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Harjoitus 8

Tiistai 5.11.2013, klo 10–12 (MaD 245), klo 12–14 (MaD 259) ja klo 16–18 (MaD 259).

Tehtävissä 1–7 ollaan neutraalissa geometriassa (ellei toisin mainita).

1. Todista lause 2.6.9: Piste P on janan AB keskinormaalilla jos ja vain jos AP = BP .

2. Todista lause 2.6.11: Kaksi eri ympyrää voivat leikata korkeintaan kahdessa eri pisteessä.
(Huomaa, että tässä ei tarvita Dedekindin aksioomaa.)

Tehtävissä 3 ja 4 todistetaan lause 2.6.2 olettaen, että lauseen 2.6.12 tulos (jatkuvuusperiaate)
pätee. Jos vielä oletetaan, että r = UV joillekin pisteille U 6= V , ei näissä tehtävissä tarvita
lainkaan Dedekindin aksioomaa.

3. Olkoon α = Y (O, r) ja l suora. Oletetaan, että on olemassa A ∈ l joka on α:n sisäpuolella.
Valitaan R ∈ l siten, että

←→
OR ⊥ l, ja edelleen piste O′ siten, että O′ ∗ R ∗ O ja RO′ = RO.

Olkoon nyt β = Y (O′, r). Osoita, että suora
←→
OR leikkaa ympyrän β pisteissä P ja Q, joista

P on α:n sisäpuolella ja Q on α:n ulkopuolella.

4. (...jatkoa edelliseen) Tehtävän 3 ja jatkuvuusperiaatteen nojalla ympyrät α ja β leikkaavat
kahdessa eri pisteessä C1 ja C2. Osoita, että nämä pisteet ovat myös suoralla l, jolloin on siis
löydetty halutut ympyrän α ja suoran l leikkauspisteet. (Huomaa, että tämän tehtävän voi
tehdä, vaikka tehtävää 3 ei olisikaan tehnyt.)

5. Olkoon �ABCD nelikulmio, jossa kulmat ]A ja ]B ovat suoria. Osoita, että

]C < ]D ⇐⇒ AD < BC.

6. Olkoon �ABCD nelikulmio, jossa kulmat ]A, ]B ja ]C ovat suoria. Osoita, että (]D)◦ ≤
90 (neutraalissa geometriassa), jolloin erityisesti (]D)◦ < 90 hyperbolisessa geometriassa
(miksi?).

7. Olkoon �ABCD nelikulmio, jossa kulmat ]A, ]B ja ]C ovat suoria, sekä (]D)◦ < 90.
Osoita, että AB < CD ja BC < AD.
(Vihje: Tämän pitäisi olla hyvin helppoa edellisten tehtävien nojalla..)

Lopuksi palataan koordinaattigeometriaan osoittamaan jälleen yhden aksiooman voimassaolo:

8. Osoita, että (H11) pätee malli D:ssä.
Ohje: Käytä siirtoja ja kiertoja sekä aikaisempien harjoitusten (erityisesti Harj. 7) tuloksia,
jolloin riittää todeta että väite pätee tapauksessa, jossa kulman annettu kylki

−−→
DE on positii-

vinen x-akseli eli {(λ, 0) : λ ≥ 0}. Muista, että myös ]ABC voidaan kuvata origoon kierroilla
ja siirroilla.


