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FONAMENTS

6.1. LA NECESSITAT DE FONAMENTAR



2



3



“You never can make a lawyer if you do not understand
what demonstrate means; and I left my situation in
Springfield, went home to my father’s house, and stayed
there till I could give any proposition in the six books of
Euclid at sight.”
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FONAMENTS

6.2. ELS ELEMENTS D’EUCLIDES



6



7



El mètode d’Euclides:

Basat en conceptes primitius.

Assumpcions ben definides.

Presentació lògica i rigurosa.
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Axioma
Nocions comúns d’Euclides:

Coses iguals a una tercera són iguals entre sí.

Si a coses iguals s’afegeixen coses iguals, els totals
seràn iguals.

Si de coses iguals es resten coses iguals, les
diferències seràn iguals.

Si dues coses coincideixen l’una amb l’altra, aleshores
són iguals.

El tot és major que les parts.
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Axioma
Postulats d’Euclides:

Una recta pot ser traçada entre dos punts qualssevol.

Un segment rectilini pot ser allargat indefinidament.

Hi ha una única circumferència amb un centre i un
radi donats.

Tots els angles rectes són iguals.

Considerem una secant que talla a dues rectes, i
considerem els angles interiors que s’han format a un
dels costats de la secant. Si la suma d’aquests angles
és menor que dos angles rectes, aleshores les dues
rectes, suficientement allargades es tallen en el
mateix costat de la secant.
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Crítiques a Els Elements.

Podem assumir el cinquè postulat?

Podem assumir continuïtat?

Com definim els conceptes?

Assumpcions ben definides?
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Geometries no Euclidianes

Geometria el·líptica.

Geometria hiperbòlica.
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FONAMENTS

6.3. ELS FONAMENTS DE LA GEOMETRIA DE

HILBERT
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El mètode de Hilbert:

Basat en conceptes primitius i relacions.

Assumpcions ben definides.

Presentació lògica i rigurosa.

Estudi de la consistència dels axiomes.
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Tres tipus de conceptes primitius:

Punts.

Rectes.

Plans.
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Tres relacions:

“Pertany a” relaciona punts i rectes.

“Està entre” relaciona tres punts colineals.

“Congruent amb” relaciona segments amb segments,
o angles amb angles.
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Axiomes classificats en 5 categories:

I Axiomes d’incidència (o connexió).

II Axiomes d’ordre (o mediació).

III Axioma de les paral·leles.

IV Axiomes de congruència.

V Axioma de continuïtat.
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Axioma
Axiomes d’incidència:

I-1 Dos punts diferents determinen un recta.

I-2 Dos punts diferents d’una recta determinen la recta.

I-3 A cada recta existeixen dos punts, i al pla Euclidià
existeixen tres punts no colineals.
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Axioma
Axiomes d’ordre lineals:

II-1 Donats tres punts A, B, C colineals, si B està entre A i
C, aleshores B està entre C i A.

II-2 Donats dos punts A, B d’una recta, existeix un punt P
entre A i C, i un punt Q que no està entre A i C.

II-3 Donats tres punts colineals, un i només un està entre
els altres.
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Axioma
Axioma d’ordre planar:

II-4 Considerem tres punts A1, A2, B no colineals i una
recta a que no passa per A1, A2 o B. Si a conté un
punt que està entre A1 i A2, aleshores a conté un punt
que està entre A1 i B o bé conté un punt entre A2 i B.
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Axioma
Axioma de les paral·leles:

III-1 Donat una recta a i un punt A que no és de la recta,
existeix una única recta que conté A i que no talla a.

24



Axioma
Axiomes de congruència entre segments:

IV-1 Donat un segment AB i una semirecta A′P, existeix
un únic punt B′ de la semirecta tal que AB ≡ A′B′.

IV-2 La congruència entre segments és reflexiva.

IV-3 La congruència entre segments és transitiva.

IV-4 Considerem dos segments AB, BC colineals que
només es tallen a B, i dos segments també colineals
A′B′, B′C′ que només es tallen a B′. Si AB ≡ A′B′ i
BC ≡ B′C′, aleshores AC ≡ A′C′.
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Axioma
Axiomes de congruència entre angles:

IV-5 Donat un angle ∠AOB i una semirecta O′A′, existeix
un únic punt B′ tal que ∠AOB ≡ ∠A′O′B′.

IV-6 La congruència entre angles és reflexiva.

IV-7 La congruència entre angles és simètrica.

IV-8 La congruència entre angles és transitiva.

IV-9 Considerem dos segments AB, BC colineals que
només es tallen a B, i dos segments també colineals
A′B′, B′C′ que només es tallen a B′. Si AB ≡ A′B′ i
BC ≡ B′C′, aleshores AC ≡ A′C′.
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Axioma
Axioma de congruència per triangles:

IV-10 Donats sis punts A, B, C i A′, B′, C′, si AB ≡ A′B′,
AC ≡ A′C′ i ∠BAC ≡ ∠B′A′C′, aleshores:
∠ABC ≡ ∠A′B′C′ i ∠ACB ≡ ∠A′C′B′.
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Axioma
Axioma de continuïtat:

V-1 Considerem un punt A1 del segment A0B, i
considerem els punts A2, A3, . . . tals que An està entre
An−1 i An+1 i tals que An An+1 ≡ A0A1. Aleshores,
existeix un punt Ak tal que B està entre A0 i Ak.
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FONAMENTS

6.4. SISTEMES AXIOMÀTICS PER A LA

GEOMETRIA



Geometria Euclidiana.

Geometria El·líptica (o obtusa).

Geometria Hiperbòlica (o aguda).
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Geometria d’Incidència (incidència).

Geometria d’Ordre (incidència, ordre).

Geometria Neutre (incidència, ordre, congruència,
continuïtat).
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Definició
Siguin Σ1, Σ2 dos sistemes axiomàtics. Direm que Σ1 ÉS

MÉS POTENT QUE Σ2 si i només si tots els teoremes de Σ2

són teoremes de Σ1.
Ho denotarem com Σ1 ` Σ2.
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Geometria Euclidiana ` Geometria Neutre.

Geometria Neutre ` Geometria d’Ordre.

Geometria d’Ordre ` Geometria d’Incidència.
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Geometria Euclidiana 6` Geometria Hiperbòlica.

Geometria El·líptica 6` Geometria Neutre.
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FONAMENTS

6.5. CONCLUSIONS



Per què un sistema axiomàtic?
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Els Elements vs Fonaments de la Geometria.
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Sistema Axiomàtic vs Model
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