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1.

El®szó

A szakdolgozatban azt szeretnénk meggondolni, hogy az euklideszi geometriából jól ismert fogalmak, és egyszer¶bb szerkesztések hogyan, milyen formában, esetleg milyen módosításokkal vihet®ek át, s hogyan végezhet®ek el
a hiperbolikus geometriában. El®ször szeretnénk bemutatni a hiperbolikus
geometria felfedezésének részletesebb útját, s betekintést nyújtani világába.
Majd sorra vesszük mi az ami pontosan ugyanúgy elvégezhet® itt, mint az
euklideszi geometriában. Egyes fogalmaknál, szerkesztéséknél apró módosításokat hajtunk végre, ha az szükséges, végül példát mutatunk olyan szerkesztésekre, melyek a hiperbolikus geometria sajátosságait tükrözik. Négy ilyen
nevezetes szerkesztést szeretnénk ismertetni, amelyek kidolgozói nem más
személyek, mint David Hilbert, illetve a hiperbolikus geometria megalkotásában óriási érdemeket szerz®, az egyik legnagyobb magyar matematikusnak
tartott Bolyai János.
E misztikus környezet hamar felkeltette érdekl®désemet, hiszen olyan csodák történnek meg ebben a világban, amelyek alapjaiban mondanak ellent
az iskolában megtanult euklideszi geometriának. A munka nyomán tárult
fel el®ttem, hogy a hiperbolikus geometria megszületésének útja is mennyire
különleges. Adva volt a probléma, az Euklidész által leírt párhuzamossági
axióma bonyolultsága. Matematikusok ezt szerették volna elhagyni, vagy legalább leegyszer¶síteni, a matematika jobb felépítése érdekében. A több mint
ezer éves munka során szinte mindenki, végs® soron azt igyekezett bizonyítani; nem létezhet a címben megnevezett geometria. Volt, aki úgy érzékelte
ezt sikerült is belátnia, miközben a munkáik nyomán, tudtuk nélkül, mint
kés®bb kiderült, éppen az ellenkez®jét érték el. A tevékenységükkel lényegében a hiperbolikus geometria alapjait fektették le. Számomra jól érzékelteti
a matematikai gondolkodás szépségét, ahogyan a matematikusok közös munkával el®ször elhárították a modellek deniálása el®l az egyik nagy akadályt,
és lehetségessé tették végtelen távolság létezését is egy tetsz®leges körben,
majd a felfedezett geometria igazolására modelleket deniáltak.
A munkában, ahol erre lehet®ség volt, igyekeztem az olvasó számára talán világosabban elképzelhet®, esetleg már ismert, gömbi geometriából példát
hozni a leírtak jobb megértésére. Azzal a céllal, hogy lássunk még egy geometriát amely a megszokott euklideszit®l eltér.

4

1

ELSZÓ

Szeretnék köszönetet mondani Moussong Gábor témavezet®mnek, a szakdolgozat elkészítése során adott hasznos információkért, észrevételeiért, tanácsaiért és kitartásáért. Nem utolsó sorban élvezetes geometria el®adásaiért,
amelynek jegyzeteit a szakdolgozat elkészítéséhez is felhasználtam. Szeretnék még köszönetet mondani Lénárt Istvánnak Nem-euklideszi geometriák
az iskolában címen tartott óráiért.
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2.

Bevezetés

2.1.

A hiperbolikus geometriáról

Euklidész i.e. 300 körül foglalta össze a geometria addigra elért jelent®sebb ismereteit Elemek cím¶ munkájában. Könyvében sorrendbe állítja a geomet-

1

riai tételeket, deníciókat, és axiómákat

oly módon, hogy logikailag minden

egyes kijelentés következzen az el®z®leg már belátottból. Ezen logikai láncolat
elindításához közöl pár olyan egyszer¶nek vélt alapelvet, melyeket bizonyítás
nélkül, szemléletünkre hagyatkozva kell elfogadnunk. Deniálja

2

például:

Pont az, aminek nincs része.

A vonal szélesség nélküli hosszúság.
Posztulátumok

3

címszó alatt a következ®ket olvashatjuk; Követeltessék

meg, hogy:
1. Minden pontból minden pontba lehessen egyenest húzni.
2. Véges egyenes vonalat egyenesben folytatólag meg lehessen hosszabbítani.
3. Minden középponttal és távolsággal lehessen kört rajzolni.
4. Minden derékszög egymással egyenl® legyen.
5. Ha a síkban egy egyenes két másikat úgy metsz, hogy az egyik oldalán
belül keletkez® két szög összege két derékszögnél kisebb, akkor a két
másik egyenest ezen az oldalon kell®en meghosszabbítva, azok metszik
egymást.

1 Axióma: igaznak elfogadott alapállítás, alapigazság
2 A jelenkor által megkövetelt matematikai precizitást természetesen ezek a leírások nem
érhetik el, így a mai értelemben ezeket nem tekinthetjük igazi denícióknak.

3 Euklidesz mást értett posztulátum és axióma szavak alatt. Az ókori görögök axióma

alatt azon követelményeket sorolták fel, melyek az emberi gondolkodás logikájából következ®en igazak, mint például az a kijelentés, mely szerint: az egész nagyobb a résznél.
Ezzel szemben a posztulátumok a geometria felépítéséb®l adódnak, geometriai tapasztalatunk, látásmódunk követeli meg ®ket, és az elmélet felépíthet®ségének érdekében van
rájuk szükség. A kijelentések gondolkodásból, logikából nem következnek, mint például az
5. posztulátum. Euklidesz ezért is így vezeti fel ®ket: Követeltessék meg, hogy... ([4] 35.
oldal.)
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2

BEVEZETÉS

Felt¶n® az utolsó posztulátum bonyolultsága. Nem látszik els® ránézésre
miért lenne igaz a kijelentés, hiszen kevésbé nyilvánvaló, nem elég szemléletes,
így alapigazságként való elfogadása is problémát jelenthet. A matematika története során többen vitatkoztak ezzel az 5. posztulátumként, közkelet¶bb néven párhuzamossági axiómaként elhíresült állítással. Próbálták bizonyítani;
a posztulátum felesleges, mert következik a többi alapelvként lefektetett egyszer¶ állításból, vagyis nem is axióma, hanem tétel. A munkák nyomán több,
az 5. posztulátummal egyenérték¶ axióma látott napvilágot, melyek közül
Proklosz megfogalmazása lehet a legismer®sebb az V. századból. Eszerint:
Ha adott egy

e

egyenes és egy hozzá nem illeszked®

P

pont, akkor az

általuk meghatározott síkban csak egy olyan egyenes van, amely a

P

ponton áthalad, és a megadott egyenest nem metszi.
Szintén egyenérték¶ megfogalmazás, ha azt állítjuk:
Létezik olyan háromszög, amelynek bels® szögeinek összege

180◦ .

(Az

állításból levezethet® egy er®sebb kijelentés is, miszerint ebben az eset◦
ben minden háromszög szögösszege 180 a tárgyalt geometriában.)
E 3 axióma egyenérték¶sége ez esetben azt jelenti, hogy bármelyiket is
vesszük hozzá alapállításként, a párhuzamossági axióma nélküli euklideszi
(vagy majd kés®bb hilberti) geometriai axióma rendszerhez, pontosan ugyan
azok a tételek lesznek levezethet®ek mind a három esetben.
A megfogalmazások ugyan egyszer¶bbnek látszanak, de bonyolultságuk
okán még ebben a formában is kit¶nnek a többi, szemléletünkkel könnyedebben elfogadható alapigazság közül. Ráadásul az eredeti célt, vagyis, hogy
az axióma felesleges lenne, nem sikerült belátni. Id®közben megismerték a

4

gömbi geometriát , mely újabb érdekes kérdést eredményezett a párhuzamosság kapcsán. Menelaosz munkája nyomán (i.u. 100 körül) világossá vált:
lehetséges olyan geometriát felépíteni, melyben nincsenek párhuzamos egyenesek. A gömbi geometriában ugyanis, az egyenesként deniált f®körök minden esetben, két helyen is metszik egymást. Adódott a kérdés; lehetséges-e
olyan geometria, melyben az egyenesek  a gömbi geometriával ellentétben 
végtelen hosszúságúak, létezik a párhuzamosság, és egynél több nem metsz®
egyenes húzható egy másikhoz, ezen kívüli ponton át.

4 A gömbi geometria több axiómában is eltér az euklideszi felépítést®l, többek között a
párhuzamossági posztulátumban.

2.1

A hiperbolikus geometriáról
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E két kérdés megválaszolására kutatások indultak egy olyan geometria felépítésére, amelyb®l szám¶zték a sok problémát okozó, párhuzamosságot tárgyaló posztulátumot. Tették ezt mindazért, hogy indirekt módon bizonyítsák
feleslegességét, illetve a harmadik féle geometria nem létezését. Vagyis feltették az axióma hamis voltát, s meg voltak róla gy®z®dve, hogy a számolások
során el®bb utóbb ellentmondást találnak. Ez az esetek legnagyobb részében
be is következett, hiszen valami olyan eredményt tárt fel a gondolatmenet,
mely az akkori matematika-felfogás szerint képtelenségnek t¶nt. Például kizártnak tekintették olyan egyenesek létezését, melyek minden határon túl
megközelítik, de metszeni mégsem metszik egymást.
A párhuzamossági axióma nélküli geometria tárgyalásához el®ször szólnunk kell Euklidész munkájáról, mely a maga korában óriási teljesítmény
volt, s tartalma teljesen kielégítette a matematikával szemben támasztott
igényeket nem csak a szerz® idejében, de körülbelül egészen a 19. századig.
Még a Bolyait körülvev® világról is elmondható; korántsem követeltek meg
a jelenkorra jellemz® szigorú matematikai precizitást, így az általa kutatott
geometria pontos meghatározására sem került sor ez id® tájt. Ahhoz, hogy ezt
megtehessük, meg kell említenünk egy kés®bbi matematikust, aki Euklidész
után több mint 2000 év elteltével, a kor igényeire válaszolva egy új geometria
felépítést fogalmazott meg. David Hilbert 1899-ben megjelent Grundlagen
der Geometrie (A geometria alapjai) cím¶ munkájában állította fel a geometria Euklideszénél pontosabb, a modern matematikának megfelel®, máig
használatos axióma-rendszerét.
A szokásos szóhasználat szerint Abszolút geometrián a párhuzamossági
axiómát nélkülöz®, de ezen kívül az összes euklideszi alapállítást magában
foglaló geometria felépítést értjük. Az elnevezés is az egyik megalkotójától,
Bolyai János: Appendix a tér abszolút igaz tudománya munkája címéb®l
eredeztethet®.
Ebben a geometriában tehát mindazon tételek érvényesek, amelyek bizonyításához nincsen szükség a párhuzamossági axiómára, és az abból levezethet® állításokra.
A szakdolgozatban tárgyalandó geometria alaptételei közül szintén hiányzik a párhuzamossági axióma, ellenben szerepel helyette egy másik alapállítás,
történetesen éppen az említett axióma tagadása.
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BEVEZETÉS

A Proklosz - féle párhuzamossági axióma tagadása így szól:
Létezik egy

e

egyenes, és egy rajta kívüli olyan

P

pont, hogy az álta-

luk meghatározott síkban egynél több olyan egyenes húzható
amelyek nem metszi

P -n

át,

e-t.

E tagadás szerint elég egyetlen egyenest, és hozzá egyetlen ilyen különleges pontot találnunk. Felmerülhet a gondolat, esetleg megoldható-e különös
pont kiküszöbölése valamilyen ügyes matematikai konstrukció segítségével,
ahogyan például a projektív síkon az egyenesekhez ideális pontok társulnak.
Azonban egy ilyen pont létezéséb®l bebizonyítható, a tetsz®legesen választott
egyenesen kívüli összes pont ilyen. Így a most tárgyalt tagadással egyenérték¶ Bolyai megfogalmazása.
Adott

e

egyeneshez egy rá nem illeszked® P ponton keresztül  az álta-

luk meghatározott síkban  legalább két olyan egyenes húzható, amely nem
metszi az e egyenest.
Hiperbolikus geometriának nevezzük azt a geometriát, amelyben minden

egyes hilberti geometria-axióma teljesül a párhuzamossági axióma kivételével,
(tehát az illeszkedési-, rendezési-, egybevágósági axiómák, és a folytonossági
axióma) valamint szintén alaptételként elfogadjuk a párhuzamossági axióma
tagadását.
Ezzel a geometriával szinte egyid®ben kezdett foglalkozni Bolyai János,
Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij, és Carl Friedrich Gauss. k voltak az els®
matematikusok, akik nem mindenáron ellentmondást akartak találni, hanem
feltették, érdemes ezt a geometriát önmagában felépíteni, és bíztak annak ellentmondástalanságában. Bolyai János 1831 tavaszán publikálta Appendix
cím¶ munkáját, melyben huszonhárom és fél oldalon keresztül tárgyalja az
abszolút- és a hiperbolikus geometriát.
Bolyai felépített egy geometriát, mely az abszolút geometriára és a párhuzamossági axióma tagadására épül. Az ellentmondástalanságot kés®bb sikerült igazolni, mikor el®ször deniáltak olyan modellt, (lásd következ® fejezet)
majd többet is a 19. század második felében (Cayley-Klein-féle projektív modell, melyet Beltramival egy id®ben fedeztek fel, majd a Poincaré-féle körmodell) mely az euklideszi geometriára épül, és érvényes benne a hiperbolikus
geometria axióma rendszere. Az ellentmondástalanság azt jelenti; egy axiómarendszerb®l nem lehet egyszerre levezetni valamely állítást, és annak tagadását is. Tehát kimondható; amennyiben az euklideszi geometria ellentmon-
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dástalan, a hiperbolikus geometriának is annak kell lennie. Így a modellek
nyomán megoldódott a párhuzamossági axióma több ezer éves függetlenségi
problémája. Mert az ellentmondástalanságból az is következik, a párhuzamossági axióma tagadásának a tagadása, (ami a két tagadás miatt éppen a
párhuzamossági axióma,) nem levezethet® a fennmaradó axiómákból.
Ezen túl a modellek arra is jók; használatukkal némely bizonyítás könnyebben elvégezhet®, ezt a tulajdonságot kés®bbiekben ki fogjuk használni.

3.

A Hiperbolikus geometria világa

3.1.

Ami már ismer®s

Ebben a fejezetben az alapoktól elindulva megpróbáljuk bemutatni hogyan
is néz ki e világ, milyen alakzatok lakják, mely törvények érvényesek. Ennek
talán a legjobb módja, ha az euklideszi geometriához viszonyítva keressük
meg a hasonlóságokat és különböz®ségeket, azon egyszer¶ oknál fogva, hogy
ezt ismerjük legjobban. Az euklideszi geometriát pont azzal a céllal kezdték
felépíteni, hogy a körülöttünk lév® megtapasztalt világ m¶ködésére adjon egy
szabályrendszert, segítve annak megértését, tanulmányozását. Amikor valamilyen formában geometriáról beszélünk, szükséges meghatároznunk mit értünk például pont, (a csillagokat, Budapestet, a szoba sarkát, számpárokat
. . . ) és egyenes alatt. Ha matematikailag precízen szeretnénk ezt megtenni,
szükséges lehet az alapfogalmakat egy modellben meghatározni. A modell
egy olyan konkrét matematikai struktúra, amelyben az alapfogalmak deniálva vannak, és az axiómák igazak. Ennek nyomán a körülöttünk lév® teret
3
2
jól modellezi az R koordináta modell, a síkot az R koordináta sík, vagy
 ezt hétköznapiasítva  akár a füzet egy lapja. Gömbi geometria esetén a
gömb felszíne egyértelm¶en kijelöli a vizsgálódások terepét. Joggal várnánk
most a hiperbolikus geometria játékterének meghatározását. Ugyanakkor a
szakdolgozatnak nem célja a hiperbolikus geometriát modelleken keresztül
bemutatni, helyette az általános,  így minden modellben igaz  igazságok
bemutatására törekszem. Azonban ahol úgy gondolom szükség van valamilyen mankóra, vizualizációra, ami megkönnyítheti a megértést, mégis egy
szemléletes, modellbeli példát hívunk segítségül.

Vegyük számba el®ször azokat a fogalmakat amelyek nem változnak az
euklideszi síkon hordozott jelentésükhöz képest. Az alapfogalmak; mint pont,
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3

A HIPERBOLIKUS GEOMETRIA VILÁGA

egyenes, ugyanúgy átvihet®ek és használhatóak, mint ahogyan érvényben marad a sík (mint minden irányban végtelenbe nyúló felület) értelme is. Ide
sorolható a szakasz, félegyenes, irányított szakasz is. A közöttük fennálló illeszkedési, rendezési tulajdonságok sem változnak  hiszen minden axióma
érvényes a párhuzamossági axiómán kívül  amennyiben az nem támaszkodik
a párhuzamosságra. Így például ebben a geometriában is két ponton át egyértelm¶en lehet egyenest húzni. Ugyanúgy deniálható a szög, (mint közös
pontból induló két félegyenes által meghatározott két síkrész) így beszélhetünk háromszögekr®l, vagy akár sokszögekr®l, valamint használható a kör
deníciója (adott ponttól adott távolságra es® pontok halmaza). A szögek
összehasonlíthatók, mérhet®k, távolság egység választásával már a távolságokhoz is egyértelm¶en rendelhet® mértékük. Ennek birtokában már használható az egybevágóság fogalma, akár egyszer¶ mérések útján. Szintén átvihet®
az euklideszi geometriából a pontra való tükrözés deníciója, és tulajdonságai. Ez a helyzet a tengelyre vonatkozó tükrözéssel, és a forgatással szintén,
így ezek is használhatóak az euklideszi értelemben. Így tehát ezek egyenesés távolságtartóak.
Valódi hasonlóságok nem léteznek ebben a geometriában, így háromszögek hasonlóságáról sem beszélhetünk, de érvényben marad a háromszög egybevágóságokról szóló euklideszi tétel.
Két háromszög egybevágó, ha:
1. oldalaik páronként egyenl® hosszúságúak; vagy
2. két oldal hossza és a közrezárt szög rendre egyenl®; vagy
3. egy oldal hossza és a rajta fekv® két szög rendre egyenl®k; vagy
4. két oldal hossza és a nagyobbikkal szemközti szög rendre egyenl®k.
Meggondolható; amennyiben az adatok úgy vannak megadva, hogy azokból háromszög szerkeszthet®, akkor az euklideszi geometriában alkalmazott
gondolatmenethez hasonló okok  vagyis a megadott adatokból való egyértelm¶ szerkeszthet®ség  miatt lesz igaz az egybevágóság.

3.2.

A hiperbolikus párhuzamosság

Mindezen változatlanságok mellett természetesen azonnal adódik a kérdés;
milyen változásokat eredményez a párhuzamossági axióma eltér®, kifordított értelmezése? Vizsgáljuk meg el®ször a párhuzamossági axióma tagadá-

3.2

A hiperbolikus párhuzamosság
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sából keletkez® furcsaságot; mikor egy ponton át látszólag több különböz®
olyan egyenes halad, melyeket az euklideszi geometriában párhuzamosnak
nevezünk. Bolyai deníciója szerint:

3.1. Deníció.
→

mos az

AM

→
Jelölje

az
→

félegyenessel

→
1. az

→

AM

AM

félegyenest. A

→

(BN || AM ),

→

AM

és

BN

félegyenesek az

AB

egyenes ugyanazon oldalán vannak,

→

BN

3. az

félegyenes párhuza-

ha

→
2. a

BN

félegyenesnek nincs közös pontja az

ABN

szögtartományban haladó
→
metszi az AM félegyenest.

B

AM

félegyenessel,

b®l induló bármely félegyenes

1. ábra. Párhuzamosság

A deníció alapján (Lásd 1. ábra) esetleg úgy t¶nhet, valamiféle kitüntetett szerepe van a két kezd®pontnak

A-nak

és

B -nek.

Ez nincs így, ugyanis

bebizonyítható a következ® tétel:

3.2. Tétel.
D

→
Ha

az

AM

1.

CN || AM ,

2.

DM || BN .

→

→

→

BN || AM

és

C

a

BN

egyenes tetsz®leges pontja, valamint

egyenes tetsz®leges pontja, akkor

→

→
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Bolyai így nem egyenesekre, hanem irányított félegyenesekre értelmezi a
párhuzamosság foglamát. Ha tehát rögzítjük az egyenesek irányát, e deníció szerint is egyetlen egyenes húzható párhuzamosan egy másikhoz, egy ezen
kívüli adott ponton át. Ad egy másik deníciót is: párhuzamos egyeneseket

AM félegyenesre mer®leges állásból induló BN félforgatni B pont körül. A metszéspontok egyre távolabb

úgy is nyerhetünk, ha az
egyenest elkezdjük

kerülnek mígnem el®ször el® nem áll az a helyzet, hogy a két egyenesnek nem
lesz közös pontja.

BN

elpattan

AM -t®l. Az így nyert egyenesek párhuzamo-

sak lesznek. A hiperbolikus geometriában ily módon értelmezett párhuzamos
egyenespárok tetsz®legesen kis távolságra megközelítik egymást, mint ahogyan a hiperbola aszimptotáit a hiperbola ágak.
Ha most egy gondolat erejéig feltesszük, hogy az abszolút geometria keretei között vagyunk, és eltekintünk a félegyenesek irányítottságától, két út
lehetséges. Amennyiben az adott egyeneshez ezen kívüli adott ponton át
párhuzamosan húzható két (ez esetben ellentétes irányú) félegyenes egymás
◦
meghosszabbításai, tehát az általuk bezárt szög pontosan 180 , akkor a párhuzamosság euklideszi értelemben az. Látható, hogy a deníció az euklideszi
geometriában is a párhuzamos egyeneseket szolgáltatja. Ha azonban a ponton
át húzott két irányított félegyenes nem egymás meghosszabbításai, vagyis az
◦
általuk bezárt szög szigorúan kissebb mint 180 , a párhuzamosság hiperbolikus geometriában értelmezett esete áll fenn.
Adódik a kérdés, milyen kapcsolat van az így származtatott párhuzamosság, és az euklideszi geometriában mindezidáig megszokott módon el®állított
párhuzamos egyenesek között? Melyeket ott a megszokott tuljadonság szerint úgy kapunk, hogy az adott egyenesre kétszer mer®legest állítunk. Ha
végiggondoljuk, ezeket az egyeneseket most nem nevezhetjük párhuzamosnak, ugyanis ebben a geometriában egy egyeneshez egynél több nem metsz®
egyenes húzható. Léteznie kell tehát legalább egy olyan egyenesnek, melyet
az egyenes másikhoz történ® közelebb forgatása eredményez. Rögtön látható
lesz egy modellbeli példán, hogyan is lehetséges ez a közelebb forgatás.
(Lásd 4-es és 5-ös ábra)

3.3. Deníció.

Legyen adott egy egyenes és egy rajta kívül es® pont. Azokat

a félegyeneseket melyek a pontból úgy húzhatók, hogy meghosszabbításaik
sem nem metszik el az adott egyenest, sem nem párhuzamosak vele, ultraparaleleknek nevezzük.

3.3
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Mi az ami más?

A háromszögek szögösszegér®l már megemlítettük: ha találunk olyan három◦
szöget melynek szögeinek összege 180 , igaz a párhuzamossági axióma. Ezt
◦
elkerülend®, most nem létezhet háromszög 180 -os szögösszeggel. Ugyanis
bebizonyítható (Legendre második szögtételéb®l,) ha van olyan háromszög,
◦
amelynek szögösszege kisebb mint 180 , akkor az összesnek ilyennek kell lennie abban a geometriában. Hiperbolikus geometriában a háromszög szögeinek
◦
összege mindig kisebb mint 180 és ezen belül tetsz®leges értéket felvehet.
Meggyelhet®, hogy az oldalak hosszúságának növelésével a szögösszeg egyre
◦
csökken. Most tehát a háromszög szögei kisebbek 180 -nál, így a háromszögekb®l felépül® sokszögek szögei is ennek megfelel®en alakulnak. Így például
◦
minden négyszög bels® szögeinek összege kisebb lesz mint 360 .

3.4. Megjegyzés.

Gömbi geometriában is az euklideszit®l eltér® módon vi◦
selkednek a háromszögek; ott a szögösszeg mindig nagyobb mint 180 .
A párhuzamosság ilyen eltér® értelmezése miatt, nyilván nem támaszkodhatunk a párhuzamossági axióma felhasználásával levezetett tételekre.
Rögtön eszünkbe juthat a párhuzamos szel®k tétele, melyet például hasonlóságok belátására szokás használni. Itt nemhogy nem lesz igaz a tétel, de
hiperbolikus geometriában mint már említettük, valódi hasonlóságok sem léteznek. Nagyon gyakori példa a párhuzamossági axióma alkalmazására a paralelogramma és annak tulajdonságai, többek között vektorokkal m¶veletek
elvégzésére, vagy az eltolások. De már olyan egyszer¶ esetben is akadhatnak
problémák, mikor két, egy síkban fekv® metsz® egyenesre egy-egy mer®legest
állítunk, s azt várnánk, a kapott egyenesek metszik egymást. Ez nem mindig lesz így, annak okán, hogy ebben a geometriában több féle nem metsz®
egyenes létezik. Az egyenesek nehezebben találkoznak. Ez az oka annak is,
hogy mint látni fogjuk, nem minden háromszögnek van körülírt köre. A magyarázat abban keresend®, hogy a háromszög oldalafelez® mer®legesei nem
minden esetben futnak össze egy pontban. Mivel az euklideszi geometriában a
háromszögnek nem lehetnek párhuzamos oldalfelez® mer®legesei, ez a veszély
ott nem fenyeget. Végezetül nem lesz igaz a Thalész-tétel sem, hiszen három◦
szögek 180 -os szögösszegén alapul. Szükségünk lesz még a kés®bbiekben az
alábbi két megállapításra:

3.5. Tétel.

A hiperbolikus síkon két ultraparalel egyeneshez mindig létezik

egyetlen közös mer®leges egyenes.
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Belátható, hogy a közös mer®leges a két egyenes között éppen a legrövidebb távolságot adja meg. Minél távolabb választunk ki egy pontot ett®l a
közös mer®legest®l az egyik egyenesen, az innen a másik egyenesre bocsátott
mer®leges hossza annál nagyobb, végtelenbe tartó értéket vesz fel.
Az egyértelm¶séget rögtön meggondolhatjuk, ugyanis ha a két ultraparalel egyeneshez létezne két közös mer®leges, akkor találhatnánk egy négyszöget
360◦ bels® szögösszeggel, amelyr®l már láttuk, ilyen nem fordulhat el® a feltett geometriai körülmények között.
A tétel indoklása jól látható lesz kés®bb a projektív geometria egy modelljében. (Lásd 4.5 megjegyzés).

3.6. Megjegyzés.

A tétel fordított irányban is igaz, vagyis ha létezik két

egyeneshez közös mer®leges, akkor a két egyenes ultraparalel.
Hiszen ha a két egyenes metsz® volna, a közös mer®leges berajzolása egy
kétszer derékszög¶ háromszöget eredményezne.
Még a párhuzamos eset kizárására szintén a modell ad majd magyarázatot. (Lásd 4.5 megjegyzés).

3.7. Lemma.

Ha adott egy konvex szög, és a hozzá szerkesztett, mindkét

szögszárral párhuzamos egyenes, akkor a szögfelez®, mer®legesen metszi az
egyenest. (Lásd 2. ábra)
A szögfelez® a szög szimmetriatengelye, így az erre vonatkozó tükrözés a
szöget önmagába képezi. Az egyenest szintén párhuzamosan kell leképezze a
már tükrözött szögszárrakkal. Mivel ilyen párhuzamos egyértelm¶en létezik, a
tükörkép egybe kell essen az eredeti egyenessel. S mert az egyenest önmagára
képezte, muszáj, hogy a szimmetriatengely mer®legesen álljon az egyenesre.

3.3.1. Szabályos sokszögek
Szabályosnak nevezünk egy sokszöget, ha minden szöge és minden oldala
egyenl®. Ám ezek ábrázolása kicsit nehezebb mint az euklideszi geometriában megszokhattuk. Látni fogjuk majd a Cayley-Klein-modellben, amely,
mivel nem szögtartó, mennyire zavaróan torzulhatnak például a derékszögek. Ahhoz, hogy jól lehessen érzékeltetni  például háromszögek esetében 
◦
a rajzolandó ábrákon a 180 -hoz viszonyított szöghiányt, az illusztráción apró
csalásokat is érdemes elkövetni a valóságosabb és könnyebb szemlélhet®ség érdekében, hogy így a szögek nagysága érzékletesebb legyen. Ez történik akkor
is, ha a gömbi egyeneseket, azaz f®köröket szeretnénk ábrázolni az euklideszi

3.3
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2. ábra. A szimmetriatengely mer®legessége

síkon. Mivel ott a háromszög szögösszege a

180◦ -ot mindig meghaladja, ennek

jobb érzékeltetése gyanánt tanácsos a szögszárak nem egyenes, hanem görbe
vonal formájában meghúzni, amely az egyeneshez képest kifelé görbül. A
hiperbolikus geometriában a fordítottját célszer¶ elkövetni, így érzékletesebb
◦
a 180 -hoz viszonyított szöghiány.
E megállapodások után elmondható; például a szabályos háromszög szö60◦ -nál, oldalai hosszabbak, mint az euklideszi síkon megszok-

gei kisebbek

hattuk. (Ezt is jól érzékelteti a befele görbített oldal.) Hasonló igaz minden
szabályos sokszögre.

3.3.2. Eltolás a hiperbolikus geometriában
Az eltolást (Lásd 3. ábra) sem lehet értelmezni a paralelogrammákkal megszokott, euklideszi módon, mert ebben az esetben kihasználnánk a párhuzamosságot. De egy egyenes esetében itt is könnyen deniálható az eltolás.
Toljuk el az egyenes minden pontját az egyenes mentén, egyenl® távolsággal,
azonos irányban. Csakhogy egy eltolás következtében az egyenesen kívüli
pontok is megváltoztatják helyüket. Ám ez a mozgás már nyomon követhet®
az egyenes, és derékszögek segítségével. Azt ugyanis megtehetjük, ha adott
egy

e

egyenes és egy

P

pont,

P -b®l

mer®legest bocsátunk

e-re,

a talppontot

pedig eltoljuk az egyenes mentén. Majd a kapott helyen ismét mer®legest
állítunk az egyenesre ugyanabban a félsíkban, s felmérjük rá a pont eredeti
távolságát az egyenest®l. Mostmár megkaptuk minden pont eltolt képét.
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3. ábra. Eltolás

4.

A Cayley-Klein-féle modell

Els®re talán nehéz elszakadni az euklideszi síkgeometriában megszokott világtól és a berögzült párhuzamosság-képt®l, ezt megkönnyítve szeretném bemutatni hogyan néz ki mindez a hiperbolikus síkgeometria egy modelljében.

4.1. Deníció. (Cayley-Klein-féle síkmodell)
5

Legyen

K

egy rögzített

kör az euklideszi síkon . A modell alaphalmaza a kört nem magába foglaló
bels® pontok összessége. A modellbeli egyenesek az euklideszi sík azon egyeneseinek modellbeli részei, amelyek két ponton metszik a kört, vagyis a

K

nyílt

húrjai, így az egyenesek körre es® 2 pontja nem része a modellnek. Szakasz
alatt olyan szakaszt értünk, melynek kezd®pontjai a modell alaphalmazából
kerülnek kiválasztásra.

A modellben párhuzamosnak mondunk két egyenest (Lásd 4. ábra), ha a
modellbeli egyeneseket magában foglaló euklideszi egyenesek éppen a körön
metszik egymást. Mint látjuk bármely más a
egyenes metszené

DB -t, és CB

BCD

szögtartományban futó

az els® amelyik ezt nem teszi, hanem elpattan

t®le.
Ultraparaleleknek nevezzük az egyeneseket (Lásd 5. ábra), ha a húrokat
tartalmazó euklideszi egyeneseknek nincsen közös pontjuk a modellben, és a
körvonalon sem.
Ezen kívül az egyenesek lehetnek még metsz®ek, mikor a kör belsejében
metszik egymást.

5 A bizonyítás egyes lépései során esetleg szükségünk lehet arra, hogy az euklideszi síkot
ideális pontok hozzávételével projektív síkká b®vítsük. A projektív síkon a kör helyett
tetsz®leges kúpszeletet tekinthetünk a modell alaphalmazának.
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4. ábra. Cayley-Klein-modellben párhuzamos egyenesek

4.2. Megjegyzés.

Érdekes meggyelni, az euklideszi geometriában; az egye-

nesek seregének két speciális változata van. Átmehet mind egy ponton, illetve
lehetnek egymással párhuzamosak. Az egyenesek ilyen elrendezését sugársornak nevezzük. Projektív geometriában azonban csak egyetlen sugársor létezik; ugyanis az euklideszi geometriában párhuzamosnak mondott egyenesek
az adott párhuzamossági osztályhoz rendelt ideális pontban találkoznak. Ha
most a hiperbolikus geometriát tekintjük, megvizsgálhatjuk; sugársorokra
már három lehet®ség van. Ha az egyenesek közös pontja a modellen belül
van, az egyenesek ugyanúgy metsz®ek. Ha a pont a körön található, a sugársor párhuzamos. El®állhat azonban, hogy a közös pont a modellen kívül
található, ekkor ultraparalel sugársort láthatunk.

Szemet szúrhat, hogy a hiperbolikus síkot mint valami végtelen dolgot
deniáltuk, miként lehetséges ez a végtelenség egy pár centiméteres körlapban? Szintén furcsálhatjuk az egyenesek rövidségét; hiszen megszoktuk az
egyenesek végtelenbe nyúlnak, ami itt szemlátomást nem történik meg. Az
ellentmondás a távolság ügyes deniálásával oldható fel, a kett®sviszony segítségével.
Az, hogy sikerült a távolságmérésre ezt a formulát megtalálni, dönt® fontosságú volt a modell megszületéséhez.
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5. ábra. Ultraparalel egyenesek

4.1.

Távolságmérés a modellben

4.3. Deníció. (Távolság a Cayley-Klein-modellben)
szakasz

A, B

Legyen adott egy

végponttal a modellben. (Lásd 6. ábra) Tekintsük a kör e sza-

és V . Ekkor AB
1
|ln(U
V AB)| ahol
2
(U V AB) a projektív geometriából ismert kett®sviszonyt jelenti. Az értéket
(U V A)
UA
UB
a következ®képpen számíthatjuk ki: (U V AB) =
= AV
: BV
(U V B)

kaszt tartalmazó nyílt húrját, melynek a két végpontja
távolsága a következ®képp számítandó:

AB

távolsága

U

=

A számolás során irányított szakaszok el®jeles hosszát kell tekintenünk.
Az

(U V A) osztóviszony azt mutatja meg, hogy az A pont milyen arányban
U V szakaszt. Az érték pozitív, ha az A pont az U V között, negatív,
azon kívül helyezkedik el. Most az A pont mindig U V között van, így az

osztja az
ha

érték minden esetben pozitív lesz, és tetsz®legesen nagy lehet. A két osztóvi-

A-t rögzítjuk U közelében, majd B -vel innen elindulva
egyre jobban megközelítjuk V -t  szintén nullától végtelenig változhat. A lo-

szony hányadosa  ha

garitmus értéke ennek megfelel®en mínusz végtelent®l végtelenig alakulhat,
így végeredménynek tetsz®leges pozitív számot megkaphatunk. Lehetségessé
vált végtelenségr®l beszélni ebben a modellben is.
Észrevehetjük egy további megszokott tulajdonságát az így deniált távolságnak. Ha adott a modell egy húrja
választott

ABC

UV

végpontokkal, akkor a húron

bels® pontokra igaz lesz, hogy

AB + BC = AC .

Mert

4.2

Tükrözés a modellben
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6. ábra. Távolság a Cayley-Klein-modellben

(U V A)
A
ln(U V AB) + ln(U V BC) = ln( UU VV B
· UU VV B
) = ln (U
= ln(U V AC), ami
C
V C)
éppen egyenl® AC pontok távolságával. Mostmár kimondhatjuk azt is, hogy
a modell bármelyik egyenese egybevágó a számegyenessel, hiszen az egyenesek végtelen hosszúságúak, és a távolságmérés (mint láttuk,) itt is additív.

4.2.

Tükrözés a modellben

4.4. Deníció. (Tükrözés a Cayley-Klein-modellben)

A kett®sviszony

és a projektív geometriában használatos polaritás segítségével deniálható a
modellbeli tükrözés. (Lásd 7. ábra) Adott egy
modell alapköre. Legyen

e

K

kör az euklideszi síkon, a

a modell egy egyenese. Az egyenes pólusát meg-

kaphatjuk, ha az egyenes és a kör két metszéspontjában érint®ket húzunk a
körhöz, majd ezeket meghosszabbítva megkeressük a metszéspontot. Legyen
ez a pont

P . Ekkor P -t e pólusának, e-t pedig P

polárisának nevezzük. Most

már deniálhatjuk a modellbeli tükrözést. Legyen
pontja. Ekkor

A

e-re
minden A

tükörképe

az a

B

A

e-n kívüli
(P QAB) = −1, ahol

a modell egy

pont, melyre

Q ∈ e. Ez a deníció
ponthoz az úgynevezett harmonikus társát
(B ) rendeli. (B mindig a modellben van, s P QAB -t egy egyenes f¶zi fel.)
Ha A ∈ e akkor a tükrözés A-t helybenhagyja. Ha rögzítünk a modellben
egy e egyenest, akkor a P -n átmen®, e-t a modellben metsz® euklideszi egyenesek modellbeli részeit az e-re vonatkozó tükrözés önmagukba képezi, úgy,
hogy felcseréli az egyenes modellbeli, e két oldalán elhelyezked® pontjait. Ez
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7. ábra. Hiperbolikus tükrözés

a transzformáció egyenestartó, és kett®sviszony tartó. Láthatjuk; a transzformáció felcseréli az egyenesek két oldalát, hasonlóan mint az euklideszi
geometriában a tükrözés, így itt is indokolt tükrözésnek elnevezni.
Most, hogy már deniáltunk tükrözést a modellben, beszélhetünk derékszögekr®l is. Itt is igaz lesz a megállapítás; két egyenes akkor mer®leges
egymásra, ha az egyikre vonatkozó tükrözés a másikat önmagába képezi.

e egyenesre, minden olyan egyenes mer®leges, amelyik áthalad az e egyenes P pólusán, és e-t
a modellben metszi. Hiszen az el®bb éppen azt láttuk, az e-re vonatkozó tükMostmár a derékszögek könnyen felismerhet®ek. Egy adott

rözés pontosan ezeket az egyeneseket képezi önmagukba. Észrevehetjük; az
érvelés szerint nagyon nem mer®legesnek látszó egyenesek is lehetnek azok.
Ezért kimondhatjuk, a modell nem szögtartó.
Adott

K

P

pólushoz megkaphatjuk az

e egyenest, ha P -b®l érint®ket húzunk

körhöz, s egy modellbeli egyenessel összekötjük az érintési pontokat. Ez

az egyenes lesz most

e.
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8. ábra. Az egyetlen közös mer®leges, ultraparalel egyenesekhez

4.5. Megjegyzés.
szen

e

és

f

Ezek után már láthatjuk miért lesz igaz a 3.5. tétel. Hi-

ultraparalel egyenesek

Z

és

W

póluspontjain keresztül egyetlen

egyenes húzható, mely a modellben  a pólusokon áthaladó egyenesek tulajdonságai miatt derékszögben  metszi mindkét egyeneset (Lásd 8. ábra).
Abban az esetben, hogyha

e és f

párhuzamos, a pólusokat összeköt® egye-

nes nem metszi el a két egyenest a modellben, hiszen éppen érinti az alapkört.
Így beláttuk, két párhuzamos egyenesnek sem létezhet közös mer®legese.

5.

Szerkesztés

Vizsgáljuk meg el®ször, mit értünk szerkesztésen ez euklideszi síkgeometria
keretei között. Szerkesztés során a már megszerkesztett adatok: pontok, egyenesek, körök halmazát b®vítjük, el®re tisztázott szerkesztési lépések egymásutánjai nyomán keletkez® adatokkal. A két legegyszer¶bb eszköz a szerkesztések kivitelezéséhez a körz® és a vonalzó. E két kellék segítségével deniálható
egy szabályrendszer, mely megkötések mellett dolgozhatunk.

5.1. Deníció.

Egy szerkesztést euklideszi szerkesztésnek nevezünk, ha azt

az alább felsorolt szerkesztési lépések véges sokszori alkalmazásával nyerjük.
A szerkesztés megkezdésénél, a megadott pontokat megszerkesztettnek tekinthetjük.
1. Két megszerkesztett ponton át szerkeszthet® egyenes.
2. Két megszerkesztett pont távolsága körz®nyílásba vehet®.
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3. Megszerkesztett pont körül, két már megszerkesztett pont közti távolsággal mint sugárral, kör szerkeszthet®.
4. Két már megszerkesztett metsz® egyenes metszéspontja megkereshet®,
megszerkesztett pontnak tekinthet®.
5. Egy megszerkesztett kör és azt metsz®, már megszerkesztett egyenes
metszéspontjai megkereshet®ek, megszerkesztett pontoknak tekinthet®k.
6. Két megszerkesztett, egymást metsz® kör metszéspontjai megkereshet®ek, megszerkesztett pontoknak tekinthet®k.
A megengedett szerkesztési lépések számbavételénél megtehet®, hogy pontosan azokat az elemi lépéseket engedélyezzük a hiperbolikus síkon, amelyeket
az euklideszi síkon, euklideszi szerkesztések alatt deniáltunk.

6.

Egyszer¶bb szerkesztések a hiperbolikus síkon

A megszokott lépések közül azonban itt már nem használható a párhuzamosság euklideszi értelemben vett deníciója, és az abból levezetett szerkesztések. Így például a párhuzamosság szerkesztése másként történik, valamint
a párhuzamos szel®k tételére sem lehet támaszkodni, melyet többek között
egy adott szakasz n-edelésénél megszokott hasznosítani. Sok minden azonban
ugyanúgy végrahajtható mint az euklideszi síkon. Vegyük most ezeket sorra.

6.1. Szerkesztés. (Mer®leges állítása)
don. Adott

e egyenes és rajta kívül egy P

Dolgozhatunk a megszokott mó-

pont. (Lásd 9. ábra).

P -b®l húzzunk

egy kört elég nagy sugárral, hogy két helyen elmetsze az egyenest. A metszéspontokból ismét rajzoljunk két kört egyenl® sugárral, majd a keletkez®
két metszéspont egyikét

P -vel

összekötve el®áll a keresett

Látható; az utoljára rajzolt két kör szimmetrikus az

f
e

egyenes.
egyenesre, vala-

mint szimmetrikusak kell legyenek az erre állított mer®legesre is. A körök
metszéspontjai egymás tükörképei

f

e-re vonatkozólag, így a rajtuk átfektetett
f mer®leges e-re,

szintén önmaga tükörképe. Ez csak akkor fordulhat el®, ha

így éppen az amit kerestünk.
így illeszkednie kell

f -re.

P

egyenl® távol van a két kör középpontjától,
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9. ábra. Mer®leges szerkesztésének szokásos módja

10. ábra. Mer®leges szerkesztése

A mer®leges állítása történhet egy másik módszerrel is:

6.2. Szerkesztés. (Mer®leges állításának egy más módja)
egyenes és egy rajta kívül es®

e

egyenes két pontjával

P -vel ellentétes
BAP ^ = α = BAK^
egyenes

A-val

P

Adott egy

pont. (Lásd 10. ábra). Kössük össze

és

B -vel.

Legyen

K

az

A-ból

P -t

e

az

indított, az

e

oldalán futó félegyenes egy pontja, melyre teljesül:
és

P A = AK .

Kössük össze

K -t P -vel,

ennek az
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M . M létezik, hiszen P és K az
e ellentétes oldalán vannak. Az így kapott P K lesz a keresett, e-re mer®leges

egyenesnek

e-vel

vett metszéspontja legyen

egyenes.

AP M és AKM háromszögek egybevágóak, hiszen α szögük egyeAP = AK és AM oldaluk közös. Egyezniük kell tehát AK = AP oldalukkal szemközti szögeknek is. AM P ^ és AM K^ összege két derékszög,
◦
tehát AM P ^ = AM K^ = 90 . Ezért egyezik P M és M K oldaluk is. K
pont P tükörképe lesz e-re vonatkozóan.
Ekkor

zik,

6.3. Szerkesztés. (Szakaszfelez® pont, -mer®leges szerkesztése)

A szer-

kesztés itt is a szakaszfelez® mer®leges mértani hely tulajdonságon alapul. Az
el®ször bemutatott körz®s módszerhez nagyon hasonlóan lehet megkeresni
egy szakasz felez®pontját, illetve mer®legest állítani onnan. Most a szakasz
két végpontjából kell a kell®en nagy két kört megrajzolnunk.
Megállapítható, hogy a szakaszfelez® egyenes szimmetriatengely tulajdonságai miatt itt is azon pontokból áll, melyek távolsága egyenl® a két végponttól.

6.4. Szerkesztés. (Szögfelez® szerkesztése)
kiinduló két félegyenes. Húzzunk körívet

O

Adott egy

O

pont és abból

középponttal, majd a két szög-

szárral alkotott metszésponja köré írjunk két kört egyenl® sugárral. A körök
két metszéspontját kössük össze, ez áthalad

O-n,

s egyben a keresett szögfe-

lez®t szolgáltatja. Hiszen most is a két kör egyik szimmetria tengelyét szerkesztettük meg, azt amelyik mer®leges a középpontokat összeköt® szakaszra.
Szimmetria tengely tulajdonságaiból következ®en pontjai egyenl® távol vannak a szögszáraktól.

6.5. Szerkesztés. (Szabályos háromszög, 60◦ és 120◦ szerkesztése)

Ha

adott két pont, körülöttük a két pont távolságával mint sugárral kört rajzolva,
majd a két kör egyik metszéspontját kiválasztva, három egyenl® távolságra
lev® ponthoz jutunk. E hármat összekötve el®áll a szabályos háromszög. (Lásd
11. ábra).
Eddig dolgozhattunk a megszokott lépések alapján, most viszont vigyázni
60◦ -ot keressük, mert ennek a szögei nem 60◦ -osak, kisebbek annál.
◦
Viszont a háromszög szögfelez®inek berajzolásával el®állítható a 60 . Az egy
kell ha a

pontban találkozó szögfelez®k közül csak kett®t tekintve  az általuk bezárt
◦
kisebbik szögben  felismerhetjük a 120 -ot. (Lásd 12. ábra). Tovább felezé◦
◦
sekkel 30 , illetve 15 nyerhetünk.
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11. ábra. Szabályos háromszög

12. ábra. 60 és 120 fok

6.6. Szerkesztés. (Szabályos négyszög, szabályos hatszög szerkesztése)
Szabályos négyszöghöz juthatunk, ha egy adott egyenesre mer®legest állítva,
a metszéspontban kört rajzolva megkeressük a kör egyenesekkel alkotott négy
metszéspontját, és ezeket összekötjük.
A szabályos háromszög csúcsai, a háromszög köré írt kör és a szögfelez®i
metszéspontjai, meghatározzák a szabályos 6 szög csúcsait.
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A Poincaré-féle modell

A modellt a kés®bbiekben nem fogjuk használni, még is érdemesnek tartom
megemlíteni, ugyanis nagy el®nye, szögtartó tulajdonsága. Módosítások nélkül is akkorának látjuk benne a szögeket, mint amekkorák a valóságban.

13. ábra. Háromszög a Pioncaré-modellben
A modellt a következ®lképpen értelmezzük. Adott az euklideszi síkon egy

K

kör, a modell alapköre. A modell alaphalmaza a kört nem magában foglaló

bels® pontok összessége. Egyenesnek nevezzük a kört mer®legesen metsz®
körök alaphalmazba es® részét, illetve

K

átmér®it a végpontok nélkül. (Lásd

13. ábra)

6.7. Megjegyzés.

Nevezetes tétel, hogy pontosan azokat a szögeket lehet

megszerkeszteni a hiperbolikus síkon, mint az euklideszi geometriában. Így
minden  fokban egész számmal kifejezve  hárommal maradék nélkül osztható szög megszerkeszthet®. A szögek egyez® szerkeszthet®ségének következménye; pontosan azokat a szabályos sokszögeket tudjuk megszerkeszteni
mindkét geometriában. Hiszen ugyan azokat a középponti szögeket tudjuk
el®állítani egy körbe beírt szabályos sokszög középpontjában, melyb®l aztán a szabályos sokszög megszerkeszthet®. Ennek egyik speciális eseteként
szerkeszthet® kell legyen szabályos ötszög is a hiperbolikus síkon, de nem találtunk a szerkesztésre egyszer¶ módszert. A szerkesztés természetesen nem
az aranymetszésre épül® módon történhet, hiszen ez háromszögek euklideszi
geometriában megszokott hasonlóságára épül.

6.2

Körhöz adott pontból húzott érint® szerkesztése

6.2.
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Körhöz adott pontból húzott érint® szerkesztése

Ennél a feladatnál nem használható a megszokott módszer, hiszen az a Thalésztételre épül, ami pedig kihasználja, hogy a háromszög bels® szögeinek összege
180◦ . Ezért máshogy kell eljárnunk.

14. ábra. Körhöz húzott érint® szerkesztése

6.8. Szerkesztés.
egy rajta kívül es®

Legyen adott egy

P

távolságukkal  nevezzük ezt
Legyen

M

a

k

k

O



kör és

OP

R-nek

keresett

L

r

sugarú  kör és

 mint sugárral rajzoljunk kört

metszéspontja, s állítsunk mer®legest

re. Ez két ponton is elmetszi a szerkesztett
metszéspontot

középpontú,

pont. (Lásd 14. ábra). Kössük össze a két pontot, majd

K -nak,

majd kössük össze

pont, vagyis

Leolvasható, hogy

PL

MK

R

O

köré.

M -ben OP -

sugarú kört, hívjuk az egyik

O-val.

Ahol

KO

metszi

k -t,

lesz a

a keresett érint®.
és

PL

metszéseként el®álló

N -et,

és

O-t

tartal-

mazó egyenes szimmetria tengely.
Vagy, vizsgálhatjuk háromszögek egybevágóságát. Ebben az esetben az

OP L

és

OKM

O-nál lév® szögük
egy r (OL és OM ),

háromszögekb®l célszer¶ kiindulni. Ekkor

közös, és mindkett®nek van egy

R (OP

hosszúságú oldala. Meg kell egyezzen

OK ), illetve
tehát R-rel szemközti
és

szögük mértéke
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OKM
nyomán OLP
is. Ez

6.3.

háromszögben éppen derékszög, (így lett szerkesztve) ennek
szög is csak derékszög lehet, vagyis

PL

tényleg érint®.

Háromszög szerkesztése, mely köré nem írható kör

6.9. Szerkesztés. (Háromszög szerkesztése, mely köré nem írható kör)
Legyen

e és f

két egyenes melyek nem metszik egymást. (Lásd 15. ábra). Vá-

P pontot, s tükrözzük
ABP háromszögnek e

lasszunk ki az egyenesek közötti sávban egy tetsz®leges
mindkét egyenesre, így kapjuk
és

f

A

és

B

pontokat. Az

oldalfelez® mer®legesei, melyek nem találkoznak, (így vettük fel,) nincs

tehát olyan pont mely egyenl® távol lenne a csúcsoktól, így a háromszög köré
nem írható kör. Arra kell ügyelnünk a pont kiválasztásánál, ha

e-nek

és

f-

nek ultraparalel egyeneseket választottunk, nehogy a pont véletlenül a két
ultraparalel egyenes egyetlen közös mer®legesére essen. Ekkor ugyanis

ABP

egy egyenesen volnának, azaz nem állna el® háromszög.

15. ábra. Háromszög mely köré nem írható kör

6.10. Szerkesztés. (Kör középpontjának megszerkesztése)

Ennél a szer-

kesztésénl is kiindulhatunk a már ismert lépésekb®l. A kör két tetsz®leges
húrját kiválasztva, felez®mer®legeseik metszéspontja szolgáltatja a keresett
középpontot. Meg kell még vizsgálnunk, vajon minden esetben metszik e
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egymást a felez®mer®legesek, hiszen például a fenti esetben ez nem történt
meg. De éppen az el®z® szerkesztés szolgáltat magyarázatot a metszéspont
minden körülmények között való létezésére. Mert míg el®bb egy kör középpontját kerestük, most éppen ennek létezéséb®l indultunk ki. A körön felvett
húrok négy végpontjától keresünk most egyenl® távol es® pontot. Err®l tudjuk, hogy létezik, így a felez®mer®legeseknek  melyek egyben szimmetria
tengelyek is  át kell haladniuk a középponton.

7.

Párhuzamos egyenes szerkesztése

A szerkesztést Bolyai János írta le el®ször, még miel®tt megalkották volna
a hiperbolikus geometria bármely modelljét. Az eljárás helyességét hosszú
számolások útján bizonyította, a modellek megjelenése tette a szerkesztés
igazolását könnyen érthet®vé.
Kezdjük annak vizsgálatával, hogyan viselkednek a párhuzamos egyenesek
a hiperbolikus síkon.

7.1. Deníció.
rünk egy

Az

d = AB

AM

A pontban emelt mer®legesre felméB pontból meghúzzuk BN , AM -mel
ABN ^ = Π(d) szöget a d távolsághoz

félegyenesre

távolságot, majd

párhuzamos egyenest. A leolvasható

tartozó paralelszögnek, (párhuzamossági szögnek) nevezünk. Bebizonyítható,
hogy minden hegyesszög el®áll paralelszögként.

ABN hegyesszöghöz található egy d = AB távolság, mely váBN párhuzamos lesz AM -mel. Ezt a d távolságot az adott paralel-

Megadott
lasztásával

szöghöz tartozó paraleltávolságnak, vagy párhuzamossági távolságnak hívjuk.
(Lásd 16. ábra)
A következ® szerkesztésben az lesz a célunk, hogy párhuzamossági távolsághoz párhuzamossági szöget, majd végül, adott párhuzamossági szöghöz
párhuzamossági távolságot szerkesszünk (Lásd 10. fejezet).
Adott paraleltávolsághoz tartozó paralelszöget, s ezzel a párhuzamos egyeneseket a következ®képp szerkeszthetjük meg.

7.2. Szerkesztés. (Párhuzamos szerkesztése, Bolyai-féle szerkesztés)
Adott

f

egyenes és egy

nesre egy tetsz®leges

Q

d

hosszúságú szakasz. Állítsunk mer®legest az egye-

pontban, majd mérjük fel rá a

d = QP

távolságot,

P -ben egy P Q-ra mer®leges e egyenest, majd mérjünk le Q-tól egy tetsz®leges QT = t távolságot. Szerkesszünk

a megadott paraleltávolságot. Állítsunk
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16. ábra. paralelszög, paraleltávolság

T -b®l

N . A kapott P QT N négyszög három szöge derékszög, így a most el®állított QT N ^-nek kisebbnek kell
◦
lenni 90 -nál. A hegyesszög miatt négyszög P N oldala rövidebb QT = t-nél.
Azt is láttuk, hogy két ultraparalel egyenes  jelen esetben P Q-t és N T -t
tartalmazó egyenesek  közös mer®legese  ez itt most P N  adja meg a
két egyenes közti legrövidebb távolságot. Ebb®l következ®en a P körül t-vel
mint sugárral rajzolt kör N T -t elmetszi valamely bels® M pontjában. P M
összekötése pedig a keresett, f -el párhuzamos félegyenest adja. Amennyiben
a kör és N T N -en túli L metszéspontját tekintjük, LP meghosszabbítása
az ellenkez® irányban lesz párhuzamos f -el mint az el®bb megkapott P M .
mer®legest

e-re,

a metszéspontot jelölje

(Lásd 17. ábra)

A bizonyítást az egyszer¶ség kedvéért a Cayley-Klein-modellben szeretnénk megmutatni.

AB pontok távolsága az (ABU V )
AB és CD hossza tehát egyepontok sorrendje U ABV és XDCY .

Már láttuk a modellr®l, hogy a modellbeli

kett®sviszonyból származtatható. Két szakasz

(ABU V ) = (CDXY ), ahol a
Bebizonyítható, ha e és f ultraparalel

zik, ha

egyenesek, akkor létezik egyértel-

m¶en szimmetriaközéppontjuk, mégpedig a két közös párhuzamos egyenes
metszéspontja. Ezen áthalad az egyenesek közös mer®legese, (mely egyben
szimmetriatengely,) és áthalad rajta a két egyenes közti szimmetriatengely
is. A két szimmetriatengely mer®leges egymásra. (Lásd 18. ábra)
A projektív geometria egy nevezetes tételére is szükségünk lesz a bizonyítás során.
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17. ábra. Párhuzamos szerkesztése

18. ábra. A szimmetriaközéppont, a rajta átmen® közös párhuzamosok, és
szimmetriatengelyek

7.3. Tétel. (Papposz-Steiner-tétel)

A, B, C, D pontok képe legyen sorrendben E, F, G, H
(ABCD) = (EF GH) (Lásd 19. ábra)

nesen lév®
Ekkor

Egy középpontos vetítésnél az egy egyepontnégyes.

A tétel szerint, a kett®sviszony meg®rz®dik középpontos vetítésnél. Így
a pontok közötti távolság meg®rz®dik nem csak a modell két nem metsz®
húrja közötti vetítésnél, de a választott két húr, és végpontjaikat keresztben
összeköt® egyenesek esetében is.
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19. ábra. Papposz-Steiner-tétel

20. ábra. Párhuzamos szerkesztése
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Mostmár elkezdhetjük az el®bb bemutatott párhuzamos egyenes szerkesztés helyességének meggondolását.

P

Adott

pont és egy ezen kívüli

f

egyenes

A és B

végpontokkal a modellben.

P -re,

(Lásd 20. ábra) Tükrözzük az egyenest

vagyis hosszabbítsuk meg AP
V , BP meghosszabítása pedig
f 0 -t, f tükörképét szolgáltatja.

egyenest, ami metsze a modell alapkörét egy
egy

U

pontban.

UA

és

VB

UV

összekötése a keresett

összekötéseként el®álló

Z

metszéspontot tekintsük póluspontnak.

Így onnan, mint pólusból történ® vetítés a Papposz-Steiner tétel szerint távolságtartó az

AV , BU , AB , és U V egyenesek között. P
f és f 0 ultraparalel egyeneseknek,

szimmetriaközéppontja

a tükrözés miatt
így, mint fentebb

meggondoltuk, rajta kell áthaladjon a két egyenes közös mer®legese, illetve
az egyenesek közti szimmetriatengely

e.

Ez az egyenes, szimmetriatengely

polárisa is, vagyis a rajta lév® Q pontok szol0
gáltatják a Z -hez, illetve az f -en lév® A pontokhoz, és f -n található B

tulajdonságai miatt egyben

Z

pontokhoz a megkívánt (ZQAB) = −1 értéket. A másik szimmetriatengely,
0
vagyis f és f közös mer®legese, mint láttuk, mer®leges e-re, és a polaritás tulajdonságai miatt,  vagyis, hogy egy adott
egyenesek mer®legesek, melyek
lusán,  át kell haladjon a
egy

Q

talppontban

f -re

Z

e-t

e

egyenesre csak azok az

a modellben metszik, és áthaladnak

póluson. Mostmár láthatjuk, a

P -n

e

pó-

áthaladó,

állított mer®leges egyenes megszerkesztésével éppen
f és f 0 közös mer®legesét nyerjük. Mérjünk

ezt az egyetlen közös mer®legest,
most fel

Q-ból

egy tetsz®leges

QT = t

távolságot az

f

metssze azt egy
keresett

M

N

pontban. Ez az egyenes elmetszi

pontban. Err®l észrevehetjuk,

történ® vetítés, távolságtartó
a

AB

és

AV

T Q = t távolságot. Bizonyítást nyert
t sugarú kör metszi ki N T -b®l.

M P = t-vel,

ZT
e-re,

egyenes mentén.

meghosszabbítása, az el®bb látott polaritás miatt szintén mer®leges lesz

AV -t

is egy általunk

ugyanis a

Z

pólusból

egyenesek között, vagyis meg®rzi

így a tétel, mely szerint

M -et

a

P

körüli

8.

Közös mer®leges szerkesztése

8.1. Szerkesztés. (Két ultraparalel egyeneshez közös mer®leges szerkesztése)
(Hilbert-féle szerkesztés) Adott tehát két ultraparalel egyenes, f és e. Vegyünk fel találomra két pontot az

f

egyenesen

A-t és B -t. Hogyha pont olyan
e egyenest®l,

szerencsésen választottunk, hogy a két pont távolsága egyenl®

A-ból és B -b®l az e-re bocsátott mer®leges egyenesek hossza egyezik,
megkaphatjuk a kívánt egyenest. Ugyanis ekkor A és B felez®mer®-

vagyis a
rögtön
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21. ábra. Közös mer®leges mint szimmetriatengely

legese egyben szimmetria tengely, mer®leges

f -re

is, szükséges tehát, hogy a

keresett egyenessel egybeessen. (Lásd 21. ábra) A szerkesztés további felében
ilyen pontokat igyekszünk legyártani, két tetsz®leges pont választása esetén
is.

e-re állított mer®leges egyenes nem egyenl®
hosszúságú  talppontjuk e-n legyen TA és TB  ki tudjuk választani közülük a
hosszabbikat. Legyen ez ATA majd mérjük fel rá TA -tól a BTB = d távolságot,
0
így kapjuk B -t. Az e egyenes mentén toljuk el TB pontot TA -ba, és a ponttal
0
0
együtt a TB B szakaszt, és az f egyenest is, így kapjuk f -t, B -n át. Most két
0
esetet kell megvizsgálnunk. Lehetséges-e, hogy f teljes egészében elválasztja
f -et e-t®l?
Most feltehetjük, hogy a két

22. ábra.

f0

Ez nem fordulhat el®, mert
akkora távolsága az

e

teljesen elválasztja

f -nek

és

f 0 -nek

f -et

is van egy minimális, ugyanf 0 elválasztó volna, f

egyenest®l. (Lásd 22. ábra) Ha

sosem tudná ugyanilyen közelre megközelíteni
0
el egymást e-t®l, így biztosan létezik f -nek és

e-t. Tehát nem választhatják
f -nek metszéspontja.
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23. ábra. Közös mer®leges szerkesztése

f

f0

P . (Lásd 23. ábra) Állítsunk mer®legest P ben e-re legyen a talppont TP . Most toljuk vissza TA -t TB -be, s vele együtt
f 0 -t is f -be. Keressük meg P 0 -t P eltoltját az f egyenesen, s bocsássunk
0
mer®legest róla e-re, így kapjuk TP 0 -t. Most P és P lesznek egyenl® távol
e-t®l, a TP és TP 0 közé rajzolt felez®mer®legessel így ismét megkaptuk e és f
Legyen

és

metszéspontja

közös mer®legesét.

A most leírt két nevezetes szerkesztés lépéseinek felhasználásával, nyerhetünk két további érdekes szerkesztést, most ezeket szeretnénk bemutatni.

9.

Mindkét szögszárral párhuzamos egyenes szerkesztése

Egy megadott hegyesszöghöz szeretnénk olyan egyenest szerkeszteni, mely a
szög mindkét szögszárával párhuzamos.
Adott egy szög

C

csúccsal, és

g, h

félegyenesekkel, mint szögszárakkal

(Lásd 24. ábra). Egy tetsz®leges távolságot mérjünk fel
szárra, s felezzük meg a szöget

C -t®l

a két szög-

t félegyenessel. A kapott pontokban a fentebb

bemutatott bolyai szerkesztéssel húzzunk párhuzamosakat a másik szögszár-

e||g és f ||h. Felezzük meg g és f közti szöget, s húzzunk
i szögfelez® félegyenest, j pedig legyen e és h szögfelez®je. Tekintsük azt a k egyenes, ami párhuzamos g -vel és h-val. Ez a (3.7. Lemma) szerint
mer®leges a t szögfelez®re, de ugyan ezen lemma miatt azt is láthatjuk, hogy
ral. Legyenek ezek
onnan egy
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24. ábra. A mindkét szögszárral párhuzamos egyenes, illetve a párhuzamossági távolság megszerkesztése

k

mer®leges

i-re

és

j -re

is. Ezek szerint

i-nek

és

j -nek van közös mer®legese,
k , mint i és j ultrapara-

így a két egyenes ultraparalel, nem lehet más tehát

lel egyenesek közös, és egyetlen mer®legese. Ezt a közös mer®legest, pedig az
el®bb leírt Hilbert szerkesztéssel már meg tudjuk szerkeszteni, amely egyben,
mint meggondoltuk, párhuzamos lesz a megadott szög mindkét szögszárával.

10.

Párhuzamossági távolság szerkesztése

A következ®ekben a célunk, hogy egy megadott szöghöz szerkesszük meg a
hozzá tartozó paraleltávolságot.
A párhuzamossági távolság szerkesztéséhez a lépések a következ®ek lesznek (Lásd 24. ábra). Ha adott egy

α

hegyesszög, tükrözzük azt az egyik

szárára, majd szerkesszük meg az el®z® fejezetben leírt
vashatjuk

t

egyenesen a

egyenest. Ez az

h-val, éppen a keresett egyenes.
d távolságot, k és a C csúcs között.

egyenes, mivel párhuzamos

g -vel

k

és

Így leol-
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