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Løsningsforslag — Øving 2

3.2.6 Vi definerer at tre punkt A,B,C på en storsirkel på S2 tilfredsstiller A∗B∗C dersom
s(A,C) = s(A,B)+s(B,C). Metrikken s er definert i eksempel 3.2.12 ved at s(A,C)
er lengden av den korteste delbuen mellom punktene A og C langs storsirkelen som
A og C bestemmer. Oppgaven sier at vi definerer AC som vanlig; det vil si at vi
bruker definisjon 3.2.4, og vi får da at

AC = {A,C} ∪ {B|A ∗B ∗ C} = {A,C} ∪ {B ∈
←→
AC|s(A,C) = s(A,B) + s(B,C)},

der B ∈
←→
AC betyr at B ligger på storsirkelen bestemt av A og C.

a) Dersom A og C ikke er antipodale, følger det fra definisjonen over at AC er
den korteste delbuen mellom punktene A og C langs storsirkelen som A og C
bestemmer. La oss begrunne dette. At s(A,C) = s(A,B) + s(B,C) betyr av
definisjonen av s følgende: lengden av korteste delbue mellom A og C er lik
summen av lengdene av korteste delbue mellom A og B og mellom B og C. Det
bør være klart at dette gjelder hvis og bare hvis B ligger på korteste delbue
mellom A og C. Se også figur 1.

Figur 1: Figuren viser linjestykket mellom A og C når A og C ikke er antipodale.

b) Dersom A og C er antipodale er s(A,C) = π per definisjon, siden A og C ikke
bestemmer en entydig storsirkel. I dette tilfellet er AC hele sfæren S2: hvis vi
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plukker et vilkårlig punkt B på sfæren vil A,B,C ligge på en felles storsirkel,
og det er klart at π = s(A,B) + s(B,C).

3.3 4 a) Vi må vise at modellen tilfredsstiller alle punktene i aksiom 3.3.2. Vi tolker
her storsirkel som linje, og halvsfære som halvplan. Det er klart at en storsirkel l
deler sfæren i to halvsfærer H1 og H2, og at disse to halvsfærene er ikke-tomme
og disjunkte (altså ikke har noen felles punkt).
H1 og H2 er konvekse: Anta at A og B ligger i halvsfæren H1. Vi må vise
at AB ⊂ H1. Siden A og B ligger i samme halvsfære, kan vi umulig ha at A
og B er antipodale. Derfor kan vi bruke resultatet fra 3.2.6 a), nemlig at AB
er den korteste delbuen mellom punktene A og B langs storsirkelen som A og
B bestemmer. Denne delbuen ligger åpenbart i H1, og dermed er H1 konveks.
Samme bevis gir at H2 er konveks.
Hvis A ∈ H1, B ∈ H2 er AB ∩ l 6= ∅: Hvis A og B er antipodale, er AB = S2.
Da vil AB skjære l i alle punktene på l, altså AB∩ l = l. Spesielt er AB∩ l 6= ∅.
Hvis A og B ikke er antipodale, er AB den korteste delbuen mellom punktene
A og B langs storsirkelen som A og B bestemmer. Denne delbuen vil skjære l,
så AB ∩ l 6= ∅.
Oppgaven er oppsummert i figur 2.

Figur 2: Figuren viser den horisontale storsirkelen l og de to halvsfærene H1 og H2 som l
deler planet i. Vi ser at dersom D og E ligger i motsatt halvsfære, vil linjestykket mellom
dem skjære l. Linjestykket mellom to punkt F og G i samme halvsfære vil ikke skjære l.

b) Vi vet at A ∗ B ∗ C hvis og bare hvis A,B,C ligger på samme storsirkel og
s(A,C) = s(A,B) + s(B,C). La l være storsirkelen bestemt av A og B. Litt
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uformelt kan vi si at s(A,C) = s(A,B) + s(B,C) dersom korteste vei fra A til
C på storsirkelen l går via B. Det skjer når C ligger på den halve storsirkelen
bestemt av A og B – se figuren. Merk at både A og dets antipodale punkt D
ligger på strålen. Se figur 3.

Figur 3: Figuren viser strålen fra A til B. Merk at både A og det antipodale punktet D
ligger på strålen.

c) Nei, teorem 3.3.9 holder ikke her. Hvis vi lar D være antipodalpunktet til A,
ligger D på strålen

−−→
AB av forrige deloppgave. Men B og D ligger ikke på samme

side av l – D ligger faktisk på l – se figur 4.

3.4 1 La A,B,C være tre punkt som ikke ligger på linje. Vi skal finne et punkt D som
ligger i det indre av ∠BAC slik at µ(∠BAD) = µ(∠DAC). La HC være halvplanet
bestemt av linje

←→
AB og punktet C.

Av del 3 av gradskivepostulatet (aksiom 3.4.1) finnes det en unik stråle
−−→
AD slik at

D ligger i HC og µ(∠BAD) = µ(∠BAC)
2 . Siden µ(∠BAD) < µ(∠BAC), gir teorem

3.4.5 at
−−→
AD ligger mellom strålene

−−→
AB og

−→
AC, som per definisjon betyr at D ligger

i det indre av ∠BAC. Av del 4 av gradskivepostulatet (vinkeladdisjonspostulatet) er

µ(∠BAC) = µ(∠BAD) + µ(∠DAC),

og siden µ(∠BAD) = µ(∠BAC)
2 per konstruksjon må µ(∠BAD) = µ(∠DAC) =

µ(∠BAC)
2 .

Siden strålen
−−→
AD var unik av del 3 av gradskivepostulatet, har vi også vist unikhets-

delen av utsagnet.
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Figur 4: Figuren viser en horisontal storsirkel gjennom punktet A, samt et punkt B som
ligger utenfor storsirkelen. Vi ser at både

−−→
AB og storsirkelen inneholder det antipodale

punktet D.

3.4 2 a) Vi må vise at f er injektiv (også kjent som én-til-én) og surjektiv (også kjent
som på).
f er surjektiv: La c ∈ (0, 180) være gitt. Av del 3 av gradskivepostulatet finnes
en stråle

−→
AE slik at E ∈ H og µ(∠BAE) = c. Med andre ord er f(∠BAE) = c,

og dermed er f på.
f er injektiv: Anta at µ(∠BAD) = µ(∠BAE) for ∠BAD,∠BAE ∈ A. For
ethvert tall r ∈ (0, 180) sier del 3 av gradskivepostulatet at det finnes en unik
stråle

−→
AE slik at µ(∠BAE) = r, og unikhetsdelen gir oss at

−→
AE =

−−→
AD, siden

µ(∠BAD) = µ(∠BAE). Da vi har definert en vinkel som unionen av to stråler,
får vi får vi at

∠BAE =
−−→
AB ∪

−→
AE =

−−→
AB ∪

−−→
AD = ∠BAD,

som viser at f er injektiv.

b) Av teorem 3.4.5 vet vi at
−→
AF ligger mellom

−−→
AB og

←→
AE hvis og bare hvis

µ(∠BAF ) < µ(∠BAE). Men vi har definert f(∠BAF ) = µ(∠BAF ) og f(∠BAE) =
µ(∠BAE).
Derfor har vi µ(∠BAF ) < µ(∠BAE) hvis og bare hvis f(∠BAF ) < f(∠BAE),
som beviser utsagnet1.

1Utsagnet i oppgaven inkluderer også at f(∠BAF ) > 0, men dette er åpenbart alltid sant av gradskive-
postulatet
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Figur 5: Figur av konstruksjonen i oppgave 3.4 1.

3.5.1 At m ⊥ l betyr per definisjon at det finnes A som ligger på både l og m og punkt
B ∈ l og c ∈ m slik at µ(∠BAC) = 90. Ved hjelp av linjalpostulatet kan vi finne et
punkt D på l og et punkt E på m slik at D ∗A ∗B og E ∗A ∗C 2. Da er

−−→
AB og

−−→
AD

motsatte stråler, så teorem 3.5.5 gir at

µ(∠BAC) + µ(∠CAD) = 180.

Siden vi vet at µ(∠BAC) = 90 , må µ(∠CAD) = 90. Helt tilsvarende kan man vise
at µ(∠DAE) = µ(∠EAB) = 90, slik at de fire strålene

−−→
AB,

−→
AC,
−−→
AD og

−→
AE står

vinkelrett på hverandre.

3.5 5 Vi skriver først utsagnet på "hvis-så form:
Hvis to vinkler ∠BAC og ∠DAE er slik at

−−→
AB og

−→
AE er motsatte stråler og

−→
AC og−−→

AD er motsatte stråler, så er µ(∠BAC) = µ(∠DAE)3.
Siden

−−→
AB og

−→
AE er motsatte stråler, gir teorem 3.5.5 at

µ(∠BAC) + µ(∠CAE) = 180. (1)

Siden
−→
AC og

−−→
AD er motsatte stråler, gir teorem 3.5.5 at

µ(∠CAE) + µ(∠DAE) = 180. (2)

Hvis vi tar ligning (1) minus ligning (2), får vi at

µ(∠BAC)− µ(∠DAE) = 0,

som åpenbart gir µ(∠BAC) = µ(∠DAE) som vi skulle vise.
2For eksempel kan vi la f : l → R være en koordinatfunksjon slik at f(A) = 0 og f(B) > 0 (teorem

3.2.16), og vi finner et unikt punkt D ∈ l slik at f(D) = −1 siden f er på. Av teorem 3.2.17 er da D∗A∗B.
Tilsvarende finner vi E.

3I definisjonen av vertikalt par kan vi også ha at
−→
AB og

−−→
AD er motsatte stråler og

−→
AC og

−→
AE er

motsatte stråler. Beviset blir helt likt i dette tilfellet.

3. februar 2018 Side 5 av 7



Løsningsforslag — Øving 2

Figur 6: Situasjonen i oppgave 3.5 5. Vi skal vise at de markerte vinklene faktisk er like.

3.5 6 En måte å vise dette resultatet er faktisk å bruke teorem 3.5.13, altså det teoremet
som resultatet er en form for motsats til. La A,B,C,D,E være som i oppgaven, se
også figuren. Vi skal vise at E ∈

←→
DB, som vil følge av at vi viser at

−−→
BD og

−−→
BE er

motsatte stråler. La F være et punkt på
←→
DB slik at F ∗B ∗D – et slikt punkt finnes

av linjalpostulatet som vi viste i fotnote 2. Siden
−−→
BD og

−−→
BF er motsatte stråler, kan

vi bruke teorem 3.5.13 til å konkludere at µ(∠DBC) = µ(∠ABF ). Samtidig antar
vi at µ(∠DBC) = µ(∠ABE), så vi har at

µ(∠ABE) = µ(∠ABF ).

Av konstruksjonen ligger E og F på samme side av
←→
AB. Resultatet følger nå av

unikhetsdelen av del 3 av gradskivepostulatet: siden µ(∠ABE) = µ(∠ABF ) og E
og F ligger på samme side av

←→
AB, må

−−→
BE =

−−→
BF .

Hvis vi nå erindrer at vi konstruerte
−−→
BF slik at

−−→
BF og

−−→
BD er motsatte stråler, kan

vi konkludere at
−−→
BE og

−−→
BD er motsatte stråler, som var det vi skulle vise.

3. februar 2018 Side 6 av 7



Løsningsforslag — Øving 2

Figur 7: Figur til oppgave 3.5 6. Punktene A,B,C,D,E er gitt i oppgaven. I løsningen kon-
struerer vi F slik at F ligger på linja

←→
BD. Av konstruksjonen blir µ(∠ABF ) = µ(∠ABE),

og vi bruker gradskivepostulatet til å konkludere med at
−−→
BF =

−−→
BE, noe som er ganske

åpenbart fra figuren!
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