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Oppgave 1.

a) Forklar kort hva som karakteriserer en Möbiustransformasjon av parabolsk, hyperbolsk
eller elliptisk type.

b) Klassifiser disse Möbiustransformasjonene etter type

f(z) =
4z − 3

2z − 1
, f(z) =

−2z − 3

3z + 4

c) Hvordan ser en normert g ∈ Möb+(D) ut?

Vi sier at en slik g er av hyperbolsk type hvis GgG−1 ∈ Möb+(H) er det, der G : D ≈→ H
er en isometri. Finn betingelser p̊a koeffisientene for at g skal være av hyperbolsk type.

Oppgave 2. Hvis z1, z2 og z3 er tre distinkte punkter i C̄, s̊a fins en entydig kompleks,
lineær brøktransformasjon f slik at

f(z1) = 0, f(z2) =∞ og f(z3) = 1

a) Skriv opp formlene for f . (Du trenger ikke disse formlene i resten av oppgaven.)

Vi skriver n̊a f(z) = [z, z1, z2, z3].

b) Vis at [z, z1, z2, z3] ∈ R̄ hvis og bare hvis z, z1, z2 og z3 ligger p̊a en sirkel i C̄.

c) Vis at hvis g er en lineær brøktransformasjon, s̊a er [z, z1, z2, z3] = [g(z), g(z1), g(z2), g(z3)].

Oppgave 3. La z1 = a1+ib og z2 = a2+ib være to punkter i H med samme imaginærverdi.
Finn den hyperbolske buelengden av det Euklidske rette linjestykket mellom z1 og z2, og vis
at dette er lengre enn det hyperbolske segmentet fra z1 til z2.

Oppgave 4. La T være en asymptotisk firkant med ett hjørne med vinkel α i D og tre
hjørner i det uendelig fjerne (randsirkelen til D).

a) Finn en formel for arealet til T og vis at arealet bare avhenger av α.

b) Bestemmer α firkanten T opp til kongruens? Begrunn svaret.
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