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Sammanfattning
Den här uppsatsen presenterar Picks sats, matematiska bevis för de olika fall
satsen kan appliceras på, samt några exempel på tillämpningar av satsen. Den
huvudsakliga källan till innehållet är en artikel från 2003 skriven av Tom Davis.
Artikeln i sin helhet går att finna på Davis hemsida, se referenslistan. Innan det
matematiska innehållet presenteras, inleds uppsatsen med en kortare biografi om
huvudmannen i fråga, Georg Pick, vilkens främsta källa är MacTutor arkiv för
matematikhistoria.
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1. Biografi
Georg Pick föddes 1859 i Wien, Österrike, in i en judisk familj. Georgs far utbildade
honom i hemmet tills han fyllde 11, då han fortsatte sin utbildning på
Leopoldstaedter Communal Gymnasium. Fem år senare var han redo för
universitetet endast 16 år gammal. Där studerade han matematik och filosofi och
redan efter ett år publicerade han sin första matematiska uppsats. 1879, 20 år
gammal, tog han sin examen och blev då också kvalificerad för att undervisa. Ett år
senare fick han en doktorsexamen tack vare sin avhandling Über eine Klasse
abelscher Integrale. Pick hade som mål att börja föreläsa på universitetet i Prag,
men för detta krävdes en habilitation thesis1. Vilket han snabbt avklarade och fick
rätten att föreläsa med avhandlingen Über die Integration hyperelliptischer
Differentiale durch Logarithmen år 1881. Han fortsatte sin karriär i Prag och blev
befordrad till extra professor i matematik år 1888, och professor år 1892. 1910
blev Pick en av de utvalda som bildade den kommitté som kom att besluta om
Einsteins anställning vid universitetet i Prag. Det visade sig att under det år
Einstein spenderade i Prag, blev de två mycket goda vänner. Vid 68 års ålder gick
Pick i pension och återvände till sin hemstad Wien. Han kunde dock inte stanna
länge, då detta var under tiden för andra världskriget. I mars 1938 blev han
tvungen att återvända till Prag på grund av tyskarnas annektering av Österriket.
Det dröjde inte länge innan tyskarna tog sig vidare till Prag, och 1941 öppnades ett
koncentrationsläger och judiskt getto i Theresienstadt2, några mil norr om Prag.
Hit skickades äldre, krigsveteraner eller nationellt och internationellt kända judar,
Pick var en av dem. Den 13 juli 1942 anlände Pick till lägret, och avled där endast
två veckor senare, 82 år gammal.
Trots hans tragiska öde lever hans bidrag till matematik kvar. Hans matematiska
arbeten och bidrag är spridda över områden som linjär algebra, integralkalkyl,
funktionsanalys och geometri. Det bidrag som han däremot oftast förknippas med
är just ämnet för den här uppsatsen, Picks sats, eller Pick’s Theorem. Satsen dök
upp första gången i hans text Geometrische zur Zahlenlere år 1899. Resultatet fick
inte särskilt mycket uppmärksamhet i samband med publiceringen. Det var först
70 år senare som den fick sin plats i rampljuset. Steinhaus, en österrikisk
matematiker, inkluderade den i sin berömda bok Kaleidoskop der Mathematik3.
I Picks originalarbete går att läsa följande

1

En postdoktoral avhandlig som krävs för att få föreläsa vid ett tyskt universitet.
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005424
3
Steinhaus, H., Kaleidoskop der Mathematik, 1959
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”Målet är nu att ställa den elementära talteorin på en geometrisk bas,
men en till synes enkel, men älskvärd areaformel för polygoner, vilka
befinner sig i ett gitter.”4

2. Introduktion
Picks sats är en sats som erbjuder en smidig metod för att räkna ut arean på enkla
så kallade, gitterpolygoner. Med gitter, avses i den här uppsatsen, en uppsättning
ordnade punkter. Till exempel ett koordinatsystem i planet, där alla koordinater
(𝑥, 𝑦), med 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ+ , utgör gitterpunkterna. Ordet enkel i enkel polygon syftar till
en polygon som inte har några hål och vars kanter inte korsas. Att en polygon
kallas för enkel medför inte att den på något sätt är tekniskt enkel att konstruera
eller utföra beräkningar på. En enkel polygon skulle kunna ha miljontals hörn eller
kanter. För att få definieras som en gitterpolygon måste polygonens alla hörn
befinna sig på gitterpunkter. Alla polygoner som omnämns i uppsatsen är
gitterpolygoner.
Det enda som krävs för att beräkna något med hjälp av Picks sats är grundläggande
kunskaper inom algebra och geometri. Man kan tänka sig satsen uppbyggnad som
följer i nästa stycke.

2.1

Inledande exempel

För att demonstrera hur Picks sats fungerar följer här några inledande exempel.
Låt 𝐼 vara antalet inre punkter i polygonen 𝑃, och låt 𝑅 vara antalet randpunkter,
de punkter som ligger på
polygonens kanter. Låt också
𝐴(𝑃) vara arean av polygonen 𝑃.
Utan att genomföra några exakta
beräkningar kan man tänka sig
att arean för polygonen skulle
kunna uppskattas vara det
detsamma som antalet inre
punkter. Polygonen ska i det
fallet vara betydligt större än
någon av de som illustreras i de
olika figurerna i denna uppsats.
För en ännu bättre uppskattning
kan man tänkas tillägga hälften
4

http://www.biodiversitylibrary.org/item/50207#page/327/mode/1up
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av alla randpunkter, eftersom de kan sägas vara hälften inne i, hälften utanför,
polygonen. Utifrån dessa antaganden kan en formel för arean ställas upp, alltså
följande, arean kan approximeras genom 𝐼 + 𝑅 ⁄2.
I figuren illustreras polygon A-E. Alla dessa polygoner kategoriseras som enkla, de
har inga hål och deras kanter korsas inte.
Polygon 𝐴 har noll inre punkter och fyra randpunkter, det betyder att
approximationen för arean blir
𝐴(𝐴) = 𝐼 + 𝑅 ⁄2
𝐴(𝐴) = 0 + 4⁄2
𝐴(𝐴) = 2
I figuren syns det tydligt att detta inte stämmer. Den egentliga arean är ju ett, inte
två. Fortsätter man räkna på de övriga figurerna på samma sätt syns snart ett
mönster.
𝑩: 𝐼 = 0, 𝑅 = 3, 𝐼 + 𝑅 ⁄2 = 3⁄2 , 𝐴(𝐵) = 1⁄2
𝑪: 𝐼 = 6, 𝑅 = 14, 𝐼 + 𝑅 ⁄2 = 13, 𝐴(𝐶) = 12
𝑫: 𝐼 = 4, 𝑅 = 12, 𝐼 + 𝑅 ⁄2 = 10, 𝐴(𝐷) = 9
𝑬: 𝐼 = 7, 𝑅 = 14, 𝐼 + 𝑅 ⁄2 = 14, 𝐴(𝐸) = 13
Den exakta arean 𝐴(𝑃) för polygon A-E beräknas med enkel geometriräkning.
Polygon E är lite svårare att räkna ut. Polygon E kan delas in i en 2 ∗ 3 rektangel,
fyra trianglar med basen 2 och höjden 1, samt två
trianglar med basen 3 och höjden 1, se figur.
Jämförs den exakta arean med den uppskattade arean,
𝐼 + 𝑅 ⁄2, i alla fem exempel ovan upptäcker man att
approximationen alltid ger ett svar med en felmarginal
på ett. Det verkar alltså som att för varje enkel polygon
𝑃 gäller det att:
𝐴(𝑃) = 𝐼𝑃 + (𝑅𝑃 ⁄2) − 1
Där som tidigare nämnt 𝐴(𝑃) är polygonens area, 𝐼𝑃 är
antalet inre punkter i 𝑃 och 𝑅𝑃 är antalet randpunkter i
𝑃. Detta är alltså Picks sats.
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2.2

Förtydliganden

Alla kan använda en formel genom att sätta in de aktuella värdena i rätt variabel,
men det är inte lika enkelt att förstå varför formeln egentligen fungerar. Därför
följer här en vidare förklaring till de olika delarna i formeln. Syftet är hela tiden att
räkna ut arean på den givna polygonen, men det som satsen säger är att räkna
antalet gitterpunkter, de inre och randpunkterna. Det
sökta svaret, arean, är ju antalet hela kvadrater.
Genom att låta varje punkt representera en sådan
kvadrat får man förklaringen till varför satsen
fungerar, varför man dividerar antalet randpunkter
med två, och varför det hela avslutas med att
subtrahera en etta. Låt börja med de inre punkterna. I
figurer syns en rektangel med två inre punkter,
pilarna visar vilket kvadrat dessa inre punkter
representerar, alltså 𝐼 = 2. Sedan randpunkterna,
rektangeln i figuren har tio randpunkter, 𝑅 = 10, och
enligt satsen ska dessa delas på hälften. De resterande fem randpunkterna får
representera varsin kvadrat. Som syns i figuren får den nedersta, vänstra
randpunkten representera en kvadrat utanför rektangeln, och detta är varför man i
slutet subtraherar en etta! Så vad satsen egentligen gör, är att helt enkelt låta alla
gitterpunkter, antingen inre punkter eller randpunkter, representera varsin
enhetskvadrat, vars summa blir just polygonens area.

3. Bevis
Trots att satsen är så simpel till sitt utseende och användande finns det inget kort
bevis för den. De bevis som redovisas här har utgångspunkt i Davis artikel från
2003. Det finns alternativa bevis, som har ett annat tillvägagångssätt. Judith D. och
Paul J. Sally har, i sitt verk5 från 2007, valt att redovisa hur man kan bevisa Picks
sats genom att använda en av Eulers formler inom grafteori. Davis bevis är främst
inom området för algebra.

3.1

Rektanglar

I följande bevis används en 8 ∗ 4 rektangel, 𝑎 = 8 och 𝑏 = 4, alltså är rektangels
area 8 ∗ 4 = 32. Räknas arean med hjälp av Picks sats fås:
𝐼 = 21
𝑅 = 24

5

Roots to research, A Vertical Development of Mathematical Problems, Judith D. Sally & Paul J. Sally, Jr.,
2007.
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𝐼 + (𝑅⁄2) − 1 = 21 + (24⁄2) − 1 = 32
𝐴(𝑃) = 32
Alltså håller satsen för just denna rektangel.
Ser vi i stället till det generella fallet, då vi har en 𝑎 ∗ 𝑏 rektangel, är det uppenbart
att arean är just 𝑎 ∗ 𝑏, men vad händer om det ska bevisas med hjälp av satsen?
Först måste antalet inre punkter och antalet randpunkter beräknas. De inre
punkterna kan beräknas genom 𝐼 = (𝑎 − 1)(𝑏 − 1), jämför med figuren där 𝑎 = 8
och 𝐼𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 = 7, 𝑏 = 4 och 𝐼ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 = 3. Randpunkterna kan beräknas genom 𝑅 =
2𝑎 + 2𝑏, jämför med figur där 𝑎 = 8 och 𝑅𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 = 8, och 𝑏 = 4 och 𝑅ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 = 4.

Vi har för en 𝑎 ∗ 𝑏 rektangel;
𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1 = (𝑎 − 1)(𝑏 − 1) + (2(𝑎 + 𝑏)⁄2) − 1
= (𝑎𝑏 − 𝑎 − 𝑏 + 1) + (𝑎 + 𝑏) − 1
= 𝑎𝑏
Genom Picks sats har samma resultat fåtts som genom den klassiska
areaberäkningen basen multiplicerat med höjden, resultatet bevisar satsen för
rektanglar.

3.2

Trianglar

Bevisets för trianglar består utav två delar. Den första delen består av ett bevis för
rätvinkliga trianglar. Den andra delen består av ett bevis för godtyckliga trianglar.

3.2.1 Rätvinkliga trianglar
Triangel 𝐸 i figuren har arean (3 ∗ 3)⁄2 = 9⁄2. Samma beräkning med Picks sats
ger:
𝐼=1
𝑅=9
𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1 = 1 + (9⁄2) − 1 = 9⁄2
7

𝐴(𝐸) = 9⁄2
För just denna triangel stämmer satsen. Men hur är det med godtyckliga vinkelräta
trianglar?
Följande bevis gäller en vinkelrät triangel 𝑇 med basen 𝑎 och höjden 𝑏. Arean är då
(𝑎 ∗ 𝑏)⁄2. Låt 𝑑 beteckna antalet
punkter på diagonalen. För att räkna
ut arean med Picks sats behövs en
formel för de inre punkterna 𝐼 samt en
för randpunkterna 𝑅. De inre
punkterna kan beräknas genom att
tänka sig triangeln som en halva av en
rektangel, där diagonalen sedan
adderas. Antalet inre punkter är för en
rektangel (𝑎 − 1)(𝑏 − 1). Från detta
subtraheras sedan de 𝑑 punkterna från
diagonalen, (𝑎 − 1)(𝑏 − 1) − 𝑑. Det sista steget blir att dividera allt med 2
eftersom
triangeln
är
halva
rektangeln. Uttrycket för de inre
punkterna
blir
𝐼=
((𝑎 − 1)(𝑏 − 1) − 𝑑)⁄2. Uttrycket för
randpunkterna blir 𝑎 + 𝑏 + 1 + 𝑑.
Eftersom varje kvadrat nu motsvarar
en punkt, och punkt 𝐸 kommer att
räknas två gånger, då den tillhör både
𝑎 och 𝑏, och kommer räknas i stället
för antingen punkt 𝐴 eller 𝐷. Antalet punkter på diagonalen 𝑑 avser punkterna 𝐵
och 𝐶. Den adderade ettan är någon av punkterna 𝐴 eller 𝐷. Se figur.
Med Picks sats fås:
(𝑎 − 1)(𝑏 − 1) − 𝑑 𝑎 + 𝑏 + 1 + 𝑑
+
−1
2
2
𝑎𝑏 − 𝑎 − 𝑏 + 1 − 𝑑 + 𝑎 + 𝑏 + 1 + 𝑑
=
−1
2
𝑎𝑏 + 2
=
−1
2
𝑎𝑏
=
= 𝐴(𝑇)
2

𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1 =

Och satsen är bevisad för vinkelräta trianglar.
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3.2.2 Godtyckliga trianglar
Nu är satsen bevisad för rektanglar och rätvinkliga trianglar men hur är det med
godtyckliga trianglar? Det finns oändligt många godtyckliga trianglar men låt dessa
representeras av triangel 𝐷. En godtycklig triangel kan utökas till en rektangel 𝐹
genom att tillägga tre stycken rätvinkliga trianglar, se figur. Triangel 𝐴, 𝐵, 𝐶 har
inre punkter 𝐼𝐴,𝐵,𝐶 och randpunkter 𝑅𝐴,𝐵,𝐶 . Rektangeln 𝐹 har 𝐼𝐹 inre punkter, och 𝑅𝐹
randpunkter. Sedan tidigare är det bevisat att Picks sats gäller för vinkelräta
trianglar, vars hörn ligger på gitterpunkter, och att den gäller för alla rektanglar.
Alltså gäller följande
𝐴(𝐴) = 𝐼𝐴 + (𝑅𝐴 ⁄2) − 1
𝐴(𝐵) = 𝐼𝐵 + (𝑅𝐵 ⁄2) − 1
𝐴(𝐶) = 𝐼𝐶 + (𝑅𝐶 ⁄2) − 1
𝐴(𝐹) = 𝐼𝐹 + (𝑅𝐹 ⁄2) − 1
För att bevisa att satsen gäller för alla
godtyckliga trianglar måste det visas att
arean av triangel 𝐷 är 𝐴(𝐷) = 𝐼𝐷 +
(𝑅𝐷 ⁄2) − 1.
Arean av triangel 𝐷 kan skrivas på följande
sätt
𝐴(𝐷) = 𝐴(𝐹) − 𝐴(𝐴) − 𝐴(𝐵) − 𝐴(𝐶)
𝐴(𝐷) = (𝐼𝐹 + (𝑅𝐹 ⁄2) − 1) − (𝐼𝐴 + (𝑅𝐴 ⁄2) − 1) − (𝐼𝐵 + (𝑅𝐵 ⁄2) − 1)
− (𝐼𝐶 + (𝑅𝐶 ⁄2) − 1)
𝐴(𝐷) = 𝐼𝐹 − 𝐼𝐴 − 𝐼𝐵 − 𝐼𝐶 + (𝑅𝐹 − 𝑅𝐴 − 𝑅𝐵 − 𝑅𝐶 )⁄2 + 2
Eftersom varje kant i trianglarna 𝐴, 𝐵, 𝐶 samtidigt är en kant i antingen triangeln 𝐷
eller rektangel 𝐹 gäller följande för randpunkterna
𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝐶 = 𝑅𝐷 + 𝑅𝐹 ↔ 𝑅𝐹 = 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝐶 − 𝑅𝐷
De inre punkterna för rektangel 𝐹 består av de inre punkterna för varje triangel
𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 samt randpunkterna för triangel 𝐷, minus dess tre hörn, alltså
𝐼𝐹 = 𝐼𝐴 + 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶 + 𝐼𝐷 + (𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝐶 − 𝑅𝐹 ) − 3
Substitueras värdena för 𝐼𝐹 och 𝑅𝐹 i uttrycket för arean av 𝐷 fås följande
𝐴(𝐷) = 𝐼𝐹 − 𝐼𝐴 − 𝐼𝐵 − 𝐼𝐶 + (𝑅𝐹 − 𝑅𝐴 − 𝑅𝐵 − 𝑅𝐶 )⁄2 + 2
𝐴(𝐷) = (𝐼𝐴 + 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶 + 𝐼𝐷 + (𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝐶 − (𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝐶 − 𝑅𝐷 )) − 3) − 𝐼𝐴 − 𝐼𝐵
− 𝐼𝐶 + ((𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝐶 − 𝑅𝐷 ) − 𝑅𝐴 − 𝑅𝐵 − 𝑅𝐶 )⁄2 + 2
𝐴(𝐷) = 𝐼𝐷 − 3 + (𝑅𝐷 ⁄2) + 2
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𝐴(𝐷) = 𝐼𝐷 + (𝑅𝐷 ⁄2) − 1
Vilket var det som skulle visas, och satsen är bevisad för godtyckliga trianglar.

3.3

Allmänna fallet - godtyckliga polygoner

Det finns oändligt många sätt att konstruera enkla polygoner i ett gitter, i alla
möjliga storlekar och former. För att satsen ska vara giltig krävs därför ett bevis
som gäller för alla dessa möjligheter.
Beviset går helt enkelt ut på att visa att alla enkla gitterpolygoner kan konstrueras
genom att sätta ihop flera mindre sådana polygoner, vilka satsen redan antas
bevisad för.

Ovan syns en polygon som delats i två delar med sträckan 𝐶𝐾. Den sträckan kallas
för polygonens inre diagonal, och kan placeras inuti polygonen mellan två valfria
hörn. Polygonen 𝑃 består alltså av två polygoner 𝑃1 och 𝑃2 . 𝑃1 har inre punkter 𝐼1
och randpunkter 𝑅1 , på samma sätt som 𝑃2 har inre punkter 𝐼2 och randpunkter 𝑅2 .
I figuren är den inre diagonalen 𝐶𝐾 = 3 men låt den inre diagonalen bestå utav 𝑚
punkter. 𝑃 har inre punkter 𝐼 och randpunkter 𝑅. Alla inre punkter till 𝑃1 och 𝑃2 är
också inre punkter till 𝑃, och efterson sträckan 𝑚 ligger inuti 𝑃 blir de inre
punkterna till 𝑃
𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + (𝑚 − 2)
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Eftersom den inre diagonalen måste subtraheras två gånger blir randpunkterna till
𝑃
𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 − 2(𝑚 − 1) − 2
Det som ska visas är att
𝐴(𝑃) = 𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1
är detsamma som
𝐴(𝑃) = (𝐼1 + 𝑅1 ⁄2 − 1) + (𝐼2 + 𝑅2 ⁄2 − 1)
det vill säga att arean för den stora polygonen 𝑃 är densamma som summan av
areorna till polygonerna 𝑃1 och 𝑃2 .
Genom att utgå från satsen att 𝐴(𝑃) = 𝐼 + 𝑅 ⁄2 − 1 och sätta in de värden för de
båda polygonerna fås
𝐼 + 𝑅 ⁄2 − 1 = (𝐼1 + 𝐼2 + (𝑚 − 2)) + ((𝑅1 + 𝑅2 − 2(𝑚 − 1) − 2)⁄2) − 1
= 𝐼1 + 𝐼2 + (𝑚 − 2) + (𝑅1 ⁄2) + (𝑅2 ⁄2) − 2𝑚 + 4 − 2
= 𝐼1 + 𝐼2 − 2 + (𝑅1 ⁄2) + (𝑅2 ⁄2)
= (𝐼1 + 𝑅1 ⁄2 − 1) + (𝐼2 + 𝑅2 ⁄2 − 1)
= 𝐴(𝑃)
Alltså är 𝐴(𝑃) = 𝐼 + 𝑅 ⁄2 − 1, vilket är precis vad som skulle visas.

3.3.1 Inre diagonal
För att beviset för generella polygoner ska hålla måste det bevisas att alla enkla,
gitterpolygoner verkligen har en inre diagonal, en sträcka som helt befinner sig
innanför polygonens kanter, och som
sammanbinder två av polygonens hörn.
För att hitta en inre diagonal, välj en
vinkel ∠𝐴𝐵𝐶 så att det inre av
polygonen finns på den sida av vinkeln
som är mindre än 180°. Då följer två
alternativ. Det ena är att linjen 𝐴𝐶 är
den inre diagonalen, och det andra är
att någon eller några av polygonens
hörn kommer ligga innanför gränserna
för ∆𝐴𝐵𝐶. Om så är fallet, är de hörnen
av ett begränsat antal. För att finna en
inre diagonal, konstruera en bisektris
genom vinkeln ∠𝐴𝐵𝐶. Drag sedan från varje hörn, en vinkelrät linje mellan hörnet
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och bisektrislinjen. Den linjen kommer befinna sig helt inuti polygonen, och
kvalificerar sig då som en inre diagonal. I figuren sträckan 𝐵𝐿.

4. Polygoner med hål
De hittills behandlade polygonerna har alla varit enkla polygoner, det vill säga att
de inte har några hål. Det visar sig dock att Picks sats även går att använda på
dessa polygoner. Det gäller oavsett hur många hål de har. Satsen ser i det fallet lite
annorlunda ut. Där 𝑛 är antal hål i polygonen. Nedan ses sex stycken polygoner
med 1 ≤ 𝑛 ≤ 3.
𝐴(𝑃) = 𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1 + 𝑛

För att visa vad variabeln 𝑛 kommer ifrån, används Picks sats på polygonerna
ovan.
𝐴: 𝐼 = 0, 𝑅 = 16, 𝐴 = 8, 𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1 = 7
𝐵: 𝐼 = 5, 𝑅 = 24, 𝐴 = 17, 𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1 = 16
𝐶: 𝐼 = 5, 𝑅 = 20, 𝐴 = 15, 𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1 = 14
𝐷: 𝐼 = 0, 𝑅 = 45, 𝐴 = 23.5, 𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1 = 21.5
𝐸: 𝐼 = 3, 𝑅 = 42, 𝐴 = 26, 𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1 = 23
I dessa sex exempel ses att den vanliga formen av Picks sats, den som används på
enkla polygoner, ger ett värde som är exakt 𝑛 från det korrekta värdet. Som syns
ovan, beräkningen på polygonerna med ett hål är fel med exakt ett, de med två hål
är fel med exakt två och så vidare. Alltså verkar det som att för polygoner med hål
gäller formeln;
𝐴(𝑃) = 𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1 + 𝑛.
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Detta måste bevisas. Först bevisas satsen för polygoner med ett hål och sedan för
polygoner med 𝑛 hål.

4.1

Bevis för polygoner med ett hål

Det är bevisat att satsen gäller för polygoner utan hål och den informationen kan
användas för att bevisa att satsen gäller för polygoner med ett hål, för att sedan
påbyggas till att gälla polygoner med två hål, med tre hål och så vidare till
polygoner med 𝑛 hål. Satsen för polygoner med ett hål följer enligt 𝐴(𝑃) = 𝐼 +
(𝑅 ⁄2) − 1 + 𝑛, det betyder att för en polygon med ett hål ska följande bevisas
𝐴(𝑃) = 𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1 + 1 = 𝐼 + (𝑅 ⁄2)
Antag att den yttre polygonen 𝑃0 , det vill säga polygonen inklusive hålet, har area
𝐴0 , inre punkter 𝐼0 , och randpunkter 𝑅0 . Arean för 𝑃0 blir då 𝐴0 (𝑃0 ) = 𝐼0 +
(𝑅0 ⁄2) − 1. Antag på samma sätt att den polygon som utgörs av hålet, 𝑃ℎ , har
arean 𝐴ℎ , inre punkter 𝐼ℎ , och randpunkter 𝑅ℎ . Arean för 𝑃ℎ blir då 𝐴ℎ (𝑃ℎ ) = 𝐼ℎ +
(𝑅ℎ ⁄2) − 1. Vilket ger arean för hela polygonen 𝑃(= 𝑃0 + 𝑃ℎ ), som blir 𝐴(𝑃) =
𝐴0 (𝑃0 ) − 𝐴ℎ (𝑃ℎ ).
Det vill säga
𝐴(𝑃) = (𝐼0 + (𝑅0 ⁄2) − 1) − (𝐼ℎ + (𝑅ℎ ⁄2) − 1)
𝐴(𝑃) = 𝐼0 − 𝐼ℎ + ((𝑅0 − 𝑅ℎ )⁄2)
I exemplet skulle det betyda
𝐼0 = 9, 𝐼ℎ = 0
𝑅0 = 16, 𝑅ℎ = 4
𝐴(𝑃) = 9 − 0 + ((16 − 4)⁄2)
𝐴(𝑃) = 15
Det som ska visas är att 𝐴(𝑃) = 𝐼 + (𝑅 ⁄2). Låt 𝐼 = 𝐼0 − 𝐼ℎ och 𝑅 = 𝑅0 − 𝑅ℎ , och då
är satsen bevisad för polygoner med ett hål, 𝑛 = 1.

4.2

Bevis för polygoner med 𝒏 hål

Låt som tidigare 𝐴0 vara arean av hela polygonen, inklusive hålen. Samt de inre
punkterna 𝐼0 och randpunkterna 𝑅0 . Polygonen 𝑃0 har alltså 𝑛 hål vars area
betecknas 𝐴𝑖 , där 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Hålen har inre punkter 𝐼𝑖 och randpunkter 𝑅𝑖 . Målet är
att beräkna arean på polygonen utan hålen, det vill säga polygonen 𝑃. Detta görs
genom att först räkna arean på hela polygonen, inklusive hålen, och sedan
subtrahera summan av areorna för de 𝑛 hålen. Alltså ges 𝐴(𝑃) av
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𝑛

𝐴(𝑃) = 𝐴0 − ∑ 𝐴𝑖
𝑖=1

Eftersom 𝐴0 = 𝐼0 + 𝑅0 ⁄2 − 1 och 𝐴𝑖 = 𝐼𝑖 + 𝑅𝑖 ⁄2 − 1 gäller följande
𝑛

𝐴(𝑃) = (𝐼0 + 𝑅0 ⁄2 − 1) − ∑(𝐼𝑖 + 𝑅𝑖 ⁄2 − 1)
𝑖=1

𝑛

𝐴(𝑃) = (𝐼0 + 𝑅0 ⁄2 − 1 + 𝑛) − ∑(𝐼𝑖 + 𝑅𝑖 ⁄2)
𝑖=1

De inre punkterna i polygon 𝑃 är summan av (𝐼𝑖 + 𝑅𝑖 ) subtraherat från antalet inre
punkter 𝐼0 i polygon 𝑃0 , och randpunkterna är summan av randpunkterna i 𝑃0 och
summan av randpunkterna i de 𝑛 hålen. Det vill säga
𝑛

𝐼 = 𝐼0 − ∑(𝐼𝑖 + 𝑅𝑖 )
𝑖=1
𝑛

𝐵 = 𝐵0 + ∑ 𝐵𝑖
𝑖=1

Genom substitution fås
𝑛

𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1 + 𝑛 = 𝐼0 + (𝑅0 ⁄2) − 1 + 𝑛 − ∑(𝐼𝑖 + 𝑅𝑖 ⁄2) = 𝐴
𝑖=1

5. Tillämpningar av Picks sats
Det finns så klart flera tillämpningar av Picks sats. Nedan förklaras två utav dessa.
En där Picks sats används i ett motsägelsebevis och en annan där satsen används
för att bevisa en egenskap hos Fareyföljder.

5.1

Omöjligheten att skapa en liksidig triangel i ett gitter

Med hjälp av Picks sats går det att bevisa att det är omöjligt att konstruera en
liksidig triangel vars hörn ligger på gitterpunkter.
En liksidig triangel med sidan 𝐵 har alltid höjden ℎ = 𝐵 √3⁄2 och därför arean 𝐴 =
𝐵 2 √3⁄2, vilket är ett irrationellt tal. Om 𝐵 är en sträcka mellan två gitterpunkter
kommer 𝐵 2 alltid vara ett rationellt tal, vilket kan bevisas med Pythagoras sats.
Enligt Picks sats är arean 𝐴 = 𝐼 + (𝑅 ⁄2) − 1, vilket alltid är ett heltal dividerat med
två, alltså ett rationellt tal. Det här är en uppenbar motsägelse som bevisar att det

14

är omöjligt att konstruera en liksidig triangel vars hörn befinner sig på heltalsgitterpunkter.

5.2

Fareyföljder

En Fareyföljd är en uppsättning rationella tal, som alla är maximalt förkortade, i
stigande ordning. En given följd 𝐹𝑛 består av talet 𝑎⁄𝑏 där 0 ≤ 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑛 och
𝑆𝐺𝐷(𝑎, 𝑏) = 1. De fyra första Fareyföljderna är alltså
0 1
𝐹1 = { , }
1 1
0 1 1
𝐹2 = { , , }
1 2 1
0 1 1 2 1
𝐹3 = { , , , , }
1 3 2 3 1
0 1 1 1 2 3 1
𝐹4 = { , , , , , , }
1 4 3 2 3 4 1
Fareyföljder har vissa egenskaper, men Picks sats kan en av dem bevisas. Det är att
med två på varandra följande termer, 𝑎⁄𝑏 och 𝑐 ⁄𝑑 , i 𝐹𝑛 fås att 𝑐𝑏 − 𝑎𝑑 = 1. Till
exempel i 𝐹4 skulle termerna 1⁄2 och 2⁄3 bli 2 ∗ 2 − 1 ∗ 3 = 1.
Låt varje bråk 𝑎⁄𝑏 representera en punkt (𝑏, 𝑎) i den första kvadranten. För
Fareyföljd 𝐹4 ser det ut som följer

När två på varandra följande termer i en Farey följd illustreras i ett gitter, kommer
den triangel som bildas alltid ha arean 1⁄2. Arean kommer alltid vara 1⁄2
eftersom dessa trianglar inte innehåller några inre punkter. Picks sats ger alltså
0 + (3⁄2) − 1 = 1⁄2. Eftersom arean också är hälften av absolutbeloppet av
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𝑐
determinanten, det vill säga |
𝑎
hos Fareyföljderna är bevisad.

𝑑
| = 𝑐𝑏 − 𝑎𝑑 = 1, alltså 1⁄2, och en egenskap
𝑏
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Avslutning
Picks sats för de vanligast förekommande fall har nu presenterats, illustrerats och
bevisats matematisk med hjälp av algebra. Även ett bevis för undantagsfallet,
polygoner med hål, har presenterats. Ett antal tillämpningar har också gåtts
igenom. De tillämpningar som nämts i uppsatsen är enbart ett fåtal av de som finns
att tillgå. För exempel på fler tillämpning rekommenderas Georg Picks
orginalarbete Geometrisches zur Zahlenlehre, samt referenser 7) och 12).
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