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Harjoitus 11

Huom: Kurssin viimeinen luento on maanantaina 25.11.2013
ja nämä viimeiset harjoitukset tiistaina 26.11.2013
klo 10–12 (MaD 245), klo 12–14 (MaD 259) ja klo 16–18 (MaD 259).

1. Käy (uudestaan) läpi Legendren todistus(yritys) paralleeliaksioomalle (monisteen sivuilla
5–7), ja perustele epäselvistä kohdista (1)–(10) ne, jotka nyt pystytään perustelemaan neut-
raalin geometrian aksioomista (H1)–(H13) ja (DA) lähtien. Mikä kohta jää perustelematta?
Piirrä Poincarén mallin avulla kuva, jossa näkyy ettei kyseinen kohta todella päde ilman
paralleeliaksioomaa.

2. Tarkastellaan myös seuraavaa paralleeliaksiooman todistusyritystä (neutraalissa geometri-
assa). Mieti mikä tässä menee pieleen ja hahmottele tilanteesta kuva Poincarén mallissa:

Olkoon l suora ja piste P /∈ l. Olkoon t pisteen P kautta kulkeva l:n normaali ja Q suorien l ja
t leikkauspiste. Olkoon m pisteen P :n kautta kulkeva t:n normaali, jolloin siis m ‖ l. Olkoon
vielä n 6= m jokin toinen P :n kautta kulkeva suora, jolloin pitää siis osoittaa, että n ∦ l.

Valitaan suoralta n piste A siten, että AQm. Valitaan sitten kaikille k ∈ N piste Ak ∈
−→
PA

siten, että PAk = k. Olkoon uk pisteen Ak kautta kulkeva suoran t normaali, ja olkoon Bk

suorien uk ja t leikkauspiste. Kun nyt k → ∞, niin PAk → ∞, jolloin myös PBk → ∞.
Tällöin riittävän suurelle k ∈ N pätee PBk > PQ, jolloin P ∗ Q ∗ Bk ja siispä BklP . Koska
uk ‖ l, niin AkBkl, ja siten myös AklP , ts. jana AkP leikkaa suoraa l. Niinpä myös suora n
leikkaa suoraa l, joten n ∦ l, ja näinollen paralleeliaksiooma on todistettu(?).

3. Mitä seurauksia matematiikalle olisi sillä, että joku todella onnistuisi todistamaan paral-
leeliaksiooman aksioomista (H1)–(H13) ja (DA) lähtien?

4. Olkoot β = Y (B, r1) ja γ = Y (C, r2) (euklidisia) ympyröitä, jotka leikkaavat pisteissä P ja
Q 6= P . Olkoot suorat l =

←→
PR ja m =

←→
PS ympyröiden β ja γ tangentit pisteessä P . Olkoon

vielä r peilaus suoran
←→
BC suhteen (vrt. Harj. 10, teht. 7). Osoita, että Q = r(P ), että r(l) ja

r(m) ovat ympyröiden β ja γ tangentit pisteessä Q ja että ]r(R)Qr(S) ∼= ]RPS.
Huom: Viimeisin väite on siis täsmällinen muoto siitä seikasta, että ”ympyröiden välinen kulma
on sama molemmissa leikkauspisteissä”.

5. Piirrä (tai konstruoi) Poincarén mallissa muutamia janoja, joilla on (likimäärin) sama
hyperbolinen pituus, mutta jotka ovat (euklidisesti) mahdollisimman erinäköisiä. (Tässä saa
käyttää kaikkia mahdollisia apuvälineitä, kuten laskinta ja asteikollista viivainta.)

6. Olkoot A ja B P-pisteitä.
(a) Osoita, että d(A,B) = d(B,A).
(b) Osoita, että d(A,O) = d(B,O) jos ja vain jos AO = BO (euklidisesti).

7. Olkoon β = Y (C, r) ympyrä siten, että β ⊥ α, olkoot A ja P P-pisteitä niin että P ∈
←→
AC

(euklidinen suora), sekä A′ = iβ(A), P ′ = iβ(P ). Osoita, että
AP

A′P ′
=
AC

P ′C
.

8. Olkoon ` tyypin 1 P-suora, jolloin siis ` = A∩m euklidiselle suoralle m 3 O. Osoita, että
P-pisteille A 6= B pätee AB` (P-mielessä) jos ja vain jos ABm euklidisessa mielessä.

Kääntöpuolelle koottu kurssin keskeisiä asioita



Kurssin keskeisiä asioita:

* Aksiomaattinen menetelmä: Mitä tarkoittaa aksioomien ristiriidattomuus ja riippumat-
tomuus, miksi tarvitaan aksioomat ja määrittelemättömät peruskäsitteet, mikä on mallien
merkitys aksioomajärjestelmille.

* Aksiomaattisen tasogeometrian yleinen idea: miten aksioomista (H1)–(H13), (AA) ja (DA)
lähtien rakennetaan pieni pala kerrallaan käyttökelpoista geometriaa, ja mitä uusia mahdol-
lisuuksia kukin aksiooma tuo tullessaan. Erityisesti osattava määritelmät.

* Osattava suoraviivaisia todistuksia aksioomista lähtien (esim. luvuista 2.2-2.4.), tunnettava
ja osattava käyttää keskeisiä lauseita (esim. puomilause, ristikulmat, vuorokulmat, kolmioiden
yhtenevyyslauseet, normaalit ja yhdensuuntaiset).

* Tunnettava jana- ja kulmamitan konstruktion idea, mutta kaikkia (todistusten) yksityis-
kohtia ei tarvitse osata. Tunnettava jana- ja kulmamittaan liittyvät keskeiset lauseet, esim.
additiivisuudet, kolmioepäyhtälö, täydennyskulmat.

* Tiedettävä neutraalin geometrian tärkeimpien lauseiden 2.5.22, 2.5.25 ja 2.5.26 sisällöt ja
todistusten keskeiset ideat.

* Osattava ympyröihin liittyvät määritelmät, esim. tangentti, ja tunnettava näihin liittyvät
lauseet. Dedekindin aksioomaan liittyvien todistusten yksityiskohtia ei tarvitse osata.

* Tunnettava hyperbolisen geometrian perusteita luentojen luvun 3 (monisteessa 4.3) mukaises-
ti, osattava todistaa yksinkertaisia tuloksia hyperbolisessa tilanteessa.

* Tunnettava euklidisen geometrian keskeisiä lauseita: käänteiset vuorokulmat, kulmasumma,
yhdensuuntaisprojektiot, yhdenmuotoisuus, Pythagoraan lause, kehäkulmalauseet. Tunnetta-
va myös todistusten ideoita.

* Ymmärrettävä neutraalin, euklidisen ja hyperbolisen geometrian keskeisimmät erot ja toisaal-
ta yhtäläisyydet; esim. nelikulmioihin liittyviä tuloksia (vrt. harjoitukset).

* Inversiot ympyröiden suhteen: tunnettava määritelmä ja perusominaisuudet, tiedettävä in-
versioiden ja ortogonaalisten ympyröiden välinen yhteys, osattava käyttää inversioita apuna
esim. Poincarén malliin liittyvissä tarkasteluissa.

* Ymmärrettävä Poincarén mallin perusidea eli miltä asiat ”näyttävät” Poincarén mallissa,
osattava hahmotella (esim.) suoria ja kolmioita Poincarén mallissa.

Tentistä:

• Tenttipaperissa annetaan aksioomat (H1)–(H13), (AA), (DA) ja (PAR)/(HYP).

• Koordinaattigeometriaan littyviä hankalia (lasku)tehtäviä ei tule tenttiin. (On kuitenkin
tiedettävä, että koordinaattigeometria on malli euklidiselle geometrialle).

• Janamitan konstruktioon liittyviä induktiotehtäviä ei tule tenttiin.

• Tentissä ei kysytä myöskään harppi-viivain konstruktioihin liittyviä asioita.


