
Geometriák és modelljeik

Szilasi Zoltán

1. Az abszolút śıkgeometria axiómái

Az abszolút geometria nem definiált alapfogalmai az alábbiak.

• P – egy halmaz, amelynek elemeit pontoknak nevezzük.

• L – egy halmaz, amelynek elemeit egyeneseknek nevezzük.

• I – egy reláció az P és L halmazok között (I ⊂ P × L). I-t illeszkedési
relációnak mondjuk, és a relációban álló párokat illeszkedőknek mondjuk.

• d – egy d : P ×P → R függvény, az ún. távolságfüggvény. Egy pontpárhoz
rendelt számot a két pont távolságának mondjuk.

• m – szögmérő függvény, amely a szögek halmazát ]0, π[-be képezi.

Megjegyezzük, hogy azok a geometriák, amelyekben csak az első három
alapfogalom (pontok, egyenesek, illeszkedési reláció) szerepel, az ún. illeszkedési
geometriák. (Ilyenek például az affin śıkok és a projekt́ıv śıkok.)

Az abszolút geometriában az alapfogalmakról a következő axiómák tel-
jesülését feltételezzük.

• A Hilbert-féle illeszkedési axiómák.

(I1) Bármely két pontra illeszkedik egy és csak egy egyenes.

(I2) Bármely egyenesre illeszkedik legalább két pont.

(I3) Létezik legalább három nemkollineáris pont.

Világos, hogy a Hilbert-féle illeszkedési axiómákból következően két egye-
nesnek legfeljebb egy közös pontja van. Ha ugyanis két közös pont lenne,
akkor az azokra illeszkedő egyenes már egyértelmű volna, ami a tekintett
két egyenes egybeesését jelentené. Azok az egyenesek, amelyeknek nincs
közös pontjuk, párhuzamosak; ellenkező esetben a két egyenes metsző.

• A távolságfüggvény tulajdonságai.

(T1) Bármely (A,B) ∈ P × P esetén d(A,B) ≥ 0. (nemnegativitás)
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(T2) d(A,B) = 0⇔ A = B (definitség)

(T3) Bármely (A,B) ∈ P × P esetén d(A,B) = d(B,A). (szimmetria)

Felh́ıvjuk a figyelmet, hogy a fenti axiómáknak eleget tevő távolságfügvény
nem feltétlenül teszi metrikus térré a pontok halmazát. Ehhez még
teljesülni kellene a háromszög-egyenlőtlenségnek, azaz annak, hogy
tetszőleges A,B,C ∈ P esetén d(A,C) ≤ d(A,B) + d(B,C). Eddigi
axiómáinkból ez nem következik.

• A vonalzó axióma.

Tetszőleges l ∈ L egyeneshez létezik olyan f : l→ R függvény - úgynevezett
koordinátázás - amely szürjekt́ıv, és tetszőleges A,B ∈ l esetén

|f(A)− f(B)| = d(A,B).

Az eddigi axiómákból már következik, hogy tetszőleges l egyenesen meg-
adott f koordinátázás bijekt́ıv. Igazolni csak az injekt́ıvséget kell; tegyük
fel, hogy P,Q ∈ l. Ekkor valóban,

0 = |f(P )− f(Q)| = d(P,Q)

miatt P = Q.

A távolságfüggvény birtokában az alábbi fogalmak már bevezethetőek.

– között van: Egy (P,L, I, d) metrikus geometriában azt mondjuk,
hogy a B pont A és C között van, ha A, B, C különböző, kollineáris
pontok, és

d(A,C) = d(A,B) + d(B,C).

Ebben az esetben az A−B − C jelöléssel élünk.

– szakasz : Ha A és B különböző pontok, akkor az

AB := {P ∈ P | A− P −B} ∪ {A,B}

ponthalmazt az A és B végpontokkal rendelkező szakasznak ne-
vezzük.

– szakasz hossza: A d(A,B) valós számot az AB szakasz hosszának
nevezzük.

– szakaszok egybevágósága: Azt mondjuk, hogy az AB és CD szakaszok
egybevágóak vagy kongurensek, ha hosszaik megegyeznek, ilyenkor az
AB ∼= CD jelölést alkalmazzuk.

– szakasz felezőpontja: Az AB szakasz felezőpontja a szakasz azon F
pontja, amelyre AF ∼= FB.
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– félegyenes: Az

−−→
AB := AB ∪ {P ∈ P | A−B − P}

ponthalmazt az A kezdőpontú, B-t tartalmazó félegyenesnek h́ıvjuk.

– szög : Ha A, B és C nem kollineáris pontok, akkor a
−−→
BA∪

−−→
BC ponthal-

mazt ABC szögnek nevezzük és ABC∠ módon jelöljük. Ekkor B-t a

szög csúcs ának,
−−→
BA-t és

−−→
BC-t a szög szárainak mondjuk. Az ABC∠

és CBD∠ szögek mellékszögek, ha A − B − D, ABC∠ és A′BC ′∠
csúcsszögek, ha A−B −A′ és C −B − C ′.

– háromszög : Ha A, B és C nem kollineáris, akkor az AB ∪ BC ∪
CA ponthalmazt háromszögnek h́ıvjuk, és ABC4 módon jelöljük.
Egy háromszög egyenlő szárú, ha van két kongruens oldala. Egy
háromszög egyenlő oldalú vagy szabályos, ha bármely két oldala kong-
ruens.

– konvexitás: Egy metrikus geometria pontjainak egy halmaza konvex,
ha bármely A és B pontjával együtt az AB szakaszt is tartalmazza.

– izometria: Az f : P → P leképezés izometria, ha szürjekt́ıv és
távolságtartó, azaz tetszőleges (A,B) ∈ P×P esetén d(f(A), f(B)) =
d(A,B). A 0 távolság megtartása miatt az izometriák injektivitása
közvetlenül látható, tehát az izometriák bijekt́ıv leképezések.

Egy izometria egyenestartása azt jelenti, hogy kollineáris pontok
képei kollineárisak. Az eddigi axiómákból még nem következik az
izometriák egyenestartó tulajdonsága.

Ha azonban feltételezzük eddigi axiómáink mellett az éles háromszög-
egyenlőtlenség teljesülését is - azaz azt, hogy tetszőleges, nem kol-
lineáris A,B,C ∈ P esetén d(A,C) < d(A,B) + d(B,C) - akkor már
következik, hogy minden izometria egyenestartó. Valóban, tegyük fel,
hogy A,B,C ∈ P kollineárisak, és jelölje e pontok képeit rendre A′,
B′, C ′. Tegyük fel, hogy A−B−C, ekkor d(A,B)+d(B,C) = d(A,C).
Az izometria defińıciójából adódóan d(A′, B′)+d(B′, C ′) = d(A′, C ′).
Indirekt módon feltéve, hogy A′, B′ és C ′ nem kollineárisak, az éles
háromszög-egyenlőtlenség miatt d(A′, B′)+d(B′, C ′) > d(A′, C ′) kel-
lene, hogy teljesüljön, ami lehetetlen.

– hasonlóság : Az f : P → P leképezés hasonlóság, ha szürjekt́ıv és
aránytartó, azaz van olyan λ ∈ R, hogy tetszőleges (A,B) ∈ P × P
esetén d(f(A), f(B)) = λd(A,B). Ekkor λ-t a hasonlóság arányának
nevezzük. Egyszerűen látható, hogy ahogyan az izometriák, úgy a
hasonlóságok is bijekt́ıv leképezések.

• A félśık axióma.

Bármely l ∈ L egyeneshez léteznek P-nek olyan H1, H2 diszjunkt, kon-
vex részhalmazai, amelyekre P\l = H1 ∪ H2 és A ∈ H1 és B ∈ H2-ből
következik, hogy AB ∩ l 6= ∅.
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Ilyenkor H1-et és H2-t az l egyenes által meghatározott félśıkoknak ne-
vezzük, l-et a félśıkok határgyenes ének. Azt mondjuk, hogy két pont l
ugyanazon vagy különböző oldalán van, attól függően, hogy ugyanazon
vagy különböző l által meghatározott félśıkokban vannak.

A félśık-axióma birtokában bevezethetőek az alábbi fogalmak.

– szög belseje: ABC∠ belsején az
←−→
AB által határolt C-t tartalmazó

félśık és a
←→
AC által határolt B-t tartalmazó félśık metszetét értjük.

– háromszög belseje: Egy ABC4 belsejének az
←−→
AB által határolt C-

t tartalmazó félśık, a
←−→
BC által határolt A-t tartalmazó félśık és az

←→
AC által határolt B-t tartalmazó félśık közös pontjainak halmazát
nevezzük.

• A szögmérő axióma.

(Sz1) Ha P belső pontja egy ABC∠-nek, akkor

m(ABP∠) +m(BPC∠) = m(ABC∠)

(additivitás).

(Sz2) Kijelölve egy H félśıkot és annak határegyenesén egy
−−→
BA félegyenest,

tetszőleges α ∈]0, π[ valós számhoz létezik egy és csak egy olyan
−−→
BC ⊂

H félegyenes, hogy m(ABC∠) = α (szögszerkesztési posztulátum).

Megmutatjuk, hogy ha teljesülnek a korábbi axiómák, akkor van olyan szögmérték,
amelyre teljesül a szögmérő axióma. Valóban, rögźıtsünk egy AV T∠-et a śıkban. Legyen

m(AV T∠) := π
2

. Legyen P1 az
←→
AV által meghatározott, T -t tartalmazó H félśıkban, és

jelölje P
−−−→
V P1 és

←→
AT közös pontját. Ha A−P−T , akkor legyen m(AV P∠) := π

2
· d(A,P )
d(A,T )

.

Ellenkező esetben legyen A′ tetszőleges olyan pont, amelyre A′ − V − A, és legyen Q
←−→
TA′ és

−−−→
V P1 közös pontja. Legyen m(AV P1∠) := π

2
+ π

2
· d(T,Q)
d(Q,A′) .

Ezek alapján tetszőleges, V csúcsú szöghöz rendelt valós szám meg van határozva: ha

P ∈ H , akkor m(A′V P∠) := π −m(AV P∠). Legyen H′ az
←→
AV által meghatározott,

H-tól különböző félśık. Legyenek B,C ∈ H és B′ − V −B illetve C′ − V − C. Legyen
m(AV B′∠) := m(A′V B)∠, m(A′V B′∠) := m(AV B)∠ és m(B′V C′∠) := m(BV C)∠.

Definiálnunk kell még m(PV Q∠)-t arra az esetre, ha P és Q a
←→
V A egyenes különböző

oldalán vannak. Ha A a PV Q∠ belsejében van, legyen m(PV Q∠) := m(PV A∠) +
m(AV Q∠), ha A′ van PV Q∠ belsejében, legyen m(PV Q∠) := m(PV A′∠) +
m(A′V Q∠).

Az előzőekhez hasonlóan tetszőleges olyan szöghöz rendelt valós szám értelmezhető,

amelynek csúcsa a śık valamely további V ponja.

A fenti bizonýıtásból kiolvasható, hogy a korábbi axiómák teljesülését
feltételezve konstruálható olyan szögmérték, amelynél az izometriák
szögtartó leképezések. (Egy izometriát abban az esetben mondunk
szögtartónak, ha tetszőleges szög képe vele egybevágó szög.)

A szögmérő axióma birtokában bevezethetőek az alábbi fogalmak.
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– szögek egybevágósága: Az ABC∠ és A′B′C ′∠ szögeket kongruensnek
vagy egybevágónak mondjuk, ha mértékeik egyenlőek. Ilyenkor az
ABC∠ ∼= A′B′C ′∠ jelölést alkalmazzuk. Egy szög nagyobb vagy ki-
sebb egy másiknál attól függően, hogy mértéke nagyobb vagy kisebb.

– derékszög : Derékszögön olyan szöget értünk, amelynek mértéke π
2 . A

derékszögnél kisebb szögeket hegyesszögeknek, a nagyobbakat tom-
paszögeknek nevezzük.

– merőlegesség : A derékszögek szárait merőlegeseknek mondjuk. Két
egyenes merőleges, ha uniójuk tartalmaz derékszöget. Az e és f egye-
nesek merőlegességét e ⊥ f jelöli.

– kiegésźıtő szögek, pótszögek : Két szög kiegésźıtő szög, ha mértékeik
összege π; a tekintett szögek pótszögek, ha mértékeik összege π

2 .

– háromszögek egybevágósága: Legyenek ABC4 és DEF4
háromszögek. Azt mondjuk, hogy a két háromszög kongruens vagy
egybevágó, ha van olyan f : {A,B,C} → {D,E, F} bijekció, amelyre
tetszőleges (X,Y ) ∈ {A,B,C}×{A,B,C} esetén X,Y ∼= f(X), f(Y )
és tetszőleges (X,Y, Z) ∈ {A,B,C} × {A,B,C} × {A,B,C} esetén
(XY Z∠) ∼= (f(X)f(Y )f(Z)∠). Ilyenkor az ABC4 ∼= DEF4
jelölést használjuk.

• A kongruencia axióma.

Ha az ABC4 és DEF4 háromszögek esetén AB ∼= DE, ABC∠ ∼=
DEF∠ és BC ∼= EF , akkor ABC4 ∼= DEF4.

Felh́ıvtuk rá a figyelmet, hogy a távolságfüggvény tulajdonságaiból még
nem következik az izometriák egyenestartása, illetve az a tulajdonság, hogy
a távolságfüggvény a ponthalmazt metrikus térré teszi. A kongruencia-axióma
birtokában azonban már ezek a fontos tulajdonságok igazolhatóak.

1.1. Álĺıtás. Abszolút geometriában a távolságfüggvény a ponthalmazt metrikus
térré teszi, továbbá teljesül az éles háromszög-egyenletlenség.

Bizonýıtás: (vázlat) Elegendő azt megmutatni, hogy ha A, B, C nem kollineáris
pontok, akkor az ABC4 tetszőleges oldalának hossza kisebb a másik két oldal

hosszának összegénél. Legyen D a
−−→
CB félegyenes azon pontja, amelyre C−B−D

és BD ∼= AB. Ekkor d(C,D) = d(C,B) + d(B,D) = d(B,C) + d(A,B). Mivel
B a DAC∠ belsejében van, m(DAB∠) < m(DAC∠). Mivel DAB4 egyenlő
szárú, ı́gy m(ADB∠) < m(DAC∠). Belátható, hogy abszolút geometriában
tetszőleges háromszög nagyobb szögével szemben hosszabb oldal van, ı́gy ebből
d(A,C) < d(C,D), azaz d(A,C) < d(B,C) + d(A,B) adódik.

1.2. Következmény. Abszolút geometriában tetszőleges izometria egyenes-
tartó.

Belátható, hogy abszolút geometriában megadva egy pontot és egy egye-
nest, létezik egy és csak egy olyan egyenes, amely illeszkedik az adott pontra
és merőleges az adott egyenesre.
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1.3. Álĺıtás. Abszolút geometriában megadva egy egyenest és egy rá nem illesz-
kedő pontot, van olyan egyenes, amely illeszkedik az adott pontra és párhuzamos
a megadott egyenessel.

Bizonýıtás: (vázlat) A megadott l egyenes és rá nem illeszkedő P pont esetén
legyen m a P -re illeszkedő, l-re merőleges egyenes, és legyen l′ a P -re illeszkedő
m-re merőleges egyenes. Ekkor l′ a ḱıvánt tulajdonságú egyenes. Ha ugyanis
lenne az l és l′ egyeneseknek egy Q közös pontja, akkor a PQR4-nek két
derékszöge lenne, ahol R := l∩m. Mivel azonban megmutatható, hogy abszolút
geometriában tetszőleges háromszög szögösszege kisebb vagy egyenlő π-nél, ez
lehetetlen.

A fenti tételben a keresett párhuzamos egyenes létezését tudtuk csak megmu-
tatni, az egyértelműség azonban abszolút geometriában nem feltétlenül teljesül.

Mivel adott ponton át a pontra nem illeszkedő egyenessel párhuzamos
legalább egy egyenes létezik, a párhuzamos egyenesek számára vonatkozóan az
alábbi két eset valamelyike áll fenn.

1.4. Defińıció. (A párhuzamossági axiómák.) Egy abszolút śıkot euklideszi
śıknak nevezünk, ha teljesül benne az euklideszi párhuzamossági axióma: meg-
adva egy egyenest és egy rá nem illeszkedő pontot, legfeljebb egy olyan egyenes
van, amely illeszkedik az adott pontra és párhuzamos a megadott egyenessel.

Egy abszolút śık hiperbolikus śık, ha teljesül benne a hiperbolikus
párhuzamossági axióma: megadva egy egyenest és egy rá nem illeszkedő pontot,
legalább két olyan egyenes van, amely illeszkedik az adott pontra és párhuzamos
a megadott egyenessel.

Hiperbolikus śıkok létezését elsőként Bolyai, Lobacsevszkij és Gauss -
egymástól függetlenül - feltételezte; a hiperbolikus geometria sok fontos tételét
már ők belátták. Annak igazolása, hogy a párhuzamossági axióma valóban
független az abszolút geometria többi axiómájától, legalább egy konkrét modell
megadását jelenti. Az első modelleket hiperbolikus śıkokra Beltrami, Cayley,
Klein, Poincaré adták.

Belátható, hogy ezek a modellek nem
”
lényegesen különbözőek”, ugyanis

egymással izomorf ak. Két abszolút śık közötti izomorfizmus alatt a ponthalma-
zok közötti bijekt́ıv, egyenestartó, távolságtartó, szögtartó leképezést értünk. Az
alábbi - általunk nem bizonýıtott - tétel alapján tehát az euklideszi śıkgeometriát
és a hiperbolikus śıkgeometriát az ismertetett axiómarendszereik egyértelműen
meghatározzák.

1.5. Tétel. Izomorfizmus erejéig két különböző abszolút śık létezik, amelyek
közül az egyikben az euklideszi párhuzamossági axióma, a másikban a hiper-
bolikus párhuzamossági axióma teljesül.
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2. Kettősviszony, harmonikus pontnégyesek,
harmonikus homológiák

A továbbiakban a valós projekt́ıv śıkon dolgozunk, a Geometria II. tárgyban
szereplő előismereteket feltételezve.

Emlékeztetünk rá, hogy a valós projekt́ıv śık A = [a] és B = [b] pontjai által

meghatározott
←−→
AB egyenes pontjai az a és b vektorok lineáris kombinációi által

reprezentált pontok. Legyen C = [αa + βb] és D = [γa + δb]. Ekkor

(ABCD) :=
β

α
· γ
δ
.

Négy konkurrens egyenes kettősviszonyát duális módon értelmezzük. Az a = [a]
és b = [b] egyenesek metszéspontjára illeszkedő egyenesek reprezentánsvektorai
a és b lineáris kombinációi, legyen c = [αa + βb] és d = [γa + δb]. Ekkor

(abcd) :=
β

α
· γ
δ
.

Emlékeztetünk továbbá arra, hogy a valós projekt́ıv śık összes kollineációja
(azaz pontjainak halmazát önmagára képező egyenestartó bijekció) projekt́ıv
kollineáció (azaz mátrix-reprezentálható); ebből következően megőrzik a
kollineáris pontnégyesek illetve konkurrens egyenesnégyesek kettősviszonyát.
Emlékeztetünk továbbá arra, hogy a valós projekt́ıv śık kollineációcsoportja
erősen tranzit́ıvan hat a śık általános helyzetű pontnégyesein, azaz kijelölve
az (A,B,C,D) és (A′, B′, C ′, D′) általános helyzetű pontnégyeseket, egy és
csak egy olyan kollineáció létezik, amelynél az első pontnégyes elemeinek képei
rendre a második pontnégyes elemei.

A pontnégyes és sugárnégyes kettősviszonyának kapcsolatát viláǵıtja meg az
alábbi tétel.

2.1. Álĺıtás. Egy sugársorának négy elemét tetszőleges, a sugársorhoz nem
tartozó egyenessel elmetszve kapott pontnégyes kettősviszonya megegyezik a
sugársor tekintett négy elemének kettősviszonyával.

Bizonýıtás: Feltehető (ugyanis ha nem teljesül, egy kollineáció alkalmazásával
elérhető), hogy a sugársorokat metsző egyenes a végtelen távoli egyenes.

Legyenek a sugársor tekintett elemei a = [a1, a2, a3], b = [b1, b2, b3], c =
[α(a1, a2, a3) + β(b1, b2, b3)], d = [γ(a1, a2, a3) + δ(b1, b2, b3)]. Az [a1, a2, a3]
egyenes végtelen távoli pontja [a2, a1, 0], ı́gy a keletkező metszéspontok rendre
A = [a2, a1, 0], B = [b2, b1, 0], C = [αa2+βb2, αa1+βb1, 0], D = [γa2+δb2, γa1+
δb1, 0]. Innen az álĺıtás kiolvasható.

Az előző tételből kiolvasható, hogy egy sugárnégyest metsző egyenesen a
metszéspontok kettősviszonya független a metsző egyenes megválasztásától. Így
közvetlenül adódik a Pappos-Steiner tétel.
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2.2. Tétel. (Pappos-Steiner) Legyenek A, B, C, D a valós projekt́ıv śık kol-
lineáris pontjai, P közös egyenesükre nem illeszkedő további pont, e′ az adott
pontok egyenesétől különböző, P -t nem tartalmazó egyenes. Ha tetszőleges X ∈
{A,B,C,D} esetén X ′ =

←−→
PX ∩ e′, akkor (ABCD) = (A′B′C ′D′). Azaz a

kettősviszony vet́ıtéssel szemben invariáns.

Bizonýıtás: Az előző tétel miatt miatt a P tartóegyenesű sugársor
←→
PA,

←−→
PB,

←−→
PC,

←−→
PD egyeneseinek kettősviszonya megegyezik az

←−→
AB egyenessel keletkező

metszéspontok (ABCD) kettősviszonyával és az
←−−→
A′B′ egyenessel keletkező

metszéspontok (A′B′C ′D′) kettősviszonyával is, ami álĺıtásunk igazságát jelenti.

A Pappos-Steiner tétel lehetőséget ad a kettősviszony
”
átmásolására”; azaz

ha megadjuk egy e egyenes A, B, C, D pontjait valamint az e′ egyenesen az
A′, B′, C ′ pontokat, akkor megszerkeszthető az a D′ pont, amelyre (ABCD) =
(A′B′C ′D′).

Kettősviszony átmásolása.

• Legyen az
←−→
AB′ és

←−→
A′B egyenesek metszéspontja B1, az

←−→
AC ′ és

←−→
A′C egye-

nesek metszéspontja C1.

• Legyen a
←−−→
B1C1 és

←−→
A′D egyenesek metszéspontja D1.

• A keresett D′ pont
←−−→
AD1 és

←−−→
A′B′ metszéspontja.

Ugyanis ekkor -
←−−→
B1C1 és

←−→
AA′ metszéspontját

←→
A1-el jelölve - a Pappos-

Steiner tétel alapján (ABCD) = (A1B1C1D1) = (A′B′C ′D′); hiszen az első
pontnégyesből A′ középpontú vet́ıtéssel kapható a második pontnégyes, majd
A középpontú vet́ıtést alkalmazva jutunk a harmadik pontnégyeshez.

Az előző szerkesztésben kapott D′ pont egyértelműsége az alábbi fontos
álĺıtásból következik.

2.3. Álĺıtás. A valós projekt́ıv śık tetszőleges A, B, C különböző kollineáris
pontjai és λ ∈ R\ {0, 1} esetén pontosan egy olyan D pont létezik, amelyre
(ABCD) = λ.
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Bizonýıtás: Legyenek A = [a], B = [b] és C = [c], ahol c = αa + βb. Ekkor
D := [λαa+βb] megfelel a feltételeknek. További megfelelő pont nincs, ugyanis
ha D = [γa + δb], akkor (ABCD) = λ miatt

β

α
· γ
δ

= λ,

ahonnan
δ

γ
=

β

λα
,

és ez a tulajdonság egyértelműen meghatározza a D pontot.

2.4. Következmény. (A fundamentális tulajdonság) Ha A, B, C valamint A′,
B′, C ′ különböző egyenesekre illeszkedő kollineáris ponthármasok, és egyeneseik

metszéspontja M ; valamint (ABCM) = (A′B′C ′M), akkor
←−→
AA′,

←−→
BB′ és

←−→
CC ′

konkurrens.

Bizonýıtás: Legyen P az
←−→
AA′ és

←−→
BB′ egyenesek közös pontja, valamint C ′′ a

←−→
PC és

←−−→
A′B′ egyenesek metszéspontja. Azt kell megmutatnunk, hogy C ′′ = C ′.

A Pappos-Steiner tétel miatt (ABCM) = (A′B′C ′′M). Feltételünket fi-
gyelmbe véve ı́gy (A′B′C ′M) = (A′B′C ′′M), azaz (A′B′MC ′) = (A′B′MC ′′).
Mivel adott A′, B′, M és λ esetén egy és csak egy olyan C ′ létezik, amelyre
(A′B′MC ′) = λ, ı́gy C ′′ = C ′ adódik, amit bizonýıtani akartunk.

A korábbi tanulmányokból ismert a pontnégyesek kettősviszonyának geo-

metriai jelentése: véges helyzetű A, B, C, D pontok kettősviszonya az (ABC)
(ABD)

osztóviszonyok hányadosát, azaz - a dE euklideszi távolságfüggvényt használva -

a dE(A,C)
dE(C,B) ·

dE(D,B)
dE(A,D) előjeles hányadosok szorzatát jelenti; a végtelen távoli pontot

tartalmazó kettősviszony pedig osztóviszonyt jelent (azaz ha D végtelen távoli
pont, (ABCD) = −(ABC)).

Megadjuk a sugárnégyesek kettősviszonyának geometriai jelentését.

2.5. Tétel. Legyenek a, b, c, d konkurrens egyenesek, amelyek közös pontja nem
végtelen távoli pont. Ekkor

(abcd) =
sin(ac∠)

sin(cb∠)
· sin(db∠)

sin(ad∠)
,

ahol a szereplő szögeket egy rögźıtett forgásirány mellett előjellel látjuk el.

Bizonýıtás: Tekintsünk egy tetszőleges, az a, b, c, d egyenesek közös P pontjára
nem illeszkedő e egyenest, és ezek metszéspontjai a tekintett egyenesekkel rendre
legyenek A, B, C és D. Legyen m az e egyenes és a P pont távolsága. Ekkor az
ACP háromszög területét kétféleképpen feĺırva kapjuk, hogy

dE(A,C) ·m = dE(A,P ) · dE(C,P ) · sin(ac∠).

Innen

dE(A,C) =
dE(A,P ) · dE(C,P ) · sin(ac∠)

m
.
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Hasonlóan adódik, hogy

dE(C,B) =
dE(C,P ) · dE(B,P ) · sin(cb∠)

m
,

dE(D,B) =
dE(D,P ) · dE(B,P ) · sin(db∠)

m
,

dE(A,D) =
dE(A,P ) · dE(D,P ) · sin(ad∠)

m
.

A korábbiakból adódóan

(abcd) = (ABCD) =
dE(A,C)

dE(C,B)
·dE(D,B)

dE(A,D)
=

dE(A,P )·dE(C,P )·sin(ac∠)
m

dE(C,P )·dE(B,P )·sin(cb∠)
m

·
dE(D,P )·dE(B,P )·sin(db∠)

m
dE(A,P )·dE(D,P )·sin(ad∠)

m

=

=
sin(ac∠)

sin(cb∠)
· sin(db∠)

sin(ad∠)
,

és ezt kellett belátnunk.

2.6. Defińıció. Legyen adott egy projekt́ıv śıkon négy pont, A, B, C és D, me-
lyek között nincsen három kollineáris. Az ABCD teljes négyszögön a négy pont,

valamint az
←−→
AB,

←→
AC,

←−→
AD,

←−→
BC,

←−→
BD és

←−→
CD egyenesek unióját értjük. A pontokat

négyszög csúcsainak, a szóban forgó egyeneseket a négyszög oldalainek h́ıvjuk.

Az
←−→
AB∩

←−→
CD,

←→
AC∩

←−→
BD és

←−→
AD∩

←−→
BC pontokat a teljes négyszög átlóspontjainak

nevezzük. A három átlóspont által meghatározott háromszög oldalegyeneseit a
teljes négyszög átlóinak mondjuk. Egy átlósponttal szemköztes átlón a teljes
négyszög azon átlóját értjük, amelyre az adott pont nem illeszkedik.

2.7. Lemma. (A Fano-tulajdonság.) A valós projekt́ıv śıkon egyetlen teljes
négyszög átlóspontjai sem kollineárisak.
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Bizonýıtás: Mivel a valós projekt́ıv śık kollineációcsoportja erősen tranzit́ıvan
hat a śık pontnégyesein, egy kollineáció alkalmazásával elérhető, hogy a teljes
négyszög csúcsai az [1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1] és [1, 1, 1] pontok legyenek. Ekkor
az átlóspontok koordinátái [1, 1, 0], [1, 0, 1] és [0, 1, 1], amelyek valóban nem kol-
lineáris pontok.

2.8. Defińıció. Egy projekt́ıv śıkon az A, B, C, D kollineáris pontokról azt
mondjuk, hogy harmonikus pontnégyest alkotnak, ha van olyan teljes négyszög,
melynek A és B csúcsai, C átlóspontja, és D a két további átlóspontra illeszkedő

egyenes és az
←−→
AB oldal metszéspontja.

2.9. Álĺıtás. A valós projekt́ıv śık négy pontja akkor és csak akkor alkot har-
monikus pontnégyest, ha kettősviszonyuk −1.

Bizonýıtás: Tegyük fel először, hogy (ABCD) harmonikus pontnégyes. Legye-
nek a harmonikus pontnégyes defińıciójában szereplő teljes négyszög csúcsai A,
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B, E, F ; az
←−→
AB ∩

←−→
EF átlóspont C, a további átlóspontok G és H, melyek

egyenese
←−→
AB-t D-ben metszi. Ekkor a Pappos-Steiner tétel miatt (ABCD) =

(EFCX), ahol X az
←−→
EF és

←−→
GH egyenesek metszéspontja, hiszen az első

pontnégyesből a másodikat G középpontú vet́ıtéssel kaptuk. H középpontú
vet́ıtést alkalmazva (EFCX) = (BACD). A kettősviszony tulajdonságaiból
adódik, hogy (BACD) = 1

(ABCD) . Így azt kaptuk, hogy

(ABCD) =
1

(ABCD)
.

Ebből következik, hogy (ABCD) = 1 vagy (ABCD) = −1. Azonban
(ABCD) = 1 azt vonná maga után, hogy C = D teljesül, ami ellentmond a
Fano-tulajdonságnak. Így beláttuk, hogy harmonikus pontnégyes kettősviszonya
−1.

Megford́ıtva, tegyük fel, hogy (ABCD) = −1. Tekintsünk az
←−→
AB egyenesen

egy olyan D1 pontot, amelyre (ABCD1) harmonikus pontnégyes. (Ilyen D1

létezik, hiszen a harmonikus pontnégyes defińıciójában szereplő teljes négyszög
egyszerűen megkonstruálható tetszőleges A, B, C pontokból kiindulva.) Ekkor
a bizonýıtás első része miatt (ABCD1) = −1. Azonban ismert, hogy adott A,
B, C és λ esetén egy és csak egy olyan D létezik, amelyre (ABCD) = λ, ı́gy
D1 = D.

2.10. Következmény. Adott, kollineáris A, B, C pontokhoz egy és csak egy
olyan D pont létezik, amelyre (ABCD) harmonikus pontnégyes. Ezt a pontot a C
pont (AB)-re vonatkozó harmonikus társának vagy harmonikus konjugáltjának
h́ıvjuk.

Ha (ABCD) harmonikus pontnégyes, szokás úgy fogalmazni, hogy az
(AB) pontpár harmonikusan választja el a (CD) pontpárt. Az elnevezést az
indokolja, hogy a kettősviszony tulajdonságai miatt (ABCD) pontosan akkor
harmonikus pontnégyes, ha a (BACD), (ABDC), (CDAB) pontnégyesek
harmonikusak.

A harmonikus konjugált szerkesztésére a harmonikus pontnégyes defińıciója
alapján az alábbi módszer adható.

• Legyenek adottak az A, B, C kollineáris pontok.

• Legyen E tetszőleges, az adott pontok egyenesére nem illeszkedő pont.

• Legyen F tetszőleges,
←−→
CE-re illeszkedő pont.

• Legyen
←→
AE és

←−→
BF metszéspontja G.

• Legyen
←−→
BE és

←→
AF metszéspontja H.

• A keresett D pont
←−→
GH és

←−→
AB metszéspontja.
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Előző álĺıtásaink alapján az ı́gy kapott D pont független az E és F pontok
megválasztásától.

Emlékeztetünk rá, hogy egy kollineáció tengelye olyan egyenes, amelynek
minden pontja fixpont; centruma olyan pont, amelyre illeszkedő összes egye-
nes invariáns. Világos, hogy minden kollineáció centruma fixpont, tengelye in-
variáns egyenes. Ha egy kollineációnak van centruma, akkor tetszőleges pontot
a képével összekötő egyenes átmegy a centrumon; hiszen ha A tetszőleges pont

és C centrum, akkor a centrum defińıciójából adódóan
←→
CA invariáns egyenes.

Duális gondolatmenettel adódik, hogy ha egy kollineációnak van tengelye, akkor
tetszőleges egyenes és képe a tengelyen metszi egymást.

2.11. Álĺıtás. A valós projekt́ıv śık egy kollineációjának pontosan akkor van
tengelye, ha van centruma.

Bizonýıtás: A dualitás elve alapján elegendő a tétel egyik irányát ellenőrizni.

Tegyük fel, hogy egy kollineációnak van centruma. Megmutatjuk, hogy ekkor
a kollineációnak van tengelye. Azt fogjuk ellenőrizni, hogy tetszőleges egyenes-
nek és képének közös pontja ugyanazon egyenesre illeszkedik. Tegyük fel, hogy
sem a, sem b nem invariáns egyenesek. Megmutatjuk, hogy tetszőleges további
c egyenes és annak c′ képe az a ∩ a′ és b ∩ b′ pontok egyenesén metszi egymást.
Legyen a és b metszéspontja C, a és c metszéspontja B, b és c metszéspontja
A; a′ és b′ metszéspontja C ′, a′ és c′ metszéspontja B′, b′ és c′ metszéspontja
A′. Ekkor A képe A′, B képe B′, C képe C ′. Mivel feltételünk szerint a kol-

lineációnak van centruma, az
←−→
AA′,

←−→
BB′ és

←−→
CC ′ egyenesek mindegyike átmegy

a centrumon, ı́gy az ABC és A′B′C ′ háromszögek pontra nézve perspekt́ıvek.
A Desargues-tételből adódóan ekkor tengelyre nézve is perspekt́ıvek, ı́gy c és c′
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valóban a∩ a′ és b∩ b′ pontok egyenesén metszi egymást. Ez tételünk igazságát
jelenti.

2.12. Defińıció. Ha egy kollineációnak van centruma (és ebből következően
tengelye is), akkor centrális kollineációnak nevezzük. Egy centrális kollineáció
eláció, ha centruma illeszkedik a tengelyére, ellenkező esetben homológia.

2.13. Álĺıtás. Legyen egy homológia centruma C, tengelye t. Legyen az A pont

képe a homológiánál A′. Ekkor a (CTAA′) kettősviszony értéke, ahol T a
←→
CA

egyenes tengelyre illeszkedő pontja, független az A pont megválasztásától. Ezt a
kettősviszonyt a kollineáció karakterisztikus kettősviszonyának nevezzük.

Bizonýıtás: Legyen a tekintett homológiánál az A pont képe A′, B képe B′,
←→
CA tengelypontja T1,

←−→
CB tengelypontja T2. Ekkor

←−→
AB és

←−−→
A′B′ metszéspontja

illeszkedik a tengelyre, közös tengelypontjuk legyen T . A Pappos-Steiner tétel
alapján (CT1AA

′) = (CT2BB
′), hiszen az első pontnégyesből T középpontú

vet́ıtéssel kapható meg a második pontnégyes. Ez álĺıtásunk igazságát jelenti.

2.14. Defińıció. Egy homológiát harmonikus homológiának h́ıvunk, ha karak-
terisztikus kettősviszonya −1.

2.15. Lemma. Ha egy homológia karakterisztikus kettősviszonya λ, akkor in-
verzének karakterisztikus kettősviszonya 1

λ .

Bizonýıtás: Ha egy homológia karakterisztikus kettősviszonyát - korábbi
jelöléseinket követve - a (CTAA′) kettősviszony adja, akkor az inverz karakte-
risztikus kettősviszonya (CTA′A). A kettősviszony tulajdonságai alapján utóbbi
kettősviszony valóban reciproka az előbbinek.
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2.16. Tétel. A valós projekt́ıv śık mindazon (az identitástól különböző) kol-
lineációi, amelyek négyzete az identitás, pontosan a harmonikus homológiák.

Bizonýıtás:

Tegyük fel, hogy egy kollineáció négyzete az identitás, és az A pont képe A′

valamint B képe B′. (Válasszuk meg az A és B pontokat úgy, hogy egyik sem fix-
pont - mivel a kollineáció nem identitás, ezt megtehetjük.) Ekkor a feltételünkből

adódóan A′ képe A és B′ képe B. Legyen
←−→
AB és

←−−→
A′B′ metszéspontja X,

←−→
A′B

és
←−→
AB′ metszéspontja Y . X és Y fixpontok, ugyanis egy olyan kollineációnál,

amelynek négyzete az identitás, tetszőleges egyenes a képét fixpontban metszi

(e∩ e′ képe e′ ∩ e′′ = e′ ∩ e, vagyis önmaga).
←−→
AA′ ∩

←−→
XY szintén fixpont, ugyanis

képe
←−−→
A′A′′ ∩

←−−→
X ′Y ′ =

←−→
A′A ∩

←−→
XY , tehát önmaga. Ebből következik, hogy az

←−→
XY egyenesnek van három különböző fixpontja. Ekkor azonban a kollineációk
kettősviszonytartása miatt az egyenes összes többi pontja is fix: ha P , Q, R
fixpontok, akkor S képe olyan S′, amelyre (PQRS) = (P ′Q′R′S′) = (PQRS′),

ı́gy S = S′. Tehát
←−→
XY a kollineáció tengelye, vagyis a kollineáció centrális kol-

lineáció. Mivel
←−→
AA′∩

←−→
BB′ a tengelyre nem illeszkedő fixpont, ezért centrum, ı́gy

a kollineáció homológia. Mivel a tekintett homológia négyzete az identitás, az in-
verze önmaga, vagyis karakterisztikus kettősviszonyára λ = 1

λ teljesül. Így λ = 1
vagy λ = −1. λ = 1 lehetetlen, ezért beláttuk, hogy a kollineáció harmonikus
homológia.
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3. Másodrendű görbék

Emlékeztetünk rá, hogy a valós projekt́ıv śık egy másodrendű görbéjén
azon pontok halmazát értjük, amelyek x reprezentánsvektoraira xTAx = 0
teljesül, ahol A rögźıtett 3 × 3-as szimmmetrikus mátrix. A másodrendű
görbét nemelfajulónak mondjuk, ha az A mátrix determinánsa nem 0. A
nemelfajuló másodrendű görbék mindegyike kollineációval átvihető az euk-
lideszi egységkörbe (x21 + x22 − x23 = 0), vagy pedig nincsen egyetlen valós
pontja sem (képzetes kör, kanonikus egyenlete x21 + x22 + x23 = 0). Azokat a
nemelfajuló másodrendű görbéket, amelyeknek van pontja a valós projekt́ıv
śıkon valós nemelfajuló másodrendű görbéknek (vagy kúpszeleteknek) h́ıvjuk.
A továbbiakban feltesszük, hogy a tekintett másodrendű görbe valós nemelfajuló
másodrendű görbe.

Emlékeztetünk továbbá arra, hogy az x és y reprezentánsvektorú pontok
konjugáltak az A alapmátrixú másodrendű görbére nézve, ha xTAy = 0. Látható
tehát, hogy a másodrendű görbe éppen azon pontokból áll, amelyek önmagukhoz
konjugáltak.

Egy rögźıtett ponthoz konjugált pontok halmaza egyenes, amelyet a pont
poláris ának h́ıvunk, a rögźıtett pont a kapott egyenes pólusa. Emlékeztetünk a
poláris geometriai jelentésére:

(1) A görbe tetszőleges pontjának polárisa a görbe illető pontbeli
érintőegyenese.

(2) Ha egy pont nem illeszkedik a görbére és a pontból két érintő húzható a
görbéhez, akkor a pont polárisa az érintési pontok összekötő egyenese.

(3) Ha egy pontból nem húzható érintő a görbéhez, akkor a polárisa azon
pontok halmaza, amelyekben a ponton áthaladó egyenesek és a görbe
metszéspontjaiban húzott érintők metszik egymást.

Ezek alapján világos, hogy a kollineációk a pólus-poláris kapcsolatot nem
változtatják meg. Így ha l a P pont polárisa egy másodrendű görbére nézve,
akkor l képe a P pont képének polárisa a másodrendű görbe képére nézve.

3.1. Lemma. A pólus-poláris kapcsolat kettősviszonytartó leképezés, azaz ha az
A, B, C, D pontok polárisai rendre a, b, c, d, akkor (ABCD) = (abcd).

Bizonýıtás: Mivel tetszőleges valós nemelfajuló másodrendű görbe kollineációval
az euklideszi egységkörbe vihető, elegendő az álĺıtást ezen körre vonatkozó pólus-
poláris kapcsolat esetén ellenőrizni, hiszen a kollineáció nem változtatja meg a
pontok illetve egyenesek kettősviszonyát. Ebben az esetben azonban az álĺıtás
nyilvánvaló, ugyanis az x21+x22−x23 = 0 görbére vonatkozóan az [x1, x2, x3] pont
polárisa az [x1, x2,−x3] egyenes.

Azt mondjuk, hogy a valós projekt́ıv śık e és f egyenesei konjugáltak
egy másodrendű görbére nézve, ha e pólusa illeszkedik f -re. Egyszerűen
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átgondolható, hogy ekkor f pólusa is illeszkedik e-re. Valóban, az e egyenes
pólusát E-vel, az f egyenes pólusát F -el jelölve, ha E illeszkedik f -re, akkor E
konjugált F -hez. Ekkor azonban F illeszkedik E polárisára, azaz az e egyenesre.

A poláris egyenes geometriai jelentését tekintve azonnal látható, hogy egy
egyenes pontosan akkor konjugált önmagához egy másodrendű görbére nézve,
ha a másodrendű görbe érintője. Ez azt jelenti, hogy a másodrendű görbe fo-
galmának duálisa: egy másodrendű görbe érintőinek halmaza.

3.2. Álĺıtás. Tegyük fel, hogy egy másodrendű görbét egy egyenes az M és
N pontokban metsz. Ekkor az egyenes P és Q pontjai akkor és csak akkor
konjugáltak egymáshoz a másodrendű görbére nézve, ha (PQMN) harmonikus
pontnégyes.

Bizonýıtás: Legyenek a P és Q pontok reprezentánsvektorai p és q. Ekkor a
←−→
PQ

egyenes pontjainak reprezentánsvektorai p+λq alakúak. Az egyenes egy pontja
akkor és csak akkor illeszkedik az A alapmátrixú másodrendű görbére, ha

(p+ λq)TA(p+ λq) = 0.

Ezt az egyenletet kifejtve

pTAp+ 2λpTAq + λ2qTAq = 0

adódik. P és Q akkor és csak akkor konjugáltak, ha ptAq = 0, vagyis a
metszéspontokat megadó λ paraméterre vonatkozó egyenlet

pTAp+ λ2qTAq = 0

alakúra redukálódik. Ekkor a másodfokú egyenlet gyökeinek összege 0, azaz ha
az egyenes és a másodrendű görbe egyik metszéspontja M = [p + λq], akkor a
másik metszéspont N = [p − λq]. Ez pontosan azt jelenti, hogy (PQMN) =
λ
−λ = −1, vagyis (PQMN) harmonikus pontnégyes.

3.3. Defińıció. Egy háromszög csúcsainak egy nemelfajuló másodrendű görbére
vonatkozó polárisai egy háromszög oldalegyenesei, ezt a háromszöget az eredeti
háromszög poláris háromszögének nevezzük. Azt mondjuk, hogy egy háromszög
egy másodrendű görbe polárháromszöge, ha a poláris háromszöge önmaga.

3.4. Álĺıtás. Egy másodrendű görbébe ı́rt tetszőleges teljes négyszög
átlóspontjai a görbe egy polárháromszögét alkotják.

Bizonýıtás: Használva az ábra jelöléseit, legyen A, B, C és D a görbe négy
pontja, az ABCD teljes négyszög átlóspontjai P , Q és R. Megmutatjuk, hogy P

polárisa a
←−→
QR egyenes. Legyen

←−→
QR metszéspontja

←−→
AB-vel illetve

←−→
CD-vel X és Y .

Ekkor a teljes négyszögnek A és B csúcsai, P átlóspontja, X pedig a szemköztes

átlóegyenes
←−→
AB-vel közös pontja, ı́gy (ABPX) harmonikus pontnégyes. Ebből

következik, hogy P és X konjugáltak a másodrendű görbére nézve. Hasonlóan

adódik, hogy P és Y is konjugáltak. Így P polárisa az
←−→
XY =

←−→
QR egyenes, és

ezt kellett igazolnunk.
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3.5. Tétel. (Chasles) Ha egy háromszög egy nemelfajuló másodrendű görbének
nem polárháromszöge, akkor (pontra és tengelyre nézve egyaránt) perspekt́ıv a
poláris háromszögével.

Bizonýıtás: Tekintsük az ABC háromszöget, és tegyük fel, hogy a csúcsok
polárisai az oldalegyenesektől különböző a, b, c egyenesek. Jelölje az a∩b pontot
C1, az a ∩ c pontot B1 és a b ∩ c pontot A1. Azt kell megmutatnunk, hogy az

A1B1C1 és ABC háromszögek tengelyre nézve perspekt́ıvek. Legyen
←−→
AB∩

←−−→
A1B1

a C2 pont,
←−→
BC ∩

←−−→
B1C1 az A2 pont és végül az

←→
AC ∩

←−−→
A1C1 a B2 pont; ekkor

feladatunk az A2, B2, C2 pontok kollinearitásának belátása.

Legyen továbbá X az
←−−→
A1B1 ∩

←→
AC és Y az

←−−→
B1C1 ∩

←→
AC pont. Ekkor

a (C2A1XB1) pontok kettősviszonya egyenlő a polárisaik kettősviszonyával,

azaz a
←−→
CC1,

←−→
CB,

←−→
CB1,

←→
CA egyenesek kettősviszonyával. Ezen sugárnégyest

tetszőleges egyenessel elmetszve ugyanilyen kettősviszonyú pontnégyest kapunk,
ı́gy az a egyenessel történő metszés után (C2A1XB1) = (C1A2B1Y ) adódik.
A kettősviszony azonosságait alkalmazva (C1A2B1Y ) = (A2C1Y B1), tehát

(C2A1XB1) = (A2C1Y B1). A fundamentális tulajdonság miatt ekkor
←−−→
C2A2,

←−−→
A1C1 és

←−→
XY konkurrensek. Mivel

←−→
XY =

←→
AC, és B2

←→
AC és

←−−→
A1C1 metszéspontja,

ez valóban azt jelenti, hogy B2 rajta van az
←−−→
A2C2 egyenesen, amit be kellett

látnunk.

3.6. Tétel. (Steiner) Legyenek A, B, C, D egy k másodrendű görbe rögźıtett

pontjai, valamint P a görbe egy tetszőleges további pontja. Ekkor a
←→
PA,

←−→
PB,

←−→
PC,

←−→
PD egyenesek kettősviszonya nem függ a P pont megválasztásától. Ezt a

kettősviszonyértéket az A, B, C, D pontok kúpszeleti kettősviszonyának ne-
vezzük, és (ABCD)k módon jelöljük.

Bizonýıtás: Mivel tetszőleges nemelfajuló, valós másodrendű görbe kol-
lineációval körbe vihető, és a kollineáció nem változtatja meg az egyenesek
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Chasles tétele.

kettősviszonyát, feltehető, hogy a k másodrendű görbe kör. Ekkor a szóban
forgó kettősviszony értéke

sin(APC∠)

sin(CPB∠)
· sin(DPB∠)

sin(APD∠)
.

A kerületi szögek tétele miatt azonban a szereplő szögek mindegyikének mértéke
változatlan, ha a P pont a körön végigfut, és ezt kellett igazolnunk.

Megjegyezzük, hogy az előző tétel abban az esetben is érvényes marad, ha
a P pont a görbe valamelyik rögźıtett pontjával - például A-val - esik egybe.

Ebben az esetben a
←→
PA egyenes szerepét a másodrendű görbe A-ra illeszkedő

érintője veszi át, a bizonýıtásban a megfelelő érintőszárú kerületi szöget tekintve.

3.7. Álĺıtás. Ha A, B, C, D egy k kör négy pontja, akkor

(ABCD)k =
dE(A,C)

dE(C,B)
· dE(D,B)

dE(A,D)
,

a távolságokat a kör iránýıtásától függő megfelelő előjellel ellátva. Ezt a számot
a négy pont köri kettősviszonyának mondjuk.

Bizonýıtás: Az előző bizonýıtás gondolatmenetét folytatva, a

sin(APC∠)

sin(CPB∠)
· sin(DPB∠)

sin(APD∠)
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értéket kell meghatároznunk. Ismert, hogy ha α egy háromszög a hosszúságú
oldalával szemközti szög mértéke, és a háromszög körüĺırt körének sugara R,
akkor a = 2R · sinα. Legyen az álĺıtásunkban szereplő k kör sugara R, akkor az
APC, BPC, DPC és APD háromszögek körüĺırt körének sugara egyaránt R.
Így

sin(APC∠) =
dE(A,C)

2R
.

Hasonlóan kifejezve a további szereplő szögek szinuszait,

(ABCD)k =
dE(A,C)

2R
dE(C,B)

2R

·
dE(D,B)

2R
dE(A,D)

2R

adódik, ami egyszerűśıtés után tételünk igazságát jelenti.

3.8. Következmény. (Ptolemaiosz-tétel) Tetszőleges húrnégyszög
átlóhosszainak szorzata egyenlő a szemköztes oldalhosszak szorzatainak
összegével.

Bizonýıtás: Ismert, hogy tetszőleges A, B, C, D kollineáris pontok esetén
(ABCD) = 1 − (ACBD). Mivel a kúpszeleti kettősviszony sugárnégyesek
kettősviszonyaként van értelmezve, a kettősviszony azonosságai ebben az eset-
ben is érvényben maradnak.

Ha tehát A, B, C, D egy húrnégyszög csúcsai, és körüĺırt köre k, akkor
(ABCD)k = 1− (ACBD)k. Ezt az előző tétel alapján kifejtve

dE(A,C)

dE(C,B)
· dE(D,B)

dE(A,D)
= 1− dE(A,B)

dE(B,C)
· dE(D,C)

dE(A,D)
.
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Átszorzás (és az előjelek megfelelő módośıtása) után innen

dE(A,C) · dE(B,D) = dE(B,C) · dE(A,D) + dE(A,B) · dE(C,D),

és ezt kellett belátnunk.

3.9. Álĺıtás. Egy nemelfajuló másodrendű görbét egyértelműen meghatároz

a. öt pontja;

b. négy pontja és az egyik adott pontra illeszkedő érintője;

c. három pontja és két adott pontra illeszkedő érintője;

d. öt érintője;

e. négy érintője és az egyik adott érintőre illeszkedő érintési pont;

f. három érintője és két adott érintőre illeszkedő érintési pont.

Bizonýıtás: Elegendő az első három álĺıtást igazolnunk, a második három
álĺıtás a dualitás elve alapján következik.

a. Legyen a másodrendű görbe öt pontja A, B, C, D, E. Megmutatjuk,
hogy az A pontra illeszkedő összes egyenes és a másodrendű görbe A-tól
különböző metszéspontját az öt rögźıtett pont egyértelműen meghatározza,
ez már maga után vonja a görbe egyértelműségét. Legyen rögźıtve egy A-ra
illeszkedő x egyenes. Ekkor az x-re illeszkedő, A-tól különböző X görbepontra
teljesül a Steiner-tétel miatt, hogy a (CDEX) pontnégyest az A-ból és B-ből

vet́ıtő egyenesek kettősviszonya egyenlő. Ez azt jelenti, hogy a
←−→
BX egyenest

egyértelműen meghatározza az a tulajdonság, hogy az
←→
AC,

←−→
AD,

←→
AE, x egyene-

sek kettősviszonya egyenlő az
←−→
BC,

←−→
BD,

←−→
BE,

←−→
BX egyenesek kettősviszonyával.

Így a
←−→
BX egyenes, és ezáltal az X pont egyértelműen meghatározott.

b. Legyen a másodrendű görbe négy pontja A, B, C, D, az A pontra
illeszkedő érintő a. Az előző gondolatmenetet a Steiner-tétel után tett meg-
jegyzésünk értelmében módośıtjuk. Legyen x az A pontra illeszkedő tetszőleges
egyenes. Megmutatjuk, hogy adataink egyértelműen meghatározzák x és a

görbe A-tól különböző X metszéspontját. Ismét a
←−→
BX egyenesről mutatjuk

meg, hogy egyértelműen meg van határozva:
←−→
BX az az egyenes, amelyre

teljesül, hogy az a,
←→
AC,

←−→
AD, x egyenesek kettősviszonya egyenlő a

←−→
BA,

←−→
BC,

←−→
BD,

←−→
BX egyenesek kettősviszonyával.

c. Legyenek A, B, C a másodrendű görbe pontjai, a az A pontra illeszkedő
érintő, b a B pontra illeszkedő érintő. Az előző álĺıtás igazolásához hasonlóan
megmutatjuk, hogy az A pontra illeszkedő tetszőleges x egyenes és a görbe A-tól
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különböző X metszéspontját adataink egyértelműen meghatározzák; ehhez ele-

gendő megmutatnunk, hogy a
←−→
BX egyenes egyértelműen meghatározott. Ebben

az esetben
←−→
BX az az egyenes, amelyre teljesül, hogy az a,

←−→
AB,

←→
AC, x egyenesek

kettősviszonya egyenlő a
←−→
BA, b,

←−→
BC,

←−→
BX egyenesek kettősviszonyával.

3.10. Tétel. (Pascal) Legyenek A, B, C, D, E, F egy nemelfajuló másodrendű

görbe pontjai. Ekkor P :=
←−→
AB ∩

←−→
DE, Q :=

←−→
BC ∩

←−→
EF és R :=

←−→
CD ∩

←→
FA

kollineárisak.

Pascal tétele.

Bizonýıtás: Vezessük be a további X :=
←→
AF ∩

←−→
DE és Y :=

←−→
CD∩

←−→
EF jelöléseket.

Ekkor (DPXE) megegyezik az
←−→
AD,

←→
AP ,

←−→
AX,

←→
AE egyenesek kettősviszonyával.

Ez pontosan a (DBFE)k kúpszeleti kettősviszonnyal egyenlő. A Steiner-tétel
alapján ugyanezt a kúpszeleti kettősviszonyt kapjuk, ha a szóban forgó pon-

tokat az A pont helyett C-ből vet́ıtjük, azaz a
←−→
CY ,

←−→
CQ,

←−→
CF ,

←−→
CE sugárnégyes

kettősviszonyát képezzük. Ezen sugárnégyest az
←−→
EF egyenessel elmetszve kapjuk

végül, hogy (DPXE) = (Y QFE). A fundamentális tulajdonság alkalmazásával

ebből következik, hogy
←−→
DY ,

←−→
PQ és

←−→
XF konkurrensek. Mivel

←−→
DY =

←−→
CD és

←−→
XF =

←→
FA, ezért a három egyenes közös pontja R, ı́gy R valóban illeszkedik

←−→
PQ-ra.

Megfogalmazzuk Pascal tételének duálisát is.

3.11. Következmény. (Brianchon) Legyenek a, b, c, d, e és f egy nemelfajuló
másodrendű görbe érintői. Ekkor az a ∩ b és d ∩ e pontokra illeszkedő egyenes,
a b ∩ c és e ∩ f pontokra illeszkedő egyenes, valamint a c ∩ d és f ∩ a pontokra
illeszkedő egyenes konkurrensek.

3.12. Defińıció. Azt mondjuk, hogy egy pont a valós projekt́ıv śık egy nemel-
fajuló másodrendű görbéjének külső pontja, ha polárisa két pontban metszi a
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görbét. Azt mondjuk, hogy a tekintett pont belső pont, ha polárisának nincs
közös pontja a görbével. A görbe belső pontjainak halmazát a másodrendű görbe
belsejének nevezzük.

3.13. Defińıció. Legyen adott a valós projekt́ıv śıkon egy nemelfajuló
másodrendű görbe. Azokat a kollineációkat, amelyek az adott görbét invariánsan
hagyják (azaz amelynél a görbe tetszőleges pontjának képe is illeszkedik a görbére)
a görbe automorfizmusainak nevezzük.

Egyszerűen látható, hogy egy adott másodrendű görbe automorfizmusai a
görbe belső pontjait belső pontokba viszik.

3.14. Álĺıtás. Tegyük fel, hogy egy kollineációnál egy nemelfajuló másodrendű
görbe A, B és C pontjainak képe a görbére illeszkedő A′, B′ és C ′ pontok;
valamint az A pontra illeszkedő érintőegyenes képe az A′ pontra illeszkedő érintő
és B pontra illeszkedő érintőegyenes képe a B′ pontra illeszkedő érintő. Ekkor a
kollineáció a görbe egy automorfizmusa.

Bizonýıtás: Felhasználjuk, hogy a nemelfajuló másodrendű görbéket három
pontjuk és két adott pontra illeszkedő érintőjük egyértelműen meghatározza.
Az adott k másodrendű görbét ı́gy meghatározza az A, B, C pont és az A
pontra illeszkedő a és a B pontra illeszkedő b érintő. Ekkor k képe az a k′

másodrendű görbe, melyre illeszkedik A′, B′, C ′, valamint érintik a tekintett
érintőegyenesek képei. Feltételünk szerint ezen pontok és egyenesek a k görbe
pontjai illetve érintői, ı́gy k′ pontosan a k másodrendű görbe. Tehát a kollineáció
valóban a k görbe egy automorfizmusa.

3.15. Álĺıtás. Megadva egy nemelfajuló másodrendű görbe A, B, C, A′, B′, C ′

pontjait, létezik a görbének egy és csak egy olyan automorfizmusa, amelynél A
képe A′, B képe B′ és C képe C ′.

Bizonýıtás: Legyenek a görbe A, B, A′ illetve B′ pontjaira illeszkedő érintői
a, b, a′ illetve b′, az a és b egyenesek metszéspontja P , a′ és b′ metszéspontja
P ′. Tekintsük azt az egyértelműen meghatározott kollineációt, amelynél az A,
B, C illetve P pontok képei rendre A′, B′, C ′ illetve P ′. Ez a kollineáció az
a egyeneshez a′-t, b-hez b′-t rendeli, ı́gy előző tételünk értelmében az adott
másodrendű görbe automorfizmusa. Más, a feltételeknek megfelelő automorfiz-
mus nincs; ugyanis minden, a feltételeinknek megfelelő kollineáció az A, B, C,
P pontokhoz rendre az A′, B′, C ′, P ′ pontokat rendeli.
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3.16. Álĺıtás. Legyen adott a valós projekt́ıv śık egy nemelfajuló másodrendű
görbéje, és egy rá nem illeszkedő P pont. Jelölje l a P pont polárisát. Ekkor a P
centrumú, l tengelyű harmonikus homológia az adott görbe egy automorfizmusa.

Bizonýıtás: Tekintsük az adott másodrendű görbe egy tetszőleges, l-re nem
illeszkedő X pontját. Ennek X ′ képére teljesül,hogy (PTXX ′) harmonikus

pontnégyes, ahol T :=
←−→
PX ∩ l. A

←→
PT egyenes két pontban metszi a görbét,

legyen az X-től különböző metszéspont X ′′. Ekkor P és T konjugáltságából
adódóan (PTXX ′′) harmonikus pontnégyes. Mivel az X pont P és T pontokra
vonatkozó harmonikus társa egyértelmű, ebből X ′ = X ′′ következik, tehát X
képe is illeszkedik az adott másodrendű görbére.

3.17. Tétel. A valós projekt́ıv śık egy nemelfajuló másodrendű görbéjének azon
automorfizmusai, amelyek négyzete az identitás, olyan harmonikus homológiák,
amelyek centrumának polárisa a tengelye.

Bizonýıtás: Korábban beláttuk, hogy minden olyan kollineáció, amelynek
négyzete identitás, harmonikus homológia. Legyen a homológia centruma P .
Legyen X a másodrendű görbe egy tetszőleges pontja. Feltéve, hogy X nem

fixpont, X képe
←−→
PX X-től különböző metszéspontja a másodrendű görbével,

legyen ez X ′. Ekkor a homológia tengelyének
←−→
PX-re illeszkedő T pontja P

(XX ′)-re vonatkozó harmonikus társa. Így P és T konjugáltak. További X
pont választásával belátható, hogy P a tengely legalább két pontjához kon-
jugált, ezért valóban P polárisa a homológia tengelye.
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4. A hiperbolikus śıkgeometria Cayley-Klein
modellje

Legyen adott valós projekt́ıv śıkon egy nemüres, nemelfajuló másodrendű
görbe. Mivel ez a görbe kollineációval átvihető az x21 + x22 − x23 = 0 egyen-
letű euklideszi egységkörbe, az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy a tekin-
tett másodrendű görbe ez a kör. Az alapulvett görbét a továbbiakban abszolút
kúpszeletnek is nevezzük.

Legyen P az abszolút kúpszelet belső pontjainak halmaza, L a valós projekt́ıv
śık egyeneseinek az abszolút kúpszelet belsejébe eső része. P elemeit hiperboli-
kus pontoknak, L elemeit hiperbolikus egyeneseknek nevezzük. Az I illeszkedési
reláció legyen a valós projekt́ıv śık illeszkedési relációjának a kúpszelet belsejére
való leszűḱıtettje.

Egy hiperbolikus egyenes végein a valós projekt́ıv megfelelő egyenesének az
abszolút kúpszelettel közös pontjait h́ıvjuk. Legyenek A és B a különböző hi-

perbolikus pontok, és az
←−→
AB hiperbolikus egyenes végeit jelölje M és N . Legyen

dC(A,B) := |ln(ABMN)| .

Legyen dC(A,A) := 0. Ekkor dC a hiperbolikus távolságfüggvény.

Annak belátása, hogy az ı́gy konstruált illeszkedési geometria eleget tesz a
Hilbert-féle illeszkedési axiómáknak, nyilvánvaló. Ellenőrizni fogjuk, hogy dC
valóban távolságfüggvény, teljesül a vonalzó axióma és a félśık axióma. Ekkor -
korábbi megjegyzésünk értelmében - van olyan mC szögmérték, amelynél az izo-
metriák szögtartó leképezések. (Ezt a szögmértéket explicit módon csak később
fogjuk megadni.) Igazolni fogjuk, hogy az ı́gy kapott geometriában a kongruen-
cia axióma is teljesül, tehát abszolút śık.

Megmutatjuk, hogy ebben az abszolút geometriában a hiperbolikus
párhuzamossági axióma teljesül. Így hiperbolikus śık, amelyet a hiperbolikus
śıkgeometria Cayley-Klein modell jének, vagy egyszerűen Cayley-Klein śıknak
h́ıvunk.
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Azt mondjuk, hogy a Cayley-Klein modellben két egyenes határpárhuzamos
vagy aszimptotikusan párhuzamos, ha van közös végük. Két egyenest széttartóan
párhuzamosnak nevezünk, ha a valós projekt́ıv śık őket származtató egyenesei
az abszolút kúpszeletre vonatkozóan külső pontban metszik egymást.

Elsőként a hiperbolikus párhuzamossági axióma teljesülését ellenőrizzük.

4.1. Álĺıtás. Megadva a Cayley-Klein śık egy egyenesét és egy rá nem illeszkedő
pontját, végtelen sok olyan egyenes létezik, amely illeszkedik az adott pontra és
párhuzamos az adott egyenessel. Ezen egyenesek között pontosan két olyan van,
amely határpárhuzamos a kijelölt egyenessel.

Bizonýıtás: Legyen ezen a Cayley-Klein śık egy egyenese l, és egy rá nem illesz-
kedő pontja P . Legyenek A és B az l egyenes végei. Ekkor P -re illeszkedő, l-el

határpárhuzamos egyenesek pontosan a
←→
PA és

←−→
PB egyenesek. Az l-et tartalmazó

projekt́ıv egyenes egy tetszőleges, az abszolút kúpszeletre nézve külső Q pontját

választva a Cayley-Klein śık
←−→
PQ által származtatott egyenese párhuzamos l-el.

Mivel a Q pont különböző választásaihoz különböző egyenesek tartoznak, ez azt
jelenti, hogy végtelen sok ilyen egyenes létezik.

Rátérünk az abszolút śıkgeometria axiómáinak ellenőrzésére.
Elsőként a dC távolságfüggvényről mutatjuk meg, hogy jól definiált, ugyanis

nem függ az M és N végek sorrendjének megválasztásától. Valóban,

|ln(MNAB)| =
∣∣∣∣ln 1

(NMAB)

∣∣∣∣ = |− ln(NMAB)| = |ln(NMAB)| .

Hasonlóan látható be dC szimmetriája:

|ln(MNBA)| =
∣∣∣∣ln 1

(MNAB)

∣∣∣∣ = |− ln(MNAB)| = |ln(MNAB)| .

A távolságfüggvény többi tulajdonsága nyilvánvaló, ı́gy beláttuk, hogy dC
valóban távolságfüggvény.

4.2. Álĺıtás. A Cayley-Klein śıkon teljesül a vonalzó axióma.
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Bizonýıtás: Tekintsünk egy l hiperbolikus egyenest, amelynek végei M és N .
Rendeljük hozzá tetszőleges P ∈ l ponthoz az f(P ) := ln(MNP ) számot. f
szürjekt́ıv, ugyanis tetszőleges x pozit́ıv valós számhoz van olyan, euklideszi
értelemben M és N közé eső P , amelyre (MNP ) = x, ezért tetszőleges y valós
számhoz van olyan M és N közé eső P , amelyre ln(MNP ) = y. Továbbá

|f(A)− f(B)| = |ln(MNA)− ln(MNB)| =
∣∣∣∣ln (MNA)

(MNB)

∣∣∣∣ = |ln(MNAB)| = dC(A,B),

ı́gy f valóban koordinátázás l számára.

4.3. Álĺıtás. A Cayley-Klein śıkon teljesül a félśık axióma.

Bizonýıtás: A Cayley-Klein śık minden pontja megfelel az euklideszi śık egy
pontjának. Megmutatjuk, hogy a Cayley-Klein śık szakaszai egybeesnek a valós
euklideszi śık szakaszaival. Valóban, tegyük fel, hogy a Cayley-Klein śıkon vala-
mely kollineáris pontokra euklideszi értelemben A−B−C teljesül. Legyenek az
U és V pontok A, B, C közös egyenesének végei. Válasszuk meg a végpontok
jelöléseit úgy, hogy az (ABUV ), (BCUV ) és (ACUV ) kettősviszonyok egyaránt
1-nél nagyobbak legyenek; ez abban az esetben teljesül, ha euklideszi értelemben
a pontok rendezése az egyenesen: V −A−B−C−U . Ekkor a dC(A,B), dC(B,C),
dC(A,C) távolságok defińıcióiban szereplő kettősviszonyok mindegyike pozit́ıv,
ı́gy az abszolútértékek mindegyike elhagyható.

Felhasználjuk a kettősviszony azon tulajdonságát, hogy tetszőleges A, B, C,
D, E kollineáris pontok esetén

(ABCD)(ABDE) = (ABCE).

Valóban,

(ABCD)(ABDE) =
(ABC)

(ABD)
· (ABD)

(ABE)
=

(ABC)

(ABE)
= (ABCE).

Így most

(ABUV ) · (BCUV ) = (UV AB) · (UV BC) = (UV AC) = (ACUV ),

ezért, mindkét oldal logaritmusát véve,

ln(ACUV ) = ln(ABUV ) + ln(BCUV ),

azaz dC(A,C) = dC(A,B) + dC(B,C). Beláttuk tehát, hogy a hiperbolikus
távolságfüggvényre nézve is A−B − C áll fenn.

Hátra van még a kongruencia axióma igazolása. Mivel az mC szögmértéket
nem adtuk meg explicit módon, a kongruencia axiómát nem direkt módon fog-
juk igazolni. Azt fogjuk belátni, hogy a Cayley-Klein modellben teljesül az ún.
zászló-tranzitiv itás.
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Egy rögźıtett félśık és egy, annak határegyenesén rögźıtett félegyenes
együttesét zászlónak nevezünk. Ha teljesül, hogy két adott félśıkhoz és
mindkettő határegyenesén adott egy-egy félegyeneshez van olyan egyenes-
és szögtartó izometria, amely az egyik félśıkot a másikba, és az egyik adott
félegyenest a megfelelő másik félegyenesbe viszi, akkor azt mondjuk, hogy az
adott geometria zászló-tranzit́ıv.

Megmutatjuk, hogy a zászló-tranzitivitásból már következik a kongruencia
axióma.

Tegyük fel, hogy az A1B1C14 és az A2B2C24 esetén teljesül, hogy A1B1
∼=

A2B2, BAC∠ ∼= B1A1C1∠ és A1C1
∼= A2C2. A feltétel szerint van olyan

egyenes- és szögtartó izometria, amely az
←−−→
A1B1 határegyenesű, C1-et tartalmazó

félśıkot az
←−−→
A2B2 határegyenesű, C2-t tartalmazó félśıkba; az

−−−−→
A1B1 félegyenest

az
−−−−→
A2B2 félegyenesbe viszi.

BAC∠ ∼= B1A1C1∠ miatt ez az izometria az
−−−−→
A1C1 félegyenesnek az

−−−−→
A2C2

félegyenest felelteti meg, a feltételek miatt ennél az izometriánál B1 képe B2

és C1 képe C2. Ez azt jelenti, hogy van olyan egyenes- és szögtartó izometria,
amely A1B1C14-nek az A2B2C24-et felelteti meg. Ebből következik a két
háromszög egybevágósága.

A zászló-tranzitivitás ellenőrzéséhez először léırjuk a Cayley-Klein śık izo-
metriáit. Ebből a célból megmutatjuk, hogy minden izometria egyenestartó.
Korábban tett megjegyzésünk értelmében ez a vonalzó-axiómából csak abban
az esetben következik, ha a śıkban teljesül az éles háromszög-egyenlőtlenség.

4.4. Tétel. A Cayley-Klein śıkon teljesül az éles háromszög-egyenlőtlenség,
azaz ha A, B és C nem kollineáris pontok, akkor

dC(A,C) < dC(A,B) + dC(B,C).

Bizonýıtás: Legyenek A, B, C nemkollineáris pontok, jelölje az
←−→
AB hiperboli-

kus egyenes végeit X és Y , a
←−→
BC hiperbolikus egyenes végeit Z és U végül a
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←→
CA hiperbolikus egyenes végeit V és W . Válasszuk meg a végpontok jelöléseit
úgy, hogy az (ABYX), (BCUZ) és (ACVW ) kettősviszonyok egyaránt 1-nél
nagyobbak legyenek (ekkor ugyanis logaritmusaik pozit́ıvak, ı́gy a dC(A,B),
dC(B,C), dC(A,C) távolságok defińıcióiban szereplő abszolútértékek egyaránt
elhagyhatóak).

Legyen
←−→
XZ ∩

←−→
Y U =: {O}. A valós projekt́ıv śık tetszőleges P pontjához

rendeljük hozzá a {P ′} :=
←−→
OP ∩

←→
AC pontot. Ennél a leképezésnél a Pappos-

Steiner tétel miatt tetszőleges kollineáris pontnégyes kettősviszonya megegyezik
a képpontok kettősviszonyával.

Egyszerűen ellenőrizhető, hogy ha valamely P , Q, R, S kollineáris pontok
esetén R a PQ szakaszra illeszkedik, S pedig nem, akkor (PQRS) < 0. Így most
(AY ′CV ) < 0 és (WAX ′C) < 0.

A kettősviszony tulajdonságait felhasználva

(ABYX)(BCUZ)

(ACVW )
=

(AB′Y ′X ′)(B′CY ′X ′)

(ACVW )
=

(X ′Y ′B′A)(X ′Y ′CB′)

(ACVW )
=

(X ′Y ′CA)

(ACVW )
=

(ACY ′X ′)

(ACVW )
=

(ACY ′V )(ACVX ′)

(ACVW )
=

(ACY ′V )(ACVW )(AXWX ′)

(ACVW )
= (ACY ′V )(ACWX ′) =

(1− (AY ′CV ))(1− (WAX ′C)) > 1.

Így
(ACVW ) < (ABYX)(BCUZ),

ahonnan

ln(ACVW ) < ln((ABYX)(BCUZ)) = ln(ABYX) + ln(BCUZ)

következik. Tehát, felhasználva a szereplő logaritmusok előjelére vonatkozó fel-
tevésünket,

dC(A,C) < dC(A,B) + dC(B,C)

valóban teljesül.

4.5. Álĺıtás. A Cayley-Klein śık izometriái pontosan az abszolút kúpszelet au-
tomorfizmusainak leszűḱıtettjei.

Bizonýıtás: Tekintsük a Cayley-Klein śık egy izometriáját. Az éles háromszög-
egyenlőtlenségből következik, hogy az izometria egyenestartó, tehát a valós pro-
jekt́ıv śık egy kollineációjának leszűḱıtettje. Mivel ez a kollineáció a Cayley-
Klein śık pontjainak halmazát önmagába képezi, invariánsan hagyja az abszolút
kúpszelet belsejét. Tehát az abszolút kúpszelet egy automorfizmusa.

Megford́ıtva, legyen ϕ a valós projekt́ıv śıkon a rögźıtett abszolút kúpszelet
egy automorfizmusa. Szűḱıtsük le ezt a kollineációt az abszolút kúpszelet
belső pontjaira. Ha tekintjük az kúpszelet A, B belső pontjait - azaz a
Cayley-Klein śık A és B pontjait - akkor dC(A,B) = dC(ϕ(A), ϕ(B)) a kol-
lineáció kettősviszonytartása miatt. Így az abszolút kúpszelet automorfizmusa-
inak leszűḱıtettjei valóban izometriák.
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4.6. Tétel. A Cayley-Klein śıkon teljesül a zászló-tranzitivitás, és ı́gy a kong-
ruencia axióma is.

Bizonýıtás: Tekintsük a Cayley-Klein śıkon egy zászlót, azaz egy l határegyenesű
félśıkját és egy A ∈ l kezdőpontú, l-re illeszkedő félegyenest. Legyenek l végei
B és C, legyen B az adott félegyeneshez tartozó végpont. Jelölje az abszolút

kúpszelet B és C pontokra illeszkedő érintőinek metszéspontját D,
←−→
DA és az

abszolút kúpszelet azon metszéspontját E, amely a Cayley-Klein śık kijelölt
félśıkjához tartozó valamely egyenes vége. Ekkor a kijelölt zászlót egyértelműen
meghatározza a (B,C,E) rendezett ponthármas, amelynek elemei az abszolút
kúpszeletre illeszkednek.

Legyen a két kijelölt zászlót meghatározó rendezett ponthármas (B,C,E)
és (B′, C ′, E′). Korábban beláttuk, hogy létezik az abszolút kúpszeletnek olyan
automorfizmusa, amelynél az első ponthármas elemeinek rendre a második
ponthármas elemei felelnek meg. Ez a Cayley-Klein śık egy olyan izometriája,
amelynél az első zászló képe a második zászló, ı́gy beláttuk a zászló-tranzit́ıv
tulajdonságot.

Összefoglalva eredményeinket, megmutattuk, hogy a Cayley-Klein śık
valóban hiperbolikus śık. Mivel ı́gy modellt adtunk olyan abszolút śıkra, amelyen
a hiperbolikus párhuzamossági axióma teljesül, ez azt jelenti, hogy az euklideszi
párhuzamossági axióma független az abszolút geometria axiómarendszerétől.
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5. Geometria a Cayley-Klein śıkon

5.1. Álĺıtás. A Cayley-Klein śık egy l egyenesére vonatkozó tengelyes tükrözés
pontosan a valós projekt́ıv śık azon harmonikus homológiája, amelynek tengelye
l, és centruma l pólusa az abszolút kúpszeletre nézve.

Bizonýıtás: Korábban már megmutattuk, hogy a Cayley-Klein śık izometriái az
abszolút kúpszelet automorfizmusai. A tengelyes tükrözések olyan izometriák,
amelyek különböznek az identikus leképezéstől, és négyzetük az identitás.
Már beláttuk, hogy az abszolút kúpszelet ilyen tulajdonságú automorfizmusai
olyan harmonikus homológiák, amelyekre teljesül, hogy centruma a tengelyének
pólusa.

5.2. Következmény. A Cayley-Klein śık egy AB szakaszának felezőpontja
olyan F pont, amelyhez található a valós projekt́ıv śıknak olyan F ′ pontja, hogy

az (FF ′) pontpár harmonikusan választja el az (AB) pontpárt és az
←−→
AB egyenes

végeit is. Ezt az F ′ pontot a felezőponthoz tartozó külső pontnak h́ıvjuk.

Bizonýıtás: Tegyük fel, hogy F az AB szakasz felezőpontja. Ekkor van olyan, F -
re illeszkedő tengelyű tükrözés, amelynél A képe B. Ez a valós projekt́ıv śıknak
olyan harmonikus homológiája, amelynek tengelye illeszkedik F -re. Legyen ezen
homológia centruma F ′. Mivel harmonikus homológiáról van szó, (ABFF ′) har-
monikus pontnégyes. Előző álĺıtásunk miatt F ′ és F konjugáltak az abszolút

kúpszeletre nézve, ezért valóban harmonikusan választják el
←−→
FF ′ és az abszolút

kúpszelet metszéspontjait, azaz az
←−→
AB egyenes végeit is.

A Cayley-Klein śık egy adott szakaszának felezőpontját az alábbi módszerrel
szerkeszthetjük meg.

Legyenek az adott szakasz végpontjai A és B, az
←−→
AB hiperbolikus egye-

nes végei M és N . Legyen az
←−→
AB projekt́ıv egyenes pólusa P ,

←→
PA és

←−→
PB

metszéspontjai az abszolút kúpszelettel X1, X2 illetve Y1 és Y2. Ekkor az
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X1X2Y1Y2 teljes négyszög P -től különböző átlóspontjai az
←−→
AB szakasz fe-

lezőpontja illetve az ahhoz tartozó külső pont.
A szerkesztés helyességének indoklásához jelöle a szóban forgó átlóspontokat

F és F ′. Mivel az X1X2Y1Y2 teljes négyszög átlóspontjai az abszolút kúpszelet

egy polárháromszögét határozzák meg, P polárisa
←−→
FF ′. Tehát F és F ′ valóban

illeszkedik az
←−→
AB egyenesre. Mivel F és F ′ egy polárháromszög csúcsai, kon-

jugáltak egymáshoz az abszolút kúpszeletre nézve, tehát valóban harmoniku-

san választják el az
←−→
AB egyenes végeit. F és F ′ az X1X2Y1Y2 teljes négyszög

átlóspontjai, A illetve B pedig ezen teljes négyszög két szemköztes oldalegye-
nesére illeszkednek, ezért valóban, (ABFF ′) szintén harmonikus pontnégyes.

5.3. Következmény. A Cayley-Klein śık két egyenese akkor és csak akkor
merőleges, ha a valós projekt́ıv śık azokat származtató egyenesei konjugáltak az
abszolút kúpszeletre nézve.

Bizonýıtás: Az f egyenes pontosan akkor merőleges az e egyenesre, ha f e-
re vonatkozó tükörképe önmaga. Ez pontosan akkor teljesül, ha f illeszkedik e
pólusára, azaz e és f konjugáltak.

5.4. Következmény. A Cayley-Klein śık két egyenese akkor és csak akkor
széttartóan párhuzamos, ha van közös merőlegesük.

Bizonýıtás: Tegyük fel, hogy két egyenes széttartóan párhuzamos. Ekkor az
azokat származtató projekt́ıv egyenesek metszéspontja az abszolút kúpszelet
külső pontja. Ennek a pontnak a polárisa mindkét egyeneshez konjugált, ı́gy a
Cayley-Klein śık olyan egyenesét származtatja, amely mindkét adott egyenesre
merőleges.
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Merőleges hiperbolikus egyenesek.

Megford́ıtva, tegyük fel, hogy két egyenesnek van közös merőlegese. A közös
merőlegest származtató projekt́ıv egyenes abszolút kúpszeletre vonatkozó pólusa
ekkor az abszolút kúpszelet külső pontja, és a tekintett két egyenest származtató
projekt́ıv egyenesek illeszkednek erre a külső pontra. Ez azt jelenti, hogy a két
egyenes széttartóran párhuzamos.

Azt mondjuk, hogy a Cayley-Klein śık egyeneseinek egy halmaza sugársort
alkot, ha a nekik megfelelő projekt́ıv egyenesek konkurrensek; azaz ha a tekin-
tett hiperbolikus egyenesek egy pontra illeszkednek, határpárhuzamosak vagy
van közös merőlegesük. Utóbbi esetben a megfelelő projekt́ıv egyenesek közös
pontja az abszolút kúpszelet külső pontja, a közös merőleges pedig ezen pont
polárisának megfelelő hiperbolikus egyenes. Vegyük észre, hogy abból, hogy bi-
zonyos hiperbolikus egyenesek sugársort alkotnak, nem következik, hogy a hiper-
bolikus śıkon van közös pontjuk.

5.5. Álĺıtás. A Cayley-Klein śık tetszőleges háromszögének magasságegyenesei
sugársort alkotnak.

Bizonýıtás: Tekintsük a Cayley-Klein śık ABC4 háromszögét. Legyen a
←−→
BC-

t származtató projekt́ıv egyenes pólusa A0. Ekkor a Cayley-Klein śık
←−→
BC-re

merőleges egyeneseit A0-ra illeszkedő projekt́ıv egyenesek származtatják, ı́gy

az A-ra illeszkedő magasságegyenest származtató projekt́ıv egyenes
←−→
AA0. Ha-

sonlóan, a másik két magasságegyenest a
←−−→
BB0 és

←−→
CC0 egyenesek származtatják,

ahol B0 az
←→
AC-t származtató projekt́ıv egyenes, C0 pedig az

←−→
AB-t származtató

projekt́ıv egyenes pólusa. Ekkor A0B0C04 poláris háromszöge az ABC4, ı́gy
Chasles tétele miatt e két háromszög pontra nézve perspekt́ıv. Ez azt jelenti,

hogy a valós projekt́ıv śıkon
←−→
AA0,

←−−→
BB0 és

←−→
CC0 konkurrensek, amiből következik
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A Cayley-Klein śık egy háromszögének magasságegyenesei.

álĺıtásunk.

5.6. Álĺıtás. Tekintsük a Cayley-Klein śıkon az AOB∠ szöget, és legyenek

az
−−→
OA és

−−→
OB félegyenesek végei M illetve N . Ekkor az AOB∠ szögfelezőjét

származtató projekt́ıv egyenes illeszkedik
←−→
MN pólusára.

Bizonýıtás: Legyen a valós projekt́ıv śıkon
←−→
MN pólusa P ,

←−→
OP és

←−→
MN közös

pontja T . Ekkor az
←→
OT tengelyű, az abszolút kúpszeletet invariánsan hagyó

harmonikus homológia az O és T pontokat fixen hagyja, az M ponthoz az
N pontot rendeli. Így a Cayley-Klein śıkon van olyan izometria - mégpedig

az
←→
OT tengelyű tükrözés - amelynél az AOT∠ képe az BOT∠; azaz valóban,

mC(AOT∠) = mC(BOT∠).

Abszolút geometriai tény, hogy tetszőleges szögnek és csúcsszögének szögfe-
lezői egybeesnek. Ezt a Cayley-Klein modellben közvetlenül is ellenőrizhetjük.
Legyen ugyanis egy szög csúcsa O, szárainak végei M és N , a csúcsszög

megfelelő szárainak végei pedig M1 és N1. Jelölje
←−→
MN pólusát az abszolút

kúpszeletre nézve P ,
←−−−→
M ′N ′ pólusát P ′. Ekkor az előző álĺıtás értelmében a tekin-

tett szög szögfelezőjét az
←−→
OP , a csúcsszög szögfelezőjét az

←−→
OP ′ projekt́ıv egye-

nes származtatja. Azt kell tehát megmutatni, hogy P , P ′ és O kollineárisak. Az
←−→
MN∩

←−−−→
M1N1 pontot X-el jelölve, a szerkesztésből adódóan X konjugált P -hez és
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Szögfelező a Cayley-Klein śıkon.

P ′-höz. Mivel azonban az abszolút kúpszeletbe ı́rt MNM1N1 teljes négyszögnek
X és O átlóspontjai, e két pont szintén konjugált az abszolút kúpszeletre nézve.
Így valóban, P , P ′ és O egyaránt illeszkednek X polárisára.

5.7. Álĺıtás. A Cayley-Klein śık tetszőleges háromszögének szögfelezői egy
pontra illeszkednek.

Bizonýıtás: Álĺıtásunk abszolút geometriai tétel, ı́gy a Cayley-Klein śıkon au-
tomatikusan teljesül. A Cayley-Klein śıkon azonban azt a tényt, hogy a szögfe-
lezők sugársort alkotnak, egyszerű projekt́ıv geometriai gondolatmenettel is
beláthatjuk.

Tekintsük a Cayley-Klein śık ABC4 háromszögét, legyenek
←−→
AB végei Z1 és

Z2,
←→
AC végei Y1 és Y2,

←−→
BC végei X1 és X2. Ekkor az előző álĺıtás alapján a

BAC∠ felezőjét származtató projekt́ıv egyenes illeszkedik az abszolút kúpszelet
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A Cayley-Klein śık egy háromszögének szögfelezői.

a Z1 és Y1 pontokra illeszkedő érintőinek metszéspontjára, valamint - az álĺıtás
előtt tett megjegyzésünk értelmében - a Z2 és Y2 pontokra illeszkedő érintők
metszéspontjára is. Hasonlóan, a ABC∠ felezőjét származtató projekt́ıv egye-
nes illeszkedik az X1 és Z1 pontokra illeszkedő érintők metszéspontjára, és
az X2 és Z2 pontokra illeszkedő érintők metszéspontjára. Végül a BCA∠ fe-
lezőjét származtató projekt́ıv egyenes illeszkedik az X1 és Y2 pontokra illesz-
kedő érintők metszéspontjára, valamint az X2 és Y1 pontokra illeszkedő érintők
metszéspontjára. Ez a három egyenes Brianchon tétele miatt konkurrens, ami
álĺıtásunk igazságát jelenti.

A fenti bizonýıtásban látott gondolatmenethez teljesen hasonlóan, a
Brianchon-tétel közvetlen alkalmazásával látható be, hogy a Cayley-Klein śık
tetszőleges háromszöge esetén egy szöghöz tartozó belső szögfelező és a másik két
szöghöz tartozó külső szögfelező sugársort alkot.

5.8. Álĺıtás. A Cayley-Klein śık tetszőleges háromszögének oldalfelező pontja-
ihoz tartozó külső pontok kollineárisak.

Bizonýıtás: Tekintsük a Cayley-Klein śık egy ABC4 háromszögét. Legyenek
A0, B0, C0 rendre a háromszög BC, AC, AB oldalainak felezőpontjai; A1, B1

és C1 pedig a hozzájuk tartozó külső pontok.
Tekintsük a C1B1B0C0 teljes négyszöget. A teljes négyszög egyik átlóspontja

A, a másik két átlóspont illeszkedik a
←−→
BC egyenesre, ugyanis (C0C1AB) és

(B1B1AC) egyaránt harmonikus pontnégyes. Legyen {A′0} :=
←−−→
B0C1 ∩

←−−→
C0B1 és

{A′1} :=
←−−→
B0C0∩

←−−→
B1C1. Ekkor (BCA′0A

′
1) harmonikus pontnégyes. Belátjuk, hogy

A′0 és A′1 konjugáltak az abszolút kúpszeletre nézve, ebből ugyanis következik,
hogy A′0 = A0 és A′1 = A1.

Tekintsük az A′0B0C04 poláris háromszögét. Ez a háromszög Chasles tétele
miatt tengelyre nézve perspekt́ıv az A′0B0C04 háromszöggel. Mivel C1 és C0
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A Cayley-Klein śık egy háromszögének oldalfelező pontjaihoz tartozó külső pontok.

konjugáltak, C0 polárisa illeszkedik C1-re, tehát C0 polárisa a
←−−→
B0A

′
0 egyenest

C1-ben metszi. Hasonlóan, B0 polárisának
←−−→
A′0C0-al közös pontja B1. Ebből

következik, hogy a perspektivitás tengelye
←−−→
B1C1, ı́gy A′0 polárisa a

←−−→
B0C0 ol-

dalt a
←−−→
B1C1 egyenes egy pontjában metszi. Tehát A′0 polárisa illeszkedik az

{A′1} =
←−−→
B0C0∩

←−−→
B1C1 pontra, azaz valóban, A′0 és A′1 konjugáltak. Így A′1 = A1,

ezért A1, B1 és C1 valóban kollineáris.

Az előző bizonýıtásból leolvasható, hogy a Cayley-Klein śıkon tetszőleges
háromszög esetén bármely két oldal felezőpontja és a harmadik oldal fe-
lezőpontjához tartozó külső pont kollineáris.

5.9. Álĺıtás. (1) A Cayley-Klein śık tetszőleges háromszögének oldalfelező
merőlegesei sugársort alkotnak.

(2) A Cayley-Klein śık tetszőleges háromszögének súlyvonalai sugársort al-
kotnak.

Bizonýıtás: (1) Mivel A1, B1 és C1 polárisai származtatják a Cayley-Klein
śıkon az ABC4 háromszög oldalfelező merőlegeseit, A1, B1 és C1 kollinearitása
folytán az oldalfelező merőlegeseket származtató projekt́ıv egyenesek valóban
konkurrensek.

(2) A korábban látottak alapján az ABC4 és az A0B0C04 háromszögek
az A1, B1, C1 pontok közös egyenesére nézve perspekt́ıvek. Így a Desargues-
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tétel miatt a két háromszög pontra nézve perspekt́ıv, tehát az
←−→
AA0,

←−−→
BB0 és

←−→
CC0 egyenesek konkurrensek. Mivel ezek éppen a súlyvonalakat származtató
projekt́ıv egyenesek, ezzel álĺıtásunk második felét is igazoltuk.

Vegyük észre, hogy a Cayley-Klein śık tetszőleges háromszöge esetén a
súlyvonalak közös pontja a háromszög belsejébe esik, következésképpen az a
tény, hogy tetszőleges háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást, ab-
szolút geometriai tétel.

Az euklideszi śık háromszögeinek mindig van magasságpont ja (a ma-
gasságegyenesek közös pontja), súlypont ja (a súlyvonalak közös pontja), és az
oldalfelező merőlegesek is egy pontra illeszkednek, a körüĺırt kör középpontjára.
Továbbá az euklideszi śık minden háromszöge esetén ez a három pont kollineáris,
közös egyenesük a háromszög Euler egyenese. A hiperbolikus śık háromszögei
esetén ez a tulajdonság nem teljesül.

5.10. Álĺıtás. Ha a Cayley-Klein śık egy háromszöge esetén létezik a ma-
gasságpont, a súlypont és a körüĺırt kör középpontja, akkor ez a három pont
akkor és csak akkor illeszkedik egy egyenesre, ha a háromszög egyenlő szárú.

A hiperbolikus śık háromszögeinek nincsen Euler-egyenese.

Bizonýıtás: Korábbi jelöléseinket megtartva legyen adott az ABC háromszög,
az oldalak felezőpontjait jelölje A0, B0 és C0, az oldalegyeneseknek megfelelő
projekt́ıv egyenesek abszolút kúpszeletre vonatkozó pólusai legyenek A′, B′ és
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C ′. Ekkor a háromszög magasságpontja
←−→
AA′∩

←−→
BB′, jelöljük ezt M -el. A körüĺırt

kör középpontja
←−−→
A0A

′ ∩
←−−→
B0B

′, legyen ez a pont O. A háromszög súlypontja
←−→
AA0 ∩

←−−→
BB0, jelölje ezt a pontot S.

Tegyük fel, hogy az ABC háromszög nem egyenlő szárú. Ekkor sem A, A′,
A0, sem B, B′, B0 nem kollineáris ponthármas; és O, M és S akkor és csak akkor
kollineáris, ha az AA′A0 és BB′B0 háromszögek tengelyre nézve perspekt́ıvek.
A Desargues-tétel miatt ez akkor és csak akkor teljesül, ha a két háromszög

pontra nézve perspekt́ıv, azaz
←−→
AB,

←−−→
A′B′ és

←−−→
A0B0 konkurrensek. A korábban

látottak alapján a
←−→
AB ∩

←−−→
A0B0 pont C1, azaz a C0 oldalfelezőponthoz tartozó

külső pont. C0 pontosan akkor illeszkedik
←−−→
A′B′-re, ha polárisa ileszkedik A′ és

B′ polárisainak metszéspontjára. Ez utóbbi pont C, mı́g C0 polárisa AB oldal-
felező merőlegese. C erre az egyenesre pontosan akkor illeszkedik, ha a C-hez
tartozó oldalfelező merőleges, magasságvonal és súlyvonal egybeesik. Ez azon-
ban ellentmond azon feltevésünknek, hogy a tekintett háromszög nem egyenlő
szárú.

Tegyük fel, hogy a tekintett háromszög egyenlő szárú, és - például - az A

csúcsra illeszkedő oldalak hossza egyenlő. Ekkor az
←−→
AA0 egyenes magasságvonal,

súlyvonal, és oldalfelező merőleges egyaránt, ı́gy erre az egyenesre illeszkedik az
O, M , S pontok mindegyike.

A hiperbolikus śıkon - mint bármely abszolút śıkon - P középpontú, r sugarú
kör alatt a P ponttól r távolságra lévő pontok halmazát értjük. Meghatározzuk,
hogy a Cayley-Klein śık körei az euklideszi śıkon milyen alakzatok.

5.11. Álĺıtás. Legyen O az euklideszi egységkör középpontja. A Cayley-Klein
śık O középpontú körei az euklideszi śıkon is O középpontú körök.

Bizonýıtás: Legyen X a Cayley-Klein śık tetszőleges pontja, amelynek ko-
ordinátái az euklideszi śıkon (x, y). Meghatározzuk annak feltételét, hogy
dC(O,X) = r teljesüljön.
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Legyenek az
←−→
OX hiperbolikus egyenes végei M és N , a jelölést úgy

megválasztva, hogy (OXMN) > 1 teljesüljön. Jelölje az X, M , N pontok x-
tengelyre eső merőleges vetületeit X ′, M ′, N ′. Ekkor utóbbi pontok koordinátái
rendre (x, 0), (m, 0), (n, 0), ahol n = −m. Az OXX ′ és OMM ′ derékszögű
háromszögek hasonlóságából egyszerűen leolvasható, hogy

m =
x√

x2 + y2
.

Így, a Pappos-Steiner tétel figyelembevételével,

dC(O,X) = |ln(OXMN)| = ln(OXMN) = ln(OX ′M ′N ′) = ln

(
m

x−m
· x− n

n

)
=

= ln
x+m

m− x
= ln

x+ x√
x2+y2

x√
x2+y2

− x
= ln

√
x2 + y2 + 1

1−
√
x2 + y2

.

Tehát dC(O,X) = r pontosan akkor áll fenn, ha

ln

√
x2 + y2 + 1

1−
√
x2 + y2

= r.

Az r0 := er jelölést bevezetve ez azt jelenti, hogy√
x2 + y2 + 1

1−
√
x2 + y2

= r0.

Átalaḱıtás után a reláció

x2 + y2 =

(
r0 + 1

r0 − 1

)2

alakot ölt, amely valóban az O középpontú, r0+1
r0−1 sugarú kör egyenlete. Így a

Cayley-Klein śık O középpontú körei valóban az euklideszi śık O középpontú
körei.

5.12. Álĺıtás. Legyen P a Cayley-Klein śıkon az euklideszi egységkör
középpontjától különböző pont. A Cayley-Klein śık egy P középpontú köre olyan
ellipszis, amelynek középpontja nem P .

Bizonýıtás: Legyen O az euklideszi egységkör középpontja. Ekkor a P
középpontú, r sugarú kör megkapható az O középpontú, r sugarú kört OP fe-
lezőmerőlegesére tükrözve (a felezőmerőlegest és a tükrözést is természetesen a
Cayley-Klein śıkon tekintve). Mivel a tükrözések harmonikus homológiák (tehát
kollineációk) leszűḱıtettjei, ezeknél másodrendű görbe képe másodrendű görbe.
A P középpontú kör tehát az euklideszi śık egy olyan másodrendű görbéje,
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amelynek minden pontja az euklideszi kör belső pontja. Az ilyen másodrendű
görbék ellipszisek.

Egy kollineációnál egy másodrendű görbe középpontjának képe csak akkor
a képgörbe középpontja, ha a kollineáció affinitás. Valóban, egy másodrendű
görbe középpontja a végtelen távoli egyenes pólusa, és a kollineáció megőrzi a
pólus-poláris kapcsolatot. Így minden olyan kollineációnál, ahol egy másodrendű
görbe középpontjának képe a képgörbe középpontja, a végtelen távoli egyenes
invariáns, azaz a kollineáció affinitás. A Cayley-Klein śık tengelyes tükrözéseit
jelentő harmonikus homológiák közül pontosan azok az affinitások, amelyek-
nek tengelye az euklideszi egységkör egy átmérője: az ilyen harmonikus ho-
mológiák centruma ugyanis a tengely pólusa, tehát a centrum csak úgy le-
het végtelen távoli pont, ha a tengely egy végtelen távoli pont pólusa, azaz
átmérő. A tekintett OP felezőmerőlegese azonban nem lehet átmérő, ugyanis
OP átmérő. Így az OP felezőmerőlegesére történő tükrözés nem affinitás, tehát
az O középpontú kör képeként kapott ellipszis középpontja nem O képe, azaz
nem P . Megjegyezzük azonban, hogy az ábra szimmetriája miatt a Cayley-Klein

śık P középpontú köreként kapott ellipszis egyik tengelye
←−→
OP -re illeszkedik.

5.13. Defińıció. Egy abszolút śık egy egyenesétől adott távolságra lévő pontok
halmazát ekvidisztáns görbének nevezzük.

Megjegyezzük, hogy az euklideszi śık ekvidisztáns görbéi - jól ismert módon
- párhuzamos egyenespárok. A következőkben meghatározzuk, hogy a Cayley-
Klein śık ekvidisztáns görbéi az euklideszi śık milyen alakzatai.

5.14. Defińıció. Ha két másodrendű görbének pontosan két közös pontja és
azokban közös érintőik vannak, azt mondjuk, hogy kettősen érintkeznek.

5.15. Álĺıtás. A Cayley-Klein śık ekvidisztáns görbéi az euklideszi egységkört
kettősen érintő ellipszisek.
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Bizonýıtás: Meghatározzuk először az euklideszi egységkör x-tengelyre eső
átmérőjétől, mint a Cayley-Klein śık e egyenesétől r (hiperbolikus) távolságra
eső pontok halmazát. Legyen P az (x, y) koordinátájú pont, P ′ a P pont x-
tengelyre eső merőleges vetülete. Ekkor P ′ koordinátái (x, 0), valamint a P -
pont és az e egyenes hiperbolikus távolsága dC(P, P ′). Meghatározzuk annak
feltételét, hogy dC(P, P ′) = r teljesüljön.

Legyenek a
←−→
PP ′ hiperbolikus egyenes végei M és N , a végek jelölését úgy

megválasztva, hogy (PP ′MN) > 1 teljesüljön. Legyenek P , M , N y-tengelyre
eső merőleges vetületei rendre P1, M1, N1. Ekkor utóbbi pontok koordinátái
rendre (0, y), (0,m), (0, n), ahol m = −n. Az OMP ′ háromszögre a Pitagorasz-
tételt alkalmazva adódik, hogy n =

√
1− x2.

Így, a Pappos-Steiner tétel alkalmazásával,

dC(P, P ′) = |ln(PP ′MN)| = ln(PP ′MN) = ln(P1OM1N1) = ln

(
−n− y
n

· −n
n− y

)
=

= ln
n+ y

n− y
= ln

√
1− x2 + y√
1− x2 − y

.

Tehát dC(P, P ′) = r pontosan akkor áll fenn, ha

ln

√
1− x2 + y√
1− x2 − y

= r,

vagyis, bevezetve az r0 := er jelölést,
√

1− x2 + y√
1− x2 − y

= r0.

Innen, átalaḱıtás után, az

x2 +

(
1 + r0
1− r0

)2

y2 = 1
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egyenlethez jutunk. Ez olyan, kanonikus helyzetű ellipszis egyenlete, amely-
nek nagytengelye egybeesik az euklideszi egységkör átmérőjével. Így nagyten-
gelyének végpontjai illeszkednek az euklideszi egységkörre, valamint ezen pon-
tokban az érintők egybeesnek az euklideszi egységkör megfelelő érintőivel, tehát
ez az ellipszis kettősen érinti az euklideszi egységkört.

A Cayley-Klein śık valamely további f egyenesét tekintve, az f egyenestől
r távolságra levő pontok halmaza megkapható, ha az e egyenestől r távolságra
levő pontok halmazaként kapott ekvidisztáns görbére az e egyenest f -be transz-
formáló izometriát alkalmazunk. Ez az izometria az abszolút kúpszelet egy au-
tomorfizmusa, ı́gy az abszolút kúpszeletet kettősen érintő másodrendű görbe
képe ugyanilyen tulajdonságú másodrendű görbe. Ezzel az álĺıtást tetszőleges
ekvidisztáns görbére beláttuk. (Megjegyezzük, hogy az e egyenestől r távolságra
lévő pontok által alkotott ekvidisztáns görbét jelentő ellipszis tengelye egybe-
esett az e egyenessel, ez azonban pontosan abban az esetben teljesül, ha e az
euklideszi egységkör átmérője. Ez az előző álĺıtás végén látott érveléssel analóg
módon indokolható: egy kollineáció általában egy másodrendű görbe tengelyét
a képként kapott másodrendű görbének nem a tengelyébe transzformálja.)
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6. Szögmérték a Cayley-Klein śıkon

Az mC hiperbolikus szögmértéket eddig nem adtuk meg konkrét formulával,
mindössze azzal a tulajdonsággal jellemeztük, hogy a Cayley-Klein śık izometriái
szögtartó leképezések legyenek. A következőkben e tulajdonság alapján meg-
határozzuk az mC szögmértéket.

6.1. Álĺıtás. Ha a Cayley-Klein śık egy AOB∠ szögének csúcsa az egységkör
középpontja, akkor a szög mértéke megegyezik euklideszi mértékével.

Bizonýıtás: A Cayley-Klein śık két egyenese pontosan akkor zár be derékszöget,
ha konjugáltak az abszolút kúpszeletre - azaz az egységkörre - nézve. Mivel a
kör középpontjára illeszkedő konjugált egyenespárok éppen a merőleges egye-
nespárok, ez azt jelenti, hogy a (hiperbolikus szögmérték szerint) merőleges
egyenesek szögének euklideszi mértéke is π

2 .
Az AOB∠ felezőjét származtató projekt́ıv egyenes a korábban látottak mi-

att illeszkedik
←−→
MN P pólusára, ahol M és N

−−→
OA illetve

−−→
OB végei. Mivel

megállapodásunk értelmében OA és OB hossza egyaránt az euklideszi egységkör
sugara, P -ből az euklideszi egységkörhöz húzott érintőszakaszok pedig egyenlő

hosszúak, ez azt jelenti, hogy az euklideszi śıkon OMP4 ∼= ONP4, ezért
−−→
OP

euklideszi értelemben is szögfelező.

Ha az AOB∠ mértéke nem π
2 , akkor a derékszögből alkalmas felezésekkel

eljuthatunk az AOB∠-től tetszőlegesen kis mértékben eltérő szöghöz, ezért foly-
tonossági érveléssel következik az álĺıtás.

Az előző álĺıtás alapján már meghatározhatjuk az mC hiperbolikus
szögmértéket. Ehhez ugyanis elegendő olyan, az abszolút kúpszelet automorfiz-
musaival szemben invariáns szögmértéket megadnunk, amely az O középpontú
szögek esetén az euklideszi szögmértékkel esik egybe, ahol O az abszolút
kúpszelet szerepét játszó euklideszi egységkör középpontja.

6.2. Tétel. Legyen a Cayley-Klein śık abszolút kúpszelete k. A śık tetszőleges
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AOB∠ szöge esetén

mC(AOB∠) = 2 arctan
(√
−(A1A2B1B2)k

)
,

ahol A1 és A2 az
←→
OA egyenes végei, B1 és B2 az

←−→
OB egyenes végei, az

−−→
OA

félegyenes végpontja A1 és az
−−→
OB félegyenes végpontja B1.

Bizonýıtás: A kollineációk kettősviszonytartása miatt világos, hogy a meg-
adott szögmérték k automorfizmusaival szemben invariáns. Azt kell megmutat-
nunk, hogy ha O az egységkör középpontja, akkor a feĺırt formula az euklideszi
szögmértéket adja.

Ebben a speciális esetben azonban a Thales-tétel miatt A1B1A2B2 téglalap,
a középponti és kerületi szögek tétele miatt pedig

α := mE(AOB∠) = 2mE(A1B2B1∠)

(ahol mE az euklideszi szögmérték). Így

tan
α

2
=
a

b
,

ahol a := dE(A1, B1) és b := dE(A1, B2). Az (A1A2B1B2)k köri kettősviszony
azonban a megfelelő előjeleket figyelembe véve

dE(A1, B1)

dE(B1, A2)
· −dE(B2, A2)

dE(A1, B2)
=
a

b
· −a
b

= −a
2

b2

módon fejezhető ki, ı́gy kapjuk, hogy

(A1A2B1B2)k = − tan2 α

2
.

Innen valóban,

α = 2 arctan
(√
−(A1A2B1B2)k

)
adódik.
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6.3. Álĺıtás. Tegyük fel, hogy O az egységkör centruma, és OAB∠ a Cayley-
Klein śık egy hegyesszöge. Ekkor mC(OAB∠) < mE(OAB∠).

Bizonýıtás: Legyen t az OA szakasz hiperbolikus értelemben vett fe-
lezőmerőlegese. t ekkor illeszkedik OA F hiperbolikus felezőpontjára, és a valós

projekt́ıv śıkon
←→
OA egységkörre vonatkozó pólusára.

←→
OA egységkörre vonatkozó

pólusa az
←→
OA-ra merőleges egyenesek közös végtelen távoli pontja, ı́gy euklideszi

értelemben t merőleges
←→
OA-ra.

Legyenek az OA-ra O-ban álĺıtott (euklideszi értelemben) merőleges egye-
nes és az abszolút kúpszelet közös pontjai X1 és X2, valamint az OA-ra A-ben
álĺıtott (euklideszi értelemben) merőleges egyenes és az abszolút kúpszelet közös

pontjai Y1 és Y2. Válasszuk meg a jelöléseket úgy, hogy az
←−−→
X1Y2 és

←−−→
X2Y1 egyene-

sek metszéspontja az abszolút kúpszelet belső pontja legyen. Ekkor, alkalmazva
egy szakasz hiperbolikus értelemben vett felezőpontjának szerkesztésére adott

eljárásunkat, F =
←−−→
X1Y2 ∩

←−−→
X2Y1.

Legyen t és AB metszéspontja T . Ekkor a hiperbolikus śık t-re vonatkozó
tükrözésénél OAT∠ képe AOT∠, ı́gy mC(OAT∠) = mC(AOT∠). Azonban
mC(AOT∠) = mE(AOT∠), ı́gy mC(OAB∠) = mE(AOT∠). Azt kell tehát
belátnunk, hogy mE(AOT∠) < mE(OAB∠).

Mivel az FAT4 és FOT4 háromszögek egyaránt derékszögűek, és FT be-
fogójuk közös, álĺıtásunk azzal ekvivalens, hogy dE(F,A) < dE(F,O).

Az X1X2F4 és Y1Y2F4 háromszögek hasonlóak, FA pedig az FO-nak
megfelelő magasság. Mivel a háromszögek megfelelő X1X2 és Y1Y2 alapjaira
dE(X1, X2) > dE(Y1, Y2) teljesül (hiszen az abszolút kúpszelet Y1Y2 húrja
nem tartalmazza a középpontot, ı́gy rövidebb az X1X2 átmérőnél), ebből a
bizonýıtandó dE(F,A) < dE(F,O) reláció következik.
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6.4. Tétel. A Cayley-Klein śık bármely háromszöge esetén a szögmértékek
összege kisebb, mint π.

Bizonýıtás: Ismert, hogy abszolút geometriában bármely háromszögnek van
legalább két hegyesszöge. Tegyük fel, hogy az ABC4 CAB∠ és ABC∠
szögei hegyesszögek. Feltehetjük, hogy C az abszolút kúpszeletet jelentő euk-
lideszi egységkör középpontja, ellenkező esetben ugyanis a CO szakasz fe-
lezőmerőlegesére történő tükrözéssel ilyen háromszöghöz jutunk, és a tükrözés
nem változtatja meg a szögek mértékét. Ekkor azonban a BCA∠ szög hiperboli-
kus mértéke megegyezik az euklideszi mértékével, a CAB∠ és az ABC∠ szögek
hiperbolikus mértéke pedig kisebb, mint az euklideszi mértékük. Mivel ismert,
hogy az euklideszi mértékek összege π, ez álĺıtásunk igazságát jelenti.

6.5. Defińıció. A hiperbolikus śık egy ABC4 háromszögének defektusán a
π −mC(ABC∠)−mC(BCA∠)−mC(CAB∠) számot értjük.

6.6. Következmény. A Cayley-Klein śıkon tetszőleges háromszög defektusa
pozit́ıv szám.

6.7. Defińıció. n oldalú sokszög alatt valamely A1, . . . , An pontok által meg-
határozott AiAi+1 (i ∈ {1, . . . , n} , n+ 1 := 1) szakaszokra illeszkedő pontok hal-
mazának az {A1, . . . , An} halmazzal képzett unióját értjük, ahol az A1, . . . , An
pontok között nincs három kollineáris. Az AiAi+1 szakaszok a sokszög oldalai, az
Ai−1AiAi+1∠ (i ∈ {1, . . . , n} , 1−1 := n, n+1 := 1) szögek a sokszög szögei. Az
A1, . . . , An pontokat összekötő, oldalaktól különböző szakaszok a sokszög átlói.
Két sokszöget kongruensnek vagy egybevágónak mondunk, ha megfelelő oldalai
és megfelelő szögei kongruensek.

6.8. Következmény. A hiperbolikus śıkon egy n oldalú sokszög
szögmértékeinek összege kisebb, mint (n− 2)π.

Bizonýıtás: Egy n oldalú sokszöget valamely csúcsára illeszkedő átlói n − 2
darab háromszögre bontanak. A szögmérték additivitása folytán a sokszög szögei
esetén a mértékek összege megegyezik a keletkező háromszögek szögösszegével,
ami valóban kisebb, mint (n− 2)π.

6.9. Defińıció. A hiperbolikus śık egy n oldalú sokszögének defektusán az
(n− 2)π − S számot értjük, ahol S a tekintett sokszög szögösszege.

6.10. Következmény. A hiperbolikus śık tetszőleges sokszögének defektusa po-
zit́ıv szám.
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7. Területmérték a hiperbolikus śıkon

7.1. Defińıció. Egy abszolút śık sokszögeinek halmazán értelmezett, a pozit́ıv
valós számok halmazába képező Γ 7→ T (Γ) függvényt területfüggvénynek ne-
vezünk, ha teljesülnek az alábbi tulajdonságok.

(T1) Egybevágó sokszögekhez rendelt számok megegyeznek.

(T2) Ha Γ a Γ1 és Γ2, közös belső ponttal nem rendelkező sokszögek uniója,
akkor T (Γ) = T (Γ1) + T (Γ2).

7.2. Álĺıtás. A Cayley-Klein śık tetszőleges sokszögéhez a defektusát rendelő
függvény területfüggvény.

Bizonýıtás: A korábbiak alapján minden sokszög defektusa pozit́ıv szám. A
(T1) feltétel teljesülése az egybevágóság defińıciója miatt nyilvánvaló.

(T2) ellenőrzéséhez tegyük fel, hogy az S sokszöget oly módon bontottuk fel
az S1 és S2 sokszögek uniójára, hogy S n oldala tartozik S1-hez ésm oldala tarto-
zik S2-höz. Feltehető továbbá, hogy az S1 és S2 sokszögeket elválasztó töröttvo-
nal kezdőpontja és végpontja egyaránt csúcsa az S sokszögnek. Ellenkező esetben
ugyanis, ha a töröttvonal kezdőpontja vagy végpontja S valamelyik oldalának
egy belső P pontja, akkor S-et tekinthetjük úgy, mint a P csúccsal kiegésźıtett,
ott π mértékű szöggel rendelkező, eggyel nagyobb oldalszámú sokszög: a defektus
ugyanis ekkor nem változik, hiszen azt π-vel növeltük és csökkentettük is. Így S
n+m oldalú sokszög. Tegyük fel továbbá, hogy S1 és S2 közös, S-hez nem tartozó
csúcsainak száma c (ekkor az elválasztó töröttvonal c + 1 új oldalt tartalmaz),
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és S1 ezen csúcsaihoz tartozó szögek mértékei rendre γ1, . . . , γc. Ekkor S2 meg-
felelő szögeinek mértékei 2π−γ1, . . . , 2π−γc. Legyenek S és S1 közös szögeinek
mértékei α1, . . . , αn−1, S és S2 közös szögeinek mértékei β1, . . . , βm−1. Legyen
továbbá S-nek az S1 és S2 sokszögeket elválasztó töröttvonal kezdőpontjához
tartozó szögének mértéke δ, amelyet a töröttvonal δ1 és δ2 mértékű részekre
oszt, valamint a töröttvonal végpontjához tartozó szög mértéke ε, amelyet a
töröttvonal ε1 és ε2 mértékű részekre oszt.

Ekkor S1 defektusa

(n+ c+ 1− 2)π −
n−1∑
i=1

αi −
c∑
i=1

γi − δ1 − ε1.

Hasonlóan, S2 defektusa

(m+ c+ 1− 2)π −
m−1∑
i=1

βi −
c∑
i=1

(2π − γi)− δ2 − ε2.

Így S1 és S2 defektusainak összege

(n+m+2c−2)π−
n−1∑
i=1

αi−
n−1∑
i=1

βi−
c∑
i=1

γi−
c∑
i=1

(2π−γi)− (δ1 +δ2)− (ε1 +ε2) =

= (n+m− 2)π −
n−1∑
i=1

αi −
m−1∑
i=1

βi − δ − ε,

ami valóban S defektusa.

Megmutatjuk, hogy
”
lényegében” az ı́gy megadott területfüggvény az egyet-

len lehetséges területfüggvény a Cayley-Klein śık sokszögeinek halmazán (a
továbbiakban az ilyen területfüggvényeket hiperbolikus területfüggvényeknek
h́ıvjuk).

A területfüggvények addit́ıv tulajdonsága miatt elegendő megvizsgálni, hogy
egy hiperbolikus területfüggvény mit rendel a háromszögekhez. Ebből a célból
először az ún. aszimptotikus háromszögeket vizsgáljuk meg: egy háromszöget
k-szorosan aszimptotikusnak mondunk, ha k csúcsa illeszkedik az abszolút
kúpszeletre. (Az aszimptotikus háromszögek tehát korábbi defińıciónk szerint
nem háromszögek, ugyanis k darab

”
csúcsuk” nem pontja a hiperbolikus

śıknak!)

Nem bizonýıtjuk az alábbi álĺıtást, amely szerint tetszőleges, egyszeresen
aszimptotikus háromszög átdarabolható a hiperbolikus śık egy ötszögébe, ı́gy
területe véges.

7.3. Álĺıtás. Tetszőleges hiperbolikus területfüggvényt tekintve az egyszeresen
aszimptotikus háromszögeknek van területe.
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7.4. Következmény. Tetszőleges hiperbolikus területfüggvényt tekintve a
kétszeresen aszimptotikus háromszögeknek és háromszorosan aszimptotikus
háromszögeknek is van területe, ráadásul az összes háromszorosan aszimptotikus
háromszög területe egyenlő.

Bizonýıtás: Legyen ABC kétszeresen aszimptotikus háromszög, ahol B és C
az abszolút kúpszelet pontjai. Legyen D azon hiperbolikus egyenesre illeszkedő
tetszőleges pont, amelynek végei B és C. Ekkor az ABC háromszöget az ABD
és ACD egyszeresen aszimptotikus háromszögekre daraboltuk fel, amelyeknek
az előző álĺıtás értelmében van területe.

Kétszeresen aszimptotikus háromszög felbontása egyszeresen aszimptotikus

háromszögekre.

Ha PQR háromszorosan aszimptotikus háromszög, annak tetszőleges belső
S pontját tekintve területe feĺırható az PQS4, QRS4 és PRS4 háromszögek
területeinek összegére, ı́gy ebben az esetben is létezik terület.

Ha PQR és P ′Q′R′ háromszorosan aszimptotikus háromszögek, van olyan
automorfizmusa az abszolút kúpszeletnek, amelynél P képe P ′, Q képe Q′ és R
képe R′. Ez az automorfizmus a Cayley-Klein śık egy olyan izometriája, amelynél
az PQR háromszög képe a P ′Q′R′ háromszög, ı́gy azok területe megegyezik.

7.5. Tétel. Tetszőleges hiperbolikus területfüggvény egy sokszöghöz a defek-
tusának konstansszorosát rendeli.

Bizonýıtás: Mint azt már korábban emĺıtettük, elegendő az álĺıtást
háromszögekre belátni.

Legyen adott egy hiperbolikus területfüggvény, és legyen ennél a
területfüggvénynél a háromszorosan aszimptotikus háromszögek közös területe
t. Megmutatjuk, hogy ha egy háromszög szögeinek hiperbolikus mértékei α, β,
γ, akkor területe

(π − α− β − γ)
t

π
.
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Háromszorosan aszimptotikus háromszög felbontása kétszeresen aszimptotikus

háromszögekre.

Tekintve egy kétszeresen aszimptotikus háromszöget, annak területe csak az
abszolút kúpszeletre nem illeszkedő csúcshoz tartozó szögtől függ. Tetszőleges
ilyen háromszöget ugyanis át lehet vinni izometriával olyan, kétszeresen aszimp-
totikus háromszögbe, amelynek egy csúcsa az egységkör középpontja. Ha ehhez
a csúcshoz tartozó szög két ilyen háromszög esetén megegyezik, akkor azokat
origó körüli elforgatással át lehet vinni egymásba, ı́gy területük megegyezik. Le-
gyen az α szögű, kétszeresen aszimptotikus háromszögek közös területe T (α).
A T függvény ekkor nyilvánvalóan folytonos.

Tegyük fel, hogy a PQR4 háromszorosan aszimptotikus háromszöget olyan
belső S pontot tekintve bontottuk az PQS4, PRS4 és QRS4 háromszögek
uniójára, hogym(PSQ∠) = ϕ ésm(PSR∠) = ψ. Ekkorm(QSR∠) = 2π−ϕ−ψ.
Így

T (ϕ) + T (ψ) + T (2π − ϕ− ψ) = t.

Tegyük fel, hogy a PQR4 háromszorosan aszimptotikus háromszöget a
Q és R végpontokkal rendelkező hiperbolikus egyenes olyan belső S pontját
tekintve bontjuk fel két, kétszeresen aszimptotikus háromszög uniójára, hogy
m(PSQ∠) = ϕ. Ekkor m(PSR∠) = π − ϕ. Így

T (ϕ) + T (π − ϕ) = t.

Így az előző összefüggés a

t− T (π − ϕ) + t− T (π − ψ) + T (2π − ϕ− ψ) = t

alakot ölti. Innen

t− T (π − ϕ) + t− T (π − ψ) = t− T (π − ϕ+ π − ψ),

tehát a g : α 7→ g(α) := t− T (α) függvény addit́ıv.
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T folytonosságából következően g is folytonos, ı́gy g egy folytonos addit́ıv
függvény. Ez azt jelenti, hogy van olyan k konstans, amelyre g(α) = kα. Ekkor

T (α) = t− g(α) = t− kα,

és
T (α) + T (π − α) = t− kα+ t− k(π − α) = 2t− kπ = t

miatt

k =
t

π
.

Tehát

T (α) = t− t

π
· α =

(π − α)t

π
.

Legyen ABC4 a Cayley-Klein śık tetszőleges (nem aszimptotikus)

háromszöge. Legyen P az
−−→
AB félegyenes végpontja, Q az

−−→
BC félegyenes

végpontja és R a
−−→
CA félegyenes végpontja. Ekkor a PQR háromszorosan
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aszimptotikus háromszög területe felbomlik három kétszeresen aszimptotikus
háromszög területének és ABC4 területének összegére, ı́gy

T (ABC4) = t−T (π−α)−T (π−β)−T (π−γ) = t−α t
π
−β t

π
−γ t

π
= (π−α−β−γ)

t

π
,

ami tételünk igazságát jelenti.

Az előző bizonýıtásból kiolvasható, hogy abban az esetben lesz a sokszögek
területe pontosan a defektus, ha a háromszorosan aszimptotikus háromszögek
területe π.

A középiskolai geometriában a területfogalom megalapozásánál a
területmérték szokásos axiómái mellett azt szokás feltenni, hogy az egységoldalú
négyzetek területe 1. Ha hasonlóan, axiomatikusan alapozzuk meg a hiperboli-
kus területmérték fogalmát, a terület axiómái mellett azt kell feltennünk, hogy
a háromszorosan aszimptotikus háromszögek területe π. Ebben az esetben a
fenti bizonýıtás igazolja, hogy minden sokszög területe éppen a defektusa.

7.6. Defińıció. Legyenek ABC4 és DEF4 egy abszolút geometria
háromszögei. Azt mondjuk, hogy a két háromszög hasonló, ha van olyan
f : {A,B,C} → {D,E, F} bijekció, amelyre tetszőleges (X,Y, Z) ∈
{A,B,C} × {A,B,C} × {A,B,C} esetén (XY Z∠) ∼= (f(X)f(Y )f(Z)∠).

7.7. Álĺıtás. Ha a Cayley-Klein śık két háromszöge hasonló, akkor egybevágó.

Bizonýıtás: A Cayley-Klein śıkon értelmezett területfüggvény defińıciójából
következik, hogy ha két háromszög hasonló, akkor egyenlő a területük. Meg-
mutatjuk, hogy ha két hasonló háromszög területe egyenlő, akkor egybevágóak.

Tegyük fel, hogy az ABC4 és A′B′C ′4 hasonló háromszögek területe
egyenlő, de a két háromszög nem egybevágó. Ekkor az egybevágóság tulaj-
donságai miatt van olyan A′′B′′C ′′4, amelyre A′B′C ′4 ∼= A′′B′′C ′′, B = B′′,

A′′ ∈
−−→
BA és C ′′ ∈

−−→
CA. Ekkor a két tekintett háromszög hasonlósága miatt

←→
AC‖

←−−−→
A′′C ′′, de a két egyenes nem esik egybe, hiszen ekkor a két háromszög

egybevágó lenne. Így beszélhetünk az ACC ′′A′′ négyszög T területéről. Az
ABC4 és A′′B′′C ′′4 háromszögek területeinek különbsége T , ı́gy az ABC4 és
A′B′C ′4 háromszögek területeinek különbsége is T . Azonban T pozit́ıv szám,
ami ellentmond feltevésünknek.
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A hiperbolikus területfüggvényekre vonatkozó álĺıtásunk bizonýıtásában
lényegesen kihasználtuk a folytonos addit́ıv függvények léırását. Ilyen
függvények vizsgálata a geometriában sok helyen kulcsfontosságú, például az
euklideszi területmérték megalapozásánál, vagy annak igazolásánál, hogy a valós
projekt́ıv śık minden kollineációja mátrix-reprezentálható.

7.8. Tétel. Ha f : R 7→ R folytonos addit́ıv függvény, akkor van olyan λ ∈ R,
hogy tetszőleges x ∈ R esetén f(x) = λx.

Bizonýıtás: Megmutatjuk, a feltételeknek megfelelő tetszőleges f függvény
esetén

f(x) = f(1) · x.

• Tegyük fel először, hogy k természetes szám. Ekkor teljes indukióval iga-
zoljuk, hogy f(k) = f(1) · k.

Mivel f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0), f(0) = 0. Ha álĺıtásunk bármely
k < n-re igaz, akkor

f(n) = f((n− 1) + 1) = f(n− 1) + f(1) = (n− 1)f(1) + f(1) = n · f(1).

• Megmutatjuk, hogy az álĺıtás negat́ıv egészekre is igaz. Valóban, ha k
pozit́ıv egész, akkor

f(0) = f(k + (−k)) = f(k) + f(−k),

ı́gy
f(−k) = −f(k) = −k · f(1).

• Ha p és q egészek, akkor

p · f(1) = f(p) = f

(
p

q
+ · · ·+ p

q

)
= f

(
p

q

)
+ · · ·+ f

(
p

q

)
= q · f

(
p

q

)
,

ahol a szereplő összeg q tagból áll. Így

f

(
p

q

)
=
p

q
· f(1),

azaz álĺıtásunk tetszőleges racionális számra teljesül.

• Ha végül x irracionális szám, akkor van olyan racionális tagú sorozat,
amelynek határértéke x. Mivel f folytonos függvény, e sorozat tagjainak
f általi képe f(x)-hez tart, ı́gy tetszőleges valós számra adódik az álĺıtás.
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8. Trigonometria a hiperbolikus śıkon

A Cayley-Klein śıkon megadott távolságfüggvényt dC(A,B) := |ln(ABMN)|
módon értelmeztük. Ha bármely két pont távolságát ugyanazzal a k 6= 0 valós
számmal szorozzuk meg, nyilvánvalóan ismét az abszolút geometria axiómáit
kieléǵıtő távolságfüggvényt kapunk. Tehát a Cayley-Klein śıkon tetszőleges k ∈
R\ {0} esetén dC(A,B) := k |ln(ABMN)| jó távolságfüggvényt ad meg. A többi
fejezettel ellentétben most a k = 1

2 megállapodást fogjuk követni, ugyanis a

trigonometriai összefüggések ebben az esetben öltik a legegyszerűbb alakot. Így
ebben - és csak ebben - a fejezetben feltételezzük, hogy a Cayley-Klein śıkon a

dC(A,B) :=
1

2
|ln(ABMN)|

távolságfüggvény van megadva.

Emlékeztetünk a hiperbolikus függvények értelmezésére. Ha x ∈ R,

chx :=
ex + e−x

2
,

shx :=
ex − e−x

2
,

thx :=
shx

chx
=
ex − e−x

ex + e−x
=
e2x − 1

e2x + 1
.

Egyszerűen látható, hogy

ch2x− sh2x =
(ex + e−x)2 − (ex − e−x)2

4
=

4exe−x

4
= 1.

Megjegyezzük, hogy a hiperbolikus függvények geometriai jelentése analóg a
trigonometrikus függvények jól ismert geometriai jelentésével: tekintve az origó
kezdőpontú, az x tengellyel α

2 szöget bezáró egyenest, annak metszéspontja az
x2 − y2 = 1 hiperbola jobb oldali ágával (chα, shα).

Tetszőleges x ∈ R esetén

1− th2x = 1− sh2x

ch2x
=

ch2x− sh2x

ch2x
=

1

ch2x
.

Ha x, y ∈ R, akkor a trigonometrikus függvényekre vonatkozó addiciós képletek
alábbi megfelelői teljesülnek.

chx · chy + shx · shy =
(ex + e−x)(ey + e−y) + (ex − e−x)(ey − e−y)

4
=

=
2exey + 2e−xe−y

4
=
ex+y + e−(x+y)

2
= ch(x+ y),
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chx · chy − shx · shy =
(ex + e−x)(ey + e−y)− (ex − e−x)(ey − e−y)

4
=

=
2exe−y + 2e−xey

4
=
ex−y + e−(x−y)

2
= ch(x− y).

8.1. Álĺıtás. Tegyük fel, hogy O az euklideszi egységkör középpontja, és A a
Cayley-Klein śık tetszőleges további pontja. Ha dC(O,A) = d, akkor dE(O,A) =
thd.

Bizonýıtás: Tegyük fel az egyszerűség kedvéért, hogy A az y-tengelyre illesz-

kedik. Tegyük fel, hogy dE(O,A) = x, és válasszuk meg az
←→
OA hiperbolikus

egyenes M és N végeinek jelöléseit úgy, hogy (OAMN) > 1 teljesüljön. Ekkor

dC(O,A) =
1

2
ln(OAMN) =

1

2
ln

(
1

x− 1
· x+ 1

−1

)
=

1

2
ln

1 + x

1− x
,

tehát
1

2
ln

1 + x

1− x
= d.

Innen

e2d =
1 + x

1− x
,

ı́gy átrendezés után valóban

x =
e2d − 1

e2d + 1
= thd

adódik.

8.2. Álĺıtás. Tegyük fel, hogy O az euklideszi egységkör középpontja, és A
a Cayley-Klein śık tetszőleges további pontja. Legyen továbbá B olyan pont,
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amelyre AB és OA hiperbolikus értelemben merőlegesek, ekkor a két szakasz
euklideszi értelemben is merőleges. Ha dC(O,A) = d és dC(A,B) = m, akkor

dE(A,B) =
thm

chd
.

Bizonýıtás: Mivel
←→
OA az euklideszi egységkör egy átmérője, pólusa a rá

merőleges irányú végtelen távoli pont. Így az AB szakasz valóban pontosan
akkor merőleges OA-ra hiperbolikus értelemben, ha a szakaszok euklideszi
értelemben merőlegesek.

Tegyük fel ismét, hogy A az y-tengelyre illeszkedik, és legyen dE(O,A) = x,

dE(A,B) = y. Jelölje az
←−→
AB egyenes végeit M és N , a jelöléseket úgy

megválasztva, hogy (ABMN) > 1 teljesüljön. Jelölje továbbá a B, M , N pon-
tok x-tengelyre eső merőleges vetületeit rendre B′, M ′, N ′. Ekkor dE(O,B′) =
y, valamint az OMM ′ derékszögű háromszögre feĺırt Pitagorasz-tétel miatt
dE(O,M ′) =

√
1− x2. Így

dC(A,B) =
1

2
ln(ABMN) =

1

2
ln(OB′M ′N ′) =

1

2
ln

( √
1− x2

y +
√

1− x2
· y −

√
1− x2

−
√

1− x2

)
=

=
1

2
ln

(√
1− x2 − y√
1− x2 + y

)
.

Tehát

m =
1

2
ln

(√
1− x2 − y√
1− x2 + y

)
,

ahonnan

e2m =

√
1− x2 − y√
1− x2 + y

,
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y =
√

1− x2 · e
2m − 1

e2m + 1
= thm ·

√
1− x2

adódik. Az előző álĺıtás alapján x = thd, ı́gy√
1− x2 =

√
1− th2d =

1

chd
,

ami álĺıtásunk igazságát jelenti.

8.3. Következmény. (Hiperbolikus Pitagorasz-tétel) Ha a Cayley-Klein śıkon
egy derékszögű háromszög befogóinak (hiperbolikus) hosszai a és b, átfogójának
hossza c, akkor

cha · chb = chc.

Bizonýıtás: Jelölje az a, b, c hosszúságú oldalakkal szemköztes csúcsokat rendre
A, B, C. Tegyük fel, hogy a háromszög A csúcsa az euklideszi egységkör
középpontja. Ekkor az előző két álĺıtás miatt dE(A,B) = thc, dE(A,C) = thb,
dE(B,C) = tha

chb . Mivel a háromszög ekkor euklideszi értelemben is derékszögű,
az euklideszi hosszakra alkalmazható a Pitagorasz-tétel:

th2b+
th2a

ch2b
= th2c.

Innen

1− 1

ch2b
+

1− 1
ch2a

ch2b
= 1− 1

ch2c
,

−1 + 1− 1

ch2a
= −ch2b

ch2c
,
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ch2a · ch2b = ch2c

adódik.

8.4. Következmény. (Hiperbolikus befogótétel) Ha α a Cayley-Klein śıkon egy
derékszögű háromszög A csúcsához tartozó hegyesszöge, és az A csúcsból induló
befogó hossza b, és az átfogó hossza c, akkor

thb = thc · cosα.

Bizonýıtás: Tegyük fel ismét, hogy a háromszög A csúcsa az euklideszi egységkör
középpontja. Ekkor az α hiperbolikus és euklideszi szögmérték megegyezik. Mi-
vel a korábbiakból adódóan dE(A,B) = thc és dE(A,C) = thb, a modell ABC
háromszögében feĺırva cosα euklideszi értelmezését

cosα =
thb

thc
,

vagyis az álĺıtásunk adódik.

8.5. Következmény. Ha α a Cayley-Klein śıkon egy derékszögű háromszög
A csúcsához tartozó hegyesszöge, és az A-val szemközti befogó hossza a, és az
átfogó hossza c, akkor

sinα =
sha

shc
.

Bizonýıtás: Az előző bizonýıtás gondolatmenetét követve, a modell ABC
háromszögében feĺırva sinα euklideszi értelmezését,

sinα =
tha
chb

thc
,

hiszen dE(B,C) = tha
chb . Itt a hiperbolikus Pitagorasz-tétel miatt chb = chc

cha , ı́gy
valóban azt kapjuk, hogy

sinα =
tha

chc
cha · thc

=
sha

shc
.

8.6. Következmény. Ha α és β a Cayley-Klein śık egy derékszögű
háromszögének hegyesszögeinek mértéke, c az átfogó hossza, akkor

ctgα · ctgβ = chc.

Bizonýıtás: Az előző álĺıtások alapján ha α a háromszög egy hegyesszöge, akkor

ctgα =
cosα

sinα
=

thb
thc
sha
shc

=
shb

chb
· chc

shc
· shc

sha
=

chc · shb
sha · chb

.
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Hasonlóan,

ctgβ =
chc · sha
shb · cha

.

Így

ctgα · ctgβ =
chc · shb
sha · chb

· chc · sha
shb · cha

=
ch2c

cha · chb
= chc,

ahol az utolsó lépésben a hiperbolikus Pitagorasz-tételt alkalmaztuk.

8.7. Következmény. Ha α és β a Cayley-Klein śık egy derékszögű
háromszögében a hegyesszögek mértékei, és a az α-val szemköztes oldal hossza,
akkor

cosα = sinβ · cha.

Bizonýıtás: Az előző álĺıtások alapján

cosα =
thb

thc
,

valamint

sinβ =
shb

shc
,

ı́gy
cosα

sinβ
=

thb

thc
· shc

shb
=

chc

chb
= cha,

ahol az utolsó lépésben ismét a hiperbolikus Pitagorasz-tételt alkalmaztuk.

8.8. Következmény. Tegyük fel, hogy a Cayley-Klein śık egy ABC derékszögű
háromszögének derékszöge a C csúcsnál van, és jelölje az A, B, C csúcsokkal
szemköztes oldalak hosszait a, b, c. Legyen d az AC befogóra A-ban emelt
merőleges távolsága B-től d. Ekkor

sh2a+ sh2d = sh2c.

Bizonýıtás: Legyen a B-ből az A csúcsra illeszkedő, AC-re merőleges egye-
nes talppontja D. Ekkor az ABC derékszögű háromszögre alkalmazva korábbi
tételünket,

sinα =
sha

shc
,

ugyanezt a tételt az ABD háromszögre alkalmazva

sin
(π

2
− α

)
=

shd

shc

adódik. Mivel sin
(
π
2 − α

)
= cosα és sin2 α+ cos2 α = 1, ebből

sh2a

sh2c
+

sh2d

sh2c
= 1,

azaz tételünk álĺıtása következik.
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8.9. Következmény. (Hiperbolikus szinusztétel) Ha a Cayley-Klein śık egy
tetszőleges háromszögének az a illetve b hosszúságú oldalával szemköztes szögek
mértéke α illetve β, akkor

sinα

sinβ
=

sha

shb
.

Bizonýıtás: Legyen az ABC háromszög C csúcsából az AB oldalra álĺıtott
merőleges talppontja T , valamint dC(C, T ) = m. Tegyük fel először, hogy α
és β egyaránt hegyesszög. Ekkor az ACT derékszögű háromszögre alkalmazva
korábbi tételünket

sinα =
shm

shb
,

ugyanezt a tételt a BCT háromszögre alkalmazva

sinβ =
shm

sha

adódik. Így
sinα

sinβ
=

shm

shb
· sha

shm
=

sha

shb

valóban teljesül. Abban az esetben, ha például α tompaszög, az ACT derékszögű
háromszögből

sin (π − α) =
shm

shb

olvasható le, azonban sin (π − α) = sinα miatt álĺıtásunk ebben az esetben is
teljesül.

8.10. Álĺıtás. (Az oldalakra vonatkozó hiperbolikus koszinusztétel) Ha a
Cayley-Klein śık egy tetszőleges háromszögének oldalhosszai a, b, c, valamint
az a-val szemköztes szög mértéke α, akkor

chb = cha · chc− sha · shc · cosβ.
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Bizonýıtás: Legyen ismét az ABC háromszög C csúcsából az AB oldalra
álĺıtott merőleges talppontja T , valamint dC(C, T ) = m. Legyen továbbá
dC(A, T ) = c1 és dC(T,B) = c2. Tegyük fel, hogy β hegyesszög (megfe-
lelő jelöléssel ez elérhető). A hiperbolikus Pitagorasz-tételt az ATC és BTC
derékszögű háromszögekre alkalmazva

chc1 · chm = chb

és
chc2 · chm = cha

adódik. Ez utóbbi összefüggésből

chm =
cha

chc2

adódik, ezt az első relációba helyetteśıtve kapjuk, hogy

chb = chc1 ·
cha

chc2
=

ch(c− c2) · cha
chc2

=
(chc · chc2 − shc · shc2) · cha

chc2
=

= (chc− shc · thc2) · cha = chc · cha− shc · (thc2 · cha).

(Abban az esetben, ha α tompaszög, c1 = c2−c; azonban ch(c−c2) = ch(c2−c),
ı́gy a kapott összefüggés ekkor is fennáll.) Itt a BTC derékszögű háromszögre
alkalmazva a hiperbolikus befogótételt

thc2 = tha · cosβ,

ı́gy
thc2 · cha = tha · cha · cosβ = sha · cosβ

áll fenn. Tehát valóban azt kaptuk, hogy

chb = chc · cha− shc · sha · cosβ.

A fenti tétel seǵıtségével - az euklideszi geometriához hasonlóan - a hiperbo-
likus śık egy háromszögének oldalhosszait ismerve meghatározható a háromszög
szögeinek mértéke. A hiperbolikus śıkon azonban egy háromszög szögeinek
mértéke már egyértelműen meghatározza az oldalhosszakat (ugyanis a hasonló
háromszögek egybevágóak), ezek kiszámı́tásához az alábbi tétel alkalmazható.

8.11. Álĺıtás. (A szögekre vonatkozó hiperbolikus koszinusztétel) Ha a Cayley-
Klein śık egy tetszőleges háromszögét tekintve a szögek mértékei α, β, γ, továbbá
az α mértékű szöggel szemköztes háromszögoldal hossza a, akkor

cosα = − cosβ · cos γ + sinβ · sin γ · cha.
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Bizonýıtás: Legyen ismét az ABC háromszög C csúcsából az AB oldalra álĺıtott
merőleges talppontja T , valamint dC(C, T ) = m. Legyen továbbá mC(ACT∠) =
γ1 és mC(BCT∠) = γ2. Az ACT és BCT derékszögű háromszögekre egy
korábbi álĺıtásunkat alkalmazva

cosα = sin γ1 · chm

és
cosβ = sin γ2 · chm

adódik. Ez utóbbi összefüggésből

chm =
cosβ

sin γ2
,

amit az első összefüggésbe helyetteśıtve azt kapjuk, hogy

cosα = sin γ1 ·
cosβ

sin γ2
=

sin(γ − γ2) · cosβ

sin γ2
=

=
(sin γ · cos γ2 − cos γ · sin γ2) · cosβ

sin γ2
= sin γ · ctgγ2 · cosβ − cos γ · cosβ.

Itt a BTC derékszögű háromszögből

ctgγ2 =
cha

ctgβ
,

ı́gy
ctgγ2 · cosβ = cha · sinβ,

tehát a nyert összefüggés valóban

cosα = sin γ · cha · sinβ − cos γ · cosβ.

8.12. Álĺıtás. (A kritikus függvény) Tegyük fel, hogy a hiperbolikus śıkon egy
P pont az e egyenestől x távolságra van. Ekkor a P -re illeszkedő egyenesek közül
pontosan azok párhuzamosak e-vel, amelyek a P -ből e-re bocsátott merőlegessel
annál a γ-nál nagyobb szöget zárnak be, amelyre

ctg
γ

2
= ex.

Bizonýıtás: Tegyük fel, hogy P a Cayley-Klein śıkon az egységkör középpontja,
és legyen e az x-tengellyel párhuzamos egyenes, amelynek egyik vége M . Legyen
továbbá a P -ből e-re bocsátott merőleges talppontja T . Ekkor nyilván γ =
mC(TPM∠), mivel azonban azon szögek esetén, amelyek csúcsa az egységkör
középpontja, az euklideszi szögmérték egybeesik az hiperbolikus szögmértékkel,
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A kritikus függvény.

γ = mE(TPM∠). A korábban látottak alapján d(P, T ) = thx, ı́gy a PTM
háromszögből cos γ-t kifejezve kapjuk, hogy

cos γ = thx.

Tehát

cos γ =
e2x − 1

e2x + 1
,

ı́gy

e2x =
1 + cos γ

1− cos γ
=

cos2 γ2
sin2 γ

2

= ctg2
γ

2
,

ahonnan adódik az álĺıtás.
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9. Körre vonatkozó inverzió

Tekintsünk az euklideszi śıkon egy O középpontú, r sugarú k kört. Rendeljük

hozzá a śık tetszőleges, O-tól különböző P pontjához az
−−→
OP félegyenes azon P ′

pontját, amelyre dE(O,P ) · dE(O,P ′) = r2 teljesül. Ezt a leképezést O pólusú,
k alapkörrel rendelkező inverziónak mondjuk, valamely P pont képét a P pont
inverz ének nevezzük.

Az inverzió defińıciójából világos, hogy tetszőleges alapkörrel rendelkező
inverzió négyzete az identitás. Szintén egyszerűen látható, hogy az inverzió
alapkörének pontjai fixpontok, és csakis ezek. A k kör belső pontjainak inverzei
külső pontok, külső pontok inverzei belső pontok. Az inverzió a śık O-tól
különböző pontjainak halmazát bijekt́ıven képezi le önmagára.

Egy külső P pont inverze az alábbi módon szerkeszthető.

• Legyen P -ből az alapkörhöz húzható valamely érintő érintési pontja E.

• Az
←−→
OP egyenesre E-ből álĺıtott merőleges talppontja P ′.

A szerkesztés helyessége például a befogótétel alkalmazásával azonnal
adódik: dE(O,E) =

√
dE(O,P ) · dE(O,P ′).

Amennyiben P belső pont, a fenti szerkesztés alapján egyszerűen visszake-
reshető P inverze:

• Legyen E a P -ből
←−→
OP -re álĺıtott merőleges és az alapkör valamely

metszéspontja.

• P inverzét kimetszi
←−→
OP -ből az alapkör E-re illeszkedő érintője.

Tetszőleges inverzióhoz megválasztható olyan koordinátarendszer, amelyben
az inverzió pólusa a (0, 0) pont, alapköre az x2 + y2 = 1 egyenletű kör. Meg-
határozzuk az (x0, y0) pont inverzét.
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Az origót (x0, y0)-lal összekötő egyenes pontjainak koordinátái (tx0, ty0)
alakúak. Mivel az origó és (x0, y0) távolsága

√
x20 + y20 , olyan t-t kell meg-

határozni, amelyre

t
√
x20 + y20 =

1√
x20 + y20

.

Így

t =
1

x20 + y20
,

tehát a tekintett inverziónál (x0, y0) képe(
x0

x20 + y20
,

y0
x20 + y20

)
.

Megvizsgáljuk, hogy az egyenesek és körök inverzei milyen alakzatok.
Egy kör vagy egyenes egyenlete minden esetben

A(x2 + y2) +Bx+ Cy +D = 0

alakú. Ez az egyenlet

• pólusra illeszkedő egyenes egyenlete, ha A = 0 és D = 0;

• pólusra nem illeszkedő egyenes egyenlete, ha A = 0 és D 6= 0;

• pólusra illeszkedő kör egyenlete, ha A 6= 0 és D = 0;

• pólusra nem illeszkedő kör egyenlete, ha A 6= 0 és D 6= 0.

Mivel az inverzió négyzete az identitás, inverze önmaga, ı́gy az (x, y) pont

ősképe
(

x
x2+y2 ,

y
x2+y2

)
. Ezt a tekintett alakzat egyenletébe helyetteśıtve, egy

kör vagy egyenes képének egyenlete

A

(
x2

(x2 + y2)2
+

y2

(x2 + y2)2

)
+B

x

x2 + y2
+ C

y

x2 + y2
+D = 0,

azaz
A+Bx+ Cy +D(x2 + y2) = 0.

Ez

• pólusra illeszkedő egyenes egyenlete, ha A = 0 és D = 0;

• pólusra illeszkedő kör egyenlete, ha A = 0 és D 6= 0;

• pólusra nem illeszkedő egyenes egyenlete, ha A 6= 0 és D = 0;

• pólusra nem illeszkedő kör egyenlete, ha A 6= 0 és D 6= 0.

Így
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• a pólusra illeszkedő egyenesek invariánsak (hiszen Bx + Cy = 0 képe
önmaga).

• A pólusra nem illeszkedő egyenesek inverzei pólusra illeszkedő körök. E
kör pólusra illeszkedő átmérője merőleges az eredeti egyenesre. A Bx +
Cy +D(x2 + y2) = 0 képkör egyenlete ugyanis(

x+
B

2D

)2

+

(
y +

C

2D

)2

=
B2 + C2

4D2

alakba ı́rható át, ezért középpontja
(
− B

2D ,−
C
2D

)
. Így (0, 0)-ból a

középpontba mutató vektor párhuzamos (B,C)-vel, ami az eredeti egyenes
normálvektora.

• A pólusra illeszkedő körök inverzei pólusra nem illeszkedő egyenesek. Ez az
egyenes merőleges az eredeti kör pólusra illeszkedő átmérőjére. Valóban, az
A(x2+y2)+Bx+Cy = 0 kör középpontja az előzőhöz hasonló számolással
igazolható, hogy

(
− B

2A ,−
C
2A

)
. A középpontból e pontba mutató vektor

pedig párhuzamos (B,C)-vel, ami valóban a képegyenes normálvektora.

• A pólusra nem illeszkedő körök inverzei a pólusra nem illeszkedő körök.

Tehát inverziónál körök vagy egyenesek képei körök vagy egyenesek.

9.1. Defińıció. Az euklideszi śık két metsző körének szögén a körök közös pont-
jaiból a körök érintőire illeszkedő, a másik metszésponttal ellentétes irányba mu-
tató félegyenesek szögét értjük. Speciálisan, egy O középpontú kör merőlegesen
metsz egy C középpontú kört, ha OAC∠ és OBC∠ derékszög, ahol a két kör
közös pontjai A és B.

A defińıcióból egyszerűen látható, hogy két kör akkor és csak akkor
merőlegesen metsző, ha r21 + r22 = d2, ahol sugaraik r1 és r2, középpontjaik
távolsága d.
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Ha egy kör metsz egy e egyenest, akkor szögükön a közös pontra illeszkedő
körérintő és e szögét értjük.

A körök és egyenesek képének vizsgálatából - a merőleges szárú hegyesszögek
egybevágóságát figyelembevéve - látható, hogy az inverzió az egyenesek szögét
megőrzi abban az értelemben, hogy az e és f egyenesek képeinek szöge meg-
egyezik e és f szögével, legyenek azok akár körök, akár egyenesek. Ebből azon-
ban következik, hogy az inverzió a körök és egyenesek, illetve két kör szögét
is megőrzi, hiszen ezek egyenesek szögeként lettek definiálva. Összefoglalva: az
inverzió szögtartó.

9.2. Álĺıtás. Az inverzió invariáns körei (tehát azok a körök, amelyek képe
önmaga) pontosan az alapkört merőlegesen metsző körök.

Bizonýıtás: Korábbi vizsgálatainkból kiderül, hogy az inverzió invariáns körei
pontosan azok a körök, amelyek egyenlete x2 + y2 +Bx+Cy + 1 = 0 alakú. A
kör egyenletét átalaḱıtva(

x+
B

2

)2

+

(
y +

C

2

)2

=
B2 + C2

4
− 1

adódik, ı́gy középpontja
(
−B2 ,−

C
2

)
, sugara

√
B2+C2

4 − 1. Ez a kör merőlegesen

metszi az origó középpontú, egységsugarú kört, ugyanis

B2 + C2

4
− 1 + 1 =

(
−B

2

)2

+

(
−C

2

)2

.

9.3. Álĺıtás. Ha az A, B, C, D pontok egy egyenesre vagy körre illeszkednek,
és képeik valamely inverziónál A′, B′, C ′, D′, akkor

(ABCD) = (A′B′C ′D′),
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ami egyenesen vagy körön értelmezett kettősviszony. Azaz az inverzió
kettősviszonytartó leképezés.

Bizonýıtás: Jelentsen (ABCD) akár egyenesen értelmezett, akár köri
kettősviszonyt, értéke az

dE(A,C)

dE(C,B)
· dE(D,B)

dE(A,D)

előjeles hányados. Meghatározzuk, hogy ha az O középpontú r sugarú körre
vonatkozó inverziónál X és Y képe X ′ illetve Y ′, akkor hogyan fejezhető ki
dE(A′, B′) dE(A,B) seǵıtségével.

Az inverzió defińıciójából adódóan

dE(O,X) · dE(O,X ′) = dE(O, Y ) · dE(O, Y ′).

Innen
dE(O,X)

dE(O, Y )
=
dE(O, Y ′)

dE(O,X ′)
.

Ebből következik, hogy az OXY és OY ′X ′ háromszögek hasonlóak, ugyanis a
két háromszögnek az O csúcsú szöge közös, tehát mE(XOY ∠) = mE(Y ′OX ′∠).
Így

dE(X,Y )

dE(Y ′, X ′)
=
dE(O,X)

dE(O, Y ′)
=
dE(O,X)

r2

dE(O,Y )

=
dE(O,X) · dE(O, Y )

r2
.

Tehát

dE(X ′, Y ′) =
r2 · dE(X,Y )

dE(O,X) · dE(O, Y )
.

Ennek felhasználásával

(A′B′C ′D′) =
dE(A′, C ′)

dE(C ′, B′)
· dE(D′, B′)

dE(A′, D′)
=

r2·dE(A′,C′)
dE(O,A′)·dE(O,C′)

r2·dE(C′,B′)
dE(O,C′)·dE(O,B′)

·
r2·dE(D′,B′)

dE(O,D′)·dE(O,B′)

r2·dE(A′,D′)
dE(O,A′)·dE(O,D′)

=

=
dE(A,C)

dE(C,B)
· dE(D,B)

dE(A,D)
= (ABCD).

Mint azt már korábban megjegyeztük, az inverzió nincs értelmezve a teljes
euklideszi śıkon. Mivel teljes értelmezési tartományán bijekt́ıv, és egyetlen pont
- az inverzió pólusának - kivételével minden pontban értelmeztük, az euklideszi
śıkot egyetlen ponttal bőv́ıtve olyan geometriát konstruálhatunk, amelynek teljes
ponthalmazán az inverzió bijekt́ıv.

Legyenek

• a pontok az euklideszi śık pontjai, és egy (∞) szimbólum;

• a kör ök az euklideszi śık egyenesei és körei;
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• illeszkedjenek a körökre az euklideszi śıkon rájuk illeszkedő pontok,
az egyenesekre az euklideszi śıkon rájuk illeszkedő pontok és a (∞)
szimbólum.

Az ı́gy kapott illeszkedési geometriát inverźıv śıknak h́ıvjuk. Az inverźıv
śıkon az egyenesek azok a speciális körök, amelyekre illeszkedik (∞).

Ekkor az inverziók defińıció szerint az alapkör középpontjához (∞)-t ren-
delik. Világos, hogy ekkor az inverziók bijekt́ıv leképezések a teljes inverźıv
śıkon, és az egyenesek és körök inverzeire vonatkozó korábbi megállaṕıtásaink
érvényben maradnak.

9.4. Tétel. Az inverźıv śık minden olyan bijekciója önmagára, amelynél kör
(vagy egyenes) képe kör (vagy egyenes), hasonlóság és inverzió kompoźıciója.

Bizonýıtás: Bizonýıtás nélkül felhasználjuk az alábbi fontos tételt: az euklideszi
śıkot önmagára képező minden olyan bijekció, amelynél kör képe kör, hasonlóság.

Legyen most az inverźıv śık tekintett, körtartó bijekciójánál (∞) képe O, és
képezzük az adott leképezés kompoźıcióját egy O pólusú inverzióval! Ennél a
kompoźıciónál (∞) képe (∞), ı́gy az euklideszi śıkot önmagára képező körtartó
bijekció. Mivel az ilyen leképezések mind hasonlóságok, az általunk tekintett
leképezést valóban előálĺıtottuk egy hasonlóság és egy O pólusú inverzió kom-
poźıciójaként.

Megjegyezzük, hogy az affin és projekt́ıv śıkokhoz hasonlóan az inverźıv śıkokat
is értelmezhetjük, mint bizonyos axiómáknak eleget tevő illeszkedési geometriákat.
Természetesen ekkor a fenti inverźıv śıkon ḱıvül sok más, az axiómarendszernek eleget
tevő modell is létezik. Az inverźıv śıkgeometria axiómái az alábbiak.

• Bármely három pontra illeszkedik egy és csak egy kör.

• Rögźıtve egy kört, annak egy K pontját, és egy rá nem illeszkedő P pontot, egy
és csak egy olyan kör létezik, amely illeszkedik P -re, és a rögźıtett kört K-ban
érinti.

• Van négy olyan pont, amelyek nincsenek egy körön.
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10. Gömbre vonatkozó inverzió, sztereografikus
projekció

Tekintsünk a három dimenziós euklideszi térben egy O középpontú, r sugarú
g gömböt. Rendeljük hozzá a tér tetszőleges, O-tól különböző P pontjához az
−−→
OP félegyenes azon P ′ pontját, amelyre dE(O,P ) · dE(O,P ′) = r2 teljesül.
Ezt a leképezést O pólusú, g alapgömbbel rendelkező inverziónak mondjuk,
valamely P pont képét a P pont inverz ének nevezzük.

A defińıcióból látható, hogy a gömbre vonatkozó inverzió a körre vonatkozó
inverzió közvetlen térbeli általánośıtása, ı́gy tulajdonságait a śıkbeli esethez tel-
jesen hasonlóan vizsgálhatjuk.

Az inverzió defińıciójából világos, hogy tetszőleges alapgömbbel rendelkező
inverzió négyzete az identitás. Szintén egyszerűen látható, hogy az inverzió
alapgömbjének pontjai fixpontok, és csakis ezek. A g gömb belső pontjainak
inverzei külső pontok, külső pontok inverzei belső pontok. Az inverzió a
három dimenziós tér O-tól különböző pontjainak halmazát bijekt́ıven képezi le
önmagára.

Tetszőleges inverzióhoz megválasztható olyan koordinátarendszer, amelyben
az inverzió pólusa a (0, 0, 0) pont, alapgömbjének egyenlete x2 + y2 + z2 = 1.
Meghatározzuk az (x0, y0, z0) pont inverzét.

Az origót (x0, y0, z0)-lal összekötő egyenes pontjainak koordinátái
(tx0, ty0, tz0) alakúak. Mivel az origó és (x0, y0, z0) távolsága

√
x20 + y20 + z20 ,

olyan t-t kell meghatározni, amelyre

t
√
x20 + y20 + z20 =

1√
x20 + y20 + z20

.

Így

t =
1

x20 + y20 + z20
,

tehát a tekintett inverziónál (x0, y0, z0) képe(
x0

x20 + y20 + z20
,

y0
x20 + y20 + z20

,
z0

x20 + y20 + z20

)
.

Megvizsgáljuk, hogy a śıkok és gömbök inverzei milyen alakzatok.
Egy gömb vagy śık egyenlete minden esetben

A(x2 + y2 + z2) +Bx+ Cy +Dz + E = 0

alakú. Ez az egyenlet

• pólusra illeszkedő śık egyenlete, ha A = 0 és E = 0;

• pólusra nem illeszkedő śık egyenlete, ha A = 0 és E 6= 0;
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• pólusra illeszkedő gömb egyenlete, ha A 6= 0 és E = 0;

• pólusra nem illeszkedő gömb egyenlete, ha A 6= 0 és E 6= 0.

A śıkbeli esethez teljesen hasonló számolás mutatja, hogy a tekintett śık vagy
gömb inverzének egyenlete

A+Bx+ Cy +Dz + E(x2 + y2 + z2) = 0.

Ez

• pólusra illeszkedő śık egyenlete, ha A = 0 és E = 0;

• pólusra illeszkedő gömb egyenlete, ha A = 0 és E 6= 0;

• pólusra nem illeszkedő śık egyenlete, ha A 6= 0 és E = 0;

• pólusra nem illeszkedő gömb egyenlete, ha A 6= 0 és E 6= 0.

Így

• a pólusra illeszkedő śıkok invariánsak (hiszen Bx + Cy + Dz = 0 képe
önmaga);

• a pólusra nem illeszkedő śıkok inverzei olyan pólusra illeszkedő gömbök,
amelynek pólusra illeszkedő átmérője merőleges az eredeti śıkra; (Ez
utóbbi álĺıtás a śıkbeli esettel teljesen analóg módon igazolható: a Bx +
Cy+Dz+E(x2+y2+z2) = 0 gömb egyenletét átalaḱıtva leolvasható, hogy
középpontja

(
− B

2E ,−
C
2E ,−

D
2E

)
, amely pontba (0, 0, 0)-ból mutató vektor

párhuzamos (B,C,D)-vel, az eredeti śık normálvektorával.)

• a pólusra illeszkedő gömb inverze olyan, a pólusra nem illeszkedő śık, amely
merőleges az eredeti gömb pólusra illeszkedő átmérőjére;

• a pólusra nem illeszkedő gömbök inverzei a pólusra nem illeszkedő gömbök.

Tehát inverziónál gömbök vagy śıkok képei gömbök vagy śıkok. Mivel az
egyenesek és körök előállnak gömbök vagy śıkok metszeteként, ebből követke-
zik, hogy inverziónál kör vagy egyenes képe kör vagy egyenes, azaz a gömbre
vonatkozó inverzió körtartó leképezés.

Két śık szögén normálvektoraik szögét, egy gömb és egy śık szögén tetszőleges
közös pontbeli érintőśık és a tekintett śık szögét, két gömb szögén tetszőleges
közös pontbeli érintőśıkjaik szögét értjük.

A gömbök és śıkok képének vizsgálatából a śıkbeli esettel analóg módon
látható, hogy a térbeli inverzió megőrzi a gömbök és śıkok szögét. Ebből
következően azonban az egyenesek és körök szögét is megőrzi, ı́gy összefoglalva:
a gömbre vonatkozó inverzió szögtartó leképezés.

Śıkbeli megfelelőjének bizonýıtását szó szerint lemásolva igazolható az alábbi
tétel.
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10.1. Álĺıtás. Ha az A, B, C, D pontok a tér egy egyenesére vagy körére il-
leszkednek, és képeik valamely gömbre vonatkozó inverziónál A′, B′, C ′, D′,
akkor

(ABCD) = (A′B′C ′D′),

ami egyenesen vagy körön értelmezett kettősviszony. Azaz a gömbre vonatkozó
inverzió kettősviszonytartó leképezés.

Tekintsünk egy tetszőleges g gömböt, és legyen O egy tetszőleges pontja.
Legyen az O-val szemköztes pontbeli érintőśık S. Rendeljük hozzá a gömb

tetszőleges, O-tól különböző P pontjához az
←−→
OP egyenes S-sel közös P ′ pontját.

Az ı́gy kapott leképezést O középpontú sztereografikus projekciónak h́ıvjuk.
Szokás az S śıkot az O-val szemköztes érintőśıkkal párhuzamos valamely másik
śıkként (leggyakrabban a gömb középpontjára illeszkedő śıkként) megválasztani,
illetve a leképezés inverzét is sztereografikus projekcióként emĺıteni. Mivel az
ı́gy értelmezett leképezés az általunk tekintett S śıkra történő vet́ıtés és egy
középpontos hasonlóság kompoźıciójaként megkapható, ezért a sztereografikus
projekció megfogalmazásra kerülő tulajdonságai ekkor is érvényben maradnak.

Legyen k az a gömb, amelynek középpontja O, és amelyre illeszkedik a g
gömb O-val szemköztes pontja. Ekkor egyszerűen látható, hogy a k alapgömbre
vonatkozó inverzió a g gömbhöz az s érintőśıkot rendeli, sőt, az O középpontú
sztereografikus projekció éppen ezen inverzió leszűḱıtettje g-re. Ebből követke-
zik, hogy a gömbre vonatkozó inverzió tulajdonságai alapján megfogalmazhatjuk
a sztereografikus projekció legfontosabb tulajdonságait.

A g gömb sztereografikus projekciója mint a k gömbre vonatkozó inverzió

leszűḱıtettje.

• A sztereografikus projekció körtartó: a gömbi körök képei körök vagy egye-
nesek. Pontosan a sztereografikus projekció középpontjára illeszkedő körök
képei egyenesek, hiszen ezek a körök illeszkednek az inverzió pólusára.

73



• A sztereografikus projekció szögtartó: a gömbi körök szögei egybevágóak a
képükként kapott körök vagy egyenesek szögével

• A sztereografikus projekció kettősviszonytartó: négy, egy gömbi körre illesz-
kedő pont köri kettősviszonya egyenlő a képpontjaik (körön vagy egyenesen
értelmezett) kettősviszonyával.
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11. A hiperbolikus śıkgeometria néhány további
modellje

Tegyük fel, hogy egy abszolút śık ponthalmazát egyenestartó, bijekt́ıv módon
képezünk le egy másik ponthalmazra (azaz megadunk az illeszkedési struktúrák
között egy izomorfizmust). Ez a bijekció az új śıkban olyan távolságfüggvényt
és szögmértéket indukál, amelyekkel ellátva teljesülnek abszolút śıkgeometria
axiómái.

Legyen az eredeti abszolút geometria ponthalmaza P, az egyeneshalmaz L,
az illeszkedési reláció I, a távolságfüggvény d, a szögmérték m. Tegyük fel,
hogy a ϕ izomorfizmus a P ′ ponthalmazra képez, az új egyeneshalmaz L′, az
illeszkedési reláció I ′. Ekkor az indukált

• távolságfüggvény

d′(A′, B′) := d(ϕ−1(A′), ϕ−1(B′));

• szögmérték

m′(A′B′C ′∠) := m(ϕ−1(A′)ϕ−1(B′)ϕ−1(C ′)∠).

Így a hiperbolikus śık további modelljeinek bemutatásánál az alábbi
stratégiát fogjuk követni. Értelmezzük a modellt, mint illeszkedési geometriát,
és megadunk egy olyan izomorfizmust, amely a Cayley-Klein śıkot a szóban
forgó geometriába képezi. Ekkor az új modellek távolság- és szögmértékét az
izomorfizmus által indukált távolság- illetve szögmérték szolgáltatja.

11.1. A hiperbolikus śık félgömb-modellje

Legyen a Cayley-Klein śık az x és z tengelyek śıkjához tartozó origó
középpontú egységkör belső pontjainak halmaza. Vet́ıtsük a kör belső pontjait
x2+y2+z2 = 1, y > 0 origó középpontú félgömbre az y-tengellyel párhuzamosan.
Világos, hogy ez a leképezés a Cayley-Klein śık pontjainak halmaza és a félgömb
pontjainak halmaza között bijekció. Egy hiperbolikus egyenes képét megkapjuk,
ha az arra illeszkedő, y-tengellyel párhuzamos śık és a gömb metszetét tekintjük.
Ilyen metszetekként az egységgömbre illeszkedő, a Cayley-Klein śık határát je-
lentő (x2 + z2 = 1 , y = 0 egyenletű) kört merőlegesen metsző köröket kapunk.
Világos, hogy minden ilyen kör előáll valamely Cayley-Klein śıkbeli egyenes
képeként.

Ha tehát

• a pontok az x2 + y2 + z2 = 1, y > 0 origó középpontú félgömb pontjai,

• az egyenesek a félgömbre illeszkedő olyan félkörök, amelyek merőlegesen
metszik a határoló x2 + z2 = 1 , y = 0 kört,

• az illeszkedés a tartalmazás,
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Izomorfizmus a hiperbolikus geometria Cayley-Klein modellje és félgömb-modellje
között.

akkor a Cayley-Klein śık illeszkedési struktúrájával izomorf illeszkedési geo-
metriát kapunk. Ezt - az indukált távolságfüggvénnyel és szögmértékkel ellátva
- a hiperbolikus śıkgeometria félgömb-modell jének h́ıvjuk.

Mivel az (u, 0, v) pontot az y-tengellyel párhuzamosan a szóban forgó
félgömbre vet́ıtve az (u,

√
1− u2 − v2, v) pontot kapjuk, a fenti izomorfizmus

az (u, v) 7→ (u,
√

1− u2 − v2, v) leképezés.

11.2. A Poincaré-féle körmodell

Induljunk ki a hiperbolikus śıkgeometria félgömb-modelljéből, és tekintsük
az origó középpontú egységgömböt az x és z tengelyek śıkjába képező, (0,−1, 0)
középpontú sztereografikus projekciót. A sztereografikus projekció szögtartása
és körtartása miatt a félgömböt határoló kört merőlegesen metsző körök az x és
z tengelyek śıkjának origó középpontú egységkörét merőlegesen metsző körökre
illeszkedő pontokba, illetve ugyanezen kör átmérőibe mennek át. Ha tehát

• a pontok az euklideszi śık x2 + y2 = 1 egyenletű köre által meghatározott
belső pontok,

• az egyenesek az x2+y2 = 1 egyenletű kört merőlegesen metsző körök P-be
eső pontjainak halmazai, valamint az x2 + y2 = 1 kör átmérői,

• az illeszkedési reláció a tartalmazás,

akkor a hiperbolikus śıkgeometria félgömb-modelljével - és ı́gy a Cayley-
Klein śıkkal - izomorf illeszkedési geometriát kapunk. Ezt - az indukált
távolságfüggvénnyel és szögmértékkel ellátva - a hiperbolikus śıkgeometria Poin-
caré-féle körmodell jének h́ıvjuk. Vegyük észre, hogy a Poincaré-féle körmodell
ponthalmaza megegyezik a Cayley-Klein śık pontjainak halmazával.
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A fent léırt sztereografikus projekció az egységgömb (x, y, z) pontjához az x
és z tengelyek śıkjának (

x

1 + y
, 0,

z

1 + y

)
pontját rendeli. Valóban, a (0,−1, 0) és (x, y, z) pontok által meghatározott
egyenes pontjainak koordinátái

t(x, y, z) + (1− t)(0,−1, 0) = (tx, t(y + 1)− 1, tz)

alakúak. Egy ilyen pont akkor és csak akkor illeszkedik az y = 0 śıkra, ha
t(y + 1)− 1 = 0, azaz

t =
1

1 + y
.

Így a Cayley-Klein modell ponthalmaza és a Poincaré-féle körmodell pont-
halmaza közötti izomorfizmust megkapjuk, ha az (u, v) 7→ (u,

√
1− u2 − v2, v)

leképezést komponáljuk az (x, y, z) 7→
(

x
1+y ,

z
1+y

)
leképezéssel. Ez az izomor-

fizmus az

(u, v) 7→
(

u

1 +
√

1− u2 − v2
,

v

1 +
√

1− u2 − v2

)
leképezés.
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Egyenesek a hiperbolikus geometria Poincaré-féle körmodelljében.

A hiperbolikus párhuzamossági axióma teljesülése a Poincaré-féle körmodellben:

határpárhuzamos és szétartóan párhuzamos egyenesek.

11.3. A Poincaré-féle félśıkmodell

Induljunk ki a hiperbolikus śıkgeometria félgömb-modelljéből, és tekintsük
az origó középpontú egységgömböt az x és y tengelyek śıkjába képező, (0, 0, 1)
középpontú sztereografikus projekciót. A sztereografikus projekció szögtartása
és körtartása miatt a félgömböt határoló kört merőlegesen metsző körök képei
az x és y tengelyek śıkjának x tengely által határolt felső félśıkjában fekvő,
x tengelyre illeszkedő középpontú félkörök, illetve ugyanezen félśıkban fekvő y-
tengellyel párhuzamos félegyenesek. Ha tehát az euklideszi śık egy e egyenesének
rögźıtése után

• a pontok az e határegyenesű valamely F félśık pontjai,

• az egyenesek az e-re illeszkedő középpontú körök F-be eső félkörei, és az
e-re merőleges egyenesek F-be eső félegyenesei,

• az illeszkedési reláció a tartalmazás,

akkor a hiperbolikus śıkgeometria félgömb-modelljével - és ı́gy a Cayley-
Klein śıkkal - izomorf illeszkedési geometriát kapunk. Ezt - az indukált
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Izomorfizmus a hiperbolikus geometria félgömb-modellje és Poincaré-féle
félśıkmodellje között.

távolságfüggvénnyel és szögmértékkel ellátva - a hiperbolikus śıkgeometria
Poincaré-féle félśıkmodell jének h́ıvjuk.

A fent léırt sztereografikus projekció az egységgömb (x, y, z) pontjához az x
és y tengelyek śıkjának (

x

1− z
,

y

1− z
, 0

)
pontját rendeli. Valóban, a (0, 0, 1) és (x, y, z) pontok által meghatározott egye-
nes pontjainak koordinátái

t(x, y, z) + (1− t)(0, 0, 1) = (tx, ty, t(z − 1) + 1)

alakúak. Egy ilyen pont akkor és csak akkor illeszkedik a z = 0 śıkra, ha t(z −
1) + 1 = 0, azaz

t =
1

1− z
.
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Egyenesek a hiperbolikus geometria Poincaré-féle félśıkmodelljében.

A hiperbolikus párhuzamossági axióma teljesülése a Poincaré-féle félśıkmodellben:

határpárhuzamos és szétartóan párhuzamos egyenesek.

Így a Cayley-Klein modell ponthalmaza és a Poincaré-féle félśıkmodell pont-
halmaza közötti izomorfizmust megkapjuk, ha az (u, v) 7→ (u,

√
1− u2 − v2, v)

leképezést komponáljuk az (x, y, z) 7→
(

x
1−z ,

y
1−z

)
leképezéssel. Ez az izomor-

fizmus az

(u, v) 7→

(
u

1− v
,

√
1− u2 − v2

1− v

)
leképezés.

A Poincaré-féle körmodell és a Poincaré-féle félśıkmodell között közvetlen
izomorfizmus is megadható geometriailag. Induljunk ki a Poincaré-féle körmo-
dellből, és a modell határát jelentő k kör egy pontja legyen K. Alkalmazzunk
tetszőleges K pólusú inverziót. Legyen tehát k1 az inverzió alapköre, amelynek
középpontja K. Ha k′ ezen inverziónál k képe, akkor az inverzió tulajdonságaiból
adódóan k′ egyenes. A k kör belső pontjai a k′ határegyenesű valamely félśık
pontjaiba mennek át.

Legyen e1 a Poincaré-féle körmodell egy K végpontú egyenese, tehát egy
olyan kör k-ba eső pontjainak halmaza, amely a k kört a K pontban merőlegesen
metszi. Az inverzió pólusán átmenő körök inverzei egyenesek, ı́gy e′1 olyan
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között.

félegyenes, amelynek kezdőpontja k′-re esik. Mivel k és e1 merőlegesen metszőek,
az inverzió szögtartása miatt k′ és e′1 merőlegesek.

Legyen e2 a Poincaré-féle körmodell egy olyan egyenese, amelynek K nem
végpontja. Tehát e2 egy olyan kör k-ba eső pontjainak halmaza, amely k kört
merőlegesen metszi, és nem illeszkedik K-ra. Az inverzió pólusára nem illeszkedő
körök inverzei ugyanilyen t́ıpusú körök, ı́gy e′2 olyan félkör, melynek végpontjai
k′-re esnek. Mivel k és e2 merőlegesen metszőek, az inverzió szögtartása miatt
k′ és e′2 is merőlegesek, ami azt jelenti, hogy e′2 középpontja k′-n van.

Tehát beláttuk, hogy ez az inverzió a Poincaré-féle körmodell egyeneseit
a Poincaré-féle félśıkmodell egyeneseibe viszi, ı́gy izomorfizmust ad meg a két
illeszkedési geometria között.
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12. Geometria a Poincaré-féle körmodellben

Eddig a Poincaré-féle körmodellnek csak az illeszkedési struktúráját
határoztuk meg, úgy, hogy egyenestartó bijekciót adtunk meg a Cayley-Klein
modell és a Poincaré-féle körmodell ponthalmazai között. Megvizsgáljuk, hogy
ez az izomorfizmus milyen távolságfüggvényt és szögmértéket indukál.

Első képésben a Cayley-Klein śık pontjait a térbeli koordinátarendszer x és
z tengelyei által meghatározott śıkból az y-tengellyel párhuzamosan az origó
középpontú egységgömbre vet́ıtettük. Ha a Cayley-Klein śık pontjai A és B,
egyenesük végei M és N , és a vet́ıtésnél A képe A′, B képe B′, akkor az A és B
pontokra illeszkedő hiperbolikus egyenes a gömbre illeszkedő azon, az alapkört
merőlegesen metsző k félkörbe megy át, amelynek végpontjai M és N . Megmu-
tatjuk, hogy ekkor

(ABMN) = (A′B′MN)2k.

Valóban, tekintsük az egységgömbnek a szóban forgó Cayley-Klein śıkbeli
egyenesre illeszkedő, y-tengelyre merőleges metszetét. Ennek śıkjában legyen
M(1, 0), N(−1, 0), A(a, 0), B(b, 0). Ekkor a kettősviszony geometriai jelentését
figyelembe véve

(ABMN) =
(a− 1)(b+ 1)

(a+ 1)(b− 1)
.

A jelöléseinket használva A′ koordinátái (a,
√

1− a2), B′ koordinátái
(b,
√

1− b2). Mivel a köri kettősviszony a megfelelő euklideszi távolságok előjeles
hányadosa, ekkor

(A′B′MN)k =

√
(a− 1)2 + 1− a2√
(b− 1)2 + 1− b2

·
√

(b+ 1)2 + 1− a2√
(a+ 1)2 + 1− a2

=

√
(−2a+ 2)(2b+ 2)

(−2b+ 2)(2a+ 2)
=

=

√
(a− 1)(b+ 1)

(b− 1)(a+ 1)
=
√

(ABMN),

ami álĺıtásunk igazságát jelenti.
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Így
|ln(ABMN)| = 2 |ln(A′B′MN)k| ,

tehát - a modellek közötti izomorfizmus által generált távolságfüggvény de-
fińıciója alapján - a félgömb-modell dF távolságfüggvénye az A′ és B′ pontokhoz
a

dF (A′, B′) := 2 |ln(A′B′MN)k|

számot rendeli.
A félgömb-modellből a Poincaré-féle körmodell sztereografikus projekcióval

kapható meg, ami kettősviszonytartó transzformáció. Ez azt jelenti, hogy a
félgömb-modellen értelmezett távolságfüggvény a vet́ıtés után változatlan ma-
rad a Poincaré-féle körmodellben is. Ebből következik, hogy ha A és B a Poin-
caré-féle körmodell pontjai, és a rájuk illeszkedő modellbeli egyenes a k eukli-
deszi kör része, amely a modellt határoló kört M és N pontokban metszi (ezek
a modellbeli egyenes végei), akkor

dK(A,B) := 2 |ln(ABMN)k|

a Poincaré-féle körmodell távolságfüggvénye.

A szögmérték vizsgálatához először megvizsgáljuk a Poincaré-féle körmodell
izometriáit.

Mivel a modellbeli egyenesek körök vagy egyenesek, és az izometriák a
korábban látottak értelmében egyenestartó bijekciók, minden modellbeli izo-
metria az inverźıv śık egy olyan bijekciójának leszűḱıtettje, amelynél kör vagy
egyenes képe kör vagy egyenes. Mivel az ilyen leképezések egy korábban ki-
mondott tétel értelmében inverziók és hasonlóságok kompoźıciói, a Poincaré-
féle körmodell izometriái olyan, a határoló kört invariánsan hagyó leképezések,
amelyek inverzió és hasonlóság kompoźıciójaként ı́rhatóak fel.

Ha e a körmodell egy euklideszi kör által meghatározott egyenese, akkor
az e tengelyű tengelyes tükrözés pontosan az euklideszi śık e körre vonatkozó
inverziójának leszűḱıtettje. Ugyanis a tengelyes tükrözés négyzete az identitás,
a fenti t́ıpusú leképezések között pedig csak inverzió hagy egy euklideszi kört
pontonként fixen, mégpedig az e alapkörre vonatkozó inverzió. Ez a leképezés
valóban invariánsan hagyja a modell k alapkörét, ugyanis a modell értelmezése
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folytán k az e kört merőlegesen metszi. Ha e a modell határolókörének egy
átmérője, az e-re vonatkozó tengelyes tükrözés nyilvánvalóan az euklideszi śık
megfelelő tengelyes tükrözésének leszűḱıtettje.

Mivel egy abszolút śık izometriái tengelyes tükrözések kompoźıciói, ez
összefoglalva azt jelenti, hogy a Poincaré-féle körmodell izometriái euklideszi
śıkbeli inverziók és a határkör középpontján áthaladó egyenesekre való euklideszi
tükrözések kompoźıciói.

Tengelyes tükrözés a Poincaré-féle körmodellben.

Ellenőrizzük továbbá, hogy azoknak a szögeknek, amelyek csúcsa éppen a
körmodell k alapkörének középpontja, a modellbeli mértéke megegyezik az euk-
lideszi mértékével.

Valóban, ez az álĺıtás teljesül a Cayley-Klein śıkon. A Cayley-Klein śıkról
a félgömb-modellre történő áttéréskor a kör középpontjára illeszkedő húrok a
félgömb főköreibe mennek át, ezek szöge pedig a gömbi körök pontbeli érintőinek
szöge, amelyek párhuzamosak az eredeti húrokkal. Így a félgömb-modellben az
ilyen tulajdonságú szögek mértéke megegyezik a Cayley-Klein śıkon értelmezett
mértékükkel.

A félgömb-modellből a Poincaré-féle körmodellbe történő áttérés sztereogra-
fikus projekcióval történt, amelynek szögtartása folytán álĺıtásunk igazsága a
körmodellbe is öröklődik.

Mivel a Poincaré-féle körmodell izometriái inverziók és tükrözések kom-
poźıciói, ezek az euklideszi śık szögtartó leképezései. A körmodellben tekintve
egy tetszőleges szöget, ezt a modellbeli izometriával átvihetjük olyan szögbe,
amelynek csúcsa a modell alapkörének középpontja. A modellbeli izometria
szögtartó, az ilyen tulajdonságú szögek modellbeli mértéke pedig megegyezik
az euklideszi mértékével. Így összefoglalva: a Poincaré-féle körmodellbeli mK

szögmérték megegyezik az euklideszi szögmértékkel.

Megmutatjuk végül, hogy a Poincaré-féle körmodell körei euklideszi

84



értelemben is körök, azonban ezek középpontja csak akkor esik egybe az euk-
lideszi középponttal, ha az a modell határkörének középpontja. Emlékeztetünk
rá, hogy a Cayley-Klein śık olyan körei, amelyek középpontja az euklideszi
egységkör középpontja, szintén körök. A Cayley-Klein śıkról a félgömb-modellre
történő áttéréskor, a z-tengelyű forgásszimmetriából adódóan, egy ilyen kör
képe szintén kör lesz. A félgömb-modellből a Poincaré-féle körmodellbe történő
áttérés során sztereografikus projekciót alkalmaztunk, amely körtartó leképezés,
ı́gy alakzatunk a Poincaré-féle körmodellben is kör. Mivel az áttérés során alkal-
mazott transzformációknál a Cayley-Klein śıkon tekintett körközéppont végig a
z-tengely mentén mozog, ebben a speciális esetben a kör középpontja a modell
határkörének középpontja marad.

A Poincaré-féle körmodell egy olyan köre, amelynek P középpontja nem
a határkör O középpontja, a P -t O-ba transzformáló modellbeli tükrözéssel
olyan körbe transzformálható, amelynek középpontja O. Mivel a modellbeli
tükrözések az euklideszi śık inverziói, ezeknél kör képe kör. Így a Poincaré-féle
körmodell tetszőleges köre euklideszi értelemben is kör. Mivel az inverziónál egy
kör középpontjának képe általában nem a képkör középpontja, ennek az euk-
lideszi körnek a középpontja nem egyezik meg a hiperbolikus értelemben vett
körközépponttal.

Áttekintjük a Poincaré-féle körmodellben néhány alapvető szerkesztési
feladat megoldását.

A körmodell A és B pontjaira illeszkedő egyenes.

Megszerkesztjük először a körmodell adott A és B pontjaira illeszkedő egye-
nest. Az euklideszi śıkon az A és B pontokra illeszkedő, a modell k határkörét
merőlegesen metsző e kör szerkesztése a feladat. Mivel a k alapkörű inverzióban
az e kör invariáns, az A és B pontok inverzei is illeszkednek rá. Ennek alapján
a szerkesztés az alábbi módon végezhető el.
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• Megszerkesztjük az A pont A′ inverzét a k alapkörrel rendelkező in-
verzióban.

• Az ABA′ háromszög körüĺırt körének a k belsejébe eső része a keresett
modellbeli egyenes.

Vegyük észre, hogy mivel az A pontra illeszkedő modellbeli egyeneseket
jelentő euklideszi körök mindegyike illeszkedik A inverzére is, a modell egy
rögźıtett pontjára illeszkedő egyeneseket jelentő euklideszi körök illeszkednek
az euklideszi śık két rögźıtett pontjára (A-ra és A′-re), ı́gy hiperbolikus körsort
alkotnak. (Megjegyezzük, hogy a hiperbolikus śık Cayley-Klein modelljében
látott egyéb sugársorok szintén körsorok a Poincaré-féle körmodellben. A
határkör egy adott pontjára illeszkedő, ı́gy aszimptotikusan párhuzamos
egyenesek a modellben egy közös ponttal és abban közös érintővel rendelkező
körök, ı́gy parabolikus körsort alkotnak. A Cayley-Klein modell esetén egy
közös

”
külső pontra” illeszkedő - ı́gy széttartóan párhuzamos - egyeneseinek a

körmodellben egy elliptikus körsor elemei felelnek meg, azaz olyan, közös pont
nélküli körök, amelyek közül bármely kettőnek a hatványvonala megegyezik.)

Merőleges álĺıtása a külső P pontból e-re.

Meghatározunk a modellben egy adott P pontra illeszkedő, adott e egyenesre
merőleges egyenest. Feladatunk ekkor az e egyenest jelentő euklideszi kört, és
a k határkört egyaránt merőlegesen metsző, P -re illeszkedő kör szerkesztése.
Mivel a keresett kör ekkor invariáns a k alapkörű inverziónál, illeszkedik rá a P
pont mellett annak Pi inverze is. Amennyiben P nem illeszkedik az e egyenesre,
hasonló gondolatmenettel kapjuk, hogy a P pont e alapkörű inverzió általi P ′

képe is illeszkedik a keresett körre. Vegyük észre, hogy P ′ éppen a P pont e-
re vonatkozó modellbeli tükörképe. Így a keresett kör a P , P ′ és Pi pontokra
illeszkedő kör.

86



Amennyiben P illeszkedik az e egyenesre, a keresett kör középpontja
illeszkedik az e kör P -beli érintőjére, illetve - miután merőlegesen metszi k-t - a
korábbi indoklás alapján illeszkedik P k-ra vonatkozó P ′ inverzére is. Vegyük
észre, hogy mivel e merőlegesen metszi k-t, és P illeszkedik e-re, ezúttal P ′ a
←−→
PE euklideszi egyenes és az e euklideszi kör P -től különböző közös pontjaként
megkapható.

Merőleges álĺıtása e-re annak egy P pontjából.

Meghatározzuk a körmodell két széttartóan párhuzamos egyenesének
közös merőlegesét. Legyenek az adott, széttartóan párhuzamos modellbeli
egyeneseket meghatározó körök e és f . Ekkor a keresett közös merőlegest
meghatározó m kör merőlegesen metszi az e és f köröket, valamint a k
határkört egyaránt; ı́gy feladatunk olyan kör szerkesztése, amely három adott
kört merőlegesen metsz. A merőlegesen metsző körök sugarai és középpontjaik
távolsága közötti összefüggés seǵıtségével egyszerűen igazolható, hogy ha
egy kör két adott kört merőlegesen metsz, akkor középpontja illeszkedik
az adott körök hatványvonalára. Így a keresett m kör középpontja az e, f
és k körök H hatványpontja. (Abban az esetben, ha az adott széttartóan
párhuzamos egyenesek közül például e-t a k kör egy átmérője reprezentálja,
a keresett kör középpontja f és k hatványvonalának e egyenesével közös pontja.)

Megszerkesztjük a körmodellben egy adott szög szögfelezőjét. Az adott szög
két modellbeli egyenes, azaz a k határkört merőlegesen metsző a és b körök által
van meghatározva. Mivel a modellben a szögmérték megegyezik az euklideszi
szögmértékkel, a keresett c kör érintője az a és b körök M metszéspontjában
húzott körérintők f szögfelezője. Tehát feladatunk az f egyenest M -ben érintő,
k-t merőlegesen metsző c kör szerkesztése. Mivel a k alapkörű inverzióban a
c kör invariáns, az M pont inverze is illeszkedik rá. Így feladatunk két adott
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Széttartóan párhuzamos egyenesek közös merőlegese.

pontra illeszkedő, az egyik pontban adott érintővel rendelkező kör szerkesztésére
redukálódott.

Szögfelező szerkesztése a körmodellben.

Végül megszerkesztjük a modellben egy adott AB szakasz felezőpont ját. Le-

gyen e az
←−→
AB modellbeli egyenest tartalmazó euklideszi kör. Ekkor a Cayley-

Klein modellben bizonýıtottakból, és a két modell távolságfüggvényének kap-
csolatából következően olyan F és F ′ pontokat kell keresnünk az e körön, ame-
lyekre (ABFF ′)e = −1 és (MNFF ′)e = −1 egyaránt fennáll, ahol M és N a
modellbeli egyenes végei.
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Megmutatjuk, hogy az alábbi szerkesztés helyes.

• Legyen az e kör A és B pontbeli érintőinek metszéspontja E1, az M és N
pontbeli érintők metszéspontja E2. (E2 nyilvánvalóan egybeesik a modell
határkörének középpontjával, hiszen e a határkört merőlegesen metszi.)

• Az
←−−→
E1E2 euklideszi egyenes az F és F ′ pontokban metszi az e kört, ezek

közül k belső pontja az AB szakasz modellbeli felezőpontja.

Legyen
←−→
FF ′ és

←−→
AB közös pontja T1. Meghatározzuk először az (ABFF ′)e

köri kettősviszonyt. A köri kettősviszony defińıciója alapján ez egyenlő az e

kör A pontbeli érintője, az
←−→
AB egyenes, az

←→
AF egyenes és az

←−→
AF ′ egyenes

kettősviszonyával. Ez a négy egyenes az
←−→
FF ′ egyenest rendre az (E1T1FF

′)
pontnégyes elemeiben metszi, ı́gy kettősviszonyuk megegyezik az (E1T1FF

′)
kettősviszonnyal. Ez utóbbi pontnégyes azonban harmonikus, ugyanis a szer-
kesztésünkből adódóan F és T1 konjugált pontpár az e körre nézve.

Hasonlóan látható be, hogy (MNFF ′)e = −1. Ennek a köri kettősviszonyak

a meghatározásához elegendő az M pontbeli körérintő,
←−→
MN ,

←−→
MF és

←−−→
MF ′

kettősviszonyát meghatározni. Ez a négy egyenes az
←−−→
F1F2 egyenest rendre az

(E2T2FF
′) pontnégyes elemeiben metszik, ahol T2

←−→
MN és

←−→
FF ′ közös pontja.

Ez a pontnégyes azonban szintén harmonikus, ugyanis E2 és T2 konjugáltak az
e körre nézve.

Felezőpont szerkesztése a körmodellben.
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13. Geometria a Poincaré-féle félśıkmodellben

Először meghatározzuk a Poincaré-féle félśıkmodellben értelmezett
távolságfüggvényt és szögmértéket.

Mivel a Poincaré-féle körmodellt inverzióval átvihetjük a Poincaré-féle
félśıkmodellbe, a két modell illeszkedési struktúrája közötti izomorfizmus
kettősviszonytartó és szögtartó. Ez azt jelenti, hogy az izomorfizmusnál a
távolságfüggvény (ami csupán kettősviszonnyal van kifejezve) és a szögmérték
(ami megegyezik az euklideszi szögmértékkel) szintén

”
öröklődik”.

Megjegyezzük, hogy ugyanezt az érvelést a modelleket származtató eredeti,
sztereografikus projekciót alkalmazó izomorfizmusok birtokában is elmond-
hatjuk. A félgömb-modellt ugyanis mind a Poincaré-féle körmodellbe, mind
a Poincaré-féle félśıkmodellbe sztereografikus projekcióval vihetjük át. Ezek
kompoźıciója izomorfizmust ad meg a körmodell és a félśıkmodell között, amely
a sztereografikus projekció tulajdonságai miatt kettősviszonytartó és szögtartó.

Ebből következik, hogy a Poincaré-féle félśıkmodellbeli mP szögmérték meg-
egyezik az euklideszi szögmértékkel. A távolságfüggvény értelmezéséhez először
tekintsünk a modellben egy euklideszi félkör által megadott e1 egyenest. Legyen
az egyenes két pontja A és B, a modellt határoló egyenesnek az e1 egyenessel
közös pontjai (azaz e1 végei) legyen M és N . Ekkor

dP (A,B) := 2 |ln(ABMN)k| ,

ahol k az e1 modellbeli egyenest tartalmazó euklideszi kör.

Legyen most e2 a modell egy euklideszi félegyenes által megadott egyenese,
ennek a határoló egyenessel alkotott metszéspontja (azaz e2 végpont ja) legyen
M . Mivel az egyenes másik végpontja e2 végtelen távoli pontja, a végtelen távoli
pontot tartalmazó kettősviszony értelmezéséből adódóan az e2-re illeszkedő A
és B pontok modellbeli távolsága

dP (A,B) := 2 |ln |(ABM)|| .

Felhasználva, hogy a Poincaré-féle körmodell izometriái inverziók és
tükrözések kompoźıciói, illetve azt, hogy a két modell között egy inverzióval
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izomorfizmus adható meg, a Poincaré-féle félśıkmodell izometriái szintén eukli-
deszi śıkbeli inverziók és euklideszi tükrözések kompoźıciói.

Az euklideszi śık egy félköre által meghatározott modellbeli egyenesre vo-
natkozó tengelyes tükrözés a megfelelő euklideszi körre vonatkozó inverzió
leszűḱıtettje, egy euklideszi félegyenes által meghatározott modellbeli egye-
nesre vonatkozó tengelyes tükrözés pedig az euklideszi śık megfelelő tengelyes
tükrözésének leszűḱıtettje.

Megjegyezzük végül, hogy a Poincaré-féle félśıkmodell körei euklideszi
értelemben is körök, azok euklideszi értelemben vett középpontja azonban nem
egyezik meg a hiperbolikus értelemben vett középponttal. Ez a Poincaré-féle
körmodellre vonatkozó hasonló álĺıtásból következik: a két modell között
ugyanis egyetlen inverzióval izomorfizmus adható meg, az inverziónál pedig
minden kör képe ismét kör. Ugyanez az izomorfizmus mutatja, hogy a Poincaré-
féle félśıkmodell sugársorai körsorok ; ez a Poincaré-féle körmodellre vonatkozó
hasonló megjegyzésünkből és abból a tényből következik, hogy inverziónál
körsor képe körsor.

Ebben a modellben is bemutatjuk néhány alapvető szerkesztési feladat
megoldását.

Két adott pontra illeszkedő egyenes a félśıkmodellben.

Megszerkesztjük a modell két adott pontra illeszkedő egyenes ét. Legyenek
az adott pontok A és B. Amennyiben a rájuk illeszkedő egyenes merőleges
a modell h határegyenesére, a megoldás ezen egyenes modellbe eső része.
Ha ez nem teljesül, akkor a két pontra illeszkedő olyan euklideszi kört kell
szerkesztenünk, amelynek középpontja h-ra illeszkedik.

Megszerkesztjük a modell adott egyenesére merőleges, adott pontjára illesz-
kedő egyenes ét. Legyen P az adott pont, e az adott egyenes. Feladatunk az
adott pontra illeszkedő, adott kört merőlegesen metsző kör szerkesztése, amely-
nek középpontja a h határegyenesen van. Amennyiben P nem illeszkedik e-re,
miután a keresett kör merőlegesen metszi e-t, illeszkedik a P pont e-re vonat-
kozó P ′ inverzére. Így középpontja illeszkedik PP ′ felezőmerőlegesére és a h
határegyenesre egyaránt.

Amennyiben az adott P1 pont illeszkedik az adott e egyenesre, mivel a
keresett kör merőleges az e egyenest megadó euklideszi körre, középpontja
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illeszkedik e P -beli érintőjére.

Merőleges álĺıtása e-re a külső P pontból és a rá illeszkedő P1 pontból.

Meghatározzuk a Poincaré-féle félśıkmodell két széttartóan párhuzamos egye-
nesének közös merőlegesét. Tegyük fel, hogy az adott széttartóan párhuzamos
egyenesek az e és f euklideszi körökre illeszkednek. Feladatunk olyan m kör
szerkesztése, amelynek középpontja a határegyenesre illeszkedik, és merőlegesen
metszi az e és f köröket. Így m középpontja e és f hatványvonalának a
határegyenessel közös pontja, ennek alapján m szerkeszthető. Amennyiben
(például) az e egyenest az euklideszi śık egy félegyenese határozza meg, a
keresett kör középpontja nyilvánvalóan e és a határegyenes metszéspontja.

Széttartóan párhuzamos egyenesek közös merőlegese a félśıkmodellben.

Mivel a Poincaré-féle félśıkmodellben is teljesül, hogy a szögek mértéke
megegyezik euklideszi szögmértékükkel, a szögfelező egyenes szerkesztése olyan
kör megszerkesztését jelenti, amelyet egy adott pontjában (a szög csúcsa) egy
adott egyenes (az egyeneseket jelentő euklideszi körök érintőinek szögfelezője)
érint, és középpontja a határegyenesen van.

Megszerkesztjük végül a modell egy adott AB szakaszának felezőpont ját.
Tegyük fel, hogy a pontok egyenese egy e euklideszi körre illeszkedik. Legye-

nek az
←−→
AB modellbeli egyenes végei M és N . Ekkor a probléma lényegében

megegyezik a körmodellbeli analóg problémával: az e körön olyan F , F ′ ponto-
kat kell szerkesztenünk, amelyek a körön harmonikusan választják el az (MN)
és (AB) pontpárt is. A körmodellbeli szerkesztésnél már bemutattuk az ilyen
tulajdonságú pontpár szerkesztésének módszerét: az kör A és B pontjaira illesz-
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Szögfelező szerkesztése a félśıkmodellben.

kedő érintőinek E1 metszéspontját az M és N pontokra illeszkedő érintőinek
E2 metszéspontjával összekötő egyenes metszi ki a ḱıvánt F pontot az adott
félkörből. Ebben az esetben az E2 metszéspont éppen a modell határegyenesére
merőleges egyenesek közös végtelen távoli pontja. Így a szerkesztés lépései az
alábbiak.

• Megszerkesztjük az e kör A és B pontokra illeszkedő érintőit, ezek
metszéspontja legyen E1.

• Az E1-re illeszkedő, határegyenesre merőleges egyenes kimetszi a modell
←−→
AB egyeneséből a keresett F felezőpontot.

Felezőpont szerkesztése a félśıkmodellben (1. eset).

Tegyük fel végül, hogy az AB modellbeli egyenes a határegyenesre merőleges
e euklideszi egyenes része. Ekkor az e egyenes olyan F és F ′ pontjait kell meg-
szerkeszteni, amelyek harmonikusan választják el az (AB) pontpárt, valamint
az egyenes M végpontját a végtelen távoli pontjától. Utóbbi feltétel azt jelenti,
hogy FF ′ felezőpontja M . Legyen dE(M,A) = a, dE(M,B) = b, dE(M,F ) = f .
Tegyük fel, hogy a < b. Ekkor az előjeleket figyelembe véve

(ABFF ′) =
f − a
b− f

· b+ f

−a− f
.

Mivel a feltétel szerint (ABFF ′) = −1, ez azt jelenti, hogy

(a+ f)(b− f) = (b+ f)(f − a),

93



ahonnan átalaḱıtás után
f =
√
ab

adódik. Tehát dE(M,F ) dE(M,A) és dE(M,B) mértani közepe. Ennek szer-
kesztésére több módszer is ismeretes. Legyen például k tetszőleges, az A és B
pontokra illeszkedő kör. Legyen az M -ből k-hoz húzott valamely érintőegyenes
érintési pontja E. Ekkor dE(M,E) = f , ugyanis az M pont k-ra vonatkozó
hatványa (dE(M,E))2 = dE(M,A) · dE(M,B) = ab. Így M -ből ME sugárral
körözve megkapjuk a keresett F pontot.

Felezőpont szerkesztése a félśıkmodellben (2. eset).
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14. Gömbi geometria

A következőkben R3-ban adottnak tekintjük a kanonikus belső szorzatot, és
az ebből természetes módon származó euklideszi távolság- és szögmértéket.

Legyenek

• a gömbi pontok az x2 + y2 + z2 = 1 origó középpontú egységgömb pontjai;

• a gömbi egyenesek az egységgömb főkörei, azaz az origó középpontú
egységgömb metszetei az origóra illeszkedő śıkokkal;

• az illeszkedési reláció legyen a tartalmazás.

Az ı́gy kapott illeszkedési geometriát gömbi geometriának h́ıvjuk.
A gömbi geometria nem Hilbert-féle illeszkedési geometria, ugyanis bármely

két különböző főkörnek két különböző közös pontja van. Ez a két pont
szemköztes vagy átellenes, azaz összekötő szakaszuk illeszkedik a gömb
középpontjára.

Ha a A,B ∈ R3 a gömb pontjai, akkor jelentse dG(A,B) az A és B vektorok
szögét, azaz legyen

dG(A,B) := arccos 〈A,B〉 .
Egyszerűen látható, hogy d távolságfüggvény P-n, ı́gy ezt a számot az A és B
pontok távolság ának nevezzük.

Ha a gömbre illeszkedő k1 és k2 főköröket az origóra illeszkedő S1 és S2 śıkok
metszik ki a gömbből, akkor legyen a k1 és k2 egyenesek szöge az S1 és S2 śıkok
szöge.

Ha A és B a gömb nem átellenes pontjai, akkor az AB gömbi szakasz jelentse
a két pontra illeszkedő főkör AOB∠ belsejébe eső részét, ahol O R3 origója (azaz
a szakasz a főkör

”
rövidebb” ı́ve). Ha A és B átellenes pontok, akkor a rájuk

illeszkedő főkört két egybevágó részre bontják, amelyeket fél főkör öknek h́ıvunk.
Az ABC4 gömbháromszög az A, B, C, nem egy főkörre illeszkedő pontok

és az általuk meghatározott gömbi szakaszok uniója. Ezeket a szakaszokat a
háromszög oldalainak, a megadott pontokat a háromszög csúcsainak nevezzük.
Valamely oldal hossz án a rá illeszkedő csúcsok távolságát értjük.

Megmutatjuk, hogy a gömbi geometriában teljesül a(z éles) háromszög-
egyenlőtlenség. Mivel a gömbháromszög oldalhosszai bizonyos, a gömb
középpontjából induló félegyenesek euklideszi szögmértékei, alkalmasnak látszik
bevezetni az alábbi fogalmat.

14.1. Defińıció. Az euklideszi tér három, egy pontból kiinduló, nem egyśıkú
félegyenesének unióját triédernek h́ıvjuk. A szóban forgó félegyeneseket a triéder
éleinek, páronként meghatározott śıkjaikat a triéder oldalainak, közös pontjukat
a triéder csúcsának mondjuk. A triéder egy oldalhosszán a triédert alkotó vala-
mely két félegyenes szögének mértékét értjük.

14.2. Tétel. (A triéderekre vonatkozó háromszög-egyenlőtlenség) Ha egy
triéder oldalhosszai a, b és c, akkor b < a+ c.
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Bizonýıtás: Legyen a triéder csúcsa S, két éle
−−→
SA és

−−→
SB. A harmadik él és

←→
SA által meghatározott lapon vegyük fel a D pontot úgy, hogy mE(ASB∠) =
mE(ASD∠), valamint dE(S,B) = dE(S,D) teljesüljön. Legyen C a harmadik

él és
←−→
AD metszéspontja.

Ekkor ASD4 ∼= ASB4, mivel SA oldaluk közös, SB ∼= SD, és a két oldal
által bezárt megfelelő szögek is egybevágóak. Így dE(A,D) = dE(A,B).

Az ABC háromszögre teljesülő háromszög-egyenlőtlenség miatt

dE(A,D) + dE(D,C) < dE(A,B) + dE(B,C),

ı́gy az előző egyenlőséget figyelmbevéve

dE(D,C) < dE(B,C).

Az SCD és SCB háromszögeknek két megfelelő oldalpárja egybevágó (SC
közös oldal, valamint SB ∼= SD), a közbezárt szögek azonban különbözőek.
Mivel a közbezárt szög abban a háromszögben nagyobb mértékű, ahol hosszabb
oldal van a tekintett szöggel szemben, az előző egyenlőtlenség miatt

mE(CSD∠) < mE(CSB∠).

Mivel mE(ASB∠) = mE(ASD∠), ebből

mE(ASD∠) +mE(CSD∠) < mE(ASB∠) +mE(CSB∠),

azaz
mE(ASC∠) < mE(ASB∠) +mE(CSB∠)

adódik. Mivel a triéder oldalhosszai éppen ezen szögek euklideszi mértékeit je-
lentik, ezzel beláttuk az álĺıtást.

14.3. Következmény. (A gömbi háromszög-egyenlőtlenség) A gömb
tetszőleges, nem egy főkörre illeszkedő A, B, C pontjai esetén

dG(A,B) < dG(B,C) + dG(C,A).

96



Bizonýıtás: Legyen O a gömb középpontja. Alkalmazzuk az előző tételt arra a

triéderre, amelynek élei
−−→
OA,

−−→
OB,

−−→
OC.

14.4. Következmény. Ha P az origó középpontú egységgömb pontjainak hal-
maza, és dG a P halmazon az előbb értelmezett távolságfüggvény, akkor (P, dG)
metrikus tér.

14.5. Tétel. (Gömbháromszögek koszinusztétele) Ha egy gömbháromszög olda-
lainak hossza a, b, c és a szemköztes szögek mértéke α, β, γ akkor

cos c = cos a cos b+ sin a sin b cos γ.

Bizonýıtás: Legyenek a gömbháromszög csúcsai A,B,C ∈ R3. Legyen
továbbá O := (0, 0, 0). Ekkor γ az ACO és BCO śıkok szöge, ami a śıkok
normálvektorainak szöge. A śıkok egy-egy normálvektorát adja a C × A és a
C × B vektoriális szorzat, ı́gy a szokásos euklideszi szögmérték defińıciója sze-
rint

cos γ =

〈
C ×A
‖C ×A‖

,
C ×B
‖C ×B‖

〉
.

Itt ‖C ×A‖ = sin b és ‖C ×B‖ = sin a. A számlálóban

〈C ×A,C ×B〉 = [C,A,C ×B],

ahol [V,W,U ] := 〈V ×W,U〉 a három vektor vegyesszorzat át jelöli. Így, a
számlálót tovább alaḱıtva [C,A,C × B] = 〈C,A× (C ×B)〉 adódik. Itt a vek-
toriális szorzásra vonatkozó kifejtési tétel miatt

A× (C ×B) = 〈A,B〉C − 〈A,C〉B.

Tovább alaḱıtva a számlálót,

cos γ =
〈A,B〉 〈C,C〉 − 〈A,C〉 〈C,B〉

sin b sin a
=

cos c− cos b cos a

sin b sin a

adódik, ami álĺıtásunk igazságát jelenti.

14.6. Következmény. (Pitagorasz tétele gömbháromszögekre) Ha egy
gömbháromszög C csúcsához π

2 mértékű szög tartozik, akkor az oldalak hosszára

cos c = cos a cos b

teljesül.

14.7. Tétel. (Gömbháromszögek szinusztétele) Ha egy gömbháromszög b és c
hosszúságú oldalaival szemben β és γ mértékű szögek találhatóak, akkor

sin b

sin c
=

sinβ

sin γ
.
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Bizonýıtás: Az előző bizonýıtáshoz hasonlóan

sin γ =

∥∥∥∥ C ×A
‖C ×A‖

× C ×B
‖C ×B‖

∥∥∥∥ =
‖〈C ×A,B〉C − 〈C ×A,C〉B‖

sin b sin a
=

[C,A,B]

sin b sin a
.

Innen
sin γ sin a sin b = [C,A,B] = [A,B,C] = sinα sin b sin c,

és hasonlóan,

sin γ sin a sin b = [C,A,B] = [B,C,A] = sinβ sin c sin a.

Végül bizonýıtás nélkül közöljük a gömbháromszögek szögeire vonat-
kozó koszinusztételt. Felh́ıvjuk a figyelmet a hiperbolikus śık háromszöge-
ire és a gömbháromszögekre vonatkozó trigonometrikus összefüggések közötti
analógiára.

14.8. Tétel. (Gömbháromszögek szögeire vonatkozó koszinusztétel) Ha egy
gömbháromszög oldalainak hossza a, b, c és a szemköztes szögek mértéke α,
β, γ akkor

cos γ = − cosα cosβ + sinα sinβ cos c.

Ha A és B a gömb szemköztes csúcsai, akkor két, az A és B pontokra il-
leszkedő fél főkör unióját gömbi kétszögnek nevezzük. A két fél főkör szögét a
gömbi kétszög szögének mondjuk.

14.9. Tétel. Ha T olyan területfüggvény a gömbön, amely a teljes gömbhöz
4π-t rendel, akkor tetszőleges ABC4 gömbháromszög esetén

T (ABC4) = α+ β + γ − π,

ahol α, β és γ a gömbháromszög megfelelő szögeinek mértéke.

Bizonýıtás: Legyen T (α) az α szögű gömbi kétszög területe. A területfüggvény
additivitása miatt α 7→ T (α) a [0, 2π[ intervallumon monoton növekvő függvény,

ı́gy az additivitást kihasználva egyszerűen ellenőrizhető, hogy α
2π = T (α)

4π , tehát
T (α) = 2α.

Legyen ABC4 tetszőleges gömbháromszög, és A′B′C ′4 az átellenes gömbi
pontok által alkotott háromszög. Ekkor a gömbháromszög minden csúcsában
a gömbháromszög oldalai pontosan négy gömbi kétszöget alkotnak. Ezek közül
kettő olyan, amely sem az ABC4, sem az A′B′C ′4 háromszöget nem tar-
talmazza, egy olyan, amely az ABC4-et tartalmazza, és egy olyan, amely az
A′B′C ′4 háromszöget tartalmazza. Ez a négy kétszög lefedi a teljes gömböt.

Így kifejezve a teljes gömb területét a három csúcsban meghatározott gömbi
kétszögek, valamint ABC4 és A′B′C ′4 területével - felhasználva, hogy utóbbi
két háromszög területe egyenlő - azt kapjuk, hogy

4π = 2T (α) + 2T (β) + 2T (γ)− 4T (ABC4),
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ahonnan valóban
T (ABC4) = α+ β + γ − π

adódik.

14.10. Következmény. Tetszőleges gömbháromszög szögmértékeinek összege
nagyobb π-nél.

Ha egy gömbháromszög szögeinek mértékei α, β, γ, akkor az α + β +
γ − π számot szokás a gömbháromszög defektus ának is h́ıvni. Az előző álĺıtás
értelmében tetszőleges gömbháromszög defektusa pozit́ıv szám, és értéke a
gömbháromszög területét adja. A hiperbolikus śıkgeometriához hasonlóan a
gömbi geometriában is a defektus szolgáltatja a sokszögek területét.

14.11. Álĺıtás. Ha a T függvény tetszőleges gömbi sokszöghöz az

S − (n− 2)π

számot rendeli, ahol S a sokszög szögmértékeinek összege, akkor T
területfüggvény a gömbön.

Bizonýıtás: A területfüggvény tulajdonságai közül csak az additivitás szorul
igazolásra. Ez azonban 7.2. bizonýıtásában látott módon ellenőrizhető.

A fentiek alapján a hiperbolikus geometriában látottakkal analóg gondolat-
menet igazolja, hogy a gömbháromszögek hasonlóságából már következik egy-
bevágóságuk.

14.1. Az elliptikus śık

Nevezzük az origó középpontú egységgömb két pontját ekvivalensnek, ha
egybeesnek vagy szemköztesek. Egyszerűen látható, hogy ı́gy a gömb pontjainak
halmazán ekvivalenciarelációt adtunk meg.

Legyenek

• a pontok az előző ekvivalenciareláció által indukált ekvivalenciaosztályok,

• az egyenesek a gömbi főkörök,
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• a P pont illeszked jen az l egyenesre, ha P valamelyik - és ı́gy mindkét -
reprezentánsa illeszkedik az l főkörre.

Az ı́gy kapott illeszkedési geometria izomorf a valós projekt́ıv śıkkal.
Valóban, rendeljük hozzá P tetszőleges eleméhez az azt reprezentáló két pont

összekötő egyenesét. A szemköztesség defińıciója miatt ı́gy origóra illeszkedő
egyeneseket kapunk, azaz a valós projekt́ıv śık egy pontját. Ez a leképezés egy
főkörre illeszkedő pontokhoz a valós projekt́ıv śık kollineáris pontjait rendeli,
ugyanis a főköröket az origóra illeszkedő śıkok metszik ki a gömbből, azaz a
valós projekt́ıv śık egyenesei.

Ha A = [a] és B = [b] a valós projekt́ıv śık pontjai, akkor egyszerűen el-
lenőrizhető, hogy a

d(A,B) := arccos
|〈a, b〉|
‖a‖ ‖b‖

valós szám független A és B reprezentánsvektorainak megválasztásától. A gömbi
geometriában látottak alapján d metrikus térré teszi a valós projekt́ıv śık pont-
halmazát, a d függvényt elliptikus metrikának is szokás nevezni. A valós pro-
jekt́ıv śıkot ellátva a d távolságfüggvénnyel elliptikus śıknak h́ıvjuk.
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