nya odefinierade begrepp för
”likhet med avseende på area” och ”likhet mellan figurer”. För att förtydliga listar vi hans
antaganden för likhet/lika nedan för framtida diskussioner.

1. Kongruenta figurer är ”lika”.
2. Summor av ”lika” figurer är ”lika”.
3. Om man tar lika från lika blir resultaten ”lika”.

9

Hartshorne, s. 228.
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4. Halvor av ”lika” figurer är ”lika”.
5. Det hela är större än delen.
6. Om kvadrater är ”lika” så är sidorna ”lika”

Egenskaperna som återfinns i punkterna 1,2 och 3 används i beviset för proposition 35.
Egenskaperna 4,5 och 6 används respektive för propositionerna 37,39 och 48 i bok 1 i
Elementa.

Wolfgang Bolyai var först ut med att byta ut Euklides parallellogramresonemang mot ett
annat.10 Bolyai inför begreppet ”ändligt lika” ytor d.v.s. ytor som kan delas upp i ändligt
många parvis lika kongruenta delar. Han visar att polygoner med samma area är ”ändligt
lika”. Ungefär samtidigt visar Gerwien att trianglar med samma bas och höjd kan delas upp i
samma antal parvis kongruenta delar. Han definierar även att polygoner är ”innehållslika”
om de kan sättas samman av parvis kongruenta delar.11 Ett strikt resonemang förs vidare
genom A, De Zolts.12 Han går så långt och försöker bevisa följande:
Om man delar upp en polygon genom räta linjer i flera delar och låter en enda del tas bort så
kan man inte täcka polygonen med det som återstår.

Hilberts behandling av area
Vi har tidigare sett hur Euklides baserat sin areateori genom att addera och subtrahera
kongruenta figurer från en given figur. Hilberts definition ”lika i innehåll” och det som följer i
det här avsnittet gav detta en formell grund och vidare kan resultatet tolkas med hjälp av en
area funktion.13 Låt oss stegvis gå igenom axiom, definitioner, satser och bevis Hilbert gav för
den solida behandlingen av area begreppet.

10

Tentamen Juventutem Studiosam in Elementa Matheseos Purae. introducendi, Marosvásárhely, 1832-33.
Det är i ett bidrag till detta verk som Wolfgangs son Janos epokgörande arbete om icke-euklidisk
geometri först publiceras.

11

Journal für die reine und angewandte Mathematik, (10), 1833.

12

Principio dell’ eguaglianza di poligoni, 1881.

13

Hartshorne, s. 196.
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Hilberts uppdelning av axiomen i sin ”Grundlagen der Geometrie” följer: 14


Incidensaxiomen



Anordningsaxiomen



Parallellaxiomet



Kongruensaxiomen



Arkimedes axiom

Hilbert gör en noggrann analys av sina axiom. Han visar genom att konstruera modeller där
vissa axiom gäller, men inte andra och att de är oberoende av varandra. Dessutom tar han
upp problemet om motsägelsefrihet och visar att axiomen har denna egenskap förutsett att
teorin för reella tal har den. I fortsatta diskussioner tillämpar vi ”lika i innehåll” för figurer.
Lite terminologi och definitioner för att göra diskussionen lite enklare följer.

Vi definierar triangeln
Låt delmängden av planet innehålla linjesegmenten AB, AC och BC vars sidor bildar triangeln
ABC som innehåller alla de inre punkterna för triangeln ABC. Varpå det inre, av triangeln ABC
är mängden av alla punkter som är på samma sida av linjen AB som C, AC som B och BC som
A. Två trianglar sägs vara icke-överlappande om inga av deras inre punkter är gemensamma.

Definition 1.1
En rätlinjig figur är en delmängd av planet som kan uttryckas som ett ändligt antal ickeöverlappande unioner av trianglar. Där en punkt D tillhör det inre av en figur P om det finns
en triangel ABC som är helt innesluten av P sådan att D tillhör det inre av triangeln ABC.
Två figurer sägs vara icke överlappande om de inte har några gemensamma inre punkter.
Notera att definitionen inkluderar alla interna punkter och kanter.15

14

Samtliga axiom finns i Hilberts ”Grundlagen der Geometrie”.

15

Hartshorne, s. 196.
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Proposition 1.1
Skärningen av två godtyckliga figurer är en figur. Unionen av två godtyckliga figurer är en
figur. Komplementet av en godtycklig figur inuti en annan figur är en figur. I synnerhet består
en figur av vilken godtycklig union av trianglar som helst. Den grundläggande iden är att
handskas med en triangel (ABC) i taget.16

Bevis: Låt linjen l skära triangeln ABC sådan att den ena
sidan av triangeln är en figur. Där är exempelvis BDE
en triangel och den andra sidan är en union av två
trianglar efter att linjen DC är dragen.

Definition 1.2
Två figurer

,

’ är ekvidekomposabla om det är möjligt att skriva om dessa som

icke-överlappande unioner av trianglar

där för varje i triangeln

Två figurer

16

,

är kongruent med triangeln

.

säg vara ”lika i innehåll”om det finns två andra figurer

Hartshorne, s. 197.
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,

där:

(1)

och

(2)

och

(3)

och

är icke-överlappande.
är icke-överlappande.
är ekvidekomposabla.
och

(4)

är ekvidekomposabla.

Proposition 1.2
Relationen för två figurer i Hilberts plan som är ekvidekomposabla är en ekvivalensrelation,
icke-överlappande unioner av ekvidekomposabla figurer är ekvidekomposabla.
Bevis: Relationen är uppenbarligen reflexiv eftersom
symmetrisk för att om

och

är ekvidekomposabel med

ekvidekomposabla, då är

och

och

ekvidekomposabla.

Vi ska nedan gå igenom delen som visar att relationen är transitiv.
Låt

där

och

är kongruenta trianglar för varje

Låt även

där

och

är kongruenta trianglar för varje . Nu måste vi visa att

.

och

är

ekvidekomposabla. För att genomföra detta behöver vi nu justera uppdelningen av

och

för att kunna uttrycka båda trianglarna som unioner av kongruenta trianglar.
För varje

beakta skärningen för

i

.

Den kan vara tom eller så kan den

innehålla punkter eller linjesegment. Vi bortser från dessa. När skärningen har ett icke-tomt
inre då har vi erhållit en figur. Denna kan omskrivas, som en union av trianglar.17

17

Hartshorne, s. 199.
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Låt nu

vara en förflyttning som tar triangeln

. Vi använder
finns inuti

för att förflytta trianglarna

till den kongruenta triangeln

till nya trianglarna

, så att

och varje

är kongruent med

.

På liknande sätt för varje , låt , vara en förflyttning som tar
triangeln

som

. Låt

och varje

till den kongruenta

. Då blir

är kongruent med

. Konstruktionen medför att

och

är

icke-överlappande trianglar och vi kan nu skriva

där

är kongruent med

Slutligen om

och

inte överlappar

och

för varje

. Således är

är ekvidekomposabla och
inte överlappar

Hartshorne, s. 200.
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ekvidekomposabla.

är ekvidekomposabla och om

, så är det klart att

ekvidekomposabla.18

18

och

och

och

är

Figurerna är ekvidekomposabla vilket innebär att de
kan bli uppdelade till kongruenta trianglar som även
är ekvikomplementära. Detta kan genomföras med
hjälp av kongruenta trianglar, om och endast om
dessa har samma area. Korset är alltså
ekvikomplementärt med kvadraten med samma
area som dessutom är ekvidekomposabla.19

Proposition 1.3
Relationen för två figurer i Hilberts plan vars innehåll är lika har följande egenskaper:
(a) Lika innehåll är en ekvivalensrelation.
(b) Ekvidekomposabla figurer har lika innehåll.
(c) Icke-överlappande unioner av figurer av lika innehåll har lika innehåll
(d) Om

och

innehåll, så har

, och om
och

och

har lika innehåll, och

och

har lika

, lika innehåll.

Lemma 1
Antag att

och

är ekvidekomposabla figurer och anta att

överlappande union av delfigurer
att
för

är en icke-överlappande unionen av
.

är uttryckt som en icke-

. Då finns det delfigurer
och

, och

och

,

Proofs from THE BOOK, Martin Aigner, Günter M. Ziegler, Springer, New York, 2010, s.53.
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sådan

är ekvidekomposabla

Bevis: Antag följande

19

av

där

och

är kongruenta trianglar för varje . Låt oss nu justera dekompositionerna som i

beviset för proposition 1.2. För varje betrakta skärningarna i
Vi kan skriva om varje union av trianglar som

Använd förflyttningarna

och för varje

och

.

för att transportera trianglarna och definiera

. Låt

Då uppfyller

,

kraven för lemmat.

Bevis av proposition 1.3 (a) Relationen för ”lika innehåll” är reflexiv och symmetrisk. Den icke
triviala delen är att visa att det är transitivt. Anta att figurerna och har ”lika innehåll”
och att

och

att

och

figurer

och

har ”lika innehåll”. Då finns det ekvidekomposabla figurer

och

sådan

är ekvidekomposabla. Och det finns ytterligare ekvidekomposabla
sådan att

är ekvidekomposabla.

och

Problemet är att medan samtliga unioner som nämnts ovan är icke-överlappande så kan det
hända att

och

överlappar. För att undvika detta tillämpar vi lemmat för de

ekvidekomposabla figurerna

och

och den första givna dekompositionen

för dessa. Därmed kan vi anta att trianguleringen av
uppstår ur separata
trianguleringar av och . När detta uppstår kan vi flytta till en annan position i planet
och ändå säga att
på ett sådant sätt att
Låt nu

är ekvidekomposabel med
och

vara en kongruent figur till

figur som är kongruent med

inte överlappar varandra. 20
som inte överlappar

som inte överlappar

ekvidekomposibilitet finner vi att

. Vi kan i synnerhet välja

eller

eller

och låt

vara en

. Därefter genom additiv

är ekvidekomposabelt med

samt att
är ekvidekomposabelt med
, ur detta följer enligt definition att
och
har ”lika innehåll” och därmed har vi slutfört beviset för (a).
20

Hartshorne, s. 201.
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,

Förklaringen för egenskapen (b) är trivial, däremot krävs det att man tillämpar lemmat för
att undvika överlappningar för (c) och (d).
Nu har vi definierat begreppet för ”lika innehåll” för rätlinjiga figurer i planet samt fastställt
tillräckliga egenskaper som täcker Euklides area resultat. Vidare uppfylls egenskaperna för
1, 2 och 3 nämnda tidigare i avsnittet på sida 8. Däremot håller inte den tidigare
diskussionen för att tillgodose egenskaperna för 4, 5 och 6. För detta behöver vi de Zolt’s
axiom.

Antonio de Zolt’s axiom
Den tidigare nämnda italienska matematikern de Zolt formulerade år 1881 axiomet som
följer.21
Om
har

är en figur som innesluts av figuren
och inte lika i innehåll.

och om

vars innehåll är icke tom då

Axiomet är en exakt formulering av Euklides femte antagande ”det hela är större än delen”
för innehåll. Däremot vill vi undvika att använda orden större eller mindre eftersom detta
antyder på att det finns en ordnad relation mellan figurer. Faktum är att en ordnad relation
för innehåll förekommer på grund utav beroendet till ( ).

Max Dehn
Max Dehn (1878 - 1952) växte upp i Hamburg och kom från en stor familj. Hans far, läkaren
Maximillian, gifte sig med Berta Raf Hirsch den 2:a maj 1867 och totalt fick de 9 barn. Dehn
gick på Wilhelmgymnasiet i Hamburg. Skolan specialiserade sig på universitetsförberedande
studier och detta ledde till att efter avslutade studier på Wilhelm, började Dehn på Freiburgs
universitet.
Dehn riktade in sig på matematikstudier, och kom även att studera på Universitetet i
Göttingen. Där kom han i kontakt med David Hilbert som kom att bli hans handledare och år
1900 doktorerade Dehn med sin avhandling som handlar om Saccheri-Legendres sats inom
den absoluta geometrin. Där han bevisade att det inte går att visa att summan av vinklarna i
en triangel är högst 180 grader utan att använda Arkimedes axiom.
21

Principio dell’ eguaglianza di poligoni, 1881.
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Samma år löste Dehn Hilberts tredje problem med ett exempel som bekräftade Hilberts
förmodan. Lösningen använder sig av ”Dehn invarianten” och blev publicerad på
Universitetet i Münster i slutet av samma år.22 På senare år har lösningen reviderats av bland
annat J.-P. Sydler 1965 och V. G. Boltianskii 1979.23
Som nydisputerad doktor var Dehn den förste att i samarbete med Poul Heegaard skriva om
systematiska utläggningar om topologi för Enzyklopädie der mathematischen
Wissenschaften (Encyklopedin för matematiska vetenskaper) år 1907, och han kom att
senare formulera viktiga problem inom gruppteori. Två av dessa är ordproblemet och
isomorfismproblemet vilka båda har djupa kopplingar till Euler, Gauss, Riemann, Möbius,
Betti och Poincaré och det som kallades "analys situs”.24 Innan vi avslutar med Dehn’s
invariant låt oss redogöra för gruppbegreppet.

Grupper
Grupper är en typ av algebraiska strukturer som infördes av Évariste Galois (1811 - 1832).
Galois var först med att verkligen förstå att den algebraiska lösningen för en ekvation
berodde på strukturen av en grupp av permutationer relaterade till ekvationen år 1831.25
Tillämpningsområdena för gruppteorin är bland annat talteori, kvantteori, geometri och
topologi. En grupp är en mängd med en operation som uppfyller några enkla villkor och kan
användas för att beskriva olika slags symmetrier.26

Definition 1.3
En grupp är en algebraisk struktur

med associativ komposition med ett neutralt

element och med en invers till varje element.

22

"Über den Rauminhalt", Math Ann 55, 1902, s. 465-478.

23

http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/~kersten/hilbert/prob3.html.

24

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Dehn.html.

25

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Development_group_theory.html#41.

26

Grupper, ringar, kroppar, Christofferson Stig, 1975, Liber, Lund, s. 54.
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Enligt definitionen är

en grupp om och endast om följande villkor (gruppaxiomen) är

uppfyllda:
(1)

är sluten med avseende på .

(2)

för alla

∈

(3) Det finns minst ett neutralt element i
för alla
∈

(4) Till varje

∈

.
, dvs sådant att

.

finns minst ett element

∈

, sådant att

Det första axiomet kan ibland uteslutas eftersom det kan anses vara en del av definitionen
av vad en binär operation är.
Det andra axiomet, associativiteten säger att vi kan utelämna parenteser när vi upprepar
gruppoperationen, med andra ord kan vi definiera sammansättning av en hel följd element.
Det tredje axiomet säger att det finns ett element, , som är neutralt för gruppoperationen.
Detta element kallas identitetselementet, och man kan visa att det bara finns ett sådant
element i en grupp.
Det fjärde axiomet säger att alla element i gruppen är inverterbara, d.v.s. för
så att

kan vi hitta

och

Man kan visa att varje element har en unik invers.
Ordningen för en grupp är antalet element i gruppen. Om gruppen är oändlig sägs den ha
oändlig ordning.27
En grupp

med kommutativ komposition är en abelsk (kommutativ) grupp

som ofta skrivs additivt, där det neutrala elementet betecknas med ett
som betecknas

28

och inversen till

Vi skall i nästkommande avsnitt definiera just en sådan grupp och se

hur den används i Dehn’s diskussion.

27

Christofferson, s. 55-57.

28

http://www.math.kth.se/~boij/5B1118/Material/kapitel13.pdf.

17

Dehn’s invariant
Problemet är att hitta två solida figurer av ”lika innehåll” som inte är ekvivalenta genom
sönderdelning även när man i efterhand lägger till andra figurer som är ekvivalenta genom
sönderdelning. För att visa att en viss sönderdelning är möjlig råder det att utföra
sönderdelning och visa att delarna är kongruenta. Däremot behöver vi nu visa att en viss
sönderdelning inte är möjlig och detta kräver en annan strategi.
I följande ordning kommer vi att diskutera och komma fram till Dehn’s lösning för
Hilberts tredje problem.
För det aktuella fallet ska vi definiera en abelsk grupp
vi ett element:

och för varje polyeder

, definierar

kallad Dehninvarianten av . Vi ska visa att av kongruenta figurer är densamma, samt att
är additiv såtillvida att
för figurerna ,
med
icke-överlappande inre. Detta medför att figurer som är ekvivalenta genom sönderdelning
eller komplementation, har samma invariant . Vi skall utföra en beräkning på av en
tetraeder som är skilt från noll och samt av en kub som kommer ha värdet noll. Genom
detta kommer tetraedern inte vara ekvivalent mot någon kub genom sönderdelning eller
komplementation. I nästa avsnitt definierar vi en grupp följt av ett lemma.

Definition 1.4
Låt

vara mängden av alla uttryck

där tillhör de reella talen
och
tillhör de reella talen modulo
modulo ekvivalens relationen som framställs av de två typer av operationer nämligen:

Vi definierar addition genom att addera ett uttryck till ett annat och erhåller därmed ett
längre uttryck där ordningen av termerna inte har någon betydelse. Vidare gäller att
additionen är associativ och kommutativ.29

29

Hartshorne, s. 233.
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Lemma 2
är en abelsk grupp.
Bevis: Vi ska visa existensen av en additiv identitet
Först noterar vi att för alla
,

och av additiva inverser.

med tillämpning av reglerna ovan. På liknande sätt kan man visa att

Låt nu

för alla

. Då gäller för alla

dvs den additiva identiteten är nu .
Givet,
får vi om vi adderar
att
att
en additiv invers. Således har vi att

dvs
är en abelsk grupp.

Definition 1.5
För en godtycklig polyeder i det Euklidiska rummet för de reella talen definierar vi
Dehninvarianten
för . Låt längden av varje kant i vara och vara den
dihedrala vinkeln (som är belägen mellan två plan).
Vi uttrycker i radianer med ett positivt heltal och reducerar med
hjälp av modulus . Vi kan nu definiera

där summan innefattar alla kanter av figuren .
Nedan följer ett exempel för en kub följt av en tetraeder.30

30

Hartshorne, s. 233.
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Exempel 1
Låt vara en kub vars kanter motsvarar längden . Där den dihedrala vinkeln mellan vilka
två godtyckliga plan i kuben motsvarar en höger vinkel som uppfyller

eftersom det finns 12 kanter med motsvarande längd . I grupp
operationer,

Så vi har

har vi följande

. Samma metod gäller för en godtycklig rektangulär parallellepiped.31

Exempel 2
Låt vara en regelbunden tetraeder av längd . Där
alla har samma dihedrala vinkeln , vilket ger

har sex kanter av längd

varpå

Vi kan beräkna vinkeln
genom att dra höjden för två
respektive ytor. Vi erhåller triangeln AHC med AC = och med
AH = HC =
, med höjden av en liksidig triangel. A står
vinkelrätt mot ytan BCD av tetraedern och möts i punkt K med
samma avstånd till A, B, C. Triangeln ABC har tyngdpunkten i K
och HK= HC. Av detta drar vi slutsatsen att

Vilket bestämmer vinkeln för .32 Senare visar vi att
i . I nästa proposition 1.4
redovisas egenskaperna för Dehn invarianten med tillhörande bevis.
31

Hartshorne, s. 234, fler exempel finns i referensen.

32

Proofs from THE BOOK, Martin Aigner, Günter M. Ziegler, Springer, New York, 2010, s.58.
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Proposition 1.4
Dehn invarianten har följande egenskaper.
(a) Om
(b) Om

och
och

är kongruenta då har vi att
.
har icke-överlappande inre, då har vi att

Bevis: Det första påståendet är uppenbart eftersom kongruenta figurer har kongruenta
kanter och kongruenta dihedrala vinklar sådan att längden för och måttet för vinklarna
är lika.
För det andra påståendet behöver vi visa att bidragen till är lika. Vid jämförelsen av
unionen
med de två bitarna
och
mängden av kanter till
och , på tre sätt:

Fall 1: En kant i

och

kan kanterna till

kan bli sammansatt till en kant i

detta fall för kanten i
kommer att bli summan
vinklarna i
och . Detta eftersom vi har att

i gruppen

. Vinkeln i
av

sålunda är bidragen till lika.

Fall 2: Två kanter av längden

i

och längden i

som har samma vinkel

kan sammansättas ände mot ände för att bilda en enda kant i
Eftersom

I gruppen

skilja sig från

, är således bidragen till lika.

21

.

Fall 3: Två kanter i

och

kan bli sammansatta sådan att de bildar

en yta. I detta fall finns det ingen motsvarande kant i
dihedrala vinklarna
kommer däremot att motsvara
och
eftersom

. De två
i kanterna

i och bidragen i förblir oförändrade. Det finns ytterligare möjligheter som i huvudsak är lika
fallen ovan. Vi ska avslutningsvis ta del utav Dehn´s lösning för Hilberts tredje problem med hjälp av
proposition 1.5 följt av lemma 3 och lemma 4.

Proposition 1.5
Det finn en tetraeder i det Euklidiska rummet kan inte bli sönderdelad och sammansatt till
en kub.
Bevis: Egenskaperna i proposition 1.4 ger följande. Två godtyckliga figurer som är ekvivalenta
genom sönderdelning måste ha samma Dehninvariant. Vi har tidigare sett att invarianten för
en kub är 0 och detta medför att det räcker med att visa att invarianten för viss tetraeder är
skild från noll. Detta är en konsekvens av följande lemma.

Lemma 3
Ett element av formen
multipel av
Bevis: Anta först

är noll om och endast om

sådan att

med

eller om

Vi har då att i

är en rationell

gäller,

Antag omvänt att
Vi ska nu definiera en grupphomomorfi nämligen
Betrakta som ett vektorrum över . Eftersom
är
ett en-dimensionellt
vektorrum till . Välj sedan ett kompletterande delrum , sådan att varje element
kan skrivas unikt som

där

och
med

. För ett godtyckligt element
och definierar nu

22

skriv varje

Vi måste först undersöka om är väldefinierad. Notera först att om
så gäller
dvs den är väldefinierad för (mod ). Nästa steg blir till att vi måste se om
motsvarar ekvivalensrelationen som användes för att definiera . Om

och

så följer

och

Däremot om

och

så har vi

Det följer att är väldefinierad.
Observera nu att
så
det att
i
, därav

33

Så om
vilket är det vi ville bevisa.33

Hartshorne, s. 237.
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i

följer

Lemma 4
Om

är en vinkel som motsvarar

, då är

inte en rationell multipel av .

För att visa detta kan man ge två stycken bevis varpå det första bygger på trigonometri och
det andra beviset har en konceptuell grund där man använder resultaten från Galoisteori om
cyklotomiska utvidgningar av .34

Slutsats
Hilberts fråga handlar egentligen om två olika tetraedrar med samma bas
och höjd. Man kan i själva verket konstruera två sådana tetraedrar, den ena med
Dehninvariant noll och den andra med Dehninvariant skild från noll, så de är varken
ekvikomposabla eller ekvikomplementerbara. Detta har vidarutvecklas av den schweiziske
matematikern Jean-Pierre Sydler som visar följande:
Att om två polygoner har samma volym och samma dehninvariant så är de
ekvidekomposabla.35

34

Hartshorne, s. 237.

35

Commentarii Mathematici Helveticae, Sydler. JP. 40, 43-80, 1965.
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