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1 Inleiding

Ieder van ons kent ongetwijfeld de Euclidische meetkunde. Maar naast deze
Euclidische meetkunde bestaan er ook andere, niet Euclidische, meetkunden.
In het bijzonder de hyperbolische meetkunde.

De hyperbolische meetkunde steunt op de eerste vier postulaten die Euclides
rond 300 v. Chr. uitvoerig beschreef in “De Elementen”, maar voldoet niet
aan het vijfde. Dit vijfde postulaat, beter gekend als het parallellenpostulaat,
vertelt ons dat:

• Als een rechte twee andere rechten snijdt zodat de som van de 2 bin-
nenhoeken aan één kant kleiner is dan de som van twee rechte hoeken,
dan zullen die twee rechten elkaar aan die kant snijden (zie Figuur 1).

Figuur 1: α + β < π.

Een andere wiskundige Proclus schreef in de vierde eeuw n. Chr. een postu-
laat dat equivalent is met het vijfde postulaat van Euclides, namelijk:

• Gegeven een rechte en een punt buiten deze rechte, dan bestaat er juist
één rechte door dit punt die de gegeven rechte niet snijdt.

Dit werd later als het axioma van Playfair gedoopt, nadat de Schotse wis-
kundige John Playfair in 1759 een werk schreef over “De Elementen” van
Euclides waarin hij voorstelde om het vijfde postulaat door dit axioma te
vervangen.

Na Sectie 2.1 gelezen te hebben, is het overduidelijk dat in de hyperboli-
sche meetkunde het axioma van Playfair, en dus het parallellenpostulaat,
niet geldig is. Omdat er door een punt oneindig veel h-rechten, evenwijdig
met een gegeven h-rechte, gaan.
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Opmerking 1.1. We gebruiken de notatie h-rechte omdat we met een rechte
een Euclidische rechte bedoelen. De “h” is hier afkomstig van “hyperbolisch”.

De vijf axioma’s van de hyperbolische meetkunde H zijn bijgevolg:

1. Door twee willekeurige punten van H gaat steeds een h-rechte.

2. Men kan een h-lijnstuk (= een deel van een h-rechte) steeds continu
uitbreiden tot een h-rechte.

3. Een punt in H en een afstand bepalen steeds een cirkel.

4. Twee rechte hoeken zijn steeds gelijk.

5. Gegeven een h-rechte en een punt in H, dan bestaan er meerdere h-
rechten evenwijdig met een gegeven h-rechte die het punt bevatten.

De hyperbolische meetkunde wordt onder andere beschreven in het Beltrami-
en Minkowskimodel. Een ander model waarin deze meetkunde beschreven
kan worden is het zogenaamde schijf (of disc) model van Poincaré. In dit
werkstuk beperken wij ons tot dit laatste model. Helaas is er niet genoeg
ruimte om na te gaan of dit model inderdaad voldoet aan de hierboven opge-
somde vijf axioma’s, hiervoor verwijs ik naar Sectie 4.2 van [1], waar bewezen
wordt dat dit inderdaad het geval is. Ook voor andere niet-bewezen Stellingen
en Eigenschappen in dit werk verwijs ik vriendelijk door naar [1], uiteraard
zijn de grootste en belangrijkste zaken volledig uitgeschreven in dit werkstuk.

Het uiteindelijke doel van dit bachelorproject is een antwoord te formuleren
op de vraag “Gelden bepaalde bekende stellingen uit de Euclidische meet-
kunde, zoals de Stellingen van Menelaus en Ceva, ook in de hyperbolische
meetkunde?” Hiervoor hanteren we volgende werkwijze.
In Hoofdstuk 2 beschrijven we in Sectie 2.1 eerst in detail het model van
Poincaré (= D2) met behulp van enkele definities. Daarna, Sectie 2.2 de-
finiëren we een metriek op D2 en bewijzen we in Sectie 2.3 enkele belangrijke
stellingen uit de driehoeksmeetkunde. Hierbij zien we dat de Stelling van Py-
thagoras een hyperbolische tegenhanger heeft met een bijna identieke vorm
als in de Euclidische meetkunde. Als toepassing van de Pythagorasstelling
bewijzen we de stelling van Carnot [2]. Tot slot gaan we in Sectie 2.4 over tot
het bewijzen van enkele belangrijke stellingen uit de Euclidische meetkunde.
Hierbij is voor het bewijs van Stelling 2.23, resp. Stelling 2.24 gesteund op
[3] en [4], resp. [5].
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Tot slot van deze inleiding wil ik graag enkele mensen bedanken. Allereerst
gaat mijn erkentelijkheid uit naar mijn promoter Prof. Rudger Kieboom
voor zijn attente en resolute ondersteuning, alsook voor de aanmoediging bij
de realisatie van dit bachelorproject. Mijn bijzondere dank gaat uiteraard
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aflatende steun en belangstelling tijdens mijn studies.

Verder wens ik iedereen veel plezier bij het lezen van dit bachelorproject.

2 Het schijfmodel van Poincaré (D2)

In dit hoofdstuk bespreken we in detail één van de modellen van de hyper-
bolische meetkunde, namelijk het schijf (of disk) model van Poincaré.

2.1 Definities

Dit model is gedefinieerd op de eenheidsbol in C: D2 = {z ∈ C | |z| < 1}.
De punten zijn dus de complexe getallen met modulus strikt kleiner dan 1.
Verder is C = {c ∈ C | |c| = 1}.

Figuur 2: Voorbeelden van h-rechten.
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Definitie 2.1. • Zij L een rechte, dan noemt men L ∪ {∞} een uitge-
breide rechte.

• Een veralgemeende cirkel is een cirkel of een uitgebreide rechte.

Definitie 2.2. Een h-rechte in D2 is de doorsnede van D2 met een veralge-
meende cirkel die C loodrecht snijdt. De randpunten van een h-rechte zijn
de snijpunten van C met de veralgemeende cirkel die deze h-rechte bepaalt.

Opmerking 2.3. Er zijn dus twee soorten rechten:

• h-rechten die deel zijn van een rechte. Deze bevatten noodzakelijk 0,
omdat een rechte die C loodrecht snijdt noodzakelijk een diameter bevat.

• h-rechten die deel zijn van een cirkel. Deze bevatten 0 niet. Zij L een
h-rechte die deel is van een cirkel M die C loodrecht snijdt en p één van
de twee randpunten van L. Beschouw dan de raaklijn in p aan M , deze
snijdt C loodrecht en bepaalt dus een h-rechte die 0 wel bevat. Bijgevolg
kan 0 dus geen element van L zijn, daar een cirkel zijn raaklijn slechts
in één punt raakt en dit punt is hier p.

Figuur 3: L kan 0 niet bevatten.

We voeren het begrip evenwijdig in:

Definitie 2.4. Men noemt twee h-rechten evenwijdig als ze elkaar binnen
D2 niet snijden en de veralgemeende cirkels waardoor ze bepaald worden el-
kaar snijden in een punt van C (zie Figuur 4, Links).
Men noemt twee h-rechten ultra-evenwijdig als ze elkaar binnen D2 niet
snijden en de veralgemeende cirkels waardoor ze bepaald worden elkaar ook
niet snijden in punten van C (zie Figuur 4, Rechts).
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Figuur 4: De h-rechte L is evenwijdig met L′ en L′′, terwijl K en K ′ ultra-
evenwijdige h-rechten zijn.

Opmerking 2.5. De relatie “is evenwijdig met” is in de Euclidische meet-
kunde een equivalentierelatie. Hier is dit niet het geval, de relatie is namelijk
niet transitief (zie Figuur 5): L is evenwijdig met L′ en L′ is evenwijdig met
L′′, maar L is niet evenwijdig met L′′.

Definitie 2.6. De hoek tussen twee snijdende h-rechten definiëren we als
zijnde de Euclidische hoek tussen de raaklijnen van deze h-rechten.

2.2 De metriek op D2

We willen een metriek dh invoeren op D2, er moet dus voldaan worden aan
volgende voorwaarden:

(D1) ∀z1, z2 ∈ D2 : dh(z1, z2) ≥ 0 en dh(z1, z2) = 0⇔ z1 = z2,

(D2) ∀z1, z2 ∈ D2 : dh(z1, z2) = dh(z2, z1),

(D3) ∀z1, z2, z3 ∈ D2 : dh(z1, z2) + dh(z2, z3) ≤ dh(z1, z3).

We zouden bovendien ook willen dat dh aan volgende voorwaarden
voldoet:

(D4) dh(z1, z2) + dh(z2, z3) = dh(z1, z3) ⇔ z1, z2 en z3 in deze volgorde op
eenzelfde h-rechte liggen,
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Figuur 5: “Is evenwijdig met” is geen equivalentierelatie.

(D5) ∀z1, z2 ∈ D2 : dh(z1, z2) = dh(z1, z2).

We definiëren dh:

Definitie 2.7. De hyperbolische afstand dh tussen twee punten z1 en z2 van
D2 definiëren we als:

dh(z1, z2) = 2tanh−1(| z1 − z2
1− z1z2

|).

Enkele van de gevraagde voorwaarden kunnen meteen uit deze definitie af-
geleid worden:

• Gezien de tangenshyperbolicus functie niet-negatief is op R+ en ze enkel
nul wordt in nul, is aan voorwaarde (D1) alvast voldaan.

• Er geldt ook dat |z1 − z2| = |z2 − z1| en |1− z1z2| = |1− z2z1|, en dus
geldt voorwaarde (D2).

• Aan voorwaarde (D5) is ook voldaan, omdat |z1 − z2| = |z1 − z2| en
|1− z1z2| = |1− z1z2|.

De bewijzen van puntje (D3) en (D4) kunnen gevonden worden in Sectie 4.5
van [1], maar kunnen hier helaas niet aan bod komen.

Opmerking 2.8. Gezien dh aan voorwaarden (D3) en (D4) voldoet, impli-
ceert dit dat de kortste weg gerealiseerd wordt langs de h-rechten.
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Lemma 2.9. Voor alle x ∈ D2 geldt:

tanh(
y

2
) = x⇔ y = log(

1 + x

1− x
).

Bewijs. We weten dat

tanh(x) =
ex − e−x

ex + e−x
.

Bijgevolg is

tanh(
log(1+x

1−x)

2
) =

e
log( 1+x

1−x )

2 − e−
log( 1+x

1−x )

2

e
log( 1+x

1−x )

2 + e−
log( 1+x

1−x )

2

(1)

=
e
log(

√
1+x
1−x

) − elog(
√

1−x
1+x

)

e
log(

√
1+x
1−x

)
+ e

log(
√

1−x
1+x

)
(2)

=

√
1+x
1−x −

√
1−x
1+x√

1+x
1−x +

√
1−x
1+x

(3)

=

√
(1+x)(1−x)(1+x)−

√
(1−x)(1+x)(1−x)

(1−x)(1+x)√
(1+x)(1−x)(1+x)+

√
(1−x)(1+x)(1−x)

(1−x)(1+x)

(4)

=

√
1− x2((1 + x)− (1− x))√
1− x2((1 + x) + (1− x))

(5)

=
2x

2
(6)

= x. (7)

Waar we in stap (2) gebruik hebben gemaakt van de gelijkheid: log(xk) =
k·, log(x).

Met behulp van dit Lemma, kunnen we enkele alternatieve formuleringen
voor dh eenvoudig bewijzen:

Eigenschap 2.10. ∀z, w ∈ D2 geldt:

1.

dh(z, w) = log
|1− zw|+ |z − w|
|1− zw| − |z − w|

.
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2.

cosh(dh(z, w)) =
|1− zw|2 + |z − w|2

|1− zw|2 − |z − w|2
= 1 +

2|z − w|2

(1− |z|2)(1− |w|2)
.

Bewijs.

1. Uit vorig Lemma weten we dat

tanh(
y

2
) = x⇔ y = log(

1 + x

1− x
),

als |x| < 1. Dus

dh(z, w) = 2tanh−1(
|z − w|
|1− zw|

)

⇔ tanh(
1

2
dh(z, w)) =

|z − w|
|1− zw|

⇔ dh(z, w) = log(
|1− zw|+ |z − w|
|1− zw| − |z − w|

).

2. We passen de formule

cosh(x) =
ex + e−x

2

toe met x = dh(x, y). Dan volgt er, mede door gebruik te maken van
puntje één van deze stelling:

cosh(dh(z, w)) =
1

2
(
|1− zw|+ |z − w|
|1− zw| − |z − w|

+
|1− zw| − |z − w|
|1− zw|+ |z − w|

)

=
1

2
(
2|1− zw|2 + 2|z − w|2

|1− zw|2 − |z − w|2
)

=
|1− zw|2 + |z − w|2

|1− zw|2 − |z − w|2
)

=
|1− zw|2 + 2|z − w|2 − |z − w|2

|1− zw|2 − |z − w|2

= 1 + 2
|z − w|2

|1− zw|2 − |z − w|2
.

Verder geldt ook dat

|1− zw|2 − |z − w|2 = (1− zw)(1− zw)− (z − w)(z − w)

= 1 + zwzw − ww − zz = (1− zz)(1− ww) = (1− |z|2)(1− |w|2).
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En dus

cosh(dh(z, w)) = 1 + 2
|z − w|2

(1− |z|2)(1− |w|2)
.

2.3 Driehoeksmeetkunde in D2

Net als in de Euclidische meetkunde bestaat er een hyperbolische versie van
de cosinusregel, de sinusregel en de stelling van Pythagoras. Maar alvorens
deze stellingen aan te vatten, voeren we eerst het begrip h-driehoek in.

Definitie 2.11. Een h-driehoek bestaat uit drie niet op eenzelfde h-rechte
gelegen punten van D2, samen met de segmenten van de drie h-rechten die
deze punten twee aan twee verbinden.

Figuur 6: Voorbeeld van een h-driehoek.

In wat volgt beschouwen we steeds een willekeurige hyperbolische driehoek
abc. Waarvan we de zijden met A,B,C benoemen en we de hoeken in a, b, c
respectievelijk α, β en γ noemen. Voor zo’n h-driehoek gelden volgende stel-
lingen (waarvan we de eerste zonder bewijs meegeven) en waar we met |A|
in de eerstkomende twee stellingen de hyperbolische lengte van zijde A be-
doelen:

Stelling 2.12 (Hyperbolische cosinusregel).

cosh|C| = cosh|A|cosh|B| − sinh|A|sinh|B|cosγ.

Waarmee we dus bedoelen:

cosh(dh(a, b)) = cosh(dh(c, b))cosh(dh(a, c))−sinh(dh(c, b))sinh(dh(a, c))cosγ.

10



Stelling 2.13 (Hyperbolische sinusregel).

sinh|A|
sinα

=
sinh|B|
sinβ

=
sinh|C|
sinγ

.

Bewijs. Omdat sin2γ = 1− cos2γ, bekomen we door gebruik te maken van
de hyperbolische cosinusregel:

(
sinh|C|
sinγ

)2 =
sinh2|C|

1− ( cosh|A|cosh|B|−cosh|C|
sinh|A|sinh|B| )2

(8)

=
sinh2|C|sinh2|A|sinh2|B|

sinh2|A|sinh2|B| − (cosh|A|cosh|B| − cosh|C|)2
. (9)

We bewijzen dat bovenstaande uitdrukking symmetrisch is in A, B en C.
Gezien sinh2γ = cosh2γ − 1, hebben we dat

sinh2|A|sinh2|B| − (cosh|A|cosh|B| − cosh|C|)2

= (cosh2|A| − 1)(cosh2|B| − 1)− (cosh|A|cosh|B| − cosh|C|)2

= cosh2|A|cosh2|B| − cosh2|A| − cosh2|B|+ 1− cosh2|A|cosh2|B|

−cosh2|C|+ 2cosh|A|cosh|B|cosh|C|

= 2cosh|A|cosh|B|cosh|C| − cosh2|A| − cosh2|B| − cosh2|C|+ 1

wat symmetrisch is in A, B en C. Bijgevolg is gelijkheid (9) symmetrisch in
A, B en C en is de sinusregel bewezen.
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Ook de stelling van Pythagoras kunnen we omvormen naar een bijna identieke
vorm als in de Euclidische meetkunde. Hiervoor dienen we wel eerst een
bewerking op D2, de open eenheidsschijf in C, in te voeren.

Definitie 2.14. De Möbius optelling ⊕M wordt gedefinieerd door:

a⊕M b =
a+ b

1 + ab
.

Stelling 2.15. De Möbius optelling is een inwendige bewerking voor D2.

Bewijs. Neem a, b ∈ D2. Er moet gelden dat a⊕M b ∈ D2, of dus |a⊕M b| <
1, wat gelijkwaardig is met |a⊕M b|2 < 1. We hebben:

|a⊕M b|2 = (a⊕M b)(a⊕M b)

=
a+ b

1 + ab

a+ b

1 + ab

=
|a|2 + |b|2 + ab+ ab

1 + ab+ ab+ |a|2|b|2

=
|a|2 + |b|2 + 2Re(ab)

1 + 2Re(ab) + |a|2|b|2
.

Nu gaan we na of

|a|2 + |b|2 + 2Re(ab)

1 + 2Re(ab) + |a|2|b|2
< 1. (10)

Daarvoor dienen we 3 gevallen te onderscheiden, er zal echter blijken dat
enkel het derde geval zich kan voordoen:

Geval 1: De noemer van vergelijking (10) is gelijk aan nul.
Gezien 1+2Re(ab)+ |a|2|b|2 = 0⇔ ab = −1∧|a||b| = 1, is deze situatie
onmogelijk, want a en b zijn elementen van D2.

Geval 2: De noemer van vergelijking (10) is kleiner dan nul.
Indien

1 + 2Re(ab) + |a|2|b|2 < 0,

geldt er dat

|a|2 + |b|2 + 2Re(ab) > 1 + 2Re(ab) + |a|2|b|2

⇔ −|a|2 − |b|2 − 2Re(ab) < −1− 2Re(ab)− |a|2|b|2

⇔ 1− |a|2 − |b|2 + |a|2|b|2 < 0

⇔ (1− |a|2)(1− |b|2) < 0.

Wat onmogelijk is, gezien a en b elementen van D2 zijn.
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Geval 3: De noemer van vergelijking (10) is groter dan nul.
Als

1 + 2Re(ab) + |a|2|b|2 > 0,

hebben we dat

|a|2 + |b|2 + 2Re(ab) < 1 + 2Re(ab) + |a|2|b|2

⇔ 1− |a|2 − |b|2 + |a|2|b|2 > 0

⇔ (1− |a|2)(1− |b|2) > 0.

Gezien zowel |a| < 1 als |b| < 1, is aan bovenstaande ongelijkheid steeds
voldaan.

Bijgevolg is de Möbius optelling inderdaad een inwendige bewerking voor D2.

Opmerking 2.16. Zij a, b ∈ D2, dan definiëren we:

a	M b = a⊕M (−b).

We zien ook dat:

Opmerking 2.17. ∀z1, z2 ∈ D2 geldt:

dh(z1, z2) = 2tanh−1(dM(z1, z2)).

Met dM de Möbius-afstand, zijnde

dM(z1, z2) = | − z2 ⊕M z1|.

Zij abc een h-driehoek, dan geldt:

Stelling 2.18 (Stelling van Pythagoras). Als A = −b⊕M c, B = −c⊕Ma,
C = −b⊕M a is de hoek in c recht als en slechts als

|A|2 ⊕M |B|2 = |C|2.

Opmerking 2.19. Gezien |A|2, |B|2, |C|2 ∈ [0, 1[ ⊂ D2, heeft bovenstaande
uitdrukking |A|2 ⊕M |B|2 = |C|2 wel degelijk zin.
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Bewijs. Indien we te maken hebben met een rechte hoek in c, halen we uit
de hyperbolische cosinusregel dat:

cosh(dh(a, b)) = cosh(dh(c, b))cosh(dh(a, c)).

Eigenschap 2.10 geeft ons hiervoor volgende waarden:

cosh(dh(a, b)) =
|1− ab|2 + |a− b|2

|1− ab|2 − |a− b|2
,

cosh(dh(c, b)) =
|1− cb|2 + |c− b|2

|1− cb|2 − |c− b|2
,

cosh(dh(a, c)) =
|1− ac|2 + |a− c|2

|1− ac|2 − |a− c|2
.

Bijgevolg hebben we dus dat

(|1− cb|2 + |c− b|2)
(|1− cb|2 − |c− b|2)

(|1− ac|2 + |a− c|2)
(|1− ac|2 − |a− c|2)

=
|1− ab|2 + |a− b|2

|1− ab|2 − |a− b|2

⇔ (|1− cb|2 + |c− b|2)(|1− ac|2 + |a− c|2)(|1− ab|2 − |a− b|2)
= (|1− ab|2 + |a− b|2)(|1− cb|2 − |c− b|2)(|1− ac|2 − |a− c|2)
⇔ 2|a− c|2|1− ab|2|1− cb|2 + 2|c− b|2|1− ab|2|1− ac|2

−2|a− b|2|1− cb|2|1− ac|2 − 2|a− b|2|a− c|2|c− b|2 = 0

⇔ |a− c|2|1− ab|2|1− cb|2 + |c− b|2|1− ab|2|1− ac|2

−|a− b|2|1− cb|2|1− ac|2 − |a− b|2|a− c|2|c− b|2 = 0.

En volstaat het dus te bewijzen dat deze laatste gelijkheid gelijkwaardig is
met

|A|2 ⊕M |B|2 = |C|2.
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Werken we deze gelijkheid verder uit, krijgen we:

|A|2 + |B|2

1 + |A|2|B|2
= |C|2

⇔
|c−b|2|1−ca|2+|a−c|2|1−cb|2

|1−bc|2|1−ca|2

|1−bc|2|1−ca|2+|c−b|2|a−c|2
|1−bc|2|1−ca|2

=
|a− b|2

|1− ba|2

Gezien a, b, c elementen van D2 zijn, is |1 − ca| 6= 0 en |1 − bc| 6= 0. En
hebben we dus:

|c− b|2|1− ca|2|1− ba|2 + |a− c|2|1− bc|2|1− ba|2

= |a− b|2|1− bc|2|1− ca|2 + |c− b|2|a− c|2|a− b|2.

Bovenstaande stelling kan meteen gebruikt worden in het bewijs van de
stelling van Carnot.

Stelling 2.20 (Stelling van Carnot). Zij abc een h-driehoek met zijden
A = −b ⊕M c, B = −c ⊕M a en C = −a ⊕M b waar de punten a′, b′, c′

zich bevinden op zijde A, resp. B,C. Dan zijn de loodlijnen in a′, b′ en c′

concurrent als en slechts als

| − a⊕M c′|2 	M | − b⊕M c′|2 ⊕M | − b⊕M a′|2

	| − c⊕M a′|2 ⊕M | − c⊕M b′|2 	M | − a⊕M b′|2 = 0.

Bewijs. ⇒: We onderstellen dat de drie loodrechten elkaar snijden in een
punt p van de h-driehoek abc. De rechten −a ⊕M p, −b ⊕M p, −c ⊕M p,
−a′ ⊕M p, −b′ ⊕M p en −c′ ⊕M p splitsen de h-driehoek abc precies in 6
rechthoekige h-driehoeken. Merk op dat drie paren van deze driehoeken een
schuine h-rechte delen en dat drie andere paren een been met een hoekpunt
in p delen. Passen we nu de stelling van Pythagoras toe op elk van deze 6
rechthoekige driehoeken, zien we onmiddelijk dat

| − p⊕M a|2 = | − a⊕M c′|2 ⊕M | − c′ ⊕M p|2,
| − b⊕M p|2 = | − p⊕M c′|2 ⊕M | − c′ ⊕M b|2,
| − p⊕M b|2 = | − b⊕M a′|2 ⊕M | − a′ ⊕M p|2,
| − c⊕M p|2 = | − p⊕M a′|2 ⊕M | − a′ ⊕M c|2,
| − p⊕M c|2 = | − c⊕M b′|2 ⊕M | − b′ ⊕M p|2,
| − a⊕M p|2 = | − p⊕M b′|2 ⊕M | − b′ ⊕M a|2.
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Figuur 7: Carnot.

Wanneer we gebruik maken van de gelijkheden

| − a⊕M p|2 = | − p⊕M a|2,
| − b⊕M p|2 = | − p⊕M b|2,
| − c⊕M p|2 = | − p⊕M c|2,

hebben we dus dat

α := | − a⊕M c′|2 ⊕M | − c′ ⊕M p|2 = | − p⊕M b′|2 ⊕M | − b′ ⊕M a|2 =: α′,

β := | − b⊕M a′|2 ⊕M | − a′ ⊕M p|2 = | − p⊕M c′|2 ⊕M | − c′ ⊕M b|2 =: β′,

γ := | − c⊕M b′|2 ⊕M | − b′ ⊕M p|2 = | − p⊕M a′|2 ⊕M | − a′ ⊕M c|2 =: γ′.

Wat impliceert dat

(α⊕M β)⊕M γ = (α′ ⊕M β′)⊕M γ′.

Bijgevolg is

|−a⊕Mc
′|2⊕M |−b⊕Ma

′|2⊕M |−c⊕Mb
′|2 = |−b′⊕Ma|2⊕M |−c′⊕Mb|2⊕M |−a′⊕Mc|2,

of dus
| − a⊕M c′|2 	M | − b⊕M c′|2 ⊕M | − b⊕M a′|2
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	| − c⊕M a′|2 ⊕M | − c⊕M b′|2 	M | − a⊕M b′|2 = 0.

⇐: De loodlijnen −a′ ⊕M p en −b′ ⊕M p in a, resp. b snijden in een punt,
noem dit punt p. Zij −k ⊕M p de loodlijn van p op de zijde C, dan kunnen
we de stelling van Carnot (⇒) toepassen. We krijgen dat

| − a⊕M k|2 	M | − b⊕M k|2 ⊕M | − b⊕M a′|2

	| − c⊕M a′|2 ⊕M | − c⊕M b′|2 	M | − a⊕M b′|2 = 0.

Bijgevolg is

| − a⊕M c′|2 	M | − b⊕M c′|2 = | − a⊕M k|2 	M | − b⊕M k|2.

Bovenstaande gelijkheid is enkel geldig indien c′ = k.

2.4 Enkele belangrijke stellingen

We kennen allemaal de Stellingen van Menelaos en Ceva. Er rest ons nu
nog de vraag, of deze al dan niet geldig blijven in D2, uit de inleiding te
beantwoorden.

We dienen de hyperbolische versie van het begrip deelverhouding [6] in te
voeren.

Definitie 2.21. Zij a, b ∈ D2 en x ∈ 〈a, b〉. De hyperbolische deelver-
houding (hyperbolic ratio) van het drietal (a, x, b) is gedefinieerd als:

HR(a, x, b) =


sinh(dh(a,x))
sinh(dh(x,b))

∈ ]0,∞[ geval 1, zie Figuur 8 (Links)

− sinh(dh(a,x))
sinh(dh(x,b))

∈ ]−∞,−1[ geval 2, zie Figuur 8 (Midden)

− sinh(dh(a,x))
sinh(dh(x,b))

∈ ]− 1, 0[ geval 3, zie Figuur 8 (Rechts)

Figuur 8: Hyperbolische deelverhouding: 3 mogelijke gevallen.
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Stelling 2.22. Indien x en y punten op de h-rechte ab waarvoor geldt dat
HR(a, x, b) = HR(a, y, b), dan x = y.

Bewijs. Het bewijs dient opgesplitst te worden in drie gevallen, afhankelijk
van de waarde van de hyperbolische deelverhouding.

Geval 1: HR(a, x, b) = HR(a, y, b) ∈ ]0,∞[.
In dit geval liggen x en y tussen a en b. We mogen onderstellen dat y
zich tussen x en b bevindt. Indien x 6= y, hebben we wegens (D4):

dh(a, y) = dh(a, x) + dh(x, y) > dh(a, x),

dh(y, b) = dh(x, b)− dh(x, y) < dh(x, b).

Gezien sinh(x) een stijgende functie is, volgt hieruit dat

HR(a, x, b) =
sinh(dh(a, x))

sinh(dh(x, b))
<
sinh(dh(a, y))

sinh(dh(y, b))
= HR(a, y, b).

Wat strijdig is met het gegeven HR(a, x, b) = HR(a, y, b), bijgevolg is
onze onderstelling die we maakten fout en hebben we dus dat x = y.

Geval 2: HR(a, x, b) = HR(a, y, b) ∈ ]−∞, 1[.
In dit geval liggen x en y achter b. We mogen onderstellen dat x zich
tussen b en y bevindt. Indien x 6= y, hebben we wegens (D4):

dh(a, y) = dh(a, x) + dh(x, y) =: α + δ,

dh(b, y) = dh(b, x)− dh(x, y) =: β + δ.

Dus indien HR(a, x, b) = HR(a, y, b) ∈ ]−∞, 1[, hebben we dat

−sinh(dh(a, x))

sinh(dh(x, b))
= −sinh(dh(a, y))

sinh(dh(y, b))

of dus

0 =
sinh(α + δ)

sinh(β + δ)
− sinh(α)

sinh(β)
(11)

⇔ 0 = sinh(α + δ)sinh(β)− sinh(α)sinh(β + δ) (12)

⇔ 0 = (sinh(α)cosh(δ) + cosh(α)sinh(δ))sinh(β) (13)

−(sinh(β)cosh(δ) + cosh(β)sinh(δ))sinh(α) (14)

⇔ 0 = sinh(δ)(cosh(α)sinh(β)− cosh(β)sinh(α)) (15)

⇔ 0 = sinh(δ)sinh(β − α) (16)
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Bijgevolg is δ = 0 of α = β. Beide gevallen impliceren dat x = y.

In stap (13), (14) en (16) maakten we gebruik van de somformule,
die stelt dat: sinh(x± y) = sinh(x)cosh(y)± cosh(x)sinh(y).

Geval 3: HR(a, x, b) = HR(a, y, b) ∈ ]− 1, 0[.
In dit geval liggen x en y voor a. We mogen onderstellen dat x zich
tussen y en a bevindt. Waardoor met behulp van (D2) het verloop van
dit bewijs analoog is aan Geval 2.

Vervolgens gaan we over tot de bewijzen van de Stellingen van Menelaos en
Ceva.

Stelling 2.23 (Stelling van Menelaos). Zij a, b en c drie niet-collineaire
punten in D2 en zij a′ ∈ 〈b, c〉, b′ ∈ 〈c, a〉 en c′ ∈ 〈a, b〉. Dan geldt er dat:

a′, b′, c′collineair ⇐⇒ HR(a, c′, b)HR(b, a′, c)HR(c, b′, a) = −1.

Bewijs. ⇒: Ofwel bevindt één van de drie punten a′, b′ of c′ zich op de h-
driehoek abc en de andere twee buiten de h-driehoek (zie Figuur 9, links) ofwel
bevinden de 3 punten a′, b′ en c′ zich buiten de h-driehoek abc (zie Figuur
9, rechts). In beide gevallen volgt er uit Definitie 2.21 dat het product van
de deelverhoudingen negatief is. Waardoor het dus voldoende is te bewijzen
dat de absolute waarde van het product gelijk is aan 1.
De hyperbolische sinusregel geeft ons in beide gevallen:

sinh(dh(a, b′))

sinh(dh(a, c′))
=

sin(âc′b′)

sin(âb′c′)
in de h-driehoek ab’c’, (17)

sinh(dh(b, a′))

sinh(dh(b, c′))
=

sin(b̂a′c′)

sin(b̂a′c′)
in de h-driehoek bc’a’, (18)

sinh(dh(c, b′))

sinh(dh(c, a′))
=

sin(ĉa′b′)

sin(ĉb′a′)
in de h-driehoek ca’b’. (19)

Verder hebben we in het eerste geval ook dat sin(âc′b′) = sin(b̂c′a′) (over-

staande hoeken), sin(ĉa′b′) = sin(b̂a′c′) en sin(âb′c′) = sin(ĉb′a′), daar âb′c′

en ĉb′a′ suplementaire hoeken zijn. In het tweede geval, waar de 3 punten a′,
b′ en c′ zich buiten de h-driehoek bevinden, blijven deze gelijkheden gelden.
Enkel de verklaringen hiervoor zijn anders. Waardoor het vervolg van dit
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Figuur 9: Twee mogelijke gevallen Menelaos.

bewijs kan toegepast worden op beide gevallen.

Door (17), (18) en (19) verkrijgen we dan dat:

|HR(a, c′, b)HR(b, a′, c)HR(c, b′, a)| = |sinh(dh(a, c′))

sinh(dh(c′, b))

sinh(dh(b, a′))

sinh(dh(a′, c))

sinh(dh(c, b′))

sinh(dh(b′, a))
|

= |sin(âb′c′)

sin(âcb′)

sin(b̂c′a′)

sin(b̂a′c′)

sin(ĉa′b′)

sin(ĉb′a′)
|

= 1.

⇐: Gezien het product van de 3 deelverhoudingen negatief is, ligt er minstens
één van de punten a′, b′, c′ buiten de h-driehoek abc. We mogen onderstellen
dat dit punt a′ is. Als c′ zich op de h-rechte ab bevindt, snijdt de h-rechte
a′c′ de h-rechte ac, noem dit punt b′′. Passen we nu de stelling van Menelaos
(⇒) toe op de h-driehoek abc en de h-rechte door a′, c′ en b′′, verkrijgen we:

HR(a, c′, b)HR(b, a′, c)HR(c, b′′, a) = −1.

Samen met het gegeven

HR(a, c′, b)HR(b, a′, c)HR(c, b′, a) = −1,

volgt hieruit dat
HR(c, b′, a) = HR(c, b′′, a).
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Wegens Stelling 2.22 kunnen we hieruit concluderen dat b′ = b′′. Bijgevolg
zijn de de drie punten a′, b′ en c′ collineair en is de stelling van Menelaos
bewezen.

Stelling 2.24 (Stelling van Ceva). Zij a, b, en c drie niet-collineaire
punten in D2 en zij a′ ∈ 〈b, c〉, b′ ∈ 〈c, a〉 en c′ ∈ 〈a, b〉. Dan zijn de h-
rechten 〈a, a′〉, 〈b, b′〉 en 〈c, c′〉 concurrent als en slechts als

HR(a, c′, b)HR(b, a′, c)HR(c, b′, a) = 1.

Bewijs. ⇒: We noemen x het snijpunt van de drie h-rechten 〈a, a′〉, 〈b, b′〉 en
〈c, c′〉. We stellen vast dat er drie fundamenteel verschillende gevallen zijn,
afhankelijk van de positie van x t.o.v. een vast hoekpunt van de h-driehoek
abc. In Figuur 10 worden deze drie gevallen gëılustreerd in functie van het
hoekpunt a. We bewijzen het eerste geval (Figuur 10, Links). Passen we de

Figuur 10: De drie fundamenteel verschillende gevallen van Ceva.

Stelling van Menelaos toe op de h-driehoek aa′c en de h-rechte bxb′, krijgen
we dat

1 = |HR(a, x, a′)HR(a′, b, c)HR(c, b′, a)| (20)

⇔ 1 = | sinh(dh(a, x))

sinh(dh(x, a′))
(−sinh(dh(a′, b))

sinh(dh(b, c))
)
sinh(dh(c, b′))

sinh(dh(b′, a))
| (21)

⇔ 1 =
sinh(dh(a, x))

sinh(dh(x, a′))

sinh(dh(a′, b))

sinh(dh(b, c))

sinh(dh(c, b′))

sinh(dh(b′, a))
. (22)
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Ook kunnen we de Stelling van Menelaos toepassen op de h-driehoek aa′b en
de h-rechte cxc′:

1 = |HR(a, x, a′)HR(a′, c, b)HR(b, c′, a)| (23)

⇔ 1 = | sinh(dh(a, x))

sinh(dh(x, a′))

sinh(dh(a′, c))

sinh(dh(c, b))
(−1

sinh(dh(b, c′))

sinh(dh(c′, a))
)| (24)

⇔ 1 =
sinh(dh(a, x))

sinh(dh(x, a′))

sinh(dh(a′, c))

sinh(dh(c, b))

sinh(dh(b, c′))

sinh(dh(c′, a))
. (25)

Wanneer we nu vergelijking (22) delen door (25), bekomen we:

sinh(dh(a, c′))

sinh(dh(c′, b))

sinh(dh(b, a′))

sinh(dh(a′, c))

sinh(dh(c, b′))

sinh(dh(b′, a))
= 1.

Gezien in het geval dat we aanschouwen de drie punten a′, b′ en c′ zich op de
h-driehoek abc bevinden, en dus de hyperbolische deelverhoudingen positief
zijn, is bovenstaande vergelijking gelijkwaardig met:

HR(a, c′, b)HR(b, a′, c)HR(c, b′, a) = 1.

De bewijzen van de overige twee gevallen verlopen analoog. Hier dient enkel
het teken van de hyperbolische deelverhouding in rekening gebracht te wor-
den, maar gezien in beide gevallen twee van de punten a′, b′ en c′ zich buiten
de h-driehoek abc bevinden, is het product van de drie deelverhoudingen nog
steeds positief.

⇐: We bespreken de verschillende gevallen, zoals gëıllustreerd in Figuur 11,
van links naar rechts.

Geval 1: Indien c′ zich tussen a en b bevindt, snijdt de h-rechte cc′ de h-rechte
aa′, noem dit punt x. Ook snijden de h-rechten bx en ac, stel in b′′.
Passen we nu de stelling van Ceva (⇒) toe op de h-driehoek abc en
punt x, krijgen we dat:

HR(a, c′, b)HR(b, a′, c)HR(c, b′′, a) = 1.

Samen met het gegeven

HR(a, c′, b)HR(b, a′, c)HR(c, b′, a) = 1,

volgt hieruit dat
HR(c, b′, a) = HR(c, b′′, c).
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Figuur 11: Mogelijke gevallen van Ceva.

Wegens Stelling 2.22 kunnen we hieruit concluderen dat b′ = b′′ en zijn
de h-rechten 〈a, a′〉, 〈b, b′〉 en 〈c, c′〉 bijgevolg concurrent.

Het geval waarbij b′ zich tussen a en c bevindt, verloopt analoog.

Geval 2: Onderstel nu dat c′, respectievelijk b′ zich achter b, respectievelijk c
bevinden. Dan snijden de h-rechten bb′ en cc′ in een punt buiten de
h-driehoek abc, noem dit punt x. Bijgevolg snijdt de h-rechte ax de
h-rechte bc, stel dit punt a′′. Passen we opnieuw de stelling van Ceva
(⇒) toe op de h-driehoek abc en het punt x, krijgen we:

HR(a, c′, b)HR(b, a′′, c)HR(c, b′, a) = 1.

Samen met het gegeven

HR(a, c′, b)HR(b, a′, c)HR(c, b′, a) = 1,

volgt hieruit dat
HR(b, a′, c) = HR(b, a′′, c).

Wegens Stelling 2.22 kunnen we hieruit concluderen dat a′ = a′′ en zijn
de h-rechten 〈a, a′〉, 〈b, b′〉 en 〈c, c′〉 bijgevolg concurrent.

Geval 3: Onderstel dat c′, respectievelijk b′ zich achter b, respectievelijk a be-
vinden. Dan snijdt de h-rechte bb′ de h-driehoek c′bc, en dus snijden
de h-rechten bb′ en cc′ elkaar in een punt buiten de h-driehoek abc,
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noem dit punt x. Bijgevolg snijdt de h-rechte ax de h-rechte bc, stel
dit punt a′′. Opnieuw kunnen we de stelling van Ceva toepassen op de
h-driehoek abc en het punt x, we krijgen zo dat:

HR(a, c′, b)HR(b, a′′, c)HR(c, b′, a) = 1.

Samen met het gegeven

HR(a, c′, b)HR(b, a′, c)HR(c, b′, a) = 1,

volgt hieruit dat
HR(b, a′, c) = HR(b, a′′, c).

Wegens Stelling 2.22 kunnen we hieruit concluderen dat a′ = a′′ en zijn
de h-rechten 〈a, a′〉, 〈b, b′〉 en 〈c, c′〉 ook in dit geval concurrent.

Het geval waarbij c′ zich achter a en b′ zich achter c bevindt, verloopt
analoog.

Geval 4: Enkel het geval waarbij zowel b′ en c′ zich achter a bevinden dient nog
besproken te worden. In allle andere gevallen hebben we de stelling
reeds bewezen. Gezien gegeven is dat het product van de hyperboli-
sche deelverhoudingen positief is, wil dit zeggen dat a′ zich noodzakelijk
in de h-driehoek abc bevindt, daar zowel b′ als c′ zich reeds buiten de
h-driehoek bevinden en dus beiden een negatieve hyperbolische deel-
verhouding hebben. Bijgevolg snijden er minstens twee van de drie
h-rechten 〈a, a′〉, 〈b, b′〉 en 〈c, c′〉 elkaar in een punt.

Onderstel eerst dat de h-rechten bb′ en cc′ elkaar snijden in een punt
x, dat zich buiten de h-driehoek b′ac′ bevindt. Bijgevolg snijden de
h-rechten ax en bc elkaar, noem dit punt a′′. Opnieuw door de stelling
van Ceva (⇒) volgt uiteindelijk dat a′ = a′′, zodat de drie h-rechten
concurrent zijn.

Onderstel vervolgens dat de h-rechten bb′ en aa′ elkaar snijden in een
punt x. Gezien x en c zich langs weerzijden van de h-rechte ab bevin-
den, snijden de h-rechten cx en ab elkaar, noem dit punt c′′. Zoals we
hierboven reeds herhaaldelijke keren aangetoond hebben, volgt uit de
stelling van Ceva (⇒) dat a′ = a′′. Zodat ook in dt geval de h-rechten
〈a, a′〉, 〈b, b′〉 en 〈c, c′〉 concurrent zijn.

Het geval waar aa′ en cc′ elkaar snijden, verloopt analoog aan het vorige
geval.
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