
Teorie prostoru,
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vyloºená nezávisle na pravdivosti nebo nesprávnosti (a priori navºdy ne-
rozhodnutelná ) pov¥stného XI. Eukleidova axiomu: pro p°ípad nesprávnosti s
geometrickou kvadraturou kruhu1
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Vysv¥tlení ke zkrácení pouºitých znak·
AB znamená souhrn v²ech bod· na p°ímce procházjící body A, B−−→
AB polop°ímka (paprsek) od A bodem B

ABC souhrn v²ech bod· v rovin¥ obsahující nekolineární body A, B, C
|AB⇓C polorovina mající hranici AB a obsahující C
∠ABC men²í z oblasti úhlu ohrani£ené rameny −−→

AB, a −−→
BC;

ABCD (kdyº D je vnit°ní bod úhlu ∠ABC a A, B , C, D se neprotínají
navzájem) rovinná oblast ohrani£ená pomocí −−→AB,

−−→
BC,

−−→
CD a obsaºená v ∠ABC;

(AB,CD) ( jestliºe AB, CD jsou v jedné rovin¥ a neprotínají se) rovinná
oblast ohrani£ená pomocí AB a CD;

R pravý úhel
AB l CD relace ∠CAB = ∠ACD;
≡ znamená kongruenci2

x ↪→ a x konverguje k limit¥ a.
©r obvod kruºnice o polom¥ru r.
�r obsah kruhu o polom¥ru r.
Rovnob¥ºnost.
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2Není mín¥na kongruence obvyklá v teorii £ísel
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Kdyº −−→
BN neprotíná, zatímco kaºdá jiná −−→

BP v oblasti úhlu ABN protíná
(obr. 1) −−→AM , tak se toto ozna£í prost°ednictvím

−−→
BN || −−→AM
Samoz°ejm¥, kaºdý bod B vn¥ p°ímky AM je po£átek jedné a jen jedné−−→

BN s touto vlastností, Navíc
∠BAM + ∠ABN 5 2R,
Nebo´, jestliºe BC rotuje kolem B, dokud
∠BAM + ∠ABC = 2R
budou první polohou, kde −−→

BC neprotíná −−→
AM a v této poloze máme −−→

BN ||
−−→
AM.

Také je zjevné, ºe −−→BN || −−→EM, pro kaºdý bodBE na p°ímceAM (p°edpoklá-
dáme ve v²ech takových p°ípadech, ºeM bylo zvoleno tak, ºe platí AM > AE)

Jestliºe se vzdálí C na AM daleko do nekone£na, a je vºdy CD = BC,
potom

∠CDB = ∠CBD < ∠NBC.
Ale NBC ↪→ 0. Proto je také ADB ↪→ 0.
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