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tilastotieteen laitos, Syksy 2014.

Tämän tutkielman tarkoituksena on käsitellä aksiomaattista geometriaa. Tutkiel-
man rakenne voidaan jakaa kolmeen osaan: Geometrian historiaan, euklidisen geo-
metrian tulosten käsittelyyn sekä hyperbolisen geometrian tulosten käsittelyyn.

Euklidisen geometrian osalta tutkielmassa käsitellään ympyröihin liittyviä tulok-
sia. Näitä tuloksia apuna käyttäen esitellään Poincarén kiekkomalli, jolla voidaan ha-
vainnoillistaa hyperbolista geometriaa euklidisessa tasossa. Poincarén mallissa osoite-
taan pätevän Hilbertin 13. aksiooma eli SKS-sääntö kolmioille.

Hyperbolisessa geometriasta tarkastellaan sen samankaltaisuuksia sekä eroavai-
suuksia euklidiseen geometriaan. Hyperbolisessa geometriassa muut euklidisen geo-
metrian aksioomat pätevät, paitsi yhdensuuntaisia suoria koskeva paralleeliaksiooma,
joka on korvattu hyperbolisella aksioomalla. Eräs käsiteltävä esimerkki euklidisen ja
hyperbolisen geometrian eroavaisuudesta koskee yhteneviä kolmioita. Hyperbolisessa
geometriassa yhdenmuotoiset kolmiot ovat aina myös yhtenevät.

Hyperboliseen trigonometriaan liittyvät hyperboliset funktiot. Näihin liittyviä tu-
loksia käsitellään lyhyesti. Hyperbolisessa trigonometriassa johdetaan relaatiot suora-
kulmaisen kolmion kulmille ja kateettien pituuksille. Suorakulmaisen kolmion tulok-
sista saadaan todistettua tuloksia yleisille hyperbolisille kolmioille. Tällaisia tuloksia
ovat esimerkiksi vastineet euklidisen geometrian sini- ja kosinilauseille. Havaitaan,
että infinitesimaalisessa mittakaavassa hyperbolisen geometrian tulokset vastaavat
euklidisen geometrian tuloksia.

Pinta-alaa käsitellään hyperbolisessa tasossa äärettömyydessä sijaitsevien, niin
sanottujen ideaalisten pisteiden avulla. Äärettömyyden käsitettä havainnollistetaan
Poincarén mallia apuna käyttäen. Tutkielmassa todistetaan, että on olemassa äärel-
lisen pinta-alan omaava kolmio, jonka yksi piste sijaitsee äärettömyydessä. Tämän
tuloksen pohjalta voidaan johtaa kaava kolmion pinta-alalle. Tämä pinta-ala on riip-
puvainen ainoastaan kolmion kulmien summasta. Tuloksen seuraus on, että hyperbo-
lisessa tasossa kaikkien kolmioiden pinta-ala on äärellinen.

Edellä mainittuja hyperbolisen trigonometrian sekä pinta-alan tuloksia käytetään
avuksi johtaessa kaavat hyperbolisen ympyrän piirille ja pinta-alalle. Osoittautuu,
että kuten euklidisessa geometriassa, myös hyperbolisessa geometriassa nämä arvot
ovat ainoastaan riippuvaiset ympyrän säteestä.
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2.1. Inversiot ympyröiden suhteen 7
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LUKU 1

Johdanto

Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään hyperbolista geometriaa ja hyperbo-
lista trigonometriaa. Pohjatietoina tämän tutkielman ymmärtämiseen voidaan pitää
Jyväskylän yliopiston geometrian kurssin, sekä erityisesti tällä kurssilla käytettävän
luentomonisteen ’Kurittu, Hokkanen ja Kahanpää: Geometria’ [5] sisältöä. Tutkiel-
man alkupuolella käydään läpi euklidisen tasogeometrian, erityisesti ympyröiden, sekä
niihin liittyvien inversioiden tuloksia. Ympyröihin liittyviä tuloksia tarvitaan, jotta
ymmärretään hyperbolisessa geometriassa käytettävä Poincarén kiekkomalli. Tässä
mallissa todistetaan pätevän niin euklidisessa- kuin hyperbolisessa geometriassa käy-
tettävä SKS-sääntö. Tätä tulosta apuna käyttäen voidaan osoittaa hyperbolisessa geo-
metriassa kolmion trigonometrian tuloksia. Tutkielman lopussa käsitellään pinta-alaa
hyperbolisessa geometriassa sekä johdetaan kaavat ympyrän piirille sekä pinta-alalle.

Hyperbolista geometriaa käsiteltäessä on hyvä tiedostaa eri lähdeteosten lähes-
tymistavat aiheeseen. Kurssin pohjatietona käytettävän teoksen [5] todistukset ovat
matemaattisesti täsmälliset verrattuna tämän tutkielman englanninkielisiin lähteisiin
[1], [3] ja [2]. Näissä englanninkielisissä teoksissa myös käytettävissä oleva terminolo-
gia on laajempaa. Tämä on ymmärrettävää ottaen huomioon geometrian historiallisen
kehityksen ja tieteenalan verrattaen lyhyen historian suomen kielessä. Tässä tutkiel-
massa onkin otettu osittain vapauksia termistön kääntämisen suhteen. Esimerkiksi
tutkielman kappaleessa 3.4 englanninkielisestä termistä ’horocycle’ suoraan suomeksi
käännetty termi ’horosykli’ ei tarjoa marraskuussa 2014 yhtään google osumaa. Tut-
kielman matemaattinen täsmällisyys on pyritty sijoittamaan kutakuinkin käytettyjen
lähdeteosten välimaastoon.

Hyperbolisesta geometriasta puhuttaessa on hankala välttää Eukleideen viidennen
aksiooman historiaa. Siispä seuraava kappale on omistettu tälle aihepiirille.

1.1. Euklidisen sekä hyperbolisen geometrian historiaa

Tämän kappaleen ensisijainen lähde on ’Roberto Bonola: Non-Euclidean Geomet-
ry’ [1]. Muita lähteitä ovat [5], [3] ja [2]. Nykymuotoinen aksioomiin sekä deduktii-
viseen päättelyyn pohjautuva geometria sai alkunsa antiikin Kreikasta. Tunnettuja
tämän aikakauden matemaatikkoja olivat muun muassa Thales (n. 636–546 eaa.),
Pythagoras (n. 582–496 eaa.) sekä Eukleides (n. 330-275 eaa.), joista jälkimmäinen
kokosi erään matematiikan (sekä maailmankirjallisuuden) merkittävimmistä teoksista
Alkeet. Teoksen alussa Eukleides määrittelee käytettävän termistön sekä esittää viisi
aksioomaa. Alkeet jakautuu kolmeentoista kirjaan painotuksen ollessa geometriassa.
Se sisältää lauseita sekä deduktiiviseen päättelyyn perustuvia todistuksia. Teokses-
sa esiintyvä viides aksiooma käsittelee yhdensuuntaisia suoria (lause 1.3, sivu 5). Jo
varhaisista lähteistä on nähtävissä, että Eukleideen viides aksiooma sekä yhdensuun-
taisuuden käsite oli hankalaa hyväksyä sellaisenaan. Tälläisen maininnan teki mm.
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Proklos (410-485 jaa.) huomioiden yhdensuuntaisuuden määritelmän yhteydessä hy-
perbolisesti käyttäytyvät kaaret sekä niiden asymptoottisen käyttäytymisen. Ajatel-
tiin myös, että viides aksiooma voitaisiin todistaa muista aksioomista ja jo antiikin
ajalta löytyy aksiooman todistusyrityksiä.

Antiikin Kreikan jälkeen matematiikan kehitys siirtyi Arabimaihin, joissa mate-
maatikot pohtivat myös viidettä aksioomaa. Sitä yritettiin todistaa usein sen kanssa
loogisesti yhtäpitävistä lähtökohdista eikä merkittäviä tuloksia saatu aikaiseksi. Ak-
siooman käsittely jatkui renesanssin aikaan Euroopassa. Monet matemaatikot yrit-
tivät todistaa viidettä aksioomaa mutta todistukset olivat virheellisiä. Yleinen virhe
eurooppalaistenkin keskuudessa oli olettaa jokin viidennen aksiooman kanssa yhtäpi-
tävä oletus. Tällaisia oletuksia ovat muun muassa

• Yhdensuuntaiset suorat ovat joka kohdassa yhtä etäällä toisistaan.
• Jos jokin suora leikkaa suoran l, joka on yhdensuuntainen suoran m kanssa,

leikkaa se myös suoran m.
• Kolmion kulmien summa on sama kuin kahden suoran kulman summa.
• On olemassa nelikulmio, jonka jokainen kulma on suora.

Viimeistä tapausta ja sen negaatioita tutki Saccheri (1667-1733), jonka mukaan
on nimetty Saccherin nelikulmio. Tässä nelikulmiossa, jonka kärkipisteet ovat A, B,
C ja D, ovat kulmat pisteissä C ja D suorat sekä sivut AC sekä BD yhtä pitkät.
Tällöin voidaan päätellä, että kulmat kärkipisteissä A ja B ovat yhtä suuret. Saccheri
tutki kolmea eri tapausta kulmien ollessa joko terävät, suorat tai tylpät. Hän pyrki
löytämään ristiriidan terävien sekä tylppien kulmien tapauksissa, jolloin olisi seuran-
nut suorakulmaisen nelikulmion olemassaolon välttämättömyys. Tylppien kulmien
kanssa ristiriita Eukleideen aksioomien kanssa löytyikin, mutta tutkiessaan teräviä
kulmia Saccheri löysi merkittävissä määrin ristiriidattomia tuloksia, joiden nykyisin
tiedetään pätevän epäeuklidisissa geometrioissa. Hän ei kuitenkaan hyväksynyt löy-
tämiään tuloksia irrallisina viidennestä aksioomasta, vaan pyrki löytämään ristiriidan
sortuen lopulta muun muassa ajatukseen yhdensuuntaisien suorien yhtäpitävyydes-
tä suoriin, jotka ovat kaikkialla yhtä etäällä toisistaan. Kuitenkin Saccherin ajatusta
nelikulmioista kehitti myöhemmin Lambert (1728-1777) tutkien nelikulmioita, jois-
sa ainakin kolme kulmaa oli suoria. Tällaista geometriaa, jossa ei oleteta Eukleideen
viidettä aksioomaa tai sen negaatiota, kutsutaan nykyisin yleisesti absoluuttiseksi
geometriaksi tai neutraaliksi geometriaksi ja sen tulokset kulkevat usein Saccherin
ja Lambertin nimellä. Vaikkei päämäärää Eukleiden viidennen aksiooman pitävyy-
destä saavutettu, tekivät Saccheri ja Lambert merkittävän työn löytäessään pohjaa
geometrialle, jossa viides aksiooma ei päde.

Läpimurto paralleeliaksiooman käsittelyssä tapahtui 1800-luvun alkupuolella, jol-
loin kutakuinkin samanaikaisesti useat matemaatikot tutkivat toisistaan riippumatta
epäeuklidista geometriaa. Lähtökohdat olivat yleisesti samat kuin Saccherilla noin
vuosisata aiemmin. Merkittävinä epäeuklidisen geometrian löytäjinä voidaan mainita
János Bolyai (1802-1860), Carl Friedrich Gauss (1777-1855) sekä Nikolai Lobatševski
(1792-1856). Huomattavaa on, että vielä samanaikaisesti paralleeliaksiooman todis-
tusyritykset jatkuivat. Epäeuklidisen geometrian olemassaolo herätti vielä aikanaan
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vastustusta, ja on muun muassa arveltu, että Gauss osittain kritiikin pelossa jätti tu-
loksiansa julkaisematta. Kun 13 vuotta Gaussin kuoleman jälkeen vuonna 1868 Eu-
genio Beltrami (1835-1899) todisti, ettei paralleeliaksiooma ole todistettavissa muista
aksioomista väittely epäeuklidisen geometrian olemassaolosta tuli päätökseen.

1.2. Käytettävät lyhennysmerkinnät

Jotta tutkielman rakenne pysyisi tiiviinä, otetaan käyttöön joillekin yleisesti käy-
tetyille geometrian termistöille seuraavat lyhennysmerkinnät.

• Pistettä merkitään isoilla kirjaimilla sekä mahdollisesti alaindeksillä. Esimer-
kiksi: P , Q, Oα, Oβ...
• Pisteiden A ja B välinen jana merkitään päätepisteiden mukaan: AB

• Pisteestä A pisteen B suuntainen puolisuora:
−→
AB

• Pisteiden A sekä B kautta kulkeva suora:
←→
AB

• Samalla suoralla sijaitsevat pisteet A, B, C, kun piste B on pisteiden A ja
B välissä: A ∗B ∗ C
• Pisteet A ja B samalla puolella suoraa l: ABl tai lAB
• Pisteet A ja B eri puolella suoraa l: AlB
• Kohtisuorassa olevat suorat l ja m: l⊥m
• Janan AB pituus: AB

• Kulma, joka koostuu puolisuorista
−→
AB ja

−→
AC: �BAC tai lyhyesti �A

• Kulman �ABC suuruus asteina: (�ABC)o

• Ympyröitä merkitään yleisesti kreikkalaisilla aakkosilla. Esimerkiksi α, β, γ...
• Ympyrän α sisäpisteiden joukko: α

1.3. Käytettävät aksioomat

Eukleideen viisi aksioomaa eivät riittäneet kattamaan tasogeometrian vaatimuksia
ja Eukleides teki itsekin todistuksissaan usein intuition tai kuvan mukaisia johtopää-
töksiä, jotka eivät perustuneet aksioomiin. Vaikka laajennettuja aksioomajärjestel-
miä oli aiemmin käytössä, käytetään nykyisin yleisesti David Hilbertin (1862-1943)
vuonna 1899 kokoamaa hänen mukaansa nimettyä Hilbertin aksioomajärjestelmää.
Englanninkielisessä kirjallisuudessa nämä aksioomat on usein lokeroitu sen mukai-
sesti mitä aksioomat sanovat: Aksioomat (H1)-(H3) käsittelevät suoran ja pisteiden
olemusta (incidence axioms), aksioomat (H4)-(H7) käsittelevät välissäoloa (between-
ness axioms) sekä aksioomat (H8)-(H13) yhtenevyyttä (congruence axioms). Dede-
kindin (DA) sekä Arkhimedeen (AA) aksioomat luokitellaan jatkuvuusaksioomiksi
(continuity axioms) sekä paralleeli- ja hyperbolinen aksiooma yhdensuuntaisuusak-
sioomiksi (parallelism axioms).
(H1) Jos P ja Q ovat eri pisteitä, niin on olemassa yksi ja vain yksi suora, joka kulkee
sekä pisteen P että Q kautta.
(H2) Jokaiseen suoraan sisältyy ainakin kaksi pistettä.
(H3) On olemassa kolme eri pistettä siten, että mikään suora ei kulje niiden kaikkien
kautta.
(H4) Jos A ∗ B ∗ C, niin A, B ja C ovat eri pisteitä, joiden kaikkien kautta kulkee
sama suora. Tällöin pätee myös C ∗B ∗ A.

(H5) Jos A ja B ovat eri pisteitä, niin suoralla
←→
AB on pisteet C, D ja E siten, että
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C ∗ A ∗B, A ∗D ∗B sekä A ∗B ∗ E.
(H6) Jos A, B ja C ovat eri pisteitä, jotka kuuluvat samalle suoralle, niin yksi ja vain
yksi seuraavista ehdoista on voimassa:

A ∗B ∗ C,A ∗ C ∗B tai B ∗ A ∗ C.

(H7) Olkoot l suora sekä A, B ja C pisteitä, joiden kautta suora l ei kulje. Tällöin on
voimassa:

(i) Jos ABl ja BCl, niin ACl
(ii) Jos AlB ja BlC, niin ACl.

(H8) Jos A ja B ovat eri pisteitä ja
−→
PQ on mielivaltainen puolisuora, niin on olemassa

yksi ja vain yksi piste R ∈
−→
PQ siten, että AB ∼= PR.

(H9) Janojen yhtenevyys on ekvivalenssirelaatio eli:
(i) AB ∼= AB (refleksiivisyys)
(ii) Jos AB ∼= CD, niin CD ∼= AB (symmetrisyys)
(iii) Jos AB ∼= CD ja CD ∼= EF niin AB ∼= EF (transitiivisuus).

(H10) Jos A ∗B ∗ C, A′ ∗B′ ∗ C ′, AB ∼= A′B′ ja BC ∼= B′C ′, niin AC ∼= A′C ′.

(H11) Olkoon �ABC kulma,
−−→
DE puolisuora ja P piste, joka ei sisälly suoraan

←→
DE.

Tällöin on olemassa yksi ja vain yksi puolisuora
−−→
DF siten, että FP

←→
DE ja �ABC ∼=

�FDE.
(H12) Kulmien yhtenevyys on ekvivalenssirelaatio.
(H13) (SKS) Olkoot 4ABC ja 4DEF kolmioita siten, että �A ∼= �D, AB ∼= DE
ja AC ∼= DF . Tällöin kolmiot 4ABC sekä 4DEF ovat yhtenevät.
(AA) Olkoot AB ja CD janoja. Tällöin on olemassa n ∈ N siten, että C ∗D ∗ E ja
CE ∼= n · AB.
(DA) Olkoon l suora, L = {P | P sisältyy suoraan l} sen kaikkien pisteiden joukko
ja D1 sekä D2 ⊂ L siten, että joukoille D1 ja D2 pätee:

(1) D1 6= ∅ ja D2 6= ∅
(2) D1 ∩D2 = ∅
(3) D1 ∪D2 = L
(4) Jos P,Q ∈ D1, niin ei ole olemassa pistettä R ∈ D2, jolla olisi P ∗R ∗Q
(5) Jos P,Q ∈ D2, niin ei ole olemassa pistettä R ∈ D1, jolla olisi P ∗R ∗Q.

Tällöin on olemassa tasan yksi piste P ∈ L siten, että kaikille Q,R ∈ L pätee Q∗P ∗R,
jos ja vain jos Q ∈ D1 ja R ∈ D2 tai Q ∈ D2 ja R ∈ D1.
(PAR) Kaikille suorille l on pisteen P /∈ l kautta olemassa korkeintaan yksi suoran l
kanssa yhdensuuntaista suoraa.
(HYP) On olemassa suora l, jolle on pisteen P /∈ l kautta olemassa vähintään kaksi
erillistä suoran l kanssa yhdensuuntaista suoraa.

1.4. Tasogeometrian perustuloksia sekä käsitteistöä

Joitakin tasogeometrian tuloksia voidaan pitää pohjatietoihin perustuen selvinä,
eikä kaikkia tuloksia todisteta tutkielman tiiviyden säilymiseksi. Tälläisinä yleises-
ti tunnettuina lauseina voidaan pitää esimerkiksi Thaleen lausetta sekä kehäkulma-
lausetta. Tässä kappaleessa on listattu joitakin käytettäviä aputuloksia, joiden todis-
tukset on esitetty kirjallisuudessa.
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Lause 1.1. (Vuorokulmalause) Olkoot l =
←→
AC sekä m =

←→
BD kaksi eri suoraa,

suora t =
←→
AB siten, että CtD sekä �CAB ∼= �DBA. Tällöin suorat l ja m ovat

yhdensuuntaiset.

Todistus. Esitetty lähteessä [5]. Lause 2.4.15, sivu 37. �

Seuraus 1.2. Olkoot suorat l =
←→
AC sekä m =

←→
BD, t =

←→
AB, DCt. Olkoon lisäksi

piste E suoralla
←→
AB siten, että A∗B ∗E sekä �CAE ∼= �DBE. Tällöin suorat ovat

yhdensuuntaiset.

Todistus. Väite seuraa ristikulmien yhtäsuuruudesta sekä vuorokulmalauseesta.
�

Lause 1.3. (Eukleideen viides aksiooma): Olkoot l ja m eri suoria ja t kolmas suo-
ra, joka leikkaa suoraa l pisteessä A sekä suoraa m pisteessä B 6= A. Jos piste C sisäl-
tyy suoraan l ja piste D on suoralla m siten, että CDt sekä (�DBA)o +(�BAC)o <
180o, niin suorat l ja m leikkaavat toisensa. Lisäksi, jos P on tuo leikkauspiste, pätee
PCt sekä PDt

Todistus. Esitetty lähteessä [5]. Lause 3.1.1, sivu 84. �

Eukleideen viides aksiooma on yhtäpitävä paralleeliaksiooman kanssa. Yleinen
käytäntö on kuitenkin käyttää paralleeliaksioomaa aksioomana ja esittää Eukleideen
viides aksiooma lauseena.





LUKU 2

Euklidisen geometrian lähtökohdat

2.1. Inversiot ympyröiden suhteen

Tässä kappaleessa käsitellään ympyröitä sekä ympyröiden inversioita euklidises-
sa geometriassa. Kappaleessa oletetaan tunnetuiksi lähteen [5] mukaista geometrian
käsitteistöä sekä joitain perustuloksia, joista osa on mainittu luvussa 1.4. Kappaleen
tuloksia tarvitaan, jotta ymmärretään Poincarén kiekkomalli. Lauseiden sisältö ja jär-
jestys noudattavat suurimmaksi osaksi kirjan ’Marvin Jay Greenberg: Euclidean and
Non-Euclidian Geometries, Third Edition’ [3] lukua ’Inversion in circles’.

Aloitetaan määrittelemällä ympyröiden ortogonaalisuuden eli kohtisuoruuden kä-
site.

Määritelmä 2.1. Ympyrät α ja β ovat keskenään ortogonaalisia, jos ne leikkaa-
vat toisensa joissakin eri pisteissä P ja Q, ja niiden tangentit pisteissä P ja Q ovat
toistensa normaalit.

Seuraava lause kertoo, kuinka konstruoida ympyrän kanssa ortogonaalinen ympy-
rä.

Lause 2.2. Olkoon α ympyrä, jonka keskipiste on O sekä säde r. Olkoot pisteet T
ja U ympyrällä α siten, ettei jana TU kulje ympyrän α keskipisteen kautta. Jana TU
on siis ympyrän α jänne. Olkoot suorat t ja u ympyrän α tangentit, jotka kulkevat
näiden pisteiden kautta. Tällöin:
(a) Suorat t ja u leikkaavat pisteessä P .
(b) Janat PT sekä PU ovat yhtenevät, PT ∼= PU .
(c) Kulmat �PTU sekä �PUT ovat yhtenevät, �PTU ∼= �PUT .

(d) Suorat
←→
OP sekä

←→
TU leikkaavat toisensa kohtisuorasti,

←→
OP⊥

←→
TU .

(e) Ympyrä β, jonka keskipiste on P ja säteen pituus PT = PU , leikkaa ympyrän α
ortogonaalisesti pisteissä T ja U .

Todistus. (a) Olkoon piste T ′ tangentilla t =
←→
TT ′ siten, että UT ′

←→
TO. Koska

tangentti t ei voi leikata janaa UO, joka on ympyrän α sisällä, pätee UO
←→
TT ′. Tä-

ten piste U on puolisuorien
−→
TO sekä

−−→
TT ′ välissä, eli (�T ′TU)o < (�T ′TO)o = 90o.

Vastaava päättely voidaan tehdä kulmalle �TUU ′, missä piste U ′ on suoralla u si-

ten, että TU ′
←→
UO, jolloin kulmien �T ′TU sekä �U ′UT yhteissumma on alle 180o ja

Eukleideen viidennen aksiooman (lauseen 1.3) nojalla suorat t ja u leikkaavat jossain
pisteessä P .
(b) Koska suorat t sekä u ovat ympyrän α tangentit, ovat kulmat �OTP sekä �OUP
suoria. Lisäksi koska OU = OT = r, sekä kolmiolla 4OUP sekä 4OTP on yhteisenä
sivuna jana OP , ovat Pythagoraan lauseen nojalla myös kolmioiden kolmannet sivut
saman pituiset. Kolmiot 4OUP sekä 4OTP ovat siis keskenään yhtenevät, joten

7
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PT ∼= PU .
(c) Koska PT ∼= PU , on kolmio 4TUP tasakylkinen. Täten �PTU ∼= �PUT .

(d) Olkoon suorien
←→
OP sekä

←→
TU leikkauspiste P ′. Koska kolmiot 4OUP sekä 4OTP

ovat b-kohdan mukaisesti yhtenevät, ovat myös kolmiot 4OTP ′ sekä 4UOP ′ SKS:n
perusteella yhtenevät. Täten täydennyskulmat �TP ′O sekä �UP ′O ovat yhtenevät
ja siten suorat.
(e) Ympyrän tangentti on aina kohtisuorassa samaan pisteeseen piirretyn säteen kans-

sa. Kulmat �PUO sekä �PTO ovat suorat, joten suorat
←→
OU sekä

←→
OT ovat ympyrän

β tangentteja. Täten ympyrä β on ympyrän α kanssa ortogonaalinen. �

Edellisen lauseen ehto pisteiden sijainnista on tärkeä, sillä jos ympyrän α kehän
pisteet sijaitsevat ympyrän halkaisijalla ovat tangentit keskenään yhdensuuntaiset.

Määritellään seuraavaksi inversio ympyrän suhteen.

Määritelmä 2.3. Olkoon α ympyrä, jonka keskipiste on O sekä säde r. Pisteen

P 6= O inversio ympyrän α suhteen on piste i(P, α) = P ′ puolisuoralla
−→
OP siten, että

(OP ) (OP ′) = r2. Joukon γ inversio ympyrän α suhteen on joukko

γ′ = i(γ, α) = {P ′ : (OP ) (OP ′) = r2, P ∈ γ, P ′ ∈
−→
OP}.

Seuraava lause kertoo inversion perusominaisuuksia.

Lause 2.4. Olkoot ympyrä α, piste P , sekä piste P ′ = i(P, α) sen inversio ympy-
rän α suhteen. Tällöin:
(a) P = P ′ jos, ja vain jos P ∈ α.
(b) Jos piste P sijaitsee ympyrän α sisäpuolella, P ∈ α, on piste P ′ ympyrän α
ulkopuolella. Jos piste P sijaitsee ympyrän α ulkopuolella, sijaitsee piste P ′ sen sisä-
puolella.
(c) i(P ′, α) = P .

Todistus. Lauseen väitteet perustuvat inversion määritelmään:
(a) ”⇒”: Määritelmän perusteella inversiopisteelle pätee (OP ) (OP ′) = r2. Nyt koska
P = P ′, on oltava OP = OP ′ = r. Siispä pisteet P sekä P ′ sijaitsevat ympyrällä α.
”⇐”: Nyt OP = r ja inversiopisteelle P ′ pätee (OP ) (OP ′) = r2. Jakamalla puolittain
luvulla r saadaan OP ′ = r. Koska pisteet sijaitsevat samalla puolisuoralla on P = P ′.
(b) Jos OP < r on oltava OP ′ > r, jotta pätee (OP ) (OP ′) = r2. Väitteen toinen
kohta perustuu samaan ideaan.
(c) Määritelmän mukaisesti pisteille P sekä P ′ pätee (OP ) (OP ′) = r2. Olkoon pis-
te P ′′ = i(P ′, α). Nyt pisteelle i(P ′, α) = P ′′ pätee (OP ′) (OP ′′) = r2. Täten on
oltava OP ′′ = OP ja koska inversion määritelmän mukaisesti ne sijaitsevat samalla

puolisuoralla
−→
OP , on niiden oltava sama piste. �

Inversio siis peilaa pisteen ympyrän sisäpuolelta ulkopuolelle ja päinvastoin. Jos
peilattava piste P lähenee ympyrän keskipistettä, lähestyy peilattu piste i(P, α) ää-
rettömyyttä. Ympyrän kehää lähestyvä piste lähestyy inversiona kehää vastakkaiselta
puolelta.

Lauseessa 2.2 löydettiin kahden ympyrän kehällä sijaitsevan pisteen perusteella
näiden pisteiden kautta kulkevan tämän ympyrän kanssa orgonaalisen ympyrän kes-
kipiste ja säde. Seuraava lause kertoo, kuinka ympyrän sisäpisteelle konstruoidaan
inversiopiste.
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Lause 2.5. Olkoon α ympyrä keskipisteenään O sekä säteenä r. Olkoon piste

P ∈ α, P 6= O sekä pisteet T , U ∈ α eri pisteitä siten, että
←→
PO⊥

←→
TU . Tällöin suorien

T ja U kautta kulkevat tangentit t ja u ympyrälle α leikkaavat pisteessä P ′ = i(P, α).

Kuva 2.1. Lauseen 2.5 tilanne

Todistus. Koska P 6= O, ei TU ole ympyrän α halkaisija. Olkoon piste T ′ suo-

ralla t =
←→
TT ′ siten, että T ′P

←→
OT . Koska P ∈ α, ei suora t leikkaa janaa OP , joten

pätee OPt. Täten (�PTT ′)o < (�PTT ′)o + (�OTP )o = (�OTT ′)o = 90o. Olkoon

jokin piste S suoralla
←→
OP siten, että T ′S

←→
PT . Koska

←→
OP⊥

←→
PT , on (�SPT )o = 90o.

Täten (�SPT )o + (�PTT ′)o < 180o jolloin Eukleideen viidennen aksiooman nojalla
(lause 1.3) suorat leikkaavat jossain pisteessä P ′.

Kulma �OTP ′ on suora, sillä
←→
TP ′ = t on ympyrän α tangentti. Koska suora-

kulmaisilla kolmioilla 4OPT sekä 4OTP ′ on yhteinen kulma �TOP , ovat ne yh-
denmuotoiset. Nyt OT = r, joten kolmioiden yhdenmuotoisuuden perusteella sivujen
pituuksille pätee OP/r = r/OP ′, eli (OP )(OP ′) = r2. Piste P ′ on siis inversion
määritelmän mukainen inversiopiste pisteelle P .

Sama päättely voidaan tehdä pisteelle U , jolloin ympyrän α tangentti pisteen U

kautta leikkaa myös puolisuoran
−→
OP pisteessä P ′ = i(P, α). �

Kuten huomataan, on piste P ′ vastaavanlainen lauseen 2.2 pisteen P kanssa. Tä-
ten ympyrä keskipisteenään P ′ sekä säteenään P ′T = P ′U leikkaa ympyrän α ortogo-
naalisesti. Seuraava lause kertoo, kuinka ympyrän ulkopuolella sijaitsevalle pisteelle
konstruoidaan inversiopiste.

Lause 2.6. Olkoon α ympyrä keskipisteenään O. Olkoon piste P ympyrän α ul-
kopuolella, sekä piste Q janan OP keskipiste. Olkoon β ympyrä, jonka keskipiste on
Q sekä säde OQ = QP . Tällöin ympyrät α sekä β leikkaavat pisteissä T ja U , suo-

rat
←→
PT sekä

←→
PU ovat ympyrän α tangentteja, sekä pisteen P inversio P ′ = i(P, α)

sijaitsee suorien
←→
TU sekä

←→
OP leikkauspisteessä.

Todistus. Ympyrät α sekä β leikkaavat joko kahdessa pisteessä, sivuavat toisiaan
tai eivät leikkaa ollenkaan. Koska piste O ∈ α, O ∈ β sekä piste P sijaitsee ympyrän
α ulkopuolella, P ∈ β, täytyy ympyröiden leikata kahdessa eri pisteessä T ja U . Koska
pisteet P ja O ovat ympyrän β halkaisijan päätepisteet, sekä pisteet T ja U ympyrän
β kehällä, ovat Thaleen lauseen perusteella kulmat �OTP sekä �OUP suorat. Siispä

suorat
←→
PT sekä

←→
PU ovat ympyrän α tangentteja. Selvästi jana TU on ympyrän α
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Kuva 2.2. Lauseen 2.6 tilanne

jänne, joka lauseen 2.2 (d) perusteella leikkaa suoran
←→
OP kohtisuorasti pisteessä P ′.

Täten lauseen 2.5 perusteella piste P ′ = i(P, α). �

Tässäkin tapauksessa ympyrä keskipisteenään P sekä säteenään PT = PU on
ortogonaalinen ympyrän α kanssa lauseen 2.2 mukaisesti.

Määritellään pisteen potenssi:

Määritelmä 2.7. Olkoon piste A /∈ α, sekä l pisteen A kautta kulkeva suora,
joka leikkaa ympyrän α pisteissä P1 sekä P2. Tällöin pisteen A potenssi ympyrän α
suhteen on P (P, α) = (AP1) (AP2).

Todistetaan seuraavaksi, että pisteen potenssi ympyrän suhteen on hyvin mää-
ritelty. Voidaan siis valita mikä tahansa suora, joka leikkaa ympyrän, eikä pisteen
potenssi ole tämän suoran valinnasta riippuvainen.

Lemma 2.8. Olkoon piste A /∈ α.
(a) Jos kaksi pisteen A kautta kulkevaa suoraa p ja q leikkaavat ympyrän α pisteissä
P1, P2 ∈ p sekä Q1, Q2 ∈ q, pätee tällöin (AP1) (AP2) = (AQ1) (AQ2).
(b) Jos piste A on ympyrän α ulkopuolella ja piste T on ympyrällä α siten, että suora
←→
AT on ympyrän α tangentti, pätee (AT )2 = P (A,α).

Todistus. (a) Olkoon A piste ympyrän α sisäpuolella. Kehäkulmalauseen pe-
rustella pätee �P1Q2Q1

∼= �Q1P2P1 sekä �P2P1Q2
∼= �Q2Q1P2. Siispä kolmiot

4P1Q2A sekä 4Q1P2A ovat yhdenmuotoiset ja pätee AQ1 / AP2 = AP1 / AQ2, jos-
ta seuraa väite. Jos piste A sijaitsee ympyrän α ulkopuolella voidaan olettaa A∗Q1∗Q2

sekä A ∗ P1 ∗ P2. Kehäkulmalauseen perusteella �Q1Q2P1
∼= �P1P2Q1. Koska lisäksi

kolmioilla 4AQ2P1 sekä 4AP2Q1 on yhteinen kulma �A ovat ne yhdenmuotoiset.
Täten AP2 / AQ2 = AQ1 / AP1 eli väite pätee tässäkin tapauksessa.

(b) Olkoon piste O ympyrän α keskipiste, sekä pisteet P1 sekä P2 suoran
←→
AO sekä

ympyrän α leikkauspisteet siten, että A ∗ P1 ∗O ∗ P2. Pythagoraan lauseen nojalla

(AT )2 = (AO)2 − (OT )2 = (AO − AT )(AO +OT )

= (AO −OP1)(AO +OP2) = (AP1)(AP2).

�

Pisteen potenssin arvo riippuu siis vain etäisyydestä ympyrän keskipisteeseen.
Määritelmän mukaisesti r-säteisellä ympyrällä etäisyyden x funktiona potenssi nou-
dattaa kaavaa p(x) = |x− r||x+ r| = |x2 − r2| ollen täten ympyrän kehällä 0.
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Edellistä lemmaa apuna käyttäen voidaan todistaa merkittävä yhteys ortogonaa-
lisuuden sekä inversion välillä.

Lause 2.9. Olkoon piste P sekä ympyrät α ja β keskipisteinään Oα sekä Oβ siten,
että P /∈ α sekä P ∈ β. Tällöin β leikkaa ympyrän α ortogonaalisesti jos, ja vain jos
β kulkee pisteen i(P, α) kautta.

Todistus. ”⇒”: Ympyrät α ja β leikkaavat ortogonaalisesti. Olkoot ympyröiden
β sekä α leikkauspisteet T ja U . Ympyrän β pisteiden T ja U kautta kulkevat tangentit
leikkaavat lauseen 2.2 (e)-kohdan perusteella pisteessä Oα, joten Oα sijaitsee ympyrän

β ulkopuolella. Oletuksen perusteella P /∈ α, joten puolisuora
−−→
OαP ei ole ympyrän

β tangentti. Tämän perusteella
−−→
OαP leikkaa ympyrän β pisteen P lisäksi jossain

pisteessä P ′. Pisteelle P ′ pätee lemman 2.8 mukaisesti r2α = (OαT )2 = (OαP )(OαP ′),
missä rα on ympyrän α säde. Täten inversion määritelmän perusteella P ′ = i(P, α).

”⇐”: Ympyrä β kulkee pisteiden P sekä P ′ = i(P, α) kautta. Inversion määritel-

män mukaisesti nämä pisteet sijaitsevat samalla puolisuoralla
−−→
OαP =

−−−→
OαP

′, joten Oα

sijaitsee ympyrän β ulkopuolella. Valitaan pisteet T ja U ∈ β siten, että suorat
←−→
TOα

sekä
←−→
UOα ovat ympyrän β tangentit. Lemman 2.8 (b) sekä inversion määritelmän pe-

rusteella (OαT )2 = (OαP )(OαP ′) = r2α, missä rα on ympyrän α säde. Täten T ∈ α,
joten ympyrät leikkaavat ortogonaalisesti pisteessä T . Vastaava päättely voidaan teh-
dä pisteelle U , jolloin saadaan haluttu tulos. �

Määritelmä 2.10. Olkoon piste O sekä k > 0 jokin reaaliluku. Pisteen P 6= O

dilataatio keskuspisteenä O kertoimella k on piste γ(P,O, k) = P ∗ puolisuoralla
−→
OP ,

jolle pätee OP ∗ = k(OP ). Joukon α dilataatio keskuspisteenä O kertoimella k on

joukko α∗ = γ(α,O, k) = {A∗ : OA∗ = k(OA), A ∈ α, A∗ ∈
−→
OA}.

Seuraava apulause kertoo, kuinka ympyrä, kolmio sekä ympyrän tangentti kuvau-
tuvat dilataatiossa.

Lemma 2.11. Olkoon α ympyrä, jonka keskipiste on A sekä säde r.
(a) Dilataatio keskuspisteenä O kertoimella k kuvaa ympyrän α ympyräksi
α∗ = γ(α,O, k), jonka keskipiste on A∗ = γ(A,O, k) ja säde kr.
(b) Dilataatio keskuspisteenä O kertoimella k kuvaa kolmion 4ABC kolmioksi
4A∗B∗C∗, joka on yhdenmuotoinen kolmion 4ABC kanssa.
(c) Olkoon suora q tangentti ympyrälle α pisteen Q ∈ α kautta sekä suora q∗ tangentti
ympyrälle α∗ pisteen Q∗ = γ(Q,O, k) ∈ α∗ kautta. Tällöin suorat q sekä q∗ ovat
yhdensuuntaiset.

Todistus. (a) Olkoon mikä tahansa piste P ∈ α, sekä P ∗ = γ(P,O, k) sen di-
lataatio kertoimella k pisteen O suhteen. Nyt OA∗ = k · OA, OP ∗ = k · OP . Koska

dilataatiopisteet A∗, P ∗ sijaitsevat puolisuorilla
−→
OA,

−→
OP pätee �POA = �P ∗OA∗.

Nyt joko muodostuvat kolmiot 4OAP sekä 4OA∗P ∗ ovat SKS:n perusteella yhden-
muotoiset, tai pisteet A, P , A∗ sekä P ∗ sijaitsevat samalla suoralla. Jos pisteet eivät
sijaitse samalla suoralla, muodostuville kolmioille pätee yhdenmuotoisuuden nojal-

la P ∗A∗ = k · PA = kr. Jos pisteet sijaitsevat samalla suoralla ja P ∈
−→
OA, niin

|OA∗ −OP ∗| = |k ·OA− k ·OP | = k|OA−OP | = kr ja väite pätee. Jos P ∗O ∗A,
on P ∗A∗ = OP ∗ +OA∗ = k(OP +OA) = kr ja väite pätee myös tässä tapauksessa.
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(b) Olkoot ympyrät keskipisteinään A, B, C sekä säteinään AB, BC, CA. Edel-
liskohdan perusteella A∗B∗ = k · AB, B∗C∗ = k · BC sekä C∗A∗ = k · CA. Täten
pätee:

A∗B∗

AB
=
B∗C∗

BC
=
C∗A∗

CA
,

joten kolmiot ovat yhdenmuotoiset.
(c) Selvästi Q∗ = γ(Q,O, k) ∈ α∗. Olkoot pisteet A∗ = γ(A, k,O), R ∈ q, R 6= Q

sekä R∗ = γ(R,O, k). Edellisen kohdan perusteella kolmiot 4AQR sekä 4A∗Q∗R∗
ovat yhdenmuotoiset. Täten kulmalle �A∗Q∗R∗ pätee �A∗Q∗R∗ ∼= �AQR eli se on

suora. Koska A∗Q∗ on ympyrän α∗ säde, on kohtisuoruuden perusteella suora
←−→
Q∗R∗

ympyrän α∗ tangentti. Myös kolmiot 4OQR sekä 4OQ∗R∗ ovat yhdenmuotoiset,

jolloin �OQR ∼= �OQ∗R∗. Täten seurauksen 1.2 perusteella suorat
←→
QR sekä

←−→
Q∗R∗

ovat yhdensuuntaiset. �

On helppoa ymmärtää, että dilataatio säilyttää kappaleen muodon. Seuraava lause
kertoo yhteyden inversion sekä dilataation välillä sekä sen, miten ympyrä käyttäytyy
inversiossa toisen ympyrän suhteen.

Lause 2.12. Olkoot ympyrät α ja β keskipisteinään Oα ja Oβ sekä säteinään rα
ja rβ siten, että piste Oα on ympyrän β ulkopuolella. Olkoon ympyrän β inversio ym-
pyrän α suhteen β′ = i(β, α). Tällöin:
(a) Joukko β′ on ympyrä, joka on ympyrän β dilataatio pisteen Oα suhteen kertoi-
mella k = rα

2/p, missä p on pisteen Oα potenssi ympyrän β suhteen. Toisin sanoen
i(β, α) = γ(β,Oα, k), k = rα

2/p, p = P (Oα, β). Tämän ympyrän säde on krβ ja kes-
kipiste O∗β = γ(Oβ, Oα, k).
(b) Olkoot pisteet P ∈ β, sekä P ′ = i(P, α). Tällöin tangentti t′ pisteessä P ′ ympy-
rälle β′ = i(β, α) on peilaus yli janan PP ′ keskinormaalin tangentista t ympyrälle β
pisteessä P .
(c) Ympyrä β on ortogonaalinen ympyrän α kanssa jos, ja vain jos β on itsensä kuva
inversion α suhteen eli i(β, α) = β.

Todistus. (a) Olkoot pisteet P ∈ β sekä P ′ = i(P, α). Puolisuora
−−→
OαP leik-

kaa ympyrän β joko pisteissä Q ja P , tai suora
←−→
OαP on ympyrän β tangentti. Täl-

löin voidaan ajatella, että P = Q. Inversion määritelmän perusteella pätee rα
2 =

(OαP ′)(OαP ). Koska pisteen Oα potenssille ympyrän β suhteen pätee potenssin mää-
ritelmän mukaisesti P (Oα, β) = (OαQ) (OαP ), voidaan kirjoittaa:

OαP ′

OαQ
=

(OαP ′)

(OαQ)

(OαP )

(OαP )
=
r2α
p
.

Tästä yhtälöstä saadaan ratkaistua janan OαP
′ pituus:

OαP ′ =

(
r2α
p

)
(OαQ).

Täten dilataation määritelmän mukaisesti P ′ = γ(Q,Oα, k), missä k = r2α/p. Ympy-
rän β pisteiden P ja Q dilataatiot γ(P,Oα, k), γ(Q,Oα, k) ovat siis samat pisteet, kuin
niiden inversiopisteet P ′ = i(P, α), Q′ = i(P, α) siten, että γ(P,Oα, k) = Q′ = i(Q,α)
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Kuva 2.3. Lauseen 2.12 (b) tilanne

sekä γ(Q,Oα, k) = P ′ = i(P, α). Lemman 2.11 (a)-kohdan perusteella β′ on siis ym-
pyrä, jonka säde on krβ ja keskipiste O∗β = γ(Oβ, Oα, k).

(b) Olkoot puolisuoran
−−→
OαP sekä ympyrän β leikkauspisteet P ja Q, sekä t ja u

näiden pisteiden kautta kulkevat ympyrän β tangentit. Jos pisteet Q, Oβ sekä P eivät
sijaitse samalla suoralla, leikkaavat suorat t ja u lauseen 2.2 (a)-kohdan perusteella
jossain pisteessä R, jolloin lauseen 2.2 (c)-kohdan perusteella �RQP ∼= �RPQ eli
4RPQ on tasakylkinen. Koska edelliskohdan perusteella piste P ′ voidaan myös ku-
vata dilataationa P ′ = γ(Q,Oα, k), on lemman 2.11 (c)-kohdan perusteella tangentti
t′ ympyrälle β′ pisteessä P ′ yhdensuuntainen suoran u kanssa. Täten suorat t′ ja t
leikkaavat jossain pisteessä S. Muodostuvat kolmiot 4P ′SP sekä 4QRP ovat tä-
män yhdensuuntaisuuden perusteella yhdenmuotoiset, joten myös kolmio 4P ′SP on
tasakylkinen. Siispä janan PP ′ keskinormaali kulkee pisteen S kautta ja väite pätee.

Jos pisteet Q, Oβ sekä P sijaitsevat samalla suoralla on (a)-kohdan perusteella
P ′ = i(P, α) = γ(Q,Oα, k) sekä lemman 2.11 (c)-kohdan perusteella pisteen P ′ kautta
kulkeva ympyrän β′ = γ(β,Oα, k) tangentti t′ yhdensuuntainen pisteen Q kautta
kulkevan ympyrän β tangentin u kanssa. Koska t ja u ovat yhdensuuntaiset, ovat
myös t sekä t′ ovat yhdensuuntaiset ja täten peilaukset yli janan PP ′ keskinormaalin.

(c) ”⇒”: Ympyrät α sekä β leikkaavat ortogonaalisesti. Lauseen 2.9 perusteella
pätee kaikille pisteille P ∈ β, P /∈ α, että i(P, α) ∈ β. Pisteelle P ∈ β, P ∈ α on
lauseen 2.4 (a) perusteella i(P, α) = P . Täten β = i(β, α).
”⇐”: i(β, α) = β eli kaikille P ∈ β pätee i(P, α) ∈ β. Lauseen 2.9 perusteella β on
ortogonaalinen ympyrän α kanssa. �

Huomautus 2.13. (a) Jos ympyrät α ja β leikkaavat ortogonaalisesti, pätee pis-
teen Oα potenssille ympyrän β suhteen P (Oα, β) = (OαP )(OαP ′) = r2α, joten edellisen
lauseen merkinnöin dilataatiokertoimelle k pätee k = r2α/p = 1.
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(b) Edellisen lauseen oletuksin tapaus, jossa piste Oα on ympyrän β sisäpuolella voi-
daan käsitellä vastaavan kaltaisella päättelyllä, jossa puolisuorien sijasta käsitellään
pisteen Oα kautta kulkevia ympyrää β leikkaavia suoria.

Käsitellään seuraavaksi ympyröiden sekä suorien inversioiden relaatioita. Tätä
ennen on hyvä käydä läpi kuinka kolmio käyttäytyy inversiossa ympyrän suhteen:

Lemma 2.14. Olkoon α ympyrä, jonka säde on r ja keskipiste O. Olkoot lisäksi
pisteet P ja Q siten, ettei ole suoraa, joka kulkee pisteiden O, P sekä Q kautta. Olkoot
P ′ = i(P, α) sekä Q′ = i(Q,α) näiden inversiot ympyrän α suhteen. Tällöin kolmio
4POQ on yhdenmuotoinen kolmion 4Q′OP ′ kanssa.

Todistus. Tarkasteltavien kolmioiden sivujen pituuksille pätee inversion määri-
telmän perusteella r2 = (OP )(OP ′) = (OQ)(OQ′). Täten kolmion 4OQ′P ′ sivuille
pätee OP ′ = r2/(OP ) sekä OQ′ = r2/OQ. Koska lisäksi kolmioilla on yhteinen kulma
�QOP ∼= �Q′OP ′, ovat kolmiot yhdenmuotoiset. �

Yllä oleville kolmioille pätee siis �OPQ ∼= �OQ′P ′ sekä �OQP ∼= �OP ′Q′. Ym-
pyrän kuvautumista inversiossa ympyrän suhteen käsiteltiin lauseessa 2.12. Oletukse-
na oli kuitenkin, ettei ympyrä kulje sen ympyrän keskipisteen kautta, jonka suhteen
inversio tehdään. Seuraavat lauseet käsittelevät tätä tapausta. Tarkastellaan aluksi,
kuinka suora kuvautuu inversiossa ympyrän suhteen.

Lause 2.15. Olkoon l suora, joka ei kulje ympyrän α keskipisteen O kautta. Täl-
löin i(l, α) = β \ {O}, missä β on ympyrä, O ∈ β. Lisäksi ympyrän β pisteen O
kautta kulkeva halkaisija on kohtisuorassa suoran l kanssa.

Todistus. ”⊂”: Olkoon piste A ∈ l siten, että suora
←→
OA on suoran l normaa-

li. Olkoot piste P ∈ l \ {A}, sekä pisteet P ′ = i(P, α) ja A′ = i(A,α). Lemman
2.14 perusteella kolmio 4OP ′A′ on yhdenmuotoinen kolmion 4OAP kanssa. Kulma
�OP ′A′ on suora, joten Thaleen lauseen perusteella piste P ′ sijaitsee ympyrällä β,
jonka halkaisija on jana OA′.

”⊃”: Olkoon piste P ′ ∈ β \ {O} ja olkoon puolisuoran
−−→
OP ′ sekä suoran l leikkaus-

piste P = i(P ′, α). Tämä leikkauspiste P on olemassa, sillä
←→
OA⊥l eikä suora

←→
OP ′ ole

suoran
←→
OA normaali. Nyt voidaan tehdä äskeinen päättely vastakkaiseen suuntaan,

jolloin P ′ = i(P, α). �

Suora siis kuvautuu inversiossa ympyräksi, josta puuttuu piste. Tämä johtuu siitä,
että suoran lähestyessä äärettömyyttä, lähestyy sen inversio inversioympyrän keski-
pistettä inversion määritelmän mukaisesti (OP )(OP ′) = r2. Seuraava lause kertoo,
että tulos pätee myös toiseen suuntaan.

Lause 2.16. Olkoon β ympyrä, joka kulkee ympyrän α keskipisteen O kautta.
Tällöin ympyrän β kuva i(β \ {O}, α) on suora l. Tämä suora l ei kulje pisteen O
kautta ja on yhdensuuntainen ympyrän β pisteen O kautta kulkevan tangentin kanssa.

Todistus. Olkoon piste A′ ∈ β siten, että jana OA′ on ympyrän β halkaisija.

Olkoon piste A = i(A′, α), sekä suora l suoran
←→
OA normaali pisteessä A. Nyt ollaan

lauseen 2.15 todistuksen tilanteessa, jolloin inversiokuvauksen bijektiivisyyden nojalla
(lause 2.4 (c)) väite pätee. �
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Olemme nyt siis käsitelleet kaikki tapaukset ympyrän inversiosta ympyrän suh-
teen. Seuraava lause kertoo, kuinka kulmat käyttäytyvät inversiossa.

Lause 2.17. Olkoon ympyrä α jonka keskipiste on O.
(a) Olkoot ympyrät β1 ja β2 jotka leikkaavat toisensa. Näiden ympyröiden välinen
kulma säilyy suuruudeltaan inversiossa ympyrän α suhteen.
(b) Olkoot β ympyrä sekä suora l. Tämän ympyrän ja suoran välinen kulma säilyy
suuruudeltaan inversiossa ympyrän α suhteen.
(c) Olkoot m ja l suoria. Näiden suorien välinen kulma säilyy inversiossa ympyrän
α suhteen.

Todistus. Olkoon P ympyröiden β1 ja β2 leikkauspiste. Olkoot näiden ympy-
röiden tangentit tässä pisteessä l ja m. Olkoon piste P ′ = i(P, α), ja ympyrät β′1 =
i(β1, α) sekä β′2 = i(β2, α), sekä suorat l′ ja m′ näiden ympyröiden tangentit pisteessä
P ′. Nyt suorat l′ ja m′ ovat lauseen 2.12 (b)-kohdan perusteella suorien l ja m pei-
laukset janan PP ′ puolittajan suhteen, joten näiden välisen kulman suuruus on sama
kuin suorien l ja m.

Suoran ja ympyrän tilanteessa valitaan ympyrä, jolle suora on tangentti leikkaus-
pisteessä, jolloin todistus tapahtuu samoin kuin kahden ympyrän tapauksessa. Kah-
den suoran leikatessa valitaan kaksi ympyrää, joiden tangentteja suorat ovat leikkaus-
pisteessä ja tulos saadaan vastaavasti. �

Vaikka edellisessä lauseessa kulman suuruus säilyy, muuttuu sen suunta peilauk-
seksi lauseen 2.12 (b)-kohdan mukaisesti kulmien kärkiä yhdistävän janan puolittajan
suhteen.

2.2. Poincarén malli

Edellisessä kappaleessa käsitellyt ympyröiden inversiot sekä niiden relaatiot liitty-
vät olennaisesti hyperbolista geometriaa mallintavaan Poincarén kiekkomalliin. Kun
seuraavassa luvussa perehdytään hyperbolisen geometrian tuloksiin, käytetään tässä
tutkielmassa tulosten todistamisen sekä hahmottamisen apuna tätä mallia. Kappa-
leessa 1.3 esitettyjen Hilbertin aksioomien toteutuvuus kiekkomallissa on todistettu
yksityiskohtaisesti lähteessä [5]. Aksioomien (H1)-(H12) toteutuvuus on kuitenkin
helppoa uskoa myös ilman yksityiskohtaista todistusta.

Poincarén kiekkomallilla tarkoitetaan mallia, jossa 1-säteisen ympyrän sisus on
hyperbolisen tason pisteiden joukko.

Määritelmä 2.18. Olkoon ympyrä α tutkittavan Poincarén kiekon ympyräkehä.
Suorat Poincarén mallissa on määritelty seuraavasti:

• Ensimmäisen tyypin suorat ovat ympyrän α sisällä oleva osa ympyrän keski-
pisteen kautta kulkevasta suorasta.
• Toisen tyypin suorat ovat Poincarén ympyrän sisällä oleva osa α:n kanssa

ortogonaalisista ympyröistä.

Jos siis ympyrä α on Poincarén ympyrä, sekä ympyrät β ja γ sen kanssa ortogo-
naaliset, ovat Poincarén suorat leikkaukset α ∩ β sekä α ∩ γ. Näitä Poincarén suoria
kutsutaan usein lyhyesti P-suoriksi. Vastaavasti janoja voidaan kutsua P-janoiksi.
Suorien määritelmän perusteella voi nähdä aksiooman (H1) paikkansapitävyyden toi-
sen tyypin P-suorilla: Olkoot pisteet P ja Q Poincarén kiekon sisältä siten, etteivät ne
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ole Poincarén ympyrän halkaisijalla. Lauseen 2.5 mukaisesti voidaan konstruoida pis-
teen P inversiopiste P ′ Poincarén ympyrän suhteen, jolloin euklidisessa geometriassa
näiden kolmen pisteen P , Q, P ′ kautta voidaan piirtää yksikäsitteisesti ympyrä, joka
on lauseen 2.9 perusteella ortogonaalinen Poincarén ympyrän kanssa. Ensimmäisen
tyypin suorille aksiooma (H1) on yksinkertainen, sillä P-suorat ovat myös euklidisessa
mielessä suoria. Huomattavaa on havaita, ettei ole olemassa toisen tyypin P-suoraa,
joka kulkisi Poincarén ympyrän keskipisteen kautta. Aksioomien (H2)-(H3) toteutu-
vuus on helppoa uskoa, kun tiedetään euklidisen suoran ja ympyrän ominaisuuksia.
Aksioomissa (H4)-(H7) ymmärtämällä välissäolo A∗B ∗C sekä käsitteet ABl ja AlB
intuitiivisesti on niiden toteutuvuus Poincarén mallissa selvä.

Määritellään seuraavaksi kulman suuruus Poincarén mallissa:

Kuva 2.4. Esimerkki hyperbolisista kulmista Poincarén mallissa: En-
simmäisen tyypin sekä kahden toisen tyypin P-suoran muodostaman
kolmion laskennallinen kulmien summa on alle 180o.

Määritelmä 2.19. Olkoon ympyrä α Poincarén kiekon ympyräkehä, sekä joukot
β ja γ P-suoria ympyrässä α. Tällöin suorien β ja γ välinen kulma riippuu P-suorien
tyypistä:

• Jos molemmat P-suorat ovat ensimmäisen tyypin suoria, on näiden välisen
kulman suuruus näiden suorien välisen euklidinen kulman suuruus.
• Jos toinen P-suora on tyyppiä yksi ja toinen tyyppiä kaksi, on näiden P-

suorien välinen kulma leikkauspisteessä olevan suoran sekä ympyrän tangen-
tin välisen euklidisen kulman suuruus.
• Jos molemmat P-suorat ovat toisen tyypin suoria, on näiden välinen kulma

leikkauspisteessä olevien ympyröiden tangenttien välisen euklidisen kulman
suuruus.

Kulmien suuruus siis vastaa euklidisen geometrian ympyröiden sekä suorien välis-
ten kulmien suuruutta. Koska kulmat Poincarén mallissa mitataan euklidisilla kulmil-
la, on helppoa uskoa aksiooman (H12) toteutuvuus. Aksiooman (H11) toteutuvuus ei
ole aivan yhtä triviaali, sillä siinä täytyy konstruoida ehdot toteuttava P-suora. Jos
kärkipiste, jonne kulma konstruoidaan on Poincarén ympyrän keskipisteessä, ovat P-
suorat ensimmäistä tyyppiä ja konstruointi on helppoa. Jos piste ei sijaitse Poincarén
ympyrän keskipisteessä, voidaan konstruoida tietynlainen Poincarén ympyrän kanssa
ortogonaalinen ympyrä, joka muodostaa halutun suuruisen kulman toisen ortogonaa-
lisen ympyrän kanssa. Aksiooman voi todistaa myös siirtämällä tarkastelu Poincarén
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kiekon keskipisteeseen. Tällä tavalla tehdään seuraavassa kappaleessa SKS-säännön
todistus. Tätä täsmällistä todistusta aksioomalle (H11) ei tehdä tässä tutkielmassa.

Etäisyyden määrittelemiseen Poincarén mallissa tarvitaan avuksi kaksoissuhdetta.

Määritelmä 2.20. Olkoot pisteet A, B, P sekä Q neljä eri pistettä. Määritellään
kaksoissuhde (AB,PQ) asettamalla

(AB,PQ) =
(AP )(BQ)

(BP )(AQ)
,

missä AP vastaa pisteiden A ja P välisen janan euklidista pituutta.

Kuva 2.5. Hyperbolinen etäisyys Poincarén mallissa: Toisen tyypin
P-suoralla olevat pisteet ovat saman hyperbolisen etäisyyden päässä
viereisistä pisteistä

Määritelmä 2.21. Olkoot pisteet A,B, P ja Q Poincarén kiekolla α siten, että
pisteet A,B ∈ α sekä P,Q ∈ α. Määritellään pisteiden A ja B hyperbolinen etäisyys
d(AB) asettamalla

d(AB) = | log(AB,PQ)|.

Huomautus 2.22. Ei ole merkitystä, missä järjestyksessä kirjoitetaan A,B,P tai
Q. Esimerkiksi jos (AB,PQ) = x, on (AB,QP ) = 1/x, ja | log(1/x)| = | log x|.

Jos on Poincarén kiekko α sekä siinä oleva P-suora β, jonka päätepisteet ym-
pyrällä α ovat P ja Q, havaitaan, että pisteen Q pysyessä paikallaan ja siirrettäessä
pistettä P P-suoralla β lähelle ympyrän α kehää lähenee tällöin pisteiden P ja Q etäi-
syys d(PQ) ääretöntä. Vastaavasti lähestyessään pistettä Q etäisyys lähenee nollaa.
Poincarén janoille AB ja CD pätee yhtenevyys, kuten euklidisessa geometriassa. Ja-
nat ovat siis Poincaré-yhtenevät, jos d(AB) = d(CD). Koska etäisyyden kaikki arvot
nollan ja äärettömän välillä ovat mahdollisia, on helppoa uskoa aksioomien (H8) se-
kä (H9) paikkansapitävyys Poincarén mallissa. Aksiooman (H10) paikkansapitävyys
seuraa kaksoissuhteen määritelmästä sekä logaritmin laskusäännöistä. Hyperbolisen
aksiooman paikkansapitävyys voidaan osoittaa valitsemalla pisteen kautta kaksi eri
P-suoraa, sekä kolmas P-suora joka ei leikkaa näitä kumpaakaan. Kuten tarkemmin
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Kuva 2.6. P-suoria Poincarén mallissa. Pisteessä P leikkaavat suo-
rat eivät ole keskenään yhdensuuntaisia. Sen sijaan kaikki muut suorat
ovat. P-suorat, joiden päätepisteenä on A tai B ovat keskenään asymp-
toottisesti yhdensuuntaiset (tästä lisää luvussa 3).

hyperbolista geometriaa käsitellessä tulee vastaan, voidaan ympyrän α kehällä sijait-
sevilla pisteillä kuvata hyperbolisen tason äärettömyydessä olevia pisteitä. Tälläisiä
pisteitä hyperbolisessa tasossa kutsutaan joskus ideaalisiksi pisteiksi.

2.3. SKS-yhtenevyys

Aksiooman (H13) toteutuvuus Poincarén mallissa vaatii hieman täsmällisempää
perustelua kuin muiden aksioomien. Sitä myös tarvitaan myöhemmin todistettaessa
hyperbolisen trigonometrian tuloksia, joten sen paikkansapitävyys perustellaan tässä
kappaleessa. Aloitetaan todistamalla kaksoissuhteen säilyvyys inversiossa ympyrän
suhteen.

Lause 2.23. Olkoot pisteet A, B, P ja Q siten, ettei yksikään ole ympyrän β
keskipiste O, sekä pisteet A′, B′, P ′ ja Q′ näiden inversiot ympyrän β suhteen. Tällöin
(AB,PQ) = (A′B′, P ′Q′)

Todistus. Lemman 2.14 perusteella pätee (AP )/(OA) = (A′P ′)/(OP ′) sekä
(AQ)/(OA) = (A′Q′)/(OQ′). Täten

AP

AQ
=
AP

OA
· OA
AQ

=
OQ′

OP ′
· A
′P ′

A′Q′
.

Samoin pätee

BQ

BP
=
OP ′

OQ′
· B
′Q′

B′P ′
.

Nämä keskenään kertomalla saadaan

AP

AQ
· BQ
BP

=
A′P ′

A′Q′
· B
′Q′

B′P ′
.

�
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Seuraava lause kertoo P-suorien käyttäytymisestä inversioissa Poincarén mallissa.

Lause 2.24. Olkoot α ja β ympyröitä jotka leikkaavat ortogonaalisesti. Tällöin
(a) i(α, β) = α, i(α, β) = α.
(b) Ympyrän α P-suorien inversiot ympyrän β suhteen ovat ympyrän α P-suoria.
(c) Ympyrän α P-janojen pituudet ja P-suorien väliset kulmat säilyvät inversiossa
ympyrän β suhteen.

Todistus. (a) Olkoon ympyrän β keskipiste Oβ sekä säde rβ. Koska ympyrän
β keskipiste Oβ sijaitsee ympyrän α ulkopuolella, on lauseen 2.12 (c) perusteella
i(α, β) = α. Olkoon piste P ∈ α sekä piste P ′ = i(P, β). Leikatkoon puolisuora
−−→
OβP ympyrän α pisteissä Q sekä Q′ siten, että Oβ ∗ Q ∗ Q′. Koska piste P sijaitsee
janalla QQ′, pätee

OβQ < OβP < OβQ′.

Ottamalla näiden lukujen käänteisluvut ja kertomalla luvulla r2β > 0 vaihtuvat epäyh-
tälömerkit

rβ
2

OβQ
>

rβ
2

OβP
>

rβ
2

OβQ′
.

Koska α ja β leikkaavat ortogonaalisesti, pätee lauseen 2.9 ja inversion määritelmän
perusteella (OβQ)(OβQ′) = rβ

2 = (OβP )(OβP ′), joten yhtälö tulee muotoon

OβQ′ > OβP ′ > OβQ.

Täten piste P ′ sijaitsee janalla QQ′ ja on siten ympyrän α sisäpuolella.
(b) P-suora voi olla joko ympyrän α kanssa ortogonaalisen ympyrän osa tai suo-

ra, joka kulkee ympyrän α keskipisteen kautta. Käsitellään ensin ympyrä: Olkoon
ympyrä γ ortogonaalinen ympyrän α kanssa. Nyt ympyrä α on ortogonaalinen sekä
ympyröiden γ että β kanssa. Jos Oβ /∈ γ, kuvautuu ympyrä γ inversiossa ympyrän
β suhteen ympyräksi, joka lauseen 2.17 perusteella leikkaa ympyrän α = i(α, β) or-
togonaalisesti. Jos Oβ ∈ γ, kuvautuu i(γ, β) lauseen 2.16 perusteella suoraksi, joka
leikkaa ympyrän i(α, β) = α kohtisuorasti, joten se kulkee ympyrän α keskipisteen
Oα kautta. Todistetaan seuraavaksi ympyrän α keskipisteen kautta kulkevan suoran
tapaus: Olkoon suora l, joka kulkee pisteiden Oα sekä Oβ kautta. Tällöin pätee selväs-
ti i(l, β) = l. Mille tahansa muulle suoralle l, jolle Oα ∈ l, on lauseiden 2.15 sekä 2.17
perusteella i(l, β) = δ′ \ {Oβ}, missä δ′ on ympyrän α kanssa ortogonaalinen ympyrä.

(c) Olkoot A,B ∈ α sekä γ joko ympyrä, joka leikkaa ympyrän α ortogonaalisesti
tai ympyrän α keskipisteen kautta kulkeva suora siten, että A, B ∈ γ. Olkoot ympy-
röiden α ja γ leikkauspisteet P ja Q. Lauseen 2.9 perusteella pisteet i(P, β) ja i(Q, β)
sijaitsevat ympyrällä α joten P-suoran päätepisteet kuvautuvat P-suorien päätepis-
teiksi. Lauseen 2.23 perusteella kaksoissuhde säilyy, joten d(AB) = d(A′B′). Inversio
siis säilyttää P-janojen pituudet. Lauseen 2.17 mukaan myös kahden ympyrän, kah-
den suoran tai ympyrän ja suoran välinen kulma säilyy suuruudeltaan inversiossa
ympyrän β suhteen. �

Kun euklidisessa geometriassa halutaan siirtää kolmio, jonka kärki sijaitsee pis-
teessä B, sellaiseksi kolmioksi jonka kärki on jossain pisteessä D siten, että kolmiot
ovat yhtenevät, tapahtuu se yksinkertaisesti Hilbertin aksioomien nojalla. Poinca-
rén mallissa siirtoon tarvitaan oikeanlainen inversio, joka säilyttää kolmion sivujen
Poincarén pituudet sekä kolmion kulmien suuruudet.
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Seuraus 2.25. Mikä tahansa P-janoista koostuva kolmio 4ABC Poincarén kie-
kon sisällä voidaan siirtää P-janoista koostuvaksi kolmioksi 4OB′C ′ ympyrän kes-
kipisteeseen siten, että d(AB) = d(OB′), d(AC) = d(OC ′), d(BC) = d(B′C ′),
�A = �O, �B = �B′ sekä �C = �C ′.

Todistus. Olkoot ympyrät β1 sekä β2 ortogonaaliset Poincarén ympyrän α kans-
sa siten, että β1 kulkee pisteiden A sekä B kautta, sekä β2 pisteiden A ja C kautta. Nyt
ympyrät β1 sekä β2 leikkaavat kahdessa pisteessä A sekä A′, siten että A′ = i(A,α)
(lause 2.9). Halutaan nyt löytää sellainen A′ keskeinen ympyrän α kanssa ortogo-
naalinen ympyrä γ, jolle i(A, γ) = O. Tällöin lauseen 2.24 (b)-kohdan perusteella
inversio tämän ympyrän suhteen kuvaa P-suorat P-suoriksi sekä (c)-kohdan perus-
teella säilyttää Poincarén kolmion 4ABC kulmien suuruudet sekä janojen pituudet.
Tämä onnistuu valitsemalla ympyrän γ säde s siten, että s2 = (AA′)(A′O). Koska
AA′ = A′O − AO, s2 = (A′O)2 − (AO)(A′O) = (A′O)2 − r2, missä r on ympyrän α
säde. Nyt koska Pythagoraan lause pätee, leikkaavat ympyrät keskenään ortogonaali-
sesti. Koska lisäksi pätee s2 = (AA′)(A′O), missä s on ympyrän γ säde, on inversion
määritelmän 2.3 mukaisesti piste O pisteen A inversio ympyrän γ suhteen. Täten
lause on todistettu. �

Mitkä tahansa kolmiot4ABC sekä 4DEF Poincarén mallissa, joiden sivujen pi-
tuuksille pätee d(AB) = d(DE), d(AC) = d(DF ) sekä kulmille �A ∼= �D, voidaan
siirtää edellisen seurauksen mukaisesti Poincarén kiekon keskipisteeseen kolmioiksi
4OB′C ′ sekä 4OE ′F ′. Kulmien �A ja �D euklidinen ja täten hyperbolinen suu-
ruus säilyy. Seuraava lause puolestaan kertoo relaation ensimmäisen tyypin suorien
euklidisen sekä hyperbolisen pituuden kesken:

Lause 2.26. Olkoon Poincarén ympyrä α keskipisteenään O, säteenään 1. Olkoon
piste B ∈ α, B 6= O. Tällöin

ed(O,B) =
1 +OB

1−OB
,

missä d(O,B) on janan OB hyperbolinen pituus sekä OB euklidinen pituus.

Todistus. Olkoot pisteet P ja O suoran
←→
OB sekä ympyrän α leikkauspisteet

siten, että Q ∗ O ∗ B ∗ P . Tällöin määritelmän perusteella d(O,B) = log(OB,PQ).
Nyt

ed(O,B) = (OB,PQ) =
OP

OQ

BQ

BP
=
BQ

BP
=
r +OB

r −OB
=

1 +OB

1−OB
.

�

Edellä oleva väite pätee toki millä tahansa säteen arvolla r. Tässä tutkielmassa
Poincarén kiekon säteenä käytetään pituutta 1.

Koska edellä käsitellyille kolmioille d(O,B′) = d(O,E ′) sekä d(O,C ′) = d(O,F ′),
ovat lauseen 2.26 perusteella näiden kolmioiden ensimmäistä tyyppiä olevien sivujen
euklidiset pituudet samat. Koska pisteessä O sijaitseva kulma on näille kolmioille yh-
tä suuri, ovat kolmiot siis Euklidisessa mielessä yhtenevät. Rotaatio pisteen O ympäri
säilyttää euklidisten janojen pituudet sekä janojen välissä olevan kulman suuruuden.
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Myös peilaus ympyrän α halkaisijan yli säilyttää nämä ominaisuudet [5]. Siispä sopi-
valla rotaatiolla sekä tarvittaessa peilauksella kolmio kärkipisteinään O, D′, F ′ voi-
daan siirtää toisen kolmion päälle siten, että niiden pistejoukot ovat samat. Tällöin
kolmion kärkipisteitä B′ = E ′ sekä C ′ = F ′ yhdistävä toisen tyypin P-jana on myös
yhtenevä, ja kolmiot ovat Poincaré-yhtenevät. Täten aksiooman (H13) paikkansapi-
tävyys Poincarén mallissa on perusteltu.

Todistetaan vielä Poincarén mallin toisen tyypin suoran sekä sen päätepisteitä
yhdistävän euklidisen janan välinen relaatio:

Lause 2.27. Olkoon α ympyrä, keskipisteenään O sekä säteenään 1. Olkoon β
ympyrä siten, että ympyrät α ja β leikkaavat kohtisuorasti pisteissä P ja Q. Olkoon

piste A ∈ β ∩ α, puolisuoran
−→
OA sekä janan PQ leikkauspiste A′, sekä janojen OA

sekä OA′ euklidiset pituudet a ja a′. Tällöin pätee

a′ =
2a

1 + a2
.

Kuva 2.7. Lauseen 2.27 tilanne

Todistus. Pisteen A′ potenssi ympyrän α suhteen on

(2.1) P (A′, α) = A′P A′Q = A′C A′B = (1− a′)(1 + a′) = 1− (a′)2,

kun pisteet B ja C ovat suoran
←→
OA sekä ympyrän α leikkauspisteet kuvan 2.7 mukai-

sesti. Samoin pisteen A′ potenssi ympyrän β suhteen on

(2.2) P (A′, β) = A′P A′Q = A′A′′ A′A = (OA′′ − a′)(a′ − a),

missä piste A′′ = i(A,α). Tässä

(a′ − a)(OA′′ − a′) = (a′ − a)(
1

a
− a′) =

a′

a
− (a′)2 − 1 + aa′.

Koska P (A′, β) = P (A′, α), niin kaavojen (2.1) sekä (2.2) mukaisesti

a′

a
− (a′)2 − 1 + aa′ = 1− (a′)2.
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Tästä nähdään, että
a′

a
+ aa′ = 2,

joten

a′(
1

a
+ a) = 2.

Kun yhtälö jaetaan puolittain termillä ( 1
a

+a) sekä lavennetaan yhtälön oikealle puo-
lelle syntyvä osamäärätermi muuttujalla a, saadaan

a′ =
2a

1 + a2
.

�



LUKU 3

Hyperbolinen geometria

3.1. Lähtökohdat hyperboliseen geometriaan

Hyperbolisen geometrian eroavaisuus euklidiseen on paralleeliaksiooman korvaa-
minen hyperbolisella aksioomalla. Kaikki Hilbertin aksioomat (H1)-(H13), Dedekin-
din aksiooma sekä Arkhimedeen aksiooma pätevät hyperbolisessa geometriassa. Ker-
tauksena kappaleesta 1.3 nämä yhdensuuntaisuusaksioomat:

Paralleeliaksiooma:
Kaikille suorille l on pisteen P /∈ l kautta olemassa korkeintaan yksi suoran l kanssa
yhdensuuntaista suoraa.
Hyperbolinen aksiooma:
On olemassa suora l, jolle on pisteen P /∈ l kautta olemassa vähintään kaksi erillistä
suoran l kanssa yhdensuuntaista suoraa.

Hyperbolinen aksiooma on siis paralleeliaksiooman vastakohta. Sen seuraus on,
että jokaisen pisteen P kautta on olemassa ääretön määrä suoran l kanssa yhden-
suuntaisia suoria. Ne lauseet, jotka eivät euklidisessa geometriassa perustu parallee-
liaksioomaan pysyvät hyperbolisessa geometriassa vastaavanlaisina. Kuten aiemmin
mainittu, tälläistä geometriaa jossa ei oleteta yhdensuuntaisuusaksioomaa kutsutaan
usein neutraaliksi tai absoluuttiseksi geometriaksi. Vastaavasti ne lauseet, joiden to-
distuksessa käytetään paralleeliaksioomaa tai sen kanssa yhtäpitävää tulosta (esimer-
kiksi Eukleideen viides aksiooma), eivät päde yleisesti hyperbolisessa geometriassa.

Eräs olennainen ero hyperbolisen ja euklidisen geometrian välillä liittyy kolmion
defektiin.

Määritelmä 3.1. Olkoon kolmio 4ABC, jonka kulmien suuruudet radiaaneina
ovat �A, �B ja �C. Tällöin kolmion 4ABC defekti on

defekti(4ABC) = π − (�A+�B +�C).

Ilman yhdensuuntaisuusaksioomaa voidaan todistaa, että jokaisen kolmion defek-
ti on suurempaa tai yhtä suurta kuin nolla. Olettamalla paralleeliaksiooma minkä
tahansa kolmion defektiksi saadaan nolla ja vastaavasti olettamalla hyperbolinen ak-
siooma defektiksi saadaan aidosti nollaa suurempi luku. Nämä todistukset on esitetty
lähteessä [5]. Suora seuraus kolmion defektistä hyperbolisessa geometriassa on se, et-
tä jokaisen kolmion kulmien summa on hyperbolisessa geometriassa alle 180 astetta.
On olemassa myös geometria, jossa defektiksi saadaan aidosti nollaa pienempi luku.
Tätä geometriaa kutsutaan elliptiseksi geometriaksi mutta se ei ole ristiriidaton Hil-
bertin aksioomajärjestelmän kanssa. Tätä elliptistä geometriaa ei tässä tutkielmassa
käsitellä tämän enempää.

23
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Käsitellään seuraavaksi nelikulmion kulmien summaan liittyvä tulos hyperbolises-
sa geometriassa esimerkkinä siitä, kuinka hyperbolisen geometrian tulokset seuraavat
hyperbolisesta aksioomasta eikä todistuksissa tarvita välttämättä avuksi Poincarén
mallia. Tätä ennen on hyvä määritellä, mitä tarkoitetaan konveksilla monikulmiolla.

Määritelmä 3.2. Konveksi eli kupera monikulmio on yhtenäinen monikulmio,
jolle jokainen monikulmion sisäkulma on korkeintaan 180 astetta.

Lause 3.3. Jokaisen konveksin nelikulmion kulmien summa on alle 360 astetta.

Todistus. Olkoot nelikulmion kärkipisteet A, B, C ja D siten, että pisteet A ja C
ovat vastakkain. Kolmioiden 4ABC sekä 4ADC kulmien summa on alle 180 astetta
[5]. Koska nelikulmio on konveksi, on kahden vastakkaisen kärjen välinen jana aina
nelikulmion sisällä. Täten siis nelikulmion kulmien summa on sama kuin kolmioiden
4ABC sekä 4ADC kulmien summat, mikä on aidosti alle 360o. �

Lause 3.4. Kolmiot 4ABC sekä 4A′B′C ′ ovat yhdenmuotoiset jos, ja vain jos
ne ovat yhtenevät. Toisin sanoen pätee �A ∼= �A′, �B ∼= �B′, �C ∼= �C ′ ⇔
d(AB) = d(A′B′), d(BC) = d(B′C ′), d(AC) = d(A′C ′), missä d(AB) tarkoittaa
janan AB hyperbolista pituutta.

Todistus. Antiteesi: On olemassa kolmiot 4ABC sekä 4A′B′C ′ jotka ovat yh-
denmuotoiset mutteivät yhtenevät, eli �A ∼= �A′,�B ∼= �B′,�C ∼= �C ′, mutta
ainakin yksi sivu d(AB) 6= d(A′B′). Tästä seuraa, että kaikki vastinsivut ovat keske-
nään eripitkät, sillä muuten KSK-säännön perusteella kolmiot olisivat yhtenevät mikä
olisi ristiriita antiteesin oletuksen kanssa. Oletetaan nyt, että d(AB) > d(A′B′) sekä
d(AC) > d(A′C ′) (sivut olisi voinut valita myös toisin, todistuksen kannalta tällä ei
ole kuitenkaan merkitystä). Nyt janoilla AB sekä AC on olemassa pisteet B′′ sekä C ′′

siten, että d(AB′′) = d(A′B′) sekä d(AC ′′) = d(A′C ′), jolloin SKS-säännön mukaises-
ti 4AB′′C ′′ ∼= 4A′B′C ′, joten �AB′′C ′′ ∼= �B′ ∼= �B sekä �AC ′′B′′ ∼= �C ′ ∼= �C.

Täten suorat
←→
BC sekä

←−−→
B′′C ′′ ovat yhdensuuntaiset, joten nelikulmion 2BCC ′′B′′ yk-

sikään sisäkulma ei voi olla yli 180o ja se on täten konveksi. Kuitenkin tämän neli-
kulmion kulmien summa on 360o, joka on lauseen 3.3 perusteella ristiriita. �

Kappaleessa 2.2 mainittiin kuvassa 2.6 asymptoottisesti yhdensuuntaiset suorat.
Tällaisilla suorilla tarkoitetaan hyperbolisessa geometriassa suoria jotka eivät leikkaa
ja joilla ei ole olemassa yhteistä normaalia. Voidaan ajatella, että tälläisten suorien
leikkauspiste sijaitsee äärettömyydessä (joskus näistä niin sanotusti äärettömyydessä
sijaitsevista pisteistä käytetään nimitystä ideaalinen piste). Asymptoottisesti yhden-
suuntaiset suorat ovat hyperbolisen geometrian kannalta oleellisia sillä ne ovat raja-
tapaus yhdensuuntaisten ja ei-yhdensuuntaisten suorien välillä. Tämän asymptootti-
suuden määräävälle rajakulmalle on Poincarén mallissa olemassa seuraava yhtälö.

Lause 3.5. Olkoon suora l, sekä piste P /∈ l Poincarén mallissa. Tällöin pisteen
P kautta kulkevan suoran l normaalin sekä suoran l kanssa asymptoottisesti yhden-
suuntaisen suoran väliselle kulmalle α pätee:

tan
α

2
= e−d,

missä d on pisteen P etäisyys suorasta l.



3.2. HYPERBOLISET FUNKTIOT 25

Todistus. Todistettu lähteessä [6]. �

Tutkittaessa yleistä hyperbolista tapausta on edellisen lauseen oletuksin olemassa
vakio k siten, että

tan
α

2
= e−d/k.

Tämä vakio k on hyperbolisen pinnan kaarevuutta kuvaava vakio, joka on siis
Poincarén kiekkomallissa k = 1. Lähteestä riippuen vakio k voi esiintyä myös kään-
teisenä 1/k:na.

3.2. Hyperboliset funktiot

Ennen kuin voidaan käsitellä trigonometriaa hyperbolisessa geometriassa, on syy-
tä tarkastella matemaattista pohjaa, johon se perustuu. Kuten euklidisessa, myös hy-
perbolisessa trigonometriassa käsitellään kolmion sivujen sekä sen kulmien suhteita.
Siinä ei kuitenkaan määritellä trigonometrisia funktioita suorakulmaisen kolmion ka-
teettien ja hypotenuusan suhteina, vaan käytetään Taylorin sarjakehitelmästä saata-
via hyperbolisten funktioiden arvoja. Tämä sekä seuraava kappale perustuvat lähteen
[3] kappaleeseen ’hyperbolic trigonometry’.

Määritelmä 3.6. Olkoon luku x reaalinen. Tällöin

sinx =
∞∑
n=0

(−1)n
x2n+1

(2n+ 1)!

cosx =
∞∑
n=0

(−1)n
x2n

(2n)!

tanx =
sinx

cosx
.

(3.1)

Määritelmä 3.7. Hyperbolisessa trigonometriassa käytetään hyperbolista siniä,
kosinia sekä tangenttia, jotka määritellään seuraavasti:

(3.2) sinhx =
ex − e−x

2
, coshx =

ex + e−x

2

(3.3) tanh x =
sinhx

coshx
.

Koska eksponenttifunktiolle on olemassa Taylorin sarja

ex =
∞∑
n=0

xn

n!
,

saadaan hyperbolisen sinin sekä kosinin Taylorin sarjat muotoon

(3.4) sinhx =
∞∑
n=0

x2n+1

(2n+ 1)!
ja coshx =

∞∑
n=0

x2n

(2n)!
.

Lemma 3.8. Hyperbolisilla funktioilla on seuraavat ominaisuudet:

(3.5) cosh2 x− sinh2 x = 1
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(3.6) sinh(x± y) = sinh x coshx± coshx sinh y

(3.7) cosh(x± y) = cosh x cosh y ± sinhx sinh y

(3.8) tanh
r

2
=

sinh r

cosh r + 1

(3.9) sinh2 r

2
=

cosh r − 1

2

(3.10) tanh2 r

2
=

cosh r − 1

cosh r + 1
.

Todistus. Todistukset perustuvat määritelmään 3.7.
(3.5): Käyttämällä hyperbolisen sinin ja kosinin kaavoja

cosh2 x− sinh2 =

(
ex + e−x

2

)2

−
(
ex − e−x

2

)2

=

(
e2x + 2ex−x + e2x

4

)
−
(
e2x − 2ex−x + e2x

4

)
= 1.

(3.6): Sijoittamalla hyperbolisen sinin kaavaan x+ y saadaan

sinh(x+ y) =
ex+y − e−(x+y)

2
=
exey − e−xe−y

2

=
exey + exe−y − e−xe−y − e−xe−y

4
+
eyex + eye−x − e−yex − e−ye−x

4

=

(
ex − e−x

2

)(
ey + e−y

2

)
+

(
ey − e−y

2

)(
ex + e−x

2

)
= sinhx cosh y + sinh y coshx.

Vastaavasti sijoittamalla x− y saadaan

sinh(x− y) =
ex−y − e−(x−y)

2
=
exe−y − e−xey

2
= . . . = sinhx cosh y − sinh y coshx.

(3.7)-(3.10) Todistetaan samaan tapaan.
�

Hyperbolisilla funktioilla on olemassa lisää vastaavanlaisia kaavoja samoin kuin
trigonometrisilla funktioilla. Tässä tutkielmassa hyperbolisten funktioiden ominai-
suudet eivät kuitenkaan ole erityisen suuressa osassa, joten niitä ei käsitellä tämän
tarkemmin.

3.3. Hyperbolinen trigonometria

Tässä kappaleessa todistetaan suorakulmaisille kolmioille päteviä relaatioita. Näis-
tä tuloksista johdetaan hyperbolisen geometrian kosini- sekä sinilauseet. Tarkastellaan
aluksi hyperbolista kolmiota 4ABC Poincarén kiekkomallissa. Merkitään sivujen hy-
perbolisia pituuksia a = d(CB), b = d(AC) sekä c = d(BA). Pienellä kirjaimella
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tarkoitetaan siis kulman kärkipisteen vastakkaista sivua. Seurauksen 2.25 perusteel-
la voidaan käsitellä kolmiota 4OBC, jossa piste O on Poincarén kiekon keskipiste.
Tällöin lauseen 2.26 perusteella pätee

ed(OB) =
1 +OB

1−OB
.

Kun merkitään hyperbolista pituutta x = d(OB) sekä euklidista t = OB, saadaan
määritelmää 3.7 käyttämällä

sinhx =
1+t
1−t −

1−t
1+t

2
=

1

2

(
1 + t

(1− t)
− 1− t

(1 + t)

)
.

Lavennetaan termit toistensa nimittäjillä

sinhx =
(1 + t)2 − (1− t)2

2(1− t2)
,

josta saadaan

(3.11) sinh x =
2t

1− t2
.

Vastaavaan tapaan auki laskettaessa saadaan hyperboliselle kosinille lauseke

(3.12) coshx =
1 + t2

1− t2
.

Sijoittamalla arvot hyperbolisen tangentin kaavaan saadaan relaatio

(3.13) tanh x =
2t

1 + t2
,

jolla havaitaan olevan yhtäläisyys lauseen 2.27 antaman tuloksen kanssa.

Lause 3.9. Olkoon suorakulmainen kolmio 4ABC, missä kulma �C on suora
hyperbolisessa tasossa. Tällöin

(3.14) cos(�A) =
tanh b

tanh c

(3.15) sin(�A) =
sinh a

sinh c
,

missä a = d(BC), b = d(AC) sekä c = d(AB).

Todistus. Tämä väite pätee yleisesti hyperbolisessa geometriassa, mutta tässä
tutkielmassa todistus tehdään Poincarén kiekossa. Olkoon α Poincarén ympyrä, jon-
ka säde on 1 sekä keskipiste O. Lauseen 2.24 perusteella voidaan valita siten, että
kolmion kärkipiste A sijaitsee ympyrän α keskipisteessä O. Olkoon β ympyrä keski-
pisteenään Oβ, joka leikkaa ympyrän α ortogonaalisesti pisteissä P ja Q siten, että B,

C ∈ β kuvan 3.1 mukaisesti. Koska �C on suora, pätee C ∈
←−→
OOβ. Ympyrän α sisällä

oleva osa ympyrää β on nyt siis Poincarén suora, ja tämän suoran pisteiden B ja C
kautta kulkeva kaari kolmion 4OBC sivu. Kolmion toiset kaksi sivua ovat euklidiset
janat OB sekä OC.
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Kuva 3.1

(3.14): Olkoot pisteet B′ sekä C ′ puolisuorien
−−→
OB,

−→
OC sekä janan PQ leikkaus-

pisteet. Tälle euklidiselle kolmiolle 4B′C ′O pätee lauseen 2.27 sekä hyperbolisen
tangentin kaavan (3.13) perusteella

cos(�A) =
OC ′

OB′
=

(
2 ·OB

1 + (OB)2

)/( 2 ·OC
1 + (OC)2

)
=

tanh b

tanh c
.

(3.15): Olkoot B′′ ja C ′′ ne pisteet, joissa puolisuorat
−−→
OB sekä

−→
OC leikkaavat ympyrän

β toiseen otteeseen. Lauseen 2.9 perusteella C ′′ = i(C, α) sekä B′′ = i(B,α). Koska
ympyrän α säteen pituus on 1, on (OC ′′)(OC) = 1. Täten

CC ′′ = OC ′′ −OC =
1

OC
−OC =

1− (OC)2

OC
.

Kaavan (3.11) mukaisesti pätee siis

(3.16) CC ′′ =
2

sinh b
.

Vastaavasti saadaan janan BB′′ pituudelle laskettua

(3.17) BB′′ =
2

sinh c
.

Olkoon B1 janan BB′′ sekä tämän janan kanssa kohtisuoran pisteen Oβ kautta
kulkevan suoran leikkauspiste. Tällöin piste B1 on janan BB′′ keskipiste, sillä kolmiot
4BOβB1 sekä 4B′′OβB1 ovat suorakulmaisuuden sekä Pythagoran lauseen perus-
teella yhtenevät. Olkoon piste D jokin piste pisteen B kautta kulkevalla ympyrän β

tangentilla siten, että DB1
←−→
BOβ. Koska kolmion kulmien summa on euklidisessa geo-

metriassa π, pätee �B1OβB = π−π/2−�B1BOβ = π/2−�B1BOβ. Kulma �DBOβ

on suora, joten �B1BOβ = π/2 − �DBB1. Koska �DBB1 on kulman �B ristikul-
ma, ovat ne yhtä suuret. Täten �B1OβB = π/2− (π/2−�B) = �B. Kulmalle �B



3.3. HYPERBOLINEN TRIGONOMETRIA 29

pätee tällöin

sin(�B) = sin(�B1OβB) =
BB1

OβB
=

BB′′

2 ·OβB
=
BB′′

CC ′′
.

Sijoittamalla kaavojen (3.16) sekä (3.17) mukaisesti saadaan

sin(�B) =
2

sinh c
2

sinh b

=
sinh b

sinh c
.

Vastaava päättely voidaan tehdä kulmalle �A sijoittamalla piste B Poincarén kiekon
keskipisteeseen.

�

Lause 3.10. Edellisen lauseen oletuksin pätee

(3.18) cosh c = cosh a cosh b

ja

(3.19) cosh a =
cos�A
sin�B

.

Todistus. (3.18): Koska sin2�A+cos2�A = 1, käyttämällä kaavoja (3.14) sekä
(3.15) saadaan

1 =
tanh2 b

tanh2 c
+

sinh2 a

sinh2 c
.

Kertomalla puolittain sinh2 c:llä saadaan

sinh2 c = cosh2 c tanh2 b+ sinh2 a.

Lisätään puolittain luku 1

1 + sinh2 c = cosh2 c

(
sinh2 b

cosh2 b

)
+ 1 + sinh2 a.

Kaavan (3.5) mukaisesti 1 + sinh2 c = cosh2 c sekä 1 + sinh2 a = cosh2 a. Kerrotaan
yhtälö puolittain luvulla cosh2 b

cosh2 c · cosh2 b = cosh2 c sinh2 b+ cosh2 a cosh2 b

cosh2 c(cosh2 b− sinh2 b) = cosh2 a cosh2 b.

Edelleen kaavan (3.5) mukaisesti on cosh2 b− sinh2 b = 1, joten

cosh2 c = cosh2 a cosh2 b.

Koska coshx on aina positiivinen, kun x on positiivinen, saadaan

cosh c = cosh a cosh b.

(3.19): Kaavojen (3.14) sekä (3.15) perusteella

cos�A
sin�B

=
tanh b

tanh c
· sinh c

sinh b
=

cosh c

cosh b
= cosh a.

�
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Huomautus 3.11. Yhtälö (3.18) saadaan hyperbolisen kosinin Taylorin sarjoilla
(3.1) muotoon

1 +
1

2
c2 + ... = 1 +

1

2
(a2 + b2) + ...

Kun kolmio on riittävän pieni, pätee tälle yhtälölle c2 ≈ a2 + b2. Vastaavasti kun
kolmio on pieni, tulee yhtälöistä (3.14) sekä (3.15)

sin�A ≈ a

c
cos�A ≈ b

c
.

Nämäkin yhtälöt ovat perusteltavissa tarkastelemalla hyperbolisen sinin ja kosinin
Taylorin sarjoja (3.1). Kun x on riittävän pieni approksimoituu hyperbolinen sini ar-
voon sinh x ≈ x. Vastaavasti hyperbolinen kosini approksimoituu arvoon coshx ≈ 1,
jolloin hyperbolinen tangentti on likimain tanhx ≈ x. Saadut hyperbolisen trigono-
metrian tulokset siis vastaavat infinitesimaalisessa mittakaavassa euklidisen tuloksia.

Lause 3.12. Olkoon 4ABC mikä tahansa kolmio Poincarén mallissa siten, että
kolmion kulmien vastapäätä olevien sivujen pituudet ovat a, b ja c. Tällöin

(3.20) cosh c = cosh a cosh b− sinh a sinh b cos�C,

(3.21)
sin�A
sinh a

=
sin�B
sinh b

=
sin�C
sinh c

ja

(3.22) cosh c =
cos�A cos�B + cos�C

sin�A sin�B
.

Kuva 3.2

Todistus. (3.20): Olkoon piste D suoralla
←→
AC siten, että

←→
BD⊥

←→
AC, sekä syn-

tyvien janojen pituudet AD = b1, DC = b2 kuvan mukaisesti. Riittää tarkastella
tilanteita joissa pätee joko A ∗ D ∗ C tai A ∗ C ∗ D, sillä muut mahdolliset tapauk-
set ovat kirjainmerkintöjä muuttamalla ekvivalentteja näille. Käsitellään ensin ta-
paus A ∗ D ∗ C: Kaavan (3.18) perusteella suorakulmaiselle kolmiolle 4ADB pätee
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cosh c = cosh b1 cosh d = cosh(b − b2) cosh d, johon soveltamalla hyperbolisen kosinin
summakaava cosh(x± y) = cosh x cosh y ± sinhx sinh y saadaan

cosh(b− b2) cosh d = (cosh b cosh b2 − sinh b sinh b2) cosh d

= cosh b cosh b2 cosh d− sinh b sinh b2 cosh d.

Sijoittamalla kaavan (3.18) mukaisesti cosh a = cosh b2 cosh d sekä cosh d = cosh a/ cosh b2,
saadaan

cosh c = cosh b cosh a− sinh b sinh b2

(
cosh a

cosh b2

)
· 1.

Sijoitetaan luvun 1 tilalle (sinh a/ sinh a):

cosh b cosh a− sinh b sinh a

(
sinh b2 cosh a

cosh b2 sinh a

)
= cosh b cosh a− sinh b sinh a

(
tanh b2
tanh a

)
.

Sijoittamalla kaavan (3.14) mukaisesti cos�C = tanh b2/ tanh a saadaan väite.
Kun pätee A ∗ C ∗D, on b = b1 − b2. Tästä seuraa, että cosh c = cosh b1 cosh d =

cosh(b+ b2) cosh d, jolloin summakaavan perusteella

cosh c = cosh b cosh b2 cosh d+ sinh b sinh b2 cosh d.

Nyt cosh a = cosh b2 cosh d, sekä cosh d = cosh a/ cosh b2, jolloin laskemalla auki
saadaan

cosh c = cosh b cosh a+ sinh b sinh b2

(
cosh a

cosh b2

)
· 1.

Sijoitetaan luvun 1 tilalle sinh a/ sinh a, jolloin saadaan

cosh b cosh a+ sinh b sinh a

(
sinh b2 cosh a

cosh b2 sinh a

)

= cosh b cosh a+ sinh b sinh a

(
tanh b2
tanh a

)
.

Koska

cos�C = cosπ − cos(�(BCD)) = 0− tanh b2
tanh a

,

pätee väite myös tässä tapauksessa.
(3.21) : Kaavaan sinh a/sin�A sijoittamalla yhtälön (3.15) mukaisesti

sin�A = sinh d
sinh c

saadaan

sinh a

sin�A
= sinh a

sinh c

sinh d
=

sinh c
sinh d
sinh a

=
sinh c

sin�C
= ... =

sinh b

sin�B
.

(3.22) : Todistetaan samaan tapaan. �

Huomautus 3.13. Kaava (3.20) vastaa euklidisen geometrian kosinilausetta hy-
perbolisessa tasossa ja kaava (3.21) euklidisen geometrian sinilausetta. Kaavalle (3.22)
ei ole suoraa euklidisen geometrian vastinetta, mutta se on historiallisesti merkittävä.
Sen löysi Taurinus (1794-1874) jo ennen Bolyaita ja Lobatševskia tutkiessaan viiden-
nen aksiooman negaation geometriaa, jota hän kutsui astraaligeometriaksi.
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3.4. Horosyklit sekä kolmion pinta-ala

Euklidisessa geometriassa pinta-ala määritellään tunnetusti suorakulmaisen neli-
kulmion sivujen pituuksien kautta. Kuten lauseessa 3.4 todistettiin, ei hyperbolisessa
geometriassa ole olemassa suorakulmaisia nelikulmioita, joten pinta-ala määritellään
kolmioiden avulla. Kappaleiden pinta-alalle hyperbolisessa geometriassa pätee:

• Yhdenmuotoisten kappaleiden pinta-alat ovat samat.
• Jos kappale X jaetaan kahteen kappaleeseen X1, X2, pätee additiivisuus

A(X) = A(X1) + A(X2),

missä A(X) tarkoittaa kappaleen X pinta-alaa.

Euklidisessa geometriassa kolmion sivujen pituuksien lähestyessä ääretöntä myös
sen pinta-ala lähenee ääretöntä. Vaikka myös hyperbolinen taso on rajoittamaton,
käy pinta-alan kanssa toisin. Tämä johtuu kolmion sivujen sekä kulmien relaatiosta:
kun sivu kasvaa, sitä vastaava kulma pienenee. Todistetaan ensin, että on olemassa
kolmio, jonka yksi kärki on äärettömyydessä, mutta pinta-ala on äärellinen. Poincarén
mallissa tämä tarkoittaa kolmiota, jonka yksi kärkipiste on Poincarén ympyrän kehällä
ja muut ympyrän sisällä. Kun tälläinen kolmio on löydetty, päädytään askeleittain
todistamaan, että kolmion, jonka kaikki kärjet sijaitsevat äärettömyydessä, pinta-
ala on rajallinen. Vastaavasti Poincarén malliin piirrettynä tällaisen kolmion kaikki
kärkipisteet ovat Poincarén ympyrän kehällä. Aluksi on hyödyllistä määritellä erikseen
sekä ympyrä että horosykli:

Määritelmä 3.14. Syklit hyperbolisessa geometriassa:
Ympyrä on joukko α = {P : d(PO) = r}, missä O on ympyrän keskipiste.
Horosykli (engl. horocycle) on Poincarén mallissa joukko pisteitä, jotka muodos-
tavat euklidisen ympyrän siten, että se sivuaa Poincarén kiekon reunaa.

Kuva 3.3

Ympyrä hyperbolisessa geometriassa tarkoittaa siis käytännössä katsoen samaa,
kuin euklidisessa, ja se on Poincarén malliin piirrettynä euklidisen ympyrän muotoi-
nen. Horosykli on tavallaan ympyrä, jonka säde on äärettömän pitkä. Huomattavaa
on, että toisin kuin euklidisessa geometriassa, ei hyperbolisessa geometriassa voida
aina piirtää ympyrää kolmen pisteen kautta. Tulos ”ympyrä voidaan piirtää kolmen
eri pisteen kautta, jotka eivät sijaitse samalla suoralla” on siis seuraus paralleeliak-
sioomasta.
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Lause 3.15. Olkoon β horosykli, jonka piste P sivuaa Poincarén kiekon kehää.
Tällöin jokainen pisteen P kautta kulkeva P-suora leikkaa horosyklin ortogonaalisesti.

Todistus. Olkoot α Poincarén ympyrä sekä β horosykli eli ympyrä ympyrän α
sisällä, joka sivuaa tätä pisteessä P . Olkoon γ ympyrä, joka leikkaa ympyrän α orto-
gonaalisesti siten, että toinen leikkauspiste on P . Nyt pisteessä P sijaitseva ympyrän
α tangentti on sama, kuin pisteessä P sijaitseva ympyrän β tangentti. Ympyrän γ
tangentti pisteessä P on täten kohtisuorassa myös ympyrän β tangentin kanssa. Kos-
ka ympyröiden leikkauspisteissä olevien tangenttien väliset kulmat ovat aina samat,
ovat ympyröiden β ja γ tangentit kohtisuorassa ja täten ympyrät ovat määritelmän
2.1 perusteella ortogonaaliset. �

Seuraavien lauseiden 3.16-3.19 ensisijaisena lähteenä on käytetty teoksen ’H.S.M
Coxeter: Non-Euclidean Geometry’ [2] kappaletta ’Area in hyperbolic geometry’.

Lause 3.16. Olkoon kolmio 4ABC siten, että pisteet A, B sekä C sijaitsevat
jollain horosyklillä α siten, että piste C on äärettömyydessä, eli Poincarén mallissa
kiekon kehällä. Tällöin kolmion 4ABC pinta-ala on äärellinen.

Kuva 3.4. Lauseen 3.16 todistuksessa käytettävät merkinnät.

Todistus. Nimetään pisteet A = P0∞, B = P00. Olkoot pisteet P10, P20, P30...

puolisuoralla
−−→
BC =

−−−→
P00C siten, että d(P00P10) = d(P10P20) = d(P20P30) = .... Olkoot

vastaavasti pisteet P1∞ P2∞, P3∞... puolisuoralla
−−−→
P0∞C =

−→
AC siten, että d(P00P10) =

d(P0∞P1∞) = d(P1∞P2∞) = d(P2∞P3∞) = ... .
Voidaan osoittaa, että kaikilla luonnollisilla luvuilla n on olemassa horosyklit,

jotka kulkevat pisteiden Pn0, Pn∞ sekä C kautta. Olkoot pisteet P01, P02, P03... ho-
rosyklin kaarella, jota rajaavat pisteet P00 ja P0∞ siten, että horosyklisten kaarien

pituuksille pätee d̃(P01P0∞) = d̃(P10P1∞), d̃(P02P0∞) = d̃(P20P2∞), d̃(P03P0∞) =

d̃(P30P3∞),...,d̃(P0nP0∞) = d̃(Pn0Pn∞),... 1 , missä d̃(PnmPnq) tarkoittaa tällaisen ho-
rosyklin kaaren, jota rajaavat pisteet Pnm sekä Pnq, pituutta. Horosyklisten kaarien

1Kuva 3.4 ei näytä näiden kaarien pituuksien suhteita oikein, vaan on tarkoitettu hahmottamaan
todistuksen ideaa sekä pisteiden nimeämistä.
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pituuksille pätee d̃(Pm0Pm∞) > d̃(Pn0Pn∞) > 0, kun n > m. Olkoot puolisuorat
−−−→
P01C,

−−−→
P02C,

−−−→
P03C.... ja olkoot näiden puolisuorien sekä horosyklien jotka kulkevat pisteiden

Pn0, Pn∞, C kautta leikkauspisteet Pn1, Pn2, Pn3... kuvan 3.4 mukaisesti.

Nyt horosyklinen sektori, jota rajaa kaari AB sekä puolisuorat
−→
AC sekä

−−→
BC on

jaettu alueisiin, joita rajaavat vastakkain olevat janat PnmP(n+1)m ja Pn(m+1)P(n+1)(m+1)

sekä horosykliset kaaret PnmPn(m+1) ja P(n+1)mP(n+1)(m+1). Piste Pnm määrää tällaisen
kappaleen yksikäsitteisesti. Merkitään tällaista kappaletta ζ(Pnm) sekä sen pinta-alaa
A(ζ(Pnm)).

Voidaan osoittaa, että kaikki janat PnmP(n+1)m ovat yhtenevät. Lauseen 3.15 pe-

rusteella kaikki suorat
←−→
CPn0 ovat kohtisuorassa käsiteltäviin horosykleihin nähden.

Koska lisäksi horosyklisten kaarien pituuksille pätee

d̃(P01P02) = d̃(P01P0∞)− d̃(P02P0∞) = d̃(P10P1∞)− d̃(P11P1∞) = d̃(P10P11)

sekä

d̃(P11P12) = d̃(P11P0∞)− d̃(P12P0∞) = d̃(P20P1∞)− d̃(P21P2∞) = d̃(P20P21),

ovat kappaleet ζ(P01) sekä ζ(P10) yhtenevät. Sama päättely voidaan tehdä yleisesti
kappaleille ζ(P0n) sekä ζ(Pn0), jolloin yhtenevyyden perusteellaA(ζ(P0n)) = A(ζ(Pn0)).
Siispä

∞∑
n=0

A(ζ(P0n) =
∞∑
n=0

A(ζ(Pn0).

Täten horosyklisen sektorin, jota rajaa kaari P00P01 sekä puolisuorat
−−−→
P00C ja

−−−→
P01C

pinta-ala on sama kuin kappaleen, jota rajaa janat P00P10 sekä P0∞P1∞ sekä ho-
rosykliset kaaret P00P0∞ sekä P10P1∞ ja se on täten äärellinen. Merkitään tällaista
kappaletta ξ(P00P01C) sekä sen pinta-alaa A(ξ(P00P01C)) horosyklin kaarta rajaavien
pisteiden sekä puolisuorien päätepisteen mukaisesti. Sama päättely voidaan tehdä kai-
kille horosyklisille sektoreille ξ(P0nP0(n+1)C). Osoittautuu, että horosyklisen sektorin
ξ(ABC) pinta-alalle pätee

A(ξ(ABC)) =
d̃(P00P0∞)

d̃(P00P01)
A(ξ(P00P01C)).

Täten horosyklisen sektorin, jota rajaavat kaari AB sekä puolisuorat
−→
AC sekä

−−→
BC

pinta-ala on äärellinen. Koska kolmio 4ABC on osa tätä kappaletta, on additiivisuu-
den nojalla myös sen pinta-ala äärellinen. �

Lause 3.17. Olkoon kolmio 4ABC siten, että pisteet A, B sekä C sijaitsevat
äärettömyydessä. Tällöin kolmion 4ABC pinta-ala on äärellinen

Todistus. Olkoon piste D suoralla
←→
AB siten, että

←→
AB ⊥

←→
CD, sekä piste E suo-

ralla
←→
AC siten, että

←→
AC⊥

←→
DE. Olkoon nyt α horosykli siten, että A,D ∈ α, ja olkoon

horosyklin α ja suoran
←→
AE leikkauspiste jokin piste P . Nyt koska suorat

←→
AC sekä←→

DE ovat kohtisuorassa, sijaitsee piste E horosyklin α sisäpuolella. Täten piste E si-
jaitsee janalla AP , jolloin lauseen 3.16 sekä pinta-alan additiivisuuden perusteella
A(4AED) = A(4ADP )− A(4EDP ) on jokin äärellinen luku. Kulmille �CDE ja
�ADE pätee lauseen 3.5 perusteella �CDE ∼= �ADE. Täten kolmiot 4CED sekä
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Kuva 3.5. Lauseen 3.17 tilanne Poincarén malliin hahmoteltuna

4AED ovat KKK-säännön perusteella yhtenevät, joten A(4ACD) = 2A(4AED).
Myös kolmiot4ACD sekä4DCB ovat KKK:n perusteella yhtenevät, joten pinta-ala
A(4ABC) = 2 · A(4ADC) = 4 · A(4AED) on äärellinen. �

Nyt siis minkä tahansa kolmion pinta-alalle on saatu maksimiarvo, joka määritel-
lään luvuksi k2π. Vakio k on sama kuin aiemmin mainittu. Laskettaessa pinta-alaa
sen arvo määräytyy neliöksi.

Lause 3.18. Olkoon kolmio 4ABC siten, että pisteet B ja C sijaitsevat äärettö-
myydessä. Tällöin A(4ABC) = k2(π −�A).

Todistus. Olkoon D jokin piste suoralla
←→
BC, sekä piste E äärettömyydessä

puolisuoralla
−−→
AD. Nyt A(4AEB) + A(4AEC) = A(4ABC) + A(4BEC). Kos-

ka kahden äärettömyydessä kohtaavan suoran välinen kulma on nolla, on tälläisen
kolmion, jonka kaksi pistettä ovat äärettömyydessä ainoa muuttuja kulma θ siinä
pisteessä, joka ei ole äärettömyydessä. Olkoon siis tälläisen kolmion pinta-alaa ku-
vaava funktio f(θ). Olkoon nyt A(4AEB) = f(α), A(4AEC) = f(β). Tällöin
f(α)+f(β) = f(α+β)+k2·π. Kun tämä yhtälö derivoidaan muuttujan α suhteen olet-
taen β vakioksi, saadaan f ′(α) = f ′(α+β). Oletetaan tämä funktio jatkuvaksi, jolloin
f(α) on lineaarinen funktio, jonka muuttuja α saa arvoja väliltä (0, π). Lineaarisuu-
den nojalla saa f(α) arvot f(0) = k2π sekä f(π) = 0, jolloin f(α) = k2(π − α). �

Lause 3.19. Minkä tahansa kolmion 4ABC pinta-alalle pätee

A(4ABC) = k2(π −�A−�B −�C),

missä �A, �B ja �C ovat kolmion kulmien arvot radiaaneina.

Todistus. Olkoot pisteet D, E, F pisteet äärettömyydessä järjestyksessä puoli-

suorilla
−→
AB,
−−→
BC sekä

−→
CA. Nyt kolmion 4DEF pinta-ala on lauseen 3.17 perusteel-

la k2π. Kolmio 4DEF jakautuu neljään kolmioon 4ABC, 4CFE, 4DAF sekä
4DBE, jolloin kulmille �DAF = π − �A, �ECF = π − �C, �EBD = π − �B.
Nämä kolmiot vastaavat lauseen 3.18 oletuksia, jolloin

A(4DEF ) = A(4ABC) + A(4DEB) + A(4ECF ) + A(4DAF )

⇔ A(4ABC) = A(4DEF )− (A(4DEB) + A(4ECF ) + A(4DAF )).
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Sijoittamalla arvot lauseiden 3.17 sekä 3.18 mukaisesti saadaan

A(4ABC) = k2π − (k2(π − (π −�A) + k2(π − (π −�B) + k2(π − (π −�C))

= k2(π −�A−�B −�C).

�

Minkä tahansa kolmion pinta-ala voidaan siis yksikäsitteisesti määrätä sen kul-
mien summan avulla, ja siten pinta-ala on riippuvainen pelkästään kolmion defektistä.

3.5. Ympyrän piiri sekä pinta-ala

Nyt kun olemme todistaneet kolmion sivujen sekä pinta-alan relaatioita, voidaan
näistä tuloksista johtaa arvot hyperbolisen ympyrän piirille sekä pinta-alalle. Tässä
kappaleessa oletetaan aiemmin mainitun vakion k arvoksi k = 1 tulosten selkeyttä-
miseksi. Tämän kappaleen ensisijainen lähde on teoksen [3] kappale ’Circumference
and area of a circle’.

Lause 3.20. Olkoon α ympyrä, jonka säde on r. Tällöin ympyrän α piirille pätee
©r = 2π sinh r.

Todistus. Tarkastellaan säännöllistä n-kulmaista monikulmiota, joka jaetaan n
kappaleeseen tasakylkisiä kolmioita. Näiden kylkien pituus on ympyrän säde r, sekä
päätysivuna niitä yhdistävä ympyrän jänne, jonka pituus on pn/n, kun pn on tämän n-
kulmion piiri. Jaetaan nämä tasakylkiset kolmiot kahteen suorakulmaiseen kolmioon,
joille hypotenuusa on r, päätykateetti pn/2n sekä tätä vastaava kulma π/n. Tällöin
lauseen 3.9 perusteella

sinh(pn/2n) = sinh r sin(π/n),

johon sijoittamalla sinin sekä hyperbolisen sinin Taylorin sarjat saadaan

pn
2n

[
1 +

1

3!

( pn
2n

)2
+

1

5!

( pn
2n

)4
+ ...

]
=
π

n
sinh r

[
1− 1

3!

(π
n

)2
+

1

5!

(π
n

)4
− ...

]
.

Kertomalla puolittain luvulla 2n sekä jakamalla yhtälö puolittain luvulla[
1 + 1

3!

(
pn
2n

)2
+ 1

5!

(
pn
2n

)4
+ ...

]
saadaan

pn = 2π sinh r


[
1− 1

3!

(
π
n

)2
+ 1

5!

(
π
n

)4 − ...][
1 + 1

3!

(
pn
2n

)2
+ 1

5!

(
pn
2n

)4
+ ...

]
 .

Sulkujen sisällä oleva lauseke suppenee, jolloin summan ja raja-arvon järjestys voidaan
vaihtaa ([4], kappale 4). Täten kaavasta saadaan

pn → 2π sinh r , kun n→∞.
�

Myös ympyrän piiri käyttäytyy infinitesimaalisessa mittakaavassa euklidisesti. Sä-
teen r arvoilla lähellä nollaa on ympyrän piiri likimäärin 2πr. Tämä on nähtävissä
tarkastelemalla hyperbolisen sinin Taylorin sarjaa (kaava 3.4).

Seuraus 3.21. Olkoon kolmio 4ABC hyperbolisessa tasossa. Tällöin

©a :©b :©c = sinA : sinB : sinC.
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Lause 3.22. Olkoon suorakulmainen kolmio 4ABC, missä kulma C on suora.
Tämän kolmion defekti on määritelmän 3.1 mukaisesti

defekti(4ABC) = K = π/2− (�A+�B).

Tällöin pätee

tan
K

2
= tanh

a

2
tanh

b

2
,

missä a ja b ovat kulmia �A ja �B vastapäätä olevien sivujen (hyperboliset) pituudet.

Todistus. Käytetään tässä todistuksessa tilan säästämiseksi kulmien suuruuk-
sille lyhennysmerkintöjä �A = A ja �B = B . Todistetaan ensin, että pätee

(3.23)
cosA sinA+ cosB sinB

cos(A−B)
= sin(A+B).

Sijoitetaan kaavat cos(A−B) = cosA cosB + sinA sinB sekä
sin(A+B) = sinA cosB + cosA sinB, jolloin

cos(A−B) sin(A+B) = (cosA cosB + sinA sinB)(sinA cosB + cosA sinB)

= cos2B cosA sinA+ cos2A cosB sinB+

sin2A sinB cosB + sin2B sinA cosA

= (cos2A+ sin2B)(cosB sinB) + (cos2B + sin2B)(cosA sinA)

= cosB sinB + cosA sinA,

sillä (cos2A+ sin2B) = 1. Täten kaavan (3.23) väite pätee.
Varsinaisen väitteen todistamiseen käytetään aluksi hyperbolisen tangentin kaa-

vaa (3.10):

(3.24)
(

tanh2 a

2

)(
tanh2 b

2

)
=
(cosh a− 1

cosh a+ 1

)(cosh b− 1

cosh b+ 1

)
.

Sijoitetaan kaavan (3.19) mukaisesti cosh a = (cosA/ sinB), sekä cosh b = (cosB/ sinA),
jolloin kertomalla osoittajat keskenään(

cosA

sinB
− 1

)(
cosB

sinA
− 1

)
=

cosA cosB

sinB sinA
− cosA

sinB
− cosB

sinA
+ 1

=
cosA cosB − cosA sinA− cosB sinB + sinB sinA

sinB sinA
.

Vastaavasti kaavan (3.24) nimittäjä on(
cosA

sinB
+ 1

)(
cosB

sinA
+ 1

)
=

cosA cosB + cosA sinA+ cosB sinB + sinB sinA

sinB sinA
.

Sijoittamalla nämä alkuperäiseen yhtälöön (3.24) saadaan(
cosh a− 1

cosh a+ 1

)(
cosh b− 1

cosh b+ 1

)
=

cosA cosB − cosA sinA− cosB sinB + sinB sinA

cosA cosB + cosA sinA+ cosB sinB + sinB sinA

=
cos(A−B)− cosA sinA− cosB sinB

cos(A−B) + cosA sinA+ cosB sinB
,

koska cos(A−B) = cosA cosB + sinA sinB.
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Supistetaan lauseke cos(A−B):llä ja sijoitetaan (3.23), jolloin saadaan(
cosh a− 1

cosh a+ 1

)(
cosh b− 1

cosh b+ 1

)
=

1− cosA sinA+cosB sinB
cos(A−B)

1 + cosA sinA+cosB sinB
cos(A−B)

=
1− sin(A+B)

1 + sin(A+B)
.

Koska cosK = cos((π/2)− (A+B)) = sin(A+B), saadaan

1− cosK

1 + cosK
= tan2

(K
2

)
.

Luvut a, b ja K ovat positiivisia, joten väite pätee. �

Edellisessä lauseessa käsiteltiin kolmion defektiä, joka on siis lauseen 3.19 mukai-
sesti kolmion pinta-ala. Hyperboliselle tangentille pätee tanhx→ 1, kun x→∞. Voi-
daan esimerkiksi laskea pinta-ala K suorakulmaiselle kolmiolle 4ABC, jonka kulma
�C on suora sekä kärkipisteet A ja B sijaitsevat äärettömyydessä. Tällöin pätee

tan
K

2
→ 1.

Pinta-alan K arvoksi saadaan täten K = π/2. Pinta-alan additiivisuuden nojalla
kolmion 4ABD, jonka kärkipisteet A, B ja D sijaitsevat äärettömyydessä, pinta-
alaksi saadaan lauseen 3.19 mukainen π.

Lauseesta 3.22 on myös nähtävissä miksi vakio k määräytyy kolmion pinta-alaa
laskettaessa muotoon k2. Jos vakio k kulkisi hyperbolisen funktioiden mukana, niin
edellämainitusti pinta-alaa laskettaessa tulisi se muotoon k2.

Lause 3.23. Ympyrän pinta-ala A r-säteiselle ympyrälle on A = 4π sinh2(r/2).

Todistus. Tehdään todistus kuten lauseessa 3.20 eli tarkastelemalla säännöllistä
n-kulmaista monikulmiota, jonka piiri on pn. Jaetaan tämä monikulmio n kappa-
leeseen tasakylkisiä kolmioita ja nämä edelleen suorakulmaisiksi kolmioiksi. Näiden
suorakulmaisten kolmioiden kateettien pituudet ovat pn/2n ja an sekä hypotenuusan
pituus r. Lauseen 3.22 perusteella tällaisen suorakulmaisen kolmion pinta-alalle K ′n
pätee

(3.25) tan
K ′n
2

= tanh
pn
4n

tanh
an
2
.

Olkoon Kn tarkasteltavan n-kulmaisen monikulmion pinta-ala. Tällöin pätee

Kn = 2nK ′n

K ′n =
Kn

2n
.

Sijoittamalla yllä oleva yhtälöön (3.25) ja kertomalla saatu yhtälö puolittain luvulla
4n saadaan

(3.26) 4n tan
Kn

4n
= 4n tanh

pn
4n

tanh
an
2
.

Nyt tangentin Taylorin sarjan nojalla pätee

4n tan
Kn

4n
= Kn +

Kn

3

(
Kn

4n

)2

+ . . .
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ja

4n tanh
pn
4n

= pn −
pn
3

( pn
4n

)2
+ . . . ,

jolloin

4n tan
Kn

4n
→ A

sekä
4n tanh

pn
4n

tanh
an
2
→ 2π sinh r tanh

r

2
,

kun n → ∞. Tämä johtuu siitä, että suorakulmaisen kolmion kateetti an lähtestyy
ympyrän sädettä r sekä n-kulmaisen monikulmion pinta-ala ympyrän pinta-alaa A,
kun n→∞. Luku pn on sama, kuin lauseessa 3.20, joten pn → 2π sinh r, kun n→∞.
Täten yhtälöstä (3.26) saadaan

(3.27) A = 2π sinh r tanh
r

2
,

kun n→∞.
Lauseessa 3.8 käsiteltiin hyporbolisten funktioiden ominaisuuksia, kertauksena yh-

tälöt (3.5), (3.8) ja (3.9):

cosh2 x− sinh2 x = 1

⇔ sinh2 r = cosh2 r − 1

}
(3.5)

tanh
r

2
=

sinh r

cosh r + 1
(3.8)

sinh2 r

2
= cosh r − 1. (3.9)

Sijoittamalla kaava (3.8) yhtälöön (3.27) saadaan

A = 2π sinh r
sinh r

cosh r + 1
= 2π

sinh2 r

cosh r + 1
.

Kaavasta (3.5) saadaan

A = 2π
cosh2 r − 1

cosh r + 1
= 2π

(cosh r − 1)(cosh r + 1)

cosh r + 1
= 2π(cosh r − 1),

ja lopulta kaavan (3.9) perusteella

A = 4π sinh2 r

2
,

joten saadaan haluttu tulos. �

Yllä olevasta kaavasta voidaan tehdä havainto, että vaikka kolmion pinta-ala on
hyperbolisessa geometriassa rajattu ei sama päde ympyrälle, sillä hyperbolinen sini
voi saada kaikki arvot väliltä (−∞,∞).
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