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1. fejezet

Bevezető

A szakdolgozat a Kolozsvári Babeş - Bolyai Egyetem Matematikai Intézet matematika szakán készült

annak reményében, hogy majd sok mindenkinek nyújt segítséget a későbbiekben.

Témája bővebb értelemben az informatika és a matematika kapcsolata, szűkebben pedig a matemati-

kai szoftverek felhasználásának lehetősége a matematikában, ezen belül is a geometria oktatásában. Az

elkészítés során fontos szempont volt, hogy csak olyan program felhasználhatóságát mutassa be, mely

minden diák, tanár vagy iskola számára elérhető és ingyenes.

A geometria végigkíséri mindennapjainkat, körülvesz bennünket, gyakorlatilag a világunk maga is

egy geometriai modell. Pedagógusnak készülő egyetemi hallgatóként nagyon fontosnak tartom, hogy az

iskola diákjai hasznosak és szépnek lássák a geometria oktatását, tanulását. A számítógépek és a technika

fejlődésével új lehetőségek nyíltak a modellek vizsgálatára. Sokak számára a matematika nem egyszerű-

en nehéz, hanem értelmetlen tudomány is. Személyes tapasztalatom, hogy sokaknak, akiknek látszólag

nem megy a matematika, egy egyszerű magyarázat, szemléltetés után hamar megjöhet a kedvük, és meg-

tetszhet nekik. Az ilyen tanulók esetében a különböző oktatási segédeszközök nagyon sokat segíthetnek,

hiszen mindig érdekesebb, ha a tanár nemcsak elmondja az anyagot, hanem valamilyen eszközt is hasz-

nál az ismertetéshez. Kiderülhet számukra, hogy mi mindenre lehet még használni a tanultakat, és így

még nagyobb kedvvel állnak a tantárgyhoz. Manapság egyre több számítógépes program létezik, ami

könnyíti a tanulást. Az egyik ilyen program a GeoGebra nevet viseli. A nevéből lehet is következtetni a

két fő felhasználhatósági területre. Az egyik a geometria, erre utal a névben a Geo rész, a másik területe

az algebra, erre utal a Gebra része a névnek.

A híres holland grafikus, Maurits Cornelis Escher sokféle matematikai témát feldolgozott. Közis-

mertek például azok a metszetei, amelyeken több irányban is periodikus minták ismétlődnek. Vannak

olyan művei is, amelyeket egyetlen alakzat tükörképeiből szerkesztett. Ezek megvalósítása hátterében

komolyabb, nem mindenki számára érthető geometriai szerkesztések vannak. Azért választottam az

Escher-típusú grafikák tárgyalását, mert ezek a művek megmutatták számomra, hogy bármi lehetsé-

ges, hogy egy szabályos hatszögből különleges minták alkothatóak. A GeoGebra program segítségével

egyszerűen lehet Escher-szerű képeket készíteni, mivel a számítógép gyorsan és pontosan végrehajtja a

szerkesztéshez szükséges utasításokat. A minta kitalálásában persze nem segít, ez a mi feladatunk.

A második fejezetben bevezetem a grafikák megalkotásához szükséges alapismereteket. Szó esik a

számítógép használatának lehetőségeiről és fontosságáról, a GeoGebra dinamikus matematikai program-

ról, az ebben való szerkesztésről. Ugyanakkor tárgyalom a geometriai illetve algebrai szerkeszthetőséget,
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1. FEJEZET: BEVEZETŐ

majd bevezetem az inverzió fogalmát és ennek tulajdonságait.

A harmadik fejezet az Elméleti háttér címet kapta, mivel a tesszellációk megalkotásához szükséges

elméleti kérdéseket tárgyalja. Szó van benne a szabályos síklefedések különböző eseteiről, a hiperboli-

kus geometria megalakulásáról, axiómáiról, szemléltetéséről a Poincaré-körmodellen keresztül, illetve a

tesszelláció (parkettázás) meghatározásáról, elkészítéséról úgy euklideszi, mint a hiperbolikus geometri-

ában.

A negyedik fejezet egy tevékenységet mutat be, mely keretein belül a diákok csoportokra osztva

megalkothatják saját Escher grafikájukat.

Szakdolgozatom célja, hogy megmutassa a szemléltetés fontosságát és hasznosságát, azt, hogy a

diákok könnyebben megértik és megjegyzik az anyagot, ha nem csupán algebrai módszerekkel kell

dolgozniuk. Dolgozatomban igyekszem látványosabbá, érdekesebbé tenni a matematikai fogalmakat,

ugyanakkor megerősíteni azt, hogy egy a hagyományostól elérő matematika óra sokkal hasznosabb lehet

egyes diákok számára.
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2. fejezet

Alapismeretek

2.1. Számítógép a matematika órán – Matematikai programok

A XX. század végén kibontakozott informatikai forradalom hatásaként felhalmozódott óriási elsajátí-

tandó tudásanyag feldolgozása a hagyományos módszerekkel már szinte lehetetlen, az csak a tanulók

túlterheléséhez vezet.

Az informatikai forradalom maga után vonta a pedagógiai forradalmat is, ez pedig elvezetett az egész

tanítási-tanulási folyamat átértékeléséhez. Ennek következményeként a hagyományos, tanárközpontú

ismeretközvetítő oktatási formák mellett előtérbe kerülnek a tanulói tevékenységet, konstruktivitást az

önálló ismeretelsajátítást középpontba helyező felfogások is. Kibővülnek az oktatás szervezeti keretei

és formái, munkaformái, módszerei, eszközei. Ez a folyamat az 1990-es évek közepétől a multimédia,

illetve az Internet széleskörű elterjedésétől vette kezdetét és a jövőben még inkább kiszélesedik. A

személyi számítógépek megjelenésével az oktatásban is egyre inkább megjelentek és elterjedtek azok a

módszerek, amelyek a számítógépet feladatmegoldóként, segítőként, illusztrációs eszközként használják.

Míg kezdetben egy iskolában legfeljebb egy vagy néhány számítógép volt, ma már szinte minden diáknak

van saját számítógépje: a mobiltelefonja, hogy az otthoni számítógépet ne is említsük. Így a matematika

számítógépes oktatása egy dinamikusan fejlődő pályát futott be, s ez a fejlődés még ma is tart.([Tóth,

2007])

Ma már megengedhetetlen nem ismerni legalább a Microsoft Office csomag nyújtotta széleskörű lehe-

tőségeket. Olyan világban élünk, ahol a technika uralkodik, s már lehetetlen ennek ellenállni. Feltevődik

a kérdés, hogy akkor miért ne fordítanánk ezt hasznunkra? Miért ne lehetne megszervezni egy, a hagyo-

mányostól eltérő matematika órát, ahol a diákok tanulva használhatnák fel számítógépes tudásukat? A

számítógép az életünk része lett, tanuljuk meg használni azt.

Oktatási szempontból a legfontosabb kérdések egyike, hogy milyen célból kívánjuk használni a szá-

mítógépet. A matematikaoktatás végső célja olyan emberek nevelése, akik alkotó módon tudnak a világ

problémáival megküzdeni, és abban eredményesek, ami nem csupán az elméleti, de a gyakorlati életben

is fontos.(Kovács [2011]) Az sem mindegy, hogy ki a célközönségünk. A tudomány fejlődésével haladva

el kell fogadnunk azt a tényt, hogy már nagyon kevés diákot tud lenyűgözni egy elméleti matematikai

bizonyítás, sőt nagyon kevés diák képes ezt meg is érteni. A számítógép segítségével viszont könnyedén

szemléltetni tudjuk akár a bonyolultabb bizonyításokat is. Ha a diák látja, vagy akár saját maga vázol-

ja a bizonyítás lépéseit, sokkal érdekesebbé válhat számára a matematika, könnyebben megértheti azt.
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2. FEJEZET: ALAPISMERETEK

Viszont a számítógépes programok használata körében is felsorolhatunk számos olyan esetet, amikor

a számítógép inkább árt, mint használ. Ezek elkerüléséhez persze szükséges az is, hogy a számítógép

nyújtotta lehetőségeket megfelelően használjuk, hiszen magától értetődő, hogy a segítségnyújtás nagy

mestere.

Ahhoz, hogy célszerűen tudjuk alkalmazni a számítógépet a tanulás elősegítésére, tudnunk kell, hogy

milyen módon használhatjuk azt:

1. Órai felkészülésre;

2. Tanórán;

3. Házi feladat elkészítéséhez.

Összegezve tehát elmondható, hogy kicsivel több előkészülettel, de meg lehet szervezni egy olyan

matematika órát, ahol különböző számítógépes programokra hagyatkozunk. Ami ehhez szükséges, egy

számítógép, operációs rendszer (lehetőleg egységes), szakértelem, hogy eldöntsük, hogy egy általunk

használni kívánt szoftver abban a gépteremben vagy azokon a számítógépeken, melyeken dolgozni kí-

vánunk, működni fog-e, ingyenesen letölthető, mindenki számára elérhető szoftverek. A technikai rész-

leteknél a tanár számára fontosabb, hogy milyen szoftverek is léteznek, milyen típusú szoftverekből

válogathat. Ezek a szoftverek a következőképpen csoportosíthatóak:

1. Komputeralgebrai (CAS-Computer Algebra Systems) rendszerek:(Czirbusz [2010-2011])

- szimbolikus számítások elvégzésére alkalmas számítógépes rendszerek;

- a szimbolikus objektumokkal végzett műveletek algebrai eredetűek;

- az aritmetikára épülő hatékony algoritmusok keresése, elemzése és megvalósítása tudomá-

nyos kutatásokhoz és alkalmazásokhoz;

- algebrai struktúrákon futnak a programok;

- az eredmények pontosak, nincs numerikus hiba (egzakt aritmetika);

- az eredmények lehetnek formulák, matematikai objektumok;

- gyakran célszerű egy kifejezést algebrailag egyszerűbb alakra hozni, majd utána numeriku-

san kiértékelni;

- paraméteres problémáknál is formulát kapunk:
∫

x
x2−adx = ln |x2−a|

2 .

Az egyik első ilyen ismert, nyilvánosan is elterjedt rendszer az 1960-as években kifejlesztett

Macsyma volt (napjainkban Maxima). Nagy karriert futott be a Derive nevű szoftver. Ma a legis-

mertebb kereskedelmi CAS rendszer a Mathematica és a Maple.

2. Dinamikus geometriai (DGS-Dynamic Geometry Systems) rendszerek:(Kondor [2009])

- dinamikus adatkezelés-raktározza a szerkesztés lépéseit;
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2. FEJEZET: ALAPISMERETEK

- geometriai szemléletű grafikus szerkesztő-programok;

- a bemeneti adatokat rugalmasan változtatva lehet rajzok sokaságát előállítani;

- az objektumok egy része szabadon mozgatható, a mozgatás során megfigyelhető az ábra jó

néhány tulajdonsága, a szerkesztési folyamat;

- egy alakzat helyének változtatásakor az összes olyan alakzat helye is változni fog, amelyeket

belőle szerkesztettünk.

Történetük az 1980-as évek elejére nyúlik vissza. Az elsők egyike,a Cabri és a Geometer’s Sketch-

pad igen nagy népszerűségnek örvend ma is. A DGS-ek sok hallgatónak új utat nyitnak a geomet-

ria és az ábrázoló geometria tárgy jobb megértéséhez. A legismertebb DGS-ek: Cabri, Cinderella,

Euklid, Euklides, Geometer’s Sketchpad, GeoGebra.

2.2. A GeoGebra programról

1

A GeoGebra a dinamikus programok közé tartozik, amely a sokoldalúsága mellett, könnyű kezel-

hetőségével és grafikájának jó minőségével is kiemelkedik a többi program közül. Nagy előnyei közé

tartozik, hogy létezik magyar nyelvű változata, mely mindenki számára ingyenesen elérhető a

http://www.geogebra.org oldalon. Témájában kapcsolódik a geometriához, algebrához és a

számítási feladatokhoz. Középiskolai oktatási segédletként írta Markus Hohenwarter a Salzburg Egye-

temen és minden népszerűbb felhasználó felületre létezik. Megadhatók benne pontok, vektorok, szaka-

szok, egyenesek, kúpszeletek, tükrözések, különböző mértani alakzatok, és még sok minden más, amik

a későbbi szerkesztés során dinamikusan megváltoztathatók. Másrészt közvetlenül megadhatók egyen-

letek és koordináták is. Így lehetőséget biztosít számok, vektorok és pontok változóként való kezelésére;

függvények deriváltjának és integráltjának meghatározására, szélsőérték feladatok megoldására.

A GeoGebra program elindítása után az 2.1 ábrán látható felület jelenik meg, az a felület, amin

dolgozni fogunk.

Röviden a program induló ablakának részeiről:

1. Menüsor a program által elérhető funkciókat tartalmazza.

2. Eszköztár az adatok, objektumok geometriai úton való bevitelére szolgál.

3. Algebrai ablak a program objektumainak értékét, vagy képletét tartalmazza. Megkülönböztetünk

szabad alakzatokat, melyeket mi vesszük fel és ezeket a síkon szabadon mozgathatjuk, függő
alakzatokat, melyeket nem tudjuk mozgatni, hanem a szabad alakzatok függvényében változnak,

illetve a segéd alakzatokat, melyek közé mi helyezhetünk tetszőlegesen különböző alakzatokat.

4. Geometriai ablak, vagy Rajzlap az alakzatok megjelenítésére szolgál.

1. Könyvészet: Oroján [2007]
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2. FEJEZET: ALAPISMERETEK

2.1. ábra

5. Navigációs eszköztár segítségével a már elkészült szerkesztés lépésein tudunk oda-vissza lépe-

getni.

6. Parancssor pedig az adatok, objektumok közvetlen, algebrai bevitelére szolgál.

További lehetőségek: Lehetőség van a fenti tulajdonságokon kívül a programban használni az aláb-

biakat:

1. Színezés, mely segítségével tehetjük könnyebben érthetővé az ábráinkat. Lehetőség van előre

definiált színeket használni, valamint sajátokat definiálni.

2. Nyomvonal, melynek akkor lehet szerepe például, amikor mértani helyet szeretnénk szemléltetni

vagy megsejtetni.

3. Vizuális effektek, melyek a látványt hivatottak segíteni (vonalvastagság, vonalstílus, adatfajták

megjelenítése).

4. Szerkesztés visszajátszása, mely segítségével szemléltethető a teljes szerkesztés, de lehetőséget

biztosít arra is, hogy csak bizonyos lépések kerüljenek megmutatásra.

5. Mentés és exportálás, mely lehetőséget ad dinamikus weblapkénti mentésre.

8



2. FEJEZET: ALAPISMERETEK

2.2.1. Szerkesztés GeoGebrával

A menüsor alatti gombokkal lehet szerkesztéseket végezni. Itt vehetünk fel pontokat, egyeneseket, sok-

szögeket, szögeket, ellipszist, hiperbolát, parabolát, kört. Forgathatunk, tükrözhetünk, felvehetünk adott

egyenesekkel párhuzamos illetve merőleges egyeneseket, és mozgathatjuk az objektumokat, valamint

magát a rajzlapot is. A szerkesztésre való gombok alatt jobb oldalon található maga a rajzlap, míg bal

oldalon a felvett objektumok algebrai leírását (például: pontok koordinátáit, egyenesek, kör egyenletét)

láthatjuk. A programablak legalján egy parancssor található, melynek segítségével különböző függvé-

nyeket, alakzatokat definiálhatunk. A GeoGebra alkalmazható műveletek és absztrakt fogalmak szemlél-

tetésére, például a háromszögek nevezetes vonalai, törtek szorzásának tanításánál. Ezen kívül sokat se-

gíthet a diákoknak abban, hogy meglássák a matematikai összefüggéseket, például egy egyenes egyenlete

illetve annak grafikus képe közötti összefüggéseket. A tanulók használhatják a programot kísérletezésre

is, például tetszőleges alakzatok tükrözésének vizsgálatához.

A szokásos menüpontokon - Új, Megnyitás, Mentés, Bezárás - kívül, érdemes kiemelni a következő

két menüpontot:

1. Nyomtatási kép, melynél a Rajzlap és a Szerkesztő Protokoll is megnézhető nyomtatási formá-

ban. Mindkét esetben megadható a szerkesztés címe, szerzője és dátuma, valamit a nyomtatási kép

legfontosabb jellemzői.

2. Export, mely a következő almenüpontokat tartalmazza:

- Dinamikus munkalap, mint Weblap (html) esetén, az export ablakban megadható a szer-

kesztés címe, a szerző és a dátum. A szerkesztés elé és után írható magyarázó szöveg. Ex-

portáláskor három fájl keletkezik egyszerre, melyeknek egy könyvtárban kell lennie, hogy a

dinamikus munkalap működjön. Az elkészült három fájl:

1) html fájl - a munkalapot tartalmazza;

2) ggb fájl - a szerkesztést tartalmazza;

3) geogebra.jar - lehetővé teszi, hogy a szerkesztés interaktív legyen.

- Szerkesztő protokoll, mint Weblap (html), ahol a szerkesztő protokoll a szerkesztés lépé-

seit tartalmazza időrendi sorrendben, táblázatba rendezve.

- Rajzlap, mint kép (png, eps) exportálás esetén választhatunk, hogy a képet png formátum-

ban pixel grafikus képként mentsük el, vagy eps formátumban vektorgrafikus képként.

- Rajzlap vágólapra másolása esetén, egy png formátumú, képernyő nagyságú képet máso-

lunk a vágólapra. Előnye, hogy mentés nélkül tudjuk a vágólapon lévő képet más dokumen-

tumokba beszúrni.

A Szerkesztés menüpontban a Visszavonás és Újra pontokon kívül, a Tulajdonság menüpont talál-

ható, mely segítségével az alakzat formátumait tudjuk módosítani: alakzat színe, vonalstílus, vonalvas-

tagság. Itt tudjuk beállítani, hogy a felirat mellett az érték is látható legyen, hogy az alakzat fix legyen

vagy sem.
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2. FEJEZET: ALAPISMERETEK

A menü pontjainak segítségével meg tudjuk határozni, hogy mit szeretnénk látni az ablakban. Meg-

adható, hogy a rajzlapon látható legyen a Tengelyek és a Rács. Bezárható az Algebra ablak, vagy

Vízszintes vágással a rajzlap alá helyezhető. Ha nem szeretnénk láttatni a Segéd alakzatokat, akkor

ezek eltüntethetőek. Továbbá szabályozható a Parancssor, a Parancslista, a Navigációs eszköztár, a

Lejátszás gomb és a Szerkesztő Protokoll láthatósága.

A Beállítások menüpont segítségével az aktuális szerkesztésre vonatkozó globális tulajdonságok

módosíthatóak. Az Ablak menüpont megjelenít egy új ablakot, mely segítségével párhuzamosan tudunk

több szerkesztést készíteni. A Súgó menüpont a Licensz és a Névjegy mellett a GeoGebra kézikönyv

magyar nyelvű fordítását tartalmazza.

Az Eszköztár ikonjai, módok menüpont segítségével történik a látható szerkesztés. Ha az alakza-

tokat az ikonok segítségével vesszük fel a geometria ablakban, akkor a program automatikusan elnevezi

őket. Ilyen eszköztárak az Általános módok, Pontok, Egyenes, szakasz, sokszög, Ponthalmazok, Kör,
körív, körcikk, Szög, távolság, mértani hely, Geometriai transzformációk.

Közvetlen adatbevitel esetén lehetőségünk van az alakzatoknak nevet adni, például A = (0, 1). Az

alakzatok nevében használhatók indexek, például A1. Mind a számok, a koordináták és az alakzatok

egyenletének bevitelénél használhatjuk a szokásos aritmetikai műveleteket: +,−, ∗, /,, ! és a zárójelet

(), [] is. A számok megadásakor a ”.” jelenti a tizedesvesszőt. A szögek megadhatók fokban és radiánban

is. Továbbá a szögeknél meghatározható, hogy a reflex szöget engedélyezzük-e. Amennyiben nem

engedélyezzük a reflex szöget, úgy a program a két félegyenes által bezárt szögek közül automatikusan

a kisebbet adja, vagyis a szög nagysága kisebb, mint 180o. A szabad számok és szögek értékét meg

tudjuk változtatni, ha hozzájuk csúszkát rendelünk. Itt megadható a számhoz, vagy szöghöz rendelhető

intervallum a Környezeti menüjének Tulajdonságok pontjánál. A pontok és vektorok megadhatók a

szokásos Descartes-féle koordinátákkal, de megadhatók polár koordinátákkal is. Az egyenes megadható

lineáris egyenletével, vagy paraméteres formában is. A kúpszeletek másodfokú egyenleteikkel adhatok

meg, explicit és implicit formában. Az egyenesek és kúpszelet nevét ” : ” kell elválasztani az egyenlete

előtt. A függvények beviteléhez használhatjuk a GeoGebra belső függvényeit, vagy már a korábban

definiált számokat, változókat, függvényeket. A függvények nevét f(x), g(x) jelölhetjük és nevük után

egyenlőségjelet kell írnunk. A parancsok segítségével létre tudunk hozni új alakzatokat, illetve a már

meglévőket módosíthatjuk. Az alakzatoknak itt is tudunk nevet adni a szokásos módon.

2.3. Szerkesztéselmélet

2

2.3.1. Geometriai megközelítés

Geometriai oldalról nézve a szerkeszthetőség nem jelent mást, minthogy gy síkbeli alakzat megszer-

keszthető olyan elegendő adatmennyiség segítségével, amelyek nem tartalmaznak ellentmondást. A

2. Könyvészet: Klukovits [2013], Balogh [2008], Molnár [2013], Czédli Gábor [1997].
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2. FEJEZET: ALAPISMERETEK

szerkesztéshez szükségünk van eszközökre, melyek segítségével megvalósíthatjuk a szerkesztési lépé-

seket. Euklideszi szerkesztés esetén legyen ezek az eszközünk a vonalzó és a körző. Ekkor a következő

lépéseket tudjuk megtenni:

1) Két adott vagy megszerkesztett ponton át húzhatunk egyenest.

2) Két adott vagy megszerkesztett pont távolságát körzőnyílásba tudjuk venni.

3) Egy adott vagy megszerkesztett pont körül, egy adott vagy megszerkesztett pontok által meghatá-

rozott körzőnyílással (távolsággal) kört rajzolhatunk.

4) Egyenes metszéspontját megkereshetjük és a továbbiakban adottnak tekinthetjük.

5) Egy kör és egy őt metsző egyenes metszéspontjait megkereshetjük és a továbbiakban adottnak

tekinthetjük.

6) Két metsző kör középpontjait megkereshetjük és a továbbiakban adottnak tekinthetjük.

Ha a felsorolt lépések egymás utáni alkalmazásával meg tudjuk szerkeszteni a kívánt alakzatot, ak-

kor a szerkesztési eljárást euklideszi vagy elemi szerkesztésnek nevezzük. Hangsúlyozni kell, hogy itt

"szerkeszthetőségről", tehát egy "elvi kérdésről" van szó, azaz nem szerkesztési algoritmusokról. Példá-

ul ismerjük az összes olyan n természetes számot, amelyekre a szabályos n−szög megszerkeszthető, de

igen kevés esetben ismerjük a szerkesztési eljárást.

Világos, hogy csak pontok, egyenesek és körök szerkeszthetők, sőt elég csak a pontok szerkesztésével

foglalkozni, hiszen:

1) egy egyenest meghatároz annak két különböző pontja;

2) minden kört meghatároz legfeljebb három pont: a középpont, valamint azon két pont, amelyek

távolsága a kör sugara.

2.1. Értelmezés. Tehát értelmezés szerint a sík egy H ponthalmazából közvetlenül megszerkeszthetők:

1) H pontjai;

2) két olyan egyenes (kör) metszéspontja, amelyeket két-két (három-három) H-beli pont határoz

meg;

3) egy olyan egyenes és kör metszéspontja(i), amelyek eleget tesznek az előbbi feltételeknek.

2.3.2. Algebrai megközelítés

Vegyünk fel az euklideszi síkon egy derékszögű (Descartes-féle) koordináta-rendszert az alábbi módon:

1) O legyen a koordináta-rendszer középpontja;

2) E legyen az x tengelyen az (1, 0) pont, mely a rendszer egysége;

11
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3) egy olyan egyenes és kör metszéspontja(i), amelyek eleget tesznek az előbbi feltételeknek.

Egy szerkesztési feladat bemenő adatait mindig meg lehet adni néhány ponttal a síkon. Például:

1. egy d távolság megadható az (d, 0) ponttal;

2. egy α szög megadható a (cosα, sinα) koordinátájú ponttal.

Egy pont megadása egyenértékű a koordinátáinak megadásával, melyeket egyértelműen jellemez a

hossza és előjele. Ily módon, a szerkesztés bemenő adatait mindig megadhatjuk véges sok távolság és

előjel megadásával. Hasonlóan, általában a szerkesztendő alakzat is néhány jól meghatározott ponttal

adható meg. Ha ezeket a pontokat meg tudjuk szerkeszteni, akkor a szerkesztendő alakzatot is. Egy

pont szerkeszthetősége viszont azon múlik, hogy a koordinátáit meg tudjuk szerkeszteni vagy sem. Az

euklideszi szerkesztéselmélet alapkérdése tehát az, hogy adott d1, d2, . . . , dn (előjeles) távolságokból

körzővel és vonalzóval meg tudunk szerkeszteni egy d távolságot.

2.2. Tétel. Ha d1, d2, . . . , dn előjeles távolságokból körzővel és vonalzóval megszerkeszthető a d és e

szám, akkor d+ e, d− e, de, de , (e 6= 0) és
√
d, (d > 0) is megszerkeszthetőek.

Bizonyítás:

A tételben szereplő d+e és d−e szerkesztések ismertek. Az de, de , (e 6= 0) szerkesztése párhuzamos

szelőkkel valósítható meg. Az
√
d, (d > 0) szerkesztése Thálesz-kör segítségével történik.

2.3. Értelmezés. R egy K részhalmazát számtestnek nevezünk, ha

1. 0, 1 ∈ K;

2. ∀d, e ∈ K esetén d+ e,−d, de ∈ K;

3. d 6= 0 esetén 1
d ∈ K.

Az algebrai szerkesztéselmélet indulópontja az alábbi tétel.

2.4. Tétel. Adott d1, d2, . . . , dn előjeles távolságokból (valós számokból) az euklideszi síkon, euklideszi

szerkesztésekkel megszerkeszthető előjeles távolságok annak a legszűkebb számtestnek az elemei, mely

tartalmazza az d1, d2, . . . , dn számokat és zárt a négyzetgyökvonásra (tartalmazza a pozitív elemeinek a

gyökét is).

Egy v valós szám egyértelműen megadható azzal az előjeles α hegyesszöggel, melyre tanα = v.

Az euklideszi síkon α megszerkeszthető, ha adott a v, és fordítva. Az előző tétel szögekre átfogalmazva

a következővel ekvivalens.

2.5. Tétel. Egy α szög akkor és csak akkor szerkeszthető meg az adott α1, α2, . . . , αn szögekből az

euklideszi síkon, euklideszi szerkesztésekkel, ha tanα eleme annak a legszűkebb, a négyzetgyökvonásra

zárt számtestnek, mely tartalmazza a tanα1, tanα2, . . . , tanαn számokat.

Ahhoz, hogy a későbbiekben a hiperbolikus sík modelljeire, szükségünk van az inverzió fogalmára

és annak tulajdonságaira.
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2.4. Inverzió

2.4.1. Pont körre vonatkozó hatványa

3

2.6. Értelmezés. A P pont C(O, r) körre vonatkozó hatványának a

ρ(P ) =
−→
PA ·

−−→
PB

valós számot nevezzük, ahol A és B pontok a P ponton keresztül húzott szellő metszéspontjai a C(O, r)
körrel.

2.7. Következmény. Legyen C(O, r) egy kör és P egy tetszőleges pont a síkban. Ekkor:

1. ρ(P ) > 0⇔ P ∈ extC(O, r);

2. ρ(P ) = 0⇔ P ∈ C(O, r);

3. ρ(P ) < 0⇔ P ∈ intC(O, r).

a) P∈extC(O, r) b) P∈intC(O, r) c) P∈C(O, r)

O2O1O

B

P

A
A1

B1

A2

B2

A 2.7. Következmény esetei

2.8. Tétel. A P pont C(O, r) körre vonatkozó hatványa:

ρ(P ) = OP 2 − r2.

Bizonyítás:

a) Ha P ∈ extC(O, r), akkor

ρ(P ) =
−→
PA ·

−−→
PB = |PA| · |PB| = (OP − r)(OP + r) = OP 2 − r2.

3. Könyvészet: Mezei Ildikó-Ilona [2010].
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b) Ha P ∈ intC(O, r), akkor

ρ(P ) =
−→
PA ·

−−→
PB = −|PA| · |PB| = −(r +OP )(r −OP ) = −(r2 −OP 2) = OP 2 − r2.

c) Ha P ∈ C(O, r), akkor

ρ(P ) =
−→
PA ·

−−→
PB = 0 = OP 2 − r2.

2.4.2. Az inverzió definíciója és tulajdonságai

4

Vegyünk fel a síkon egy O középpontú, r sugarú kört. Húzzunk egy körön kívüli P pontból érintőt a

körhöz, majd az A érintési pontot vetítsük le merőlegesen az OP szakaszra: így egy P ′ ponthoz jutunk.

Ekkor OP · OP ′ értéke független P választásától. Írjuk föl az OPA derékszögű háromszög OE

oldalára a befogótételt. Ez alapján:

OA2 = OP ·OP ′

Az OA = r miatt ez az összefüggés a következő alakba írható:

r2 = OP ·OP ′

Ezzel az eredménnyel meghatároztuk a szorzat értékét, lehetővé téve, hogy bevezethessük az inverzió

fogalmát.

2.9. Értelmezés. Adott a síkon egy OP középpontú, r sugarú kör. Rendeljük hozzá a sík egy O-tól

különböző P pontjához az OP félegyenesnek azt a P ′ pontját, amelyre r2 = OP ·OP ′ teljesül. Az így

4. Könyvészet: Molnár [2013].
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megadott transzformációt inverziónak, O-t az inverzió pólusának, az O középpontú, r sugarú kört az

inverzió alapkörének nevezzük. A P ′ pont a P pont inverz képe.

2.10. Következmény. A pólusnak egy körre vonatkozó hatványa akkor és csak akkor egyezik meg r2-tel,

ha a pólusból a körhöz húzott érintők hossza r. Ekkor a kör az inverzió alapkörét merőlegesen metszi.

Akkor mondjuk, hogy egy kör a merőlegesen metszi az alapkört, ha a metszéspontjaikba húzott

érintők által bezárt szög derékszög.

2.11. Következmény. Az alapkörtől különböző kör inverz képe önmaga, akkor a pólusnak a körre vo-

natkozó hatványa r2.

2.12. Kijelentés. Az alapkör az inverziót a hosszegységtől függetlenül egyértelműen meghatározza.

Mivel a hosszegység megválasztásától nem függ az inverzió, ezért tekinthetjük az x2 + y2 = 1

egyenletű alapkörre vonatkozó inverziót.

2.13. Tétel. Az x2 + y2 = 1 alapkörre vonatkozó inverzió a (x, y) pontpárhoz az(
x

x2 + y2
;

y

x2 + y2

)
(2.1)

inverz pontpárt rendeli.

Bizonyítás:

Legyen a P (x, y) pontnak a P ′(x′, y′) pont az inverz képe az alapkörre vonatkozóan. A definícióból

adódik, hogy OP · OP ′ = r2. Mivel az OP és OP ′ vektorok egyirányúak, ezért a szorzatuk 1, ami

megegyezik az inverzió hatványával. A fenti egyenletből adódik, hogy:

x′ =
x

x2 + y2
; y′ =

y

x2 + y2
.

2.14. Megjegyzés. Az inverz pontok koordinátáira fennáll, hogy

x′2 + y′2 =
1

x2 + y2
.

2.15. Tétel. Egy F (x, y) = 0 alakzat inverz képe az x2 + y2 = 1 alapkörre nézve

F

(
x

x2 + y2
;

y

x2 + y2

)
= 0

Bizonyítás:

Egy tetszőleges P (x, y) pont akkor és csak akkor van rajta az inverz alakzaton, ha a P pont inverze

P ′ pont az alakzathoz tartozik. Ha a P ′ koordinátáit az F (x, y) = 0 egyenletbe behelyettesítjük, akkor a

fenti egyenletet kapjuk.
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2.4.3. Kör és egyenes inverz képei

5

2.16. Tétel. Az inverzió a sík minden O-tól különböző pontjához rendel egy inverz pontot. Ha P az

alapkörön belül van, akkor P ′ azon kívül és fordítva. (P és P ′ szerepe felcserélhető.) A körvonalon lévő

pont képe önmaga. Valamint egyenes vagy kör inverz képe vagy egyenes vagy kör, az alábbiak szerint:

a) Egy póluson áthaladó tetszőleges egyenes inverzió általi képe önmaga lesz. (Az inverzió pólusán

áthaladó egyeneseket az inverzió fixen hagyja, de nem pontonként.)

b) Egy póluson át nem haladó egyenest az inverzió póluson áthaladó körbe visz át, de ebből a körből

hiányzik a pólus.

c) Egy póluson áthaladó kört az inverzió egy olyan egyenesbe visz át, amely merőleges a kör pólushoz

tartozó átmérőjére.(b) kijelentéshez tartozó ábra)

d) Egy póluson át nem haladó C(O, r) kör inverzió általi képe, szintén egy a pólust nem tartalmazó

C(O′, r′) kör lesz.

Bizonyítás:

5. Könyvészet: Mezei Ildikó-Ilona [2010], Molnár [2013].
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Mivel az inverzió a hosszegységtől független, elegendő bizonyítanunk az x2 + y2 = 1 egyenletű

alapkörre. A vizsgált alakzatok mindegyike definiálható

A(x2 + y2) +Bx+ Cy +D = 0 (2.2)

alakú egyenlettel, melyben nullától különböző együtthatók is szerepelnek.

A 2.15.tétel és 2.14. megjegyzés alapján, az inverz alakzat egyenlete a következőképpen írható fel:

A

x2 + y2
+

Bx

x2 + y2
+

Cy

x2 + y2
+D = 0,

melyet beszorozhatunk x2 + y2-tel, így az

A+Bx+ Cy +D(x2 + y2) = 0 (2.3)

egyenlethez jutunk. Ez vagy egy kör vagy egy egyenes egyenlete, mivel nem minden együtthatója nulla.

Tekintsük a (3.1) és a (3.2) egyenleteket.

Ha A 6= 0 akkor körről van szó. Ebben az esetben a kör átmegy a póluson, ha D 6= 0 és ekkor az

inverz kép egy póluson át nem menő kör (d)). Ha D = 0 akkor a kör áthalad a póluson és az inverz képe

egy póluson át nem haladó egyenes lesz (c)). Ha A = 0 akkor egyenesről van szó. Az egyenes áthalad a

póluson, ha D = 0 és ekkor az inverz képe önmaga (a)). Amennyiben a D 6= 0 az egyenes nem halad át

a póluson és inverz képe egy póluson áthaladó kör lesz (b)).
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3. fejezet

Elméleti háttér

3.1. A szabályos síklefedések

Kisebbeknek és nagyobbaknak a programozási versenyfeladatok között nagyon gyakran fordul elő olyan,

hogy valamilyen alakzatokkal kell lefedni a síkot. Ilyenkor több kérdés merül fel:

- milyen alakzat(ok)kal parkettázunk?

- hézagmentesen kell fedni?

- hogyan tudunk mozogni az egyes alakzatok közt?

- hogyan kapcsolódnak egymáshoz az alakzatok?

A megoldáskor általában megrajzolunk egy alapábrát, majd mozgással építünk belőle egy sort, és

megfelelő eltolással a sorokat ismételjük. Matematikailag érdekes megvizsgálni a szabályos sokszö-

gekkel való parkettázást. Egy típusú szabályos sokszögből az alábbi három lefedést tudjuk előállítani,

ahol algoritmikusan a második ábra előállítása a legkönnyebb: négyzet rajzolása, majd a négyzet ol-

dalhosszúságával vízszintesen mozogva előállítható a sor, a négyzet oldalhosszúságával függőlegesen

mozogva pedig az oszlop. Az első ábra létrehozása már bonyolultabb, hiszen az alapábránk a szabályos

háromszög, de az egymásba mozgatáskor már forgatni is kell. Kódoláskor a gyerekek inkább a rom-

buszt választják alapnak (két egymás mellé fordított háromszöget), és ebből építik fel az algoritmust. A

hatszögekkel való lefedésnél már három szabályos hatszöget jó alapábrának tekinteni és ebből építeni a

parkettát.(Ágnes Erdősné Németh [2010])

Szabályos lefedés a sík olyan egyrétegű, hézagmentes lefedése, ahol minden csúcspontban ugyan-
annyi szabályos sokszög találkozik és a csúcsok egymásba mozgatásakor a parketta invariáns. Az-

az minden csúcspont környezete "ugyanúgy néz ki" és bármely csúcsot el tudunk mozgatni egymásba, a

látvány nem változik.
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A probléma geometriai, de algebrai úton lehet végiggondolni azt, hogy a fenti három parkettázáson

kívül nincs más lefedés, ha csak egy típusú szabályos sokszöget használhatunk: (Ágnes Erdősné Németh

[2010])

Jelöljük az egy csomópont körül megjelenő sokszögek oldalainak számát n1, n2, . . ., nv-vel és k1,

k2, . . ., kv-vel azt, hogy rendre ezekből a sokszögekből hányat használunk fel egy csomópont körül.

Mivel az n oldalú szabályos sokszög szögeinek mértéke 180o(n−2)
n , az egy csomópont körüli szögek

összege 180o∑v
j=1 kj

nj−2
nj

. Ez az összeg épp 360o, így a

180o
v∑
j=1

kj
nj − 2

nj
= 360o

egyenlethez jutunk. Másrészt, a szabályos sokszögek szögeinek mértéke az oldalak számával növekszik:

60o < 90o < 108o < 120o < . . ., tehát egy csomópont körül hatnál több sokszög nem jelenhet meg és

hat csak akkor lehet, ha mind a hat háromszög. Ez pontosan a szabályos háromszögekkel való szabályos

lefödésnek felel meg, tehát a többi lefödés esetén k1 + k2 + . . .+ kv ≤ 5.

3.2. ábra. Szabályos lefödés háromszögekkel

Másrészt, ha legalább négy különböző fajta

sokszöget használnánk, akkor az egy pont körül

megjelenő szögek mértékének összege nem lehet-

ne 60o + 90o + 108o + 120o-nál kisebb. Mivel

60o +90o +108o +120o > 360o a lefödéshez nem

használhatunk négy vagy annál több különböző tí-

pusú sokszöget (v ≤ 4). A jelölések szimmetriája

miatt feltételezhetjük, hogy k1 ≤ k2 ≤ . . . ≤ kv.

Így ha 2 ≤ k1, akkor csak a k1 = k2 = 2 és a

k1 = 2, k2 = 3 eseteket kell megvizsgálni (három

típusú sokszög esetén, ha mindegyikből legalább

kettő lenne, akkor összesen hat vagy annál több

sokszög jelenne meg egy csúcs körül és ez nem

lehetséges).

• k1 = k2 = 2 esetén:

a 4 = 2 + 2
(

2
n1

+ 2
n2

)
egyenlethez jutunk,

ahonnan n1 = 2 + 4
n2−2 , tehát n2 − 2 ∈ {1, 2, 4}. Visszahelyettesítve a következő értékekhez

jutunk: n1 = 6, n2 = 3, k1 = k2 = 2, illetve n1 = 4, n2 = 4, k1 = k2 = 2 (a szimmetria miatt

a harmadik est ugyanaz, mint az első). A második esethez tartozó lefödés a négyzetekkel való

szabályos lefödés. Az első megoldáshoz a 3.3 ábrán látható lefödés tartozik.
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3.3. ábra. Két háromszög és két hatszög minden csúcsban

Ha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy minden csomópont szerkezete azonos legyen, akkor ugyanezekkel

az értékekkel a következő elrendezés is lehetséges:

3.4. ábra. Két háromszög és két hatszög minden csúcsban, de két típusú csúcs van

3.5. ábra. Szabályos lefödés négyzetekkel

• k1, k2 = 3 esetén:
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a 5 = 2+2
(

2
n1

+ 3
n2

)
egyenlethez jutunk. Ez alapján n2 = 2+ 8

3n1−4 , tehát 3n1−4 ∈ {1, 2, 4, 8}.
Kipróbálva az eseteket csak az n1 = 4, n2 = 3, k1, k2 = 3 megoldást kapjuk (n1 ≥ 3 természetes

szám). Ez alapján a következő lefödések szerkeszthetőek.

3.6. ábra. Három háromszög és két négyzet minden csúcsban (az egyenlet egy megoldásának két lefödés
felel meg)

Az összes többi esetben k1 = 1, tehát ha k2 ≥ 2, akkor a következő eseteket kell megvizsgálni:
a) k1 = 1, k2 = 2, k3 = 2; b) k1 = 1, k2 = 2;

c) k1 = 1, k2 = 3; d) k1 = 1, k2 = 4.

Az a) esetben az egy pont körül levő szögek összege legalább 108o +2 ·90o +2 ·60o lenne és ez több,

mint 360o, tehát ez az eset nem lehetséges. A c) és d) esetben, ha nem lenne háromszög a sokszögek

közt, akkor a szögek összege nagyobb lenne, mint 360o. Ha viszont az egyik alakzat háromszög, akkor a

másik szög lehetséges értékei 100o, 180o(a c) esetben) illetve 75o, 120o. Mivel ezek közül csak az utolsó

érték lehet mérőszáma egy szabályos sokszög szögének, ezért csak az n1 = 6, n2 = 3, k1 = 1 és k2 = 4

megoldás lehetséges. Ehhez a következő lefödés tartozik:

3.7. ábra. Négy háromszög és egy hatszög minden csúcs körül

A b) eset tárgyalásához egyszerűbb az egyenletet használni. Így az 3 = 2 + 2
n1

+ 4
n2

egyenlet

természetes megoldásait kell meghatároznunk (ahol n1, n2 ≥ 3). Ha kifejezzük az n2-t, akkor az n2 =
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4 + 8
n1−2 egyenlőséghez jutunk, tehát n1 − 2,∈ {1, 2, 4, 8}. Mind a négy esetben helyes megoldást

kapunk. A megoldások a következők: n1 = 3, n2 = 12, k1 = 1 és k2 = 2; n1 = 4, n2 = 8, k1 = 1

és k2 = 2; n1 = 6, n2 = 6, k1 = 1 és k2 = 2; illetve n1 = 10, n2 = 5, k1 = 1 és k2 = 2. A

harmadik megoldáshoz a szabályos hatszögekkel való szabályos lefedés tartozik. Az egyenlet negyedik

megoldásához nem létezik olyan lefedés, amelyben a csúcsok szerkezete azonos (ez könnyen belátható

a 3.9 alapján). Az első három megoldáshoz tartozó lefedéseket a mellékelt ábrák (3.8) szemléltetik.

(a) Minden csúcsban két 12-szög
és egy háromszög

(b) Minden csúcsban két nyolc-
szög és egy négyzet

(c) Minden csúcsban három hat-
szög

3.8. ábra

3.9. ábra. Nem lehetséges az, hogy minden csúcsban két ötszög és egy tízszög kerüljön

Ha nem ragaszkodunk a szabályos sokszögekhez, hanem megengedünk olyan sokszögeket is, ame-

lyek oldalainak hossza egyforma, de a szögei nem, akkor az előbbi ábrából kaphatunk egy periodikus

lefödést (ezt mutatja a 3.10).
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3.10. ábra. Periodikus síklefödés egy plusz elem felhasználásával

Ha k2 ≥ 2 nem teljesül, akkor k1 = k2 = 1. Így tehát a következő esetek vizsgálata szükséges:
a) k1 = k2 = 1 és v = 2; b) k1 = k2 = k3 = 1 és v = 3;

c) k1 = k2 = 1, k3 = 2 és v = 3; d) k1 = k2 = 1, k3 = 3 és v = 3.
Az a) esetben egy csomó-

pont körül csak két sokszög jelenne meg és ez nem lehetséges (mert akkor legalább az egyiknek kellene

legyen olyan szöge, amelynek a mértéke nem kisebb, mint 180o). A b) esetben 3 = 2 + 2
n1

+ 2
n2

+ 2
n3

,

tehát a 1
2 = 1

n1
+ 1

n2
+ 1

n3
egyenlet megoldásait kell meghatároznunk (ahol n1, n2 és n3 páronként kü-

lönbözőek). Hasonló módon a c) esetben a 4 = 2+ 2
n1

+ 2
n2

+ 4
n3

és a d) esetben a 5 = 2+ 2
n1

+ 2
n2

+ 6
n3

összefüggésekhez jutunk, tehát az 1 = 1
n1

+ 1
n2

+ 4
n3

és a 3
2 = 1

n1
+ 1

n2
+ 3

n3
egyenletek vizsgálata is

szükséges. Az utolsó egyenletnek nincs páronként különböző számokból álló megoldása, mert a jobb ol-

dal a legnagyobb értékét akkor veszi fel, amikor az n1, n2 és az n3 a lehető legkisebb, azaz 1
3 + 1

4 + 1
5 -nél

nem lehet nagyobb a jobb oldal.

Ez viszont kisebb, mint 3
2 . A megmaradt két egyenletet a három ismeretlen közül a legkisebb szerint

tárgyaljuk. Az első esetben, ha n1, n2 és n3 közül a legkisebb szám meghaladná az ötöt, akkor nem

kapnánk megoldást, hisz 1
6 + 1

7 + 1
8 <

1
2 . Az első egyenletben a szimmetria alapján feltételezhető, hogy

n1 ≤ n2 ≤ n3 és n1 ∈ {3, 4, 5}, tehát rendre az 1
6 = 1

n2
+ 1

n3
, 1
4 = 1

n2
+ 1

n3
illetve 3

10 = 1
n2

+ 1
n3

egyenletekhez jutunk. Ezeknek a megoldásaiból az eredeti egyenletre a következő megoldások adódnak:

M = {(3, 7, 42), (3, 8, 24), (3, 9, 18), (3, 10, 15), (4, 5, 20), (4, 6, 12)}.

A 3.11-3.13 ábrákból látható, hogy ezekből a megoldásokból csak a (4, 6, 12) esetén szerkeszthető

periodikus síklefedés, a többi esetben néhány csomópontban megjeleníthetőek a megoldásnak megfele-

lő sokszögek, de nem az összesben és a lefödés darabkái nem lesznek mind szabályos sokszögek (ha

periodikus lefödéseket próbálunk létrehozni).
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(a) A (3,8,24) megoldás nem származtat lefe-
dést

(b) A (3,9,18) megoldás sem generál le-
fedést

3.11. ábra

(a) A (3,10,15) megoldás sem származ-
tat lefedést

(b) A (3,7,42) megoldásból nem szár-
mazhat lefedés

3.12. ábra

3.13. ábra. A (4,5,20) megoldásból sem származik lefedés
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Ugyancsak látható a fenti ábrákról, hogy a legtöbb oldalt tartalmazó sokszög egy csúcsához hozzáil-

lesztjük a másik két sokszöget és ezt megpróbáljuk folytatni a további csúcsokban is. Így minden esetben

keletkezik olyan új csúcs, amely nem lehet ugyanolyan szerkezetű, mint a többi.

3.14. ábra. Négyzetekből, hatszögekből és 12-szögekből szerkesztett lefedés, amelyben a csúcsok nem
azonosak, csak ha eltekintünk az irányítástól

Hasonló módon, ha a második egyenletben ni ≥ 4, i ∈ {1, 2, 3}, akkor ellentmondáshoz jutunk.

Így a 2
3 = 1

n2
+ 2

n3
és az 1

3 = 1
n1

+ 1
n2

egyenleteket kell megoldanunk. Ezek megoldásából az eredeti

egyenletre az (4, 12, 3), (3, 6, 4) megoldásokat kapjuk (itt az első két számnak megfelelő sokszögből

egy-egy, a harmadiknak megfelelő sokszögből kettő jelenik meg a lefödés minden csomópontjában). A

(4, 12, 3) megoldás nem jó, mert nem minden csúcsban illeszkednek ugyanolyan sokszögek.

3.15. ábra. Két háromszög egy négyzet és egy 12-szög nem lehet minden csúcsban
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3.16. ábra. A csúcsok egy részében két háromszög, egy négyzet és egy 12-szög találkozik

A (4, 12, 3) megoldásból szerkeszthető periodikus lefedés, ha nem minden csúcs kell ugyanolyan

szerkezetű legyen. Ezt mutatja az alábbi 3.16 ábra.

A (3, 6, 4) megoldásból szerkeszthető periodikus síklefedés, amelyben minden csúcs körül ugyan-

olyan sorrendben vannak a sokszögek. Ez látható a 3.17 ábrán. Ugyanebből a megoldásból szerkeszthető

más síklefedés is, de abban nem minden csúcs szerkezete azonos. Ez látható a 3.18 ábrán.

3.17. ábra. Minden csúcsban két négyzet, egy háromszög és egy hatszög
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3.18. ábra. Minden csúcsban két négyzet, egy háromszög és egy hatszög van, de a sorrend nem ugyanaz

Összesen tehát 10 olyan lefödés létezik, amelyben szabályos sokszögek vannak és minden csúcs

azonos szerkezetű. További egy lefödés ugyanilyen, ha eltekintünk az irányítástól és további három

lefödés periodikus, de két típusú csúcs van benne (illetve a számuk eggyel nagyobb, ha eltekintünk az

irányítástól).

3.2. A hiperbolikus geometria

1

Időszámításunk előtt 300 körül Eukleidész megalkotta Elemek című munkáját, amely 13 kötetből állt.

Ebben öt posztulátum és öt axióma szerepelt. A legmegbízhatóbb forrásokra támaszkodva a következők-

ben felsorolom Eukleidész alapvető axiómáit és posztulátumait.(Szilassi [1999])

Axiómák vagy "közismert fogalmak":

1. Egyugyanazon dologgal egyenlő dolgok egymással is egyenlők.

2. Ha egyenlőkhöz egyenlőket adunk, akkor az összegek egyenlők.

3. Ha egyenlőkből egyenlőket vonunk ki, akkor a maradékok egyenlők.

4. Egymással egybeillő dolgok egymással egyenlők.

5. Az egész nagyobb, mint a része.

A posztulátumok a következők voltak:

Legyen megengedett:

I. Bármely pontból bármely pontba egyenes vonalat húzni;

II. Véges egyenes vonalat folytonosan egyenes vonallá hosszabbítani;

1. Könyvészet: Dobó [2010], Nagy [2006-2007], Ákos G. Horváth [2004], Steller [2010].
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III. Bármely középponttal és bármely távolsággal kört rajzolni;

IV. Bármely két derékszög egyenlő egymással;

V. Ha egy egyenes úgy metsz két másik egyenest, hogy az egyazon oldalon fekvő belső szögek össze-

ge két derékszögnél kisebb, akkor, ha a két egyenest végtelenül meghosszabbítjuk, azok metszeni

fogják egymást, mégpedig azon az oldalon, ahol a szögek összege két derékszögnél kisebb.

Eukleidész rendszere csodálatosan felépített még akkor is, ha találhatók benne hiányosságok. A de-

finíciókat meg lehet támadni azon az alapon, hogy segítségükkel nem kapnánk meg a pont, az egyenes

vagy a felület igazi fogalmát. Kritika tárgyát képezheti az axiómák és a posztulátumok elrendezése. Euk-

leidész könyvét újra meg újra lemásolták és kiadták, híre és használhatósága miatt, de sajnos, a másolók

hibákat követtek el. Ezenkívül egyes kiadók helyesnek látták itt-ott külön jelölés nélkül belejavítani.

Az V.posztulátum már Eukleidész előtt is ismert volt. Mivel azonban értelmezése nehézkes, állítása

nem nyilvánvaló, ezért azt, vele ekvivalens állítássá fogalmazták át. Ptolemaiosz volt, aki megmutatta,

hogy az V. posztulátum ekvivalens a következővel: "Egy adott egyenessel egy rajta kívül fekvő ponton

át csak egy párhuzamos húzható." Innen ered a párhuzamossági posztulátum elnevezés. Már Ariszto-

telész előtt is, még inkább Eukleidész utáni időkben számos tudósban felmerült a kérdés: "vajon az V.

posztulátumot nem lehetne a többi felhasználásával bizonyítani?"

A 19. század elejéig szinte követhetetlen azoknak a próbálkozása, akiknek nem sikerült az V. posztu-

látumot tételként igazolni. Ezek között matematikusok és nem matematikusok is voltak. Sokan indirekt

módon próbálták bizonyítani a párhuzamossági posztulátumot. Nevezetesen úgy, hogy feltételezték az

V. posztulátum nem igaz és ebből igyekeztek ellentmondásra jutni. Ezek a próbálkozások sikertelenek

maradtak, mert ebben az időben minden olyan geometriai rendszert, amely nem egyezett tökéletesen

Eukleidészével, nyilvánvaló ostobaságnak tekintettek.

Azzal, hogy 2000 év után a 21 éves Bolyai János 1823-ban kimutatta, hogy nem lehet az V. posztulá-

tumot a többiből tételként levezetni, egyben a "semmiből egy új más világot teremtett". Ez a "más világ"

a hiperbolikus geometria felismerésének vázlata volt, ami részletesen kidolgozva, apja buzdítására latin

nyelven, a Bolyai Farkas Tentamen című kétkötetes monumentális műve első kötete Appendixeként jelent

meg 1832-ben. Teljes címe: Appendix, Scientiam Spatii absolute veram exhibiens; a veritate aut falsitate

Axiomatis XI. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem; adjecta ad casum falsitatis

quadratura circuli geometrica. Magyarul: Appendix, A Tér abszolút igaz Tudománya, a XI. Euklidész-

féle axióma (a priori soha el nem dönthető) helyes, vagy téves voltától független tárgyalásban; annak

téves volta esetére a kör geometriai négyszögesítésével.(Prékopa [2002])

Bolyai kiépítette az V. posztulátumtól független abszolút geometriát.

3.1. Értelmezés. A komplex sík azon z elemeit, amelyekre Im(z) > 0 hiperbolikus pontoknak nevez-

zük, és ezek halmazát H-val jelöljük.
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Párhuzamosság a hiperbolikus síkon
Bolyai János és Nyikoláj Ivanov Lobacsevszkij egymástól függetlenül építette fel és publikálta a

hiperbolikus geometria legfontosabb tulajdonságait. (Bolyai küzdelméről eredményei elismeréséért bő-

vebben olvashatunk Reiman István könyvében.)(Reiman [1999]) A hiperbolikus geometria egy nem-

euklideszi geometria, amiben az euklideszi párhuzamossági axiómát a hiperbolikus axióma helyettesíti.

Bolyai először, elvetve az V. posztulátumot (mely nála a XI. axióma nevet viseli), értelmezi a párhuza-

mosságot.

Tekintsünk egy l egyenest és egy rajta kívül fekvő P pontot. Ha a P pontból kiindulva egy félegye-

nest húzunk, amely metszi az l egyenest az egyik irányban, majd a metszéspontot fokozatosan kitoljuk a

végtelenbe, akkor lesz egy olyan határeset, amikor a félegyenes már nem metszi l-et (3.19 ábra).

3.19. ábra. Elpattanó egyenesek

Ugyanezt a másik irányba menve is megtehetjük. A határhelyzetű félegyeneseket hosszabbítsuk meg

a másik irányba is, kapunk két olyan egyenest, melyek párhuzamosak l-lel. Ha a két egyenes különbözik,

akkor közöttük végtelen sok egyenes helyezkedik el, melyeket szintén párhuzamosaknak nevezhetünk,

ezek azonban a határegyenesektől eltérő tulajdonsággal rendelkeznek. Az ennek az esetnek megfelelő

geometriát hiperbolikus geometriának nevezzük. Ennek több meglepő következménye is van, például

két metsző egyeneshez van egy harmadik, ami egyiket sem metszi. Bolyai egyenesei nem feltétlenül

"egyenesek" a köznapi értelemben, a szemléltető ábrákon mégis köznapi értelemben vett egyeneseket

rajzolunk. A Bolyai-Lobacsevszkij geometria "egyenesei" félkörök vagy más geometriai objektumok is

lehetnek.

3.2. Értelmezés. Az R̄ = R ∪∞ pontjait hiperbolikus végtelen távoli pontoknak nevezzük.

3.3. Kijelentés. Minden hiperbolikus egyenesre pontosan két végtelen távoli pont illeszkedik. Két külön-

böző végtelen távoli pont egyértelműen meghatároz egy hiperbolikus egyenest.

3.4. Értelmezés. Két hiperbolikus egyenest párhuzamosnak mondunk, ha nincs közös pontjuk. Két

hiperbolikus egyenes ulraparalel, ha van közös végtelen távoli pontjuk.

Hiperbolikus illeszkedési tulajdonságok:

1. A hiperbolikus síkon bármely két különböző hiperbolikus pont egyértelműen meghatároz egy

egyenest.
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2. Egy hiperbolikus pont és egy hiperbolikus végtelen távoli pont egyértelműen meghatároz egy egye-

nest.

3. Két hiperbolikus egyenesnek legfeljebb egy közös pontja van.

4. Adott l hiperbolikus egyenes és P 6∈ l pont. Ekkor végtelen sok P -n átmenő, l-el párhuzamos

egyenes van. Továbbá pontosan két P -n átmenő l-el ultraparalel egyenes van.

5. Teljesül a Pasch-axióma.(A félsík definíciója értelmes.)

Tengelyes tükrözés a hiperbolikus síkon

3.5. Kijelentés. A hiperbolikus tükrözés a tengely pontjait fixen hagyja, a tengely által meghatározott

két félsíkot pedig felcseréli.

Merőlegesség, szögfelezők

3.6. Értelmezés. Az m, l hiperbolikus egyenesek merőlegesek, ha az m-re vett hiperbolikus tükrözés

fixen hagyja l-t.

3.7. Kijelentés. A hiperbolikus egyenesek merőlegessége szimmetrikus reláció. Merőleges egyenesek

metszik egymást.

3.8. Értelmezés. Az AB hiperbolikus szakasz felezőmerőlegese az a hiperbolikus egyenes, melyre vett

tükrözés A-t és B-t felcseréli.

Két metsző hiperbolikus egyenes szögfelezője a hiperbolikus egyenes, re vett tükrözés a két egyenest

felcseréli.

3.9. Kijelentés. Hiperbolikus pontból egyenesre merőlegest tudunk állítani.

3.20. ábra
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3.10. Kijelentés. Minden hiperbolikus szakasznak pontosan egy felezőmerőlegese van.

3.11. Értelmezés. Az AB hiperbolikus szakasz felezőpontja a szakasznak és a felezőmerőlegesének

metszéspontja.

3.21. ábra

3.12. Kijelentés. Metsző hiperbolikus egyeneseknek pontosan két szögfelezőjük van és ezek egymásra

merőlegesek.

3.22. ábra

Párhuzamos egyenesek közös merőlegese

3.13. Kijelentés. Két hiperbolikus egyenesnek akkor és csakis akkor van közös hiperbolikus merőlegese,

ha párhuzamosak, de nem ultraparalelek.

Az alábbi tétel az abszolút síkgeometria körébe tartozik.

3.14. Tétel. Ha a P pont az l egyenestől d távolságra van, és a P pontból az l egyenesre bocsátott

merőleges és a határhelyzetű párhuzamos által bezárt szög α, akkor érvényes Bolyai formulája:

cot
α

2
= e

d
k ,
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3.23. ábra

ahol k = 1
−K , (K < 0 Gauss-görbület) állandó univerzális független attól, hogy mely l egyenest és P

pontot vesszük. Ugyanez a k fordul elő más geometriai mérőszámok képletében is Bolyai geometriájá-

ban.

Bolyai kiépítette a hiperbolikus trigonometriát, és alkalmazta a felszín és a köbtartalom meghatáro-

zására. Ez utóbbi rendkívül érdekes. Például az r sugarú kör kerülete a hiperbolikus geometriában az

alábbi értékkel egyenlő:

πk
(
e

r
k − e−

r
k

)
= 2πk sinh

r

k
,

ahol k a már ismert, az egész térre nézve univerzális állandó. Ezt későbbi matematikai művekben a tér

görbületének reciprokával fogják azonosítani. Ha k → ∞, akkor a fenti formula határeseteként 2rπ

adódik, ami a kör kerületének jól ismert képlete az euklideszi geometriában.2

Bolyai János azért, hogy meggyorsítsa saját geometriája felépítését, a matematikában ugyancsak

elsőként,(vagyis mindenkit megelőzve) egy új eljárást dolgozott ki, az úgynevezett modell-módszert.

Ennek kapcsán a pont fogalmához a pontot, az egyenes fogalmához a paraciklust, a sík fogalmához a

paraszférát stb.rendelte, s kimutatta, hogy a (végtelen sugarú határgömbnek is tekinthető) paraszféra az

euklideszi geometria hiperbolikus térbeli modellje.

3.2.1. Poincaré - féle körmodell

A hiperbolikus síkgeometria szemléltetésére készültek a hiperbolikus sík euklideszi modelljei, melyek

közül a két legismertebb a Cayley - Klein - féle illetve a Poincaré - féle körmodell. Mindkét modell az

euklideszi tér egy modelljébe van beágyazva. Ezek a modellek arra is alkalmasak, hogy segítségükkel

az abszolút geometria fogalmait, tételeit kissé más megvilágításba helyezzük azzal, hogy a szokásostól

eltérő módon lehet őket szemléltetni.

A hiperbolikus síkot legegyszerűbben a Poincaré-féle körmodellel lehet szemléltetni az euklideszi

síkon.

2. A hiperbolikus geometria bevezetéséhez leírt néhány értelmezés illetve tétel a (Nagy [2006-2007]) jegyzetéből lett kiírva.
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3.15. Értelmezés. A (P, ε) párt a hiperbolikus geometria modelljének nevezzük, ha minden E ∈
ε, E ⊆ P és P illetve ε elemei (hiperbolikus pontok és egyenesek) kielégítik a hiperbolikus illeszkedési

axiómákat.

Két modellt izomorfnak vagy ekvivalensnek nevezünk, ha létezik a ponthalmazok között egyenes-

tartó bijekció.

A Poincaré-féle körmodell az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:(Molnár [2013])

1. A hiperbolikus sík ponthalmazát egy euklideszi, egységsugarú kör belső pontjai adják;

2. Az egyenesek olyan körívek, melyek merőlegesek az alapkörre illetve az alapkörnek a középpon-

ton áthaladó átmérőire;

3. A modell szögtartó, azaz két metsző görbe szöge a hiperbolikus síkon nézve ugyanaz, mint az

euklideszi síkon nézve;

4. Egy egyenesre vonatkozó tükrözés a hiperbolikus síkon az egyenest reprezentáló körre vonatkozó

inverzió.

Követelmények a hiperbolikus távolságra

3.16. Értelmezés. A % : H × H → R leképezés távolságfüggvény H-n, ha minden P,Q,R ∈ H-ra

teljesülnek az alábbiak:

1. %(P,Q) ≥ 0 és %(P,Q) = 0⇔ ha P = Q;

2. %(P,Q) = %(Q,P );

3. %(P,R) ≥ %(P,Q) + %(Q,R) (Háromszög-egyenlőtlenség).

• A % távolságfüggvény mozgásinvariáns, ha %(P,Q) = %(m(P ),m(Q)) teljesül minden m hiper-

bolikus tengelyes tükrözésre.

• A % távolságfüggvény teljesíti az erős háromszög-egyenlőtlenséget, ha %(P,R) = %(P,Q) +

+ %(Q,R) akkor és csakis akkor teljesül, ha PR hiperbolikus szakasz tartalmazza Q-t.

3.17. Értelmezés. A hiperbolikus sík mozgásinvariáns távolságfüggvényei pontosan a

%(P,R) = c1| ln(KV (P,Q;R,O))|, (3.1)

alakú leképezések, ahol c1 > 0 rögzített konstans, (KV (P,Q;R,O) = PO
OQ : PR

RQ és R,O a PQ hiper-

bolikus egyenes végtelen távoli pontjai (vagyis a PQ hiperbolikus egyenest reprezentáló körív alapkörre

eső két végpontja).
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3.24. ábra. Két pont távolsága

3.18. Tétel. Legyen d = %(R,O) az R ∈ H2 pont az e kör O középpontjától mért hiperbolikus távolság,

valamint δ jelölje az OR euklideszi távolságot. Továbbá legyen P és Q az O,R pontokat tartalmazó

egyenes és az e kör két metszéspontja. Ekkor az euklideszi távolság

tanh
d

c1
= δ. (3.2)

Bizonyítás:

A (3.1) egyenletet alakítsuk át Q = O helyettesítéssel a következő módon:

d = %(R,O) = c1| ln(KV (P,Q;R,O))| = c1| ln(
PO

OQ
:
PR

RQ
)| =

= c1| ln(
PO

OQ
· RQ
PR

)| = c1| ln(
RQ

PR
)| = c1 ln

1 + δ

1− δ
. (3.3)

Az átalakításokat követően az alábbi egyenlethez jutunk

d = c1 ln
1 + δ

1− δ
. (3.4)

Ebből az egyenletből fejezzük ki az euklideszi δ távolságot.

d

c1
= ln

1 + δ

1− δ

e
d
c1 =

1 + δ

1− δ

δ =
e

d
c1 − e−

d
c1

e
d
c1 + e

− d
c1

. (3.5)
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Tudjuk, hogy

sinhx =
ex − e−x

2
, coshx =

ex + e−x

2
, tanhx =

sinhx

coshx
. (3.6)

A (3.5) egyenletből a (3.6) helyettesítésekből kapjuk, hogy

tanh
d

c1
= δ

ami a tétel állítása.

3.19. Következmény. A Poincaré-féle modellben egy O középpontú hiperbolikus síkbeli kör egy O kö-

zéppontú euklideszi kör.

3.20. Következmény. MivelmathbbH2 bármely pontja tükrözésselO-ba vihető és a modellbeli tükrözés

egy inverzió, a Poincaré-modellben minden kör egyúttal egy euklideszi kör is.

Első lépésben azt igazoljuk, hogy ha a hiperbolikus síkon van egy eljárás, mely az α1, α2, . . . , αn

szögekből körzővel és vonalzóval megszerkeszti az α szöget, akkor az euklideszi síkon is van. Ha az

euklideszi síkon adottak az α1, α2, . . . , αn szögek, akkor a hiperbolikus sík Poincaré-féle modelljében

felvehetünk ilyen nagyságú középponti szögeket. Mivel a modell szögtartó, ezzel a modellben is meg-

adtuk ezeket a szögeket. Így a hiperbolikus síkon is meg tudjuk szerkeszteni az α szöget. Ha belátjuk,

hogy a szerkesztés minden lépését euklideszi eszközökkel is végre tudjuk hajtani, akkor a szerkesztési

eljárást a modellben végigszerkesztve kapunk egy α nagyságú szöget a hiperbolikus sík modelljében,

mely a szögtartás miatt az euklideszi síkon is egy α nagyságú szög lesz. Az elemi szerkesztési lépések

közül a metszéspont keresésekkel nincs gond, hiszen a metszéspontkeresés az euklideszi síkon is egy

megengedett elemi lépés. Így amit tárgyalni kell:

• Hogyan tudjuk a Poincaré modellben a két pont összekötő egyenesét reprezentáló körívet meg-

szerkeszteni az euklideszi síkon?

• Ha adott 3 pont,A,B és P a Poincaré-féle modellben, hogy lehet megszerkeszteni a P középpontú

%(A,B) sugarú hiperbolikus síkbeli kört?

3.21. Tétel. Bármely két pontra egy és csak egy egyenes illeszkedik.

Bizonyítás:

Tekintsük az e kört, mely a modellünk alapköre. Vegyünk fel két tetszőleges, A 6= B pontot. Vegyük

az e alapkörre vonatkozó inverzüket az adott pontoknak. Ekkor A inverze A′ és B inverze B′.
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Két pontra illeszkedő egyenes

O

e

k
BE

B′

A

A′

A 2.9. értelmezés alapján, ekkor OA ·OA′ = r2 = 1. Hasonlóan OB ·OB′ = r2 = 1. Az AA′B és

a BB′A ponthármas köré írható körökre nézve az O pont hatványa 1. Az O-ból ezen pontnégyes köré

írható körhöz húzott érintő szakaszok hossza r hosszú. Ebből és a 2.10 következményből adódik, hogy

a k kör merőleges az e körre. Így a k kör modellen belüli része, mely az A és B pontokra illeszkedik az

adott pontokat egyértelműen tartalmazó egyenes.

3.22. Tétel. A Poincaré-modellben két pont által meghatározott szakasszal egy adott pont köré rajzolt

kör megszerkeszthető euklideszi körzővel és vonalzóval.

Bizonyítás:

Adva van a modellünkben egy AB szakasz és egy P pont. A kör megrajzolásához tükrözéseket

fogunk felhasználni. A modellben tükrözés az inverzió lesz. Az eljárásunk lényege, hogy a szakasz

egyik végpontját tükrözések kompozíciója által átvisszük a P pontba. A feladatban a P pont helyzetétől

függően két részre bonthatjuk. Ugyanis, ha a P = O akkor a szakaszt egy tükrözéssel át tudjuk vinni az

O-ba. Azonban ha P 6= O akkor két tükrözést kell alkalmaznunk.

Legyen P 6= O. Ekkor a következőképpen alakul az eljárás:

Először az AB szakaszt vigyük át az O-ba oly módon, hogy A = O teljesüljön. Ehhez szükségünk

van arra az egyenesre melyre tükrözve azA pontotAi = O-t kapunk. Ez az egyenes azAO szakasz fele-

zőmerőlegese lesz. Kössük össze az AO pontokat. Ez az e1 félegyenes egy valódi euklideszi félegyenes

lesz (következik a 2.16 tételből). Ezt követően állítsunk merőlegest az A pontba az e1 félegyenesre. Az

így keletkező E1 és E2 metszéspontok a keresett körön lesznek. Szerkesszük meg az alapkör két érintő-

jét az E1 és E2 pontokban, ekkor a két érintő metszéspontja O1. Ebből a pontból rajzoljuk meg az O1E1

sugarú E1E2 körívet. Ez a körív hiperbolikus értelemben szakasz felező merőlegese az AO szakasznak.

Invertáljuk A-t és B-t a k1-re. Ekkor A inverze O és B inverze Bi.

Ha P = O áll fenn, akkor végeztünk, hiszen ekkor egy valódi, euklideszi kört k kapunk, melynek

középpontja O és átmegy a Bi ponton. Azonban ha P 6= O áll fenn az eljárás a következőképpen
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3.25. ábra. Adott AB sugarú kör szerkesztése adott P pont köré

folytatódik. A továbbiakban ugyanezt az eljárást kell még egyszer végrehajtanunk. Tehát legyen OP ∈
e2 egy valódi euklideszi félegyenes (következik a 2.16 tételből). Állítsunk P -be merőlegest az e2-re,

ez kimetszi az alapkörből az E3, E4 pontokat. Az ezekbe a pontokba meghúzott e-t érintő egyenesek

metszéspontja O2. Rajzoljuk meg E3 és E4 által meghatározott O2E3 sugarú körívet. Ez a k2 körív lesz

az OP szakasz hiperbolikus értelemben vett felező merőlegese. Erre invertálva O-t P -t kapjuk. Majd

a k kör minden pontját invertáljuk a k2-re ekkor megkapjuk a keresett kört, melynek középpontja P és

sugara AB (3.25 ábra).

Tehát, ha meg tudjuk szerkeszteni a α szöget az α1, α2, . . . , αn szögek ismeretében a hiperbolikus

síkon, úgy meg tudjuk szerkeszteni az euklideszin is. Mivel a hiperbolikus síkon belül az euklideszi

síknak nincs szögtartó modellje, a fordított állítás bizonyításához, más módszert fogunk alkalmazni.

Hiperbolikus párhuzamossági axióma
Már említettem, hogy a hiperbolikus párhuzamosság eltérő az általunk ismert párhuzamosságtól. A

Poincaré-modellben is látható, hogy a hiperbolikus síkon P -n át végtelen sok egyenes húzható, melyek

nem metszik az adott f(P 6∈ f) egyenest. Ezek közül a hiperbolikus síkon csak azt a kettőt hívjuk

f -fel párhuzamosnak, melynek az alapkör egy pontjában érintik f -et. Ezeket a következőképpen lehet

megszerkeszteni.

Adott a Poincaré-modellben egy f egyenes és egy P pont úgy, hogy P 6∈ f . Vegyük a P pont P ′

inverzét az e-re nézve valamint az f egyenes által meghatározott E1 és E2 érintési pontokba húzható

érintőket rendre g1, g2.

A két keresett kör középpontja melynek a modellen belüli része párhuzamos lesz az f egyenessel

rajta van a g1, g2 egyeneseken. A metszéspontok meghatározásához szerkesszük meg a P és P ′ pontpár

felezőmerőlegesét. Ez a h egyenes R,Q pontokban metszi a két érintőt. Ez a két pont a keresett körök

középpontjai. Ezek után megrajzolva a kört a modellen belüli körívek párhuzamosak lesznek az adott f
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egyenessel.

Hiperbolikus párhuzamosság

P

E2

E1

P ′

g1

g2

R

h

Q

A fentebb említett szerkesztéseket a későbbiekben ismertnek tekintjük. Későbbi szerkesztéseink

miatt említést teszünk a hiperbolikus sík úgynevezett ciklusairól. Ezek mind olyan görbék a hiperbolikus

síkon, melyeket a Poincaré-modellben egy kör modellbe eső része reprezentál.

3.23. Értelmezés. Ciklusok a modellben (3.26 ábra):

1. Egyenesek: olyan körívek, melyek merőlegesen metszik az alapkört.

2. Körök: olyan euklideszi körök melyek teljesen a modellben fekszenek. Egy ilyen kör középpontja

általában nem egyezik meg a kör euklideszi értelemben vett középpontjával.

3. Hiperciklusok: olyan körívek halmaza, melyek két pontban metszik az alapkört, de nem merőle-

gesen.

4. Paraciklusok: olyan körök halmaza, melyek érintik az alapkört. Egy paraciklus az érintési pontból

induló párhuzamos egyeneseket merőlegesen metszi. Ezek az egyenesek a paraciklus tengelyei.

3.26. ábra. Ciklusok: (1) egyenes, (2) kör, (3) hiperciklus, (4) paraciklus
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3.24. Értelmezés. Az AB paraciklusív B végpontjából az A-hoz tartozó paraciklustengelyre állított

merőleges b hossza az ÂB ív magassága. Ismert, hogy ÂB = c sinh b
c .

3.25. Értelmezés. Legyen P az f egyenestől d távolságra fekvő pont. A P -ből az f -re állított merőle-

gesnek és az f -hez húzott párhuzamosnak a P -nél bezárt α ≤ π
2 szöge csak d-től függ. Ezt a szöget a d

távolsághoz tartozó elpattanási szögnek nevezzük és π(d)-vel jelöljük.

3.27. ábra. Elpattanási szög

Vegyük fel a Poincaré modellben az ABC derékszögű háromszöget úgy, hogy az A = O, azaz a

háromszög A csúcsa egybeesik a modellünk középpontjával. Továbbá legyen %(A,B) = c, %(B,C) =

= a, %(C,A) = b hiperbolikus távolságok.

(a) (b)
3.28. ábra. Derékszögű háromszögek: (a) hiperbolikus és (b) euklideszi síkon.
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3.26. Kijelentés. A hiperbolikus síkon egy derékszögű háromszög oldalai és szögei közt az alábbi össze-

függések állnak fenn:

cosh
c

c1
= cosh

a

c1
· cosh

b

c1
; (3.7)

sinα =
sinh a

c1

sinh c
c1

; (3.8)

cosα =
tanh b

c1

tanh c
c1

. (3.9)

3.27. Tétel. A párhuzamossági távolság és a párhuzamossági szög közti kapcsolat a

cosπ(d) = tanh
d

c1
. (3.10)

összefüggéssel írható le.

Bizonyítás:

Tekintsük a következő ábrát:

3.29. ábra. Párhuzamossági szög

Nézzük a CABi derékszögű háromszöget. Rögzítsük le az A, illetve C csúcsokat, azaz a d tá-

volságot. ABi := ai. Legyen az ACBi^ = αi. Ekkor felírható az αi szögre a tangens függvény a

következőképpen:

tan(αi) =
tanh ai

c1

sinh d
c1

. (3.11)

Az αi szög egyedül az ai értékétől függ. Ezért vizsgáljuk αi határértékét ai → ∞ esetén.Ekkor

Bi → B, valamint ABiC^→ 0, esetén

lim
i→∞

α(ai) = π(d). (3.12)

Vagyis az αi szög a d távolsághoz tartozó párhuzamossági szöghöz tart. Továbbá

tanh
ai
c1
→ 1, haai →∞, (3.13)
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ezért a (3.11) egyenletet és a (3.12) határérték átmeneteket tekintve kapjuk, hogy

tanπ(d) =
1

sinh d
c1

. (3.14)

Vegyük figyelembe, hogy

1

cos2 π(d)
= 1 + tan2 π(d) = 1 +

1

sinh2 d
c1

=

=
sinh2 dc1 + 1

sinh2 dc1
=
cosh2 dc1
sinh2 dc1

=
1

tanh2 dc1
. (3.15)

Vegyük a jobb és bal oldal reciprokát, majd ebből vonjunk négyzetgyököt. Így a

cosπ(d) = tanh
d

c1

egyenletet kapjuk, amely megegyezik a (3.10) képlettel.

3.28. Következmény. A π : (0,∞) →
(
0, π2

)
leképezés bijektív, folytonos és szigorúan monoton csök-

kenő. Ebből adódóan van inverze.

3.29. Értelmezés. Legyen π−1 = ∆:
(
0, π2

)
→ (0,∞). Ekkor az α ∈

(
0, π2

)
elpattanási szöghöz

tartozó d = ∆(α) távolságot az α elpattanási szöghöz tartozó elpattanási távolságnak nevezzük.

Elpattanó egyenes szerkesztése

3.30. Tétel. Adott d elpattanási távolsághoz meg tudjuk szerkeszteni a hozzá tartozó elpattanási szöget.

Bizonyítás:

Először szerkesszük meg egy adott egyeneshez a párhuzamos egyenesét(elpattanó egyenesét). Ve-

gyünk fel a modellen belül egy X̂Y ⊂ H2 egyenest és egy tetszőleges C ∈ H2 pontot mely nincs rajta

az egyenesen (3.30 ábra).

Szerkesszük meg az XY egyeneshez a d elpattanási távolságra lévő ZY egyenest. Állítsunk merőle-

gest C-bol az XY egyenesre, ennek talppontja legyen B. A BC hiperbolikus távolságot jelölje d, mely

a párhuzamossági távolságnak felel meg.

Majd vegyünk fel egy tetszőleges D pontot és ismét állítsunk ebből egy merőlegest az egyenesre,

ennek a talppontja legyenA. Az így kapottAD szakaszra állítsunk merőlegestC-ből, melynek talppontja

E. Az EAB^ = CEA^ = ABC^ = π
2 , ECB^ < π

2 .

Jelölje x a CE távolságot. Rajzoljunk A-ból x sugarú hiperbolikus kört. Ekkor a kör a d szakaszt

F pontban metszi és így AF távolság megegyezik x-el. Az így létrejövő α szög legyen a keresett

párhuzamossági szög π(d). A C pontba szerkesszük meg a d hiperbolikus szakaszt érintő egyenest és

mérjük fel C-ből az α szöget. Az így létrejövő egyenes érinteni fogja a párhuzamos egyenesünket.

Azonban a párhuzamos egyenes megszerkesztéséhez szükségünk van még egy pontra:
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Invertáljuk a C pontot az alapkörre, ekkor C inverze C ′ lesz. A keresett párhuzamos egyenes rajta

lesz azon a körön, melynek középpontja a CC ′ szakasz felezőmerőlegese illetve a C pontba az elpat-

tanó egyenes érintőjére állított merőleges metszéspontja P és sugara PC. Itt az α szög a d-hez tartozó

elpattanási szög (3.28 tétel).

3.30. ábra. Elpattanási szög

Elpattanási távolság szerkesztése

3.31. Tétel. Megszerkeszthető az az egyenes és a hozzá tartozó elpattanási távolság, melynek ismerjük

az elpattanási szögét.

Bizonyítás:

Az állításunk azt mondja ki, hogy ha adva van egy szög, mely egy egyeneshez tartozó elpattaná-

si szög, akkor meg tudjuk szerkeszteni ezen egyenest és az elpattanási távolságot is. Legyen adva α

elpattanási szög. Ekkor keressük ∆(d)-t.

Vegyünk fel egy tetszőleges egyenest a modellen belül és rajzoljuk meg azt a paraciklust melynek

tengelye. Az f egyenes és a k paraciklus metszéspontja legyen A. Szerkesszük meg azt a g egyenest,

mely az f egyenessel α szöget zár be. (3.31 ábra)

A keresett távolság ezen az egyenesen helyezkedik el. Azonban nagyságát nem ismerjük. Az f

egyenesen vegyünk fel egy P pontot, mely azAF szakaszon helyezkedik el. Ebből a pontból bocsássunk

merőlegest a g egyenesre, ekkor létrejön a P ′ metszéspont. AzAP ′ távolsághoz meg tudjuk szerkeszteni

az elpattanási szöget a 3.30 tétel alapján. Az α̃ = π(AP ′) szöget mérjük fel az A pontból és szerkesszük

meg azt az egyenest, mely az f egyenessel α̃ szöget zár be. Ekkor ez a h egyenes metszi a k kört a B

pontban. Ezek után szerkesszük meg azt az i egyenest mely a h-val α̃ szöget zár be. Ez az egyenes a k

paraciklus egy tengelye lesz, mivel F -ből azAB szakasz felezőpontján át húzott egyenesre való tükrözés

A-t B-be viszi át, és ez az egyenes szintén a k egy tengelye. Az i egyeneshez szerkesszük meg azt a j

egyenest mellyel α nagy szöget zár be. Az így keletkező j és g egyenes metszik egymást a C pontban.

A C pont köré rajzoljuk meg azt a kört melynek sugara CB nagyságú. Ekkor a kör és a paraciklus

egy pontban metszik egymást. Ez a D pont nem más mint az A kiindulási pontunknak az α elpattanási

szöghöz tartozó elpattanó távolságra állított merőleges egyenesre vett tükörképe. Tehát az AA′ távolság
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megegyezik 2∆(d)-vel. A két végpont l felezőmerőlegese valamint a g egyenes D metszéspontjára fenn

áll, hogy AD = ∆(d) mely az α szöghöz tartozó elpattanási távolság.

3.31. ábra. Elpattanási távolság szerkesztése α ismeretében

3.32. Tétel. (Koszinusztétel) Ha ismerjük egy derékszögű háromszög a, b, c, α, β, γ közül hármat, akkor

felírhatjuk az alábbi összefüggéseket.

1. Oldalakra vonatkozó koszinusztétel:

cosh
c

c1
= cosh

a

c1
· cosh

b

c1
+ sinh

a

c1
· sinh

b

c1
· cos γ;

2. Szögekre vonatkozó koszinusztétel:

cos γ = − cosα · cosβ + sinα · sinβ · cosh
c

c1
.

Második lépésként, még az az irány van még hátra, hogy ha az α1, α2, . . . , αn szögekből az eukli-

deszi síkon megszerkeszthető az α szög, akkor a hiperbolikus síkon is. Az 2.5 tétel szerint az euklideszi

szerkeszthetőségből következik, hogy tanα eleme annak a legszűkebb négyzetgyökvonásra zárt testnek,

mely tartalmazza a tanα1, tanα2, . . . , tanαn számokat. Ennek elemei pontosan azok a számok, me-

lyek a tanα1, tanα2, . . . , tanαn számokból kifejezhetők a négy alapművelet és a négyzetgyökvonás

segítségével.

Emiatt elég belátni, hogy a négy alapművelet és a gyökvonás nem vezet ki a hiperbolikus síkon az

α1, α2, . . . , αn szögekből szerkeszthető szögek tangensei köréből.

3.33. Tétel. Adott α, β, γ. Ekkor megszerkeszthető az x ∈ H2 szakasz, ha

(1) tan γ = tanα+ tanβ;

(2) tan γ = tanα− tanβ, α > β;
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(3) tan γ = tanα · tanβ;

(4) tan γ = tanα
tanβ ;

(5) tan γ =
√

tanα, tanα > 0.

Területmérés a hiperbolikus síkon

3.34. Értelmezés. Azokat a négyszögeket, melyeknek 3 derékszöge van, Lambert-féle négyszögnek

nevezünk.

3.32. ábra. Lambert-féle négyszög

3.35. Értelmezés. Legyen t a terület függvény. Ekkor t : { sokszögtartomány} → R függvény, mely a

következő tulajdonságokkal rendelkezik:

(1) t > 0, ∀ sokszög esetén;

(2) ha S1 ∼= S2 akkor t(S1) = t(S2);

(3) ha S = S1 ∪ S2 és S1 ∩ S2 = ∅, akkor t(S) = t(S1) + t(S2);

(4) lima→0
t(L)
a2

= 1, ahol L az a oldalnagyságú Lambert-féle négyszöget jelöli.

3.36. Kijelentés. Egyértelműen létezik területfüggvény.

3.37. Értelmezés. Ha egy háromszög szögei α, β, γ, akkor az euklideszi geometriában α+ β + γ = π,

a hiperbolikus geometriában azonban α + β + γ < π. A π − (α + β + γ) különbségét a háromszög

defektusának nevezzük és ∆-val jelöljük.

3.38. Tétel. Bolyai egyik legszebb tétele azt mondja ki, hogy a háromszög T területe egyenlő az alábbi

mennyiséggel:

T = k2∆ = k2(π − (α+ β + γ)),
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ahol k a korábbról ismert univerzális állandó.

3.39. Tétel. Bármely négyszög területe megegyezik az átdarabolt háromszögek területének összegével.

Bizonyítás:

Tekintsük azt az ABCD négyszöget melynek csúcsai rendre α = α1 + α2; β; γ = γ1 + γ2; δ. Az

AC egyenes két háromszögre osztja a négyszöget. A tétel állítása szerint ekkor

TABCD = TABC + TADC = k2(π − (α1 + β + γ1)) + k2(π − (α2 + δ + γ2)) =

= k2(2π − (α1 + α2)− β − (γ1 + γ2)− δ) =

= k2(2π − (α+ β + γ + δ)).

3.40. Tétel. Jelölje az r sugarú kör kerületét ◦r. Az r sugarú kör kerülete a H2 síkon

◦ r = 2kπ sinh
r

k
. (3.16)

3.41. Tétel. Jelölje az r sugarú kör területét �r. Az r sugarú kör területe a H2 síkon

� r = 2k2π
(

cosh
r

k
− 1
)
. (3.17)

Bizonyítás:

A kör területét a kerület integrálásával kaphatjuk meg r := x helyettesítéssel a [0, r] intervallumon.
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3.3. A dinamikus tesszellációkról

A tesszelláció (parkettázás) a matematika és művészet között teremt kapcsolatot. Megalkotója M.C.

Escher, aki bár grafikus művésznek vallotta magát, aki főként fametszeteket és litográfiákat készített,

de a képeit tanulmányozó néző azonnal észre veszi, hogy nem egyszerű grafikákat csodál. Művészet és

tudomány karöltve figyelhető meg ezekben az alkotásokban.

Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972) holland grafikus, a "virtuális valóság" egyik szülőatyja. Az

arnhemi középiskolában tanára felfigyelt az ifjú Escher rajz tehetségére. Irányítása alatt Escher meg-

tanulta a linómetszéstechnikáját, ami nagymértékben hozzájárult grafikai készségének kialakításához.

Samuel Jessurun de Mesquita holland művész Escher tehetségét felismerve grafikai tanulmányokra buz-

dította újdonsült ismerősét. Nem is annyira a tartalom, mintsem az ábrázolás mikéntje volt lényeges

számára. Grafikai munkái fokozatosan új irányt vettek. A II. világháború után a térbeli konstrukciók

ábrázolása felé fordult. Elkészítette a lehetetlen tárgyak, épületek és a relativitások metszeteit. Az 50-es

évek eleje hozta meg számára az áttörést, amikor az amerikai sajtó felfigyelt rá, s munkásságáról cik-

kek jelentek meg a Tim és Life magazinokban. Az 50-es évek végén mindinkább elmélyedt a végtelen

megközelítésének és a síkparkettázásának témájában.(Kós [2005])

Escher 1958-ban ismerkedett meg és került barátságba a híres geométerrel, Donald Coxeterrel, aki-

nek a Poincaré-féle körmodellről írt cikke keltette fel a művész érdeklődését a körmodell csempézései

iránt. Több olyan fametszetet is készített - a híres Circle Limit sorozatot -, amelyen a körmodellt csem-

pézte ki periodikus mintákkal.

3.33. ábra. Circle Limit III

A műveiben fellelhető vonatkozások számos tudományág vizsgálódási területét érintik. A felület

szabályos felosztása, és az előszeretettel ábrázolt poliéderek az euklideszi geometriához és a kristály-

tanhoz kapcsolódnak, de felfedezhetők a hiperbolikus-, a projektív geometria, a logika és a topológia

elemei és egy-egy metszeten. Escher munkái rendkívüli módon jelenítik meg matematikai problémákat

és jelenségeket. Eschert nem ezek a természettudományos szempontok vezették, hanem a művészi el-
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képzelései, "játék" a formákkal és a színekkel. Így teremtette meg az ún.színes szimmetriák elméletének

alapjait. Escher később egyre jobban vonzódott a matematikai és természettudományos témákhoz. Raj-

zain gömbök, spirálok, Möbius-szalagok tűnnek fel. Így érthető, hogy több tudományos munkában is

találkozhatunk Escher rajzaival. A kétdimenziós kristálytan elmélete a sorminták természetesen adódó

kiterjesztése a síkra, a szokásos tapéták, és parketták ismétlődő mintáinak szimmetria csoportja. A végte-

len kétdimenziós csoportokat az különbözteti meg a végtelen egydimenziós csoportoktól, hogy független

eltolásokat tartalmaznak. Sorminták előállításánál olyan mozgásokat alkalmazunk egymás után, melyek

egy rögzített egyenest mindig változatlanul hagynak. Mozaiknak nevezzük a síkot hézagok és átfedések

nélkül beborító sokszög-elrendezést. Egy mozaikot akkor mondunk szabályosnak, ha minden lapja és

minden csúcsalakzata szabályos sokszög.(Meszéna [2007-2008])

A tesszelláció (parkettázás vagy csempézés) a terület lefedése a parkettakészlet elemeinek megenge-

dett elmozgatásaival úgy, hogy a parketták belsejei diszjunktak legyenek. Tehát a sík síkidomokkal való

hézagmentes és átfedés nélküli lefedése. Vannak olyan parkettakészletek, amelyekkel a sík kiparket-

tázható, de csaknem teljesen periodikus módon. Sőt mi több a parkettázás lehetősége a parkettakészlet

ismeretében nem eldönthető. A definíció szabadsági foka miatt persze a szokásos kérdések mellett nem

standard problémák is felvethetők (például a parkettázandó objektum lehet egy végesen generált csoport,

a parketták a csoport bizonyos véges részhalmazai).

Matematikusok az iránt érdeklődnek, hogy a parketta, csempe képes és ha igen, hogyan képes lefedni

a síkot, hogy a csempék hogyan helyezkednek el egymás mellett. Kétféle parkettázás létezik: parkettázás

szabályos sokszögekkel és szabálytalan alakzatokkal. A szabályos lefedés egy sokszög ismétlődését

jelenti, ami nem lehet más, mint a háromszög, négyszög és hatszög.3A szabálytalan parkettázás olyan

szabálytalan, összekapcsolódó alakzatokkal való lefedést jelent, melyek mindaddig ismétlődhetnek, még

hézagmentesen illeszkednek egymáshoz. Az ismétlődést az alakzatok különböző transzformációiból

nyerjük (szimmetria, forgatás, tükrözés).

Számítógép segítségével nem nehéz Escher-szerű képeket készíteni. A számítógép gyorsan és pon-

tosan végrehajthatja a szerkesztéseket. A minta kitalálásában persze nem segít, ez a mi feladatunk.

Parkettázhatóság(Steller [2010])

3.42. Értelmezés. Az A alakzat parkettázható a H halmaz elemeivel (röviden H-parkettázható), ha

megadható olyan B ⊆ H halmaz, hogy B elemei páronként diszjunktak, és egyesítésük kiadja A-t.

A H halmaz elemeivel parkettázható alakzatok halmazát P(H)-val jelöljük.

Vegyük észre, hogy az A = ∅ halmaz tetszőleges H halmaz elemeivel parkettázható. Egységnégy-

zetekkel pedig bármilyen alakzatot tudunk parkettázni.

3.43. Értelmezés. Legyen k egy természetes szám, vagy a ∞ szimbólum. Ekkor jelölje P k(H) azon

A alakzatok halmazát, melyekre megadható olyan B ⊆ H , |B| = k halmaz, hogy B elemei páronként

diszjunktak, és ∪B = A.

Speciálisan tetszőleges H-ra P 0(H) = {∅}, és P 1(H) = H .

3. Lásd 3.fejezet Szabályos síklefedések című alfejezetében)
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A parkettázhatóságnak nyilván szükséges feltétele, hogy a parkettázandó alakzat mérete többszöröse

legyen parkettáink méretének, illetve ha a többféle parkettát használunk, akkor a méretek legnagyobb

közös osztójának. Ezt fogalmazza meg az alábbi kijelentés:

3.44. Kijelentés. Tegyük fel, hogy a H halmaz minden X elemére teljesül, hogy X végtelen, vagy |X|
osztható d-vel. Ekkor, ha A ∈ P (H), akkor A végtelen vagy d osztója |A|-nak.

Tegyük fel, hogy egy A alakzatot kiparkettáztunk a H halmaz elemeivel. Ha az elemkészletünk az

összes, a felhasznált elemekkel egybevágó elemet is tartalmazza, akkor nyilván az összes A-val egybe-

vágó alakzat is parkettázható ezzel az elemkészlettel, hiszen az egybevágóság a parkettázást is átviszi.

Ezzel a következő kijelentést láttuk be:

3.45. Kijelentés. Ha A ∈ P (H), akkor 〈A〉 ⊆ P (〈H〉).4

Egy nagyobb alakzat adott elemekkel történő parkettázhatóságának igazolásához gyakran felhasznál-

juk, hogy néhány kisebb alakzatot már ki tudtunk rakni az adott elemekkel. A már kirakott alakzatokat

is tekinthetjük egy-egy újabb parkettának. Az alakzatok halmazai közötti parkettázhatósági reláció tehát

tranzitív.

3.46. Kijelentés. Legyenek X,Y, Z alakzatokat tartalmazó halmazok. Ekkor ha X ⊆ P (Y ) és Y ⊆
P (Z), akkor X ⊆ P (Z).

Figyeljük meg jobban a lenti 3.34a ábrát. Képzeletben tételezzük fel, hogy a minta az egész síkra

kiterjed. Egyelőre tekintsünk el a szárnyas lovak kétféle színétől; mindegyiket gondoljuk például fehér-

nek. Általában egy minta szimmetria-operációinak nevezzük azokat az egybevágósági transzformáció-

kat, amelyek a mintát "önmagába" viszik, azaz esetünkben minden ló pontosan egy másik ló helyébe

kerül. (Ugyancsak használatos erre a szimmetriaművelet elnevezés is.) A helybenhagyást (identitást) is

szimmetriaműveletnek tekintjük. Könnyen belátható, hogy a mostani mintánkhoz megadható egy a és

egy b vektor a következőképpen: bármely ló átvihető bármely lóba oly módon, hogy közben az egész

minta önmagába menjen át. Ez egy na+mb vektorral történő eltolás segítségével tehető meg, ahol n és

m alkalmasan választott egész számok.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy esetünkben az összes szimmetriaoperáció megkapható az a és a b

vektorral való eltolások megfelelő számú, egymás utáni alkalmazásával (na + mb) alakú eltolás. Más,

bonyolultabb szerkezetű minták szimmetria-operációinak generálásához néha bizonyos forgatás, tükrö-

zés, csúsztatva tükrözés – (egy egyenesre vonatkozó tükrözés és ugyanazon egyenes irányában végzett

eltolás egymás utáni alkalmazása) – is szükséges lehet. Azok a szimmetriaműveletek (egybevágósági

transzformációk), amelyek a sík egy parkettázását önmagába viszik át, a kompozíció műveletével al-

gebrai csoportot alkotnak. Ezt a minta szimmetriacsoportjának nevezzük. Az ismétlődések rendszere

szempontjából lényegében 17 olyan különböző mintatípus létezik, amelyhez tartozó minták az egész

síkra kiterjednek (ezek a kétdimenziós kristálytani vagy szimmetria-csoportok). A térben már sokkal

bonyolultabb a helyzet: 230 kristálytani tércsoport vagy Fjodorov-csoport van.(Nagy [2000])

4. Egy A alakzat osztályának nevezzük és 〈A〉-val jelöljük az A-val euklideszi távolság szerint egybevágó alakzatok halmazát.
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(a) Szimmetria (b) Forgatás és szimmetria

(c) Eltolás
3.34. ábra

Parkettázás a hiperbolikus síkon
A hiperbolikus sík sokféleképpen kicsempézhető egybevágó sokszögekkel. A legegyszerűbb ter-

mészetesen háromszögeket használnunk. Olyan hiperbolikus háromszöget kell választanunk, amelynek

mindegyik szöge a 180o-nak egész hányada (90o, 60o, 45o, 36o, . . .). Egyenlő szárú háromszög esetén a

szárszög a 360o egész hányada (120o, 90o, 72o, . . .). Ha a háromszögünket lerajzoljuk valamelyik mo-

dellben, akkor az oldalakra tükrözgetve kaphatjuk meg a többi csempét.(Barth [2007])

Tételezzük fel, hogy n ∈ N, n ≥ 3. A szabályos euklideszi n-szög minden szöge egyenlő n−2
n 180o.

Ha 0 < θ < n−2
n 180o, akkor meg tudjuk szerkeszteni azt a hiperbolikus n-szöget, melynek minden

szöge θ. Ha θ 2πm alakú, valamilyen m ∈ N-re, meg tudjuk szerkeszteni a hiperbolikus sík szabályos

parkettázását.

A
2π

m
<
n− 2

n
180o

összefüggés alapján
1

n
+

1

m
<

1

2
.

3.47. Tétel. Ha n,m ∈ N úgy, hogy 1
n + 1

m < 1
2 , akkor a hiperbolikus síknak létezik szabályos lefedése,

ahol n a szabályos sokszög oldallapjainak a száma, m pedig az egy adott csúcsban találkozó sokszögek

száma.
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Bizonyítás:

Legyen π
n ,

π
m ,

π
2 rendre a ∆-val jelölt háromszög szögei.

Parkettázunk ezzel a háromszöggel.

Úgy fogunk sokszöget alkotni, hogy a ∆ háromszög oldalait mozgatjuk (transzformáljuk), hogy

újabb a ∆-val hasonló háromszögeket kapjunk.

Elsőnek forgassuk el a ∆ háromszöget a π
m szög körül ellentétes irányba. Amit kaptunk az egy

egyenlő szárú háromszög, 2π
n ,

π
m ,

π
2 szögekkel. Ezután töröljük a kapott egyenlő szárú háromszög szárait

és alkossunk egy n oldalú sokszöget úgy, hogy ezekből m darab sokszög találkozzon egy csúcsban.

Így alkotható egy szabályos hiperbolikus síklefedés egy (n,m) számpárra. A tesszellációt a 3.35 ábra

szemlélteti.

3.35. ábra

3.48. Megjegyzés. Euklideszi geometriában az

1

n
+

1

m
=

1

2

egyenlőség áll fenn.

Ha számítógépes programot akarunk írni hiperbolikus grafikák készítéséhez, szükségünk van egy

algoritmusra, amely a modell tetszőleges pontjának meghatározza a színét.

Vegyük fel a háromszög alakú kiinduló csempét valahol a modellben. Célszerű egyik csúcsát a

modell középpontjának választani, mert így két oldala az alapkör átmérője, és az ezekre való tükrözés

könnyebben kezelhető. A csempézésnek sokféle szimmetriája van: forgatások, tengelyes és középpontos

tükrözések. Ezek közül kitüntethetünk néhányat, például a modell középpontja körüli elforgatásokat, a

kiinduló csempe oldalegyeneseire való tükrözéseket, esetleg az oldalfelező pontokra való tükrözéseket.

Természetesen az említett transzformációk hiperbolikus megfelelőire van szükségünk. (A képpontok

koordinátáit számítógép segítségével érdemes meghatározni, a távolságképlet felhasználásával.)

Ha P egy tetszőleges pont a modellben, amelynek színére kíváncsiak vagyunk, akkor P -t a kitüntetett

transzformációkkal a kiinduló csempébe képezzük. (Ez akkor is biztosan lehetséges, ha csak a kiinduló

csempe oldalaira vagy oldalfelező pontjaira való tükrözéseket használjuk.) Ha a kiinduló csempébe már

belerajzoltuk a mintát, máris leolvashatjuk a P pont színét (3.36 ábra).
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3.36. ábra. Pont színének meghatározása

A gyakorlatban a csempék mintáját egy külön képként rajzoljuk meg és ez a kép természetesen

euklideszi. Ezért szükségünk van még egy megfeleltetésre a csempe pontjai és az euklideszi minta között.

Azt szeretnénk, hogy a csúcsok egyenrangúak legyenek és a megfeleltetés ne függjön a kiinduló csempe

elhelyezésétől sem. Erre egy lehetséges megoldás a következő:

Legyen a kiinduló csempe az ABC hiperbolikus háromszög, az euklideszi minta pedig az A′B′C ′

euklideszi háromszög. Ha P az ABC háromszöglemez egy tetszőleges pontja, akkor számítsuk ki az

ABP , BCP, CAP háromszögek hiperbolikus területét. Az euklideszi mintában a P -nek megfelelő P ′

pontot úgy válasszuk meg, hogy az A′B′P ’, B′C ′P ’, C ′A′P ′ háromszögek területének aránya ugyanaz

legyen. Más szóval, az ABP , BCP , CAP háromszögek hiperbolikus területét válasszuk a P ′ pont

súlyponti koordinátáinak az A′B′C ′ háromszögben (3.37 ábra).(Kós [2005])

3.37. ábra. A területarány megőrzése

Most már minden matematikai eszköz rendelkezésünkre áll hiperbolikus grafikák készítéséhez. A

következő fejezetben egy tesszelláció (parkettázás) diákok általi elkészítésének tervét fogom bemutatni,

egy iskolai tevékenység által.
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4. fejezet

Tevékenység
Összefoglaló: A következőkben az eddig említett GeoGebra program segítségével síklefe-
dést fogunk készíteni.

4.1. A tevékenység leírása

A tevékenység címe: Parkettázás a GeoGebra program segítségével

9.-12. osztályos tanulóknak ajánlott.

Minimum 16 fős osztály: a 4 fő/csoport

A tevékenység célkitűzései:
A diákok ismerjék meg a GeoGebra program nyújtotta lehetőségeket és azok alkalmazásait. Tudják

helyesen használni geometriai ismereteiket. Ismerjék fel az ábrán a geometriai alakzatokat. Ismerkedje-

nek meg az Escher típusú grafikákkal, a tesszelláció (parkettázás) fogalmával. Tudják megszerkeszteni a

saját grafikájukat.

Követelmények:
Hordozható számítógép (laptop). A legmegfelelőbb az lenne, ha minden diák rendelkezne egy külön

laptoppal, de elégséges az is, ha egy csoportnak van egy, amin mindnyájan dolgozhatnak. A számítógé-

peken telepített GeoGebra program. Kreativitás.

A tevékenységre szánt idő: minimum három óra (szünettel), amelynek tartalmaznia kell a közös

megbeszélést, illetve a csoportok által elkészített tesszellációk bemutatását, élményeik megosztását és az

összegzést.

A tevékenység lebonyolítása:

1.lépés A téma bemutatása:

Vázolom a diákoknak a tevékenység lényegét. Kérdéseket teszek fel:

- Hallottatok már a GeoGebra programról? Ha igen, mire használhatjuk?

- Tudjátok mit értünk síklefedés alatt? Mi a szabályos és nem szabályos lefedés?

- Mit tudtok a tesszellációról (parkettázásról)?

- Escher-ről hallottatok már? Hát a híres grafikáiról?

A kérdések feltétele közben beszélni fogok a diákoknak az említett témakörökről, kiegészítem,

kijavítom, összegszem válaszaikat. A táblára és a füzeteikbe "pókháló" formájában fog bekerülni

minden említett témakörről a legalapvetőbb dolog. Az erre szánt idő 15-20 perc.
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2.lépés Szerkesztés a GeoGebra programmal:

Egy feladat megoldásán keresztül szemléltetek néhány, a program által nyújtott lehetőséget és a

tesszelláció fogalmát. Az erre szánt idő 20-25 perc.

Feladat: Illusztráljuk a parkettázás (csempézés, tesszelláció) lényegét egy szabályos háromszög

alakú csempe segítségével!

Megoldás:

Szerkesszük meg a háromszöget a következő parancsok segítségével:

A(5, 6),B(8, 6) a háromszög két csúcsa, majd a háromszöget a következő paranccsal szerkesztjük:

Sokszög[A,B,3].

A B

C

Ezután alakítsuk át a háromszög AC oldalát a következőképpen:

A Pont parancs segítségével vegyünk fel 4 különböző pontot az AC oldala mellett. Szerkesszük

meg a pontokat összekötő szakaszokat a következő utasításokkal:

Szakasz[C,D], Szakasz[D,E], Szakasz[E,F], Szakasz[F,G], Szakasz[G,A]. A megszerkesztett sza-

kaszok segítségével alakítsunk ki egy új alakzatot az AC oldalból.

A

B

C
D

E

F

G A

B

C
D

E

F

G

A következő lépésben forgassuk el a CDEFGA hatszöget az A pont körül −60o-al, azaz 300o-al a

következő parancs segítségével: Sokszög[C,D,E,F,G,A], Forgatás[poligon1, A, 300]
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A B

C
D

E

F

G C′A′

G′
F ′

E′

D′

Vegyük fel a BC oldal felezőpontját a Középpont[B,C] paranccsal. Most a BH szakaszt módosítsuk

az AC-hez hasonlóan, a következőképpen:

A B

C
D

E

F

G

D′
1

E′
1

F ′
1

G′
1

A′
1

H

I

J
K

L

A B

C
D

E

F

G

D′
1

E′
1

F ′
1

G′
1

A′
1

H

I

J
K

L

Az így keletkezett BIJKLH sokszöget forgassuk el 180o-al a H pont körül.

A B

C
D

E

F

G

D′
1

E′
1

F ′
1

G′
1

A′
1

H

I

J
K

LH′

B′

I′

J ′

K′ L′

Ezután elrejtem a háromszög oldalait és az összes pontot az ábráról, majd a megmaradt alakzatot

kedvem szerint formálom.

Végső lépésben elforgatom az eredeti ábrámat 60o-al az A1 pont körül, majd 120o-al a B pont kö-

rül. Utána a következő megjelölt figurát 120o-al, ugyancsak B körül, és így tovább. Az eredmény:
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BA1

3.lépés Csoportok kialakítása:

Játékos módon csoportokra osztom a diákokat, figyelembe véve tudásszintjüket és ügyelve arra,

hogy minden csoportba kerüljön egy jobban teljesítő diák is. Az erre szánt idő 2 perc.

4.lépés A feladat ismertetése:

A konkrét feladat közlése: a csoport elkészíti saját grafikáját.

Mivel a diákok még nem vettek részt hasonló tevékenységen a tesszelláció egy általam mutatott

minta alapján fog készülni. (A következő tevékenység már szólhat arról, hogy a saját grafikájukat

tervezzék meg.)

Kivetítem a diákoknak a 4.1 ábrát. A feladat az lesz, hogy készítsék el ugyanezt. Közösen meg-

határozzuk, hogy milyen szabályos alakzatból kell kiindulni, illetve hány mozgatható pontot kell

felvenni az alakzaton, hogy meg tudjuk alkotni a gyíkokat. Ezután a csoportok elkezdenek önálló-

an dolgozni. Bármilyen kérdés esetén a tanár segítségükre áll. A diákok használhatnak bármilyen

segédeszközt, értem ezalatt: GeoGebra kézikönyv, Escher típusú grafikákról, tesszellációkról szó-

ló cikkek (internet hozzáférhetőség esetén). Az erre szánt idő: 1-2 óra.
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4.1. ábra

5.lépés A grafikák bemutatása:

Közös megbeszélés: ki, hogyan járt el, mi okozott nehézséget, hogyan érezte magát. A megbe-

szélés és bemutatás után levezetem a bizonyítást, mely kimondja, hogy a síkot, miért is tudjuk

lefedni a kiválasztott alakzattal.1 Az erre szánt idő: csoportonként maximum 10 perc, az elméleti

levezetésre 30 perc.

4.2. A feladat megoldása

1.lépés: Elsőnek figyeljük meg, hogyan helyezkednek el egy pont körül a gyíkok. A 4.2 ábrának megfe-

lelően láthatjuk, hogy egy pont körül három gyík helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy a szabályos

sokszög, amiből ki kell indulnunk egy szabályos hatszög.2 Szabályos hatszög segítségével tesz-

4.2. ábra

1. Ez az elméleti rész megtalálható az Elméleti háttér című fejezet Szabályos síklefedések című alfejezetében.
2. Lásd az Elméleti háttér című fejezet Szabályos síklefedések című alfejezetében.
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szellálható a sík:3

Fedjük le a 4.1 ábrát hatszögekkel, hogy bizonyosodjunk meg arról, hogy tényleg lehetséges, majd

kezdjünk neki a saját tesszellációnkat.

4.3. ábra

3. A tesszelláció (parkettázás vagy csempézés) a terület lefedése a parkettakészlet elemeinek megengedett elmozgatásaival úgy,
hogy a parketták belsejei diszjunktak legyenek.
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2.lépés: Induljunk ki a 4.4 ábrából:

4.4. ábra

A 4.4 ábra segítségével határozzuk meg a mozgatható pontok számát:

4.5. ábra

Látható, hogy a hatszög csúcsain kívül még 27 (kék) pontra van szükségünk (de ez a szám még

változhat a formázásnak megfelelően).

Először szerkesszünk egy szabályos hatszöget a Sokszög[A,B,6] parancs segítségével.
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3.lépés: A 4.4 ábrának megfelelően formáljuk meg a hatszög belsejét a Szakasz parancs segítségével, a

következőképpen:

4.lépés: Szerkesszük meg rendre a következő sokszögeket:

5.lépés: Forgassuk el az sárga négyszöget az F pont körül 120o-al a Forgatás[poligon2,F,120] parancs

segítségével:
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B

W

D

E

F

O

F ′

6.lépés: Forgatás[poligon3,B,240] utasítás segítségével elforgattuk a narancs színű ötszöget aB pont körül

240o-al:

B

W

D

E

F

O

F ′

7.lépés: A következő lépésben az Forgatás[poligon4,B,120] utasítás segítségével elforgatjuk a piros színű

hatszöget a B pont körül 120o-al:
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B

W

D

E

F

O

F ′

B′

8.lépés: Folytatva a sort forgassuk el a világos lila színű négyszöget a D pont körül 240o-al (Forga-

tás[poligon5,D,240]), majd a rózsaszín hatszöget aD pont körül 120o-al (Forgatás[poligon6,D,120])

és végül a lila sokszöget az F pont körül 240o-al (Forgatás[poligon7,F,240]):

B

W

D

E

F

O

F ′

B′ B

W

D

E

F

O

B

W

D

E

F

O

9.lépés: Ezután a Sokszög parancs segítségével szerkesszük meg a gyíkot (a sokszöget a gyíkot alkotó

pontokból szerkesztjük).
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B

W

D

E

F

O

B

W

D

E

F

O

10.lépés: A tesszelláció megalkotásához elforgatom a zöld gyíkot az F pont körül 120o-al, majd 240o-al.

B

W

D

E

F

O

E′
1

D′
1

B′
1

F ′
1

B

W

D

E

F

O

E′
1

D′
1

B′
1

D′
2

B′
2

F ′
2

Továbbá elforgatom a zöld gyíkot a B pont körül 120o-al, majd 240o-al, hasonlóan a D pont körül

is:

B

W

D

E

F

O

E′
1

D′
1

B′
1

D′
2

B′
2

F ′
2

E′
3

D′
3

B′
3

F ′
3

E′
4

D′
4

B′
4

F ′
4

E′
5

D′
5

B′
5

F ′
5

E′
6

D′
6

B′
6

F ′
6

11.lépés: Végül a tesszelláció (parkettázás) a következőképpen néz ki:
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A fenti tesszelláció 120o-os illetve 240o-os forgatások segítségével jött létre az euklideszi síkban.

Már említettem, hogy szabályos hatszögekkel le lehet fedni a síkot. A kiinduló sokszögünk, amiből a

gyíkokat formáltuk egy hatszög volt, így a gyíkok különböző forgatásaival ugyancsak megkapjuk a sík

lefedését. Egy kis szépítéssel, vagy további formázással eljutunk a 4.1 ábrán látható Escher grafikához.

A középiskolában nem történik említés a hiperbolikus geometriáról, sőt a felsőoktatásban sem tesz-

nek rá nagy hangsúlyt. Ha ezen a tevékenységen belül nem is, de folytatásként szó eshet a hiperbolikus

geometriáról, annak axiómáiról. Ekkor a tevékenység lényege, hogy a diák rövid bepillantást nyerhessen

az ebbe a nem hétköznapi geometriába, annak szerkesztéselméletébe. Megismertesse nagy vonalakban

a Bolyai-féle geometria szépségeit, hogy lássa a különbséget a két geometria között. Ekkor meg lehet

szerkeszteni egy tesszellációt a hiperbolikus Poincaré-körmodellen is. A fenti tesszellácó a hiperbolikus

sík Poincaré-körmodelljében a következőképpen néz ki (és inverzió segítségével szerkeszthető meg):
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4. FEJEZET: TEVÉKENYSÉG

4.6. ábra

4.7. ábra
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5. fejezet

Befejezés

A hétköznapi életben nap, mint nap kapcsolatba kerülünk a geometriával hisz, mint említettem, az egész

világunk egy geometriai modell. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy nem telik el úgy nap, hogy ne

kerülnénk kapcsolatba a számítógéppel is. A modern világ megköveteli a technológia használatát, ma

már mindenben szerepet játszik a számítógép a kapcsolattartástól kezdve a vizsgákra való felkészülésig.

Szakdolgozatom elején azt a célt tűztem ki, hogy megmutassam, hogy a matematika órán való szem-

léltetés fontos, és nagyon sokat jelenthet egy-egy diák számára. És a szemléltetés egy egyszerű és látvá-

nyos módja a számítógépes programok által valósul meg a legkönnyebben. A GeoGebra program, mint

láthattuk egy könnyen kezelhető dinamikus számítógépes program, amely segítségével számos látvá-

nyos bizonyítást tudunk bemutatni egy matematika óra keretein belül. Szintén számítógép és szemléltető

programok segítségével megszervezhetünk egy, a hagyományostól eltérő órai tevékenységet, amelyen a

diákok saját maguk fedezik fel a matematika nyújtotta szépségeket, érdekességeket, saját maguk "kín-

lódnak" egy feladat megoldásán. Így az óra iteraktívvá válik, a tanár szerepe háttérbe szorul és előnybe

kerül a diák fejlődése saját tapasztalatain keresztül.

Remélem dolgozatom által sikerült kedvet adjak ahhoz jelenlegi és leendő tanároknak, hogy ne fél-

jenek új módszereket kipróbálni, igyekezzenek olyan dolgokat is megmutatni a diákoknak, amik nem

szerepelnek a tantervben, mutassák meg, hogy a számítógép a matematika órán hasznos dolgokra is

alkalmazható.
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