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5. Inverzív geometria

Az euklideszi tér gömbjeivel kapcsolatban a hipergömbre vonatkozó inverzió tulajdonsá-
gaival, majd a Möbius-transzformációkkal ismerkedünk meg. Ennek előkészítéseképpen
gömbök kölcsönös helyzetét, érintkezését, szögét, valamint pontnak hipergömbre vonatko-
zó hatványát tekintjük át.

5.1. Gömbök, hatvány

Az alábbi észrevételt a felező merőleges hipersíkról szóló 4.3.12. Állítás kiterjesztésének
tekinthetjük.

5.1.1. Állítás. Legyen d ≥ 1 és tegyük fel, hogy A0, A1, . . ., Ak ∈ E független pon-
tok. Ekkor létezik olyan E-beli hipergömb, amely áthalad mindegyik Ai ponton. Az
ilyen hipergömbök középpontjai egy az 〈A0, A1, . . . , Ak〉 affin altérhez képest ortogonális
komplementer állású (d− k)-dimenziós affin alteret alkotnak E-ben.

Bizonyítás: Tekintsük i = 1, . . . , k-ra az A0, Ai pontpárhoz tartozó Hi felező merőleges
hipersíkot. Valamely E-beli pont akkor és csak akkor középpontja egy az A0, A1, . . ., Ak

pontok mindegyikén áthaladó hipergömbnek, ha egyenlő távol van ezektől a pontoktól,
azaz mindegyik Hi-hez hozzátartozik. A pontrendszer függetlensége miatt a Hi hipersíkok
normálvektorai lineárisan függetlenek, így az S =

⋂k
i=1Hi altérre dimS = d − k. Az

−→
S -

beli vektorok merőlegesek mindegyik
−−−→
A0Ai vektorra, ezért S és 〈A0, A1, . . . , Ak〉 ortogonális

komplementer affin alterek.

Ha k = d, akkor a szóban forgó altér egyelemű, így speciális esetként a szimplex köré
írható hipergömb egyértelmű létezését kapjuk.

5.1.2. Következmény. Bármely E-beli d-dimenziós szimplexnek egyértelműen létezik
körülírt hipergömbje, azaz olyan E-beli hipergömb, amely áthalad a szimplex csúcsain.

5.1.3. Következmény. Legyen 1 ≤ k ≤ d és legyen G ⊂ E valamely k-dimenziós affin
altérben fekvő tetszőleges (k− 1)-dimenziós gömb, továbbá P ∈ E−〈G〉 tetszőleges pont.
Ekkor egyértelműen létezik olyan k-dimenziós G̃ gömb, amelyre G ⊂ G̃ és P ∈ G̃.

Bizonyítás: Valóban, egy A0, A1, . . ., Ak ∈ G, Ak+1 = P független pontrendszert választva
a keresett G̃ gömb a Pi (i = 0, 1, . . . , k + 1) csúcsú (k + 1)-dimenziós szimplex körülírt
gömbje; az egyértelműség nyilvánvaló.

5.1.4. Állítás (Hipergömb és affin altér kölcsönös helyzete). Legyen d ≥ 2, G ⊂ E
hipergömb P ∈ E középponttal és r sugárral, S ⊂ E affin altér, melyre 1 ≤ dimS < d.
Jelölje Q ∈ S a P pont ortogonális vetületét S-en, és legyen q = ρ(P,Q). Ekkor:

– Ha q > r, akkor G ∩ S = ∅.
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– Ha q = r, akkor G ∩ S = {Q}.

– Ha q < r, akkor G ∩ S a Q középpontú,
√
r2 − q2 sugarú S-beli hipergömb.

Bizonyítás: Azonnal adódik a Pitagorasz-tételből és abból, hogy q = ρ(P, S).

5.1.5. Definíció (Érintőhipersík). Az 5.1.4-beli q = r esetben azt mondjuk, hogy S
érinti G-t a Q pontban. Nyilvánvaló, hogy bármely G ⊂ E hipergömb bármely A ∈ G
pontjához egyértelműen található olyan H ⊂ E hipersík, amely G-t az A pontban érinti,
mégpedig az A pontot tartalmazó,

−→
PA normálvektorú hipersík, ahol P a G hipergömb

középpontja. Ezt a hipersíkot a G hipergömb A-beli érintőhipersíkjának nevezzük és
TAG-vel jelöljük.

Ha G alacsonyabb dimenziójú gömb E-ben és A ∈ G, akkor a TAG érintőaltér a 〈G〉 affin
altérre vonatkozó hipersík.

Ha például az S affin altér az 5.1.4-beli harmadik esetnek megfelelően (dimS−1 dimenziós)
gömböt metsz ki a G hipergömbből, akkor bármely A ∈ S∩G esetén TA(S∩G) = S∩TAG.

5.1.6. Definíció (Hipergömbök érintkezése). Legyen G1 és G2 ⊂ E két különböző
hipergömb. Azt mondjuk, hogy G1 és G2 érintkeznek az A pontban, ha A ∈ G1 ∩ G2 és
TAG1 = TAG2. Az érintkezést külső érintkezésnek hívjuk (illetve azt mondjuk, hogy G1

és G2 kívülről érintik egymást), ha G1 és G2 egyike sem tartalmazza a belsejében a másik
középpontját. Az ellenkező esetben belső érintkezésről beszélünk (azaz azt mondjuk, hogy
G1 és G2 belülről érintik egymást).

5.1.7. Állítás (Két hipergömb kölcsönös helyzete). Legyenek d ≥ 2 mellett G1 és
G2 hipergömbök E-ben P1, illetve P2 középponttal és r1, illetve r2 sugárral, továbbá jelölje
q a ρ(P1, P2) távolságot. Ekkor:

– Ha q < |r1 − r2|, akkor G1 és G2 közül az egyik a másikat a belsejében tartalmazza.

– Ha 0 < q = |r1 − r2|, akkor G1 és G2 belülről érintkeznek.

– Ha |r1 − r2| < q < r1 + r2, akkor G1 ∩ G2 egy a 〈P1, P2〉 egyenesre merőleges
hipersíkban fekvő (d− 2)-dimenziós gömb.

– Ha q = r1 + r2, akkor G1 és G2 kívülről érintkeznek.

– Ha q > r1 + r2, akkor G1 és G2 egymás külsejében fekszenek.

Bizonyítás: Egyedül a harmadik (metsző) esetbeli állítás igényel indoklást, a többi rögtön
következik a definíciókból a háromszög-egyenlőtlenség használatával. A harmadik állítás
síkbeli, körökről szóló speciális esete (azaz amikor d = 2) jól ismert az elemi geometriából.
Az általános esetben vegyük észre, hogy a G1-ből és G2-ből álló rendszer invariáns E összes
olyan egybevágóságára nézve, amely a P1 és a P2 pontot (következésképpen a teljes 〈P1, P2〉
egyenest pontonként) helyben hagyja. Ezek az egybevágóságok egy O(d− 1)-gyel izomorf
csoportot alkotnak, ezért (a d = 2 esetben használatos „tengelyes szimmetria”, illetve a d =
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3 esetben használatos „forgásszimmetria” elnevezés mintájára) hivatkozhatunk a G1-ből és
G2-ből álló rendszer O(d − 1)-szimmetriájára. Válasszunk ki egy tetszőleges, 〈P1, P2〉-t
tartalmazó 2-dimenziós S affin alteret, az ottani (G1∩S)∩ (G2∩S) halmazra az O(d−1)-
szimmetriát jelentő transzformációkat alkalmazva a képeik egyesítéseként megkapjuk a
G1 ∩ G2 halmazt. Viszont (G1 ∩ S) ∩ (G2 ∩ S) két, a 〈P1, P2〉 egyenesre szimmetrikusan
álló pontból áll, így G1 ∩ G2 valóban a 〈P1, P2〉 egyenesre merőleges hipersíkban fekvő
(d− 2)-dimenziós gömb.

Megjegyzés. Az 5.1.7. Állításból rögtön következik, hogy két különböző hipergömb akkor és
csak akkor érintkezik, ha egyetlen közös pontjuk van. Ha hipergömbök helyett alacsonyabb
dimenziójú gömbök is szóba kerülhetnek, akkor ez már nem lesz így. Az érintkezés fogalmát
alacsonyabb dimenziójú gömbök esetére is az 5.1.6. Definíció mintájára értelmezhetjük.

5.1.8. Definíció (Alacsonyabb dimenziójú gömbök érintkezése). Legyen 1 ≤ k ≤
d, és legyen G1, G2 ⊂ E két különböző (k − 1)-dimenziós gömb. Azt mondjuk, hogy G1

és G2 érintkeznek az A ∈ E pontban, ha A ∈ G1 ∩G2 és TAG1 = TAG2.

5.1.9. Lemma. Az E-beli (k−1)-dimenziós G1 és G2 gömbök pontosan akkor érintkeznek,
ha G1-nek és G2-nek egyetlen közös pontja van, és létezik olyan E-beli k-dimenziós affin
altér vagy k-dimenziós gömb, amely tartalmazza mind G1-et, mind G2-t.

Bizonyítás: Tegyük fel először, hogy G1 és G2 érintkezik az A pontban. Feltehetjük,
hogy nincs olyan k-dimenziós affin altér, amely tartalmazza mindkét gömböt. Ekkor a
〈G1〉, 〈G2〉 k-dimenziós affin alterek egy (k − 1)-dimenziós altérben (mégpedig G1 és G2

közös érintőhipersíkjában, TAG1 = TAG2 -ben) metszik egymást, ezért együtt egy (k+1)-
dimenziós T alteret generálnak. Tekintsük erre a T altérre vonatkozóan a TAG1 altérnek
az A ponton áthaladó S ortogonális kiegészítőjét, ekkor dimS = 2. Állítsunk merőle-
ges egyeneseket a G1 és a G2 gömb középpontján át a 〈G1〉, illetve 〈G2〉 altérre mint
hipersíkra T -ben. Ezek az egyenesek nem párhuzamosak (mert 〈G1〉 és 〈G2〉 nem pár-
huzamos hipersíkok T -ben), és S-ben fekszenek (mert egyrészt a két gömb középpontja
illeszkedik S-re, hiszen a középpontokból A-ba mutató vektorok merőlegesek TAG1-re,
másrészt mert irányvektoraik is merőlegesek TAG1-re). A két egyenes tehát metszi egy-
mást egy P ∈ T pontban. A T -beli, P középpontú, ρ(P,A) sugarú, k-dimenziós G gömb
tartalmazza G1-et is és G2-t is. A két gömbnek az A-n kívül nincs közös pontja, mert
G1∩G2 = (〈G1〉∩G)∩ (〈G2〉∩G) = (〈G1〉∩ 〈G2〉)∩G = (TAG1)∩G ⊆ (TAG)∩G = {A}.
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A fordított irány bizonyításához (az 5.1.7. Állítást követő megjegyzés fényében) ismét fel-
tehetjük, hogy G1 és G2 nem egy k-dimenziós affin altérben, hanem egy k-dimenziós G
gömbön fekszik. Legyen {A} = G1 ∩ G2, azt kell megmutatnunk, hogy TAG1 = TAG2.
Legyen P a G, P1 a G1, és P2 a G2 középpontja, ekkor P , P1 és P2 nem kollineáris pon-
tok. Az S = 〈P, P1, P2〉 affin síkra vonatkozó ortogonális szimmetria mindhárom gömböt
önmagába viszi, ezért A ∈ S. Mind G1, mind G2 esetében elmondható, hogy a TAGi

affin altér a 〈P, Pi, A〉 altérnek, azaz S-nek az A-n átmenő, 〈G〉-re vonatkozó ortogonális
kiegészítője, ezért valóban TAG1 = TAG2.

Megjegyzés. Az 5.1.9. Lemma nyilvánvaló módon érvényben marad akkor is, ha meg-
engedjük, hogy G1 és G2 egyike gömb helyett ugyanolyan dimenziójú affin altér legyen.
Ilyenkor érintkezésen persze azt kell érteni, hogy a szóban forgó affin altér a gömbnek egy
érintőhipersíkja (a gömb által kifeszített affin altérben).

5.1.10. Definíció (Két hipergömb szöge, gömb és hipergömb merőlegessége).
Tegyük fel, hogy d ≥ 2 és G1, G2 hipergömbök E-ben, melyekre G1 ∩ G2 6= ∅. Értel-
mezzük G1 és G2 szögét, a ∢(G1, G2) ∈ [0, π/2] számot mint az érintőhipersíkok szögét
valamely közös pontban, azaz válasszunk egy tetszőleges A ∈ G1 ∩ G2 pontot és legyen
∢(G1, G2) = ∢(TAG1, TAG2). Ez a ∢(TAG1, TAG2) szög nem függ az A közös pont speciá-
lis választásától, mégpedig a középpontokon áthaladó egyenes körüli O(d− 1)-szimmetria
miatt.

Nyilván ∢(G1, G2) = 0 pontosan akkor áll, ha G1 és G2 érintkezik. Ha pedig ∢(G1, G2) =
π/2, akkor G1-et és G2-t merőlegesnek mondjuk, és ezt a viszonyt a G1 ⊥ G2 jelöléssel
fejezzük ki.

A merőlegesség definícióját ki tudjuk terjeszteni arra az esetre, amikor a két gömb közül
az egyiknek a dimenziója (d − 1)-nél alacsonyabb is lehet: miután affin altér és hipersík
merőlegessége értelmezve van, ezt kell megkövetelni az érintőhipersíkoktól a közös pontok-
ban.

5.1.11. Definíció (Kör vagy egyenes, és gömb vagy affin altér szöge). Ahogyan két
affin altér szögét értelmezni tudjuk abban az esetben, amikor az egyik altér egydimenziós,
két közös ponttal bíró gömb szögét is definiálhatjuk olyankor, amikor egyikük egydimen-
ziós, azaz kör. Ugyanígy egyenes és gömb, illetve kör és affin altér szöge is értelmezhető.
Legyen K ⊂ E kör vagy egyenes, G ⊂ E pedig (k − 1)-dimenziós gömb vagy affin altér,
melyekre 2 ≤ k ≤ d és K ∩ G 6= ∅. Válasszunk egy tetszőleges A ∈ K ∩ G pontot és
értelmezzük a ∢(K,G) szöget a ∢(K,G) = ∢(TAK,TAG) formulával, ahol TAK-n magát
K-t értjük, ha K egyenes, illetve TAG-n G-t értjük, ha G affin altér. Ha K-nak és G-nek
egynél több közös pontja van és K * G, akkor pontosan két közös pont van és a K-ból
és G-ből álló rendszer szimmetrikus a két pont felező merőleges hipersíkjára, emiatt a
∢(TAK,TAG) szög nem függ az A közös pont speciális választásától.

5.1.12. Definíció (Hatvány). Legyen G ⊂ E rögzített, P középpontú, r sugarú hi-
pergömb. A tér valamely A ∈ E pontjának a G hipergömbre vonatkozó hatványán a
hG(A) = q2 − r2 számot értjük, ahol q = ρ(P,A).
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Nyilván hG(A) = 0 pontosan akkor teljesül, ha A ∈ G. A hatvány a G-hez képest belső
pontokra negatív, a külsőkre pozitív.

5.1.13. Állítás. Ha L ⊆ E tetszőleges egyenes az A ponton át és L ∩ G = {B1, B2},
akkor hG(A) =

−−→
AB1 ·

−−→
AB2.

Bizonyítás: Legyen aQ pont a P középpont merőleges vetülete az L egyenesen, ekkor 5.1.4-
re hivatkozva

−−→
QB1+

−−→
QB2 = 0 és így a Pitagorasz-tétellel

−−→
AB1 ·

−−→
AB2 =

(−→
AQ+

−−→
QB1

)
·
(−→
AQ−

−−→
QB1

)
= ρ(A,Q)2−ρ(Q,B1)

2 =
(
ρ(A,Q)2+ρ(P,Q)2

)
−
(
ρ(P,Q)2+ρ(Q,B1)

2
)
= q2−r2.

Megjegyzés. A B1 = B2 speciális esetben az 5.1.13. Állítás szerint egy külső pont G-re
vonatkozó hatványa a pontból G-hez húzott érintőszakasz hosszának a négyzetével egyenlő.

5.1.14. Állítás. Legyenek G0, G1 ⊂ E nem koncentrikus hipergömbök. Ekkor a

H = {A ∈ E : hG0(A) = hG1(A) }

halmaz egy a hipergömbök középpontját összekötő egyenesre merőleges hipersík.

Bizonyítás: Szorítkozzunk először az L = 〈P0, P1〉 egyenesre, ahol Pi a Gi hipergömb
középpontja (i = 0, 1). Használjuk L-ben a P0, P1 pontok koordinátáira a p0, illetve p1
jelölést, legyen továbbá G0 és G1 sugara r0, illetve r1. Egy L-beli x koordinátájú pont
akkor és csak akkor tartozik H-hoz, ha x-re fennáll az

(x− p0)2 − r20 = (x− p1)2 − r21,
azaz a 2x(p1 − p0) = r20 − r21 + p21 − p20

egyenlet, amelynek p1 − p0 6= 0 miatt egyértelműen létezik megoldása. Ezzel beláttuk,
hogy a H ∩ L halmaz egyetlen pontból áll; jelöljük ezt a pontot B-vel.

Ha most A ∈ E tetszőleges, jelöljük T -vel az A merőleges vetületét az L egyenesen. Ekkor
i = 0, 1-re

hGi
(A) = ρ(A,Pi)

2 − r2i =
= ρ(A, T )2 + ρ(T, Pi)

2 − r2i =
= ρ(A, T )2 + hGi

(T )
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mutatja, hogy A ∈ H pontosan akkor teljesül, amikor T ∈ H. Emiatt H azoknak az
E-beli pontoknak a halmaza, amelyeknek a vetülete a B pont, ez pedig az L egyenesre
B-ben állított merőleges hipersík.

5.1.15. Definíció (Hatványhipersík). Ha G0, G1 ⊂ E nem koncentrikus hipergömbök,
akkor az 5.1.14-beli H hipersíkot G0 és G1 hatványhipersíkjának nevezzük. (A d = 2,
illetve d = 3 esetben a hatványvonal, illetve a hatványsík elnevezéseket használjuk H-ra.)

Megjegyzések. (1) Ha G0 és G1 koncentrikus és különböző sugarú, akkor az 5.1.14-ben
definiált H halmaz üres.

(2) Ha a G0 és G1 különböző hipergömbök érintkeznek, akkor hatványhipersíkjuk az érin-
kezési pontban húzott közös érintőhipersík. Ha G0 és G1 metszők, akkor H = 〈G0 ∩G1〉.

A pont hipergömbre vonatkozó hatványának fogalmát kézenfekvő módon lehet az olyan
„elfajuló” esetekre is kiterjeszteni, amikor a gömb „zérus sugarú”, azaz egyetlen pontból
áll. Ilyenkor a hatványhipersík a felező merőleges hipersíkká specializálódik. Ebben az
értelemben az alábbi tétel az 5.1.1. Állítás általánosítása.

5.1.16. Tétel. Legyenek G0, G1, . . ., Gk olyan E-beli hipergömbök, amelyek P0, P1, . . .,
Pk középpontjai független pontrendszert alkotnak E-ben. Ekkor az

{A ∈ E : hG0(A) = hG1(A) = . . . = hGk
(A) }

halmaz (d− k)-dimenziós affin altér, amely a 〈P0, P1, . . . , Pk〉 affin altérhez képest ortogo-
nális komplementer állású.

Bizonyítás: Az 5.1.1. Állítás bizonyításának mintájára rögtön következik 5.1.14-ből.

A következő tétel gömbök merőlegességét jellemzi hatványok segítségével.

5.1.17. Állítás. Legyen d ≥ 2 és i = 1, 2-re Gi ⊂ E hipergömb, melynek középpontja Pi,
sugara ri. Ekkor az alábbi állítások ekvivalensek:

(i) G1 ⊥ G2.

(ii) ρ(P1, P2)
2 = r21 + r22.

(iii) hG2(P1) = r21.

(iv) hG1(P2) = r22.

Bizonyítás: (i) ⇒ (ii): Tetszőleges A ∈ G1 ∩ G2 ponttal a P1P2A háromszögnek A-nál
derékszöge van, így a Pitagorasz-tétel alkalmazható.

(ii) ⇒ (i): A feltételből |r1 − r2| < ρ(P1, P2) < r1 + r2 következik, így az 5.1.7. Állítást
használva választhatunk egy A ∈ G1 ∩ G2 pontot és alkalmazhatjuk a Pitagorasz-tétel
megfordítását. Az

−−→
AP1 és

−−→
AP2 merőleges vektorok a TAG1 és TAG2 érintőhipersíkok nor-

málvektorai, ezért G1 ⊥ G2.
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A (ii), (iii) és (iv) állítások egymás közvetlen átfogalmazásai.

5.1.18. Definíció (Hipergömb normálegyenlete). LegyenG ⊂ E hipergömb, P jelölje
a középpontját, r a sugarát. Ha E-ben adott egy tetszőleges x : E → Rd Descartes-féle
koordinátarendszer, amelynél x(P ) = p, akkor G egyenlete erre a koordinátarendszerre
nézve vektoros alakban (x− p)2 − r2 = 0, illetve koordinátákkal kifejezve

x21 + x22 + . . .+ x2d + a1x1 + a2x2 + . . .+ adxd + b = 0

alakú alkalmas a1, a2, . . . , ad, b konstansokkal. Ennek az egyenletnek bármely nemzérus
skalárszorosa szintén G egyenlete. Ezek között azt, amely a fenti felírásban szerepel,
azaz amelyben a másodfokú tagok együtthatója 1, a G hipergömb normálegyenletének
nevezzük.

A normálegyenlet vektoros alakjában ráismerünk a G-re vonatkozó hatványra: tetszőleges
A ∈ E pontra hG(A) = (x(A)− p)2 − r2. Ennek alapján a G hipergömb normálegyenlete
ismeretében tetszőleges pont G-re vonatkozó hatványa könnyen meghatározható: csak be
kell helyettesíteni a pont koordinátáit a normálegyenlet bal oldalába. Ennek az észrevé-
telnek az alapján a hatványhipersík egyenletét tudjuk könnyen előállítani.

5.1.19. Állítás. Két nem koncentrikus hipergömb normálegyenletének a különbsége a
hatványhipersík egyenletét adja.

Bizonyítás: Valóban, ha G1 és G2 normálegyenletének vektoros alakja (x− p1)
2 − r21 = 0,

illetve (x−p2)
2− r22 = 0, akkor a fentiek alapján ezek különbségét mint egyenletet egy A

pont koordinátái akkor és csak akkor elégítik ki, ha hG1(A)− hG2(A) = 0.

5.2. Inverzió

5.2.1. Definíció (Inverzió). Legyen d ≥ 1 és G ⊂ E rögzített hipergömb, melynek
középpontja P , sugara r. A G hipergömbre vonatkozó inverzión azt a

σG : E − {P} → E − {P}

leképezést értjük, amelynél P -ben felvett origóval történő vektorizálás után minden x ∈
EP , x 6= 0 esetén

σG(x) =
r2

‖x‖2 · x .

Más szóval, valamely A 6= P pont inverze (azaz a G-re vonatkozó inverziónál származó
képe) a P kezdőpontú, A-n áthaladó félegyenesnek az az A′ pontja, amelyre ρ(P,A) ·
ρ(P,A′) = r2.

A P pontot az inverzió pólusának, a G gömböt az inverzió alapgömbjének nevezzük.

c© Moussong Gábor, ELTE www.tankonyvtar.hu

http://www.tankonyvtar.hu


142 Geometria

A továbbiakban (5.2.10 -ig bezárólag) rögzítünk E-ben egy P középpontú, r sugarú G
hipergömböt és a σG inverzió tulajdonságait vizsgáljuk.

5.2.2. Állítás

(1) σG ◦ σG = idE−{P}.

(2) Tetszőleges λ 6= 0-ra σG ◦ HP,λ = HP, 1/λ ◦ σG. Speciálisan, σG felcserélhető a P
középpontú szimmetriával.

(3) G = Fix (σG), azaz valamely A ∈ E, A 6= P pontra σG(A) = A pontosan akkor áll,
ha A ∈ G.

(4) Ha S ⊆ E affin altér és P ∈ S, akkor σG|S−{P} = σG∩S.

(5) Bármely G-től különböző E-beli G′ hipergömbre σG(G′) = G′ akkor és csak akkor
érvényes, ha G′ ⊥ G.

(6) Ha G1 és G2 közös P középpontú, r1, illetve r2 sugarú E-beli hipergömbök, akkor

σG2 ◦ σG1 = HP,(r2/r1)2 |E−{P} .

Bizonyítás: (1), (2), (3) és (4) a definíció közvetlen következményei.

(5): A σG(G
′) = G′ feltétel 5.1.13 miatt azzal egyenértékű, hogy hG′(P ) = r2, ez pedig

5.1.17 miatt G′ és G merőlegességét jelenti.

(6): A közös középponttal mint origóval vektorizálva tetszőleges x ∈ V , x 6= 0 -ra (σG2 ◦
σG1)(x) =

(
r22
/∥∥(r21/‖x‖2) · x

∥∥2) ·
(
(r21/‖x‖2) · x

)
= (r2/r1)

2 · x .

5.2.3. Állítás (Hipersík inverze). Legyen H ⊂ E hipersík. Ha P ∈ H, akkor σG(H −
{P}) = H−{P}, ha pedig P /∈ H, akkor a σG(H)∪{P} halmaz P -n áthaladó hipergömb,
amelynek a P -beli érintőhipersíkja párhuzamos H-val.

Bizonyítás: A P ∈ H esetben az állítás nyilvánvaló. Tegyük fel, hogy P /∈ H és legyen
T a P pont merőleges vetülete H-n. A G-ből és H-ból álló rendszer 〈P, T 〉 egyenes
körüli O(d− 1)-szimmetriája folytán az állítást elegendő a síkbeli (d = 2) esetre igazolni.
Tetszőleges A ∈ H, A 6= T pontra ρ(P,A) · ρ(P, σG(A)) = r2 = ρ(P, T ) · ρ(P, σG(T )) miatt
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ρ(P,A)/ρ(P, T ) = ρ(P, σG(T ))/ρ(P, σG(A)), amiből a P -nél közös szöggel bíró PAT és
P σG(T ) σG(A) háromszögek hasonlósága következik. Ezért az utóbbi háromszögben a
σG(A) csúcsnál derékszög van, így a σG(A) pont a [P, σG(T )] átmérőjű Thalész-körre
illeszkedik. Megfordítva, e kör bármely P -től különböző B pontja nyilván előáll valamely
H-beli pont (mégpedig a 〈P,B〉 egyenes és H metszéspontja) inverzeként. Végül ennek a
körnek a P -beli érintője merőleges a 〈P, T 〉 egyenesre, azaz párhuzamos H-val.

5.2.4. Következmény (Affin altér inverze). Legyen K ⊂ E affin altér. Ha P ∈ K,
akkor σG(K − {P}) = K − {P}, ha pedig P /∈ K, akkor a σG(K) ∪ {P} halmaz P -n
áthaladó dimK-dimenziós gömb, amelynek a P pontbeli érintőaltere párhuzamos K-val.

Bizonyítás: A P ∈ K esetben az állítás nyilvánvaló. Ha pedig P /∈ K, akkor 5.2.2.(4) miatt
szorítkozhatunk az S = 〈K,P 〉 affin altérre, amelyben a K hipersíkra alkalmazhatjuk az
5.2.3. Állítást.

5.2.5. Állítás (Hipergömb inverze). Legyen G′ ⊂ E gömb. Ha P ∈ G′, akkor a
σG(G

′ − {P}) halmaz hipersík, amely párhuzamos a TPG′ hipersíkkal, ha pedig P /∈ G′,
akkor σG(G′) hipergömb.

Bizonyítás: A P ∈ G′ esetben az állítás nyilvánvaló 5.2.2.(1)-re és 5.2.3-ra hivatkozva.

Tegyük fel először, hogy P a G′ hipergömb külső pontja, ekkor hG′(P ) > 0. Legyen G̃ a
P középpontú,

√
hG′(P ) sugarú gömb, ekkor 5.1.17 miatt G′ ⊥ G̃ és így 5.2.2.(5) miatt

σG̃(G
′) = G′. Ezért 5.2.2.(6)-ot felhasználva σG(G

′) = σG
(
σG̃(G

′)
)
= HP,r2/hG′ (P )(G

′)
valóban hipergömb.

Ha pedig P belső pontjaG′-nek, akkor válasszuk G̃-nak a P középpontú,
√
−hG′(P ) sugarú

hipergömböt. A P -ből G′-höz húzott szelőszakaszok ellentétes irányításúak és szorzatuk
(abszolút értékben) éppen G̃ sugarának négyzete, ezért σG̃(G

′) = HP,−1(G
′). Ezután az

előző esethez hasonlóan, de most 5.2.2.(2)-t is felhasználva σG(G′) = σG
(
HP,−1(σG̃(G

′))
)
=

(HP,−1 ◦ σG ◦ σG̃)(G′) = HP,r2/hG′ (P )(G
′) hipergömb.

5.2.6. Következmény (Alacsonyabb dimenziójú gömb inverze). Legyen 1 ≤ k ≤ d
és legyen G′ ⊂ E (k − 1)-dimenziós gömb. Ha P ∈ G′, akkor a σG(G

′ − {P}) halmaz
(k−1)-dimenziós, TPG′-vel párhuzamos affin altér, ha pedig P /∈ G′, akkor σG(G′) szintén
(k − 1)-dimenziós gömb.

Bizonyítás: A P ∈ 〈G′〉 esetben az állítás 5.2.5-ből nyilvánvaló a 〈G′〉 affin altérre szorít-
kozva.

A P /∈ 〈G′〉 esetben tekintsük az 5.1.3. Következmény szerinti k-dimenziós, G′-t tartalmazó
és P -n is áthaladó G̃ gömböt, valamint egy tetszőleges olyan H ⊂ E hipersíkot, amelyre
G′ ⊂ H és P /∈ H. Ekkor G′ = G̃ ∩ H, továbbá a σG(G̃ − {P}) halmaz k-dimenziós
affin altér, a σG(H) ∪ {P} halmaz pedig hipergömb E-ben. Ezért 5.1.4-re hivatkozva
σG(G

′) = σG(G̃− {P}) ∩ σG(H) valóban (k − 1)-dimenziós gömb.

Megjegyzés. Az 5.2.3–5.2.6-ban megfogalmazott tulajdonságokat együttesen úgy szokás
összefoglalni, hogy inverziónál tetszőleges dimenziójú gömbök vagy affin alterek képe
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ugyanolyan dimenziójú gömb vagy affin altér. Ez a szóhasználat kissé pontatlan ami-
att, hogy nem tér ki a pólus hovatartozásából adódó szükségszerű leszűkítésekre. Az
5.2. szakasz hátralevő részében ezt a pontatlanságot a gördülékenyebb fogalmazás érdeké-
ben elnézzük. Az 5.3. szakaszban látni fogjuk, hogy a tér ún. inverzív bővítése útján ez a
megfogalmazás is pontossá tehető.

5.2.7. Tétel (Az inverzió érintkezéstartása). Legyenek G1, G2 ⊂ E egyenlő dimen-
ziójú E-beli gömbök, illetve egyikük affin altér is lehet. Ha G1 és G2 valamely P -től
különböző pontban érintkeznek, akkor a P pólusú inverziónál keletkező képeik is érint-
keznek. Ha pedig G1 és G2 a pólusban érintkeznek, akkor inverzeik párhuzamos affin
alterek.

Bizonyítás: Az érintkezés 5.1.9-beli jellemzéséből (beleértve az azt követő megjegyzést is)
5.2.4 és 5.2.6 alkalmazásával adódik.

5.2.8. Tétel (Az inverzió szögtartása). Legyen d ≥ 2 és tegyük föl, hogy G1 és
G2 két olyan E-beli gömb vagy affin altér, amelyek szögét értelmeztük. (Tehát vagy
dimG1 = dimG2 = d − 1, vagy G1 és G2 közül az egyik 1-dimenziós, a másik legalább
1-dimenziós, továbbá ha G1 és G2 nem mindkettő affin altér, akkor G1 ∩G2 6= ∅.) Ekkor
a G-re vonatkozó inverziónál ∢

(
σG(G1), σG(G2)

)
= ∢(G1, G2).

Bizonyítás: Tekintsük először azt az esetet, amikor G1 is és G2 is affin altér. Ekkor i = 1, 2-
re a (dimGi − 1)-dimenziós σG(Gi) ∪ {P} gömbnek a P pólusban vett érintőhipersíkja
párhuzamos Gi-vel, emiatt valóban

∢
(
σG(G1), σG(G2)

)
= ∢

(
TP (σG(G1) ∪ {P}), TP (σG(G2) ∪ {P})

)
= ∢(G1, G2) .

Ha G1 és G2 nem mindkettő affin altér, akkor valamely A ∈ G1 ∩G2 kiszemelése után az
5.2.7. Tétel miatt G1-et és G2-t helyettesíthetjük a TAG1, illetve TAG2 affin alterekkel és
alkalmazhatjuk rájuk a tétel már tisztázott esetét. Így

∢(G1, G2) = ∢(TAG1, TAG2) =

= ∢
(
σG(TAG1) ∪ {P}, σG(TAG2) ∪ {P}

)
=

= ∢
(
σG(G1), σG(G2)

)
,

ahol az utolsó lépésben ismét az 5.2.7. Tételre hivatkozunk.

5.2.9. Állítás. Legyen d ≥ 2 és A,B ∈ E két különböző pont. Az alábbi állítások
ekvivalensek:

(i) σG(A) = B.

(ii) Bármely A-n és B-n áthaladó E-beli hipergömb vagy hipersík merőlegesen metszi a
G hipergömböt.

(iii) Bármely A-n és B-n áthaladó E-beli gömb vagy affin altér merőlegesen metszi a G
hipergömböt.
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(iv) Bármely A-n és B-n áthaladó E-beli kör vagy egyenes merőlegesen metszi G-t.

Bizonyítás: (i) ⇒ (ii): Ha G′ hipergömb és A,B ∈ G′, akkor 5.1.17 alkalmazásával
hG′(P ) = ρ(P,A) · ρ(P,B) = r2 miatt G′ ⊥ G. Ha H hipersík és A,B ∈ H, akkor
P ∈ H és így H ⊥ G.

(ii) ⇒ (iii): Bármely gömb, illetve affin altér előáll az őt tartalmazó hipergömbök, illetve
hipersíkok metszeteként. Ha mindegyik metszendő merőleges G-re, akkor az affin altér és
hipersík merőlegességének definíciójából (4.3.7), amit gömbök esetében a G-vel vett met-
széspontokban az érintőhipersíkokra alkalmazunk, következik, hogy a metszet is merőleges
G-re.

A (iv) állítás (iii) speciális esete.

(iv) ⇒ (i): Miután 〈A,B〉 ⊥ G, a P pólus illeszkedik az 〈A,B〉 egyenesre. Tekintsünk
az A és B pontokon át két különböző kört. Ezek mindegyikét 5.2.2.(4) és 5.2.2.(5) miatt
a σG inverzió önmagára képezi, ezért metszetüket, azaz az {A,B} halmazt is. Az A és
B pontok nem tartozhatnak G-hez, mert akkor található volna rajtuk áthaladó, G-t nem
merőlegesen metsző (például G-ben fekvő) kör. Ezért A és B nem fixpontok, és így σG
felcseréli őket.

Megjegyzés. Az 5.2.9. Állítás nyilván érvényes a G hipergömb helyett egy H hipersíkkal
és a σG inverzió helyett a σH tükrözéssel is.

5.2.10. Következmény. Valamely inverziónál egy a G hipergömbre nézve inverz pontpár
a G hipergömb inverz képére nézve inverz pontpárba (illetve ha a kép hipersík, szimmet-
rikus pontpárba) képeződik. Más szóval, tetszőleges σ inverzióra σ ◦ σG ◦ σ = σσ(G).
Hasonlóképpen egy a H hipersíkra szimmetrikus pontpár képe inverzióban áll (illetve
szimmetrikus) H inverzére nézve, azaz σ ◦ σH ◦ σ = σσ(H).

Bizonyítás: Az inverzióban álló pontpárok 5.2.9-beli jellemzéséből (illetve az azt követő,
tükrös pontpárokról szóló megjegyzésből) valamint az inverzió gömbtartásából és szögtar-
tásából adódik.

5.2.11. Definíció (Sztereografikus vetítés). Tegyük fel, hogy d ≥ 2, legyen G ⊂ E
hipergömb, O ∈ G tetszőlegesen rögzített pont, és H ⊂ E az a hipersík, amely az O-
val átellenes pontban érinti a G hipergömböt. A G hipergömbnek az O pontból történő
sztereografikus vetítésén azt a

v : G− {O} → H

leképezést értjük, amelyre az O, A és v(A) pontok kollineárisak minden A ∈ G, A 6= O-ra.
Ez a követelmény egyértelműen definiálja a v leképezést, mert a v(A) pont szükségképpen
az 〈O,A〉 egyenes és a H hipersík metszéspontja; ez a metszéspont pedig létezik H ‖ TOG
miatt, hiszen az

−→
OA vektor lineárisan független a

−−→
TOG hipersíktól. Az is nyilvánvaló

továbbá, hogy a v leképezés bijektív az O pontjától megfosztott G hipergömb és a H
hipersík között.
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Megjegyzés. A sztereografikus vetítés a fentinél kissé általánosabb körülmények között is
ugyanilyen módon értelmezhető. Miután az O pontot rögzítettük, a H hipersík megadásá-
nál csak az lényeges, hogy párhuzamos legyen az O-beli érintőhipersíkkal és különbözzön
tőle, nem szükséges ahhoz ragaszkodni, hogy éppen az átellenes pontbeli érintőhipersík
legyen. A H hipersík különböző helyzeteihez tartozó képek csak O középpontú homotéci-
ában térnek el.

5.2.12. Állítás. Az 5.2.11-beli sztereografikus vetítés megegyezik annak az inverziónak
a G − {O} halmazra való leszűkítésével, amelynek a pólusa az O pont, alapgömbjének
sugara pedig egyenlő a G gömb átmérőjével.

Bizonyítás: Valóban, ennél az inverziónál a pontok O-ból induló félegyenesek mentén
mozdulnak el, és a G− {O} halmaz képe éppen H.

5.2.13. Következmény. A sztereografikus vetítés a G-ben fekvő alacsonyabb dimenziójú
gömböket ugyanakkora dimenziójú gömbökbe vagy affin alterekbe viszi, továbbá ezeknek
az idomoknak a körében érintkezéstartó és szögtartó.

5.2.14. Definíció (Gömbi tükrözés). Tegyük fel, hogy d ≥ 2 és rögzítsük a G ⊂ E
hipergömböt. Legyen G′ ⊂ G hipergömb a G-re vonatkozóan, azaz (d−2)-dimenziós gömb.
Definiáljuk a G hipergömbnek a G′-re vonatkozó τG′ gömbi tükrözését, a τG′ : G → G
leképezést a következő módon.

Tegyük föl először, hogy G′ középpontja nem esik egybe G középpontjával. A középpontok
egyenesére vonatkozó O(d − 1)-szimmetriára és a kétdimenziós esetre hivatkozva vegyük
észre, hogy a G hipergömbnek a G′ pontjaiban vett érintőhipersíkjai mind áthaladnak
egyetlen C ∈ E ponton. (Ezt a pontot, amely nyilvánvalóan külső pontja G-nek, nevez-
hetjük a G′-höz tartozó „érintőkúp” csúcsának. Az innen G-hez húzott érintőegyenesek
mindannyian G′ valamely pontjában érintik a G hipergömböt.) Tetszőleges A ∈ G pontra
legyen τG′(A) ∈ G az a pont, amelyre 〈C,A〉 ∩ G = {A, τG′(A)}, azaz a 〈C,A〉 egyenes
másik metszéspontja G-vel (illetve érintés esetén maga A).

Ha G′ és G középpontja egybeesik, akkor a 〈C,A〉 egyenesek szerepét a 〈G′〉 hipersíkra
merőleges egyenesek veszik át, azaz ilyenkor a τG′ leképezést úgy értelmezzük, mint a σ〈G′〉
tükrözésnek a G hipergömbre való megszorítását.

Észrevehetjük, hogy a definíció első esetében is (amikor a középpontok nem esnek egybe)
egy jól ismert leképezés G-re való megszorításáról van szó: annál az inverziónál, amelynek
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C a pólusa és amelynek az alapgömbje tartalmazza G′-t (ilyen hipergömb 5.1.3 szerint
egyértelműen létezik), a G hipergömb önmagára képeződik. Így az inverzióra vonatkozó
gömbtartási, érintkezéstartási és szögtartási állítások a gömbi tükrözésekre is érvényesek.
Ez a tény rögtön következik az alábbi tételből is, amely azt mutatja meg, hogy sztereo-
grafikus vetítésnél a gömbi tükrözések inverziókba vagy tükrözésekbe mennek át.

5.2.15. Tétel. Legyen v : G − {O} → H sztereografikus vetítés és G′ ⊂ G tetszőleges
(d− 2)-dimenziós gömb. Ekkor:

– ha O ∈ G′, akkor σv(G′−{O}) = v ◦ (τG′ |G−{O}) ◦ v−1,

– ha pedig O /∈ G′, akkor σv(G′) = v ◦ τG′ ◦ v−1

érvényes ott, ahol a két leképezés értelmezve van.

Bizonyítás: Tegyük fel először, hogy d ≥ 3. Ekkor az 5.2.9. Állítást a H hipersíkra
alkalmazva és 5.2.13-ra hivatkozva elég azt ellenőrizni, hogy A ∈ G − G′ esetén bármely
A-n és τG′(A)-n átfektetett, G-ben fekvő kör merőleges G′-re. Ha G′ és G középpontja
egybeesik, akkor ez nyilvánvaló a 〈G′〉 hipersíkra vonatkozó szimmetriából. Ha nem, akkor
egy ilyen kör síkja tartalmazza a G′-höz tartozó érintőkúp C csúcsát. A C-n és egy közös
ponton átfektetett egyenes egyrészt merőlegesen metszi G′-t, másrészt érinti a kört, emiatt
a kör valóban merőleges G′-re.

Ha d = 2, akkor tekintsük az Ẽ = E × R szorzatteret, állítsuk G-re és G′-re Ẽ-ban az
eggyel magasabb dimenziójú, ugyanolyan középpontú G̃ ⊃ G, illetve G̃′ ⊃ G′ gömböket,
valamint vegyük az E-re merőleges, azt H-ban metsző H̃ ⊂ Ẽ hipersíkot. Ezekre a tétel
már bizonyított háromdimenziós esetét alkalmazva, majd a leképezéseket E-re megszorítva
adódik az állítás.

Megjegyzés. Érdemes meggondolni, hogy a tétel O /∈ G′ esetében a v◦τG′ ◦v−1 kompozíció
mely pontban nincs értelmezve. Nyilván ott, ahol v−1-et, majd τG′-t alkalmazva éppen azO
pontba jutunk. Ez a pont tehát csakis az 〈O,C〉 egyenes és H metszéspontja lehet (illetve
közös középpontú G′ és G esetén az O-ból a 〈G′〉 hipersíkra állított merőleges egyenes
és H metszéspontja). Ezzel a tételnek azt a kiegészítését kaptuk, hogy sztereografikus
vetítésnél a gömbi tükrözés olyan inverzióba megy át, amelynek a pólusa az érintőkúp
csúcsának a vetülete. Ahhoz, hogy ez a megállapítás közös középpontú G′ és G esetén
is érvényes legyen, szemléletünk azt sugallja, hogy ilyenkor érintőkúpon a G-t G′ mentén
érintő hengert érdemes érteni, amelynek a csúcsa „végtelen távol” van a 〈G′〉 hipersíkra
merőleges irányban. Ennek a szemléletnek a projektív geometria fogalmai adnak majd
pontos matematikai formát.

5.3. Az inverzív csoport

A korábban vizsgált transzformációtípusokkal ellentétben az inverziókat nem tudjuk min-
den további nélkül komponálni egymással, hiszen nincsenek az egész téren értelmezve.
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Annak érdekében, hogy az inverziók is egy transzformációcsoport elemei lehessenek, ezt a
hiányosságot a tér kibővítése útján szüntetjük meg.

5.3.1. Definíció (Inverzív bővítés). Használjuk a ∞ szimbólumot egy olyan rögzí-
tett matematikai objektumnak a jelölésére, amely nem eleme egyetlen, általunk vizsgált
euklideszi térnek sem. A továbbiakban ∞-t „végtelen távoli” pontnak képzeljük és hozzá-
csatoljuk az E euklideszi térhez. Az E+ = E ∪ {∞} halmazt az E euklideszi tér inverzív
bővítésének (vagy egyszerűen csak inverzív térnek) nevezzük.

Ha S ⊆ E affin altér, akkor (miután S maga is euklideszi tér) automatikusan S+ =
S ∪ {∞} ⊆ E+. Az inverzív kibővítés után tehát a ∞ pont közös eleme az összes E-beli
(kibővített) affin altérnek.

Megállapodunk abban, hogy az f ∈ Sim (E) hasonlóságokat az f(∞) = ∞ szabállyal ki-
terjesztjük E+-ra. Így például bármely H ⊂ E hipersíkra a σH tükrözésnek∞ is fixpontja,
összhangban azzal, hogy ∞ ∈ H+.

Végül megállapodunk abban is, hogy bármely G ⊂ E hipergömb esetén a G-re vonatkozó
inverziót a σG(∞) = P , σG(P ) = ∞ szabállyal σG : E+ → E+ leképezéssé terjesztjük ki,
ahol P a G középpontja. Ezáltal az összes inverzió ugyanazt az E+ teret képezi bijektíven
önmagára. Ez a megállapodás 5.2.12 alapján egyúttal a sztereografikus vetítéseket is
kiterjeszti olyan módon, hogy a vetítés középpontjának a vetülete a ∞ pont.

Könnyen végiggondolható, hogy az inverzió 5.2.2–5.2.10-ben tárgyalt tulajdonságai a ki-
terjesztés után is érvényben maradnak, sőt helyenként egyszerűsödnek, mert bizonyos
esetszétválasztások szükségtelenné válnak. Például érdemes abban megállapodni, hogy
két párhuzamos E+-beli (kibővített) affin alteret a ∞ pontban érintkezőnek tekintünk,
ezáltal az inverzió mindenfajta kivétel nélkül érintkezéstartóvá válik.

Megjegyzés. Lássuk el az E+ halmazt azzal a topológiával, amelyben E pontjainak kör-
nyezetbázisát alkotják a szokásos E-beli környezetek, a ∞ pont számára pedig az E+−C
alakú halmazok alkotnak környezetbázist, ahol C ⊆ E kompakt. (Az így konstruált E+

topologikus teret az E tér „egypontos kompaktifikáció”-jának szokás nevezni.) Ezzel a to-
pológiával az E+ inverzív tér az Sd gömbbel homeomorf. Legyen ugyanis E hipersík egy
eggyel magasabb dimenziójú Ẽ euklideszi térben (lehet például Ẽ = E × R), és legyen
v : G → E+ sztereografikus vetítés E+-ra, ahol G ⊂ Ẽ alkalmas hipergömb. Könnyű
meggondolni, hogy ekkor v homeomorfizmus.

5.3.2. Definíció (Möbius-transzformációk, inverzív csoport). Miután az inverziók
és a tükrözések is E+ → E+ bijekciók, tekinthetjük az általuk generáltM(E) részcsopor-
tot az összes E+ → E+ bijekció alkotta csoportban. Ennek a csoportnak az elemeit ne-
vezzük E-beli (vagy, ha pontosabbak akarunk lenni, E+-beli) Möbius-transzformációknak.
Magát azM(E) csoportot pedig E Möbius-csoportjának vagy inverzív csoportjának szokás
nevezni.

Ha G tetszőleges (legalább egydimenziós) gömb, akkor tekinthetjük a G-beli gömbi tük-
rözések által generált M(G) részcsoportot az összes G → G bijekció alkotta csoportban.
Ez a G gömb Möbius-csoportja, elemei a gömbi Möbius-transzformációk G-n.
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Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a Möbius-csoportbeli műveletet a kompozíció ◦
jele helyett szorzással (egymás mellé írással) jelöljük.

A Möbius-transzformációkra nyilvánvaló módon átöröklődnek a tükrözések és az inverziók
invarianciatulajdonságai. Tehát az E-beli Möbius-transzformációk bármely gömböt vagy
affin alteret ugyanolyan dimenziójú gömbbe vagy affin altérbe képeznek, továbbá ezek-
nek az idomoknak a körében érintkezés- és szögtartók. Ugyanígy egy G gömb Möbius-
transzformációi is gömbtartók, érintkezéstartók és szögtartók.

5.3.3. Állítás.

(1) Bármely µ ∈ M(E) Möbius-transzformációra és bármely G ⊂ E hipergömbre vagy
hipersíkra µσG µ

−1 = σµ(G).

(2) Bármely µ ∈M(G) gömbi Möbius-transzformációra és G′ ⊂ G eggyel kisebb dimen-
ziójú gömbre µ τG′ µ−1 = τµ(G′).

Bizonyítás: Az (1) állítás 5.2.10-ből, (2) pedig (1)-ből és 5.2.15-ből adódik.

5.3.4. Állítás. Ha dimG = dimE és v : G→ E+ sztereografikus vetítés, akkor

M(E) = v ◦M(G) ◦ v−1 ,

speciálisanM(E) ésM(G) izomorf csoportok.

Bizonyítás: Közvetlenül következik az 5.2.15. tételből.

5.3.5. Definíció (Md). Bármely d ≥ 1 esetén d-dimenziós Möbius-csoportnak nevezzük
az Md = M(Rd) csoportot. Az előző állítás alapján Md ∼= M(Sd), ahol Sd az Rd+1

koordinátatér egységgömbje.

5.3.6. Állítás. Ha dimE ≥ 2, akkor azok az E-beli Möbius-transzformációk, amelyek a
∞ pontot fixen tartják, pontosan E hasonlósági transzformációi, azaz

Sim (E) = {µ ∈M(E) : µ(∞) =∞}.
Bizonyítás: A ⊆ tartalmazási reláció belátásához elő kell tudnunk állítani minden hason-
lósági transzformációt tükrözések vagy inverziók kompozíciójaként. Tudjuk, hogy bármely
hasonlóság előáll egy izometria és egy pozitív arányú homotécia egymásutánjaként. Az
izometriák valóban előállnak tükrözések kompozíciójaként (l. 4.3.15), a pozitív homotéciák
pedig 5.2.2.(6) alapján két inverzió kompozíciójaként állíthatók elő.

A fordított irányú ⊇ tartalmazáshoz csak a 4.6.12. Tételt kell felidézni, amely szerint az
euklideszi tér hipergömbtartó bijekciói hasonlóságok.

Megjegyzés. A fenti bizonyítás utolsó lépésében kihasználtuk a dimE ≥ 2 feltételt. Az
5.3.6. Állítás azonban igaz a dimE = 1 esetben is. Ezt legegyszerűbben az alább tárgya-
landó Poincaré-féle kiterjesztés segítségével láthatjuk be, l. 5.3.10.

5.3.7. Tétel. Bármely legalább 2-dimenziós G gömbre és f : G→ G bijekcióra az alábbi
feltételek egyenértékűek:
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(i) f ∈M(G).

(ii) Bármely 1 ≤ k ≤ dimG − 1 mellett az f leképezés a G-ben fekvő k-dimenziós
gömböket k-dimenziós gömbökbe képezi.

(iii) Bármely G-ben fekvő kör f -nél származó képe is kör.

Bizonyítás: Az (i) ⇒ (ii) ⇒ (iii) implikációk nyilvánvalók.

A (iii)⇒ (i) irány igazolása céljából tegyük fel, hogy f körtartó bijekció. Feltehetjük, hogy
f -nek van fixpontja. Ha ugyanis nincs, akkor egy tetszőleges A ∈ G pontot kiszemelve
választhatunk olyan τ gömbi tükrözést, amelyre τ(A) = f(A), ekkor a τ ◦f kompozíciónak
már van fixpontja (az A pont), és ha τ ◦ f -ről tudjuk, hogyM(G)-beli, akkor τ ∈M(G)
miatt ez f -re is következik.

Válasszuk f fixpontját valamely v : G→ H+ sztereografikus vetítés pólusának, és tekint-
sük a g = v◦f ◦v−1 : H+ → H+ leképezést. Nyilván g(∞) =∞, és a (iii) feltevés, valamint
v körtartása miatt g|H körtartó bijekció. Ezért g|H a H hasonlósági transzformációja, így
az 5.3.6. Állítás alkalmazásával g ∈M(H). Ekkor viszont 5.3.4. miatt f ∈M(G).

Megjegyzés. Az 5.3.7. Tételt gömb helyett nyilván az euklideszi tér Möbius-transzformá-
cióira vonatkozóan is ki lehet mondani, csak a megfogalmazás kissé körülményesebb, mert
például a körtartás helyébe lépő feltételben körökről és egyenesekről kell egyszerre beszélni.

5.3.8. Lemma. Tegyük fel, hogy dimE ≥ 2 és a µ ∈ M(E) Möbius-transzformáció
pontonként fixen hagyja a G ⊂ E hipergömböt vagy hipersíkot. Ekkor vagy µ = idE+ ,
vagy µ = σG.

Bizonyítás: Tegyük föl először, hogy G hipersík. Ekkor µ(∞) = ∞, ezért 5.3.6 miatt
µ ∈ Sim (E). Miután dimE ≥ 2, a G hipersíknak egynél több pontja van, azaz a µ
hasonlóságnak egynél több fixpontja van E-ben. Ez csak úgy lehet, hogy µ izometria. Ha
az euklideszi tér egy izometriája egy hipersíkon identikus, akkor ez az izometria vagy az
identitás, vagy tükrözés.

Ha G hipergömb, akkor alkalmazzunk egy O ∈ G pólus körüli tetszőleges hipergömbre
vonatkozó σ inverziót. Ekkor σ(G) hipersík, és a σ µσ ∈ M(E) Möbius-transzformáció
pontonként fixen hagyja σ(G)-t. Ezért a hipersík esetére már belátott állítás szerint vagy
σ µσ = idE+ , vagy pedig σ µσ = σσ(G). Az első esetben átszorzással µ = idE+ adódik, a
második esetben pedig 5.3.3.(1) felhasználásával µ = σG-t kapjuk.

Megjegyzés. Az 5.3.8. Lemmában a dimE ≥ 2 feltétel nem hagyható el: az egydimenzi-
ós geometriában például egy rögzített középponttal vett összes homotécia fixen tart egy
hipersíkot.

5.3.9. Definíció (Poincaré-kiterjesztés). Tegyük föl, hogy dimE ≥ 2 és legyen H ⊂ E
hipersík. Definiáljuk a pEH :M(H)→M(E) homomorfizmust a következőképpen. HaG ⊂
H hipergömb vagy hipersík H-ban, jelölje G̃ azt az E-beli hipergömböt, illetve hipersíkot,
amely H-ra merőleges és G̃ ∩ H = G. (Tehát ha G hipergömb, akkor G̃ középpontja és
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sugara azonos G-ével.) Ha most µ ∈ M(H), µ = σGk
σGk−1

. . . σG1 tetszőleges Möbius-
transzformáció H-ban, akkor legyen

pEH(µ) = σG̃k
σG̃k−1

. . . σG̃1
∈M(E) .

Ellenőrizni kell, hogy pEH korrekt módon definiált leképezés, azaz ha µ-t kétféleképpen
állítjuk elő inverziók és tükrözések kompozíciójaként, akkor a két esetben a fenti formula
ugyanazt az E-beli Möbius-transzformációt állítja elő. Legyen

µ = σGk
. . . σG1 = σG′

l
. . . σG′

1

a kétféle szorzatelőállítás, átszorzás után azt kell ellenőrizni, hogy a

σ
G̃′

1
. . . σ

G̃′
l
σG̃k

. . . σG̃1

kompozíció identikus. Ez olyan E-beli Möbius-transzformáció, amely a H hipersíkot pon-
tonként fixen hagyja (hiszen H-n a µ−1µ kompozícióval egyenlő), valamint nem cseréli fel
a H szerinti két félteret. Így 5.3.8 miatt csak idE+ lehet.

A definícióból magától értetődik, hogy a pEH leképezés injektív homomorfizmus az M(H)
csoportból azM(E) csoportba.

Hasonló módon értelmezhető a pEG : M(G) → M(E) Poincaré-kiterjesztés akkor is, ha
G ⊂ E hipergömb, illetve pG

′

G : M(G) → M(G′) akkor, ha G ⊂ G′ gömbök, dimG′ =
dimG+ 1.

Az R ⊂ . . . ⊂ Rd ⊂ Rd+1 ⊂ . . . beágyazásokhoz tartozó Poincaré-kiterjesztések injektív
homomorfizmusok végtelen sorozatát adják:

M1
pR

2

R
//M2

// . . . //Md
pR

d+1

Rd
//Md+1

// . . .

5.3.10. Állítás. Az 5.3.6. Állítás dimE = 1 esetén is igaz: az euklideszi egyenes hason-
lóságai pontosan a ∞ pontot fixen tartó Möbius-transzformációk.

Bizonyítás: Csak azt kell belátnunk, hogy az egyenesen azok a Möbius-transzformációk,
amelyek a∞ pontot fixen tartják, hasonlóságok. A fordított irányban ugyanis az 5.3.6-beli
okoskodás az egyenes esetére is érvényes. Alkalmazzuk a Poincaré-kiterjesztést egy ilyen
Möbius-transzformációra, majd a kiterjesztett transzformációra alkalmazzuk az 5.3.6. Ál-
lítás síkra vonatkozó esetét.

5.3.11. Tétel.

(1) Az M(E) csoport bármely eleme előállítható legfeljebb d + 2 darab inverzió vagy
tükrözés kompozíciójaként.

(2) Ha G tetszőleges d-dimenziós gömb, akkor M(G) bármely eleme előállítható legfel-
jebb d+ 2 gömbi tükrözés kompozíciójaként.
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Bizonyítás: A két állítás tartalma az 5.2.15. Tétel alapján egyenértékű, így elegendő (1)-et
bizonyítani. Legyen µ ∈M(E) tetszőleges. Két esetet különböztetünk meg aszerint, hogy
µ-nek fixpontja-e a ∞ pont, vagy sem.

1. eset: µ(∞) =∞.
Ekkor 5.3.6 alapján µ hasonlósági transzformáció E-ben. Ha µ izometria, akkor előáll leg-
feljebb d+1 tükrözés szorzataként és így készen vagyunk. Ha µ aránya az 1-től különböző
λ szám, akkor µ-nek van egy P fixpontja E-ben is. Alkalmas P körüli G1 és G2 hiper-
gömbökkel σG2 σG1 = HP,1/λ (l. 5.2.2.(6)), így σG2 σG1 µ izometria. Ennek az izometriának
P fixpontja, ezért előállítható legfeljebb d darab tükrözés szorzataként. Emiatt µ előáll
legfeljebb d tükrözés és két inverzió szorzataként.

2. eset: µ(∞) = P 6=∞.
Ha most G tetszőleges P középpontú hipergömb E-ben, akkor∞ fixpontja a σG µ Möbius-
transzformációnak, így 5.3.6 miatt σG µ ∈ Sim (E). Állítjuk, hogy G sugarát meg tudjuk
úgy választani, hogy σG µ izometria legyen. Valóban, G helyett egy vele koncentrikus G′

hipergömböt választva
σG′ µ = (σG′ σG) (σG µ),

és itt a σG′ σG homotécia aránya 5.2.2.(6) alapján tetszőleges pozitív szám lehet; válasszuk
G′-t úgy, hogy ez az arány a σG µ hasonlóság arányának a reciproka legyen. Feltehető tehát,
hogy σG µ izometria, ezért előáll legfeljebb d+1 tükrözés szorzataként, innen átszorzással
µ előáll legfeljebb d+ 1 tükrözés és egy inverzió szorzataként.

A szakasz hátralevő részében definiálni szeretnénk az irányítástartás, illetve irányításvál-
tás fogalmát a Möbius-transzformációk körében. Bizonyos típusú Möbius-transzformációk
esetére, mégpedig a hasonlóságokra, az irányítástartás már értelmezve van az affinitások
körében. Természetesen úgy kívánjuk az M(E) csoport elemei közül az irányítástartó-
kat kijelölni, hogy a hasonlóságok között pontosan azok legyenek irányítástartó Möbius-
transzformációk, amelyek mint affinitások irányítástartók.

5.3.12. Definíció (Irányítástartás, -váltás). Azt mondjuk, hogy a µ ∈M(E) Möbius-
transzformáció irányítástartó, ha előállítható páros sok olyan M(E)-beli elem szorzata-
ként, amelyek mindegyike inverzió vagy tükrözés. Irányításváltónak nevezzük µ-t, ha
páratlan sok tényezőből álló kompozícióként fejezhető ki inverziókkal és tükrözésekkel.

Azt várjuk természetesen, hogy egy Möbius-transzformáció ne lehessen egyszerre irányítás-
tartó és irányításváltó, azaz ne lehessen ugyanazt az M(E)-beli elemet páros hosszúságú
szorzatként is és páratlan hosszúságú szorzatként is előállítani inverziókból és tükrözések-
ből. Ehhez arra van szükség, hogy páratlan sok inverzió és tükrözés szorzata ne lehessen
identikus; ezt bizonyítjuk be alább az 5.3.13. Lemmában.

Ha G gömb, akkor hasonló módon µ ∈M(G)-t irányítástartónak mondjuk, ha páros sok,
irányításváltónak, ha páratlan sok gömbi tükrözés kompozíciójaként áll elő. Az 5.3.4-beli
M(E)→M(G), µ 7→ v ◦ µ ◦ v−1 izomorfizmus irányítástartó Möbius-transzformációknak
irányítástartókat feleltet meg.
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5.3.13. Lemma. Ha k darab E-beli inverzió vagy tükrözés kompozíciója hasonlóság,
akkor ez a hasonlóság irányítástartó, ha k páros, és irányításváltó, ha k páratlan. Speciá-
lisan, akárhogyan állítjuk is elő idE+-t inverziók és tükrözések szorzataként, akkor ebben
a szorzatban a tényezők száma páros.

Bizonyítás: Először a k ≤ 3 esetekben ellenőrizzük a lemma állítását, majd k szerinti teljes
indukciót alkalmazunk.

A k = 1 esetben csak tükrözésről lehet szó, ami valóban irányításváltó. Ha k = 2, akkor
a kompozíció csak úgy lehet hasonlóság, azaz a ∞ pont csak úgy maradhat helyben,
ha vagy mindkét transzformáció helyben hagyja ∞-t, vagy pedig az első transzformáció
valamely P ∈ E pontba képezi ∞-t és a második visszaviszi P -t ∞-be. Az első esetben
két tükrözésről van szó, amelyek szorzata irányítástartó egybevágóság, a második esetben
pedig két P középpontú körre vonatkozó inverzió szerepel a kompozícióban, ami 5.2.2(6)
alapján pozitív homotécia és így irányítástartó.

Legyen most k = 3. Tekintsük a µ = σG3 σG2 σG1 ∈ M(E) szorzatot, ahol G1, G2, G3 hi-
pergömbök vagy hipersíkok E-ben, és tegyük fel, hogy µ ∈ Sim (E), azaz µ(∞) =∞. Akár
G1, akár G3 hipersík, alkalmazhatjuk a k = 2 esetet a másik kettő alkotta kompozícióra,
ezért feltehetjük, hogy G1 is és G3 is hipergömb. Jelölje P1, illetve P3 a középpontjaikat,
ekkor σG1(∞) = P1, σG3(P3) = ∞, és ezért σG2(P1) = P3. Ha akár G1, akár G3 suga-
rát megváltoztatjuk, akkor ezáltal µ egy-egy pozitív homotéciával komponálódik (jobbról,
illetve balról), ami µ irányítástartó, illetve -váltó voltát nem változtatja meg.

Ha most P1 = P3, akkor egyrészt σG2(P1) = P3 miatt ez a pont illeszkedik G2-re, másrészt
a sugarak megválasztásával elérhetjük, hogy G1 = G3 legyen. Ekkor 5.2.10 miatt µ =
σG1 σG2 σG1 = σσG1

(G2), ami tükrözés a σG1(G2) hipersíkra, azaz valóban irányításváltó.

Ha P1 6= P3, akkor G2 vagy a [P1, P2] szakasz felező merőleges hipersíkja, vagy pedig olyan
gömb, amelynek a középpontja kollineáris P1-gyel és P2-vel. Mindkét esetben G1 és G3

sugarát alkalmasan megváltoztatva elérhetjük, hogy G1, G2 és G3 egy közös P pontban
érintkezzen. Válasszunk egy P középpontú (egyébként tetszőleges) G hipergömböt, és
tekintsük a σG µσG kompozíciót:

σG µσG = (σG σG3 σG)(σG σG2 σG)(σG σG1 σG) = σσG(G3) σσG(G2) σσG(G1) .

Itt mindegyik σG(Gi) hipersík, mégpedig a G1, G2 és G3 közös P -beli érintőhipersíkjával
párhuzamos hipersíkok. Ezért σG µσG három párhuzamos hipersíkra vonatkozó tükrözés
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szorzata, azaz σG µσG = σH valamilyen H hipersíkkal. Innen µ = σG σH σG = σσG(H)

következik, azaz µ maga is tükrözés vagy inverzió. Miután µ hasonlóság, csak tükrözés
lehet, és így irányításváltó. Ezzel a lemmát beláttuk a k = 3 esetben is.

Legyen végül k ≥ 4 és tegyük föl, hogy k-nál kevesebb tényezőből álló kompozíciókra
a lemma állítása igaz. Tekintsünk egy k-tényezős µ = σGk

. . . σG1 szorzatot, amelyre
µ ∈ Sim (E). Bontsuk szét az szorzatot két tényezőre ilyen módon:

µ = (σGk
σGk−1

) (σGk−2
. . . σG1) .

Feltehetjük, hogy a két tényező nem hasonlóság, mert akkor az indukciós feltevés alapján
készen lennénk. Így a σk−2 . . . σG1 tényező ∞-t egy P ∈ E pontba viszi. Válasszunk egy
P középpontú G gömböt, ezzel

µ = (σGk
σGk−1

σG) (σG σGk−2
. . . σG1) .

Itt mindkét tényező ∞-t ∞-be viszi, azaz hasonlóság. Az indukciós feltevés szerint a
σG σGk−2

. . . σG1 tényező pontosan akkor irányítástartó, ha k páratlan. A k = 3 esetet a
másik tényezőre alkalmazva kapjuk, hogy µ irányítástartó, ha k páros, és irányításváltó,
ha k páratlan.

5.3.14. Következmény. Az irányítástartó Möbius-transzformációk 2 indexű részcsopor-
tot alkotnak a teljes inverzív csoportban.

Megjegyzés. A Möbius-transzformációk elnevezését illetően a szakirodalom nem egységes.
Vannak olyan szakkönyvek, amelyekben csak az irányítástartó leképezésekre használják
a Möbius-transzformáció nevet, továbbá ezzel összhangban a Möbius-csoport megnevezés
nem az egész inverzív csoportot illeti, hanem csak a 2 indexű irányítástartó részcsoportot.

5.4. Körsorok az euklideszi síkon

Az euklideszi sík olyan körrendszereit vizsgáljuk, amelyekben bármely két különböző kör
hatványvonala ugyanaz. Ezért ebben a szakaszban a d = 2 esetre szorítkozunk. Az
egységes szóhasználat kedvéért koncentrikus (és különböző) körök esetén az üres halmazt
tekintjük a két kör hatványvonalának.

5.4.1. Példák. Az alábbi körrendszerek mindegyikében bármelyik két különböző kör
hatványvonala nyilvánvalóan azonos:

• koncentrikus körök tetszőleges rendszere;

• valamely közös pontjukban egymást érintő körök tetszőleges rendszere;

• a sík valamely két rögzített pontján áthaladó körök tetszőleges rendszere.
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5.4.2. Példa. Rögzítsünk az E síkon két különböző pontot, A-t és B-t. Ha az 〈A,B〉
egyenes két további pontja, P és Q, egymás inverzei az [A,B] átmérőjű körre nézve, akkor
a [P,Q] átmérőjű kört Apollóniosz-féle körnek nevezzük az A és B alappontokra vonat-
kozóan. (Könnyen látható, hogy egy kör akkor és csak akkor Apollóniosz-kör az A, B
alappontokra vonatkozóan, ha A és B egymás inverzei a körre nézve.) Ha r = ρ(A,B)/2,
akkor az [A,B] szakasz felezőpontjának bármelyik Apollóniosz-körre vonatkozó hatványa
nyilván r2-tel egyenlő, ezért bármelyik két Apollóniosz-kör hatványvonala ugyanaz az egye-
nes, mégpedig A és B felező merőlegese.

Megjegyzések. (1) Legyen X a [P,Q] átmérőjű, O középpontú Apollóniosz-kör P -től
és Q-tól különböző pontja. Az OBX háromszög és az OXA háromszög hasonló vol-
tát felhasználva elemi szögszámolással igazolható, hogy az 〈X,P 〉 és 〈X,Q〉 egyenesek
felezik az 〈X,A〉 és 〈X,B〉 egyenesek közti szögeket. Ezért a szögfelezőtétel alapján a
ρ(X,A)/ρ(X,B) függvény konstans, amikor az X pont egy Apollóniosz-körön fut. Ennek
a hányadosnak bármely előírt pozitív és 1-től különböző értékéhez egy-egy Apollóniosz-
kör tartozik. Egyesítésük kitölti a síkot az A és a B pont, valamint a felező merőleges
kivételével.

(2) Az egyszerűbb szóhasználat érdekében az 5.1.16. Tételt megelőző megjegyzéssel össz-
hangban a továbbiakban zérus sugarú körnek tekintjük, pontkörnek nevezzük, és a körök
közé soroljuk az egyetlen pontból álló alakzatokat is. Úgy tekintjük, hogy a pontkörön
áthaladó egyenes vagy kör érinti a pontkört, és ugyanakkor merőlegesen is metszi.

5.4.3. Definíció (Körsor). Az euklideszi síkon az alábbi négy típusba tartozó, körökből
és esetleg egyenesekből, pontokból álló halmazrendszereket nevezzük körsornak:

– koncentrikus körsor: valamely pont mint középpont körüli összes kör alkotta rend-
szer, beleértve a közös középpontot is mint pontkört;
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– érintkező körsor: egy egyenesből, egy rajta megadott pontból, és az egyenest ebben
a pontban érintő összes körből álló rendszer;

– metsző körsor: két rögzített ponton áthaladó összes körből és egyenesből álló rend-
szer;

– Apollóniosz-féle körsor: két rögzített pontból, a felező merőlegesükből, és a két pont-
hoz mint alappontokhoz tartozó összes Apollóniosz-körből álló rendszer.

Világos, hogy egy körsorból két kört (akár pontkört) tetszőlegesen kiválasztva ezek hat-
ványvonala ugyanaz, és a nem koncentrikus esetekben ez a hatványvonal a körsor egyetlen
egyenese. Bármely körsor lefedi a síkot, továbbá a sík valamely pontja a körsornak vagy
egyetlen tagjához tartozik hozzá, vagy az összes tagjához hozzátartozik. Az utóbbi eset-
ben a szóban forgó pontot a körsor tartópontjának nevezzük. A metsző körsornak két, az
érintkező körsornak egy tartópontja van, a többi körsornak nincsen tartópontja. A kör-
sorhoz tartozó körök középpontjai nyilván kollineárisak, és a nem koncentrikus esetekben
semelyik két középpont nem eshet egybe.

5.4.4. Definíció (Merőleges körsorok). Két körsort merőlegesnek mondunk, ha az
egyik körsor bármelyik tagja merőlegesen metszi a másik körsor bármelyik tagját.

Például két olyan érintkező körsor, amelyek hatványvonala merőleges és tartópontja kö-
zös, nyilvánvaló módon merőleges körsorok. Ettől különböző példával szolgál alább az
5.4.6. Állítás.

5.4.5. Lemma. Ha egy K kör vagy egyenes egy K körsor két különböző tagjára merőleges,
akkor K a K összes tagjára merőleges.

Bizonyítás: Ha K koncentrikus körsor, akkor 5.1.17. alapjánK csak egyenes lehet. A merő-
legesség ez esetben azt jelenti, hogy a K egyenesnek át kell haladnia a közös középponton,
és így K valóban merőleges a körsor összes tagjára.

A továbbiakban feltesszük, hogy K nem koncentrikus körsor. Ha K egyenes, akkor a
merőlegességi feltevés miatt vagy két középpont is illeszkedik rá, vagy pedig áthalad egy
középponton és merőleges a hatványvonalra. Mindkét esetben K csak a középpontokat
felfűző egyenes lehet, amely K összes tagjára merőleges.
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A továbbiakban feltehetjük tehát, hogy K kör (pontkört is megengedve). Az 5.1.17. Lem-
mát alkalmazzuk, amely nyilván a zérus sugarú esetekben is érvényes. A lemmából követ-
kezik, hogyK középpontja a körsor hatványvonalára illeszkedik. Ekkor perszeK merőleges
magára a hatványvonalra, továbbá újra 5.1.17 alkalmazásával nyerjük, hogy merőleges a
körsor összes körére is (a pontköröket is közéjük értve).

5.4.6. Állítás. Legyen A és B két különböző pont a síkon. Ekkor az A, B tartópontú
metsző körsor és az A, B alappontokhoz tartozó Apollóniosz-féle körsor merőleges körso-
rok.

Bizonyítás: A metsző körsor bármelyik tagja merőlegesen metszi az Apollóniosz-féle körsor
két pontkörét. Innen 5.4.5 alapján következik az állítás.

5.4.7. Lemma. Legyen adott a síkon két nem koncentrikus kör, K és L. Ekkor a mind
K-t, mind L-et merőlegesen metsző körök és az egyetlen ilyen egyenes együtt körsort
alkotnak.

Bizonyítás: Legyen H a két adott kör hatványvonala. Ha valamely kör K-t is és L-et is
merőlegesen metszi, akkor 5.1.17 alapján középpontja illeszkedik H-ra.

Ha K és L érintkezik, akkor a mindkettőjüket merőlegesen metsző körök (és az egyetlen
ilyen egyenes) nyilvánvaló módon azt az érintkező körsort alkotják, amelynek a hatványvo-
nala a K és L középpontját összekötő egyenes, pontköre pedig K és L érintkezési pontja.

Tegyük fel most, hogy K és L metszik egymást az A és B pontokban, ekkor A,B ∈ H.
Ha M olyan kör, amely merőlegesen metszi K-t és L-et, akkor 5.2.2.(5) alapján az M -
re vonatkozó inverzió K-t is és L-et is önmagába viszi, és ezért felcseréli A-t és B-t (és
így a középpontja H-ra illeszkedik). Ebből az 5.2.9. Állítást alkalmazva kapjuk, hogy az
[A,B] átmérőjű kör merőlegesen metszi M -et. Ezért M az A, B alappontokhoz tartozó
Apollóniosz-körök egyike. Másrészt 5.4.6 miatt ennek az Apollóniosz-féle körsornak mind-
egyik tagja merőlegesen metszi K-t és L-et, tehát a kérdéses körök (és egyenes) valóban
körsort alkotnak.

Ha K ∩ L = ∅, akkor a H hatványvonal mindkét körnek a külsejében fekszik. Legyen P
a H-nak az a pontja, amely kollineáris a két középponttal, ekkor P hatványa is pozitív
K-ra és L-re vonatkozóan. Tekintsük azt a P középpontú M kört, amelynek a sugara
ennek a hatványnak a négyzetgyöke, és legyen A és B ennek a körnek a két metszéspontja
a K és L középpontját összekötő egyenessel. Ekkor 5.1.17 szerint az [A,B] átmérőjű
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kör merőlegesen metszi K-t és L-et, így 5.2.2.(5)-re hivatkozva következik, hogy K és L
Apollóniosz-körök az A, B alappontokra vonatkozóan. Ezért minden olyan kör, amely
K-t és L-et merőlegesen metszi, 5.4.5 miatt áthalad A-n és B-n is, azaz hozzátartozik az
A, B tartópontú metsző körsorhoz. Továbbá megfordítva, 5.4.6 miatt ennek a körsornak
minden tagja merőlegesen metszi K-t és L-et, tehát a szóban forgó körök (és az 〈A,B〉
egyenes) most is körsort alkotnak.

5.4.8. Tétel. Ha a síkon tetszőlegesen adott két különböző kör, akkor egyértelműen létezik
olyan körsor, amelyhez mindkettő hozzátartozik.

Bizonyítás: Akár koncentrikus, akár egymást metsző, akár érintkező körökről van szó, a
tétel állítása magától értetődő. Csak azzal az esettel kell foglalkoznunk, amikor a két adott
körnek nincs közös pontja és nem is koncentrikusak.

Alkalmazzuk az 5.4.7. Lemmát a két adott körre, és válasszunk ki két kört, K-t és L-et a
lemma által származtatott körsorból. Ez a két kör nem lehet koncentrikus (hiszen létezik
mindkettőt merőlegesen metsző kör), ezért K-ra és L-re alkalmazhatjuk újra az 5.4.7. Lem-
mát. Az így kapott körsorhoz nyilván mindkét eredetileg adott kör hozzátartozik.

Bármely, a két adott kört magában foglaló körsort tekintünk is, 5.4.5 miatt annak minden
tagját K is és L is merőlegesen metszi. Ezért 5.4.7 alkalmazásával adódik, hogy csak
egyetlen ilyen körsor létezik.

Megjegyzés. Mind az 5.4.7. Lemma, mind az 5.4.8. Tétel igaz marad, ha a két kör egyike
helyett egyenes szerepel. Erről a bizonyítások csekély, értelemszerű módosításával könnyen
meggyőződhetünk.

Bár a körsorokat „egyenként”, a geometriai kép leírása útján értelmeztük, nevezetes tény,
hogy egységes eljárásokkal is származtathatók. Az 5.4.8. Tétel is erre utal, hiszen levonhat-
juk azt a következtetést belőle, hogy a körsorok pontosan a maximális olyan körrendszerek
a síkon (a hatványvonallal együtt, amennyiben az nem üres), amelyekben bármely két kör
hatványvonala ugyanaz. A következő szakaszban olyan egységes származtatási lehetőséget
tisztázunk, amely azt is megmutatja, miért az inverzív geometria keretei között érdemes
a körsorokat tárgyalni. Ha a körsor tagjait analitikusan, tehát egyenletükön keresztül
adnánk meg, más jellegű egységes származtatásukhoz juthatnánk. Ezt később általáno-
sabban fogjuk megvizsgálni a projektív geometria keretei közt.

5.5. Körsorok az inverzív geometriában

A továbbiakban E háromdimenziós euklideszi teret jelöl. Gömbi körsorokat értelmezünk
az E-beli gömbökön, és megvizsgáljuk kapcsolatukat a síkbeli körsorokkal.

5.5.1. Definíció (Síksor). A háromdimenziós euklideszi tér síkjainak egy S rendsze-
rét síksornak nevezzük, ha vagy egy közös egyenest tartalmazó összes síkról, vagy pedig
valamely síkkal párhuzamos összes síkról van szó. Az első esetben S metsző síksor, a
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másodikban párhuzamos síksor. Metsző síksor esetében a közös egyenest a síksor tartó-
egyenesének nevezzük.

Bármely síksor egyesítése az egész tér. A tér bármely két különböző síkja belefoglalható
egy általuk egyértelműen meghatározott síksorba.

5.5.2. Definíció (Gömbi körsor). LegyenG ⊆ E gömb, és S síksor E-ben. AG gömbön
gömbi körsornak nevezzük S nyomát, azaz az S|G = {S∩G : S∩G 6= ∅} halmazrendszert.

Nyilván S|G körökből, köztük 0, 1 vagy 2 pontkörből áll aszerint, hogy S-nek hány eleme
érinti G-t. Az S|G gömbi körsor tartópontjának nevezzük az A ∈ G pontot, ha A az S
mindegyik eleméhez hozzátartozik.

Ha S párhuzamos síksor, akkor S|G-nek nincs tartópontja, metsző síksor esetén pedig a
tartópontok száma 0, 1 vagy 2 lehet aszerint, hogy S tartóegyenesének hány közös pontja
van G-vel.

A gömbi körsort elliptikusnak nevezzük, ha nincs tartópontja, parabolikusnak, ha egy,
illetve hiperbolikusnak, ha két tartópontja van.

A parabolikus gömbi körsorok a tartópontban érintkező körökből állnak, és a körök közös
érintője a körsort kimetsző síksor tartóegyenese. Adott gömbön bármely két parabolikus
körsor egybevágó. Egy hiperbolikus gömbi körsor a két tartóponton áthaladó, a gömbfe-
lületen fekvő összes körből áll.

5.5.3. Definíció (Konjugált síksorok). Legyen G ⊆ E rögzített gömb. Az S, T síkso-
rokat konjugált síksoroknak mondjuk G-re vonatkozóan, ha az alábbi két eset valamelyike
fennáll:

– S és T közül az egyiknek két tagja érinti G-t, a másiknak pedig a tartóegyenese ezen
a két érintési ponton áthalad, illetve

– mind S, mind T tartóegyenese érinti G-t ugyanabban a pontban, és ott ez a két
egyenes merőlegesen metszi egymást.

Világos, hogy a síksorok konjugáltsága szimmetrikus reláció, és hogy bármely síksornak
egyértelműen létezik konjugált párja.

5.5.4. Definíció (Konjugált gömbi körsorok). A G ⊆ E gömbön két gömbi körsort
konjugáltnak mondunk, ha az őket előállító síksorok konjugáltak G-re vonatkozóan.

Ha két gömbi körsor konjugált, akkor az egyiknek a pontkörei a másiknak tartópontjai,
és viszont. Parabolikus gömbi körsor konjugáltja is parabolikus, elliptikus gömbi körsor
konjugáltja hiperbolikus (és viszont).

5.5.5. Lemma. Konjugált gömbi körsorokból egy-egy kört tetszőlegesen választva azok
merőlegesen metszik egymást.

Bizonyítás: Legyen a két gömbi körsor S|G és T |G, ahol S és T konjugált síksorok G-
re nézve. Ha S|G és T |G parabolikusak, akkor a tétel állítása magától értetődő, hiszen
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a közös tartópontban a két szóban forgó kör érintője a konjugáltság definíciója folytán
merőleges.

Tegyük fel most, hogy a két gömbi körsor közül az egyik elliptikus, a másik hiperbolikus,
legyen például S|G elliptikus. Válasszunk egy-egy kört belőlük: legyen K ∈ S|G és
L ∈ T |G. Feltehetjük, hogy K nem pontkör, hiszen akkor a merőlegesség automatikusan
igaz. Ekkor a K kör elválasztja egymástól S|G két pontkörét, A-t és B-t, amelyeken L
áthalad. Ezért K és L metszik egymást; legyen P az egyik metszéspontjuk.

Vegyük észre, hogy ha L főkör, a síkjára mindkét síksor szimmetrikusan áll, és ezért K
is szimmetrikus erre a síkra. Ekkor pedig a két kör nyilván merőleges. A továbbiakban
feltesszük, hogy L nem főkör, és ezért vizsgálhatjuk a hozzá tartozó érintőkúpot.

A TAG és TBG érintősíkok az S síksorhoz tartoznak. Ha párhuzamosak (azaz A és B
átellenes pontok a gömbön), akkor T |G csupa főkörből áll, ezért ezzel az esettel nem kell
foglalkoznunk. Tegyük fel tehát, hogy TAG és TBG metszik egymást az S síksor tartóegye-
nesében. Az L-hez tartozó érintőkúpnak az A, illetve B ponton áthaladó alkotója benne
fekszik TAG-ben, illetve TBG-ben, ezért az érintőkúp C csúcsa rajta van S tartóegyenesén.
Emiatt C benne van a K kör síkjában. Az érintőkúp 〈C,P 〉 alkotója a TPG érintősík-
ban fekszik, ezért érinti a K kört a P pontban. Az érintőkúp forgásszimmetriája miatt
bármelyik alkotó merőlegesen metszi az L kört, ezért a P pontban K merőleges L-re.

5.5.6. Tétel. A G gömb bármely Möbius-transzformációja a gömbi körsort gömbi körsor-
ba képez; mégpedig elliptikust elliptikusba, parabolikust parabolikusba, és hiperbolikust
hiperbolikusba.

Bizonyítás: A hiperbolikus gömbi körsorok a két tartóponton áthaladó összes gömbi körből
állnak, ezért a Möbius-transzformációk bijektivitásából és körtartó voltából a tétel állítása
azonnal adódik.

Bármely parabolikus körsor megadható mint egy gömbi kört egy kiszemelt pontjában
érintő összes gömbi körből álló rendszer, ezért az eddigi tulajdonságokon kívül a Möbius-
transzformációk érintkezéstartását használva parabolikus körsor esetére is közvetlenül kap-
juk a tételt.

Ha G-n adott egy K elliptikus gömbi körsor és egy µ ∈M gömbi Möbius-transzformáció,
akkor tekintsük K konjugáltját, az L hiperbolikus gömbi körsort. Az 5.5.5. Lemma szerint
K elemei merőlegesen metszik L minden elemét. Tudjuk, hogy µ az L-et hiperbolikus
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gömbi körsorba viszi. A Möbius-transzformációk körtartó és szögtartó bijekciók, ezért
µ(K) elemei az µ(L) minden tagját merőlegesen metsző körök, amelyek együtt lefedik
G-t. Ezek a körök pontosan a µ(L) hiperbolikus gömbi körsor konjugáltját alkotják, azaz
egy elliptikus gömbi körsort.

Az 5.5.5. Lemma segítségével tisztázni tudjuk a gömbi körsorok, illetve a síkbeli körsorok
és sugársorok között fennálló kapcsolatot is. A szóhasználat egyszerűsítése végett az euk-
lideszi sík helyett annak inverzív bővítését használjuk. Mostantól úgy tekintjük, hogy az
euklideszi síkon adott körsorok és sugársorok esetében a ∞ pont hozzátartozik az összes
szóban forgó egyeneshez, továbbá azokban az esetekben, amikor a körsornak nincs egyenes
tagja, a ∞ pontot a körsorhoz tartozó pontkörnek tekintjük. Ezáltal bármely körsor és
bármely sugársor lefedi az inverzív síkot.

Tekintsünk most egy v : G→ H+ sztereografikus vetítést, ahol H az E euklideszi tér egy
síkja. Jelöljük O-val a v vetítés pólusát G-n.

5.5.7. Tétel. A síkbeli körsorok és sugársorok pontosan a gömbi körsorok sztereografikus
vetületei. Ha K gömbi körsor G-n, akkor K sztereografikus vetülete

– koncentrikus körsor, ha K elliptikus és O az egyik pontköre,

– Apollóniosz-féle körsor, ha K elliptikus és O nem a pontkörök egyike,

– párhuzamos sugársor, ha K parabolikus és O a tartópontja,

– érintkező körsor, ha K parabolikus és O nem a tartópontja,

– metsző sugársor, ha K hiperbolikus és O az egyik tartópontja, illetve

– metsző körsor, ha K hiperbolikus és O nem a tartópontok egyike.

Bizonyítás: Először meggondoljuk, hogy ha K gömbi körsor G-n, akkor v(K) olyan körsor,
illetve sugársor a H+ síkban, amilyent a tétel állít. Azokban az esetekben, amikor K
hiperbolikus vagy parabolikus, akkor ez közvetlenül következik abból, hogy v bijektív,
köröket körökbe vagy egyenesekbe visz, és érintkezéstartó. Ha pedig K elliptikus, akkor
5.5.6 bizonyításának mintájára felhasználjuk K konjugáltját, az L hiperbolikus gömbi
körsort, és v szögtartására hivatkozva látjuk, hogy v(K) a v(L) minden tagjára merőleges
körökből és egyenesekből áll. Miután v(L)-ről már tudjuk, hogy metsző sugársor vagy
metsző körsor, ebből következik, hogy v(K) koncentrikus vagy Apollóniosz-féle körsor,
mégpedig aszerint, hogy O pontköre vagy sem v(K)-nak.

Meg kell még gondolnunk, hogy bármely H+-beli körsor vagy sugársor előáll valamely
G-n fekvő gömbi körsor sztereografikus vetületeként. Ez az előzőhöz hasonló okoskodással
történhet: a koncentrikus körsortól és az Apollóniosz-féle körsortól különböző esetekben
a sztereografikus vetítés körtartó és érintkezéstartó voltából rögtön adódik az állítás, a
fennmaradó két esetben pedig a konjugált sugársorra, illetve körsorra való áttéréssel és a
szögtartásra hivatkozással készen vagyunk.

c© Moussong Gábor, ELTE www.tankonyvtar.hu

http://www.tankonyvtar.hu

