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“Geometry, like arithmetic, requires for 

its logical development only a small 

number of simple, fundamental 

principles.” 

David Hilbert 1  

Inledning 
I det antika Grekland lite efter Platon, men innan Arkimedes, samlade och förbättrade Euklides 

sina föregångares arbeten. Hans bok Elementa blev standarden för geometrin i den klassiska 

världen. Euklides Elementa har under mer än två tusen år ansetts som det främsta exemplet 

på den axiomatiska metoden. Men vid närmare läsning, finner vi att Euklides inte följer den 

strikt axiomatiska metoden så nära som man kan hoppas på. Till exempel det faktum att de 

två cirklarna i beviset av konstruktionen av en liksidig triangel, kommer att träffas i en punkt 

verkar självklart, men är inte bevisat. Eller metoden för ”superposition” som används i beviset 

av kongruenssatserna, kan inte motiveras från axiom. Den logiska grunden för geometri 

studerades i slutet av 1800-talet och ledde till en uppsättning axiom av Hilbert 1899. Hilberts 

axiom byggde inte bara en solid grund för att utveckla Euklides geometri utan innebar också 

att Euklides föreställningar om area begreppet och likhet mellan figurer omdefinierades. 

Men det fanns ett annat problem för den moderna läsaren av Euklides verk. Euklides använder 

inte tal i sin geometri. Till exempel när det gäller likhet i satsen som säger att 

parallellogrammer med samma bas och mellan samma paralleller är lika (Sats I.35), säger 

Euklides inte uttryckligen vad han menar med likhet, han bara adderar eller subtraherar 

kongruenta figurer i beviset. Dessutom använder han inte något tal för att mäta arean av en 

triangel. Så vi märker med förvåning att den berömda Pythagoras satsen inte innehåller några 

uppgifter om kvadraten på ”längden” på hypotenusan (ett tal) eller av kvadraterna 

av ”längderna” av de två sidorna av rätvinklig triangeln; snarare säger satsen att arean av 

kvadraten som bygger på hypotenusan är lika med summan av areor av kvadrater som bygger 

på sidorna. 

Hilbert visar hur metoder från modern algebra hjälper oss att förstå den klassiska geometrin 

och dess tillhörande problem. Till exempel, i sats (I.35), kan man formulera Euklides begreppet 

lika area baserad på addition och subtraktion av kongruenta figurer med lika innehåll och 

areafunktion. 

Denna studie avser att granska ovannämnda diskussioner i tre delar. Första delen handlar om 

areabegreppet i Euklides geometri. Andra delen berättar om kritik mot Euklidisk geometri. 

Sista delen handlar om hur Hilbert med hjälp av sitt moderna axiomsystem fixar logiska brister 

i Euklidisk geometri och även ger nya definitioner som ”lika innehåll” och ”areafunktion” för 

att relatera det Euklidiska areabegreppet till ett tal. Dessutom bevisas hur Hilbert använder 

dissektion som en praktisk metod för att definiera ekvivalenta figurer och deras egenskaper 

och ges ett bevis till Pytagoras sats med dissektion.  

                                                           
1 The foundation of geometry. David Hilbert and E.J. Townsend s.1 
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Del 1. Area i Euklidisk Geometri 

Euklides (325 - 265 f. Kr.) 

Euklides var en grekisk matematiker som var verksam i Alexandria i nuvarande Egypten vid 

tiden kring 300 f.Kr. Han är mest känd för verket Elementa2. I den sammanfattade han all den 

då kända geometriska kunskapen av matematiker som Platon, Aristoteles och Eudoxos som 

arbetade inom områdena geometri, logik och storheters förhållande och Euklides har använt 

mycket av deras kunskaper när han skrev Elementa. Verket är delat i 13 böcker, av vilka de sex 

första handlar om planfigurer och deras egenskaper, de tre följande om talteori och de fyra 

som återstår om irrationella tal och rymdgeometri. Verket användes som lärobok inom 

geometrin i över två tusen år.  

 

1-1. Euklidisk Geometri 

För 2315 år sedan utförde Euklides en fantastisk bedrift genom att samla och organisera i logisk 

sekvens alla befintliga fakta om geometri. Euklides var den första som sammanfattade den 

grekiska matematiken och sammanställde dem som det första axiomatiska systemet.3 Den 

första boken i Elementa består av 23 definitioner, 5 postulat, 5 gemensamma begrepp och 

48 satser med bevis. Euklides bygger sin geometri på fem allmänna grundsatser (Common 

Notions) och använder dem för att bevisa sina propositioner. Här nedan kommer de fem 

allmänna grundläggande satser som vi kommer att använda i vissa diskussioner: 

[C.N.1.] Storheter som är lika med en och samma storhet är sinsemellan lika. 

[C.N.2.] När man adderar lika storheter till lika storheter, så blir även summorna lika storheter. 

[C.N.3.] När lika storheter subtraheras från lika storheter, så blir även resterna lika storheter. 

[C.N.4.] Storheter som täcker varandra är lika stora. 

[C.N.5.] Det hela är större än sin del. 

 

                                                           
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Elementa 
3 Johansson L. ”Introduktion till vetenskapsteorin” (2003), Thales, s.18 

http://sv.wikipedia.org/wiki/265_f.Kr.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grekland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematiker
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alexandria
http://sv.wikipedia.org/wiki/Egypten
http://sv.wikipedia.org/wiki/300_f.Kr.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elementa
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1-2. Area begreppet i Euklides Geometri 

Area begreppet som vi känner till från gymnasiet binder 

ett tal till varje figur. T.ex. arean av en rektangel med 

sidorna a och b är talet ab eller arean av en triangel med 

basen b och höjden h är bh/2. Men i Euklides geometri 

finns inga siffror, då Euklides förklarar sitt areabegrepp 

och likhet mellan figurer på annat sätt. Till exempel 

enligt Pythagoras sats så gäller för en rätvinklig 

triangels sidor att ”Kvadraten på hypotenusan är lika 

med summan av kvadraterna på kateterna”. När han 

skrev ” Kvadraten på hypotenusan” i Elementa, menade 

han verkligen en kvadrat som byggs på hypotenusan och 

Euklides använde inget tal för visa detta och att bevisa satsen. Euklides förhållningssätt till 

area och använda en figur istället för att använda ett tal i Pythagoras sats ger oss en ny idé. Vi 

blir nyfikna att i stället för kvadraten av hypotenusan och de två andra sidorna bygga en annan 

figur på dem. Till exempel hur blir den om vi bygger liksidiga trianglar på hypotenusan och 

kateterna.  Nedanstående bilderna visar trianglar och halva cirklar som har används istället för 

kvadrater. Överraskande, finner vi att det fortfarande uppfyller Pythagoras satsen (beviset 

lämnar vi till läsaren). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1-3. Nytt likhets begrepp  

I Elementa inför Euklides ett nytt koncept av likhet mellan figurer. Enligt Euklides förväntas 

figurer vara lika som är lika i area eller innehållet, men de figurerna behöver inte vara av 

samma form. Euklides gav ingen särskild definition av area i Elementa, så för att förklara 

Euklides förståelse av areabegreppet och likhet I area, är det lämpligt att titta på några 

propositioner ur Elementa. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4tvinklig_triangel
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4tvinklig_triangel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvadrat_(aritmetik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotenusa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Katet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvadrat_(aritmetik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotenusa
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Proposition 35 ur första boken i Elementa:4(här införs det nya likhetsbegreppet) 

“Parallelograms which are on the same base and in the same parallels are equal 

to one another.” 

Låt ABCD och EBCF vara parallellogrammer på samma bas BC och mellan samma parallella 

linjer AF och BC. Då är ABCD lika med parallellogrammen EBCF. 

Bevis: 

ABCD är en parallellogram så AD är lika med 

BC. [Prop. 34] 

Av samma skäl är EF lika med BC. 

Alltså AD är lika med EF. [C.N.1]  

 

AE är lika med DF för att DE är gemensam. [C.N.2] 

Men AB är lika med DC. [Prop. 34] 

Därför är sidorna AE och AB lika med sidorna DF och DC respektive och vinkeln FDC är lika med 

vinkeln EAB.  [Prop. 29] 

Alltså är basen EB lika med basen FC och triangeln EAB blir lika med triangeln FDC. [Prop. 4] 

Låt DGE subtraheras från vardera; således är trapetsen ABGD lika med den trapetsen EGCF 

som kvarstår.     [C.N.3] 

Låt triangeln GBC adderas till varje; således är hela parallellogrammen ABCD lika med hela 

parallellogrammen EBCF. [C.N.2]     V.S.B. 

Med denna proposition visar Euklides vad likhet mellan figurer innebär.  

Likhet i den meningen att vara kongruent som tillämpas förut på linjer, vinklar och även 

trianglar, utvidgas nu utan att det sägs explicit till andra figurer. Euklides drar slutsatsen att 

figurer är lika som är lika i area eller innehåll men som inte behöver vara av samma form.  

För beviset av Proposition 35, använder Euklides bara de tre första allmänna grundsatserna. 

Först visar Euklides att trianglarna ABE och CDF är ”lika” enligt [C.N. 1]. Med hjälp av detta 

visar han vidare att när triangeln DGE subtraheras från trianglarna ABE och CDF erhåller vi de 

två trapetserna ABGD och EGCF som är ”lika” enligt [C.N. 3] Avslutningsvis adderas triangeln 

GBC till de båda ”lika” trapetserna var och för sig och vi erhåller de två parallellogrammerna 

ABCD och EBCF som även de är "lika" enligt [C.N. 2]. 

 

                                                           
4 Euclid, The Thirteen Books of the Elements. Vol.1 (1956) T.L. Heath.  s. 326 
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 Proposition 38 ur första boken i Elementa:5 

”Triangles which are on equal bases and in the same parallels are equal to one 

another.” 

 

Låt ABC och DEF vara trianglar på baser 

BC, EF och mellan samma paralleller BF 

och AD. Enligt propositionen är 

triangeln ABC lika med triangeln DEF. 

 

 

 

 

Bevis 

 Låt förlänga AD i båda riktningar. 

Från B dras BG parallellt med CA.   
[Prop. 31] 

Från F dras FH parallellt med ED.    
[Prop. 31] 

Då är figurerna GBCA och DEFH 

parallellogrammer och GBCA är lika 

med DEFH, för de är på samma baser 

BC och EF och mellan samma 

paralleller nämligen BF och GH.  [Prop. 

36] 

Dessutom är triangeln ABC hälften av parallellogrammen GBCA för att diametern AB halverar 

parallellogrammen.  [Prop. 34] 

Och triangeln FED är hälften av parallellogrammen DEFH för att diametern DF halverar 

parallellogrammen.  [Prop. 34] 

Alltså är trianglarna ABC och FED lika för att båda är hälften av lika figurer.  V.S.B. 

I beviset av [Prop. 38], använder Euklides bara de angivna propositionerna.  

 

 

                                                           
5 Euclid, The Thirteen Books of the Elements. Vol.1 (1956) T.L. Heath.  s. 333 
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Del 2. Kritik mot Euklidisk Geometri 

Trots Euklides obestridda förmåga, uppfyller hans geometri inte dagens krav på logisk 

stringens. Till att börja med, är tysta antaganden inte tillåtna i ett logiskt system; men Euklides 

gjorde en hel del bruk av dem. Till exempel använde han antagandet att en linje är oändlig i 

omfattning i några av sina bevis, men inget sådant antagande gjordes i hans axiom, inte heller 

var denna egenskap hos en linje en följd av hans andra axiom. Återigen, i hans bevis 

med ”superposition” antar han fakta som inte finns i axiomen. I beviset av kongruens av två 

trianglar som har två sidor och den inneslutna vinkeln i den ena lika med två sidor och vinkel i 

den andra, betraktar Euklides en triangel som flyttas för att täcka den andra. Han antog 

därmed underförstått rörelsen av figuren utan deformation, och ignorerade det faktum att 

punkterna är odefinierade element. Ett annat exempel är när Euklides konstruerade linjer och 

cirklar för att bevisa existensen av vissa figurer, antog han stillatigande existensen av 

skärningspunkterna. I en rigorös utveckling, måste förekomsten av dessa punkter antingen 

bevisas eller garanteras med hjälp av axiom.6  

 

2-1. János Bolyai (1802 - 1860) eller Johann Bolyai,  

Bolyai var en ungersk matematiker. Hans far och lärare, Farkas Bolyai, var själv en duktig 

matematiker och hade varit elev till den store tyske matematikern Gauss. Bolyai, kom till den 

radikala slutsatsen att det i själva verket var möjligt att ha konsistenta geometrier som var 

oberoende av parallellpostulat. I början av 1820-talet, utforskade Bolyai vad han kallade 

"imaginär geometri" (som nu kallas hyperbolisk geometri), geometrin av krökta ytor på ett 

sadelformat plan, där vinklarna i en triangel inte tillsammans blir 180° och uppenbarligen 

parallella linjer faktiskt inte parallella. I krökta rum, är det kortaste avståndet mellan två 

punkter a och b faktiskt en s.k. geodetisk 

kurva. I ett brev till sin far, förundrade sig 

Bolyai, "ur ingenting har jag skapat ett märklig 

nytt universum". Han dog i det fördolda 1860. 

Trots att han bara någonsin publicerat 24 

sidorna i ett appendix till en bok författad av 

hans far, lämnade Bolyai mer än 20,000 sidor 

av matematiska manuskript när han dog 

inklusive utveckling av en strikt geometrisk 

beskrivning av begreppet komplexa tal som 

ordnade par av reella tal)7. 

 

 

 

                                                           
6 Modern Geometry Claire Fisher Adler McGraw-Hill 1958. s.22-23 

7 http://www.storyofmathematics.com/19th_bolyai.html 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_people&usg=ALkJrhjNmOTxYQUr81kOV88Gdk767A4wAg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematician&usg=ALkJrhgNQWb4WIkq5mN6ke3EXFk9CT8cZQ
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2-2. Moritz Pasch (1843-1930) 
 
Om David Hilbert är fadern till modern geometri, så är Moritz Pasch dess farfar, för han var 

först med att svara på många av de frågor som uppkommit efter tillkomsten av den icke-

euklidiska geometrin. Pasch noterade att Euklides "definitioner" av hans vanliga begrepp, 

såsom punkt, linje och plan, inte var riktiga definitioner alls. Att påstå att en punkt är "det som 

inte har någon del "inte faktiskt identifierar vad en punkt är, för att man vet inte exakt vad 

som menas med en" del ". 

Varje försök att definiera ett begrepp i form av något mer grundläggande måste faktiskt 

resultera i en oändlig kedja av definitioner. Aristoteles såg detta, och på senare tid hävdade 

George Peacock och George Boole att vissa begrepp måste vara odefinierade. När dessa har 

identifierats, kan andra begrepp definieras i termer av dem. Men det återstod för Pasch att 

faktiskt brottas med denna fråga i förhållande till Euklides geometri. I modern geometri brukar 

dessa primitiva, odefinierade termer anses vara "punkt", "linje" och "plan". Pasch valde 

faktiskt "punkt", "linjesegmentet" och "plana avsnittet" som sina primitiva begrepp. 

Pasch gjorde sina iakttagelser i sitt banbrytande arbete, ”Vorlesungen über neuere 

Geometrie” (1882). I det säger han att axiom inte är "självklara sanningar", som hade varit 

konventionellt tänkande för två årtusenden; snarare, hävdade han att axiom gör påståenden 

om odefinierade termer och dessa är de enda påståenden som kan användas för att utveckla 

geometri. På sätt och ges odefinierade termer en betydelse implicit av axiom.  

Pasch var också den första att lägga märke till att Euklides i sitt bevis utnyttjat egenskaper om 

ordning utan att någonsin hänvisa till dem och utan att införa axiom om ordning.  

Pasch spelade en avgörande roll i utveckling av den axiomatiska metoden, ett centralt inslag i 

modern matematik. Den axiomatiska metoden kräver att alla antagande (axiom) för ett givet 

system (euklidisk geometri, till exempel) anges, och att alla som ska konstruera ett bevis inom 

systemet är begränsade till att bara använda dessa antaganden. Människor kan inte bara 

införa nya antaganden när det passar deras smak, t.ex. de som spelar baseboll kan inte ändra 

reglerna i mitten av ett spel. Det är inte bara att detta är "osportsligt;" det kan också vara 

vilseledande. 8 

 

                                                           
8 http://www.robertnowlan.com/pdfs/Pasch, Moritz.pdf 
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Del 3. Area i Hilberts Geometri 

Med den nya utvecklingen i icke-euklidisk geometri börjar matematiker att åter undersöka 

olika axiom, och det är inte förvånande att en samlad ansträngning gjordes av flera för att 

rätta till situationen när det gäller Euklides arbete och därmed sätta Euklidisk geometri på så 

stark grund som möjligt. Av försöken att inrätta en komplett uppsättning av axiom som 

euklidiska geometri kan härledas ur, var det mest framgångsrika förmodligen det som gjordes 

av den främsta matematikern i slutet av arton och tidiga nittonhundratalet, David Hilbert.9 

David Hilbert (1862 - 1943) 

År 1899 publicerade Hilbert Grundlagen der Geometrie (Foundations of Geometry). Hilberts 

axiom räcker med moderna krav på noggrannhet för att leverera grunden för Euklides 

geometri. Detta kom att innebära att även axiomatisera de argument där han använde 

intuition, och att ingenting sade om definitioner. Hilbert försvarar alltså med fastställande av 

det nya systemet av axiom Euklides Elementa, och ställer upp "Euklidisk" geometri som en 

rigorös matematisk disciplin. Dessutom analyserar han noggrant de problem som har brytt 

matematiker i århundraden, till exempel frågan om oberoende hos parallell postulatet.10 

Hilbert indelar sina axiom i fem grupper: incidensaxiomen, ordningsaxiomen, 

kongruensaxiomen, parallellaxiomen och kontinuitetsaxiomen. Den första gruppen av sju 

axiom etablerade sambanden mellan de tre grundläggande begreppen punkt, linje och plan. 

Hilberts andra grupp av axiom gjorde det möjligt för honom att definiera idén om ett 

linjesegment AB som den uppsättning punkter som ligger mellan de två punkterna A och B. 

Euklides själv hade underförstått egenskapen "betweenness", förmodligen på grund av 

"självklarhet" i diagrammen där de inträffade. Hilbert gjorde Euklides antaganden explicita 

genom att axiomatisera denna idé om "betweenness". Den tredje gruppen av axiom består 

endast av Hilberts version av parallellaxiomet: "i ett plan kan det dras genom vilken som helst 

punkt A, som ligger utanför en rät linje a, en och endast en linje, som inte skär linjen a". Den 

fjärde gruppen beskriver de grundläggande idéerna om kongruens. Minns att Euklides visade 

sin första kongruenssats med att "lägga" en triangel på den andra. Många ifrågasatte 

giltigheten av denna metod för överlagring, och det är av den anledningen som Hilbert listade 

sex axiom om den odefinierade termen kongruens. Hilbert sista uppsättning axiom innehåller 

två om den grundläggande idén om kontinuitet. Med andra ord, givet ett linjesegment och ett 

mått, finns ett heltal n sådant att n enheter av måttet ger ett linjesegment som är större än 

detta givna linjesegment. Slutligen säger Hilberts sista axiom i huvudsak att punkterna på 

linjen är i ett-till-ett korrespondens med de reella talen. Med andra ord finns det inga "hål" i 

linjen. Detta axiom besvarar invändning mot Euklides byggande av en liksidig triangel i 

Elementa, att det inte finns någon garanti för att de två konstruerade cirklarna faktiskt skär 

varandra. Enligt Hilberts axiom, kan inga punkter läggas till de två cirklarna, och därför kan de 

inte helt enkelt "passera" varandra.11

                                                           
9 Katz. s.867 
10 Hartshorne s.65 
11 Katz s. 868,869 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1862
http://sv.wikipedia.org/wiki/1943
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3-1. Lika innehåll 

Detta var en kort sammanfattning av Hilberts axiomsystem. Med antagandet att läsaren är 

bekant med Hilberts geometri i fortsättningen, kommer en beskrivning av axiom, terminologi 

och definitioner som kommer att användas i diskussionerna. 

Triangel.  

Delmängden av ett plan som innehåller linjesegmenten 

AB, AC och BC och alla de inre punkterna kallas för 

triangeln ABC.  

 

Inre av triangel 

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.  

 

Icke-överlappande trianglar 

Två trianglar sägs vara icke-överlappande om inga 

av deras inre punkter är gemensamma. 

Trianglarna ABC och DEF är icke-överlappande.  

 

Rätlinjig figur (eller figur för kort) 

En rätlinjig figur är en delmängd av planet som kan 

uttryckas som unionen av ett ändligt antal icke-

överlappande trianglar. 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.  

 

 

Icke överlappande figurer 

Två figurer sägs vara icke överlappande 

om de inte har några gemensamma inre 

punkter. OBS! Definition av en figur 

inkluderar alla dess kanter och inre 

punkter. 

Figurer P och Q är icke-övelappande. 

 

Figur P 
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Proposition 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 (plus linjesegmentet från dess 

insida) är en figur. I synnerhet är varje godtycklig finit union av trianglar en figur.  

Bevis  

Den grundläggande iden är att hantera en 

triangel i taget. Till exempel, om triangeln 

ABC skärs av linjen m då är den del av den 

triangel som ligger på ena sidan av linjen 

en figur. På en sida av linjen m ligger 

triangeln BDE och på den andra sidan av 

linjen m ligger en figur ADEC. Med ritning 

av linjen DC delas figuren ADEC i två 

trianglar. Alltså triangeln ABC blir union av 

tre trianglar ADC, CDE och BDE. 

 

Ekvidekomposabla figurer. 

 Två figurer P, P' är ekvidekomposabla om det är möjligt att skriva om dessa som icke-

överlappande unioner av trianglar, där för varje i triangeln Ti är kongruent med triangeln T'i .  

Låt P = T1 U T2 U … U Tn 

och P'= T'1 U T'2 U … U T'n.   

Om Ti = T'i för alla i så är P och P' ekvidekomposabla. 

Exempel 

Figur P är den icke-överlappande 

unionen av trianglar T1 till T4 och 

figur P' av icke-överlappande  

 trianglar T'1 till T'4. Dessutom 

gäller att: 

 

T1 är kongruent med T'1,    

T2 är kongruent med T'2, 

T3 är kongruent med T'3,  

T4 är kongruent med T'4, 

Figurer P och P' är unionen av kongruenta trianglar, alltså de är ekvidekomposabla. 

Figur P Figur P' 
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Figurer med lika innehåll 

  

Euklides hade ett nytt odefinierat likhetsbegrepp och i Proposition 35 i Elementa bevisade han 

att två parallellogrammer med samma bas och mellan samma paralleller är lika i denna mening. 

Hilbert använder begreppet ” lika innehåll” istället: 

Två figurer P och P' har lika innehåll om det finns två andra figurer Q, Q' där: 

(I) P och Q är icke-överlappande.  

(2) P' och Q' är icke-överlappande.  

(3) Q och Q' är ekvidekomposabla.  

(4) PUQ och P'UQ' är ekvidekomposabla.  

 

Exempel 

Låt ABDC och EFDC vara parallellogram på samma bas BC och inne i samma parallella linjer 

AF och BC. Bevisa att ABDC har lika innehåll som EFDC. 

 

Bevis  

Enligt Euklides bevis 

Proposition 35, är 

parallellogrammen 

ABDC lika med 

parallellogrammen 

EFDC.  

Nu, antag:  

P=ABCD och P’= CDFE  

och anta:  

Q=Q'= triangeln BGE.  

Då är P+Q och P’+Q’ unionen av kongruenta trianglar ACE och BDF och lika trianglar CDG och 

CDG. Alltså har ABDC och EFDC lika innehål. 
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Proposition 2  

Relationen för två figurer i Hilberts plan som är ekvidekomposabla är en ekvivalensrelation. 

Icke-överlappande unioner av ekvidekomposabla figurer är ekvidekomposabla.  

Bevis  

En ekvivalensrelation är en binär relation som är reflexiv, symmetrisk och transitiv. Relationen 

är tydligtvis reflexiv eftersom P är ekvidekomposabla med P. Relationen är symmetrisk för att 

om P och P’ ekvidekomposabla, då är P’ och P ekvidekomposabla. För att visa att relationen 

är transitiv måste vi bevisa att om P och P’ är ekvidekomposabla och om P’ och P’’ är 

ekvidekomposabla den P och P’’ är ekvidekomposabla.  

P och P’ är ekvidekomposabla: 

P = T1 U T2 U … U Tn 

   P’= T’1 U T’2 U … U T’n 

Där för varje i triangeln Ti är kongruent med triangeln T’i. 

P’ och P’’ är ekvidekomposabla: 

P’= S’1 U S’2 U … U S’n 

    P"= S"1 U S"2 U … U S"n 

Där för varje j triangeln S’j är kongruent med triangeln S"j. 

Nu måste vi visa att P och P" är ekvidekomposabla. För att utföra detta behöver vi nu justera 

uppdelningen av P och P" för att kunna uttrycka båda trianglarna som unioner av kongruenta 

trianglar. För varje i och j beakta skärningen för T’i ∩ S’j i P. 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. 

U’ijk  T’i ∩ S’j= 

Nu låt 𝜑𝑖 : Ti ⟶ T’i vara en förflyttning som tar triangeln Ti 𝑡𝑖𝑙𝑙 den kongruenta triangeln T’i . 

Vi använder 𝜑i för att förflytta trianglarna U’ijk till de nya trianglarna  

Uijk = 𝜑𝑖
−1 (U’ijk)  

som finns inuti Ti, så att: 

Uijk Ti = 
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och varje Uijk är kongruent med U’ijk  

På liknande sätt för varje j, låt 𝜓𝑖  vara en förflyttning som tar S’j till den kongruenta  

triangelns S"j. Låt U"ijk = 𝜓𝑗 (U’ijk). 

U"ijk Då blir: S"j = 

där varje U"ijk är kongruent med U’ijk. Konstruktionen medför att Uijk och U"ijk är icke-

överlappande trianglar och vi kan nu skriva:  

Uijk P = 

Uijk  P" = 

där Uijk är kongruent med U"ijk för varje i, j, k. Således är P och P" ekvidekomposabla. 

Slutligen om P’ och P är ekvidekomposabla och Q och Q’ ekvidekomposabla och om P inte 

överlappar Q och P’ inte överlappar Q’, så är det klart att PUQ och P’UQ’ är 

ekvidekomposabla. 

 

Proposition 3 

I Hilberts plan har relationen för två figurer vars innehåll är lika 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 Q ⊆ P och Q’ ⊆ Q’ och om Q och Q’ har lika innehåll, och P och P’ har lika  

innehåll, så har P – Q och P’ – Q’ lika innehåll. 

 

Hittills har begreppet "lika innehåll" för rätlinjiga figurer i planet definierats, och vi har 

fastställt tillräckliga egenskaper som täcker Euklides area resultat. Men för att komplettera 

Hilberts diskussion om hur man kan axiomatisera Euklides femte allmänna grundsats ” Det 

hela är större än sin del ” behöver vi Zolts axiom, som är en exakt formulering av detta. 

 

Z. Zolts axiom (1881) 

Om Q är en figur som innesluts av figuren P, och om P – Q har icke-tomt innehåll, då har P 

och Q inte lika i innehåll.  
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3-2. Areafunktioner 

I det här avsnittet kommer vi att relatera Euklides teori för area till det välbekanta begreppet 

av area som ett tal. För att göra det måste vi först definiera en areafunktion med önskade 

egenskaper och sedan diskutera om existens och entydighet av detta. Vi kommer att se att en 

areafunktion finns i ett Hilbert plan med parallellaxiomet (P). Vi kommer också se att existens 

av en areafunktion medför de Zolt’s axiom (Z). Dessa två resultat sedan kommer att lägga 

Euklides areateori på en stabil grund. I fortsättning behöver vi följande terminologi och 

definitioner. 

 

Definitioner 

Grupp  

En grupp är en algebraisk struktur (G,◘ ), där ◘ är en associativ komposition med neutralt 

element och med invers till varje element12.  

Enligt definitionen är (G, ◘) en grupp om och endast om följande fyra villkor (gruppaxiomen) 

är uppfyllda:  

1) För varje a och b i G är a ◘b ett bestämt element i G.  

2) (a ◘ b) ◘ c) = a ◘ (b ◘ c ) för alla a, b och c i G.  

3) Det finns (minst) ett neutralt element e i G, sådant att  

a ◘ e = e ◘ a för varje a i G. 

4) Till varje a i G finns (minst) ett inverst element a’ i G, sådant att  

a ◘ a’ = a’ ◘ a = e 

En grupp (G , ◘ ) kallas abelsk eller kommutativ, om dessutom gäller att ◘ är en kommutativ 

komposition, dvs. om  

a ◘ b= b ◘ a  för alla a och b i G. 

En algebraisk struktur har högst ett neutralt element. En grupp har alltså exakt ett neutralt 

element.  

Dessutom varje element a i en grupp har exakt en invers. Den betecknas vanligen a-1. Om 

man sätter a0 = e och a-p = (ap)-1 för varje positivt heltal p, gäller potenslagarna: 

an ◘ am = an+m  och (an)m = anm 

för alla element i gruppen och för alla heltal m och n.  

                                                           
12 Stig Chrisofferson, Yngve Domar s.162 
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Ordnad abelsk grupp 

En ordnad abelsk grupp är en abelsk grupp G, tillsammans med en delmängd P, vars element 

kallas positiva, som uppfyller13: 

(i) om a, b ∈ P, så gäller a+b∈P 

(ii) För varje a∈G, gäller ett och endast ett av följande gäller: a∈P; a=0; -a∈ P. 

Vi definierar a>b om a-b∈ P. 

Då har relationen > alla de vanliga egenskaperna: 

a) a>b och c∈G medför a+c>b+c 

b) a>b, b>c medför a>c 

c) a>b, c>0 medför a◘c>b◘c 

d) Om a och b tillhör G gäller exakt en av a>b, a=b, a<b 

 

Areafunktion 

En areafunktion på ett Hilbert plan är en funktion 𝓂, definierad på mängden P av alla figurer, 

med värden i en ordnad abelsk grupp G, så att14: 

(1) För varje triangel T, har vi 𝓂(T)>0 på G 

(2) Om T och T’ är kongruenta trianglar, så gäller 𝓂(T) = 𝓂 (T’) 

(3) Om två figurer P och Q inte överlappar varandra, så har vi: 

𝓂(PUQ) = 𝓂 (P) + 𝓂(Q) 

Vi kallar 𝓂(P) arean av figuren P, 𝑚𝑒𝑑 avseende på den givna areafunktion. 

Nästa proposition handlar om några egenskaper hos areafunktionen. 

 

Proposition 4 

Låt 𝓂 vara en areafunktion på ett Hilbert plan. 15 

(a) Om P är en figur med icke-tomt inre, så gäller 𝓂 (P)> 0. 

(b) Om P och P’ är ekvidekomposabla figurer, så gäller 𝓂(P) = 𝓂 (P’). 

                                                           
13 R. Hartshorne s.205 
14 R. Hartshorne s.205 
15 R. Hartshorne s.206 
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(c) Om P och P’ är figurer med likainnehåll, så gäller 𝓂(P) = 𝓂 (P’). 

(d) Om en figur Q finns i en figur P, och P - Q har icke-tomt inre, så gäller 𝓂(Q) < 𝓂(P).  

I synnerhet, P och Q kan inte ha lika innehåll, så (Z) är uppfyllt. 

 

Bevis  

(a) Om vi uttrycker figuren P som en union av trianglar Ti, framgår det av definitionen av 

areafunktion att 𝓂 (P) = ∑ 𝓂(Ti), och varje 𝓂 (Ti)> 0, så 𝓂 (P) >0. 

(b) Detta följer av att kongruenta trianglar har lika stor areafunktion. 

(c) Om P och P’ har lika innehåll, så finns det figurer Q och Q’ som är ekvidekomposabla och 

inte överlappar med P och P’, respektive, så att PUQ och P’UQ’ är ekvidekomposabla. 

Därför följer att 𝓂(Q) = 𝓂 (Q’) och 𝓂(PUQ) = 𝓂(P’UQ’). Med användning av additivitets 

egenskapen och subtraktion i gruppen G, vi finner att 𝓂(P) = 𝓂(P’). 

(d) Skriv P = Q U (P-Q).  Eftersom P-Q har icke-tomt inre gäller, 𝓂(P-Q)>0. Därmed av 

additivitet, 𝓂(Q) < 𝓂(P). Det följer från (c) att P och Q inte kan ha lika innehåll. Med andra 

ord, de Zolt’s axiom (Z) gäller. 

 

Sats 

l ett Hilbertplan med (P)16, finns ett areafunktion 𝓂, med värden i den additiva gruppen av 

aritmetiska segmentet F, som tillfredsställer och unikt bestäms av följande ytterligare 

villkor17: 

För varje triangel ABC, närhelst vi 

väljer en sida AB att vara basen och låt 

den ha längden vara b∈F och låt h vara 

längden på en höjd som är vinkelrät 

mot basen, så har vi: 

𝓂(ABC)= 
1

2
 bh. 

 

                                                           
16 dvs med parallellaxiomet 
17 R. Hartshorne s.206 
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Lemma18 

I ett Hilbertplan med (P) låt ABC vara en 

godtycklig triangel. Låt b vara ett val av 

bas, med motsvarande höjd h, och låt b’ 

vara ett annat val av bas, med höjden 

h’. Arean av triangeln beräknas såhär: 

𝓂 ( ABC) = 𝓂 (P) = 
1

2
 bh = 

1

2
 b’h’ 

Bevis 

Låt ABC vara triangeln, med: 

b= BC, och h= AD, b’ = AC, h’ =BE. 

De två rätvinkliga trianglarna ADC och BEC har vinkeln vid C gemensamt; därmed är alla tre 

vinklar lika, vilket medför att trianglarna är likformiga. Av detta följer att förhållandena 

mellan motsvarande sidor är lika, så: 

ℎ

𝑏’
 = 

ℎ’

𝑏
 

då följer: 

𝓂 (P) = ∑1/2 (bi• hi) 

Detta bevisar att 𝓂 av en triangel är oberoende av vilken sida vi väljer som bas. 

 

Lemma19  

Om en triangel T delas upp i mindre 

trianglar Ti på något sätt (men 

fortfarande ett ändligt antal), då är 

areafunktionens värda på den 

stora trianglar lika med summan 

av dess värde på de små 

trianglarna: 

𝓂 (T) = ∑ 𝓂(Ti)  

Detta bevisar att areafunktion i en 

triangel är oberoende av 

triangulering som har valts. 

                                                           
18 R. Hartshorne, s.207 
19 R. Hartshorne, s. 207 
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Lemma20 

Areafunktion i en figur är oberoende av vilken sätt triangulering som har valts. 

Exempel: 

På bilden är femhörningen ABCDE uppdelad i trianglar på två sätt: 

T1=ABC, T2=AEC, T3=CDE 

T’1=ABE, T’2=BCE, T’3=CDE 

𝓂(ABCDE)= ∑ 𝓂(Ti)   (1) 

𝓂 (ABCDE)= 𝓂  (T1) + 𝓂  (T2) +  𝓂  (T3)  

  

Där: 

𝓂 (T1)= 𝓂 (ABC) = 𝓂 (BCS) +𝓂 (BAS) 

𝓂 (T2)= 𝓂 (AEC) = 𝓂 (ECS) +𝓂 (EAS) 

𝓂 (T3) = 𝓂 (CDE) 

 

Så: 

𝓂 (ABCDE)= 𝓂 (BCS) +𝓂 (BAS) + 𝓂 (ECS) +𝓂 (EAS) + 𝓂 (CDE)  

𝓂 (ABCDE)= (𝓂 (BAS) +𝓂 (EAS)) + (𝓂 (BCS) +𝓂 (ECS)) + 𝓂 (CDE)  

𝓂 (ABCDE)= 𝓂 (ABE) + 𝓂 (BCE) + 𝓂 (CDE)  

Och: 

𝓂 (ABE)= 𝓂 (T’1) 

𝓂 (BCE)= 𝓂 (T’2) 

 𝓂 (CDE) = 𝓂 (T3)= 𝓂 (T’3) 

Alltså: 

𝓂 (ABCDE)= 𝓂 (T’1) + 𝓂 (T’2) + 𝓂 (T’3) = ∑ 𝓂(T’i)  

𝓂 (ABCDE)= ∑ 𝓂(T’i)      (2) 

Från (1) och (2) följer: 

∑ 𝓂(Ti) = ∑ 𝓂(T’i)  

 

                                                           
20 Hartshorne s. 210 
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Proposition 5 

I ett Hilbertplan med (P), låt 𝓂 vara areafunktionen som uppfyller villkoren i satsen på sida 17. 

Då följer att två figurer P och Q har lika innehåll om och endast om 𝓂(P) = 𝓂(Q) 21.  

 

Bevis:  

 

 

Proposition 4 ger att om P och Q har samma innehåll så är 𝓂(P) = 𝓂(Q).   

Anta nu at 𝓂(P) = 𝓂(Q).  

Vi börjar med fallet då P och Q är trianglar. Sats 44 i Elementa, bok 1, visar att vi kan hitta två 

rektanglar med ena sidan 1 som har lika innehåll som P respektive Q, kalla rektanglarna P’ 

och Q’. Om P’ har sida 1 och a och Q’ har sida 1 och b får vi att:  

𝓂 (P’) =1. a =a, och 𝓂 (Q’) =1. b =b. 

Så 𝓂 (P)= 𝓂 (Q) ⟹  𝓂  (P’) = 𝓂  (Q’) ⟹a=b. Då är rektanglarna kongruenta och har lika 

innehåll. Resultatet för godtyckliga figurer följer efter triangulering.  

OBS! Således i ett Hilbert plan med (P), är teorin om innehåll svarande mot i huvudsak 

areateorin som ges av areafunktion. Så, vi kan omformulera Euklides areateori i termer av 

areafunktion. 

 

                                                           
21 R. Hartshorne s.211 
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3-3. Dissektion22 

Euklides har baserat sin areateori på addition och subtraktion av kongruenta figurer. Detta 

begrepp är formaliserat genom Hilberts definition av ”lika innehåll”, som även kan tolkas med 

hjälp av en areafunktion. Medan begreppet ”innehåll” ger en god allmän teori, kan man klaga 

på att det inte är praktiskt, i den meningen att om två figurer har samma innehåll, vet man 

inte hur mycket måste tillsättas för att göra dem ekvidekomposabla. Detta leder till det 

praktiska problemet om dissektion: 

Givet två figurer, hitta en effektiv uppdelning av den första som icke överlappande union av 

mindre figurer, inte nödvändigtvis trianglar, som kan återmonteras till den andra.  

Svaret till problemet kan formuleras så här. En dissektion existerar om och endast om de två 

figurerna är ekvidekomposabla. I det här fallet kommer vi också säga att en figur kan 

dissekteras till den andra, eller så kan man säga att de är likvärdiga med dissektion. Vi börjar 

detta avsnitt med några allmänna dissektioner. Sedan kommer vi bevisa satsen, uppkallad 

efter Bolyai-Gerwien, att i ett Arkimedes plan, är vilka två figurer som helst som har lika area 

likvärdiga med dissektion. På sist kommer vi bevisa att Pythagoras sats, som Euklides bevisade 

med ”innehåll”, också är sann i starkare mening av dissektion. 

Proposition 6 

I ett Hilbertplan med (P), kan alla trianglar dissekteras till en parallellogram23. 

Bevis 

Låt ABC vara en triangel. Låt D vara mittpunkten av 

AC. Rita linjer genom D parallell till BC och genom C 

parallell med AB, som skär varandra i F. Då är 

trianglarna ADE och CDF kongruenta (ASA). Så 

triangeln ABC är dissekterad in i parallellogrammen 

BCFE. 

Proposition 7 

Varje parallellogram kan dissekteras till en rektangel. 24 

Bevis  

Låt ABDC vara den givna parallellogrammen. Rita 

höjder från C och D till sidan AB, med fotpunkter E 

och F. Triangeln ACE är kongruent med triangel 

BDF. Så parallellogrammen ABDC är dissekterad till 

rektangeln CDFE. 

                                                           
22  Harthorne s. 212 
23  Harthorne s. 213 
24  Harthorne s. 212 



Areabegreppet från Euklides till Hilbert 
 
 

23 
 

Proposition 8 

Given en rektangel ABDC, och givet ett segment AE sådant att: 

 AB<AE< 2AB, kan rektangeln ABDC dissekeras till en rektangel med en sida som 

är lika med AE. 

Bevis 

Utgå från rektangeln ABDC och punkten E. Låt C och E 

förbindas och möta BD i F och GL i K. Låt G väljas på AC så 

att CG ≅ BF. Konstruera rektangeln AEGH, och låt L vara 

skärnings punkt av DB och GH. På grund av parallella linjer, 

är vinklarna vid C och F lika. Och CG är lika med BF genom 

konstruktion, så med (ASA), är triangel CGK kongruent 

med triangeln BFE. Av detta följer att: GK ≅ BE, och genom 

subtraktion, CD ≅ AB ≅ KH. Nu med (ASA) igen, är triangel 

CDF kongruent med triangeln KHE. Genom [C.N.3] 25  är 

figuren CDLK kongruent med figuren LHEF och vi har två 

kongruenta trianglar CGK och BFE. Av detta följer att rektangeln ABDC och rektangeln AEHG 

innehåller kongruenta figurer så rektangeln ABDC är ekvidekomposabla med rektangeln AEHG. 

Detta ger en dissektion av rektangeln ABDC i rektangeln AEHG, som erfordras. 

 

Proposition 9 

Anta Arkimedes axiom.26 

 Givet en godtycklig rektangel ABCD och givet ett godtyckligt 

segment EF, det finns en rektangel EFGH ekvivalent med ABCD 

genom dissektering. 

Bevis 

Givet en godtycklig rektangel, kan vi genom att skära den i hälften och återmontera de två 

halvorna längs de andra sidorna, dissektera originalrektangeln till en ny rektangel med halva 

höjden och två gånger basen av den ursprungliga. Nu med Arkimedes axiom, efter fördubbling 

eller halvering AE ett ändligt antal gånger, vi kan anta AB< EF <2AB. Sedan tillämpar vi (24,4) 

för att få en rektangel EFGH som har en sida lika med EF och med lika area med ABCD. 

 

 

                                                           
25 När lika storheter subtraheras från lika storheter, så blir även resterna lika storheter. 

 
26 Givna linjesegmenten AB och CD, finns ett naturligt tal n sådana att n kopior av AB sammanfogade kommer 
att vara större än CD. 
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Exempel 
 

Vi har rektangeln EBCD med EB=1 och BC= 10. Givet EF=5, hitta rektangeln EFGH som har lika 

area med EBCD.  

 

Lösning  

Genom att skära EBCD i hälften och 

återmontering av de två halvorna längs de andra 

sidorna, dissekterar vi originalrektangeln EBCD 

till den nya rektangeln ENOP, med halva höjden 

(PE=5) och två gånger basen av den ursprungliga 

(EN=2). För att använda Proposition 9 krävs att:  

EB< EF <2EB 

men vi har 1 <  5 ≮ 2 så behöver vi upprepa 

halvering av höjden av nya rektangel och 

dubblering av basen och genom detta 

dissekterar vi rektangeln ENOP till den nya 

rektangeln ERST. Basen av ny rektangel blir 4. 

Med basen ER=4 har vi olikhets villkoret: 

(ER< EF <2ER)som 4< 5 <8 

Vilken bevisar att kravet är uppfyllt.  

Alltså med användning av Arkimedes axiom (med 

n=2) har vi hittad rektangeln ERST med basen 4 

och höjden EM=(10/2)/2=2,5 som kan 

dissekteras enligt proposition 9 till 

ekvidekomposabla rektangeln EFGH: 

  

Låt T och F förbindas och TF möta RS i U. Låt H 

väljas på ED så att HT ≅  RU. Konstruera 

rektangeln EFGH, och låt L vara skärningspunkten av RS och GH och K vara träff punkten av 

GH TF.  

På grund av parallella linjer, är vinklarna HTK och RUF lika. Och vi hade HT ≅ RU genom 

konstruktion, så med (ASA), är triangel KTH kongruent med triangeln RUF. Av detta följer att: 

HK ≅ RF, och genom subtraktion, TS ≅ KG. 

Nu med (ASA) igen, är triangel TSU kongruent med triangeln KGF. Genom [C.N.3]27 är figuren 

TKLS kongruent med figuren LUFG. Dessutom hade vi två kongruenta trianglar TKH och RFU, 

av detta följer att rektangeln ABDC och rektangeln AEHG innehåller kongruenta figurer så 

rektangeln ABDC är ekvidekomposabel med rektangeln AEHG. Detta ger en dissektion av 

rektangeln EBCD till rektangeln EFGH, som erfordras. 

                                                           
27 När lika storheter subtraheras från lika storheter, så blir även resterna lika storheter. 
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Sats (Bolyai, Gerwien) 

I ett Hilbertplan med (P) och (A), låt 𝓂 vara areafunktion. Då är två figurer P och Q ekvivalenta 

med dissektion om och endast om de har samma area.  

Bevis 

Anta figurerna P och Q har lika area, 𝓂(P)= 𝓂(Q). Vi visade att P kan dissekteras till en 

rektangel med sidorna 1, a och Q kan dissekteras till en rektangel med sidorna 1, b. Så, 

𝓂(P)=𝑎 och 𝓂(Q)=b, det följer att a=b och rektanglarna är lika. sålunda av transitivitet av 

ekvidekomposablatet, kan P dissekteras till Q. 

 

Proposition 10 

Anta (E). Låt, ABCD vara en rektangel med sidorna a = AB och b = AC som uppfyller a≤b≤4a. 

Då finns det ett segment c = AE att rektangeln ABDC kan dissekeras in i en kvadrat med sidan 

AE. 

Bevis 

Först, bilda ett segment med längden a + b, låt 

O vara dess mittpunkt, rita en cirkel med 

centrum O som passerar segmentets 

ändpunkter. Låt c vara segmentet som är 

perpendikulär mot a+b i H och möter cirkeln i 

punkten R. Eftersom vinkeln i en halvcirkel är en 

rät vinkel, är vinklarna ∝ och 𝛽  i 

cirkeldiagrammet lika. 

Nu, anta att ABCD är given rektangel med a= AB, b=AC. Låt 

c= AE vara sidan av rektangeln AEFG. Rektangeln PHR är 

kongruent med rektangeln ABG (SAS) då vinkeln ∝ i båda 

trianglarna är kongruenta. Vinklarna ∝ och 𝛽 är lika så GB 

och DE är parallella. Det följer att DGBM är en 

parallellogram och därifrån DG ≅  MB. Då är trianglarna 

DGK och MBE kongruenta. Då GK ≅BE, följer av detta att: 

LF ≅ GK. 

Nu med (ASA) är triangel DCM kongruent med triangeln 

KFE. Genom [C.N.3] är figuren KLCD kongruent med figuren 

LMEF. Alltså rektangeln GLCD och rektangeln BEFL är 

ekvivalenta. Det följder att rektangeln ABCD är ekvivalent 

med kvadraten AEFG. Detta betyder att rektangeln ABCD är 

dissekterad till kvadraten AEFG som erfordras. 
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Ett bevis till Pythagoras sats genom dissektion 

 

Nu låt oss titta på Pythagoras sats. Euklides bevis visar att unionen av kvadraterna på benen i 

rätvinklig triangel har lika innehåll med kvadraten på hypotenusan. Det finns flera direkta bevis 

på Pythagoras sats med dissektion. Låt oss betrakta beviset som gavs av Thabit b. Qurra (826-

901 e.Kr.). 

I ett Hilbertplan med (P), kan unionen av kvadraterna på benen i rätvinklig triangel dissekteras 

i kvadraten på hypotenusan. 

Bevis 

Låt ABC vara de ursprungliga triangeln.  

Låt ACGF vara kvadraten på AC och låt 

ABED vara kvadraten på AB.  

Strukturera kvadraten EKGH.  

Anta MD ≅ BC och rita MD på AD.  

Rita ML vinkelrät mot AD. De tre 

trianglarna ADF, FGH och CKG är 

kongruenta med den ursprungliga 

triangeln ABC, och kvadraten EKGH är 

kongruent med kvadraten på BC. 

Nu, kvadraten på hypotenusan ACGF är 

dissekterad i fem figurer: 1, 2, 3, 4, 5. 

Kvadraten på AB är dissekterad i: 1’, 3’, 5. 

Kvadraten på BC är dissekterad i: 2’, 4. 

Medan 1≅1’, 2≅2’ och 3≅3’ då unionen av kvadraten på AB och kvadraten på BC har lika 

innehåll som kvadraten på AC. V.S.B. 
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Slutsats 

Euklides baserade sin areateori på att addera och subtrahera kongruenta figurer till/från en 

given figur. Han definierade inte detta nya begrepp av likhet och antog bara sex egenskaper 

liknande till den allmänna grundsatser. 

Hilbert definierade begreppet "lika innehåll" och gav detta en formell grund med hjälp 

av ”areafunktion” för att relatera Euklides begrepp av area till ett tal som vi använder i modern 

geometri. Han definierade en areafunktion med önskade egenskaper och bevisade att 

relationen mellan lika innehåll och lika area är en ekvivalensrelation (symmetriskt, reflexiv och 

transitiv). 

Begreppet ”innehåll” gav en god allmän teori, men opraktisk, man visste inte hur mycket 

måste tillsättas i en figur för att göra det ekvidekomposabla med det andra. Hilbert löste det 

praktiskt med dissektion. Han bevisade aven med Bolyai-Gerwiens sats att: 

I ett Hilbertplan med (P) och (A), låt 𝓂 vara areafunktion. Då är två figurer P och Q ekvivalenta 

med dissektion om och endast om de har samma area. 

Med kombination av resultatet av Bolyai-Gerwiens sats och relationen mellan lika innehåll och 

lika area, kommer Hilbert till slutsatsen som relaterar begreppet ”lika innehåll” 

och ”ekvidekomposablatet”: 

”I ett Hilbertplan med (P) och (A), har två figurer P och Q lika innehåll om och 

endast om de är ekvidekomposabla.” 
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