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Øvelser ti l kap. I, § 1. 

1. I en babylonsk ma tematisk teks t behandles fØlgende opgave: 

En retvinklet trekant, hvis ene katet b er givet, skal ved 

et til denne parallelt liniestykke, hvis længde betegnes 

med x, deles i et trapez og en retvinklet trekant således, 

at disses arealer A1 og A2 har en given differens D = A1 - A2 , 

og at de stykker Y1 og Y2' hvori den anden katet deles, har 

en given differens d = Y2-Y1' Der er givet talværdier for 

b, D og d, og de ubekendte x'Y1 'Y2,A1,A2 udregnes svarende til 

fØlgende formler: 

D 
- Cl ' 

D , 

A1 = t(b + x)Y1' A
2 

= 1 xy "2 2' 

UndersØg om lØsningen er lmrrekt. 

2. Ved et pythagoreisk talsæt forstås et sæt (a,b,c) af posi-

tive hele tal, som tilfredsstiller ligningen a2+b2 = 2 c • 

Et sådant sæt siges at være primitivt, hvis tallene a,b,c 

har stØrste fælles divisor 1. De har da to og to stØrste 

fælles divisor 1, og et af tallene a,b er lige. Bevis dette. 

Vis, at hvert talsæt af formen 

222 2 (2uv, u -v ,u +v ), 

hvor u og v < u er positive hele tal, som har stØrste fælles 

divisor 1 og ulige sum, er et primitivt pythagoreisk talsæt. 

Vis, at hvert primitivt pythagoreisk talsæt kan fremstilles 

på denne måde. Angiv alle pythagoreiske talsæt samt alle 

par (x,y) af positive rationale tal, som tilfredsstiller 

ligningen x2 +y2 .'= 1. 
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3. Der er givet et linie stykke AB. Man skal ved konstruktion 

bestemme et punkt p på AB, således at rektanglet med 

siderne AF og BP er lig med (døv.s. har samme areal som) 

et givet kvadrat q. (Begynd med at konstruere et kvadrat 

som lagt ti l q giver samme areal som kvadratet med siden 

i ABø ) 

LØs den tilsvarende opgave, når det forlanges, at P deler 

AB udvendigt. 

Angiv lØsningsbetingelserne i begge tilfælde og gØr rede 

for, at det drejer sig om konstruktive lØsninger af vil

kårlige andengradsligninger med mindst een positiv rod. 
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§ 2. Euklids EI~ment~r. 

Uddrag af Thyra Eibes oversættelse (1897-1912) 

af J.L. Heibergs græske udgave (1883). 

r. 

,;Qefini tion,§).1:' 

I. Et Punkt er det, som ikke kan deles. 

2. En Linie er en Længde uden Bredde. 

3. En Linies Grænser ere Punkter. 

4. En ret Linie er en Linie, som ligger lige mellem Punkterne 

på den. 

5. En Flade er det, som kun har Længde og Bredde. 

6. En Flades grænser ere Linier. 

7. En plan Flade er en Flade, som ligger lige mellem de rette 

Linier i den. 

8. En plan Vinkel er Heldningen mellem to Linier, som ligge i 

samme ~lan, have et Punkt fælles og ikke ligge på ret Linie. 

9. Naar de Linier, der indeslutte Vinkelen ere rette, kaldes 

Vinkelen retlinet. 

10. Naar en ret Linie er oprejst paa en anden, saa at de ved Siden 

af hinanden liggende Vinkler blive ligestore, er enhver af de 

ligestore Vinkler ret; og den Linie~ der er oprejst på den anden, 

kaldes lodret paa den anden. 

11. En stump Vinkel er en, som er større end en ret. 

12. En spids Vinkel er en, som er mindre end en ret. 

13. Omkreds er Grænsen for noget. 

14. En Figur er det, som indesluttes af en eller flere Omkredse. 

154 En Cirkel er en plan Figur, indesluttet af een saadan Linie 

(som kaldes Periferien), at alle de rette Linier, der kunne 
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drages ud til den fra eet indenfor Figuren liggende Punkt, ere 

indbyrdes ligestore. 

16. Dette Punkt kaldes Centrum i Cirkelen. 

17. En Diameter i Cirkelen er en ret Linie, trukken gennem Cen-

trum og begrænset til begge Sider af Cirkelperiferien; den hal-

verer ogsaa Cirkelen. 

18. En Halvcirkel er en Figur, som indesluttes af en Diameter 

og den af Diameteren afskaarne Periferi. Halvcirkelens Centrum er 

det samme som Cirkelens. 

19. Retlinede Figurer ere saadanne, som indesluttes af rette 

Linier: tresidede, som indesluttes af tre, firsidede af fire, 

flersidede af flere end fire rette Linier. 

20. M tresidede Figurer kaldes den, der har alle tre Sider 

ligestore, en ligesidet, den som kun har to Sider ligestore, en 

ligebenet, og den, som har alle tre Sider uligestore, en skæv 

Trekant. 

21. Af tresidede Figurer kaldes endvidere den, som har en ret 

Vinkel, en retvinklet, den, som har en stump Vinkel 7 en stump

vinklet, den som har alle tre Vinkler spidse, en spidsvinklet 

Trekant. 

22. Af firsidede Figurer kaldes den, som baade er ligesidet og 

retvinklet, et Kvadrat, den som er retvinklet, men ikke ligesidet, 

et Rektangel, den som er ligesidet, men ikke retvinklet, en Rhombe, 

den som har baade modstaaende Sider og Vinkler ligestore, men 

hverken er ligesidet eller retvinklet, en Rhomboide; de øvrige 

Firsider kunne kaldes Trapezer. 

23. Parallele ere de rette Linier, som ligge i samme Plan p og 

naar de forlænges ubegrænset til begge Sider, ikke mødes til nogen 

af Siderne. 
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Forudsætninger. 

Lad det være forudsat: 

I. At man kan trække en ret Linie fra et hvilketsomhelst 

Punkt til et hvilketsomhelst Punkt. 

2. At man kan forlænge en begrænset ret Linie i ret Linie 

ud i eet. 

3. At man kan tegne en Cirkel med et hvilketsomhelst Centrum 

og en hvilkensomhelst Radius. 

4. At alle rette Vinkler ere ligestore. 

5. At, naar en ret Linie skærer to rette Linier, og de ind

vendige Vinkler paa samme Side ere mindre end to rette, saa mødes 

de to Linier, naar de forlænges ubegrænset, paa den Side, hvor 

de to Vinkler ligge, der ere mindre end to rette. 

~I:J.indeligG Begreber.-. 

I. Størrelser, som ere ligestore med den samme, ere indbyrdes 

ligestore. 

2. Naar ligestore Størrelser lægges til ligestore Størrelser, 

ere Summerne ligestore. 

3. Naar ligestore Størrelser trækkes fra ligestore Størrelser, 

ere Resterne ligestore. 

4. Størrelser, der kunne dække hverandre, ere indbyrdes 

ligestore 8 

5. Det hele er større end en Del af det. 
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1. 

At konstruere en ligesid~Trekant paa en given begræns~~ __ 

ret Linie. 

\ , 

Lad AB Være den givne begrænsede rette Linie. Man skal da 

konstruere en ligesidet Trekant paa den rette Linie AB. 

Lad Cirkel BCD være tegnet med A som Centrum og AB som Radius 

og tillige Cirkel ACE med B som Centrum og BA som Radius, og 

lad de rette Linier CA og CB være dragne fra Cirklernes Skærings-

punkt C til Punkterne A og B. 

Da nu Punkt A er Centrum i Cirkel CDB, er AC = AB. Da end

videre Punkt B er CentrvÆ i Cirkel CAE, er BC = BA. Men det blev 

ogsaa bevist, at CA er lig AB. Altsaa er baade CA og CB lig AB. 

Men Størrelser, der er ligestore med den samme Størrelse, ere ind

byrdes ligestore. Altså er CA = CB. Altsaa ere de tre rette Linier 

CA, AB og BC indbyrdes ligestore. 

Altså er ABC ligesidet, og den er konstrueret paa den 

givne begrænsede rette Linie AB; hvilket skulde gøres. 

2. 

Ud fra et givet Punkt at afsætte en ret Linie lig en given 

ret Linie. 

Lad A være det givne Punkt og BC den givne rette Linie. Man 

skal da ud fra det givne Punkt A afsætte en ret Linie lig den 

den givne rette Linie BC. 

Lad nemlig en ret IJinie AB være dragen fra Punkt A til Punkt 

B, lad der paa den være konstrueret en ligesidet Trekant DAB, lad 

de rette Linier AE og BF være afsatte i Forlængelse af DA og DB, 
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lad Cirkel CGH være tegnet med B som Centrum og BC som Radius, 

og lad Cirkel GIK være tegnet med D som Centrum og DG som Radius. 

Da nu Punkt B er Centrum i Cirkel CGH, er BC = BG. Da end

videre Punkt D er Centrum i Cirkel GIK, er DK = DG; og paa dem 

ere Stykkerne DA og DB ligestore; 

altså er Resten AK lig Resten bevist, at 

BC er lig BG~ Altsaa er baade AK og BC lig BG. Men Størrelser, 

som er ligestore med den samme Størrelse, ere indbyrdes ligestore. 

Altsaa er AK = BC. 

Altsaa er der ud fra det givne Punkt A afsat en ret Linie 

AK lig den givne rette Linie BC; h. s. g. 

3. 

Paa den største af to givne uligestore rette Linier at ------- ------_ .. _"~--~-~----_.-~-
afskære en~_r~~ini~~ig den min9-3lt_:. 

Lad AB og C være de to givne uligestore rette Linier, og 

lad AB være den største af dem. Man skal da paa den største AB 

afskære en ret Linie lig den mindste C. 

Lad AD være afsat ud fra Punkt A lig den givne rette Line C, 

og Cirkel DEF være tegnet med .. A som Centrum og AD som Radius. 

j/' ------f\ 
! I .. A,I \ t: 

F i /----' ---- F, 

\ / / ~ 
, I \X , ...... /' 
]) -._-

Da nu Punkt A er Centrum i Cirkel DEF, er AE = AD. Men C 

er ogsaa lig AD •. Al tsaa er baade AE og C lig AD. Altså er .AE = a" 
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Altså er der på den største AB af to givne uligestore rette 

Linier AB og C afskaaret AE lig den mindste Cj h. s~ g. 

4. 

Naar to Trekante~ye t9 _Sider parvis ligestore og .. d~ 

Vinkler, der inCLesluttes af de lig~store rette Linier:} ligestor_e, 

saa ville de ogsaa have_ GrundlinieX'he ligestore, og Trekanterne_ 

~~l~e være ligestor~og de ø~~ge Vinklffir~ Overfo! hvilke de 

~~gest?re S~er lig;~e, Vill.e være parvis li~gestore.~_ 

Lad ABC og DEF være to Trekanter? hvor de to Sider AB og AC 

parvis ere lig de to Sider DE og DF, nemlig AB = DE og AC = DF, 

og hvor L BAC er lig L. EDF. Jeg siger da: at Grundlinie BC vil 

være lig Grundlinie EF, at A ABC vil være lig /.S DEF; og at. de 

øvrige Vinkler, overfor hvilke de ligestore Sider ligge, 'vi"l:1-e 

være parvis ligestore ,L ABC = .L DEF og t!. ACB = L DFE. 

______ \,A ~.\-D .----/ \ 

-----~ \. .~. \ 
"l:N .. --- \ r ,_ .... --- ' _. 
_'.J ..L. ____ ~_____ . l,. t.. ~>:::=:::::::=:.- ... ~ .. ~~ I~ 

Naar nemlig ..6 ABC lægges paa .d DEF, idet Punkt A anbringes 

i Punkt D og den rette Linie AB paa den rette Linie DE, saa vil 

Punkt B træffe i E, fordi AB er lig DE. Men naar AB dækker DE, 

saa vil den rette Linie AC falde paa den rette Linie DF, fordi 

L BAC er lig ,~EDF. Følgelig vil her Punkt C træffe i Punkt F, 

fordi AC er lig DF ~ Men B traf j o. i E; følgelig vil Grundlinie 

BC dække Grundlinie EF. Thi hvis Grundlinie BC ikke dækker EF, 

naar B træffer i E og C i F, saa ville to rette Linier indeslutte 

et Rum; og det er umuligt. Altsaa vil Grundlinie BC dække EF og 

være lig med den. Følgelig vil hele L1 ABC dække hele j DEF og 

være lig med den; og de øvrige Vinkler ville dække de øvrige 

Vinkler og være lig med dem, L ABC = L DEF og L ACB = L DFE. 

Altså: naar to Trekanter have to Sider parvis ligestore og 
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og de Vinkler, der indesluttes af de ligestore rette Linier, 

ligestore, saa ville de også have Grundlinierne ligestore, og 

Trekanterhe ville være ligestore, og de øvrige Vinkler, overfor 

hvilke de ligestore Sider ligge, ville være parvis ligestore, 

hvilket skulde bevises • 

• • • • • • • • • • • • • • • 
28. 

Naar ~n ret Linie skærer to rette Linier, og den udvendige 

Vinkel er ltg den ihdv~~di~e og mods~a~ende paa ~~e Sid~~ ell~~ 

de indvertdige Vink}-~r tilsammen ere l-.?:~ to rette, ville de rette 

Linier~~paral~ 

Lad nemlig den rette Linie EF skære de to rette Linier AB 

og CD, og lad den udvendige Vinkel EGB være lig den indvendige 

og modstaaende Vinkel GHD, eller de indvendige Vinkler på samme 

Side BGH og GHD tilsammen være lig to rette. Jeg siger da, at AB 

er parallel med CD J 

Thi da L EGB er lig L GHD, og L EGB er lig L AGH, saa er 

LAGR = ~ " 

A ~--_'\~~::\......_-------"- 9 

L GHD. 

C ___ ~ __ '_~_ ... H,-,-; _____ D 

~f 
Og de ere Vekselvinkler. Altså er AB parallel med CD. 

Da endvidere ....::, BGH + L GHD er lig to rette, og L. AGH + L BGH 

også er lig to rette, saa er L BGH + L.. GHD = L AGH .f- LBGH. Lad 

den fælles Vinkel BGH være trwcken fra, saa er Resten LAGH lig 

Resten L GHD. Og de ere Vekselvinkler. Altså er AB parallel med 

CD. 

Altsaa: naar en ret Linie skærer to rette Linier, og den 

udvendige Vinkel er lig den indvendige og modstaaende paa samme 

Side, eller de indvendige Vinkler paa SaIT~e Side tilsammen ere 
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lig to rette, ville de rette Linier være parallele; h. s. b4 

29. 

Naar en ret Lihie skærer par9-1lele rette Linie:r:'_L_~~ Velcs~!

vinkl~rne ~igestor~J d~n udvendi$e Vinkel er ~ig den_indvendige 

o~ modstaaende, og de indvend~ge Yinkler paa samme Side ere 

tilsammen lig to r?tt~. 

Lad nemlig den rette Linie EF skære de parallel e rette 

tihier AB og CD. Jeg siger da, at Vekselvinklerne AGH og GHD ere 

ligestore, at den udvendige Vinkel EGB er lig den indvendige og 

modstaaende Vinkel GHD, og at de indvendige Vinkler paa samme 

Side BGH og GHD tilsammen ere lig to rette. 

Thi hvis L. AGH og / GHD ere uligestore , er en af dem 

størst. Lad LAGH være størst, og lad LBGH være lagt til dem 

begge, saa er L AGH + L BGH st ørre end L:BGH + L GHD. Men L AGH 

+ 4,BGH er lig to rette. Altsaa er LBGH + LGHD mindre end to 

rette. Men rette Linier mødes, naar de forlænges ubegrænset fra 

Vinkler, der tilsammen ere mindre end to rette. Altså ville AB 

og CD mødes, naar de forlænges ubegrænset. Men de mødes ikke, 

fordi det er givet, at de ere parallele. Altså er .L AGH og L GHD 

ikke uligestore. Altsaa er L AGH = LGHD. Men L AGH er lig LEGB. 

Altså LEGB = / Gh'TI. Lad nu /BGH være lagt til dem begge, saa 

er LEGB + L. BGH = LBGH + L GHD. Men LEGB + L BGH er lig to 

rette. 

rette. 

Altsaa: naar en ret Linie skærer parallele rette Linier, 

ere Vekselvinklerne ligestore, den udvendige Vinkel er lig den 
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indvendige og mbdstaaende, og de indvendige Vi~kler paa samme 

Side ere tilsammen lig to rette; 
, .................................. 4., 

V. 

I. En mindre Størrelse er Del af en større, naar den maaler 

den større. 

2. En større er Mangefold af en mindl'e,naar den maales af 

d~m mindre. 

3. Forhold er en vis storhedsrelatlon mellem to ensartede 

Størrelser. 

4. StØrrelser siges have et Forhbld til h1nanden 9 naar de 

ved at mangfoldiggøres kUnne overgaa hinanden. 

5. Størrelser siges at være i GaWÆe Forhold: den første til 

den anden som den tredie til den fjerde, :-:laar samme, men vil-o 

kaarlige Mangefold af den første og tredje enten begge to hver 

for sig er større end, eller begge to hver for sig er lig med, 

eller begge to hver for sig er mindre end henholdsvis samme, men 

vilkaarlige Mangefold af den anden og fjerde. 

6. Lad Størrelser, der have samme Forhold, hedde proportio-

nale. 

7. Naar af de ens Mangefold den førstes JVlangefold er større 

end den andens Mangefold, mens den tredjes Mangefold ikke er 

større end den fjerdes Mangefold, saa siges den første at have 

et større Forhold til den anden end den tredje til den fjerde. 

8. Til Proportionalitet hører mindst tre Led. 

9. Naar tre Størrelser er proportionale t siges den første 

at have et dobbelt saa stort Forhold til den tredje som til den 

anden. 
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I. 

Naar et hvilketsomhelst Antal Størrelser hver for sig er 

samme Mangefold af hver sin af et ligesaa stort Antal andre 

Størrelser" saa vil Summen af alle de første Størrelser væ!~~ ___ " 

ligesaa stort Mangefold af Summen af alle de andr~, som een af 

de første af sin tilsvarende. 

2. 

Naar første Størrelse' er samme Mangefold af anden som 

tredje af fjerde, og desuden femte er s~e Mangefold af anden 

s~ sjette af fjerde, saa vil første og femte adderede være samme 

Mangefold af anden som tredje og sjette adderede af fjerde. 

3. 

Naar første Størrelse er samme Mangefold af anden som 
---

tredje af fjerde, og der tages samme Mangefold af baade første 

og tredje, saa vil ogsaa, ligeligt, hvert af de tagne Mangefol~ 

være samme Mangefold af henholdsvis anden og fjerde. 

4. 

Naar første Størrelse har samme Forhold til anden som -----------------------------.. __ .. 
!:edje til fjerde, vil samme, men vilkaarlige Mangefold af første 

og tredje have samme Forhold til henholdsvis samme, men vilkaar-

lige Mangefold af anden og fjerde. 

5. 

Naar en Størrelse er samme Mangefold af en anden Størrelse 

som et Stykke af den af et Stykke af den anden, saa vil Resten 

af den være samme Mangefold af Resten af den anden, som hele 

Størrelsen af hele den anden. 
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6. 

Naar to Størrelser ere samme Mangefold af to andre Stør

!else~! og Stykker "af dem ere samme Man~efold a~ de_samme t~. 

andre, saa ere Res~erne enten lig med de samme to andre eller 

samme M~gefold af dem. 

7. 

~igestore Størrelser have samme Forhold til samme Størrelse; 

~~_samme Størrelse har samme Forhold til ligestore ?tørrelser •. 

Lad A og B være ligestore Størrelser og C en anden vilkaar

lig Størrelse. Jeg siger da, at hver af StørrelseXhe Å og B har 

samme Forhold til C, og at C har samme Forhold til hver af Stør

relserne A og B. 

Lad der nemlig være taget samme Mangefold D og E af A og B 

og et andet vilkaarligt Mangefold F af C. 

Da nu D er samme Mangefold af A som E af B, og A er lig B, 

saa er D = E. Og F er et andet vilkaarligt Mangefold. Hvis saa 

D er F, er også E F. Men D og E ere samme Mangefold af A 

og B, og F er et andet vilkaarligt Mangefold af C. Altsaa er 

A/a = B/C. 

Jeg siger saa, at C har samme Forhold til hver af Størrel

serne A og B. 

Naar nemlig de samme Konstruktioner ere udførte, ville vi 

paa samme Maade kunne bevise, at D er lig E. Og F er en anden 

Størrelse. Hvis saa F er D, er ogsaa F E. Men F er et 

Mangefold af C, og D og E ere andre vilkaarlige samme Mangefold 

af A og B. Altså er CiA = C/B. 

Altsaa: ligestore Størrelser have samme Forhold til samme 

Størrelse, og samme Størrelse har samme Forhold tilligestore 

Størrelser. 
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F ølge sætni~~. 

Heraf fremgaar, at naar Størrelser ere proportionale, saa 

villa de ogsaa være omvendt proportionale; h. s. b. 

8. 

Af to uligestore Størrelser har den største et større For

hold til samme Størrelse end den ~indste; og samme Størrel~~ har 

et større Forhold til den mindste end til den største. 

9. 

Størrelser, som~ave samme Forhold til samme Størrelse, ere 

ligestore; og Størrelser, til hvilke samme Størrelse har samme 

Forhold, ere li~estore. 

10. 

~StøJ;:relser, som have et Forhold til samme Stø~relse! 

er den størst! som har det største Forhold; og den er min~st, 

til hvilken samme Størrelse har det største Forhold. 

11 • 

FJ2rhold, der er~_lig med samme Forhold, ere in~byrdes 

ligestore .. 

Lad nemlig A/B være lig e/D og e/D være lig E/F. Jeg siger 

da: A/B = E/F. 

Lad der nemlig være taget sacme Mangefold G, H og K af 

A, C og E og andre vilkaarlige samme Mangefold L, M og N af B, 

D og F. 

Da nu A/B er lig e/D, og der er taget samme Mangefold G og 

H af A og e og andre vilkaarlige samme Mangefold L og M af 
A .... _-~-----I 
.1h--....-t 
<i- 1r--------,!-----1 

.LI * 

(1----; 
.TJI-! ~~ 
HI j .- ~ 

I t{~ l' _ .. - - i 

Et-
F f--', 
K 1--4-----i 
Ni I 
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> B og D, saa hvis G er 'L, er ogsaa H ~ M. Da endvidere e/D 
.( 

er lig E/F, og der er taget samme Mangefold H og K af e og E og 

andre vilkaarlige samme Mangefold r~ og N af D og F, saa hvis 

H er ~ M, er 
<:-

Følgelig hvis 

ogsaa K ~ .r::. 

G er ~ L, 

N. Men hvis H er ~ M, 

er ogsaa K .~ N. Men G 
<: 

;;. 
er ogsaa G Z 1. 

og K ere samme 

Mangefold af A og E, og L og N andre vilkaarlige samme Mangefold 

af B og F. Altsaa er A/B = E/F. 

Altsaa: Forhold, der ere lig med samme Forhold, ere ind

byrdes ligestore; h. s. b. 
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1. Vis, a t relationen "stØrrelI mellem forhold, som define ret 

af Euklid (Elementer, bog V, definition 7)~ er transitiv. 

2. Sætning 25 i Euklids Elementers bog V lyder således: 

Naar fire StØrrelser ere proportionale, saa er Summen af 

den stØrste og mindste stØrre end Summen af de to andre. 

(Hvis A er den stØrste og D den mindste af stØrrelserne 

A,B,C,D, kan man af A:B = C:D slutte, at A+D > B+C.) 

Bevis dette. (Euklid benytter sætning 19: Naar en hel 

StØrrelse forholder sig til en anden hel StØrrelse som et 

Stykke af den fØr ste til et Stykke af d en anden, saa vi l 

Resten af den fØrste forholde sig til Resten af den anden 

som hele den fØrste til hele den anden.) 

3. Den fØrste sætning i Euklids Elementers bog X lyder således: 

Naar der er afsat to uligestore StØrrelser, og der fra 

den stØrste trækkes en, der er stØrre end (eller lig med) 

Halvdelen, og fra Resten en, der er stØrre end (eller lig 

med) Halvdelen, og man bliver ved med det, vil der oli ve 

en eller anden StØrrelse til Rest, som vil være mindre end 

den afsatte mindste StØrrelse. (Meningen er, at der skal 

foretages endelig, men tilstrækkelig mange subtrationer af 

den beskrevne art.) 

Euklids bevis for denne sætning er baseret på fo rudsætnin-

ger om stØrrelser; nemlig de i bog I under "Almindelige 

Begreber" 1-5 nævn te samt et par andre. GennemfØr et så

dant b evi s og formuler de forudsætninger, der er lagt til 

grund. 
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Bevis ved hjælp a~ den nævnte sætning, at siden og dia

gonalen i et kvadrat er inkommensurable. (Konstruer ud ~ra 

et givet kvadrat et andet, hvis side er di~ferensen mellem 

det ~Ørstesdiagonal og side.) 

Bevis, at siden i en regulær tikant og radius i dennes om-

skrevne cirkel er inkommensurable. 
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§ 3. D. Hilbert: Grundlagen der Geometrie. 

Uddrag af 7. udgave (1930). 

So fangt denn alle menschliche 
Erkenntnis mit Anschauungen ans 
geht von da zu Begriffen und 
endigt mit Ideen. 

Kant, Kritik der reinen Vernunft, 
Elementarlehre T.2.Abt.2. 

Einleitung. 

Die Geometrie bedarf ebenso wie die Arithmetik - zu ihrem 

folgerichtigen Aufbau nur weniger und einfacher Grundsatze. 

Diese Grundsatze heissen Axiome der Geometrie. Die Aufstellung 

der Axiome der Geometrie und die Erforschung ihres Zusammen-

hanges ist eine Aufgabe, die seit Euklid in zahlreichen vortreff

lichen Abhandlungen der mathematischen Literatur sich erortert 

findet. Die bezeichnete Aufgabe lauft auf die logische Analyse 

unserer råumlichen Anschauung hinaus. 

Die vorliegende Untersuchung ist ein neuer Versuch, fur die 

Geometrie ein vollst~diges und moglichst einfaches System von 

Axiomen aufzustellen und aus denselben die wichtigsten geome

trischen Satze in der Weise abzuleiten, dass dabei die Bedeutung 

der verschiedenen Axiomgruppen und die Tragweite der aus den 

einzelnen Axiomen zu ziehenden Folgerungen klar zutage tritt. 
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Erstes Kapitel .. 

~~~=~~~-~~g~~ggg~g~ 

Erklarung. Wir denken drei verschiedene Systeme von Dingen: 

die Dinge des ersten Systems nennen wir Punkte und bezeichnen 

sie mit A, B, C, ••• ; die Dinge des zweiten Systems nennen wir 

Geraden und bezeichen sie mit a, b, c, ••• ; die Dinge des dritten 

Systems nennen wir Ebenen und bezeiclman sie mit o< \ ~ 1 l J ••• /.: 

die Punkte heissen auch die Elemente der linearen Geometrie, die 

Punkte und Geraden heissen die Elemente der ebenen Geometrie, 

und die Punkte, Geraden und Ebenen heissen die Elemente der 

raumlichen Geometrie oder des Raumes. 

Wir denken die Punkte, Geraden, Ebenen in gewissen gegen

seitigen Beziehungen und bezeichnen die Beziehungen durch Vlorte 

wie "liegen", "zwiEhen", "kongruent", "parallel", "stetig"; die 

genaue und fur mathematische Zwecke vollstandige Beschreibung 

dieser Beziehungen erfolgt durch die Axiome der Geometrie. 

Die Axiome der Geometrie kannen wir in flinf Gruppen teilenj 

jede einzelne dieser Gruppen drUckt gewisse zusammengehorige 

Grundtatsachen unserer Anschauung aus. Wir benennen diese Gruppen 

von Axiomen in folgender Weise: 

I 1-8. Axiome der Verknupfung, 

II 1-4.. Axiome der Anordnung, 

III 1-5. Axiome der Kongru~, 

IV Axiom der Parallelen, 

V 1-2. Axiome der Stetigkeit. 

§ 2. Die Axiomgruppe I: Axiome der VerkrupfunE. 

Die Axiome dieser Gruppe stellen zwischen den oben einge-
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fUhlen Dingen: Punkte, Geraden und Ebenen eine Verknupfung her 
A 

und lauten wie folgt: 

I 1. Zu zwei Punkten A. B gibt es stets eine Gerade a, die 

mit jedem der beiden Punkte A. B zusammengehort. 

I 2. Zu zwei Punkten A, B gib t es nicht mehr als eine Ge

rade, die mit jedem der beiden Punkte A. B zusammengehort. 

Hier im Folgenden sind unter zwei, drei, ••• Punkten bzw. 

Geraden, Ebenen stets verschiedene Punkt e , bzw. Geraden, Ebenen 

zu verstehen. 
lie 

Statt Jlzusammenhorenil werden wir auch andere Wendungen ge-
" 

brauchen, z.B. a geht durch A und durch B, a verbindet A und 

oder mit B, A liegt auf a, A ist ein Punkt von a, es gibt den 

Punkt A auf a usw. Wenn A auf der Geraden a und ausserdem auf 

einer anderen Geraden b liegt, so ge brauchen wir auch die \ven-

dungen : die Geraden a und b schneiden sich in A, ha'b"en den Punkt 

A gemein; usw. 

I 3. Auf einer Geraden gibt es stets wenigstens zwei Punkte. 

Es gibtwenigstens drei Punkte. die ni2ht auf einer Geraden 

liegen. 

I 4. Zu irgend drei nicht auf ein und derselben Geraden 

liegenden Punkten A. Bfe gibt es stets ei~e Ebene Ø6 die mit 

jedem der drei Punkte 4.:. B, e zusarnmengehort. Zu fjeder Ebene 

gibt es stets einen mit ihr zusammeng&horigen Punkt. 

vrir gebrauchen auch die Wendungen: A liegt in~; A ist 

Punkt von D<. ; usw. 

I 5. Zu irgend drei nicht auf ein und derselben Qgraden 

liegenden Punkten Af B. e gibt es nicht mehr als eine Ebene. die 

mit jedem der drei Punkte A, B. e zusammeng§hort. 
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I 6. V{enn~wei Punkte A, B einer Geraden a~einer ~be:g.~ Ov 

liegen. _so.liegt jeder Punkt von a in der Ebene c< • 

In diesem Falle sagen wir: die Gerade a liegt in der Ebene 

o< ; usw. 

I 7. Wenn zwei Ebene!!... o( t 0 einen Punkt A gemein~~_g. 

haben sie weE1gstensnoch einen weiteren Punkt B gemein. 

Punkt.§.~ 

Axiom I 7 bringt zum Ausdruck, dass der Raum nicht mehr als 

drei Dimensionen enthalt, Axiom I 8 hingegen, dass der Raum nicht 

weniger al"S drei Dimensionen enthalt, 

Die Axiome I 1-3 magen die ~peneg __ Axiome der Gruppe I 

heissen zum Unterschied von den Axiomen I 4-8, die ich als die 

raumlichen Axiome der Grupp~ I .bezeichne. 

Von den Såtzen, die aus den Axiomen I 1-8 folgen, erwahnen 

wir nur diese beiden: 

Satz I. Zwei. Geraden einer Ebene haben einen oder keinen 

Punkt gemein; zwei Ebenen haben keinen Punkt oder eine Gerade 

und sonst keinen Punkt gemein; eine Ebene und eine nicht in ihr 

liegende Gerad.e haben keinen od.er einen Punkt gemein. 

Satz 2. Durch eine G-erade und einen nicht auf ihr li.egenden 

Punkt sowie auch durch zwei verschiedene Geraden mit einem 

gemeinsamen Punkt gibt es stets eine und nur eine Ebene. 

§ 3. Die Axiomgruppe II: Axiome d~ Anordnung. 1) 

Die Axiome dieser Gruppe definieren den Begriff "nvdschen" und 

1) Die:.t',Jixiome ha. zuerst rJI. Pasch in seinen Vorlesungen uber 
.~ 

neuere Geometrie, Leipzig 1882, ausf~rlich untersucht. Insbesondere 

rUhrt das Axiom 1I4 inhaltlich von M. Pasch her. 
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ermoglichen auf Grund dieses Begriffes die Anordnung der Punkte 

auf einer Geraden, in einer Ebene und im Raume. 

Erklarilllg. Die Punkte einer Geraden stehen in gewissen Be-

ziehungen zueinander, zu deren Beschreibung uns insbesondere 

das Wort "zwischen ll dient. 

II 1. Wenn ein Punkt B zwischen einem Punkt .li @d einerg 

C 
'--- I 

Punkt C liegt, so sind A. B, C drei verschiea§~e Punkte einer 

Geraden. und B liegt dann auch zwischen C u..'1.d A. 

II 2. Zu zwei Punkten A und C gibt es stets wenigstens einen 

Punkt B auf der Geraden Aet so dass C zwischen~ und B liegt. 

II 3. Unter irgend drei Punkten einer Geraden gibt es nicht 

mehr als einen, der zwischen den beiden anderen liegt. 

Ausser diesen linearen Axiomen der Anordnung brauchen wir 

noch ein ebenQ§ __ Anordnungsaxio~ 

Erklarung. Wir betrachten auf einer Geraden a zwei Punkte 

A und B; wir nennen das System der beiden Punkte A und B eine 

Strecke und bezeichnen dieselbe mit AB oder mit BA. Die Punkte 

Zwischen A und Bheissen Punkte der Strecke AB oder auch inner-

halb der Strecke AB gelegen; die Punkte A, Bheissen Endpunkte 

der Strecke AB. Alle ubrigen Punkte der Geraden aheissen ausser-

halb der Strecke AB gelegen. 
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II 4. Es seien At B, C drei nicht in_gerader Linie gelegene 

Punkte und a ein~ Gerade in der Ebene ABC, die keine~ der ~kte 

A. B. C trifft~ wenn dann die Gerade a durch einen Punkt deL 

Strecke AB geht •. so geht I?.ie gewiss auch entweder durch e~ 

Punkt der Strecke AC oder durch ~in~n Punkt der Streg~e BC. 

\ 
--~B 

Anschaulich ausgedruckt: wenn eine Gerade ins Innere eines 

Dreiecks eintritt, trit t sie auch wieder heraus~ Dass nicht 

beide Strecken AC und BC von der Geraden a geschnitten werden 

kannen, ist dann beweisbar. 

~=~~=~~~=~~~g~~~~gg~_~rr~=~~g~~=~er=~g~g~~~~~ 
Die luiome diesel' Gruppe definieren den Begriff der Kon-

gruenz und damit auch den der Bewe~lng. 

Erklarung. Die Strecken stehen in gewissen Beziehungen zu 

einander, zu deren Beschreibung uns die Worte "kongruent" oder 

"gleich" dienen. 

III 1. Wenn A, B zwei Punkte aill~iner Geraden a und 

ferner AI ein Punkt auf derselben oder einer anderen Geraden at 

ist, so kann man auf einer gegebenen Seite der Geraden at von 

A' stets einen BmLkt B' finden. so dass die ~recke AB der 

Strecke A'B' kongruent oder gleich ist, i~Zei~hen: 

AB _ A'B'. 

Dieses Axiom fordert die Maglichkeit der Strecken_§2tra~&. 

Ihre Eindeutigkeit wird spater bewiesen. 
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Die Strecke war als System zweier Punkte A, B schlechthin 

definiert, sie wurde mit AB oder BA bezeichnet. Die Reihenfolge 

der beiden Punkte wurde also in der Definition nicht berUcksich-

tigt; daher sind die Formeln 

AB=A'B'1 

BA:= A'B' , 
gleichbedeutend. 

AB == B'A' 

BA : B'A' 

III 2. Wenn eine Strecke A' B' und _.§in~_~~!:~.Q1i::e A'~B" derselber.! 

Strecke AB Jgmg=Q!ent sind •. ..8..9- iSUEch qj.:.? S i!r. El.c k e _4.'JL~_,de:r. 

Strecke A"BI! konln'Uent' oder kurz: wenn zwei Strecken einer dritten -'-'....-.,;------,.,- ~~>----_ .. _-._-,.-,,-,----,_.-.~~ 

Da die Kongruenz oder Gleichheit erst durch dieso Axiome 

in die Geometrie eingefuhrt wird, so ist es zlLDachst dUTchaus 

nicht selbstverstandlich, dass jede Strecke sich selbst kongruent 

ist; diese Tatsache folgt aber,auB den betden ersten Kongruenz-

axiomen, wenn wir die Strecke AB auf irgendeinem Halbstrru11 ab-

tragen, etwa kongruent A!B', und dann auf die Kongruenzen AB = A'B', 

AB = A'B' das Axiom III 2 anwenden. 

Auf Grund hiervon ergibt sich weiter durch Anwendung des P~ioms 

III 2 die Symmetrie und die Transitivitat der Streckenkongruenz, 

d.h. die Gultigkeit der Satze: 

Wenn AB EA'B' 

so ist auch A'B' = AB; 

wenn AB :-: A'B' 

und A'B' =. A"B", 

so ist auch AB E A"BlI o 

Zufolge der Symmetrie der Streckenkongruenz kOl1Jlen wir die 

Redeweise gebrauchen ~ zwei Strecken sind "unterej_nander kongr:\Jent". 
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al1f d,er ,Ger:aden a)md ferner A'.B' und,.B'O' ,zwei Strecken 

A 'B ( 
~ . , et...-

A( ~. Cl 
i r \ at 

auf derselben oder einer anderen Geraden a' epenfa11§ ohne gemein-

same Punkte, wenn dann 

AB = A'B t und BO :;:: B'C' 

ist, so ist auch stets 

AC : A'B'. 

Dieses l~iom bringt die Forderung der Addierbarkeit der 

Strecken zum Ausdruck. 

Genau so wie das Abtragen von Strecken wird das Abtragen von 

Winkeln behandelt. Ausser der Maglichkeit des Abtragens von 

Winkeln muss allerdings noch die Eindeutigkeit axiomatisch ge

fordert werden; dagegen werden Transitivitat und Addierbarkeit 

beweisbar sein. 

Erklarung. Es sei ~ eine beliebige Ebene, und h,k seien 

irgend zwei Verschiedene von einem Punkte ° ausgehende Halbstrah-

len in ~ , die verschiedenen Geraden angeharen. Das System dieser 

beiden Halbstrahlen h,k nennen wir einen Winkel und bezeichnen 

denselben mit I.(h,k) oder mit 4- (k,h). 

Die Halbstrahlen h,k heissen Schen~ des Winkels, und der 

Punkt ° heisst der Scheitel des Winkels. 

Gestreckte und uberstumpfe Winkel sind nach dies er Definition 

ausgeschlossen. 

Der Halbstrahl h mage zur Geraden h, der Halbstrahl k zur 

Geraden k geharen. Die Halbstrahlen h und k, zusammengenommen mit 

dem Punkte 0, teilen die ubrigen Punkte in zv18i Gebiete ein: alle 
_i 

Punkt e , die mit h auf der gleichen Seite von k und mit k auf der 
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gleichen Sei te von h liegen, heissen im Innern des l'linkels 1:: (h, k) 

gelegen, alle andern Punkte heissen im Aussern oder ausserhalb 

dieses Winkels gelegen. 

Man erkennt leicht auf Grund der Axiome I und II, dass 

beide Gebiete Punkte enthalten, und dass eine Strecke, die zwei 

Punkte im Innern des Winkels verbindet, stets ganz im Innern ver

lauft. Ebenso leicht sind die folgenden Tatsa.chen beweisbar: liegt 

ein Punkt H auf h und ein Punkt K a.uf k, so verlauft die Strecke HK 

ganz im Innern. Ein von O ausgehender Halbstrahl verlauft entweder 

ganz innerhalb oder ganz ausserhalb des Winkels; ein im Innern 

verlaufender Halbstrahl trifft die Strecke HK. Ist A ein Punkt des 

einen und B ein Punkt des anderen Gebie"tes, so geht jeder Strecken

zug, der A und B verbindet, entweder durch O oder hat mit h oder k 

wenigstens einen Punkt gemein, sind dagegen A, AI Punkte desselben 

Gebietes, so gibt es stets einen Streckenzug, der A mit A' verbindet 

und weder durch O noch durch einen Punkt der Halbstrahlen h,k 

hindurchlauft. 

Erklarung. Die Winkel stehen in gewissen Beziehungen zuein

ander, zu deren Bozeichnung uns ebenfalls die Worte "kongruent" 

oder "gleich" dienen. 

III 4. Es sei ein Winkel .q ... (ht.,kJ in einer_Ebene !X. und-2;1ne 

Gerade al in einer Ebene ~~ sowie eigQ~f§timmte Seite von a' in 

~I gegeben. Es bedeutg hl eine~ Halbstrahl der Ger~de~?~L der-YQm 

Punkte O' ausgeht: dan~bt es in der Ebeg~ ~'~~g~~nd nur 

einen Halbstr.§.hl k'. so dass der Vl:!}1k;.~1~kl ~PDgr11~nt ()2-e!: 

gleich dem Winkel :f(h ~k!) ist und ~_eich alle inner.E?lLPunkte 

des vlinkel j;(h' ,kil auf der gege.l2&~ Seiteyon. §..~..1:i~".gen. in 

Zeichen: 

4(h,k) ':::: 4(h ' ,k'). 

Jeder Winkel ist sich selbst kongruent. d.h. es ist stet~ 
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i'lir sagen auch kur z : ein j eder \tlinkel kann in einer gegebenen 

Ebene nach einer gegebenen Seite an einen gegebenen Halbstrahl 

auf eine eindeutig bestimmte Weise angetragen werden. 

So wenig wir bei den Strecken die Richtung berucksichtigen, 

so wenig berucksichtigen wir bei der Definition der Winkel den 

Drehsinn. Daher bedeuten auch die Bezeichnungen 

dasselbe. 

1 (h,k) 

«(k,h) 

~ 4(h',k'), 

- 1(h' ,k'), 

1-(k',h'), 

4(k',h') 

Erklar~g. Ein Winkel mit dem Scheitel B, auf dessen beiden 

Schenkeln je ein Punkt A und C liegt, wird auch als ~ABC oder 

kurz als <rB bezeichnet. Winkel werden auch mit kleinen 

griechischen Buchstaben bezeichnet. 

III 5. vlenn fur zwei Breiecke .lillC und A I E' C' die Kongruenzen 

IIP =_ A'E', AO - A 'O' A-'1 ~ .;::::: .ti. , 2,( BAC rE 1.. TI ' A' O I 

gel ten. so ist auch stats die Kongruenz 

4- ABC . .?L A' B I O ' erfull t • 

Der Begriff des Dreiecks ist auf S·9 erklart. Durch Bezeich-

nungswechsel ergibt sich, dass unter den Voraussetzungen des 

Axioms stets die beiden Kongruenzen 

<;.. ABC und 4AOB E 4- A'C'B' , 

erfullt sind. 

Die Axiome III 1-3 enthalten nur Aussagen uber die Kongruenz 

von Strecken; sie magen daher die linear~ Axiome der Gruppe III 

heissen. Das Axiom III 4 enthalt Aussagen uber die Kongruenz von 

Winkeln. Das Axiom III 5 knupft das Band zwischen den Begriffen 

der Kongruenz von Strecken und von vlinkeln. Die Axiome III 4 und 

III 5 enthalten Aussagen uber die Elemente der ebenen Geometrie 
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.. 
und mogen daher die ebenen Axiome der Gruppe III heissen. 

Die Eindeutigkeit der Streckenabtragung folgt aus der 

Eindeutigkeit der Winkelabtragung mit Hilfe des Axioms III 5. 

Angenommen, die Strecke AB sei auf einen von A' ausgehenden Halb

strahl auf zwei Weisen, bis BI und Bil abgetragen. Dann wahlen 

wir einen Punkt C' ausserhalb der Geraden A'B' und erhalten die 

Kongruenzen 

A'B' '2 A'B" , A'C' _ 

also nach Axiom III 5 

A'C' , ..{B'A'C' 

.. ,f A'C'B' æ 1.,A'C'B", 

im vlidersprucll zu der in .Axiom III 4 geforderten Eindeutigkei t 

der viinkelantragung. 

§ 7. Die Axiomgruppe IV: Axiom der Parallelen. 

Es sei(\eine beliebige Ebene, a eine beliebige Gerade in o( 

und A ein Punkt in 0\, der ausserhalb a liegt. Ziehen wir dann 

in ~ eine Gerade c, die durch A geht Und a schneidet, und sodann 

in I~ eine Gerade b durch A, so dass die Gerade c die Geraden a, b 

unter gleichen Gegenwinkeln schneidet, so folgt leicht aus dem 

Satze vom Aussenwinkel, Satz 22, dass die Geraden a,b keinen 

Punkt miteinander gemein haben, d.h. in einer Ebene eX lasst sich 

durch einen Punkt A ausserhalb einer Geraden a stets eine Gerade 

ziehen, welche jene Gerade a nicht schneidet. 

Das Parallelenaxiom lautet nun: 
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IV (Euklidisches Axiom). Es sei a eine beliebige Gerade und 

A ein Punkt ausserhalb a: dann gib t es in_~du!Qh a und A b2= 

stimmten Ebene hochstens eine Gerade. die durch A ~auft ~.~~ 

nicht schneidet. 

Erklarung. Nach dem Vorhergeh8nden und auf Grund des 

Parallelenaxioms erkennen wir, dass es in der durch a und A be-

stimmten Ebene eine und nur eine Gerade gibt, die durch A lauft 

und a nicht schneidet; wir nennen dieselbe die Parallele ~ 

durch A. 

Das Parallelenaxj.om IV ist gleichbedeutend mit der folgenden 

Forderung: 

Wenn zwei Geraden a,b in einer Ebene eine dritte Gerade c 

derselben Ebene nicht treffen, so treffen sie auch einander nicht. 

In der Tat, hatten a,b einen Punkt A gemein, so wUrden durch 

A in derselben Ebene die beiden Geraden a,b moglich sein, die c 

nicht treffen; dieser Umstand widersprache dem Parallelenaxiom 

IV. Ebenso leicht folgt umgekehrt das Parallelenaxiom IV· aus 

der genannten Forderung. 

Das Parallelenaxiom IV ist ein ebenes Axiom. 

Die EinfUhrung des Parallelenaxioms vereinfacht die Grund-

lagen und erleichtert den Aufbau der Geometrie in erheblichem 

Masse. 
k 

Nehmen wir namlich zu den Kongruenzaxiomen das Parallen
~ 

axiom hinzu, so gelangen wir leicht zu den bekannten Tatsachen: 

Satz 30. Wenn zwei Parallelen von einer dritten Geraden ge-

schnitten werden, so sind die Gegenwinkel und Wechselwinkel kon-

gruent, und umgekehrt: die Kongruenz der Gegen- oder Wechsel-

winkel hat zur Folge, dass die Geraden parallel sind. 

Satz 31. Die Winkel eines Dreiecks machen zusammen zwei 
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Rechte aus. 

Erklarung. Wenn M ein beliebiger Punkt in einer Ebene ~ 

ist, so heisst eine Gesamtheit von allen solchen Punkten A in ex. 

fur welche die Strecken MA einander kongruent sind, ein Kreis; 

M heisst der Mittelpunkt des Kreises. 

Auf Grund diser Erklarung folgen mit Hilfe der Axiomgruppen 

III-IV leicht die bekannten Satze uner den Kreis, insbesondere 

die Moglichkeit der Konstruktion eines Kreises durch irgend arei 

nicht auf einer Geraden gelegeno Punkte, sowie der Satz uber die 
, 

Kongruenz aller PeripherieWlnkei tber der n~lichen Sehne und 

der Satz von den Winkeln im Kreisviereck. 

§ 8. Die Axiomgruppe V: Axiome der Stetigkei't,. 

V 1 (Axiom des Messens oder Archimedisches Axiom). Sind AB 

und CD irg~nwelche Strecken, so gibt~s auf der Garaden AB eine 
ti 

Anz~~ von Punkten A1,A2,~, ••• ,An' so dass die Strecken AA1, 

A1A2,A2A3, .•• ,An_1An der Strecke CD kongruent _Sind und B zwischen 

A und Aliegt. n 

V 2 (Axiom der linearen Vollstandigkeit). Die PunK1~~~ 

Geraden bilden ein System, welches bei Aufrechterhaltung der 

linearen Anordnung (Satz 6), des ersten Kongruenzaksioms und des 

Archimedischen Axioms (d.h. d~_Axio~I 1-2.11,111 1. V 1) keiner 

E~weiterung mehr fahig ist, d.h. es ist nicht moglich, zu diesem 

System von Punkten Punkte auf a hinzuzufugen, so dass in dem durch 

Zusan@ensetzung entstehenden System samtliche aufgefUhrten Axiome 

erfullt sind. 

Die Aufrechterhaltung samtlicher Axiome, von der in diesem Axiom 
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die Rede ist, hat man so zu verstehen, dass nach der Erweiterung 

samtliche Axiome in der frUheren Weise gUltig bleiben sollen, 

d. h. die vorhandenen Beziehungen der Punkte, namlich die vor-

handene Anordnung und die vorhandene Kongruenz der Strecken soll 

nirgends gestart werden; z.B. soll ein Punkt A, der vor der Er-

weiterung zwischen zwei Punkten B und C liegt, dies auch nach 

der Erweiterung tun, und Strecken, die vorher einander kongruent 

sind, sollen dies auch nach der Erweiterw1g bleiben. 

Die Erfullbarkeit des Vollstandigkeitsaxioms ist wesentlich 

dadurch bedingt, dass in ihm unter den Axiomen, deren Aufrechter-

haltung gefordert wird, das Archimedische Axiom enthalten ist. 

In der Tat lasst sich zeigen: zu einem System von Punkten auf 

einer Geraden, welche die Axiome I 1-2, II und III 1 erfullen, 

konnen stets noch Punkte hinzugefugt werden, derart, dass in dem 

durch Zusammensetzung entstehenden System die genannten Axiome 

ebenfalls gUltig sind; d.h. ein Vollstandigkeitsaxiom, in dem 

nur die Aufrechterhaltung der genannten Axiome, nicht aber auch 

die des Archimedischen oder eines entsprechenden Axioms gefordert 

ware, wUrde einen Widerspruch einschliessen. 

Die beiden Stetigkei tsaxiome sind lineare Axi,ome. 

Wesentlich aus dem linearen Vollstandigkeitsaxiom ergibt 

sich die folgende allgemeinere Tatsache~ 

Satz 32 (Satz der VOllstandigkeit)1). Die Elemente (d.h. 

die Punkte, Geraden und Ebenen) der Geometrie bilden ein System, 

das bei Aufrechterhaltung der Verknupfungs- und Anordnungsaxiome, 

des ersten Kongruenzaxioms und des Archimedischen Axioms keiner 

1) Dieser Satz war in den frUheren Auflagen als Axiom aufgestellt. 

Die Bemerkung, dass das lineare Vollstandigkeitsaxiom genugt, 
ruhrt von P. Bernays her. 
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Erweiterung durch Punkt e , Geraden, Ebenen mehr fahig ist; sie 

bilden also erst recht ein System, das bei Aufrechterhaltung 

srumtlicher Axibme keiner solchen Erweiterung mehr fahig ist. 

Die Ausdrucke Erweiterung und Aufrechterhaltung sind dabei 

genau so zu verstehen wie in Axiom V 2. 

Beweis. Die Elemente, die vor der Erweiterung existieren, 

seien als alte Elemente bezeichnet, diejenigen, die durch die 

Erweiterung hinzukommen, als neue Elemente. Die Annahme neuer 

Elemente fUhrt unmittelbar auf die Annahme eines neuen Punktes N. 

Nach Axiom I 8 gibt es vier alte, nicht in einer Ebene 

gelegene Punkte A, B, C, D. Die Bezeichnungen konnen so gewahlt 

werden, dass A, B, N nicht in einer Geraden liegen. Die beiden 

voneinander verschiedenen Ebenen ABN und ACD haben nach Axiom I 7 

ausser A noch einen Punkt E gemein. E liegt nicht auf der Geraden 

AB, denn sonst wUrde B in der Ebene ACD liegen. Falls E ein 

neuer Punkt ist, so liegt in der alten Ebene ACD ein neuer 

Punkt E; falls hingegen E ellL alter Punkt ist, so liegt der 

neue Punkt N in einer alten Ebene, namlich in der Ebene ABE. 

Jedenfalls also liegt ein neuer Punkt in einer alten Ebene. 

In einer alten Ebene gibt es ein altes Dreieck FGH und auf 

der Strecke FG einen al ten Punkt L Verbinden wir einen neuen 

Punkt L mit I, so treffen sich nach dem Axiom II 4 die Geraden 

IL und FH oder die Geraden IL und GH in einem Punkte K, wemL 

H 

nicht der neue Punkt L auf der Geraden IH liegt. Falls K neu ist, 
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so liegt ein neuer Punkt K auf einer alten Geraden FH bzw. GH; 

falls hingegen K alt ist, so liegt ein neuer Punkt L auf einer 

alten Geraden IK. Alle drei Annahmen stehen daher im Widerspruch 

zum Axiom der linearen Vollstandigkeit. Die Annahme eines neuen 

Punktes in einer alten Ebene ist also zu verwerfen und damit 

uberhaupt die Annahme neuer Elemente. 

Der Vollstandigkeitssatz lasst sich noch scharfer fassen; 

die Aufrechterhaltung ein~r der in ihm genannten Axiome braucht 
'" 

nicht unbedingt gefordert zu werden. Wesentlich fur seine Erfull

barkeit ist aber z.B., dass in ihm unter den Axiomen, deren Auf-

rechterhaltung gefordert wird, das Axiom I 7 enthalten ist. In 

der Tat lasst sich zeigen~ zu einem System von Elementen, welche 

die Axiome I-V erfullen, konnen stets noch Punkte, Geraden und 

Ebenen hinzugefugt werden, so dass in dem durch Zusa@nensetzung 

entstehenden System die gleichen Axiome mit Ausnahme des }~ioms 

I 7 gUltig sind; d~h. ein Vollstandigkeitssatz, in dem das 
.. 

Axiom I 7 oder ein ihm gleichwertiges ~~iom nicht· enthalten ware, 

wUrde einen Widerspruch einschliessen. 

Das Vollstandigkeitsaxiom ist nicht eine Folge des 

Archimedischen Axioms. In der Tat reicht das lITchimedische Axiom 

allein nicht aus, uro mit Benutzung der Axiome I-IV unsere Geo

metrie als identisch mit der ge"\fohnlichen analytischen IlCarte-

sischen" Geometrie nachzuweisen (vgl. § 9 und § 12). Dagegen 

gelingt es unter Hinzunabme des Vollstandigkeitsaxioms - obwohl 

dies es Axiom unmittelbar keine Aussage uber den Begriff der Kon

vergenz enthalt - , die Existenz der einem Dedekindschen Schnitte 

entsprechenden Grenze und den Bolzanoschen Satz vom Vorhandensein 

der Verdichtungsstellen nachzuweisen, womit dann unsere Geometrie 

sich als identisch mit der Cartesischen Geometrie erweist. 
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Durch die vorstehende Betrachtungsweise ist die Forderung 

der Stetigkeit in zwei wesentlich verschiedene Bestandteile zer

legt word en, namlich in das Archimedische Axiom, dem die Rolle 

zukommt, die Forderung der Stetigkeit vorzubereiten und in das 

Vollstandigkeitsaxiom, das den Schlussstein des ganzen Axiomen-

systems bildet. 

In den nachfolgendende Untersuchungen stutzen wir uns 

wesentlich nur auf das Archimedische Axiom und set zen im allge

meinen das Vollstandigkeitsaxiom nicht voraus. 
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1. En mængde bestående af 4 elementer Ai ,A2 ,A
3

,A
4 

betragtes 

som mængden af "punkter". Ved "linierne" forstås delmæng-

derne be stående af 2 elementer. At et "punkt" A. "ligger 
l 

pål; en "linie" fAj,~J skal betyde, at Ai ~ tilhØrer 

fAj,~l. Det fastsættes endvidere, at alle punkter i'ligger iii 

een "plan". UndersØg, hvilke blandt Hilberts plane aksiomer 

I 1-3 og IV da er opfyldt. 

2. Der betragtes et vektorrum (V,+,L) over et kommutativt 

legeme L. Ved et "punkt", en "linie", en ilplan" forstås 

henholdsvis et en-, to-, tredimensionalt underrum af V. 

Ved relationen "ligger på" forstås inklusionsrelationen ~o 
# 

UndersØg, hvilke blandt Hilberts aksiomer I 1-8 og IV, der 

er opfyldt, når vektorrummets dimension er 3, 4 eller 

større end 4. 

Vis, at man kommer til samme resultat, når man ved "punkter", 

"linier", "planer" og relationen Nligger på" forstås henholdsvi 

tre-, to-, endimensionale underrum og inklusionen ~. 

3. Bevis på grundlag af Hilberts aksiomer I 1-3 og II 1-4 

fØlgende supplement til aksiom 11,3: Blandt tre forskellige 

punkter på en linie findes altid et, som ligger mellem de 

to andre. (Gentagen anvendelse af II 4 er nØdvendig.) 

Bevis fØlgende supplement til aksiom II 4: Lad A,B,C v@re 

tre punkter, som ikke ligger på samme linie, og a en linie 

i planen ABC, som ikke går gennem noget af punkterne A,B,C. 

Hvis linien a da går gennem et punkt på liniestykket AB og 

gennem et punkt på liniestykket BC, vil den ikke gå gennem 

noget punkt på liniestykket AC. 
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4. I dette eksempel lægges den sædvanlige geometri til grund. 

Med K be tegnes det indre af en kugle. Ved et "punkt" for

stås et punkt i K, ved en "linie" en linie, der skærer K, 

og ved en "plan" en plan, der skærer K. Rela tionerne liligger 

på il og "mellem" tillægges den sædvanlige be tydning. Vis, at 

Hilberts aksiomgrupper I og II er opfyldt, og at IV ikke er 

opfyld t. 

UnderSØg, om det samme gælder, hvis man ved et "punktIl for

står et punkt tilhØrende kuglens afslutning K, medens de 

Øvrige definitioner bibeholdes. 

5. I en sædvanlig plan tænkes valgt et sædvanligt retvinklet 

koordina tsys tem. Ved et "punktIl forstås et punkt med hel

tallige koordina ter og ved en Illinie" en linie, som inde

holder mindst to "punkter li • Relationerne "ligger på iJ
, 

\Imellem" og IIkongruent" tillægges den sædvanlige betydning. 

Vis, at aksiomerne I 1-3, II 1-3, III 2-3, III 5, V 1 samt 

negationerne af aksiomerne II 4, III 1 og IVer gyldige. 

UnderSØg, hvilke ændringer der sker heri, når man ved et 

"punk til forstår et punkt med rationale koordinater. Vis 

endvidere, at III 4 ikke er opfyldt. 
)~.: 

UnderSØg, hvilke blandt de nævnte aksiomer der vil være 

opfyldte, når man ved et "punkt" forstår et punkt, hvis 

koordinater er reelle algebraiske tal. 

[Et komplekst tal siges at være algebraisk, hvis det er rod 

i et egentligt polynomium med heltallige koefficienter, 

døves. hvis det er algebraisk over de rationale tals legeme. 

Mængden af algebraiske tal er numerabel. Benyt den (ikke 

oplagte) sætning, at mængden af reelle algebraiske tal med 

sædvanlig addition og multiplikation som kompositionsfor

skrifter er et legeme, og at kvadratroden af et positivt 

algebraisk tal er et algebraisk tal.] 
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6. I Hi,lberts "Streckenrechnung" I 
defineres, efter valg af et linie- (I 
stykke 1, produktet ab af to linie-1 ag. 
stykker a og b ved den på figuren 

angivne konstruktion. Denne kom-

positionsforskrift er kommutativ 

'a,. \; 
I 1-
'--------~---__T>_-
"-

og associativ. Bevis dette med benyttelse af 

Pappos' sætning: Lad a og a' være to linier, som skærer 

hinanden i et punkt P, og lad A,B,O være fra P forskel

lige punkter på a og A',B',O' fra P forskellige punkter 

på a'. Hvis da linierne BO' og OB' er parallelle~og li~ 

nierne CA' og etA er pår.allelle, så vil også linierne 

AB' og A'B være parallelle. 

* Bevis denne sætning med benyttelse af velkendte elemen-

targeometriske sætninger. 
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7. Bevis fØlgende på grundlag af Hilberts aksiomer I 1-3 og 

II 1-4: Hvis a er en ret linie og O et punkt på a, defineres 

der ved P N Q ~ O ikke mellem P og Q en ækvivalensrelation 

i mængden af punkter på a, forskellige fra: O. Der er to æk

vivalensklasser, og disse be tegnes som de to halvlinier på 

a udfra O. Hvis P og Q er to punkter på en halvlinie vil 

ethvert punkt mellem P og Q ligge på halvlinien. 

Er a en ret linie, defineres der ved h ~ k ~ h ~ k v k ~ h 

en ækvivalensrelation i mængden af halvlinierne på a. Der 

er to ækvivalensklasser, og for ethvert p.unkt P på a gælder, 

at de to halvlinier på a udfra P ligger i hver sin klasse. 

Enhver af klasserne er totalt ordnet ved inklusionen. 

Vis herved, at punkterne på en ret linie a kan ordnes ved 

en relation -<, således at der for A,B,C € A gælder: 

A mellem B og C ~ B -( A -( C v C -( A -( B. 
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Kap. II. Talsystemets opbygning. 

§ 1. De naturlige tal. 

Mængden af de naturlige tal kan efter R. Dedekind (Was 

sind und was sollen die Zahlen?, 1887) og G. Peano (Arithmetices 

principia nova methodo exposita, 1889) karakteriseres ved nogle 

få egenskaber. De grundbegreber, ved hjælp af hvilke disse egen

skaber formuleres, er "mængde", "element af en mængde", "del

mængde af en mængde" og ifaf'bildning". Idet en afbildning er en 

speciel relation og en sådan defineres ved hjælp af begreberne 

limængdeprodukt" og "delmængde", kan man i listen af grundbegre

ber erstatte "afbildning" med "mængdeproduktll. Dedekinds og 

Peanos aksiomer for de naturlige tal gengiver i eksakt formule

ring disses mest primitive egenskaber som ordenstal, nemlig at 

der efter hvert naturligt tal fØlger et bestemt andet, og at 

man kan komme til hvert naturligt tal ved at begynde med tallet 

1, tage det derpå fØlgende, dernæst det på dette fØlgende o.s.v. 

Med de i disse noter brugte logiske tegn kan Peanos aksiomer i 

det væsentlige gengives således: 

Forklaringer. 

N betegner mængden af naturlige tal. 

1 betegner enheden. 

a+1 betegner efterfØlgeren af a eller a plus 1. 

= betegner lighed. 

Aksiomer. 

1 • 1 E N. 

2. Va E N a = a. 

3. Va,b E N a = b <==> b = a. 

4. Va, b, c E N (a = b /\ b = c) =} a = c. 

5. Vb E N a = b =:> a E N. 
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6. Va E: N a+1 E: N. 

7. Va,b E: N . a = b ~ a+1 = b+1. . 
8. Va E: N . a+1 =1= 1 • . 
9. Hvis k betegner en mængde: 

[1 E: k /\ Vx [x E N /\ xE: k ~ x+1 E: k]} ~ N~ k. 

"Forklaringerne" må ikke opfattes som definitioner. De 

tjener udelukkende til at fremkalde de rette associationer. De 

pågældende begreber "defineres implicit" ved, at de skal opfylde 

de i aksiomerne formulerede krav. Aksiomerne 2-5 fastlægger bru-

gen af lighedstegnet. Med benyttelse af afbildningsbegrebet kan 

de resterende fem aksiomer erstattes af de nedenfor formulerede, 

som er ensbetydende med Dedekinds aksiomer, og som vil danne 

grundlaget for det følgende. 

Om et par bestående af en ikke tom mængde N og en afbild-

ning s : N ~ N forudsættes: 

I. Der findes et element 1 E N, således at 1 ~ ceN). 

II. Afbildningen s er injektiv (enentydig). 

III. Hvis det for en~gde M ~ N gælder, at 1 E M ~ s(M) ~ M, 

så er M = N. 

Billedelementet sex) af et element x E: N kaldes efterfØlge-

~ af x og betegnes også med x'. 

Det skal vises, at hvis disse kraver opfyldt, kan der i N 

defineres en kompositionsforskrift +, som har additionens vel

kendte egenskaber, og således at sex) = x+1. Det vil endvidere 

blive vist, at to par (N,s) og (N*,s*), som begge opfylder 

I-III, er isomorfe i den forstand, at der findes en enentydig 

korrespondance mellem N og N*, således at x~x*, x E: N, 

xt~ E: N* medfØrer, at sex) ~ s*(x*). Spørgsmålet om eksistensen 

af et sådant par og det dermed sammenhængende om aksiomsystemets 

mOdsigelsesfrihed, kan ikke diskuteres på det valgte grundlag. 
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Man må nøjes med at konstatere, at man jo tilskriver mængden af 

naturlige tal de i aksiomerne udtrykte egenskaber. 

Sætning 1. E(N) = N \ f1}. 

Bevis: Sæt M = E(N) u f1) ~ N. Da gælder 1 E M, og hvis 

x E M, så E(X) E E(N) ~ M, altså E(M) ~ M. Af III sluttes, at 

M ::: N, og heraf påstanden. 

Sætning 2. Vx E N : E(X) t x. 

Bevis: Sæt M = fx E N I E (x) :~ xJ. Da gælder 1 E M, idet 

E(1) + 1 ifØlge I. Hvis x E M, altså E(X) t x, fås af II, at 

E(g(X)) + E(X), altså E(X) E M. Dette viser, at E(M) ~ M. Af III 

sluttes, at M = N. 

Sætning 3. For hvert a E N eksisterer der en og kun een 

afbildning 

(1 ) 

(2) 

ex : a 
N 4 N, således at 

ex (1)::: E(a), 
a 

For disse afbildninger gælder 

::: EOex 
a 

Bevis: Antag, at afbildningerne ex a og ex: for et givet a E N 

opfylder (1) og (2). Sæt 

M = fxE N I ex (x) = ex*(x)). a a 

Da gælder 1 E M; thi ifølge (1) er ex (1) ::: ex*(1) ::: E(a). Hvis a a 

x E M, altså exa(x) = ex~(x), fås ved hjælp af (2) anvendt på ex a 

* og ex , at 
a 

ex (E(X)) = E(ex (x)) = E(ex*(X)) = ex*(E(X)), a a a a 

altså E(X) E M. Dette viser, at E(M) ~ M. Af III sluttes, at 

M = N. Dermed er bevist, at der hØjst kan findes een afbildning 

af den forlangte art. 

Lad L betegne mængden af de elementer a E N, for hvilke 
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der eksisterer en afbildning a : N ~ N, som tilfredsstiller (1) 
a 

og (2). Da gælder 1 E M; thi for den ved a1 = E (altså (3» de-

finerede afbildning er (1) og (2) øjensynlig opfyldt. Hvis 

a E L, hvis der altså findes en afbildning a , for hvilken (1) a 

og (2) gælder, vil den ved 

(altså ved (4» definerede afbildning ligeledes opfylde (1) og 

(2); thi 

a ( )(1) = E(a (1» = E(E(a», 
E a a 

Dette viser, at E(L) c L. Af III sluttes, at L = N. Dermed er 

sætning 3 bevist, idet (3) og (4) gælder ifølge de opstillede 

definitioner. 

Definition. I N defineres en kompositionsforskrift, beteg-

net som addition, ved 

x+a = a (x). a 

Man har da specielt ifølge (3) 

og (1), (2) og (4) kan skrives 

(6) 

(7) 

(8) 

'lja E N : 1 +a = a+1, 

'lja,x E N (x+1)+a = (x+a)+1. 

'lja,x E N x+(a+1) = (x+a)+1. 

Sætning 4. 'lja,x E N : x+a = a+x. 

Bevis: For et fast a E N sættes 

M = fx E N I x+a = a+xJ. 

Da gælder 1 E M på grund af (6), og hvis x E M, altså x+a = a+x, 

fås ved hjælp af (7) og (8) 

(x+1)+a = (x+a)+1 = (a+x)+1 = a+(x+1), 

altså x+1 = E(X) E M. Følgelig er E(M) ~ M, altså M = N ifØlge 

III. 
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Sætning 5. Va,b,x E N : x+(a+b) = (x+a)+b. 

Bevis: For ~aste a,x E N sættes 

M = fb E N I x+(a+b) = (x+a)+bj. 

Da gælder 1 E M ifØlge (8). Hvis b E M, fås ved hjælp af (8), 

(8), b E M og (8). 

x+(a+(b+1)) = x+«a+b)+1) = (x+(a+b))+1 

= «x+a)+b)+1 = (x+a) + (b+1), 

altså b+1 = s(b) E M. Dette viser, at seM) ~ M, hvora~ M = N 

ifØlge III. 

Sætning 6. Va,x,y E N : x+a = y+a ~ x = y • 
• 

For givne a,b E N har ligningen x+a = b altså hØjst een lØs-

ning x E N. 

Bevis: Sæt 

M = f a E N I V x, y E N : x+a = y+a ~ x = y l • 
Da gælder 1 E M ifølge (5) og II. Ved hjælp af sætning 5 slut

tes af x+(a+1) = y+(a+1), at (x+a)+1 = (y+a)+1, og heraf ved 

hjælp af II, at x+a = y+a. Hvis a E M, kan heraf sluttes, at 

x = y, altså at da også a+1 = s(a) E M. Man har altså seM) ~ M 

og derfor M = N ifØlge III. 

Sætning 7.· Va,x E N : x+a ~ x. 

Bevis: For et fast a E N sættes M = fx E N I x+a + xl. Da 

gælder 1 E M ifølge (5) og sætning 2. Hvis x E M, fås ved hjælp 

a~ (7) og II, at 

(x+1)+a = (x+a) +1 =1= x+1 , 

altså at x+1 = sex) E M. Dette viser, at seM) ~ M, og dermed 

M = N ifølge III. 

Sætning 8. For givne a,b E N, a ~ b, har en og kun een af 

ligningerne x+a = b og y+b = a en lØsning henholdsvis x E N og 

y € N. 

Bevis: For fast a E N sættes 
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M ::: fb E N I a ::: b v (3X E N : x+a ::: b) v (3Y E N y+b ::: a) l. 

Da gælder 1 E M. Dette er klart, hvis a ::: 1, og hvis a f 1, fin~ 

des der ifølge (5) og sætning 1 et x E N, således at x+1 ::: a. 

Det antages nu, at b E M. Der foreligger da tre muligheder: 
o 

1 a = b. Da er 1+a = a+1 ::: b+1, og ligningen x+a = b+1 har 

lØsningen x = 1, altså b+1 E M. 

2
0 

3x E N : x+a ::: b. Da er (x+1)+a = (x+a)+1 = b+1, hvilket 

viser, at b+1 E M. 
o 

3 3y E N : y+b ::: a. Er y ::: 1, altså a = b+1, fås b+1 E M. Er 

y ~ 1, finde der ifølge sætning 1 et z E N, således at 

s(z) = z+1 ::: y. Man har da 

(z+1)+b ::: z+(b+1) ::: a, 

altså også i dette tilfælde b+1 E M. 

Dermed er vist, at seM) ~ M, hvoraf M = N ifØlge III. For a + b 

har altså mindst een af de to ligninger en lØsning. 

At ikke såvel x+a = b som y+b ::: a kan have en lØsning, 

fØlger af at 

(y+ X) +a = y+(x+a) ::: y+b ::: a 

ville stride mod sætning 7. 

Tilsvarende sætninger vedrØrende multiplikation anfØres 

uden bevis. 

Sætning 9. For hvert a E N eksisterer der en og kun een 

afbildning J.La 
. N ~ N, således at . 

(9) J.L (1) a ::: a, 

(10) \:fx E N : J.L (x+1) = J.La(x) + a. a 
For disse afbildninger gælder 

(11 ) 

(12 ) 

\:fx E N 

\:fx E N 

J.L1(X):::X, 

J.L a+1(x) = J.La(x) + x. 
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Definition. I N defineres en kompositionsforskrift, beteg-

net som multi~lik~tion, ved 

xa = I-l (x). a 

Ligningerne (9)-(12) kan da skrives 

(13 ) 

( 14) 

(15 ) 

(16 ) 

.~tni!!g 10. 

Sæ!.ning 11 • 

Sæt~1l..g...J...g.!.. 

1a = a 

(x+1)a = xa+a, 

x1 = x, 

x(a+1) = xa+x. 

Va,x,y E: N . (x+y)a . 
Va,x E: N xa = ax. 

Va,b,x E: N x(ab) = 

S@tEin~_12· Va,x,y E: N xa = ya 

= xa+ya .. 

(xa)b. 

~ x = y. 

~initio~. I N defineres en relation, betegnet med <, ved 

a < b 3x E: N : x+a = b. 

§@!!}ing 14. B~la..!i2E:~ < er en ikke':E~fle~~.iv, totaLorQ

ningsr~la tio!}. 

Bevis: At a (~ a, følger af sætning 7. Af a < b og b < c, 

altså af eksistensen af x,y E: N, således at x+a = b og y+b = c, 

fØlger 

(y+x)+a = y+(x+a) = y+b = c, 

altså a < c. Sætning 8 viser, at der for a + b enten gælder 

a < b eller b < a. 

Den til < inverse relation > ~ som ligeledes er en ikke-

refleksiv, total ordningsrelation, defineres ved 

a>b <==> b < a, 

og de tilhørende refleksive ordningsrelationer er bestemt ved 

a ~ b ~> (a < b v a = b) 

a l b <==> (a > b v a = b) 

a } b, 

a { b. 
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Sætning 15. V a,b E N a < a+b, 

Bevis: b+a = a+b. 

Sætning 1 6 • V a, b, c E N : a < b <=} a+e < b+e. 

Bevis: =lo A:f x+a = b følger 

x+(a+e) = (x+a)+e = b+e. 

~ A:f b ~ a ville man ifølge det allerede viste kunne slutte, 

at b+e ~ a+e, hvilket strider mod det givne. 

Sætni-ng..J-1o V a, b ,c E N : a < b <=} 

Bevis: =lo A:f x+a = b følger 

xc + ae = (x+a)e = be. 

ae < be. 

~ Af b ~ a ville man ifølge det allerede viste kunne slutte, 

at be ~ ae, hvilket strider mod det givne. 

Den indførte ordningsrelation i N har foruden de nævnte 

egenskaber (som f.eks. den sædvanlige ordning i mængden af posi

tive ratiollale tal også har) visse særlige, for de naturlige tals 

ordning karakteristiske egenskaber. For nemt at kunne formulere 

disse, anføres nogle definitioner og sætninger vedrørende ordnede 

mængder. 

Lad (M,-~ være en mængde, hvori der er defineret en reflek

siv, ikke nødvendigvis total ordningsrelation. Et element a i en 

ordnet mængde M siges at være dens første element, hvis a --a< X 
. J 

for alle x E M. Det er klart, at hvis der overhovedet findes et 

sådant element, er det entydig bestemt, idet a -;,< a I og a I -:.< a .,... 

medfører a = a I. Tilsvarende defineres sidste element.. Idet ord-

ningsrelationens restriktion til en delmængde er en ordningsrela· .. 

tion i denne, overføres disse definitioner umiddelbart til del-

mængder af (M,-;;;<). 

En delmængde MI af en ordnet mængde M siges at være nggad 

(o~ad) begrænset, hvis den har en minorant (majorant), hvormed 
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menes et element m E M, for hvilket 

x EM I 
.. 

II, 1, 9 

x (x -< m) ~or alle 
= 

En mængde M siges at være velordnet ved en ordningsrelation 

~(, hvis hver ikke tom delmængde, ordnet ved relationens restrik

tion til den, har et første element. (Dette medfører, at ordnings

relationen er total; thi da delmængden ~,yJ bestående af to 

forskellige elementer har et første, må der gælde x -<y eller 

y -(x. ) 

Det er klart, at hver delmængde af en velordnet mængde er 

velordnet ved ordningsrelationens restriktion til den. 

Sætning a. I en velordnet mængde (M,~) findes der til hvert 

element x, som ikke er sidste element, et (og selvfølgelig kun 

eet) umiddelbart følgende, d.v.s. et element Xl, således at 

x -< Xl og at x -< y medfører Xl -.J. y. 

Bevis: Da x E M ikke er sidste element, er mængden 

f y E M I x -< y J ikke tom. Den har altså et første element x l , 

og dette opfylder de stillede krav. 

Sætning b (Transfinit induktion). Hvis det for en delmængde 

(MI,"J) af en velordnet mængde (M,:<) gælder, at 

Va E M:M c MI 
a = a E MI, 

hvor M = fx E M a x -< a j er det ved a bestemte "afsnit" af M, 

så er MI = M. 

Bevis: Hvis delmængden M"MI af M ikke var tom, ville den 

have et første element a, og for dette havde man x E MI for 

x -( a, altså Ma ~ M I"" Ifølge forudsætningen ville dette medføre 

a E MI i strid med a E M \ MI. 

(Bemærk, at den indirekte slutning også er gyldig, hvis 

M \ MI indeholdt det første element af M, som så vilJIe være det 

betragtede element a. Man havde da Ma = 0. Men da 0 ~ Mt, ville 

forudsætningen også i dette tilfælde medføre a E Mt.) 
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Nu betragtes igen parret (N,E) bestående af en mængde N og 

en afbildning E:N ~ N, som opfylder aksiomerne I-III. 

Sætning 1 8 • 'ri x E N : 1 ). x, 

d.v.s., N har 1 som første element. 

Bevis: Ifølge sætning 1 findes der for hvert x + 1 et z E N, 

således at E(Z) = z+1 = x. Dette viser, at 1 < x. 

Sætning 19. 'rIx,y E N : x < y ~ x+1 ~ y, 

d.v.s., hvert element x E N har et umiddelbart følgende, nemlig 

x+1. 

Bevis: Idet x < y, findes der et z E N, således at z+x = y. 

Ifølge sætning 18 er 1 ~ z, altså x+1 = 1+x ). z+x = y ifølge 

sætning 16. 

Sætning 20. Mængden N er velordnet ved relationen < • = 
Bevis: Lad M være en ikke tom delmængde af N, og lad L være 

mængden af alle minoranter for M, altså 

L = fy E N I 'r/x E M I y <;" x J 

Da er 1 E L, altså L + ø ifølge sætning 18. Mængden N \ L er 

heller ikke tom; thi for et element x E M vil x+1 ~ L, da 

x < x+1. Der findes derfor et element a E L, for hvilket a+1 ~ L, 

da ellers L = N ifølge aksiom III. Dette element a påstås at 

være første element i M. Idet a som element af L er en minorruLt 

for M, er det tilstrækkeligt at vise, at a E M. Var a Ej:: M, ville 

man ifølge definition af L, have at a < x for alle x E M. Ifølge 

sætning 19 ville dette imidlertid medføre, at a+1 ~x for alle 

x E M, altså at a+1 E L, i strid med bestemmelsen af a. Dermed 

er vist, at hver delmængde af M har et første element. 

Herefter ses af sætning b, at følgende fra III forskellige 

induktionsslutning er gyldig i N: 

Sætning 21. Hvis det for en delmængde M af N gælder, at 
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a E M, 

hvor N = fx E N I x < al , så er M = N. a 

II, 1, 11 

Sætning 22. Hver ·ikke tom opad begrænset delmængde L af N 

har et sidste element. 

Bevis: Sæt M = f y E N I V x E L : x ~ y J. Da er M + ø, idet 

L er opad begrænset. Lad b være det første element i M. Da b 

ifølge definition af M er en majorant til L, drejer det sig kun 

om at vise, at b E L. Hvis b = 1, må L være [1J, da L f ø, og 

påstanden er indlysende~ Hvis 1 < b, findes der ifølge sætning 

8 (eller 1) et c E N, således at c+1 = b. For dette gælder c E~M, 

idet c < b. Der eksisterer altså et d E L, således at c < d. Af 

sætning 19 kan da sluttes, at c+1 = b ~ d. Men b < d er udeluk

ket, da b E M og d E L. Følgelig har man b = d E L som påstået. 

Sætning 23. NØdvendige og tilstrækkelige betingelser for, 

at en ordnet mængde (N,-~) tillader en afbildning E:N -+ N, så

ledes at aksiomerne I-III er opfyldt og den ved E bestemte ord

ning ~ stemmer overens med -~, er at (N, -=<) er velordnet ved 

-=< og ikke har noget si dste element, og a t hver ikke tom, opad 

begrænset delmængde af N har et sidste element. 

Bevis: At be tingelserne er nØdvendige, viser sætningerne 

20,15,22. 

Tilstrækkeligheden indses på fØlgende måde. Idet det for

udsættes, at (N,-S) ikke har noget sidste element og er vel

ordnet, sluttes af sætning a, at hvert element x E N har e t 

umiddelbart fØlgende x r. Ved E (x) = X r define res en afbildning 

E :N -+ N o Betegnes det fØrste element i N med 1, har man 1 -< E (x) • 

Aksiom I er altså opfyld t. Er x og y to forskellige elemen ter 

af N, vil der gælde x -< y eller y -< x, da -< er total. Antag, 

at betegnelserne er valgt således, at x -< y. Man har da 
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E(X) -; y, da E(X) fØlger umiddelbart efter x. Endvidere gælder 

y -( E(Y). Transitiviteten af -( giver da E(X) -( E(Y). Afbild-

ningen E er altså ordenstro for den ikke-refleksive relation -(, 

altså specielt injektiv. Dermed er gyldigheden af aksiom II 

bevist. For at bevise III betragtes en mængde M ~ N, for hvilken 

1 E M og E(M) ~ M. Antag, at mængden N \ M ikke er tom. 

Den har da et fØrste element b. Mængden Nb = fx E N I x -< b1 

er en opad begræns et delmængde af M. Den er ikke tom, da 1 E M, 

og har fØlgelig et sidste element a. IfØlge det om M forudsatte 

gælder E(a) E M. Da a -< b og E(a) fØlger umiddelbart efter a, 

har man E(a) -( b. Da a er det sidste element fØr b, har man 

b -< E(a), altså b = E(a) E M. Men dette strider mOd, at b E N\M. 

Dermed er også III bevis t. 

For e ndelig at vise, a t den ved E bestemte ordningsrela tion 

< stemmer overens med den givne -<, behØver man blot at bemærke, 
= = 
at 1 er fØrste element af N ved begge ordninger, og at E(X) er 

det umiddelbart efter x fØlgende element, ved -< ifØlge defi-

ni tion af E, ved < ifØlge sætning 19. For a E N be tragtes de 

to mængder 

N_( a = f x E N I x -( a J , N<a = fXE N I x < ajo 

Påstanden går ud på, at de stemmer overens for hvert a. Lad 

M ~ N være mængden af de a E N, for hvilke N_<a = N<a. For a = 1 

er begge mængder tomme, altså 1 E M. Idet 

kan man af N_<a = N<a slutte, at N_<E(a) = N<E(a)' 

Dette viser, at E(M) ~ M, og anvendelsen af III giver M = N, 

hvilke t skulle vi ses. 
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Man lægger mærke til, at forudsætningen om, at hver opad 

begrænset delmængde af N har et sidste element, i beviset for 

betingelsernes tilstrækkelighed kun blev anvendt på afsnittene 

~ = fx E: N I x -< b}, b =1= 1. At Nb har et sidste element, er 

ensbe tydende med, a t b ha r e t umiddelbart forudgående e lemen t • 

Sætning 23 viser, at Dedekinds aksiomer I-III kan erstat

tes med a'ksiomer, der vedrØrer en ordningsrelation i den be-

tragtede mængde N .(E. Schmidt, ca. 1920): 

Om en ordnet mængd~ (N,~) forudsættes: 

1. N er velordnet ved <. 
;: 

2. N har ikke noget sidsteelemelit. 

3. Hvert element af N, som er forskelligt fra det fØrste, har 

et umiddelbart forudgående.· 

Et af de grundlæggende spørgsmål, som endnu ikke er besva-

ret, er, om Dedekinds aksiomsystem er kategorisk, d.v.s. om det 

fastlægger parret (N,E) på nær isomorfi. At dette er tilfældet, 

vil vise sig at være en konsekvens af nedenstående sætning 24. 

Om parret (N,E) forudsættes at aksiomerne I-III og dermed 

sætningerne 1-23 er opfyldt. Det element, der går umiddelbart 

forud for et element a =1= 1 af N, betegnes med a-i. Med N bea 

tegnes som hidtil det ved a bestemte afsnit f x E:' N I x < aj. 

2~tning 24. Lad der være gi vet en mængde n, et element 

ex E: n o g en atb i ldning ep:n ~ n. 

For hvert p E: N eksisterer da en og kun een afbildning 

f p :Np +1 ~ n, således a t 

f p (1) = ex, f (i+1) = ep(f (i)) 
P P 

for i E: N • 
P 

Der eksisterer en og kun een afbildning f:N ~ n, således at 

1'(1) = ex, f(i+1) = ep(f(i)) for i E: N. 
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Bevis: FØrst vises, at der for et givet p E: N hØjst kan 

findes een afbildning med de forlangte egenskaber. Lad f og 
p 

gn have dem. Da er f (1) = a = g (1). Antag, at f (i) = ~_(i) 
~ p p p-p 

for i E: Na , hv or a E: Np +1 ' Da er 

fp(a) = ~(fp(a-1)) = ~(gp(a-1)) = gp(a). 

Sætning b kan al tså anvendes på den velordnede mængde N 1 som p+ 

mængden M og me d mængden f i E: Np +1 I f p (i) = gp (i) J som del-

mængden MI. 

Lad nu L betegne mængden af de elementer p E: N, f'or hvilke 

der eksisterer afbildninger f af den forlangte art. Det er 
p 

klart, at 1 E: L, idet f 1 (1) = a opfylder det første krav, og 

det andet falder bort. Antag, at de~ eksisterer en afbildning 

f p :Np+1 ~ n, således at f p (1) = a og f p (i+1) = ~(fp(i)) for 

i E: Np • Afbildningen 1'P+1: N(p+1 )+1 ~ il bestemit wed 

f p+1 (i) = f p (i) for i E: Np +1 ' 

f p+1 (p+1) = <p(f'p(p)) 

opf'ylder da øjensynlig kravene med p+1 i stedet for p. Påstanden 

fØlger altså af aksiom III. 

For p < q vil restriktionen af' f til N 1 opfylde de til q p+ 

f'p stillede krav. På grund af entydi gheden af f p har man altså 

f' (i) = f' (i) for i E: N 1. Sættes f(i) = f'.(i) for i E: N, f'ås 
q p p+ 1 

en afbildning af N ind i n, for hvilken f(1) = f 1 (1) = a og 

f'(i+1) = f'i+1(i+1) = ~(fi+1(i)) = ~(fi(i)) = ~(f(i)). 

At der kun kan findes een afbildning f:N ~ n med disse egenska-

ber, fØlger af, at dens restriktion til et afsnit Np +1 for 

hvert p E: N opfylder de til f stillede krav og fØlgelig må 
p 

stemme overens med f • Dermed er sætning 24 bevist. 
p 

9ætning 25. Lad (N,s) og (N* ,s*) være to par, hvert bestå-

ende af' en mængde og en afbildning af' denne ind i sig selv, 
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således at begge par tilfredsstiller Dedekinds aksiomer I-III 

med henholdswis i. E N og 1 * E N*. Da er de to par isomorfe i 

den forstand, at der findes en (og kun een) bijektiw afbild

ning f:N ~ N*, således at f(1) = 1* og f(E(X)) = E*(f(x)) 

for alle x E N. 
• • Bevis: Sætning 24 med N~ i stedet for il, 1· i stedet for 

ex og E* i stedet for-cp giver eksistensen af en (og kun een) 

afbildning f ~N ~ N* meCl de sidstnævnte egenskaber-. Det skal 

vises, at denne afbildning er bijektiv. Hertil benytte8~ at 

der ifølge det sagte også findes en afbildning f'~;:: N';: ~ N, 

for hvilken f*(1*) = 1 og f*(E>l!(X)) = E (f*(x*)). Den sam.

mensatte afbildning f*O f er den identiske afbildning af N. 

Mængden 

M = fx E N I f*(f(x)) = xl ~ N 

opfylder nemlig f'orudsætningerne af III; thi f~! (f( 1 )) = f* (1 *) = 

1, og hvis f~: (f(x)) = x, har man 

f*(f(E(X))) = f*(E~(f(x))) = E(f*(f(x))) = E(X). 

Af f~:(f(x)) = x for alle x E N følger, at f er injektiw; thi 

af f(x) = f(y) fØlger 

x = f*(f(x)) = f*(f(y)) = y. 

Endvidere ses, at f* er surjektiv. Men da :f' og f>l~ kan bytte 

rolle, må f også være surjektiv4 Dermed er sætningen bevist. 

Herefter er der mening i følgende definition: 

yed mængdeg ~ af naturli~ tal forstås en mængd~ N or

gani~eret ved en af2ildning_ E :N ~ N, som opfylder Dedekinds 

aksiomer I-III. 
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Det følgende går ud på ud fra det valgte grundlag at gøre 

rede for de naturlige tals brugbarhed som kardinaltal for ende--

lige mængder. 

§.'fltni~g_g§.. Hvis der for to naturlige tal a og b eksisterer 

en injektiv afbildnj.ng f af afsnittet Na+1 ind 

så er a :5 b. 

Bevis: Lad ]\1 betegne mængden af de a E ty, for hvilke på-

standen er rigtig for alle b E N, Det er klart, at 1 E ]\1~ idet 

1 :5 b for alle bo Antag, at a E M, og lad f være en injektiv af-" 

bildning af N(a+1 )+1 ind i et afsnit Nb+1• Det skal vise:s;; at 

a+1 :5 b. Der skelnes mellem tre tilfælde: 

1 ° b E~= f(N(a+1 )+1 ), 

b = f(a+1), 

b = f(c), c + a+1. 

I tilfældene 1° og 2° vil restriktionen af f til Na+1 være en 

injektiv afbildning af Na+1 ind i Nb. På grund af antagelsen 

a E M følger heraf, at a ~ b-i, altså a+1 :5 b. I tilfældet 3° 

defineres en afbildning fl :N(a+1)+1 ~ Nb+1 ved 

fl(X) = f(x) for x E N(a+1)+1 \ fc,a+fL 

f l (c) = f (a+1 ), 

f'(a+1) = f(c) = b. 

Denne afbildning er injektiv og falder under 2°~ 

Følgelig har man a+1 :5 b også i dette tilfælde. Dermed er vist j 

at a+1 E M. Ifølge aksiom III er altså M = N, hvilket skulle 

vises~ 

Sætning ?7. Hvis en mængde A er ækvipotent såvel med af

snittet Na+1 som med afsnittet Nb+1 af N, så er a = b e 

Bevis: Lad qy:A ~ Na+1 og t/J:A ~ Nb+
1 

være bijektive afbild-

ninger. Da er f = t/Joqy-1 en bijektiv afbildning af N +1 på N'b'~ a -,- I 



Mat. 3, 1962-63 11,1,17 

og f-1 en bijektiv afbildning af Nb+1 på Na+1, Sætning 26 anvendt 

på disse to afbildninger giver a S b og b S a~ 
- -

Definition. En mængde A siges at være en ~~ig m~Q~~~ 

hvis den er tom eller ækvipotent med et afsnit Na+1 af mængden N" 

af naturlige tal. I det sidstnævnte tilfælde er det naturlige 

tal a entydig bestemt (ifølge sætning 27) og kaldes aQt~l~~_~f 

elementer i A eller kardinaltallet kt A for A. __ ...,.. .... __ ._ •· .... T:rw-.t.-..n==..;;..=--...;. 

Det er klar t, at hvis en af' to ækvipotente mængder er 

endelig, er den anden det også, og de to mængder har samme 1'::a1'-

dinaItal. 

Ikke endelige mængder kaldes uendelige mængder. 

Sætning 2§. Hver ægte delmængde B af' en endelig mængde A 

er endelig, og hvis B f ø, gælder kt B < kt A. 

Bevis: Idet A er ækvipotent med et af'snit Na+1 , hvor 

a = kt A, vil B være ækvipotent med en delmængde af' N 1. Det a+ 
drejer sig altså om at vise, at hver ægte og ikke tom delmængde 

a:f Na +1 er ækvipotent med et a:fsni t Nb +1 , hvor b < ao Lad M 

betegne mængden af' de a E N, f'or hvilke det gælder, at hver 

ægte og ikke tom delmængde a:f N 1 er ækvipotent med et af'sni t a+ 
Nb +1 med b < a. At 1 E M, f'Ølger af', at N1+1 = f1 J ikke har 

sådanne delmængder. Antag, at a E M, og lad P t ø være en ægte 

delmængde af' N(a+1)+1. Idet mængden P har (a+1)+1 som majorants 

har den et sidste element p. Hvis P = fp1, er P ækvipotent med 

N1+1 = f1 l, og kt P = 1 < a+1. Er p\fp1 ikke tom, vil denne 

mængde ikke indeholde a+1. Altså er P\fpJ ~ Na +1 • Her er lig

hed imidlertid umulig, da denne ville medf'Øre p = a+1 og :fØl

gelig P = N(a+1)+1 i strid med :forudsætningen om P. I:følge 

induktionsantagelsen :findes der en bijektiv afbildning af' 

P\fpJ på et af'snit Nb +1 med b < a. Lader man til p svare b+1 9 
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~år man i alt en bijektiv afbildning af P på N(b+1)+1' og man 

har b+1 < a+1. Dermed er vist, at a+1 E M. Af aksiom III slut-
, 

tes, at M = N. Hermed er sætningen bevist. 

Sætni!].g 29. Er A og B disjunkte endelige mængder, vil 

A u B ware endelig og kt(A u B) = kt A + kt B. 

Bevis: Med M betegnes mængden af de a E N, for hvilke det 

gælder, at Nt+1 for hvert b E N er ækvipotent med N(a+b)+1 \ 

Na +1 • Idet der ved x ~ x+1 defineres en bijektiv afbildning af 

Nb +1 på N(b+1)+1 \ Ni +1 ' haves 1 E M. Antag, at a E M, altså at 

der for hvert b E N eksisterer en bijektiv afbildning 

~b:Nb+1 ~ N(a+b)+1 \ Na +1 · 

Ved til x E Nb +1 at lade svare f b (X)+1, ~ås en bijektiv afbild-

ning af Nb +1 på N((a+1)+b)+1 \ N(a+1)+1' Dette viser, at 

a+1 E M. Af aksiom III kan altså sluttes, at M = N. Er nu A og 

B disjunkte endelige mængder med kardinaltallene a og b, vil 

der findes en bi jekti v afbildning ep:A ~ N 1 og en bi jekti v af-a+ 

bildning ø:B ~ Nb +1 • Den sidstnævnte sammensat med afbildningen 

~b' al tså ~b °ø er da en bi jekti v afbildning af B på 

t\a+b)+1 \ Na +1 • Ved til y E A u B at lade svare ep(y), når 

y E A, og ~b(Ø(Y)), når y E B, fås en bijektiv afbildning af 

A u B på N(a+b)+1. Dermed er sætningen bevist. 

Uden bevis nævnes: 

s~tni~. Er A og B endelige mængder, vil A x B være 

endelig og kt(A x B) = kt A • kt B. 



\ 
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Øvelser til ka~.II.§1 .. 

1. Bevis, at Dedekinds aksiomer 1,11,111 er indbyrdes uafhæn

gige, ved at angive mængder N og afbildninger E:N ~ N, 

således at hvilkesomhelst to af aksiomerne er opfyldte, 

medens det tredie ikke er det_ (I det tilfælde, hvor I 

kræves at være falsk, skal III forstås således, at der fin-

2. 

des et element 1 E N, for hvilket det i III forlangte er 

opfyldt.) 

Giv beviser for sætningerne 9-130 

3. For a < b betegnes løsningen x til ligningen x+a = b med 

b-a. Vis, at hvis de venstre sider i de følgende relationer 

eksisterer, vil også de højre sider eksistere og relationer-

ne være gyldige: 

(b-a) + (d-c) = (b+d) - (a+c), 

(b-a)c = bc-ae, 

(b-a)(d-e) = (bd+ac)-(ad+bc). 

Vis endvidere, at hvis b-a og d-c eksisterer, vil b-a < d-c 

være ensbetydende med b+c < a+d. 

4. Der er givet et element a E N. Om en mængde M ~ N forudsæt

tes, at a E M, og for hvert x EN, at hvis x > a og x E M, 
ZI 

så er x+1 E M. Vis, at M = N. 

5. Er mængderne 

fp + 1/q I p,q E NJ, 

af rationale tal velordnede ved den sædvanlige relation 

< ? Ved> ? 

6.. Lad M være velordnet ved relationen -< • Vis, at der for 

hver ordens tro afbildning f:M ~ M gælder x-j:f(x) for alle 
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x E M. 

Slut heraf, at den eneste surjektive ordenstro afbildning 

f : M ~ M er den identiske, og at der ikke findes nogen sur·," 

jektiv ordenstro afbildning af et afsnit M = a 

fx E M / x -< aJ af M på M. 

7. Find fejlslutningen i følgende induktions"bevis" for "sæt·-

ningen": Hvilkesomhelst endelig mange indbyrdes forskellige 

linier i planen har et punkt fælles. 

Påstanden er indlysende for 1 linieo Lad der være givet n ind-

byrdes forskellige linier 11, ••• ,ln. Hvis påstanden er rigtig 

for n-1 linier, vil såvel linierne 11, ••• ,ln_1 som linierne 

11 , ••• ,1 2,1 have et punkt fælles. Disse to punkter må falde n- n 
sammen, da begge ligger på 11 og 12• Antagelsen medfører alt-

så, at 11 , ••• ,ln har et punkt fælles, så at aksiom III ka..'Yl an-

vendes. 

8. Find fejlslutningen i følgende induktions"bevis" for "sætnin

gen": For alle naturlige tal n er / sin n1T-!3/ ? i og 

/ cos n1T/3/ :'S i. 
Lad n være et naturligt tal, og antag, at påstanden er rig

tig for alle naturlige tal mindre end n. Da er 

/sin n1T/31 = /sin 1T/3 cos(n-1)1T/3 + cos 1T/3 sin(n-1)1T/3/ 

< i .. i + i.i - i = 2 2 2 2 - 2, 

og tilsvarende sluttes, at / cos n 1T/3/ ~ ~. Følgelig kan sæt-· 

ning 21 anvendes. 
n 

9. For naturlige tal p og n sættes sp(n) = I' v p • Find (ved at 

v=1 

anvende binomialformlen på (v+1)P+1) sp(n) udtrykt ved 

s1(n), ••• ,sp_1 (n)~ Vis, at der for hvert p E N eksisterer et 

polynomium Pp+1 af graden p+1 og med rationale koefficienter, 

således at sp(n) = Pp+1 (n). 
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10. Bevis sætning 300 

11,*Vis, at en mængde er e~delig, hvis og kun hvis den ikke er 

ækvipotent med nogen a~ sine ægte delmængder. [Ved beviset 

~or betingelsens tilstrækkelighed kan man begynde med at vi

se, at hvis en mængde er uendelig, kan hvert a~snit a~ N og 

også N selv a~ildes injektivt i den. (Hver uendelig mængde 

har en numerabel delmængde.)] 

12.*Vis, at en ikke tom mængde er endelig, hvis og kun hvis der 

~indes en a~bildning a~ den ind i sig selv, ved hvilken ingen 

ægte og ikke tom delmængde a~ildes ind i sig selv. (Benyt 

sætning 24.) 

13. Der er givet en mængde n med en kompositions~orskri~t $. Be

vis følgende: Til hver afbildning a : Np +1 ~ n findes der 

en og kun een afbildning er :, N 1 ~ n, således a t 0-( 1) = p+ 
a (1) og 

o-(j+1) = o-(j) $ a(j+1) 

Når kompositions~orskri~ten er betegnet som addition eller 

mUltiplikation, skrives henholdsvis 

,,(j) = f a(i), 

1.=1 

og ellers j 

o-(j) = [ a(i). 

i=1 

Vis, at hvis kompositions~orskriften $ er associativ, 

gælder 
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.t, 
'.' 

Man skriver da også 
p 

[ a(i) = a(1) $ .•. $ a(p). 
i=1 

Vis, at hvis kompositionsforskriften $ desuden er kom-

mutativ~ gælder for hver permutation 

(a(f(i)) ~ (a(i). 

i=1 i=1 

f af N 1 p+ 
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§ 2. De hele og de rationale tal. 

Mængden af naturlige tal kan ved visse konstruktioner ud

vides til de hele tals integritetsring (integritetsområde) og 

derefter til de rationale tals legeme (eller, hvad der svarer 

bedre til den historiske udvikling, først til mængden af positi

ve rationale tal og derefter til de rationale tals legeme). Dis-

se udvidelser har et fælles træk, som finder sit udtryk i en al-

men sætning om mængder med en associativ og kommutativ komposi-

tionsforskrift, for hvilken forkortningsreglen gælder. 

Definition. Ved en halvgruppe (H,$) forstås en mængde H 

med en associativ kompositionsforskrift $, for hvilken forkort

ningsreglerne gælder. 

Udvidelsessætning for halvgrupper. Til hver kommutativ 

halvgruppe (H,$) findes der en og på isomorfi nær kun een kom

mutativ gruppe (G,$), som indeholder en med (H,$) isomorI del-
,., N 

mængde (H,$), således at hvert element y E: G kan skrives y = ... 
Ib -1 a lp ~ ,hvor a,~ E: H. 

Bevis: I H x H defineres ved 

en kompositionsforskrift $', som øjensynlig er associativ og 

kommutativ. Desuden defineres i H x H en relation ~ ved 

(a1 ,a2) ~ (a1,a2) ~ a1 $ a2 = a2 $ a1· 
Den er en ækvivalensrelation; thi den er åbenbart refleksiv og 

symmetrisk, og transitiviteten sluttes ved hjælp af egenskaber-

ne ved $ af, at 

(ai' a2 ) ~ (ai, a2), 
altså 

a1 $ a2 = a2 $ ai, 
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medfører 

altså a
1 

$ a2 = a
2 

$ a1. Denne ækvivalensrelation harmonerer 

med $', idet 

altså 

medfører 

altså 

(a
1 

$ b
1

) $ (a2 $. b2) = (a1 $ a2) $ (b1 $ b2) 
= (a

2 
$ a1) $ (b 2 $ b1) = (a2 $ b2) $ (a1 $ b1), 

I mængden G af ækvivalensklasser kan der følgelig defineres en 

kompositionsforskrift $ ved 
~ 

kl(a
1

,a2) $ kl(b1 ,b2 ) = kl(a1 $ b1 ,a2 $ b2 )· 
~ 

Det skal vises, at (G,$) har de forlangte egenskaber. 
~ 

At (G,$) er en kommutativ gruppe, ses på følgende måde. 

Ved til hvert par (a
1

,a2 ) at lade svare den klasse kl(a1 ,a2), 

som det er indeholdt i, defineres en homomorf og surjektiv af

bildning af (H x H,$') på (G,$). Idet $' er associativ og kom-
~ 

mut at iv , kan heraf sluttes, at også $ er associativ og kommu-

tativ. Klassen E = kl(x,x), hvor x er et vilkårlig element af H, 

udgøres netop af alle par bestående af to ens elementer fra H, 

idet (x,x) ~ (Y1'Y2) jo er ensbetydende med x $ Y2 = x $ Y1, 

altså på grund af forkortningsreglen med Y1 = Y2. Klassen E er 

neutralt element for $; thi 
~ 

kl(x,x) $ kl(a
1

,a2 ) = kl(x $ a1 ,x $ a 2) = kl(a1 ,a2), 
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idet (x ~ a
1

) $ a
2 

= (x $ a2 ) $ a1 • Endvidere er kl(a2,a1 ) in

vers til kl(a
1

,a2 ), idet 
... 

kl(a
1

,a2 ) $ kl(a2,a1 ) = kl(a1 $ a2 ,a2 $ a1 ) = 8. 

Dernæst vises, at (G,$) indeholder en med (H,') isomorf 

halvgruppe. For hvert element a E H udgØr parrene (a $ x,x), 

x E H, en ækvivalensklasse, idet 

(a $ x,x) ~ (Y1'Y2) 

er ensbetydende med 

(a $ x) $ Y2 = x $ Y1 , 

altså med Y
1 

= a $ Y
2

• Heraf fremgår tillige, at 

klea $ x,x) 4 kl(b $ y,y) for a + b. 

Idet mængden {klea $ x,x) I a E Hl af sådanne klasser betegnes 

med H, defineres altså ved 

a ~ klea $ x,x) 

en bijektiv afbildning f : H ~ H. Den er homomorf, altså iso-

morf, idet 
~ 

f(a) $ f(b) = klea $ x,x) $ kl(b $ y,y) 

= kl ( (a $ b) $ (x $ y), x $ y) = f (a $ b). 

Hvert element y = kl(c1 ,c2 ) E G har en fremstilling af formen 
... -1 

Y = ex $,B , 

hvor ex = kl(C
1 

$ x,x) E H og ,B = kl(c2 $ y,y) E H med vilkårlig 

valgte x,y E Ho Dette ses af 
-1 

kl(C1 .$ x,x) $ kl(C2 $ y,y) 

= kl(c1 $ x,x) $ kl(y,c2 $ y) 

= kl(C1 $ (x $ y), c2 $ (x $ y)) = kl(C1 ,c2)· 
... ... 

Der er tilbage at bevise, at to grupper (G,$) og (G*,$*), 

der har de i sætningen nævnte egenskaber, er isomorfe. Lad 

li ~ G og H* ~ G * være de med H isomorfe delmængder. De er da 
N ... 

indbyrdes isomorfe. Lad ep: H ~ H* være en isomorfi. Det skal 
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vises, at denne kan udvides til en isomorfi ~ : G ~ G*. Hertil 
... -1 

benyttes, at hvert element 'Y E G kan skriv~s 'Y = a * (3 , hvor 

a,{3 E H, og at tilsvarende gælder for elementerne i G*. Man har 

for a,{3,a,{3 E H, at 

cp(a) $* cp({3)-1 = q!.,aJ $*q!.,~)-1, 

når og kun når 

cp(a * (3) = cp(a) $* cp(7:J) = cp(a) $* cp({3) 
... 

= cpea * (3), 

altså når og kun når 

altså når og kun når 

; -1 - ~ --1 a>p{3 =a>p{3 ~ 

Ved til 'Y at lade svare 'Y* = cp(a) $* cp({3)-i, hvor a ~ {3-i, 

a,{3 E H, er en eller anden fremstilling af 'Y, defineres derfor 

~ "'* * en afbildnimg ~ : H ~ H , idet 'Y kun afhænger af 'Y, men ikke 

af den valgte fremstilling. Endvidere er ~ injektiv ifølge det 

* :~ ovenstående og surjektiv, fordi hvert element 'Y E H' hnr en 

fremstilling a* ~* {3*-i, a~;' ,{3~" E H*, og cp er sur jekti v. At ~ er 

en homomorfi, altså en isomorfi, fØlger af, at cp er en isomorfi. 

At ~ er en udvidelse af cp ses ved for et element a E H at benyt-
... ... 1 

te fremstillingen a = (a $ a) $ a- • Man finder da 

~(a) = cp(a) $* cp(a) $* cp(a)-i = cp(a). 

Dermed er beviset for udvidelsessætningen afsluttet. 

Ved de anvendelser, der vil blive gjort af denne sætning, 

giver det ikke anledning til misforståelser, når (H,$) "identi

ficeres" med den givne halvgruppe (H,$) og kompositionen i G i 

overensstemmelse hermed betegnes med $. I stedet for klea $ x,x) 

skrives simpelthen a, og de omtalte fremstillinger af elementer

ne i G skrives a $ b-i, a,b E H. 
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Udvidelsessætningen kan anvendes på mængden N af naturlige 

tal på to forskellige måder; idet (N,+) er en kommutativ halvgru , 

pe ifølge sætningerne 4-6 (side 11,1,4-5), og (N,.) er en kommu

tativ halvgruppe ifølge sætningerne 11-13 (side 11,1,7). 

Ved udvidelse af (N,+) fås en gruppe (Z,+), hvis elementer 

kaldes de hele tal. I overensstemmelse med, at kompositionerne 

$ og $ nu skrives +, betegnes det neutrale element i (Z,+) med 

O og det til et element a E Z inverse, det modsatte til a, med 

-a. Hverken O eller det modsatte til et element i N tilhører N, 
idet O E N ville føre til en modstrid ifølge sætning 15 (side II, 

1,6), og a, -a E N ville give O = a+(-a) E N. Hvert element 

yE Z har en fremstilling af formen y = b+(-a), hvor a,b E N. 

Dette betyder, at y er løsningen til ligningen f + a = b og kan 

derfor også skrives y = b-a. Hvis a f b, har man ifølge sætning 

8 (side 11,1,5) enten b-a E N eller a-b E N, men ikke begge dele~ 

I det sidste tilfælde er y = -(a-b). Dette viser, at hvert fra 

O forskelligt element i Z er enten et element o E N eller det 

modsatte -o til et element o E N. De førstnævnte elementer kal

des positive hele tal, og deres mængde betegnes også Z+, de 

sidstnævnte kaldes negative hele tal, og deres mængde betegnes 

med Z • Man har 

Z = Z_u fo l u Z +' 

hvor de tre mængder på højre side er diSjunkte. Ved y ~ -y defi

neres en involutorisk, altså specielt bijektiv afbildning af Z 

på sig selv, ved hvilken O er fixelement, Z+ afbildes på Z_ og 

Z på Z+. 

Den i N indførte ordningsrelation < kan udvides til Z, så

ledes at sætning 16 (men ikke sætning 15, side 11,1,8) forbli

ver gyldig. Til dette formål defineres for a,Ø E Z relationen < 

a < ø <=* ø- a E Z + • 
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Den er en ikke-refleksiv ordningsrelation, idet a-a = O ~ 2+ og 

{3-a E 2+A 1'-(3 E 2+ '* y-a = ({3-a)+(Y-{3) E 2+. 

Af (/3+1')-(0:+1') = {3-afor alle~{3,y E 2 sluttes, at 

a < {3 ~ a+y < {3+y. 

For den modsatte ordning> har man 

a > {3 ~ - ({3- a) = a - {3 E 2+. 

Heraf sluttes, at den omtalte involutoriske afbildning y ~ -y er 

en ordenstro afbildning af (2,<) på (2,». 

Hver nedad (opad) begrænset delmængde af (2,<) har et første 

(sidste) element. 

Bevis: Idet (2,<) kan afbildes ordenstro på (2,», er det 

tilstrækkeligt at bevise en af de to påstande. Lad M være en ned

ad begrænset delmængde af 2 og ~ en minorant for den. Hvis ~ E M, 

er ~ første element i M og påstanden altså rigtig. Hvis ~ ~ M, 

har man 

M ~ f y E Z I ~ < y J = L. 

Hvert element y E L kan på en og, ifølge forkortningsreglen, kun 

een måde skrives y = ~+o, hvor o E N,.og omvendt, for hvert o E N 

er ~+o E L. Begge dele følger af, at ~ <y er ensbetydende med 

y-~ E N. Ved o ~ ~+o defineres følgelig en bijektiv afbildning 

af N på L. Denne er ordenstro, idet 01 < O2 er ensbetydende med 

~+01 <~+c2. Den givne mængde M ~ L er billede af en delmængde 

af N. Da denne har et første element og afbildningen er ordens

tro, gælder det samme om M, hvilket skulle bevises. 

Ved hjælp af sætning a (side 11,1,9) sluttes af det viste: 

Hvert element i (2,<) har e~iddelbart forudgående og-21 

umiddelbart efterfØlgende. 



( 
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Der mangler endnu udvidelsen af den i N indførte multipIi

ka ti on til Z. (Herved er det vigtigt a t have for øje, a t de 

velkendte regler for addi tion og subtration vides a t være gyl

dige i gruppen Z, medens der for multiplikationens vedkommende 

kun må benyttes, at (N,.) er en halvgruppe. Som hidtil betegnes 

elementer i N med latinske og elementer i Z, om hvilke det ikke 

vides, om de tilnØrer N, med græske bogstaver.) 

Idet elementer ex ,{3 E Z har fremstillinger 

må produktet ex{3 defineres ved 

ex{3 = (a1b1+a2b 2 ) - (a1b 2+a2b 1 ), 

idet de sædvanlige regneregIer jo Ønskes opfyldt. Men en nØd-

vendig og tilstrækkelig betingelse for, at der herved overhovedet 

defineres en komposition i Z, er, at den hØjre side er uafhængig 

af de valgte fremstillinger af ex og {3 som differenser af natur

lige tal. Det skal altså bevises, at 

I I a
1

+a2 = a 2 +a
1

, 

medfØrer, at 

(a1b 1+a2b 2 ) + (a1b~+a~b1) = (a1b 2+a2b 1 ) + (a1b1+a~b~). 

Det elementære, men ikke helt oplagt~ bevis skal ikke gennem-

fØres her (se øv. 5). 

Når ex = a E :N og {3 = b EN, s temmer det ovenfo r definerede 

produkt ex{3 overens med produktet ab i N. Man har nemlig frem

stillinger ex = (a+x)-x og {3 = (b+y)-y og finder 

ex{3 = [(a+x)(b+y)+xy] - [(a+x)y+x(b+y)] 

= [ab+ay+xb+xy+xy] - [ay+xy+xb+xy], 

altså en fremstilling af ab som differens af to naturlige tal. 

Det verificeres uden vanskelighed, at den indfØrte multi

plikation i Z er korpÆ~tatiY., .ass,2.9.iat}V og distributi2 med hen-
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syn til additionen i Z. Heraf fØlger specielt, at 

a.O = O 

for alle a E Z, idet a'O = a(O+O) = a·O+a· O; endvidere 

(-a)f3 = a(-f3) = -(af3) , 

idet (-a)f3+af3 = (-a+a)f3 = 0.f3 = O og a (-f3)+af3 = 

a(-f3+f3) = a·O = O, samt 

( -a)( -(3) =- (a ( -(3)) =.J.. - (af3)) = af3. 

Der gælder endvidere 

(a -(3)Y = ay -f3Y , 

idet (a+(-f3»)Y = aY+(-f3)Y = ay+(-(f3Y)) = ay-f3Y· 

Tallet 1 E N er neut~a~t_eleme~t; thi a·i = a, når a E N og når 

a = O, og ellers er -a E fir og fØlgelig a·i = -( -(a. 1 )) = 

-« -a ) . 1) = - ( -ex:) = a. 

For multiplikationen i Z gælder nu1regl~n 

af = O A a f O ~ f = O. 

Er nemlig a = a
i
-a

2 
og f = xi-x2~ vil af = O være ensbetydende 

med aixi+a2x2 = a
i

x
2

+a2xi , og da a f O, er enten a i -a2 = c eller 

a
2
-a

i 
= c, hvor c E fir. Indsættes a i = c+a2 , fås 

cXi+a2xi+a2x2 = cX2+a2x2+a2xi' 

heraf ved hjælp af forkortningsreglen for additionen cXi = cX2 

og heraf xi = x
2

, idet forkortningsreglen gælder for multipli

kationen i N. Tilsvarende sluttes i det andet tilfælde o .Af 

nulreglen fØlger 

ay = f3Y A Y f O ~ 

idet O = aY-f3Y = (a-f3)Y medfØrer a-f3 = 00 Endelig nævnes, at 

a < f3 AO < y ~ ay < f3Y, 

hvilket fØlger af, at f3-CX E N og y E N medfØrer f3y-cxY = 

( f3 -cx)y E fir. 

Idet man ved en ordDet ri!l..8: forstår en (ikke nØdvendigvis 

kommutativ) ring (M,+,. ,<), hvori der er defineret en total 
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ordningsrelation <, således at der for a,b,e E M gælder 

a < b a+e < b+e, 

ae < be /\ ca < eb, 

hvor O betegner ringens nulelement, kan de fundne resultater 

sammenfattes på fØlgende måde: 

(Z,+,. ,<) er en~omm~!ativ ~rdnet ring med e~element, i 

hvilken, nulregl~n gælder [~ltså e~integritet~Eing (integritets

~~], ~~~r ned~d eller opad g~srænset del~ængde 

hart.~p.holdsvis et fØrste eller sidste element. Mængden N af 

~lj.ge tal er_~elm~~d~ fe I o < el ~f z, og2L~~~, 
fra O f2Eskellige el~nt~r af Z er netoE eet indehold~J N. 

På grundlag af disse egenskaber ved de hele tal kan blea. 

den elementære talteori udvikles. Med henblik på senere anven

delser fremhæves nogle begreber og sætninger: Division med rest, 

største fælles divisor og mindste fælles multiplum, primtal, 

talteoriens hovedsætning om den entydige primtaloplØsning (se 

AT §2); endvidere, at restklasserne modulo et tal m E N danner 

en ring, og at denne er et legeme, hvis og kun hvis m er et 

primtal (se AT §2,17). 

Det næste skridt i talsystemets opbygning består i udvidel

sen af ringen (Z,+,.) til de rationale tals legeme (Q,+,.). Det 

drejer sig her om en anvendelse af sætningen om eksistens og en

tydighed (på nær isomorfi) af et kvotientlegeme for en kommutativ 

ring, i hvilken nulreglen gælder (AT § 1,17-19). Her skal til

føjes et bevis for, at ordningsrelationen i Z killl udvides til 

en ordningsrelation i Q, samt en undersøgelse af dennes vig

tigste egenskaber. Da tilsvarende betragtninger vil finde anven

delse i andre tilfælde, indskydes nogle definitioner og sætnin

ger vedrørende vilkårlige legemer. 
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Først bemærkes, at man ved hjælp af sætning 24 (side II, 

1,13) i en vilkårlig mængde (M,$) med en komposition kan defi

nere potenser med naturlige tal som eksponenter. Lad a være et 

element af M. Ved f ~ f ~ a defineres en afbildning <p:M ~ M. 

Sætning 24 med n = M udsiger da, at der findes en og kun een 

afbildning f :~T ~ M, for hv i Ile en 

f( 1 ) = a, f (i +1 ) = f(i) $ a for i E: ]\J. 

Sættes f(i) i har man al tså = a , 
1 i+1 i 

$ a = a, a = a a for i E: ]\J o 

Er $ associativ, kan man nu bevise potensreglen 

m ch n m+n 
a 't' a = a for m,n E: N. 

Lad m E: ]\J være vi lkårlig valgt. For n = 1 er pås tanden ri gti g 

ifØlge definition. Antag, a t påstanden er rigtig for n. Da 

har man 

m 
a $ an

+1 = am $(an $ a) = (am $ an) $ a 

m+n ch m+n+1 = a 'I'a = a . 

Dermed er potensreglen bevist. Forudsættes nu desuden, at der 

findes et neutralt element E E: M, og at a er invertibel (regu

lær), kan man definere aO = E og aP = (a-1 f P fa r p E: Z og 

derefter bevise potensreglerne 

aP $ a
q = ap +q

, 

(se AG,side 11,2,3-5). 

for p,q E: Z 

Skrives kompositionerne som addition og pa i stedet for 

a P, har man altså 

pa+qa = (p+q)a, q(pa) = (qp)a for p,q E: Z. 

Specielt gælder dette for alle elementer i en ring (M,+,.), 

idet disse jo er invertible med hensyn til additionen. Derudover 

har man for a,{3 E: M og P E: Z 
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(Bemærk~ at der her indgår to forskellige komposi tionsforsk:::'if·-

ter, nemlig dels multiplikationen i M, som er en afbildning af' 

M x M ind i M, og "multiplikationen" af et helt tal med et 

ringelement~ som er en afbildning af Z x M ind i M.) Påstanden 

er øjensynlig rigtig for p :::: O. For p > O bevises den ved in'-

duktion. For p :::: 1 er den r igtig, idet 1'a ::::.. a~ 1"f3 :::: f3 og 
er 

1o(af3) :::: af30 Antag, at den rigtig for p > O. Da er 

«p+1)a)f3 :::: (pa+a)f3 :::: (pa)f3 + af3 

:::: p(af3)+1.af3 :::: (p+1)(af3), 

og 

a( (p+1 )f3) :::: a(pf3+f3) :::: a(pf3)+af3 

:::: p(af3)+1.a~ :::: (p+1)af3. 

For p < O har man Pa :::: -«-p)a) :::: (-1)«-p)a), 

a J,. t så 

(pa)f3:::: (-1)[«-p)cc)f3] :::: (-1)[(-p)(af3)] :::: (-p)(af3L 

og tilsvarende sluttes i det andet tilfælde. Ved at anvende 

det fundne resultat to gange fås for a,f3 E M og p,g E Z 
(pa)(qf3):::: (pg)(af3). 

Lad nu (I(,+,.) være et vilkårligt, ikke nØdvendigvis kom-

mutati vt legeme, om hvilket det blot forudsættes, a t det inde-

holder mindst to forskellige elementer. Dette vil sige~ at 

(M,+) er en kommutativ gruppe, (:M\fvl ,.), hvor v er nulelementet, 

d.v.s. additionens neutrale element, er en gruppe, og muJ_ti-

plikationen er distributiv med hensyn til additionen" f/ian har 

da E ~= v, hvor s betegner etelementet, d.v.s. multiplikationens 

neutrale element; thi var E :::: v, ville man for hvert a E M have 

aE :::: av :::: v, i strid med, at M har to forskellige elementer,. 

Det mindste dellegerne af (M,+'.I")' som indeholder E, altså 

fællesmængden af alle dellegerner, som indeholder s, k&ldes 

p"r_im;t.~~~met i (M,+,.) og betegnes med (MoJ+~o) o Det kan bestem'-
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mes på fØlgende måde. Idet (M ,+) er en gruppe, må hele den af o 

E frembragte cykliske undergruppe 

tilhØre Mo • Idet 

(PE)(qE) = (pq)E E C for p,q E Z, 

er (C,+,.) en delring af (M ,+,.). Ved p ~ PE bestemmes en o 

homomorf afbildning af (Z,+,o) på (C,+,o). Nu er kernen ved en 

homomorf afbildning af (Z,+,.) af formen (mZ,+,o), hvor m er et 

ikke-negativt helt tal og mZ = fmp I p E zl. Hvis m = 0, altså 

mZ = fOl, foreligger en isomorfi. Tilfældet m = 1 kan i~ce fore

komme, da C indeholder mindst to forskellige elementer, nemlig 

OoE = V og 10E = E. For m > 1 er (C,+,o) isomorf med restklas

seringen (z mod m,+,.). Da nulreglen gælder i (M,+,o), altså 

specielt i (C,+,o), må m være et primtal. Men så er (z mod m,+,.) 

og dermed også (C,+,") et legeme. I dette tilfælde er altså 

(C,+,.) = (Mo '+'·). I tilfældet m = 0, hvor (C,+,.) er isomorf 

med (~,+,.), altså en kommutativ delring af (M ,+,.), må kvo-o 

tientlegemet af (C,+,o) tilhØre og fØlgelig være lig med 

(M ,+,.). (Se AT § 1, side 15-16, hvor dette ganske vist kun er o 

påstået for en delring i et kommutativt legeme, og det vides 

ikke på forhånd om (M ,+,.) er kommutativ. Men i beviset benyt
o 

tes kun, at delringen er kommutativ.) Da (C,+,o) er isomorf 

med (~,+,.), er kvotientlegemet isomorft med (Q,+,.). Dermed 

er vis t: 

Æ!.legemes primlegeme er enten is~~rft~~d ~~al~_~al~ 

legeme!. og ~gemet sig~!Lda ~t have karakter~sti~_~~1JeLis.2.-

~orft~~d r~stk~asselegemet modulo et primtal m, 9.g legem~sige~ 

da at have karakteristik m. 
--~~~._~-~--

I et legeme med karakteristik m ~ ° gælder for hvert ele

men t ex f v og P E Z, a t 
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po: == V {=} mlp~ 

hvilket for m == a betyder, at p = at Dette aflæses aL omskriv

ningen po: = (PE)O:. 

Det er klart, at hvert legeme med endelig mange elementer~ 

kort et ~I?:de1J:g}. le~me, har en karakteristi~k m > a. Man kan 

vise, at antallet a~ elementer i et sådant legeme er en potens 

af primtallet m, og endvidere at der for hver primtalpotens mh , 

h E N, findes et og på isomorfi nær kun et kommutativt legeme 
h med m elementer. Der gælder fØlgende sætning fØrst bevist af 

;r .R.M Q Wedderbul'!l (1905): 5Iv~!.'t en9-elig t . ~e.B:e~_~r komm~~t~.Yh 

Beviset kan ikke gennemfØres her. 

Ved et ordnet legeme (L,+,o,<) forstås et legeme, hvori der ..... _---= ........ ..-....-
er defineret en total ikke-refleksiv ordningsrelation <9 således 

at der for o:,~,y E L gælder 

( 1 ) 

(2) o: < ~ A V < Y ~ o:y < ~y A yo: < y~, 

hvor v betegner legemets nulelement. 

Ved at anvende (1) to gange fås 

ex<~ 1\ y<o => o:+y<~+ O, 

specielt 

v < ~ A V < o => v < ~ + o. 
Ved at anvende (2) to gange fås 

v < o: < ~ A V < Y < o => o:y < ~o, 

og af (2) for ex = v sluttes, at 

v < ~ A V < Y => v < ~. 

Ved hjælp af (1) med henholdsvis y = -ex +( -~) og y - o: +- f3 

fås 

ex < ~ <'-='.~ --~ < -o:, 
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specielt 

v < ~ ~ -~ < v. 

Af disse resultater sluttes, at legemets fra v forskellige 

elementer kan fordeles på to disjunkte mængder 

således at for hvert a f O netop eet af elementerne a og -a 

hØrer til t+ og det andet til L~, og at 

a ~ ø E.: L + "* a + ~ E L + /\ a~ E.: L + o 

Elementerne 1 L+ kaldes Ec~~tive og elementerne i L negative. 

når man skal bevise, at et forelagt legeme (L,+,.) kan 

ordne~ til et ordnet legeme, kan fØlgende bemærkning være ny t-

tig. 

Hvis mængden ~ a;te~~tit.eL~, et 1egeme (L, +,. ) !s.a..llJ,nP.e~es 

Ldisjunkte delmæ!!gder L_, fvl, L+ t .såle4e$ajtnetblt .... eet C1t:t,g 

modsatte.fra v forskellige,elem~er tilh~E~! L+, og at 

a, ~ E: L + "* a + ~ E.: L + /\ a~ E: L +' 

§å kan der i L defineres en relation <, således at (L,+,. ,<) 

bliver et ordnet legeme, og at_L+ og L_ bliver henholdsvis mæng

den af positive og mængden af negative elementer i L. 

Bevis: Den ved 

a < ~ ~ ~ - a E: L+ 

definerede relation < i L er ikke-refleksiv, idet a - a = v ~ L+; 

den er transitiv, idet 

(3 - a E.: L + /\ Y - (3 E: L + "* y - a = ((3 - a) + (y - ~) E: L +; 

og den er total, idet der for a f (3 gælder ~ - a E: L+ eller 

-((3 - a) = a - ~ E.: L+" IfØlge definitionen er endvidere 

v < (3 ~ ~ - v = (3 E: L+ 

og 
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Endelig viser 

{3 - a E L + ::} ({3 + y) - (a + y) :;: t1 - a E L + 

[

(3y-ay 

Y{3-ya :;: 

gyldigheden af (1) og (2). 

Som en anvendelse heraf udvides den i ringen (Z,+,·) ind

førte ordning < til kvotientlegemet (Q,+,').' Elementer i Z, altså 

hele tal, betegnes med latinske og elementer i Q, altså rationale 

tal, med græske bogstaver. Hvert element i Q er en ækvivalens-

klasse af par af hele tal, hvoraf det andet er forskelligt fra 

O, og disse par skrives som brøker. To par a1/a2 og a1/a2 hører 

til sammme klasse, hvis og kun hvis a1a2 = a2a1. Er a = kl a1/a2 

og . {3 = kl b1 /b2 , har man ifølge definitionen 

For i Q at definere mængden Q+ af positive og mængden Q_ 

af negative tal, bemærkes følgende. Hvis det for en repræsen

tant a1/a2 af en klasse af brøker gælder, at a1a2 > O « O), vil 

det tilsvarende gælde for enhver anden repræsentant a1/a2, dvs. 

a," a' - a a' 1 2 - 2 1 
A [O < a1a2 ~ 

a1a2 < O ::} 

O < a'a' 1 2 

a'a' < O 
1 2 

Dette ses således: Idet a2 + O og ifølge forudsætning også 

a1 f o, er 

O < (a1a2)2 = a1a2a2a1 = (a1a2 )(a1a2) 
altså enten O < a1a2 og O < a1a2 eller a1a2 < O og a1a2 < O. 
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2 . 
(Herved er benyttet, at ° < p for hvert p + 0, hvilket følger 

umiddelbart, hvis O < p, og ved hjælp af omskrivningen p2 = (_p)2, 

hvis p < O; endvidere at 

O < pq ~ (O < P A O < q) v (p < O A q < O) 

hvilket følger af, at O < P og O < -q eller O < -p og O < q vil

le medføre 0< -pq i strid med det givne.) 

Herefter kan defineres 

~+ = f kl a1/a2 I O < a1a21, Q_ = fkl a1/a2 I a1a 2 < O L. 
Da kl a1/a2 er nulelementet O i Q, hvis og kun hvis a1 = 0, altså 

på grund af a2 f o, hvis og kun hvis a1a2 = 0, hører hvert ele

ment af Q til netop een af mængderne Q_, f O}, Q+. Af to modsatte, 

fra ° forskellige elementer kl a
1
/a2 og kl -a

1
/a2 vil et tilhøre 

Q+ og det andet Q_e Endelig ses, at 

ex. = kl a1 /a2 E Q+ A {3 = kl b1/b2 E Q+ 

~ et + {3 E Q+ A ex.{3 E Q+; 

thi af ° < a1 a2 og ° < b1b2 følger 
2 2 ) O < a1a2b2 + a 2 b1b2 = (a1b2+ a2b1 a2b2 

og 

O < a1a2b1b2 = (a1b1 )(a2b2). 

Ovenstående sætning viser altså, at der i Q kan defineres en ord

ning -<, ved hvilken (Q,+,',-<) bliver til et ordnet legeme, så

ledes at Q+ og Q_ er henholdsvis mængden at positive og mængden 

af negative elementer. At denne ordnings restriktion til Z stem

mer overens med <, følger af, at et helt tal a i Q er repræsente

ret ved a/1 og O -< a er ensbetydende med ° < a"1 = a. Man kan 

altså uden fare for misforståelser skrive < i stedet for -< • 

Dermed er vist, at Q kan ordnes til et ordnet legeme. 
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Lad (L,+,',-<) være et ordnet legeme, v dets nulelement og 

E dets etelement • Da er 

v -< s; 

thi var E -< V, havde man v -< -E, altså v -< (-E)(-E) 

Heraf kan sluttes, at for p E 2 gælder 

O < P = v -< p's. 

2 = E = E • 

At =} er rigtig, ses ved induktion. For p = 1, er det bevist, og 

hvis v -< p:: , have s 

v = v + v -< PE + 1.g = (p + 1)Eo 

At <= er rigtig, ses således: Af V -< ps følger p + o. Var p < O, 

havde man O < -p, altså ifølge det allerede viste v -< (-p) E = 

-(ps) i strid med det givne. 

Speciel t er altså p s + v for p > O. Heraf følger: 

Hvert ordnet legeme har karakteristik O. 

Det ordnede legeme (L,+,',-<) har altsåeted (Q,+,o) isomorft 

primlegeme (Lo'+'o), som er kvotientlegeme for den med (2,+,-) 

isomorfe delring bestående af elementerne PE, p E 2. Elementerne 

i Lo kan altså skrives på formen .(ps)(qE)-1, hvor p,q E Z, q + O. 

Det skal vises, at isomorfien p/q~ (ps)(qs)-1 af (Q,+,') på 

(Lo'+'o) er en ordenstro afbildning af (Q,+,',-<) på (Lo '+'·'-<)' 

Dette går ud på, at man af O < pq kan slutte, at v < (PE)(qE)-1, 

og omvendt. Af det ovenfor viste ses, at 

O < pq = v -< (pq)E = (PE)(qE) = (PE)(qE)-1(qE)2. 

Desuden haves v -< ((qE)-1)2. Påstanden følger da ved multiplika-

tion. Vi har altså: 

I hvert ordnet legeme er primlegemet ordenstro isomorft med 

de rationale tals legeme. 

Der er derfor ikke noget i vejen for i et ordnet legeme at 

identificere primlegemet med de rationale tals legeme og at beteg

ne ordningsrelationen som i dette. I det følgende tænkes dette 

gjort og der tales om naturlige, hele og rationale tal i et ord

net legeme. 
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I et ordnet legeme (L,+,',<) defineres den absolutte værdi 

af et element a ved 

lal = max fa,-al, 

altså lal = a for O ~ a og lal = -a for a < o. Der gælder øjen-

synlig 

O ~ lal, ,I-al = lal, -lal ~ [-:1 ~ lal· 

Ved at anvende det sidste på a og b fås 

-(lal + Ibi) ~[_(:: ~)J < lal + Ibi, 

altså 

la + bl < lal + Ibi· 

Heraf sluttes videre, at Ibi = la + b - al ~ lal + Ib - al. Datte 

og uligheden, der fås ved at ombytte a og b, giver 

II b I - I all ~ I b - al • 

Endvidere gælder 

labl = laiibi· 

For a = O eller b = O er dette klart, og ellers aflæses det af 

den af den venstre sides fremstillinger labl = I (-a)bl = la(-b)1 = 

I (-a)(-b)l, hvor begge faktorer er positive. Anvendes dette for 

-1 o b = a y fas 

Med henblik på en anvendelse bemærkes, at der i et ordnet 

legeme gælder 

o < a O<a<b <=} 

At ~ er rigtig for den første påstand, ses ved at multiplicere 

med a2 , som vides at være positiv, og ~ fås ved at anvende ~ 

på a-1 i stedet for a. At ~ er rigtig for den anden påstand, ses 

ved at multiplicere med ab, hvilket er positivt, idet O < a-
1 

og 

O < b-1 medfører O < a og O < b. Derefter fås ~ ved at anvende 

~ med a-1 og b-1 i stedet for b og a. 
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En mængde M siges at være tæt ordnet ved en total ikke-re

fleksiv ordningsrelation -<, hvis der til hvilkesomhelst elemen

ter a,b E M, for hvilke a -< b, findes et element c i M, således 

at a -< c -< b. 

Hvert ordnet legeme (L,+,',<) er tæt ordnet ved <, idet man 

for to elementer a og b i L, hvor a < b, har a < ;(a + b) < b. 

Et ordnet legeme (L,+,',<) siges at være eudoxisk eller~

kimedisk ordnet, hvis der til hvert element a i L findes et na

turligt tal n, således at a < n. 

Det er klart, at (0,+,·,<) er arkimedisk ordnet. 

Det ses let, at et ordnet legeme (L,+,',<) er arkimedisk 

ordnet, hvis og kun hvis der til hvilkesomhelst elementer a og b, 

for hvilke O < b < a, findes et naturligt tal n, således at 

a < nb. 

~ordnet legeme (L,+,',<) er arkimedisk ordnet, hvis og kun 

hvis der til hvilkesomhelst elementer a Qg b, for hvilke a < b, 

findes_et rationalt tal r, således at a < r < b (hvis og kun hvis 

de rationale tal "ligger overalt tæt" i L). 

Bevis~ At betingelsen er tilstrækkelig, er indlysende; thi, 

hvis den er opfyldt, findes der et rationalt tal p/q, p,q E Z, 
O < q, således at a < p/q < a + 1, og da 1 ~ q, er p/q ~ p, altså 

a < p. 

Betingelsens nødvendighed ses således. Idet ordningen er ar

kimedisk, findes der et naturligt tal n, således at 

O < (b - a)-1 < n, altså 

1/n < b-a. 

Endvidere findes der hele tal p, således at na < p. Lad m være 

det mindste af disse tal~ (Et sådant findes, idet der eksisterer 

et naturligt tal r, således at -na < r, altså -r < na < p.) For 
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dette tal m har man 

(m - 1) I n 5- a < ml TI, 

altså 

ml n < a + 1 I n < a + (b - a) = b, 

altså i alt a < min < b. Hermed er påstanden bevist. 

Hvert arkimedisk ordnet legeme er kommutativt. 

Bevis g Antag, at der findes to elementer a og b i legemet, 

for hvilke ab f ba. Det kan yderligere antages, at a, b og 

ab - ba er positive, idet dette, om fornødent, kan opnås ved for

tegnskifte og ombytning af betegnelserne. Der findes et naturligt 

tal n, således at 

a + b + 1 < n(ab - ba). 

Lad p være det mindste af de naturlige tal m, for hvilke na < m, 

og q det mindste af de naturlige tal m, for hvilke nb < m. Da har 

man 

p - 1 < na < p, q - 1 < b < q, 

altså 

n2ab < pq, _n2ba ~ -(p - 1)(q - 1), 

hvoraf ved addition og multiplikation med 1/n 

n(ab - ba) < (p + q - 1')/n -; a + b + 1/n S a + b + 1. 

Dette strider imidlertid mod bestemmelsen af n. 
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Ø~elser til kap.II,§ 2. 

1. I mængden N af naturlige tal defineres en komposition $ 

ved 

a $ b = a+b+ab. 

Vis, at (N,~) er en kommutativ halvgruppe, som er isomorf 

med (N\f1 J,.). Den gruppe, til hvilken (N,$) ifølge ud

videIsessætningen kan udvides, er isomorf med (Q+,.). Ef

tervis dette. 

20 Ved anvendelse af udvidelsessætningen på (N,.) fås gruppen 

(Q+,. ). Vis på grundlag af de na turlige tal s egenskaber, 

at addi tionen i N kan udvides ti l Q+, således at (Q+, +) 

bliver en kommutativ halvgruppe, og at multiplikationen 

i Q+ bliver distributiv med hensyn til additionen. 

3. Lad (H,$) være en kommutativ halvgruppe og (G,$) den til-

hØrende gruppe med de i udvidelsessætningen nævnte egen~ 

skaber. Vis, at (G,$) er den "mindste" udvidelse af (H,$) 

til en gruppe i den forstand, at hver gruppe, som har en 

med (H,$) isomorf delmængde, har en med (G,$) isomorf under-

gruppe. 

4. Vis, a t en total t ordne t mængde (M, -< ), som hverken har et 

fØrste eller sidste element, og hvor hver nedad begrænset 

delmængde har et første og hver opad begrænset delmængde 

et sidste elemen t
J 
kan afbildes sur jek ti vt og ordenstro på 

5. Bevis den ovenfor benyttede hjælpesætning: Hvis det for 

naturlige tal a1 ,a2,a~ ,a~,b1 ,b2,b~ ,b~ gælder, at 

så er 
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6. Vis, at der kun findes een ordningsrelation i mængden ~ af 

hele tal, ved hvilken (~,+,.) bliver til en ordnet ring. 

Vis det tilsvarende for de rationale tals legeme. 

7. Vis, at de komplekse tals legeme ikke kan ordnes til et ord-

net legeme. 

8. Definer kompositioner + og • i en mængde bestående af 4 ele

menter, således at der opstår et legeme. 

9. Et kommutativt endeligt legeme kaldes et Galo1sfelt (efter 

~i Galois, 1811-32) og betegnes med GF(n), hvis n er ele

mentantallet. Vis, at n er en potens ph af legemets karak

teristik p. (Benyt, at hvert legeme kan opfattes som et vek

torrum over sit primlegeme, og vælg en basis.) 

Vis, at hvert element c i et Galoisfelt GF(ph) er rod i po-

h 
lynomiet xP - X. (Benyt, at legemets multiplikative gruppe 

har ordnenen ph_1.) 

Vis, at den ved c ~ eP bestemte afbildning af GF(ph) ind i 

sig selv er en automorfi, ved hvilken primlegemets elementer 

er fixelementer. 

10. I mængden ~2 af par af rationale tal (eller i mængden R2 af 

par af reelle tal) defineres kompositioner + og • ved 

(a1,a2) + (b1,b2) = (a1 + a2, b1 + b2), 

Vis, at der herved fås en kommutativ ring (D,+,.) med etele

ment, som har et med (~,+,.)(henholdsvis (R,+,o)) isomorft 

dellegeme. Identificeres dette med ~ (henholdsvis R), kan 

hvert element i D skrives 

(a1,a2)=a1+pa21 a1,a2E:~(R), 
2 hvor p = (0,1), p = O. (Duale tal.) 
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ViS~ at der ved 

ai + pa2 < bi + pb 2 ~ Si < bi v (ai = bi A ~2 < b 2 ) 

defineres eri ordningsrelatibrl i D, således at (b,4,-1<) er 

en ordnet ring. 

Ordningen i en ordnet ring, som indeholder (~,+,.,<), siges 

at være arkimedisk, hvis der til to elementer a,b, for hvilke 

O < a < b, findes et naturligt tal n, således at b <na. Vis, 

at (D,+,.,<) ikke er arkimedisk ordnet. 

11. Vis, at man i polynomringen ~ [X] (eller R[X]) kan definere 

en ordningsrelation, der gør den til en ordnet ring, således 

at netop de fra nulpolynomiet forskellige polynomier med po

sitiv højeste koefficient bliver de positive elementer. Idet 

ordningen udvides til kvotientlegemet, fås et ikke-arkime

disk ordnet legeme. Bevfu dette. 
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§ 3. De reelle tal etter Ch, }deray og Gi Cantor.' 

Det er velkendt, at mange nærliggende opgaver vedrØrende 

tal ikke kan løses inden ror de rationale tals legeme. Opdagel

sen, at der ikke findes noget rationalt tal, som multipliceret 

med sig selv giver 2, medens rorholdet mellem diagonalen og si

den i et kvadrat opfylder dette krav, fØrte de græske matemati-' 

kere til overbevisningen om talbegrebets utilstrækkelighed og 

gav stØdet til udviklingen af den såkaldte proportionslære. Den

ne er baseret på geometriens aksiomer, som de findes i Euklids 

"Elementer" Og handler om forhold mellem geometriske størrelser, 

dvs. par af "ensartede størrelserII, f.eks. linjestykker, og så

danne forholds indbyrdes relationer. Efter moderne opfattelse 

svarer der til hvert forhold et reelt tal og til proportionslæ

rene sætninger regneregler for reelle tal. 

I den nyere tids matematik betragtede man indtil midten af 

forrige århundrede de geometriske stØrrelser som værende til i 

forvejen og i besiddelse af de egenskaber, der følger af de geo

metriske aksiomer. Et reelt tal tænktes defineret som et forhbld , 

mellem linjestykker. Bortset fra, at en nærmere analyse af Eu~ 

klids aksiomsystem viser, at det ikke medfører eksistensen af 

forhold svarende til alle irrationale tal, er herimod at ind

vende, at talbegrebet stillet på et indviklet geometriSk grund

lag. Opgaven at give en eksakt definition af reelt tal baseret 

udelukkende på de rationale tal blev fØrst klart formuleret og 

lØst på forskelligmåder af K. Weierstrass (omkring 1860 i fore~ 

læsninger), af Ch. Meray· (1869) og G. Cantor (1872) of af IL. 

Dedekind (1872). I deIUle paragraf' gengives i moderniseret form 

Meraya og Cantors fremgangsmåde og i den følgende omtales kort 

Dedekinds. 
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, 
'TIanken, der ligger til grund for Ch. Merays og G. Cantors 

indfØrelse af de reelle tal kan kort karakteriseres således: Man 

Ønsker at udvide de rationale tals legeme til et legeme, hvori 

hver fundamentalfØlge er konvergent. I moderne udtryksmåde kommer 

dette ud på udvidelsen til et legema, som er et fuldstændigt me

trisk rum. De rationale tals legeme bliver ved definitionen 

dist(x~y) = lY - xl, x,y E Q, 

til et metrisk rum, men dette er ikke fuldstændigt. Udvidelsen 

til et iffuldst@ndigt legernel! kan gennemfØres for et vilkårligt 

ordnet legeme. 

Lad (L,+,.,<) være et ordnet legeme. Med L+ og L_ betegnes 

henholdsvis mængden af positive og mængden af negative elementer 

i L. Som omtalt tidligere (side II, 2, 18) kan der for elementerne 

i L defineres en absolut v&rdi med de sædvanlige egenskaber. 

En fØlge (x.), i E N, af elementer i L siges at være konver
~ 

gent, hvis 

3Lx VL E 3Nn VNi [i ~ n ~ Ix - xll~ El. 
+ .. 

"Grænseelementet" x er entydig bestemt, og fØlgen siges at lton-

vergere mod x. 

En fØlge (xi)' i E N, af elementer i L siges at være en ~ 

damentalfØlge, hvis 

VL+E 3Nn VNi"j (i,j ~ n ~ IX j - Xll~ EJ. 
Der gælder fØlgende s@tninger, hvis simple beviser forbigås: 

Hver konvergent følge er en fundamentalfølge. 

Hver fundamentalfØlge er begrænset. 
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Hvis (Xi) og (Yi ) er f'undamentalf'Ølger, er også (xi + »"i)' 

(xi - yi ), (XiYi ) f'undamentalfØlger. 
,.. 

Heraf' sluttes let, at ~ængden L af fundamentalfØlge~ L er 

en ring med kompositionerne * og .. defineret ved 

Ringens nulelement er f'Ølgen (O), hvis samtlige elementer er O, 

og den har et ete:Dement, nemlig følgen (1), hvis samtlige elemen-

ter er 1. 

Der findes nuldivisorer i L. 

Endvidere ses, at L vil være kommutativ, hvis L er kommuta-

tiv .. 

Nu betragtes delmængden O af' L bestående af alle følger, 

som konvergerer mod 0 1 kort nulfølger. Det ses let, at hvis (Xi) 

og (Yi ) er nulfØlger, vil (x. + y.) og (x. - y.) også være nul-
J. J. J. J. 

fØlger. Endvidere er (x.y.) og (y.x.) nulfØlger, når (x.) er en 
J. J. J. ]. J. 

nulfØlge og (Yi ) er begrænset, hvilket jo er tilfældet, når (Yi) 

er en fundamentalf'Ølge. Der gælder altså 
... 

\ll5(xi )'(Yi) [(xi) - (Yi ) E O], 

hvoraf kan Sluttes, at O er en undergruppe i den additive gruppe 

af L, og 
... 

\Il) (xi) 'Vt (y i) [(xi )( Y i) E O /\ (y i )(Xi ) E O] • 
... 

Mængden () er fØlgelig et ideal i ringen (L,+,.) (jf'r.~ også til 

det f'Ølgende, AT 1, 9-11). 

Ved 

(xi) = (Yi ) ~ (Yi - Xi) E O 

defineres en ækvivalensrelation i L, som harmonerer såvel med 

additionen som med multiplikationen. Kompositionerne i L be-
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stemmer altså kompositioner i mængden 1/0 af ækvivalensklasser, 

hvorved denne bliver til en ring 9 faktorringen (1/0 9 + 9 .) (hvis 

kompositioner igen betegnes med + og .). 

Det element af 1/0 9 som indeholder fundamentalfølgen (x.) 
l 

betegnes med kl(x.). Hvis en klasse indeholder en følge, der kon
l 

vergerer mod et element x, består den netop af alle fØlger, der 

konvergerer mod x. Den kan altså betegnes med kl(x), idet (x) 

står for fØlgen, hvis samtlige elementer er lig x. Den ved 

x ~ kl(x) 
f' i' 

(~''...~ "tA-fLt,! t iJ. U,L !~"( A 

bestemte afbildning af L ind i 1/0 er øjensynlig injektiv. Billed-

mængden, altså mængden af alle klasser, der består af konvergente 

fØlger, er fØlgelig et med L isomorft dellegerne af L/O. 

N .... 

Vi Ønsker nu at definere en ordning i 1/0 9 som vi i det 

følgende betegner ~ed L*. Hertil vises følgende hjælpesætning: 
... 

ror hver fundamentalfØlge (xi) ~ O gælder 

3 1 o 3ff11: ['IN j- ~ m : o < x j v '1fJj L m : x
J
' < -o]. 

+ -

Bevis: Da (x.) er en fundamentalfØlge, gælder 
l 

'11 E 3Nn '1Ni,j [i,j ~ n ~ IX j - xii ~ ~E], 
+ 

og da (x.) ikke konvergerer mod O, gælder 
l 

3L E '1Nn 3NL [i L n A lXii> EJ. 
+ -

FØrst vælges et E = 20, for hvilket det andet udsagn er sandt. 

Dernæst vælges et n = m således, at det fØrste Udsagn er sandt. 

Endelig vælges et i = k således 9 at det andet udsagn er sandt for 

n = m. Da gælder 

Ixkl > 20, 

-o ~ x. - x ~ o for j L m. 
J k 

Er nu xk > O, altså 20 < xk ' fås her'af 
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o < X j ~or j ~ m. 

Er Xk < O, altså ~ < -20, rås 

x j < -o for j 2 m. 

Dermed er hjælpes@tningen bevist. 

Hjælpesætningen viser, at L* kan ordnes. FØrst bemærkes, 

at hvis det for en fundamentalrØlge (x.) gælder, at der findes 
1. 

et positivt element o og et naturligt tal m, således at o < xi 

~or i f m, vil det samme være tilfældet for alle rØlger i kl(Xi ) 

(log måske iklce med samme o, og ikke med samme m). Tilsvarende 

gælder ~or en ~undamentalfØlge (x.) og dens klasse, når x. < -o 
1. 1. 

~ra et vist nummer m. Idet i~ølge hjælpesætningen netop eet a~ 

disse tilrælde foreligger ved hver ~ra O forskellig klasse, får 

vi en klasseinddeling 

L* = L* u (Ol u L: 

a~ L* ved at lade L: og L: bestå a~ de ~ra O ~orskellige klasser, 

for hvilke henholdsvis det første og det andet tilfælde forelig-

ger. Denne inddeling har de egenskaber, som ifølge en tidligere 

sætning (side II, 2, 14) gør det muligt at indføre en ordning i 

L*, ved hvilken L: er mængden af positive elementer. Af to mod

satte fra O rorslcellige elementer kl(x.) og -kl(x.) = kl(-X.) ar 
1. 1. 1. 

~. * L'" hØrer nemlig netop eet til L+, og summen og produktet ar to 

elementer fra L: hØrer også til L*. Ved 

kl(x.) -< kl(y.) ~ kl(y.) - kl(x.) = kl(y. - x.) E: L+* 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 

derineres altså en total ordningsrelation i L*, der gør L* til 

en ordnet ring. At 1;;:1 (x. ) -< kl(y.), betyder, at der rindes et 
1. 1. 

o > O i L, således at der rra et vist nummer gælder y. - x. > o. 
1. 1. 

Lad LI betegne det ovenfor omtalte dellegeme ar L*, som ud-

gøres ar klasserne bestående ar konvergente rØlger. Den isomorfe 

afbildning x ~ kl(x) ar l, på L' er øjensynlig ordenstro: 
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x < y ~ kl(x) -< kl(y). 

Den ordnede ring (L*,+,. ,-<) indeholder altså et ordenstro i

somorft billede (L',+~.,-<) af det givne legeme (L,+,.,<). Vi 

kan derfor uden fare for misforståelser betegne ordningen i L* 

med <. 

Dernæst bevises, at L' er overalt tæt i L~;. Lad kl(x.) og 
]. 

kl(y]..) være elementer af L~:, for hvilke kl(x.) < kl(y.). Der fin-
]. ]. 

des da et positivt element 6 E L og et n E ~, således at 

y. - x. > 6 
]. ]. 

for i L n. 

Da (Xi) og (Yi) er fundament2J.fØlger, findes der p,q E N, såle

des at 

IX j - x·1 ~ 6/4 for i,j ~ p, 
]. 

IYj - y·1 ]. ~ 6/4 for i,j L q. 

For i,j .2 m = maxf n,p, ql gælder alle tre uligheder. Lad aE: N 

være fast valgt, sålede~ at a f m. Med i == a fås da for j f m 

x j < x + 6/4 == ~(xa + y ) - a..(y - x ) + 6/4 
== a a 2 a a 
< :1. (X + Y ) 

2' a a - 6/4, 

Yj > y -
== a 6/4 == :I. (x + 

2" a Ya) + ~(Ya - x ) - 6/4 a a 

> ~ (x + y ) + 6/4. 
2 a a 

Heraf aflæses, at 

kl(x.) < kl(~(x + y )) < kl(y.), 
]. 2 . a a ]. 

hvor (i (x + y )) betegner den konstante følge, hvis elementer 
. 2" a a 

alle er lig :I. (x + y ). Da denne fØlges klasse tilhØrer L', er 
2 a a 

påstanden hermed bevist. 

Vi beviser nu, at L~~ med den indfØrte ordning er fuldstændig, 

* d.v.s. at enhver fundamentalfølge i L er konvergent. Der skel-

nes her mellem to tilfælde: 
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Er (Xi) en fundamentalfØlge i L vil (xi +1 - Xi) være en nulfØlge, 

følgelig findes et n E N, så X = x 1 = .0 .. Enhver fundamen-n n+ 

talfølge i L er altså lconstant fra et vist trin og altså lconver-

gent. Dette betyder, at L er et fuldstændigt legeme og at L* bli-

.ver isomorf med L. 

2. Der fin.Q.E?JL.L..k. en nulfØlge med uendelig mang& _.~.1~em~p.t~.E._ fpr..:: 

skellige fra O. 

Man slutter da let, at der i L findes en strengt aftagende nul

følge (6i ). For følgen (6 i ) gælder altså: 

6 i > 6 i +1 > O for alle i, og 

\fL+ E 3:&n [i ~ n =* 6 i < E] • 
= 

Lad (x*) være en fundamentalfølge i L*o Vi skal vise, at fØl-
fJ. 

gen ex* ) er en konvergent følge i L* • Da L er overalt tæt i L*, 
fJ. 

findes der til ethvert fJ. E N et element r E L, således at 
fJ. 

Man h3.r da 

IrfJ. - rvl < Ix~ - x~1 + 6fJ. + 6 v • 

Til ethvert E E L+ findes der, da (6i ) er en nulfølge, et m E N, 

således at E > 36 • 
m 

Endvidere findes der, da (x*) er forudsat at v@re en fun
fJ. 

damentalfØlge i L*, et n E N, således at 

Heraf fås 

.. t", ...:t. 

Ix ... - x ... , < 6
m fJ. v = 

hvilket viser, at (r ) er en fundamentalfØlge i L. Følgen (r ) 
fJ. fJ. 

bestemmer altså et element r* = kl(r ) i L*. 
jJ-

Der gælder nu, at 1'Ølgen (x*) konvergerer mod r~l i I,:!:: 
fJ. 

Lad E* E L:o Da L er overalt tæt i L* findes der et E E L+ med 
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e < Endvidere findes der et m E N, således at 26 ~ e~ da m 
(6.) er en nulfØlge i L. 

l 

Endelig vil der, da (r ) er vist at være en fundamentalrØlgc i 
jJ. 

L, findes et n E N, således at 

Ir - r I { 6 
jJ. v"m 

for jJ. ,v ~ n. 

Specielt har vi da, at der for ethvert rast k ~ max(m,nJ vil 

gælde, at 

for f1 ~ rrax(m 9 n l· 

Ifølge ordningens definition i L* får vi heraf 

for k ~ maxfm,nl. 

Dette sammenholdt med de to uligheder fra tidligere: 

< r ,u 
giver 

.,h 
"'-,' < x + 6 
jJ. jJ. 

og for I-L > m, 

:I; 
< e for jJ. ~ maxfm,nl, 

hvormed konvergensen er vist. 

(Man bemærker, at resultaterne indtil nu er gyldige for 

en vilkårlig ordnet ring, idet vi endnu ikke har benyttet andet 

om L, end at det er en ordnet ring). 

Vi beviser nu, at L* er et legeme. Det er hertil tilstrække-

ligt at vise, at ethvert fra O forskelligt element har et in-

verst. 

Ifølge den tidligere hjælpesc.::itning findes der til' en fundamen

talfølge (Xi) fra L, som ilcke konvergerer mod O 9 et 6' E L + og 

et nummer m E N, således at Ix. I > 6' for alle 
l 

for i < m 

for i .2 m 

i .>- m. Ved 

defineres en fØlge (x~) i L, som skal vises at være en :runda~ 
l 

mentalfølge. 
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Lad E E L+ v@re givet. Da (xi) er en fundamentalfØlge 

og 6 E 6 E L+ findes et tal n E b, således at 

Ix.-x·I<6E6 
l. J 

for i,j L n. 

For i,j 2 max[m,n} får vi da: 
-1 -1 -1 

Ix! - xl·1 = Ix. - x. I = Ix. (x. 
l. J l. J l. J 

-1 -1 = Ix·1 Ix. - x·llx·1 
l. l. J J 

= E. 

FØlgen (x!) er altså en fundamentalfØlge, og det er klart, at 
l. 

(xi xi) lwnvergerer mod 1, al tså a t kl (Xi )kl (x~) = 1. 
"", 

Dermed er vist, at L~ er et legeme. 

Nu forudsættes yderligere, at L er arldmedisk o!:'S1net.. Da 

har L* den samme egenskab. BI' nemlig ~. * * a ,. og b , a < b~;: ele-

menter i L*, findes der et element x E L, således at a* < x < b*, 

* og et element y E L, således at x < y < b • Da L er arkimedisk 

ordnet, findes der et element p af primlegemet Lo i L (som til

lige er primlegemet i L*, og som kan identificeres med Q), så-

ledes at x < p < y, altså * * .~. a < p < b D Heraf ses, at L~ er ar-

l\:imedisk ordnet. 

Resultaterne kan sammenfattes i: 

L~d L vffff..e ~Lordl'l~ le.e;eme • _Mængden L * ~la~ s~r fun

damen~lfØlg~Li ~."YLt qa_,~e ~t ful?-stændigt, ord!}~_~_l~~ 

~d L som ovcr~JLtJ?)~_9~dnet=dellegcme. Hvis L er kommutati~ 

YiLk~ __ også være kommuta-t~ vt!..,.Ev=hs L ~. ~E~Q..i.!2!L.22~:~1 

L~: også være~ arl\:imedi sk ordnet. 

(Endvidere har vi fØlgende sætning om ordnede ringe: 

J-.adJ v[,3r~~ell..2.rQpet r_ing. Mglngden L);; af kl~s~ser af. f1!l1-

damenj;alfØlger J:~..1L"y~il ~<i~<.-Y.~1:~~ f3?-1,Sl.'§.<:~§!l1"igl orqn~t rinK. med 

~~ ove!:-a~tB3t? ordnet delr~o) 



Mat. 3, 1963-64 II, 3, 9 

I følge Meray og Cantor definerer man nu legemet R af reel-

le tal som det legeme, der fremkommer yed at underkaste de ra

tionale tals legeme ~ denne udvidelsesproceso Et reelt tal er 

altså en klasse af' fundamentalfØlger med rationale elementer. 

Som en umiddelbar fØlge af denne definition og af det viste 

har vi: 

~_Leelle tals le~eme _R~~ fuldstændigt og Ekilpedisk ord

net og har letiLt':me:.:~p '~c1fJ§- tion~~_tEl.l Eom~~.9veral t tæt _ ctelJegeme. 

Om arkimedisk ordnede legemer g@lder fØlgende sætning: 

Lad L være et arki_med~s..k ordnet legeme.:.., Der findes da petoR 

~~cL~Ig3 ___ t.!'o ll0!TI0morft~~. af-lind~.L de reelle ..i?~J~~~.!. 

!jvis l~ÅeJJleJ~.-,A.~J: :L'l!~Q~L_~~pdi~_~vil JiL~..!.e-.J?):._&~~ v. 

Bevis: Da L er et ordnet legeme, er dets primlegeme L 
o 

isomorft med ~ (II, 2, side 17), og vi kan derfor opfatte ~ 

som dellegerne af L ved delme isomorfi o 

Da L endvidere er artimedisk ordnet ~~~2~~_t!J~thvert 

~lem§nt a E: L findJLU.2l~ (rn ) af rati(:malQ~.ill1. (d.v.so ele

menter fra Lo), ~m konyes~~~_mod a i_~. Dette ses således: 

Lad a E: L. Da L er arkimedisk ordnet findes der til et-

hvert naturligt tal n et rationalt tal r , således at n 
1 1 a - - < r < a + -. n n n 

Følgen (rn ) vil da konvergere mod a i L. Lad nemlig E E L+o 

Der findes da, atter på grund af den artimediske ordning, et 

1 naturligt tal n, så E ~ n0 
Man har da 

Om mængden F af fØlger af rationale tal, som i L kona 

vergerer mod a gælder: 
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For ethvert a. sY er -Ea f ~~ 

Hvis lln) E: J.:a-,- er. (rn ) en f..undame_n~følge i ti~ 

Hvi.§.. æn.), (snLE: l"i'a~~~nL~ILUlfølge :L Q. 

Den fØrste påstand har vi netop vist, de to sidste følger tri-

viclt af definitionerne. 

Det har nu en mening at definere afbildningen ~ af L ind 

i ~ ved at sætte 

hvo r ( r ) E: F o n a 

Af den således definerede afbildning ~ er en homomorfi, fØlger 

umiddelbart ved den sædvanlige regning med talfØlger. 

At ~ er ordenstro ses således: Hvis a,b E: L og a < b fin-

CLcs der ifølge den artimediske ordning rationale tal r og s, 

således at a < r < s < b. 

Er (r ) E: F og (s ) E Fb gælder da fra et vist trin, at n a n 

r n < r, og fra et vist trin, at s < sn0 IfØlge ordningens 

definition i ~ gælder da kl(r ) < r og s < kl(s ), altså n - = n 

~(a) < ~(b) ifølge definitionen af ~. 

Hermed har vi eftervist eksistensen af en homomorfi af 

den forlangte art. 

For at vise entydigheden bemærkes fØrst, at restriktionen 

af ~ til ~ nØdvendigvis må være identiteten. Dette ses f.eks. 

således: At ~(O) = O, fØlger af, at ~ er en homomorfi. Endvi-

dere fØlger af ~(1) = ~(1.1) = ~(1 ).~(1) og ~(1) f ~(O) (på grund 

af ordenstroskaben), at ~(1) = 10 Ved induktion sluttes, at 

~(n) = n for n E: N, og derefter ses let, at ~(p) = p for p E Z, 
og endelig, at ~(r) = r for r E Qo 

bntydigheden fØlger nu af, at Q ligger overalt tæt i R: 
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Lad ep og tjJ være to homomorfiGr af den betragtede art • .tm

tag, at der findes et a E L, således at ex ;::: ep(a) =1= f3 = tjJ(a), 

f.eks. ex < ~. Der findes da Gt rationalt tal r, således at 

ex < r < f3. Hvis nu Il < r, får vi 

tjJ(a) < <jJ(r) = r < ~, 

idet tjJ er ordenstro, og hvis a 6 r, får vi tilsvarGnde 

<p(a) .) <p(r) ;::: r > ex 9 

altså i begge tilfælde en modstrid. Der kan følgelig ikke fin-

des to forskellige ordenstro homomorfier af L ind i ~. 
Beviset fortsættes. 
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Tilbage at vis0 er nu, at hvis L er fuldstændigt, vil 

ep VG3re bijelctiv. Hertil er d0t nok at vise, at ep er surjektiv, 

da ep som ordenstro afbildning er injektiv. Vi bemærker, at da 

L er arldm0disk ordnet, vil enhver fundamentalfØlge i Q være 

fundamentalfØlge, opfattet som fØlge i L, thi til E E L+ fin

dcs E1 E: Q+, med E1 ~ E. Et reelt tal r* E R, repræsenteret 

ved en fundamentalfØlge (r ) fra Q, vil da ifØlge definitionen 
n 

af ep være billede af a = lim r E L, som eksisterer, da L er 
n 

forudsat at være fuldstG3ndig. 

Som en umiddelbar følge af sætningen har vi følgende ka

rakterisering af de reelle tals legeme R: 
Ethvert fuldstændigt, arkimedis~_or~~ leg~]Le er or~e~ 

Sutningen udsiger, at hvert arkimedisk ordnet legeme er 

ordenstro isomorft med et dellegerne af de reelle tals legeme. 

Selve legemet R er altså, lØst udtrykt, det mest omfattende 

arkimedisk ordnede legeme: 

di- arkimc.disk 91'dl1e.~.~J~A~me er oEQ.eIlstro_.1s91!!0rft ~~<L.de 

~lJ-c __ ~als.)_~~,.ill.~ Ær 2g lS~n når:...sl.et_~ ~t_;t.;~~me ikke 

Som en simpel konsGlevcms har vi endvidere: 

Q9 _ reelle _"lf!1§. lege.llliL...lll.l?der ikke andr.Q. automorfier el}[! 

identiteten. 
~ 

Bevis: Ifølge sætningen findes der præcis en ordens tro auto-

morfi af R, og den må da netop være identiteten. Det er altså 

tilstrækkeligt at vis0, at en automorfi af R nØdvendigvis er 
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ordenstro. Hertil bemærkes, at hvert positivt reelt tal a er 

kvadratet på et positivt reelt tal vaD (Dette bevises nedenfor.) 

For a < f3, altså j3 - a > O fås fØlgelig 

ep(f3) - ep(a) ::: ep(f3 - et) ::: ep(vf3 - a) ep(vp -' -a) 

::: [ep(v{j - a)J2 > O, 

al tså ep (a) < ep (f3). Dermed er sætningen bevis t. 

På det udviklede grundlag bevises, at hvert positivt reelt 

tal a har en positiv kvadratrod. 

FØrst vises, at der til hvert reelt tal E > O findes et 

rationalt tal p/q, p,q E N, således at 
2 2 

a - E < P /q < a. 
2 Til dette formål vælges et naturligt tal n, så n > ex, et 

naturligt tal m, så m > 1/E, og et naturligt tal q > 2mn. For 

p ::: 1, ••• ,nq-1 gælder da 

i12 1~2 2 
2.P + 1 2n51 < 1 < + _lL.. 

2 2 ::: 2~ < E. 2 m q q q q 

2 2 
Heraf ses, at mindst eet af' tallene p /'1 , P ::: 1, •• o,nq - 1, 

må falde i intervallet Ja - c,a[. 

Herefter v@lges en aftagende fØlge (Oi)' hvor 01 < a, af 

positive tal, der konvergerer mod O, og for hvert i E N be-

stemmes induktivt r. ::: p./q. "således at 
111 

a-E i <ri
2<a, hver E1~01 og Ei+1:::min[Oi+1,a-ri2j o 

FØlgen (ri) konvergerer da mod a, og følgen (ri) er en funda-
I "i ( /" \ "/, t /., ",J {'l/ ,1'-(' r, ,\ J,' l/lIl "), .. l ,1, ", mentalfØlge , idet tI}/!'; I ;dt ,~tl (jUl \, N/'.) ,! Il ti O(l/tl, - v- "I'''' ~"'_c. i 1;1 "'U ,:,f v' L 

Ir. - r. I ::: 
J 1 

hvor k'::: min[i,jl. Det ses umiddelbart, at der for det ved (ri) 

2 
bestemte reelle tal f3 g@lder f3 ::: a. 
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Efter Merays og Cantor har vi defineret de reelle tal som 

ækvivalensklasser af fundamentalfØlger. Det ligger nær at for-

søge efter en vis regel at udvælge een repræsentant for hver 

klasse. Derved vil man opnå, at hvert reelt tal bliver frem

stillet ved en bestemt fundamentalfølge. (Man kUlme da sim-

pelthen definere de reelle tal som disse specielle fundamental

følger. En sådan, principielt meget simpel definition har imid-

lertid den ulempe, at indfØrelsen af kompositionerne og bevi

serne for deres egenskaber bliver omstændelige.) Porskellige 

fremstillinger af denne art har været benyttet længe før den 

her omtalte eksakte indfØrelse af de reelle tal blev gennem-

fØrt. Den mest anvendte er fremstillingen ved uendelige deci-

malbrøker, som her vil blive begrundet med en nærliggende ge-

neralisering. 

Lad del' være valgt et naturligt tal g > i. For et reelt 

tal a sættes 

a = [a] o 

(det største hele tal mindre end eller lig med a), så at 

O<a-a <1. = o 
Videre sættes 

så at 

altså 

o < a1 < g. 

Dernæst sættes 

så at 
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altså 

o ~ a 2 < g. 

For n E N defineres induktivt 

n-1 

an ~ [gna - ~ gn-iai ], 

i~O 

så at 

(1 ) 
n 

\----: n-i 
\ g a. < 1, L l 

i~O 

og det vises let ved induktion, at 

O < a < g. 
n 

Af (1 ) fås 

n 

la L a.g-il < 
-n - g 

l 
, 

i=O 

altså at følgen 
n 

sn = L aig-
i

• 

i=O 

konvergerer mod a, hvilket vil sige at 

00 

a ~ 
-i a.g • 

l 

II, 3, 15 

Hvert reelt tal kan følgelig fremstilles som sum af en uendelig 

række med rationale led a.g-1 , hvor O < a. < g for i E N. For 
l = l 

g = 10 er det.te en decimalbrØkfremstilling af a. I analogi med 

dette tilfælde vil vi skrive 
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a = ao + 0ga1a 2 ••• , 

hvor g i tilfældet g = 10 erstattes med decim"alkommaet. Hvis 

a o > O, skrives også aoga1 a 2 • •• • Tallet a siges a t vc:are frem

stillet som en g-adi~ brØk eller i g-talsystemet. Den g-adi-

ske brØk siges at vore endelig~ hvis a. = O fra et vist num
l 

mere Det ses let, at hvis et tal kan fremstilles ved en en-

delig g-adisk brøk, er det rationalt og lig med en brØk, hvis 

"nævner er en potens af g. Omvendt kan et sådant rationalt tal, 

hvis uforkortelige brØkfremstillings nævner altså kun inde-

holder primfaktorer, som er divisorer i g, fremstilles ved 

en endelig g-adisk brØk. Men det kan ogs& fremstilles ved en 

uendelig. Er ak det sidste fra O forskellige a i , har man nemlig 

(g _ 1 )g-i, 

i=k+1 

hvoraf ses, at tallet har en fremstilling med a i = g-i fra 

et vist nummer. 

På den anden side giver den ovenfor beskrevne frcmgangs-

måde for hvert reelt tal een bestemt fremstilling som g-adisk 

brØk. Vi skal vise, at der om denne gælder, at a i < g-i for 

uendelig mange i. JUntag, at fremgangsmåden for et tal a gav 

k 00 

";-> -i ,-1 -i 
a = L aig + LI (g - 1)g • 

i=O i=k+1 

Da havde man 

k 

L 
-i -k 

a - a.g = g , 
l 

i=O 

altså 
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k 
k 

g a - = 1 9 

i=O 

hvilket strider mod (1) for n = k. 

Endelig bevises
i 

at hvert reelt tal a har kun een frem-

stilling 

a = a o + 0ga1a 2 ••• 

som en g-adisk brØlr med a. < g-i for uendelig mange i E tf. 
J. 

Lad 
00 00 

~ 
-i 

f3 L big-
i 

a = aig 9 = 

i=O i=O 

være to sådanne g-adiske brØker, som ikke er identiske, og 

lad k betegne det fØrste nummer, for hvilket ak + bko Det 

kan antages, at c
k 

= b k - ak > O. For alle i E N er 

b. - a. ~ - (g - 1) og for mindst eet i > k er 
J. J. 

b. - a > -(g - 1). Man har derfor 
J. i 

00 

i=k+1 
00 

i=k+1 

) -k = (Ck - 1 g f 00 

Dette viser, at to forskellige g-adiske brØker af den be-

tragtede art fremstiller forslwllige reelle tal, hvillwt er 

ensbetydende med påstanden. 

Dermed er bevist: 

Hvert r~elt tal a har ~n 08 kun cen fYGmstill~ 
00 

hvor O S a i ~ g-i for i E N Qg a. < g-i for uendelig mange 
J. 

i. 
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Øvelser til kap. II~ § 3. 

1*. Vis, at et ordnet legeme L da og kun da er arkimedisk ord-

net og ~uldstændigt, når enhver voksende og begrænset ~Ølge 

i L er konvergent. 

2. Vis, at en g-adisk brØk 0ga1a2 o •• ~remstiller et rationalt 

tal, hvis og kun hvis den er periodisk ~ra et vist nummer, 

dvs. hvis og kun hvis der ~indes naturlige tal k og p, så-

ledes at an+p = an ~or n ~ k. 

Vis, a t hvis dette er til~ældet9 vil den mindste liperiode

længde" p være mindre end nævneren i det ~remstillede rati-

onale tal. 

Vis, at 

er irrational ~or hvert naturligt tal g > 1. 

3*. Lad der være givet en ~ølge (gi) a~ naturlige tal gi > 1, 

i E N. Vis, at hvert reelt tal a har en og kun en ~remstil-

ling a~ ~ormen 

a. 
~ 

hvor a i , i = 0,1, ••• , er hele tal, ° < a. < g. ~or i = = ~ ~ 

1,2, ••• og a i < gi-1 ~or uendelige mange i E N (G. Cantor, 

1869). (Bevis og benyt, at 
00 

I 
1=1 

~or n E N.) 

g -1 n+i = 1 
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Forudsæt, at (gi) er valgt således, at hvert primtal er di

visor i uendelig mange g .• Vis, at a er irrationalt, hvis 
~ 

uendelig mange af tallene a i er forskellige fra O. Benyt 

dette til at vise, at e er et irrationalt tal. 

4. Lad a være et irrationalt tal. Vis, at der for hvert tal 

n E N findes tal p E Z og q E f1,2, ••• ,nJ, således at 

la - ~I < ~ , 
og slut heraf, at der findes uendelig mange rationale tal 

p/q, for hvilke 

(Inddel intervallet [0,1] i n lige store delintervaller og 

betragt de n+1 tal ka - [kaj, k = O,i, ••• ,n.) 

Vis, at hvis a er et rationalt tal og ~ et positivt tal, 

kan der kun findes endelig mange rationale tal p/q, således 

at 

5. Lad a være et reelt tal, som er algebraisk af n-te grad 

over (Q,+,.) (altså rod i et med hensyn til Q irreducibelt 

polynomium af n-te grad med rationale koefficienter). Lad 

endvidere ~ være et positivt tal. Vis, at der kun kan fin-

des endelig mange rationale tal p/q, for hvilke 

la - :Q. I < ~q -n-i. 
q 

(BeviS og benyt fØlgende: Lad f betegne et pOlynomium af 

n-te grad med heltallige koefficienter. Er det rationale 

) -n tal p/q ikke rod i f, da gælder If(p/q I ~ q • Til hvert 

positivt tal k findes et positivt tal K, således at 

If(Y) - f(x) I < KIY - xl for x,y E [-k,k].) 
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Vis, a t tallet 
00 

L 
n=1 

-ni 10 . 

II, 3, øv. 5-6 

er transcendent, og angiven ikke numerabel mængde af trans-

cendente tal. (J. Liouville, 1851.) 

6. Et udtryk af formen 

1 

1 

1 

hvor a
o 

E: R og a
1 

, .... ,a
n 

E: R+, kaldes en endelig kædebrØk. 

(Tælleren 1 kan også erstattes med andre tal, men sådanne 

kædebrØker vil ikke blive betragtet her.) Man plejer at be-

tegne ovenstående kædebrØk med 

[a ,ai' ••• ' a J. o n 
(Da denne betegnelse for n = O ville give [ae] = ao' men 

ikke det største hele tal mindre end eller lig med ao' må 

en "kædebrØk" med n = O betegnes på anden måde, f.eks. 

[ao ' ] • ) 

Bevis følgende: 

(1) [ao,a1, ••• ,ai_1,ai] = [ao ,a1 ,····,ai - 1 + 1/ai ] 

for 1 ~ i ~ n.· (Sammen med [ao ,a1 ] = ao + 1/a1 kunne dette 

tjene til at definere kædebrØker ved induktion.) 

(2) [ao, ••• ,a j ] = [ao,···,ai_1,[al,···,aj]] 

for 1 ~ i < j ~ n. 
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7. 

Talsættene (po' ••• 'Pn ) og (qo' ••• '~) defineres induktivt 

ved 

Po = a o' Pi = a1ao + 1 , Pi = a.p. 1 + p. 2 for 2 ~ i ~ 1. lo- lo-

qo = 1 , q1 = a1 ' qi = a.q. 1 + qi-2 1. 1.-

Bevis følgende: 

for 1 ~ i ~ 

for 1 ~ i < .:: 

for 1 ~ i ~ 

n. 

n, 

n, 

n, 

(6) for ~j ~ i ~ n, 

for 1 ~ i ~ tn og 1 ~ j < t(n-1), hvor det venstre ligheds-- - - ~ 

tegn i parentes kun gælder, hvis n er lige 'og i = t n , og 

det hØjre lighedstegn i parentesen kun, hvis n er ulige og 

j = t(n-1). 

Er a et helt tal og a1 , ••• ,a positive hele tal, siges 
o n 

kædebrØken [a
o
,a1 , ••• ,an ] at være regulær. Den er da et 

rationalt tal a. 

For en regulær kædebrØk gælder 

q1 ~ 1 , qi > q. 1 1.-

q2 ~ 2, qi > i 

og at Pi/qi er uforkortelig for 1 ~ i ~ n. 

Idet 

for 

for 

[a , ••• ,a 1,1] = [a , ••• ,a 1 + 1], o n- o n-

1 < i 

2 < i 

~ n, 

~ n, 
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kan hver regulær kædebrØk, hvis sidste nævner a er lig 1, n 

erstattes med en "kortere i' , hvis sidste nævner a 1 + 1 er n-

større end 1. I det følgende betragtes derfor kun regulære 

kædebræker, hvis sidste nævner er større end 1. 

Vis, at der for 

r i = [ai' a i +1 ' • o • "an] , o < i < n, = = 
gælder a

i 
= [ri] (det største hele tal mindre end eller lig 

med ri). 

* Vis med benyttelse heraf og af resultaterne i øv. 6, at 

hvis to regulære kædebrØker [ao, ••• ,am] og [bo, ••• ,bn ], hvor 

a
m 

> 1 og b
n 

> 1, fremstiller det samme rationale tal, er 

de identiske, dvs. da er m = n og a i = bi for O ~ i ~ n. 

8. Lad a være e t reel t tal. Tallene ao E: Z, a i E: N og r i E: ;øJ;":' 

i = 1,2, ••• " hestemmes på fØlgende måde: 

a o = [a] r 1 = 1/(a - a ) o > 1 , 

a1 = [r 1 J r 2 = 1/(r1 - a1 ) > 1 , 

• 
• • 

a i = [r. ] , r i +1 = 1/(r. - a.) > 1 , 
l. l. l. 

• 
• • 
• • 

Dette kan fortsættes sålænge tallene ri - a i er forskellige 

fra O. 

Vis, at hvis a er et rationalt tal, ender processen ved at 

r for et n 2 O bliver et helt tal, så at a = r • Vis end-n _ n n 

videre, at der da gælder 

Hvis a er irrational" kan processen ikke ende. Vis, at der 

da gælder 
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I dette til~ælde skrives den hØjre side [ao ,a1 , ••• ] og kal

des en uendelig regulær kædebrØk. Resultaterne kan here~ter 

samme~attes til: 

Hvert reelt tal kan udvikles i en regulær kædebrøk, som er 

endelig eller uendelig, efter som tallet er rationalt eller 

irrationalt. 

Vis, at to uendelige regulære kædebrøker, som ~remstiller 

det samme tal, er identiske. 

Udvikl tallene 355/126, v2, ~(1 + v5) i regulære kædebrØkero 
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§ 4. Kontinuert ordning. De reelle tals kontinuitet. 

I det foregående afsnit har vi indført de reelle tals legeme 

(k,+,.,<) efter Meray og Cantor og vist, at det er et legeme, som 

er arkimedisk ordnet, og hvori hver fundamentalfølge er konvergent. 

Idet disse egenskaber er karakteristiske i den forstand, at hvert 

legeme, der har dem, er ordenstro isomorft med de reelle tals le

geme, kan opbygningen af den matematiske analyse baseres på dem. 

Man kan imidlertid også vælge andre grundlæggende egenskaber, f.eks. 

eksistens af øvre grænse for en opad begrænset talmængde, som ud

gangspunkt. I dette afsnit diskuteres sådanne egenskaber ved de 

reelle tals legeme. 

Lad (M,-<) være en mængde, som er ordnet tæt (altså specielt 

totalt) ved relationen -<, og som hverken har et første eller et 

sidste element. Ved et snit i M forstås en delmængde A af M med 

følgende egenskaber: 

81. A + ø Å A + M. 

82. 'VAx 3AY [x -< y] 

(dvs. A har ikke noget sidste element.) 

83. 'VMx, y [x E: A Å Y - < x <=> y E A J 
(dvs. hvert element af M, som går forud for et element 

tilhørende A, tilhører A). 

Heraf følger umiddelbart, at hvert element af M, som ikke tilhø

rer A, er majoratlt for A. Idet A ikke har noget sidste element, er 

altså CA identisk med mængden af majoranter for A. 

Ved det ved et element a EM bestemte afsnit forstås mængden 

Aa = t x E M I x - < al 

Det er klart ifølge antagelserne om M, at ethvert afsnit er et 

snit. Det omvendte behøver imidlertid ikke at være tilfældet: 
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I mængden (Q+~() af positive rationale tal med den sædvanlige 

ordning er mængden fxlx 2 
( 2J et snit, men ikke et afsnit (hvil

ket hænger nøje sammen med at ligningen x2 = 2 ikke har nogen 

løsning i Q+). 

Laa (M,-<) være en tæt ordnet mængde uden fØrste og sidste 

element, og MI en ikke tom~ opad ("til højrel!) begrænset delmæng-

de af M. Et element a E M siges da at være Øvre grænse eller su

premLlm for M f, hvis 

VM' x [x ;< aJ 

og 

VM x [x -( a =} 3 M I Y [x ;< y J J, 
eller sagt i ord, hvis a er en mindste majorant for M'. Det er 

klart~ at der hØjst kan findes et element i M, som er supremum 

for M i • 

Analogt defineres begrebet infimum eller nedre grænse for en ned-

ad begrænset delmængde af M. 

Der gælder nu: 

1_ en tæt ord:Q...et m~gde J!h -( t~~den fØrste og sidste element er 

~~J1vert Jlllit et afsni t når -2.B" k..1?-n
u

n_år enhvex. opad (~dad)_ E-eJrræn

~~toi~~ke tom delm~~gde af M har en Øvre (nedre) græns~ 

Bevis: 

Vi nØjes med beviset for den del af sætningen~ som omhandler Øv-

re grænse. Den tilsvarende sætning for nedre grænse fås heraf 

ved at benytte, at en mængdes nedre grænse er den Øvre grænse 

for mængden, bestående af dens minoranter (sml. opg. 8.) 

Det forumsættes , a t enhver opad begrænset ilcke tom delmæng

de MI af M har en Øvre grænse. Lad A være et snit i M. A er da 
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en opad begrænset delmængde af M. Lad a = sup A. Der gælder da, 

at 

A=A. a 

Er nemlig x E A findes der y E A, således at x -< y (egenskaben 

S2), og da a er majorant for A har vi, at x -< y -~ a, altså 

x E Aa • Er omvendt x E Aa , altså x -< a, er x ikke majorant for 

A, da a er den mindste majorant. Følgelig findes der et y E A, så-

ledes at x -< y. Ifølge egenskaben S3 gælder da x EA. Et snit i 

M er altså altid et afsnit. 

Dernæst forudsættes, at ethvert snit i M er et afsnit. Lad 

MI være en opad begrænset ikke tom delmængde af M. Vi betragter 

mængden 

A =fxE 1vr13M'Y [x -~ y]}. 

Mængderne A og M har de samme elementer af M som majoranter. At 

en majorant for A er majorant for M' følger nemlig af, at M' er 

en delmængde af A, og er z majorant for M' og x ~ A, har vi 

x -~ y for et element y E M', og dermed x -~ y -< z; følgelig er 

z majorant for A. 

Har A et sidste element, vil dette åbenbart være øvre grænse for 

M'. Vi antager da, at A ikke har noget sidste element. Det ses da, 

at A er et snit. Ifølge forudsætningen findes der da et element 

a E M, således at 

A = A = f x E MI x -< a}. a 

Dette element a er da åbenbart den mindste majorant for A og føl-

gelig også for Mf • 

Hermed er sætningen bevist. 

I en tæt ordnet mængde (M,-<) uden første og sidste element kan 

man indføre en topologi på følgende måde. Ved t.~ elementer 
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p,g E M, for hvilke p -( g, bestemmes det åbne interval 

]p, g [= [x E M I p -< x -< g l, 
som ikke er tomt, da M er tæt ordnet. Ved en omegn U(a) af et e

lement a E M forstås en delmængde af M, som indeholder et åbent 

interval, til hvilket a hører. De krav, der stilles til mængden 

af omegn8 af et element a, er øjensynlig opfyldt: 1) Hvert element 

a ~ M har omegne, da a hverken er første eller sidste element i M. 

2) Hver omegn af a indeholder a. 3) Hvis U(a) er en omegn af a, vil 

hver mængde V c M, for hvilken U(a) c V, også være en omegn af a. = = 
4) Fællesmængden af to omegne af a er en omegn af a, idet fælles-

mængden af to åbne intervaller indeholdende a er et åbent interval 

indeholdende a. 5) Hver omegn U(a) af a indeholder en omegn V(a) 

af a, således at U(a) er en omegn af hvert element b E V(a). Som 

V(a) kan nemlig vælges et åbent interval indeholdt i U(a) og inde

holdende a. Det således definerede omegnssystem bestemmer altså en 

topologi i den ordnede mængde, den såkaldte ordningstopologi. Den 

opfylder Hausdorffs adskillelsesaksiom: 6) Er a og b forskellige 

elementer af M, så findes der disjunkte omegne U(a) og V(b) af a 

og b. Antages nemlig, at f.eks. a -< b, findes der et element p, 

for hvilket a -< p -< b; og f x I x -< p l og [x I p -< x J er da om-

egne af den forlangte art. Forsynet med ordningstopologien er M et 

Hausdorffrum. 

En delmængde M' af et. topologisk rum M siges at være åben, 

hvis hvert af dens elementer har en omegn, der er indeholdt i M' • 

En delmængde af r-i siges at være afsluttet, hvis dens komplementær-

mængde er åben. 

Et topologisk rum M siges at være sammenhængende, hvis det 

ikke er foreningsmængde af to ikke tomme, åbne disjunkte delmæng

der. Ensbetydende hermed er, at der ikke findes nogen fra 0 og M 

forskellig delmængde, som er såvel åben som afsluttet. 
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Lad (M, -<) være en tæt ordnet mængde uden første og sidste 

element. Da er hvert snit i M et afsnit. hvis og kun hvis r1 for

synet med ordningstopologien er et sammenhængdende topologisk rum. 

Bevis: Antag først, at M er et saramenhængende topologisk rruu. 

Et snit A er en åben delmængde af M. Til hvert y E A findes der 

nemlig x~z E A~ således at x -< y -< z~ idet jo y hverken er før

ste eller sidste element i A~ og ] x, z [ er da indeholdt i A. Hvis 

Å ikke var et afsnit, ville komplementærmængden CA, som jo består 

af majoranterne for A, ikke have noget første element, og man kun

ne slutte analogt, at CA var åben. IVIen dette ville stride mod at 

1\1 er sammenhængende. 

Antag dernæst, at hvert snit i M er et afsnit, og lad U være 

en ikke tom, åben og ægte delmængde af M. Det skal vises, at kom-

plementærmængden ikke kan være åben. Lad x være et element i U og 

y et element i CU. Uden væsentlig indskrænkning kan antages, at 
*) 

x -< y. Da vil U n A være en ikke tom, åben mængde, idet det ved 
y 

y bestemte afsnit A er åbent. Endvidere er U n A opad begrænset y y 

og har altså ifølge den foregående sætning en øvre grænse a. Den-

ne kan ikke tilhøre U, idet ikke noget element mellem a og y og 

derfor heller ikke noget åbent interval omkring a kan tilhøre U. 

Men så kan CD ikke være åben, idet hvert åbent interval omkring a 

indeholder elementer af D. Dermed er sætningen bevist. 

De beviste sætninger kan sammenfattes i følgende: 

Hvis (M,-<) er en tæt ordnet mængde uden første og sidste element, 

er følgende 3 egenskaber ved M ensbetydende: 

1. Ethvert snit i M er et afsnit. 

2. Enhver opad begrænset, ikke tom delmængde af M har en øv: 

re græns§... 

3. M er sammenhængende i ordningstopologien • 
. :!.~') ~ J'/ ( / , , ", i' • t" /;.. \, I~ ~ ~ / i~ /'i~ ,'. ,I ~ (~t.f II :trl l ~ (> fi ,/ li" " f t (~' ;J:) (>?" .r l . . t' 

dltC~)L(:!.I-'t,,' (tl-l'J'~/(f.IJt~t' /t:f Cl! u: '~!'(~I ~I.q d {l, ,",H'II'lt .: .:" ~(I'J~/<,!"rI ,.u~r/J '(~'I,' nJ. 
{~ ',:" ?\":. r!c~( v(~ .. { .~/ C/.' ;I .. ~.~,_ r (" 

(I 
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Hvis (M p -<) har en af disse egenskaber, og dermed dem alle, siges 

(l\1, -<) at være kontinuert ordnet. 

De reelle tals legeme er kontinuert ordnet. 

Bevis~ Lad A være et snit i R. Der findes da elementer e og 

d fra R, således at e E A, d k A, og vi har åbenbart, at 

x ~ e ~ x E A, d ~ x ~ x Et A. 

For hvert fast n € N findes der, da li er arkimedisk ordnet, tal 

p og q E Z, således at 

P '2-n ~ e, 

altså 

-n p'2 E Ap 

-n 
d ~ q'2 , 

Der findes da et største helt tal r, således at 

-n r o 2 E A. 

Betegner r n dette, og sættes r n
o 2-n = an' har vi 

a E A, n 

Det ses af definitionen på an' at talfølgen (an) er voksende. Der 

gælder endda, at talfølgen (a ) er en fundamentalfølge i R. Lad n 
nemlig € E R . På grund af den arkimediske ordning findes der et 

+ 
tal n E ]~r, således at 

-n 
2 ~ € • 

Man har da for i > j 2 n 

I a i - a j I = a i - a
j 

< a j + 2- j 
- a

j 
= 2- j ~ 2-n ~ € 

hvor uligheden a i < a
j 

+ 2- j følger af, at a i E: A, mens a j + 2- j Et: A .. 

Lad a = lim(an ), som findes, da li er fuldstændig. Snittet A vil 

da være det ved a bestemte afsnit i R. Er nemlig x < a har vi fra 

et vist trin x < an' og dermed x E A. Er omvendt x E A findes der 

på grund af egenskaben S2 ved A og den arkimediske ordning af li et 

n EN, således at 
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-n x + 2 E A. 
. ,/ ( 

Der gælder da x < an' og dermed x < a,o d(c r>,,[, <\ tI .lfJl.rLt .ilt/t(åltILll, 
, • • l' • I.. ( ) 

/r? ) e 'l, r/}!J/!/J cu,.d (, . 
Hermed er sætningen bevist. 

(", j) > • 

Omvendt gælder der: 

Ethvert kontinuert ordnet legeme (L,+.',-<) er ordenstro iso

morft med de reelle tals legeme. 

Bevis: Først vises, at L er arkimedisk ordnet. Dette gøres indirek-

te: IVfængden 

A = f x E: L I 3 Nn [ x -< n J l 
opfylder betingelserne 82 og 83. Var L ikke arkimedisk ordnet, vil-

le mængden A have en majorant og følgelig være et snit, da den ikke 

er tom. Ifølge forudsætningen fandtes der da et a E L, således at 

A = Aa = fx E L I x -< ajo 

Dette ville imidlertid føre til en modstrid. Man havde nemlig 

a - 1 E: Aa , altså a - 1 E A, men 

a - 1 E A "* 3Nn [a - 1 -< n J, 
hvoraf ville følge, at a -< n + 1, altså a EA i modstrid med 

A = A • a 

Det skal nu vises, at L er fuldstændig. Lad (a.) være en funda-
1 

mentalfølge i L. IVfængden A defineret ved 

A = f x E L I 3 NP VNi [i ~ P ~ x -< a) l 
opfylder 81, da fundamentalfølgen er begrænset, og øjensynlig også 

83. Hvis mængden A har et sidste element a, er A \ ~l det ved a be

stemte afsnit A • Hvis mængden A ikke har noget sidste element, alt-a 

så opfylder S2, er den et snit, og ifølge forudsætning findes der 

et aE L, således at A er det ved a bestemte afsnit A • Følgen (a.) a 1 

vil i begge tilfælde konvergere mod a. Lad nemlig E EL være givet. 
+ 

Da (ai) er en fundamentalfølge, findes der et n EN, således at 

I a. - a. I -< -21 E 
1 J = 

for i,j ~ n. 

Idet a - ~E E: A, findes et tal p E: N, som kan vælges større end n, 
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således at 

a - ~E -< a i for i ~ p. 

Endvidere har vi a + ~E ~ A, hvoraf følger, at der findes et 

naturligt tal j ~ p, således at 

a :( a + -21E • j ::;. 

Der gælder altså 

a - ~E -< a j ~ a + ~E, 

hvilket sammen med 

giver 

--21E -" a-a. -" -21E 
~ i J ~ 

for i ~ p 

for i ~ p. 

Hermed er vist, at følgen (ai) konvergerer mod a. 

Sætningens påstand følger herefter af et tidligere resul-

tat (side II, 3, 12). 

Dedekinds indfØrelse af de reelle tal består i en udvidelse 

af de rationale tals legeme (Q,+,.,<) til et kontinuert ordnet 

legeme. Et reelt tal defineres som et snit i (Q,<). [Dedekind 

forstår ved et snit et par (A,CA) af delmængder, hvor A er et 

snit som defineret· ovenfor. Men denne forskel er uvæsentlig.] 

Om den ved inklusionen c ordnede mængde (Q*,c) af alle snit i 

(Q,<) kan vises, at den er kontinuert ordnet (jfr. o~g. 1). Ved 

til hvert rationalt tal a at lade svare det ved a bestemte afsnit 

Aa af (Q,<), defineres en bijektiv ordenstro afbildning ~ af 

(Q,<) på delmængden af (Q*,c) bestående af afsnittene. Dernæst 

defineres kompositionerne + og • i Q*, således at ~ bliver en 

isomorfi og (Q*,+,.,c) et ordnet legeme (jfr. opg. 2,3 og 4). 

Derved fås et kontinuert ordnet legeme, som har et med (Q,+,o,<) 

ordens tro isomorft dellegerne. At det på nær isomorfi stemmer 
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, 
overens med de reelle tals legeme i Merays og Cantors forstand, 

fremgår af ovenstående sætning. 
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1 ø Hvis (M,--<) er en tæt ordnet mængde uden fØrste og sidste 

element, definerer i.nkJ.1Jsionen en ordningsrelation i mæng

den M* af snit i Mø Vis fØlgende: Afbildningen ep af M ind i 

M~;, som til hvert element af M knytter det tilsvarende af

snit, er ordenstro, og billedet ved ep ligger tæt i M*. Mæng-
:i~ 

den M er kontinuert ordnet .. 

2. Vis, at hvis (L,+,o,-<) er et arkimedisk ordnet legeme, de-

fineres der ved 

A + B = fx+y I x E A A Y E BJ 

en komp.osi tion i mængden L * af snit i L, hvorved L~~ bliver 

en kommutativ grup'pe ø 

3. Vis, at hvis (L,+,o ,-<) er et ordnet legeme, defineres der 

ved 

A ° B = fx.y I x E A A Y E BJ 

en komp.osition i mængden L: af snit i L+, hvorved L: bliver 

en gruppeo 

" ~ ... Vis, under brug af opgaverne 1, 2 og 3, at mængden Q" af sni t 

i Q, med ordningen defineret ved inklusion, kan organiseres 

til et ordnet legeme, således at afbildningen ep af Q ind i Q*, 

bestemt som i opgave 1, bliver en homomorfi, 

Det således konstruerede ordnede legeme er ifØlge opg. 1 

kontinuert ordnet og følge~ig ordens tro isomorft med de reel-

le tals legeme. 

fJU(jL 

50 Lad (Ivl,-<) være en tæt '-'L'dnet mængde uden første og sidste 

element. Vis, at hvis M er lwntinuert ordnet, vil enhver 

voksende og begrænset fØlge (x ) af elementer i M være lwnn 
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vergent i ordningstopologien. Vis, at hvis M har en over

alt tæt numerabel delmængde, og hvis enhver voksende og be

grænset ~ølge i M er konvergent, da er M kontinuert ordnet. 

6. Vis, at en tæt ordnet mængde uden ~ørste og sidste element v 

er kontinuert ordnet, hvis og kun hvis ethvert a~sluttet 

interval er kompakt i ordnings topOlogien. 

7*. Vis, at enhver numerabel, tæt ordnet mængde uden ~ørste og 

sidste element kan afbildes ordenstro på (Q,<). 

Vis, at enhver tæt ordnet mæng~e uden ~ørste og sidste ele

ment, som har en overalt tæt numerabel delmængde, kan a~

bildes ordens tro ind i (R,<). 

8. Lad (M,-<) være en tæt ordnet mængde uden ~ørste og sidste 

element. Vis, at enhver nedad begrænset delmængde af M har 

en nedre grænse, når og kun når enhver opad begrænset del-

mængde af M har en Øvre grænseo 
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§ 5, Divisionsalgebraer over 

de reelle tals legeme~ 

Regning med komplekse tal forekommer for første gang hos G. 

Cardano (Ars magna, 1545) og mere systematisk hos R. BombeIIi 

(Algebra, 1572), især i forbindelse med diskussionen af den af 

S. del Ferro (omkring 1500) angivne metode til løsning af en vil

kårlig tredjegradsligning. Cardano siger imidlertid om de komplek

se tal, at de er rent formelle og ikke tillader nogen fortolkning. 

Tiltroen til, at der er mening i regning med dem, voksede gradvis, 

især i 1700-tallet, efter at bl.a. A. de Moivre, J. Bernoulli og 

L. Euler havde betragtet funktioner af en kompleks variabel og op

daget relationerne mellem arctg og log og mellem exp, sin og cos 

i det komplekse område e 

Den første eksakte indførelse af de komplekse tal skyldes C. 

Wessel (OmD.irectionens analytiske Betegning, 1799). Den er base

ret på den euklidiske geometri og går ud på, at de komplekse tal 

defineres som vektorer i planen. Omtrent samtidig har C.F. Gauss 

kendt denne fremgangsmåde, men han har først publiceret den i 1831. 

Endvidere har R. Argand (Essai sur une maniere de representer les 

quantites imaginaires, 1806) fundet den selvstændigt. Men alment 

kendt blev den først efter fremkomsten af Gauss' afhandling (der

for det hyppigt brugte navn Gauss' plan for de komplekse tals plan). 

En anden metode, bestående i en udvidelse af (k,+,.) til et lege

me, hvori polynomiet X2 + 1 har en rod (se AT, 2, 20-21), skyldes 

A. Cauchy (1847). En tredje velkendt indførelse er W.R. Hamiltons 

(18~): I mængden k2 af reelle talpar defineres to kompositioner 

+ og ved 

(a 1 ,a2 ) + (~1'~2) = (a1 + ~1,a2 + ~2)' 

(a1,a2)(~1'~2) = (a1~2 - a2~2,a1~2 + a2~1)' 
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og det vises, at h2 med disse kompositioner er et legeme. Endvi

dere vises, at parrene (a,O), a E k, danner et med (k,+,.) iso

morft dellegeme, som identificeres med k, og at hvert element 

(a1'~2) E k 2 kan skrives 

(ai ,a2 ) = a1 + a 2i, 

hvor i = (0,1), i 2 = -1. 

Den geometriske og den sidstnævnte indførelse af de komplek

se tal går ud på, at der i det todimensionale vektorrum (v2,+,k) 

defineres en som multiplikation betegnet komposition, således at 

der opstår et legeme. Det ligger nær at spørge, om man også i re

elle vektorrum af andre dimensioner kan definere et "vektorpro-

duktil, således at rummet med vektoradditionen og denne multipli

kation som kompositioner danner et legeme. (Det sædvanlige vek. 

torprodukt ~ X~ y af vektorer i det tredimensionale)' reelle vektor .. 

rum opfylder ikke dette krav, bl.a. fordi det ikke er associativt.) 

Problemstillingen præciseres ved hjælp af følgende, også i andre 

forbindelser vigtige begreb: 

Lad L være et kommutativt legeme, Dets elementer betegnes med 

græske bogstaver. Lad (V,+,L) være et vektorrum over L. Vektorerne 

i V_betegnes med latinske bogstaver (for simpelheds skyld uden un. 

derstregning). Det antages, at der i V er defineret en kompositi

on x betegnet som multiplikation. Det således organiserede vek

torrum (V,+,x,L) kaldes en a±gebra over L, hvis der gælder 

'tIvu,v,w [u x (v + w) = u x v + u x wJ, 

'tIvu,v,w [(u + v) x W = U x W + V x w], 

'ilvu,v 'tiLa [(au) 'x v = u x (av) = a(u x v) ] • 

Har V den endelige dimension n, tales om en n-dimensional algebra 

eller en algebra af graden n over L. Også den ældre benævnelse 

hyperkompl~kst talsystem er i brug, navnlig i tilfældet L ~ R. 
---
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Eksempler: 

1) Det tredimensionale reelle vektorrum med det sædvanlige 

vektorprodukt som multiplikation. 

2) Vektorrummet af alle lineære afbildninger (lineære ope

~atorer) af et vektorrum (U,+,L) ind i sig selv med sammensætning 

o som komposition x. Har U den endelige dimension m, fås en m2
_ 

dimensional algebra, som er isomorf med den m2-dimensionale ~

stændige matrixalgebra over L, hvorunder forstås vektorrummet af 

alle (m x m)-matricer med elementer fra L og med matrixmultipli-

kationen som komposition x. I et uendelig dimensionalt normeret 

vektorrum (U,+,R) eller (U,+,t) danner de begrænsede (kontinuerte) 

lineære operatorer en "delalgebra" af den betragtede. 

3) Vektorrummet af alle funkt::i.oner ep:M ~ L, hvor M er en ~, 

vilkårlig given mængde, med multiplikation af funktionerne som 

komposition x. Som specielt tilfælde kan nævnes vektorrummet af 

alle funktioner ep:R ~ R. Delalgebraeraf denne er f.eks. mængden 

af alle målelige funktioner, mængden af alle kontinuerte funktioner, 

mængden af alle differentiable funktioner, mængden af alle reelle 

polynomier. 

Dersom kompositionen x er associativ, siges algebraen at væ-

re associativ. Med undtagelse af 1) er de nævnte eksemplerasso-

ciative algebraer. Enhver associativ algebra er en ring med vektor

additionen som addition og kompositionen x som multiplikation. Er 

en algebra specielt et legeme, kaldes den en divisionsalgebra. 

Lad (V,+,x,L) være en divisionsalgebra, og lad e betegne dens 

etelement. Vi har da for a,~ E R 

ae + f3e = (o: + ~)e, (ae) x (~e) = (a~)( e x e) = (a~) e. 

Dette viser, at der ved a ~ ae defineres en isomorf afbildning af 

L på delmængden 

L* = rfe I f E L} 
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af V. Hver divisionsalgebra over et legeme L har altså et med L 

isomorft dellegeme L*. Endvidere haves for a E ~Lpg u E V 

(ae) x u = a(e x u) = au, 

u x (ae) = a(u x e) = au. 

Heraf ses, at elementerne af L* er ombyttelige med alle elemen

ter i V (L* tilhØrer divisionsalgebraens II centrum lf
), og at x

multiplikationen af en vektor med et element ae giver samme re

sultat som multiplikationen af vektoren med skalaren a. Man kan 

derfor uden fare for misforståelser for det fØrste skrive kompo

sitionen x som en sædvanlig mUltiplikation, og for det andet kan 

man identificere L* med L, altså skrive 1 i stedet for e og a i 

stedet for ae. Denne gængse betegnelsesmåde vil blive anvendt i 

det fØlgende. 

Vi stiller os nu opgaven at bestemme samtlige endelig-di

mensionale divisionsalgebraer over de reelle tals legeme. Hoved

resultatet, der skyldes G. E!obeni~ (1878) lyder: 

På isomorfi nær findes der kun tre endelig-dimensionale di

v.ia±6nsalgebraer over de reelle tals legeme, en endimensional, 

nemlig (R,+,.), en todimen§iQna1, nemlig (C,+,.), og en firedi

mensional(K,+,.). -

Den sidstnævnte blev opdaget af W.R. Hamilton (1843). Den 

er et ikke-kommutativt legeme, hvis elementer Hamilton kaldte 

"quaternions lf
, og som derfor har fået navnet k'.vaternionlegeme. 

Det vil blive defineret senere. 

Beviset for Frobenius' sætning fØres i flere skridt. Det 

forudsættes, at (V,+,. ,R) er en divisionsalgebra af dimensionen 

n. 

I. For n = 1 er V = R, idet R er et endimensionalt underrum 

af V. 
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I det følgende antages, at n > 1. 

II. Lad x være et vilkårligt element af V. De n + 1 elemen

ter 1 ,x,x2 , ••• ,xn er da lineært afhængige, dvs. der findes 

tal y 'Y 1 , ••• ,y . E ~, således at o n~ 

IT! 
Y o + y 1 x + ••• + y nf = O. 

IfØlge algebraens fundamentaJs'ætning kan hvert polynomium med r-e-

elle koefficienter skrives som et produkt af reelle førstegrads-

polynomier og reelle andengradspolynomier uden reel rod. For en 

ubestemt X gælder altså 
nQ 

I y v Xv :: Ym V=O 

en ligning af formen 
p 

ni (x2 + 2a X + (3 ) ~J1 v v 

hvor a ,{3 ,0 E 
v v v 

R, av 
2 - f3v < O og 2p + Cl == rr~ Her kan sættes x 

i stedet for X, idet potenserne af x er ombyttelige såvel ind-

byrdes som med de reelle tal. Da nulreglen gælder i divisions-

algebraen, sluttes, at x tilfredsstiller en fØrste- eller anden-

gradsligning med reelle koefficienter. Det fØrste tilfælde ind-

træffer, hvis og kun hvis x er et reelt tal. Til hvert element 

x ~ ~ findes der altså a,{3 E R, således at 
222 

x + 2ax + {3 = (x + a) + {3 - a = O, 
2 

a - {3 < O. 

III. Med V' betegnes mængden af de elementer x' E V, hvis 

kvadrat er et ikke-:positivt reelt tal, altså, med betegnelsen 

R = ~ u! O} , 
0- -

Da gælder 

~ n V' = ~O~ 

samt 

x' E V'] /\x I E V'. 

Det påstås, at hvert x E V har en og kun een fremstilling 

x=f+x ' , f E ~,_ x' E V I • 
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For xf/: R, sluttes af ovenstående andengradsligning, at x + ex = 

x' E V', hvilket viser, a t x :;:: ""'CX + x' er en fremstilling af den 

forlangte art. For x E :R er x = x + O en sådan. Er x :;:: f 1 + x' 1 

.en anden fremstilling, fås 

xi ' = (f - f 1) + x' , 

altså 

12 ( )2 ,2 ( ) I Xi = f - f 1 + x· + 2 f - fix • 

Da de tre kvadrater er reelle, og det sidste led tilhØrer V', 

fås 

(f - f 1 )x' = ° ~ 
Heraf sluttes, at ~ == f1 og dermed x' = 41' , eller at x' = 0, 

hvoraf ~'. :: f .... tJ1 E :R, altså xi = ° og f = f 1 • Dermed er også 

fremstillingens entydighed beVi$t. 

IV, Det påstås, at V' er et ~nderrum i (V,+,R). Det er alle

rede nævnt, at man af A E R og x' E V' kan slutte, at AX' E V'. 

Det er altså tilstrækkeligt at vise, at x' E V' og yl E V' med

fØrer x' + y' E V'. Til dette formål betragtes fremstillingerne 

x' + y' = A + l', 

x' - y' =/-t + m', 

Påstanden er da ensbetydende med A 

x'y' + y'x' = (x' + y,)2 

= A2 + 1,2 _ 

x'y' + y'x' ,2 ,2 = x + y -

AE R, l' c- V' '- , 

/1 E R, m' E V' • 

= O. Nu er 

x,2 y ,2 

x,2 - ,2 + 2Al' , y 

(x' - y , )2 

X,2 + y,2 2 ,2 2 ! = - /-t - m - /-tro 

to fremstillinger af x'y' + y'x' af formen reelt tal plus henholds-

vis 2Al'E v'og -2/-tm'E V'. IfØlge III er altså 

Al':: -/-tm'. 

Var nu A + 0, havde man 

x' + y' = '\. - U m' 
1\ A ' 

x'-y'=/-t+rn', 
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hvoraf' 

2x ' = A + Il + /1 - g) m' 
\ A ' 

2y ' = A - Il - (1 + ~) m I. 
If'ølge III havde man da A + Il = A - Il = O, altså A = O i strid 

med antagelsen~ Dermed er påstanden bevist. 

V. For n = 2 er (V,+" ,R) isomorf' med (C,+,.). Idet R er et 

endimensionalt underrum og V' et underrum, som kun har O f'ælles 

med ~, må V' være endimensional. Er Xi f O et element i, altså 

en basis f'or V', vil også 
2 l' 

i = (-x I ) -'2 X I 

være en basis f'or V'. Hvert element x E V har f'Ølgelig en og kun 

~ .2 1 
~en f'remstilling af' f'ormen x = f + ~i, hvor f,~ E h og l = - • 

Dermed er påstanden, at hver todimensional divisionsalgebra over 

R er isomorf med de komplekse tals legeme bevist (H.,Hankel 1867). 

I det følgende antages, at n > 2. 

VI. For hvilkesomhelst x' ,y' E V' er x' y' + y' x' E R. Da 

(x' + yl)2 E R ifølge IV, aflæses dette af 

x1y' + y1 x ' = (x' + y,)2 _ x,2 _ y12. 

VII. Er elementerne x1, ••• ,x~E V' lineært uafhængige, vil 

også 1,x1' ••• ,x~ være lineært uafhængige. Er nemlig 

A + A1xi + ••. + Arx; = O, 

hvor A,~, ••• ,Ar E R, fås ved hjælp af III, at A = ° og 
sum 

A1X1 + ... + ~x~ = 0, da denne tilhører V'. Vælges specielt en ba-

sis (x1 , ••• ,x;) for V', bliver (1 ,x1' ... ,x;) ifølge III en basis 

for V. Man har da altså n = 1 + r og følgelig dim V' = n - 1. 

VIII. Lad x' ,y' E V' være lineært uafhængige. Der findes da 

et p E R således, at der for 

y" = y' + px' 

gælder 

x'y" + y"x ' = O. 
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På grund af VI og da x' + 0, findes der nemlig netop eet reelt tal 

p, for hvilket 

x' (y' + px') + (y' + pT' )x' = x'y' + y'x' + ~x,2 = O. 

Elementerne x' og y" er øjensynlig også lineært uafhængige. 

Om elementerne 

( 2)-1-i = -x' 2 X ' , ( 2)-1-j = _y' 2y ' 

gælder da, at de er lineært uafhængige, og at 

1
2:= -1, j2 = -1, ij = -ji. 

Sættes 

k = ij, 

fås 

ijij = -ijji = i
2 

= -1, 

lOk 02 O = l J = -j, ki = iji o 2 o o 

= -l J = J, 

jk = jij o 02 o 

= -lJ = l, kJ
o O 02 = lJ = -i. 

IX. Elementerne i, j, k, og derfor (ifølge VII) også 1, i, 

j, k, er lineært uafhængige, så at n f 4. Af 

pi + ~j + ~k = 0, p?~,~ E R, 

fås nemlig ved multiplikation med k fra højre 

pik + ~jk - ~ = 0, 

-p j + ~i - ~ = 0, 

og da i og j, og følgelig også 1, i, j er lineært uafhængige, kan 

dette kun gælde for p = ~ = ~ = O. 

X. Dimensionen n af V kan ikke være større end 4. Med andre 

ord, de tre under VIII indført~ elementer i, j, k danner en basis 

for V'. For at vise dette betragtes et vilkårligt element z' E V' • 

Ifølge VI er 

(1 ) iz' + z'i = P , 

(2) jz' + z'j = ~, 

(3) kz' + z'k = ~ 
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reelle tal. Multipliceres (1) med j fra venstre, fås med benyttel

se af (2) 

jiz' + jz'i = jiz' + ~i - z'ji 

= -kz' + ~i + z'k = pj. 

Elimineres kz' ved hjælp af (3), fås 

2z'k = pj - ~i + ~ 

og heraf ved multiplikation med k fra hØjre 

-2z' = pi + ~j + ~k. 

Denne ligning viser, at det vilkårlige element z' E Vi tilhØrer 

det af i, j ,k udspændte underrum, og dette må fØlgelig være iden-' 

tisk med V' o 

Hermed er bevist: Nødvendige betingelser for, at en algebra 

(V,+,.,R) af en dimension n > 2 er en divisionsalgebra, er, at 

n = 4 og at (V,+,R) har en basis (1 ,i,j,k), hvor 1 er algebraens 

e telement , og for hvilken 
.2 .2 k 2 -1 , ~ = J = = 

(4) 
jk = -kj = i, ki = -ik = j, ij = -ji = k. 

Ved disse relationer er produkterne af hvilkesomhelst to basis-

elementer bestemt. På grund af de distributive love og de reelle 

tals ombyttelighed med alle elementer i V må der altså for hvil-

kesomhelst to elementer 

gælde 

ab = ao~o - a1~1 - a2~2 - a3~3 

+ (a1~o + ao~1 - a3~2 + a2~3)i 

+ (a2~o + a3~1 + ao~2 - a1~3)j 

+ (a3~o ~ a2~1 + a1~2 + aO~3)k. 

Dette viser, at multiplikationen i V er entydig bestemt, når en 

basis af den betragtede art er valgt. Heraf sluttes, at der på 
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nær isomorfi ikke kan eksistere mere end een firedimensional di-

visionsalgebra over R. 

Der manglder endnu beviset for, at der overhovedet findes 

en sådan. I det firedimensionale reelle vektorrum (V4,+,R) væl

ges en basis. Produktet ab af de to vektorer a og b med lcoordi-

natsættene 

defineres som vektoren med koordinatsættet 

(CXof3o - cx1f31 - cx2f32 - CX3f33, 

cx1f3o + cxof31 - cx3f32 + cx2f33, 

cx2f30 + cx3f31 + cxof32 - cx1f33, 

cx3f3o - cx2f31 + cx1f32 + cxo(33)· 

Med denne multiplikation er vektorrummet i hvert fald en alge

bra (V4,+,. ,R); thi da produktets koordinater er homogene line

ære funktioner af hver faktors koordinater, er kravene til en 

sådan (side 11,5,2) øjensynlig opfyldt. Endvidere ses, at den 

har et etelement, nemlig (1,0,0,0). Elementerne (A,O,O,O) = 

A(1 ,0,0,0), A E R, danner et med R isomorft legeme, som kan i

dentificeres med R, idet multiplikation af en vektor med 

(A,O,O,O) giver samme resultat som vektorrummets multiplikation 

af vektoren med Ae Specielt kan altså skrives 1 i stedet for 

(1,0,0,0). 

For i = (0,1,0,0), j = (0,0,1,0), k = (0,0,0,1) gælder lig

ningerne (4), hvilket verificeres med benyttelse af produktets 

definition. (Det bemærke's, at det er tilstrækkeligt at eftervi-

t 
.2 .2 

se, a l = J = -1 og k = ij = -ji, idet man af disse, som vist 

under VIII kan udlede de Øvrige ligninger.) Elementet a = 

(cx o'cx1 ,cx2 ,cx
3

) i algebraen kan skrives 
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og kaldes g3aternion. Produktet af to kvaternioner kan udregnes 

som angivet ovenfor (side I1,5,9) med benyttelse af de distri

butive love og relationerne (4). 

Algebraen (V4~+" ,R) er associativ. Dette kan eftervises 

direkte ud fra produktets definition. Men udregnes produkterne 

på den sidstnævnte måde, ses, at det er tilstrækkeligt at be-

vise associativiteten for prodQ~ter af tre basiselementer. Det-

te kan ske ved hjælp af ligningerne (4). Typiske eksempler er 

i(jk) = i
2 = -1, (ij)k = k 2 = -1, 

i(ij) = ik = -j, (l'l')J' ,2, ' = l J = -J. 

Endelig skal vises, at hver fra O forskellig kvaternion 

har en invers. Dette sker let ved hjælp af følgende begreb: Ved 

den til en kvaternion 

_~erede kvaternion forstås 

a = a o - a 1
i - a 2 j - a3k. 

Man bar da a = a, og ved udregning findes 

2 
aa = aa = a o 

Dette tal betegnes med N(a) og kaldes kvaterniQnen~ nQFJn. (Det 

er, trods dette gamle navn, ikke nogen norm i vektorrummet 

(V
4

,+,R), men kvadratet på en sådan.) For a + O er N(a) > 0, og 

der gælder 

Kvaternionen 

-a 
aN'{'a) 

-1 
a 

er altså invers til a. 

-a = NWa = 1. 

-a 
= Neal 

Hermed er bevist, at den definerede "kvate~nalgebr.:..~1I er 
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en di vis j.'onsalgebra, al tså spec i el t e t legeme. Den kaldes del'-

for også ~v~~l~i2n1~gem~~ og betegnes med (K,+,.). 

Der tilføjes nogle bemærkninger om regning med kvaternio-

nero 

For a, b E K, a 4= O, har hver af ligningerne 

ax = b, "sa = b 

netop een lØsning, nemlig henholds;is 
-1 -1 

x = a b, Y == ba 

som almindeligvis er forskellige. 

For a,b E K og A E R findes 

Aa = Aa, ab = ba. 
Heraf ses, at den ved x .....,. x bestemte afbilc1.""ling af K på sj_g 

selv er en lineær afbildning af vektorrummet (V4 ,+,R) på sig 

selv, men på grund af den sidste ligning kun en såkaldt .§;nt,i-

~~2m9rf~ og ikke, som ceD tilsvarende afbildning af (C,+}.) på 

sig selv, en automorfi af legemet • Idet i = x for x E K, er a~-

bildningen involutorisk~ 

For a,b E K gælder 

N(ab) = ab&b = abba = aN(b)a = N(a)N(b). 

Den ved x ~ N(x) definerede afiJildning af K \ foJ på R+ er alt

så en homomorfi af kvaternionlegemets multiplikative gruppe 

(K \ foJ .) på de positive reelle tals multiplikative gruppe 

(:R+,. ). Kernen ved denne homomorfi udgØres af "enhedskv2cternio

nerne il
, dvs. l{va ternionerne med norm 1. Denne normale undergrup-

pe i legemets mul tipliiw ti ve gruppe betegnes med (K
1

) o ) ~ 

Til relattonen N(al:» == N(a)N(b) bemærkes yderligere: Den 

er en ide:i1ti tet i 8 reelle var1ab~_e, der giver en fremstj_Iling 

af et produkt, hvor hvel-' faktor er en sum af 4 kvadrater, som 

en sum af 4 kvadrater" Den benyttes bl.a. i et bevis for en 

sætning af' Lagrange, ifØlge hvilken hvert ikke-negativt helt 
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tal kan skrives som en sum af 4 kvadrater på hele tal. Ved hjælp 

af identiteten ses, at det er tilstrækkeligt at bevise Lagranges 

sætning for primtal. 

Efter Hamilton kaldes (Xo og (Xii + (X2 j + (X3k henholdsvls 

for s~alar<de1~!!: og Y.~~!9J:9:.~~~!!: af kva ternionen 

(Xo + (Xi i + (X2 j + (X3k • For produktet af to I'vektorkva ternioner " 

findes 

((Xii + (X2 j + (X3k)(~1i + ~2j + ~3k) 

= -((X1~1+(X2~2+(X3~3) + ((X2~3-a3~2)i + ((X3~1-(X1~3)j + (a1~2-a2~1 )k. 

Fortolkes i,j,k som grundvektorer for et sædvanligt retvinklet 

hØjrekoordinatsystem i rummet, bliver de to vektorkvaternioner 

sædvanlige vektorer, prod'L1ktets slmlardel, bortset fra fortegnet 1 

deres skalarprodukt og vektordelen deres vektorprodukt o Dette 

var grundlaget for Hamiltons indfØrelse af disse produkter. Den 

elementære vektoralgebra har altså sit udspring i kvaternional-

gebraen. 

Kvaternionlegemet er isomorft med en matrixalgebra. Der 

gælder tilsvarende for enhver endelig-dimensional associativ 

algebra. Dette vil her blive bevist for associative algebraer 

med etelement~ 

Lad (V,+,L) være et vektorrum over et kommutativt legeme 

L. Med Ev betegnes mæn.sd.en af alle endomorfier af vektorrummet 

(V, + ,L), al tså alle lineære afbildninger af dette inl_ i sig 

selv. Idet summen af to lineære afblldninger O"" prod'L:_lctet af et 

element fra L med en lineær &_bildning igen er lineære afbild-

ninger, ses let, at Ev ved dlsse kompositioner organiseres til 

et vektorrum (Ev,+:L). Som aller'ede nævnt (eksempel 2) oli-ver 

dette med afbildnincernes sammensætning o som m~:_l tiplika tio::l en 
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associativ algebra (Ev,+,o,L). Man har nemlig for alle x E V, 

'A E L og f ,g,h E EV' 

fo(g+h)(x) = f(g(x) + h(x)) = f(g(x)) + f(h(x)) = (fog + foh)(x), 

(f+g)oh(x) = (f+g)(h(x)) = f(h(x)) + g(h(x)) = (foh + gOh)(x), 

('Af)og(x) = 'Af(g(x)) = f('Ag(x)) = fO('Ag)(x). 

Denne algebra kaldes den til vektorrummet (V,+,L) hØrende endo-

mqr..!ialgebra. 

Har (V,+,L) den endelige dimension n, og vælges en basis 

for V, hØrer der til hver endomorfi f en (n x n)-matrix ~f med 

elementer fra L, og omvendt. Idet 

~f+g = ~f + ~g' A = 'Af 
A =fog = A A =f=g' 

bestemmes ved f ~ ~f en isomorf afbildning ~ af (Ey,+,o,L) på 

den ~ldstændige matrixal~~Era af n-te gEad over L, dvs. det 

n 2-dimensionale vektorrum af alle (n x n)-matricer med elemen-

ter fra L og med matrixmultiplikationen som yderligere kompo

sition. Denne matrixalgebra vil olive betegnet med (Mn,+,·,L). 

Lad nu (V,+,. ,L) være en associativ algebra, og lad a være 

et fast element af V. Ved 

x ~ ax, x E V, 

bestemmes en afbildning f a 

x,y E V og A E L gælder 

V ~ V. DelU1e er lineær; thi for 

f (x+y) = a(x+y) = ax + ay = f (x) + f (y), a a a 

f (AX) ~ a('Ax) = 'A(ax) = 'Af (x). a a 

Endvidere fås for a,b,x E V 

hvorved algebraens associati/ititet er benyttet. Disse resulta-

ter viser, at der ved 

a ~ f , 
a 

a E V, 

bestemmes en homomorf afbildning ~:V ~ Ev af algebraen (V,+,. ,L) 
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ind i endomorfialgebraen (EV,+,o,L). Billedet ~(V) er en delal

~~ af (EV,+,o,L) i den oplagte betydning. Har (V,+,.,L) den 

endelige dimension n, kan denne homomorfi sammensættes med den 

ovenfor omtalte isomorfi ~:EV ~ Mn af endomorfialgebraen på den 

fuldstændige matrixalgebra (M ,+,. ,L). Derved fås en homomorfi 
n 

~o~:V ~ Mn • 

Forudsættes nu, at algebraen (V,+,. ,L) har et etelement e, 

vil homomorfien ~ være injektiv; thi af fa = f b , altså ax = bx 

for alle x E V, specielt for x = e, fØlger a = b. 

Dermed er bevist: 

Enhver associativ algebra (V,+,. ,L) med etelement er iso

morf med ~n delalgebra af endomorfialgebraen (Ey,+,O}L) for vek

torrummet (V,+,L). Har (V,+,L) den endelige dimension n, ~r 

(V,+,.,L) også isomorf med en matri~.lgebra9 ~~lig e~delalge-

bra af (M , +,. ,L) • 
n 

En homomorf afbildning af en algebra ind i endomorfialge-

braen for et vektorrum (som ikke behØver Rt stemme overens med 

algebraens vektorrum), specielt ind i en fuldstændig matrixalge-

bra kaldes en repræsentation af algebraen. Er homorfien injek-

tiv, siges repræsentationen at være ~ro. Den ovenfor angivne 

kaldes algebraens regulære repræsentatio~. Ved en (tro) repræ

sentation af en gruppe forstås tilsvarende en (injektiv) homo-

morf afbildning af denne ind i gruppen af lineære afbildninger 

af et vektorrum på sig selv, specielt ind i den generelle line-

ære gruppe over et legeme. Grupperepræsentationer spiller bl.a. 

en fremtrædende rolle i kvantefysikken. Der3S teori kan med me-

todisk fordel indordnes under teorien for l _~ræsentationer af 

algebraer. Herved benyttes, at hver endelig gruppe kan udvides 

til en såkaldt gruppealgebra eller grupperingo 



Mat., 3, 1962-63 II, 5, 16 

Kvaternionalgebraens regulære repræsentation fås ved at 

bemærke, at kvaternionligningen 

y = ax, 

hvor 

a = CX o + cx
1

i + cx 2 j + CX
3

k , 

x = f o + f 1 i + f 2 j + f 3
k , 

y = 1')0 + 1')1 i + 1')2 j + 1')3k , 

er ensbetydende med matrixligningen 

1')0 CXo -cx -cx -ex f o\ 1 2 3 
\ 

111 cx1 CXo -cx cx2 f 1 = 3 

1')2 cx2 cx3 CX o -cx1 f t 2 
1')3 cx

3 
-cx cx1 cx \f3 / 2 o 

Idet den her optrædende (4 x 4)-matrix betegnes med A, er altså 

den regulære repræsentation den ved a ~ A bestemte afbildning = -
af K ind i M

4
" De almene resultater viser, at de af reelle tal

sæt (cx o ,cx
1 

,cx
2

,c(
3

) dannede matricer A udgØr et med (K,+,.) iso

morft legeme. Man kunne derfor også definere kvaternionerne som 

disse matricer. Men man måtte da bevise, at produktet af to af 

dem og den inverse til en fra 2 forskellig af dem er af samme 

form. Associativitete~ og de Øvrige krav til et legeme vides 

derimod på forhånd at være opfyldt. 

Ved udregning ses, at 

det A = N(a). 

Relationen N(ab) = N(a)N(b) kunne altså også sluttes af multi-

plikationssætningen for determinanter. 
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.1. Lad 

p(x) = x 3 + a2x
2 

+ aix + a o 

være et tredjegradspolynomium med komplekse koefficienter. 

Vis, at der findes et komplekst tal k, således at der for 

alle komplekse z gælder 

Q(z) = p(z + k) = z3 + 3pz + 2q, 

hvor p og q kun afhænger af ao ' a1 , a2 • 

RØdderne i dette polynomium Q betegnes med z1' z2' z3' Ved 

dets diskriminant forstås tallet 
222 

D = (z2 - z3) (z3 - z1) (z1 - z2) • 

Find D udtrykt ved p og q. 

Vis, at bestemmelsen af rØdderne i Q kan fØres tilbage til 

lØsning af to binome ligninger. (Indfør en ny ubekendt y 

ved at sætte z = y - p/y.) 

Find for reelle koefficienter p og q en nØdvendig og til-

strækkelig betingelse for, at ligningen har 3 reelle rØd-

Vis, at man i dette tilfælde kan angive rØdderne i trigonome

trisk form. (Benyt, at cos 3e = 4cos3e - 3cos e.) 

2. Vis, at matricerne 

x,x~~ E: c, 

danner en matrixalgebra over de komplekse tals legeme~ som 

er isomorf med kvaternionlegemet. (Betegn de komplekse tals 

imaginære enhed f.eks. med v=T for at undgå forveksling med 

kvaternionenheden i.) 

Vis, at gruppen (K1 ,.) af enhedskvaternioner er isomorf med 

den specielle (unimodulære) unitære gruppe SU(2). 
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3. Vis, at kvaternionenhederne 1,-1 ,i,-i,j,-j,k,-k danner en 

gruppe med multiplikationen som komposition, og opstil en 

gruppetavle. 

Denne gruppe har den særlige egenskab, at alle dens under-

grupper er normale. Bevis dette. 

L~. Vektorerne 2S = (f1,f2,f3 ) i det tredimensionale euklidiske 

rum tænkes repræsenteret ved vektorkvaternionerne 

f1 i + f 2 j + f3k. For hver kvaternion a = ao+a1i+a2j+a3k, 

for hvilken N(a) = 1, bestemmes da ved 
-1 

y = axa = axa 

en lineær afbildning g af rummet på sig selv. Vis, at den 
a 

er egentlig ortogonal, og at der ved a ~ g defineres en a 

homomorf afbildning af gruppen (K1 ,.) af enhedskvaternioner 

o +( ') pa gruppen O 3,R. 

Sæt a = cos ~w + sin ~w (01 i + 02 j + °3k ) , hvor w E R 
2 2 2 

og 01 + 02 + 03 = 1. Vis, at ga da er en drejning, hvis 

drejningsakses retning er bestemt ved enhedsvektoren 

Q = (°1 '°2 '° 3 )' og hvis drejningsvinkel er wo (Herved skal 

denne regnes med fortegn således, at en positiv drejning w 

sammen med retningen af d svarer til den ved koordinatsy

stemet bestemte orientering af rummet.) 

Slut heraf, at homomorfien a ~ ga af (K1 ,.) ind i O+(3,R) 

er surjektiv, og bestem dens kerne. 

Slut endvidere, at der findes en surjektiv homomorfi af 

SU(2) på O+(3,R). (Jfr. øv. 2.) 
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§ 1 9 Indledning. 

Den projektive geometri er en gren af geometrien, der er 

fremgået af studiet af egenskaber ved geometriske figurer, som 

bevares ved centralprojektion. Enkelte herhen hørende sætninger 

findes allerede hos Pappos (ca. 300). 

Lad der i planen være givet et punkt ø samt to rette linier 
skwt'er JuhMf}/e,.W r:J 

1 f , 
o l og som~ikke går gennem ø. Ved til hvert punkt P pa l at 

lade svare skæringspunktet p' af linien øp med l' fås en afbild-

ning af l på l', som kaldes en centralprojektion fra ø af l på l' 

eller kort en perspektivitet. Her optræder imidlertid to undtagel

ser: skæringspunktet mellem l og den med l' parallelle linie 

gennem ø har ikke noget billedpunkt, og skæringspunktet mellem 

l' og den med l parallelle linie gennem ø har ikke noget origi-

nalpunkt. Bortset herfra er afbildningen bijektiv. Afstanden 

mellem to punkter A og B på l er almindeligvis forskellig fra 

afstanden mellem deres billedpunkter A' og B' på l'. Det forhold, 

hvori et tredie punkt C på l deler linie stykket AB er almindelig

vis forskelligt fra det forhold, hvori billedpunktet C' deler 

liniestykket A'B'. Længder og delingsforhold bevares altså ikke 

ved centralprojektion. 

Man kan imidlertid til et sæt A,B,C,D af fire forskellige 

punkter på linien l knytte en "projektiv invariant", det såkaldte 

dobbeltforhold 

AC AD AC'BD 
df(ABCD) = BC : BD = BC·AD 

hvor AC,BC, ••. betegner længderne af de pågældende liniestykker 

regnet med fortegn svarende til en vilkårlig valgt orientering 

af linien l. At der for billedpunkterne A' ,B' ,C' ,D' gælder 
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df(A'B'O'D') = df(ABCD) 

(Pappos) ses således: Med figurons betegnelser fås ved hjælp af 

sinusrelationen (med passende fortegnsregning for enhver indbyr

des ml beliggenhed af 0,1,1') 

a 

AO 0A sin 
BO = 0B sin 

og heraf ved division 

df(ABOD) = sin 
sin 

ø 

c 
AD 0A sin 
BD = 0B sin 

11 

• 

Tallet på højre side afhænger kun af de fire linier a,b,c,d 

gennem 0, o~eraf følger påstanden. 

At punkt parrene A,B og O,D er harmonisk forbundne, altså at 

O og D deler AB i modsatte forhold, er ensbetydende med, at 

df(ABOD) = -1 . 

Ved centralprojektion afbildes altså harmoniske punkt par på 

harmoniske punktpar. 

Lad der være givet en linie ø og to punkter L og L', som 

ikke ligger på den. Man kan da definere en afbildning af linie

bundtet med toppunkt L på liniebundtet med toppunkt L' ved til 

hver linie p gennem L at lade svare linien p', som forbinder 

L' med skæringspunktet mellem p og ø. Herved optræder igen und-

tagelser: linien gennem L parallel med ø har ikke noget billede, 

og linien gennem L' parallel med ø har ikke nogen originallinie. 

Bortset herfra er afbildningen bijektiv. Den kaldes en perspekti-
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vitet eller perspektiv afbildning af det ene liniebundt på det 

andet. 

Defineres dobbeltforholdet af et sæt a,b,c,d af linier til

hørende et liniebundt ved 

df(abcd) = _s~in~;;.;<,...;;;.+ 
sin , 

kan man af ovenstående slutte, at der for linierne a,b,c,d i 

liniebundtet med toppunkt L og deres billeder a' ,b' ,c' ,d' i linie-

bundtet med toppunkt L' gælder 

df(a'b'c'd') = df(abcd). 
L 

:i' 

\ 
a' c 

ø 

d 

De omtalte undtagelser forsvinder, når man tilskriver hver 

ret linie et "uendelig fjernt" eller ~gentligt punk....1 og fast

sætter, at to linier har dette fælles, hvis og kun hvis de er 

parallelle. Dette kan gøres ved at definere: Ved et uegentligt 

punkt forstås et parallelbundt af linier; en linie siges at gå 

gennem et uegentligt punkt, hvis den tilhører det pågældende 

parallelbundt. Hver linie bliver derved udvidet med netop et 

uegentligt punkt og kaldes da en projektiv linie. Mængden af 

planens uegentlige punkter kaldes planens uegentlige linie og 

den med denne udvidede plan den projektive plan. Det er let at se, 

at der i denne gælder: 

Gennem hvilkesomhelst to forskellige punkter går netop en 

linie. 
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Hvilkesomhelst to forskellige linier har netop et punkt 

fælles. 

Heraf sluttes, at de to omtalte perspektiviteter bliver 

bijektive afbildninger, når de uegentlige elementer inddrages. 

Er ø et uegentligt punkt fås en parallelprojektion. Er ø den 

uegentlige linie, vil tilsvarende linier i de to liniebundter 

være parallelle. 

Definitionen af dobbeltforholdet for et sæt A,B,O,D af 

fire forskellige punkter på en linie l kan udvides til det til

fælde, at et af punkterne, f.eks. D, er det uegentlige. Man 

sætter da 

df(ABOD) = df(abcd), 

hvor a,b,c, dlll er linierne, der forbinder Et pu..'1kt uden for l 

med punkterne A,B,O,D. Dette dobbeltforhold bliver lig med de

lingsforholdet AO/BO. Det samme fås som grænseværdi for dobbelt

forholdet for egentlige punkter A,B,O,D, når A,B,O holdes fast 

og D fjerner sig ubegrænset til den ene eller anden side. To 

punktpar A,B og O,D på en linie, hvor D er dennes' uegentlige 

punkt, er harmonisk forbundne, når og kun når C er midtpunktet af 

liniestykket AB. 

Fire linier a,b,c,d, som har et uegentligt punkt L fælles, 

er enten indbyrdes parallelle, eller tre afæm er indbyrdes 

parallelle og den fjerde er den uegentlige linie. Dobbeltforhol

det df(abcd) defineres her som dobbeltforholdet for de punkter, 

hvori linierne skæres af en vilkårlig linie, som ikke går gennem L. 

Med disse definitioner gælder sætningerne om dobbeltforholde

nes invarians ved perspektiviteter i alle tilfælde. 

Man lægger mærke til, at disse sætninger fremgår af hinanden 

ved ombytning af "punkt" og"linie","forbimdelseslinie" og "skærings

punkt". Dette er et specielt tilfælde af det i planens projektive 
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geometri gyldige dualitetsprincip, hvorefter hver gyldig sæt

ning vedrørende "projektive egenskaber" ved de nævnte ombytning-

er går over i en ligeledes gyldig sætning. Principets nøjagti-

ge formulering og et bevis for det vil blive givet senere. 

Også det euklidiske rum udvides v3d tilføjelse af uegent

lige elementer til det projektive rum. Ved et uegentligt punkt 

forstås et parallelknippe af linier, dvs. en mængde bestående 

af alle med en bestemt linie parallelle linier. At en linie går 

gennem et uegentligt punkt, skal betyde, at den tilhører det 

pågældende parallelknippe. Ved en uegentlig linie forstås et 

parallelbundt af planer, dvs. en mængde bestående af alle med 

en bestemt plan parallelle planer. Et punkt siges at ligge på 

en uegentlig linie, når og kun når det er uegentligt, og linier-

ne i parallelknippet, som bestemmer det, er parallelle med pla-

nerne i planbundtet, som bestemmer den uegentlige linie. At en 

plan indeholder eller går igennem en uegentlig linie, skal be-

tyde, at den tilhører parallelbundtet, som bestemmer denne. 

Mængden af uegentlige punkter kaldes den uegentlig plan. 

Ved at gennemgå de forskellige muligheder ses, at der i 

det projektive rum gælder de følgende simple sætninger vedrøren-

de "incidens" af punkter, linier og planer. 

Gennem to forskellige punkter går en linie. 

To forskellige plane~ skærer hinanden i en linie. 

Gennem en linie og et punkt, som ikke ligger på den, går 
, 
en plan. 

En linie og en plan, som ikke indeholder den,skærer hinan

den i et punkt. 

Gennem tre punkter, som ikke ligger på samme linie, går en 

plan. 
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~\ o ~§.r:.ll-.§L ... ~.! ... )?gn~t.L~lJ· .. ~.EL~_ ~1 Y.:bf?_~QE...;ls~,D:,.ltm ~.~d c:...J".~..&::~±: 

is~.Y..J~§1l. 

Ved ombytning af "punkt" og "plan-I~·T IIforbindelse Il og "skæ-· .. , 

ring" (og passende verbale ændringer) fremgår de første seks 

sætninger parvis af hinanden, og den sidste går over i sig S el. V " 

Dette er kernen i det for den proj ekti ve geometri i rWI1Jilet gyl,,·' 

dige ~uali~~ts]rin2iE, som vil blive præciseret senere, 

Lad der i det projektive rum være givet to planer 1r og Tr' 

samt et punkt ø uden for begge. Ved til hvert punJ::·l, P E 'ir p;t lac'.E:: 

svare skæringspunktet P I mellem TI og linien 0P, fås ifølz,8 oven· .. , 

stående sætninger en bij ekti v afbildning af 1T på 'Ir' ~ som kald.es 

en ~E§1P.rojek~tion eller ]er~~ek11vitet fra 00 

lelle, vil de to planers uegentlige punkter svare til hj.nC'nclcn. 

Antag, at 1T og 1ft ikke er parallelle. Billedet U I af et uegen·ij~· 

ligt punkt U af 1f er da skæringspunktet mellem 1T 1 og den .1.i:'.1~e 

gennem 0, som går gennem U, som altså tilhører det paral1el1:::nip·· 

pe, der bestemmer U. Parallelbundtet af linier i 1T ~el1l1c:n U af·~ 

bildes på liniebundtet med toppunkt Ul. Den uegentlig::;; linie af 

1T afbildes på skæringslinien mellem 1T' og den med 11" p~'L':aJ.18118 

plan gennem 0. Disse forhold har en velkendt anskue~U_g lo:rt:Jlkn.ing 

i perspektive billeder. Repræsenterer 1f jordoverfladen (betrag

tet som plan), 1T' billedpIanen og 0 lI ø jepunktet", fra hvilket 

1T betragtes, vil den uegentlige linie af 1! II ses" SO'1l hoyi;?;ontr:,n 

og parallelle linier i 1T som linier, der skærer hinanden den··· 

ne o 

Et bevis for, at en plan figur har en projektiv egenflkab y 

kan ofte føres ved, at figuren underkastes en passende c8:r~tral~ 
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projektion, ved hvilken den overføres i en mere speciel f i gUT j 

for hvilken den pågældende egenskab er lettere at udlede. Med 

benyttelse af de uegentlige elementer har G. Desargues (Brouillon 

prajet d'une atteinte aux evenemens des rencontres d'un cone 

avec un plan, 1639) på denne måde bevist flere for den p:coj ekt:i.v8 

geometri grundlæggende sætninger, deriblandt adskillige om keg18'~ 

snit. Ved de sidstnævnte benyttes, at hvert keglesnit ved passen,,· 

de centralprojektion kan afbildes på en cirkel. (Dette er bIo·:; en 

anden måde at formulere på, at hvert keglesnit kan fås som snit .. 

kurve af en omdrejningskegle og en plan.) Om en egenskab~ som 

cirklen har 9 og som bevares ved centralprojektion, kan man dEl::-foY' 

slutte, at hvert keglesnit har den. Med benyttelse heraf har )3, 

Pascal (1640) bevist en fundamental sætning om keglesnit, SOD 

vil blive omtalt senere. 

Som eksempel på metodens anvendelse bevises D~§.a~gy..~_~~~rf!.

kantssætn~gg for planen~ 

Om to trekant~ A1A2A
3 

og B1B2B
3 

i en plan ~ forudsæti~fl2 

at Ai f Bi' i = 1,2,3, Q.~ der for siderne gælder AiAj f BiBj , 

i, j = 1,2,3, i f j, og at tilsvarende vinkelspig.§_~r.s fo!:"Qinq.§J.·

seslinier AiBi , i = 1,2,3, g?~ennem samme punkt S. Da f~~~_ 

skæringspunkterne O .. mellem tilsvarende sider A.A. og B.B .. p. __ i_i 
- l J l J --- l J -

samme rette linie s. 

Bevis: Der benyttes, at man til en plan ~ og en given linie 

s i denne kan finde et øjepunkt ø og en plan ~', således at s v-:_~d 

centralprojektion fra ø af ~ på ~' afbildes på den uegentligo 

linie i ~I. Vælges nemlig ø vilkårligt uden for ~, vil en plS:ll 

~, parallel med, men ikke sammenfaldende med den ved ø og s bo .. · 

stemte plan opfylde kravet o 

Påstqnden går ud på, at linien 012013 går gennem punktet C23 
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(jfr. den øverste figur på side 8). Underkastes figuren en cen-

tralprojektion af den omtalte art, ved hvilken linien s ~ 

C12C13 afbildes på billedpIanens uegentlige ~inie, fås en figur 

(jfr. den nederste på side 8), hvori der for billederne A! ,B! 
l l 

af Ai ,Bi gælder Ai A2 II BiB~ og A1A3 II BiB3, og påstanden går ud 

på, at A2A3 II B~B3' Dette bevises let ved hjælp af sætninger om 

ensvinklede trekanter. 

Der gælder også den fØlgende omvendte sætning, som svarer 

til Desargues' sætning ved det omtalte dualitetsprincip for pla-

nen. 

Om de to trekanter forudsættes, at tilsvarende siders skæ

ringspunkter C12,C13,C23 ligger på samme rette linie s, og kon

klusionen er z at tilsvarende vinkelspidsers forbindelseslinier 

går gennem samme Eunkt. 

Betegnes skæringspunktet mellem linierne A
1

B
1 

og A2B2 med 

S, går påstanden ud på, at linien A
3

B
3 

også går gennem S. Ved 

en centralprojektion, ved hvilken s afbildes på billedpIanens 
< 

tI ' l" ~o t t k t A'A'A' B'B'B' h' t'l-uegen 1ge lnle, ~as o re an er ~~ -2 3 og 1 2 3' VlS l 

svarende sider er parallelle (jfr. den nederste figur på side 8), 

og det drejer sig om at vise, at linien A3B3 går gennem skærings

punktet S' mellem linierne AiBi og A~B2. Også dette kan gøres 

ved hjælp af sætninger om ensvinklede trekanter. 

Ved en fuldstændig firkant i den projektive plan forstås 

en figur bestående af 4 "v in1\:elspidser ll Ai ,A2 ,A
3

,A4" således 

at ikke 3 ligger på ret linie, og deres 6 forbindelseslinier, 

II siderne II , a .. = A.A" i,j = 1,2,3,4, i 4 j. De 3 skæringspunk-
l J l J 

ter D12 ,34' D13 ,24' D14 '23 mellem "modstående sider" henholds-

vis a12 og a34 , ai3 og a24 , a14 og a23 kaldes firkantens dia-
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g9n§.1J2unkj;.~ b 

Den til en fuldstændig firkant duale figur kaldes en 

ful§'§~llglJL..fLrside, Den består af 4 il s ider 11 a1 ,a2 ,a3,a4 , så

ledes at ikke 3 går gennem samme punkt, og de 6 skæringspunkter, 

II vinkelspidserne", .J.0J... • mellem a. og a., 
l J l J 

i, j 

De 3 forbindelseslinier d12 ,34 = A12A34 , d13 ,24 = A13A24t 

d14,23 := ":";"14L23 af IImodstående vinkelspidser" kaldes firsidens 

di a.B.Q:naler . 

Om fuldstændige firkanter gælder fØlgende sætning: 

tlvilk~helst-1o vinkelspidser i en fuldstændig firkant 

.~L,.harmo_nis~ fOfQll-1}dI}e :ty§L9-iagonalpunktet på siden 9 der forbin

~~em2-2g~e~?ides skæringspunkt med de to andre di~~l-

Bevis: Lad A1 og A2 være de to vinkelspidser. På siden a 12 , 

der forbinder dem, ligger diagonalpunktet D12 ,34' Skæringspunk

tet mellem a 12 og D13,24D14,23 betegnes med 012' Figuren under

kastes en centralprojektion, således at siden a
34 

afbildes på 

billedpIanens uegentlige linie. Billedet D12 ,34 af D12 ,34 er da 

det uegentlige punkt på billedet a12 af a12 . Endvidere er med op-

lagte betegnelser a 13 II a 23 og a14 II a24 ' altså A1 D14 , 23A2D13, 24 

et parallelogrmn. Idet 012 er diagonalernes skæringspunkt, altså 

midtpunktet af liniestykket Å1A2, er parrene A1,A2 og 012,D12 ,34 

harmonisk forbundne. (Jfr. figurene på side 11.) 

Af sætningen fremgår, at man til 3 givne punkter på en linie 

med linealen alene kan konstruere "det fjerde harmoniske punkt". 

Den duale sætning om firsiden kan formuleres således: 

B:~J}kesomhelf2.t to sider i en fuldstændig firside er harmo-

nisk .f9.Tbul2:,dne :m,~.<L.Q.t§gSl_ll.alen gennem deres skæringspun_kt og qe1-

tes fOL~in~y-)_s~2linle med de to andre diagonalers skæringspun~1. 
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Dette fås umiddelbart ved at anvende den foregående sæt

ning på en fuldstændig firKant, hvis vinkelspidser er 4 af fir-~ 

sidens 6 vinkelspidser udvalgt således, at ikke 3 ligger på ret 

linie. 

Den projektive geometris udvikling til et omfattende område 

skyldes i første række J.V. Poncelet (Traite des proprietes pro-

jectives des figures, 1822; undersøgelserne gennemført i russisk 

krigsfangenskab 1813-14), og J. Steiner (Systemaæi"'3che Entwicke

lung der Abbangigkeit geometrischer Gestalten von einander, Er

ster Teil, 1832). Alle disse undersøgelser er baseret på den 

euklidiske geometri. Projekti.v-invariante begreber er defi.neret 

ved hjælp af begreber, der ikke er det. Som fundamentalt eksem

pel kan nævnes dobbeltforholdet, i hvis definition de~ indgår 

afstands- og vinkelmål. En begrundelse og opbygning af den projek 

tive geometri, hvori der kun indgår projektiv-invariante begreber 

skyldes G.K. Ohr. von Standt (Geometrie der Lage, 1647, Beitrage 

zur Geometrie der Lage, 1856-60). 

I moderne terminologi kan denne opbygning kort beskrives på 

følgende måde. De på side 5-6 formulerede sætninger om incidens 

af punkter, linier og planer i rummet tjener som incidensaksio

mere (Nogle kan undværes, idet de følger af de andre.) Tilsammen 

er de ækvivalente med Hilberts "Axiome der Verknupfung" (side I, . 

3,2-4) og "Axiom der Parallelen" (side I,3,11-12). Det sidste 

gør indførelsen af de uegentlige elementer mulig, således at de 

ovenfor nævnte sætninger er gyldige uden undtagelser. Desuden 

gøres forudsætninger om ordning,·· som er ækvivalente med Hilberts . 
"Axioffie derAnordnung" (side I,3,4-6). De må imidlertid formuleres 

på helt anden måde, idet begrebet "et punkt ligger mellem to an-

dre" ikke har nogen mening på den projektive linie, som jo er 

en IIlukket kurve". I stedet for dette begreb træder "et punkt par 

skiller et andet". 
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Dette fås umiddelbart ved at anvende den foregående sæt

ning på en fuldstændig firkant, hvis vinkelspidser er 4 af fir

sidens 6 vinkelspidser udvalgt således, at ikke 3 ligger på ret 

linie. 

Er der givet tre forskellige punkter A, B, C på en projek

tiv linie, findes der netop et punkt X på linien, for hvilket 

df(A B C X) har en given værdi e. For e = o er X = E, for e = 1 

er X = C, og ellers er X forskellig fra A, B og C. Udvider man 

de reelle tals legeme R ved tilføjelse af et element, betegnet =, 

på den fra de komplekse tals legeme velkendte måde, kan man fast

sætte, at der til e = = skal svare X = A. Dette motiveres ved, at 

Idf(A B C x)1 går mod uendelig, når X går mod A. På denne måde fås 

en enentydig korrespondance mellem mængden af punkter på linien 

ogden udvidede mængde af reelle tal. Den kaldes det projek~ive 

koordinatsystem (A, B; C) på linien. Vælges A i liniens uegentlige 

punkt, fås et sædvanligt koordinatsystem med begyndelsespunkt B 

og basisvektor BD. 

På dualistisk tilsvarende måde defineres et projektivt ko

ordinatsystem i et liniebundt. Er der valgt tre forskellige linier 

a, b, c i bundtet, fås en bijektiv afbildning af bundtet på den 

med = udvidede mængde af reelle tal, ved til hver linie x i bund

tet at lade svare df(a b c x). 

En bijektiv afbildning af en projektiv linie l på en projek

tiv linie l', ved hvilken der til hvilkeeomhelst fire punkter på l 

svarer fire punkter> på l' med samme dobbeltforhold, kaldes en 

QEojektivitet af l på l' ~ Enhver centralprojektion (perspektivitet) 

af en linie på en linie er en projektivitet. Det er klart, at en 
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projektivitets inverse afbildning og den af to projektiviteter 

sammensatte afbildning også er projektiviteter. Projektiviteterne 

af en linie på sig selv danner en gruppe, liniens Qr9jek~ive grup~ 

Er ~ 1 ~ l' en projektivitet, A, B, C forskellige punkter 

på 1 og A' = ~(A), B' = ~(B), e' : ~(C) deres billedpunkter, vil 

billedpunktet X' af et vilkårligt punkt X på 1 være bestemt ved, 

at 

df(A'B'C'X') ~ df(A B C X), 
, 

altså ved at X' har samme koordinat i systemet (A',B' ;C') som X i 

systemet (A, Bj C). Heraf sluttes entydighedspåstanden i følgende 

sætning: 

~ A, B, C tre torsk~~lige. punkt~r på en.projektiv linie 1 

Qg A', B', C' tre, fo~skelligepu~ter på en.proj~ktiv linie It, 

find~!3 dEtr netop ,enprojelq;ivi1;.~t af' 1 E! 1', ve/t pvilken A, B, d 

gfbil~es i henholdsvis A', B', et, 

Eksistensen af en sådan projektivitet indses således: Vi an

tager først, at l + l', og at A = A'. Dette punkt er da skærings

punktet mellem 1 og 1', og vi har B ~ BI; C + c'~ Centralprojekti

onen af' l på l' fra skæringspunktet mellem linierne B B' og C C', 

som ligger hverken på l eller l', opfylder da kravene. Tilsvarende 

sluttes, når B = B' eller C = C t
• - Vi antager dernæst, at l ~ l' 

og A + At, B ~ Bt, C + C'. I mindst et af parrene (A, A'), (B, Bt), 

(C, C t
), f.eks. (A, A'), er da begge punkter forskellige fra linier 

nes skæringspunkt. På linien A A' vælges et fra A og A' forskelligt 

punkt, og f'ra dette projiceres linien l på en fra l' forskellig li

nie 1" gennem At. Herved afbildes A på A" = A', B på Bt' og C·på 

C". IfØlge det allerede viste findes der en centralprojektion, 

ved hvilken A', B' I, C I I afbildes på henholdsvis A', B', C'. Ved 
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sammensætning af de to centralprojektioner fås en projektivitet 

af den forlangte art. - Er l = l', projiceres l på en anden linie 

l t', og det allerede viste anvendes på l" og l' ~ Ved sammensæt

ning fås da det Ønskede resultat også i dette tilfælde. - Af be

viset fremgår: 

EnhveLQf:Qjekti vi.:tt2_~ af en linie Il~Len_~inie kan sammensæ-~ 

~~s af h~js~_tr~gtralQrojektiog~~~~linierne forskelligeL_Qg 

§varer deres skæringsEugkt til_~iB-~elv, er Erojektivit~ten eg 

Qentralprojektion. 

På dualistisk tilsvarende måde defineres en projektivitet 

af et liniebundt L på et liniebundt L' som en bijektiv afbildning, 

ved hvilken dobbeltforhold bevares. For sådanne projektiviteter 

gælder de til ovenstående duale sætninger. I stedet for central

projektionen træder her perspekti vi teten bestemt ved, at hver li-o 

nie fra bundtet L skærer sin tilsvarende fra bundtet L' på en gi

ven linie, der ikke går gennem noget af de to bundters toppunkter 

Endelig nævnes, at man på nærliggende måde definerer pro

jektiviteter af et liniebundt på en linie og af en linie på et 

liniebundt. Den simpleste afbildning af denne art fås ved at "skæ

relI et liniebundt L med en linie l, der ikke går gennem toppunktet~ 

og til hver linie i bundtet at lade svare dens skæringspunkt med 

l. Dualistisk tilsvarende fås en projektivitet af en linie l på 

et liniebundt ved at "forbindelI linien med et punkt L uden for l" 

Med benyttelse af sådanne projektiviteter ses umiddelbart: 

Lad L være et liniebundt i en plan ff, og lad L' være et liniebundt 

i en fra ff forskellig plan ff', således at planernes skæringslinie 

ikke går gennem noget af de to toppunkter. Da er den afbildning af 

L på L', ved hvilken til hver linie i L svarer den linie i L', der 
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skærer den, være en projektivitet. Med andre ord: Centralprojek

tionen af L på L' fra et punkt på toppunkternes forbindelseslinie, 

der ligger uden for begge planer, er en projektivitet. 

Lad L og L' være to forskellige punkter på et egentligt keg

lesnit ~.En afbildning ~ af liniebundtet L ind i liniebundtet L' 

defineres på følgende m'~e: Til en linie x i bundtet L, som er for

skellig fra tangenten til Ki L og fra linien L L', lades svare den 

linie ~(x) i bundtet L', som skærer K i samme fra L forskellige 

punkt som x. Til tangenten til K i punktet L lades svare linien L'L, 

og til linien L L' i bundtet L lades svare tangenten til K i punkt

et L'. ~nne afbildning ~ er en Erojektivitet af bundtet L å bundt 

~ L'. 

Dette er indlysende, hvis K er en cirkel, idet ~ da ifølge 

periferivinkelsætningen er en kongruent afbildning af bundtet L på 

bundtet L'. Det almindelige tilfælde føres tilbage til dette ved 

en passende centralprojektion på en anden plan. 

Der gælder også følgende omvendte sætning: Er L, L', A, B, C 

fem forskellige punkter på et keglesnit. Der findes da, som vist 

ovenfor, netop en projektivitet ~ af liniebundtet L på liniebundtet 

L', ved hvilken der til linierne L A, L B, L C svarer henholdsvis 

L' A, L' B, L' C. lor hver linie x .i bundte! L ligger da skærinss

QUnktet mellem x Qg ~(x) Qå keglesnittet. 

Også dette fås for en cirkel ved hjælp af periferivinkelsæt

ningen og det almene tilfælde derefter ved centralprojektion. 

Gennem fem punkter i planen, således at ikke tre af dem lig

ger på ret linie, går et egentligt keglesnit. Dette ses let ved en 

algebraisk betragtning. Et keglesnit kan derfor defineres ved hjælp 

af to forskellige liniebundter og en projektivitet af det ene på. 
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det andet, ved hvilken toppunkternes forbindelseslinie ikke svarer 

til sig selv, nemlig som mængden af skæringspunkter mellem til

svarende linier i de to bundter. (J. Steiner, 1832) 

Vi kan nu bevise ~scals s~ning: 

Hvis en sekskapt er indskrevet i et keglesnit, vil de tre 

skæringspunkter mellem modstående sider ligge på en ret linie. 

Lad A B C D E F være en sekskant der er indskrevet i et keg

lesnit. Parrene af modstående sider er (F A, C D), (A B, D E), 

(B C, E F). De tre skæringspunkter betegnes med henholdsvis G, H, I. 

Vi betragter den ovenfor indførte projektivitet af liniebundtet A 

på liniebundtet E, ved hvilken der til linierne A B, A C, A D, A F 

svarer henholdsvis E B, E C, E D, E F. Ved at skære det første li

niebundt med linien C D og det andet med linien B C fås en projek-

tivitet af linien C D på linien B C, ved hvilken 
a> (j) ® CD 

J 4 B, C ~ C, D 4 K, G ~ I, 

hvor J er skæringspunktet mellem A B og C D, og K er skæringspunkt-

et mellem B C og D E. Ved denne projektivitet svarer liniernes skæ-
(f) 

ringspunkt C til sig selv. Ifølge en tidligere sætning er den en 
® @ 

centralprojektion, nemlig fra H. Da I svarer til G, må G og I ligge 

på samme linie gennem H. Dermed er sætningen bevist. 

Der gælder også en omvendt sætning: 

Hvis skæringspunkterne mellem modstående sider i en sekskant 

ligger på e~ret linie! 2S-fem af vinkelsEidserne ligger på et keg

!~nit,vil også det sJette ligse på dette. 
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Øvelser til kap.III.§ 1. 

1. Bevis ved hjælp af Desargues' sætning, at de tre ydre lig~ 

hedspunkter for 3 cirkler i planen ligger på ret linie, og 

at hver linie, der forbinder to indre lighedspunkter, også 

går gennem et ydre. 

2. På et stykke papir er tegnet t'o linier, hvis skæringspunkt 

falder uden for papiret. Konstruer med linealen linien, som 

forbinder et givet punkt på papiret med de givne liniers 

k · kt () (' s ærlngspun • ~i!{ I~, 

3. I den sædvanlige plan er givet to forskellige parallelle 

4. 

linier og et punkt. Konstruer med linealen den med de givne 
Ai"-' I" I{,! J (o II { ;J. parallelle linie gennem de givne punkt. I. I' "o 

Lad der være givet etparallelogram, dvs. to ikke parallelle 

par af parallelle linier, samt en anden linie. Konstruer med 

linealen en med denne parallel (men ikke sammenfaldende) li~ie. 

(Med en "parallellineal", dvs. en lineal med to parallelle 

kanter, kan man altså konstruere linien, der er parallel med 

en given linie og' går gennem et givet punkt.) 

Lad A1 ,Å2 ,A3,P være fire punkter i den projektive plan, så-

ledes at ikke tre ligger på ret linie. For hver af de tre 

lige permutationer (2 ~ f)af 11,2,3~ betegnes med Bk skæ

ringspunktet mellem linierne ÅiÅj og ~P, og med Ok skærings

punktet mellem linierne Å.A. og B.B .• Vis, at punkterne 01' 
l Jl J 

02'03 ligger på en ret linie p, og at. punktparrene Å.,A. og 
r/'l ~,~ ,,{).~ ~·"III .J (,-" 11(5 .. ~ l, / /,! f,.,' l J 

Bk'Ok er harmoniske. Linien p kaldes den harmonjske polar 

til punktet P med hensyn til trek~nt Å
1

A2Å
3

• 

Formuler den dual e sætning. Ifølge denne svarer der til hver 

linie, som ikke går gennem nogen af trekantens vinkelspidser, 
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et punkt, liniens harmoniske pol D;led hensyn, til trekanten. 
! cp (" .. ,./, /"'1' "'/' ,,_/ .,', ' ',!C ,;-.) I . ( 

1).))_ \ (t-tf '. /r, 1,t,l,'J ,.,' I "c"., " ./, .. ,.; JI. ri. '. ',' /' '. - I~-' , , 

Vis, at hvert punkt P, ~om ikke ligger på nogen af trekants~ 

siderne, er den harmoniske pol til sin harmoniske polar. 

5. Lad L,L' ,A,B,C,D være indbyrdes forskellige punkter på/et 

keglesnit. Vis, at der for linierne 

a = LA, b = LB, c = LC, d = LD, 

a' = L'A, b' = L'B, c' = L'C, d' = L'D 

gælder 

df(abcd) = df(a'b'c'd' ).-

6. I det projektive rum er givet fire planer a, (3, y, 6' som har 

en linie p fælles. Planerne skæres af en til p vindskæv li

nie l i punkterne A,B,C,D. Vis, at df(ABCD) er uafhængig af 

valget af l. 

Ved df(a{3yo) = df(ABCD) kan herefter defineres et dobbeltfor~ 

hold for de fire planer. Dette gør det muligt at formulere 

det duale udsagn. Undersøg, om det er rigtigt. 

7. Formuler og bevis en til sætningen i opgave 4 analog sætning 

vedrørende fem punkter A
1

,A2,A
3

,A
4

,P i rummet. 
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8. Bevis på grundlag af incidenssætningerne for det projektive 
rum (side 5 - 6) Desargues' sætning (side 7) under forudsæt·
ningen, at trekanterne A

1
A

2
A

3 
og B

1
B

2
B

3 
ligger i forskellige 

planer. 

Bevis også den omvendte sætning. 
Udled De sargue s , sætning for planen af den beviste rumlige 

sætning. 

Formuler de rumlig duale til de omtalte sætninger. 

9. På en projektiv linie l er valgt to forskellige punkter A og 

B. En afbildning ~ af l på sig selv defineres ved til et fra 

A og B forskelligt punkt X at lade svare det punkt XI = ~(X)~ 
for hvilket 

df (ABXX') = -1. 

Desuden sættes ~(A) = A og ~(B) = B. 
·1 en plan indeholdende l vælges to indbyrdes og fra l for-
, , 
skellige linier p og q gennem A samt en fra l forskellig li-

nie r gennem B. Skæringspunkterne mellem p og r og mellem q 

og r betegnes henholdsvis P og Q. Det til et fra A og B for
skelligt punkt X svarende punkt X' kan da konstrueres ved 

-- - --- - - - -- -- -- -- --- --- -

hjælp af en fuldstændig firkant, hvis vinkelspidser er A,B,Q 
samt et punkt på p. 

Benyt dette til at vise, at ~ er en projektivitet. ~!( ,{i",., r'l!,~ 
Beskri v afbildningen ~, når B er det uegentlige punkt -~å l ~ ,A 

og benyt dette tilfælde til at føre et andet bevis for, at 
~ er en projektivitet. 

10. Gennemfør et bevis for sætningen (side 15): Lad L,LI,A,B,C 
være fem forskellige punkter på et egentligt keglesnit, og 

lad ~ betegne den projektivitet af liniebundtet L på linie
bundtet L', ved hvilken der til linierne LA, LB, LC svarer 

henholdsvis L'A, L'B, L'C. For hver linie x i bundtet L lig
ger da skæringspunktet mellem x og ~(x) på keglesnittet. 
Slut heraf, at der findes højst et keglesnit, som går gennem 

fem punkter, hvoraf ikke tre ligger på ret linie. 
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11. I den euklidiske plan er givet to ikke parallelle linier a1 
og a2 samt tre punkter A

3
, A

4
, A

5
, som ikke ligger på en ret 

linie, og således, at ikke nogen af deres forbindelseslinier 
er parallel med a1 eller a2• Der findes da en hyperbel, som 
går gennem de givne punkter, og hvis asymptoter er paralleile 
med a1 og a2• ~onstruer hyperblens andet skæringspunkt med 
en vilkårligt given linie gennem A5• 

12. Bevis Papposl sætning: Hvis en sekskants vinkelspidser skif
tevis ligger på to forskellige linier, vil modstående siders 
skæringspunkter ligge på en ret linie. (Pascals sætning for 
et udartet keglesnit.) 

13. Bevis sætningen: Hvis en sekskants sider skiftevis går gen
nem to forskellige punkter, vil modstående vinkelspidsers 
forbindelseslinier gå gennem et punkt. 

14. Lad l og 11 være to forskellige tangenter til et egentligt 
keglesnit. Deres skæringspunkt betegnes med S og deres rø~ 
ringspunkter med henholdsvis A og BI. En afbildning~: l ~ 11 

defineres på følgende måde: Til et fra A og S forskelligt punkt 
X på l lades svare skæringspunktet XI mellem 11 og den fra l 
forskellige tangent gennem X. Til A og S lades svare henholds
vis S og BI. Vis, at ~ er en projektivitet. 

15. Bevis Brianchons sætning: Hvis en sekskant er omskrevet om et 
egentligt keglesnit, vil modstående vinkelspidsers forbindel
seslinier gå gennem et punkt. 

16. Der er givet fem forskellige tangenter a 1 , a2 , a
3

, a
4

, a
5 

til 
et egentligt keglesnit. Konstruer keglesnittets anden tangent 
gennem et vilkårligt givet punkt på a

5
• 
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§ 2. Projektive rum. 

Def'initionen af' det almene begreb "projektivt rum", der dan-

ner udgangspunktet f'or det f'Ølgende, baseres på begrebet "vektor-

rum over et legeme". Derf'or omtales indledningsvis nogle sæt-

ninger om vektorrum, der har f'undamentale anvendelser i denne 

f'orbindelse. 

Lad (Vn+1 ,+,L) være et vektorrum af' dimensionen n + 1 f 1 

over det vilkårlige kommutative legeme L. For hvilkeaomhelst 

to underrum U' og U" af' V gælder da dimensionsf'ormlen 

dim(U'+U") + dim(U'nU") = dim U' + dim U". 

Her er 

Uf + U" = LY/+Q" I Q' E: Uf A Q" E: U"l 

det mindste underrum, som indeholder Uf u U". Beviset f'or f'orm-

len kan f'øres således: Der indf'Øres betegnelserne 

p + 1 = dim U f, q + 1 :::: dim UU, r + 1 :;;: dim(U t nU") • 

Der vælges en basis ~o' ••• ,er f'or U' n U". (Hvis r =-1, bortf'al

der dette skridt.) Denne suppleres med vektorer e '+1' ••• ,e' til -r -p 

en basis f'or U' og med vektorer e~+1' ••• ,~~ til en basis f'or Ulf. 

De p + q - r + 1 vektorer 

I I" II e , ••• , e ,e +1' ••• ' e ,e +1' ••• ' e -o -r -r -p -r -q 

f'rembringer U' + U". Det skal vises, at de er lineært uaf'hængige. 

Heraf' kan da sluttes, at 

dim(U'+U") = (p+1)+(q+1)-(r+1), 

hvilket er påstanden. Lad 

+ ••• + "e +,,' e' r-r r+1-r+1 + ••• + 'A'e + ,," e" + ••• + ,,"e" = O ·P'"""P r+1-r+1 q-q-

være en lineær relation mellem vektorerne. Den udsiger, at vekto-

ren 

-'}," e" - .•. - ,,"e" E: U" 'r+1-r+1 q-q 

I 
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også tilhØrer U I, altså U I n U". Den er tØlgelii.g en linearkom

bination af vektorerne e , ••• ,e • Men da vektorerne -o -r 
e

1
, • • "0 ,e ,e"+1'.'. ,elI er lineært uafhængige, må alle koef'ficien-

- -r -r -q være ° 
ter, specielt altså A~+1, ••• ,A~n Derefter kan af den foregående 

relation sluttes, at også A
O 

= .•. = Ar = ~+1 ~ ••• = A~ = 0, idet 

vektorerne e , ••• , e ,e 1+
1 

' • ~ • ,e t er lineært uafh:O--«,l.g1ge,; Dermed 
-o -r -r -p . 

er påstanden bevist. 

* Ved siden af vektorrummet Vn+1 betragtes det duale Vn+1 , 

hvis vektorer er de på V
n

+
1 

definerede linearformer4 Disse beteg

nes med u*,v*, ••• , og den værdi, som linearformen u* antager f'or 

~ E V
n

+
1 

skrives <'9:.*,2f>~ IfØlge linearformens definition gælder 

da 

(1 ) 

* * for alle ~,X E Vn+1 , alle A,~ E L og hvert li E Vn+1 • Ifølge 

definitionen af summen af to linearformer og af produktet at en 

linearform med et element fra L har man også 

(2) 

* * ... for alle ~,y E V~+1' alle A,~ E L og hvert ~ E Vn+1 • Sammen-

fattende kan siges, at <u*,x> er en bilinearform defineret på 

* Vn+1 x Vn+1 • 

Til en basis (e , ••• ,e ) for Vn+1 svarer en dual basis -o -n 

( * ... ).,. * e , ••• ,e~ for V~ 1 bestemt ved, at e. er den linearform, der 
-o -n n+ -l 

for e. har værdien 1 og for de Øvrige basisvektorer e., j ~ i, -l -J T 

værdien O: 

* <~i'~j> = 0ij' i,j = O,1, ••• ,n. 

Med betegnelserne (xo' ••• 'xn ) og (uo, ••• ,un ) for koordinatsæt-

tene for henholdsvis 2f E Vn+1 og Q* E ~+1 finder man 

* <'9:. ,~> = u X + ••• + U X • o o n n 
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For hver fast vektor ~ E Vn+1 er <~*,~> ifØlge (2) en line

arform defineret på V~+1. Ved til ~ at lade svare denne fås en 

afbildning f af Vn+1 ind i V~:1' det til V~+1 duale rum. Af (1) 

sluttes, at f er lineær. Endvidere er f injektiv. Kernen ved f 

* består nemlig af de vektorer ~ E Vn+1 , for hvilke <1; ,f> = ° 
for alle u* E V~+1' og da der for hvert 2S =1= ° findes mindst et 

u*, således at <~*,~> t 0, kan den kun bestå af O. Afbildningen 

** f er også surjektiv, idet vektorrummene Vn+1 og Vn+1 har samme 

endelige dimension n+1. Der består altså en naturlig isomorfi 

** mellem Vn+1 og Vn+1 • Man tillader sig derfor at identificere 

disse to vektorrum: V~:1 = Vn+1 • 

Lad Up +1 være et (p+1)-dimensionalt underrum af Vn+1 • Mæng

den U* af alle linearformer u*, for hvilke <~*,2S> = ° for alle 

~ E Up +1 ' er da et underrum i Up+1 ; thi hØrer u* og v* til u*, 
vil ifØlge (2) også hver linearkombination af dem hØre til U*. 

Dette underrums dimension er n-p. For at vise dette vælges en 

basms ~, ••• ,~p for Up+1 ' og denne suppleres med vektorer 

t "l b" f V E * * d d b" e +1, ••• ,e l en aSls or 1. r e , ••• ,e en uale aSlS. -p -n n+ -o -n ' 

gælder for en vilkårlig vektor 

* * . * u = u e + ••• + u e o-o n-n ... 
i V'" at 

n+1 ' 

* <~ ,e i > = u i ' i = O,1, ••• ,n. 

Heraf sluttes, at u* tilhØrer U*, hvis og kun hvis u i = ° for 

i = O,1, •••• ,p. Underrummet U* frembringes altså af de n-p line

ært uafhængige vektorer e*+1 , ••• ,e*. Dermed er nåstanden bevist. -p -n .J:;' 

Vi skriver U* i stedet for U*. 
n-p 

Omvendt, til hvert (p+1)-dimensionalt underrum U;+1 af ~+1 

svarer et (n-p)-dimensionalt underrum U af V 1 bestående af n-p n+ 

de vektorer ~ E Vn+1 , for hvilke <)d*,~> = ° for alle u* E: U;+1. 
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.. * Dette resultat fås ved at anvende det foregående på Vn +1 i ste-

* det for Vn+1 og at benytte, at Vn+1 = Vn+1 • 

Der består følgelig en enentydig korrespondance d mellem 

mængden af underrum i Vn+1 og mængden af underrum f V:+1 med 

fØlgende egenskaber: Dimensionerne af underrum U ~ Vn+
1 

og 

u* ~ ~+1 ' der svarer til hinanden, har summen n+1 og 

V}l* 
oL * ,!,E U ~ E U'" . <1l; ,x> = O, . 

... 
* 

... .... 
V!i:. E U <:9;"- ,2S> O. u EU ~ . = . 

U' U'*, U" ~ 

ved korrespondancen d fØlger 

U' n U" U'':!;. + UII*, U' + U" 
, 

Det er tilstrækkeligt at bevise en af disse to påstande, da 

man kan lade Vn+1 og V~+1 bytte rolle. For at bevise den fØrste 

bemærkes, at ~ E U' n U" er elilsbetydende med, at der f'or alle 

u ' * E U,* og alle u,,* E U,,* gælder 

,* <!:! ,2S> = O. 

Dette medfØrer 

<."9:'* + u,,* x> O - '- = , 
altså <}l* ,2S> = O for alle u* E U,:''; + U"*, og naturligvis omvendt. 

Lad der være givet et vektorrum (Vn+~,+,L) af den endelige 

dimension n + 1 over et vilkårligt kommutativt legeme L. Ved det 

til dette knyttede Erojektive rum, som tilskrives dimensionen n, 

f'orstås mængden af de i-dimensionale underrum af V 1. Idet alle n+ 

vektorrum af samme endelige dimension og over det samme legeme L 

er indbyrdes isomorfe, kan man tale om det n-~imensi~pale pro

jektive rum over legemet L. Det betegnes rrn(L) eller, hvis der 

ikke kan opstå misforståelser, kort rrn. For n = -1 findes der 

ikke nogen i-dimensionale underrum i vektorrummet. Men af for-

I 

j 
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-1 melIe grunde er det hensigtsmæssigt at medtage TI = ø som et pro-

jektivt rum af dimensionen -1 • 

De 1-dimensionale underrum af vektorrummet Vn+1 kaldes det 

projektive rums punkter. Er Up +i et (p + 1 )-dimensionalt underrum 

af Vn+i , vil mængden af dets i-dimensionale underrum være et p

dimensionalt projektivt rum TIP, der er en delmængde af TIn og kal

des en p-dimensional lineær mangfold~ghed i TIn. De O-dimensionale 

lineære mangfoldigheder er punkterne, de i-dimensionale kaldes 

(projektive) 1inier, de 2-dimensionale (projektive) ~laneF og de 

(n - i)-dimensionale (projektive) ~yPerplaner i TIn. 

Fællesmængden for lineære mangfoldigheder i TIn er også en li-

neær mangfoldighed, idet det tilsvarende gælder for et vektorrums 

underrum. Fællesmængden for lineære mangfoldigheder kaldes også 

deres ~. Til givne lineære mangfoldigheder findes en lineær 

mangfoldighed af minimal dimension g som indeholder dem. Denne er 

entydig bestemt som snit af alle lineære mangfoldigheder, der in-

deholder de givne, og kaldes disses forbindelse. Også dette· 

fØlger umiddelbart af, at det tilsvarende gælder for et vekt.orrums 

underrum. Forbindelsen af endelig mange lineære mangfoldigheder, 

som jo svarer til summen af de pågældende underrum af Vn+i , kaldes 

også deres sum og betegnes som en sådan. 

Som umiddelbar konsekvens af dimensionsformlen for underrum 

af et vektorrum fås følgende ~imensions~ormel for snittet TI i n TI2 

og forbindelsen TI1 
+ TI 2 af to lineære mangfoldigheder TI 1 og TI 2 i 

et projektivt rum TIn: 

dim(TI i 
+ TI 2 ) + dim(TI i n TI 2 ) = dim TI i + dim TI20 

Denne formel sammenfatter de for den projektive geometri 

grundlæggende incidensrelationer mellem lineære mangfoldigheder. 

For n = 3 f.eks. har man følgende tilfælde (hvor dog de tri-
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vielIe, to sammen:faldende punkter, linier eller planer, punkt på 

en linie eller i en plan, linie i en plan, er udeladt): 

~ I12 ni n n 2 ni + n 2 

punkt punkt ø linie 

punkt linie ø plan 

punkt plan ø rummet 

linie linie ø rummet 

linie linie punkt plan 

linie plan punkt rummet 

plan plan linie rummet 

Er altså f.eks. ni og n2 linier, der har et punkt fælles, vil de

res forbindelse være 2-dimensional, altså en plan, og omvendt. Er 

ni en linie og n 2 en plan, som ikke indeholder den, er 

dim(n1 + n 2 ) > 2, altså lig 3, og fØlgelig dim(n1 n n 2 ) = 0, hvil

ket betyder, at ni og n 2 har et punkt fælles. Tilsvarende fortol

kes de andre linier i skemaet. 

Blandt dimensionsformlens konsekvenser for et vilkårligt pro-

jektivt rum fremhæves fØlgende to: 

L d d . n . t h l n-i t nkt o a er 1 n være glve en yperp an n og e pu n u-

den for denne. Hver linie ni gennem n° har da et punkt fælles med 

nn-i; thi dim(n i + nn-i) er stØrre end n-i, da ni ikke ligger i 

nn-i, altså lig n, og dimensionsformlen giver da dim(n1 n nn-i) 

1 n-i = O. Forskellige linier gennem n skærer n i forskellige punk-

t D d 'd h t nkt' n-i l' o l" n° er. a en Vl ere ver pu l TI 19ger pa en lnle gennem , 

° har man en bijektiv afbildning af mængden af linier gennem n , 

linieknippet med toppunkt rro, på mængden af punkter i hyperplanen 

nn-i, således at hver af ~inierne går gennem sit billedpunkt. 

Afbildningen kaldes en Qerspektivitet. Er IT
1

n - i en anden hyper

plan, som heller ikke går gennem nO
, fås en bijektiv afbildning 
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på n
1

n - 1 ved til hvert punkt i nn-1 at lade svare det 

punkt i 
~1 o ni ,som ligger på samme linie gennem n • Denne afbild-

ning kaldes en projektion fra n° eller også en yerspektivite~~ 

Lad der i nn være givet en linie ni og en (n-2)-dimensional 

lineær mangfoldighed nn-2, som ikke har noget punkt fælles med n
1

• 

n-i n-2 o ' Hver hyperplan n gennem n skærer da n i et punkt, forskel-

lige hyperplaner skærer i forskellige punkter, og hvert punkt på 

l ·· 1 l' . h - n-2 d t oP l l t lnlen n 199cr l en yperp~an gennem n • Alt et e LØ ger e 

af dimensionsformlen. Man har altså en bijektiv afbildning af 

n-2 mængden af hyperplaner gennem n ,hyperplanbundtet med aksen 

n-2 o d oP nkt o l" 1 o l d t n ,pa mæng en aL pu er pa lnlen n , sa e es a hver af hy-

perplanerne går gennem sit billedpunkt. Også en sådan afbildning 

kaldes en perspektivitet. Er ni 1 en anden linie, som ikke har no

get puruct fælles med nn-2, fås en bijektiv afbildning af ni på ni 1 

ved til hvert punkt på ni at lade svare det punkt på ni 1, som lig-

. h l n-2 D ~'ld' k Id ger l samme yperp an gennem n • enne aLul nlng a es en Er2= 

n-2 
jektion fra n eller også en ~ersEektivitet. 

n Til hver vektor x + O i V
n

+
1 

svarer der et punkt X i n , nem-

lig det af _x frembragte 1-dimensionale underrum af Vi. Til ~x, 
n+ -

hvor ~ E L, ~ + O, svarer det samme punkt X. Omvendt svarer der 

til et punkt X E TIn en mængde af indbyrdes proportionale, fra O 

forskellige vektorer. Hver af disse kaldes en ~ræsentant for X. 

Til nulvektoren O i Vn +
i 

svarer ikke noget punkt i TIn. 

Har en mængde M af fra Q forskellige vektorer i Vn +1 rangen 

r + 1, altså det af M frembragte underrum dimensionen r + 1, vil 

forbindelsen af' de til vektorerne i M svarende punkter være en li

neær mangfoldighed af dimensionen r. Rangen af M ændres ikke, når 
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vektorerne multipliceres med fra O forskellige skalarer. Den af-

hænger altså kun af de endimensionale underrum, som frembringcB 

af de enkel te vektorer i M. Speciel t gælder dette for endelige 

vektorsæt (x , ••• ,x ). Lineær afhængighed eller uafhængighed be--o -p 

vares, når vektorerne erstattes med ao!o, ••• ,ap!p' hvor 

a , ••• ,a er fra O forskellige elementer fra L. Det er derfor o p 

tilladeligt om punkter X , ••• ,X i det projektive rum IT
n at sige, o p 

at de er lineært afhængige (uafhængige), når et sæt (~o""'~p) 

af repræsentanter for dem er lineært afhængigt (uafhængigt). For-

bindeIsen af p+1 lineært uafhængige punkter er en p-dimensional 

lineær mangfoldighed, som ogæ siges at være udspændt af de p +1 

punkter. At to (tre) punkter er lineært uafhængige, vil sige at 

de er forskellige (ikke ligger på ret linie). 

Som en fØrste anvendelse bevises Desargues' trekantssætning. 

For kortheds skyld angives, at tre punkter X, Y, Z ligger på 

ret linie, ved at skrive XYZ. 

Om 6 pUnktIT Ai' Bi' i = 1,2,3, L$t projektivt rum TIn for

udsættes, at Ai ,..l\'2,A
3 

eller Bi ,B2 ,B
3 

er indbyrdes forskellige, 

og at A. + B., i = 1,2,3. Hvis der da findes et punkt S)I således 
- l l ~--~~------~~~~~~~-~~-

at AiBiS, i = 1,2,3, så findes der pUnkter Cjk , jk = 23,31,12, 

således at Aj~Cjk' BjBkC jk for jk = 23,31,12 Qg C23C31012. 

Bevis: Lad a., b., s være repræsentanter for henholdsvis 
-l -l -

\ 
Bi' S. Da ":li + Bi' er a . og b. for hvert i 1,2,3 lineært .H.i , = -l -l 

uafhængige, medens a. , 
-l 

hængige. Vektoren s er 

bination af a. og b. : 
-l -l 

b. og 
-l 

altså 

.§. på grund af A.B.S 
l l 

er 

for hvert i = 1,2,3 en 

.§. = A1~1 + M1 b 1 = A2~2 + M2b 2 = A3a3 + M3b3 • 

Heraf fås 

lineært af-

linearkom-



Mat. 3, 1962-63 III,2,9 

/\2§2 ... /\3~3 == f.L3b 3 .... f.L2~2 = 09.23 

/\3~3 - /\1 ~1 = f.L1 E.1 - f.L3b 3 = 2.31 

/\1~1 - /\2~2 = f.L2!2.2 - f.L1!2.1 = 2.12 

hvor ~23,2.31 ,Q.12 er betegnelser for de pågældende vektorer på de 

venstre sider. IfØlge forudsætning er ~1'~2,a3 eller b1'~2,h3 

lineært uafhængige to og to, og dette medfØrer, at vektorerne 

c ,c
31

,c12 er forskellige fra 0, altså repræsentanter for 
~3- - -
punkter C23,C31,C13 i TIn. Da øjensynlig 

c 23 + ~31 + Q,12 = 0, 

ligger disse punkter på ret linie. Endvidere ses af ovenstående 

ligninger, a t så vel .J.';.j-'\ C jk som B jBk C jk for jk = 23,31,12. Dermed 

er s@tningen bevi s t • 

Det tilfØjes, at forudsætningerne om, at visse af de givne 

punkter ikke falder sammen, kan udelades. Ovenstående bevis 

svigter, når de ikke er opfyldt, men sætningen er trivielt rigtig. 

I beviset må der imidlertid skelnes mellem en del tilfælde. 

Det var ikke forudsat, at de givne punkter ligger i en plan, 

men kun, at de ligger på tre linier gennem samme PUW{t. Det er 

let at se, at dette medfØrer, at hele figuren ligger i en hØjst 

3-dimensional lineær mangfoldighed. 

Ved siden af vektorrummet Vn+1 ' der bestemmer det projekti

ve rum TIn, tages nu også det duale V~+1 i betragtning. IfØlge 

selve definitionen er sætninger om TIn identiske med sætninger 

om endimensionale underrum af V 1. Disse sætninger gælder nan+ 

turligvis også om endimensionale underrum af det med Vn+1 iso-

morfe vektorrum V* 1. Det afgØrende er nu, at de endimensionale n+ 

underrum af V* 1 tillader en simpel for to lkning i det ved V 1 n+ n+ 

bestemte projektive rum TIn, nemlig som dettes hyperplaner. 



( 

Mat. 3,1962-63 111,2,10 

Lad )];.* være en fra nulvektoren forskellig vektor i V~+1~' 

al tså en fra nulformen forskellig linearform defineret på V
L

'-l ,c 

Dennes kerne 
~ f!. E Vn+1 I <u' ,2S> = OJ 

er et n-dimensionalt underrum af Vn+1 ; og til dette svarer en 
r

(n-1 )-dimensional lineær mangfoldighed, altså en hyperplan i 11')-. 

Da to fra nulformen forskellige linearformer har samme kerne ~ 

hvis og kun hvis de er proportionale, og da hvert n-dimensionalt 

underrum af' V
n

+
1 

er kerne for en linearform, er der herved eta

ble ret en enentydig korrespondance mellem de endimensionale un'-

derrum i 

Til 

V* 1 og hyperplanerne n+ 

et (p+1) -dimensi onal t 

. nn l • 

underrum U* af V~ p+1 n+1 svarer som 

omtalt (side 111,2,3) et (n-p)-dimensionalt underrum Un _p af 
... 

Vn+1 bestående af de vektorer 2S E Vn+1 ' for hvilke <u'" ,2S.> 'C for 

,J. * alle u~ E Up +1 ' Den til Un _p svarende lineære mangfoldighed 

nn-p-1 i nn er al tså fællesmængden af de ti l de endimensi onaJ.e 

underrum af' U;+1 svarende hyperplaner. 
..... 

Endvidere ses, at der til en sum af underrum af' V~+1 svarer, 

snittet af de tilsvarende lineære mangfoldigheder i nn y og til 

e~ fællesmængde af underrum af' V* 1 svarer forbindelsen af de n+ 

tilsvarende lineære mangfoldigheder i nn (jfr. side 111,2,4). 

Denne korrespondance tillader at opstille fØlgende du.§.lLtets-

princip for projektive rum: 

.:li' hver gyldig sætning om lineære mangfoldigeder ~_~~~~n:-d:L

mensionalt projektivt rum fås ig~n en &~ig sætning-yg~~~~oÆ

bytte "p-dimensional line@r mangfoldighe~med " (n-p-1 ) -Q.~.illenslo-

nal line@r mangfoldigl1.ed ll og I'sni t" med "forb~nde;Lse'~ •. 

To s<:atninger, der fremgår af hinanden ved disse offioytninger 

(og passende verbale ændringer) er nemlig den samme sætning ved

rØrende et (n+1)-dimensionalt vektorrum (henholdsvis Vn +1 og 

V* 1) over det betragtede legeme L. n+ 
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Som eksempel betragtes Desargues' trekantsswtning. Er hele 

figuren beliggende i en plan rr2 og anvendes duali'tetsprincippet 

for denne, fås følgende sætning, hvor der er skrevet xyz for at 

angive, at tre linier x, y, z har et punkt fælles: 
2 Om 6 linier a., b., i = 1,2,3 i en projektiv plan rr for

l l 

udsættes, at a1 ,a2,a
3 

eller bi ,b 2 ,b
3 

er indbyrdes forskellige, 

og at a. ~ b., i = 1,2,3. Hvis der da findes en linie s, såle-
11"1 

des at aibis, i = 1,2,3, så findes der linier c jk ' jk = 23,31,12, 

således at aj~ajk' bjbkC jk for jk = 23,31,12 og c23c31c120 

Bortset fra nogle udartede tilfælde er denne, som allerede 

omtalt, den omvendte til Desargues' sætning. 

Tænkes figuren beliggende i et tredimensionalt projektivt 

rum rr3 , og anvendes dualitetsprincippet for dette, fås fØlgende 

sætning, hvor der er skrevet fY)~ for at angive, at tre planer 

f, Y), ~ har en linie fælles: 

Om 6 planer a i , ~i' i = 1,2,3 i et projektivt rum rr 3 for

udsættes, at a1 ,a2 ,a3 eller ~1 '~2,f33 er indbyrdes forskellige, 

og at a i =I: ~i' i = 1,2,3. Hvis der da findes en plan~, således 

at aif3i~' i = 1,2,3, så findes' der planer 'Yjk' jk = 23,31,12, 

således at ajak'Yjk' ~j~k'Yjk for jk = 23,31,12 og 'Y 23'Y31'Y12. 

Lad A, B, C være tre indbyrdes forskellige punkter på en 

n projektiv linie i et projektivt rum rr over et legeme L, og lad 

vektorerne ~,Q,~ E Vn+1 v@re repræsentanter for dem. Idet disse 

vektorer er parvis lineært uafhængige, men alle tre lineært af-

hængige, har Q en fremstilling af formen 

A,~ E L, A =I: O, ~ t O. 

Idet a' = A.§; og b' = ~Q også er repræsentanter for henholdsvis 

A og B, viser dette, at man for vilkårligt givne indbyrdes for-

skellige punkter A, B, C på en projektiv linie kan vælge repræ-
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sentanter . .§!.', 12.', e, for hvilke 

.2. = .§:' + 12.'. 

Repræsentanter" med denne egenskab er entydig bestemte på nær en 

fælles skalær faktor. Er nemlig A'~', ~'12.t og v~, hvor A' + 0, 

~' + 0, v t 0, andre repræsentanter for de samme punkter, så

ledes at 

ve = A'a' + H'b' - - ,..., - , 
fås ved at indsætte c = a + Q. at 

(A'-v)~' + (~'-v)Q' = 0, 

altså A' = ~t = v, idet a' og bl er lineært uafh@ngige. 

Lad der nu være givet et sæt (A,B,C,D) af punkter på en" 

projektiv linie, A, B, C indbyrdes forSkellige, og lad der være 

valgt repræsentanter ~ og ~ for A og B, således at ~ = ~ + ~ er 
, 

en repræsentant for C. Hver repræsentant ~ for D har netop en 

fremstilling 

p,a- E: L. 

Skalarerne p og r e~ da, på nær en fælles faktor, entydig bestemt 

ved punktsættet (A,B,C,D). Dette fØlger af, at enhver anden re-

præsentant for D er proportional med ~, og at ~, b er bestemt 

på nær en fælles faktor ved kravet om, at ~ + b skal være en 

repræsentant for ~. For D t A, altså a- tO, er altså p/IT et ele

ment af L, som kun afhænger af det givne punktsæt. Det er der-

f~r ~lladeligt at opstille følgende definitian+ 

For et sæt (A~BtC,D) af punk~ på en projektiv linie, 

hvor A, B, C er indbyrdes ~o~sk~llige$ defineres dobbeltforhol-

det ved 

df(ABCD) = f2.., a-
hvor p og a- er elementer fra L, for hvilke p~ + 0-12. er en repræ-

sentant for D, når a, b, .§: + b er repræsentanter for henholds-
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vis A, B og C. 

Denne definition kan opretholdes i tilfældet D = A, altså 

~ = O, hvis legemet L udvides med et element =. For regning med 

dette fastsættes 

VL" "/00 = O, 

VL" f O : ,,/0 = 00, 

medens 00 + 00, 000, 00/00, O/O ikke defineres. Det udvidede legeme 

L u fooJ betegnes kort med L. 

Sættes nu 

df(ABCA) = =, 

svarer der til hvert punkts1:at (A,B,C,D) på den projektive linie 

ni et dobbeltforhold df(ABCD) E L. Omvendt, givet tre indbyrdes 

forskellige punkter A, B, C på ni og et element x E L, findes 

der netop et punkt X på ni, for hvilket df(ABCX) = x. Er nemlig 

a, b, a + b repræsentanter for A, B, C, vil x~ + 2 i tilfældet 
-x I.oo~og T~ + Og i tilfældet 

'<x = = være repr1:3sentanter for et sådant punkt X. At der kun kan 

. ' flndes et, fØlger af, at alle linearkombinationer p~ + ~b, hvor 

p/~ = x, er indbyrdes proportionale og dermed repræsentanter for 

samme punkt. Sammenfattende kan altså siges: 

Er der givet tre indbyrdes forskellige punkteK A, B, C E! 

en projektiv linie ni, fås en bijektiv afbildning af ni Eå L 

ved til punktet X E ni at lade svare dobbeltforholdet df(ABCX)~ 

Punktsættet (A,B,C) kan altså opfattes som et koordinatsy

stem på linien med x = df(ABCX) som koordinat for punktet X: 

df(ABCA) = 00, df(ABCB) = 0, df(ABCC) = 1, 

er koordinaten for A, B og C henholdsvis 00, ° og 1 • 

For et sæt (A,'B,C,D) af indbyrdes forskellige punkter på en 

\ 
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12roJekt~v linie gælder 

( 1 ) df'(BACD) = 1 /df'(ABCD) , 

(2) df'(ACBD) == 1 ...; df'C-ABCD), 

(3) df' ( CD.L'ill ) = M (iillCD) • 

Bevis: Lad ~, b, c = Q + Q, d :::: P~ + ~Q være repræsentanter 

f'or A, B, C, D, altså df'(iillCD) = p/(Jo Den f'ørste påstand f'Ø1ger 

da af', at ombytning af' ~ og b kommer ud på, at p og ~ bytter rol~ 

le. Den anden påstands rigtighed indses således: a' = -~ og Q = 
a + Q er repræsentanter f'or A og C, således at ~' + c :::: b er en 

repræsentant f'or B, og da 

d = -P~' + ()(~' + ~) = «(J-p)~' + ~~, 

er df'(1l.CBD) = «(J-p)/~ :::: 1 - p/~. Den tredje påstand er en konsel

kv ens af' (1) og (2), idet 

df' ( CD.l'ill ) = 1 - df'(CADB) 

= 1 - df' (.ACBD ) 

1 
:::: 1 - df' ( C.L\BD ) 

:::: df'(J\BCD). 

Dobbe1tf'orho1det df'(~\BCD) blev def'ineret ovenf'or også, når 

D f'a1der sammen med et af' de andre punkter. Man benytter (3) til 

at def'inere dobbe1tf'orholdet i de Øvrige tilf'æ1de, hvor tre af' 

de f'ire punkter er indbyrdes f'orskel1ige og det f'jerde f'a1der 

sammen med et af' disse. Der f'indes tre, nemlig B :::: C, A = C, 
, 

.~i = B, der f'remgår af' de allerede behandlede, .il. = D, B :::: D, C :::: D 

ved ombytning af' parrene (.A,B) og (C,D). For at være i overens-

stemmelse med (3) sC3ttes 

df' (.:illCD ) = 00 f'or B = C eller A:::: D, 

df' ( .. ',BCD) :::: O f'or " C eller B :::: D, .1l- = 

df'( .. lliCD) = 1 f'or .il = B eller C = D. 

Det er let at se, at (1) og (2) bevarer gyldigheden i de her be-

tragtede ti1f'æ1de. Eksempelvis har man f'or B :::: C 

00 = df'C-;J3CD) :::: 1- df'(ACBD) = 1 - 00 = 00 o 
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(Det fØrer heller ikke til modstrid med (1) og (2), når man op-

retholder definitionerne i tilfældene B = C * A = D, O.S.V. Det 

er derimod ikke muligt at tillægge dobbeltforholdet en fornuf

tig mening, når tre af de fire punkter falder sammen.) 

For et S[st (.J.'~,B, C,D ,E) af fem punkter på en pro jek ti v linie 

grslder 

(4) df UæCD ) di' (;illDE) df C\BEC) = 1, 

dersom il + B og punkterne C, D, E er fortskellig~ :fra A 2E. B. 

Bevis: Man kan vælge repræsentanter ~, Q; ~, ~, e for 

~'-; B, C, D, E, således at 

c = ~ + b, d = A~ + J.t!2., ~:::: pfi + o-'Q 

med passende A,J.t,P,~ E L. Man får da ved hjælp af (1) og (3) 

df( .. U3CD) = AI f-L, d:f(II.BEC) = ~/p. 

Da D + i'l. og D + B, er A + O og f-L ~ O, så a t 'Aa og J.tQ er repræ-

sen tan ter for Jo',. og B. jtf 

sluttes, at 

df(./J3DE) 

Dermed er påstanden bevist. 

Et punktsæt C:1.,B ,C ,D), for hvilket dobbeltforholdet er de~ 

fineret, siges at være harmonisk (eller punktparrene (~,B) og 

(C,D) at være harmonisk forbundne), hvis 

df(;illCD) = -1. 

(Har legemet L karakteristik 2, altså -1 = 1, er denne defini-

tions krav ensbetydende med ... ',. = B eller C = D. I alle andre til

fælde består et harmonisk sæt af indbyrdes forslcellige pUnkter.) 
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For at lade dualiteten fremtræde tydeligt, betegnes i det 

følgende hyperplaner lige som punkter med store latinske bogsta

ver, men forsynet med en stjerne. 
, , 

For sæt (A*, B*, C*; D*) af hyperpianer, som tilhører et hy-

perplanbundt; som altså har en (n·2)~dimensional lineær mangfol~ 

dighed fæl1es,defineras dobbeltforholdet på dualistisk tilsvaren

de måde. Er A*, B*, C* indbyrdes forskellige, findes der rspræsen-
I 

tanter a*, ~*, Q* for demJ for hviike S l>.< ::r ~ * + J2.*, og en repræsen-

tant ~*for n*har en fremstilling a* ~ p~* + ~~*, p,~ E L. Man de

finerer d.a 

df(A*B*C*D*) = E • 
~ 

Det er klart, at alle øvrige definitioner og sætningerne om dob~ 

beltforholdet af fire punkter på en linie, specielt relationerne 

(1) - (4), kan overføres til dobbeltforholdet for fire hyperpla

ner i et hyperplanbundt. 

~rr1 være en linie og rrn- 2 en (n - 2)-dimensional lineær 

mangfoldighed i et n-dimensionalt projektivt rum ur, således at 

rr 1 n rr n- 2 = 0. Lad endvidere(A,B,C,D) være et punktsæt på rr1Qg 

( * "'- ... *) n-2 A ,B"',C"',D et hyperplansæt i hyperplanbundtet med aksen II , 

således at A ligger på A*, B.l2§: B*, C .l2§: C * Qg D ~ D * .. Er da 

mindst tre af punkterne og dermed mindst tre af hyperplanerne ind

byrdes forskellige, gælder 

df(A B C D) = df(A*B*C*D*). 

Bevis: * * * Antag, at A, B, C, og dermed A , B , C , er indbyr-

des forskellige. Der findes da repræsentanter g, b, Q, d for A, . 

B C D t t * b* * d* f A* B * C * D * , , .og repræsen an er ~ , _ , Q , _ ar , , , , 

ledes at 

Q = .§: + b, 

Q * = a* + b* 

~ = p~.+ ~.Q, p,~ E L, 

d* * *b* * * L = P .§: + er _ , p ,~ E • 

så-
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Idet A, B, C, D ligger på henholdsvis A*, B*, C*, D*, gælder 

* * * * <~ ,~> = <~ ,Q> ~ <~ ,~> ~ <~ ,d> ~ o. 
Nu er 

<~ * ,s.> = * * <~ ~b ,!l+Q> 

= * * * 1--* ' <å ,~> + <~ ,b> + <Q ,!l> + <~ iQ> 

•• <.9. ,!!> = * * * * <p !l +o- Q ,P!l-+o-Q> 

* * * * * *' * * == p P<!l ,§;> + P rr<f!. ,l2.> + er p<:Q. ,~> + rr er<:2,. ,l2.> 

""6g følgelig 

* * <§; ,b> + <2. ,a> = O 

* * * * P er<f! ,l2.> + er p<b *g> = O~ 
Disse to ligninger kan kun være tilf'redsstillet samtidig, hvis 

1 1 
* * = er p - p er = O, 

* * per erp 

altså p*/er* = p/er, hvilket er påstanden, eller hvis 

* * <~ ,b> = <b ,a> = o. 

Det sidste imidlertid udelukket. .Af * * O kunne er <§; ,§;> = <§; ,l2.> = 
ni ob 

man nemlig slutte, at A og B, altså måtte ligge i A"', og deraf' 

ved hjælp af' dimensionsf'ormlen, ni n-2 et punkt at og n må tte have 

f'ælles i strid med f'orudsætningen. 

Som konsekvens af' den beviste sætning f'remhæves, ,at dobbelt-

f'orhold bevares ved perspektiver. 

På en projektiv linie rr1(L) indføres såkaldte homogene pro

jektive koordinater på følgende måde. Man vælger tre indbyrdes 

forskellige punkter Ea, E1 og E på n1• Er da ~o' ~1 og ~ sådanne 

repræsentanter for disse punkter, at ~ = ~o + ~1' siges et par 

(xo ,x1 ) E L2 at være et projektivt koordinatsæt for et punkt X 

på n1 med hensyn til det projektive koordinatsystem (Eo,E1 ;E), 

hvis ~ = x~o + x1~1 er en repræsentant for X. Da x f Q, er 
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(Xo ,X1 ) + (0,0). Det er klart, at alle par (pxo ,px1 ), hvor 

p E L, P + 0, også er koordinat sæt for X, idet p~ er en repræ

sentant for X, når ~ er det. Der findes ikke andre koordinat-

sæt for X; thi ifølge dobbeltforholdets definition er 

df(EoE1EX) = xo/x1 , 

hvilket viser, at koordinaternes forhold kun afhænger af koordi

natsystemet (Eo,E1;E) og punktet X, men ikke af valget af repræ

sentanter. 

Til hvert fra (0,0) forskelligt par (Xo 'X1 ) E L2 svarer et 

punkt på rr1 , og til hvert punkt på rr 1 svarer en klasse af ind

byrdes proportionale par (Xo,x1), (Derfor "homogenelI koordinater.) 

Man giver altså afkald på enentydigheden ved korrespondancen 

mellem punkter og koordinatsæt. Denne ulempe opvejes imidlertid 

af det indførte koordinatbegrebs smidighed og symmetri. 

Punkterne Eo og E1 , der kaldes koordinatsystemets fund amen

t al punkt er , har som specielle koordinat sæt henholdsvis (1,0) og 

(0,1), alment de par, hvor henholdsvis anden og første koordinat 

er O. Punktet E, der kaldes koordinatsystemets enp.edspunkt, har 

(1,1), alment alle par bestående af to ens, fra ° forskellige 

elementer fra L som koordinatsæt. Det punkt X E rr1 , for hvilket 

Eo ,E1 og E,X er harmonisk forbundne, har (1,-1) som et koordi

natsæt. 

Tænkes en reel projektiv linie opstået af en euklidisk linie 

ved tilføjelse af et uegentligt punkt, kan et projektivt koordi

natsystem (Eo ,E1 ;E), hvor E1 er det uegentlige punkt, fortolkes 

som et affint koordinatsystem på den euklidiske linie med Eo som 
-4 

begyndelsespunkt, EoE som basisvektor og x1/xo som affin koordi-

nat for punktet X med det projektive koordinatsæt (xo'x1 ). 
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I et prOjektivt rum rf1(L) af dimensionen n > 1 indføres 

hQilloge.ne projektive: koordinater på følgende måde. Man vælger 

n+2 pUnkter E ,~ •• ,E og El således at hvilkesomhelst n+1 af o n 
dem er lineært uafhængige, dvs. ikke ligger i en hyperplan. Er 

da ~o""'~n og ~ repræsentanter for disse punkter; således at 

e = e + •.• + e • - -o -n' 
( ) n+ 1 . 

siges et sæt xo, ••. ,xn E L at være et proJ@ktJvt. koord:inat-

sæt for et punkt X E nn med hensyn til det projektive koo~dinat

system (Eo, ••• ,EniE), hvis 

x = X1~1 +.4.+ xnen 

er en repræsentant for X. Det er klart, at (px , ••• ,px ) for o n 

hvert p + O fra L også er et koordinat sæt for X, når (xo""'xn ) 

er et. Det skal beVises, at der ikke findes andre. 

Dertil bemærkes, at vektoren 

~o + ~1 = ~ - ~2 - • •• - e -n 

repræsenterer et punkt Eo1 ' som dels ligger på linien EoE1, 

idet den er en linearkombination af repræsentanter for Eo og E1 , 

dels i den ved punkterne E2 , ••. ,En ,E udspændte hyperplan, idet 

den er en linearkombination af repræsentanter for disse punkter. 

Punktet E01 er altså projektionen af E på linien EoE1 fra den 

af E2 , ••• ,En udspændte (n-2)-dimensionale lineære mangfoldighed. 

På samme måde ses, at vektoren 

- ••• - x e n-n 
repræsenterer det punkt X01 på linien EoE1 , der fås ved at pro

jicere X fra den af E2 , •.. ,En udspændte (n-2)-dimensionale line

ære mangfoldighed. Det fremgår heraf, at (xo 'x1 ) er et koordi

natsæt for punktet Xo1 med hensyn til koordinatsystemet 

(Eo ,E1;Eo1 ) på linien EoE1" Der gælder altså 

df(EoE1Eo1Xo1) = xo/x1 , 
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og dette viser, at forholdet xo/x1 kun afhænger af de givne punk

ter E , ••• ,E ,E samt X, men ikke af valget af deres repræsentanter. o n 

Ved at projicere E og X på linien E.E., hvor i,j = 0"'4,n, i + j, 
l J 

indses tilsvarende, at hvert forhold x./x. er bestemt ved de giv
l J 

ne punkter. Idet projektionerne af E og X på E.E. betegnes E .. og . l J lJ 
X. ., kan (x., x . ) lJ l J 
koordinatsystemet 

fortolkes som koordinatsæt for X .. med hensyn 
lJ 

(E. ,E.;E .. ) på linien E.E., og der gælder 
l J lJ l J 
df(E.E.E .. X .. ) = x./x .• 

l J lJ lJ l J 

til 

Dette ræsonnement forudsætter imidlertid, at X ikke tilhører den 

(n - 2)-dimensionale lineære mangfoldighed, fra hvilken der pro

jiceres, og kræver derfor et supplement. At X tilhører den (n - 2)

dimensionale lineære mangfoldighed, der udspændes af de n - 1 fra 

Ei og Ej forskellige blandt punkterne Eo, ••• ,En , er ensbetydende 

med x. = x. = O. Dette er øjensynlig uafhængigt af valget af re-
l J 

præsentanter for E , ••• ,E og X. Sammenfattende kan altså siges: o n 

Efter valg af et koordinatsystem (Eo, ••• ,En;E) hører til hvert sæt 

(xo""'xn ) + (0, ••• ,0) et punkt X, og omvendt til hvert punkt en 

mængde af indbyrdes proportionale sådanne sæt. 

Punkterne Eot ••• ,En kaldes koordinatsystemets fundamental

punkter. Deres koordinatsæt er karakteriseret ved, at alle koor

dinater på en nær er O. Punktet E kaldes koordinatsystemets Qg

hedspunkt. Dets koordinatsæt består af ens, fra ° forskellige e-

lementer fra L. 

Et sæt (A , ••• ,A ) af r + 1 (~n + 1) lineært uafhængige o r 
punkter i et projektivt rum nn kaldes et r-dimensionalt simplex 

(jfr. "liniestykke ", "trekant", "tetraeder" i det euklidiske rum). 

Hvert delsæt bestående af s + 1 af punkterne, hvor ° < s ~ r, kal

des et s-dimensionalt randsimplex, og den af et sådant udspændte 

lineære mangfoldighed en s-dimensional side af simplexet. De O-di-
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mensionale sider kaldes også hj ørner, de 1-dimensionale kSUlt~.r." 

Deles sættet (Ao, ••• ,Ar ) i to komplementære delsæt, fås to mgg,M 

'stårl:lde randsirnplexer, De udspænder m.o<!~j;ående s i9-e1:. Idet pU:1.k"~ 

terne Ao'''''' Ar er lineært uafhængige, er to sådanne sider dis··· 

junkte lineære mangfoldigheder, hvis dimensioner har summen r ~ 1( 

Med disse definitioner kan man sige, at et projektivt koor~· 

dinatsystem i II n består af et n-dimensionalt simplex (Eo'~·' ~ ,En)' 

fundamentalsimplexet, og et punkt E, som ikke ligger på nogen af 

simplexets sider. Et punkt X med koordinatsættet (xo,."~,xn) lig

ger på den ved et s-dimensionalt randsimplex (E. ,~.o,E. ) ud~ 
lO lS 

spændte s-dimensionale Side, hvis og kun hvis x. = O for de fra 
l 

io, ••• ,i
S 

forskellige i = O, ••• ,n. 

Lad der være valgt et s-dimensionalt randsimplex, O ~ s < n-1, 

f. eks. (E , ..... , E ), og lad II s betegne den af dette udspænd~· o s o, ••• ,s 
te s-dimensionale side. Den af det modstående randsimplex 

(E
S

+1 , ••• ,En ) udspændte side 

sammen med punktet E en (n -

n-s-1 betegnes II +1 • Denne udspænder s , .... ,n 

s)-dimensional lineær mangfoldighed s 

som skærer n s i netop et punkt E , projektionen af o, ••• ,s o, ••• ,s 
n-s-1 o s ( ) E fra n +1 pa n dimensionsformlen, side III, 2, 5 " s , ••• ,n o, ••• ,s 

Lad nu X være et punkt, som ikke tilhører n n+-s1-1 , og 
s , ~ •• ,n 

X dets projektion fra denne lineære mangfoldighed på o., ..... , s 

n s .0 Man har da, at hvis (x , ••• ,x ) er et koordinatsæt for o, ••• ,s o n 
X med hensyn til koordinatsystemet (Eo , .... ,En,E) i nn, vil 

(xo , .... ,xs ) være et koordinatsæt for X med hensyn til koor·-o, ••• ,s 
dinatsystemet (Eo, ••• ,Es;Eo~'" s) i nS .. Beviset føres som , ••.• , o, ••• ,s 

i det ovenfor betragtede tilfælde s = n - 2 med benyttelse af lig-

ningerne 

e ..f- .... + e = e - e - • •• - e -o -s -s+1 -n' 
x e o-o + .... + x e s-s = x - x e - . .. - x e s+1-s+1 n~-n 

mellem punkternes repræsentanter. 
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Dualt til de indfØrte punktkoordinater defineres hyperplan-

koordinater i nn (for n = 2 liniekoordinater, f~r n = 3 planko-
( , ..,.. * ..... 

ordinater). Lad E"', ••• ,E ,E'" være n + 2 hyperplaner, .således at 
o n ' 

hvilkesomhelst n + 1 af dem er lineært uafhængige, dvs. går ikke 

* * * gennem samme punkt. Er e , ••• ,e ,e vektorer i det duale vektor-
-o -:n -

rum V* l' som repræsenterer disse hyperplaner, og for hvilke 
n+ 

* ~ * e = eT + ••• + e , 
~o -:n 

siges et sæt ( ) n+1 u, .. .,u E:L at 
o n 

være et hyperplankoordi~tsæt 

~: for en hyperplan U med hensyn til hyperplankoordinatsystemet 

( * * *) E , ••• ,E;E , hvis 
o n 

* u * = u e o-o * + ••• + u e n-n 
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er en repræsentant for U*. Sdm for punktkoordinater gælder, at 

hvert sæt (uo, •• ~,un) t (Oj'.~'O) er koordinatsæt for en hyper

plan, og at samtlige koordinatsæt for en hyperplan fås af et af 

dem ved multiplikation med et fra O forskelligt element af L~ 

Hyperplanerne E:,ooo,E~ kaldes koordinatsystemets fund~en

talhyperplaner og E* dets enhedshyper~lan. Er (u ,w •• ,U ) et ko-- - - o n 

ordinatsæt for hyperplanen U*, og er (u. ,u.) t (0,0) for et fast 
l J 

indexpar (i,j), i t j, har man 
..,. ~ . .,. *) 

df (E':"E :E~" .U.. = u./u., 
l J lJ 1J l J 

* * hvor E .. og U .. er hyperplaner, som bestemmes dualt til de oven-
1J 1J 

for indfØrte punkter E .. og X ..• At (u.,u.) t (0,0) er ensbety-
1J 1J l J 

dende med, at U* ikke er lineært afhængig af de fra E~ og E~ 

forskellige blandt fundamentalhyperplanerne. 

Fundamentalhyperplanerne er de (n - 1)-dimensionale sider 

af et simpleEe. Hvilkesomhelst n blandt disse n + 1 hyperplaner 

har nemlig ne top et punkt fælles, da de er lineært uafhængige, 

og de således bestemte n + 1 punkter kan vises at være lineært 

uafhængige. Hver fundamentalhyperplan indeholder n af punkterne 

og er derfor en side af det ved de n + 1 punkter bestemte sim-

pleks. 

Til hve.rt punktkoordinatsystem (E , ••• ,E ;E) knyttes et be-
o n 

.. \Io *..,' stemt hyperplankoordinatsystem (ET, ... ,E ;E~) på fØlgende måde. o n 

Man vælger repræsentanter e , ••• ,e ,e for E , ••• ,E ,E, såRedes -o -n- o n 

at 

e ~ e + ••• + e • -o -n 

Til basen (e 'o •• ,e ) for V 1 hØrer en dual basis (e* li o •• ,e*) 
-o -xl n+ -o -xl 

for V~+1' som er entydig bestemt ved 
... 

<e:- , e.> = å. . , 
-l ~J l J 

i,j = O, .•• ,n 
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(jt'rOl side III" 2,9 2) .. Da koordlnatsyst:met (E 'Cl H,E ;E) bestem"" o n 
mel' vektorerne e ~Qo.,e se på nær en fælles s.kalær :faktor" gæl~ -o -n"" 

* * der det samme om e f~~D,e og -o =n 
* li>: e = e + 

- """O 
* 9"" + ~f1 

Ile *,.. E !il -71".,...11 De 2f e • () D •• e , e'" repræsenterede hyperplaner . :; '" L' Q i J:.) n i .J!j ud~> 
~' .~ - o _ 

gør det til Punk,tko.ordinat'$ystemet lrnyttede hyperplankoordinatsy.., 

stemb Da <~~'~j) == O for i f J, går hyperplanen ~ gennem de n 

punkter Ej~ j t 1 5 og er følgelig den modstående side til hjørnet 

Ei af punktkoordinatsystemets fundamen"talsimplex" 

Ved et sådant V8~g af de to kOOl'dinatsystemer gælder J at et 

( \ -, T~.I $ punkt X med koc .... ro' in'"'tsn3ttet x x ,1'\ .ggt.yt> i 1;vTJ8"'P';"CJ,l"P}'1 , . • J .. ct,. VJ . , .... QS~DO~ -n' ·..-··~.&-.o-::--.. ... - - ... ~\. -. C .......... -

med koordinatsættet (uo~." <! ",·I.ln )" hv:Ls og kun hvis 

u x + 40~ + ti X = O o o n n 
( 'f ~'de ITI 2 0 og '/0·' Wn~ fas·t .J ~r .. 81 - 9--'1 <'"- lo) _ ..... J. 

der tilfredsstille r den, er netop koordinatsætteYle :f:'or punkterne 

X . U* F . f ' (' ) d' >-'n l --1 ' '''''''''''0' -f·c· .... .J:'2.Y'lk~·e···t x: ,~ 1. ".01' aS"G .xo~., <) c YXn er - el'; t",- ~';i;.~::B., ~, .J .. ' ..... ~'-.J; i -',s, .J.. 

den forstand, at de sæt (Uo9<>ci09Un) + (OJ"., .. ~O)f der tilfredsstilG= 

~. ~ 
ler den, er netop koordinatsættene for hyper'planerne U 9 der gEn" 

gennem Xc 

1:.1. d' 'lh "1 E* b l" O 'R J.' llll amenlJa yperp_ t:nlfm '. .ar som ..... lgrnug x_" ;:::: Jo .i!lr 
J._ .." J. 

(E E \ et r'f funQ~ amoy'.!-a' c;, om ~1 C> ",' -, ". ","l C'" "' • ~ Cl',", ., be "'+,;, .•.• i il c; '" a l' i / ,c;j, . ( • o_ ... \1 ~0J_ pJ .... Xtj"J;,S la.J.,.\.., .• :>:Wll:PJ..y<~En_ l' '0,8 "GJ.. 

O S ' 
den af dette udspændte s=dimel1sionale sid.e ~ i30m omta:tt tidlj.gex"3 y 

netop af de :punkter $' for hvis koordinater der gæJ.derx-1 :."', O f(.)I' 

i t i O 1 (, Q '" 9 iS" Derme 

* hyperplaner B.: for i 
oL 

side er e.J..tså 

Enhedshyperplanen ElO! har som ligning 

Xo + ~D. + X = O~ n 

,J~ 

·.fl.ll1cl;!:u~ent a.] .. -~~J 

Den skærer fundamental tetraedrets kant li E J..L J a i et. p-un.k-L -i j:1 T J 
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EijO Idet der for punkterne på linien EiE j gælder xk = O for k + 
i,j, har man x. + x. = O) altså :{./x. :=:: ~1 for skæringspunk'.:ct 

l J l J 

med E*. Nu er (Xl' ,x
J
') et koordinatsæt for E! . med hensy-n til ko-, 

J-J 

ordinatsystemet (E.pE.;E .. ) på linien E.E." hvor E i . er projekt:i·" 
l J 1J l J -J 

onen af E på linien fra dennes modstående (n·~2 )""dJ..mens:ionale s:!-cle 

Heraf sluttes; at 

df (E . E . E. . E ~ ,) = -1, 
1 J 1J l.] 

altså at E!. er det fjerde harmoniske punkt til E. ,E. ,R .. " 1J l J" 1J 
Det til et giw t punktkoordinatsystem (Eos o D n JEn9 E) kny·ttede 

hyperplankoordinatsystem (E *). O ~ JE*;E~~) bestemmes altså på følgen·· o· n 

de måde: Fundamentalhyperplanen E. er den modstående sid.e til hj 0r~' 
l 

net Ei i simplexet (Eo,,,.,,,En)o Projiceres EI'.Lhedspm1ktet E: fra 

simplexets (n-2)-dimensionale sider på disses modstående k8.nter~ 

og bestemmes på hver kant det fjerde harmoniske pli..:."lkt til dEl to 

hjørner, den indeholder, og enhedspunktets projektion på den, fås 

~n (n+1) punkter, som ligger i sænme hyperplan, og denne er elll1.eds·

hyperplanen E*. 

* Skæringspunktet E ~. mellem enhedshyperplanen E og fund81:::G:t:-· 
J-J 

talsimplexets kant E.E. kan også bestemmes på anden måde" Lad k 
l J 

være en fra i og j forskellig index (bJ_andt O, •• n ,n). De trG lljør-

ner E.,E. ,Ek udspænder en 2·",dir:~l1sional side , altså en plan. J?\.mk··o 

l J 

terne Eik,E' k og E ~ . s der hvert tilhører en af siderne i tl'ek8xlt 
J 1J 

E. E .Ek , ligger (l f1. på samme linie o De har nemlig lineært afhængJ. .. , 
1 J 

ge koordinatsæt. Da alle deres koordinater med fra i" j og k 

forskelligt nummer er Or er det tilstrækkeligt at se på delsættene 

(xi,x j ,xk ). (Dette følger også af, at disse sæt er koordinatsu:rG 

for punkterne i planen med hensyn til koordinatsystemet (E i ~Ej:' 

Ek;E. 'k)' hvor E" k for n > 2 er projektionen af E på planen fra 1J lJ 
dennes modstående (n-3 )-c._i.mensionale si.de og for n ~= 2 selve er'-~ 
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----E! . " 
lJ 

hedspunldet E.) Idet (1,0,1), (0,1,1) og (1,-1,0) er sådanne sæt 

for henholdsvis Eik' Ejk og Eij og 

(1,0,1) (0,1,1) - (1,-1,0) = (0,0,0), 

er påstanden bevist. 

Forbindelsen mellem punkt- og hyperplankoordinatsystem er 

selvdual. Man kan derfor også begynde med et vilkårligt hyperplan

koordinatsystem og dertil på dualistisk tilsvarende måde bestemme 

et punktkoordinatsystem. Fra det ovenfor konstruerede system 

* * * (Eo ., .... ,EniE ) korrr::er man da tilbage til systemet (E , .•• ,E ;E), 
o :n 

idet den duale til den duale (e ~::, ••• , e *) til en basis (e , ••• , e ) -o -n -o-n 

for vektorrummet Vn+1 er (~o, •• "~n) (jfr. side III, 2, 3). Det 

kan også sluttes af, at E. ,E. og E . . ,E!. er harmonisk forbundne 
l J lJ lJ 

punktpar. 

Idet man som fundamentalsimplex kan vælge et vilkårligt n

dimensionalt simplex og som enhedspunkt et vilkårligt punkt, som 

ikke ligger på nogen af simplexets sider, giver de fundne resul-

tater følgende sætning: 
.. 

Lad (A , ••. ,A ) være et n-dimensionalt simplex i nn og P et o n 
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punkt, som ikke ligger på nogen af dets sider. Med Pijl hvor i + j, 
betegnes projektionen af P på kanten P.P. fra dennes modstående 

. • J. J .. 
(n:-?)-dimensionale side. For alle fra i og j forskellige k = 

O~6 •• ,n vil da linierne PikPjk skære kante~ PiPj i samme punkt Pij' 

nemlig det, for hvilket 

df(PiPjPijPij.). == ... 1. 

Punkterne Pij for i,j = O, ••• ,n, i + j, ligger i en og kun en hy

perplan P*, som kaldes den harmoniske polar til punktet P med hen

syn til Simplexet (Ao, ••• ,Art ). 

Den duale s~tnihg fører fra en hyperplan til et punkt, hyper

planens natmgnis~e æpl. Den harmoniske pol til den harmoniske po-
I ,; 

lar P*.til et punkt P er p. (dfr. hert~l IlI, 1, øv. 4.) 

Endvidere følg~r af de fhn~ne resu1tate~ for n = 21 ~t sætnin~ 

g$h om den fuldstændige fifkaht (side III, 1; 9~10) gOOida~ i ~n 
vilkårlig p~6jektiv plan. Fdr it indse dette beh~ve~ man blot at 

bemærke, at man ~9d ovenstående betegnelser kan vælge fire vilkår

lige punkter, hvoraf ikke tre ligger på samme linie, som punkterne 

Eo ' E1 , Eo2 ' E12 (jfr. ovenstående figur med i = O, j = 1, k = 2). 

Som umiddelbar anvendelse af projektive koordinater bevises 

endvidere følgende sætning vedrørende trekanter i en projektiv 

plan: 

Lad (Eo ,E1,E2 ) være en trekant (et 2-dimensionalt simplex) 

i en projektiv plan og E et punkt, som ikke ligger på nogen af 

trekantens sider. Med Eo1 ,E12 , E20 betegnes projektionerne af E 

på siderne EoE1, E1E2, E2Eo fra disses modstående vinkelspidser, 

og med Xo1 , X12, X20 betegnes tre fra vinkelspidserne forskellige 

punkter, som ligger på henholdsvis EoE1, E1E2, E2Eo• Da vil lini-
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erne E2Xo1 ' EoX12 , E1X20 gå gennem samme punkt X, hvis og kun 

hvis 

df(EOE1EC1Xo1)df(E1E2E12X12)df(E2EOE20X20) = 1 .. 

Bevis: Som kåordirtatsyst~m vælges (Eo ,E1 ,E2;E). At betin-

gelsen er nødvendig, er indlySende. Går nemlig de tre linier gen

nem samme punkt X, og er (Xotx1'X2) et koordinatsæt for X, har 

man 

df(EOE1E01X01) = xo/x1' 

df(E1E2E12X11) = x1/x2, 

df(E2EoE2oX2o) = x2/xo ' 

idet Xo1 ' X12, X20 da er projektioner af X på siderne fra de mod-

stående vinkelspidser. At betingelsen er tilstrækkelig, ses så

ledes: Betegnes de tre dobbeltforhold i den angivne orden med 

do1 ' d12J d2o ' er det givet, at 

do1 d12 d20 = 1. 

Lad X betegne det punkt, for hvilket 

(xo,x1,x2) = (do1d12,d12,1) 

er et koordinatsæt. Er da t
o1

, t
12

, t 20 dette punkts projektio

ner på henholdsvis EoE1 , E1E2 , E2Eo fra henholdsvis E2, Eo ' E1 , 

har man 

df(EOE1Eo1io1) = xo/x1 = do1d12/d12 = do1 = df(EoE1Eo1Xo1)' 

df(E1E2E12i12) = x1/x2 = d12/1 = d12 = df(E1E2E12X12)' 

df(E2EoE2ot2o) = x2/xo = 1/(do1 d12 ) = d20 = df(E2EoE20X20)' 

Men heraf følger, at 

t 01 = Xo1 ' 

og dermed påstanden. 

I sætningens tre dobbeltforhold af punktsæt (Ei,Ej,Eij,Xij) 

på siden EiE j kan punkterne erstattes med de linier, som forbin

der dem med sidens modstående vinkelspids. Den duale til sæt-
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ningen i den således fremkommende form er følgende~ 

Lad (E
o

,E1,E2 ) være en trekant i en projektiv plan og E* 

en linie, som ikke går gennem nogen vinkelspids. Med E~1' E12 , 
E20 betegnes skæringspunkterne mellem E* og siderne E

o
E1, E1E2, 

E2Eo ' og med X~1' X12 , X20 betegnes tre fra vinkelspidserne for

skellige punkter, som ligger på henholdsvis EoE1, E1E2, E2E
o

• 

Da vil punkterne X~1' X12 , X21 ligge på samme linie, hvis og 

kun hvis 

Disse to sætninger anvendes på den reelle projektive plan 

fremkommet ved tilføjelse af de uegentlige elementer til den 

euklidiske plan. Det antages, at den betragtede trekants vin-

kelspidser Eo ' E1,E2 alle er egentlige. Siderne orienteres sva

rende til et bestemt omløb om trekanten, f.eks. fra Eo mod E1 , 

fra E1 mod E2 og fra E2 mod Eo' Dobbeltforholdene kan da fortol

kes som forhold af delingsforhold (se side 111,1,1). 

Vælges i den første sætning som punkt E medianernes skæ-

ringspunkt i trekanten, vil der for forholdet, hvori E .. deler 
lJ 

siden E. E ., gælde 
l J 

E.E .. 
l lJ 1 

E.E .. = - , 
J lJ 

og man får Cevas sætning (1678): 

Lad (Eo ,E1,E2 ) være en trekant i den euklidiske plan og 

Xo1 ' X12 , X20 fra vinkelspidserne forskellige punkter på sider

ne EoE1, E1E2, E2Eo• Da vil linierne E2Xo1 ' EoX12 , E1X2o gå gen

nem samme punkt eller være indbyrdes parallelle, hvis og kun hvis 
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Af den anden sætning med planens uegentlige linie som E* 

fås Menelaos' sætning (ca. 100): 

Lad (Eo,E1,E2 ) være en trekant i den euklidiske plan og 

X;1' X12, X20 fra vinkelspidserne forskellige punkter på si

derne EoE1, E1E2, E2Eo • Da vil X;1 1 X12, X20 ligge på samme li

nie, hvis og kun hvis 

= 1. 

Endelig bevises ved koordinatregning Pappos' sætning om 

sekskanter i en projektiv plan: 

Hvis en sekskants vinkelspidser er indbyrdes forskellige 

og ligger skiftevis på to forskellige linier, vil modstående si

ders skæringspunkter ligge på samme linie. 

Bevis: Med henblik på valget af koordinatsystem betegnes 

de to liniers skæringspunkt med E • Da mindst 5 af vinkelspid
o 

serne er forskellige fra Eo ' kan sekskanten betegnes ABCDE1E2 , 

o 
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således at A, D, E1, E2 er forskellige fra Eo ' Punkterne A og a 

ligger da på linien EoE1 og punkterne B og D på linien EoE2, 

Som fundamentaltrekant vælges (Eo ,E1,E2 ) og som enhedspunkt 

skæringspunktet E mellem linierne E1D og E2A. Man har da følgen

de koordinatsæt for sekskantens vinkelspidser: 

A 

(1,1,0) 

B 

(1,O,b) 

a 

(1,e,0) 

D 

(1,0,1) 

E
1 

(0,1,0) 

E
2 

(0,0,1), 

hvor b,e E L. Dette fremgår for A, D, E1, E2 umiddelbart af val~ 

get af koordinatsystemet. Da hverken B eller a kan ligge på 

linien E1E2 med ligningen Xo = O, er Xo + ° i disse punkters 

koordinatsæt, og man kan derfor sætte x = 1, Koordinatsættene o 

for skæringspunktet F mellem E1E2 og Ba har Xo = ° og er linear-

kombinationer af (1,0,b) og (1,e,0). Idet 

(1,e,0) - (1,0,b) = (O,e,-b), 

er (O,e,-b) et koordinatsæt for F. Linien E1D har ligningen 

Xo - x
3 

= O. Koordinatsættene for skæringspunktet G mellem E1D 

og AB er altså de linearkombinationer af (1,1,0) og (1,0,b), i 

hvilke Xo = x
3

' Idet 

(b-1)(1,1,0) + (1,0,b) = (b,b-1,b), 

er (b, b-1 , b) et koordinatsæt for G •. På samme måde ses, at 

(e,e,e-1) er et koordinatsæt for skæringspunktet H mellem E2A 

og CD, Påstanden, at F, G og H ligger på samme linie, følger nu 

af 

° b c 
c b-1 c = O. 

-b b e-1 
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Vedrørende sammenhængen mellem projektive og affine koordi

natsystemer (jfr. side 111,2,18 for tilfældet n = 1) bemærkes: I 

den reelle projektive plan, opstået ved tilføjelse af de uegent

lige elementer til den euklidiske plan, vil et projektivt punkt~ 

koordinatsystem (Eo ,E1 ,E2;E), hvor E1E2 er den uegentlige linie, 

kunne fortolkes som et affint koordinatsystem med begyndelsespunkt 
-7 -7 

Eo og basisvektorerne EoEo1 og EoEo2 ' hvor Eo1 og Eo2 her er 

parallelprojektionerne af E parallel med henholdsvis EoE2 og EoE1• 

Er (xo ,x1,x2 ) et projektivt koordinatsæt for et egentligt punkt, 

vil (x1/xo,x2/xo ) være dettes affine koordinatsæt, og for punk

tet med det affine koordinatsæt (f1 ,f2 ) er (1,f1,f2 ) et projektivt 

koordinatsæt. 

Tilsvarende gælder for det reelle tredimensionale projek

tive rum, når dette betragtes som opstået af det euklidiske rum 

ved tilføjelse af de uegentlige elementer. 
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Øvelser til kap.III,§2. 

1 . Lad L være et endeligt legeme og k dets elementtal. 

2. 

Det n-dimensionale projektive rum over L har da endelig 

mange punkter. Bestem deres antal N (direkte eller ved n 

induktion) • 

Bestem antallet af rette linier i det tredimensionale pro-

jektive rum over restklasselegemet modulo 2. 

I et n-dimensionalt projektivt rum rr er givet to disjunkte 

lineære mangfoldigheder rrf og r§ med dimensioner p og q, 

for hvilke p + q = n - 1. Vis, at der gennem hvert punkt i 

rummet, som ikke ligger på nogen af de to mangfoldigheder, 

går netop en linie, som skærer dem begge. 

Beskriv de tilfælde, der kan forekomme, når n = 3, samt 

disses duale. 

Formuler den duale til den almene sætning. 

3.< I et n-dimensionalt projektivt rum nr er givet lineære 

mangfoldigheder n;, ni, ni ' hvor der for dimensionerne p 

og q gælder p + q = n - 1, og for hvilke 

nP n n<1 = TIP n n<1
2 

= 0. o 1 o 

Vis, at n; + rr~ for hvert punkt rr~ E: rtf har netop et punkt 

rr~ fælles med n~ , og at der ved n~ ~ ~ defineres en bi

jektiv afbildning af ni på TIi. (Projektion eller perspektivi

tet ud fra nP ) o· 

Beskriv de tilfælde, der kan forekomme, når n = 3, samt 

disses duale. 

Formuler den duale til den almene sætning. 
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4. Find udtl'ykt ved ° = df(ABCD), hvor A,B,C,D er et sæt af ind

byrdes forskellige punkter på en projektiv linie, dobbeltfor

holdene for alle sæt, der fremgår af dette ved permutationer. 

5. Ved en (simpel) femkant i en projektiv plan forstås en figur 

bestående af 5 cyklisk ordnede punkter Ai' A2 , A
3 

"Å4 ,A5
, vin

kelspidserne, og 5 linier a1,a2,a3,a4,a5' siderne, således 

at a. går gennem de 2 vinkelspidser A. 2' A. 2' som ikke er 
l 1- 1+ 

naboer til Ai" (Herved regnes mærketallene modulo 5.) Det 

forudsættes, at vinkelspidserne og siderne er indbyrdes for-

skellige. De skæringspunkter mellem siderne, som ikke er vin-

kelspidser, kaldes diagonalpunkter og betegnes på nærliggende 

made Dij • De forbindelseslinier mellem vinkelspidserne, som 

ikke er Sider, kaldes diagonaler og betegnes d ..• På hver si-lJ 
de ligger to vinkelspidser og to diagonalpunkter, og gennem 

hver vinkelspids går to sider og to diagonaler. Til hvert par 

Ai,ai knytte~ dobbeltforholdet 

o. = df(A. 2A·+2D. 2 .D .. 2) = l 1- l 1- ,l 1,1+ df(d. 2 .d. i+" 2'a. 2a '+2)' 1- , l l, _.1- l 

hvor i = 1, ••• ,5 og der regnes modulo 5. 

Vis, at 

1/Oi = (1-1/oi _1)(1-1/oi +1) 

0i = (1-oi _ 2)(1-oi +2) 

(A.F. MObius, 1827). 
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6. På den komplekse projektive linie TI 1(0) vælges et projektivt 

koordinatsystem med fundamentalpunkterne Eo ' E1 og enhedspunk

tet E. Ved til punktet X med koordinatsættet (xo ,x1 ) at lade 

svare det komplekse tal x = x
1
/xo ' fås en bijektiv afbildning 

af IT 1 på 0 u[=l , hvorved der til Eo ,E1 og E svarer henholds

vis x = 0, x = = og x = 1. Den komplekse projektive linie kan 

altså repræsenteres ved de komplekse tals plan (afsluttet ved 

tilføjelse af =). Til cirklerne i denne plan regnes de rette 

linier. 

Lad der være givet fire indbyrdes forskellige punkter A,B,C,D 

i IT 1 og lad a,b,c,d være de til diwse svarende komplekse tal. 

Find df(ABCD) udtrykt ved a,b,c,d. Tag også det tilfælde i be-

tragtning, at et af disse tal er 00 • 

Given geometrisk fortolkning (i de komplekse tals plan) af 

Idf(ABCD)I og arg df(ABCD). Find geometriske udsagn, der er 

ensbetydende med, at df(ABCD) 
o • 

1 er reel, 2 er positiv, 3 
o 

er negativ, 4 har absolut værdi 1. 

o 

Vis, at to punktpar er harmonisk forbundne, hvis og kun hvis 

der findes en cirkel gennem det ene pars punkter, som er orto-

gonal til alle cirkler gennem det andet pars punkter. 

Slut deraf: Hvis tre cirkler i den komplekse plan er ortogo-

nale to og to, vil hver af dem skæres af de to andre i harmo-

nisk forbundne punktpar. 

Vis, at der til to givne harmoniske punktpar findes netop et 

punkt~ar, som er harmonisk forbundet med hvert af de givne. 
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7~ Idet man opfatter den euklidiske plan som del af den reelle 

projektive plan, kan man indfØre projektive koordinater i den. 

Man vælger en vilkårlig trekant EoE1E2 som fundamentaltrekant 

og et punkt E uden for siderne som enhedspunkt. Trekantens si-

delinier E1E2 , E2Eo og EoE1 betegnes henholdsvis eo ' e1 og e 29 

Disses normaler orienteres således, at trekanten kommer til 

at ligge i sidernes projektive halvplaner. Den med fortegn 

regnede afstand fra siden e. til et punkt X betegnes Ded 
l 

dist(ei,X). 

Vis, at 

'::'i s t ( e 1 ,X) 

dist( e1 ,E) 

er et koordinatsæt for punktet X. 

di s t ( e 2 ,X) ) 

dist(e2 ,E) 

Vælges medianernes skæringspunkt som enhedspunkt E, fås "ba-

rycentriske koordinater", for hvilke det gælder, at punktet 

X med et koordinatsæt (xo ' xi' x2 ) er tyngdepunktet for mas

serne xo ' xi' x2 anbragt i punkterne Eo ,E1 ,E2 • Find barycen

triske koordinatsæt for hØjdernes skæringspunkt H og den om-

skrevne cirkels centrum e, og vis, at H, C og medianernes skæ-

ringspunkt E ligger på ret linie. 

Vælges den indskrevne cirkels centrum som enhedspunkt E, fås 

"trimetriske koordinater". Bevis ved hjælp af sådanne: Hvis 

tre linier lo, li' 1 2 , som henholdsvis går gennem vinkelspid

sen Eo ,E1 ,E2 i en trekant, har et punkt fælles, vil de tre li

nier, der fås ved spejling af 11 ,12 ,1
3 

i vinkelhalverings

linien for henholdsvis Eo ,E1 ,E2 , ligeledes have et punkt fæl-

les. 
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03. Koordinattr~sformationer. Kollineationer og korrelationer. 

Lad der være givet to projektive punktkoordinatsystemer 

og 

i et projektivt rum nn. Er (XC, ••. ,Xn ) et koordinatsæt for et 

punkt X med hensyn til det fØrste og (~, ••• ,xn) et koordinat

system, foreligger opgaven at finde sammenhængen mellem disse ko-

ordinatsæt. Til dette formål vælges sæt af repræsentanter 
A A A _ 

e , ••• ,en,e og e , ••• ,e , ••• ,e ,6 for de to koordinatsyste-- o - - -o -o -n -

mere Idet vektorerne x e + ••• +x e og x1-oe + ••• +x e repræsen-o-o n-n n-n 

terer samme punkt, må der findes et element p + O i L (som kan 

afhænge af (xo ' ••• ,xn )), således at 

x
o
e

o + ••• + x~en = (x1~ + ••• +. xn~) 

eller på matrixform 

( e . .. e ) x I = p (e • •• _en ) ~- I • -o -n = ~o 

Endvidere findes der en og kun en ((n+1)x(n+1))-matrix §, således a 

(e oeo e ) -o _n = (~o 00. e )8. 
-11 =. 

Denne matrix er regulær; dens sØjler er koordinatsættene for vek-

torerne e , 
~o 

... e med hensyn til basen (e , ... ,e ). Ved at 
'-n -o-n 

indsætte og benytte, at e , ... ,e er lineært uafhængige, fås -o -n 
.... 
~I = P§~I -- , 

hvilket er den søgte relation. Den j-te sØjle i § er et projektivt 

koordinatsæt for Ej med hensyn til koordinatsystemet 

Matricen § afhænger af valget af repræsentantsættene 

• •• ,_en) og (e , ... ,e ). Men da hvert af disse sæt er -o -n 

bestemt på nær en (for sættet fælles) skalær faktor, når de 

to projektive koordinatsystemer er givet, er koordinattransfor-

mationsmatricen S også bestemt på nær en sådan faktor. 
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Omvendt, til hver regulær ((n+1)x(n+1))~matrix e ~indes der pro

jektive koordinatsystemer (E , 00. , E ,E) og (Eo ' ••• ,E ;E), o n n 

således at 8 er en tilhØrende koordinattransform~tionsmatrix. 
:::: 

Lad nemlig (:IT: , o 
" .... ) • •• ,E ;E være vilkårligt givet. Man vælger 
n 

repræsentanter e , ••• ,8 for Eo ' ••• ,E , således at -o ~ n 
8 + ••• + 8 er en repræsentant for E, og bestemmer vektorerne -o -n 

e , ••. ,e ved -o -n 

(e ••• e ) :::: (e -o -n -o ... e )8. -n :::: 

Disse vektorer samt e :::: e + ••• + e repræsenterer da punkter -o -n 

Eo' ••• ,En,E, der danner et projektivt koordinatsystem, som 

SQmmen med det givne opfylder det stillede krav~ De med § pro~ 

portinale matricer fører fra (Eo' ... , En;E) til samme system 

(~ , ... , E ;E). o n 

Lad der være givet to projektive punktkoordinatsystemer 

(E , 
o ••• B °E) og (:IT; , n' o~ 

" .... ) • •• ,E ;E , n og lad § være en tilhØrende 

koordinattransformationsmatrix. Til hvert af systemerne er kny t-

" tet et hyperplankoordinatsystem. Lad u og u være koordinat-
- -

ræklwr, altså 

ligninger for en hyperplan U* med hensyn til de to koordinatsy

stemer. IdetEI::::p.~~1 ' ~ås ved indsættelse i den anden ligning og 

benyttelse af p + O 

g_~~I· :::: O 

for alle ~I' som er koordinatsæt for punkter i U:;, som altså 

tilfredsstiller den fØrste ligning. Dette betyder, at nulrummet 

U··· for linearformen ~_~I er indeholdt i nulrummet for linearfor

men g_g~l: men da denne er forskellig fra nulformen \§_ f ~_ og 

S regulær), må nulrummene stemme overens, d.v.s. §_~~I :::: O er 

også en ligning for U~·. Heraf fØlger, at de to linear~ormer er 

proportionale. Der findes altså et ~ f O i L, således at 

u8::::~u. 
- -
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Heraf fås 

" u 
-1 

= a-~ ~_ 

eller i transponeret form 
... :, -1 
~I = a-~ ~ I' 

Id0t man kalder den transponerede inverse til en regulær matrix 

dennes kontragrediente, plejer man at formulere det fundne re-

sul t::., t kort således; Ved overgangen fra et par af sammenhørende 

punkt- og hyperplanlcoordina tsys terner til e t andet transformeres 

hyporplankoordinater kontragredient til punktkoordinater. 

Som simpel anvendelse af koordinattransformation udledes et 

udtryk for dobbeltforholdet df(ABCD) af et punktsæt (A,B,C,D) 

på en pro jclcti v linie, når der er givet koordinatsæt for punktc:r-

ne med hensyn til et vilkårligt projektivt koordinatsystem på 

linien. 

Det antages, at A, B og C er indbyrdes forskellige. Med hen

syn til koordinatsystemet (Eo ,E1 ;E), hvor Eo = A, E1 = B og 

IB= C, er (1,0), (0,1), (1?1) og (p,a-), hvorp/a- = df(iillCD) , 

koordinats@t for henholdsvis l-.., B, C, og D. Lad (ao,a1 ), (bO ,bi ), 

(c
o

,c
1

) og (do ,di ) være koordinatsæt for disse punkter med hen

syn til et ;l.ndet koordinatsystem (Bo ,Ei ;E) på linien. Betegnes 

en til overgangen fra (E ,E °E) til (R E "E) hØrende koordinat-
o l' o l' 

transformationsmatrix med §, gælder 

, 

hvor ~1' ~2' ~3' ~4 betegner visse fra ° forskellige elementer 

af L. Det drejer sig om at finde p/a- udtrykt ved 
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ao a1 bo' ••• ,di· .. :.:f den sidste ligning fås 

e) = ~4~-1(:~) , 
og de tre fØrste benyttes til bestemmelse af S på nær en skalær 

= 
faktor. 1:.:f de to fØrste ligninger sluttes, at 

i overensstemmelse med, at sØjlerne i § er koordinatsæt for 

Eo = A og E1 = B med hensyn til (E
o

,E
i 

;E). 

Dette giver 

-rr b ) 2 o 

rr a ' 1 o 

hvor 1/rr5 = rrirr2(aobi-aibo) + O • .... li' den tredie af ovenstående 

fire matrixligninger fås 

rr i ao + rr2b o = rr3
c o ' 

rr i a i + ~2b1 = rr 3
c

1 , 

altså for et vist rr6 f 0, nemlig -rr3(aob1-a1bo)-1, 

så at 

a c 
ol o 

-b 

(:~ J~ ~5~6 
1 a

1 c i I 
-1 S b c o o 

-a 1 bi c i 

b o 

a1 

a o 

a o 

ai 
b o 

bi 

c I o, 
i 

c1l 

:~l 
\:~) 
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a. 
c t d o o o, o 

a
1 

c
1 

.. b
1 di 

= 'rS'r6 
b G a d ·a o • o o 

bi Gi a1 I d 1 

Heraf fås for dbbbeltforholdet p/er 

a o Co ao do 

a.., 'C a1 di 
df(ABCD) 1 

= .-

"fJ b c IO d o o 

Ib: a: bi c
1 

Benyttes de inhomogene koordinater a = ao/a1 , b = bo/bi' 

c = c
o
/c1 ~ d = dold1, som er elementer af det udvidede legeme 

L (jfr side III, 2, 13), kan udtrykket skrives 

di' C/,BCD ) c - a = -----
c - b 

d - a 
----- e 
d - b 

Ved en lineær afbildning f af et vektorrum V 1 ind i et vekn+ 
torrum V' 1 svarer der til det af en vektor ~ + Q frembragte 1-dim+ 
mensionale underrum af V 1 det af f(x) frembragte underrum af n+ -

V' 1. Dette er 1- eller O-dimensionalt, efter som f(~) + Q eller m+ . 
f(~) = Q, altså efter som ~ ikke tilhører eller tilhører kernen 

K for f. Hvis K = ~Ql , dvs. hvis f er injektiv (hvilket kræver 

m ~ n), svarer der til hvert 1-dimensionalt underrum af Vn+1 et 

1-dimensionalt underrum af V' 1. Afbildningen f:V V' "in-m+ n+1 -+ m+1 

ducerer" da altså en injektiv afbildning ep af det ved Vn+1 bestem-

te projektive rum rrn ind i det ved V' 1 bestemte projektive rum rrl~ m+ 
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Af egenskaber ved lineære afbildninger sluttes, at hver lineær 

mang~oldighed i nn afbildes på en lineær mang~oldighed a~ samme 

dimension i nIm, og at der til et snit eller en sum a~ lineære 

mang~oldigheder svarer henholdsvis billedmang~oldighedernes snit 

eller sum. Specielt gælder, at punkter på en ret linie afbildes 

i punkter på en ret linie. Er A, B, C, D ~ire punkter på en li

nie i nn, hvora~ mindst tre, ~.eks. A, B, C, er indbyrdes ~or-

skellige, og er ~, Q, Q, Q sådanne repræsentanter ~or dem, at 

c = a + Q, d = p§:. + eTE.., 

~ås 

Idet ~(~), ~(Q), ~(Q), ~(Q) er repræsentanter ~or ~(A), ~(B), 

~(C), ~(D), viser dette, at 

d~(~(A)~(B)~(C)~(D)) = d~(A B C D), 

dvs. at dobbelt~orholdet bevares ved afbildningen ~. 

Idet billedrummet ~(Vn+1) betegnes med V~+1 og det ved dette 

bestemte projektive rum med nln, kan man altså sige, at hver bi

jektiv lineær afbildning ~ a~ et (n+1)-dimensionalt vektorrum 

Vn +1 på et (n+1)-dimensionalt vektorrum V~+1 inducerer en afbild

ning ~ a~ de tilhØrende projektive rum med ~ølgende egenskaber: 

Afbildningen ~:nn ~ rrln er bijektiv. Til punkter på en li

nie svarer punkter på en linie, og dobbelt~orholdet a~ ~ire punk-

ter på en linie er lig med billedpuructernes dobbelt~orhold. 

Enhver a~bildning a~ et projektivt rum på et projektivt rum 

(nØdvendigvis a~ samme dimension) med disse egenskaber kaldes en 

QTojektiv kollineation. 

Det ~Ølgende går bl.a. ud på at vise, at hver projektiv kol-

lineation induceres a~ en bijektiv lineær a~bildning a~ de vek-

torrum, som bestemmer de projelctive rume 
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Lad der være givet efi projektiv k6llineation ø:nn~ ntn~ 
I 

Er A, B, C forskellige punkter på en linie l i nn, vil deres 

billedpunkter A' t:; t/J (A), B' ::::t/J (B), C' :::; t/J (O) være forskellige 

og ligge på en linie l' ;L n ,il ~ Idrt der ved P ~ df(.ABCP) bestem-
, 

me~ en enentydig korrespcindan~e meile~ mængden at punkter p på 
;! ' I 

l og det udvidede legeme t., og idet det tilsvarende gælder fOIl 

l', medfØrer dobbeltforholdets inVarians ved t/J; at l afbildes 

på hele linien l'. Da t/J er bijektiv, følge~ videre; at ikke no
get punkt uden for l kan have sit billede på l', og he~af~ at 

originalpunkterne til punkter på en linie i n,n må ligge på en 

linie i nn. 

Dernæst bevises, at hver lineær mangfoldighed nr ~ nn afbil

des ved t/J på en lineær mangfoldighed n,r ~ n,n af samme dimension .. 
r. Hertil bemærkes fØlgende: Er n r - 1 en (r-1)-dimensional lineær 

mangfoldighed i nr og P et punkt uden f'or denne, men i nr , vil 

nr være foreningsmængden af' alle linier, der forbinder P med et 
r-i r punkt af IT • For hvert fra P forskelligt punkt Q E rr vil nem-

lig linien n1 = PQ skære rrr-1, idet dimensionsformlen og 
r-1 1 r. 

IT + n = IT g1ver 

dim(rrr-1 n rr1 ) = r - 1 + 1 - dim(rrr-1 + rr1 ) = o. 

Påstanden, at billedet af n r er en r-dimensional lineær mangfol

dighed i n ,n, kan nu bevises ved induktion. For 1-dimensionale 

mangfoldigheder, dvs. linier er den blevet bevist. Antag, at den 

er rigtig for (r-1)-dimensionale lineære mangfoldigheder. I nr 

r-1 vælges n og et punkt P som angivet. Ifølge induktionsantagel-

r-1 o ( ) sen afbildes n pa en r-1 -dimensional lineær mangfoldighed 
,r-1 n n ,n c • 

= 
Punktet P uden for nr - 1 må da som billede have et 

punkt pI, som ligger uden for n,r-1, idet t/J er bijektiv. Linier

ne, der forbinder P med punkterne i nr - 1 , afbildes på linierne, 
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der forbinder p' med punkterne i n,r-1. Idet disse liniers for

eningsmængde er en r-di~ensi6nal lineær mangfoldighed i n,r-1 , 

er påstanden bevist. 

Af det viste sluttes videre, at lineært uafhængige pUnkter 

afbildes ved ø på lineært uafhængige punkter, med andre ord, at 

lineært afhængige punkter i n,n har lineært afhængige original

puru{ter i nn. Dette fØlger simpelthen af, at den af punkter i 

n,n udspændte lineære mangfoldighed ha~ som or~ginalmængde en li-
, 

heær mangfoldighed af samme dimension. 

I nn vælges et koordinatsystem (Eo,~.~,En;E). Det afbildes 

ved ø på et koordinatsy~tem (E~; ••• ,E~jE') i n ,n, Lad X være et 

vilkårligt puTIkt i TIn og (xc,. li .. ,xn ) et koordinatsæt for det 

med h$nsyn til (Eodolo{fDn;E).:bet påstås, at biiiedpunktet x' :; 
. ! ' I ' ' f 

ø(x) har (x ,l~.loc~) som koordlhåts~t ~ed hen~yh til o .lJ. 

(:E~~ ••• ~:ro~HJ'.). Beviset herfor kan fØres således: En side af 

fundamentaleimplexet (E , ••• ,E ), som udspændes af visse af dets o n 
hjørner, afbildes på den side af fundamentalsimplexet (E', ••• ,E i) ; o n 
som udspændes af de af dettes hjØrner, der har de samme numre. 

Antag fØrst, at X iklce ligger på nogen af siderne af fundamental

simplexet (E , ••• ,E ). Med E .. og X .. betegnes projektionerne 
o n ~J ~J 

af E og X på kanten EiE j fra dennesmodstående (n-2)-dimensionale 

side. Billedpunkterne Ø(Eij ) og ø(Xij ) er da projektionerne E1j 

X! J' af E' o g X' på kan ten E! E '. fra dennes mods tående (n-2) -dimen-
~ ~ J 

sionale side i fundamentalsimplexet (E' , ••• ,E'). Der gælder altså o n 

df(EiEjEijXij) = df(EiEjEljXlj)· 

Idet df(E.E .E .. X .. ) = x./x. og df(E!E'.E! .X~ .) = x~/xJt., hvor 
~ J ~J ~J ~ J ~ J ~J ~J ~ 

(x', ••• ,x') betegner et koordinatsæt for X' med hensyn til o n 

(Eo', ••• ,En' jE'), gælder altså x./x. = x!/x~ for alle par (i,j), 
~ J J. J 

i + j. Dette viser påstandens rigtighed, når X ikke ligger på 
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nogen side a~ simplexet (E " ••• ,E ). Ligger X på en a~ siderne, o n 
anvendes det allerede beviste på restriktionen a~ tf! til den 

a~ siderne indeholdende X, der har lavest dimension. 

Dette viser, at en projektiv kollineation tf!:nn~ n,n er 

entydig bestemt, når billedet a~ et koordirtatsystem er givet. Vi 

har der~or bevist entydighedspåstanden i "projektivgeometriens 

~undamentalsætning": 

n . ·.n '.b' .' . 
~ n 2.S TI Væ!je pro j,ekti ve, .r;um aJ> 'samme dimensi,Q;t} n QE. 

over det samme lesim.efog lad der være givet n+2 punkter 

Po"' •• ~P~+1 1:.. ~n, §~+e.dtto:s"artt! hv:i.J:kj~$omhelst h+1 a~ dem er l±ne

flx:,tl!Jj!.athærtg:i.g%!LHs~mt! ii+~ t>upkt~:r;:; P 6' • i., P ~+1; §.åledes, a t hVilke

somhelst n+1 a~ dem e:b,!,l~emt:,t uaf:h?3hSigf3 t ))yr i,~i.nR-es da hØVis t 

en pro jekti v kollinea tion tf!:an ~ n' n, s@'ledf;3,§. at t/J tF v) = P ~ for 

v = O" ••• ,n+1 • 

Eksistensen ~Ølger a~, at der ~indes en lineær a~ildning 

~:Vn+1 ~ V~+1 a~ de vektorrum, der bestemmer nn og n ,n, som in

ducerer en projektiv kollineation ~ a~ den ~orlangte art. Er 

nemlig ~0""'2n og 

~n+1 = Eo + ••• + l2.n 

repræsentanter ~or Po, ••• ,Pn+1" og er ~~""'l2.~ og 
I I I 

~n+1 = :12.0 + ••• + l?n 

repræsentanter ~or p~"",P~+1' ~indes der en (og kun en) lineær 

a~bildning ~:Vn+1 ~ V~+1' således at 

~ (l2. ) = :12. f, • • • ,~(~) = ~' • o o n n 
Da 

~(l2.n+1) = ~(l2.0) + ••• + ~(:I2.n) = 
har ~ de Ønskede egenskaber. 
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I forbindelse med den viste entydighed fremgår heraf, at 

hver projektiv kollineation w: rrn ~ IT,n induceres af en'lineær 

afbildning f:V 1 ~ VI 1- Lad der være valgt vilkårlige projek-n+ n+ " I 

tive koordinatsystemer (E 1 •• o,E ;E) og (F , ••• ,F jF) i henhold s-o n o n 

vis IT n og IT I n, og lad .Qo"'" ~ og f o'." '!n være sådanne repræ-

sentanter for henholdsvis Eo, ••• ,E og F ~ ••• ,F , at n o n , 
~ ~ e + '0' + e ," t ~ ~ + ••• + f - -o -n - ~o -n 

er repræsentanter for E og F. Idet (i j ••• ,e ) og (!o';' •• ,!n) o -n, 

vælges som baser for Vn+1 og V~+1' hører der til den lineære af-

bildning f en matrixligning ~I = ~I; hvor søjlerne i 

( (n+1 ) x (n+1) )-matricen 

A= (a.;) .. o:' 1 = ~J ~,J= , ••• ,n+ 

er koordinatsættene for vektorerne f(.Qo),o •• ,f(~) med hensyn 

til basen (loJI."fn ). Fortolkes ~i so~ et koordinatsret for et 

punkt X iIl n , vil ~I c ~I 'Være et koordinat sæt for pUnKtet 

ti ::::q> (x) ih *n. Man kah d.&rfor opfatte ~I t=: ~I som eh matriX-

ligning fOr den projektive kollineation w. Den er imid.lertid 

ikke entydig bestemt ved de to projektive koordinatsystemer og 

afbildningenp_ For det første bestemmer hvert af de to projekti

ve koordinatsystemer den pågældende basis kun på nær en fra O 

forskellig faktor fra Lo Dette medfører, at matricen ~ kun er 

bestemt på nær en fra O forskellig faktor fra L. For det andet 

kan hvert ~f koordinatsættene ~I og ~I erstattes med et propor

tionalt. I alt kan altså siges, at enhver ligning af formen 

~I =p ~I' hvor p er en vilkårlig funktion af ~I med værdier i 

L\ { c5. j, er en matrixligning for den projektive kollineation ep 

med hensyn til de to valgte koordinatsystemer. 

Er den projektive kollineation W bestemt ved, at koordinat

sæt ~Io,o •• ,gln' gi for billedpunkterne p~ = q>(Eo )' ••• , p~ = 
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CP(E), I'=cp(E) med hensyn til koordinatsystemet (F , ••• ,F jF) n o n 

er givet, kan en tilhørende matrix ~ bestemmes på følgende måde: 

Søjlerne i ~ må være koordinatsæt for punkterne P~, ••• ,P~, altså 

af formen A 12 10'" ~ ,"A. 12 1 ,. hvor A , ••• , A er frå O forskellige 
0- n- n o n , 

elementer af L. Disse må bestemmes således, at der til koordinat-

sættet (1, .•• ,1) for E svarer et koordinatsæt for pI =cp (E), alt

så et med;gl proportionalt sæt ,ugl' ,u E: L, ,u =1= O. Dette går ud 

på, at der for ~ o' .... ,An gælder 

fi. og I o + .;1. + 'Xng I n ~,u g I • 
For et vilkårligt valgt ,u =1= O, kan dette opfattes som et inhomo

gent lineært lignings system med regulær koefficientmatrix til be-

stemmeIse af 'K o' ••• '~n • I løsningen er 

O, idet hvilkesomhelst n+1 af søjlerne 

alle ~. forskellige fra 
.~ 

QI ;""~I 12 1 er lineært - o - n,-

uafhængige. Matricen & med søjlerne Aoglo~~ •• ,Angln' hvor 

~ d'.'; ~ ,An) er løsnihgen~ hører da til den projektive kollinea

ti6n rp • 

Omvehdt, lad der være givet en regulær «(n+1) x (n+1))~matrix 

A. Lader man til et punkt X E nn, for hvilket ~I er et koordinat

sæt med hensyn til (Eo, ••• ,En;E), svare punktet YE n ,n, for 

hvilket ~I = ~I er et koordinat sæt med hensyn til (Fo,···,FnjF), 

fås en afbildning cp:nn~ nln. Denne er en projektiv kollineation, 

idet den induceres af den lineære afbildning f:Vn+1~ V~+1' hvis 

matrixligning med hensyn til de ovenfor indførte baser (~o, ••• ,en) 

og (fo, ••• ,fn ) er ~I = ~I' 

Vælges. specielt billedet (E I , ••• ,E' jE I) af koordinatsyste-o n 
met (Eo, ••• ,En;E) ved den projektive kollineationcp som koordina~~ 

system i II In, wil ~ v.ære den tilhØrende matri~ hvilket er i 

overensstemmelse med et tidligere resultat (side III, 3, 8). 

Indføres i nn og n ln nye koordinatsystemer (~ , ••• ,~ j~) og o· n 
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(P ,.no,P ;F) i stedet for (E ,.~.,E ,E) og (F , .•• ,F ;F) og er o n o n o n 

1=2 og ~ tilhørende koordi.nattransformationsmatricer, vil ~~~-1 

være en til ep hørende ma'~rix med hensyn til de nye systemer, 

når A er en med hensyn til de oprindelige. 

'E ' k" , l" + . 1T :h n' n b t t . Il . Il proJe -elV jeo _:_lnea"lonep:'~! ~ es emmer J.. 1ge en 

afbildning af mængden af hyperplaner i n n ind i mængden af hy-

l . n' ln th' . T perp_2.ner l 1 ; . l~ som vist ovenfor, afbildes mængden a_ 

punkter i en hyperplan på mængden af punkter i en hyperplan. 

Denne afbildning 9* har egenskaber, der en duale til en proj ek .... 

tiv kollineations egenskaber: Den er bijektiv, hyperplaner til

hørende et bundt afbildes på hyperplaner tilhørende et bundt, 

og dobbeltforholdet af fire hyperplaner i et bUl1dt er lig med 

billedhyperplanernes dobbeltforhold. Dette vil fremgå af, at 

cp* med hensyn til hyperplankoordinatsystemer i nn og n ,n har en 

matrixligning af sa:mnie art som ep har med hensyn til punktkoor-

dinatsystemer. 

Lad der i hvert af de projektive rum nn og n ,n være givet 

et ptillktkoordinatsystem og det med dette sammenhørende hyper-

plankoordinatsystem o Med ~I betegnes et koordinatsæt for en 

vilkårlig hyp81"plan in n og med X I et koordinatsæt for billed

hyperplanen ved ep~:;o Er ~I =p ~I en matrixligning for ep med hen-

syn til de valgte koordinatsystemer, har man 

"X:._~ I = p "X: .. _~ I = O 

for alle ~I' som tilfredsstiller J:L~I = O. Idet p t- 0, kan dette 

også formuleres således: Kernen for linearformen ~_~I i Ln+1 (med 

~ I som varj_abel) er i.ndeholdt j. kernen for linearformen X-~ I' 
Men denne sidste er ikke nulformen, idet X- t- ~_ og ~ er regu

lær. Følgelig er begge k:rner n-dimensionale underrum af Ln+1 
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og derfor identiske. Dette medfører, at de to linearformer er 

proportionale~ For hvert sæt u findes altså et fra O forskelligt 
=~ 

~ E L, således at 

altså 

.,u -1 
~I = cr~ ~. 

Dermed er vist,. at hyperplanafbildningenq/~ har matrixligrlinger af 

samme form som den projektive kollineationp • I stedet for matricen 

~ træder den kontragredie:ht~ ~,~1 • 

Ifølge dualitetsprincippet kunne man ogs& gå ud fra en hyper

planafbildriing med de ovenfor næV:hte, til en pr6jektiv kollineations 
, 

duale egenskaber og dertil bestemme en punkt afbildning. 

Det er undertiden hensigtsmæssigt ved en projektiv kolline

ation at forstå et par af sammenhørende afbildninger af den beskrev

ne art. 

Lad n n og n I n være to f'orskellige hyperplaner i et (1\+1)

dimensionalt projektivt rum rrn+1 og rro et punkt uden for begge. 

Projektionen fra rr o af nn på rr
tn 

er ifølge tidligere resultater 

(side III, 2,.6-7 og 17) en projektiv kOllineation, og dens re

striktion til den (n-1 )-dimensionale lineære mangfoldighed n n n n ,n 

er den identiske afbildning. Med henblik på en senere anvendelse 

bevises følgende omvendte sætning: 

Lad nn Qg rr'n Være forskellige hyperplaner i et (n+1 )-dimen

sionalt prOjektivt rum og p: nn ~ n'n en projektiv kollineation. Hvis 

restriktionen afp til rrn n n
tn 

er den identiske afbildning, da er 

p en pro j ekt ion fra et punkt._ 

Bevis: I nn vælges n + 2 punkter Po'" .,Pn+1 således at 
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hvilkesomhelst n + 1 af dem er lineært uafhængige, og således at 

Pot ••• ,Pn-1 ligger i den (n-1 )-dimensionale lineære mangfoldighed 
n 'n TI n n • Hvert af disse n punkter afbildes ved ep på sig selv, medens 

pI = ep(p ) ~ p og PI+1 = m(P 1) -I- P 1. Linien P P skærer n n T n n r n+ i TIl- n n+"1 
n 'n TI n TI i et punkt Q, og dens billede P~P~+1 går ogsa gennem Q, 

idet ~Q) = Q. De to linier ligger altså i en plan, og dette medfø-

rer, at linieine P p' og P pr skærer hinanden i et punkt nO. n n n+1 n+1 
Jl 'n Ved projektionen fra dette punkt afbildes hvert punkt af 11 n TI , 

altså speoielt hvert af punkterne Po , •.• ,Pn- 1 , på sig selV, Pn på 

P~ og Pn+1 p~ P~+1 ~ Punkterne Po,~,.,Pn+1 har a~tså de samme bille

der ved projektionen som ved ep. Ifølge fundamenta~sætningen må de 

to afbildninger stemme overens. 

Det fremgår umiddelbart af definitionen, at en af to pro

jektive kollineationer sammensat afbildning ligeledes er en pro

jektiv kollineation. Endvidere sluttes af tidligere udledte egen

skaber (side IV, 3, 7-8) eller af matrixfremstillingen (side III, 

3, 10), at en projektiv kollineations inverse afbildning er en pro

jektiv kollineation. 
n 'n Man kan vise, at hver projektiv kollineation ep:TI ~ TI 

hvor nn og n'n er lineære mangfoldigheder i samme projektive rum, 

kan sammensættes af projektioner. I det specielle tilfælde, hvor 

n 'n TI og n er linier i samme plan, kan beviset føres på følgende 

måde: 
2 Lad l og l' være linier i en projektiv plan TI og ep:l ~l' 

en projektivitet (en glose, der bruges i stedet for "projektiv 

kollineation", når talen er om afbildninger af en linie på en linie). 

Først antages, at l t It. Skæringspunktet mellem l og l' betegnes 

S. Hvis ep(S) = S, er ep en projektion ifølge ovenstående sætning. 
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Hvis ~(S) t S, vælges et fra S forskelligt punkt A på l, for hvilket 

A' ~ ~(A) t S. Gennem A' lægges en fra l' forskellig linie m, og 

på linien AA' vælges et fra A og A' forskelligt punkt C. Med ~' 

betegnes projektionen af l på m fra C. Idet ~(A) ~ A', vil 

~oø-1 :m ~ l' være en projektivitet, ved hvilken skæringspunktet A' 

mellem m og l' afbildes på sig selv. Den er altså ifølge ovenstående 

sætning en projektion fra et vist punkt. Heraf følger, at ~ kan fås 

som sammensætning af to projektioner. Er l ~ l', men ~ ikke den iden

tiske afbildning, sammensættes ~ med en projektion X af l' på en fra 

l = l' forskellig linie l". Afbildningen XO~:l ~ 1" kan ifølge det 

viste sammensættes af højst to projektioner, altså ø af højst tre. 

Dermed er vist, at hver projektivitet kan sammensættes at højst tre 

projektioner. 

I det følgende betragtes projektive kollineationer af et n

dimensionalt projektivt rum rrn(L) på sig selv. Det fremgår af det 

sagte, at de danner en transformationsgruppe. Den kaldes den pro

jektive gruppe af rf(L) og betegnes PGL(n,L). Efter F. Klein (V"er-

gleichende Betrachtungen iiber neuere geometrische Forschungen, det 

såkaldte Erlanger Programm, 1872) kan den projektive geometri ka

rakteriseres som studiet af de egenskaber ved figurer i et projek-

tivt rum, som bevares ved den projektive gruppes transformationer. 

Lad (V 1,+,L) være vektorrummet, der bestemmer rrn(L). Ved n+ 
til hver lineær transformation f:V 1 ~ V at lade svare den n+ n+1 
inducerede projektive kollineation ~: rP ~ rP fås en afbildning <I> af 

gruppen GL(n+1,L) af lineære transformationer af V 1 på den pron+ 
jektive gruppe PGL(n,L). Det er klart, at <I> er en homomorfi. Den-

nes kerne består af alle lineære transformationer, der inducerer 

den identiske afbildning af TIn, dvs. de lineære transformationer, ved 
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hvilke hvert endimensionalt underrum af V 1 afbildes på Sig selv. n+ 

Ved en sådan line&3r transformation f er enhver vektor u =F Q. af 

V 1 egenvektor, ogdette medfØrer, a.t f' er en homoteti (multipli-n+ 

kation med et fast tal ~ ~ L, som må være forskelligt fra O, idet f 

er bijektiv). Fandtes der nemlig to fra Q forskellige vektorer ~1 

og u for hvilke 
~-2 ' 

ville l!1 + ~2 il\:ke være egenvektor, fordi 

f(~1+~2) ~ ~1u1 + ~2~2 

på grlli1d af den lineære uafhængighed af ~1 og ~2 ikke kunne være 

proportionc_l med !!1 + 3l
2

• Kernen for homomorfien <I> er altså den med 

(L\~O J~.) isomorfe gruppe H(n-t"1,L) af' alle homotetier at' V 1 med n+ 

fra O forskellige faktorer ~ ~ L. Den llrojekti ve gruppe PGL(n,I,) 

er fØlgelig isomorf med faktorgruppen GL(n+1,L)/H(n+1,L). 

Dette resultat fås også på simpel måde ved at betragte 

matricerne, der hØrer til afbildningerne efter valg af en basis 

for Vn +1 og dermed af et projel\:tivt koordinatsystem i lIn. Til hver 

lineær transformation af Vn +1 hØrer en og kun en regulær 

((n+1) x (n+1 ))-matrix A. Grup~en GL(n,L) er isomorf med (oprinde-

lig endda defineret som) gruppen af disse matricer med matrixmulti-

plikation som komposition. Hver matrix ~ bestemmer en projektiv 

kollineation, og matricerne ~.g, ~ ~ L\fOJ, og kun disse, bestemmer 

den samme projektive kollineation. Den identiske afbildning af lIn 

bestemmes altså af matricerne J-t!f;, J-t ~ L\f O J. Disse udgØr en med 

H(n+1,L) isomorf normal under~':ru)pe ar den generelle lineære gruppe. 

Dette viser påny, at PGL(n,L) er isomorf med GL(n+1 ,L)/H(n+1,L)o 

Idet de nuvnte matrixgrupper kun afhænger af dimensionstallet n 

og legemet L, ses tillige, Et PLG(n,L) er isomorf med en gruppe, 
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30m kun afhænger af n og L. Dette er motiveringen for, at nn ikke 

optages i betegnelsen for den projektive gruppe, idet det jo med-

fører, at projektive rum af samme dimension og over samme legeme 

har isomorfe projektive grupper. 

For en nærmere undersøgelse af projektive kollineationer af et 

projektivt rlun nn på sig selv er deres fikspunkter og fikshyperpla

ner af betydning. I det følgende forudsættes, at legemet L er de 

komplekse eller de reelle tals legeme. 

Lad den projektive kollineation ~:rrn ~nn være induceret af 

den lineære afbildning f:Vn+1 ~ Vn+1 • At et punkt X E nn er fiks-

punkt ved ~, er ensbetydende med, at det til X svarende 1-dimen

sionale underrum af Vn+1 afbildes på sig selv ved f, dvs. at det 

er et egenrum for f. Hver egenvektor for f er altså repræsentant 

for et fikspunkt ved CfJ, og omvendt, repræsentanterne for et fiks

punkt ved ~ er egenvektorer for f. Vælges en basis (Qo, ••• ,Qn) for 

Vn+-1 , og dermed et projektivt koordinatsystem (Eo, ••• ,En;E) i nn, 

hører der til f en matrixligning ~I = ~I' der tillige er en matrix

ligning for ~. Fikspunkternes koordinatsæt er følgelig de fra nul-

løsningen forskellige løsninger ~I til en matrixligning 

~~I = A~I ' 
hvor A er en vilkårlig egenværdi for f, altså en karakteristisk 

rod af A" 

Til hvert egenrum for f svarer en lineær mangfoldighed bestå

ende af fikspunkter. Om denne gælder, at den ikke er egentlig del

mængde af nogen lineær mangfoldighed bestående af lutter fikspunk

ter" Kaldes en sådan lineær mangfoldighed bestående af fikspunkter 

for maksimal, gælder omvendt, at det til en maximal lineær mangfol

dighed af fikspunkter ved ~svarende underrum af Vn+1 er et egenrum 
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for f. Lad Ao' ••• '~ være de indbyrdes forskellige egenværdier 

for f og m , ••• ,m deres egenværdimultipliciteter. Til hver o p 

egenværdi Ai' i = O, ••• ,p, svarer en maximal lineær mangfoldig-

hed ~i af fikspunkter ved~. Dens dimension er mi - 1, og da 

p ~ n og 

m + ••• + m < n + 1, 
o p = 

er disse mangfoldigheders antal hØjst n+1, og for summen af de-

res dimensioner gælder 

(m - 1) + o • • • + (mp - 1) ~ n - p. 

Da egenvektorer hØrende til forskellige egenværdier er lineært 

uafhængige, er fikspunkter tilhØrende forskellige mangfoldig~:.e

der wi lineært uafhængige. Specielt gælder, at mangfoldigheder

ne wi er disjunkte to og to, idet de tilsvarende egenrum kun har 

nulvektoren fælles. 

Som specielt tilfælde fremhæves det, hvor summen af egen-

værdiernes multipliciteter er n+1, hvor altså matricen ~ er re

gulær-ækvivalent med en diagonalmatrix. Der findes da n+1 line-

ært uafhængige egenvektorer, og til disse svarer n+1 lineært uaf-

hængige fikspunkter ved ~. Vælges de n+1 egenvektorer ~o' ••• '~n 

som basisvektorer, og dermed de tilsvarende fikspunkter som fun

damentalpunkter E , ••• ,E , vil de til ~ hØrende (indbyrdes pro-o n 

portionale) matricer være diagonalmatricerne, hvis diagonalele-

menter er proportionale med de til e , ••• ,e hØrende (her ikke -o -n 

nØdvendigvis forskellige) egenværdier A , ••• ,A • Billedpunktet o n 

~(E) af enhedspunktet E har (Ao, ••• ,An) som et koordinatsæt. I 

overensstemmelse med fundamentalsætningen kan heraf sluttes, at 

der findes netop en projektiv kollineation ~, der har n+1 givne 

lineært uafhængige punkter Eo, ••• ,En som fikspunkter, og ved 

hvilken et givet punkt E, som ikke ligger på nogen af sidefla-
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derne af simplekset (E , •• ~,E ), afbildes på et givet punkt F, o n 

Som heller ikke ligger på nogen at simpleksets sideflader. Er 

(fo, ••• ,fn ) et koordinatsæt for F med hensyn tilkoordinatsyste

met (E , ••• ,E jE), vil diagonalmatricen med diagonalelementerne o n 

fo, ••• ,fn være en til ~ hØrende matrixl 

I tilf'ældet n = 1 drejer det sig om en projektiiritet ~ af 

en linie ni på sig selv. Det forudsættes, ~t ~ e~ forskellig 

f'ra den identiske afbildning. Da findes de~ hØjst to fikspunkter, 

og der foreligger fØlgende muligheder: 

1) L = C. 

1,1. Tof'orskellige karakteristiske rØdder. Begge har rod- og 

egenværdimultiplicitet 1. Der findes to f'orskellige fiks-

punkter. 
, 

1,2. En karakteristisk rod, der så har rodmultiplicitet 2, 

medens egenværdimultipliciteten er 1. Egenværdimultipli-

tet 2 ville nemlig medfØre, at de til ~ hØrende matricer 

er proportionale med enhedsmatricen og ~ f'Ølgelig den 

identiske afbildning. Der findes et f'ikspunkt. 

2) L = R. 
2,1. To forskellige karakteristiske rØdder. Begge har rod-

og egenværdimultiplicitet 1. Der f'indes to f'ikspunkter. 

Projektiviteten siges at være hyperbolsk. 
, 

2,2. En karakteristisk rod med rodmulticitet 2 og egenværdi-

multiplicitet 1. Der f'indes et fikspunkt. Projektivite-

ten siges at være parabolsk. 

2,3. Ingen karakteristiske rØdder. Projektiviteten er fiks-

punktf'ri og siges at være elliptisk. 
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I de tilfælde, hvor der findes to forskellige fixpunkter, 

har forholdet K = "0/"1 mellem de tilsvarende karakteristiske 

rødder en simpel geometrisk betydning. (Bemærk, at dette ikke 

kan gwlde for s'elve de karakteristiske rØdder; thi ved mul tipli-

kation af en til afbildningen ~ hØrende matrix med et element af 

legemet L fås atter en til afbildningen hØrende matrix, og rØd

derne multipliceres også med dette element.) Vælges de to fix

punkter som fundamentalpunkterne Eo og E1 og et vilkårligt fra 

disse forskelligt punkt som enhedspunkt E for et koordinatsystem 

på linien ni, er 

en matrixligning for ~rojektiviteten. For dobbeltforholdet 

df(EoE1X~(X)), hvor X betegner et vilkårligt punkt på linien, 

fås med benyttelse af koordinatudtrykket (side III, 3, 5) 

df(EoE1X~(X)) = K, 

idet Eo ' E1 , X og ~(X) har henholdsvis koordinatsættene (0,1), 

(1,0), (x 'Xi) og (" x , "1 x..). Heraf ses, at en projektivi tet , o o o --'1 

~:n1 ~ ni med to fixpunkter er bestemt ved disse, taget i en 

valgt orden, og et element K E: L. Billedet ~(X) af et vilkårligt 

fra fixpunkterne forskelligt punkt X er nemlig fastlagt ved o~ 

venstående dobbeltforholds vardi. Omvendt er enhver afbildning 

af linien på sig selv, der er defineret på denne måde medet fra 

° og 1 forskelligt K en projektivitet, nemlig den, der ifØlge 

fundamentalsætningen er bestemt ved, at Eo ' E1 og A, hvor A er 

et vilkårlig valgt tredie puru{t på linien, afbildes på henholds

vis Eo ' E1 og B, hvor B er bestemt ved df(EoE1AB) = Ko 

Alt, hvad der er sagt om projektiviteter på en linie, gæl

der ifølge duali tetsprincippet også for pro jek:ti vi te ter, dvs o 
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bijektive afbildninger, der bevarer dObbeltfdrholdet, af et hy

perplånbundt i et vilkårligt projektivt rum på sig selv. 

Fixhyperplanerne ved en projektiv kollineation ~:nn ~ nn med 

matrixligningen ~I = ~~I bestemmes ganske sem fixpunktcrrtc. En 

matrixligning f'or den til ep hØrende hyperplanaf'bildning er ;{I = 
,-i /} gi' hvor gi og ~I betegner hyperplankoordinatsæt. En hyper'-

plan med koordinatsættet ~I afbildes på sig selv, hvis og kun 

hvis 

, -1 
~ ~ I = f-lg I ' 

, -1 hvor f-l er en karakteristisk rod af A e Idet ligningen l{an om--

skrives til 

-1 
~'gl = f-l MI' 

og A' har samme karakteristiske polynomium som~, er dette ens

-1 betydende med, at f-l er karakteristisk rod af 1::. De lineære hy·-

p erp lanmangfoldighede r , der består af fixhyperplaner~~~~ 

altså i samme antal og med de samme dimensioner som de lineære 
----------------------~----------------------------------------
mangfoldigheder, der består af fixpunkter. . -

-1 Er A og f-l forskellige karakteristiske rØdder af 1::, vil 

hvert fixpunkt hØrende til A ligge i hver fixhyperplan hØrende 

til f-l. Dette ses således: Ovenstående matrixligning for en fix-

hyperplan gi hØrende til f-l kan skrives 
-1 

g_~ = f-l g_" 

Multipliceres med koordinatsØjlen ~I for et fixpunkt hØrende tJl 

A, fås 
-1 = f-l g_~, 

altså 
-1 

= f-l M-Æ, 
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idet ~I 

standen. 

-1 = A~I. For A + ~ ~ås hera~ ~_~I = 0, hvilket er på-

Enhver lineær mang~oldighed, som er ~orbindelsen a~ lineært 

ua~hængige fixpuructer eller snittet a~ lineært ua~hængige ~ixhy-

perplaner~ å~ildes på sig selv. For eksempel, hvis den projekti-

ve kollineation har n+ 1 lineært ua~hængige ~ixpunkter, vil hver 

side i det a~ ~ixpunkterne bestemte simplex afbildes ~å sig selv. 

Vi betragter nu specielt ~ra identiteten ~orskellige kolli

neationer ~:TIn ~ nn, som har en ~ixhyperplan F*, der består a~ 

lutter ~ixpunkter. Der ~indes da i~ølge ovenstående en (n- 1)-di

meh~ibnal lineær hyperplanm~ng~oldighed, som består a~ ~ixhyper

planer. En sådån mangfoldighed udgØres af hyperplanerne gennem et 

vist puruct F, og dette må da være fixpunkt. En kollineation ~ a~ 

denne art kaldes ofte en homologi med homologihypcrp1anen F~ cg 

h2~o19gicentret Fo Navnet centralkollineation er også i brug. 

For hvert fra F forskelligt punkt X ligger billedet ~(X) på lini-

en FX; thi den er snittet af alle hyperplaner gennem F, som inde-

holder den, og afbmldes derfor på sig selv. 

Der skelnes mellem to tilfælde: 

1) F ligger ikke i F*. Homologien kaldes egentl~. I~ølge 

fundamentalsætningen ville ~ være den identiske afbildning, hvis 

der fandtes et fixpunkt foruden F og punkterne i F~;. 

Restriktionen af ~ til en linie gennem F er en projektivi-

tet af denne med to fixpunkter, nemlig F og liniens skæringspuruct 

* P med F o I~ølge det ovenfor viste findes der et K E L, således 

at der for hvert ~ra F og P forskelligt punkt X på linien og det

tes billede ~(X) gælder 
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Elementet IC afhænger iklce af valget af linien, idet der for et 

vilkårligt punkt Xl + F på en anden linie gennem F, der skærer 

F* i pi, gælder 

df(FP'X'~(X')) = df(FPX~(X)). 
Linien XX' og dens billede, linien ~(X)~(XI), må nemlig skære F* 

i samme punkt, idet alle punkter i F* er fixpunkter; og punkt· 

sættet (F,p' ,XI,~(XI)) fremgår altså af sættet (F,P,X,~(X)) ved 

centralprojektion fra dette skæringspunkt. Elementet IC E L, som 

er forskelligt fra O og 1, kaldes homologiens invariant. 

Er der 8ivet t.re indbyrdes forskellJ;ge p~ter F,X 2Jl y J2! 

en linie samt en hyperEJan F*, der ikke indeholder_noget af dis

se punkter, finde~der n~top en homologi ~ med homoloRihyperpla

nen F~;' og homologicentret F, ved hvilken Y = ~ (X). 

Bevis: I F:i: vælges n punkter F1 ' ••• ,Fn' således at ikke n+1 

af punkterne X,1?,F1 , ••• ,Fn er lineært afhængige, altså således 

a t skæringspunktet P mellem linien 1!IX og F'" ikke tilhØrer nogen 

side af det ved F1 , ••• ,1!'n bestemte simplex. Ifølge fundamental

sætningen findes der netop en projektiv kollineation ~, ved hvil

ken X,F,F1 , ••• ,Fn afbildes i henholdsvis Y,F,F1 , •• o,Fno Da F1 '0. 

o,F er fixpunkter afbildes disse punkters forbindelse, altså F* n 
på sig selv. Da F,X,Y ligger på en linie og F er fixpunkt, af-

bildes denne linie på sig selv. Følgelig er dens skæringspunkt 

p med F* et fixpunkt. Restriktionen af ~ til F* må altså ifølge 

fundamentalsætningen være den identiske afbildning. Dette viser, 

at ~ er en homologi • 

.Af sætningen følger umiddelbart: 

* Er der gi~en hyperplan F , et punkt F uden for denne og 

et fra O Qg 1 f'orskelligt element IC E L, findes der netop en ho

* ~212gi me~~~~olog_~~tplanen F , homologi~entret F og invarian-

ten IC. 
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For ~ = 1 fås den identiske afbildning. 

En (n+1) x (n+1 )-matrix hører til en egentlig homologi, hvis 

og kun hvis den har en simpel og en n-dobbelt karakteristisk rod 

med egenværdimultipliciteten n. Med hensyn til et koordinatsystem 

med Eo = F som det ene og lineært uafhængige punkter E1 ,o •• ~En i 

* F som de øvrige fundamentalpunkter hører diagonalmatricen med di~~ 

agonalelementerne K, 1, ••• ,1 til homologien med homologihyperpla .. · 

nen F*, homologicentret F og invarianten K. Det ses, at K er for·-

holdet mellem den simple og den n-dobbelte karakteristiske ro.L 

De egentlige homologier med en given homologihyperplan og et 

givet homologicentrum danner sammen med den identiske afbildntng 

en undergruppe af den projektive gruppe, der er isomorf med den 

multiplikative gruppe (L\fOl, .). Dette følger af, at invariantorne 

multipliceres ved sammensætning af to sådanne homologier" 

Hvis legemet L ikke har karakteristik 2, altså hvis -1 t- 1: 

er homologierne med invarianten -1 involutoriske. De kaldes har-

~2ni§~e ~~~ol~gier eller 2rojektive s~~jlinger. En egentlig homo

logi ,~ er harmonisk, hvis (og naturligvis kun hvis) der findes tu 

forskellige punkter X og Y, som ombyttes ved den, for hvilke al t··· 

så Y = ~ (X) og X = ep (y) • 

2) F ligger i F*. Homologien ep kaldes da ~~g~~~_~ig eller en 

.§31.§.t ion. Ikke noget punkt uden for F * kan være fixplmkt ø V8.r new

lig P et sådant fixpunkt , ville ethvert andet punkt X også væ:;.~e 

fixpunkt , idet såvel linien XF som linien XP måtte afbilde3 p?'. s::"g 

selv, den sidste fordi dens skæringspunkt med F* også er f:Lxp"L:nkt., 

Da ep ikke er den identiske afbildning, er dette altså udelukket o 

, 
y ~den fo~~~nne '_ findes ~er netop en el~tioE ep rn~~~omo~of?2-EZ·-

perplane~ F:i;, ~~~ h~ilken Y = ep(X). 
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Bevis: Lad ~ være en sådanelation. Da linLen; der forbinder 

X med homologicentret F, afbildes på sig selv, må F være skærings

punktet mellem linien XY og F *. Billedpunktet ~ (X') af et fra X 

* forskelligt punkt uden for F er da entydig bestemt. Ligger nemlig 

X' ikke på linien XY, og er P skæringspunktet mellem linien XX' eg 

F*, må cp{Xt) ligge såvel på linien X' F som på linien YP, da lini

en XP må afbildes på denne. Ligger X' på XY, bestemmes først bil

ledet af et punkt uden for denne linie. Dermed er entydigheden 
", 

vist. Fer at bevise eksistensen vælges punkter F2 , ••• ,Fn i F~ så-

ledes at F,F2~ •.• ,Fn er lineært uafhængige, samt et pUnkt P,som 

ikke ligger på nogen side af det ved disse punkter bestemte sim

plex. Endvidere vælges et fra X og P forskelligt punkt X' på li

nien XP, og skæringspunktet mellem linierne X'F og yP (seffi jo lig

ger i den ved X,P og F bestemte plan) betegnes Y/. Ifølge funda-

mental~ætningen findes der en projektiv kollineation ~ , ved hvil

ken X,X' ,F,F2 , ••• ,Fn afbildes i henholdsvis Y,Y' ,F,F2, •• ~ ,F~. 1-

det linien XX' afbildes på linien YY' og disse linier skærer hin-

anden i P, er P fixpunkt. Af fundamentalsætningen følger derfor, 

at restriktionen af ~ til F* er den identiske afbildning, dvs. 

at ep er en homologi. Idet enhver linie, der forbinder et fra ho

mologicentret forskelligt punkt med dettes billede, går gennem ho

mologicentret, må dette være skæringspunktet F mellem linierne XY 

og x'yr. Dermed er sætningen bevist. 

En (n+1) x (n+1 )-matrix hører til en elation, hvis og kun 

hvis den har en (n+1 )-dobbelt rod med egenv'ærdimultipliciteten n. 

Med hensyn til et koordinatsystem, hvis fundamentalpunkter er et 

* vilkårligt punkt Eo uden for F , E1 = F og punkter E2 , ••• ,En i 

F*, således at E1 , ••• ,En er lineært uafhængige, vil der til en e

lation med homologihyperplanen F* og homologicentret F høre en ma

trix af formen 
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og omvendt. Værdien af o- afhænger af valget af enhedspunktet og 

er følgelig ikke nogen invariant. 

Elationerne med given homologihyperplan og givet homologi-

centrum danner sammen med den identiske afbildning en undergrup-

pe af den projektive gruppe, der er isomorf med den additive grup

pe (L,+). Der findes ikke nogen involutoriske elationer. 

Det blev vist ovenfor, at de projektive kollineationer 

n ,n 
~:n ~ n er netop de afbildninger, som induceres ar bijektive 

lineære afbildninger f :Vn!ii~ V~~,af de tilhØrende vektorrum. Vi 

erstatter nu vektorrummet V' med det dua1e V'*, dvs. vi betrag-
nH . n+t 

ter bijektive lineære afbildninger g:V ~ V,*. Idet der til de n·,! n"1 
endimensionale underrum i Vn' * svarer hyperplanerne i n ,n, in

+'1 

ducerer en sådan afbildning g on bijektiv afbildning ø af mæng-
TI'''' 

den af punkt0r i nn på (mængden af iiri;erPlaner i n,n. Til punkter 

på en linie svarer hyperplaner i et bundt, og dobb01tforholdet 

af fire punkter på en linie er lig med bi11edhyperplanernes dob

beltforhold. Enhver afbildning med disse egenskaber kaldes en 

projektiv korrelation • .A:f det tilsvarende resultat for kolline

ationer følger, at enhver korrelation induceres af en lineær 

afbildning. 

I det følgende betegnes mængderne af hyperplaner i nn og 
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n,n med henholdsvis nn* og n,no En korrelation Ih:nn ~ n,n har 
* F * 

med hensyn til valgte koordinatsystemer i nn og n,n en matrix-

ligning a~ ~ormen 

XI = P~~I' 
hvor B er en regulær (n+1) x (n-1)-matrix med elementer ~ra 

legemet L, ~I er en koordinatsøjle ~or et punkt i nn, ~I en ko

ordinatsØjle ~or billedhyperplanen og p en vilkårlig fra O for-

skellig faktor fra L, der kan a~hænge af ~I . 

(Ved en ti1 korrelationen hØrende matrix ~orstås naturligvis, 

som ~or kollineationernes vedkommende, en konstant matrix, altså 

her en matrix, der ~remgår a~ ~ ved multiplikation med et fast 

fra O forskelligt element a~ L.) 

Til mængden a~ punkter i en hyperplan i nn svarer ved en 

korrelation ø:nn ~ n;n en (n-1)-dimensional lineær hyperplan

mangfoldighed, altså mængden a~ hyperplaner gennem et punkt i 

n,n. Ved til hyperplanen i nn at lade svare dette punkt, define

res en afbildning Ih :nn ~ n,n. At denne ved Ih bestemte afbild-
F* * F 

ning har egenskaber, der er duale til egenskaberne ved ø, følger 

af, at den med hensyn til valgte koordinatsystemer i nn og n,n 

kan ~remstilles ved en matrixligning på samme måde som ø. Lad 

nemlig 

være en matrixligning ~or øj og lad ~ være en koordinatrække 

~or en hyperplan i nn. For de punkter ~I' som ligger i denne 

hyperplan, og deres billedhyperplaner v i n,n gælder da 
-

-1 
g_~1 = g-~ ~I = O. 

Heraf ses, at billedhyperplanerne går gennem punktet med koordi-
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Denne eller den transponerede ligning 
, -1 

~I :: ~ ~I 
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bestemmer altså afbildningen ø • Går man omvendt ud fra en bi-
* 

joktiv afbildning af hyperplanmængden n: på punktmængden n,n, 

således at der til hyperplaner tilhØrende et bundt svarer punkter 

på en linie og at dobbeltforhold bevares, får man på dualistisk 

tilsvarende måde en afbildning af punktmængden nn på hyperplan

mængden n;n. Fra ø* kommer man derved tilbage til ø. 

Det er ofte hensigtsmæssigt ved en projektiv korrelation 

at forstå et par af afbildninger ø:nn ~ n,n og ø :n~ ~ n ,n , som 
* *. 

opfylder kravene og bestemmer hinanden på den angivne måde. 

n n n n 
Lad <p:n ~ n' og <P* :n* ~ n; være afbildningerne, der ud-

gør en projektiv kollineation og ø:nn ~ 

bildningerne, der udgØr en projektiv korrelation. Man kan da 

danne de sammensatte afbildninger ø0<p, ø*0<P*, der udgØr en kor~ 

relation, og <Pr/Ø, <p°ø*, der ligeledes udgØr en korrelation. Man 

kan altså sige, at sammens~tningen i den ene eller i den and~ 

orden af en projektiv kollineation med en projektiv korrelation. 

er en projektiv korrelation., Tilsvarende ses, at en sa1l!~s~ 

~0-Erojektive korrelationer er en projektiv kollineation. 

Den inverse til en projektiv korrelation(ø,ø')er atter en (' * 
projektiv korrelation, der udgØres af afbildningerne (ø:1 , ø-1.~ 

Studiet af korrelationer lettes ofte væsentligt, når man i 

stedet for matrixligninger af den omtalte art benytter en anden 

algebraisk fremstilling. Lad 



Mat. 3, 1963-64 lIl, 3, 29 

v,are ma trixligninger ~or de to af'bildninger ,h og ,h , der udgØr 
'f '1'* 

en korrelation. Ligningen ~_~I ::I O ~or den hyper~lan 

som ved ~ svarer til punktet ~I i nn kan da skrives 

~_~~I = O, 

. ,n 
~I l n , 

i O 
.. ,n 

og lign ngeri x.:.g 1::1 ~or det punkt ~ I l n ,som ved ~ ~:~ svarer' 

til hyperplanen ~I i nn, kan skrives 

, -1 
~_~ ~I = o. 

Den ~ørste a~ disse ligninger bestemmer ~, idet den ~or hvert 

fast ~I er ligningen, med ~_ som variabel) ~or den til ~I sva

rende hyperplan. Endvidere bestemmer den ~fbildningen ~:1, idet 

den for hvert fast ~I er ligningen, med ~_ sdm variabel, for 

den til ~ I svarende hype.rplan. Endvidere bestemmer den afbild-

hingen ø:1
, idet den ~or hvert ~~st ~_ er ligningen, med ~I som 

variabel, ~or den hyperplan i nn, der ved ~:1 svarer til punktet 

. n,n An l t g_ ~ • a og bestemmer den anden ligning afbildningerne 

~ ... og~-1 • ... 
Idet ~I og ~I er koordinatsæt ~or vektorer x og il i vektor-" 

rummene V 1 og V' l' som bestemmer TIn og n,n, er 
n+ n+ 

B(~,~) = ~_~~I 
en bilinear~orm de~ineret på V~+1 x Vn+1 • Tilsvarende er 

*( * * -1 B y,~) = ~_~' ~I 

en bilinear~orm de~inereret på V~~1 x V~+1. Idet matricerne B 

og ~,-1 er regulære, har disse bilinear~ormer rangen n + 1. Til 

hver korrelation hØrer al tså to sådanne bilinear~ormer, der hver' 

er bestemt på nær en ~ra O forskellig faktor ~ra L. Omvendt be

stemmer en vilkårlig bilinearform B(~,~) af rang n + 1 de~ineret 

på V~+1 x Vn+1 en bijektiv lineær a~ildning af Vn+1 på V~:1 og 

dermed en korrelation. To sådanne bilinear~urmer bestemmer den 

samme korrelation, hvis og kun hvis de er proportionale. 



Mat. 3, 1963-64 III, 3, 30 

Dualistisk tilsvarende g@lder, a t enhver bilinearf'orm 

B*(y*,~~) af rang n + 1 defineret på V~:1 x ~+1 bestemmer en 

korrelation, og to sådanne den samme korrelation, hvis og kun 

hvis de er proportionale. Det fremgår af ovenstående, at en 

bilinearform B(~,~) på V~+1 x Vn+1 og en bilinearform B*(~*,u*) 

o V' * * pa n+1 x Vn+1 bestemmer den samme korrelation, hvis og kun 

hvis der for deres matricer ~ og ~* henholdsvis med hensyn til 

vilkårlige baser for V~+1 og Vn+1 og disses duale baser for 

V ,;:: V* Id t B=::* . d B,-1 n+i og n+i gæ er, a er propor-t~onal me . • 

I tilfældet n = 1, hvor hyperplanerne jo er punkter, er de 

projektive korre;Lationer identiske med projektivit,eterne. Men 

ovenstående giver en fra den tidligere forskellig algebraisk 

frvmstilling. Lad der være valgt koordinatsystemer på to pro

jektive linier ni og II'~ over samme legeme, og lad en korrela-
1 1 tion ø:n ~ n' være bestemt ved bilinearformen 

~ Bx = b Y x + b 1Y xi + b10Yi xo + b11 Yi x1 --==1 00 o o o o 

af rang 2, hvor (xo ,x1 ) og (Yo'Yi) er koordinatsæt for henholds

vis et punkt på ni og et punkt på n,i. Til et givet punkt 

(xo 'x1 ) svarer ved ø punktet, hvis koordinatsæt (Yo'Y1) til

fredsstiller ligningen 

(booxo ~ b o1 x1 )yo + (b ioXo + b11 x1 )Y1 = O. 

Idet rg ~ = 2, er 

(booXo +bo1 x1 , b ioxo -I,-b11 x1 ) ~ (O.'~). 

for hvert par (xo 'xi ) 4 (0,0), og ligningens lØsningsrum har 

dimension 1. En fra (0,0) forskellig lØsning er 
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Dette viser, at ~ er identisk med den projektivitet 

~:TI1 ~ TI r1 , der bestemmes ved matricen 

/a .f:: = l 00 
- \a10 

Omvendt kan pro jok ti vi toten ,bestemt. ved en . vi.lk:åJ::i+;i.g,onia'trix ~ 

af rang 2 fortolkes som en korrelation bestemt ved bilinearfor-

men med matricen 

B = (boo 
= b 

10 

I tilfældet TI,1 = TI i er projektivitetens fixpunkter de 

puructcr, hvis koordinatsæt (xo 'x1 ) tilfredsstiller ligningen 

2 2 
booxo + (boi + b 1o )XoX1 + b11 X1 = O. 

~ 

Drejer det sig om en kompleks projektiv linie, vil der være et 

fixpunkt eller to fixpunkter, efter som denne kvadratiske forms 

determinant 

= 

er O forskellig fra O. Drejer det sig om en reel projektiv linie, 

vil projektivitcten være elliptisk, parabolsk eller hyperbolsk, 

efter som D > O, D = O eller D < O. 

Af sL]rlig betydning er de korrelationer ~ : TIn -+ TI~ i et 

projektivt rum TIn, som er involutoriske, dvs. for hvilke 

~*oø er den identiske afbildning af TIn eller, hvad der kommer 
n 

ud på det samme, øoø* er den identiske afbildning af TI*. Lad ~ 
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VE8r..:: en matrix, som med hensyn til et koordinatsystem i TIn hØrer 

til t/J. Med hensyn til samme koordinatsystem hØrer da til t/J~~ ma

tricen ~,-1, altså til t/J~0t/J matricen ~t-1~. At den projektive 
..... - -

kollinvation t/J*0t/J er den identiske afbildning af TIn, er ensbety

dendo mod, at der findes et fra O forskelligt p E L, således at 

~1-1~ = pg, altså 

~ = p~ t • 

Ved transponering fås heraf ~I = p~, altså ~ 

følger p = 1 eller p = -1. Dermed er vist: 

2 = p ~. Da ~ ~ Q, 

E~ korrelation t/J:TIn ~ TIn er involutorisk, hvis og kun hvis 

d~11inearformer9 der bestemmer den enten er symmetri~e elle~ 

~~Gi~mmetriske. 

Er bilinearformerne symmetriske kaldes korrelationen en 

polJlI'i tS: . .:b er de antisymmetriske, kaldes den e t nuls;y~tem. 

Idet en bilinearform B(~,~) er antisymmetrisk, hvis og kun 

hvis den tilhØrende kvadratiske form er identisk O; altså hvis 

og kun hvis B(x,x) = O for alle! E Vn+1 , kan et nulsystem karak

teriseres som en korrelation, hvor hvert punkt ligger i sin 

billec1hY.I?erplan. Idet alle antisymmetriske (n+1) x (n+1) -ma tri-

cep med ulige n+1 er singulære, kan der kun findes nulsystemer i 

projcktJve rum af' ulige dimension. For n = 1 findes heller ingen!' 

idet elen lige nævnte karakteristiske egenskab her går ud på, at 

hvert puruct falder sammen med sit billedpunkt, altså at afbild-

ningen er den identiske. Derimod f'indes der nulsystemer i tre-

dimensionale projektive rum, idet der findes regulære antisymme-

triske (4 x 4)-matricer. 

VedrØrende benævnelserne projektiv (også lineær)kollineation 
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og QToj~~tiv (også ~e.~~) korrelation bemærkes følgende: Er 

rrn(L) og rr,n(L') projektive rum af samme dimension n > 1, ikke 

nØdventigvis over samme legeme, forstås ved en (semilineær) 

~9J~~])ea~ ~.rrn ~ rr ln en bijektiv afbildning, ved hvilken 

hver ret linie afbildes på en ret linie. Herom gælder: 

Til hver kollineation svarer en isomorfi a:L ~ L', således 

at der for hvilkesomhelst punkter A,B,C,D på en linie, hvoraf 

mindst tre indbyrdes forskellige og deres billedpunkter 

AI ,Bt ,C' ,D' gælder 

df(A'B'CfD') = a(df(ABCD)). 

Hovedskridtene i beviset, som ikke skal gennemfØres her, 

er følgende: Det viser sig at være tilstrækkeligt at betragte 

tilLJldet n = 2. br (A,B,C,D) og (P,(~,R,S) punktsæt, der hV0rt 

ligger på en linie i rr2 (L) og som har lige store dobbeltforhold, 

vil de qvare til hinanden i en pro jekti vi tut, al tså en afbild

ning, der kan sammensættes af (hØjst tre) centralprojektioner. 

Det samme må da gælde for billeds@ttene ved kollineationcm. 

Disf'iC vil derfor også have lige store dobbel tforhold. Heraf 

kan sluttes, at kollinvationen bGstemmer en bijektiv afbildning 

a:L ~ L'. Endvidere lmn vises::er der givet fem punkter A,B,C,D,E 

på on linie i n2 , AfB,C indbyrdes forskellige, kan man ved li-

neæro konstruktioner, dvs. ved at trække og skære rette linier, 

konstruere det punkt S, for hvilket 

df(ABCS) = df(ABCD) + df(ABCE), 

og det punkt P, for hvilket 

df(ABCP) = df(ABCD) df(ABCE). 

Idet sådanne konstruktioner ved kollinoationen overfØres til 

n,2, fØlger heraf, at a er en isomorfi. 
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Hvis L' = L, er a en automorfi af L. Da de reelle tals legeme 

ikke tillader nogen fra den identiske forskellig automorfi~ gæl

der altså: 

Hver kollineation ~:rrn ~ rr,n af reelle projektive rum af 

dimension n > 1 er en projektiv kOllineation, dvs. bevarer dob-

beltforhold. 

De lwmplekse tals legeme tillader uendelig mange forskel

lige automorfier. Den simpleste (og eneste kontinuerte) er den, 

der til hvert tal lader svare det konjugeret komplekse. Kollinea-

tioner af komplekse projektive rum, som bestemmer denne automorfi 

af b, kaldes antikollineationer. 

Analogt til (semilineære) kollineationer defineres (semili

ne@re) forrelatio~ som bijel{tive afbildninger tjJ:rrD. ~ rr.:.n , n > 1, ... 
ved hvilke hver ret linie afbildes på et hyperplanbundt. Om så-

danne afbildninger gælder un til ovenstående analog sætning. I 

det reel16 tilfælde er altså enhver korrelation projektiv, og i 

det lwmplekse findes andre~ speciel t antikorrela tionerne, ved 
"." ~ 

hvilke fire punkter på ret linie afbildes i fire planer i bundt 

med det konjugeret komplekse dobbeltforhold. 
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Øvelser til kap. III, § 3. 

1. I den euklidiske plan er valgt et sædvanligt retvinklet ko

ordinatsystem med begyndelsespunkt Eo ' Punktet med koordinat

sættet (1,1) betegnes E. Planen udvides til en reel projektiv 

plan ved tilføjelse af den uegentlige linie. Dennes skærings

punkter med koordinatakserne betegnes E1 og E2 • Punkt- og linie

koordinatsæt med hensyn til det projektive koordinatsystem 

(~o'~1 ,E2;2) betegnes henholdsvis (Xo 'X1 'X2 ) og (u
o

,u
1

,u
2
). 

Find koordinattransformationen for punkt- og liniekoordinater 

svarende til overgangen til koordinatsystemet (Eo'~1,E2;E)' 

hvor ~1 er punktet med koordinatsættet (xo ,x1 ,x2 ) = (1,2,0). 

Angiv det ny koordinatsystems enhedslinie. 

Find liniekoordinaterne med hensyn til dette system for 

en linie, der skærer linierne EoE2 og ~1E2 i punkter med givne 

koordinatsæt (O,a) og (2,b) med hensyn til det oprindelige 

sædvanlige retvinklede koordinatsystem. 

2. Hvorledes transformeres projektive punkt- og hyperplankoor

dinater, når koordinatsystemets enhedspunkt E erstattes af 

punktet ~ med koordinatsættet (A o ,A1 , ••• ,An ), Ao~ "An t 0, 

medens fundamentalpunkterne bibeholdes? 

3. I en reel projektiv plan er valgt et projektivt koordinatsy

stem. Vis, at punkterne A(-1 ,3,2), B(4,1,-2), C(1 ,10,4) og 

D(6,-5,-6) ligger på samme linie og find df(ABCD). 

Find liniek:Jordinaterne for linierne A* = AE, B~ = BE,c* =CE,hvor 

E er enhedspunktet, samt for linien p* gennem E, for hvilken 

df(A*B*C*P*) = -1 . 
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4. I et tredimensionalt projektiv rum er valgt et projektivt 

koordinatsystem (Eo,E1 ,E2,E3;E). Find en matrixli~ing for 

hver af de projektive kOllineationer, der er bestemt ved, at 

a) Eo -+ E1 , E1 -+ E2, E2 -) E3 ,E3 -+ Eo,E -+ E, 

b) Eo -+ Eo ' E1 -+ E1, E2 -+ E2 ,E3 -+ E, E -+ E}. 

5. Med hensyn til et koordinatsystem (Eo ' ••• "En ;E) i et pro

jektivt rum rf hører til en projektiv kollineationep :If-+ rrn 

en matrix &. Hvorledes ændres denne, når enhedspunktet E æn

dres til ~(fo, ••. An)' hvor Ao ••• An f O? Findes der projektive 

kOllineationer, for hvilke en tilhørende matrix ikke afhænger 

af valget af enhedspunktet? (Jfr. opg.2.) 

6. (Eksamensopgave sommeren 1963). 

I en projektiv plan rr 2 er givet tre punkter Eo ,E1 ,E2, 

som ikke ligger på samme linie, og en linie E*, som ikke går 

gennem noget af disse punkter, endvidere tre punkter 

Fo,F1 ,F2 , som ikke ligger på ret linie, og en linie F~ som 

ikke går gennem noget af disse punkter. 
, 

Vis, at der firdes en og kun en projektiv kollineation 

ep : rr2 
-+ rr 2, ved hvilken Eo ,E1 ,E2 og E* afbildes på henholds-

* vis Fo,F1 ,F2 og F • 

Med hensyn til det projektive koordinatsystem med funda

mentalpunkterne Eo,E1 ,E2 og enhedslinien If har punkterne 

Fo ,F1F2 henholdsvis koordinatsættene (foo,f10,f2o)' 

(f 01 ,f11 ,f21~(f02,f12,f22)' og F* har liniekoordinatsættet 

(v o' v1 ' v 2). Find en matrixligning for ep. 

7. Bestem fixpunkterne og fixhyperplanerne ved hver af de ved op

givelserne i opgave 4 bestemte projektive kollineatoner i det 
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reelle tredimensionale projektive rum. 

8. Lad l være en linie i den reelle projektive plan. Vis, at en 

projektivitet af l på sig selv kan sammensættes af to pro

jektioner, hvis og kun hvis den har mindst ~t fixpunkt. 

9. på en projektiv linie ni er givet to punktpar (A,A ' ) og 

(B,B ' ), som ikke har noget punkt fælles (men det er ikke 

udelukket, at A == AI eller B = BI). Vis, at der findes 

10. 

ne top en involu torisk pro jek ti vi tet ep:n 1~ n i ,.ved hvilken 

ep(A) = Af, ep(A') = A, ep(B) = B', ep(B') = B. 
, (, 

Vis, at en projektivitet ep:rr1 ~ ni er involutorisk, hvis 

(og selvfølgelig kun hvis) der findes to forskellige punkter 

A og Af på ni, som ombyttes ved ep, d.v.s. for hvilke 

ep(A) == AI og ep(A ' ) = A. 

pro jek tf-ve 
På den komplekse/linie n er givet fire indbyrdes forskel-

-, , 
lige punkter A,A ' ,B,B'. Vis, at der findes netop et punkt-

par (p, :'t)) , som er harmonisk forbundet med både (A,A') og 

( B ,B l ). (Benyt f. ek s. op g • 9 • ) 

Opstil en nØdvendig og tilstr@kkelig betingelse, som pUnkt- , 

t'~rrene (A,A') og (B,B t ) på den reelle projektive linie må 

opfylde, for at der på denne findes et punktpar, som er 

harmonisk forbundet med både (A,A t) og (B ,B t) • 
d~ ( I) !} ) ,J, ~ I) > O 

11. Lad F ,A,A t ,NI være indbyrdes forskellige punkter på den 

reelle projektive linie ni. Vis, at den ved 

ep(F) = F, ep(A) == At, ep(A') == A" 

bestemte projektivitet ep:n1 ~ ni er parabolsk, hvis og kun 

hvis 

df(FAtAA II
) == -1. 
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12~ Om en projektiv kollineation af et tredimensionalt projek

tivt rum på sig selver givet, at mængden af fixpunkter udgø

res af punkterne på en linie l samt to punkter, hvis forbin

delseslinie ikke skærer l. Angiv afbildningens fixplaner. 

Hvad kan man sig om de karakteristiske rødder og deres multi

pliciteter for en til kollineationen hørende matrix? 

13. På en projektiv linie n1 er valgt et koordinatsystem. Til en 

projektivitet (j): n1 ..... n1 hører med hensyn til dette en 

(2 x 2)-matrix ~. Det forudsættes, at ~ har to forskellige 

fixpunkter E og F. 

Vis, at 
2 

tr ~ -1 
det fE = IC + IC , 

hvor IC = df (EFX so(X) ), X E: rr1• 

14. Beskriv de afbildninger af det euklidiske rum på sig selv, 

der er restriktioner af homologier, hvis homologiplaner eller 

homologicentrer er uegentlige. 

15. I en reel projektiv plan n2 er valgt et punktkoordinatsystem 

(Eo ,E1,E2;E). En projektiv kollineation ~: n2 ~ n2 er bestemt 

ved, at den afbilder E i sig selv og hvert fundamentalpunkt 

i dettes projektion fra E på fundamentaltrekaritens modstående 

side. 

Vis, at W er en homologi, og opstil en matrixligning for ~. 

Det antages, at n2 er fremkommet af en euklidisk plan ved 

tilføjelse af de uegentlige punkter, at fundamentalpunkterne 

er egentlige, og at E er medianernes skæringspunkt i funda

mentaltrekanten. Beskriv ~ i dette tilfælde. 
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16. Vis, at hvis to transformationer af en mængde er ombyttelige, 

vil hver af dem afbilde den andens fixelementmængde på sig 

selv. 

Benyt dette til at opstille nødvendige og tilstrækkelige be

tingeIser, som homologicenirerne og homologihyperplanerne for 

to homologier i et projektivt rum nn må opfylde, for at homo

logierne er ombyttelige. (Skeln mellem egentlige homologier 

og elationer, og undersøg tilfældet n = 1 særskilt.) 

17. Vis, at hver ikke involutorisk projektivitet ~ af en projek

tiv linie på sig selv kan sammensættes af to involutoriske 

projektiviteter. (Vælg et punkt A, som ikke er fixpunkt, og 

sammensæt ~ med den involutoriske projektivitet, der har 

~(A) som fixpunkt og ombytter A og ~.~(A).) 

18. Vis, at sammensætningen af to harmoniske homologier med sam

me homologihyperplan er en elation, og at enhver elation kan 

fås på denne måde. 

19. I et tredimensionalt projektivt rum n 3 over et legeme L er 

givet to vindskæve linier u og v. Endvidere er givet et fra 

O og 1 forskelligt element IC fra L. En afbildning ~: rr 3 ~ n3 

defineres på følgende måde: Punkterne på u og punkterne på v 

er fixpunkter. Til et punkt X uden for u og v lades svare 

det punkt X' på linien p gennem P, som skærer både u og v, 

for hvilket 

df (UVXX , ) = IC, 

hvor U og V betegner skæringspunkterne mellem .p og henholds-

vis u og v. 
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Vis, at ~ er en projektiy kollineation og angiven matrixlig

ning for den med hensyn til et koordinatsystem med fundamen

talpunkterne Eo og E
1 

på u og fundamentalpunkterne E2 og E3 
på v. 

Vis, at enhver projektiv kOllineation, hvis fixpunktmængde 

udgøres af to vindskæve linier u og v, kan bestemmes på den 

ovenfor angivne måde. 

20. Lad O være et punkt i det euklidiske rum og n2 en projektiv 

plan, som enten er rummets uegentlige plan eller en med de 

uegentlige punkter udvidet egentlig plan, der ikke går gen

nem O. Til hvert punkt X i n2 lades svare linien, hvori nor

malplanen i O til linien OX skærer n2• Vis, at der herved 

defineres en polaritet i n2• 

21. Ved en korrelation i et projektivt rum rrn afbildes hvert hjør-

ne i et n-dimensionalt simplex på dettes modstående side. Vis, 

at korrelationen er en polaritet. 

22. Ved en polaritet i en projektiv plan afbildes vinkelspidser-

ne A,E,C i en trekant henholdsvis på siderne a',b',c' i en 

ny trekant. Disse siders modstående vinkelspidser betegnes 

henholdsvis A',E',C'. Vis, at der findes en homologi, ved 

hvilken A,E,C afbildes på henholdsvis AI,Et,C'. (Jfr. Desar

gue s' sætning.) 

23. Lad ~: n3 
-? n3 være en projektiv kollineation og tjJ: n3 

-? n; 

en projektiv korrelation i et tredimensionalt projektivt rum. 

Hver af disse afbildninger inducerer en bijektiv afbildning 

af mængden A af rummets linier på sig selv. For kollineatio-
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nens vedkommende er dette indlysende. Ved korrelationen sva

rer til punkterne på en linie planerne gennem en linie. Ved 

til den førstnævnte linie at lade svare den sidstnævnte får 

man en afbildning af A på sig selv.. Kan ep og tjJ inducere den 

samme afbildning af A på sig selv? 

24. I det euklidiske rum er givet et punkt O og en vektor ~ + Q. 

Endvidere er givet et reelt tal a + o. Til hvert punkt P i 

rummet lades svare den plan gennem P, der er vinkelret på vek-

toren 
-+ 

a~ + OP x g. 

Vis, at denne afbildning er restriktionen til de egentlige 

punkter af et nulsystem i det projektive rum, der fås af det 

euklidiske ved tilføjelse af de uegentlige punkter. (Benyt 

et sædvanligt retvinklet koordinatsystem med O som begyndel

sespunkt og en af akserne parallel med ~.) 

Bestem alle linier gennem et givet punkt, der hver svarer til 

sig selv ved nulsystemet (jfr. opg. 23). (Disse linier kaldes 

nulsystemets nullinier. Navnet stammer fra statikken: Er g 

resultanten af et kraftsystem, linien gennem O parallel med 

g dets cantralakse og a dets moment i O, vil nullinierne 

være netop de linier, om hvilke kraftsystemet har momentet O.) 

25. I en projektiv plan over et legeme L er givet en linie l og 

indbyrdes forskellige punkter P ,P1,P • For hvert element o 00> 

A E L betegnes med PA det punkt på l, for hvilket 

df (p aF bo P 1 P A) ::;: A. 
O 

For givne punkter PA og P~ kan punkterne PA+~ og PA~ konstru-

eres på følgende måde: Gennem punkterne P , P og P~ lægges o 00 1\ 
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fra l forskellige linier, som betegnes henholdsvis a, b og c. 

Skæringspunkterne mellem b og c, c og a, a og b betegnes hen

holdsvis A, B, C. Linien, der forbinder A med skæringspunk

tet D mellem P B og P C, skærer l i P~+ • Skæringspunktet 
00 fl 1\ fl ) 

F mellem a og PflE, skærer l i ~/y.L. (Udfør de to konstruktio-

ner i hver sin figur~ Betragt det tilfælde, hvor planen er 

den euklidiske og b dennes uegentlige linie.) 

Bevis de to fremsatte påstande. 

Bevis Pappos' sætning (side III,2,30) ved at benytte, at 

26. Ved en antiprojektivitet på den komplekse projektive linie 

111 forstås en bijektiv afbildning ep: 111 -t 111 , således at der 

for hvilkesomhelst indbyrdes forskellige punkter A,B,C,D og 

deres billedpunkter A' , B' ,C' ,D' ved ep gælder 

df(A'B'C'D') = df(ABCD). 

Vis, at ep med hensyn til et projektivt koordinatsystem på 111 

har en fremstilling af formen 

~l = ~I ' 
hvor A er en regulær kompleks (2 x 2)-matrix og ~I betegner 

søj len, hvis elementer er de konjugeret komplekse til elemen·-· 

terne i søjlen ~I. 

Den komplekse projektive linie rr1 fortolkes som de komplekse 

tals plan inklusive 00. I denne er givet en cirkel med centrum 

C og radius r. Ved inversionen i denne cirkel forstås afbild

ningen af rr 1 ind i sig selv, ved hvilken C afbildes i 00 og 

punktet X + C i det punkt X' på halvlinien fra C gennem X, 

for hvilket 

10XI 10X' I = 
2 

r • 

Vis, at inversionen er en antiprojektivitet. 
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§4. Polariteter og kvadrikker. 

I det følgende betragtes et projektivt rum TIn over de kom-

plekse eller de reelle tals legeme. Vektorrummet, som bestemmer 

nn, betegnes Vn+1 , og dettes duale, som bestemmer mængden n~ af 
n ~. 

hyperplaner i TI , betegnes V~+1. 

Lad B(~,~) være en symmetrisk bilinearform i Vn+1 • Hvis 

rg B = n + 1, bestemmer den en polaritet ø: nn ~ rr~. Den tilhØ

rende afbildning ø*: n~ 4 nn er her ø-i og kan bestemmes ved en 

symmetrisk bilinearform B*(u*,v*) i V~+1 & Med hensyn til duale 

baser i Vn+1 og V~+1 har bilinearformerne B og B* matricer, som 

på grund af symmetrien kan vælges indbyrdes inverse. 

Den til et punkt i nn svarende hyperplan kaldes punktets 
11+H" (l·f.,{rt!ID!.! 

polar, og det til en hyperplan i n~ svarende punkt kaldes punktets 

pol. To punkter, som har med hensyn til bilinearformen B konjuge

rede repræsentanter ~ og~, for hvilke altså B(~,~) = 0, kaldes 

konjugerede punkter med hensyn til polariteten. Tilsvarende for-

stås ved konjugerede hyperplaner to hyperplaner, som har repræ-

*:..~ ~: ** sentanter ~ og y , for hvilke B (~ ,y ) = O. De til et givet 

punkt konjugerede er punkterne i det givne punkts polar. De til 

en given hyperplan konjugerede er hyperplanerne gennem den givne 

hyperplans pol. To punkter er konjugerede. hvis Og kun hvis hvert 

af dem ligger i det andets polar. To hyperplaner er konjugerede, 

hvis og kun hvis hver af dem går gennem den andens pol. 

Foruden de hidtil betragtede "ikke-udartede" eller "regulære" 

polariteter er de såkaldte udarte~e eller singulære polariteter 
~/WVVI-uA/VtM1, 

af betydning. Lad B være en bilinearform i V l' for hvilken n+ 

° < rg B < n + 1. 
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Idet rg B betegnes r, har formen et (n + 1 - r)-dimensionalt nul

rum NB. Det består af de vektorer ~ i Vn+1 , for hvilke B(~,~) = O 

for alle ~ i Vn+1 og er altså kernen for den ved B bestemte line

ære afbildning af Vn+1 ind i V:+1• Billedrummer ved denne afbild

ning har følgelig dimensionen r. Til nulrummet NB svarer i nn en 

(n - r)-dimensional lineær mangfoldighed ~. For en repræsentant 

~ for et punkt i IIn \ ~ er linearformen B(~,~) i ~ forskellig 

fra nulformen, og B(~,~) = O følgelig ligningen for en hyperplan 

i nn. Ved til punktet at lade svare denne hyperplan, defineres en 

afbildning 

n\ n tf!: n ~ --t II .. , , ... 
der kaldes den ved bilinearformen B bestemte udartede eller sin-

gulære polaritet. Punktmængden ~, hvori den ikke er defineret, 

kaldes polaritetens singulære mangfoldighed. 

En singulær polaritet tf! er hverken surjektiv eller injektiv. 

Idet ligningen B(K,~) = O er opfyldt for hvert givet ~, når X 

tilhører nulrummet for B, går nemlig alle billedhyperplaner gen

nem ~. Ved t/J afbildes altså nn \ ~ på en (r - 1 )-dimensional li

neær hyperplanmangfoldighed. Endvidere gælder, at punkter i 

nn \ ~ har samme billedhyperplan, hvis og kun hvis de tilhører 

samme (n - r + 1)-dimensionale lineære mangfoldighed gennem~. At 

to forskellige punkter i nn \ ~ tilhører samme (n - r + 1)-dimen-

sionale lineare mangfoldighed gennem ~ er nemlig ensbetydende med, 

at deres forbindelseslinie skærer ~ (dimensionsformlen). Er x' og 

x" repræsentanter for punkterne, går dette ud på, at der findes 

fra O forskellige tal t' og t" i legemet L, således at t'~' + t"x" 

er repræsentant for et punkt tilhørende ~, altså således at 

B(t'~' + t"~", ~) = t'B(~',~) + t"B(~",~) = O 
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for alle ~ EVn+1• Dette er ensbetydende med, at linearformerne 

B(~t,~) og B(~",~) er proportionale, altså at der til de to punk

ter svarer samme hyperplan. Heraf fremgår, at ø bestemmer en bi

jektiv afbildning af mængden af (n - r + 1)-dimensionale lineære 

mangfoldigheder gennem ~ på mængden af hyperplaner gennem ~. 

Den til et punkt i nn \ ~ svarende hyperplan kaldes også her 

punktets polar. Et punkt i ~ har ikke nogen polar. En hyperplan 

har ikke nogen entydig bestemt pol; hvis den indeholder ~, har den 

uendelig mange poler, og hvis den ikke indeholder ~, slet ingen. 

To punkter kaldes også her konjugerede, hvis de har repræsentan

ter ~ og~, som er konjugerede med hensyn til bilinearformsn, altså 

opfylder B(x,~) = O. To punkter, hvoraf mindst et tilhører ~., er 
~ To punkter uden for ~ er konjugerede, 

konjugerede.~hvis-og kun hvis hvert af dem ligger i det andets 

polar. Et punkts polar er mængden af dets konjugerede punkter. 

Idet en singulær polaritet ø ikke bestemmer nogen afbildning 

af hyperplanmængden n~ (ej heller af en delmængde af den) ind i 
• 

punktmængden nn, kan man ikke tale om at den er involutorisk. Der 

gælder dog: Er ~-1 en hyperplan i nn, vil fællesmængden for po

larerne til punkterne i nn-1 \ ~ være den (n - r + 1)-dimensionale 

lineære mangfoldighed nn-r+1, som består af ~ og de punkter. hvis 

polar er nn-1. Dette ses således: Idet alle punkter i nn-r+1 er 

konjugeret til hvert punkt i nn-1, er nn-r+1 indeholdt i polarer-

nes fællesmængde. Omvendt, et punkt, som tilhører alle pOlarerne, 

er konjugeret til alle punkter i nn-1 og må derfor enten tilhøre 

n-1 
~ eller have n som polar. 

I det følgende gives en oversigt over de singulære polarite-

ter i tilfældene n = 1, 2 og 3. 

n = 1, r = 1. Den singulære mangfoldighed ~ består her af et 
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punkt på den projektive linie rr1• Idet der til punkterne på 

rr1 \ ~ svarer hyperplaner,. her altså punkter, som indeholder~, er 

den singulære polaritet den konstante afbildning, der til hvert 

punkt af rr1 \ ~ lader svare~. I betragtning af, at enhver ikke

udartet polaritet på rr1 er en involutorisk projektivitet, kort en 

involution, kaldes en udartet projektivitet på den projektive 

linie en udartet eller singulær involution, skønt den ikke har 

meget tilfælles med en involutorisk afbildning. 

n = 2, r = 1. Den singulære mangfoldighed ~ er en linie i den 

projektive plan rr2~ Den singulære polaritet er den konstante afbild

ning, der til hvert punkt i rr
2 \ ~ lader svare linien ~. 

n = 2, r = 2. Den singulære mangfoldighed ~ er et punkt i 

den projektive plan rr 2• Til hvert punkt i rr 2 \ ~ svarer ved den 

singulære polaritet en linie gennem~. Til punkter på en linie 

gennem ~ svarer samme linie. Afbildningen kan fortolkes som en 

involutorisk projektivitet, en (regulær) involution, i liniebund-

tet med toppunkt ~. 

n = 3, r = 1. Den singulære mangfoldighed ~ er en plan i det 

projektive rum rr3. Den singulære polaritet er den konstante afbild

ning, der til hvert punkt i rr 3 \ ~ lader svare planen ~. 

n = 3, r = 2. Den singulære mangfoldighed ~ er en linie i det 

projektive rum rr3. Til hvert punkt i rr3 \ ~ svarer ved den singu-

lære polaritet en plan gennem~. Til punkter i en plan gennem ~ 

svarer samme plan. Afbildningen kan fortolkes som (regulær) invo

lution i planbundtet med aksen ~. 

n = 3, r = 3. Den singulære mangfoldighed ~ er et punkt i 

rummet rr 3• Til hvert punkt i rr3 \ ~ svarer en plan gennem ~. Til 

punkter på en linie gennem~svarer samme plan. Afbildningen kan 
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fortolkes som en regulær polaritet i knippet med toppunkt ~. (En 

sådan svarer ved dualitetsprincippet for rummet til en regulær 

pOlaritet i en plan.) 

I mOdsætning til de regulære polariteter er de singulære 

ikke selvduale. Ved en udartet symmetrisk bilinearform B* i 

V::'l bes temmes en afbildning n+1 
,h *. n \ '" * nn 'f .n* LJ ~ , 

~* er den lineære hyper
planmangfolqighed, 

hvor den §Jngulære hyperplanmangfoldighed der svarer til nul-

rummet NB~I i V~+1 for formen B*. Betegner r, hvor O < r < n + 1, 

formens rang, har ~* dimensionen n - r og består følgelig af 

hyperplanerne gennem en (~-1)-dimensional lineær mangfoldighed 

n * n. Ved tJi* afbildes n* \ ~ , altså mængden af hyperplaner, som 

ikke indeholder n, på en (r - 1)-dimensional lineær mangfoldig

hed, nemlig n, idet hvert billedpunkt må ligge i alle hyperpla-

~J n * ner tilhØrende ~ • Hyperplaner tilhØrende n \ ~ har samme 
* 

bille~punkt, hvis og kun hvis de skærer n i samme (r·- 2)-dimen-

sionale lineære mangfoldighed (tilhører samme (n - r + 1)-dimen

sionale lineære hyperplanmangfoldighed i ~*). Heraf fremgår, at 

tJi* bestemmer en bijektiv afbildning tJi*o af mængden n* af [de 

(r - 2)-dimensionale] hyperplaner i n på mængden af punkter i n. 

* Denne afbildning tJi *o:n ~ fl. er en regulær polari tet. Dette 

ses således: I et koordinatsystem, hvis grundpunkter Eo ,E1 "00' 

Er - 1 ligger i n, vil de (n - 1)-dimensionale sider E~, E;+1"'" 

o', '* * E'" af fundamen talsimplexet tilhØre ~ • Bilinearformen B , der n 

bestemmer tJi*, vil da reduceres til 
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idet 

* *(. *) bl.' J' == B e" e, == O, -l. -J 

III, 4, 6 

i,j '= r, •• _,n, 

* * * * * hvor ~i og ~j er repræsentanter for Ei og Ej' Da' rg'B ; r, er 

B* tl.'l det a~ * * * res trik ti onen af J. eo l e1 ' ••• , e 1 ud spænd te r-dimen-- - -r-

sionale vektorrum en regulær bilinearform i dette. Hyperplaner 

i ITn tilhØrende ~. har koordinats@t af formen (O",.,0,Ur~.' •• ,un)'" 

og foren hyperplan i ITn \ ~* med koordinatsættet (Uo,~,.,Un) 

er (u , ••• , u 1) e t koordina ts@t for dens sni t me d il med hensyn o r-

til hyperplankoordinatsystemet med fundamentalsimplexet 

(E:;:, ••• ,E~;' 1)' Heraf sluttes, a t d en mavnte restriktion af B* o r-
bes temmer afbildningen'/' , og denne er følgelig en regulær 

'1'*0 

polaritet, som påståeto 

Det bemærkes, at den ovenfor omtalte afbildning Øo af mæng

den af (n - r + 1)-dimensionalc lineære mangfoldigheder gennem 

~ på mængden af hyperplaner gennem ~ ved dualiteten i ITn svarer 

til en afbildning'/, af den betragtede arto Man kan der for-
'1'*0 

tolke Øo som en polaritet i det (r - 1)-dimensionale projektive 

rum, der udgØres af de (n - r + 1)-dimensionale lineære mang

foldigheder gennem ~. (Jfr. ovenstående beskrivelse af de sin

gulc:are polari teter i tilfældene n = 1, 2 og 3.) 

En afbildning ø. af den betragtede art kaldes i det fØl

gende en singulær *-polari tete Det til en hyperplan i IT~ \ ~~i: 

sVClrende punkt kaldes hyperplanens pol. En hyperplan i ~. har 

ikke nogen pol. Et punkt har ikke nogen entydig bestemt polar; 

hvis det ligger i il, har det uendelig mange og ellers slet ingen. 

To hyperplaner siges at være konjugerede, hvis de har repræsen

tanter u* og y"*, for hvilke B~;'(~\'y*) = O. To hyperplaner, 

hvoraf mindst en tilhØrer ~* (indeholder il), er konjugerede. 
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* To hyperplaner uden for ~ er konjugerede, hvis og kun hvis 

hver af dem går gennem den andens pol. En hyperplans pol er 

fællespunktet for de konjugerede hyperplaner. 

Der findes følgende typer af singulære *-polariteter i 

tilf@ldet n = 3. 

n = 3, r = 1. Den singulC:Jre planmangfoldighed Z* har dimen-

sionen 2, er altså et planknippe, hvis toppunkt er n. Den singu-

I~Jre ~::-polari tet er den kon.stante afbildning, der t il hver plan, 

som ilelee går gennem n lader svare punktet n. 

n = 3, r = 2. Den singulure planmangfoldighed Z* har dimen-

sioncn 1, er altså et planbundt, hvis akse er n. Til hver plan, 

som ikke indeholder n, svarer ved den singulære *-polaritet et 

punkt på n. Planer, som skærer n i samme punkt, har samme bil

ledpunkt. Der bestemmes altså en afbildning, nemlig en regulær 

involution, af linien n på sig selv. 

n = 3, r = 3. Den singulære planmangfoldighed har dimensio-
, . . 

nen O, består altså af en plan, som tllllge er n. Til hver fra 

denne forskellig plan svarer ved den singulære *-polaritet et 

PUl~ct i n. Planer, som skærer n i samme linie, har samme billed

punkt. Der bestemmes en afbildning Ih af mængden .Il* linier i 
'1'*0 

n ind i mængden af punkter i n, og denne afbildning er en regu-

lær polaritet i n. 

Lad der være givet e n polari tet tjJ i nn. Et n-dimensional t 

simplex (Ao ,A1 , ••• ,An ) i nn siges at være selvpolært eller et 

lLol~~§impl~~ for tjJ, hvis dets hjørner er parvis konjugerede. 

Dette or ensbetydende med, at hvert hjørne, som ikke tilhØrer 

den (eventuelle) singulære mangfoldighed ~, har sin modstående 
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side til polar. Ved singulære *-polariteter må den sidste 

karakterisering erstattes med den dualistisk tilsvarende: Hver 

(n - 1)-dimensional side, som ikke tilhØrer den singulQre hyper-

* planmangfoldighed ~ , har sit modstående hjØrne til pol. Ved 

regulDre polariteter kommer de to krav ud på et. 

Eksis tensen af polarsimpIer for en polari te t bes temt ved 

en bilinearform B i Vn+1 er ensbetydende med eksistensen af 

baser for Vn +1 , hvis vektorer er parvis konjugerede. Sætningen 

herom frqpJ'den former sig i projektivgeometrisk fortolkning så

ledes: 

For enhver polaritet af rang r > O i nn fiQdes der polar-
11 

!timplexer, og hvert af disse har for r < n + 1 netoR n - r af 

hjØrnerne beliggende i polaritetens singulære mangfoldighed ~. 

Bevis: Man vælger et punkt Ao således, at der for en repræ

sentant a gælder B(a ,a ) + O. Dette er muligt, idet r > O. -o -o -o 

Hvis polaren A~ til Ao er den singulære mangfoldighed ~, hvilket 

ind tr[3f'fer, hvi s og kun hvis r == 1, skal de øvrige hjØrner ligge 

:;' i A; = ~. Vælges vilkårligt n lineært uafhængige punkter 

A1 ' 
o • • .An l' Ao*' fa" s e t ,.' , polarsimplex (A ,A , ••• ,A ). Er Ao' ikke 

o 1 n 

Z, altså r > 1, findes der i Ao* et punkt A1 med en repræsentant 
'L 

~1' for hvilken B(~1'~1) '4 o. Polaren A~ skærer da A~ i en 

(n - 2)-dimensional lineær mangfoldighed A~ n A~. Hvis denne er 

~, hvilket indtræffer, hvis og kun hvis r == 2, skal og kan de 

Øvrige hjØrner vælges i A~ n A~~., == ~. Er A~ n A~ forskellig fra 

.. '.. * 
~, altså r > 2, vælges A2 i A; n A1 således, at der for en re-

prQscntant ~2 gælder B(a2'~2) 4 o. Det næste hjØrne A3 skal vælges 
.'. .'. * 

i A; n Ai n A2 og så fremdeles. 

Ved singulære *-projektiviteter erstattes ovenstående ud-

sagn med det dualistisk tilsvarende. 
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Lad der være givet en polaritet ~ i TIn bestemt ved en bi

linearform B. Som fundamentalsimplex (E ,E1 , ••• ,E ) for et ko-o n 

ordinatsystem i TIn vælges et polarsimplex. Repræsentanter 

e ,e1 , ••• ,e for hjørnerne danner altså en basis for V bestå--o - -n n+1 

ende af vektorer, der er parvis konjugede med hensyn til B. For 

elementerne b .. i den til B hØrende matrix ~ haves lJ 

b .. B(e. ,e.) [~ O for i = O, ••• ,r - 1 , = II -l -l O for i r, ••• ,n ~!'1 = tV',1 i.' 

b ij = B(e. ,e.) = -l -J O for i 4 j , 

dvs. B er en diagonalmatrix af formen 

B = di ag (b , ••• ,b 1 1 ,O, ••• ,O ), 
00 1'- ,r-

hvor de fØrste r elementer er forskellige fra O. 

~r TIn et komplekst projektivt rum, findes der tal 

Øi E L~ i = O, •.. ,r - 1, sålGdes at Øi2bii = 1. Ved koordinat

transforma tionen 

" xi = Øixi for· i = O, ••• , r - 1, 
"-

x. = xi l 

opnås, at bilinearformens matrix bliver 

di ag (1 , ••• ,1 ,O, ••• ,0) 

med 1 på de fØrste r pladser. Ved denne koordinattransformation 

bevares fundamentalsimplexet og punktet med koordinats@ttet 

(øo "",Ør _1 ,1, ••• ,1) indfØres som nyt enhedspunkt. Vi har altså: 

1il hver polaritet af rang r, 1 ~ r ~ n + 1, i det k9mplekse 

n-dimep.§..ionale projektive ~ TIn findes et pUnktkoordinatsystem, 

§åledes at polariteten med hensyn til dette bestemmes ved 

xoyo + x1Y1 + ••• + xr - 1Yr-1 = O. 

POl' singulære *-polariteter træder i stedet for dette det 

dualistisk tilsvarende udsagn. 



III, 4, 10 

n 
Er n et reelt projektivt rum, ~~ttes Øi = 

q ~ "«" 

-1 lb .. I "2. Lad p 
J.J. 

være antallet af' pos i ti ve og q =,/n,I'''t'\f\W' antallet af' negative 

blandt tallene bii , hvorved p = O eller q = O ikke er udelukket. 

Dot kan antages, a t p ~ q, idet bilinearf'ormen B, om f'ornødent, 

kan erstattes med -B, uden at den tilhØrende polaritet ændres~ 

Med andre ord, hver polaritet kan bestemmes ved en bilinearf'orm, 

hvis positivitetsindex er større end eller lig med dens negati-

vitetsindex. Endvidere kan f'undamentalpunkterne nummereres 

således, at b o, ••• ,b 1 1 er positive. Ved den til ovenstå-o p- ,p-

onde analoge koordinattransformation opnås, at bilinearf'ormens 

matrix bliver 

diag (1 , • o • ,1 ,-1 , ••• , -1 ,O, ••• , O ) 

med 1 på de f'ørste p og -1 på de næste q = r - p pladser. 

Til hver pOlaritet,af ragg r, 1 ~ r ~ n + 1, i det reelle 

n-~imensionale projektive rum nn findes et Eunktkoordina~system, 

så~~s at rolariteten med hensyn til dette bestemmes ved 

+ • o • + x y - x y -p-i p-i p p 

hv?r tr ~ p ~ r. 

. . . - x 1 Y 1 = O, r- r-

If'ølge Sylvesters sætning er tallet p det samme for alle 

koordinatsystemer med denne egenskab. 

For singulære *-polariteter skal udsagnet erstattes med det 

dualistisk tilsvarende. 

To polariteter ~ og X i et projektivt rum siges at være 

QrojG~tiv-ækvivalente, hvis der f'indos en kollineation ~:nn ~ 

nn, ~*:n~ ~ n:, f'or hvilken ~*o~ = Xo~. Dette betyder, at der 

ved lcollinea tionen afbildes hvert par bestående af et punkt og 

dettes polar ved ~ på et par bestående af' et punkt og dettes 

polar ved X. Med andre ord, f'or hvert punkt X E nn, f'or hvilket 
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ø(x) ~r definer0t, skal X(~(X)) være defineret, og der skal 

g&llde 

Dette indebærer specielt, at ø og X har samme rang, idet ~ må 

afbilde den singulære mangfoldighed for ø på den singul[ore mang

foldighed for X. 

Er ~, ~ og C ma tricer, der med hensyn til e t valgt koordi

natsystem hØrer til henholdsvis ~, ø og X, vil ~t-1 hØre til ~*' 

og betingelsen for projektiv-ækvivalens af ø og X går ud på, at 

der findes et p E L, P + O, således at ~~ = p~t-1~, altså 

C = A,-1 BA-1. 
p= == 

For bilinearformer B og C, der bestemmer henholdsvis ø og X be-

tyder dette~ at C er lineær-ækvivalent med en bilinearform, der 

er proportional med B. Idet matrixligningen viser, at rg Q = 

rg ~, fremgår heraf påny, at projektiv-ækvivalente polariteter 

har samme rang. 

I det komplekse tilfælde gælder også det omvendte, idet 

to kompl8kse symmetriske bilinearformer i samme vektorrum og af 

samme rang er lineær-ækvivalente. Vi har altså: 

~2 polariteter i et komplekst projektivt rum er Erojektiv-

~~vivalente, hvis og kun hvis de har samme rang. 

I det reelle tilfælde gælder, at bilinearformen med matri-
-t -1 

cen A'~~ har samme positivitetsindex og samme negCj.tivitets-

index som bilinearformen B med matricen B. Idet p kan V&lre nega-

tiv, fØlger heraf for bilinearformen C med matricen Q~ at 

lind+C - ind_Cl = lind+B - ind_BI. 

Dette sammen med rg C = rg B er imidlertid også tilstrækkeligt 

for projektiv-ækvivalens af ø og X; thi det medfØrer, at enten 
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C eller -C er lineær-ækvivalent med B. Vi har altså: 

To polariteter i et reelt projektivt rum er projektiv-~. 

valente, hvis og kun hvis bilinearformer g som bestemmer dem, h~ 

samme rang 2g s~illille absolutte differens mellem positivitets- og 

De~attyitetsindex. 

Såvel i det komplekse som i det reelle tilfælde er hver 

ækvi valensklasse af polari te ter reprDsenteret ved ne top Em af 

de ovenfor angivne normalformer for tilhØrende bilinearformer. 

Tilsvarende sætninger gælder for polariteter bestemt ved 

bilinvarformcr i V~+1~ specielt altså for singulære *-polariteter. 

V8c1 den til en polari tet (/J :rrn -~ rI! hØrende mtnktkvadrik Kø 
for stås m8Jngc1en af de ved ø selvkonjugerede punkter. Er B en 

bilinoarform i Vn+1 , som bestemmer ø, er punktkvadrikken mængden 

af puructer, hvis repræsentanter x tilfredsstiller 

Den svarer altså til en keglekvadrik i vektorrummet Vn+1 • 

Ved c1en til en polaritet ø ... :TI ... ~ TIn (specielt en singulær' .,. ' .. 
~~-polari tet) hØrende hyPGrplankvadrik Kø* forstås mængden af de 

* ved ø ... selvkonjugerede hyperplaner o Er B en bilinearform i 
'j' 

,'o 

V'" l' som bestemmer ø ~ er hyperplankvadrikken mængden af hypern+ 
." 

planer, hvis repræsentanter .:!d,j, tilfredsstiller 

B(u*,u*) = O. 

En punkt- eller hyperplankvadrik kaldes regulær (ikke-ud

~_t~~) eller singulær (Udartet), Gfter som polariteten, som den 

hØrer til, er regulær eller singulær. Regulære kvadrikker i 

reelle projektive rum kan være tomme. 
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Øvelser til kap. III, § 4. 

1. I den reelle projektive plan er givet et koordinatsystem 

(Eo ,E1 ,E2 jE). Vis, at den ved 

u = 2 x - x o o 2 

- x 
o 

givne korrellation ~ er en polaritet, og opskriv en ligning 

for det tilhØrende keglesnit K. På linien E*(1,1,1) vælges 

koordinatsystemet Fo (1,-1,0), F1 (0,-1,1), F (1,-2,1). 

Find en matrixfremstilling for den af ~ inducerede polari-
o ;t;.; 

tet ep pa E • 

Vis, at ep er en hyperbolsk projektivitet, og bestem dens 

fixpuru{ter Pi og P2 • 

Vis, a t P1 og P2 ligger på K. 

Find koordinatsæt for tangenterne til K i P1 og i P2 og for 

disse liniers skæringspunkt P • o 

Find endelig en ligning for K i koordinatsystemet 

2. Lad K være et ikke udartet keglesnit i den reelle projektive 

plan, og lad B Ej: K og C Ej: K konjugerede punkter med hensyn 

til K. En linie gennem C skærer i P og Q. Linierne PB og 

.~B skærer yderli.gere IC i R, henholdsvis S. Vis, a t C ,R og S 

ligger på linie. 

3. på et ikke udartet keglesnit K i den reelle projektive plan 

ligger 6 punkter A,B,C, A' ,B r ,C' således, at linierne 

Ail',BB' og CC' går gennem et punkt o. Vis, at skærings-

punkterne mellem linierne AB og A 'B', AC og A' C', samt 
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BC og B'C' ligger på polaren tilO. 

4. I et ikke udartet keglesni t K i den reelle projektive plan 

er indskrevet en trekant ABC. Trekartten AfB'C' er bestemt ved, 

at linien A'B' er tangenten til K i C, B'C' tangenten i A og 

A'C' tangenten i B. Vis, at linierne AA' ~ BB' og CC' går gen-

nem samme punkt. 

S. I den reelle projektive plan er givet et koordinatsystem 

(Eo lIE1 ,E2;E) o Find en ligning for læ glesni ttet ~ som går gen

nem punkterne (1,0,1), (0,1,1) og (0,-1,1) og tangerer lini-

6. I den reelle projektive plan er givet et koordinatsystem 

(Eo ,E1 ,E2;E). Hvad kan man sige om punkt- og linieligningerne 

for de lceglesni t, som går gennem fundamental trekantens 

hjØrner? Det samme spørgsmål for de keglesnit, som tangerer 

fundamental trekant ens sider. 

7, I den euklidiske plan er givet to ikke parallelle linier 

a1 og a 2 samt tre punkter A3 ,A
4

,A
S

' som ikke ligger på samme 

linie, og således, at ikke nogen af deres forbindelseslinier 

er parallelle med a1 eller a 2 " Der findes da en hyperbel, som 

går gennem de givne puructer, og hvis asymptoter er parallelle 

med a1 og a 2 0 Konstruer hyperblens andet skæringspunkt med 

en vilkårligt given linie gennem AS' 

8. på et ikke-udartet keglesnit K i den reelle projektive plan 

er givet S punkter A1 ,A2 ,A3 ,A4 ,AS" Vis, at idet P betegner 

sk@ringspunktet mellem A1A2 og A4AS og Q skæringspunktet 

A
1
A

S 
og A2A

3
, vil PQ skære A

3
A

4 
i et punkt på tangenten til 
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IC i puilktet A1 • 

9. I den euklidiske plan er givet fire punkter A1 ,A2 ,A3,A4 hvor

af ikke tre ligger på ret linie samt en ret linie a5~ som 

il{lte er parallel med nogen af pUnkternes forbindelseslinie • 

Der findes da Em parabel, som går gennem d e gi vne punkter, og 

hvis akse er parallel med a
5

• Konstruer skæringspunktet mel-

18m parablen og en vilkårlig linie parallel med a
5

• Konstruer 

endvidere parablens tangent i Ai • 

10. I den euklidiske plan er givet fem linier a1,a2,a3,a4,a5 

hvoraf ikke tre går gennem samme punkt. Der findes da en 

ellipse, sorn har alle fem linier som tangenter. Konstruer 

rØringspunktet p for tangenten a
5

" Konstruer den anden 

/ 
et o o 

tangent ti l ellipsen gennem vilkarligt punkt Q pa a 5 • 
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I. Kurv.~r i _e.E- o..r_~~t_J2J-~!l ... 

Om parameterfremstillingen ~ = ~(t), hvor t gennem-

1\60er et åbent interval, for en kurve i en orienteret plan for

uds~ttes, at ~(t) tilhØrer klassen C2 , og at i(t) + O for t i 

intervallet. Lied buelængden s, regnet fra et vilkårligt valgt 

pun~t på kurven, som parameter gælder da l~'(s)l = 1. Et ledsa

g~nde koordinatsystem (Y1'Y2)' hvor Y1 = ~I, defineres her for 

hvert kurvepunl{t ved at v21ge v" som den normalenhedsvektor til 
-L 

kurven, som ligger i planen og for hvilken den ved vektorparret 

(Ii 'Y2) bestemte orientering stemmer overens med planens. Idet 

x / • X I = 1 medfØrer E'. 2S,'; = O, er Xii proportional med .Y2' Man kan 

al'c'så sEJtte 2ft! .= Y~ = KY..
2

, hvor K er en kontinuert reel funl{tion 

af s, hvis værdi i s kaldes kurvens krumnin~ i det pågældende 
o 

punlct. At K(S ) > O « O), betyder, at tangentvektoren vi drejer o -

i planens positive (negative) omlØbsretning, når s passerer s 
o 

voksende. (Til sammenligning mindes om, at en rumkurves krumning 

defineres ved K :::: IKill ~ O og hovednormalvektoren v
2 

kun for de 

kurvepunkter, for hvilke K = IdS'; l > O, og da ved Y2 = X·'/K. ) 

Frenets formler bliver her 

v' -1 
:::: 

i -KV V2 
:::: 

-1 

~~rmelt fremgår de altså af ffrenets formler for en rumkurve ved 

at s: ... nte '7; :::: O. De kan dog iklce udledes på denne måde, idet /<; og 

v
2 

her er defineret anderledes.) Den fØrste er identisk med 

definitionsligningen for krumningen. Den anden fås (som ved rum-

kurVer) ved at benytte, at .Y2·Y2 = 1 og ~.Y2 = O medfØrer 

~~.Y2 = O og ~~·Y2 + .Yi °Y2 :::: O. Den fØrste af disse l:gninger si

ger, at Y2 er ortogonal til Y2' altså proportional med Vi' og af 
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den anden fås, at proportionalitc::tsfaktoren er -Ko 

};led E.o ,.9.1 ,.9.2 bo tegnes henholdsvis s tedvljktoren ~(O), 

ts.ng.:mtvektoren ".:1 (O) og normalvektoren 2 2 (0) for det til s = ø 

svareDde kurvepunkt. Idet v1 = v ... (s) tilhØrer klassen c1
, findes 

- -I 

(ler en kontinuert funktion @ ~ silledes a t (8) (8) for hvert s i defi-

nitionsintervallet for :lf.~s) er et (fortegnsbestemt) måltal for 

vinlclc:m fra.2.1 til Y1 (argumentvaria tion). Den l{aldes kurvens 

.!~,-ng~e,ntciFejDi.Qg ud fra det til s = O svarende punkt. Der gælder 

1.1 = 9.1 cos e + 9.2sin @!, 

2:2 = -.Q.1 sin @ + .9.2COS e,. 

Af den fØrste ligning kan sluttes, at 8(s) tilhØrer klassen C1 • 

Man har nemlig 

og da hvert s i intervallet har en omegn, hvor IX1°.2.1 I < 1 eller 

IX1oQ21 < 1, gælder i en sådan omegn 

e = Arccos(y.1.E.1) + konst. eller Arcsin(Y1 0 .9.2) + konst., 

hvoraf påstanden aflæses. Ved difrerentiation af udtrykket for ~1 ~8 

Vi ( = e X2 ' ---1 

altså 

@' = K, 

@(s) = rs 
K (a- ) der_ 

J o 

Integration af udtrykket for !' = Y1 giver 

(.:,;, ) ,,( s) = '"o + ~ /: co s ® (a-) do- + '"2 J: sin ® (a-) da-. 

Dette giser, at kurven er fuldstændig bestemt ved c , c c og -o --1 '-2 

funktionen K(S). Der findes altså hØjst en kurve, hvis krumning 

er en given kcntinuert funktion K(S), som går gennem et givet 

punkt c , og hvis ledsagende koordinatsystem i dette punkt er et 
-o 
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givet ortonormalt vektorpar (~1 '~2)' Ved krumningen som funk

tion af bue længden er kurven bestemt på nær egentlige flytninger. 

På den anden side eksisterer der til en given vektor c , -o 

et givet ortonormalt par (.9.1'~2) og en given kontinuert funktion 

I<:(s) en kurve med de nævnte egenskaber. Defineres nemlig @)(s) 

ved (~,.), vil (,}.>;:) være en .Qarameterfremstilling for en kurve, 

der opfylder kravene, hvilket ses således~ Det er klart, at 

~(O) = ~o' at ~ tilhører klassen C
1

, og at 

X I (s) = .9.
1 

cos @ (s) + S2sin @ (s) 

er en enhedsvektor, altså nt s er buelængde og x' = ~1 • 
Endvidere 

1.2(s) = -Si sin @. (s) + E.
2 

c o s ® ( s ) 

som iipositivli normalvel{tor til Y1' Idet €l(O) = O ifØlge (,;: L 

fås Y1(O) = ~1' Y2(O) = ~2' Da 8(S) tilhØrer klassen c1
, gælder 

det samme om ~'(S) = Y1 (s), dvs. ~(s) tilhØrer klassen C2 • En

delig fås 

v' = (-c sin e + c cos e)@' = e'v, -1 -1 -2 -2 

hvoraf ses, at el = I<: er kurvens krumning. 

For et fast s i definitionsintervallet for ~ og alle reel-

le tal 6s, for hvilke s + 6s også tilhØrer definitionsinterval-

let sættes 

x(s + 6S) - E(s) = Xi (shs + tKV2(S)(6S)2 + ~(S,6S)(6S)2 ~ 
2 

Idet ~(s) tilhØrer klassen C , fØlger af Taylors formel, at 

§.. (8 ,6S) ~ O for 6s ""* O. For simpelheds skyld sl{ri ves 

Y1' Y2' KJ §..C~~~ i stedet for Y1(s), Y2(s), K(S), ~(s,6s). Det 

forudsottes, at K t O. For tilstrækkelig små 16s1 er da IE(6S)! 

< il/c I J og kurvepunktet E( s + 6S) vil ligge uden for kurvetangen

tcn i ,2f (s). Der findes da Em cirkel J som tangerer kurven i 2f (s) 

og går gennem ~(s + 6s) o Denne cirkels centrum ligger på kur-

venormalen og har altså en stedvektor, der kan skrives 
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&(6..s) = A(S) + P (6.. s )Y..2 , 

hvor Ip(6..s)\ er cirklens radius. Idet 

I~ (6.. s) - 2S (s + 6.. s ) I = I ~ C0, s) - ~ ( s ) I , 

fås 

(~(s + 6..s) - ~(s) - P(6..s)Y2)2 = (p(6..s))2 9 

2 2 2 2 
+tKy"2(6..s) + ~(6..s)(6..s) - P(6..s):Y:2) = (p(6..s)) • 

Med benyttelse af 

(Y16..S + ~1C~2(6..s)2 + f.(6..S)(6..s)2)2 = (6..s)2 + b1 (6..s)(6..s )2, 

hvor- ~"1 (2,8) ~ Q for 6..s ~ 09 kan dette skrives 

(6..s)2 - Kp (6..s) (6..s)2 + ~2(6..s)(6..s)2 = 0 9 

hvor f.2 (6..s) ~ Q for 6..s ~ 0 0 r'or 6.. s f ° fås efter di vi sion med 

(~s)2 og med K, at P (6.. ) == 1/K + (1/K)§.2(6..s),_hvilket 

p (6..s) ~ 1/Kvfor 6..S ~ ° o Den betragtede cirkel 

konvergerer altså mod cirklen med centrum !i;.*(s) = 

],S(s) + (1/K(S))Y2(s) og radius 1/I,ds)l. Denne sidste cirkel 

kaldes kurvens krumningscirk~ og dens centrum kurvens krum-

nlnH§.gentrum, i det til s svarende punkt. 

For hver del af kurven 2S( s) 9 hvor Id s) + 0, er 

!i;.~' ( s) = 1i ( s) + (1/ K ( S ) ) Y2 ( s ) 

en par~met~rfremstilling for en kurvd 9 der kaldes den til den 

gi vne kurve hØrende ~. Hvis ~(s) tilhører klassen CLJ
. og 

Ki(S) f 0, tilhØrer x*(s) k1assen c2 , og der gælder ifØlge 1::'renets 

:~lnden formel 

!Lx~' = v L(-L) =1= O. 
ds~ -2ds K 

(Jfr. hertil opgave 1.9 i lærebogen.) 
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II. Omudf9jldelige flader. 

Beviserne for sætningerne 3.1 og 3.2 i lærebogen (side 31) 

kdn ~Øres således: 

Sætning 3.1; NØdvendig og t.ilstrækkelig for, at en retlinet 

flade 

,1 2) ( .. ) 2 ( 1) 
x~u ,u = y u.. + u z u , - .... - I~I = 1, 

har samme tangentplan i punkterne på den til paramctervcardien 

u
1 

svarende frembringer, er, at der for denne værdi u
1 

gælder 

dvs. at vektorerne li ,E!,~t er lineært afhængige. (Her er diffe

rentiation med hensyn til u
1 

angivet ved'.) 

1 2 
Tangentplanen i punktet ~(u ,u ) udspændes af vektorerne 

y- f + U2~, og ~. Er ~I ,~I,~ lineært afhængige, altså paralelle 

2 2 
med samme plan, er y' + li ~i og z for hver værdi af li også 

p2ralelle med denne plan. Dette viser tilstrækkeligheden. Har 

1 2 1 2 2 2 
fladen i punlcterne ,2S( u ,u ) og 2f( li ,v ), hvor v + u , den sam-

me t&ng<:;ll tp lan, må 
2 

IT i + V Z l være en linearl\:ombination cd' 
t'_ 

2 
if.:! + U z' og A.: 

2 2 
~' + V Zi = ~(XI + U ~') + ~~, 

altså 

Dette er en egentlig lineær relation mellem Vi z z'· thi for u- ,~,_ , 

~ + 1 er koefficienten til ~i og for ~ = 1 koefficienten til z' 

forskellig fra O. Dermed er nØdvendigheden bevist. 

8ætning 3.2. bn retlinet flade 5 for hvilken [Xl ,~,~'J = O 

for alle u
1 

i det pågældende interval, er (under visse yderlige-

re forUdsætninger) en cylinderflade, en del af en kegleflade el-

ler en del af tangentfladen for en rumkurve. 
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Hvis z' = ° i interyallet, altså z konstant, er fladen 

en c:--linc1erflc.c.le. 

Den videre undersøgelse foretages under antagelsen, at ~' 

+ Q i hele intervallet. Idet ~' er ortogonal til A, medfØrer det-

te, at ~ og ~I er lineLJrt uafhængige. Ifølge forudBc:8tning må 

yi da VZ3re en linearlcombination af fl. og z i. Der findes altså 

funktioner f = f(u1 ) og g = g(u1 ), således at 

Y.. I = f ~ + g~'. 

Disse funktioner er entydig bestemte, og tilhØrer klassen C
1 

(endda C2 ); thi ved skalær multiplikation med ~ og ~I fås hen

holdsvis f = il. i • ~ og g, = Cl.. I • ~ i )/ Cz.. I • ~ I ) • 

Man søger at bestemme en funktion u 2 = v(u1 ) således, at 

~(u1) = ~(u1) + v(u1)~(u1) 

enten er konstant eller en Darameterfremstilling f'or en rum-

lcurve, hvis tangenter er frembringerne for den givne retlinede 

flade. Dette kommer ud på at forlange, at 

d 1 Xi = =--- x(u ) = ~I + viz + vz l = (f + Vl)~ + (g + V)~' -- du 1 ,-1 

er proportional med z. Tilstrækkelig (og nødvendig) herfor er, 

at g + v = 0, altså at der vælges 

( 
1 11· 

v u ) = -g~u ). 

I.=an har da 

X' = (f - I )z • . - g -

Hvis f - gi = O i hele intervallet, er ~(u1) en konstant 

velctor .s. og den givne flade en del af keglefladen med toppunlct 

c. og frembringerretningerne 
1 

~(u ). Fladens Darameterfremstilling 

kan slcri ve s 

~(U1 ,u2 ) = Q + (u
2 

+ g(u1 ))~(u1) 
1 1 2 2 1 eller efter parametertransformationen w = u , w = u + g(u ) 

~(w1 ,w2 ) = c + w2~(w1), 
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2 
hvor w =1= O, da de sædvanlige forudsætninger ilcke er opfyld t 

i toppuructct. (Her er ~(w1 ,w2 ) en ukorrekt skrivemåde for 
·112212 

~~u (w ,w )~u (w ,w)). 

Hvis f - g' + O i hele intervallet, kan fladens parameter

fremstilling skrives 

eller 

hvor 

~ ( u 1 ,u 2 ) = ti ( u 1 ) + _.~y.:--=...JLlli 1 ) _ - x I ( u 1 ) 
f(u1 ) _ gl(U1 ) ~ 

!f(W
1 ,W2 ) __ (1) 2 '( 1) _ xv"'! +w2S w, 

1 1 w = u , 

og cLette er en pc\.rc..meterfremstilling for tangentfladen for dspids

leanten" (g-ratlil1iel1) ~(vv1) • .ll'or vl = O fås denne. I dens punkter 

er a;x:/a\,!1 = az::/aw2
9 altså de SL0dvanlige forudsætninger 

fyldt. (r bogen er der i stedet for w1 ,w2 igen skrevet 

Til opgave 3.19 bemærkes følgende: 

ilcke op-

1 ~ u ,li .) 

Påstanden går ud på, at hver "enparametret skare" af pla

ner, som opfylder visse forudsætninger (som ikke er præciseret 

i opgaven), består af tangentplanerne til en udfoldelig flade. 

Med andre ord, der findes en udfoldelig flade, som I'indhylles" 

af planerne i den forstand, at hver af planerne rØrer fladen 

langs en frembringer. Her gives et bevis for det tilfælde, at 

de givne planer er tangentplanerne til en given flade i puruc-

terne på en given kurve på denne. Dette kommer ud på fØlgende: 

Til en given flade og en given kurve på denne findes en udfol-

delig flade, der tangerer den givne i kurvens punkter. Ved 

hjælp af dette resultat kan man give en simpel geometrisk for-

tOlkning af parallelforskydningen af vektorer langs kurven 
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(jfr. opgave 4.18, side 45). 

Lad ~(u1 ,u2 ) være en parameterfremstilling for en flade, 

som opfylder de sædvanlige forudsætninger. Endvidere tænkes gi

vet en kurve på fladen ved parameterfremstillingen u1 = u1 (t), 

u
2 = u 2 (t), hvor t gennemlØber et interval J. Stedvelctoren 

~(u1(t),u2(t)) for det til t svarende kurvepunkt betegnes kort 

~(t) og enhedsvelctoren på fladenormalen i dette punkt med .!!( t) • 

Tangentplanen i punktet har da en ligning af formen 

(1 ) N(t).(~ - ~(t)) = O, 

hvor ~ betegner stedvektoren til et variabelt punkt i planen. 

Der søges en af t afhængig enhedsvektor ~(t), således at den 

retlinede flade med parameterfremstillingen 

(2) ~(t,v) = ~(t) + v~(t) 

for hver værdi t € J rØrer planen (1) langs den til t svaren-

de frembringer. Dette kræver, at 

J1.Z! = O, J1. C~ I + V1!') = O, 

hvor' betegner differentiation med hensyn til t. Idet x' er ..,. 

tangentvektor til fladen og v kan antage mindst ~n fra O for

sl{(~llig værdi (fal\:tisk alle reelle værdier med hØjst ~n undta

gelse), reduceres den anden ligning til 

(4) N.z' = O. 

Ved differentiation af den fØrste ligning med hensyn til t fås 

(5) N.Z' + N'.z = O. 

Ligningerne (3) medfØrer altså 

N.z = o, J1'.~ = O. 

Omvendt, hvis z for t € J tilfredsstiller disse ligninger, gæl-

der (5), dermed (4) og, idet N.~' = O, også (3) for hvert v. 

Der betragtes nu to (ikke udtØmmende) tilfælde: 

1) N' = Q for alle t € J, altså li konstant langs den givne 
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kurve på fladen. Af N·~r = O'fås da ved integration N'~ = konst., 

hvilket viser, at kurven ~(t) ligger i en plan, og denne er tan

gentplan til den givne flade i alle kurvens punkter. Denne fæl

les tangentplan er da den søgte udfoldelige flade, hvilket stem

mer med, at ~(t) i det foreliggende tilfælde kun er underkastet 

betingelsen at være ortogonal til den konstante vektor N. 
2) N' f Q for alle t E J. Da N'oN = O, er N og N' lineært 

uafhængige og vektoren ~ entydig bestemt på nær fortegn som en

hedsvektor ortogonal til N og N'. Man kan sætte 

z = N X N' /1 N x Æ' I. 
Med denne vektor ~(t) er (2) en parameterfremstilling for en ud

foldelig flade af den forlangte art. Det fremgår af det sagte, 

at den er entydig bestemt. 

III. Lagranges multiplikatorregel. 

Lad il være en åben delmængde af t al rumme t Rn og f(~) = 

f(x
1

, ••• ,xn ) og g(~) = g(x
1

, ••• ,xn ) reelle funktioner, der er 

definerede og differentiable i il. Det forudsættes, at 

M = f~ I g(~) = OJ f ø. 
Multiplikatorreglen giver en nødvendig betingelse for, at "f i 

et punkt § E il har et lokalt minimum (maximum) under bibetingel-

sen g = O". Dermed menes, at der findes en omegn U af g, således 

at 

for ~ E U n M. 

:r/fed betegnelserne D. f, D. g for de partielle afledede af f 
l l 

og g med hensyn til x. gælder: 
l 

En nødvendig betingelse for, at f har et lokalt minimum 

eller maximum i punktet § E il under bibetingelsen g = O, er, at 
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Bevis: Antag, at rangen af denne matrix er 2. Da findes en 

regulær (2 x 2)-delmatrix, f*eks. den, der består af de to før

ste søjler. Ved (x1 ,x2 ) ~ (Y1'Y2)' hvor 

y 1 = f (x1 ' x2 ' a3, • • • , an)' 

Y2 = g(x1 ,x2 ,a3,···,an ) 

defineres en afbildning ~ af en omegn af (a
1

,a2 ) i R2 ind i R2 , 

ved hvilken 

~ (a1 ' a 2 ) = ( f (S!) , O) v 

Da funktionalmatricen ifølge antagelsen er regulær, vil enhver 

tilstrækkelig lille omegn V af (a
1

,a2 ) afbildes (enentydigt) ~ 

en omegn af (f(g),O). Dette medfører, at billedmængden ~(V) in

deholder et liniestykke 

fCY1 ,0) I f(g) - o < Y1 < f(g) + ol 
for et tilstrækkeligt lille o > O. Dette er imidlertid i strid 

med, at f(~) har et lokalt minimum eller maximum i a under bibe

tingeIsen g(~) = O. 

Hvis f(~) har et lokalt minimum eller maximum i a under bi

betingelsen, er altså de to rækker i ovenstående matrix lineært 

afhængige. Der findes følgelig et talpar (A
O

,A1 ) + (0,0), såle

des at 

A D.f(a) + A1D.g(a) = O, o l - l -
i=1, ••• ,n. 

Dermed har vi Lagranges multiplikatorregel: 

Hvis f(~) har et lokalt minimum eller maximum i a under bi

betingelsen g(~) = O, findes der "mul tiplikatorer ll A
O

' ~ 1 der 

ikke begge er O, således at differentialet d(Aof + A1g) af funk

tionen Aof(~) + A1g(~) er identisk O for ~ = g. 

Er dg ikke identisk O for x = a, kan A ikke være O, og for - - o 
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A- A /A1 f'ås d(f' + Ag) = ° f'or x == a. o--
På tilsvarende måde bevises:Har f'(~) et lokalt minimum eller 

maximum i a under m « n) bibetingelser g1(~) == 0, ••• , gm(!) 

== 0, f'indes der et talsæt (A ,A1, ••. ,A ) + (0,0, ..• ,0), således o m 

at 

f'or x == ~. 

Er dg
1

, ••. ,dgm lineært uaf'hængige, kan man vælge Ao == 1. 

I bogen (side 46) anvendes ovenstående på 

i j i j o Da Lijf f /gijf f pa grund af' homogeniteten antager de samme 

værdier i mængden af' punkter (f1 ,f2 ) t (0,0) som Lijfifj under 

bib~tingelsen gijfifj = 1, kan man her undvære mUltiplikator

reglen og i stedet f'or opstille den nØdvendige betingelse f'or 

10kQlt minimum eller maximum af' ovenstående kvotient uden bibe-

tingeIser. 
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Øvelser i differentialgeometri. 

1. I et sædvanligt retvinklet koordinatsystem i planen betrag~ 

tes kurven (kædelinie) givet ved 

X
1 = t 

cosh 1 
- = < t < = 

x
2 = a a 

hvor a er en positiv konstant. 

Find buelængden s som funktion af t regnet ud fra punktet 

(O,a) og opskriv kurvens naturlige parameterfremstilling. 

Find krumningen som funktion af buelængden og vis, at et-

hvert kurvepunkt halverer liniestykket mellem krumningscen

tret og normalens skæringspunkt med x
1
-aksen. 

Kædelinien afvikles ud fra punktet (O,a), hvorved en kurve, 

tractricen, fremkommer. Find krumningen som funktion af bue-

længden for tractricen. Vis, at enhver tangent til denne af-

skærer et liniestykke af længden a mellem røringspunktet og 

x 1-aksen. 

2. En plan kurve, den logaritmiske spiral, er i plane polære 

koordinater (r,v) givet ved 

bv 
r = a·e - = < v < =, 

hvor a og b er positive konstanter. 

Find kurvens parameterfremstilling i retvinklede koordinater 

med v som parameter, og vis at kurvens tangent danner en 

konstant vinkel med radiusvektor. 

Find buelængden s regnet ud fra (a,O) som funktion af v. 

Find krumningen som funktion af s, og bestem krumningscirk-

len for kurven i (a,O). 

Vis, at krumningscentret for et vilkårligt kurvepunkt er 

skæringspunktet mellem kurvens normal og den vinkelrette 
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på radiusvektor i begyndelsespunktet, og vis herved at kur-

vens evolut er ligedannet med den selv. 

3. En cirkel med radius a ruller i planen på en ret linie l. 

Et på cirkelperiferien fast punkt vil da beskrive en plan 

kurve, den almindelige cykloi~. Find en parameterfremstil

ling for cykloiden, idet l vælges som x 1-akse, x 2-aksen, så 

(0,0) bliver et kurve punkt , og drejningsvinklen t for den 

rullende cirkel bruges som parameter. 

Vis, at cykloiden bliver en differentiabel kurve på nær i 

punkterne på x1-aksen. Find buelængden regnet ud fra (0,0) 

og krumningen som funktioner af t. 

Vis, at liniestykket mellem kurvepunkt og krumningscentret 

halveres af normalens skæringspunkt med x 1-aksen, og at det

te punkt netop er røringspunktet for den rullende cirkel i 

den stilling, som svarer til det pågældende kurvepunkt. 

Vis, at cykloidens evolut bliver en ny cykloide kongruent 

med den givne. 

~ 

4. Lad OA = §(~), ° ~ ~ ~ A, være den naturlige parameterfremstil-

ling for en tre gange differentiabel kurve på kuglen med cen-

trum Q og radius 1. Vis, at den ved 

t 

OP = I ( t) = ! ~ (~ ) d~, ° < t ~ A, 
o 

givne kurve har konstant krumning, og at den ved 

~ t 

OP = r.(t) = i §(~) x §t(cf)d~, ° ~ t ~A, 

givne kurve har konstant torsion. For den første kurve er 

§(t) tangentvektor, for den anden binormalvektor. 
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5. Udregn første fundamentalform for en omdrejningsflade (sml. 

Langwitz opg. 3.1. s. 25). 

x 
6. Ved drejning af kædelinien x1 = a cosh ~ om x3-aksen frem-

kommer en flade, katenoiden. Opskriv parameterfremstillingen 

og find første fundamentalform for katenoiden, idet der som 

parametre ul og u 2 bruges buelængden på kædelinien ud fra 

(a,O,O) og drejningsvinaalen. 

Idet punktet P gennemløber skruelinien 

x1 = cos u1 

Vil den rette linie lp gennem P og x3-aksen, og vinkelret på 

denne, beskriv en flade, vin.d3Ifladen. Opskriv parameterfrem

stillingen for vindelfladen, idet der som den ene parameter 

bruges u1 , og som den anden parameter u 2 brugES afstanden fra 

x
3
-aksen, regnet positiv i retningen mod P. 

Find med disse parametre første fundamentalform af vindelfla-

den. 

Vis, at der findes en bijektiv og isometrisk afbildning af den 

del af vindelfladen, hvor ° ~ x3 ~ ~·a på den del af katenoiden, 

hvor x2 ~ 0, når a = h. 

7. I halvplanen x3 > ° af x1x3-planen betragtes tractricen, der 

fremkommer ved at afvilke kædelinien 

ud fra (a,O,O). 

X,:,; 

x1 = a cosh ~ 

Ved drejning om x
3
-aksen fremkommer en flade, pseudosfæren. 

På pseudosfæren bruges som parametre buelængden u 1 på trac

tricen og drejningsvinkelen u 2• 
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Vis, f.eks. ved et geometrisk ræsonnement, at første funda

mentalform for pseudosfæren bliver 
2u1 

ds 2 = (du1 )2 + a2e - ~ (du2)2. 

Vis, at der ved 

(u 1 ,u 2) ~ (v 1 ,v2) = (u 1 + ex, eifY. / a (u 2 + (3)) 

hvor a,. f3 E R, defineres en isome~risk afbildning af en del

mængde af pseudosfæren på en delmængde af pseudosfæren. Vis, 

at hvis P og Q er punkter af pseudosfæren, da findes på den

ne omegne Up og UQ af P og Q og en isometrisk afbildning 

f:Up ~ UQ• ved hvilken f(P) = Q. 



8. Bestem samtlige geodætiske, kurver på keglen 

1, 2 (4u1 ) xii = 4 u cos 

x 2 = t u
2
sin (4u

i
) 

x
3 

= ip u2 

1 
-oo<u <-

2 a <, u <.,." 

øw. 8-10. 

som forbinder punkterne ( tr,o, ~) og ( - '{j, a, ~). 

9. Tangentf1-aden til skrue l ini-en : 

xi = cc;os 1 u 

sin u1 
- ..... < 

1 
(o» x2. = u 

x3 = u1 

fremstilles ved 
i 2 i 

xi = cos u - Ul sin u 
u1 

1 2 
CO$; U i 

-"",,< < 00 

x2 = sin u + u 2 
1. 2. 

-00 < u < 00 

x3 
-, u + u 

Fladen udfoldes i f1f2-planen, Således, at, skrue;linien går over 

i en cirkel med centrum i begyndelsespunktet og punktet (i~O,O) 

i dennes Skæringspunkt med fi-aksens 

Udtryk f
1 

og f 2 som funktioner af u t 

og P2 bestemt ved (u1 , u 2
) = (0,3/2) 

posi tive de.l. 

2. og u • Fladepunkterne, Pi 

og CMi, u2.) = (~ , vZ) 

skal forbindes langs fladen med den kortest mulige kurve. 

Find dennes naturlige parameterfremstilling. 

10. Om en flade med parameterfremstillingen 

a i < ui < bi 
(' 1. 2) 2 2 2 

~ = ~ u ,u a < u < b 

forudsættes, at 
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1 
122 

[ep(u ,u )] 
,-

-1 -1 
hvor der er sat ep = 1~11 = Ix 2 1 & 

0vo iO-ii ~ 

= o , -

Vis, at hver af-parameter~urverne har konstant geodætisk krwn

ning, når og kun når der findes funktioner <Pi og W2 af Em var:;'-

abel, således at 
1 2 1 2 

W(u ,u ) = W1(u ) + ep2(u ). 

11 • En omdrejningsflade er givet ved 

1 2 
= cos u Xi <;<> (u ) 1 

1 2 a < u < b 
x 2 = <p(u ) sin u 

u
2 < 1 - OQ". < 00 

x
3 

:clJ; (u ) 

1 (ep I ) 2 + (lJ;,)2 hvor <p(u ) » O og = 1. 

Find fØrste fundamentalform og samtlige Christoffelsymboler 

r 
-1k af anden ar t • 

Find parameterkurvernes geodætiske krumning. 

Vis, at en kurve på fladen, givet ved 

u
2 = f(u

1
) 

er geodætisk, når og kun når f tilfredsstiller differcntial-

ligningen: 

1'11 + 2L f' + (f,)3<p'qJ = O. 
ep 

Bes tem herved de geodætiske kurver på pseudosfæren (sml ,. opg -, 7).? 
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side ----
11,1,4 1..2 

1I~ 1,5 1.9 f'.n. 

11,1,15 1..11 

II,2,4 1.14 
11,2,4 1..16 

II,2,7 1.5 

11,2,0 l..1 f' .n. 

11,2,14 1..6 

II,2,17 1.13 f'.n. 

II,2,,17 1 .. 12 f' .. n. 

11,2,20' 1..6 f'.n. 

11,3~4 1..8 f'.n. 

II,3,4 JL .. 6 f'.n. 

11,3,9 ]L .. 3 f'.n. 

11,3,15 1..3 f'.n. 

1I,4,2 1..12 f'.n. 

11,4,3 1.14 

11,4,8 1.5 

11,5,1 1..1 f'.n. 

11,5,5 

11,5,14 1..5 f'.n. 

Ekstra rettelser 1~ 

Ekstra rettelser til matematik 3. 

læs 

1 E L 

if'Ølge (5), ( 6) og sætning 2 

f'* es *(x*» 

~: G -+ a* 
.,.* E: G* 

er en halvgruppe, og at ~ 

er distributiv med hensyn 

til +- inden f'or N. 

en total, ikke ref'leksi v 

ex + 'It 
(Q,+,.,<} 

.,,'_< (ps;)(qa)-1 

totaJL, ikke ref'1eksiv 

l a - r m ~ 
-i 

aig 

begrænset, ikke tom 

Mt 

-< = 

der tilf'øjes: 

og f'a+b(x) = (a+b}x 

= ax +. bx = f'a (x) + f'b (x) 

= (f's + f'b) ('x) 

i stedet f'or 

1 E M 

if'ølge (5) og sætning 2 

f'* (s; * (x) 
... ..""* 

iP: Hf-+ H 

* ""* 'Y E Ii 

er en halvgruppe? 

en total 

Cl i= o 

(Q,,+,., -<) 

v < (pæ;)(qe}-l, 

totaJL 

lia - rnll 
-1 

Bl1g 

begrænset 

M 

-< 

(<1lt1" 2 - fJl2" 2' 

vt 



Ma10. 3, 1963-64 

II1,2.,2. 1.5 

I11,2,4 l.2. 

111,2,6 l e 7 f.n~ 

111,,2,,7 1.6 

11I,2.,11 JL .. 9 

111,2,12. JL .. 8 

1I1,2,14 1.13 f.n. 

111,2,14 1.7 fon. 

111,2,19 le10 

1I1~2,20 1 0 3 fono 

11I,2,21 1.13 

I1I,2,22 

111,2,24 1.1.f~n~ 

III J' 2,24 1.11 

111,2~26 1.1 f~n. 

I11,2,27 lQ9 

111,2:28 1 .. 9 

I I I , 2, 30 l. 8 

111 s 2,31 1.9 f.no 

l.o7 fone> 

1.8 

1.,11 

~, 

",It 
P 

V** V 
n-tri = n+i 

nOl 

ni 

c .k 
J 

c = Bt + bl 

(2) og (3) 

(2) og (3) 

x e 
0-:0 

O ~ S < r 

o ~ s ~ n-i 

På tegning: 

E
23 

og X23 i stedet for 

E12 og X12. 

fundamentalsimpleksets 

E.* 
~ 

ep o" • ., • , P n)' 

ep o" • • • "P n) 

c1i'(E1E2:E12:X12) 

Øer mangler på X-erne 

sæt m.h.t. det andet 

e -p 

8
1

, 

A' 
Cl 

Ekstra rettelser 2. 

V* - V n+.1 - n+1 

ni 

n° 

o ~ s < n-i 

s = n - 2 

fundamentaltetraedrets 

Ei 

(Ao ' • • • "Ari)' 

(Ao'·· • ,An) 

d:fCE1E2.E12X11~ 

x 
3 

system 
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111,3,8 1.9 

III~3,8 ~.2. 

III,3~9 1.11 

1.1~ 

111.3,10 1..12 

111,3.10 1..9 f'.n. 

111,3,13 1..4 

III~3,13 1..6 

II I ~ 3 , 1 4 1.1 3 f'.n. 

111,3,15 1. .. 2 

111,3,16 1.,10 f'~n. 

111,,3,16 1. .. 1 f'.n. 

111,3,17 l.10 

1..12 

1.16 

1.1 f' .n. 

111,3,20 1.12 

1..13 

111,3,21 1.3 f'.n .. 

l.1 f'.n. 

111,3,2.1 JL.11 f'.n. 

Ekstra rettelser 3. 

=-

i nederste hØjre hjørne 

der tilfØje a:. Heraf' f'ølger ds: 
at ~-1 ligeledes er en projek

tiv kollineation 

der tilf'øjes: da ø-i er e 

projektiv kollineation 

rr 1n 

pI pn i n·n 
o·, .. • ." n+1 

netop 

n 

f'ælles f'aktor 

A 

~·I -/ 

(side III, 3,7-8) 

en f'ra ]L e og linien Mt 

GL(n-ir-1,L)) 

PGL(n,L) 

ideks f'or oven i stedet 

for indeks f'or neden 

(1 ~o) 

(o" 1 ) 

Der tilf'ø·jes: Konf'iguratio

nerne af' f'ixpunkter og f'ix
hyperplaner bliver altså du

a1e. 

n1r - 1 

pO .. p' o' ••• ,. n+1, 

hØjest 

n -ir- 1 

f'aktor 

Av - --
u 

(side IV, 3,,7-8) 

en f'ra 1 ft 

GL(n"L} 

PLG(n,L) 

('0,1) 

(1,0) 
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