
'СИСТЕМ ПОСТУЛАТА ЕУКЛИДОВЕ n-ДИМЕНЗИОНАЛНЕ 
ГЕОМЕТРИЈЕ 

Д-р БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ (Београд) 

Уводна реч 

У редовима који следују писац је покушао да формулише 

:постулате Еуклидове n-димензионалне геометрије. Тај се покушај 

разликује од ранијих покушаја те врсте (од стране Euklid-a, Hil
.bert·a и Thieme-a) углавном овим трима новинама: 

10 одвајањем геометрије једнодимензионалне праве (рекшо

.мешрuје) од Геометрије дводимензионалне равни (аланu.м.еШрuје); 

20 проглашавањем појма дужи за основни појам ректоме

трије, и 

30 увођењем постулата везе за просторе са више од три 

.димензије. 

А. Ректометрија 

1. ПUСТУ ЛАТИ ВЕЗЕ. 

Постулат 1. Ван даше шачке uосшојu бар још једна Шачка. 
Постулат 2. Те две шачке сUаја једна и са.м.о једна дуж. 

Д е Ф и н и Ц и ј а. Тачке, КОЈе спаја дуж, називају се њеним 

.крајњu.м. Шачка.ма. 

2. ПОСТУЛАТИ РЕДА. 

Постулат 1. ИзмеБУ крајњuх шачака дужа uосшојu Оар још 
једна Шачко. 

Став 1. Између крајњих тачака дужи постоји бесконачно 

.много тачака. 

Д е Ф и н и Ц и ј а 1. Ако се са С означи трепа тачка на дужи 

АВ' дужи АС и СВ називају се делu.м.ачнu.м. дужu.ма дужи АВ. 

Постулат 2. Ван сваке крајње шачке дужа аосшоја бар још 
једна Шач"а. 

Д е Ф и н и Ц и ј а 2. Дуж, која спаја крајњу тачку дужи са 

-тачком ван ње, назива се uродужење дате дужи .. 
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Став 2. Дуж има два продужења. 
Постулат 3. Продужење дужи изван ;едне крајње тачке њене 

Uоклаuа се са Uродужење.м деЛll.Аlичне дужи са исто.м крајњо.м 

Шачко.At. 
3. ПОСТУЛАТИ КОНГРУЕНUИЈЕ. 

Постулат 1. На Uродужењу дужи АВ аостоја једна и са.мо 
једна Шачка С Шако да је дуж ВС'" АВ. 

Став 1. На сваком од своја два продужења дуж се да про
дужити ароuзвољно MHotO пута. 

Дефиниција 1. Дуж заједно са своја два неодређено 

велика продужења назива се араво.м линијо.м. 

Д е Ф и н и Ц и ј а 2. За сваку тачку праве линије каже се да 

дели праву на две аолуUраве. 

Постулат 2. Дата дуж да се (тачкама за које се претпо

ставља да постоје између њених крајњих тачака) iiоделиiIlи на п 

. КОН2руеншних делu.мичних дужи, ара чему је п редом равн() 
свако_н од аросших бројева, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 итд. 

Став 2. Дата дуж да се (тачкама које ПОСТОЈе између њених 
крајњих тачака) поделити на п конгру€·нтних делимичних дужи, 

при чему је п редом равно сваком целом позитивном броју 

почев са 2. 
4. ПОСТУЛАТ БЕСКРАЈНЕ Пl"АВЕ. 

Д е Ф и н и Ц и ја. Бескрајном називамо праву чије полуправе 

имају аомерљиве крајње тачке. 

Постулат. ·Неодрefjено велuке аолуара'ве бескрајне ара ве, 
.маколико их ародужилп, не.мају заједнuчке Шачке. 

Н а п о м е н а. Поред горње (Еуклид-ове) дефиниције бескрајне 

праве постоји у Еуклидовој геометрији још једна дефиниција 

бескрајне праве: Бескрајном називамо праву чије полу праве не

.мају крајњих тачака. Ова друга дефиниција одговара претпо

ставци, да једна полуправа може реализовати цео бесконачан низ 

коначних целих бројева, док прва дефиниција почива на претпо

ставци, да једна полуправа може реализирати само један коначни 

(иако неодређено велики) део тог низа. 

В. Планиметрија 

1. ПОСТУЛАТИ ВЕЗЕ. 

Постулат 1. Ван араве аосшоји бар још једна Шачка. 
Став 1. Ван праве постоји бесконачно много дужи, правих 

и тачака. 

Постулат 2. Права и Шачка ван ње одреfjују раван. 
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Став 2. Положај праве у равни одређен је са две тачке равни. 
Став 3. Две праве у равни или се секу у једној тачци или 

немају ниједне заједничке тачке. 

Д е Ф и н и Ц и ј а 1. За две полу праве равни, које полазе од 
исте тачке, каже се да З8клапају међу собом ytao. 

Д е Ф и н и Ц и ј а 2. За полу праву , која са обе полуправе једне 
праве заклапа једнаке угловt', каже се да је уйравна на датој 

правој, а за углове да су ирави. 

Став 4. Ако је једна полу права једне праве управна на 
другој правој, онда је и друга полуправа њена управна на овој 

другој правој. 

Став 5. Две су праве управне једна на другој, ако је свака 
полу права једне праве управна на другој правој. 

Став 6. Сви су прави углови једнаки. 
2. посту ЛА Т РЕДА. 

Постулат. Ако су А, В и С три тачке, које не леже на истој 

иравој, II а једна ирава која у Р:1Вllи троуtла Аве не иролази ни 
кроз једllУ од fila1laKa А, В, С, тада ће, ако та ирава иролази 

краз једну од тачака дужи АВ, она морати иролазити или кроз 

jedHY од iUачака дужи ВС или кроз једн}' од iUачака дужа АС. 
(Р а s с Ь-ов постулат). 

3. посту ЛАТИ КОНГРУЕНUИЈЕ. 

Постулат 1: Ако су .4. и В две тачке lia иравој а, а А' iUачка 
на иравој а', аОСiПојаће,· на са А', иОЧllњуfiој иолуuравој йраве а! 
једна и само jeqHa тачка В' тако, ~a дуж А' В' буде коmру-
енiПна са дужи А В (А; В' ;;;;;; АВ). " 

Постулат 2. Ако је дат ytao ВАС и ван њеtа ирава а са 

ilолуиравом koја uочиње тачко.At А' тада ће иостојати један и 

с(џtо један <.f.. В' А' Р-' [flilKO да буде <.f.. В' А' С' ~ <.f..BA С . 

Постулат 3. Ако за два тРОУlла АВС и А'В'С' иостоје кон
Јруенције: 

AB~A'B', АС'" А'С' и <.f.. A~~ А', 

uостојаће и KoнzpyeHцuje: 

<.f..AlJC"'<.f..A'B'C' и ACB~<.f..A'C'B'. 

Став 1. Ако су У два троугла конгруентне две стране и за
хваhени угао, биhе конгруентни и остала два угла и треЬа страна. 

Став 2. Ако су У два троугла конгруентни једна страна и 

два угла на њој, биhе и остале две стране и треhи угао кон

rруентни. 

11 
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4. ПОСТУЛАТ ПАРАЛЕЛНИХ. 

Дефиниција. За праву кроз дату тачку ван дате праве у 

равни каже се да је uаралелnа са овом правом ако се не сече 

са њом. 

Став 1. Ако две праве имају заједnич1СУ уаравnу, оне су 

паралелне. 

Став 2. Кроз дату тачку ван дате праве пролази бар једна 
права која је паралелна са њом. 

Став 3. Ако су две праве пресечене треЬом тако да уну
трашњи наизменични уг лови буду једнаки, те две праве имаhе 

заједничку управну и бити паралелне. 

Постулат. Кроз даJlу тачку ваn дате араве .Atоже uролазити 
са.Аto једnа uаралелна (Еуклид-ов постулат). 

Став 4. Ако су две паралелне праве пресечене треЬом правом 
биhе унутрашњи наизменични углови једнаки. 

5. ПОСТУ ЛАТИ НЕПРЕКИДНОСТИ. 

Постулат 1. Ако су дате две дужи а и Ь тако да је а> Ь, 
аостојане увек коnачаn цео број п тако велики да ће се, ако се 

њи.м UО.Atnожи дања дуж, добиШи дуж која не биши Befia од 
вене дужи, Шј. а. п бuће> Ь (Архимед-ов постулат). 

Постулат 2: Ако су на једн.ој дужи даша два бескрајна низа 
шача1Са, који се у суароmnои аравцу једаn друtoм Uf1иблuжују, а од 

којих арви ·не.м,а liоследњеz а друхи ирвоtчлаnан.Atорafiе из.мefjу 
ша два nиза uосшојаши једnа tраnичnа шачка, која не се Mofiu 
аридаши или арвом низу као zoрња или друхом низу као доља 

lраница (Dеdеkiпd-ов постулат). 

с. Стереометрија 

ПОСТУЛАТИ ВЕЗЕ .. 

Постулат 1: Ваlt равnи uосшоји бар још јед,ча Шачка. 

Став 1. Ван равни постоји бесконачltо мнои правих, равни 

и тачака. 

Постулат 2. Раван и шачтса ван равни одреоују аросшор. 

Став 2. Положај равни у простору одређен је са шри шаЧ1Се 
простора, које не деже на једној правој. 

Став 3. Две равни у простору или немају ниједне заједничке 
тачке или је њихов пресек права. 

Став 4. Раван и права ван ње или немају ниједне заједничке 
тачке, или им је само једна тачка заједничка. 

Став 5. Две праве које се секу одређују у простору само 

једну раван. 
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Д е Ф и н и Ц и ј а. Једна полуправа уаравна је на једној равни, 
ако је управна на свима правима те равни које пролазе кроз 
љено подножје. 

о. Хиперстереометрија 

посту ЛАТИ ВЕЗЕ. 

Постулат 1. Ван аросшора аосшојu бар још једна Шачно. 
Постулат 2. Просшор и шачка ваn њezа одреоују хuаер-

о.росШор. . 
Став 1. Положај простора у хиперпростору одређен је са 

чешири тачке хиперпростора, које не леже ни у једној равни ни 

на једној правој. 

Став 2. Две равни у хиперпростору, које припадају двама 

тродимензионалним просторима, ако се секу, секу се у једној Шачкu. 
Д е Ф и н и Ц и ј а. Једна полуправа уаравна је на јеЈ(НОМ про

стору ако је управна на свима правима тога простора, које про

лазе кроз њено подножје. 

Е. Геометрија n-димеН8ионалног простора 

ПОСТУЛАТИ ВЕЗЕ. 

Д е Ф и н и Ц и ј а. Под n-димензионалним простором разумемо 

простор са више од чешири димензије. 

Постулат 1: Ван п - 1 дUА<еН8uонал,'-IOZ apociйopa flосшојu бар 
још једnа Шачка. 

ПОСТУ.IШТ 2: п -] дU.ЩН8uоналнu аросшор u шачка нап њеtа 
одреоују n·дu.мензuоналнu аросшор. 

3авршна примедба 

Истинитост одвајања ректометрије од планиметрије потвр

ђује ОПШТ8 Ајлер-ова теореМ8 Еуклид-ове n-димеН3ИОН8лне гео

метрије. А ево како. 

Ајлер-ова теорема за конвексне полиедре гласи (ако се са е 

означи број темена, са k број ивица, са f број површина, одн. 
страна) : 

e-k+f=2. 

ОдговарајуЬа Ајлер-ова теорема за конвексне политопе биhе 
'ако се број страна политопа означи са v): 

e-k+f-v-O, 

а одговавајуЬа Ајлер,ова теорема за петодимензионални простор 

tSиЬе (аl(О се са h означи број четиридимеПЗИОН8JlНИХ страна): 

e-k+f- v+h-2. 
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Те три Ајлер-ове теореме могу се написати и овако: 

(e+f)-k=2, 

(e+f) - (k+v) = О, 

(e+f+h)-(k+ v) =2. 

63 

Овако написане оне показују, да ће лева страна Ајлер-ове 

теореме за простор непарног броја димензија бити = 2, а парног 
броја = О. Према томе Ајлер-ова теорема за дводимензионални 

простор била би: 
e-k= О, 

а за једнодимензионални 
е=2. 

Доиста број темена конвексних полигона у равни исти је Сlt 

бројем њихових страна, а 2 у изразу е = 2 је број крајњих 

тачака дужи. 

POSTULATENSYSTEM DER n-DIMENSIONALEN 
EUKLIDISCHEN GEOMETRlE 

Уоп Branistav Petronijevic (Beograd) . 

Versuch eines Postulatensystems der n-dimensionalen Euklidischen: 
Оеоmе1гје. Zum Un1erschied уоп friiheren Versuchen dieser Art (Euklid, 
HiIbert, ТЫеmе) werden уоm Verfasser folgende drei Neuigkeiten. 
еiпgеfШiгt: 1. Abtrennung der Geometrie der eindimensionalen Ое-
raden (Rectometrie) уоп derjenigen der zweidimensionalen ЕЬепе 

(PIar.imetrie). 2. Erhebung des Begriff~s der Strecke zu dem Grund
begriffe der Rectometrie. З. Einfiihrund der VerkniipfungspostuJate јп 
die n-dimелsiолаlе (п> 3) Geometrie. 


