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Alkalmazzuk a Minkowski-tér 〈 , 〉 bilineáris függvényét a két bal oldalra, illetve a két jobb
oldalra, ebből, felhasználva, hogy 〈a,u〉 = 〈a,v〉 = 0, a

〈b , c〉 = ch b ch c 〈a , a〉 + sh b sh c 〈u ,v〉

formulát kapjuk, ami 〈b, c〉 = − ch a, 〈a, a〉 = −1, és 〈u,v〉 = cosα alapján a tétel
állításával egyenértékű.

Mivel a modellek közti Φ és Ψ izomorfizmusok minden releváns struktúraelemet (altereket,
távolságot, szöget) megőriznek, a koszinusztétel mindegyik modellben érvényes. Ezzel
beláttuk a 10.1.16-ban kimondott projektív modellbeli változatot is, és annak legfontosabb
következményét, a 10.1.17.(1) háromszög-egyenlőtlenséget.

10.3.22. Következmény. A 10.1.13-ban, 10.2.9-ben és 10.3.12-ben definiált ρp, ρk, il-
letve ρh távolságfüggvények (egymással izometrikus) metrikus térré teszik a d-dimenziós
hiperbolikus geometria modelljeit.

Megjegyzés. A hiperbolikus koszinusztétel csak akkor érvényes a 10.3.21-beli alakban,
ha a háromszög oldalainak hosszát a természetes távolságmérés szerint adjuk meg. Ha
rögzítünk egy pozitív λ arányossági tényezőt, és a tér természetes metrikája helyett annak
λ-szorosát használjuk (azaz a természetes távolságegység helyett annak (1/λ)-szorosát
választjuk a távolságmérés egységének), akkor a koszinusztétel alakja az új távolságmérés
értelmében a, b, c oldalhosszakkal megadott háromszög esetében nyilván
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lesz. Hasonló jelenséget tapasztaltunk a gömbi trigonometria formuláival kapcsolatban is.
A 0.3. szakasz végén tett megjegyzések alapján ez a λ konstans olyasféle szerepet játszik a
hiperbolikus geometriában, mint az alapgömb sugara a gömbi geometriában. A gömbi és a
hiperbolikus trigonometriai formulák közti szorosabb kapcsolatra később még visszatérünk
(l. 11.3).

10.4. A hiperbolikus tér

10.4.1. Definíció (Hd). A d-dimenziós hiperbolikus geometria alaptere számára beve-
zetjük a modell választásától független Hd jelölést. Hd tehát azt a metrikus teret jelöli,
amelyről a 10.3.21. Következmény szól, vagyis a természetes távolságméréssel ellátott hi-
perbolikus teret.

A Hd hiperbolikus tér (ellentétben az euklideszi, illetve gömbi geometriában használatos
Rd, Sd jelölésekkel) nem konkrét halmazt, hanem csupán egy izometria erejéig meghatá-
rozott metrikus teret jelent.
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A Hd metrikus tér egyértelműen meghatározza a hiperbolikus geometria teljes struktúrá-
ját: egyrészt a 10.1.17.(1) szigorú háromszög-egyenlőtlenség alapján a metrikából kikövet-
keztethető, hogy mely ponthármasok kollineárisak, és ezen keresztül az alterek meghatá-
rozhatók, másrészt a 10.1.18. Tétel szerint a tér kongruenciáit az izometriák szolgáltatják.
Ha k ≤ d és M ⊆ Hd tetszőleges k-dimenziós hiperbolikus altér, akkor M az örökölt
metrikával Hk egy izometrikus példánya.

Amikor a hiperbolikus tér tulajdonságait vizsgáljuk, az általánosság csorbítása nélkül bár-
melyik modell választásával konkréttá tehetjük a Hd teret.

A Hd hiperbolikus tér I(Hd) izometriacsoportját is valamely konkrét modell kiválasztá-
sa azonosítja az előző szakaszokban tárgyalt transzformációcsoportok valamelyikével. A
10.1.18. Tétel alapján a „kongruencia”, „izometria”, „egybevágóság” kifejezések Hd eseté-
ben ugyanazokat a transzformációkat jelentik, úgyhogy a továbbiakban ezeket általában
egységesen izometriának nevezzük. Ez alól kivétel a két-, illetve háromdimenziós eset,
ahol a klasszikus geometria szóhasználatához igazodva inkább az egybevágóság kifejezést
használjuk.

A projektív és a konform modellek konstrukciójában döntő szerepet játszottak a modell
végtelen távoli pontjai, és a modell ideális határa, amelyet a végtelen távoli pontok alkot-
nak. A 10.1.19. Definíció mintájára a Hd hiperbolikus tér ideális határát ∂Hd-vel, a tér
Hd ∪ ∂Hd lezárását pedig Hd-sal jelöljük. A ∂Hd ideális határ természetes struktúrája
a (d− 1)-dimenziós inverzív geometria, amelyben Möbius-transzformációkat indukálnak a
tér izometriái. A struktúra természetessége itt azt jelenti, hogy nem függ attól, hogyan
azonosítjuk a Hd teret egy konkrét modellel.

10.4.2. Definíció (Irányítástartás és -váltás). A hiperbolikus tér izometriáinak irányí-
tástartó, illetve irányításváltó voltát értelmezzük. Az egydimenziós esetben a hiperbolikus
egyenes az euklideszi egyenessel izometrikus, ezért itt az euklideszi egyenesre vonatkozó
definíciót alkalmazzuk. Ha pedig d ≥ 2, akkor a konform modellekre és az I(Hd) ∼=Md−1

izomorfiára hivatkozunk. A Möbius-transzformációk körében 5.3.12–5.3.14-ben értelmez-
tük az irányítástartás és -váltás fogalmát. Ennek alapján azt mondjuk, hogy Hd egy
izometriája irányítástartó, illetve irányításváltó, ha a tér ideális határán általa indukált
Möbius-transzformáció az.

Az irányítástartó izometriák 2 indexű részcsoportot alkotnak az I(Hd) csoportban, ezt a
részcsoportot I+(Hd)-vel jelöljük. Az euklideszi szóhasználathoz hasonlóan az irányítás-
tartó izometriákat a hiperbolikus geometriában is mozgásoknak nevezzük. I+(Hd) a tér
mozgáscsoportja.

A hipersíkra vonatkozó tükrözések irányításváltók, hiszen az ideális határon inverziót lé-
tesítenek. Tudjuk 10.1.10.(1)-ből, hogy a tükrözések generálják az I(Hd) izometriacsopor-
tot, ezért egy izometria pontosan akkor irányítástartó, ha páros sok tükrözés szorzataként
állítható elő.

A hiperboloidmodell tükrözéseit 10.3.11 szerint származtató q-ortogonális lineáris szim-
metriák −1 determinánsúak. A paritással kapcsolatos fenti észrevétel alapján tehát a
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hiperboloidmodell valamely izometriája pontosan akkor irányítástartó, ha az azt reprezen-
táló pozitív Lorentz-transzformáció determinánsa 1. Ezek a transzformációk a 2 indexű
SO+(q) részcsoportot alkotják a pozitív Lorentz-transzformációk O+(q) csoportjában. Így
tehát I+(Hd) ∼= SO+(d, 1).

A hiperbolikus terek között történeti szempontból a d = 3 esetnek, azaz a H3 térnek azért
van kiemelkedő jelentősége, mert ez olyan geometriai rendszer, amelyben a klasszikus
euklideszi tér alapfogalmai értelmezve vannak, és ezekre az euklideszi tér axiómái a pár-
huzamossági axióma híján mind érvényesek, maga a párhuzamossági axióma pedig nem.
A tizenkilencedik század második felében Felix Klein ennek a modellnek a (projektív geo-
metrián alapuló) konstrukciójával bizonyította be, hogy a párhuzamossági axiómát nem
lehet levezetni a többi axiómából. Ezzel lezárta a „parallelák problémájának” évezredes
történetét, amelyben Klein munkáját évtizedekkel megelőzve Bolyai és Lobacsevszkij már
megtették a hiperbolikus geometria axiomatikus kiépítésének döntő lépéseit, és az elmé-
let sok alapvető tételét kidolgozták. Ennek a szakasznak a hátralevő részében vázlatosan
átgondoljuk az axiómák teljesülését a H3 térben.

Vegyük sorra először a klasszikus euklideszi geometria alapfogalmait úgy, ahogyan azokat
a 0.1. szakaszban tárgyalt felépítésben bevezettük. Használjuk a háromdimenziós hiperbo-
likus térgeometria projektív modelljét, és rendre tisztázzuk, miféle természetes jelentéssel
bírnak az alapfogalmak ebben a modellben.

Az E és S halmazrendszereket, azaz az egyenesek és a síkok rendszerét a 10.1.1. Definíció
adja meg mint hiperbolikus egyeneseket és síkokat.

AzR elválasztási relációnak a valós egyenes geometriájából származó természetes jelentése
van, hiszen a modellbeli hiperbolikus egyenesek valódi nyílt intervallumok a befoglaló valós
projektív tér egyenesein.

A ≡ egybevágósági relációt a projektív modell 10.1.3-ban definiált kongruenciái természe-
tes módon származtatják: két szakasz, illetve két szögtartomány egybevágó, ha a modell
alkalmas kongruenciája az egyiket a másikra képezi.

Tekintsük most a klasszikus euklideszi geometria axiómáit. Ezek túlnyomó részéről, ne-
vezetesen az (I1)–(I7) illeszkedési axiómákról, az (R1)–(R4) rendezési axiómákról és az
(F ) folytonossági axiómáról magától értetődő, hogy érvényesek a projektív modellben. A
modell alaphalmaza ugyanis (a koordináták alkalmas megválasztásával) az R3 koordiná-
tatér konvex nyílt részhalmaza, és könnyen ellenőrizhető módon ez már elegendő ahhoz,
hogy az ezekben az axiómákban megfogalmazott tulajdonságok R3-ból átöröklődjenek az
alaphalmazra.

Az egybevágósági axiómák közül (E1), (E3) és (E4) rögtön következik a kongruenciák
csoportjának erős tranzitivitási tulajdonságaiból (10.1.9, 10.1.10.(2)), (E2) pedig a távol-
ságmérés tulajdonságaiból (10.1.12).

Végül nyilvánvaló, hogy a (P ) párhuzamossági axióma nem érvényes a modellben, ahogyan
azt már rögtön a 10.1.1. Definíció után megjegyeztük.
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Ezekből az észrevételekből az is következik, hogy a hiperbolikus sík- és térgeometriában
mindazok a fogalmak értelemmel bírnak, és mindazok a tételek érvényesek, amelyeket a
klasszikus euklideszi geometria axiómáiból a párhuzamossági axióma felhasználása nélkül
lehet levezetni. Az elemi sík- és térgeometria jelentős része ilyen. Bolyai nyomán ezeket
„abszolút” fogalmaknak és tételeknek nevezzük. Például az abszolút geometria körébe
tartozó tény, hogy a háromszög belső szögfelezői egy ponton haladnak át, vagy hogy körhöz
külső pontból egyenlő hosszú érintőket lehet húzni. Az abszolút geometriai fogalmak és
tételek nem csupán a H2 és H3 terekre vonatkozóan, hanem nyilván a magasabb dimenziós
hiperbolikus tér két-, illetve háromdimenziós altereiben is ugyanúgy érvényesek.

Megjegyzés. Mindaz, amit a hiperbolikus térről ebben a szakaszban megállapítottunk,
érvényes volna akkor is, ha Hd-t nem a természetes metrikával, hanem annak valami-
lyen pozitív konstansszorosával látnánk el. Ennek a konstansnak a megválasztása csak a
konkrét számolásokat, nevezetesen a hiperbolikus geometria bizonyos képleteinek alakját
befolyásolja (l. 11.3).

11. A hiperbolikus sík

A hiperbolikus geometria különös vonásai, az euklideszi geometriától eltérő jellegzetességei
már a kétdimenziós esetben markánsan megmutatkoznak. Ezért először a hiperbolikus
síkgeometriával, azaz a H2 metrikus tér tulajdonságaival foglalkozunk.

11.1. Párhuzamosság, sugársorok, ciklusok

A hiperbolikus sík illeszkedési struktúráját az egyenesek rendszere alkotja. Ebben a sza-
kaszban az egyenesek kölcsönös helyzetével kapcsolatos fogalmakat tisztázzuk, ami elvezet
bizonyos nevezetes síkgörbék, az úgynevezett ciklusok definíciójához.

11.1.1. Definíció (Metsző, párhuzamos, ultraparallel egyenesek). Legyen L és
M két különböző egyenes a hiperbolikus síkon. A projektív modellt használva tekintsük
a projektív sík 〈L〉 és 〈M〉 egyeneseit, ezek metszik egymást a projektív sík valamely A
pontjában. Aszerint, hogy az A pont a modell alaphalmazát határoló kúpszelet belső
pontja, illeszkedik rá, vagy külső pontja, mondjuk L-et és M -et metsző, párhuzamos,
illetve ultraparallel egyeneseknek.
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Bizonyos esetekben (például a tranzitivitás kérdésében, vagy később a sugársorok szár-
maztatásakor) kényelmi okokból tekinthetünk két egybeeső egyenest is akár metszőnek,
akár párhuzamosnak, akár ultraparallelnek.

Ha két egyenesnek nincs közös pontja H2-ben, akkor vagy párhuzamos, vagy ultraparallel
egyenesekről van szó. Akkor és csak akkor párhuzamosak, ha az egyik végtelen távoli
pontjuk közös.

Könnyen látható, hogy az egyenesek párhuzamossága – az euklideszi geometriától eltérő
módon – nem tranzitív reláció. Miután a párhuzamosság kérdésében a két szóban forgó
egyenesnek csak egy-egy végtelen távoli pontja játszik szerepet, kézenfekvő módon lehet
a párhuzamosság fogalmát akár irányított egyenesek, akár félegyenesek között értelmezni,
hiszen az egyenes irányítása, illetve a félegyenes kiválasztása kijelöli az egyenes két vég-
telen távoli pontja közül az egyiket. Nyilvánvaló módon az irányított egyenesek, illetve a
félegyenesek körében definiált párhuzamosság már ekvivalenciareláció lesz. Az ekvivalen-
ciaosztályok bijektív kapcsolatban állnak ∂H2 elemeivel.

11.1.2. Állítás. A hiperbolikus síkon két különböző egyenes akkor és csak akkor ultra-
parallel, ha létezik olyan egyenes, amely mindkettőre merőleges. Ezt a harmadik egyenest
az első kettő egyértelműen meghatározza.

Bizonyítás: Használjuk a projektív modellt, és legyen L és M a két szóban forgó egyenes.
A merőlegesség projektív modellbeli definíciója (10.1.6) alapján ahhoz, hogy egy további
N egyenes merőleges legyen L-re is és M -re is, az 〈N〉 projektív egyenesnek át kell haladnia
mind 〈L〉, mind 〈M〉 pólusán.

Mivel ez a két pont különböző, a keresett projektív egyenes egyértelműen létezik. Csak az
kérdéses, hogy ez az egyenes hiperbolikus egyenest állít-e elő, azaz belemetsz-e a modellbe.
Ez akkor és csak akkor van így, ha a pólusa a határoló kúpszelet külső pontja. Ez a pólus
a polaritás illeszkedéstartása (9.2.4.(2)) miatt 〈L〉 ∩ 〈M〉, amely akkor és csak akkor külső
pont, ha L és M definíció szerint ultraparallel.

Megjegyzés. A 11.1.2-beli unicitási tulajdonság rögtön maga után vonja, hogy a hiperbo-
likus síkon nem létezik téglalap, azaz olyan négyszög, amelynek négy derékszöge van.

Két egyenes kölcsönös helyzetét a pontjaik közti távolságok segítségével is jellemezni lehet.
Ennek tisztázásához a hiperboloidmodell apparátusát célszerű alkalmazni. A modell két-
dimenziós változatát használjuk, amelynek alaphalmaza a Z félhiperboloid a háromdimen-
ziós W Minkowski-térben. Az egyeneseket itt normálvektor segítségével is megadhatjuk:
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ha a V ≤ W időszerű altér állítja elő az L = V ∩Z egyenest, akkor v ∈ W , V = v⊥ esetén
v-t az L egyenes normálvektorának is tekinthetjük.

11.1.3. Lemma. Legyen a v egységvektor az L egyenes normálvektora a hiperboloidmo-
dellben. Ekkor bármely x ∈ Z pont távolsága az L egyenestől

ρh
(
x, L

)
= ch−1

(
1 + 〈x,v〉2

)
.

Bizonyítás: Tudjuk (l. 10.1.17.(2)), hogy az L egyenes pontjai közül az x-ből L-re bocsátott
merőleges egyenes döféspontja van x-hez a lehető legközelebb. A hipersíkra vonatkozó
tükrözés 10.3.11-beli formulájából következik, hogy ez a pont x− 〈x,v〉v alakban áll elő.
A két pont távolsága ch−1

(
− 〈x,x− 〈x,v〉v〉

)
= ch−1

(
1 + 〈x,v〉2

)
.

11.1.4. Tétel

(1) Legyen L és M két egyenes a hiperbolikus síkon. Távolodjon egy M -en mozgó pont
minden határon túl az M egyenes egyik, A-val jelölt végtelen távoli pontja felé.
Ekkor a mozgó pontnak az L egyenestől mért távolsága 0-hoz tart, ha A az L-nek is
végtelen távoli pontja, egyébként pedig végtelenhez tart.

(2) A hiperbolikus síkon két párhuzamos egyenesnek mint a H2 metrikus térben fekvő
ponthalmazoknak a távolsága zérus. Két különböző ultraparallel egyenes távolsága
pozitív, és a közös merőlegesnek a két egyenes közé eső szakaszával egyenlő.

Bizonyítás: (1) A hiperboloidmodellben legyen az L egyenes a v egységvektorral mint
normálvektorral adva, az M egyenest pedig állítsuk elő paraméteresen a 10.3.15 szerinti

r(t) = ch tx+ sh tu =
1

2
e−t(x− u) +

1

2
et(x+ u)

képlettel, ahol u az A felé mutató egységnyi irányvektor az L egyenes számára egy tet-
szőlegesen választott x ∈ L pontban. Az r(t) ∈ M pont távolsága az L egyenestől 11.1.3
alapján

ρh
(
r(t), L

)
= ch−1

(
1 + 〈r(t),v〉2

)
=

= ch−1

(
1 +

1

4

(
e−t〈x− u,v〉+ et〈x+ u,v〉

)2
)
.

Ez a kifejezés t→ +∞ esetén vagy 0-hoz, vagy +∞-hez tart, mégpedig pontosan aszerint,
hogy benne et együtthatója zérus-e vagy sem. A 10.3.18. Állítás szerint az A végtelen
távoli pontot az x + u vektor reprezentálja. Ha ez a pont az L-nek is végtelen távoli
pontja, akkor 〈x+ u,v〉 = 0 és így ρh

(
r(t), L

)
→ 0, más esetben pedig ρh

(
r(t), L

)
→∞.

(2) A párhuzamos egyenesekre vonatkozó állítás azonnal következik (1)-ből. Ha L és
M ultraparallel egyenesek, akkor az M -en futó pont L-től való távolsága (1) alapján
mindkét irányban végtelenhez tart. Ezért folytonossági okokból ez a távolság valahol
pozitív minimumértéket vesz fel. A derékszögű háromszögre vonatkozó egyenlőtlenség (l.
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10.1.17.(2)) miatt ezt a minimális távolságot csak a mindkét egyenesre merőleges szakasz
reprezentálhatja.

Megjegyzés. A hiperbolikus síkon két különböző egyenes kölcsönös helyzetét a távolságok
nyelvén tehát így lehet jellemezni: ha a két egyenes távolsága pozitív, akkor ultraparallel
egyenesekről van szó, ha zérus, akkor az egyenesek aszerint metszők, illetve párhuzamosak,
hogy van-e közös pontjuk vagy sem.

11.1.5. Definíció (Sugársor). A hiperbolikus sík egyeneseinek egy halmazát sugársor-
nak nevezzük, ha előáll mint a projektív sík valamely sugársorának a nyoma a hiperbolikus
sík projektív modelljében. (A sor nyoma itt és a későbbiekben azt jelenti, hogy a sor azon
tagjainak a metszetét tekintjük a modell alaphalmazával, amelyekre ez a metszet nem
üres.)

A projektív sugársor tartópontjának elhelyezkedése szerint beszélhetünk metsző, párhu-
zamos, illetve ultraparallel sugársorokról. Világos, hogy a hiperbolikus sík bármely két
különböző egyeneséhez egyértelműen létezik olyan sugársor, amelynek a két egyenes tagja.
Ez a sugársor a két adott egyenes kölcsönös helyzete szerint lesz metsző, párhuzamos, vagy
ultraparallel típusú.

A metsző sugársort úgy is definiálhatnánk, mint a hiperbolikus sík valamely pontján át-
haladó összes egyenesből álló rendszert, a párhuzamos sugársort mint az összes olyan
egyenest, amelyhez a sík valamely rögzített végtelen távoli pontja hozzátartozik, és vé-
gül az ultraparallel sugársort mint valamely rögzített egyenesre (a tartópont polárisára)
merőleges összes egyenesből álló sereget. Nyilvánvaló, hogy bármely két metsző sugár-
sor egybevágó, bármely két párhuzamos sugársor egybevágó, és bármely két ultraparallel
sugársor egybevágó.

A sugársor definíciójában csak a projektív modellre támaszkodtunk. Most jellemezzük a
sugársorokat a konform modellekben és a hiperboloidmodellben is.

11.1.6. Állítás. A Poincaré-féle körmodellben a sugársorok pontosan azoknak a körso-
roknak (és sugársornak) a nyomai, amelyek minden tagját a modell alapköre merőlegesen
metszi.
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Részletezve: az euklideszi sík egy K körsorának (vagy sugársorának) a nyoma a K alap-
körrel adott Poincaré-modellben

– metsző sugársor, ha K metsző körsor, amelynek a tartópontjai egymás inverzei K-ra
nézve, vagy pedig ha K metsző sugársor, amelynek a tartópontja K középpontja,

– párhuzamos sugársor, ha K érintkező körsor, amelynek a tartópontja K-ra illeszke-
dik, és hatványvonala K-nak átmérője, valamint

– ultraparallel sugársor, ha K Apollóniosz-féle körsor, amelynek mindkét alappontja
K-ra illeszkedik.

Bizonyítás: A projektív modellt a Poincaré-féle körmodellel összekapcsoló Φ leképezés
(l. 10.2.3) első lépésénél az euklideszi sík sugársoraiból félkörök seregei keletkeznek, ame-
lyeket olyan térbeli síksorok metszenek ki a felső félgömbből, amelyek csak a modell síkjára
merőleges síkokból állnak. A második lépésben végrehajtott sztereografikus vetítésnél az
ilyen síksorok által kimetszett gömbi körsorok pontosan az állításban felsorolt síkbeli kör-
sorokba képeződnek.

Megjegyzés. Könnyen meghatározhatjuk a sugársorokat a konform modellek másik két
változatában is. A félgömbmodell esetében ezt már tulajdonképpen megtettük 11.1.6
bizonyítása során. A félsíkmodellben K kör helyett egyenest jelent, és ez a sugársorok
áttekintését csak kis mértékben módosítja: például párhuzamos sugársort kapunk a K-
ra merőleges irányú euklideszi párhuzamos sugársor nyomaként is, valamint ultraparallel
sugársort eredményeznek a K-ra illeszkedő középpontú koncentrikus körsorok is.

11.1.7. Állítás. A hiperboloidmodellben a sugársorokat pontosan azok a W térbeli sík-
sorok metszik ki Z-ből, amelyeknek a tartóegyenese áthalad W origóján. A síksor által
kimetszett sugársor pontosan aszerint lesz metsző, párhuzamos, vagy ultraparallel, hogy
a tartóegyenes időszerű, fényszerű, illetve térszerű altér.

Bizonyítás: A hiperboloidmodell és a projektív modell közötti izomorfizmust létrehozó
Ψ projektivizáló leképezés nem csak Z-n, hanem az egész W − {0} halmazon értelmezve
van. A P (W )-beli sugársorok ősképei W -beli kétdimenziós alterek lineáris rendszerei, azaz
az origón áthaladó síkokbl álló síksorok. A síksor tartóegyenese a sugársor tartópontját
reprezentálja, ezért tehát időszerű, ha a tartópont a modellhez tartozik, fényszerű, ha
végtelen távoli, és térszerű, ha a határkúpszelet külső pontja.

11.1.8. Lemma. Ha a hiperbolikus sík három tetszőleges, különböző pontjához előál-
lítjuk a páronkénti szakaszfelező merőleges egyeneseket, akkor ez a három egyenes egy
sugársorhoz tartozik.

Bizonyítás: Dolgozzunk a hiperboloidmodellben. Ha a három pont x, y és z, akkor a
három felező merőlegest hordozó kétdimenziós alterek számára 10.3.11 szerint normálvek-
torként szolgál z− y, x− z és y− x. Ezek lineárisan összefüggő vektorok, tehát a három
altér egy síksorhoz tartozik W -ben.
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11.1.9. Definíció (Sugársorra vonatkozó korrespondencia). Rögzítsünk egy S su-
gársort H2-ben. Azt mondjuk, hogy az A,B ∈ H2 pontok korrespondeáló pontok S-re
nézve (jelben A ≏S B), ha alkalmas L ∈ S egyenessel B = σL(A). Egyenértékű módon
úgy is fogalmazhatunk, hogy A ≏S B akkor áll fenn, ha vagy A és B egybeesnek, vagy
különbözők és a felező merőlegesük S-hez tartozik.

A ≏S reláció nyilvánvaló módon reflexív és szimmetrikus, továbbá a 11.1.8. Lemma kö-
vetkeztében tranzitív is, tehát ekvivalenciareláció. Ha az S sugársor metsző, akkor a
tartópont egyelemű ekvivalenciaosztályt alkot, de minden más esetben az ekvivalenciaosz-
tályok végtelenek, hiszen tartóponttól különböző pontot S más és más tagjaira tükrözve
csupa különböző pontot kapunk.

11.1.10. Definíció (Ciklus, tengely, paraciklus, hiperciklus). A hiperbolikus síkon
ciklusoknak nevezzük a ≏S szerinti ekvivalenciaosztályként előálló ponthalmazokat, ahol
S valamilyen sugársor H2-ben. Az egyelemű ponthalmazok is ciklusok, ezeket elfajuló
ciklusoknak nevezzük.

Elfajuló ciklus nyilván csak a rá mint tartópontra illesztett metsző sugársorból származhat,
de bármely nemelfajuló C ciklus is az őt származtató S sugársort egyértelműen meghatá-
rozza, hiszen az a C-ből választható pontpárok felező merőlegeseiből áll. Az S-hez tartozó
egyeneseket a C ciklus tengelyeinek nevezzük. Ezek nyilvánvalóan mind szimmetriatenge-
lyei C-nek.

Ha S metsző sugársor, akkor az általa létesített ciklusok körök (köztük egy pontkörrel),
mégpedig pontosan azok, amelyeknek S tartópontja a középpontja.

Ha a C ciklust párhuzamos sugársor származtatja, akkor C-t paraciklusnak nevezzük. Az
ugyanazon S párhuzamos sugársorhoz tartozó paraciklusokat koncentrikusnak mondjuk,
és S végtelen távoli tartópontját tekintjük közös középpontjuknak.

Az ultraparallel sugársorok által származtatott ciklusokat hiperciklusoknak nevezzük. Le-
gyen S ultraparallel sugársor, és L az az egyenes, amely S minden tagjára merőleges.
Ekkor az S tagjaira vonatkozó tükrözések L-et önmagában mozgatják. Ha C egy S által
származtatott hiperciklus, akkor C pontjainak az L-től mért távolságát az S-hez tartozó
egyenesek mentén mérjük. Emiatt C vagy magával az L egyenessel azonos, vagy pedig L
egyik félsíkjában az L-től valamilyen rögzített pozitív távolságra levő pontokból áll. Ezért
a hiperciklusokat gyakran távolságvonalaknak is nevezik. Az L egyenest a hiperciklus
alapegyenesének, pontjainak L-től való távolságát a hiperciklus sugarának hívjuk.
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11.1.11. Állítás. Bármely két paraciklus egybevágó. Két kör, illetve két hiperciklus
akkor és csak akkor egybevágó, ha sugaruk egyenlő.

Bizonyítás: A körökre és a hiperciklusokra vonatkozó állítás nyilvánvalóan következik ab-
ból, hogy a ciklus a tengelyei alkotta sugársort egyértelműen meghatározza, és azonos
típusú sugársorok egybevágók. A paraciklusokra vonatkozó állítás indoklásául hasonló
okból elég azt meggondolni, hogy ugyanazon párhuzamos sugársorhoz tartozó (azaz kon-
centrikus) paraciklusok egybevágók. Ha kiszemeljük ennek a sugársornak egy tetszőleges
L egyenesét, akkor az L mentén történő eltolások (l. 10.1.11) a sugársor végtelen távoli
tartópontját fixen tartják. Ezért a sugársort ezek az egybevágóságok önmagába képezik,
miközben a hozzá tartozó paraciklusokat egymásba viszik. Az L mentén történő eltolá-
sok tranzitívan hatnak L-en, ezért a szóban forgó paraciklusok közül bármelyik átvihető
bármelyik másikba alkalmas eltolással.

Az euklideszi síkgeometriában megszoktuk, hogy három nem kollineáris pont mindig egy
körön van. A hiperbolikus síkon ennek az alábbi módosított változata érvényes.

11.1.12. Állítás. A hiperbolikus sík bármely három különböző pontjához egy és csak egy
olyan ciklus található, amelyre mindhárom pont illeszkedik.

Bizonyítás: A 11.1.8. Lemmából rögtön következik a ciklus létezése. Az egyértelműség
is nyilvánvaló, hiszen a páronkénti felező merőlegeseknek hozzá kell tartozniuk a ciklust
származtató sugársorhoz.

Érdekes kérdés, hogy a különféle modellekben a ciklusokat miféle görbék reprezentálják.
Szép választ a hiperboloidmodell és a konform modellek esetében tudunk adni.

11.1.13. Állítás

(1) A hiperbolikus sík hiperboloidmodelljében a ciklusok pontosan a modell alaphalma-
zául szolgáló Z félhiperboloid nemüres síkmetszetei a befoglaló W Minkowski-tér
affin síkjaival.

(2) Két ciklus tengelyei akkor és csak akkor alkotják ugyanazt a sugársort, ha az őket
kimetsző affin síkok párhuzamosak.

(3) Legyen valamely S ⊂ W affin síkra S ∩Z 6= ∅. Ha S állása térszerű, akkor az S ∩Z
ciklus kör (amely esetleg egyetlen pont is lehet), ha fényszerű, akkor paraciklus, ha
időszerű, akkor hiperciklus.

Bizonyítás: Tekintsünk a hiperbolikus síkon egy S sugársort, ezt a hiperboloidmodellben
11.1.7 alapján egy W -beli lineáris alterekből álló síksor állítja elő, legyen V a síksor tartó-
egyenese. Nyilván V és S kölcsönösen meghatározzák egymást. Az S-hez tartozó egyene-
sekre vonatkozó tükrözéseket a síksor tagjaira vett W -beli q-ortogonális lineáris tükrözések
állítják elő (l. 10.3.11), amelyek így V -t pontonként fixen hagyják. Ha x,y ∈ Z tetszőleges
különböző pontok, akkor x ≏S y azzal egyenértékű, hogy az őket felcserélő q-ortogonális
tükrözés síkja V -t tartalmazza. Ennek a síknak 10.3.11 alapján y−x normálvektora, ezért
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x ≏S y pontosan akkor áll, ha y−x ⊥ V . A Z-beli ≏S-osztályokat tehát a V ⊥ kétdimen-
ziós altérrel párhuzamos W -beli affin síkok metszik ki Z-ből. Ezzel bebizonyítottuk az (1)
és (2) állításokat.

Ezeknek az affin síkoknak az állása aszerint térszerű, fényszerű, illetve időszerű, hogy V
időszerű, fényszerű, illetve térszerű. Ez 11.1.7-re hivatkozva azzal egyenértékű, hogy a
V -re illesztett síksor metsző, párhuzamos, illetve ultraparallel sugársort definiál, azaz a
síkmetszetek körök, paraciklusok, illetve hiperciklusok. Ez a (3) állítást igazolja.

Megjegyzés. A hiperboloidmodellben a ciklusokat tehát affin másodrendű görbék (illetve
azok részei) reprezentálják: a köröket ellipszisek, a paraciklusokat parabolák, a hipercik-
lusokat félhiperbolák.

11.1.14. Állítás. A Poincaré-féle körmodellben a ciklusok pontosan a befoglaló euklideszi
sík köreinek és egyeneseinek a modellbe eső részei. Részletezve:

– a modell geometriája értelmében vett körök pontosan az alapkör belsejében fekvő
euklideszi körök,

– a paraciklusok pontosan az alapkört belülről érintő euklideszi körök az érintkezési
ponttól megfosztva, valamint

– a hiperciklusok pontosan az alapkört metsző euklideszi köröknek a modellbe eső ívei
és az alapkör nyílt húrjai.

Bizonyítás: A modellbeli tükrözéseket 10.2.6 alapján a befoglaló euklideszi sík inverziói
származtatják. Tekintsük azt a C ciklust, amelyet valamely adott S sugársor származtat,
és amely a modell valamely adott A pontján halad át. A C ciklust úgy állíthatjuk elő, hogy
A inverzét tekintjük az S-et reprezentáló K körsor tagjaira vonatkozóan. Ezzel pontosan
a K-ra merőleges körsor A-n áthaladó tagjának a pontjaihoz jutunk, hiszen merőlegesen
metsző kör inverze saját maga. A C ciklus tehát mindig körnek vagy egyenesnek a modellbe
eső része. A 11.1.6-beli esetek számba vételével pontosan az állításban fölsorolt lehetőségek
adódnak.

Megjegyzések. (1) 11.1.14 bizonyításából az is kiolvasható, hogy a Poincaré-féle körmo-
dellben valamely rögzített sugársorhoz tartozó ciklusok rendszere szintén egy euklideszi
körsornak, mégpedig a sugársort reprezentáló euklideszi körsorra vagy sugársorra merőle-
ges körsornak a nyoma. Például a hiperbolikus sík valamely pontja körüli koncentrikus
körök rendszerét a körmodellben annak az elliptikus körsornak a modellbe eső tagjai rep-
rezentálják, amelyet a középpont mint pontkör és az alapkör generál.

(2) Az (1) megjegyzés alapján a ciklusok számára azt az analitikus jellegű definíciót is
használhatnánk, hogy a ciklusok a sugársorok ortogonális trajektóriái (azaz valamely su-
gársor minden tagját merőlegesen metsző görbék).
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(3) Hasonló jellegű áttekintést kaphatunk a ciklusokról a félgömbmodell és a félsíkmodell
esetében is, ennek részletezésétől eltekintünk. A félsíkmodellben a határegyenessel párhu-
zamos egyenesek is megjelennek mint paraciklusok, és ez a tény lényeges szerepet játszik
majd a területszámítás képleteiben (l. 11.5.6).

(4) A projektív modellben a ciklusokat másodrendű görbék vagy azok ívei reprezentálják,
speciálisan a Cayley–Klein-modellben az egyenestől különböző ciklusokat mindig ellipszi-
sek vagy ellipszisívek. Pontos meghatározásuk legegyszerűbben a Poincaré-féle félgömb-
modell merőleges vetítésével történhet.

11.2. A hiperbolikus sík egybevágóságai

A hiperbolikus tér izometriáiról bőséges információt nyertünk tetszőleges dimenzióban a
modellek bevezetése során. Célunk most az, hogy a kétdimenziós esetben geometriai ter-
mészetű áttekintést nyerjünk az egybevágóságokról, és osztályozzuk azokat ahhoz hasonló
módon, ahogyan az euklideszi sík esetében 4.4.9-ben tettük. Ehhez már minden szükséges
előismeret a birtokunkban van (részben inverzív geometriai, részben projektív geometriai
tanulmányainkból), most csupán felidézni és alkalmazni kell ezeket.

A hiperbolikus sík izometriáinak analitikus tárgyalásához 2×2-es mátrixokat lehet használ-
ni. Tudjuk, hogy a ∂H2 ideális határt a valós projektív egyenessel, az I(H2) izometriacso-
portot a PGL(2,R) projektív csoporttal tekinthetjük azonosnak. Érdemes az U komplex
felső félsíkkal koordinátázott Poincaré-féle félsíkmodellt használnunk, amelyen 10.2.16 sze-
rint a PGL(2,R) csoport a mátrixok által indukált törtlineáris, illetve tört-szemilineáris
függvények útján hat. Az izometriák irányítástartó, illetve -váltó voltát 8.7.3.(4) alapján
a transzformációt reprezentáló 2× 2-es mátrix determinánsának előjele dönti el.

11.2.1. Emlékeztető. Két konkrét izometriatípust már bevezettünk 10.1.5-ben, 10.2.6-
ban és 10.3.11-ban, illetve 10.1.11-ben:

• Tengelyes tükrözések: a projektív modellben harmonikus involúciók, a konform mo-
dellekben inverziók, a hiperboloidmodellben q-ortogonális szimmetriák segítségével
definiáltuk őket. Ha L ⊂ H2 egyenes, akkor σL jelöli az L-re vonatkozó tengelyes
tükrözést.

• Eltolások: a síkban olyan izometriák, amelyek egy egyenesre merőleges két másik
egyenesre vonatkozó egy-egy tengelyes tükrözés szorzataként állnak elő. Vegyük
észre, hogy a két tükörtengely ilyenkor ultraparallel, és az általuk meghatározott
ultraparallel sugársort a szóban forgó eltolás önmagára képezi. Ezért ezt a sugársort
az eltolás invariáns sugársorának nevezzük. Az eltolás önmagában tolja el az invari-
áns sugársor tagjaira merőleges egyenest, amelyet az eltolás tengelyének nevezünk.
A tengellyel együtt az eltolás az invariáns sugársor által előállított hiperciklusokat
is önmagukban mozgatja.
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A sík mozgásainak két további típusát is kaphatjuk két tükrözés szorzataként.

11.2.2. Definíció (Forgatás). A hiperbolikus síkon forgatásnak nevezzük azokat az izo-
metriákat, amelyek két metsző egyenesre vonatkozó egy-egy tükrözés szorzataként állnak
elő. Ha a két tengely különböző (azaz a forgatás nem identikus), akkor a forgatás kö-
zéppontjának nevezzük a tengelyek metszéspontját; ilyenkor a forgatásnak ez az egyetlen
fixpontja.

Bármely forgatás a középpontja mint tartópont által meghatározott metsző sugársort ön-
magába képezi. Szintén önmagukban mozgatja a forgatási középpont körüli köröket (össz-
hangban azzal, hogy ezek a körök az invariáns sugársorhoz tartozó ciklusok).

A hiperbolikus sík izometriacsoportjában a pontok stabilizátorai 10.1.9 szerint az O(2) or-
togonális csoporttal izomorfak. A forgatások pontosan az SO(2) részcsoportokhoz tartozó
transzformációk.

11.2.3. Definíció (Paraciklikus eltolás). Paraciklikus eltolásnak nevezzük a hiperboli-
kus síknak azokat az izometriáit, amelyek párhuzamos egyenesekre vonatkozó két tükrözés
szorzataként állnak elő. Ha a két egyenes különböző, tehát a transzformáció nem identi-
kus, akkor nincs fixpontja, hiszen egy A pont csak úgy lehetne fix, ha mindkét tükrözés
ugyanabba a B képpontba vinné, a két egyenes diszjunkt volta miatt A 6= B, viszont ekkor
mindkét egyenesnek az A és B szakaszfelező merőlegesével kellene megegyeznie.

Ha a paraciklikus eltolás nem identikus, akkor a két egyenes által meghatározott pár-
huzamos sugársor invariáns. Emiatt a transzformáció önmagukban mozgatja azokat a
paraciklusokat, amelyeket ez a sugársor állít elő. Ebből a tulajdonságából ered a transz-
formációtípus elnevezése.

Idézzük föl, hogy az egyenes valamely nem-identikus projektív transzformációját aszerint
nevezzük elliptikusnak, parabolikusnak, illetve hiperbolikusnak, hogy 0, 1, vagy 2 fixpont-
ja van (l. 8.7.6–8.7.9). Ez a kategorizálás alkalmas a hiperbolikus sík mozgásainak az
osztályozására is.

11.2.4. Tétel. A hiperbolikus sík bármely nem-identikus mozgása vagy forgatás, vagy
eltolás, vagy paraciklikus eltolás, mégpedig aszerint, hogy a sík ideális határán általa
indukált projektív transzformáció elliptikus, hiperbolikus, illetve parabolikus.

Bizonyítás: A hiperbolikus sík bármely izometriája 10.1.10.(1) szerint előáll legfeljebb
három tengelyes tükrözés szorzataként. Ha mozgásról van szó, ebben a szorzatban csak
páros számú tényező szerepelhet. Ezért bármely mozgás legfeljebb két (és így pontosan
két) tükrözés szorzata, tehát a 11.2.1–3-beli példák valamelyike: eltolás, forgatás, vagy
paraciklikus eltolás. Az ideális határon a fixpontok számát az adja meg, hogy az invariáns
sugársor tartópontja a modellhez, az ideális határhoz, vagy a külsejéhez tartozik: forgatás
esetében 0, paraciklikus eltolás esetében 1, eltolás esetében 2.

11.2.5. Példák. Idézzük fel újra a már 8.7.9-ben és 10.2.16-ban tárgyalt

A(t) =

(
cos t − sin t
sin t cos t

)
, B(t) =

(
1 0
t 1

)
, és C(t) =

(
ch t sh t
sh t ch t

)
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mátrixokat, illetve az általuk létesített izometriákat. A t valós paramétertől való függést
tekintetbe véve ezek egyparaméteres mozgáscsoportok (azaz folytonos R → I+(H2) ho-
momorfizmusok) a hiperbolikus síkon: A(t) az i ∈ U pont körüli forgatásokból, B(t) a
0 ∈ ∂U végtelen távoli pontot fixen hagyó paraciklikus eltolásokból, C(t) pedig a −1 és
1 ∈ ∂U végtelen távoli pontokat összekötő egyenes mentén történő eltolásokból áll.

Miután a koordinátázás alkalmas elmozgatásával bármely pont átvihető az i pontba, bár-
mely végtelen távoli pont átvihető 0-ba, illetve bármely végtelen távoli pontpár átvihető
a {−1, 1} párba, a hiperbolikus sík bármely mozgása az A(t), B(t), C(t) transzformációk
valamelyikével konjugált. Ebből következően bármely mozgás belefoglalható egy alkalmas
egyparaméteres mozgáscsoportba. Alább (l. 11.2.7) belátjuk, hogy a hiperbolikus síkon
lényegében csak ez a három fajta egyparaméteres mozgáscsoport létezik.

11.2.6. Lemma. Tekintsük az I+(H2) mozgáscsoport hatását a hiperbolikus sík H2

lezárásán.

(1) Ennél a csoporthatásnál bármely H2-beli pont stabilizátora az R/(2πZ) körvonal-
csoporttal topologikusan izomorf.

(2) Ha L ⊂ H2 egyenes, akkor az L-et önmagára képező eltolások alkotta részcsoport az
R csoporttal topologikusan izomorf.

(3) Ha P ∈ ∂H2 tetszőleges végtelen távoli pont, akkor a kizárólag P -t fixen tartó
mozgások az identitással együtt részcsoportot alkotnak I+(H2)-ben, amely szintén
R-rel topologikusan izomorf.

Bizonyítás: (1): A H2-beli pontok stabilizátora az SO(2) ∼= R/(2πZ) forgatáscsoport,
ahol a valós paraméter a forgásszög.

(2): A sík nemtriviális eltolásai között csak az L tengelyű eltolások képezik L-et önmagára,
hiszen a két végtelen távoli fixpont és az invariáns egyenes kölcsönösen meghatározzák
egymást. Az L mentén történő eltolások csoportja és R között a folytonos izomorfizmust
az egyenes mentén mért előjeles eltolási távolság adja.

(3): Ha P ∈ ∂H2, akkor az 5.3.6. Állítás szerint P stabilizátora az I(H2) ∼=M1 Möbius-
csoportban a ∂H2 − {P} egyenes hasonlósági csoportja. Az egyenes hasonlóságai közül
kizárólag az eltolásoknak nincs fixpontja, tehát a szóban forgó mozgások halmaza ennek
az egyenesnek az eltolásaiból áll, és így valóban R-rel izomorf részcsoport.

11.2.7. Tétel. A hiperbolikus síkon bármely nemtriviális egyparaméteres mozgáscsoport
konjugáltság és átparaméterezés erejéig a 11.2.5-beli három példa valamelyike.

Bizonyítás: A fő tisztázandó kérdés az, hogy egy egyparaméteres részcsoportban miért
nem keveredhetnek a különböző típusú egybevágóságok. Ehhez a fixpontok vizsgálata
ad támpontot az alábbi, általános csoporthatások körében érvényes egyszerű, de mégis
hatékony lemma segítségével:

Ha az f, g : X → X bijekciók felcserélhetők, akkor f fixpontjainak a halmaza g-invariáns.
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Valóban, ha x ∈ X az f fixpontja, akkor g(x) = g
(
f(x)

)
= f

(
g(x)

)
miatt g(x) is fixpontja

f -nek.

Egy egyparaméteres mozgáscsoport csupa felcserélhető transzformációból áll. Ezért a
lemmát alkalmazhatjuk a H2 lezáráson keletkező fixpontokra. Ha egy adott egyparaméte-
res mozgáscsoport G ≤ I+(H2) képéhez legalább egy nemtriviális forgatás hozzátartozik,
akkor G csupa forgatásból áll ugyanezen középpont körül. Hasonlóképpen, ha egy nem-
triviális paraciklikus eltolás hozzátartozik G-hez, akkor az összes G-beli transzformáció
paraciklikus eltolás, amelynek ugyanaz a végtelen távoli pont a fixpontja. Végül ha G
valamely f 6= idH2 elemének két végtelen távoli fixpontja van, P és Q, azaz f nemtrivi-
ális eltolás a P -t és Q-t összekötő L ⊂ H2 egyenes mentén, akkor G bármely g 6= idH2

elemének ugyancsak P és Q a fixpontjai, tehát g is önmagában mozgatja az L egyenest.
Miután g-nek H2-ben nem lehet fixpontja, g csak eltolás lehet L mentén.

A G részcsoport tehát hozzátartozik a 11.2.6 Lemmában tárgyalt háromféle részcsoport
valamelyikéhez. Miután az R csoportnak akár a körvonalcsoportba, akár saját magába
képező folytonos homomorfizmusai csak lineárisak lehetnek, a tétel állítása ebből már
következik.

11.2.8. Következmények

(1) A hiperbolikus sík bármely egyparaméteres mozgáscsoportjához egyértelműen talál-
ható invariáns sugársor.

(2) A ciklusok pontosan az egyparaméteres mozgáscsoportok orbitjai a hiperbolikus sí-
kon.

Rátérünk a hiperbolikus sík irányításváltó egybevágóságaira. A már korábban definiált
tengelyes tükrözéseken kívül az euklideszi síkgeometria mintájára csúsztatva tükrözéseket
is értelmezhetünk.

11.2.9. Definíció (Csúsztatva tükrözés). A hiperbolikus síkon csúsztatva tükrözésnek
nevezzük azokat az izometriákat, amelyek előállnak egy tengelyes tükrözésnek és egy a
tengely mentén történő nem-identikus eltolásnak a kompozíciójaként.

Könnyen látható, hogy a két komponálandó transzformáció felcserélhető. A tengely végte-
len távoli pontjait a csúsztatva tükrözés fixen tartja, ezért ez a transzformáció a tengelyt,
és ezen keresztül a tükrözésre és eltolásra való felbontását is egyértelműen meghatározza.

11.2.10. Tétel. A hiperbolikus sík bármely izometriája forgatás, eltolás, paraciklikus
eltolás, tükrözés, vagy csúsztatva tükrözés.

Bizonyítás: Az irányítástartó esetet a 11.2.4. Tételben tárgyaltuk. Ha f ∈ I(H2) irá-
nyításváltó, akkor a ∂H2 projektív egyenesen f által indukált transzformáció mátrixának
negatív a determinánsa, ezért 8.7.8 szerint két végtelen távoli fixpontja van. Legyen L
az ezeket összekötő egyenes H2-ben, és komponáljuk f -et a σL tükrözéssel. Ha σL ◦ f
identikus, akkor f = σL tükrözés. Ha nem, akkor a σL ◦ f transzformáció irányítástar-
tó és ugyanaz a két végtelen távoli fixpontja van, mint f -nek, tehát csak eltolás lehet L
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mentén. Ezért f előáll ennek az eltolásnak és σL-nek a kompozíciójaként, azaz csúsztatva
tükrözés.

A következő tételt a 4.5.6. Tétel hiperbolikus geometriára vonatkozó megfelelőjének te-
kinthetjük. Érdekes módon a bizonyításához is hasonló szerkezetű okoskodás vezet.

11.2.11. Tétel. Az I+(H2) csoport egyszerű.

Bizonyítás: Akárcsak 4.5.6 esetében, a bizonyításában kulcsszerepet játszanak a szóban
forgó csoport bizonyos elemei, mégpedig most a paraciklikus eltolások. Előrebocsátunk
két észrevételt a paraciklikus eltolásokkal kapcsolatban.

1. A paraciklikus eltolások generátorrendszert alkotnak I+(H2)-ben. Bármely síkmoz-
gás ugyanis 11.2.4 alapján felírható σMσL szorzatként, ahol L és M egyenesek. Vá-
lasszunk egy-egy végtelen távoli pontot L-ről, illetve M -ről úgy, hogy azok egymástól
különbözzenek. Jelölje N azt az egyenest, amely e két végtelen távoli pontot köti
össze, ekkor N párhuzamos L-lel is és M -mel is. Ekkor σMσL = (σMσN)(σNσM) az
adott síkmozgás felírása két paraciklikus eltolás szorzataként.

2. Bármely két nem-identikus paraciklikus eltolás konjugált az I+(H2) csoportban. Ez
a 8.7.7-beli második példában tett észrevételből következik. Ha a P ∈ ∂H2 végtelen
távoli pont egy ilyen transzformációnak a fixpontja, akkor a ∂H2−{P} affin egyene-
sen a koordinátázást lehet úgy választani, hogy a transzformációt az x 7→ x+1 képlet
adja meg. Ezért az U komplex félsíkmodellben bármely nem-identikus paraciklikus
eltolás a z 7→ z + 1 képlettel adott törtlineáris leképezéssel konjugált.

Rátérünk I+(H2) egyszerű voltának igazolására. Legyen adott egy G E I+(H2) normál-
osztó. Tegyük föl, hogy G 6= 1, azt kell belátnunk, hogy G = I+(H2). Ehhez elég egyetlen
nem-identikus paraciklikus eltolást találni G-ben, mert akkor a második észrevétel miatt
az összes paraciklikus eltolás G-ben van, és így az első észrevétel miatt G = I+(H2).

Válasszunk egy f ∈ G nemtriviális elemet. Ha f paraciklikus eltolás, akkor nincs mit
bizonyítani.

Ha f eltolás, akkor legyen az L egyenes az f tengelye. Válasszunk olyan M ⊂ H2 egyenest,
amelyre az f(M) egyenes párhuzamos M -mel és különbözik tőle. (Ilyen M -et kapunk
például úgy, hogy egy L-hez nem tartozó végtelen távoli pontot összekötünk az f -nél
származó képével.) Legyen g = σMσL, és képezzük a h = gfg−1f−1 szorzatot. Ekkor G
normálosztó volta miatt gfg−1 ∈ G, ezért h ∈ G. Továbbá f(L) = L felhasználásával a

h = gfg−1f−1 = σMσLfσLσMf
−1 =

= σMσL(fσLf
−1)(fσMf

−1) =

= σMσLσf(L)σf(M) =

= σMσf(M)

számolás mutatja, hogy h az identitástól különböző paraciklikus eltolás.
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Ha végül f forgatás, akkor egy f = σMσL szorzatelőállításban L és M egymást metsző
egyenesek. Legyen g tetszőleges nemtriviális eltolás az L egyenes mentén, ekkor M és
g(M) ultraparallel egyenesek, mert g az M egyenes mindkét végtelen távoli pontját el-
mozdítja az ideális határnak ugyanazon ívére. A most h = fgf−1g−1 formulával adott
transzformáció az előbbihez hasonló indokok miatt G-hez tartozik. A fenti számolást f és
g szerepcseréjével végrehajtva azt kapjuk, hogy h = σMσg(M) nemtriviális eltolás. Ezzel a
bizonyítást visszavezettük az előző esetre.

Megjegyzések. (1) A háromféle klasszikus kétdimenziós geometria (euklideszi, gömbi, il-
letve hiperbolikus sík) mozgáscsoportja tehát egyszerű csoport a gömbi és a hiperbolikus
esetben (4.5.6, illetve 11.2.11), nem az viszont az euklideszi esetben, hiszen ott az eltolások
valódi normálosztót alkotnak (4.2.12).

(2) A 11.2.11. Tétel bizonyításához hasonló módszerrel minden d ≥ 2-re bebizonyítható,
hogy I+(Hd) egyszerű csoport.

(3) Algebrai formában a 11.2.11. Tétel azt állítja, hogy PSL(2,R) egyszerű. Ismeretes
tetszőleges F test és n ≥ 2 esetén, hogy a PSL(n,F) csoportok általában egyszerűek, ez
alól kivétel csupán az n = 2 esetben van, amikor F a kételemű vagy a háromelemű test.
(A csoport ezekben az esetekben S3, illetve A4.)

11.3. Trigonometriai tételek

A hiperbolikus geometriának az euklideszitől való lényegi eltérésérét a trigonometriai kép-
letekben mutatkozó gyökeres különbségek is érzékeltetik. Érdekes módon ezek a képletek
nagyobb hasonlóságot mutatnak a gömbi geometria formuláival, mint az euklideszi síkra
vonatkozókkal. Ennek a hátterében olyan fajta rokonság húzódik meg a gömbi és a hiper-
bolikus geometria között, amelyre a hiperboloidmodell használatával tudunk rávilágítani
a képletek tisztázását követő megjegyzésekben.

Először a hiperbolikus trigonometria legalapvetőbb formuláját, a koszinusztételt idézzük
fel, amelyet már 10.3.21-ben bebizonyítottunk. Helyesebb ezt a tételt az oldalakra vo-
natkozó koszinusztételnek nevezni, ugyanis a gömbi geometriához hasonlóan használatban
van a szögekre vonatkozó duális változata is, l. 11.3.3. Az alább következő tételek a ter-
mészetes távolságegység használata mellett értendők, és bennük a háromszög oldalaira
és szögeire a szokásos jelöléseket alkalmazzuk, tehát a háromszögben az a, b, c oldallal
szemben rendre az α, β, γ szög áll.

11.3.1. Tétel (Az oldalakra vonatkozó hiperbolikus koszinusztétel)

ch a = ch b ch c− sh b sh c cosα

11.3.2. Tétel (Hiperbolikus szinusztétel)

sinα

sh a
=

sin β

sh b
=

sin γ

sh c
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Bizonyítás: Az oldalakra vonatkozó koszinusztételből fejezzük ki cosα-t:

cosα =
ch b ch c− ch a

sh b sh c

Négyzetre emelés után innen sin2 α-ra kapunk képletet. Ebből sh2 a-val osztás, majd a
ch2− sh2 = 1 azonosság többszöri alkalmazása után a

sin2 α

sh2 a
=

2 ch a ch b ch c− sh2 a− sh2 b− sh2 c

sh2 a sh2 b sh2 c

kifejezés adódik, amelynek jobb oldala invariáns az a, b, c jelek permutációira nézve.
Ezért ugyanezzel a kifejezéssel egyenlő sin2 β/ sh2 b és sin2 γ/ sh2 c is. Innen a szinusztétel
négyzetgyökvonással közvetlenül adódik.

11.3.3. Tétel (A szögekre vonatkozó hiperbolikus koszinusztétel)

cosα = − cos β cos γ + sin β sin γ ch a

Bizonyítás: Az előző bizonyításhoz hasonlóan ez a formula is levezethető volna a korábbiak-
ból pusztán a formulák algebrai átalakításai útján. Ehelyett inkább közvetlen bizonyítást
választunk a 10.3.21-beli gondolatmenet dualizálásával.

A Z ⊂ W hiperboloidmodellt használjuk, ahol most W háromdimenziós Minkowski-tér.
Jelölje a, b, c ∈ Z a háromszög csúcsaiba mutató vektorokat. A háromszög oldalai (azaz
pontosabban az oldalegyeneseket tartó kétdimenziós időszerű alterek) számára egyértel-
műen tudunk befelé mutató egységnyi normálvektorokat választani. Legyenek ezek rendre
u, v, w ∈ W . Ezekre a vektorokra tehát q(u) = q(v) = q(w) = 1, valamint

u ⊥ b, c, 〈u, a〉 > 0, v ⊥ c, a, 〈v,b〉 > 0, w ⊥ a,b és 〈w, c〉 > 0

teljesül.

Válasszunk most a háromszög b-t és c-t összekötő oldalszakaszához a végpontokban a
másik végpont felé mutató egységnyi irányvektorokat, legyenek ezek s ∈ TbZ és t ∈ TcZ.
Ekkor a 10.3.17. Következmény miatt ch a = −〈s, t〉.
A TbZ érintősíkban az u és s egységvektorok ortonormált bázist alkotnak. Miután a b

csúcsnál a háromszög szöge β, a w ∈ TbZ vektort az u vektornak s irányában történő
π − β szögű forgatása állítja elő: w = cos(π − β)u+ sin(π − β)s. Hasonló módon kapjuk
a c csúcsnál a v ∈ TcZ vektor v = cos(π − γ)u+ sin(π − γ)t előállítását. Így tehát

v = − cos γu+ sin γt és w = − cos βu+ sin βs .

A v és w vektorok egyúttal TaZ-beli érintővektorok, és szögük (π−α)-val egyenlő. Ezért
skaláris szorzatukat képezve a

cos(π − α) = 〈v,w〉 = cos γ cos β〈u,u〉+ sin γ sin β〈t, s〉 =

= cos β cos γ + sin β sin γ(− ch a)
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képletet nyerjük, amelyből a tétel (−1)-gyel történő szorzással következik.

11.3.4. Következmény. A hiperbolikus geometriában a háromszög szögei egyértelműen
meghatározzák az oldalai hosszát, és ezen keresztül egybevágóság erejéig magát a három-
szöget.

Ha a 11.3.1–11.3.3-beli formulákat derékszögű háromszögre alkalmazzuk, akkor olyan kép-
leteket nyerünk, amelyek segítségével a derékszögű háromszög öt adata (a három oldal
és a két szög) közül bármelyik kettő ismeretében a többi meghatározható. Ezek közül a
képletek közül négyet emelünk ki érdekességük miatt.

11.3.5. Tétel. Tegyük fel, hogy a háromszög c oldalával szemközti szög derékszög. Ekkor:

(1) ch c = ch a ch b ;

(2) sinα =
sh a
sh c

;

(3) cosα = ch a sin β ;

(4) tgα tg β ch c = 1 .

Bizonyítás: A γ = π/2 helyettesítés a c oldalra felírt 11.3.1. koszinusztételből az (1)
formulát, a 11.3.2. szinusztételből a (2) formulát, végül az α, illetve γ = π/2 szögre felírt
11.3.3. koszinusztételből a (3), illetve (4) formulát eredményezi.

Megjegyzések. (1) A 11.3.5-beli (1) képletet a Pitagorasz-tétel hiperbolikus változatának
tekinthetjük (ahogyan a gömbi trigonometriában hasonló módon kapható cos c = cos a cos b
képlet a Pitagorasz-tétel gömbi változata). A (2) képlet emlékeztet a hegyesszög szinuszá-
nak „(szemközti befogó)/(átfogó)” definíciójára. A (3) képlet a 11.3.7. Tétel, a (4) képlet
a 11.5.11. Tétel bizonyításában játszik majd szerepet.

(2) A 10.3. szakasz végén tett megjegyzéshez hasonló módon a hiperbolikus trigonometriai
formulák érvényét könnyen kiterjeszthetjük arra az esetre, amikor a távolságmérés céljára
nem a természetes metrikát, hanem annak λ-szorosát használjuk. Az általános szabály
nyilván az, hogy a képletekben szereplő távolságadatokat az (1/λ)-szorosukkal kell helyet-
tesíteni. Ezzel tehát a két koszinusztétel és a szinusztétel általános alakja rendre

ch
a

λ
= ch

b

λ
ch

c

λ
− sh

b

λ
sh
c

λ
cosα ,

cosα = − cos β cos γ + sin β sin γ ch
a

λ
, illetve

sinα

sh a
λ

=
sin β

sh b
λ

=
sin γ

sh c
λ

.

Ugyanez érvényes természetesen a derékszögű háromszög 11.3.5-beli képleteire, továbbá
az alább, 11.3.7-ben tárgyalandó formulára is.
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(3) Az előző megjegyzésben szereplő λ konstans érdekes geometriai vonatkozására világít
rá, ha alkalmazzuk a trigonometriai és a hiperbolikus függvények közötti jól ismert cos x =
ch(ix), sin x = −i sh(ix), illetve az ezekkel egyenértékű

cos
x

i
= ch a, sin

x

i
= −i shx

áttérési formulákat. Tekintsük az r sugarú gömbre felírt 10.3-beli gömbi trigonometriai
képleteket, és (formálisan) végezzük el az r = λi helyettesítést. Az áttérési formulák
használatával a gömbi képletek pontosan a fenti hiperbolikus trigonometriai képletekké
alakulnak át. Ez azt az intuitív elképzelést támasztja alá, amely szerint a hiperbolikus
geometria valamiféle képzetes sugarú gömbre vonatkozó gömbi geometria volna. Erre utal
az is, hogy a hiperboloidmodell q(x) = −1 egyenletét is egyfajta „

√
−1 sugarú gömb”

egyenleteként foghatjuk fel.

Tovább erősíti ezt az analógiát, ha felidézzük, hogy az r sugarú gömb Gauss-féle görbülete
K = 1/r2, és emiatt a gömbi formulákban az 1/r szorzó

√
K-val egyenlő. Ez azt sugallja,

hogy a hiperbolikus formulák esetében K = 1/(λi)2 = −1/λ2, azaz negatív szám kell,
hogy a görbület szerepét játssza. Speciálisan, természetes távolságegység választása esetén
a hiperbolikus sík görbülete −1 kell, hogy legyen. Léteznek olyan felületek az R euklideszi
térben, amelyek lokálisan izometrikusak a hiperbolikus síkkal (a legnevezetesebb példa
ilyen felületre az ún. Beltrami-féle pszeudoszféra), és ezek Gauss-görbülete valóban −1.

A geometriai tér Riemann-féle modern felfogásában a tér görbülete pontról pontra változó
(sőt kettőnél magasabb dimenzióban az irány függvényében is változó) mennyiség lehet.
A Riemann-geometriában fontos szerepet játszanak az állandó görbületű terek, amelyekre
(tetszőleges dimenzióban) a három klasszikus geometriai rendszer, az euklideszi, a gömbi,
és a hiperbolikus geometria ad példát. Ha a dimenzió legalább 2, akkor tetszőleges K va-
lós szám felléphet a klasszikus geometriai tér görbületeként: K = 0 érvényes az euklideszi
geometriában, míg K > 0 esetén az 1/

√
K sugarú gömbi térnek, K < 0 esetén a termé-

szetes metrika
(
1/
√
−K

)
-szorosával (azaz a természetes távolságegység

√
−K-szorosával

mint a távolságmérés egységével) ellátott hiperbolikus térnek a görbülete egyenlő K-val.

11.3.6. Definíció (Párhuzamossági szög). Legyen x adott pozitív szám. Vegyünk fel
egy L egyenest és tőle x távolságra egy A pontot a hiperbolikus síkon. Bocsássunk merő-
legest A-ból L-re, a talppontja legyen C. Vegyünk föl egy A kezdőpontú M félegyenest,
amely párhuzamos L-lel annak valamelyik irányában. Az AC és M félegyenesek által be-
zárt szög nagysága csak x-től függ, hiszen egyrészt az L-ből és A-ból álló konfigurációt az
x távolság egybevágóság erejéig egyértelműen meghatározza, másrészt ez a konfiguráció
tengelyesen szimmetrikus az AC egyenesre, és ezért mindegy, hogy L-en melyik irányt
választjuk. Ezt a szöget Π(x)-szel jelöljük, és az x-hez tartozó párhuzamossági szögnek
nevezzük.
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A párhuzamossági szög jelentését a következő szemléletes eljárás világítja meg. Egy A
kezdőpontú félegyenest forgassunk A körül úgy, hogy az AC-vel bezárt α szöge 0 és π/2
között változzon. Amíg α < Π(x), a félegyenes metszi az L egyenest, majd α ≥ Π(x)
esetén már diszjunkt tőle. A Π(x)-hez tartozó félegyenes tehát elválasztja a nem metszőket
a metszőktől (miközben ő maga nem metsző).

11.3.7. Tétel

sinΠ(x) =
1

chx

Bizonyítás: Használjuk a 11.3.6-beli jelöléseket. Legyen U az L egyenes és az M félegyenes
közös végtelen távoli pontja. Ha B tetszőleges pont az L egyenesen C és U között, akkor
az ABC derékszögű háromszögben (ahol b = x) a β szögre vonatkozóan felírhatjuk a
11.3.5.(3)-beli

cos β = chx sinα

formulát. Ha a B pont C-től távolodva minden határon túl U -hoz tart, akkor nyilvánvalóan
α → Π(x). Másrészt egy konform modellt választva az L és M párhuzamossága az őket
reprezentáló körívek érintkezését jelenti az U pontban, ezért a modell szögtartó volta miatt
β → 0. A formula határértékét képezve 1 = chx sinΠ(x) adódik.

Megjegyzések. (1) A trigonometrikus és hiperbolikus függvények szokásos azonosságait
fölhasználva a tételbeli képletet az egyenértékű ctgΠ(x) = shx alakban is írhatjuk.

(2) Már a párhuzamossági szög definíciója alapján intuitíve világos, hogy nagyobb távol-
sághoz kisebb párhuzamossági szög kell, hogy tartozzon. A tétel ezt megerősíti: rögtön
következik belőle, hogy a Π függény bijektíven és szigorúan monoton fogyó módon képezi
a pozitív számok halmazát a (0, π/2) intervallumra.

(3) A Π : (0,+∞) → (0, π/2) függvény szürjektív volta azt jelenti, hogy a hiperbolikus
geometriában egy egyenestől kellő mértékben eltávolodva elérhető, hogy a teljes egyenes
tetszőlegesen kis látószögben látsszon. Ez a látószög 11.3.7 miatt a távolság függvényében
lényegében exponenciális ütemben csökken. Például az egyenestől (természetes távolság-
egységben mérve) egységnyi távolságból a látószög körülbelül 80 fok, öt egységnyi távolból
már kisebb, mint 1,5 fok, míg ha tíz egységnyire távolodunk el, akkor onnan az egyenes
csak nagyjából 0,01 fokos látószög alatt látszik.
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11.3.8. Definíció (Párhuzamossági távolság). A Π függvény inverze hegyesszögek-
hez a hozzájuk tartozó párhuzamossági távolságot rendeli. Ez tehát az a távolság, ame-
lyet a szög egyik szárára fölmérve az ott állított merőleges egyenes párhuzamos a má-
sik szögszárral. Az α-hoz tartozó párhuzamossági távolságot ∆(α)-val jelöljük, tehát
∆(α) = ch−1(1/ sinα).

A következő tétel – bár szigorú értelemben véve nem tartozik a trigonometria tárgykörébe
– talán a legalapvetőbb információ a hiperbolikus háromszögek szögeiről.

11.3.9. Tétel. A hiperbolikus síkon bármely háromszög szögeinek az összege kisebb π-nél.

Bizonyítás: Helyezzük el az ABC háromszöget a Poincaré-féle körmodellben úgy, hogy az
A csúcs a határkör középpontjába kerüljön. Hasonlítsuk össze a modellbeli ABC három-
szög α, β, γ szögeit a modellt magában foglaló euklideszi sík ABC háromszögének α′, β′,
γ′ szögeivel.

Az AB és AC oldalszakaszok a modellben is egyenes szakaszok (melyek a határkör egy-
egy sugárszakaszán fekszenek), ezért α′ = α. A BC oldal egy a határkörre merőleges
k euklideszi kör íve. Az euklideszi síkon az A pont hatványa k-ra nézve 5.1.17 alapján
pozitív szám, ezért A a k kör külső pontja. Emiatt β′ > β és γ′ > γ. Tehát α + β + γ <
α′ + β′ + γ′ = π.

Megjegyzések. (1) A háromszögek szögösszege a geometria axiomatikus megalapozása
során is döntő szerepet játszik. A 0.1. szakaszban vázolt axiómarendszerben dolgozva a
párhuzamossági axióma felhasználása nélkül is (tehát már az úgynevezett abszolút geomet-
ria keretei között) bebizonyítható egyrészt, hogy bármely háromszögben a szögek összege
legfeljebb π lehet, másrészt az is, hogy ha akár csak egyetlen háromszögben a szögösszeg
π-vel egyenlő, akkor ugyanez bármely háromszögre vonatkozóan érvényes. Ezek Legend-
re nevezetes szögtételei. A párhuzamossági axióma azzal a feltevéssel egyenértékű, hogy
legalább egy háromszög szögösszege π.

(2) A tételből az is következik, hogy bármely n-oldalú egyszerű (azaz egyetlen, önmagát
nem metsző zárt töröttvonallal határolt) sokszögben a szögek összege kisebb (n− 2)π-nél
(azaz az euklideszi geometriában érvényes szögösszegnél). Ehhez csak azt kell meggondol-
ni, hogy bármely egyszerű sokszöget alkalmasan választott átlókkal háromszögekre lehet
vágni, és a háromszögek száma ilyen szétvágásnál mindig a sokszög oldalszámánál 2-vel
kisebb.
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11.4. Ciklusok ívhossza

A hiperbolikus síkban fekvő, egyenestől különböző görbék ívhosszát a hiperboloidmodell
apparátusával lehet a leghatékonyabban kezelni, ezért az ívhossz definícióját is a hiper-
boloidmodellben adjuk meg. A hiperbolikus sík ciklusaival kapcsolatos ívhosszformulák a
trigonometriai képletekhez hasonló módon rokonságot mutatnak a gömbi geometria meg-
felelő képleteivel.

11.4.1. Definíció (Térszerű görbe). Legyen W tetszőleges dimenziójú Minkowski-tér.
Egy r : I → W differenciálható paraméteres görbét (ahol I ⊆ R intervallum) térszerű
görbének nevezünk, ha minden t ∈ I paraméterértékre az r′(t) deriváltvektor térszerű.

A Z ⊂ W hiperboloidmodellben futó differenciálható görbék például mindig térszerűek,
hiszen az 〈r(t), r(t)〉 = −1 konstans függvény t szerinti deriválásával azonnal adódik, hogy
〈r′(t), r(t)〉 = 0, azaz r′(t) ∈ Tr(t)Z.

11.4.2. Definíció (Térszerű görbe ívhossza). Ha r : I → W folytonosan differenci-
álható térszerű görbe és a, b ∈ I, a < b, akkor az r görbe a és b paraméterértékek közti
ívhosszán az ∫ b

a

√
q
(
r′(t)

)
dt

számot értjük. A helyettesítéses integrálás elvéből azonnal következik, hogy az ívhossz
értéke változatlan marad a görbe tetszőleges szigorúan monoton, folytonosan differenciál-
ható átparaméterezése esetén.

Ha például a hiperbolikus tér egy egyenesét 10.3.15 szerint az r(t) = ch t x+ sh t u képlet
segítségével paraméterezzük, akkor – ahogyan azt természetesen elvárjuk – bármely két
pontja között az ívhossz a két pont távolságával egyenlő, hiszen az ívhosszformulában az
integrandus a konstans 1 függvény (l. a 10.3.16. Állítást és az azt követő megjegyzést).

Megjegyzés. Az euklideszi térbeli ívhosszfogalom szokásos bevezetéséhez hasonlóan a
Minkowski-tér térszerű görbéi esetében is természetes út kínálkozik a rektifikálhatóság
és az ívhossz értelmezése számára a minden határon túl finomodó töröttvonalakkal tör-
ténő közelítés módszerével. Az eljárás technikai részleteit (amelyek az euklideszi térben
alkalmazottaktól kis mértékben eltérnek a háromszög-egyenlőtlenség hiánya miatt) itt nem
részletezzük. Ha a térszerű görbét folytonosan differenciálható paraméterezés adja meg,
akkor – az euklideszi esettel megegyező módon – a közelítő töröttvonalak hossza a 11.4.2-
beli integrál értékéhez konvergál.

A soron következő tételek bizonyításában a hiperbolikus sík hiperboloidmodelljét hasz-
náljuk. A számolásokat a W = R2,1 standard Minkowski-térben végezzük el, amelyben
a modell Z alaphalmazát az x21 + x22 − x23 = −1 egyenlet és az x3 > 0 egyenlőtlenség
definiálja.

11.4.3. Tétel
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(1) Az r sugarú kör kerülete 2π sh r, valamint az r sugarú körben az α középponti
szöghöz tartozó körív hossza α sh r.

(2) Az r sugarú körben x hosszúságú húrhoz 2 sh r sin−1 sh(x/2)
sh r

ívhosszú (rövidebb)

ív tartozik.

Bizonyítás: (1): Legyen O = (0, 0, 1), ekkor az O középpontú köröket x3 = konstans
egyenletű síkok metszik ki a modellből. Miután az (sh r, 0, ch r) ∈ Z pont modellbeli
távolsága az O ponttól r-rel egyenlő, az O körüli r rugarú kört az x3 = ch r egyenlet adja
meg. Ezt a kört egyszer futja körül az

r(t) = ( sh r cos t , sh r sin t , ch r ) ( 0 ≤ t ≤ 2π )

képlettel adott paraméterezés. Itt r′(t) = (− sh r sin t, sh r cos t, 0), ahonnan q
(
r′(t)

)
=

sh2(r) következik. Ezért a kör kerülete
∫ 2π

0
sh r dt = 2π sh r. A kör forgásszimmetriája

miatt a kör egy ívének hossza a hozzá tartozó középponti szöggel arányos. Innen az
ívhosszra vonatkozó állítás nyilvánvalóan következik.

(2): Az ívhez tartozó α középponti szög meghatározható 11.3.5.(2) segítségével abból a
derékszögû háromszögből, amelynek átfogója r, és α/2 szögével szemben x/2 befogó áll:
α = 2 sin−1

(
sh(x/2) / sh r

)
. Innen a formula (1)-ből adódik.

Megjegyzés. A kör kerülete tehát a sugár növelésével exponenciális ütemben növekedik.
Ez arra utal, hogy a hiperbolikus sík az euklideszinél jóval gyorsabban tágul, benne nagy
méretekben „sokkal több a hely”, mint az euklideszi síkon. Ezt a jelenséget az is érzékelteti,
hogy amikor a síkot egy pontja körül forgatjuk, akkor a sík pontjai 11.4.3.(1) alapján a
szögelfordulással arányos hosszúságú utat söpörnek, de ez az arányossági tényező expo-
nenciális nagyságrendben függ a pont távolságától.

11.4.4. Definíció (©r). Az r sugarú kör kerületére bevezetjük a Bolyaitól származó
©r jelölést, mégpedig egységesen mindhárom klasszikus geometriára vonatkozóan. A
hiperbolikus geometriában tehát ©r = 2π sh r, az euklidesziben ©r = 2πr, a gömbi
geometriában pedig (ahol a kör sugarát a belső geometria értelmében, a gömbfelületen
mérjük az r < π korlátozás mellett) ©r = 2π sin r.

11.4.5. Következmény (Bolyai-féle abszolút szinusztétel). Akár az euklideszi, akár
a gömbi, akár a hiperbolikus geometriában bármely háromszög oldalaira és szögeire érvé-
nyes a

sinα

©a =
sin β

©b =
sin γ

©c
összefüggés.

11.4.6. Tétel

(1) Legyen egy r sugarú hiperciklus valamely ívének a hiperciklus alapegyenesére eső
merőleges vetülete a hosszúságú. Ekkor a hiperciklusív hossza a ch r.
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(2) Az r sugarú hipercikluson x hosszúságú húrhoz 2 ch r sh−1 sh(x/2)
ch r

hosszúságú ív

tartozik.

Bizonyítás: (1): Tekintsük a hiperboloidmodellben azt az L egyenest, amelyet az x2 = 0
egyenletű R2,1-beli időszerű sík állít elő. Az L alapegyenesű hiperciklusokat a 11.1.13.
Állítás alapján az x2 = konstans egyenletű síkok metszik ki Z-ből. Ha ennek a konstansnak
az értéke sh r (ahol r ∈ R tetszőleges), akkor az ezzel megadott hiperciklus áthalad a
(0, sh r, ch r) ponton, amely a modellben |r| távolságra van az L egyenestől. Az x2 = sh r
egyenlet tehát |r| sugarú hiperciklust származtat.

Rögzítsük r értékét, és ezáltal az L alapegyenesű hiperciklusok egyikét. Az L egyenesre
történő merőleges vetítés a hiperciklus pontjait az őt származtató, L-re merőleges ultrapa-
rallel sugársor tagjai mentén mozdítja el. Ezt a sugársort az R2,1-beli x2-tengellyel mint
tartóegyenessel megadott síksor metszi ki Z-ből. Ennek a síksornak az L egyenes egy
tetszőleges (sh t, 0, ch t) koordinátájú pontját tartalmazó tagját a

ch t x1 − sh t x3 = 0

egyenlet adja meg. Ezt a síkot az x2 = sh r, x21 + x22 − x23 = −1 egyenletrendszerrel adott
hiperciklus az (ch r sh t, sh r, ch r ch t) pontban döfi. Ezért az

r(t) = ( ch r sh t , sh r , ch r ch t ) (−∞ < t < +∞ )

képlet a szóban forgó hiperciklust úgy paraméterezi, hogy minden t-re az r(t) pontnak az
L-re eső merőleges vetülete (sh t, 0, ch t). Ha t egy a hosszúságú intervallumot, például a
[0, a] ⊂ R szakaszt futja be, akkor a vetületi pontok az L egyenesen egymástól szintén
a hosszúságú szakaszon, konkrétan t ∈ [0, a] esetén az egymástól a távolságra fekvő O =
(0, 0, 1) és A = (sh a, 0, ch a) pontok közti [O,A] szakaszon futnak végig. Rögtön látható,
hogy q

(
r′(t)

)
= ch2 r, és így a kérdéses hiperciklusív hossza valóban

∫ a

0
ch r dt = a ch r.

(2): Először meghatározzuk az a vetülethosszt x és r függvényében. Legyen a húr egyik
végpontja P , felezõpontja F , ezek vetülete az alapegyenesen P ′, illetve F ′. Jelöljük a
P ′F ′P szöget ξ-vel, és az F ′P távolságot d-vel. Az F ′PP ′, illetve F ′PF derékszögű
háromszögekből 11.3.5.(2) alkalmazásával

sin ξ =
sh r
sh d

, illetve cos ξ = sin
(π
2
− ξ
)
=

sh(x/2)
sh d

adódik. Négyzetre emelve és összeadva, majd az F ′PP ′ háromszögben a 11.3.5.(1) szerinti
ch d = ch(a/2) ch r formulát alkalmazva, közben az sh2 = ch2−1 azonosságot többször
használva az sh(a/2) ch r = sh(x/2) képlethez jutunk. Ebből a-t kifejezve és az (1)-beli
ívhosszformulába helyettesítve megkapjuk az eredményt.

Megjegyzések. (1) Az r sugár függvényében a hiperciklusív hossza is exponenciális ütem-
ben növekszik. Itt is elmondhatjuk ennek a jelenségnek azt a „dinamikai” interpretációját,
hogy amikor a hiperbolikus síkot valamely egyenes mentén eltoljuk, akkor a sík pontjai
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által söpört út hossza exponenciális mértékben növekszik a pontnak az egyenestől mért
távolsága függvényében.

(2) A gömbi geometriában is beszélhetünk „hiperciklusokról”, azaz távolságvonalakról,
mint valamely főkörtől adott r (π/2-nél kisebb) gömbi távolságra fekvő pontok mértani
helyéről az egyik félgömbön. Nyilván ez a halmaz is kör, amelynek a síkja párhuzamos
a főkör síkjával. Elemi számolás mutatja, hogy ha ennek a körnek egy íve a főkör α
hosszúságú ívére vetül merőlegesen, akkor az ív hossza α cos r. Ez a 11.4.6.(1) Tétel
gömbi analogonja.

A körre vonatkozó 11.4.3.(1) és a hiperciklusra vonatkozó 11.4.6.(1) Tétel az ívhosszt a
szögelfordulás, illetve az egyenes mentén történő előrehaladás mértékével való összehason-
lításban fejezi ki. A paraciklus esetében sem szögmérték, sem olyan távolságmérték nem
kínálkozik, amelyet használva az ívhosszt ezekkel a tételekkel analóg formában kifejezhet-
nénk. Az alábbi tétel első állítása viszont a paraciklussal kapcsolatban is megfogalmazza
a hiperbolikus sík exponenciális mértékű tágulását, mégpedig ezúttal nem csupán nagy-
ságrendi, hanem pontos értelemben.

11.4.7. Tétel

(1) Ha két koncentrikus paraciklus távolsága a tengelyek mentén mérve r, akkor a ten-
gelyek által egymásnak megfeleltetett íveik ívhosszának aránya er.

(2) A paraciklus x hosszúságú húrjához tartozó ívének ívhossza 2 sh(x/2).

Bizonyítás: Szemeljük ki a hiperboloidmodellben a (0, 1, 1) izotróp vektorral adott végtelen
távoli pontot. Előállítjuk paraméteresen azokat a paraciklusokat, amelyeknek ez a pont a
középpontja. Ezeket a paraciklusokat 11.1.13 alapján a (0, 1, 1)⊥ kétdimenziós fényszerű
altérrel párhuzamos síkok, azaz x2 − x3 = konstans egyenletű síkok metszik ki Z-ből.
Nemüres metszetet csak a konstans negatív értéke esetén kapunk, ezért a konstanst −er
alakban írjuk.

Az x2 − x3 = −er egyenletet a modellt definiáló x21 + x22 − x23 = −1 egyenlettel összevetve
és a t = e−rx1 mennyiséget paraméternek választva a paraciklus számára az

r(t) =

(
ert ,

ert2

2
− sh r ,

ert2

2
+ ch r

)
(−∞ < t < +∞ )

paraméteres előállítás adódik. Itt r′(t) = (er, ert, ert) és q
(
r′(t)

)
= e2r, ezért a paraciklus

ívhossza tetszőlegesen választott t1 és t2 paraméterértékek között
∫ t2
t1
er dt = er|t2 − t1|.

Rögzített t és változó r mellett az
(
ert , (ert2/2) − sh r , (ert2/2) + ch r

)
pontok azon az

egyenesen sorakoznak, amelyet az x1 + tx2 − tx3 = 0 sík metsz ki Z-ből, és ehhez az
egyeneshez hozzátartozik az előre kiszemelt végtelen távoli pont is. Ez utóbbi azt jelenti,
hogy ez az egyenes a paraciklus tengelye. A tengelyek mentén történő vetítés tehát a
koncentrikus paraciklusok azonos paraméterhez tartozó pontjait felelteti meg egymásnak.
Ezért az ívhosszra kapott er|t2 − t1| formulából a tétel (1) állítása azonnal következik.

c© Moussong Gábor, ELTE www.tankonyvtar.hu

http://www.tankonyvtar.hu


336 Geometria

Az r = 0-hoz tartozó paraciklus számára speciálisan ívhossz szerinti paraméterezést kap-
tunk. A (2) állítás bizonyítása céljából számoljuk ki ezen az

r(t) =

(
t ,
t2

2
,
t2

2
+ 1

)

paracikluson a t1 = 0 és t2 = l paraméterértékek közötti l hosszúságú ívhez tartozó húr
hosszát is, vagyis az x = ρh

(
r(0), r(l)

)
távolságot:

chx = −〈r(0), r(l)〉 =
l2

2
+ 1 .

Innen l =
√
2(chx− 1) = 2 sh

x

2

következik, az utolsó lépésben felhasználva a ch x− 1 = 2 sh2(x/2) azonosságot.

Megjegyzések. (1) Az ívhossz kiszámolásához mindhárom ciklusfajta esetében ívhosszal
arányos paraméterezést találtunk, hiszen mindegyik q (r′(t)) függvény konstans volt a t
változó függvényében.

(2) Figyeljük meg, hogy a ciklus ívhosszát a rögzített x húrhossz függvényeként előállító
11.4.3.(2)-beli, 11.4.6.(2)-beli és 11.4.7.(2)-beli képletek hogyan viszonyulnak egymáshoz a
különféle ciklusok esetében. A legkisebb értéket, x-et természetesen a zérus sugarú hiper-
ciklusív, vagyis az egyenes szakasz hossza adja, innen r-et növelve a hiperciklusív hossza is
szigorúan monoton növekszik, és r → +∞ esetén a paraciklus ívhosszához, 2 sh(x/2)-hez
tart. Bármilyen r ≥ x/2 mellett az r sugarú körben az x húrhoz tartozó rövidebbik ív
hossza ennél nagyobb, és r függvényében szigorúan monoton csökken, továbbá határértéke
r → +∞ esetén ismét 2 sh(x/2), a paraciklus ívhossza. Emögött a jelenség mögött az ún.
„geodetikus görbület” fogalma áll, amely azt méri, hogy valamely görbe milyen gyorsan
fordul el az egyenes vonaltól. A ciklusok állandó geodetikus görbületű görbék, a körök
erősebben, a hiperciklusok kevésbé görbülnek a paraciklusoknál. Differenciálgeometriai
eszközökkel megállapítható, hogy az r sugarú kör geodetikus görbülete cth r, az r sugarú
hiperciklusé th r, a paraciklusé 1.

(3) A 11.4.7.(2) Tétel újabb érdekes rokonságra világít rá az euklideszi térben fekvő gömb
és a Minkowski-térben fekvő hiperboloidmodell között. Ha a gömb két pontja x gömbi
távolságra van egymástól, akkor a 2 sin(x/2) formula a két pontot összekötő, a befogla-
ló euklideszi térben fekvő húr hosszát adja meg. Érdekes módon az analóg hiperbolikus
formula, 2 sh(x/2), a hiperboloidmodellre vonatkozóan ugyanezt fejezi ki: könnyen ellen-
őrizhető, hogy a modell két, egymástól x hiperbolikus távolságra fekvő pontja között a
Minkowski-térben „légvonalban” futó egyenes szakasz (amelynek iránya mindig térszerű,
l. 10.3.11) hosszát ez a képlet adja meg. A 11.4.7.(2)-beli állítást tehát geometriailag
úgy interpretálhatjuk, hogy a modell bármely két pontja között a légvonalban mért távol-
ság egyenlő a két pontot összekötő paraciklusív hosszával. Nem meglepő, hogy a térbeli
egyenes vonalban mért távolság nagyobb, mint a modellbeli, hiszen a fordított Cauchy–
Schwarz-egyenlőtlenség (10.3.4) következtében az időszerű síkokban fellépő térszerű távol-
ságok között a háromszög-egyenlőtlenség is megfordul.
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11.4.8. Definíció (Polár-, hiperciklikus és paraciklikus koordináták). Ha a cik-
lusok ívhosszát megadó tételek bizonyításában használt paraméterező függvényeket r-től
és t-től egyaránt függő s(r, t) kétváltozós függvénynek tekintjük, akkor a hiperbolikus sík
nevezetes (görbevonalú) koordinátázásaihoz jutunk. Az r és t mennyiségeket az

s(r, t) = ( sh r cos t , sh r sin t , ch r ) ,

s(r, t) = ( ch r sh t , sh r , ch r ch t ) ,

illetve s(r, t) =

(
ert ,

ert2

2
− sh r ,

ert2

2
+ ch r

)

esetben rendre a hiperbolikus sík polárkoordinátáinak, hiperciklikus koordinátáinak, il-
letve paraciklikus koordinátáinak nevezzük. Az r változóhoz tartozó koordinátavonalak
metsző, ultraparallel, illetve párhuzamos sugársort alkotnak, míg a t-hez tartozó koordiná-
tavonalak a sugársor által származtatott ciklusok. Láttuk, hogy az s(r, t) képlet rögzített r
mellett t függvényében a ciklusok számára az ívhosszal arányos paraméterezést ad. Könnyű
ellenőrizni, hogy rögzített t mellett r függvényében a sugársor egyenesei számára ívhossz
szerinti paraméterezést kapunk mindhárom esetben.

A polárkoordinátáktól eltérően mind a hiperciklikus, mind a paraciklikus koordináták
bijektív megfeleltetést létesítenek az R2 koordinátasík és a hiperbolikus sík között. A
paraciklikus koordináták esetében ez a megfeleltetés különösen jól illeszthető a Poincaré-
féle félsíkmodellhez.

11.4.9. Definíció (A Θ leképezés). Konkrét megfeleltetést létesítünk a kétdimenziós
hiperboloidmodell és a félsíkmodell között. A félsíkmodellt most az R2,1 Minkowski-tér
x1x3-síkjának a felső félsíkjába helyezzük, tehát annak U ′ alaphalmazát x2 = 0 és x3 > 0
definiálja R2,1-ben.

A Θ : Z → U ′ leképezést három, a különféle modellek között már korábban értelmezett
leképezés kompozíciójaként adjuk meg. Az első lépésben a 10.3.7-beli Ψ : Z → X leképe-
zést alkalmazzuk, amelyet (a 10.3.7-et követő első megjegyzés szellemében) úgy fogunk fel,
hogy Ψ a hiperboloidmodellt az origóból középpontosan vetíti az x3 = 1 síkban fekvő X
Cayley–Klein-modellre. A második lépésben az x3-tengellyel párhuzamosan vetítjük az X
körlemezt az x21+x

2
2+x

2
3 = 1 egyenletű G egységgömb Y -nal jelölt felső félgömbjére, tehát

lényegében a 10.2.14-beli (p|Y )−1 : X → Y izomorfizmust alkalmazzuk a Cayley–Klein-
modell és a Poincaré-féle félgömbmodell között. Végül a harmadik lépésben a (0, 1, 0)
pontból az x2 = 0 egyenletű S síkra történő v : G− (0, 1, 0) → S sztereografikus vetítést
alkalmazzuk; ez a leképezés 10.2.15 alapján Y -ból az U ′ félsíkmodellt állítja elő.

Mindhárom lépésben izomorfizmusokat alkalmaztunk a modellek között, ezért a

Θ = (v|Y ) ◦ (p|Y )−1 ◦Ψ : Z → U ′

leképezés izomorf megfeleltetés a hiperboloidmodell és a félsíkmodell között. Végül hasz-
náljuk ismét az U ⊂ C komplex felső félsíkot, ahol x és y jelölik a szokásos koordinátákat
(azaz a z komplex szám valós, illetve képzetes részét), és azonosítsuk az R2,1-beli U ′-vel
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az x = x1, y = x3 megfeleltetés révén. Ezáltal a Θ izomorfizmust mint Z → U leképezést
foghatjuk fel.

11.4.10. Állítás. A Θ leképezés az r és t paraciklikus koordinátákat az U félsíkmodellben
(− ln y)-ba, illetve x-be viszi. Más szavakkal kifejezve, a Θ ◦ s : R2 → C leképezés
koordinátafüggvényei x = t és y = e−r.

Bizonyítás: Az s(r, t)-re 11.4.8-ban adott formulából θ definícióját követve lépésről lépésre
történő számolással előállítható

Ψ
(
s(r, t)

)
=

(
ert

ert2

2
+ ch r

,
ert2

2
− sh r

ert2

2
+ ch r

, 1

)
,

(p|Y )−1
(
Ψ
(
s(r, t)

))
=

(
ert , ert2

2
− sh r , 1

)

ert2

2
+ ch r

,

Θ
(
s(r, t)

)
= ( t , 0 , e−r ) .

11.4.11. Következmény. A hiperbolikus sík U ⊂ C félsíkmodelljében a (standard
R2-beli) koordinátavonalak a ∞ végtelen távoli ponthoz tartozó paraciklikus koordiná-
tarendszer koordinátavonalai. A paraciklikus koordinátákkal való paraméterezés szerint a
z = x+iy ∈ U ponton áthaladó, x-tengellyel párhuzamos koordinátavonal az ívhossz (1/y)-
szorosával paraméterezett paraciklus, míg az ugyanezen a ponton áthaladó, y-tengellyel
párhuzamos koordinátavonal ívhossz szerint paraméterezett egyenes.

11.5. Terület

A hiperbolikus síkgeometriában a terület (és tetszőleges dimenziójú hiperbolikus térben
a térfogat) értelmezése nem intézhető el az euklideszi geometria mintáját (l. 7.1.1–7.1.2)
követve az Rd-beli Jordan-mértékre és integrálásra való közvetlen hivatkozással. Ami
a mérhető halmazok fogalmát illeti, a hiperbolikus térben fekvő ponthalmazok Jordan-
mérhetőségének fogalma akár a Cayley–Klein-modell, akár a Poincaré-féle gömbmodell
vagy féltérmodell használatával minden további nélkül értelmezhető az Rd-beli Jordan-
mérhetőség átvitelével. Magának a mértéknek, azaz a Jordan-mérhető halmazok térfoga-
tának a definíciója azonban nehezebb. A térfogatfogalom kiépítését a differenciálformák
elmélete ennél jóval tágabb körülmények között, általános Riemann-terek esetére elvégzi.
A hiperbolikus térbeli térfogat ennek speciális esete.

A két- és háromdimenziós esetben a hiperbolikus geometriában tisztán axiomatikus alapo-
kon is kiépíthető a terület-, illetve a térfogatfogalom. Ennek az útnak a végigjárása nem
igényelne magasabb matematikai eszközöket, viszont körülményes és hosszadalmas volta
miatt ennek részletezésétől is eltekintünk.

Arra az álláspontra helyezkedünk, hogy most precíz indoklás nélkül elfogadjuk, hogy a
hiperbolikus síkon létezik terület, és érvényesek rá szokásos pozitivitási, végességi, additi-
vitási, invariancia-, és unicitási tulajdonságok:
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– A területmérés a H2-beli Jordan-mérhető halmazokhoz nemnegatív valós számokat,
esetleg +∞-t rendel.

– Valamely Jordan-mérhető halmaz területe akkor és csak akkor pozitív, ha a belseje
nem üres.

– Bármely korlátos Jordan-mérhető halmaz területe véges.

– Ha két Jordan-mérhető halmaznak nincs közös belső pontja, akkor az egyesítésük
területe egyenlő a területeik összegével.

– Egybevágó Jordan-mérhető halmazok területe egyenlő.

– Bármely két területmérő függvény csak skalárszorzóban tér el egymástól, tehát a
területmérés a mértékegység megválasztása erejéig egyértelmű.

Ebben a szakaszban azt tűzzük ki célul, hogy technikát találjunk a terület kiszámítására
(l. 11.5.6), és meghatározzuk egy-két konkrét idom területét.

11.5.1. Definíció (Paraciklus-téglalap). Paraciklus-téglalapnak nevezzük a hiperboli-
kus síkon azokat a zárt részhalmazokat, amelyeket egyfelől két párhuzamos egyenes, másfe-
lől pedig két olyan koncentrikus paraciklus fog közre, amelyeknek ez a két egyenes tengelye.

A paraciklus-téglalap korlátos, nem konvex idom. Határából a két párhuzamos egyenes
egyenlő hosszúságú szakaszokat tartalmaz, ezeket hívjuk a paraciklus-téglalap alapjainak.
A paraciklus-téglalap határához a két paraciklusból egy-egy ív tartozik, amelyek közül a
hosszabbik a paraciklus-téglalap külső íve, a rövidebbik a belső íve. Ha az alap a hosszú-
ságú, akkor 11.4.7.(1) alapján a külső ív hossza a belső ea-szorosa. A paraciklus-téglalapot
az alap hossza és a külső ív hossza egybevágóság erejéig egyértelműen meghatározza.

11.5.2. Definíció (Paracikluscikk). Tekintsünk két párhuzamos félegyenest, amelyek
A és B kezdőpontjai korrespondeáló pontok, és kössük össze A-t és B-t a hozzájuk tartozó
paraciklusnak az őket összekötő ívével. A síknak azt a zárt tartományát, amelyet a két
félegyenes és ez az AB paraciklusív fog közre, paracikluscikknek nevezzük. Az A és B
pont a paracikluscikk közönséges csúcsai, a két határoló félegyenes közös végtelen távoli
pontja a paracikluscikk ideális csúcsa.

A paracikluscikk konvex, nem korlátos idom. A határoló paraciklusívvel koncentrikus
paraciklusok (ha belemetszenek) egy paraciklus-téglalapra és egy kisebb paracikluscikkre
bontják ketté. A paracikluscikket az ívének a hossza egybevágóság erejéig egyértelműen
meghatározza.

11.5.3. Állítás. A paracikluscikk területe véges, és a határoló paraciklusív hosszával
arányos.

Bizonyítás: Legyen A és B a P paracikluscikk két közönséges csúcsa, és p az AB para-
ciklusív hossza. Az [A,B] szakasz felező merőlegese P -nek szimmetriatengelye, és P -t két
egybevágó paracikluscikkre bontja, legyenek ezek P ′ és P ′′.
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Vágjuk el P -t most egy olyan paraciklussal, amely koncentrikus az ívével, és attól (ten-
gelyirányban mérve) ln 2 távolságban halad. A kettévágással egy ln 2 alapú T1 paraciklus-
téglalap és egy P1 paracikluscikk keletkezik. A T1 paraciklus-téglalap belső íve a kül-
ső ív 1/2-szerese, ezért P1 íve p/2 hosszúságú, tehát P1 egybevágó P ′-vel és P ′′-vel. A
T ′
1 = T1 ∩ P ′ és T ′′

1 = T1 ∩ P ′′ paraciklus-téglalapok egybevágók és együtt kitöltik T1-et,
mindkettőjük területe tehát T1 területének a fele. Ugyancsak félbevágással keletkeznek a
P ′
1 = P1 ∩ P ′ és P ′′

1 = P1 ∩ P ′′ egybevágó paracikluscikkek.

Vágjuk el most P1-et is egy az eddigiekkel koncentrikus, és az előzőtől ismét ln 2 távol-
ságban haladó paraciklussal. Ezáltal egy újabb T2 paraciklus-téglalap és egy újabb P2

paracikluscikk keletkezik. A (T2, P2) pár a (T ′
1, P

′
1) párból a közös határoló egyenesük

mentén ln 2 távolsággal történő eltolással kapható, ezért a T2 paraciklus-téglalap területe
a T1 területének a fele, a P2 paracikluscikk íve pedig p/4.

Az eljárást rekurzív módon minden határon túl folytatva egy T1, T2, . . . , Tn, . . . végtelen
sorozatot állítunk elő ln 2 alapú paraciklus-téglalapokból, amelyek együttesen lefedik P -t,
és amelyek területei 1/2 hányadosú mértani sorozatot alkotnak. Ezért P területe véges.

Ezt a területet tekinthetjük a p ívhossz függvényének, hiszen egybevágóság erejéig maga
P is csak p-től függ. Ez a függvény pozitív, és nyilvánvalóan additív, ezért csak lineáris
lehet, azaz P területe p-vel arányos.

11.5.4. Állítás. Az a alapú, p külső ívű paraciklus-téglalap területe p(1−e−a)-val arányos.

Bizonyítás: Jelölje c a 11.5.3 szerinti arányossági tényezőt, azaz tegyük föl, hogy a p ívű
paracikluscikk területe c · p-vel egyenlő. A p ívű paracikluscikket az a távolságra haladó
koncentrikus paraciklus a szóban forgó paraciklus-téglalapra és egy e−ap ívű paraciklus-
cikkre vágja föl. Miután a paracikluscikkek területe véges, a paraciklus-téglalap területét
kivonással kapjuk: c · p− c · e−ap = c · p(1− e−a).

11.5.5. Definíció (Természetes területegység). A hiperbolikus síkon a területmérés
mérőszáma eddig csak arányosság erejéig volt meghatározva, összhangban azzal, hogy a
területegység tetszőlegesen kijelölhető. Azt mondjuk, hogy a területmérés a természetes
területegységre vonatkozóan történik, ha a 11.5.3-ban és 11.5.4-ben fellépő c arányossági
tényező 1-gyel egyenlő.

Tekintsük az a alapú, p külső ívű paraciklus-téglalap területének és az euklideszi síkon
felvett a, p oldalú téglalap területének az arányát. Szemléletünk szerint a hiperbolikus sík

www.tankonyvtar.hu c© Moussong Gábor, ELTE

http://www.tankonyvtar.hu


Hiperbolikus geometria 341

geometriája infinitezimális méretekben nem különbözik az euklideszi síkétól, ezért a hiper-
bolikus területegység akkor van helyesen, a távolságméréssel összhangban megválasztva,
ha a, p→ 0 esetén ez az arány 1-hez tart. Miután

lim
a,p→0

c · p(1− e−a)

ap
= c ,

ez a szemlélet szintén azt támasztja alá, hogy a c = 1-hez tartozó területmérést tekinthet-
jük természetesnek.

Mostantól c = 1 előírásával rögzítjük a területmérést a hiperbolikus síkon, és a továbbiak-
ban a terület mérőszámán mindig a természetes területegységre vonatkoztatott területet
értjük. Például a p ívű paracikluscikk területe p-vel egyenlő. A területmérés természetes
mértékegysége tehát az egységnyi ívű paracikluscikk területe.

Tekintsük a hiperbolikus sík U ⊂ C félsíkmodelljét, és ahogy eddig is, jelölje x és y az
U -beli koordinátákat. A következő tétel a modellbeli területet x és y segítségével állítja
elő.

11.5.6. Tétel. Bármely M ⊆ U Jordan-mérhető halmaz modellbeli területe az
∫∫

M

1

y2
dxdy

integrállal egyenlő.

Bizonyítás: A tétel állítását elegendő arra az esetre ellenőrizni, amikor M koordinátavo-
nalakkal határolt téglalap, hiszen mind a szóban forgó integrál, mind a modellbeli terület
ezek összegeinek a határértéke.

Legyen tehát M az x1 ≤ x ≤ x2 és y1 ≤ y ≤ y2 egyenlőtlenségekkel adott téglalap, ekkor

∫∫

M

1

y2
dxdy =

y2∫

y1

x2∫

x1

1

y2
dxdy = (x2 − x1)

(
1

y1
− 1

y2

)
.

Másrészt 11.4.10 alapján az r = − ln y, t = x helyettesítésekkel paraciklikus koordinátákra
áttérve az M halmaz az r2 ≤ r ≤ r1 és t1 ≤ t ≤ t2 egyenlőtlenségekkel adott paraciklus-
téglalap, ahol ri = − ln yi, ti = xi (i = 1, 2). Ennek a paraciklus-téglalapnak az alapja
r1 − r2, külső íve er1(t2 − t1), ezért a területe 11.5.4 és 11.5.5 szerint

er1(t2 − t1)
(
1− e−(r1−r2)

)
= (t2 − t1)(er1 − er2) = (x2 − x1)

(
1

y1
− 1

y2

)
.

Mivel nem csak a Hd hiperbolikus tér pontpárjait, hanem a Hd lezárás bármely két pont-
ját is egyértelműen meghatározott egyenes köti össze, a hiperbolikus geometriában minden
további nélkül értelmezhetők olyan háromszögek, illetve magasabb dimenziós konvex po-
liéderek, amelyeknek egy vagy több csúcsa végtelen távoli pont. Az alábbi definícióban
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a kétdimenziós esetre szorítkozunk, és az egyszerűség kedvéért a Cayley–Klein-modellre
hivatkozunk.

11.5.7. Definíció (Aszimptotikus háromszögek és sokszögek). Ha A, B, C három
nem kollineáris pont Hd-ben, akkor a Cayley–Klein-modellt használva tekinthetjük e há-
rom pont H konvex burkát a befoglaló euklideszi síkra vonatkozóan. Ha mindhárom pont
H2-höz tartozik, akkor H a szokásos értelemben vett ABC hiperbolikus háromszög. Ha
nem, akkor aszerint, hogy A, B, C közül egy, kettő, vagy mindhárom tartozik a ∂H2 ideális
határhoz, a H ∩H2 halmazt egyszeresen, kétszeresen, illetve háromszorosan aszimptoti-
kus háromszögnek nevezzük. A háromszorosan aszimptotikus háromszögeket a rövidség
kedvéért ideális háromszögnek is szokás hívni.

Általánosabban, H2-ból véges sok nem kollineáris pontot kiválasztva azok konvex burkát
(pontosabban, a konvex burok metszetét H2-vel) aszimptotikus konvex sokszögnek szokás
nevezni, ha a pontok közül legalább egy ∂H2-höz tartozik. Miután ez a konstrukció a
Cayley–Klein-modellt tekintve az euklideszi síkon van értelmezve, az aszimptotikus konvex
sokszögek kombinatorikai tulajdonságai semmiben sem különböznek az euklideszi síkbeli
konvex sokszögekéitől.

Aszimptotikus háromszög esetében is beszélhetünk valamely csúcsbeli szögről, illetve két
csúcs közti oldalhosszról, ha a szóban forgó csúcs, illetve mindkét csúcs H2-ben fekszik.
Kétszeresen aszimptotikus háromszögnek egy szöge van, és nyilvánvaló módon bármely
adott 0 és π közötti szöghöz egybevágóság erejéig egyértelműen található ekkora szögű
kétszeresen aszimptotikus háromszög.

Bármely H háromszöghöz, akár közönséges, akár aszimptotikus, található olyan ideális
háromszög, amely H-t lefedi. Szemeljünk ki ugyanis a H háromszögben egy tetszőleges
belső pontot, és indítsunk ebből a pontból félegyeneseket a csúcsokon át. Ennek a három
félegyenesnek a végtelen távoli pontjai H-t lefedő ideális háromszöget feszítenek ki.

11.5.8. Tétel. Bármely két ideális háromszög egybevágó. Az ideális háromszögek területe
π-vel egyenlő.

Bizonyítás: Az I(H2) ∼= PGL(2,R) izometriacsoport projektív transzformációkkal hat
a valós projektív egyenessel azonosított ∂H2 ideális határon. Ez a hatás 8.3.9 szerint
tranzitív ∂H2 ponthármasainak halmazán, ami éppen azt jelenti, hogy bármely két ideális
háromszöghöz található olyan egybevágóság, amely az egyiket a másikba viszi.

Tekintsük az U félsíkmodellben a −1, 1 és ∞ végtelen távoli pontok által kifeszített H
ideális háromszöget. Ennek az ideális háromszögnek az oldalait az x2 + y2 = 1 egyenletű
félkör és az x = −1, x = 1 egyenletű félegyenesek reprezentálják U -ban. Ezért H területe
a 11.5.6. Tétel alkalmazásával

1∫

−1

+∞∫

√
1−x2

1

y2
dydx =

1∫

−1

1√
1− x2

dx = π .

11.5.9. Lemma. Bármely kétszeresen aszimptotikus, ϕ szögű háromszög területe π − ϕ.
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Bizonyítás: A kérdéses terület véges (sőt kisebb π-nél), hiszen az aszimptotikus három-
szögek is lefedhetők alkalmas ideális háromszöggel. Az ugyanakkora szögű kétszeresen
aszimptotikus háromszögek egybevágók, ezért területük csak a szögüktől függ. Jelölje
ϕ ∈ (0, π)-re t(ϕ) a ϕ szögű kétszeresen aszimptotikus háromszögek területét.

Ha ϕ, ψ > 0 és ϕ + ψ < π, akkor egy ϕ szögű és egy ψ szögű kétszeresen aszimptotikus
háromszöget az egyik határoló félegyenesük mentén összeillesztve olyan aszimptotikus kon-
vex négyszöget kapunk, amelynek három végtelen távoli csúcsa van. Ezért ez a négyszög
egy ideális háromszög és egy ϕ+ψ szögű kétszeresen aszimptotikus háromszög összeillesz-
tésével is előáll. Ebből a t(ϕ) + t(ψ) = t(ϕ+ ψ) + π egyenletet kapjuk, amelyet

π − t(ϕ+ ψ) =
(
π − t(ϕ)

)
+
(
π − t(ψ)

)

alakban is írhatunk. Ez az egyenlet azt jelenti, hogy a π − t : (0, π) → (0, π) függvény
additív. Ezért ez a függvény lineáris, azaz alkalmas c pozitív konstanssal t(ϕ) = π − c · ϕ
érvényes minden ϕ ∈ (0, π)-re. Végül két darab π/2 szögű kétszeresen aszimptotikus
háromszöget összeillesztve ideális háromszöget kapunk, ezért 2t(π/2) = π, amiből c = 1
következik.

11.5.10. Tétel. Ha a hiperbolikus síkon egy háromszög szögei α, β és γ, akkor a három-
szög t területére

t = π − (α + β + γ)

érvényes.

Bizonyítás: Legyenek A, B és C a háromszög csúcsai, és jelölje P , Q és R rendre az A
kezdőpontból B-n át, a B kezdőpontból C-n át, illetve a C kezdőpontból A-n át húzott
félegyenes végtelen távoli pontját. Ezek a félegyenesek a PQR ideális háromszöget fel-
darabolják az ABC háromszögre és három darab kétszeresen aszimptotikus háromszögre:
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ARP -re, BPQ-ra és QCR-re, amelyek szögei rendre π − α, π − β, illetve π − γ. Ebből
11.5.9. felhasználásával a t+ α + β + γ = π egyenletet kapjuk.

Megjegyzések. (1) A 11.5.10. Tétel szembeötlő párhuzamban áll a gömbháromszögek terü-
letére vonatkozó, 0.3.10-ben bebizonyított Girard-formulával. Ez nem véletlen: mindkettő
egy nevezetes differenciálgeometriai tételnek, a görbült felületeken fekvő idomok felszínéről
szóló ún. Gauss–Bonnet-féle tételnek a speciális esete. Ezért a matematikai irodalomban
gyakran 0.3.10 és 11.5.10 is Gauss–Bonnet-tételként szerepel.
(2) Ha az aszimptotikus háromszögeknek a végtelen távoli csúcsokban zérus szöget tulaj-
donítunk, akkor, amint az könnyen belátható, a 11.5.10-beli formula aszimptotikus há-
romszögekre vonatkozóan is érvényes.
(3) A hiperbolikus síkon valamely α, β, γ szögű háromszög defektusán (vagy szöghiányán)
a π− (α+ β + γ) különbséget szokás érteni. A 11.5.10. Tétel azt fejezi ki, hogy természe-
tes területegységre vonatkoztatva bármely háromszög területe a defektusával egyenlő. A
defektus fogalmát kézenfekvő módon lehet kiterjeszteni magasabb oldalszámú sokszögek
esetére (amelyeknek esetleg végtelen távoli csúcsai is lehetnek). Könnyű ellenőrizni, hogy
a defektus additív mennyiség: ha egy S sokszög két egymásba nem nyúló S1 és S2 sokszög
egyesítése, akkor S defektusa egyenlő S1 és S2 defektusának az összegével. Innen már a
területmérés általános elvei alapján is levezethető, hogy a sokszögek területe arányos a
defektusukkal.
(4) Ha a hiperbolikus síkon a távolságot a természetes metrika λ-szorosával mérnénk, és
a terület mértékegységét a 11.5.5. Definíció mintájára ezzel a távolságméréssel hoznánk
összhangba, akkor a területegység a természetes területegység (1/λ2)-szeresére változna,
és a háromszögek területére vonatkozó képlet t = λ2

(
π − (α + β + γ)

)
-ra módosulna. A

11.3.5. Tételt követő harmadik megjegyzés szerint λ = 1/
√
−K, ahol K a sík görbülete,

ezért a terület képlete a görbületet használva

K · t = (α + β + γ − π)
alakban írható. Ebben a formájában a képlet nem csak a hiperbolikus geometriában
érvényes, hanem az r sugarú gömb geometriájában is (ahol K = 1/r2), és az euklideszi
geometriában is (ahol K = 0).

11.5.11. Tétel. A hiperbolikus síkon az r sugarú körlap területe 2π(ch r − 1).
Bizonyítás: Osszuk fel egy r sugarú kör kerületét n (≥ 3) osztóponttal egyenlő részívekre.
Az osztópontok Sn konvex burka n-oldalú szabályos sokszög. Először az Sn sokszög t(Sn)
területét határozzuk meg. Nyilván minden n-re t(Sn) kisebb a keresett körterületnél.
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Az Sn sokszög 2n darab egybevágó derékszögű háromszög egyesítéseként áll elő, ame-
lyek átfogója r, és egyik hegyesszöge π/n. Az Sn területének kiszámításához a másik
hegyesszögre van szükségünk, jelöljük azt αn-nel. A derékszögű háromszögre vonatkozó
11.3.5.(4) formulából tgαn = 1/

(
ch r tg (π/n)

)
. Az Sn sokszög szögeinek összege 2nαn,

ezért a területe

t(Sn) = (n− 2)π − 2n tg−1 1

ch r tg π
n

= n

(
π − 2 tg−1 1

ch r tg π
n

)
− 2π .

Az analízis eszközeivel könnyen ellenőrizhető, hogy a képlet első tagjának a határértéke
n→∞ mellett 2π ch r. Így limn→∞ t(Sn) = 2π(ch r − 1).

A fenti derékszögű háromszögben jelölje an az αn szöggel szemközti befogót, amely az Sn-
be beírható kör sugarával egyenlő. A másik befogó, amely az Sn sokszög oldalhosszának
a fele, n növekedtével nyilván 0-hoz tart, ezért 11.3.5.(1)-ből ch an → ch r, azaz an → r
következik. Ez azt jelenti, hogy a körlap bármelyik belső pontját elég nagy n mellett az
Sn sokszög tartalmazza. Ezért tehát a kör területe az imént kiszámított határértékkel
egyenlő.

Megjegyzések. (1) A gömbi geometria analóg képlete 2π(1− cos r), ami az egységgömbön
az r (< π) gömbi sugarú K gömbi körlemez területét adja meg. Miután K valójában
(1 − cos r) magasságú gömbsüveg, a formulában ráismerhetünk a gömbsüveg felszínének
elemi geometriából ismert képletére.

(2) A hiperbolikus függvények azonosságait használva a körlemez területképlete átírható
az egyenértékű 4π sh2(r/2) alakba.

(3) Érdekes jelenség, hogy a hiperbolikus síkon az r sugár növekedtével a kör 2π sh r
kerülete és 2π(ch r − 1) területe azonos exponenciális ütemben nő. Szemléletesen ez azt
jelenti, hogy egy nagy körlemez területének zöme a határoló körvonal közelében helyezkedik
el. A hiperbolikus sík ebben a tekintetben is lényegesen eltér az euklideszitől.

12. Magasabb dimenziós hiperbolikus terek

Ebben a fejezetben a legalább háromdimenziós hiperbolikus tér geometriájával foglalko-
zunk, ezért általánosságban feltesszük, hogy d ≥ 3. Ennek ellenére bizonyos esetekben
a definíciók értelemmel bírnak és a tételek érvényesek a 11. fejezetben már részletesen
tárgyalt hiperbolikus síkra vonatkozóan is. Erre nem fogunk minden alkalommal kitérni,
és az olvasóra hagyjuk annak tisztázását, hogy kizárólag térbeli jelenségekről, vagy síkbeli
ismereteink általánosításáról van-e éppen szó.
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12.1. Hipersíkok és szférák

Emlékeztetünk arra, hogy a projektív modellben a 10.1.19. Definíciót a Hd = X azonosítás
mellett alkalmazva a hiperbolikus tér ∂Hd ideális határát, illetve Hd lezárását kapjuk. A
∂Hd ideális határ természetes struktúrája a (d − 1)-dimenziós inverzív geometria. Ha
M ⊆ Hd hiperbolikus altér, dimM ≥ 1, akkor ∂M = M ∩ ∂Hd inverzív altér, azaz
(dimM − 1)-dimenziós gömb a ∂Hd inverzív térben.

12.1.1. Definíció (Alterek párhuzamossága). Legyenek M és N egyenlő (≥ 1) di-
menziójú alterek Hd-ben. Azt mondjuk, hogy M és N párhuzamos, ha vagy M = N , vagy
pedig ∂M és ∂N érintkező gömbök ∂Hd-ben.

A hiperbolikus párhuzamosság fogalmát leginkább az egyenesek, illetve a hipersíkok kö-
rében vizsgáljuk. Ilyenkor a definícióban szereplő érintkezés feltétele azzal egyenértékű,
hogy ∂M ∩ ∂N egyelemű.

Vegyük észre, hogy két különböző párhuzamos altérnek Hd-ben nem lehet közös pontja.
Valóban, ha P ∈ M ∩ N , akkor a P pontot ∂M ∩ ∂N közös elemével összekötő egyenes
másik végtelen távoli pontja szintén közös pontja a ∂M és ∂N gömböknek, ami azok
érintkező volta miatt lehetetlen.

12.1.2. Definíció (Két egyenes kölcsönös helyzete). Ha Hd-ben két egyeneshez ta-
lálható olyan kétdimenziós altér, amely tartalmazza őket, akkor a két egyenest egysíkúnak
mondjuk, ellenkező esetben kitérő egyeneseknek hívjuk. Az egysíkú esetben a 11.1-beli
osztályozásra hivatkozva beszélhetünk metsző, párhuzamos, illetve ultraparallel egyene-
sekről.

A párhuzamosság 12.1.1-beli definícióját egyenesek esetére vonatkoztatva nyilván ugyan-
ezt a párhuzamosság-fogalmat kapjuk. Ahogyan azt a síkbeli esetben már meggondoltuk,
irányított egyenesek vagy félegyenesek körében a Hd-beli párhuzamosság is ekvivalencia-
reláció.

12.1.3. Definíció (Két hipersík kölcsönös helyzete). Két Hd-beli különböző hiper-
síkot metszőnek, párhuzamosnak, vagy ultraparallelnek mondunk, van közös pontjuk, ha
12.1.1. értelmében párhuzamosak, illetve ha se nem metszők, se nem párhuzamosak.

Miután a hipersíkok ideális határa d − 2 ≥ 1-dimenziós gömb, a két különböző hipersík
metsző, párhuzamos, illetve ultraparallel volta azzal egyenértékű, hogy közös végtelen
távoli pontjaik száma legalább 2, pontosan 1, illetve 0.

A párhuzamosság a hipersíkok körében sem tranzitív reláció. Ha valamely kitüntetett
végtelen távoli pontjukkal ellátott hipersíkokra értelmeznénk a „megjelölt irányban való
párhuzamosság” fogalmát, akkor kapnánk ekvivalenciarelációt.

12.1.4. Állítás. Tekintsünk két különböző hipersíkot Hd-ben, és legyenek u és v a hiper-
boloidmodellben hozzájuk választott normálvektorok. A két hipersík pontosan aszerint
metsző, párhuzamos, illetve ultraparallel, hogy u és v térszerű, fényszerű, illetve időszerű
kétdimenziós alteret feszít ki a (d+ 1)-dimenziós Minkowski-térben.
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Bizonyítás: Legyen U és V a két hipersíkot előállító két időszerű lineáris hipersík a W
Minkowski-térben, azaz U = u⊥ és V = v⊥. Ekkor az u és v kifeszítette altér a (d − 2)-
dimenziós U ∩ V ≤ W altér q-ortogonális kiegészítője.

A szóban forgó két hipersíknak akkor és csak akkor van közös pontja a modellben, ha
U ∩ V időszerű, ami azzal egyenértékű, hogy az (U ∩ V )⊥ altér térszerű.

A két hipersík akkor és csak akkor párhuzamos, ha az U ∩ V altérhez skalárszorzó erejéig
egyetlen fényszerű vektor tartozik. Ez pontosan azt jelenti, hogy az U ∩ V altér elfajuló
kvadratikus alakot örököl, azaz fényszerű altér. Ez pedig akkor és csak akkor áll, ha
(U ∩ V )⊥ fényszerű.

Végül az ultraparallel hipersíkok számára csak az az eshetőség marad, hogy (U ∩ V )⊥

időszerű.

12.1.5. Következmény. Két hipersík akkor és csak akkor ultraparallel, ha létezik olyan
egyenes, amely mindkettőre merőleges. Ezt az egyenest a két hipersík egyértelműen meg-
határozza.

Bizonyítás: Az előző bizonyítás jelöléseivel a két hipersíkra merőleges egyenest csakis az
(U ∩ V )⊥ ≤ W kétdimenziós altér állíthatja elő. Ez az altér pontosan akkor állít elő
egyenest a modellben, ha időszerű, azaz 12.1.4 alapján ha a két hipersík ultraparallel.

12.1.6. Definíció (Metsző alterek szöge). Két metsző hipersík szögét többféle mód-
szerrel is értelmezhetjük. Vehetjük például valamelyik konform modellben az őket repre-
zentáló hipergömbök vagy hipersíkok szögét (l. 5.1.10), vagy az ideális határuknak mint
hipergömböknek a szögét a ∂Hd inverzív térben, vagy az euklideszi tér mintájára a met-
szetaltér egy pontjában állíthatunk a metszetaltérre merőleges egyeneseket külön-külön
midkét hipersíkon belül, és tekinthetjük 10.1.15 szerint e két egyenes szögét. A modellek
tulajdonságainak ismeretében nyilvánvaló, hogy ezek a definíciók egyenértékűek.

A két metsző hipersík esetén kívül még azokban az esetekben tudjuk alterek szöget ér-
telmezni, amikor azt a ∂Hd inverzív térre való hivatkozással megtehetjük. Így például
definiálva van hipersík és azt egyenesben metsző kétdimenziós altér szöge is (l. 5.1.11).

12.1.7. Definíció (Ultraparallel hipersíkok távolsága). Két ultraparallel hipersík tá-
volságán a 12.1.5 szerint egyértelműen létező közös merőleges egyenesen a két metszéspont
közé eső szakasz hosszát értjük. Ha a két hipersíkból tetszőlegesen egy-egy pontot válasz-
tunk, akkor a köztük föllépő távolságok között a merőlegesség miatt ennek a szakasznak
a hossza a lehető legkisebb.

12.1.8. Tétel. Válasszunk a Hd-beli S és T hipersíkokhoz a hiperboloidmodellben egy-
ségnyi normálvektorokat, legyenek ezek u és v. Ekkor:

(1) ha |〈u,v〉| < 1, akkor S és T metsző hipersíkok, és szögük cos−1 |〈u,v〉|,

(2) ha |〈u,v〉| = 1, akkor S és T párhuzamos hipersíkok,

(3) ha |〈u,v〉| > 1, akkor S és T ultraparallel hipersíkok, és távolságuk ch−1 |〈u,v〉|.
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Bizonyítás: Ha u és v lineárisan összefüggő, akkor S = T , és csak v = ±u lehetséges;
ekkor a (2) eset áll fenn.

A továbbiakban feltesszük, hogy két különböző hipersíkról van szó. Ekkor u és v lineárisan
függetlenek. Az általuk kifeszített R ≤ W altérben a q kvadratikus alak mátrixa az u és
v alkotta bázisban (

1 〈u,v〉
〈u,v〉 1

)
,

ezért az |〈u,v〉|-re vonatkozó < 1, = 1, illetve > 1 feltételek rendre azt jelentik, hogy q
ezen az altéren pozitív definit, elfajuló, illetve negatív definit. Ez pedig 12.1.4 szerint a
két hipersík kölcsönös helyzetét határozza meg a tételben állított módon.

(1): Válasszunk az S ∩ T metszetaltérben tetszőlegesen egy x pontot, és állítsunk x-ben
a metszetaltérre S-ben, illetve T -ben fekvő merőleges egyeneseket. Ezek számára az x

pontban irányvektorokat kapunk, ha az R pozitív definit altérben u-t és v-t π/2 szöggel
elforgatjuk. Emiatt a két hipersík szöge, ami definíció szerint a két egyenes szöge, egyenlő
az u és v irányú egyenesek szögével, cos−1 |〈u,v〉|-vel.

(3): Az u és v generálta időszerű altér 12.1.5 bizonyítása szerint az S és T közös merő-
leges egyenesét metszi ki a hiperboloidmodellből. Feltehetjük, hogy 〈u,v〉 > 0, hiszen u

vagy v előjelének megváltoztatása sem a hipersíkokat, sem a bizonyítandó állítást nem
befolyásolja. Jelöljük c-vel a

√
〈u,v〉2 − 1 pozitív számot, és képezzük az

a =
〈u,v〉
c

u− 1

c
v és b =

1

c
u− 〈u,v〉

c
v

vektorokat. Közvetlen számolás mutatja, hogy q(a) = q(b) = −1, 〈a,u〉 = 〈b,v〉 = 0,
valamint 〈a,b〉 = −〈u,v〉. Emiatt a és b (vagy esetleg (−1)-szereseik, ha nem a Z félhiper-
boloidba, hanem annak ellentettjébe mutatnak) a közös merőleges egyenes metszéspontjai
S-sel, illetve T -vel, továbbá e két pont távolsága 10.3.12 szerint valóban ch−1〈u,v〉.

Következő célunk a ciklusok magasabb dimenziós megfelelőinek, a szféráknak az értel-
mezése. Ehhez segédeszközként a síkbeli eset mintájára a sugársorok általánosítását, a
sugárnyalábokat vezetjük be. A sugárnyalábok és a szférák legegyszerűbb tulajdonságait
a 11.1. szakaszban tárgyaltakkal analóg módon lehet tisztázni.

12.1.9. Definíció (Sugárnyaláb). Projektív terekben sugárnyalábnak szokás nevezni a
tér valamely pontján áthaladó összes egyenesből álló egyeneshalmazt. A közös pontot a
sugárnyaláb tartópontjának hívjuk. A kétdimenziós esetben a sugársor és a sugárnyaláb
fogalma egybeesik.

A d-dimenziós hiperbolikus tér egyeneseinek egy halmazát sugárnyalábnak nevezzük, ha
előáll mint a projektív tér valamely sugárnyalábjának a nyoma a hiperbolikus tér projektív
modelljében. A sugárnyaláb egyenesei nyilván páronként egysíkúak.

A projektív sugárnyaláb tartópontjának elhelyezkedése szerint a Hd-beli sugárnyaláb tagjai
páronként metsző, párhuzamos, illetve ultraparallel egyenesek, ennek alapján beszélhetünk
metsző, párhuzamos, illetve ultraparallel sugárnyalábokról. Világos, hogy a hiperbolikus
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tér bármely két különböző, egysíkú egyeneséhez egyértelműen létezik olyan sugárnyaláb,
amelynek a két egyenes tagja.

A metsző sugárnyalábot úgy is definiálhatnánk, mint a hiperbolikus tér valamely pontján
áthaladó összes egyenesből álló rendszert, a párhuzamos sugársort mint az összes olyan
egyenest, amelyhez a tér valamely rögzített végtelen távoli pontja hozzátartozik, és végül az
ultraparallel sugárnyalábot mint valamely rögzített hipersíkra (a projektív értelemben vett
tartópont polárisára) merőleges összes egyenesből álló sereget. Nyilvánvaló, hogy bármely
két metsző sugárnyaláb egybevágó, bármely két párhuzamos sugárnyaláb egybevágó, és
bármely két ultraparallel sugárnyaláb egybevágó.

12.1.10. Definíció (Sugárnyalábra támaszkodó hipersíkok). Legyen S sugárnyaláb
Hd-ben. Egy H ⊂ Hd hipersíról azt mondjuk, hogy S-re támaszkodik, ha létezik olyan
L ∈ S egyenes, amelyre L ⊆ H.

Ha H az S-re támaszkodik, akkor a projektív modellben a H-t tartó projektív hipersík
áthalad az S-et származtató projektív sugárnyaláb tartópontján. Emiatt aH-ra vonatkozó
σH tükrözés S-et önmagába viszi. Megfordítva, valamely σH tükrözés csak a H-ban fekvő
és a H-ra merőleges egyeneseket viszi önmagukba, ezért ha σH(S) = S, akkor H vagy
S-re támaszkodik, vagy pedig S-nek minden H-t metsző tagjára merőleges. Ez azt jelenti,
hogy metsző vagy párhuzamos sugárnyaláboknak pontosan a rájuk támaszkodó hipersíkok
a szimmetria-hipersíkjai, míg az ultraparallel sugárnyalábok esetében egyetlen további
szimmetria-hipersík létezik, mégpedig a közös merőleges hipersík.

A hiperboloidmodellben az S-re támaszkodó hipersíkok könnyen jellemezhetők azzal a
feltétellel, hogy normálvektoruk q-ortogonális az S sugárnyaláb projektív tartópontját
reprezentáló vektorra.

12.1.11. Definíció (Sugárnyalábra vonatkozó korrespondencia). Rögzítsünk egy S
sugárnyalábot Hd-ben. Azt mondjuk, hogy az A,B ∈ Hd pontok korrespondeáló pontok
S-re nézve (jelben A ≏S B), ha alkalmas S-re támaszkodóH ⊂ Hd hipersíkkalB = σH(A).
Egyenértékű módon úgy is fogalmazhatunk, hogy A ≏S B akkor áll fenn, ha vagy A és B
egybeesnek, vagy különbözők és a felező merőlegesük S-re támaszkodik.

A ≏S reláció nyilvánvaló módon reflexív és szimmetrikus. A tranzitivitás könnyen követ-
kezik az S-re támaszkodó hipersíkok hiperboloidmodellbeli jellemzéséből, ugyanis x ≏S
y ≏S z esetén mind y − x, mind z− y q-ortogonális a tartópontot reprezentáló vektorra,
így z− x is az.

12.1.12. Definíció (Szféra, tengely, paraszféra, hiperszféra). A Hd hiperbolikus
térben szféráknak nevezzük a ≏S szerinti ekvivalenciaosztályként előálló ponthalmazokat,
ahol S valamilyen sugárnyaláb Hd-ben.

Az egyelemű ponthalmazok (amelyeket metsző sugárnyalábok származtatnak mint a met-
széspont osztályát) is szférák, ezeket elfajuló szféráknak nevezzük. Ettől az esettől el-
tekintve a szférák végtelen ponthalmazok, sőt amint az pl. 12.1.15-ből kikövetkeztethető
lesz, a szférák (d− 1)-dimenziós alakzatok (differenciálható hiperfelületek) a Hd térben.
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Elfajuló szféra nyilván csak a rá mint tartópontra illesztett metsző sugárnyalábból szár-
mazhat, továbbá bármely nemelfajuló S szféra is az őt származtató S sugárnyalábot egyér-
telműen meghatározza, hiszen tartópontja az S-ből választható pontpárok felező merőleges
hipersíkjait tartó projektív hipersíkok egyetlen közös pontja. Az S-hez tartozó egyeneseket
az S szféra tengelyeinek nevezzük.

Ha S metsző sugárnyaláb, akkor az általa létesített szférák nyilván gömbök, amelyeket a
hiperbolikus térben az euklideszi geometria mintájára mint a tér valamely pontjától (a
középponttól) rögzített (a gömb sugarával egyenlő) távolságra levő pontok halmazát defi-
niáljuk. Esetünkben azokat a gömböket kapjuk, amelyeknek S tartópontja a középpontja.
Az elfajuló szférát is tekinthetjük zérus sugarú gömbnek. (Megjegyezzük, hogy ebben a
fejezetben nem használjuk a „hipergömb” elnevezést a (d− 1)-dimenziós gömbök számára,
mert alacsonyabb dimenziójú gömbökkel itt nem foglalkozunk, és ezért nincs szükség erre
a megkülönböztetésre.)

Ha az S szférát párhuzamos sugárnyaláb származtatja, akkor S-et paraszférának nevez-
zük. Az ugyanazon S párhuzamos sugárnyalábhoz tartozó paraszférákat koncentrikusnak
mondjuk, és S végtelen távoli tartópontját tekintjük közös középpontjuknak.

Az ultraparallel sugárnyalábok által származtatott szférákat hiperszféráknak nevezzük.
Legyen S ultraparallel sugárnyaláb, és H az a hipersík, amely S minden tagjára merőleges.
Ekkor az S-re támaszkodó hipersíkok pontosan a H-ra merőleges hipersíkok, ezért a rájuk
vonatkozó tükrözések H-t önmagára képezik. Ha S egy S által származtatott hiperszféra,
akkor S pontjainak a H-től mért távolságát az S-hez tartozó egyenesek mentén mérjük,
és emiatt S vagy magával a H hipersíkkal azonos, vagy pedig az egyik H szerinti féltérben
a H-tól valamilyen rögzített pozitív távolságra levő pontokból áll. Ezért a hiperszférákat
távolságfelületeknek is nevezik. AH hipersíkot a hiperszféra alaphipersíkjának, pontjainak
H-tól való távolságát a hiperszféra sugarának hívjuk.

A d = 2 esetben a sugársorokat és a ciklusokat kapjuk a sugárnyalábok, illetve szférák
speciális eseteként. A következő fogalom is a ciklusok és szférák közti kapcsolatot emeli
ki.

12.1.13. Definíció (Főciklus). Legyen S ⊂ Hd szféra. Ha P ⊂ Hd tetszőleges kétdi-
menziós altér, amely tartalmazza S-nek legalább az egyik tengelyét, akkor a C = P ∩ S
halmaz nyilván ciklus a P hiperbolikus síkban, mégpedig az, amelyet az S tengelyeiből
álló sugárnyalábnak a P -be eső része mint sugársor származtat. Ha S gömb, akkor C kör
(mégpedig S egy főköre, tehát S-sel egyenlő sugarú), ha S paraszféra, akkor C paraciklus,
és ha S hiperszféra, akkor C ugyanakkora sugarú hiperciklus. Az ilyen módon előálló
ciklusokat S főciklusainak nevezzük.

A főciklusok az egyenesek szerepét játsszák a szféra belső geometriájában (l. 12.3). Annyit
már most megállapíthatunk, hogy a szféra bármely két különböző (és gömb esetében nem
átellenes) pontjához egy és csak egy olyan főciklus található, amely a két pontot tartal-
mazza.

Megjegyzés. Nem nehéz meggondolni, hogy ha a P metsző sík nem tengelyirányú, és
nem is merőlegesen metszi S valamelyik pontjában az ahhoz a ponthoz tartozó tengelyt,
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a P ∩ S halmaz akkor is ciklus: gömb esetében főkörnél kisebb kör, paraszféra esetében
mindig kör, r sugarú hiperszféra esetén hiperciklus, paraciklus, vagy kör aszerint, hogy
P ∩ S egy pontjában a tengely és P szöge a Π(r) párhuzamossági szögnél kisebb, egyenlő
Π(r)-rel, illetve nagyobb nála.

Az alábbi két állítás a ciklusokra vonatkozóan 11.1.11-ben és 11.1.13-ban tisztázott tu-
lajdonságok magasabb dimenziós analogonjai; bizonyításuk is pontosan azok mintájára
történhet.

12.1.14. Állítás. Bármely két Hd-beli paraszféra egybevágó. Két gömb, illetve két
hiperszféra akkor és csak akkor egybevágó, ha sugaruk egyenlő.

12.1.15. Állítás. Tekintsük a Hd hiperbolikus tér Z ⊂ W hiperboloidmodelljét a (d+1)-
dimenziós W Minkowski-térben.

(1) A szférák pontosan a modell alaphalmazául szolgáló Z félhiperboloid nemüres met-
szetei a W tér affin hipersíkjaival.

(2) Két szféra tengelyei akkor és csak akkor alkotják ugyanazt a sugárnyalábot, ha az
őket kimetsző affin hipersíkok párhuzamosak.

(3) Legyen valamely T ⊂ W affin hipersíkra T ∩ Z 6= ∅. Ha T állása térszerű, akkor
a T ∩ Z szféra gömb (amely esetleg egyetlen pont is lehet), ha fényszerű, akkor
paraszféra, ha időszerű, akkor hiperszféra.

Bizonyítás: Csak annyiban kell eltérni 11.1.13 bizonyításától, hogy (a sugársor tagjai
helyett) egy sugárnyalábra támaszkodó hipersíkok normálvektorairól állapítjuk meg, hogy
ezek a tartópontot repezentáló vektorra q-ortogonális vektorok.

A 12.1.15. Állítás megkönnyíti a szférák által határolt tartományok bevezetését.

12.1.16. Definíció (Szfératartományok). Legyen S ⊂ Hd nemelfajuló és hipersíktól
különböző szféra. Állítsuk elő S-et 12.1.15 szerint S = T ∩Z alakban, és legyen F , illetve
F a T affin hipersík által határolt, origót tartalmazó nyílt, illetve zárt féltér W -ben.

Ha S gömb, akkor F ∩ Z és F ∩ Z az S határolta nyílt, illetve zárt gömbtest. A hiper-
boloidmodellben számolva könnyen ellenőrizhető, hogy ezek pontosan a középponttól S
sugaránál kisebb, illetve legfeljebb sugárnyi távolságra levő Hd-beli pontokból állnak.

Ha S paraszféra, akkor az F ∩ Z és F ∩ Z halmazokat az S határolta nyílt, illetve zárt
paraszféra-tartománynak nevezzük.

Ha S hiperszféra, akkor jelöljük S ′-vel az ugyanazon alaphipersíkkal és ugyanakkora su-
gárral adott, csak S-hez képest az ellenkező féltérben fekvő hiperszférát. Tartozzon S ′-höz
a T ′ affin hipersík, és a T ′ határolta, origót tartalmazó F ′ nyílt, illetve F ′ zárt féltér. (A
W vektortér részhalmazaiként nyilván S ′ = −S, T ′ = −T , F ′ = −F , és F ′ = −F .) Az
S-hez tartozó nyílt, illetve zárt hiperszféra-tartománynak nevezzük az F ∩ F ′ ∩ Z, illetve

c© Moussong Gábor, ELTE www.tankonyvtar.hu

http://www.tankonyvtar.hu


352 Geometria

F ∩ F ′ ∩ Z halmazokat. Ezek a tartományok nyilván azokból a pontokból állnak, ame-
lyek az alaphipersíktól a hiperszféra sugaránál kisebb, illetve legfeljebb sugárnyi távolságra
vannak.

Érdekes kapcsolatot teremt a hipersíkok és a szférák között a térbeli merőleges vetítés.

12.1.17. Definíció (Merőleges vetítés hipersíkra). Legyen H hipersík Hd-ben. A
10.1.7. Állítás alapján a tér bármely A pontjához egyértelműen hozzárendelhető az A-n
áthaladó, H-ra merőleges egyenesnek aH-val vett pH(A) döféspontja; ezzel a pH : Hd → H
merőleges vetítést értelmeztük.

Könnyen látható, hogy a hiperboloidmodellben a pH leképezést a W térnek a H-t előállító
V lineáris hipersíkra történő, V ⊥ irányú lineáris vetítése származtatja.

Ha H ′ további hipersík Hd-ben, akkor a pH |H′ : H ′ → H megszorítást nevezzük a H ′

hipersík H-ra történő merőleges vetítésének. Ha H ′ nem merőleges H-ra, akkor ez a
leképezés injektív H ′-ről H-ba. (A merőleges esetben pH |H′ nyilván a H ′ merőleges vetítése
a H ′ ∩ H metszetaltérre mint H ′-beli hipersíkra.) Ha H ′ 6= H, akkor a pH |H′ : H ′ → H
vetítés nem szürjektív, és a képhalmazát az alábbi tétel írja le.

12.1.18. Tétel. Legyen H és H ′ két különböző és egymásra nem merőleges hipersík
Hd-ben. Vetítsük a H ′ hipersíkot a pH merőleges vetítéssel a H hipersíkra.

(1) Ha H és H ′ metszők és hajlásszögük α, akkor a vetítés képhalmaza az a nyílt
hiperszféra-tartomány H-ban, amelynek az alaphipersíkja H ∩ H ′, sugara a ∆(α)
párhuzamossági távolság.

(2) Ha H és H ′ párhuzamosak, akkor a vetítés képhalmaza nyílt paraszféra-tartomány
H-ban.

(3) Ha H és H ′ ultraparallel hipersíkok és távolságuk a, akkor a vetítés képhalmaza nyílt
gömbtestH-ban, amelynek a középpontja a két hipersík közös merőleges egyenesének
a döféspontja H-val, sugara pedig ch−1(cth a).

Bizonyítás: (1): A tér előáll a H ∩H ′ altérre merőleges, páronként diszjunkt kétdimenziós
pH-invariáns alterek egyesítéseként, ezért elegendő egyetlen ilyen síkon belül tisztázni, hogy
egy H-beli pont akkor és csak akkor áll elő vetületként, ha a metszésponttól mért távolsága
az α-hoz tartozó párhuzamossági távolságnál kisebb. Ez viszont nyilvánvaló, hiszen x <
∆(α) azzal egyenértékű, hogy α < Π(x), ami pontosan akkor áll, ha a metszésponttól x
távolságban H-ra állított merőleges metszi H ′-t.

(2): Jelöljük A-val a H és H ′ párhuzamos hipersíkok közös végtelen távoli pontját. Előre-
bocsátjuk, hogy azokkal az M alterekkel szemben, amelyeknek A végtelen távoli pontja,
H és H ′ „egyformán” viselkedik: ha M metszi H és H ′ közül az egyiket, akkor a másikat
is metszi, mégpedig ugyanakkora szögben (azokban az esetekben, amikor a szög definiálva
van, tehát ha M hipersík, vagy kétdimenziós altér). Ez abból látható rögtön, hogy ∂H és
∂H ′ érintkező hipergömbök ∂Hd-ben, ezért a konform modellre hivatkozva az A pontban
a metszés ténye és a metszés szöge ugyanazt jelenti H és H ′ esetében.

www.tankonyvtar.hu c© Moussong Gábor, ELTE

http://www.tankonyvtar.hu


Hiperbolikus geometria 353

Legyen S az a H-beli párhuzamos sugárnyaláb, amelynek az A pont a tartópontja. Sze-
meljünk ki tetszőlegesen egy L ∈ S egyenest. Azt állítjuk, hogy L-en létezik egy jól
meghatározott Q pont azzal a tulajdonsággal, hogy a QA nyílt félegyenes minden pontja
vetületi pont, míg a komplementer zárt félegyenes pontjai nem tartoznak H ′ vetületéhez.

Ehhez elegendő azt az M kétdimenziós alteret tekinteni, amely H-ra merőleges és H-t az
L egyenesben metszi. Az A pont L ⊂ M miatt M -nek is végtelen távoli pontja, ezért M
a H ′ hipersíkot is metszi egy L-lel párhuzamos L′ egyenesben. Bocsássunk merőlegest az
L′ másik, A-tól különböző végtelen távoli B pontjából L-re, legyen ennek a merőlegesnek
a talppontja Q. Ezzel előállítottuk a kétszeresen aszimptotikus ABQ derékszögű három-
szöget. Világos, hogy ha az AQ oldal belső pontjában állítunk merőlegest L-re, akkor az
belemetsz a háromszögbe, és így metszi az AB oldalt, azaz az L′ egyenest, ha pedig akár
Q-ban, akár azon túl, akkor az elkerüli a háromszög belsejét és L′-t.

Legyen most J tetszőleges olyan hipersík a (d−1)-dimenziós H hiperbolikus térben, amely
az S sugárnyalábra támaszkodik, és legyen K az a hipersík Hd-ben, amely merőleges H-
ra, és amelyre J = H ∩ K. Ekkor az előrebocsátottak értelmében K a H ′ hipersíkot is
merőlegesen metszi egy (d−1)-dimenziós J ′ altérben. Jelölje σJ , σK , illetve σJ ′ a megfelelő
hipersíkra vonatkozó tükrözéseket rendre aH, Hd, illetveH ′ térben. Ekkor aH ⊥ K ⊥ H ′

merőlegességek miatt minden P ∈ H ′ pontra

σJ
(
pH(P )

)
= σK

(
pH(P )

)
= pH

(
σK(P )

)
= pH

(
σJ ′(P )

)

érvényes. Ez azt mutatja, hogy két S-re nézve korrespondeáló H-beli pont közül vagy
mindkettő vetületi pont, vagy egyik sem. Ebből az következik, hogy a pH(H

′) halmaz
pontosan az L egyenesen megtalált vetületi pontokkal S-re nézve korrespondeáló pontokból
áll, azaz a Q ponton átmenő paraszféra által meghatározott nyílt paraszféra-tartomány.

(3): Jelölje T a H és H ′ ultraparallel hipersíkok közös merőleges egyenesét, a döféspontok
legyenek P , illetve P ′. Ismét elegendő egy olyan M kétdimenziós altérre szorítkozni, amely
T -t tartalmazza, és tisztázni, hogy az L = H ∩M egyenes pontjai közül melyek állnak
elő vetületként. Az L′ = H ′ ∩M egyenes egyik végtelen távoli pontjából, A-ból bocsás-
sunk merőlegest L-re, a talppont legyen Q. Ha az M síkban L-re egy a P ponthoz Q-nál
közelebbi pontban állítunk merőlegest, akkor az belemetsz a PQA egyszeresen aszimpto-
tikus háromszögbe, ezért annak PA oldalát, és emiatt a PP ′A egyszeresen aszimptotikus
háromszög P ′A oldalát is metszi. A Q-ban vagy Q-nál távolabbi pontokban állított merő-
legesek hasonló okokból diszjunktak L′-től. Az L egyenesen tehát pontosan a P -hez r-nél
közelebb levő pontok állnak elő vetületként, ahol r a P és Q távolsága.
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A két derékszögű, egyszeresen aszimptotikus háromszögből leolvasható, hogy a QPA szög
a Π(r) párhuzamossági szöggel, a P ′PA szög pedig Π(a)-val egyenlő. A két szög összege
π/2, ezért sin2 Π(a) + sin2 Π(r) = 1, amiből 11.3.7 felhasználásával

1

ch2 a
+

1

ch2 r
= 1

következik. Innen ch r-et kifejezve a ch r = cth a képletet kapjuk. A P ponton átmenő
H-beli egyeneseken tehát a P -hez r = ch−1(cth a)-nál közelebb levő pontok állnak elő
vetületként. A pH(H

′) halmaz tehát a P körüli r sugarú nyílt gömbtest H-ban.

12.2. A hiperbolikus tér izometriái

A 10.4. szakaszban bevezetett I(Hd) transzformációcsoportot most részletesebb elemzés-
nek vetjük alá. A d = 2 esetet már tisztáztuk 11.2-ben, ezért most általában a d ≥ 3
feltevéssel élünk. Célunk egyrészt konkrét izometriatípusok leírása és származtatása, más-
részt a lehetséges izometriák geometriai természetű áttekintése és osztályozása. Ebben
segítséget ad az I(Hd) csoport konkrét értelmezése mind a projektív, mind a konform,
mind a hiperboloidmodellben.

Az O(d) ortogonális csoport izomorf példányai részcsoportként megjelennek I(Hd)-ben
mint a pontok stabilizátorai (l. 10.1.9). Az O(d) ≤ I(Hd) jelölés nem valamely konkrét
részcsoportra utal (hacsak ki nem tüntetjük Hd valamely pontját „origó” gyanánt), hanem
csak konjugáltság erejéig van meghatározva, és a tér pontjaihoz más-más konjugált példá-
nya tartozik. Hasonló módon lehet alacsonyabb dimenziós ortogonális csoporttal izomorf
részcsoportokat is származtatni I(Hd)-ben.

12.2.1. Definíció (Altér stabilizátora és pontonkénti stabilizátora). Legyen M ⊆
Hd altér, k = dimM . Az M altér stabilizátorán, illetve pontonkénti stabilizátorán az
alábbi I(Hd)M -mel, illetve I(Hd)M -mel jelölt I(Hd)-beli részcsoportot értjük:

I(Hd)M = {f ∈ I(Hd) : f(M) =M} ,
I(Hd)M = {f ∈ I(Hd) : minden P ∈M -re f(P ) = P} .
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Ha M egyetlen pont, akkor I(Hd)M = I(Hd)M = O(d), és általában I(Hd)M ≤ I(Hd)M .

A hiperboloidmodellben legyen V ≤ W az M -et előállító (k+1)-dimenziós időszerű altér,
ekkor a W = V ⊕ V ⊥ q-ortogonális felbontásban V ⊥ térszerű, ezért I(Hd)M = O(V ⊥) =
O(d − k). A háromdimenziós térbeli egyenes körüli forgatásokat szem előtt tartva erre a
részcsoportra úgy gondolhatunk, mint „az M altér körül” végrehajtott, M -et pontonként
fixen tartó ortogonális transzformációk csoportjára.

Létezik olyan egységes eljárás, amellyel a Hd-beli alterek izometriái kiterjeszthetők a be-
foglaló Hd tér izometriáivá. Ezt is a hiperboloidmodell és az iménti q-ortogonális felbontás
segítségével lehet a legegyszerűbben értelmezni.

12.2.2. Definíció (Izometria kanonikus kiterjesztése). Legyen M ⊆ Hd altér, és
legyen adott egy g ∈ I(M) izometria. A hiperboloidmodellben M -et egy V ≤ W időszerű
altér, g-t pedig egy ϕ ∈ O+(V ) pozitív Lorentz-transzformáció állítja elő. A W = V ⊕V ⊥

q-ortogonális felbontást tekintve ϕ ⊕ idV⊥ ∈ O+(W ). A g kanonikus kiterjesztésén a
ϕ⊕ idV⊥ pozitív Lorentz-transzformáció létesítette Hd-beli izometriát értjük.

A kanonikus kiterjesztés M -re megszorítva az adott g izometriát adja vissza, az ortogonális
kiegészítő irányban pedig nem mozdít semmit. Szemléletesen úgy gondolhatjuk, hogy az
M -en adott izometria magával viszi az M -hez mereven rögzített egész teret is.

A definícióból rögtön következik, hogy bármely M -beli hipersíkra vonatkozó M -beli tükrö-
zés kanonikus kiterjesztése hipersíkra vonatkozó tükrözés Hd-ben. Ebből pedig az követke-
zik, hogy a konform modellekben a kanonikus kiterjesztés azonos az 5.3.9-ben értelmezett
Poincaré-kiterjesztéssel (d− dimM lépésben iterálva).

A kanonikus kiterjesztés révén injektív I(M) → I(Hd) homomorfizmust kapunk. Ezt
használva mostantól úgy tekintjük, hogy az I(M) izometriacsoportot részcsoportként tar-
talmazza az I(Hd)M stabilizátor.

12.2.3. Állítás
I(Hd)M = I(M)× I(Hd)M .

Bizonyítás: A már többször használt W = V ⊕V ⊥ q-ortogonális felbontásból nyilvánvaló,
hogy az f ∈ I(Hd)M -et származtató W -beli pozitív Lorentz-transzformáció előáll ϕ ⊕ ψ
alakban, ahol ϕ az f |M izometriát indukálja, és ψ ∈ I(Hd)M . A kívánt izomorfizmus az
f 7→ (f |M , ψ) hozzárendelés, inverzét a kanonikus kiterjesztés és az M körüli ortogonális
transzformáció kompozíciója adja.

12.2.4. Példa. A 10.1.11-ben tetszőleges dimenzióban értelmezett hiperbolikus eltolásra
ráismerhetünk mint az egyenes önmagában történő eltolásának kanonikus kiterjesztésére.

Ebben a példában egyértelműen visszakereshető, hogy mi az a legszűkebb altér, amely
izometriájának a kanonikus kiterjesztéséről van szó. Általában nem ez a helyzet, ilyen
alteret nem mindig lehet egyértelműen találni. Erre a következő transzformáció mutat
példát.
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12.2.5. Definíció (Paraciklikus eltolás magasabb dimenzióban). A Hd téren pa-
raciklikus eltolásnak nevezzük azokat az izometriákat, amelyek előállnak valamely kétdi-
menziós altérbeli paraciklikus eltolás kanonikus kiterjesztéseként.

A paraciklikus eltolásokat a konform féltérmodellben lehet a legjobban szemléltetni, még-
pedig úgy, hogy a∞ pont a transzformáció fixpontja. A kétdimenziós esetben láttuk (l. pl.
8.7.7), hogy a ∞ ponttól megfosztott ideális határon, amely az affin egyenes struktúráját
viseli, a paraciklikus eltolások pontosan az eltolások. A d-dimenziós esetben a paracikli-
kus eltolásokat mint ezek Poincaré-kiterjesztéseit kapjuk, amelyek szintén eltolások a ∞
pontjától megfosztott inverzív térben, azaz a (d− 1)-dimenziós euklideszi térben.

12.2.6. Példa. Tegyük föl, hogy az f ∈ I(Hd) paraciklikus eltolás az M ⊂ Hd kétdimen-
ziós altérben adott paraciklikus eltolás kanonikus kiterjesztése, és az A ∈ ∂M végtelen
távoli pont az f fixpontja. Ekkor bármely olyan M ′ kétdimenziós altér f -invariáns, amely
az A irányában párhuzamos M -mel. Emellett f |M ′ is paraciklikus eltolás M ′-ben, és f az
f |M ′-nek is kanonikus kiterjesztése. Mindez rögtön következik abból, hogy itt tulajdon-
képpen a ∂Hd − {A} euklideszi tér eltolásairól van szó.

12.2.7. Definíció (Elliptikus, parabolikus, hiperbolikus izometria) Legyen f ∈
I(Hd). Azt mondjuk, hogy f elliptikus, ha van fixpontja Hd-ben. Ha f -nek nincs Hd-ben
fixpontja, és pontosan egy, illetve pontosan két fixpontja van a ∂Hd ideális határon, akkor
f -et parabolikus, illetve hiperbolikus izometriának nevezzük.

Nyilvánvaló, hogy az elliptikus izometriák pontosan azok, amelyek a pontok stabilizátora-
ihoz tartoznak, azaz valamelyik O(d) részcsoporthoz tartoznak. Parabolikus izometriára
a paraciklikus eltolások, hiperbolikusra az eltolások adnak egyszerű példát.

Megjegyzés. Ezeket az eredetileg a projektív egyenes transzformációival kapcsolatos el-
nevezéseket már alkalmaztuk a hiperbolikus síkgeometriában (l. 11.2.4). Figyeljünk arra,
hogy a most bevezetett szóhasználat csak a sík nem-identikus mozgásai esetében (tehát
csak az irányítástartó síkbeli esetben) esik egybe a projektív geometriában használt defi-
nícióval. A síkbeli tengelyes tükrözések hiperbolikus projektivitást indukálnak az ideális
határon, míg most elliptikus transzformációnak minősülnek.

12.2.8. Tétel. A hiperbolikus tér bármely izometriája vagy elliptikus, vagy parabolikus,
vagy hiperbolikus.

Bizonyítás: Először tisztázzuk, hogy bármely izometriának van fixpontja a tér Hd lezárá-
sában. Ez a Brouwer-féle fixponttétel közvetlen következménye, hiszen Hd a d-dimenziós
zárt gömbtesttel homeomorf, és az izometriák folytonosak (sőt homeomorfizmusok) az
egész Hd-n.

Ebből rögtön következik, hogy ha valamely f izometriának legfeljebb két végtelen távoli
fixpontja van, akkor f elliptikus, parabolikus, vagy hiperbolikus.

Ha f -nek kettőnél több fixpontja van ∂Hd-ben, akkor válasszunk ki hármat a végtelen
távoli fixpontok közül. Ez a három pont egy M kétdimenziós alteret feszít ki. A ∂M
projektív egyenesen az f |∂M projektivitásnak legalább három fixpontja van, ezért f |∂M
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identikus. Emiatt M invariáns altere f -nek. Az f |∂M leképezés egyértelműen meghatároz-
za f -et az M halmazon, ezért ekkor f |M is identikus. Így f -nek van Hd-ben is fixpontja,
tehát elliptikus.

12.2.9. Tétel. A hiperbolikus tér bármely izometriájához található olyan invariáns altér,
amely legfeljebb kétdimenziós.

Bizonyítás: Legyen f ∈ Hd. Ha f elliptikus, azaz van fixpontja Hd-ben, akkor az 0-
dimenziós invariáns altér. Ha f hiperbolikus, akkor két végtelen távoli fixpontja is van, és
az ezeket összekötő egyenes egydimenziós invariáns altér.

Legyen végül f parabolikus, egyetlen fixponttal ∂Hd-ben. Használjuk az U konform féltér-
modellt. Ekkor ∂U az (Rd−1)+ inverzív tér, amelyen f Möbius-transzformáció. Feltehet-
jük, hogy f fixpontja a féltérmodell∞ pontja. Ekkor az 5.3.6. Állítás alapján f hasonlósá-
gi transzformáció Rd−1-ben. Miután f -nek nincs fixpontja Rd−1-ben, ez a transzformáció
4.6.7 alapján csak euklideszi egybevágóság lehet. Az euklideszi tér izometriáinak szerkeze-
téről szóló 4.4.6. Tételből következik, hogy bármely fixpontmentes euklideszi egybevágóság
eltolásként hat egy legalább egydimenziós affin altéren, és ezért található hozzá invariáns
egyenes. Ehhez az egyeneshez a ∞ pontot hozzávéve U -beli kétdimenziós invariáns altér
ideális határát kapjuk.

Ha a hiperbolikus tér adott f izometriájához kiszemelünk egy lehető legkisebb dimenziójú
M invariáns alteret, akkor tehát három eset lehetséges:

– M egyetlen pont, és f ezt a pontot fixen tartó elliptikus izometria, vagy

– M egyenes, és f hiperbolikus izometria, amely ezt az egyenest önmagában eltolja,
vagy pedig

– M kétdimenziós altér, és f parabolikus izometria, amely M -en paraciklikus eltolás.

A második esetben M választása egyértelmű, az első és a harmadik esetben általában nem.

A 12.2.9. Tétel és a 12.2.3. Állítás összevetésével általános képet kapunk Hd izometriáinak
szerkezetéről.

12.2.10. Következmény. A hiperbolikus tér bármely izometriája az alábbi három típus
valamelyike:

(1) valamely pontot fixen tartó ortogonális transzformáció,

(2) eltolás egy egyenenes mentén, komponálva az egyenes körüli valamilyen ortogonális
transzformációval,

(3) paraciklikus eltolás egy kétdimenziós altérben, komponálva ezen altér körüli valami-
lyen ortogonális transzformációval.
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A d = 3 esetben a szóba jövő ortogonális transzformációk áttekintésével a háromdimenziós
hiperbolikus tér egybevágóságainak geometriai osztályozását kaphatjuk meg. Az alábbi
következmény felsorolja a lehetséges eseteket. Az egyes transzformációfajtákat az eukli-
deszi tér esetére 4.4-ben bevezetett fogalmak értelemszerű módosítása alapján nevezzük
el.

12.2.11. Következmény. A háromdimenziós hiperbolikus térben bármely mozgás vagy
egyenes körüli forgatás, vagy eltolás, vagy csavarmozgás, vagy paraciklikus eltolás. Bár-
mely irányításváltó egybevágóság vagy síkra vonatkozó tükrözés, vagy forgatva tükrözés,
vagy csúsztatva tükrözés, vagy paraciklikus csúsztatva tükrözés.

Megjegyzés. A 10.2.16-beli második példa alapján a konform féltérmodell használata
a háromdimenziós tér mozgáscsoportját a PSL(2,C) csoporttal azonosítja. A komplex
projektív egyenes esetében is bevezettük a parabolikus és a hiperbolikus projektivitás
fogalmát. A tér mozgásai közül a forgatások, az eltolások és a csavarmozgások indukálnak
hiperbolikus (vagy loxodromikus, l. 8.7.7) projektivitást az ideális határon, a paraciklikus
eltolások parabolikusat. Ez sincs teljes összhangban az általános hiperbolikus geometriai
terminológiával, amely szerint a forgatások elliptikusak.

12.2.12. Definíció (Speciális részcsoportok). Bizonyos I(Hd)-beli részcsoportok há-
romféle típusát értelmezzük.

Ha P ∈ Hd, akkor GP -vel jelöljük az I(Hd)P stabilizátort, vagyis az O(d) ortogonális
részcsoport egy példányát. A GP csoportot azokra a hipersíkokra vonatkozó tükrözések
generálják, amelyek tartalmazzák a P pontot.

Ha H ⊂ Hd hipersík, akkor GH-val jelöljük az I(H) izometriacsoportot, amely az izo-
metriák kanonikus kiterjesztése révén I(Hd) részcsoportja. Nyilván I(H) ∼= I(Hd−1), és
I(H)-t azokra a hipersíkokra vonatkozó tükrözések generálják, amelyek merőlegesek H-ra.

Ha A ∈ ∂Hd, akkor legyen GA azokra a hipersíkokra vonatkozó tükrözések által generált
részcsoport I(Hd)-ben, amelyeknek A pontja. A konform féltérmodellt használva és az
A pontot ∞-nek választva ez a csoport azonos a tükrözések generálta részcsoporttal az
Md−1 Möbius-csoportban, vagyis az I(Rd−1) euklideszi izometriacsoporttal.

12.2.13. Tétel. A hiperbolikus térben a szférák pontosan a 12.2.12-ben definiált speciális
részcsoportok orbitjai.

Bizonyítás: Mindegyik speciális részcsoport tranzitívan önmagában mozgat egy-egy sugár-
nyalábot: GP a P tartópontú metsző sugárnyalábot, GH a H-ra merőleges egyenesekből
álló ultraparallel sugárnyalábot, GA pedig az A tartópontú párhuzamos sugárnyalábot.
A szóban forgó csoportokat a sugárnyalábra támaszkodó hipersíkokra vonatkozó tükrözé-
sek generálják, ezért a csoportok megőrzik a sugárnyaláb által létesített korrespondenciát.
Ebből a tétel állítása azonnal következik.
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12.3. A szférák belső geometriája

A gömbi geometria kapcsán 0.3-ban már használtuk a belső geometria kifejezést anél-
kül, hogy formálisan definiáltuk volna. Most pontos értelmet adunk a belső geometria
fogalmának, és azt a hiperbolikus tér szféráinak konkrét példáján vizsgáljuk meg.

A definíciót általános keretek között, metrikus terek körében fogalmazzuk meg. Technikai
okokból most megengedjük, hogy egy metrikus tér metrikája a +∞ értéket is felvehesse.
Ha a +∞ jellel kapcsolatban az összeadásra és a rendezésre vonatkozó szokásos meg-
állapodásokat tartjuk érvényben, akkor a metrikus térben +∞-nek mint távolságnak a
jelenléte semmilyen lényeges változást nem hoz magával a metrikus terek elméletében és
alkalmazásában.

12.3.1. Definíció (Belső metrika). Legyen (X, ρ) metrikus tér. Azt mondjuk, hogy ρ
belső metrika, ha a tér bármely két x, y ∈ X pontjához és bármely ε, δ > 0-hoz ρ(x, y) <
+∞ esetén létezik olyan n természetes szám, és létezik olyan x = x0, x1, . . . , xn = y
pontsorozat X-ben, hogy

minden i ∈ {1, 2, . . . , n}-re ρ(xi−1, xi) < δ és
n∑

i=1

ρ(xi−1, xi) < ρ(x, y) + ε .

12.3.2. Példák. Az euklideszi, a gömbi és a hiperbolikus terek metrikája mind belső
metrika. Ez nyilvánvaló abból, hogy ezekben a terekben a távolságokat szakaszok repre-
zentálják, amelyek mentén a távolságmérés additív.

Hasonló elven általánosságban is mondhatjuk, hogy ha valamely metrikus térben a tá-
volságot a pontokat összekötő alkalmas folytonos görbék ívhossza adja meg, akkor a tér
metrikája belső metrika. A Riemann-féle terekben a távolság általában az ívhossz fo-
galmán keresztül van értelmezve, ezért a Riemann-terek automatikusan belső metrikával
vannak ellátva.

Ha a tér metrikájának egy altérre való megszorítását tekintjük, akkor ez általában nem
belső metrika, még akkor sem, ha a befoglaló téré az. Ha például az euklideszi síkból
elhagyunk véges sok pontot, akkor a maradék halmazon az örökölt metrika belső metrika,
míg ha egy pozitív hosszúságú szakaszt hagyunk el, akkor nem az.

A következő tétel tisztázza, hogyan lehet metrikus terekhez természetes módon belső met-
rikát rendelni.

12.3.3. Tétel. Ha (X, ρ) tetszőleges metrikus tér, akkor egyértelműen létezik X-en olyan
ρb belső metrika, amelyre ρ ≤ ρb, és amely minimális ezekre a tulajdonságokra nézve, azaz
ρb ≤ σ teljesül, valahányszor σ olyan belső metrika X-en, melyre ρ ≤ σ.

Bizonyítás: Tetszőlegesen adott δ > 0 mellett legyen x, y ∈ X-re

ρδ(x, y) = inf

{
n∑

i=1

ρ(xi−1, xi) : n ∈ N, x0 = x, xn = y, ρ(xi−1, xi) < δ (i = 1, . . . , n)

}
.
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(Ha a jobb oldalon álló halmaz üres, mert nem létezik δ-nál kisebb lépésközű pontsorozat
x és y között, akkor az infimum természetesen +∞.) Ha δ1 ≤ δ2, akkor ρδ1 ≥ ρδ2 , mert
ρδ2 bővebb halmaz infimumaként áll elő. Ezért rögzített x és y mellett a ρδ(x, y) kifejezés
δ függvényében monoton fogy. Vehetjük tehát a határértékét δ → 0 mellett:

ρb(x, y) = lim
δ→0

ρδ(x, y) ,

ami a δ-ban való monotonitás miatt sup{ρδ(x, y) : δ > 0}-val egyenlő. Rögtön látható,
hogy minden δ-ra ρ ≤ ρδ, és hogy ρδ metrika X-en (például a háromszög-egyenlőtlenség
a sorozatok összefűzéséből adódik a ρ-ra vonatkozó háromszög-egyenlőtlenségből). Ezért
egyrészt ρ ≤ ρb, másrészt miután metrikák supremumaként áll elő, ρb maga is metrika.

Megmutatjuk, hogy ρb belső metrika. Ehhez tegyük föl, hogy valamely x, y ∈ X-re
ρb(x, y) < +∞, és legyenek ε és δ tetszőleges pozitív számok. Miután ρb(x, y) véges,
ρδ(x, y) is véges, és ezért létezik olyan n temészetes szám és léteznek olyan x = x0, x1,
. . . , xn = y pontok X-ben, hogy minden i = 1, . . . , n -re ρ(xi−1, xi) < δ. Most válasszunk
olyan δ′ pozitív számot, hogy minden i = 1, . . . , n-re

ρb(xi−1, xi) < ρδ′(xi−1, xi) +
ε

n

teljesüljön. Ekkor

n∑

i=1

ρb(xi−1, xi) <

(
n∑

i=1

ρδ′(xi−1, xi)

)
+ ε ≤ ρδ′(x, y) + ε ≤ ρb(x, y) + ε ,

amit bizonyítanunk kellett.

Tegyük fel végül, hogy valamely σ belső metrikára ρ ≤ σ érvényes. Belátjuk, hogy tetsző-
legesen választott x, y ∈ X pontok és ε > 0 mellett ρb(x, y) < σ(x, y) + ε. Ebből x, y és ε
tetszőleges volta miatt ρb ≤ σ következik.

Ha σ(x, y) = +∞, akkor nincs mit bizonyítani. Ha pedig σ(x, y) véges, akkor bármely
δ > 0-hoz található (δ-tól függő) n ∈ N és x = x0, x1, . . . , xn = y X-beli pontsorozat úgy,
hogy a

n∑

i=1

σ(xi−1, xi) < σ(x, y) + ε

egyenlőtlenség fennáll. Ekkor ρδ definíciója és ρ ≤ σ miatt

ρδ(x, y) ≤
n∑

i=1

ρ(xi−1, xi) ≤
n∑

i=1

σ(xi−1, xi) ≤ σ(x, y) + ε .

Miután ez az egyenlőtlenség minden δ > 0-ra érvényes, ρb(x, y) < σ(x, y) + ε következik.
Ebből a minimalitási tulajdonságból a ρb metrika egyértelműsége nyilvánvaló.

12.3.4. Definíció (Származtatott belső metrika). A 12.3.3. Tétel szerinti ρb metrikát
a ρ által származtatott belső metrikának, vagy egyszerűen csak az (X, ρ) metrikus tér belső
metrikájának nevezzük.
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Megjegyzés. A ρ ≤ ρb egyenlőtlenség miatt a belső metrika szerinti topológia mindig
legalább olyan finom, mint az eredeti metrikus topológia. Könnyű olyan metrikus teret
mutatni, ahol valódi módon finomabb: például a {0} ∪ {1/n : n ∈ N} halmazon a szám-
egyenesből örökölt metrika által származtatott belső metrika diszkrét. Ahhoz, hogy a belső
metrikára való áttéréskor a topológia ne változzon, a térnek „szép” lokális tulajdonságokkal
kell bírnia. A pontos feltételekkel itt nem foglalkozunk, mert a belső metrikát csak néhány
konkrét metrikus tér esetében fogjuk vizsgálni.

12.3.5. Példa. Tekintsük a d-dimenziós gömbi teret, azaz egy (d+1)-dimenziós V eukli-
deszi vektortér S egységgömbjét (l. 4.7). Jelöljük ρ-val az euklideszi távolság megszorítását
S-re. Ekkor ρ nem belső metrika S-en, de a ρg gömbi távolság az, sőt ρg = ρb. A következő
lemma szerint ez az utóbbi egyenlőség lényegében a gömbi háromszög-egyenlőtlenségnek
és a két metrika 4.7.6. Lemmából könnyen következő limρ→0(ρg/ρ) = 1 viszonyának kö-
szönhető.

12.3.6. Lemma. Legyen ρ és σ két metrika az X halmazon, amelyekre ρ ≤ σ. Tegyük
föl, hogy σ = f ◦ ρ, ahol az f függvény jobbról differenciálható a 0 pontban és f ′(0) = 1.
Ha emellett σ belső metrika, akkor σ = ρb.

Bizonyítás: Csak azt kell megmutatnunk, hogy σ ≤ ρb. Ehhez elegendő belátni, hogy
bármely rögzített x, y ∈ X, x 6= y, és tetszőleges ε > 0 mellett σ(x, y) < ρb(x, y) + ε.
Feltehetjük, hogy ρb(x, y) < +∞.

Legyen ε′ = ε/(ρb(x, y)+1), ehhez f(0) = 0 és f ′(0) = 1 miatt választhatunk olyan pozitív
δ számot, hogy x < δ esetén f(x) ≤ (1 + ε′)x teljesüljön. A ρb metrika belső volta miatt
δ-hoz található olyan n ∈ N és x = x0, x1, . . . , xn = y pontsorozat, hogy minden i-re
ρb(xi−1, xi) < δ (annál inkább ρ(xi−1, xi) < δ), és

∑n
i=1 ρb(xi−1, xi) < ρb(x, y) + 1. Ekkor

σ(x, y) ≤
n∑

i=1

σ(xi−1, xi) =
n∑

i=1

f
(
ρ(xi−1, xi)

)
≤ (1 + ε′)

n∑

i=1

ρ(xi−1, xi) ≤

≤ (1 + ε′)
n∑

i=1

ρb(xi−1, xi) < (1 + ε′)
(
ρb(x, y) + 1

)
= ρb(x, y) + ε .

A természetes metrikával ellátott Hd metrikus térben a szférák maguk is metrikus terek
a befoglaló térből örökölt metrikával. A 12.3.3. Tétel alapján a szférákon létezik egy
egyértelműen meghatározott belső metrika. Az alábbi tétel geometriailag jellemzi a szférák
belső metrikáját.

12.3.7. Tétel. Ha P és Q az S ⊂ Hd szféra két különböző pontja, akkor S belső metrikája
szerint P és Q távolsága egyenlő a P -n és Q-n áthaladó főciklus P és Q közti (kör esetén
rövidebbik) ívének ívhosszával.

Bizonyítás: A 12.3.6. Lemmát alkalmazzuk X = S-re olyan szereposztással, hogy ρ a
Hd-ből örökölt metrikát jelöli, σ pedig a főciklusok ívhossza szerinti távolságot. Megelő-
legezzük azt tényt, hogy σ valóban metrika, ez ugyanis könnyen adódik majd az (erre a
tételre nem támaszkodó) 12.3.8. Tétel következményeként.

c© Moussong Gábor, ELTE www.tankonyvtar.hu

http://www.tankonyvtar.hu


362 Geometria

A két metrikát összekapcsoló f függvényt előállítottuk a 11.4.3.(2), 11.4.6.(2) és 11.4.7.(2)
Tételekben:

– az r sugarú gömb esetében f(x) = 2 sh r sin−1 sh(x/2)
sh r

,

– az r sugarú hiperszféra esetében f(x) = 2 ch r sh−1 sh(x/2)
ch r

,

– a paraszféra esetében f(x) = 2 sh(x/2).

Mindhárom függvényre könnyen ellenőrizhető módon teljesülnek a 12.3.4. Lemma feltéte-
lei, ezért a lemma alapján a szférák belső metrikáját valóban a főciklusok mentén mért
ívhossz adja.

A főciklusok ívhosszával mint távolsággal (azaz 12.3.7 szerint a belső metrikával) ellá-
tott szférák a klasszikus geometriai terekkel izometrikusak, erről szól utolsó tételünk. A
tétel második állítása Bolyai nevezetes tétele a paraszféra belső geometriájáról, amelyet
axiomatikus alapon bizonyított be a háromdimenziós tér esetében.

12.3.8. Tétel. A szférák belső geometriája gömbi, euklideszi, illetve hiperbolikus geo-
metria. Pontosabban, legyen a d-dimenziós Hd hiperbolikus térben fekvő S szféra ellátva
a belső metrikájával, ekkor:

(1) ha S gömb és a sugara r, akkor S izometrikus az euklideszi értelemben sh r sugarú
(d− 1)-dimenziós gömbi térrel,

(2) ha S paraszféra, akkor S izometrikus a (d− 1)-dimenziós euklideszi térrel,

(3) ha S hiperszféra és a sugara r, akkor S izometrikus azzal a (d − 1)-dimenziós hi-
perbolikus térrel, amelyben a természetes távolságegység ch r-szeresét használjuk a
távolság mértékegységeként.

Bizonyítás: (1): Használjuk a Z hiperboloidmodellt az Rd,1 standard Minkowski-térben.
Feltehetjük, hogy S középpontja a (0, . . . , 0, 1) ∈ Z pont, ekkor S-et az xd+1 = ch r
affin hipersík metszi ki Z-ből. Vetítsük S-et az xd+1 koordinátatengely irányában a többi
tengely által kifeszített xd+1 = 0 hipersíkra. Az S elemeit (x, ch r) alakban írva a vetítést
a v : (x, ch r) 7→ x formula adja meg, és ebből nyilvánvaló, hogy a v(S) halmaz az origó
körüli sh r sugarú gömb az xd+1 = 0 térszerű hipersíkban, azaz d-dimenziós euklideszi
vektortérben. A 11.4.3.(1)-beli ívhosszformulából következik, hogy v izometria.

(2): A hiperboloidmodell Z alaphalmazából S-et most egy V fényszerű hipersíkkal párhu-
zamos T affin hipersík metszi ki. A q kvadratikus alak V -n elfajuló pozitív szemidefinit,
magtere az U = V ∩ V ⊥ egydimenziós altér. Válasszunk ki T -ben egy tetszőleges (d− 1)-
dimenziós E affin alteret, amelynek az iránya független U -tól, és legyen v : T → E az U
irányú vetítés. Az U altér a hiperboloid egy ideális pontját reprezentálja, tehát az U -val
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párhuzamos T -beli egyenesek S-et egyetlen pontban döfik. Ezért v|S bijekció S és E kö-
zött. A q kvadratikus alak pozitív definit az

−→
E ≤ V altéren, tehát q megszorítása E-t

euklideszi térré teszi.

Amikor a 11.4.2 szerinti ívhosszképletet egy S-beli r paraméteres görbére alkalmazzuk, az
r′(t) deriváltvektorok minden t-re a V altérben fekszenek. Miután U a q|V kvadratikus
alak magja, az U irányú vektorok hozzáadása nem befolyásolja q értékét. Ezért az E-beli
v ◦ r görbe ívhosszképletében az integrandus ugyanaz a függvény, mint az r görbéében:

q
(
(v ◦ r)′(t)

)
= q
(
v(r′(t))

)
= q
(
r′(t)

)
.

Az S-beli paraciklusokat U -val párhuzamos kétdimenziós affin alterek metszik ki Z-ből,
ezért a v vetítésnél keletkező E-beli vetületeik egyenesek. A v|S : S → E vetítés tehát
ívhossztartó módon képezi az S-beli paraciklusokat az E-beli egyenesekre. Ez azt jelenti,
hogy v izometria a belső metrikával ellátott S paraszféra és az E euklideszi tér között.

(3): Jelöljük H-val az S hiperszféra alaphipersíkját, és tekintsük a H-ra történő pH me-
rőleges vetítést. A pH |S : S → H vetítés S tengelyei mentén történik, ezért bijektív, és
S főciklusainak a vetületei egyenesek H-ban. A 11.4.6.(1) Tétel szerint pH |S izometria a
belső metrikával ellátott S és a természetes metrika ch r-szeresével ellátott H hiperbolikus
tér között.

Megjegyzés. A hiperbolikus térben tehát a szférák képében megjelenik mindhárom klasszi-
kus geometriai rendszer, mégpedig az összes olyan változatban, amelyben a görbület leg-
alább −1, azaz legalább akkora, mint a befoglaló tér görbülete. Valóban, a hiperszférák
görbülete (−1/ ch2 r) a [−1, 0) intervallumban, a gömbök görbülete (1/ sh2 r) a (0,+∞)
intervallumban vesz fel minden lehetséges értéket, a paraszférák görbülete pedig 0.
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