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Kap.III. PrQjektiv geometri. = ' 

§ i, Ind;)...~~ 

'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 pla:1en være givet et 'punkt ø samt to rette linier 
i 

l og l', som ikke (sår gennem ø. Ved! til hvert punkt P på l at 
I 
i 

lade svare skæringi3punktet P' af lihien øp med l t fås en afbild~ 
I 

ning af l på l', som kaldes en cent~alprojektion fra ø af l på l' 
J 

eller ko:~t en J2..~s,2~tivit~i1.. Her d;ptræder imidlertid to undtagel~ 

ser: skæringspunktot mellem l og den med l' parallelle linie 

~ennem 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 liniestykket AB er almindelig·

v~ 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 

punlder på linien 1 knytte en "projektiv invariant", det såkaldte 

dobbelt!rrhold 

AC AD AC·BD 
df(AECD) = BO : BD = BC=ID 

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'C'D') = df(ABCD) 

(Pappos ) ses såled'3s: Med figurens betegnelser fås ved hjælp af 

sinusrelationen (med passende fortegnsregning for enhver indbyr

des ø beliggenhed af O,1,1') 

AC 
BC 

og heraf ved division 

ø 

c 
~ - ØA·..fgnfa;.QJ 
BD - 0B sin b,d) 

df (ABCD) = =.=.~~ .. 

Tallet på højre side afhænger kun af de fire linier a,b,c,d 

gennem ø, ogheraf følger påstanden. 

At punktparrene A,B og C,D er parmonisk forbundne, altså at 

C og D deler AB i nodsatte forhold, er ensbetydende med, at 

df(ABCD) = -1. 

Ved centJ.'alprojekt:_on afbildes altså harmoniske punktpar på 

harmoniske punktpal'. 

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 T1ed toppun}:t L på liniebundtet med toppunkt L' ved til 

hver linj_e 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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til.§! (,Iler perspe:rtiv afbildning af det ene liniebund t på det 

andet. 

D·;o:'fineres dob-)el tforholdet af et sæt a, b, c, d af linier til-o 

hørendE at liniebundt ved 

df(abcd) = =~;;..z...;;.4- . ~ in L~.gJ. 
. sin1b;d} 

kan mar. lf ovenståtmde slutte, at der for linierne a, b, c ,d i 

liniebun'ltet med toppunkt L og deres billeder al ,bl ,Cl ,dl i linie·-

bund tet . :led toppunl:t L l gælder 

df(a'blcld l ) = df(abcd). 

De omtalte undtagelser forsvinder~ når man tilskriver hver 

ret linie et "uendelig fjernt" eller ~~,i§lE~tlig.t pu:r.Jt:t 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 1 hvis den tilhører det pågældende 

parallelbundt. Hver linie bliver derved udvidet med netop et 

uegentligt punkt og kaldes da en ]r~~ktiv linie. Mængden af 

planens uegentlige punkter kaldes planens uegentliKEL~lini§. og 

den med danne udvidede plan den projektive 12l-.§:.:Q. Det er let at se;> 

at der i denne gælder: 

Genn'WLhvilkes)rnhelst to f.orskelJ-ige mg,ikter går ne"t,oJ2. en 
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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,C,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(ABCD) = df(abcd), 

hvor a,b,c, dl/l. er linierne, der forbinder Et punkt uden for l 

med punkterne A,B,C,D. Dette dobbeltforhold bliver llg med de

lingsforholdet AC/BC. Det samme fås som grænseværdi for dobbelt

forholdetfor egentlige punkter A,B,C,D, når A,B,C holdes fast 

og D fjerner sig ubegrænset til den ene eller anden side. To 

punktpar A,B og C,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 perspe~tiviteter i alle tilfælde. 

Man lægger mærke til, at disse sætnfunger 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 v::ad tilføjelse af uegent

lige elementer til det ~ktive rum. Ved et ~gentlig}. pun~t 

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 ~estemt plan parallelle planer. Et punkt siges at ligge på 

en uegentlig linie, når og kun når det er uegentligt, og linier

ne i parallelkIiippet, som bestemmer det, er parallelle med pla

nerne i planbundtet, som bestemmer den uegentlige linie. At en 

plan indeh~lder 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 lIincidens" af punkter, linier og planer. 

Gennem to forsk;~llige p"\:lnkter går en linie. 

12 forskel,lige planer skærer hinanden i en linie. 

Gennem en li1ie og.et punkt, som ikke ligger på den, går 
~ 

en plan. 

En linie og en plan. som ikke indeholder d~n.:s~ærer hi1l§:!l

den i et 12unkt. 

Gennem tre punkter, som ikke_l1~I-På samme linie,~år en .". ...... -=;'-~-t "", . .: -~ .. 

plan. 
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Tre planer, som ikke går gennem samme linie. har et punkt 

fællefi· 

To linier har et punkt fælles. hvis og h~n hvis de ligger 

i samme plan. 

Ved ombytning af "punkt" og "plan", "forbindelse" og "skæ

ring" (og passende verbale ændringer) fremgår de første seks 

sætninger parvis af hinanden, og den sidste går over i sig selv. 

Dette er kernen i det for den projektive geometri i rummet gyl

dige dualitetsprincip. 

Lad der i det projektive rum være givet to planer ~ og ~' 

samt et punkt ø uden for begge. Ved til hvert punkt P E ~ at lade 

svare skæringspunktet p' mellem rr og linien ØF, fås ifølge oven

ståe~de sætninger en bijektiv afbildning af ~ på ~', som kaldes 

en centralprojektion eller perspektivitet fra ø. Er ~ og ~I paral

lelle, vil de to planers uegentlige punkter svare til hinanden. 

Antag, at ~ og ~I ikke er parallelle. Billedet Ul af et uegent

ligt punkt U af ~ er da skæringspunktet mellem ~I og den linie 

gennem ø, som går gennem U, som altså tilhører det parallelknip

pe, der bestemmer U. Parallelbundtet af linier i ~ gennem U af

bildes på liniebundtet med toppunkt Ul. Den uegentligoe linie af 

~ afbildes på skærings linien mellem ~I og den med ~ parallelle 

plan gennem 0. Disse forhold har en velkendt anskuelig fortolkning 

i perspektive billeder. Repræsenterer ~ jordoverfladen (betrag

tet som plan), 1(' billedpIanen og ø "~jepunktet", fra hvilket 

1T betragtes, vil den uegentlige linie af ~ "ses" som horizonten 

og parallelle linier i 1T som linier, der skærer hinanden på den-

net 

Et bevis for, at en plan figur har en projektiv egenskab, 

kan ofte f~res ved, at figuren underkastes en passende central~ 
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projektion, ved hvilken den overføres i en mere· speciel figur, 

for hvilken den pågældende egenskab er lettere at udlede. Med 

benyttelse af de uegentlige elementer har G. Desargues (BrouilloL 

projet C. 'une atteinte aux evenemens des rencontres d tun cone 

avec un plan, 1639) på denne måde bevist flere for den projektive 

geometri grundlæge;ende sætninger, deriblandt adskillige om kegle

snit. Ved de sidstnævnte benyttes, at hvert keglesnit ved passen-. 

de centralprojektion kan afbildes på en cirkel. (Dette er blot 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, og som bevares ved centralprojektion, kan man derfor 

slutte, at hvert keglesnit har den. Med benyttelse heraf har B. 

Pascal (1640) bevist en fundamental sætning om keglesnit, som 

vil blive omtalt senere. 

Som eksempel på metodens anvendelse bevises Desargues ' tre-

kantssætning for planen: 

Om to trekanter A1A2~ og B1B2B3 i en plan ~ forudsætt~J 

at A. + B., i = 1,2,3, at der for siderne gælder A.A. + B.B., 
l. l. l.J l.J 

i,j = 1,2,3, i + j, og at tilsvarende vinkelspidsers forbindel-,. . . 

seslinier AiBi , i = 1,2,3, går gennem samme punkt S. Da lig&er 

skæringspunkterne O .. mellem tilsvarende sider A.A. Qg B.B. ]§ 
l.J l. J ]. J 

samme rette linie s. 

Bevis: Der benyttes, at man til en plan rr og en given linie 

s i denne kan finde et ojepunkt 0 og en plan rr l
, således at s ved 

centralprojektion fra 0 af ~ på rr' afbildes på den uegentlige 

linie i ~'. Vælges nemlig 0 vilkårligt uden for~, vil en plan 

rr' parallel med, men ikke sammenfaldende med den ved ø og s be-

stemte plan opfylde kravet. 

Påst~den går ud på, at linien 012013 går gennem punktet 023 
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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 billedplanens uegentlige linie, fås en figur (jfr. 

den nederste på side 8), hvori der for billederne A!,B! af A.,B. 
J. l J. l 

gælder A I A I 'I B I B I og A I A I II B I B I og pås tanden ,går ud på, a t 
1 2 I 1 2 11 3 13 ' 

A~A3 " B~B.3. Dette bevises; let ved hjælp af sætninger om ensvink-

lede tre.kan ter. 

Lad 11' være en plan i rummet og O et punkt, de.r ikke ligger 

i 1T. Til et punkt P i 1T kan vi da knytte en linie gennem O, 

nemlig linien OP. Herved fås en injektiv af'-

bildning af mængden af' punkter i 1T ind i mængden aEt' linier gen-

nem O. De linier gennem O, som er parallele med 1T, kommer ikke 

med ved denne tilordning. De kan imidlertid 

p 
\ 

J[ \ 

····\· ............................... u .................... , ........................................ . 



Mato 3 .. 1965-66 

sættes i enentyd:~g korrespondance med parallelbundter'ne j. ':T, 

idet mnn til en :~inie gennem O parallel med 7. lader svare bund-

tet af linier i ~{9 som er p13.rallele med linieno Det GeH:; at vi 

herved får en encmtydig korrespondance mellem linierne gennem 

O og punkterne i den til 'IT hØrende pro jel~ti ve plan", 

En linie l 5. 1r er skærtngslinie mellem :r og en plan germen, 

O, som er e.ntydigt beotemt herved. Her kommer alle plano~(' gen.'-

nem O på tale pånær den, der er parallel med 'ri" Lade l' vi denne 

svare til den uegentlige linie i ';' ~ får vi en enentydig }co.L~l'eM 

spondance mellem linierne i den til 'fr hØ!'ende pro jelcti ve plm)_ 

og planerne gennem 00 

Ved at gå de f'orskellige ti:L"Z'ælde ei'teI' ver:i.:ficerel' TIIffi1.'l 

letS' at hvis:> der er givet et punkt P og en linie l i den til '';'1" 

hØrende pro jekti ve plan:; dCBl ligger n på l når og kun nå I' den til 

P svarende linie gennem O ligger ~i. den til lovarende ])113.11 gen<·' 

nem 00 

RLmmet kan (:}~a ttes: Bom et 3'-dimensional t ve:{-G02I'um i./ O~.Ter 
--) 

R, idet Vii til et~ punlct Q lrnytter dets stedvektor y. o::: OQ o J..Jlni N 

arne og planerne gennem O ::-liver' herved mt opi'at-ce SC1-:J i-og 2.-·cl:.L·-

mensioLale underrum j. V ~ Disse overve jelser motiverer neden;Jtå8n~ 

de algEbraiske dE:f'inition aX' den pr:ojektive plan", 

" Denne definition vil blive lagt til 

grund f'or den f'Ølgende fremstilling" 

D6finit,ion~ Givet er et 5~dimeDsionalt vektoX'rum·V over ete .. --=--.......... -=-=-...,~=--=-- .,.'" - ~----="-'-=-~~~,~.,. 

reel1~tal;l' legeg;0.!:.. Ved den -cil""y hØ:r~~_J?~~~t~.-\n:~=21~E. 

TI
2 

= II C V) :fors tås mængden af -ll--dimensionale underrum j. V n JDr U 
.~~_~_.~_~"""' ............ ~_ _ __ ""'-C"II>.~~~._~O;='~"""""-~ __ ""_~."",,,,~,,,,~,,,,,,,~_,,,-. __ ,,,,,,,,,~ 

i TI CV)" 
~c:o.ooo:r...-::oo&;11 

Vi vil i det :fØlgende bes tandie opf'a tte vel·cho~:'I'ummet V Bm.'l 
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mængden af geometriske vektorer i rummet æfsat ud fra et valgt 

begyndelses~unktet O. Dette muliggør nemlig en rumgeometrisk 

anskueliggørelse af de algebraske fænomener, som knytter ~ig 

til vektorFUmmet V. 

Ud fra en sætning om den pro jekti ve plan n (v) lcan man få 

en sætning om den euklidierke plan. Har man nemlig en konfigura

tion af punkter og linier i nev), altså af 1- og 2-dimensionale 

underrum i V og hermed af linier og planer gennem O i rummet} vil 

denne ved skær~ng give en tilsvarende konfigur@tion i en eukli

disk plan ~, der ikke går gennem O. 

Definitionen aæ den projektive plan giver nærliggende mu

ligheder for generalisation. Man kan betr8lgte vektorrum :aer hØ

jere dimension, hvorved man får projektive rum aæ højere dimen

sion. En yderligere mulighed for generalisation er at betragte 

vektorrum over andre legemer. I det følgende vil vi dog udeluktf: 

kende studere den ovenfor definerede projektive plan. 

Lad A være et punkt i den projektive plan n(v), ru tså et 

i-dimensional t underrum A cV. En vektor ~ E A \ lo 1 kaldes; en 

repræsentant for A, Idet A er i-dimensionalt, er vektorerne 

A §i, A E R \ {O 1 samtlige repræsentanter for A. 

For underrum U og U' af vektorrummet V gælder som bekendt 

dimension~ormlen: 

dim (U+U') + dim (U n U') = dim U + dim Uf. 

Dat U + U I er det mindflhte underrum af V, som indeholder både U 

og U', idet ethvert andet underrum af TI med denne egenskab inde-
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ho1deJl' U + U I (og dermed har større dimension end dette), gi vel' 

dimensionsformlen, a t hvis U og U t er forske.11ige 1-dimensionf,le 

underrum af V, altså dim U = 1, dim U' = 1, dim (U n Uf) = 0, 

da findes pJl'æcis et 2-dimensiona1t underFUffi af V, nemlig U + U', 

som indeholder både U og U'. Hermed er bevist: 

Gennem to forskellige punkter i n(v) går en og kun en 1inj~ft 

Er U og U' forskellige 2-dimensiona1e underrum af V, har vi 

U + U' = V og dermed dim(U n U') = 1~ Hermed er bevist: 

!.o .f'orske11ige l!.nier i n (v) flar et og kun et ~unkt fælles" 

Vi har hermed samtidig set, at forbindelse af' punkter og skærin.g 

af linier er givet ved de algebraiske operationer + og n med de 

~ilhørende underrum i V. 

Det fØlger umiddelbart, at tre punkter A,B,C E: nev) ligger 

på linie, når og kun nåJl' vilkårlige repræsentanter ~,b,2 er 1ine-

ær t afhængi ge • 

Den tidligere omtalte Desar@e's., sætning kan let beviseIS> 

ved regning med repræsentanter: 

(FoF korthed$J skyld angives;, at tre punkter X, Y, Z ligger på 

ret linie, ved at skrive XYZ). 

Lad a.,b., s være repræsentanter for henholdsvis Al" Bl" S. 
~J. -1 -

Da A. :1= B., e.r a. og b. fQ'r hvert i = 1,2.,3 lineært uafhængige, 
J. J. -:I. -J. 

medens a., b. og flD på grund af AJ.' BJ.' S er lineært afhængige" Vek-
-l -J. -

toren s er altså for hvert i = 1,2,3 en linearkombination af 

a. og bi: -J. ~-

Heræ.1f' fås 
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hvor (23,c:31 ~c1 r, er be.tegnelser for de pågældende vektorer på _. - I -IC-

de verstre sider'. Ifølge forudsætning er ~11~~2.,a3, og 121Isb2,b:3 

lineært uafhængige to og t0 9 og dette medfører, ~t vektorerne 

~3,Q.;1 ~~ 2 er f'orskellige fra Q" altså repræsentamter f'or 

punkter C23 'C31 $C1.3 i rr~ .. Da øjensynlig 

ligger disse punkter på ret linie .. Endvidere ses af ovenstående 

ligninger, at såvel Aj~Cjk som BjBkC jk for jk = 2j,31,~1i2e Der

med er sætningen beviS't. 

Lad A,B,C,D v,ære fire punkter på samme linie ~ = n(u) med 

A +- B, A ~: C og B t Cn Det er da muligt at vælge repræsentant~!: . 

.§:. og b for A og B, s.å .2. = ~ + 12. er en I'epræs.:entant for Qiet så-

9;ant par af_ rel?r~el)tanter for A og B er entl.digt ~em.:L~~l.: 

en fællem talf'aktor fra O. Lad nemlig ?-' ,Q I og s;. være repl'rose,n·· 

tanter for A,B og C., Idet A =\: B e,r a' og 1?f lineært uafhæng~_ge 

og danner derfor en basis for velctorrummet U. Der gælder følge." 

lig en rela tion ~ = "f}.' + J.lE1:'" Her kan hverken "eller J.l væ:r:>e O 

da dette ville betyde, a.t ~ var proportional med b' eller g.'.i 

al tså a t C = B eller C = AD Vekt.orerne 9. = ".§..', E. = /\9.' og.g, e!' 

følgelig repræsentanter med den ønskede egenskabD Lad nu ogaå 

il' D og c være repræsentanter for As B og C med Et + n ~- S.'> Der 

findelBl så reelle tal a, (3 og 'Y forskellige fra O, med §:. = a.§.~ 

D = (3b og Q = 'Y~ og der gælder der~or 
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ex~ + f3E. = '6 = y~ = y~ + yp. 

og hermed 

( ex - y) ~ + (f3 - y) Q == O. 

Ide t a og b er lineær t afhængige følger hera-f ~ aet ex = f3 = y" 

Hermed er den unders tregede pås.,tand bevist c 

Lad nu a og Q være repræsentanter for A og B, så ~ ~ ~ + b 

er en repræsentant for C .. Idet (~,g) er en basis; for U kan en 

wilkårlig repræsentQillt d fo:rc' D skrives som linearkombination a1' 

Her er d bestemt pånær en talfaktor forskellig fra O og ~9g på

nær en fællefit talfaktor forskellig fra O. Talparret (p~a-) ~: (0,0) 

er arJ. -;}S~ bestemt pånær en talfaktor forskellig fra,. O og kvotien" 

ten p/a- er derfor entydigt fastlagt ved punl{terne A,B,C og D" V "5. 

definer3r nu 

M(A B CD) = p/a- Il 

Hvis D = A bliver a- _. O og i dette tilfælde tillæggeJD dobbel"t-

forhold3t værdien 00 e 

Denne definition af dobbeltforholset harm9n~~ me~~2P-Bå 

side 11 c Linien l 2r nemlig en plan gennem O og punkterne Af B ~ C 

og D linier genne n O i denne plan. Det der skal bev:i.ses er!) at 

hvis 1T 1 er en vilkårlig plan, der ikke går gennem O og A' ,B' ,et \D~ 

betegner den pågældende linies skæringspunkt med 1f', da er det 

på side 11 definerede dobbel iti'orhold 

A'C' df (A' B! C I D') = -~. __ .: 
B'C·' 

AID: 
B'D' 

ltg det ovenfor defj.nerede" Dette følgeI' af' en simpe.l georletrJsk 
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betragtning. Figuren viser situationen i planen l 

B 

--'> 

Som repræsentanter for C og D har wi valgt vektorerne ~. -" ae I 

~ 

cg ~ = OD'. Ved parallelpFojektion a~ linie A på linien l' i 
-) ...,.~ . 

retningen b at'bildes vektorerne.§;. og p§:. på n+c' og B t D I, hvorfor 

der gælder 

B'D' 
p = ---41 

B'C' 

Ved parallelpFojekition af' linien B på linien l' i retningen ~ 

f'ås analogt 

A'D' 
er = ---, 

A'e' 
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altså 

P B'D' A'D' A'C' 
= -- --- =-

A'D' '-, 
o- B'C' A'C' B'C' B'D' 

hvilket er påatanden. 

Æ2r et sæt, (A,B,C,D) af indbyrdes forskellige punkter 12å en_Ero'

Jektiv linie gælder 

df'(BACD) = 1/df(ABCD), 

df(ACBD) = 1 - df(ABCD), 

df(CDAB) = df(ABCD). 

Bevis: Lad §., b, ~:;:: ~ + b, Q. = p~ + o-b være repræsentanter' 

:fOl? A, B, C, D, altså df(ABCD) = pio-. Den første påstand følgel' 

da af, a t ombytning af .§;. og E. kommer ud på, a t p og er byt ter rol

le. Den anden pås tands rigtighed indses således,: a' = -~ og 2. = 

~ + b er repræsentanter for A og C, således, at ~' + c = b er en 

repræsentant for B, og da 

d = -p~' + (}(~' + .2.) = (o- - p)~' + 0-.2., 

er df(ACBD) = (o- - p)/o- = 1 - plo-e Den tredje påstand ~ølger wf, 

at 

og --1 ( ) 
d I = o--p Pri + o-E. 

er repræsentanter fol' C og, D, for hvilke c' + d' = a er en repræ-

sentant for A, samt 

b = - 1 (pc' + o-d'), 
o-

altså df(CDAB) = p/o- = df(A~CD). 

Vi har ovenfor defineret df(ABCD) = 00, hvis D = A,. Vi fast--
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sætter følgende regler for regning med symbolet 00 og reelle tal 

~ 00 = 00 ~ = 00 for ~ + 0, specielt (-1) 00 = - 00 = 00 

~ / ° = 00 for ~ t- ° 
Vi kan nu benytte (3) til at definere dobbeltforholdet i de øv·

rige til:fælde, hvor tre aæ de fire punkter er indbyrdes forskel

lige og det fjerde falder sammen med et af disse" Der findes. tæ'8 

sådalm·~ t:Llfælde, nemlig B = G, A = G, A = B, der :fremgår af de 

allere ie behandl3de , A = D, B = D, G = D ved ombytning art' parl~e

ne (1-,.13) og (G,D) .. For at være i overensstemmelse med (3) mettes 

df(ABGD) = .>0 

df(ABGD) = .) 

df('&"'3GD) =1 

for il = G eller A = D, 

for A = G eller B - D9 

for A -- B eller G "- D. 

De t er le"!:; at &e, at (1) og (2) bevarer gyldigheden i de her be~~ 

tragtede "ttilfæld3. Eksempelvis: har man for B =: G 

00 = df(ABGD) = 1- df(ACBD) = 1 - 00 = 00..,-

(Det fører helle"C" ikke til modstrid med (1) og (2) 9 nåF man op-

retholde:::- defini tionerne i it,ilfældene B == G t A = D.'I o ... S9 v .. Det, 

er derimod ikke muligt a t tillægge dobbeltforholdet· en fornuf

tig mel1ing~ når tre af de fire punkter falder sammen.,) 

E2 r ~t gæt; (A,B II G~D ,E) af fem 12unktex' E,å en Ero jekt~;Y2.iE-~~ 

e;~lde:r.: . 



\ 
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(4) di' (ABCD) di' (ABDE) di' (ABEC ) = 1 

dersom A 4 B ~2unkte~ne C, D, E er ~orskellige i'ra A og B. 

BeviÆ: Man kan vælge repræsentanter ~, ~, ~, ~, ~ f'or 

A, B, C, D, E, således at 

me.d passende ",fl,P ,a- E.: ~. Man ~år da ved hjælp aæ (1) og (3) 

di' (ABGD) = ,,/ J-l , di'(ABEC) = er/p. 

Da D =1= A og D =1= B, er" :f= O og J-l :f= O, så a t ,,~ og J-l'12.. er repræ

sentanter f'OF A og B. Af' 

Sluttes, at 

di'(ABDE) = ~. 

Dermed el? påstanden beviat. 

Et punktsæt (A,B,C,D), f'OF hvilket dQbbeltforholde~ er de

f'ineret, siges at være harmonisk (eller punktpææren e (A,B) og 

(C,D) a.t være harmonisk forbundne), hvim; 

df'(ABCD) = -1. 
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Den EIDIlskuelige betydning af de_tte begreb illustre:r;>es_ ved figuren .. 

Denne figur viser også at fire punkter A, B, C, D på en linie i 

den til en euklidis-k plan 1f $Varende projektive plan, hvor punk

tet A er uegentligt, er harmonisk forbundne, når ftg kun når B er 

midtpunktet af liniestykket, C D;. 

Ved en fuldstændig f'irkllllIl~ i den projektive plan forstås 

en figur bestående af 4 "vinkels-pidaer" Ai ,A2 ,A3,A
4

, således at 

ikke 3 ligger på ret linie, og dereSi 6 forbindelseslinier, "si

derne.", a .. = A.A., i, j == 1,2,3,4 i + j. De 3 s-kæringS];lunkter 
~J ~ J 

D1,2.,34' D113 ,24' D14,2:3 mellem "modm,tående sider" henholdsvis 

a 12 og a 34' a
13 

og a 24 , a
14 

og ~3 kaldefS3 firkamtens diagonal

:gunkter. 

Om :ruldsLtændige firkan t el!" gælder følgende sætning: 

Hvilkes.omhelst 1:1:0 vinkelSj)idser i en fuldstændig fi1i'kant 

er harmonisk forbundne med diaJgonalpunktet på siden, der forbin

der dem l cg denne sides.,§,kæringm,punkt med de to andre diagonaJl

gunkters forbindelSiea;linie. 

Bevis.: Det ell" muligt at vælge repJl'æsentanter a1 , a2 , a3'~ 

for punkterne Ai' A2.' A
3

, A4 så ~ + a3 og a2 + ~ begge repræ

senter skæringspunktet D
13

,24. Vi kan følgelig endda vælge 

~il,a2,a3'.§:.4 så ~11+.§:.3 == ~2+~4 = 2:113,24' og denne vektor er natur

ligvis; en repræsentant for D13 ,24· Vektoren d14,23 == ~1-~4 == ~2-a3 

repræsenteret et punkt, der ligger både på A
1

A4 og A2A
3

, al ts:å 

punktet D14 ,23. På tilsvarende måde ses, alt S1t 2.,34 ;: .§!.1-a 2 == a4 -a:3 

repræsenterer D12,34 og, at ~2: == ~+~2. == d13 ,24 + ~4,23 f.~: 

pJi'æsentere e112 • Af 

~12 == ~1 og ~2,34 = a1 - ~2 
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Som et lidt mere komplicere.t eksempel på brugen af' vektor-

repræsentanter bevisea:t 

PapEos' sætning: HvilB' vinkels,pids.erne i en sekskant i den 

EFojektive Elan er indbyrde$ forskellige og skiftevis ligger på 

t.o forskellige l~nier, vil mods tå ende siders skæringspunkter lig

se Vå en ret lini2_ 

Bevist: Lad vinkelspidserne hedde A
11

, __ • ,A6 og linierne 11 og 

.. 
1 2 - Der er da hØjst en af' vinkelspidserne, som kan falde sammen 

med skæringspunktet me.llem 1
11 

og 1
2 

og vi kan derfoR vælge betgg

nelseFne, så ingen af punkterne A1,' A2 , A4, A5 
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--~---""-<A'-5--~A'--1--'-----=R~3---f1 

-, 
er arkærin€;spunktet mellem li og l~. Blandt diase fire 

punkte.r er deL' a'J. tså ikke tre, som ligger på linie. Vi kan deF

for - ligesom i d~~oregående bevis - vælge repFæsentanter 

!!11' ~2' ~4' aS for disse punkter, så 

~1, + ~2 = a4 + §lS = E.. 

Punktet P, repræsenteret ved l2. er åbenbært et 1iU' de omta~te ækæ

ringapunkter. Idet punkteFne Ai' A3, A5 ligger på linie og er 

fOL'skellige., findes, der et A E ~ \ f 01., må 

er en repræsentant f'or A3 ; tilsvarende ses" at der findes et 

f.liE~\~j,så 

er en repræsentant for A6 • 
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Vi æ=øger nu repræsentanter f~r de to andre skærings:punkter Q og R • 

.At: de tre ovens t:iende ligninge:r får vi 

~6 = ~2. + /.t~4 = ~2. + /.t ( ~ + ~2 - ~5) 

og dermed 

Her er .9. + O (idet As. f A6 r1g a
5 

og ~6 derfor ikke er propor

tionale) og den er altså en repræsentant for skæringspunktet Q 

mellem A~3 ~JgA5A6· 

Tilsvarende får vi 

al tså 

lB.Dm følgelig er en repFæsentamt for det tredje skæringspunkt R .. 

Idet .9. + E. = (1+jt)~2: + /.t§...3 + (1+A)~1 + A~6 

= 

= 

er vektormme EJ .9. og E.. lineæF't afhængige og punkterne P, Q og R 

ligger altså på linie, hvilket er påstanden. 
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1. Bevis ved hjælp af Desarguea' sætning, at de tre ydre ligheds

punkter for 3 cirkler i planen ligger på ret linie, og aet hver 

linie, der forbinder to indre lighedapunkte:r;:>, også går gennem 

et ydre .• 

2. På et stykke papir er tegnet to linie.r, hvis skæringspunkt 

falder uden fOE papiret. Konstruer med linealen linien, som 

forbinder et g5. vet punkt på papiret med de givne llniera skæ-

ringspunk t • 

3. I den sædvanlige plan er givet to forske,llige paT8lllelle linier 

og et punkt. Konstruer med linealen den med de givne parallelle 

linie gennem det gi vne punkt. 

Lad der være givet et parallelogram, dvs. to ikke parallelle 

par af parallele linier, samt en anden linie. Konstruer med 

linealen en med denne parallel (men ikke sammenfaldende) linie. 

(Med en "paraLLlellineal", dvs. en lineal med to parallelle kan-

ter~ kan man altså konstruere linien, der er parallel med en 

given linie og går gennem et givet punkt.) 

4. Llæd O betegne et valgt begyndelseapunkt i rummet. Til en linie 

5. 

gennem O kan v;i da. lade svare dens normalplan gennem O og til: 

en plan gennem O dens normal gennem o. Vis, at tre linier gen-

nem O, som liggep i samme plan, herved svare~ til tre planer 

gennem O, som har en linie fælles, og omvendt. Giv ved hjælp 

heraf et bevifSl for det på side 4-5 omtal te duali tetspJ'incip. 

Gi vet to trekan ter A A A og B B B . d . k . 1 2 3 . 1 2 3 l en prOJe tlve plan så-

ledeftL at B1B2.B3 er indskrevet i A
1
,A

2
A

3 
i d f en ars tand, at Bi 

ligge.r på linien A2A3 , B2 på linien A
3

A
1
. og B

3 
på linien A

1
,A

2
• 
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Endvidere forudsættelBl, a.t punkterne Ai: ,A2.,A3 ,B1 ,B2 ,B3 er imIbYl?

des forskellige. Vis, at der findes en trekant C1IC2.C3' som er 

indskreve,t i Bi,B2By ' sådan at A1IA2.A3 er indskrevet i C1 G2.C3. Her

ved kan C
3 

vælge$ på linien BiI B2. forskellig fra Bi og B;2. 

6. I den euklidiske plan e,r givet en trekant med vinkels.pidsep, 

Ai ,A2 ,A3 • Idet Bi ,B2 ,B
3 

betegner f'odpunkterne for vinkelhal verings-' 

linie.rne i Ai ,A2. ~A3 og P skæring$punktet mellem A2.A3 og JB)2B3' skal 

man v.:ise, at linien A
1

P står vinkelret på vinkelhalverings~inien 

i A
1

e 

7 o Lad ABCD være et parallelogram i den euklidiske plan, og lad E og 

F være fra vinkelspidserne. f'opskellige punkter, der ligger hen-

hold$vis. på siden AB og på siden CD. Skæringspunktet mellem AF 

og DE betegnes:; med G og skæringspunktet mellem BF og CE med H. 

Linien GH skæreJ[" AD og BC i henholdsrwis I og J. Vis, at linie

stykkerne AI og CJ er kongruente. 

8e I den projektive plan er givet $eks forskellige punkter 

Ai1 ~A2,A3' Bii ,B2.,B3 , hvoraf' ikke tre ligger på linie, således at 

linierne A1,B i , A2B3 og A3B2: går gennem samme punkt og linierne 

A1B3 , A2B2 og A3Bi1 går gennem samme punkt. Vis;, at linierne 

Ai B2.: A2B1 og A3B3 går gennem samme pUnkit. 



( 

§. 2. Dual i t@;tsprincippet. Pro jek ti ve .. koOrdill~1? t.eme~. 

Ved sd.den af' vektorrummet V Cai' vektorer i rummet afsat ud~· 

fra O) har det også intel1'esse a.t betragte dettes duale rum v* , 

al tro vek tOI'Ii'Umme t over R af' lineææformer v * : V ~ R o De t vi ser 
:jc 

sig i det følgende hensigtsmæssigt at indføre betegnelsen <y,!,> 

fOl: væFdien af en linearform v* E V* på en vektor y. E.: V. Såvel 

lineariteten ~ lineærformerne sem definitionen @f vektorEUillsope

rationerne på V* kam. da lWL't udtFYkkes ved, 8ll.t den ved C y*" D'y) 

-io <v*, v> bes temte afbildning V* x V ~ R er en bilinearf'orm (den 

såkaldte kanoniske bilineaæfol:m).. 

Lad ~, ~11' e,2. være en basis; f'or V. En linearform '1.* er da 

* som bekendt i'undstændig fastlagt ved sine værdier YO = <y. , ~O>, 

* * Y1 ::: <y , ~ > og Y2 = <y ? e 2> på ~O' ~1 og e2 , og på den mlP-den 

s~de :findes; til vilkårlige reelle tal Y0'Yi' Y2 en linearfoFm~ 

s;om har disse værdier på ~, e 1l , ~'2. S713.:."encle til DAiLleU QOo ,Sl'l ~ ~2 

.p V f' d ~., t o . ' t .j;. * * * .p l' f ""~ .1.or J.n es: t1U. llffi præcJ.lSl e mællv~, ~,' ~2 a:L J.near ormer, >ollU. 

* <e. , e.> = 6' .. -J. -J J. J 
, i, j ::: O p 1,2 , 

* og disre danner en basilSl for V , den såkaldte ,duale basi~ til ba-

værdien YO~ Y1, Y2 på ~~ ~1' e 2 og er åbenbart den ene$te linear

* * * kombination af ~O' ~1' e 2 med denne egenskab. Vektorll.'ummet V og 

dets duale V*, har altså samme dimensionø . 

Idet v er en vektor i V bestemmes der ved 

en linearf'ol?m h v : V* -7 li på -vj':: ~ Den herved definerede Illli'bildning 

h : V -+ V** af V ind i det 'duale vektorrmm til V* s:eSi at væl?e li-

neæll.'1I Afbildningen h eF en is:omor:fi.? den lSiåkaldte kanoTIj.ske i:n:o~-
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** morfi me,lle.m V og VoEr nemlig §-o' ~, ~2 en basiSJ fo-li' V og 

* Ile:le * ~, e1 g e2 den tilhØrende duale basis: fOF V ~ har linearfomnen 

h e o værdien 
-J 

-nå e:~ ~ hvoraf føl,c:ær n alt .1::' _~. ~ ~ 

h e ~ h e J he -,{) -1 -2 

tlOl * * * ~-** " er den e e e dual e basis, for v· ,.';;.(), --1 li -2 

** I det følgende tillader vi os; æt identificere V og V ved 

den kanoniske isomo:lf'fj . ., Vi. onfatter CDl tså vektorerne v E V aom 
.~ -

* * linearformer på V " Man ser her, hvorfor betegnelsen <y ,v> er 

hensigtsmæssig: Det.te reelle taJl kan både fortolkes som værcEen 

af linearformen v* på y og som værdien alf' linearformen y på v* o 

Lad y* E V:~ være: en l:i.nearform på V forskellig fra. nulalfbild

ningen O:::" Kernen U af' i.~ er da, et 2-dimens i o naJ. t undeI'lL'Um i V" 

Dette> følger af, at y.::~ er en s:urjekti v lineæF afbildning af V på 

et 1t-dlmensj.onal t vektorrum (nemlig li), hvorfor der gældep: 

dim V = dim U + 1 '" Propor-1t:i_onale og fra 0* forskellige linearfor-
... 

mer har åbenhart samme kerne" Hermed er bevis.t, at hvis U 0,_ er at 

1i -dimenm;iona;l t undel"r'um af V*;, da er 

U = f~ E V I V 
:~ * :jc 

U E U : <]l !J li) = O 1 

et 2-dimensionalt underrum af Vo 

Lad omvendt. U være et 2 N dimensionalt, underrum af V. Vi kan 

da Viælge en basisi ~O ~ ~1 ~ e 2 for V, så ~ og ~11 ligger i U., En 

°r' 'l'; lineacpform i' E: V er åbenbart O på enhver vektor' i U, præcis når 

den er O -nå e
O 

og e , altså når dg kun når den er et reelt multi-
.1::' -, -'i' 

plum af' e~ ,Q idet ~;i §-~~.? .8~ e:" den duale basis til basen ,~-o' §'1 ~ 
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Vi har hermed al t i al t bevis t følgende: 

Der defineres en enentydiS korrespondance mellem 2-dim~~i?.

underrum U i V og 1-dimensionQJ.e underrum U* i V* 'Y:.~g 

U* = {u* E: v* I V :!! E: U <u*, u> =- 01 

!) 9~ * U .::.' {1!. E: V I 'ej :!! E: u : <E: ,1!> = O J • 

Idet linierne i den projektive pl~ IT(V) ~varer til 2~dimen~ 

s,ionale underrum i V, svarer de al tså via denne korrespondance 

til 1-dimens,ionale underrum i V* .. Af: defini tionen på korre$3'pon~~ 

dancen ses, at den til det 1i-dimensional~ underrum U* c v* ffi,vaJL"l.en-

de linie i rr(v) præcis består a~ de puructer i rr(v), der har re~ 

præsentanter~, med <~*, 1!> = O for enhver linearform ~~E: U~o En 

linearform :!!* E: U* \ {Q* J kaldes; en p'epFæsenta:g..! for linieTho Samt

lige repræs;entænter foL" linien er netop A )1.* t A E: :R \ {O J" 

Idet V, &om tidligere vist, på naturlig måde kan opfattes, 

~om det duale vektorrum til V*, kan vi lade V og v* bytte roller 

i den ovenfor ~undne korre~pondance mellem underrum. Herved fås~ 

Der defineres; en-entydig korresEondance mellem i·-dimensionale 
+ ~~ 

underrum U i V og 2-dimensionale underrum U* iv* ved 

U* =- f)1.* E: v* I 'ej :!;!.E: U <i.~ , u> = ol 

2E. 

f1! I * 
... 

* 01· U = E: V 'ej uE: u~" : <~ 1 u> =-

Punkterne i den pro jekti ve plan IT (V) svarer altså via denne 

korrespondance til 2.-dimensionale underrum i V*" Ved at aammen'" 
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holde med den ovenstående i'ortolkning af' linierne i n(v) som 

* 1-dimensdonale underrwn i V ser man, at er der givet et punkt, 

i II(V), altlS'å et 1-mmenlffiionalt underrum U i V og dermed et 

2-dimensionalt undenrum u* i VI*, da svarer de i-dimensionale un

derrwn i U* præcis it;;il linierne gennem punktet. 

Hermed har 'vi fået en alternativ algebraisk beskrivelse tæf 

den pro jekti ve plan ved hjælp af 1- og 2-dimensionale underrwn i 

V*. Linien, givet ved det 1-dimens.ionale underrum U~ i v*, går 

gennem punktet, givet ved det 2.-dimensionru.e underrum U~ i V" , 

når og kun når U~ c t~~. 'Man ser let (ved lignemde betragtninger 

$Om i § 1 eller ved at knytte an til det ovenstående), at forbin

delse af punkteF og wkæFing af linier her er givet ved d~lgebra1-

ske operationer n og + : For to forskellige> punkter, givet ved de 

2-dimensionale underrum U~ og U~ i V*, er forbindelseslinien gi

vet ved U~ n U~ - for to forskellige linier, givet ved 1-dimensi

onale underrwn U~ og U~ i V*, eF skæringspunktet givet ved 

ur + U~. 

Tre linier m,b og c i II(V) gå]' gennem samme punkt nåli' og kun 

når vilkårlige repræsentanter for dem, ~*, b* og ~* E v*\{Q*j, 

er lineært afhængige. Vi kan derfor kopiere den algebraiske defi

ni tion af dobbel tf'orholdet for fire punkter: Lad a, b ~ c, d~ være fi

re lini er i II (V), som går gennem samme punk t, med a =1= b, a ~ c 

og b =1= c. Vi vælger da repræsentanter a* og ~* E v* \ [d*j såle-

d t * ~* + 11* er en es 8 c = repli'æsentant i'or c. Idet 

d* -- * * * * p ~ +cr b 

er en reprælffientant for d, defineres dobbeltferholdet mellem de 

fire linier ved 

df(a b c d) * * =p ler. 
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Dobbel ti'orrholdet mellem punkter eF geometrisk forbundet med 

dobbelttforholdet mellem: linier, idet der gælder. 

Lad de]' i den nro jekt.i ve 12100 II (V) være givet en linie s og 

et punk t S z som ikke ligge,r l2å s:, sam t fire linier a, b, c, d genne1!!. 

S, som skærer s i punkterne, AtBtf.,D o Hvis min~st tre af' nunkteFll~ 

A,B,C,D og dermed mindst tre af linierne azb,czd er forskellige" 

gælder der 

df(A B C D) = df(a b c d) 

Bevis: Vi kan antage, at A,B,C og deFmed ajb~c er indbyrde~ 

f'ørskellige. Der findes; da repræsentanter a,b,c,d for A,B,C,D og 
- -- -=-- -

* * * * ~ ,b ,~,d for a,b,c,d, således. at 

c = a + b d = P a +0- b 

* ~~ + b* * * * 
... 

b* • ... c = a .9: = p a +0-

Idet A ligger på a, E på b g C på c og D 
o d gælder pa 

<a* ,a> <b*,b> * ,2,> <d* ,d> O = :;; <2- = = - -
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og dermed 

* * b* b O = <~ ,~> = <~ + _ , ~ + _> 

al tSB. * *' <b , ~> = - <~ , ~> • 
Videre fås, 

Idet B ikke ligger på a er <§;.*,JQ..> + O og der gælder derfor 

RI tså 

*' * pa--a-p--O, 

dfeA B C D) = p/a- ~ p*/a-* = df(a b c d), 

hvormed påstanden er bevis;t .. 

Af' denne sætning følger central~rojekt.ion~n af' en li:qi~~J..! 

en linie l' ud fra e~ EUnkt, aom hverken ligger på l eJler ~} er 

dobbeltf'orholdstro. Endvidere ser vi af sætningen, at det def'ine~ 

rede dobbeltforhold f'or linier ha~monerer med det i de indledende 

betragtninger i § 1 (side 2-3) omtalte~ 

Vektorrummene V og V* har begge dimension 3 og er derfor :i_ o

-

Slomorf'e. Lad <fY V V* : . ~ være en isomorf'i ~ Hvis U er et. unde:-eI'um 

i V er sr e u) et underFum i V* med samme dimenfirJ.on, hvoraf følger r 

aet <fY inducerer af:bildninger, som til et punkt i n (V) lader svare 
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en linie i nev) og til en linie i n(Y) et punkt i n(v)o Idet der 

for underrum U', U" i V gælder ep (U' n U") = ep (U') n ep (U") og 

q>(U' + U") = <p(U') + <p(u"), vil S'kæringspunktet for to linier i 

n (v) afbilde:.s; i forhindelseslinien af linie,rnee billedpunkter og 

forbindelseslinien for to punkter i nev) i skæringspunktet for 

de to punkteF& billedlinier. Fire punkter A,B,C,D i nev), der lig

ger på en linie, vil altså afbildes. i fire linier a,b,c,d i n (V)., 

100m går gennem samme punkt,. Der gælder M(A B C D) = df(a b c d). 

Dette fØlger af, alt hvilS; §;.,b,.~,d E: V er repræs:entanter for 

A,B,C,D med .2. = ~ +Q.. d = p§:. + o-b vil a* = <p(~), :9,* = <p(!?,): 

c* = q>(S!), d* = q>(d) væ!'8 !'epræsentanter for a,h,c,d hvor der 

( .) * * * * * b* F . l . . da ~ er l~neær gælder.2. = §:. + ~ , d = p§:. + 0-_. 2re ~n~er 

a,b,c~d i nev), der går gennem samme punkt, vil aJf'bildes i fire 

punkter A,B,C,D i nev), der ligger på linie og der gælder 

df,a b c <11) = df(A B C D). Dette følger af' det lige beviste 'Jg 

den ovenfor bevis;te sætning, idet man skære!' linieFne a.,b,c,d med 

en linie s, som ikke går gennem deres fælles skæringspunkt" 

Et mådant sæt at' afbildninger, som inducere,:.s; af en iaomoEfi 

ep : V -t v*', kaldes; en !correlw.tion at' n (V) "- Korrelationer v.il bli-

ve undersøgt nærmere i et senere afsnit. Af eksi:.s;tensen af koJ!"-' 

relationer følger 

Dualitet&J2.rincippet: Af' en gyldig sætning om den J2.rojektiv:~ 

plan, fS.om indeholder begreberne "punkt", "linie", "forbinde,ls~

linie", "skæJ?ing§Q.u~t" og "dobbeltforhold" (for punkter eller 

linier) fåfffi en gyldig sætning, når man ersta.tter "punkt" med "lirl: 

nie", "linie" med"punkt", "forbindelllws;li!1ie" med tt!3kæringSJ?unkj;~ 

og "skæringspunkt" med "f'orbindelseslinie". 
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Anvendes duali tetsprincippet på Desargues I sætning fås; fØl-· 

gende sætning, som ses at være dennes omvendte sætning. 

Om to trekanter i den I>rojektive Elan med sider a 1 "a2 ,a3 

~ b1 ,b2 ,b
3 

forudsættes~ at a i t bi~ i = 1,2,3, at der for vin

kelspidserne gælder aia j =I: bib
j

, i,j = 1,2,3, i t- j, og at til

svarende sider$ skæring§Eunkter aib i , i = 1,2,3 ~igger på en linie 

går forbindelse&linierme c .. a'f 
~ - - - ~J 

tilsvarende vinkelsE~dser 

00" b. b. gennem samme nunkt S 
~$4 ~ J ~ 

Fra § 1 har ~i endvidere $ætningen om den fuldstændige fir

kant og Pappos " sætning .. Dem vil vi også an.vende dulat.i te fS[Jrincip-

pet på. 

Den til en fuldstændig firkant duale figur kaldes, en ~ 

stændig fir~. Den består af )+ "sider" a i ,a2:,a3 ,a4' således, at 

ikke 3 går gennem samme punkt" og de 6 skæringspunkter, "vinkel-

. d II A Il Spl serne, i j me em ai. og a j , i,j = 1,2,3,4, i + j~ De 3 for-

bindelsesliniel? d1i2 ,34 = A12A34 , d13,24 = A13A2:4' d14,23 = A102J 

aer "mod$tående vinlce lSlpi d Sier 11- kaldes firlBiidens diagonal~!.. 

Den duale 1!"il ffEætningen om firkanten kan formuleres således: 

Hvilkesomhelst it.o sideF i en f ul ds,tændi g firfB)ide er hOOl'mo

nisk forbundne med S!:iagonaJ.eJ:?~gennem deres skæring!Eunkt og det

tes; i'orbindelselffilinie med de to andre diagonalers skæringspunkt. 
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Den duaJ.e til Pappos1 sætning udsiger: 

HvillD fil:iderne i en sekskant i den pro jekti ve plan er indbyrdes 

f'orskellige f)g skif'tevis går gennem to f'orslcellige~ter 2 vil 

!!!.Q.ds,tående vinkel$:pidsers f'orbindelseslinier gå_gennem samme punk~· 

'''"''' 

~ 
"", 

'.'"", -
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Er de!' givet tre f'orskelllge punkter EO,E11 ,E på en p'rojek~-' 

ti v linie, f'indes der ne.t.op et purlkt X på linien, for hvillæt 

df(EOE1EX) har (an gi ven værdi f E: J{ u foo 1. Dette følger af', mt 

vektorer ~O og ~11' som er repræsentanter :['01' EO og E11 :; danner 

en basis; for det t,il linien hØrende 2-dimensionale underrum i V., 

To linearkombinationer xO~ + x1'~1 og xO~{) + X1~'1 repræBenterer 

æl tså samme punkt· når og kun når talsættene (xo ~x1) og (XO fiX.;) er 

proportionale,. Vælges; ~og ~'1' så ~ == ~ -:- ~1, repræsenterer E:, 

har vi hermed pås tanden 6 På denne måde fåfS3 en enentydig ::col'reC':!?0n-

dance mellem mængden af' punkter på linien og den udvidede mængde 

af reelle tru.. Den kalides: det. J2ro j,ekti'y'e ko o rdina:!§:l.s teIl1. (Eo ~E1 ;E) 

på linien. 

Ofte foretrækker man ~t benytte talsættene (xO~X1) Bom "lcoor

dinat" i s;tedet for f = xO/xi" Herved undgås; 00 ffi'.Dm koorcine:,-~) lilan 

sammenhængen mellem punkt og koordinatsæt bliver iklce enentydig .. 

Man ser, at der til et punkt kommer til a.t svare en klasse af ino.-

byrde~ropo!'tionale talsæt ('AXo ,'AXi, ), 'A E: R \ f 01, hvor ( 

(Xo ,xi) ~:: (O, O), og omvendt. Sådanne koordinacter kaldes h2!!]0~e!t"~ 

l2Fojektive koordinater. 

Som om tal t i § 1 kan den projektive plan II Cv) op:fattes som an 

euklidisk plan 'IT med. uegentlige punkter" Vi vælger 1T') så punktet 

E1 er uegentligt. 

x/ 

\ 
\ 

----~----~~----~-~~--)~\--~~--------
~~1 o 
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~ -t 
Som vektorer ~O og ~1 kan vi da åbenbart bruge ~ = OEO'~1 = EOE. 

Liniens egentlige punkter eF netop punkterne med koordinatsæt 
, 

(X
O

,X
1

), hvor Xo + O. Et sådant punkt har Qerfor præcia et koor-

dinatsæ1!;, af formen (xO,X 1) = (1 ,fil). Vektoren ~ + f1~ sea at 
-t 

wære s,tedvektoren OX, og idet 

har vi altså 

hvilket betyder, at f
1 

er koordinaten for X i det sædvanlige pa~ 
-t . 

rallelkoordinaltsys,tem (EO,EoE) på linien. 

(se side 2,11 a) • 

På dulElllistislc tilsvarende måde til ovenfor kan man definere 

projektive koordinater i et liniebundt i den projektive plan. Er 

der valgt tre forskellige linier e O,e
l
,e i bundte,t, :fås en bijektiv 

afbildning af bundtet på R u foo 1, ved til hver linie. x i bundtet 

aRt lade svare df'( eOe1 e x). Dual t til ovenfor kan man naturligvis 

også definere homogene projektive koordinater i et liniebundt. 

Lad EO,E1.,E2 ,E væ:r;>e fire forskellige punkter i den projek-

ti ve plan IT (V), hvoraf der ikke er tre, som ligger på linie. II 

kan da vælge repræsentanter ~'~1 ,~~ !2E. EO,E1 ,E2 ~ ~ = ~+~1+~2 
I 

er en repræsentant for E. VilkåFlige repx-æs,entanter ~, ~ '~2 vil 

na~lig (da EO,E1 ,E2 ikke ligger på linie) danne en basis for V og 

en vilkårlig repræsentant ~ for E kan derfor skrivelSl som linear

kombination: e = AO~O + "1 ~ + A2;e2. Her kan ingen af' koefficien

terne være O, da det ville betyde, at E lå på en linie gennem to 

at.' punkterne EO,E1,E2 • Vektorerne ~ = AO~,e1 = A1~1 og ~2 = A2~2 
er al1tså repræsentanter med den Ønskede egenskab. Sådanne Fepræ

lSlentanter for EO,E1 ,E2 er entydigt bestemt pånær en fælles· talfak-
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Er A,B,C,D punkter på en projektiv linie og (aO,a1 ),(bo,b1 ), 

(CO,c1 ),(d1,d2 ) koordinatsæt ~or dem med hensyn til et projektivt 

k:oordina t sys tem (EO,E1;E) på linien, gælder 

a O Co aO dO 

M(ABCD) 
a 1 c i a 1 di 

= 

bO Co bO dO 

,bi c1 bi di 

Dette kan indses på ~Ølgende måde: Det bemærkes, at den højre si

de il{:ke a~hænger a~, hvilke koordina tsæt ~or de enkel te punkter 

der benyttes. Vælges koordinatsættene således, at 

f'ås ved at indsætte disse sØjler og at anvende determinantsætnin-

ger, at den hØjre side er lig p/~, og dette er påstanden. 

Fortolkes den projektive linie som en euklidisk linie med 

det uegentlige punkt E1, og antages at punkterne A,B,C,D er egent

lige, kan man som koordinatsæt ~or disse vælge (1,a), (1,~), 

(1~Y)9 (1,0), hvor a,~,y,o er punkternes sædvanlige koordinater i 

s;vs terne t (EO' EOE ). Man ~år da 

d~(ABCD) = y - a 
y - ~ 

o-a 
6' - (3 , 

hvilket viser påny, at det algebraisk de~inerede dobbelt~orhold 

~or punkter på en euklidisk linie er et ~orhold mellem delings-

:forhold. 
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tor forskellig fra O. Af 

:følgeIl nemlig aO = a, a 1 = a, a2. = a, altså aO = a 1 = 0: 2 , da 

~,s~1 '~2 er lineært uafhængige. 

Er (XO,x
1
, ,x2 ) et talsæt, rerskelligt fra (O, 0,0), er 

x = xO~O + x1e1 + x2e2 en vektor fcrskellig fra Q. cg al"ttaå repræ

sentant fcr et punkt X i den prcjektive plan. Svarende til et an-

det valg a'f et sæt repræs:entanter (~'~1'~2) af' den elltal te art 

~ås en med ~ prcpcFticnal vektcr og følgelig samme. punkt X. De fi

re punkter EO,E1 ,E2 "E giver ru.tæå anledning til en afbildning, 

som til eit talsæt (xO,x
1 

,x2 ) =I: (CiO ,O) lader svare et punkt X i 

den pl?cjektive plan. Man ser let, at a:nlle punkter i den prcjektive 

plæn kommer med på denne måde .. Talsættet, (xO,x1 ,x2 ) kaldes ~ 

kccrdinatsæt for punktet X med hensyn til det 12rcjektive kcoFdi

E!3- tsys,tem (EO ,E1 ,E2.;E):. Det seæ;, a.t to. talaæt er koordina tsæ1l ~or 

..s~me punkt, når og kun når de er propcrtionale. 

Talsættene (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1) henh. (1,1,1) er åben-

bart koordinatsæit fcr EO'~ ,E2. henh. E. Punkterne EO,E1 ,E2 kaldes 

kcoFdinatlSlystemets: f'undamentalpunkteF' og "trekanten" bestående aæ 
punkterne EO ,E1 

,E2. cg linierne E
O

E
1i 

,EOE2 , E1iE2 kaldes kocrdinat

systemets; fundaJlllental trekæmt. Punktet E kaldes; enhedspunktet. 

(Det bemærke!Bl endnu engang, at (0,0,0) ikke kommer med som koor

dinatsæt, og at forbindelsen mellem punkt og koordinatsæt ikke 

er enentydig, men at der består en enentydig ko.rrespcndance mel

lem punkter og klalB'ser 8B.f' indbyrdes proportionale talsæt). 

Punkterne E01 ' E02 henli~ E12 med repræsentanterne 

~ + ~1 = ~ - ~2' ~ + e 2 = ~ - ~1 henh. ~ + ~2 = ~ - eO og al t~ 

så med koordinatsæt (1,1,0), (1,0,1) henh. (0,1,1) (cg dermed 

propcrtionale) er åbenbaJrt skæringspunkterne mellem linierne 
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EOE1 og E2E, EOE2 og Ei,E henh. E11 EZ og E E • For et punkt; X på 

linien EoE1 , altså med repræsentanter ~ :: x~ + x1,~ har vi der

for, at der ~or ethvert koordinatsæt (xa,x1 ,x2 ) for X gælder 

idet ~'~11'~ + ~1i' xO~ + x11~1; er repræsentanter for 

EO,E1 ,Eo1 og X. Tilsvarende ligninger gælder for et punkt X på en 

af de andre &ider i fundamenta~trekanten. 

Lad X Viære et punkt, som ikke ligge,r på nogen af fundamental-

trekantens 8,ider. Vi betegner da skæringapunktet mellem E
O

E1 og 

E2X med X01 - Analogt defineres punkterne XOZ og X1Z - Hvis (xO'x1 , 

x 2 ) er et kooIl'dina.tsæt for X, Iilll tså .!. = x~ + xi e1 + x2~2 en re-

præsentant for X, er vektoren xO~ + x1~11 = ~ - x2~2 repræsentant 

for et punkt., der ligge]j' både på EOE1 og EZX, altså fOl? punktet 

XOi - Punktet Xal har derfor koordinatsættet (xa ,x1I ,O). Af de.t oven-
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t'or bevis.te fås t'ølgelig 

Analogt t'ås 

Vi har hermed fået en geometrisk fortolkning at' kvotienterne mel

lem koordinaterne i et projektivt koordinataæt t'or et punkt .• 

På d.ual måde kan man, hvis eO,e1l ,e2 ,e en fire linier i den· 

projektive plan, hvoraf der ikke er tre, som går gennem samme. punk 

definere l2Eo~ektive liniekoordinater svarende til. liniekoordina!

systemet med fundamentallinier eO,e1 ,e2 oS enhedslinie e. Man væl-

* * * v* * * Ile ger repræsentanter ~ '~1 '~2 E t'o]' eo' e1 ,e2 , så ~ =~ +~ + 

~2*' ~v en repræaentant for e etc. Særlig interessant er det imid

lertid, at man på en bestemt. måde kan knytte et liniekoordinatsy

stem til et (punkt-) koordinatsysjtem. 

Lad al t.så (EO ,E1 ,E2 ;E) være et koorsinatsystem i den pro jek-

tive plan og lad ~'~1 ,e2 være repræsentanter for EO,E1 ,E2. så 

~ = 20 + ~i +~2 er en repræsentant t'or E. Vektor9ættet (~,e1'~2) 

er da. en basis t'or V. Lad ~*, ~1*' ~2* være den tilsvarende du-

al . Ile * * Ile * e bas1s for V og læd ~ = ~ + ~1. + ~2 • Linearformerne 

* * •• t 1° ° DO 1° ° ~i , ~1 ' ~2 ' ~ repræsen erer 1n1er eo"e1 ,e2;e. 1m:se 1n1er 

afh§anger ikke af' valget af re12ræsentanterne ~'~1'~2 og er altså 

fastlagt ved punkterne E
O

,E
1

,E2 jE. Som tidligere ~evist har et.

hvert andet mæt at' repræsenter t'or Eo.,E1 ,E2. a1l den omtalte art nmmr

lig formen A~,A~1,A~2 med A E R \ {Ol. Den hertil svarende duale 

bards: for t· er åbenbart ~~ I A, ~ * I A, e2* I A, $Om ligeledes 

repræsenterer linierne eO,e1 ,e2 og hvor ~* I A + ~1* I A + ~2* lA 
= ~* I A ligeledea repræsenterer linien e. 
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Dette liniekoordinatsystem kaldes det duale til det givne 

punktkoordinatsystem. 

Er X et punkt med koordinatsæt (xO,x1,x2) i koordinatsyste

met (Eo,E1,E2;E) er vektoren 

en repræsentant f'or X og er l en linie med koordinatsæt (YO'Y1'Y2) 

i koordinatsystemet (eO,e1 ,e2;e) er linearf'ormen 

en repræsentant f'or l. Punktet X ligger på linien l (eller linien 

* l går gennem punktet X) når og kun når <! ,~> = o. Idet 

har vi altså, at punktet li~ger på linien når og kun når 

Denne relation kan f'or f'astholdt (Yo'Y1'Y2 ) opf'attes som en lig

ning f'or linien med dette koordinatsæt, idet de f'ra (0,0,0) f',or

skellige lØsninger netop er,koordinatsættene f'or punkterne på li

nien. For f'astholdt (xO,x1,x2 ) kan den opf'attes som en ligning f'or 

punktet med dette koordinatsæt, idet de f'ra (0,0,0) f'orskellige 

lØsninger netop er koordinatsættene f'or linierne gennem punktete 

* * Idet ~O(e1) = ~0(e2) = ° er eO linien E1E2- Tilsvarende ses, 

at e
1 

er linien E
O

E2 og e2 linien EOE
1
• Fastlæggelsen af' enhedsli

nien e ud f'ra punkterne Eo,E1,E2,E er lidt mere indholdsrig. Lad 

E01 ,E02 og E12 betegne skæringspunkterne mellem e og EOE1~ EOE2, 

* >:c E1E 2o Idet linierne EOE1 og e har repræsentanterne ~2 og ~ er 

og = ° 
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ligninger for disse liniero Talsættet (1,-1,0) er altså et koor

dinatsæt for EDi' d.v.s. ~O - Q1 er en repræsentant for E01 • Idet 

~O'~1'~O + Q1 er repræsentanter for EO,E1,E01 har vi 

,-
altså EDi er "fjerde harmoniske punkt" til Jj;o,E1,E01.-:JEn anden 

måde at fastlægge enhedslinien e ~ås på ~ølgende måde: Idet 

~O + Q2 og ~1 + ~2 er repræsentanter ~or punkterne E02 og E12 og 

idet (~'O + Q2) - (&'1 + ~2) = &.0 - ~1 ligger punkterne E02,E12,ED1 

på linie, altså EDi er skæringspunktet mellem linierne EOE1 ~ 

E
02

E
12 

• på tilsvarende måde kan punkterne E12 og E02 'oestemmes o 

\ 

\ 
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Enhedspunktet E kan bestemmes på dualistisk tilsvarende må

de udf'ra fundameptallinierne eO = E1E2, e1 = EOE2, e2 = EOE1 og 

enhedslinien e. på figursiden er begge konstruktioner indtegnet. 

Som biprodukt fås en geometrisk sætning, hvis nærmere ~ormulering 

overlades til læseren. Linien e, sem på den anfØrte måde fremkom-

mer ud fra trekanten EO,E1,E2 og punktet E kaldes den harmoniske 

polar for punktet E med hensyn til trekanten EO,E1,E2o Punktet E, 

som på dual måde ~remkommer ud ~ra trekanten eO,e1,e2 og linien e 

kaldes den harmmniske pol for linien e med hensyn til trekanten 

Et projektivt koordinatsystem (EO,E
i

,E2 ;E) i den projektive 

plan neV) modsvares af et sædvanligt parallelkoordinatsystem, hvis 

vi opfatter neV) som en euklidisk plan ~ med linien E1E2 som 

uegentlig linie: 
-+ 

Vi kan vælge ~ = OEO som repræsentant for EO (se figuren). 

Hermed er repræsentanterne ~i og ~2 ~or Bi og E2, så ~ = ~+~1+~2 
er en reppæsentant for E , entydigt bestemt. Det ses, at ~1 og ~2 

er vektorerne i planen ~ med retninger svarende til det respektive 

uegentlige punkt, som opfylder ~1 + ~2 = EOE • 

De egentlige punkter i w er netop de, der har koordinat sæt 

(xO,x1,x2 ), hvor Xo t O. Et egentligt punkt X i ~ har altså præcis 

et koordinatsæt af formen (1,f1,f2 ). Hertil svarer repræsentanten 

-+ -+ 

som ses netop at være stedvektoren OX o Idet ~O = OEO' får vi heraf 

Talsættet (f1,f2 ) er fØlgelig koordinatsættet for punktet X i 

parallelkoordinatsystemet (EO'~1,e2) i planen w • 
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En tilsvarende korrespondance mellem projektive lwordinater 

og parallelkoordinater fås naturligvis, hvis man vælger en af de 

andre fundamentallinier som uegentlig linie. 

\ 
I 

I 
I 

o §;1 

/ 

I 

/ 
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y)velser til § 2. 

1. I den projektive plan er givet et koordinatsystem (EO~E19E2;E) 

og punkterne A,B~C med koordinat sæt (1,2,5),(2,4,3) og 

(L~,8,-1). Vis~ at punkterne A,B,C ligger på en linie l og find 

et liniekoordinatscet for l. Find et koordinatsæt for skærings-

punktet mellem l og linien m med liniekoordinatsættet (2,3,2). 

2. Vis~ at hvis (EO,E1,E2~E) er et koordinatsystem i den projek

tive plan, E01,E12,E20 skæringspunktet mellem EoE1 og E2E, 

E1E2 og EOE, E2EO og E1E og hvis X01~X12,X20 er fra EO,E1,E2 

forskellige punkter, som ligger på henholdsvis EOE1,E1E2,E2EO' 

da går linterne E2X01 ' EOX12 , E1X20 gennem samme punkt når og 

kun når 

Formuler den duale sætning. 

Vis herved Cevas'sd:Jtning: Lad (EO,E1,E2 ) være en trekant i den 
\/ 

euklidiske plan og X01,X12,X20 fra Vinkelspidsern~~orSkellige 

punkter på siderne EOE1,E1E2,E2EO • Da vil linierne E2X01 ' 

EOX12,E1X20 gå gennem samme punkt eller være parallelle, hvis 

og kun hvis 

(0velsen fortsættesnederstpå næste side) 

3. I en euklidisk plan ~ er givet en trekant EOE1E2 og et punkt E, 

som ikke ligger på nogen af trekantens sider eO = E1E2 , 

e
1 

= E
2

E
O

,e
2 

= E
O

E
1 

• Normalerne til trekantens sider oriente

res således, at trekanten ligger i de positive halvplaner. Vis, 

at idet den med fortegn regnede afstand fra e. til et punkt X 
l 
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et koordinatsæt for X i koordinatsystemet (EO,E1~E2;E) i den 

til ~ hØrende projektive Plan.\ Vælges medianernes skæringspunkt 

som enhedspunkt E, fås "barycentriske koordinater", for hvilke 

det gælder~ at punktet X med et koordinatsæt (xO,x1 ,x2 ) er tyng

depunktet for masserne xO~x1x2 anbragt i punkterne EO,E1,E2 • 

Find barycentriske koordinatsæt for hØjdernes skæringspU11kt H 

og den omskrevne cirkels centrum C, og vis, at H,C og media-

nernes skæringspunkt.E ligger på ret linie. 

i:..ngi V i dette tilfælde de koordina tsæt, som hØrer til uegent-

lige punkter i ~. 

Vælges den indskrevne cirkels centrum som enhedspunkt E, fås 

"Trimetriske koordinateril. Bevis ved hjælp af sådarme: Hvis 

tre linier lO~l1,12' som henholdsvis går gennem vinkelspidsen 

EO,E1,E2 i en trekant, har et punkt fælles, vil de tre linier, 

aer fås ved spejling af 11 ,1 2,13 i vinkelhalveringslinien for 

henholdsvis EO,E1,E2, ligeledes have et punkt fælles. 

~velse 2 fortsat: 

Vis endvidere, at der i den samme situation gælder Menelaos' 

sætning: Punkterne X01 ' X12 , X02 ligger på linie, hvis og kun 

hvis 

= 1 • 
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4. Find udtrykt 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 det.te ved permutationer. 

5. Ved en (simpel) femkant i en projektiv plan forstås en figur 

bestående af 5 cyklisk ordnede punkter A1,A2,~,A4,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-
1J 

de ligger to vinkelspidser og to diagonalpunkter, og gennem 

hver vinkelspids går to sider og to diagonaler. Til hvert par 

Ai,a i knyttes dobbeltforholdet 

o. = df(A. 2A·+2D. 2 .D .. 2) = df(d. 2 .d. ·+2a . 2a '+2)' l 1- l 1- ,l 1,1+ 1- ,l 1,1 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. Lad A1A2A~4 være vinkelspidserne i en fuldstændig firkant 

og D12,34,D13,24,D14,23 dennes diagonalpunkter. Vis, at -

punkterne 

ligger på ret linie. 

Konstruer en fuldstændig firkant, af hvilken diagonalpunkterne 
,. 

samt en vinkelspids er givet. 

Formuler den duale til ovenstående sætning.! Formuler og lØs den 

duale til konstruktionsopgaven. 
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§ 3. Projektive kollineationer. 

Givei to linier l og l' i den projektive plan. En bijektiv af·~· 

bildning e.f l på l', ved hvilken der til hvikesomhelst fire punktel 

på l svarer fire punkter på l' med samme dobbeltforhold, kaldes en 

pro,iektivitet af l på l'. Enhver central~ektj.on (perspektivitet) 

af l på l' ud fra et punkt, som hverken ligger på l eller l' ~ er J 

som vi tidligere har set, en afbildning af denne arto Det er klart, 

at en projektivitet~ inverse afbildning og den af to projoktiviteter 

sammensatte afbildning også er projektiviteter. Projektiviteterne 

af en linj.e på sig selv danner en gruppe, liniens Q:rQ.j_~kt,;L\~~-g.Pllii~ 

Er r: l -~ l' en projektivitet, A: B, C forskellige punkter 

på l og A' = r(A), Bt = rp(B), C' = 1'(C) deres billedpunkter~ vil 

billedpunktet X' af et vilkårligt punkt X på l være bestemt ved 1 at 

df(A'BtCIX') = df (A B C X) 

Heraf sluttes entydighedspåstanden i følgende sætning: 

Er A, B, C tre forskellige punki§,:;::' på ~oiektiY..J:.i!1ie l p,g 

A!, B', C' tre forskellige punkt e,LJ2.å e!l...p.ro.i ekt i 1L . .l~=!:Q l', .f.:tQQQfl. 
, 

der netop en pro,jektivitet af l ~ l', ved hvi~f~!l A, B~ C §:f~,illes, 

i henholdsvis A', B', C'. 

Eksistensen af en sådan.projektivitet indses således: Vi antag8X' 

først, at l =1= l', og at A = A'. Dette punkt er da skæringspunktet 

mellem l og l', og vi har B =1= B', C t- C'. Centralprojektionen af 

l på l' fra skæringspunktet mellem linierne B B' og C C', som ligger 

hverken på l eller l', opfylder da kravene. Tilsyarende sluttes~ når 

B = B' eller C = C'. - Vi antager dernæ3t, at l =1= li og A =1= AI, 

B =1= Bt, C =1= C'. I mindst ~t af parrene (A, Al), (B, B~), (C J C'), 

f. eks. (A, A'), er da begge punkter forskeD_ige fra liniernes skæ·

ringspunkt. På linien AA' vælges et fra A og A' forskelligt punkt j 
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og fra dette projiceres linien l på en fra It forskellig linie l" 

gennem AI. Herved afbildes A på AI' = A', B på B' l og C på C'". I

følge det allerede viste findes der en centralprojektion, ved hvil~ 

ken A', BIl, C" afbildes på henholdsvis A', B', C'. Ved sammensæt-

'" 

". 
" . 

........ "." eli . x)) 

\ B" _ - -.-... ,.,.,-.,',.' .. ':;--- -- - ------':'--- . 

AI .... , ... 

ning af de to centralprojektioner fås en projektivitet af den forlang

te art. - Er l = l', projiceres l på en anden linie 1'1, og det alle

rede viste anvendes på III og l:. Ved sammensætning fås da det ønske

de resultat også i dette tilfælde. - Af beviset fremgår: 

Enhver projektivitet af en linie på en linie kan s~ensæj1~~ 

af højst tre centralprojektioner. Er linierne forskelligeo~ sY~~I 

~es skæringspunkt til sig selv, er projektiviteten en centralgr.Q

jektion. 
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Er de projektive linier l og l' de 2-dimensionale underrum U 

og U' af v., og er ~: U 4 ur en "bijektiv lineær afbildning, vil 
. A 

der ved p til hvert 1-dimensional t underrum af U svare et 1 ~·dimen·· 

sionalt underrum <P(A) af U'. Herved fås en afbildning ep: l ~ Il , 

der siges at være 1:.nduceret af p. Afbildningen 'P er en projekti

vitet: At den er bijektiv, følger af, at il> er en isomorfi. Er A,B) 

C,D fire forskellige punkter på l og §, h, Q, ~ sådanne repræsen

tanter for dem, at 

Q = § + h, 9-. = pf3:. + ()b, 

vil ~ (~J, Cl? (b), g? (Q), ep (d) være repræsentanter for ep (A), er (B), 

r (C), reD), for hvilke 

Heraf sluttes, at 

df( y; (A) rp(B) cp(C) ct(D)) = df (A B C D). 

Det er indlysende, at hvis ~ inducerer projektiviteten ~ , 

vil ? Q? fra hvert reelt ~ =1= O inducere den samme projektivitet. r. 
Enhver projektivitet af l på l' kan fås på denne måde, For at 

indse dette er det tilstrækkeligt at vise, at der findes en bijek

tiv lineær afbildning {I5: U -;;- U' således, at der ved den induce·· 

rede projektivitet ~ til givne indbyrdes forskellige punkter A, B, C 

på l svarer givne indbyrdes forskellige punkter A', Bt, C' på l' c· 

Lad §, h, Q være repræsentanter for A, B, C, således at Q = g + Q, 

og lad §'. h', .2,' VDre repræsentanter for A', Bl, C', således at 

Q' = g t + h'. Idet hvert af parrene g, h og gI, b I er lineært uaf·· 

hængigt, findes der netop en lineær afbildning q?: U -? U', såle

des at 

a' -, - b' - - . 
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Den er bijektiv, og der gælder 

Den inducerede proj ekti vi tet har altså de forlangte egenskaber. 1·~ 

det vektorerne ~, Q, Q med Q = a + h er bestemt ved A, B, O pånær 

en fælles reel faktor forskellig fra O og det tilsvarende gælder 

for ~t, ~I, Ql, ses, at der ikke kan findes andre lineære afbildnin-

ger end ~ p ~ =1= O, der inducerer projektiviteten er. 
Lad (EO' E1 ; E) og (FO' F1 ; F) være projektive koordinatsyste

mer på l og l'. VæJ.ges repræsentanter ~O' ~1 for EO' E1 , så 

~ = ~O + ~1 er en repræsentant for E og repræsentanter fO' f 1 for 

FO' F1 så f = fa + f 1 er en repræsentant for F, danner ~~ ~1 en 

basis for U og fa, f 1 en basis for Ul. Med hensyn til disse baser 

beskrives en bijektiv lineær afbildning ~: U~~U' ved en matrix

ligning 

, 
~1 = ~ ~I 

-- " (altså vektoren xO~ + x1~1 afbildes ved ~ på vektoren xofo + x1f1)· 

Matricen S er regulær, da p er bijektiv. Denne matrixligning bes~i

ver den af Q2 inducerede projektivitet i de valgte koordinatsyste

mer, idet et punkt på l med koordinatsæt ~1 i koordinatsystemet 
, 

(EO,E1 ;E) åbenbart ved ep afbildes på det punkt på l , som i koordi-
, 

natsystemet (FO,F1 jF) har koordinatsættet ~I = ~ ~I' En projektivi-

tet kan altså i koordinater beskrives ved en matrixligning - omvendt 

vil en sådan matrixligning beskrive en projektivitet, hvis matricen 

er regulær, idet den da giver en bijektiv lineær afbildning af vek-

torrumm(~e.Vil man finde en matrixligning for en given projektivi-

tet med hensyn til givne koordinatsystemer, skal man følgelig blot 

bestemme matricen §. så punkterne EO,E1 ,E får de "rigtige" billed

punkter, lned andre ord, så søjlerne i S og summen af disse er koor-
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dinatsæt for billedpunkterne af EO,E1 og E i koordinatsystemet 

(FO,F1 ;F). Herved er ~ bestemt pånær en fra O forskellig reel fak

tor. Med hensyn til koordinatsystemerne (EO,E1, E) og (FO,F1;F) 

bestemmer altså matricerne ~~, ~ E. It " {O J, og kun disse 

den samme projektivitet som ~. 

Projektiviteterne af en projektiv linie l på sig selv kan kla3-

sificeres efter antallet af fixpunkter. Ifølge en ovenfor bevist 
, 

sætning findes der kun en projektivitet af l på sig selv med tre 

fixpunkter og denne er følgelig den identiske afbildning af l. En 

fra den identiske afbildning forskellig projektivitet af l på sig 

selv har altså enten ingen, et eller to fixpunkter. Alle tre til

fælde forekommer, og man benytter gloserne elliptisk4 parabolsk el

ler hyperbolsk projektivitet. 

Lad ~ være en hyperbolsk projektivitet af den projektive li

nie l på sig selv med fixpunkterne M og N. Da har dobbeltforholdet 

df (M N X er (X» 

samme værdi for alle punkter X på l forskellige fra M og N. Beteg

ner nemlig X og Y to sådanne punkter har vi 

df(M N X y) = df(M N ep (X) r (y», 

da er afbilder M,N ,X, Y på M,N, ep (X), ep (y). Af indskudsreglen for 

dobbeltforholdet (§1 side 17-18) fås 

df(M N X y) = df (M N X ep (X» df(M N r (X)Y) 

og 

df(M N ep (X) r (y» = df(M N r (X)Y) df(M N Y r(Y» 

altså 

df(M N er (X) y) df(M N X er (X» = df(M N er (X) y) df(M N Y r (Y» 
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Idet Y er forskellig fra M og N, er df (M N ep (X) y) forskellig fra 

O og 00, hvorfor der gælder 

df(M N X ep (X» = df(M N Y tp (Y», 

hvilket er påstanden. Afbildningen 'f er åbenbart fastlagt ved fix·, 

punkterne M og N og invarianten k = df CM N X er (X) ). Denne kan have 

alle værdier~orskellige fra O og 00; for k = 1 fås den identiske 

afbildning af linien l. 

En projektivitet 0/ af en projektiv linie l siges at være in

vOlutorisk, hvis r er forskellig fra den identiske afbildning af 

l og ep o r lig den identiske afbildning af l. En projektivitet 

r : l -7 l er involutorisk, hvis der blot findes et punktpar 

(C,C'), C t C', som ombyttes ved lP ' altså hvor 9P(C) = C' og 

~ (C') = C. Lad nemlig A være et vilkårligt punkt på l forskelligt 

fra C og C', At = ep (A) og A" = r(A'). Påstanden er da, at A' r = A. 

Dette ses på følgende måde: Idet C,C' ,A,AI ved ep afbildes på 

C' ,C,A' ,AI' har vi 

df(C Cl A Al) = df(C' C Al Al I)~ 

Da 

df(C' C A' A'f) = df(C C' A" AI). 

gælder altså 

df(C cr A A') = df(C cr A'I AI), 

hvoraf sluttes, at A = Al I, idet C a ( -A I er tre forskellige punkter 
) ) 

på l. 

En involutorisk projektivitet ep af en projektiv linie l er 

enten elliptisk eller hyperbolsk, d.v.s. den har enten ingen eller 

to fixpunkter. Lad nemlig C være et punkt på l, som ikke er fix-



( 

Mat. 3, 1965-66 111,3,7 

punkt og O l = ep (O). Hvis M er fixpunkt ved ep, er det f j erde harmo

niske punkt N til 0,01 ,M (altså punktet N på l, hvor df(O O' M N) = 
-1) også fixpunkt • Idet O, O' ,M afbildes på O t , O, M ved ep , har vi 

nemlig 

df(O Ot M 'P (N)) = df(O' O M N) = 1/df(0 Ol M N) = -1 

altså 

df(O O' M f (N)) = df(O O' M N), 

hvoraf der følger N = ep (N). Hermed er samtidig vist, at invarian

ten for en involutorisk hyperbolsk projektivitet er -1, idet vi jo 

for punktet O har 

df(M N O ep (O)) = df(M N O Ol) = df(O O' M N) = -1. 

Den involutoriske hyperbolske projektivitet af linien l med fix

punkterne M og N afbilder altså et punkt X, forskelligt fra M og N, 

på det fjerde harmoniske punkt til M,N,X. 

Er der givet tb punkter L og L' i den projektive plan define

res på dualistisk tilsvarende måde en projektivitet af liniebundtet 

med toppunkt L på liniebundtet med toppunkt L' som en bijektiv af

bildning ved hvilken dobbeltforhold besvares. For sådanne afbild

ninger gælder de til de ovenstående dual e sætninger. Det duale til 

en centralprojektion er projektiviteten bestemt ved, at hver linie 

i bundtet L skærer sin tilsvarende fra bundtet L' på en given linie, 

som hverken går gennem L eller LI 
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Punkterne L og L' svarer til 2-dimensionale underrum U* og U'~ i 

V~ (og .liniebundternes liniBr er netop d~ 1-dimensionale underrum 

i U * og U'* ). Dualistisk til tidligere gælder, at enhver bijektiv 

lineær afbildning iR*": U iE· ~ Uf 1f inducerer en projektivitet og 

at enhver projektivitet kan fås på denne måde·. 

Det skal endelig nævnes, at man på nærliggende måde definerer 

projektiviteter af et liniebundtpå en linie og af en linie på et 

liniebundt. Den simpleste afbildning af denne art fås ved at "skære" 

et liniebundt med toppunkt L med en linie l, som ikke går gennem L, 

og til hver linie i bundtet at lade svare dens skæringspunkt med l. 

Dualistisk tilsvarende fås en projektivitet af en linie l på et li-

niebundt ved at "forbinde" linien med et pu..nkt L, der ikke ligger 

på l. 

\ 
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En linie og et linie bundt svarer til 2-dimensionale underrum ur og 

U;l/( af V henholdsvis V* og man viser let, at projektivi teter af 

de nævnte arter er induceret af bijektive lineære afbildninger 

U* --7 ur henholdsvis U' -7 U*. Heraf følger, at hvis to projekti-· 

viteter (hver af en af de fire omtalte arter) kan sammensættes, da 

er sammensætningen igen en projektivitet. 

En bijektiv afbildning ~ af den projektive plan på sig selv, 

ved hvilken hvilkesomhelst tre punkter, der ligger p~inie, afbil
;c:: 

des I tre punkter, som ligger på linie (og dermed det samme for vil

kårligt mange punkter) og hvor fire punkter på linie afbildes i fire 

punkter med samme dobbeltforhold kaldes en projektiv kogineation 

af den projektive plan. 

Lad Q) : V ~ V være en bijektiv lineær afbildning. Er A et 

i-dimensionalt underrum i V bliver Qd (A) også et i-dimensionalt 

underrum i V. Herved fås en afbildning T af den projektive plan 

ind i sig selv, som siges at være induceret af afbildningen Q2 . 
Afbildningen ~ er en prOjektiv kollineation: At den er bijektiv 

følger umiddelbart af, at 92 er en isomorfi. Tre punkter A,B,C på 

en linie har repræsentanter §,Q,Q, som er lineært afhængige, hvoraf 

følger, at billedpunkterne har repræsentanter lfi e§:), CJ) (Q), ClS (Q) , 

som også er lineært afhængige, altså at billedpunkterne ligger på 

linie. For fire punkter A,B,C,D med repræsentanter §,Q,Q,d, hvor 

Q = § + Q og 9:. = p § + ()Q gælder, at billedpunkterne har repræsentan

terne Q2(§), P(Q), q> (S;.) , (1)(9:), hvor cD(Q) = g?(§) + p(2) og 

ep (g) =pf(i} +op(Q}. Heraf følger, at billedpunkterne har samme dob

beltforhold som de givne punkter. 

Vi kan nu bevise den plane projektivgeometris fundamentalsæt-
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f~r2 indbyrdes forskellige punkter i den projektive plan. hvoraf 

der ikke er tre, som ligger på linie, findes Qræcis en projektiY 

kollineation 'I af den projektive plan. som afbilder EO l2.§ FO' E1 

P! F 1 ,E 2 I21l F 2 Qg..1l.....:2§.. F • 

Bevis: 

~tydighedeQl Lad ~ være en projektiv kollineation med de ønskede 

egenskaber. Skæringspunktet E01 mellem linierne EOE1 og E2E ligger 

på begge disse linier og afbildes derfor på et punkt, som ligger 

både på linien FOF1 og på F2F, altså på disse liniers skæringspunkt 

F01 " 

...... 

E;~ ......... . 
E. . ....... X 

. "-, ........ ... y ...... : .......... . 

F.a 

:x, .......... \ 12... " . 

................................................... ~ ...•..•...........••..•... 

". 

bO E01 ~ X01 

F: 
;:. 2-

/ \, 
/ \ 

.I 

~2.\ 
. ..... \ ..... ··t", ... \ .. , \; 
\f L- .••... 

\ \.. I 

, 

F;1 

På samme måde ses, at E02 afbildes på F02 og E
12 

på F
12

• For et punkt 

X, der ligger på en fundamentallinie, f.eks. eO = E
1

E2 , gælder, at 

billedpunktet Y = r:p (X) ligger på den tilsvarende fundamentallinie 

f O = F1F2 og endvidere, idet dobbeltforholdet bevares ved T ' at 

Dette viser, at der kun er en mulighed for billedet af et punkt på 
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en fundamentallinie og at afbildningen her er fastlagt ved, at bil

ledpunktet Y har de samme koordinatsæt i systemet (FO,F1 ,F2;F) som 

punktet X har i systemet (EO,E1 ,E2;E). 

Et punkt X, som ikke ligger på nogen fundamentallinie i syste

met (EO,E1 ,E2 ;E) er skæringspunkt for linierne EOX12 , E1X20 , E2X01 ' 

hvor X12 ligger på E1E2 og opfylder 

idet (xO,x1 ,x2 ) er et koordinatsæt for X. Punkterne X20 og er bestemt 

på analog måde. Ifølge det lige Viste, afbildes X12 , X20 , X01 i punk

ter Y12 , Y20 , Y01 på de respektive fundamentallinier i systemet 

(FO,F1 ,F2;F), hvor 

og tilsvarende for Y20 og Y01 • Idet X ligger på linierne EOX12 , 

E1X20 , E2X01 vil billedpunktet Y ligge på linierne FOX12 , F1Y20 , 

F2Y01 ' altså disse linier skæres i punktet Y. Heraf følger, at , 

(xO,x1 ,x2 ) er et koordinatsæt for Y i systemet (FO,F1 ,F2,F). 

Hermed er entydigheden bevist, idet vi har vist at f afbilder 

et punkt X med koordinatsæt (xO,x1 ,x2 ) i koordinatsystemet (EO,E1 , 

E2 ;E) på det punkt Y, som har samme koordinatsæt i systemet (FO,F1 , 

F2 ;F) • 

Eksistensen: Vi vælger repræsentanter QO,Q1 ,Q2,fo~f1 ,f2 for EO,E1 ' 

E2 ,FO,F1 ,F2 så Q = QO + Q1 + Q2 er en repræsentant for E og f = !o + 

!1 +!2 en repræsentant for F. Idet (QO,Q1,Q2) og (fo ,f1 ,f2) er ba

ser for vektorrummet V findes der en lineær afbildning ( og iøvrigt 

kun en) <r: V -7 V med 

og den er åbenbart bijektiv. Idet vi endvidere har 
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vil den af ~ inducerede projektive kollineation afbilde EO,E1 ,E2,E 

på FO,F1 ,F2 ,F. Hermed er eksistensen bevist. 

Af beviset ses, at enhver projektiv kollineation er induceret 

af en lineær afbildning. Heraf følger let, at en projektiv kollinea

tion giver en bijektiv afbildning af linier i den projektive plan 

på sig selv, ved hvilken linier gennem et punkt afbi[des på linier 

gennem et punkt med bevarelse af dobbeltforholdet. 

Videre ses, at mængden af projektive kollineationer af den pro-

jektive plan danner en gruppe, planens projektive gruppe, idet sam

mensætning og invers af bijektive lineære afbildninger V ~ V mod-

svares af sammensætning og invers af de inducerede projektive kol-

lineationer. 

Lad EO,E1 ,E2;E være et projektivt koordinatsystem og FO,F1 ,F2 ,F 

fire punkter hvoraf ikke tre ligger på linie. Vælges repræsentanter 

~O,Q1 '~2 og fo,f1 ,f2 for EO,E1 ,E2 og FO,F1 ,F2 så ~O + ~1 + ~2 er en 

repræsentant for E og f o + f 1 + f 2 en repræsentant for F, gælder der, 

som ovenfor bemærket, at den lineære afbildning 9) : V --7" V, som af

bilder ~O,.21 .~2 på f o,f1 '!2' vil inducere den projektive kollinea

tion, som afbilder EO,E1 ,E2,E på FO,F1 ,F2,F. I koordinaterne i V 

med hensyn til basen (~,.21 ,.22) beskrives 92 ved en matrixligning 

(altså vektoren xO~ + X1.21 + x2Q2 afbildes ved ~ på vektoren 

Xo ~ + x1 .21 + x2 ~2) med en regulær matrix ~, hvis søjler er koor

dinaterne for vektorerne fo,f1 ,f2 med hensyn til basen ~,.21 ,.22. 1-



Mat. 3, 1965-66 111,3,13 

følge definitionen af et projektivt koordinatsystem beskriver en så

dan matrixligning den projektive kollineation i koordinatsystemet 

(EO,E1 ,E2 ;E) i den forstand, at hvis ~i er et koordinatsæt for punk

tet X, da er x' = S x et koordinatsæt for billedpunktet. 
=1 = =/ 

Om vektorerne f o,f1 ,f2 forlangte vi blot, at de skulle være 

repræsentanter for FO,F1 ,F2, således at IO + 11 + 12 er en repræ

sentant for F. Dette krav ses at være ensbetydende med, at søjlerne 

i matricen ~ er koordinatsæt for punkterne FO,F1 ,F2 og at søjlernes 

sum (række for række) er et koordinatsæt for F. 

Ved indsættelse af koordinat sættene 

(: C 
O 1 

) O 1 

1 1 

o for EO,E1 ,E2 ,E ser man på den anden side, at denne betingelse ogsa 
, 

er nødvendig for at en matrixligning ~I = ~ ~I beskriver den projek-

tive kollineation i koordinatsystemet (EO,E1 ,E2;E).Herved er ~ be

stemt pånær en reel talfaktor forskellig fra O.Vi har altså bevist 

følgende. 

Sætning. Lad ep være en projektiv kollineation af den projek

tive plan.L..,(EO,E1 ,E2 ;E) et koordinatsystem heD o&,..FO,F1 ,F2,F lli
ledpunkterne ved $O af EO,E1 ,E2 ,E. Med hensyn til koordinatsystemet 

I 

(EO,E1 ,E2;E) beskrives ~ da ved matrixligningen ~I = ~ ~I ~ræc1g 

når matricen ~ vælges så dens søjler er koordinatsæt for punkterne 

FO,F1 ,F2 og søjlern~ sum et koordinatsæt for punktet F. Disse ma

tricer udgør en klasse af indbyrdes proportionale matriceJ. 

Mængden af projektive kollineationer af den projekti"ire plan 

udgør(som tidligere nævnt) en gruppe, planens projektive gruppe. 

Den ovenstående sætning viser, at denne gruppe er isomorf med kvo-
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tientgruppen af den generelle lineære gruppe GL(3,R) med hensy~ til 

den normale undergruppe af matricer p~, P E li '" to}. 
Sætningen giver ved eVl let omformulering koordinattransforma-

tionsformlerne ved et koordindtskift i den projektive plan. Lad 

(EO,E1 ,E2 ,E) og (E6,E1 ,E2;Ef) være projektive koordinatsystemer i 

den projektive plan og X et punkt, som i systemet (E
O

,E1 ,E2 ;E) har 

koordinatsættet ~ I. Det punkt Y, som i systemet (E6,E1, E2;E I) har 

koordinatsættet ~I' vil afbildes på X ved den projektive kollinea

tion, som afbilder (E6,E1 ,E2,E') på (EO,E1 ,E2 ,E). Af den ovenståen

de sætning fås hermed: 

Sætning: Lad (EO,E1 ,E2 :E) Qg (E6,E1 ,E2;E') ~re projektive koor

dinatsystemer i den projektive plan. Et vilkårligt punkt X, som har 

talsættet ~I §gm koordinatsæt i systemet (EO,E
1

,E2 ,E) vil da have 

talsættet ~ ~I som koordinatsæt i systemet (E6,E1 ,E2 ,El), når mat ri

~ ~ vælges, så dens søjler er koordinatsæt for EO,E1 ,E2 i syste

met (EO,E1,E2,E') og søjlernes sum et koordinatsæt for E i syste~et 

(E6,E1 ,E2 ,E'). 

Ved at sammenholde de to sætninger fås transformationsformlen 

for en projektiv kollineations matrixligning ved et koordinatskift: 

Sætnmg: Lad (EO,E1 ,E2 ,E) Qg, (E6,E1 ,E2,E1
) være projektive koQ.t

dinater i den projektive plan. En projektiv~ollineationf s0Æ-~ 

koordinatsystemQ1 (EO,E1 ,E2 ;E) beskrives ved matricgg ~ vil da ~_ 

systemet (E6,E~ ,E2 ,E') beskrives ved matricen ~ ~ ~-1, hvor matr~

Q§g ~ er valgt, så dens søjler og disses sum er koordinatsæt for 

EO,E1 ,E2 ,E i koordinatsystemet (EO,E1,E2;E~. 

Man kan naturligvis dualistisk tilsvarende betragte bijektive 

afbildninger af mængden af linier i den projektive plan på sig selv, 

som afbilder linier gennem et punkt på linier gennem et punkt under 



Mat. 3, 1965-66 111,3,15 

bevarelse af dobbeltforholdet. Dualt til ovenfor kan man endvidere 

bevise, at enhver sådan afbildning er induceret af en bijektiv li

neær afbildning as: V>;{( --'7 V* • Dette giver imidlertid ikke 

anledning til noget nyt begreb. Vi har nemlig tidligere set, at 

linietilordningen ved en projektiv kollineation er en afbildning 

af den omtalte art. Har man omvendt en sådan linieafbildning, afbil·· 

der den liniebundt på liniebundt og giver herved anledning til en 

punktafbildning, som dualt ses at være en projektiv kollineation. 

Denne korrespondance mellem punkt- og linieafbildninger er enenty

dig og begrebet projektiv kollin8ation er derfor selvduaIt, hvis vi 

opfatter en projektiv kollineation som bestående af en punktafbild-

ning og den tilhørende linieafbildning. Algebraisk kan dette udmøn

tes i, at der består en enentydig korrespondance mellem bijektive 

li 1.eære afbildninger <D: V -:;- V og -st'*: V'* -7 V *-, derved, at 

der for ethvert par y: E V, y: ~ ~ V skal gælde <y *', y> = 

< ~ f (y ~), Q5 (y) > . Dette kan også udtrykkes ved, at hvis CD 
afbilder basen .§.o' .§.1' .§.2 på basen !0'!1 ,f2 da afbilder t~* den du

ale basis §.o* '§.1"* '.§.2"* på den duale basis 1.0* ,f t !.2* 

Lad (EO,E1 ,E2;E) være et koordinatsystem i den projektive plan. 

I de følgende betragtninger vil vi (ligesom ovenfor) skrive et punkts 

koordinatsæt som en søjlematrix ~I' I sammenhæng hermed er det hen

sigtsmæssigt at skrive en linies koordinatsæt i det duale liniekoor··· 

dinatsystem som en rækkematrix -g;.:: • Herved opnås, at talsæt ~I og 

Y", der ikke er nulsættet, er koordinatsæt for et punkt og en linie, --
hvor punktet ligger på linien, når og kun når 

Vi kan nu bevise: 

Sætning: Lad (EO,E1 ,E2 ,E) være et koordinatsystem i den~rojek-
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tive plan og p en projektiv kollineation af denne, som....i det givne 

koordinatsystem beskrives ved matrixligninEQll 

t 

~I = 

En linie l' med koordinatsæt y' er da billede ved ~ af lini~-1 ---
med koordinatsætte1 

Bevis~ Et punkt med koordinatsæt ~I afbildes i et punkt på l' 

når og kun når 

~/_ g ~I = 0, 

altså når og kun når punktet ligger på linienmed koordinatsættet 

~'_ g = ~ _i 

med det var netop påstanden. 

]\'[an ser, at matricen g (når liniekoordinatsæt skrives som ræk

ker) beskriver linietilordningen ved den inverse afbildning til )O • 

Ved en nærmere undersøgelse af en projektiv kollineation 

spiller delLneS fixpunkter og fixlinier en væsentlig rolle. Et punkt 

kaldes fixpunkt, hvis det afbildes på sig salv og en linie fixlinie, 

hvis den afbildes på sig selv (ikke nødvendigvis punkt for pmikt, 

hvilket dualistisk svarer til, at vi ikke forlanger, at enhver linie 

gennem et fixpunkt afbildes på sig selv). 

Lad en projektiv kollineation være beskrevet i et koordinatsy-

stem ved enmatrixligning. 

Idet vi erindrer, at to talsæt (forskellige fra nulsættet) er koor-
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dinatsæt for samme punkt, når og kun når de er proportionale, ses 

at et talsæt ~I + Q/ er koordinatsæt for et fixpunkt, når og kun 

når der findes et reelt tal ~ + O~ så 

:;: 

altså når og kun når ~I er en egentlig (søjle-) egenvektor til ~, 

hørende til en egenværdi 'A + O. Fixpunkterne for r:p kan altså op

deles i klasser svarende til egenværdien for ~. (Egenværdien O kan 

ikke forekomme, da matricen er regulær). 

Udseendet af fixpunktkonfigurationen, hørende til en egenvær

di ~ , er bestemt ved dennes egenværdimultiplicitet 3-rg(§ - 'A ~), 
som er dimensionen af rummet af egenvektorer. Man ser, at hvis egen-

værdimultipliciteten er 1, hører der et enkelt fixpunkt til e~eQ

værdien; hvis egenværdimultipliciteten er 2, er de tilhørende fi~

punkter alle punkter på-2n bestemt ret linie, en såkaldt fixpunkt

række. Findes der en egenværdi med egenværdimultiplicitet 3, er af

bildningen den identiske afbildning af den projektive plan. 

Vi har ovenfor bevist, at linietilordningen ved den inverse 

afbildning er givet ved 

Idet afbildningen og dens inverse naturligvis har de samme fixlini

er, er et talsæt ~ _ koordinatsæt for en fixlinie, når og kun når 

~ _ S er proportionalt med ~ _ , altså når og kun når y 

egentlig rækkeegenvektor til S: 

~ - ~ = 

er en 

(hvilket anderledes sagt betyder, at J:r er en søjle-egenvektor til 

SI). De værdier af .~ , som her kan komme på tale er åbenbart sådan

ne, hvor det (g - ~ ~) = O, altså ligeledes egenværdierne for ~, 
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idet ligningen jo er ensbetydende med 

~ _ (g - A ~) = Q 

Dimensionen af løsningsrummet for denne ligning er åbenbart 

3 - Rg(§ - ~~) altså egenv@rdimultipliciteten af ~ • 

Fixlinierne kan altså ligesom fixpunkterne opdeles i kla[;

ser svarende til de forskellige egenværdier. Endvidere er de til 

en egenværdi hørende konfigurationer af fixpunkter og fixlinier 

dualistik tilsvarende. Man ser, at til en egenværdi !!!§d egepV"~di

multiplicitet 1 hører en enkelt fixlinie; til en ~genv~~~i-~~~_~

gen~rdimultiplicite~hører et h-~t af-fixli~. 

Fixpunkter hørende til forskellige egenværdier er naturligvis 

forskellige og det samme gælder for fixlinier hørende til forskel

lige egenværdier. Mere indholdsrig er følgende bemærkning: 

Er P et fixpunkt , hørende ti~....2gQ~dien ~ l' og Len fg

linie, hørende til en derfra forskellig ~enværdi A 2' da ligggr 

punktet P på linien l. 

Har vi nemlig koordinatsæt ~l og ~ _ for P og l, gælder der 

~ ~ l = A 1 ~ l og ~ - ~ = A 2 ~ - , 

altså 

A 1 ~ - ~l 

A 2 ~ - ~I 

og dermed 
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Idet ~ 1 t A 2' har vi derfor 

Y.. _ ~I = O, 

hvilket er påstanden. 

I nedenstående skema har vi gennemgået samtlige muligheder for 

fixpunkt- og fixliniekonfigurationerne for en projektiv kollinea

tion af den projektive plan. Endvidere er det ved simple eksempler 

vist, at der virkelig findes afbildninger af den pågældende art. 

1°: En egenværdi med egen-værdimultiplicitet 1. 

Der er et fixpunkt og en fixlinie. Her er to muligheder: 

a) Fixpunktet ligger på fixlinien 

1 1 O 

Eksempel: O 1 1 

O O 1 

Fixpunkt:EO' Fixlinie: e2 • 

b) Fixpunktet ligger ikke på fixlinien 

1 O O 
x 

Eksempel: O O 1 

O -1 O 

Fixpunkt: EO' Fixlinie: eO' 

To forskellige egenværdier. begge med egenværdimultiplicitet 1. 

Der er to fixpunkter og to fixlinier. Linien gennem de to punk

ter er åbenbart fixlinie (lad os sige hørende til ~ 1)' Fix

linien hørende til ~ 2 er en derfra forskellig linie gennem 
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fixpunktet hørende til 'A 1 • 

Eksempel: 

Fixpunkter EO og E2 , Fixlinier: e1 og e2, 

'I 1 O 

O 1 O 

O O 2 

III,3,20 

3°: Tre forskellige egen~dier. alle med e~nværdimulti2licit~. 

Der er tre fixpunkter og tre fixlinier. Fixlinierne, hørende 

til ~ 2 og '~3' skæres i fixpunktet hørende til 'A 1 og fix-

( punkterne, hørende til A 2 henh. '~3' er fra skæringspunktet 

forskellige punkter på fixlinierne hørende til ~ 3 henh. ;{ 2' 

Forbindelseslinien af disse to punkter er fixlinien, hørende 

til 'A 1 ' 

(: O O 

) Eksempel: 2 O 

~ \ O O 3 

Fixpunkter: EO,E1 ,E2 , Fixlinier: 8 0 ,e1 ,e2, 

4°: Een egenværdi med egen~rdimultipl~it~~ 

fixpunkterne udgør en fixpunktrække og fixlinierne et liniebundt, 

Dette bundts toppunkt er åbenbart fixpunkt og hører derfor til 

fixpunktrækken. Afbildningen kaldes en elation; linien, der' 

"bærer" fixpunktrækken, kaldes elationens akse og fixliniebund

tets toppunkt kaldes elationens centrum, 

Eksempel: 

Fixpunkter: Alle punkter på e1 • 

Fixlinier: Alle linier gennem EO' 

1 

1 

O 

O 

O 

1 
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5°: En egenværdi med egenværdimultiplicitet 2 og en med egenværdl-

multiplicitst 1. 

Fixpunktmængden består af et enkelt fixpunkt og en derfra dis

junkt fixpunktrække. Fixlini.erne er derfor fixpunktrækkens bæ-

rer og liniebundtet med toppunkt 4 det enkelte fixpunkt. 

Afbildningen kaldes en (egentlig) homologi; linien, der bærer 

fixpunktrækken kaldes homologiaksen og toppunktet for fixlinie

bundtet kaldes homologicentret. 

Eksempel! 

Fixpunkter: EO og alle punkter på eO• 

Fixlinier: eO og alle linier gennem EO• 

1 O 

O 2 

O O 

Blandt homologierne er især de involutoriske 1 der også kal-

des harmoniske homologier, af interesse. Restriktionen af en 

homologi ep til en linie l gennem homologicentret A er en hy

perbolsk projektivitet af l på sig selv, hvis fixpunkter er A 

og skæringspunktet L mellem l og homologiaksen a. Skal homolo-

gien være involutorisk, må denne projektivitet være involutorisk. 

For hvert punkt X på l, der er forskelligt fra A og L, må altså 

gælde 

df(ALX reX)) = -1. 

Omvendt, er dette tilfældet for hver linie gennem A, vil 

være involutorisk, da jo hvert punkt X i planen ligger på en 

sådan linie. Det fremgår heraf, at til et givet punkt A og en 
, 

given linie a, som ikke går gennem A1 findes der præcis en har-

monisk homologi med centrum A og akse a. 



( 

\ 

Mat. 3, 1965-66 III,3,22 

6°: En egenværdi med egenværdi~l1i211Q1~t 3. 

Afbildningen er da den identiske afbildning af den projektive 

plan. 

Lad ep være en projektiv kollineation af den projektive 

plan !Jf(V) med en linie l som fixlinie. Opfatter vi T!'(V) 

som en euklidisk plan II med l som uegentlig linie, afbilder 

)P egentlige punkter på egentlige punkter og giver derfor en 

afbildning af den euklidiske plan 7t på sig selv. Denne afbild-
• 

ning er affin og samtlige affine afbildninger af 11 på sig selv 

fås på denne måde. 

Lad der nemlig være valgt et koordinatsystem (EO,E1 ,E2 ;E) 

i "lJ!(V), så E1 og E2 ligger på l altså så fundamentallinien 

eO er den uegentlige linie i 1C • Dette modsvarer som omtalt 

i § 2 et parallelkoordinatsystem (EO,Q1,Q2) i planen 7[, hvor 

sammenhængen mellem de to typer af koordinatsæt er givet ved, 
,c. )-

at et egentligt punkt i 1[ med koordinatsæt ( <; l' <; 2) i pa-" 

rallelkoordinatsystemet har (1, < 1 ' t., 2) som et koordinatsæt 

i det projektive koordinatsystem. I en matriX, som beskriver 

r i det valgte projektive koordinatsystem, er den øverste ræk

ke et koordinatsæt for den linie, som ved ~ afbildes på eO• I

det eO er fixlinie, har den øverste række derfor udseendet 

( ~ ,O, O). ganges matricen med 1 / /\ (der gælder ~ t O, da 

matricen er regulær) fås en matrix ~ for r af formen 

1 O O 

l ~ = a1 A 

a 2 ! 
I 
I 

hvor A er en regulær 2 X 2-matrix. Hvis denne matrix ganges 
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med en søjle, der har et ettal øverst, fås åbenbart en søjle, 

der igen har et ettal øverst o Heraf følger, at ~ på de egent

lige punkter af ]f, er beskrevet ved 

o O 

= 

og hermed i parallelkoordinaterne ved 

. ~ ~ f \ 
. f-

l 
a1 C;1 1 I 

= I ) 
+ A 

~' 
= 

S \. a 2 2 2 

Heraf kan vi nu aflæse påstanden ovenfor. 
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Øvelser til kap. III § 3. 

1. Lad l være en linie i den projektive plan. Vis, at en projekti.~ 

vitet af l på sig selv kan sammensættes af to centralprojektio·· 

ner, hvis og kun hvis den har mindst et fixpunkt. 

2. Vis, at hver ikke ~nvolutorisk projektivitet ep af en projektiv 

linie på sig selv kan sammensættes af to involutoriske projek

tiviteter. (Vælg et punkt A, som ikke er fixpunkt, og sammen~ 

sæt ep med den involutoriske projektivitet, der har ep (A) som 

fixpunkt og ombytter A og 

3. Lad A,A' ,B,B' være fire forskellige punkter på en projektiv li

nie. Vis, at der findes præcis en involutorisk projektivitet r 
af denne linie, ved hvilken A og A t samt B og B' ombyttes. Vis" 

at ep er hyperbolsk, hvis df(A A' B Bl) > O og elliptisk, hvis 

df (A A' B B l ) < o. 

\A.kke 
4. I den projektive plan er givet tre punkter EO,E1 ,E2, som\lig-

* ger på samme linie, og en linie E. , som ikke går gennem noget 

af disse punkter, endvidere tre punkter F
O

,F1 ,F2, som ikke lig

ger på ret linie, og en linie F*, som ikke går gennem noget af 

disse punkter. 
, 

Vis, at der findes en og kun en projektiv kollineation ~ , 

ved hvilken EO,E1 ,E2 og E~ afbildes på henholdsvis FO,F1 ,F2 

og F* . 
Med hensyn til det projektive koordinatsystem med funda-

*" mentalpunkterne EO,E1 ,E2 og enhedslinien E har punkterne 

FO,F1 ,F2 henholdsvis koordinatsættene (fOO,f10,f20)' 

(f 01 ,f11 ,f21 ), (f02,f12,f22)' og F * har liniekoordinatsættet 

(vO' v1 ' v2). Find en matrixligning for ~ • 
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5. I den projektive plan rr2 er givet et projektivt punktkoordinat

system (EO,E1 ,E2;E). Med 0/ betegnes den projektive kollinea

tion af rr2 på sig selv, som med hensyn til det givne koordi

natsystem bestemmes ved matrixligningen 

(:1)~ 
1 O O 

( xo \ 
1 O -1 x1 ! 1 -1 O x2 \ I 

Vis, at ep er involutorisk. 

Vis, at ep er en homologi og find et punktkoordinatsæt for dens 

homologicentrum og et liniekoordinatsæt for dens homologiakse. 

Bestem en matrixligning for <p i koordinatsystemet (FO,F1 ,F2;F), 

hvor F O = r (EO)' F1 = r (E1 ), F 2 = ep (E2 ) og F = ep (E) • 

6. 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 ,l som homologicentrerne og homologiakserne for to 

homologier af den projektive plan må opfylde, for at homolo

gierne er ombyttelige. 

7. Vis, at sammensætningen af to harmoniske homologier med samme 

homologiakse er en elt>.tion, og at enhver elation kan fås på 

denne måde. 

8. Om en projekti\'itet lfJ af en projektiv linie l forudsættes, at 

l.jJ o tf o y; er den identiske afbildning af l. 

Vis, at hvis AO E l ikke er fixpunkt ved tf, da er punkterne 

AO' A1 = y~ (AO) og A = yJ (A1 ) indbyrdes forskellige, og find 
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for et sådant punkt AO en matrixligning for ~ i koordinatsyste

met (AO ,A1 ;A). 

Vis, at hvis ~ er forskellig fra den identiske afbildning af 

l, da er If' fixpunktfri • 

Om en fra den identiske afbildning forskellig projektiv kolli

neation ep af den projektive plan forudsættes, at <po ep 01' 
er den identiske afbildning. Vis, at ep har netop .. ~n _fixlinie 

og netop et fixpunkt. 

9. I den projektive plan 1\ 2 er valgt et punktkoordinatsystem 

( 77 2 TT2 EO,E1 ,E2;E), En projektiv kollineation ep: -=r I er be-

stemt ved, at den afbilder E på sig selv og hvert fundamental

punkt på dettes projektion fra E på fundamentaltrekantens mod-

stående side. 

Opstil en matrixligning for ~. Bestem samtlige fixpunkter 

og fixlinier ved ~ • 

Det antages, at rr2 er fremkommet af en euklidisk plan ved 

tilføjelse af de uegentlige punkter. Det forudsættes, at funda-

mentalpunkterne er egentlige, og at E er medianernes skærings-

punkt i fundamentaltrekanten. Beskriv ep i dette tilfælde. 

10. Beskriv de afbildninger af en euklidisk plan på sig selv, der 

er reskriktioner af homologier eller elationer, som afbilder 

den uegentlige linie på sig selv. 



Mat. 3, 1965 .. 66 III, 4, 1 

§ 4. Keglesnit i den projektive plag. 

En bijektiv afbildning ~ af mængden af punkter på mængden af 

linier i den projektive plan, ved hvilken punkter på en linie af

bildes på linier gennem et punkt under bevarelse af dobbeltforhold, 

kaldes en projektiv korrelation. En sådan afbildning er i en vis 

forstand analog til en projektiv kollineation - vi har blot erstat

tet billedobjekterne med dualistisk tilsvarende. De i den foregåen-

de paragraf anvendte argumenter kan derfor i modificeret form an

vendes på projektive korrelationer til bevis for de sætninger, der 

svarer til de om projektive kollineationer beviste. På denne måde 

fås: 

!il fire punkter Ea, E1 , E2 , E, hvoraf ikke tre ligger på-1!

nie og fire linier fa, f 1 , f 2 , f, hvoraf_ikke tre går gennem samme 

punkt, findes præcis ~n projektiv korrelation ~ som afbilder 
l 

Ea, E1 , E2 , E Q! fa, f 1 , f 2 , f. 

Endvidere: 

Enhver projektiv korrelation ~ er induceret af en bijektiv 

lineær afbildning ep : V ~ V*. Korrelationen ep fastlægger ~ 
pånær en reel talfaktor forskellig fra O. 

Lad den projektive korrelation ~ afbilde punktkoordinatsyste

met (Ea, E1 , E2; E) på linie-koordinatsystemet (fa, f 1 , f 2 , f). 

Hvis ~, ~1' ~2 betegner repræsentanter for Ea, E1 , E2, hvis sum 

er en repræsentant for E, og fo*, f 1*, f2~ repræsentanter for 

fa, f 1 , f 2 , hvis sum er en repræsentant for f, vil den bijektive 

lineære afbildning c;l2 : V ~ v"*, som afbilder ~O' ~1' ~2 på 

f o*' t1*, ti, åbenbart inducere ep • 

Hvis ep: V ~ V#:. er en lineær afbildning, bestemmes der en 

bilinearform B på V ved 
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B(g,:y:) = <W (}a;), :y:>. 

Er der omvendt givet en bilinearform B på V, gælder det for hver 

vektor g E: V, at afbildningen 

er en linearform på V, altså et element i V~. Betegner vi dette 

/f., /F. -* med Y! (g), har vi hermed en afbildning y!: V -::, V ,som ses at 

være lineær. 

Hermed er bevist, at ,der består en bijektiv korrespondance 

mellem lineære afbildninger <D: V --7 V * og bilinearformer B på V. 

Hvis Q? svarer til B , svarer ~~ åbenbart til A B for hvert re

elt tal A • Den lineære afbildning ~ er bijektiv, når og klID når 
_u t O ~ rh(u) ~ O~, hvilket for den tilsvarende bilinearform B 

- ~ - T_ ~*O 
betyder, at der til hver vektor g E.~des en vektor :Y: E V, så 

B(g,:y:) t O, altså at B er en regulær bilinearform. 

En projektiv korrelation ~. af den projektive plan kan altså 

opfattes som induceret af en regulær bilinearform B på V, som er 

fastlagt ved sP pånær en reel talfaktor forskellig fra O. Bilinear

formen B ses at inducere 9? derved, at et punkt med repræsentant 

}a; E V som billedlinie har linien, hvis punkters repræsentanter y. 

opfylder B(}a;,:y:) = o. 
Lad den regulære bilinearform B ·inducere den projektive kor

relation ~ • Den transponere .de bilinearform BI, som defineres ved 

er da også en regulær bilinearform, og vil følgelig inducere en 

projektiv korrelation yr. Denne er åbenbart også induceret af den 

bijektive lineære afbildning ~ : V V~, som bestemmes ved 
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For korrelationerne ep og V gælder: 

Hvis P, Q er punkter i den projektive plan, da J5gger Q på 

r (p) når og kun når p ligger på y.r (Q) o 

Betegner nemlig I? og .9. repræsentanter fo:c P og Q, har vj. 

Q E ep (p) 4="-5> B(Q,g) = 0, 

hvoraf påstanden aflæses. 

Idet afbildningen t er bijektiv, følger her3f, at faT hver 

linie l er billedlinierne CD (p) af punkterne P p{1.. l pl'æci.8 linie~" 
I 

bundtet med toppunkt ~-1 (l), og omvendt, at for hvert punkt P er 

billedpunkterne ~-1 (l) af linierne gennem P præcis punkterne på 

linien 9?(P). Mellem afbildningerne -1 o o T og r bestar al tsa en re .. ~ 

lation, som er analog til relationen mellem en projektiv kol1inea-

t d 1//"--1 ion og dens tilhøren e linieafbildning. Afbj.ldningen r er in--

duceret af den bijektive lineære afbildning S~ --1 ~ V~<- - > V og af·~ 

bilder derfor et liniebundt på mængden af punkter på en J.i.nj.e lmder 

bevarelse af dobbeltforhold o Opfatter vi en proj ektj.v ].wrr81at:~on 

som et sådant sammenhørende par ( er ~ y -1) af afbildninger, er beo 

grebet selvduaIt. 

Den inverse afbildni.~ til~~~~tiv korrelation~~~-11. 

er igen en pro.iektiv ls<?rrel§tt2lli~!!l1-_ieLi Y/'~t.~:~ .. 
Af definitionen på projektiv korrelation følger Videre .. at s::~,}l!·· 

mensætningen af to pro..i§ldi~e_~orJ;:ela~ion~! e_L~!LPro,iel.rt;~JJJ:.'"~ 

neation og §_ammensætn:L~];g,Q.J}..i_4.QQ_~el1&!. __ s-p'~:g._~;:e:ftf-g"?-_§-.:f_~!1 

pro.i ekt i v korrelation 0K .. §Ll2!.Q,;Le.g:_~ iv tQllin~~~ iOJ?;_.§'~:""'~~.J2:r_Q..lEllf."t~ 

k(':trela t;j.o,!:k. 

En projektiv korrelation er abenbart involutorisk (dDveso lig 

sin inverse), hvis og kun hvis der for en til CD h!n'e"-lrl.:=; bilj.near-· 
I 

form B gælder B l = A B med et reelt !\ =~= O Da gældoI' også 

B = B" = A BI, altså BI = ~ 2B" hvoraf ~::-: 1 eller 'II = ~-1, Nød-· 
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vendig og tilstrækkelig er altså, at B er symmetrisk eller anti-

symmetrisk. I et vektorrum af ulige dimension findes der imidlertid 

ikke nogen regulære antisymmetriske bilinearformer, da hver anti

symmetrisk determinant af ulige orden er O. Vi har altså: 

!i),!!......l2!0jektiv korrelation af den projektive plan er involutorisf, 

når og kun når de tillørende bilinearformer er symmeki§.ke. 

En projektiv korrelation er af den projektive plan, hvor de 

til ~ hørende regulære bilinearformer er symmetriske, kaldes en 

polaritet. En polaritet er involutorisk, og af det ovenstående føl

ger endda,. at enhver involutorisk projektiv korrelation af den pro

jektive plan er en polaritet. Ved polariteter bruges en speciel 

terminologi, idet billedlinien for et punkt kaldes punktets polar, 

og billedpunktet for en linie kaldes liniens pol. Den involutori

ske egenskab kan da udtrykkes ved, at ethvert punkt e!-§in pQlars 

Q91 og enhver linie er sin pol~ol§!. 

To punkter P og Q kaldes konjugerede ved polariteten ]U , hvis 

P ligger på polaren q for Q. Punktet Q ligger da også påpolaren 

p for P, idet pOlariteten afbilder linierne gennem p på punkterne 

på p. Relationen "konjugeret" er altså symmetrisk (men hverken re

fleksiv eller transitiv). Betegner B en til ep hørende regulær 

symmetrisk bilinearform ses, at punkter P og Q med repræsentanter 

Q og Q er konjugerede ved ?' ' præcis når vektorerne Q og Q er kon

jugerede ved B, d.vos. B(R,g)= O. 

Dualistisk tilsvarende siges to linier p og q at være ~onju

gerede _ ved polariteten ep ,hvis p går gennem polen Q for q. Linien 

q går da også gennem polen P for p, altså relationen er symmetrisk 

(men hverken refleksiver transitiv). 

Et punkt P er selvkop.iugeret ved pOlariteten f ' hvis det lig

ger på sin polar p. Dualistisk tilsvarende er en linie p selykon

jugeret, hvis den går gennem sin pol P. Et punkt P er åbenbart selv-
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konjugeret når og kun dets polar p er selvkonjugeret, sagt ander

ledes, de selvkonjugerede linier er polarerne for de_~lvk2njggg~

de punkter og de selvkonjugerede punkter polern~for de selvkonju-

gerede linier. 

Betegner B en til ~ hørende regulær symmetrisk bilinearform 

og P et punkt med repræsentant Q, ses, at P er selvkonjugeret når 

og kun når B(Q,Q) = O (altså når og kun når Q er en isotrop vektor 

for den til B hørende kvadratiske form). Polariteten 9' har-altså 
I 

selvkonjugerede punkter når og ~un de tilhørende regulære kvadra-

tiske former er indefinite. En sådan polaritet siges at være hyper

bolsk. En polaritet, hvis tilhørende kvadratiske former er definite, , ( 

siges at være elliptisk. 

Vi betragter nu en hyperbolsk polaritet bestemt ved den sym-
fro.

metriske bilinearform B. Idet denne kan multipliceres med en\O for-

skellig konstant, uden at pOlariteten ændres, kan vi antage, at den 

tilhørende kvadratiske form har positivitetsindex 2 og negativitets-
, 

index 1. Dette betyder, at der findes mindst et todimensionalt un-

derrum U2 af V' så den kvadratiske forms restriktion til U~er po

sitiv definit, og mindst et endimensionalt underrum U1 , så formens 

restriktion til U1 er negativ definit. 

Idet der for hver vektor y E V og hvert reelt tal ?\ gælder 

B( ~ y, ~ Y) = .A 2B(y,y), 

er den kvadratiske forms restriktion til et endimensionalt under-

rum af Venten positiv definit, konstant lig ° eller negativ defi

nit. Dette berettiger til at sige, at den er positiv, O eller nega

tiv i et punkt af den projektive plan. 
I< Mængden af punkter i den projektive plan, for hvis repræsen-

tanter.! dE':!' gælder B(.!,.!) = 0, altså mængden af selvkonjugerede 
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. punkter, ka::t.des det ved polariteten bestemte !f§El~snit. Navnet 

motiveres ved følgende betragtning: 

Idet B er symmetrisk, regulær og indefinit, er mængden af 

vektorer 

f x r V 
L..- c 

stedvektorerne for punkterne på en ikke-udartet keglesnitkegle i 

rummet med toppunkt O. Frembringerene i denne kegle er præcis 

I 

I 

\ ~ 
" / 

"-
" I 

1/ 

O/ 
1/ 

I 
/ 

/ 
-I - - -

--- -/ - ..... 
/' 

/ 
/ 

/ 
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punkterne på K. Denne kegle skærer en plan J[, som ikke går gennem 

O, i et sædvanligt keglesnit i Jr. Omvendt er et sådant keglesnit 

ledekurve for en kegle af den anførte art med toppunkt O. Opfattes 

den projektive plan Tr(V) som en euklidisk plan ]L med uegentlige 

punkter, er de euklidiske keglesnit i n (eventuelt suppleret med 

uegentlige punkter) altså præcis de projektive keglesnit i T!(V). 

Et punkt, der ikke ligger på keglesnittet kaldes et ydre eller 

indre punkt for dette, efter som B er positiv eller negativ i punk

tet. Eksistensen af positivitetsrummet U viser, at der findes 
2 , 

mindst en linie i den projektive plan, der kun består af ydre punk-

ter. Da en sådan linie skæres af enhver anden, følger, at der på 

hver linie ligger ydre punkter. At der findes indre punkter, følger 

af eksistensen af negativitetsrum. 

Lad P og Q være to forskellige punkter i den projektive plan, 

og lad Q og ~yære repræsentanter for dem. Punkterne på linien PQ 

har da som repræsentanter A 12. + t< 9." hvor /I, f' E: R, 
( ;A , fÆ- ) =l= (O, O). Som funktion af ( ;1 , f" ) er 

B( -:A 12. + f.9., A 12. + f .9.) = 'A 2B (12., 12.) + 2 A fA. B(l2.,g) + f B(.9.,.9.) 

en kvadratisk form i (R2,+,R). Da den antager positive værdier, 

foreligger der kun følgende tre muligheder: 

> O positiv definit 

= ° singulær, positiv semidefinit 

< O indefinit. 

I det første tilfælde er alle punkter på linien ydre, og canne kal

des en ydre linie for keglesnittet. I det andet tilfælde findes 

der på linien netop ~t punkt, i hvilket formen er 0, d.v.s. netop 

et selvkonjugeret punkt. Linien har altså ~t punkt fælles med keg

lesnittet, og dens øvrige punkter er ydre. Den kaldes i dette til-
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fælde en tangent til keglesnittet, og fællespunktet med dette kal

des dens rørinKsyunki. I det tredie tilfælde, som foreligger, hvis 

og kun hvis linien indeholder indre punkter, findes der på linien 

netop to punkter, i hvilke formen er 0, d.v.s. netop to selvkonju

gerede punkter. Linien har altså to punkter fælles med keglesnit

tet og kaldes en sek§nt til dette. (De tre tilfælde svarer til, at 

den af 12. og .9. udspændte plan i V henholdsvis har kun. toppunktet O 

fælles med keglen B(~,!) = 0, er tangentplan til denne kegle, skæ

rer keglen i to frembringere.) 

Er P og Q ikke sammenfaldende, konjugerede punkter på en se

kant, gælder for repræsentanter p. og .9. for dem 

Et af de to punkter er altså indre og det andet ydre. 

Vi kan nu bevise~ 

Polaren til et indre p-unkt for keglesnittet er en ydre linie. 

Polare~ til et_p~kt-R~ keglesnittet er tang§n~ me~12.gnktet 

som røringspunkt. 

Polaren til et ydr~ pml~t for keglesnittet er en s~kant. 

Den første påstand følger' af, at hver linie, der forbinder et 

indre punkt P med et af dettes konjugerede punkter er en sekant. 

Ifølge ovenstående bemærkning er altså alle til P konjugerede punk-

ter ydre. 

At den tredie påstand er rigtig ses således~ 

Lad der være givet et ydre punkt P. For et vilkårligt indre punkt 

Q vil linien PQ være en sekant. På denne findes et til P konjugeret 

punkt R. Ifølge ovenstående bemærkning er R et indre punkt? og da 

det ligger på polaren til P, er denne en sekant. 

Den anden påstand kan bevises således~ 

Lad P være et punkt på keglesnittet og Q et fra dette forskelligt 
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punkt på polaren til P. For repræsentanter ~ og ~ for P og Q gælder 

da B(~,~) = ° og B (~,~) = 0, altså 

hvilket viser, at linien PQ er tangent med P som røringspunkt. 

Ved indirekte slutninger fås af ovenstående resultater: 

Polen til en ydre linie for keglesnittet er et indre punkt. 

Polen til en tangent til keglesnittet er røringspunktet. 

Polen til en sekan~ til keglesnittet er et ydre pun~t. 

Mængden K*af selvkonjugerede linier ved polariteten er, alt

så mængden af tangenter til keglesnittet K, kaldes det til sP høren

de liniekeglesnit. Polariteten afbilder K på K * og K* på K, hvor

for konfigurationen bestående af K og K*er selvdual. Vi har oven

for bevist, at K~ er mængden af tangenter til K, altså mængden af 
, 

linier, som har netop et punkt fælles med K. Ved anvendelse af pola-

riteten fås, at der dualt gælder, at K er mængden af røringspunkter 

for linierne i *" K , altså mængden af punkter, igennem hvilke der går 
, 

netop en linie fra K*. 

Lad P være et ikke selvkonjugeret punkt med polar p. Polen for 

en linie gennem P ligger da på p, hvoraf følger, at en selvkonjuge

ret linie gennem P vil skære p i et selvkonjugeret punkt, nemlig 

liniens pol. Omvendt gælder, at en linie l gennem P, som skærer p 

i et selvkonjugeret punkt Q, er selvkonjugeret. Polaren for Q er 

nemlig selvkonjugeret, går gennem P og Q og er derfor sammenfaldende 

med l, som følgelig er selvkonjugeret. Polaren p for et ydre punkt 

P er en sekant og har derfor to punkter M, N fælles med keglesnittet. 

Gennem P går der altså to tangenter, nemlig forbindelseslinierne PM 

og PN. Gennem et indre punkt går, som tidligere vist, ingen tangen

ter. (Man bemærker, at denne karakterisering af indre og ydre punk-
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ter er dual til den ovenfor givne definition af ydre linier og se

kanter) • 

Lad l være en linie, som ikke er selvkonjugeret. For hvert 

plmkt P på l, er polaren p forskellig fra l, hvorfor der tindes 

netop et med P konjugeret punkt på l, nemlig skæringspunktet o/l(P) 

mellem l og polaren p. Den herved bestemte afbildning ep l : l ~ l 

er øjensynlig sin egen inverse og derfor bijektiv. Afbildningen 

7D l er en projektivitet, idet den er sammensætningen af polarite

tens restriktion til l, som er en projektivitet af l på liniebund-

oL 
\ 

tet med toppunkt i polen L, og skæringen af dette liniebundt med 

l, som ligeledes er en projektivitet. Et punkt ses at være fixpunkt 

ved ep l' når og kun når det er selvkonjugeret. Idet l ikke består 

af lutter selvkonjugerede punkter, er f>l altså ikke den identiske 

afbildning af l. Hermed er bevist: 

På enhver' ikke selvkonjugeret linie l bestemmes en involuto·

risk projektivitet rI ved, at hvert p'unkt på l afbildes på qet 

dermed konjugerede punkt-på ~ 

Dualistisk tilsvarende kan bevises: 

I ethvert liniebundt, hvis toppunkt L ikk~§F selv~91big~eret, 

bestemmes en involutorisk proj,elstivitet TL ve~t hver linie ggq

nem L afbildes på den dermed konjugerede linie gennem~. 

Hvis l betegner polaren for L, ser man, at for hvert plmkt P 
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på l afbilder 7DL forbindelseslinien LP på forbindelseslinien 

L rrl(p), 

Fra § 3 vides, at en invo~utorisk projektivitet er enten el

liptisk eller hyperbolsk d.v.s~ har enten ingen eller to fixpunkter. 

Ved at sammenholde med det ovenfor beviste ser man, at projektivi

teten 9'1 er elliptisk, hvis l er en ydre linie, og hyperbolsk, 

hvis l er en sekant. Dualistisk tilsvarende gælder for et ikke selv

konjugereret punkt L, at projektiviteten ~L er elliptisk, hvis L 

er et indre punkt, og hyperbolsk, hvis L er et ydre punkt. 

Billedet af et sammenhørende par (K,K*) af punkt- og lini~

keglesnit ved en projektiv kol~neation er et s~mmenhørende par af 

punkt- og liniekegl~sEit. 

Bevis: Lad den projektive kollineation være induceret af den 

bijektive lineære afbildning 9? : V ~ V og lad det givne keglesnit 

høre til den hyperbolske polaritet, som induceres af den regulære 

symmetriske indefinite bilinearform B. Ved 

defineres da en regulær symmetrisk indefinit bilinearform B il? på V, 

og for denne gælder 

Heraf følger, at den (af g) inducerede) projektive kollineation af

bilder to punkter, som er konjugerede ved den af B inducerede hyper

bolske polaritet, på to punkter, som er konjugerede ved den af B~ 

inducerede hyperbolske polaritet. Dette giver umiddelbart påstanden. 

Ved en projektiv korrelation af den projektive plan afbildes 
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et sammenrørende par (K. K*) aJ p1mkt- og li.nj,e15.2El@:?ll.:iJ._nA~~,::t . ..§.§.m
menhørende par af linie- og punktkeglesni1. 

Bevis: Lad II betegne den givne korrelation og la~et givne 

keglesnit høre til den hyperbolske polaritet p . Afbildningen 

'1f o ep -1 er de, en projektiv kOllineation, idet den er sammensæt

ning af to projektive korrelationer. Idet 

får vi nu umiddelbart påstanden ved hjælp af den forrige sætning, 

idet er afbilder K på K~ og K'~~' på K. 

Lad EO vær~ et ikke selvkonjugeret punkt og e1 en ikke selv~· 

konjugeret linie gennem EO' Idet E
1 

bet~gner polen for e1 , E2 skæ·

ringspunktet mellem e
1 

og polaren e
O 

for EO og e2 polaren for E2 , 

går eO gennem E
1

, altså e
O 

= E
1

E2 • Endvidere er e2 = EOE1 , idet 

/ 

, o 

polen E2 ligger\!;olarerne e
O 

og e1 • Punkterne EO' E1 ~ E2 med for-

bindeIseslinier eO' e1 , e2 danner en så-kaldt selY.Q91g-.:tIQ}s§!!!, 

hvormed menes, at EO' E1 og E2 er forskellige og ikke ligger på 

linie og at hver vinkelspids i trekanten EO' E1 , E2 har den mod .. 
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stående side som pOlaJ.'" • 

Lad E
O

' E
1

, E2, eO' e1 , e2 være en selvpolær trekant og 

.Q.O' .Q.1' .§..2 repræsentanter for EO' E1J E2 G Der gælder da 

idet E-lag EJ' er konJ'u,Q'oerede for i 1. J' < Vektorerne e e e c.z,,J!..··· ..... T . --O ? ~-1: '-2 

ner en basis for V, idet EO' E1 , E2 ikke ligger på linie og for 

vektorer x = xO.Q.O + x1.@.1 + x 2§..2' Y.. :::: Y O.§.O + y 1 ~1 + Y 2.§'.2 gælder 

hvor A . = B(e. ,e.). Blandt tallene Åo' ~1' A2 er to positive 
]. -]. -]. 

og et negativt, idet B er valgt med posit:Lvite"tsindeks 2 og nega

tivitetsindex 1. Lad os antage~ at betegnelserne er valgt? så 

'A O > O, /'\1 > O og A
2 

< O, altså så EO og E1 er ydre punkter 

og E2 et indre punkt, 

Vi kan komplettere E
O

' E1 ~ E2 til et projektivt koordinatsy~ 

stem ved at vælge skæringspunktet for en af tangenterne gennem EO 

og en af tangenterne gennem E1 som enhedspunkt E. Punkterne E12 

og E
02 

i dette koordinatsystem :ligger da på kegJesni ttet '. Lad nu 

§.O' .§..1' .§..2 betegne repræsentanter for EO' E1 , E2 så §'::-:::':':,ZO o:. &.1 -:- §.2 
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er en repræsentant for E. Ifølge det ovenfor beviste ·findes da re

elle tal ~O' -A 1 , ~2' så to punkter med koordinatsæt (xO' x1 , x2) 

og (yo' Y1' Y2) er konjugerede når og kun når 

Idet punkterne E02 og E12 med koordinat sæt (1,0,1) og (0,1,1) er 

selvkonjugerede , gæ1der der ~ ° 1- ~ 2 = ° og 1\ 1 + ~ 2 = O. 

I det vaJ.gte koordinatsystem beskrives po1ari teten altså ved lig,· 

ningen 

For fastholdt (xO,x1 , x2 ) er dette ligningen for polaren til punk-

tet med koordinatsæt (xO' x1 ~ x2 ), hvis polar følgelig har linie

koordinat-sættet (xO' x1 , - x2). Keglesnittet fremstilles ved lig .. · 

ningen 

idet de egentlige løsninger hertil præcis er koordinatsættene for 

punkterne på keglesnittett 

," 
Der findes kun en type af keglecnit i den projektive plan, i~ 

det der gælder~ 

~~~Qg Kr v~~kegles~,1-i-den proj§kttv.g-p~. Da findes 

Q~~.!:9.1§.~t i "'i!~lliIl:§_a t i~§Q!L~t.1:J11de!...lL§_1r... 
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Bevis: Vi kan vælge et koordinatsystem (EO' E1 , E2 , E), så K 

i dette har ligningen 

Vælges et tilsvarende koordinatsystem (EO' E{, E2; El) til KI, vil 

den projektive kollineation, som afbilder EO' E1 , E2 , E på 

EO' E{, E2, El, åbenbart afbilde K på KI, hvormed påstanden er be

vist. 

Af hensyn til en senere anvendelse bevises: 

~ der i den projektive plan er givet to for~ellige punk

ter S og SI t linier s og SI gennem henholdsvig S og SI. som beg~ 

.§f-I0rskellige fra linien S SI, og et punkt P, som hverken ligger 
, 

p!-s eller s~ da fin~s præcis et keglesnit K, som går gennem 

~ Sf, P og som i S...2.E SI h~l:.inierne s og s' som tangenter. 

Bevis: Lad (EO' E1 , E2 , E) betegne det projektive koordinat

system, hvor EO er skæringspunktet mellem s og Si, E1 = S, E2 = SI 

og E = P. For en hyperbolsk polaritet rf , hvis tilhørende kegle

snit har de anførte egenskaber, gælder da, at EO er konjugeret med 

E1 og med E2 mens E1 , E2 og E er selvkonjugerede. For en til ~ 

hørende bilinearform B gælder derfor 

idet ~O' ~1' g2 betegner repræsentanter for EO' E1 , E2, hvis sum 

e er en repræsentant for E. Af disse ligninger fås 

altså 
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og hermed 

for vektorer!. = xo.§.o + x1.§.1 + x2~2 og y. = YO.§.O + Y1~1 + Y2~2' idet 

A = B(.§.O' .§.O) ~ O. Keglesnittet har altså ligningen 

hvormed entydigheden er bevist. 

I: - 51 
/.5 I __ -.---------~--___ 2_h .. --"""""'-------)J 1=0 

// 
// 

Eksistensen følger af, at 

er en symmetrisk indefinit regulær bilinearform, hvor den inducere

de polari tet 9' åbenbart har de ovenfor anførte egenskaber, hvor~ 

for det tilhørende keglesnit tilfredsstiller de stillede krav. 
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Lad K betegne det til den hyperbolske polaritet ~ hørende 

keglesnit og 1 en sekant til K, som har punkterne M og N fælles 

med K. Projektiviteten Cf>l er ~r> den involutoriske hyperbolske pro~· 

jektivitet af l med fixpunkterne M og N. Af en bemærkning i § 3. 

(side 7) følger da, at for hvert punkt P på l forskelligt M og N, 

vil polaren p skære l i det fjerde harmoniske punkt til M, N, p. 

Heraf fås følgende sætning: 

Hvis vinkelspidserne i en fu11stændig firkant ligger på keE

~ittet K, da e~rkantens diagonalpunkter parvis konjugerede. 

Bevis: Lad A1 , A2, A
3

, A
4 

betegne firkantens vinkelspidser. 

Vi skal bevise at polaren for et diagonalpunkt er de to andre dia

gonalpunkters forbindelseslinie. Ifølge det ovenstående skærer po

laren for diagonalpunktet 

D12 ,34 linierne A1A2 og A3A4 i de fjerde harmoniske punkter til 

A1 , A2, D12 ,34 henholdsvis A3, A4, D12 ,34" Forbindelseslinien 

D13 ,24 D14 ,23 har ifølge firkant sætningen den samme egenskab og 

er derfor identisk med polaren, hvilket er påstanden. 

Ved anvendelse af polariteten fås den duale sætning: 
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Hvis siderne i en fuldstændig firside tilhører liniekeglesnit

tet K*-, da er firsidens diagonaler parvis konjugerede. 

Vælges to sekanter gennem et vilkårligt punkt P, som blot ikke 

ligger på keglesnittet, fås en firkant, hvis vinkelspidser ligger 

på K, og hvor P er et af diagonalpunkterne. Det ses heraf, at po
ikk~ 

laren for at punkt, som(ligger på K, er bestemt, blot man kender 

......... 1' 
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punktmængden K. Idet polaren for et punkt P på K er den eneste li-

nie gennem P, som kun har P fælles med K, har vi hermed vist, at 

keglesnittet K fastlægger polariteten ~, eller anderledes sagt: 

Til forskellige hyp~rbolske polariteter hører-fQrskellige kegle

~. Det har altså en entydig mening at tale om den til et kegle

snit hørende polaritet. 

Seydewitz' sætning: Hvis en trekant er indskryet i et kegle-

snit ~ vil en linie, der er konjugeret med en af siderne, skæ~ 

de to andre i et par af konjugerede punkter eller i samme selvkon

jugerede pun!ft. 

Bevis: Vi kalder trekantens vinkelspidser A, B, O. En linie p, 

/~ ~ .' / 

~~--------~------~.~ R 

der er konjugeret med BO, er polar for et punkt P på BO. Lad Q 

betegne det fra A forskellige skæringspunkt mellem keglesnittet 

og linien AP, R skæringspunktet mellem AB og OQ og S skæringspunk

tet mellem AO og BQ. Ifølge sætningen om den indskrevne firkant 

er hvilkesomhelst to forskellige af punkterne Q, R, S konjugerede. 
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Heraf følger, at. RS er polaren p for P og hermed) et R og S er de 

omtalte skæringspunkter, som følgelig er konjugerede. 

Argumentet svigter, hvis AF er tangenter i A eller hvis P = B 

eller C. I det første af disse særtilfælde går p gennem A, som da 

er det fælles selvkonjugerede skæringspunkt for p med AB og AC. I 

de to andre tilfælde, hvor p er t~ngenten i B eller C, følger på

standen af, at ethvert punkt på en tangent er konjugeret med den-

nes røringspunkt. 

Ved anvendelse af den til keglesnittet hørende polaritet fås 

den duale sætning: 

Hvis en trekant er omskrevet om et keglesnit, vil et punki, 

som er konjugeret ti.Len af vinkelspidserne. forbindes til de to 

andre vinkelspidser med et par gf konjugerede linier ellQr samme 

selvkonjugerede li~e. 

Ud fra Seydewitz' sætning bevises: 

~teine~ls sætning: Hvis S og SI er to forskellig~unkter ~å 

et keglesnit K,bestemm~lLiL~ en projektivitet af liniebundtet med 

toppunkt S på liniebundtet med toppunkt Sf ved. at man for hvert 

punkt P på K afbilder sekanten SP på sekanten S'P. 

Ved sætningens formulering er det underforstået, at vi med "sekan

ten SS" mener tangenten i S ( og tilsvarende med sekanten S'S'). 

Påstanden fås let ud fra Seydewitz' sætning: Gennem skærings

punktet mellem tangenterne i S og S' lægges en linie l, som ikke 
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er tangent til K. Linierne l og SS' er da konjugerede og Seydewitz' 

sætning giver derfor, at et par af tilsvarende linier m og ml skæ

rer l i et par af konjugerede punkter Q og Q' • (Dette ses let også 

at være rigtigt, hvis m er linien SS' eller tangenten i S og ml 

dermed er tangenten i S' eller linien SS', i hvilke tilfælde det 

anførte argument sVigte~. Idet ep l betegner den af polari teten in

ducerede involutoriske projektivitet af linien l, er den anførte 

afbildning altså sammensætningen af tre projektiviteter, nemlig 

skæringen med linien l (m -7 Q), rI (Q -7 Q') og forbindelsen med 

SI (Q' -~ m'). 

Heraf fås påstanden. 

Ved anvendelse af polariteten fås den duale sætning: 

Hvis s og s' er to forskellige tangenter til et keglesnit K, 

bestemmes der en pro12~tivitet ~f s på SI ved, at man for hver tan

gent p til K afbilder skærin~~tet for p og s\f~æringspunktet 
for p og s' • 

Her skal to sammenfaldende tangenters skæringspunkt fortolkes som 

deres fælles røringspunkt. 

Pascal's sætning: Hvis en sekskant er indskrevet i et kegle

snit, da ligger de modstående siders skæringspunkter på en ret li-

~. 
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Bevis: Lad A1 , ••• ,A6 betegne sekskantens vinkelspidser~ Iføl

ge Steiner's sætning bestemmes en projektivitet af liniebundtet 

med toppunkt A1 på liniebundtet med toppunkt A
3 

ved, at tilsvaren

de linier skæres på keglesnittet. Vi kan derfor definere en projek-, 

tivitet yr af linien A4A5 på linien Å
5
A6 ved~ at et punkt X på 

. . 
A4A5 afbildes på skæringspunktet X' mellem A5A6 og billedlinien 

af linien A1X ved den lige omtalte projektivitet. Med figurens be

tegnelser gælder åbenbart ~f(A4) = T, ~ (p) = Q, ~(S) = A6 og 

yr (A5 ) = A5 ., Da liniernes skæringspunkt A
5 

afbildes på sig selv, 

er Ven centralprojektion (smlo § 3). Idet A4T og SA6 skæres i R, 

er f' centralprojektionen af A4A5 på A
5

A6 ud fra R. Nu afbilder ~ 

p på Q, hvoraf følger, at P,Q og R ligger på en ret linie, hvilket 

er påstanden. 

Ved anvendelse af den til ~eglesnittet hørende pOlaritet fås 

den duale sætning: 

Brianchon's sætniI!B:l Hvis en sekskant er omskrevet om et k§E;le

snit, går modståend~ vinkelspidsers for~indelse~t.~~er gennem ~

me punkt. 

, ..... . 

........ , ................ . . ....... . ...... 
00 ,._"'" .................. ::./< .. '. 

. ... 
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Der er forskellige udartede tilfælde af Pascal's sætning (og 

de dualistisk tilsvarende udartede tilfælde af Brianchon's sætning). 

Udartningen fremkommer ved, at et eller flere par af nabovinkelspid-

ser i den indskrevne sekskant falder sammen. Siden, der bestemmes 

ved et sådant par sammenfaldende vinkelspidser, skal fortolkes som 

tangenten gennem det pågældende punkt (jvf. konventionen ved Stei

ner's sætning). Der fremkommer altså sætninger, som udtaler sig om 

indskrevne fem-, fir- eller trekanter (og de duale om omskrevne fem-, 

fir- eller trekanter). Sætningerne om indskrevne fem- eller firkan

ter (der bliver to sætninger om firkanter) kan bevises ved bevisett 

ovenfor (man skal blot vælge betegnelserne, så vinkelspidsen A5 
ikke falder sammen med nogen .anden vinkelspids), men argumentatio

nen svigter ved sætningen om trekanten. Vi giver derfor et bevis 

for dette udartede tilfælde af Pascals sætning. Hertil bevises først 

en hjælpesætning, som også har interesse i sig selv: 

En harmonisk homologi JThVis akse a er polaren for centret A 

afbilder keglesnittet K på sig selv. 

Bevis: Det er tidligere blevet vist} at hvis l er en sekant 

A 
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gennem A, da er A, skæringspunktet B mellem l og a og skærings

punkterne M og N mellem l og K harmonisk forbundne. Ved yr af

bildes altså M på N og N på M. For en (eventuel) tangent egennen 

A gælder, at dens røringspunkt C ligger på a og derfor afbildes 

på sig selv ved yr. Hermed er hjælpesætningen bevist. 

Vi kan nu bevise ~ udartede Paseal's sætnin~~2!-en ind-

skre7en trekantL. 
~-'---'=~";" 

Hvis trekagten A,B,C er indskrevet i kegles~ittet K •. da lig

ger skæringspunkterne mellem AB og tapgenten i G.:._mell~m BC Qg 

tangenten i A o~ellem CA o~an~nten i B på en ret linie. 

Bevis: på figuren har vi på nærliggende måde med A' ,B' ,cr be

tegnet i~ vinkelspidserne i den trekant, hvis sider er tangenterne 

i A, B og C. De omtalte skæringspunkter er betegnet med P, Q og R. 

Linien AB er øjensynlig polaren for C' og A'C er polaren for C. 

c 

B .,.- __ -
".- .......... --
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Linien CC' er følgelig polaren for P. Lad lf betegne den harmoni

ske homologi med eentrum P og akse CC'. Der gælder da lf!(C) = C, 

'f (C') = Ct, idet disse punkter ligger på aksen, og 'P(A) = B, 

~(B) = A ifølge hjælpesætningen. Skæringspunktet Q mellem AC 

og BC' afbildes altså på skæringspunktet mellem BC og AC', som 

netop er punktet R. Linien QR går derfor gennem homologicentret 

P, hvormed påstanden er bevist. 

Konfigurationen, der består af de to trekanter A, B, C og A', B', 

C' er selvdual, idet polariteten afbilder hver af trekanternes vin

kelspidser på den andens sider. Konklusionen i den duale sætning 

er åbenbart, at linierne li', BB', CC' går gennem samme ptmkt. Det·· 

te er netop forudsætningen i Desargues' sætning, mens konklusionen 

ovenfor er konklusionen i Desargues' sætning. De to duale sætnin

ger er altså på denne måde sammenknyttede via Desargues' sætning~ 

Pascal's og Br~nchon's sætninger og (især) de udartede tilfæl-· 

de heraf kan benyttes til at angive forskellige konstruktionsmeto

der i forbindelse med keglesnit. Der er her (naturligvis) tale om 

konstruktioner som udføres med linealen. Vi nøjes med at give et 

enkelt eksempel: 
, 

På et keglesrit er givet fem punkter. Konstruer tangenten 

gennem et af punkterne. 

Benyttes den udartede Pascal's sætning på den sekskant~ som 

har de givne punkter som vinkelspidser, har vi en konfiguration 

som angivet på figuren: R 
Q. -----~ --------- ------

----

-p -_.----- -----
- - - ------------
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Konstruktion8n foretages altså (med de anførte betegnelser 

A1 = A2, A3, ••. ,A6 for de givne punkter) ved at skære A2 A3 og 

A5 A6 i Q, A3 A4 og A6 A1 i R og A4A5 og QR i P, hvorefter den 

søgte tangent er linien A1P. 

Der gælder følgende omvendte til Steiners l sætning~ 

Hvis S og SI er to forskellige punkter i den proje~ive plan 

Qg yr en-Erojektivitet af linieb~dtet med topp'unkt ~~~~i~

~tet med toppunkt SI .:-h~Y.§§~SI ik!f§.....§fbild~.® Sl-Ls elv , 

~gennemløber skæringspunktet mellem en linie l~ennem-f3.-.Qg_cL~,!!§. 

billedlinie 11 = YCl) et keglesni~ K. når l g~!memløb§r l i}];! §.-

bundtet med toppunkt S. 

Bevis: Lad s betegne den linie gennem S, som ved ]tf afbildes 

på SS I og S I billedlinien ved V af SS'. Lad endvidere m være en 

fra SS' forskellig linie gennem S, m t dens billedlinie ved 'y og P 

skæringspunktet mollem m og m'. Ifølge en tidligere bevist sætning 

findes da et keglesnit K, som går gennem S, SI og P~ som i S har 

tangenten s og i S I tangenten s '. Steiner' s sætning for keglesni t·-
en 

tet K giver O~rOjektivitet af liniebundtet med toppunkt S på 
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liniebundtet med toppunkt S'. Denne projektivitet afbilder s på SS' , 

SS' på slog m på m'. Den er altså identisk med projektiviteten Yf 
men heraf følger p '3.stand en , at enhver linie l gennem S skærer sin 

billedlinie 11 = (0(1) i et punkt på keglesnittet K. 
f 

Et interessant korollar til sætningen er : 

Gegn~!!Lfem forskellige punkter i den ~~jektive plan,.J1Y...o.l'a:[ 

ikke tre ligger på liniEi.J..-Eår_~p; kun et keglegmi t ø 

Bevis: Lad S,3' ,P,Q,R betegne punkterne. Der findes da præcis 

en projektivitet af liniebundtet med toppunkt S på liniebundtet med 

toppunkt SI, som afbilder SP, SQ, SR på SIP, SIQ, SIR. Denne pro

jektivitet afbilder ikke SS' på sig selv, idet dette ville medføre, 

at P, Q, R lå på 8::1 ret linie (fordi projektiviteten da var en 

"centralprojektion" ud fra en linie). Påstanden følger nu af Ste5.-

nerls sætning og dens omvendte sætning. 

Vi har naturligvis duale sætninger: 

Hvi~ og s' er to forskellige linier i den projektive plan 

Q.g rVen projektivitet a=LL2å SI, som ikke er en centralprojek;tt,-., 
I 

.Q.!!~ vil ~orbindel.e..eslil!i~Lme~lem et ILunkt L på s og det§~j-;.l-

ledpunkt L' = ?-tf (L) gennem1øbe et lip.iek.eglesn;j.t ~*.når L_E~~!1-- } 

løber linien s. 

Fe!!LfQ.r~kellip:e J:inier .:b_2§'!2...J2.r.Q] ek!i v§......tl..~g. hvoraf~~§...J.I~. 

g§r gennem 
, 

samJ!!!LJ2unkt tilhører et og kun ~t ljpiekegles_!1.t~. 

Et keglesnit i en euklidisk plan JC er, som tidligere omtalt r 

mængden af egentlige punkter på et projektivt keglesnit i den til 

]C hørende projektive plan. De forskellige (affine) typer af keg

lesnit i ]C svarer til samme type af projektivt keglesnit (idet der 
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kun findes en sådan) og forskelligheden må derfor bero på, at det 

projektive har forskellig beliggenhed i forhold til den uegentli

ge linie i planen X . 

For en ellipse (spec. cirkel) gælder, at der i enhver retning 

går to tangenter. Ethvert uegentligt punkt er følgelig et ydre punkt, 

altså ~ uegentlige linie er en ydre linie for det tilhørende pro

jektive keglesnit. 

For en parabel gælder, at enhver linie, der er parallel med 

7 
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, 
aksen, skærer parablen i et punkt. Disse linier er ikke tangenter 

til parablen og derfor sekanter for det tilhørende projektive keg

lesnit. Dette indeholder altså det uegentlige punkt. som er besteIf-i 

ved akseretningen. Enhver egentlig linie gennem dette punkt er en 

sekant, hvorfor tangenten i det uegentlige punkt er den uegentli&8, 

For en hyperbel gælder, at enhver linie l der er parallel med 

og forskellig fra en asymptote, skærer hyperblen i et punkt uden 

at være tangent. ~t tilsvarende projektive kegl~_nit inde~o_lder 

a11så de to uegentlige punkter, som er bestemt ved asymptoteret~ig

~rne. Tangegterne i de uegentlige punkter er asymptotgrg~, idet 

disse ikke har egentlige punkter fælles med keglesnittet og derfor 
, 

netop et punkt fælles med det projektive keglesnit. 

Rettelse: Side 111,4,2 linie 5 f.n., læs 
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Øvelser til kap. III § 4: 

1. Med hensyn til et kootdinatsystem (EO' E1 , E2, E) i den projek

tive plan er en projektiv korrelation l' beskrevet ved, at 

punktet med koordinatsæt (xO' x1 , x2) afbildes på linien med 

liniekoordinatsæt (2XO - x2' x1 + x2' - Xo + x1 ). 

Vis, at ~ er en hyperbolsk polaritet. 

Find koordinatsæt for vinkelspidser og sider i den selvpolære 

trekant, hvori EO er vinkelspids og e1 side. 

Find en matrixligning for den ved ~ bestemte involutoriske 

projektivitet på linien eO' Vis, at denne projektivitet er hyper

bolsk og bestem koordinatsæt for fixpunkterne. 

Hvilke vinkelspidser er indre og ydre i den ovenfor omtalte 

selvpolære trekant? Hvilke sider er sekanter og hvilke er ydre? 

2. I den projektive plan er givet et koordinatsystem (EO' E1 , E2, E)~ 

Find en ligning for det keglesnit, som går gennem punkterne 

(1,0,1), (0,1,1), (0,-1,1) og har linierne Xo - x2 = ° og 

x1 - x2 = ° som tangenter. 

3. Bevis Steiner's sætning ved koordinatregning. (vælg koordinat

systemet som anført på side 15 - 16). 

4. Bevis de udartede tilfælde af Pascalts sætning (se side 23). 

5. Lad P og Q være to punkter på et keglesnit K og A og B et par 

af konjugerede punkter, således at linierne PQ og AB er konju

gerede. Vis, at skæringspunktet mellem AF og BQ ligger på K. 

6. På et keglesnit er givet fire punkter samt en 8~kant og en tan·

gent gennem et af punkterne. Konstruer sekantens andet skærings-
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punkt med keglesnittet. 

7. Vis sætningerne om konjugerede diametre i en ellipse eller en 

hyperbel ved hjælp af pOlariteten. (Defin~r centrum som polen 

for den uegentlige linie). 

8. Vis (ved hjælp af den udartede Brianchon's sætning for en om

skreven trekant), at røringspunktet for en hyperbeltangent 

er midtpunkt for det liniestykke, som af asymptoterne afskæres 

på tangenten. 

9. For en parabel er givet akseretningen, en tangent med rørings·· 

punkt og endnu et punkt på parablen. Konstru~r parablens tan

gent i dette punkt. 
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10. i den projektive plan er givet punkterne Ao ' Ai' A2, P så

l,des, at ikke tre af dem ligger på samme linie, samt en li

nie p, der ikke går gennem noget af punkterne Ao ' Ai' A2• 

Vis, at den korrelation, ved hvilken P afbildes på p og hvert 

af punkterne Ao ' A1, A2 på sin modstående side i trekant 

AoA1A2 , er en polaritet. 

11. Lad K være et keglesnit i den projektive plan. 

Vis, at der findes et projektivt koordinatsystem 

(Eo ,E
i

,E2 ,E), med hensyn til hvilket K har ligningen 

Vis, at E ligger på hver af de tre linier, der forbinder et 

fundamentalpunkt med polen til dettes modstående side i fun

damentaltrekanten. 



Kap. 5: 

Kap. 6: 

Kap. 7: 

Københavns Universitet 

Matematisk institut. 

Mat. 3 

1968 - 69 

hefte 31 

Indhold: 

Projektive rum 

øvelser 

rettelser 

Affine rum 

øvelser 

Ikke euklidiske geometrier 

øvelser 

rettelser 

III, 5,1 .... II1.1 5,38' 

III, 5,1 ,.... 25 

III, 5 

III,: 6,1 - III, 6,52 

III, 6,1 - 39 

III, 7,1 - III, 7,26 

III, 7,1 - 14 

III, 6,7 



Mat.3, 1967-68 

Rettelse~ til § 5. Projektive rum. 

Side, linie læs 

54 (9) 

69- 10 foreningsmængden af 

mængden af' 

78 linier 

1211 ••• ,Ei _1,Ei +1 

1910 x* 

191 
Projective 

2212 
(tp -1 e,p o' tp * otp :-1 ) 

22
9 

( -1' *) . <p ,ep 

31 6 - x1 + x3 
3214 X(xo,x1,x2,x

3
) . 

Ktp pa 

øv. 205 og (0,1,0,1) 

III,5, rettelser 

i stedet f'or 

foreningsmængden af' 

liniar 

x 

Xi - x3 
X(xo'X1'X2'X3 ) 

og (0,1,1,0) 



Mat. 3, 1967-68 III,5,1 

~ 5. Projektive rum. 

Vi betragter et vektorrum (V,+,L) af dimension n+1, n ? o~ 

over et kommutativt legeme L. Det duale, altså vektorrummet be

stående af linearformerne defineret på V, betegnes (V*,+,L)~ og 

d t . l kt f . oP * * en· ~. en ve or v E V svarende værdi a en.l~near.r;orm-y E V 

betegnes <'1.* ,y>. Den ved (y* ,y) -+ <y.* ,'!.> bestemte funktion fra 

V*xV til L er en bilinearform. At den er lineær i y, er nemlig 

ensbetydende med, at y* er en linearform, og at den er lineær i 

* Y for fastholdt y, er en følge af, at linearformerne danner et 

vektorrum. 

Er (~, ••• ,~) en basis for V, findes der netop en linear

* form y. , som for ~,o .. ,en antager givne værdier. Specielt fin-

des der for hvert i E fO, ••• ,nj netop en linearform e~, for 
-l 

* hvilken <e. ,e.> = o .. ' Linearformen 
-l -J lJ 

.... 
hvor v~ E L, antager værdierne v~, ••• ,v~ for henholdsvis 

~ 

20'."'~. Heraf ses, at hver linearform på V på en og kun en 

* * måde kan fremstilles som linearkombination af eO, ••• ,e , altså 
- -Il 

at (e*o,···,e*) er en basis for V* og at dim V* = n+1e Denne 
- "'"'Il. 

basis kaldes den til (eo.'.'" e ) duale basis. For 
- --n. \ 

y= v* * * * * = vO~ + ••• + vn~ 

haves 

(1 ) • • • * + v v • n n 

For hvert fast:!::! E V er <'1.* ,~> en linearform på V* o Ved t~_l 

u at lade svare denne defineres en afbildning h af V ind i det 
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* ** til V duale vektorrum V • Denne afbildning er øjensynlig lineær. 

Den til basisvektoren e. svarende 
-J * linearform he . antager for ~i 

-J 
* værdien <e.,e. > = 6' .. , hvoraf følger, 

-1 -J 1J 
at (h , ••• ,h ) er den til 

~ ~ 
(~, ••• ,~~) duale basis. Dette viser, at h er en isomorfi. Den 

kaldes den ~anonieke isomorfi af V på V**. Man plejer at identi-

** * ficere V og V ved denne. Hvert af vektorrummene V og V kan 

herefter opfattes som bestående af linearformerne defineret på 

det andet. 

Lad U være et underrum af V. Mængden 

(2) U o = ~ :y: * E. V* I V u E: U : < y. * , ~> = O 1 

ses at være et underrum af V*. (Det kaldes hyppigt det til U 

ortogonale.) Lad dim U = p+1, P _E. {-1, ••• ,nJ. En basis 

(~, ... ,~) 
(e ,···,e ) 
~ -n 

for U suppleres (om fornødent) til en basis 

* * for V. Er (~, ••• ,e ) den duale basis, gælder 
v -n 

* v * * + v*e* c U
O 

= vO~ ••• + <;:. , 
-v n-n 

hvis og kun hvis 

* * <:y: '~j> = v j = O for j = O, ••• ,p , 

altså hvis og kun hvis 

* v * * - v e - p+1-p+1 

o 

+ ••• + 

Heraf sluttes, at dim U = n-p, altså 

o 
dim U + dim U = n + 1 • 

Ved til hvert underrum U af V at lade svare det således be

stemte underrum U
O 

a~ V* defineres en afbildning d af mængden [V] 

af underrum i V ind i mængden [V*] af underrum i V*. Tilsvarende 
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defineres en afbildning d* af [V*] ind i [V]. Til det ved (2) 

o * definerede underrum U svarer ved d underrummet 

00 * o 
U = f~ E V I V u E U 

( ) o o • U o o. Da (3 ) Af 2 ses t at u E U for hvert u E U, altsa at U ~ 

også gælder for d*~ må U og U
OO 

have samme dimension og følgelig 

være identiskee Dette viser, at d*od er den identiske afbildning 

af [V], og heraf fØlger, at d* er surjektiv og d injektiv. Da V 

* * og V og dermed d og d kan bytte rolle, Sluttes, at begge afbild-

ninger bijektive og hinandens inverse. Vi har altså: 

~bestå~ en ~e~ydig korrespondance mellem mængden af un

g~rum i et (n+11)-~~nsionalt vektorr~ V og mængden af underrum 

i dettes d~le V*, ~~ledes at dimensionerne af underr~ U ~ V ~ 

U
O 

~ V*, ~ svarer til hinanden, har summen n+1 .2B 

'" o * 'j' v E U ~ V~ E U <:9-. ,y> = O , 
* o 

* v E U ~ Vu E U . <y ,!;!> = O . • 

Er U', Ul! underrum af V og U t o, U" o de tilsvarende under 

* rum af V ~ gælder 

(6) 
o o = U' + UH , o o o 

(U I + U") = U t n U" • 

* Da V og V kan bytte rolle, er det tilstrækkeligt at bevise f.eks. 

den fØrste af disse ligninger. At y E U' n ult , er ifølge (4) 

ensbetydende med!, at der for aLltl~"* E U' O og al~!!"* E U"
o 

gælder 

<!! I * ,y> = O, * <l!" ,Y.> = O. 

Dette medfØrer 
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* * o o al tså <1!, ,y.> = O for alle ~ E U' +U II 
• Da dette omvendt med-

fØrer (7), er den fØrste ligning (6) hermed bevist. 

Med henblik på senere anvendelse nævnes, at der for under

rum U' og U" af' V gælder ~ensionsformlen 

(8) dim(U' n U") + dim(U' + u") = dim U' + dim U". 

Lad (V,+,L) og (W,+,L) være vektorrum af dimensionerne hen

holdsvis n+1 og m+1! og (V* ,+,L) og (W* ,+,L) deres duale. En 

lineær afbildning f:V ~ W bestemmer da på entydig måde en lineær 

afbildning f*:W* ~ V* på følgende måde: For hvert ~* E W*, alt

så hver linearform <W*'!>W' ~ E W, på W er <!*,f('1.»w' ~ E V, en 

linearform <Y*'Y.>v på V. Ved at sætte y.* = f*(~*) defineres da 

en afbildning af W* ind i V*, der Øjensynlig er lineær. Den kal-

des den til f ~djungerede afbildning. Der gælder altså 

Lad (eo,.·.,e ) og (~, ••• ,f ) være baser for V og W og (eo*, ••• ,e*) 
- -n --v -m - -n 

( * *) og fo,· .. ,!m deres duale. Er ~ den til f hØrende matrix med 

hensyn til disse baser)' har man ifØlge (1) med oplagte betegnelser 

for koordinatsæt 

* ,f(y) >W * * *) <~ = ~:~XI = <f (~ ,~>V , 

altså for * 1'* (w*) v = -
* w* A v = , =- =- = 
* A r * ti = = ~I • 

Til den adjungerede afbildning 1'* hØrer altså den transponerede 

matrix ~'. Lades vektorrummene V og W bytte rolle med henholds-

* * * vis W og V , ses, at den adjungerede til f er f. 
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Tilsvarende fås, til en lineær afbildning g:V ~ w* en adjunge

ret afbildning g*:W ~ V* ved til ~E W at lade svare linearformen 

<g(y),w>W på V. Der gælder altså her 

<g*(~),.:y">v= <g(y),w>W' !:E V,!E W. < CJ" ( (\9) , \ii:~::: .'0tt_ ~ ~.' ~~ I (fP/'(/ i), 0}~~/ 
den til g ~ø'rende malriX1n~a.\ hensYrl- t'il dk indførte baser, 

vil der til g* hØre den transponerede matrix. ~' • 

Det er hensigtsmæssigt i det foreliggende tilfælde at bestem

me de lineære afbildninger ved bilinearformer. Lad B(~,.y) være en 

bilinearform defineret på W x V. Ved til! € V at lade svare line

arformen B(!,y), ! E W, på W defineres en lineær afbildning 

g:V ~ w*, for hvilken 

(~,y) E WxV. 

Omvendt er den venstre side for en given lineær afbildning 

g:V ~ w* en bilinearform, der bestemmer g. Med hensyn til de ind-

førte baser har bilinearformen B den samme matrix ~ som afbildnin-

* gen g. Den adjungerede afbildning g bestemmes ved den transpone-

rede bilinearform 

(10) 

tJ.'l g* der har den transponerede matrix ~1. Den adjungerede er g. 

='.< I tilfældet V = W gælder g = g, hvis og kun hvis bilinearformen 

B, altså matricen ~. er spmetriSk •. 

* Alt, hvad der er sagt om lineære afbildninger g:V~ W , kan 

overføres til lineære afbildninger h:V* ~ W. Vi skal her nøjes 

med at betragte det tilfælde, hvor V og W har samme dimension n+1 

og afbildningen h er bijekti~. Den inverse h-1 :W ~ v* er da den 

adjungerede g*:W ~ v* til en bi jekti v lineær afbildning g:V ~ W*, 
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*-1 *-1 altså h = g • Omvendt vil h = g for hver bijektiv lineær 

afbildning g:V ~ W* være en bijektiv lineær afbildning af v* 

ind i W. Er ~. den til g hØrende matrix med hensyn til de valgte 

baser, vil der til h = g*-1 hØre matricen B,-1. Afbildningen h 

bestemmes ved bilinearformen 

, -1 (* * ) * (* ) B y!,! = <Y! ,h Y ~, * * * . .* (r! ,y ) E: W xV , 

hvor betegnelsen B,-1 er valgt, fordi formens matrix er B,-i. 

Lad (V,+,L) være et vektorrum og (V*,+,L) dets duale. Ved 

det til disse knyttede proj~ktive rum (over L) forstås forenings-

mængden af i-dimensionale underrum i V og mængden af i-dimensio

nale underrum i V*. De i,-dimensionale underrum af' V kaldes det 

projektive rums punkt~ og de i-dimensionale underrum af V* dets 

hYPerQl~. Har V dimensionen n+1, tilskrives det projektive 

rum dimensionen n. Det projektive rums punktmængde betegnes nn 

n* og dets hyperplanmængde n ,Som betegnelse for det projektive 

rum kan bruges (rrn ,nn* ,L) eller kort (nn ,nn*), hwis de,r ikke 

kan opstå misforståelser. Det er hensigtsmæssigt, at inkludere 

tilfældet n = -1, hvor V = fQl, v* = {Q* 1, rrn = ø, rrD* = ø, al t-

så at betragte den tomme mængde som projektivt rum af dimension 

-1 • 

Er X et punkt i nn, altså et i-dimensionalt underrum af V, 

kaldes enhver egentlig vekto·r 2f. E: X en repr~~~nta~ for X. Re

præsentanterne for X er indbyrdes proportionale. Tilsvarende defi

* n* neres repræsentant for en hyperplan Y i n • 

n' .-* n* Et punkt X E: n og en hyperplan y E: n siges at være 

}.llcidente (punktet X ligger i hyperplanen y*, hyperplanen y* går 

gennem punktet X), hvis 
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~or en (og da hver) repræsentant x for X og en (og da~ hver) re-

* * præsentant ~ for Y • 

De i-dimensionale underrum af et (p+i)-dimensionalt under

rum af V udgør en delmængde nP af nn~ der kaldes et punk~~-

~, kort et ~derrum, af dimension p af det projektive rum 

(nn,n~). De O-dimensionale P-underrum er punkterne, de i-dimen-

sionale kaldes 1i~ia~, de 2-dimensionale pla~e Et p-dimensio

nalt P-underrum nP er punktmængden i et p-dimensionalt projek

tivt rum. Dettes hyperplaner er imidlertid for p < n ikke ele

men ter af nI1*. 

På tilsvarende måde defineres et p-dimensionalt hlEerplan

underrum, kort H-underrum af det projektive rum (nn,nll*). De - --
O-dimensionale H-underrum er hyperplanerne, de i-dimensionale 

kaldes ~erElanbundter, de ~-dimensionale ~erE1ankni~. Et 

p-dimensionalt H-underrum nP* er hyperplanmængden i et p-dimen"'" 

sionalt projektivt rum. Dettes punkter er imidlertid for p < n 
. -"-"-----\ ---n 
lkke elemen ter af/IT .. 

i\/--~--"/D~enentYdige korres.pondance mellem underrummene i V og 

underrummene i V* (side III~5~3) bestemmer en enentydig korrespon

dance mellem P- og H-underrummene således, at underrum nP~nn og 

nn-p-i°~nn*, der svarer til hinanden, har dimensions tal med sum-

n-p-i° o men n-i, at n består af de hyperplaner, der hver gar gen-

nem alle punkter i nP, og at nP består af de punkter, der hvert 

n-p-1° ligger i alle hyperplaner i n • 

Af den tilsvarende egenskab ved et vektorrums underrum følger, 

at en fællesmængde for P-underrum, kaldet disses ~, er et P-un

derrum, og ®t en fællesmængde for H-underrum, kaldet diss~~, 

er et H-underrum. 
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Er M ~ lIn (M* ~ IIn*) en punktmængde (hYJ?erp,lanmængde), si

ges fællesmængden for alle P-underrum (H-underrum), der inde

holder M (M*), at være udspænd! af M (M*). Det af endelig mange 
.~: . 

P-underrum II1~·'. ,lIr udspændte underrum kaldes deres forbindelsQ 

og betegnes II 1v··.vIIr " Er U1 , ••• ,Ur de underrum af V, der bestem

mer II
1
,··.,IIr , bestemmes forbindelsen af U1+,.~+Ur. Tilsvarende 

defineres og betegnes forbindelse af H-underrum. Af (6) (side III, 

5,3) Sluttes, at der for to P-underrum II' ,II" og de til disse ved 

korrespondancen svarende H-underrum gælder 

( )
0 o o 

II ' nII " = II I vII" , 
o o o 

(II 'vn ") . = II I nII" • 

Dimensionsformlen (8) (side 111,5,4) giver for to P-under-

rum n I og II It 

(112) dim(n 'nnIt) + dim(II 'vn ") = dim II I + dim n" 

og den tilsvarende ligning for to H-underrum. DimensionsfQEmlen 

(12) indeholder de fundamentale incidens sætninger. Som eksemp-

ler nævnes: Er p' og P" to forskellige punkter betragtet som 

O-dimensionale P-underrum, har vi pInPIl = ø, og (12) giver 

dim(P'vptl) = 11, altså at det af p' og pr~'udspændte P-underrum er 

en linie. Er l I og l" to forskellige linier (betragtet som 1i-dimen

sionale P-underrum), har vi dim(l'nl ,l ) = -11 eller 0, altså hen

holdsNis dim (1 'vI It) = 3 eller 2.. To forskellige linier udspænder 

følgelig et 3-dimensionalt P-underrum eller en plan, efter som 

de er disjunkte (vindSkæve) eller har et punkt fælles. To dis

junkte P-underrum n' og II" udspænder hele rummet nn, hvis og kun 

hvis 

dim II' + dim II" = n - 1 • 

1 
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(Dette er ensbetydende med, at underrummene U' og U" af' V, der 

bestemmer n' og n", danner direkte sum og U' E!J U"::: Vo) To dis

junkte P-underrum n I og n", f'or hvilke dette er opf'yld t~ kaldea 

komplement~. 

Tilsvarende gælder f'or H-underrume 

Hvis et sæt repræsentanter f'or punkter PO,··· 'Pr i TIn er 

lineært uaf'hængigt, gælder dette f'or ethvert sæt af' repræsentan-

ter, og punkterne PO,.-·. 'Pr siges at være uaf'hængi~e Da er r S n, 

og det af' punkterne udspændte P-underrum har dimension r. Hvis 

dette ikke er tilf'ældet siges punkterne æt være af'hængige. Til~ 

svarende def'ineres uaf'hængighed og af'hængighed af' hyperplaner. 

I hvert projektivt rum af' dimension større end 1 gælder 

Desargues ' mætning, hvadenten de to trekanter ligger i samme plan 

eller ej. Det side III,1 ,12-1,3 givne bevis kan overf'øres ordreto 

Def'initionen af' dobbeltf'orholdet df'(ABCD) af f'ire indbyrdes 

f'orskellige punkter A,B,C,D på en linie (side III,1 ,14-15) kan 

overtages uf'orandret. Den kan også udvides til de tilf'ælde, hvor 

to af' pUnkterne f'alder sammen, hvis legemet L udvides med et el e-

ment ~, f'or hvilket de på side I1I,1,17 angivne regneregIer kræves 

opf'yldt. Der gælder også de på side III,1,16-1,8 udledte relatio-

ner mellem dobbeltf'orhold. 

* * :1: :{: Alt dette kan overf'øres til f'ire hyperplaner A ,B ,C yD , 

der tilhØrer samme hyperplanbundt. Sætningen om relationen mel-

lem punkters og liniers dobbeltf'orhold (side III,2,5) kan gene-

raliseres til fØlgende: 

Lad en linie n 1 og et(n-2)-dimensionalt P-underrum nn-2 

. *" * * * n-2 være komplementære. Er da A ,B ,C ,D hyperplan5V gennem n p 

hvoriblandt mindst tre indbyrdes forskellige~ og A,BlIC,D deres; 
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skæringspunkter med n 1 , da gælder 

Definitionen af harmoniske Eunktsæt som punktsæt (A,B,C,D) 

på en linie, for hvilke dobbeltforholdet er defineret og lig -1 

(side 11I,1,18~ kan overfØres til vilkårlige projektive rum. 

Hvis legemet L har karakte,ristik 2, er imidlertid -1 = 1 og der

for et sæt (A,B,C,D) harmonisk, hvis og kun hvis A = B eller 

C = D. Sætningen om den fuldstændige firkant i en projektiv plan 

og beviset for den (Side III,1,19-18) bevarer gyldigheden for et 

vilkårligt legeme L. At dette har karakteristik 2 viser aig der~ 

ved, at en fuldstændig firkants diagonalpunkter ligger på samme 

linie. Dette bevirker, at mange sætninger i den projektive geo-

metri enten slet ikke eller kun efter væsentlig modifikation er 

gyldige, hvis legemets karakteristik er 2. 

Lad Eo, ••• ,En , E være n + 2 punkter i et n-dimensionalt 

projektivt rum (nn,nn*) over et vilkårligt legeme L således, at 

hvilkesomhelst n+1 af dem er uafhængige. Der findes da repræsen-

tanter ~O,.·.,en'~ for disse punkter således, at 

~o + • •• + e = e " -n 

Repræsentanterne er herved bestemt på nær en fælles, fra ° far-

skellig faktor fra L. Vektorerne ~O' ••• '~n vælges som basis for 

vektorrummet V, der bestemmer det projektive rum.Er X et punkt 

i nn, vil koordinæ.taættene for dets repræsentanter udgøre mæng

den af sæt (xo ,· •• ,xn ) + (O, ••• ,O) fra Ln +1 , som er propor~iona

le med et af dem. Efter valget Ill'. punkterne EO,· .. • ,En,E afhænger 

denne mængde af sæt kun af X, idet basisvektorerne ved dette 
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valg er bestemt på nær en fælles fra ° forskellig faktor fra L. 

Hvert af sættene (Xo'·~. ,Xn ) kaldes et koordinatsæt for X med 

hensyn til det proj~ktive Eugktkoord!gatsystem (EO'··· ,EniE). 

Hvert fra. nulsættet forskelligt sæt (xO' ••• 'X ) E Ln+1 er koor-
n 

dinatsæt for netop et punkt, X E nn, nemlig det, der har 

x = xO~ + ••• +x e som repræsentant. 
-v. n-n 

Punkterne EO'··· ,En kaldes koordinatsystemets fundament~-

pUnkter. Koordinatsættene for Ei , i = O, ••• ,n+1, er sættene, 

hvor alle koordinater er ° med undtagelse af den med nummer i. 

Punktet E kaldes koordinatsystemets enhedsEunkt. Dets koordinat-

sæt er sæt,tene med lutter ens koordinater. 

På dua:lis.tisk tilsvarende måde defineres. hYl?erplankooI'dina t·

sxstemer og koordinatsæt for hyperplaner. Til hvert punktkoordi

natssystem (Eo, .• e,En;E) knyttes et bestemt hyperplankoordinat-

* * * sys.tem (Eo,.··l/En;E ) på følgende måde: Lad ~O, ••• ,en'~ være re-

præsentanter for EO'··· ,En,E, for hvilke (113) er opfyldt, og lad 

(e o* , ... ,e*) være den til (eA,.··,e ) duale basis for v*. Sættes - -n -v-n 

* * e = ~ + • •• + * en. ' 

* * * d vil eA, ••• ,e ,e på nær en fælles faktor fra L være bestemt ve 
-v -n-

punktkoordinataystemet. Erstattea nemlig basen (~'·.·'~n) med en 

dermed proportional, (Aer\, ••• ,Ae ), vil den duale erstattes ~ed 
-v -n 

( -11 * -1 * * * A ~, ••• ,A en). Som "fundamemtalhYper;Planerne" EO'··· ,En og 

* "enhedshyperj2Jlanen" E vælges hyperplanerne, der er repræsente-

ret ved henholdsvis. ~o*' ... ,f:* og e*. Omvendt er der på samme må-
-- --Il 

de til hvert hyperplankoordinatsystem knyttet et punktkoordinat-

( * * * system. Ud fr$ det definerede system EO, ••• ,En;E) komme~ man 

derved tilbage til det oprindelige pUnktkoordinatsystem 

(Eo,···,En;E). 
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I det ~Ølgende benyttes udelukkende sådanne par a~ sammen-

hØrende punkt-og hyperplankoordinatsys terner. Et punkt X med k001'·

dinatsæt (XO'.·· ,Xn ) og en hyperplan y* med koordinatsæt 

(y~, •.. ,y~) er i~Ølge (1) incidente, hv1s og kun hvis 

o e 

For ~ast y* er dette en ligning ~or (det (n-1) - dimensionale 

P-underrum$ hvis punkter ligger i) hyperplanen y*, og ~or ~ast 

X er det en ligning ~or (det (n-1) - dimensionale H-underrum, 

hvis hyperplaner g~r gennem) punktet X. Fundamentalhyperplanen 

E~ har som ligning Xi = O. Den udspændes a~ ~undli3lIllentalpunkterne EO' 

Ei_1., .. ~o,Ei+1'··· ,En· Fundamentalpunkt Ei . har som ligning y~ = o. 

* * Det er ~ællespunktet ~or hyperplanerne i det a~ EO'··· ,Ei _1 , 

* * . * Ei +1 , ••• ,En udspændte H-underrumø Enhedshyperplanen E har som 

ligning xo+ ••• +xn = 0, og enhedapunktet E har som ligning 

* * yO+·· • +Yn = ° o 

Et &æt (AO'.·· ,Ar) a~ r+1 ua~hængige punkter i et projektivt 

rum nn kaldes et E.=dimen~r.!§-l t simpleJf. Hvert delsæt bestående a~ 

s+1 af' punkterne, hvor O ,~ s ~ r, kaldes et ~mensional t E~!l9:

simJ2lex og det a~ et sådant udspændte P-underrum en ~~1}§.!2.

nal side (~or s = O et g,jørne, ~or s = 1 en kant) a~ simplexetø 

Deles sættet (Ao, •• ~,Ar) i to komplementære delsæt, ~å$ ~~Q~tåeg

de randsiml?lexeE,. De a~ dem udspændte ~stående s~~ er på gru~ld 

a~ ua~hængigheden ®~ punkterne AO'.·· ,Ar disjunkte P-underrum, 

hvis dimensionstal har summen r-1. De er altså komplementære i 
r 

n =AOVo, .vAr • Inden for dette rum er begrebet simplex selvduailit, 

idet hjØrner og (r-1)-dimensionale sider, der jo er hyperplaner 

. r b t d 1 n, ytter rolle~ I stedet for de s-dimensionale sider ræ er 

de s-dimensionale H-underrum bestående a~ hyperplanerne., der in-

deholder en (r-s-1)-dimensional side. 
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I 
l 

I 

Mt;:d disse definitioner lean man sige, at et projektivt punkt-o 

koordinatsystem i nn består af et n-dimenædonalt simplex 

(E
O

' ••• ,En) li ~..§.~tals~J2.l~~ og et punkt E 9 som ikke lig

ger på nogen af siderne. Lad (E. ,~.·,E. ), hvor s < n, være et 
lO ~ S . 

randsimplex og (E. , .... ,E. ) dets: modstående. Det er ikke no-
~s+1 ln 

gen væsentlig indskrænkning at antage, at det drejer sig om rand-

simplexerne (E
O
"·' ~E ) og (E 1'" 4> ,E ). Et punlct X med koordi-s s+ I n 

hvis natsæt (xO, ••• ,x ) ligger i siden E ivo .• vE: hvis og kun n a+ u 

xo = ••• =xs=O. I det følgende forudsættes~ at dette ikke er ·H 1-.J.I ...... 

fældet·. P-underrummet E 1v·, ·vE vX, som da har dimensionen s+ n 
n 

n-s, udspænder sammen med EOv 9 • -vEs hele rummet n og har derfor 

ifølge dimensionsformlen netop et punkt Xo fælles med 
" ~ o S 

EOv ••• vE o Dette punkt kaldes projektionen af X fra E +~vQ··vE s S .. 1 n 

på EQv ••• vEs. Den tilsvarende projektion af E betegnes EO,oos" 

M ligningerne 
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• •• + 

+ .... 

e = e ~ e - 0'0 -e 
-fl1 -s+1 -n ' 

+ x e s-s 
o • o - x e , n-n 

hvor x er en repræsentant for X ~ ses, a t deres '\1Cnr,t~e sider er 

repræsentanter for henholdsvis EO •• " s og Xo ••• s.. Heraf' sluttes:,~ 

at (xo'·· o ,xs ) er et koordinatsæt for XO ••• s, med hensyn til koor-

dinatsystemet (EO,·oo,E ;EO ) i P-underrummet EOv.o.vE • Det s ... eS, S 

til dette punktkoordinataystem knyttede hyperplankoordinat~ystem 

få~ ved at skære underrummet med E~, ••. ,E~ og E*. 

Lad TI~ og rr~ være projektive punktrum over samme legeme L 

og af samme dimension n> 11. Ved en kollin~tion af TI~ på TI~ for-

n n stås en bijektiv afbildning <p:TI1 ~ TI 2 , ved hvilken enhver linie 

i TI~ afbj.ldes på en linie i TI~Q Den inverse aJf'bildning ep -1 er da 

en kolline8Jtion af II~ på TIf. Der gælder endvidere-c '!ed ep afbil~ef! 

h~ert r-dimensional t P-underru!!! II~I c TI~, 1 ~ r ~ n-11.9 12å et r-di-

n 
~si2-~ t P-under~J2:!!L.§! II 2 0 Dette ses ved induktion efter r. For 

r=1, er det rigtigt ifølge defini tiono Lad P-underrummet II~ være 

giveto I dette vælges. et (r-1)-dimensionalt P-underrum II~-1 og 

r-1 r et punkt A uden for dette. Da gælder TI 1 vA = TI 11 • Af dimensions-

formlen (8) sluttes" at linien AvX for hvert fra A forskelligt 

r r-11 . r 
punkt X € TIt skærer IT 1, ø Følgellg er TI 1 foreninglBllIlængden af al-

. r-1; le linier, der forbinder A med punkterne 1 TI1 • Antages nu på-

standen at være rigtig for (r-11 )-dimensionale underrum,9 vil 

qJ(TI~-1~være et (r-11)-dimensionalt underrum i TI~ og <p(A) et punkt 

uden for dette. Idet de omtalte linier afbildes på de linier gen-

( ) ( 
r-1 

nem ep A , der skærer <p TI 11 ), og disse liniers foreningsmængde 

er det r-dimensionale underrum ep (TI~-1 )v<p (A), er pås tanden her

med bevist. 
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Ved at anvende det viste på <p-i ses, at der ved <p for hvert 

r=1, •• -,n~1 bestemmes en bijektiv aæbildning af mængden af r-di

mensionale P-underrum af' II~ på mængden af r-dimensionale P-unde r

n rum aæ II 2. • F,,}r r=n-1, induceres al tså en bi jekti v afbildning af' 

n* o n* hyperplanrummet IIi pa hyperplanrummet II2. ' der af grunde, som 

vil fremgå af det følgende, betegnes <p*-1. Det ses let, at ethvert 

hyperpllaJIlbundt ved <p*-1 afbildes på et hyperplanbundt, altså a.t 

denne afbildning har egenskaben, der el' dual til den ved <p for-

udsatte" Man kan omvendt gå ud fra en bijektiv afbildning af 

n* o n* II 1i pa II 2. ' ved hvilken hyperplanbund ter afbilde!? på hyperplan-

bundter, og dertil på dual måde bestemme en kollineation af rr~ 
n *-1, . på II2~ Fra <p kommer man da t,ilbage til <p. Ved en kollineatiop. 

af det J2.rojektive rum (IIf,II~*) på det E!'ojektive rum (II~,rr~) 

forstås et par (<p,<p*-1) aæ sådanne sammenhØrende afbildninger. 

Idet en fuldstændig firkant ved en kollineation wfbildes 

på en fuldstændig firkant, vil harmoniske punktsæt afbildes på 

harmoniske punktsæt, og tilsvarende gælder for hyperplansæt. 

Lad rr~ og II~ være projektive punktrum over sammen legeme L 

cg af samme dimension n>O., En bi jekti v a,fbildning <p:II ~-7rr~ kalde a 

en 12rojektiv kollin~atio~ (for n=1 12rojektiyitet) af rrf på II~, 

hvis hvert sæt af fire punkter i IIf, der ligger på en linie og ~ 

har et dobbeltforhold, afbildes på et sæt. af fire .punkter på en 

linie i II~ med samme dobbeltforhold. Er A,B,C indbyrdes forskel

lige punkter på en linie lil i II~JI vil billedpunkterne ligge på 

en linie 12. i II~ (da jo df(ABCC) = 1). Idet der ved Xi ~ df(ABCX1) 
n, 

bestemmes en enentydig korrespdaance mellem mængden af punkter 

Xii på li og Lu[=l og ved df(<p(A)<p(B)<p(C)X2) ~ X2. en enentydig 

korrespondance mellem LufooJ og mængden af punkter X2. på 12 , må <p 

afbilde Iii på 12.- Dette viser, at for n>1 er enhver projektiv 
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kollineation en kollineatio~~ Der gælder ~2jektivgeometri~ 

fundamentalsætnin~: 

~ 11~ 2.~ 11~ yær~_12rQ..jek.!-i ve puimktrum over~mme ~~em~ L 

og af_~amme.iiime,ns,~ n > O. ~a~_e,nq'yid~~~ AO'·"" ,An,A y~~~~

ter i 11~, så~~~t hyilkesomhels~ n+1, g_9:em ~!~f~ngig~_2B 

BO:l • • • ,Bn , B puI!k t~!,,.2. 11 ~ ~Q_~~~~a~ska!? Der:..!i!?:d~gL~!!...2..f{ 

kun en_"p!.Qjektiv k.21J-l.U~.§1iog ({J :11~ --t II~ 'ye..9-_hv~~ ep(AO) = BO'" o o: 

ep (An) = B n' ep (A) ,- B '. 

For at bevis-e eksistensen af en sådan afbildning bet}~agtes 

n. n vek torrummene V og W, der bes temmer II1, og IT 2 o Lad a O' •• o ~ a , 
I - '-n 

P-o'OO. sPn være repræsentanter for henholdsvis A~~o~. ,An,BO,øoo ,Bn , 

såledeSJ at al = an ",0,.,. +a og b = b n + ..... +b er repræsentanter for 
- -vJ ~n. - --v -n 

henholds,vis A og Re. Idet sættene (~{)' ~ ... '~n) og (p..o , b .. • ,1?~n) er 

lineært uafbængige, flndes der en bijektiVi lineær aifbildning 

f:V -+ W, ved hvilken det førs.te sæt afbildes på det andet. 

Man har da, 

+ b = b .. -n 

Afbildningen f inducerer en bijektiv afbildning af mængden af 

11-dimens-ionale underrum i V på mængden af i-dimensionale under-o 

rum i W, altså en bijektiv afbildning ep, ved hvilken cp(AO) 

ep(A ) = B , ep(A) = B. Er P.Q,R,S punkter :gå en linie 
n n 

n i II 11 , hvoraf mindst tre, f.eks. P,Q,R, er indbyrdes forskellige, 

-..re 
og er l2.,!l,E.,~ sådanne\præsentanter for dem, a:t 

p ,er E I, , 

vil der for billedvektorerne ved f gælde 

Heraf Sluttes, at ep(p), ep(Q),ep(R),cp(S) ligger på linie og dobbelt-
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f'orholdet er lig med df(PQRS). Dermed ep vist, at <p er en pro

jektiv kollineation med de forlangte egenskaber. 

For at bevise entydigheden bemærkes, at hvis ~ og X er af

bildninger af' den forlangte art, vil <p = X-1o~ være en projektiv 

kollineation af rrn1 på sig selv med A , ••• ,A ,A som f'ixpunkter, o n 

og påstanden går ud på, at denne er den identiske afbildning. 

Beviset fØres ved induktion. For n = 1 lad <p være en projektivi-

1 tet af TI 1 med 3 forskellige fixpunkter Ao,A1,A. For hvert punkt 

X E: II 1 gælder da 

altså <p(X) = X, hvilket er påstanden. Det antages nu, at påstan

den er rigtig for (n-1)-dimensionale projektive rum. Lad <p være 

en projektiv kollineation af rrn1 med A , ••• ,A ,A som fixpunkter, o n 

og lad A1 være projektionen af A fra A på A1v ••• vAne Da 
••• J:;l. o 

såvel linien A vA som hyperplanen A1v ••• vA afbildes på sig selv, o n 

er A1 fixpunkt, og restriktionen af' <p til denne hyperplan er 
• Q .n 

derfor ifØlge induktionsantagelsen den identiske afbildning. Er 

nu X et vilkårligt fra Ao og A forskelligt punkt i rr~, som ikke 

ligger i A1v ••• vAn , vil hver af linierne AovX og AvX afbildes på 

sig selv, idet Ao og A samt liniernes skæringspunkter med 

A1v ••• vAn er fixpunkter. Heraf følger, at X er fixpunkt. Dermed 

er vist, at <p er den identiske afbildning. 

Af beviset fremgår tillige, at enhver projektiv kollinea-

tion induceres af en lineær afbildning. 

To bijektive lineære afbildninger f og g af V på W indu-

cercr den samme projektive kOllineation, hvis og kun hvis 

f(U) = g(D), altså f- 1og(U) = U for hvert 1-dimensionalt under-

rum U af V. Dette er ensbetydende med, at hver vektor i V er 

egenvektor for h = f-1 og, altså med j at h er en homoteti af V. 
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Idet g = ~oh, bestemmer ~ den lineære afbildning ~ på nær sam-

mensætning med en homoteti. 

Lad der være valgt projektive punktkoordinatsystemer 

(Eo~' •• 9En;E) og (Fo, •• o,Fn;F) i rr~ og rr~. Disse bestemmer, som 

omtalt~ en basis (~o,oo.'~n) ~or V og en basis (fo,ooe,fn ) for 

';V, hver på nær en fra O forskellig faktor fra L. Er nu 

n n 
~:rr1 ~ rr2 en projektiv kollineation og f:V ~ W en lineær afbild-

ning, der inducerer den, vil den regulære (n+1)x(n+1)-matrix~, 

der med hensyn til de nævnte baser hØrer til f, på nær en ~ra O 

~orskellig ~aktor fra L være bestemt ved ~ og de to projektive 

koordinatsystemer. Såvel de mulige ændringer af baserne for V 

og ,'i som sammensætningen af f med en homoteti kan nemlig kun be-

virke 9 at matricen erstattes med en proportional. Til ~ hØrer så-

ledes matrixligningen 

~I = ~~I ' 

der til et vilkårligt koordinatsæt ~I for et punkt X ~ rr~ giver 

et leoordinatsæt ~I for ~(X), og hvor ~ for hvert p E: L\fOl kan 

erstattes med p~ men ikke med nogen anden mat~ix. Det er klart, 

at omvendt hver regulær matpix ~ med elementer fra L e~ter valg 

a~ koordinatsystemer ved ovenstående matrixligning bestemmer en 

projektiv kollineationo 
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Sætningen for den reelle projektive plan om bestemmelsen 

af en til en projektiv kollineation hørende matrix (side 111,3, 

1,3) og beviset for den kan overføres uden vanskelighed til det 

her betragtede almindelige tilfælde. Det samme gælder for dens 

anvendelse på koordinattransformationer (side 111,3~14)~ 

Som fremhævet ovenfor (side III,5,15) er der til hver kol-

l " t" n rrn k tt t fb "Id" *-1 n* n* d lnea lon ~:rr1 ~ 2 ny e en a l nlng ~ :rr 1 ~ rr 2 ~ ve 

hvilken der til en hyperplan X* E II~ svarer den hyperplan 

~*-1(x*), hvis punkter er billedpunkterne ved ~ af punkterne i 

X. Er ~ en projektiv kollineation, der induceres af den lineære 

afbildning f:V -+ W, vil ~ *-1 induceres af f*-1 :v* -+ W*, hvor 

f* er den til f afjungerede fffbildning. Er ~ en repræsentant for 

et punkt X E rrf og y* en repræsentant for en hyperplan y* E rr~*, 

har vi nemlig (jf. side I1I,5,4) 

* ( *) X*" n* hvilket udsiger, at f ~ repræsenterer den hyperplan l IIi ) 

hvis punkter X ved ~ afbildes på punkterne i hyperplanen y*, der 

repræsenteres ved ~*. Vi har altså y* = p*-1(x*), som påstået, 

Er der valgt sammenhørende punkt - og hyperplankoordinat

systemer i (rr~,II~*) og (rr~,rr~', og er ~en til den projektive 

'-1 "* -ii kollineation p hørende matrix, vil ~ være en tll ~ hØrende 

matrix. 

Vi betragter nu projektive kollineationer af et projektivt 

rum (rrn,L) på sig selv. Det er klart at mængden af disse med 

sammensætning som komposition er en gruppe. Den kaldes den 

projektive gru»pe af gr~den n+1 2Y~. L og betegnes PGL(n+1~L) 

(Projektiv General Linear group). Den kan bestemmes på følgende 
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måde, Lad (V,+,L) være vektorrummet, der bestemmer rrn. De bijek-

tive lineære afbildninger f:V ~ V udgør den generelle lineære 

gruppe GL(n+1,L). Ved til hver afbildning f fra denne at lade 

svare den projektive kollineation ~ den inducerer fås en homomor

fi af GL(n+1 ,L) på PGL(n+1 ,L). Kernen ved denne er gruppen H(n+1 9 11) 

af de fra nulafbildningen forskellige homotetier af V. Den projek

ti ve gruppe er altså isomorf med faktorgruppen GL(n+1 ,L)/H(n+1 ,L) • 

At denne gruppe på nær isomorfi er bestemt ved n og L følger af, 

at de (n+1)-dimensionale vektorrum over L er indbyrdes isomorfe. 

De til de projektive kollineationer ~:rrn ~ nn knyttede hyper

planafbildninger ~ * -1 :rrn* --+ nnf:: udgØr ligeledes en gruppe. Denne 

er imidlertid isomorf med PGL(n+1,L), idet der ved ~ --+ ~*-1 de-

fineres en isomorfi. 

Fixpunktproblemetforen projektiv kollineation W:rr n ~ rrn 

føres, lige som for den reelle projektive plan, tilbage til egen-

værdiproblemet for en lineær afbildning f, der inducerer ~. Et 

punkt X E nn er fixpunkt ved ~, hvis og kun hvis f(x), hvor x er 

en repræsentant for X~ ligeledes er en repræsentant for X, altså 

hvis og kun hvis 2S er egenvel{:tor for f. Et (p+1) -dimensional t 

egenrum for f bestemmer et p-dimensionalt P-underrum bestående 

af fixpunkter. Idet egenrummene for f svarende til forskellige 

egenværdier danner direkte sum, er mængden af fixpunkter ved ~ 

foreningsmængden af parvis disjunkte P-underrum. Summen af disse 

fixpunktunderrums dimensionstal er hØjst n+1-r, hvor r betegner 

deres antal. 

Bestemmelsen af fixhyperplanerne ved den til ~ knyttede hyper

plana-:f'bildning ~*-1 går ud på lØsning af egenværdiproblemet for 

den lineære afbildning f*-1.:v* --+ V* eller for f*, som jo har de 
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samme egenvektorer (hørende til de reciprokke egenværdier). Er 

Ile 
~ en egenvektor for f hørende til egenværdien A og ~ en egen-

vektor for f* hørende til egenværdien f.1. ~ A, gælder (jf. side III, 

5,4) 

altså 

. * hvilket medfØrer <~ ,!> = O. Dette viser, at et fixpunkt X og en 

fixhyperplan Y* er incidente, hvis de repræsentereshenholdsvis 

* * af en egenvektor ! for f og en egenvektor ~ for f , som hØrer 

til forskellige egenværdier. 

Lad (11f,11f* ,L) og (11~,11~*,L) være to projektive rum over sam

me legeme. Ved en projektiv korrelation af det fØrste på det an-

n n* det forstås et par af bijektive afbildninger Ø:111 .~ 112 og 
*-1 n>!< n ø :IT1 ~ 112 med fØlgende egenskaber: Hvert sæt af fire punkter 

i n~9 som ligger på en linie og har et dobbeltforhold, afbildes 

ved ø på et sæt af hyperplaner i n~*, som tilhØrer et hyperplan-

*-1 bundt og har det samme dobbeltforhold. Afbildningen ø har den 

duale egenskab, dvs. ved den afbildes hvert sæt af fire hyper-

* planer i ni' som tilhØrer et hyperplanbundt og har et dobbelt-

forhold, på et sæt af punkter i 11~, som ligger på en linie og 

har det samme dobbeltforhold. Punktet X E 11~ ligger i hyperplanen 

* ~ ~ X E IT 1 ' når og kun når hyperplanen Ø(X) E 112 går gennem punktet 

ø'~-1(x*) E IT~ • 

For at vise eksistensen af projektive korrelationer be-

t V V* * ra[:,tes parrene , og W, W af indbyrdes dual e vektorrum, der 
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n @ n ~ * bestemmer henholdsvis (IT1~IT1 ) og (IT2,IT2~). Lad g:V ~ W være en 

* * bijel{ti v lineær af'bildning og g :W ~ V dens adjungerede (jf'. 

side I11~5~5). Afbildningerne g og g*~1 inducerer da afbildninger 

n n* *-1 n* n 
~:IT1 ~ rr2 og ~ :IT1 ~ IT2 • At disse bevarer dobbeltf'orhold i 

ovennævnte f'orstand~ sluttes som i eksistensbeviset f'or projek

tive lwllineationer (side 111~5,16-17)6 At ~ og ~*-1 tilsammen 
n er incidensbevarende, er ensbetydende med f'Ølgende: For X E IT 1 

og y E rr~ gælder, at X ligger i ~*(Y)~ når og kun når ~(X) går 

gennem Y, At dette er rigtigt sluttes af', at der f'or repræsen

tanter x f'or X og y f'or Y gælder (jf'. side 111,5~5) 

Er (~~~*-1) en projektiv korrelation af' (rr~,IT~*) på 

( n n::~ ). " . " '( * -1) . . IT2~IT2 ' vll den lnverse ~,~ være en proJektlv korrela-

. ( n n * ) o ( n n* ) o ( ," ," * -1 ) . t . k tlon af' IT2~rr2 pa IT1 ,rr1 o Er ogsa ~o'~o en proJek lV or-

( n n* ) o (' n n* ) relation af' IT1~IT1 pa IT2 ,IT2 ~ vil 

(~~~*-1) = (~*o~o~ ~-1o~:-1) 

være en projektiv kollineation af' (rr~,IT~*) på sig selv. Heraf' 

sluttes, at enhver projektiv korrelation (~,~*-1) kan f'ås ved at 

sammensætte en projektiv kollineation (~*,~-1) med en f'ast valgt 

projektiv korrelation (~ ,~*-1). Ved hjælp af' f'undamentalsæt-o o 

ningen (side 111,5,16) kan man nu bevise en til denne analog sæt-

ning f'or projektive korrelationer og deref'ter slutte, at hver 

V W* projektiv korrelation induceres af' lineære afbildninger g: ~ 

*-1 * og g :V ~ W~ og at disse afbildninger er bestemt pånær f'ak-

torer f'ra L\fol. 

* En bijektiv lineær afbildning g:V ~ W og dermed den indu-

cerede projektive korrelation W kan bestemmes ved en ikke-udartet 
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bilinearform B defineret på WxV (jf. side 111,5,5). Er ! en valgt 

repræsentant for et punkt X E n~, vil ø(X) være den hyperpæan i 

n* n n 2 ' der går gennem alle punkter i IT2, hvis repræsentanter ~ til-

fredsstiller ligningen B(y,x) = O. Den tilhørende afbildning 

ø*-1 bestemmes på analog måde ved bilinearformen B,-1 defineret 

på W*xV* (jf. side 111,5,6). Er !* en valgt repræsentant for en 

* n* * -1 ( *) . n . hyperplan X E ni ' vil ø ! være det punkt ~ IT2 , der l~gger 

i alle hyperplaner i n~*, hvis repræsentanter ~* tilfredsstiller 

-1 * * ligningen B' (~,~) = O. To bilinearformer Bo og B bestemmer 

den saIT@e afbildning ø, hvis og kun hvis de er proportionale, 

altså hvis og kun hvis der findes et p E L\foj, således at 

B = pB
o

• For formerne B~-1 og B,-1 gælder da B,-1 = p-1B~-1, og 

de bestemmer derfor den samme afbildning ø*-1. Omvendt medfører 

det Sidste, at B og B bestemmer den samme afbildning Øo o 

Vi betragter nu projektive korrelationer (ø,ø*-1) af et 

projektivt rum (nn,nn*,L) på sig selv. Af særlig interesse er 

o (* -1) ( *-1) de involutoriske, for hvilke altsa ø,ø = ø,ø ,dvs. 

* ø = ø. Er ø bestemt ved bilinearformen B, går dette ud på, at 

der findes et p E L\fol, således at B' = pB, altså 

for alle ~ og ~ i vektorrummet V, der bestemmer nn. Erstattes 

her x med ~ og ~ med ~, fås en ligning, der sammen med den op

rindelige giver p2 = 1, altså p = 1 eller p = -1. Heraf sluttes: 

En projektiv korrelation er involutorisk, hvis og kun hvis en 

bilincarform, der bestemmer den, er symmetrisk eller antisymme

trisl\:. Idet bilinearf'ormerne, der bestemmer korrelationen, er 

indbyrdes proportionale, ar de da alle henholdsvis symmetriske 

eller antisymmetriske. Endvidere ses let, at hvis bilinearfor-
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men B er symmetrisk (antisymmetrisk), gælder det samme om B • 

Hvis legemet L har karakteristik 2, er der ingen ~orskel 

mellem symmetri og antisymmetri. I det ~Ølgende ~orudsættes, at 

karakteristikken er ~orskellig f'ra 2. 

En korrelation, der bestemmes ved antisymmetriske biline-

arf'ormer, kaldes et nulsystem. Idet alle antisymmetriske bili-

nearf'ormer i vektorrum af' ulige dimension er singulære, f'indes 

nulsystemer kun i projektive rum af' ulige dimension. Er B en an-

tisymmetrisk bilinearf'orm def'ineret på VxV, gælder f'or hver vek-

tor ~ E V, at B(~,~) = -B(~'~)9 altså B(~9~) = O. Dette viser, 

at ved et nulsystem ligger hvert punkt i sin billedhyperplan, og 

hver hyperplan går gennem sit billedpunkt. 

I det f'Ølgende betragtes en polari tet (Ø ,ø-i), hvor Ø er 

bestemt ved en symmetrisIt bilinearf'orm B på Vxv.. . Den til et 

punkt X E nn svarende hyperplan ø(X) E nnf kaldes polarhyperplanen 

* n~~ eller kort polaren f'or X. Det til en hyperplan X E n svaren-

de punkt Ø-1(x*) E nn kaldes polen f'or X*. Hvert p~t er polen 

f'or sin polar og hver hyperplan polaren f'or sin pol. To punkter 

X og Y siges at være konjugerede med hensyn til polariteten, 

hvis et, og da hvert af' dem ligger i det andets polar. Dette er 

ensbetydende med, at der f'or repræsentanter ~ og ~ f'or purutterne 

gælder B(~,~) = O, altså at de er konjugerede med hensyn til bi-

linearf'ormen B. Tilsvarende siges to hyperplaner at være konju

gerede, hvis en, og da hver af' dem går gennem den andens pol. For 

repræsentanter af' dem er dette ensbetydende med, at de er kon

jugerede med hensyn til bilinearf'ormen B' -1, der her på grund af' 

Bt = B også kan betegnes B-i. 

Mængden af' selvkonjugerede punkter med hensyn til pola-
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rite ten ø kaldes den til denne hørende punktkvadrik og betegnes 

Kø. Mængden af selvkonjugerede hyperplaner kaldes den til ø hØ

* rende hyperplankvadrik og betegnes Kø. Repræsentanterne for 

punktern6 X E Kø er præcis de egentlige vektorer!. E V, for hVi~-

* * . ke B(!.,!.) = 0 9 ' og repræsentanterne for hyperplanerne X E Kø er .. ". 

. *)~ -1 * * præcis de egentllge vektorer!. E V , for hvilke B (~,!.) = O. 

Kvadrirucerne er enten begge tomme eller begge ikke-tomme. I sid

ste tilfælde ligger hvert punkt X E Kø i (mindst) en hyperplan 

* hØrende til Kø' nemlig polaren Ø(X). Denne kaldes tangenthyPer-

planen til Kø i X. Hver hyperplan X* E K; går gennem (mindst) et 

-1 ( *) Q t punkt tilhØrende Kø' nemlig polen ø X • Den er altsa tangen -

hyperplan til Kø med røringspunkt ø-i (x*) E Kø. En linie kaldes 

en tangent til Kø i punktet X E Kø' hvis den går gennem X og lig

ger i tangenthyperplanen i X. 

Lad ø være en vilkårlig polari tet i nn bestemt ved den symme

triske bilinearform B. Der findes da ikke-selvkonjugerede punkter, 

og dermed også ikke-selvkonjugerede hyperplaner, idet den kvadra-

tiske form B(!,!) jo ikke er identisk lig O. Lad A* være en så

dan hyperplan og A dens pol. For hvert punkt X E A* går polaren 

gennem A og skærer A* i et (n-2)-dimensionalt P-underrum. Dette 

består af punkterne i en hyperplan øA*(x) i det (n-1.)-dimensionale 

projektive rum A*. Ved til X at lade svare øA*(x) fås en afbild

ning ø A*' som bestemmes ved re s:triktionen af B til VA* x VA*, hvor 

VA* er underrummet af V, der bestemmer A*, og som følgelig er en 

pOlaritet. Vi vil kalde den restriktionen af Eolariteten ø ~ 
* --hygerplanen A • Eventuelle selvkonjugerede punkter ved denne, er 

. . * netop fællespunkterne for A og Kø. Der gælder altså: Fælle@.mæng-

de~~en Eunktkvadrik og en ~kke-selvkonjugere} h~erplan er en 

Eunktkvadrik i denne eller tom. 
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Dualistisk tilsvarende kan man betragte restriktionen a~ 

polariteten ø-1 til punktet A, dvs e til det (n-1)-dimensionale 

H-underrumjl som består a~ hyperplanerne gennem All og som vi vil 

tillade os også at betegne med A, Den er bestemt på ~Ølgende må

de: Lad X* være en hyperplan gennem A. Dens pol Ø-1(x*) ligger 

da i A*. Ved til X* at lade svare linien AvØ-1(X*) ~ås en a~

bilililing ø~1 a~ det (n-1)-dimensionale H-underrum A på mængden 

a~ linier gennem punktet Ao Nu hØrer til en linie gennem dette 

purutt det (n-2)-dimensionalt H-underrum bestående a~ hyperpla

nerne ll som indeholder linien (j~roside IIIjl5,7), og som ~Ølgelig 

tilhØrer H-underrummet A. Vi kan altså op~atte øA1 som en a~ild

ningll der til hver hyperplan i H-underrummet A lader svare et 

(n-2)-dimensionalt H-underrum a~ H-underrummet Ae Op~attet på 

denne måde bestemmes øA1 ved restriktionen a~ bilinea~f'orinen 

1 * * * B- til VAxVA, hvor VA betegner det n-dimensionale underrum a~ 
. * -1 V

P

, som bestemmer H-underrummet A. Hera~ Sluttes, at øA er en 

polaritet i Ao En hyperplan X* gennem punktet A er selvkonjuge-

ret ved denne polaritet ll hvis og kun hvis den indeholder linien 

øA1(X*) = AvØ-1(X*). Dette er ensbetydende med, at hyperplanen 

i:~ indeholder sin pol ved "Ø-1
11 altså med, at X* er tangenthyper

plan til kvadrikken Kø med Ø-1(x*) som rØringspunkt, og dette 

igen med ll at linien øA1(x*) er tangent til Kø. Idet mængden a~ 

selvkonjugerede hyperplaner gennem All hvis den ikke er tom li kal-

des en kvadratisk hyperplankegle med A som toppunkt og mængden 

a~ tilsvarende linier den a~ hyperplankeglen indhyllede kvadra

tiske linJekegle, kan vi samme~atte de ~undne resultater på ~Øl

gcnde (ikke helt selvdualistiske, men anskueligt nærliggende) 

måde: Lad ø være en polaritet i nn, til hvilken der hØrer en 
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i~ce-tom kvadrik Kø. Lad endvidere A være et ikke-selvkonjugeret 

* * punkt og A dets polar. Hvis KønA =1= ø, er denne fællesmængde en 

* kvadrik i A og tangenthyperplanerne til Kø i dennes punkter ud-

gør en kvadratisk wperplankegle med toppunkt A. Den af hyper-

plankeglen indhyllede liniekegle udgØres af linierne, der for- / 

binder A med punkterne i K"pA * ~ og di sse linier er netop de tan-" / 

genter til Kø' der går gennem Ao };d/ 
/ 

.. l 

Et simplex (Ao,o •• ,An ) i nn siges at være et selvpolært 

simplex eller ,polarsimplex med hensyn til en polari tet ø, hvi s 

hvert hjØrne er den modstående sides pol, og dermed hver (n-1)-

dimensional side det modstående hjørnes polar. Dette er ensbe-

tydende med, at repræsentanter a ,o •• ,a for hjØrnerne er li--o -n 

neært uafhængige og parvis konjugerede med hensyn til en bili-

nearform B, der bestemmer ,JI. altså onf'ylder B(a.,a.) ; O for '1', ~ -l -J 

i$j = O,oo.,n, i =1= j. At bestemme et polar simplex går altså ud 

på at finde en basis(a , ••• ,a ) for V, hvis vektorer er parvis -o -n 
konjugerede med hensyn til B. At sådanne baser eksisterer, ses 

let ved induktion efter n: For n = O er det klart. Antag, at på

standen er rigtig for n-dimensionale vektorrum. I det (n+1)-di-

mensionale vektorrum V vælges en vektor a , for hvilken -o 

B(a ~a ) =1= O. IfØlge induktionsantagelsen findes i underrummet, -o -o 

hvis vektorer!. tilfredsstiller B(~o'~) ; 0, en basis 

(~1,o."~n)' hvis vektorer er parvis konjugerede med hensyn til 

restriktionen af B til underrummet, altså, hvad der kommer ud på 

det samme, med hensyn til B. Følgelig er (a ,a1, ••• ,a ) en basis -o - -n 

for V af den forlangte art. 



Man ser, at man kan vælge et hjØrne Ao i et polarsimplex 

vilkårligt blandt de ikke-selvkonjugerede punkter, et andet hjør-

ne A1 blandt de ikke-selvkonjugerede punkter i polaren ~or Ao ' 

et tredie blandt de ikke-selvkonjugerede p~ter i ~ællesmæng-

den ~or polarerne ~or Ao og Ai osv., det næstsidste An_
1 

blandt 

de ikke-selvkonjugerede punkter på linien, der er ~ælles ~or po-

larerne ~or A , •.. ,A 2. Det sidste hjØrne A er da bestemt som o n- n 

~ællespunkt ~or de n ~Ørste hjø'~rs polarer. 

n n'" Lad en polaritet ~:IT ~ IT være bestemt ved den symmetri-

ske bilinear~orm B de~ineret på VxV. Vælges et projektivt koor

dinatsystem (Eo, ••• ,En;E), hvis ~damentalsimplex er selvpolært, 

vil den til B hØrende matrix være en diagonalmatrix. Betegnes 

diagonalelementerne, som alle er ~orskellig ~ra O, da ~ormen er 

ikke-udartet, med bo, ••• ,bn , vil ligningen 

bxy + ••• +bxy =0 o o o n n n 

bestemme polari teten, idet den ~or et gi vet punkt X med koordi

natsæt (x , ••• ,x ) er en ligning ~or dette punkts polar. Til o n 
-1 • * * -1 n* n ~ormen B de~ineret pa V xV , der bestemmer ~ :IT ~ IT , hØrer 

den inverse matrix. Følgelig vil 

b -1 x*y* + 
o o o o • • 

* * * ~or en given hyperplan X med koordinatsæt (xo' ••• 'xn ) være en 

ligning ~or denne hyperplans pol (dvs. tilfredsstilles præcist 

af' koordinatsættene (y*, ••• ,y*) for hyperplanerne gennem polen). o n 

En ligning for punktkvadrikken K~ er 

2 
+ b x = O , nn 

* og en ligning ~or den tilhØrende hyperplankvadrik K~ er 

-1 *2 
+ ••• + b n xn = O • 
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IndfØrelse a~ et nyt enhedspunkt kommer ud på en koordi-

nattransformation, hvis matrix er en diagonalmatrix 

(po' o. o ,Pn)diag- Bilinear~ormens koe~~icienter bi bliver da er
-2 stattet med p. b .• Man vil nu søge at opnå simple værdier ~or 

l l 

koe~ficienterne ved passende valg a~ elementerne p. o I hvilken 
l 

udstrækning dette er muligt, a~hænger væsentligt a~ legemet L9 

der er lagt til grund~ Hvis bi er kvadratet på et element i L9 

kan man opnå, at den pågældende koef~icient bliver 1. I til~æl

det L = C er dette altid muligt. Hvis -b. er et kvadrat i L 9 kan 
l 

man opnå, at den pågældende koe~~icient bliver -1. I til~ældet 

L = R ~oreligger altid en a~ de to muligheder. Der ~indes imid-

lertid legemer med elementer, som hverken er kvadrater eller 

modsat kvadrater (~.eks. 2 i ~ eller 3 i restklasselegemet mo-

dulo 5). 

Den videregående undersØgelse a~ polariteterne og de til

hØrende kvadrikker begrænses til til~ældet n = 3 , L = R. 

I~ølge ovenstående resultater, og da bilinear~ormer B og 

-B bestemmer den samme polaritet, kan enhver polaritet ~ i 

(rr3,rrY;',R) e~ter valg a~ et passende koordinatsystem bestemmes 

ved en ligning af en a~ ~ormerne 

(o) xoYo + x 1Y1 + x2Y2 + x3Y3 = o , 

( 1 ) xoYo + x1Y1 + x2Y2 - x3Y3 = o , 

(2) XoYo + x1Y1 - x2Y2 - x
3Y3 = o o 

I hvert a~ til~ældene har den tilsvarende ligning i hyperplan-

koordinater præcis den samme ~orm. 

I til~ældet (O) er den tilhØrende kvadratiske ~orm positiv 

* de~init. Kvadrikkerne K~ og K~ er tomme. 
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I til~ældet (1) er den tilhØrende kvadratiske ~orm 

2 2 
+ ~2 - x3 

indefinit og Kø * 0. Idet ~ormens fortegn ikke ændres, når x er

stattes med en anden repræsentant for samme punkt, ~alder rr~Kø 

i to disjunkte delmængder, den ene, kaldet det ydre for Kø' be

staende a~ punkterne, for hvis repræsentanter B er positiv, den 

anden, lmldet det indre ~or Køy bestående a~ punkterne, ~or hvis 

repræsentanter B er negativ. Da ~ormens positivitetsindex er 3, 

findes der ~laner, der helt tilhØrer det ydre. Da negativitets-

index er i, indeholder enhver linie, altså også enhver plan, yd

re QU1~{ter. Lad P og Q være ~orskellige punkter i rr 3, Q og g re

præsentanter for dem, Linien PvQ vil da helt forlØbe i det ydre 

for Kø' hvi s og lcun hvis 

B(Q,Q)B(g,g) - B(Q,~)2 > G • 

Linien vil være en sekant for Kø' dvs. indeholde indre punkter 

for Kø og skL3re KW i to forskellige punkter, hvis og kun hvis 

B(Q,Q)B(~,~) - B(Qy~)2 < G • 

Disse påstande bevises som for keglesnit (side III,4,7-8). End-

videre ses som tidligere, at 

er ensbetydende med y at linien har netop et punkt ~ælles med Kø' 
medens dens øvrige puructer er ydre. Vælges i dette til~ælde P 

som liniens fællespunkt med Kø' bliver ligningen ensbetydende med 

B (Q., g) = Gy altså med y at Q ligger i tangentplanen til Kø med 

røringspunkt P. Linien PvQ er altså tangent. Endvidere ~Ølger, 

at tdn~entplanen kun har P ~ælles med Kø. Endelig bemærkes y at 

man som for keglesnit indser, at et indre punkts polar ligger 
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helt i det ydre, og at et ydre punkts polar skærer K~ og da i

~Ølge et tidligere resultat (side III,5,25) i et keglesnit ø 

I til~ældet (2) er den tilhØrende kvadratiske form 

= x o 
2 

ligeledes indefinit, men har positivitets- og negativitetsindex 

2. Vi har derror igen K~ ~ 0, og TI~K~ raIder i to disjunkte del

mængder K~ (+) og K~ (-) efter ror·tegnet ror B(2S,2S). Ved den ved 

(xo 'X1 'X2 'X3) ~ (x2 ,x3,xo,x1 ) 

bestemte projektive kolloneation afbildes K~(+) bijektivt på 

K~(-). De to delmængder har altså de samme projektivgeometriske 

egenskabere Enhver plan har ]?unkter rælles med begge mængder og 

sk@rer derror K~o Hvis planen ikke er selvkonjugeret, altså ik

ke tangentplan, er fællesmængden et keglesnit. 

For den videre undersØgelse af kvadrikken K~ i dette til

fælde er det hensigtsmæssigt at henfØre den til et andet koor-

di na t sy s tem o Anvende s koordina t transforma ti onen 

bliver ligningen for K~ (når der igen skrives Xi i stedet for 
A 

xi) 

= O • 

Idet denne er ensbetydende med 

= O , 
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ligger et punkt.med koordinatsættet (xo~x1,x2,x3) på K~9 hvis 

og kun hvis der ~indes et talpar (A,~) ~ (0,0), således at 

(a) 
AX3 + ~x1 = O 

og hvis og kun hvis der ~indes et talpar (p,~) ~ (0,0), således 

at 

= O 
(b) 

= O 

For vilkårligt givet (A,~) ~ (0,0) er hver a~ ligningerne (a) 

ligning ~or en planl' og disse planer ses let at være ua~hængige. 

Deres skæringslinie ligger i~Ølge det sagte helt på K~. Det sam

me gælder ~or skæringslinien mellem planerne l' hvis ligninger er 

(b) med givet (p,~) ~ (0,0). Da der til hvert givet punkt 
~KQ 

~ X(Xol'X1,X2'X3) ~in~es netop et sæt a~ indbyrdes proportionale 

'(A'~)9 der til~redsstiller (a), og netop et sæt a~ indbyrdes pro

portionale (p,~), der tilf'redsstiller (b), går der gennem X net

op en "(a)-linie" og netop en "(b)-linie". Endvidere f'Ølger, at 

hvill{esomhelst to f'orskellige (a)-linier ((b )-linier) er vind-

skæve; thi hvis de havde et punkt ~ælles, måtte de pågældende sæt 

(A,~) være proportionale og linierne der~or være identiske. Idet 

der ~or alle A,~,p,~ gælder 

A O ~ O 

O ~ O A 

p O O ~ 

O ~ P O 

= O ~ 

skæres enhver (a)-linie a~ enhver (b)-linie. PåKø kan der ikke 

ligge nogen anden linie. Lad nemlig l være en sådan linie og 
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P,Q og R tre forskellige punkter på den. Hvis l ikke er nogen 

(a)-linie, altså (a)-linierne gennem P og Q forskellige fra l, må 

l stemme overens med (B)-linien gennem R, idet der kun findes en 

linie gennem R, der skærer de to indbyrdes vindskæve (a)-linier. 

Linierne på kvadrikken K;, der fordeler sig på de to omtalte 

"skarer", kaldes dens frembringer~ og kvadrikken selv en retlinet 

kvadrik. -
Vi nævner endnu nogle egenskaber ved en sådan. 

E~sm~nggen f2.E, Kø 9..g tangentplg,nen p* Let 12unkt P E.! Kø 
udgØres af de.to frembringere 8e~ P. Dette kan indses på følgen

de måde: FØrst vises, at hver af frembringerne gennem P ligger i 

tangentplanen. Lad Q ~ p være et punkt på en sådan frembringer, og 

lad J2. og .9. være repræsentanter for P og Q. Idet l2. + .9. da også er 

repræsentant for et punkt på frembringeren P v Q, gælder 

hvoraf følger B(J2"q) = ° og dermed påstanden. Dernæst vises, at 

hvis Q ~ p er et fællespunkt for Kø og P*, vil linien P v Q lig

ge på Kø' altså være en frembringer. For repræsentanter 12. mg Sl 

for P og Q gælder nu 

Heraf følger for hvert par (~,M) f (0,0) af reelle tal, at 

og dermed påstanden. 

Lad l være en frembringer for Kø" For hvert punkt P på l går 

da tangentplanen p* i P gennem l. Afbildningen, der til P lader 

svare p*; er restriktionen af polariteten ø til l. Den er derfor 
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dobbelt~orholdsbevarende og ~Ølgelig en projektivitet af (punkt

mængden på) l på planbundtet med "akse" l. Hera~ ~remgår specielt~ 

at enhver plan gennem l er tangentplan til K~ i et a~ punkterne 

på l~ 

Om et koordinatsystem CEO,E1 ,E2 ,E
3

;E)" med hensyn til hvilket 

en retlinet kvadrik har 

som ligning, kan siges ~ølgende: Alle fire ~undamentalpunkter og 

enhedspunktet ligger på K~, linierne Eo v E
3 

og E1 v Ez er 

(a)-frembringere CA = O, M + O henholdsvis A ~ O, M = O), linierne 

EO v E2 og E
1 

v E
3 

er (b)-frembringere. Heraf fremgår, at tangent-

planerne i EO,E1i,E2,E3 er henhol.dsvis. E1*= EO v E2 V E3 , 

* _'" * * O EO :: E1 v E2 v E
3

, J:!;3 ;; E2 v EO v E1, og E2 = E
3 

v EO v E1 " m-

vendt kan vises (j~. øvelse), at hvis .kanterne EO v E
3

, E1 v E2 , 

Eo v E2 og E1 v E
3 

i et koordinatsystems fundamental tetraeder er 

frembringere for en retlinet kvadrik K~ og koordinatsystemets 

enhedspunkt ligger på K~.?da er xOx1-x2x
3 

= O en ligning ~or K~ 

med hensyn til dette koordinatsystem. 

OvenGtående undersøgelser har ført til en inddeling af mæng

den af kv;adrikker i (rr 3 ,rr3*,R) i to klasser, den ene bestående af 

de retlinede og den anden af de kvadriklcer, laom kun har rørings-

punkterne fælles med deres tangentplaner, og som vil blive kaldt 

ovale kvas!E.ikker. En ~inere inddeling fra projekti vgeometrislc syns-

punkt er ikke mulie.' _. Til hver af to kvadrikker, der enten begge 

er ovale eller begge retlinede, findes der nemlig 8ft, koordinat-

system, således at begge kvadrikker har ligningen 

O , 
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hvis de er ovale, og ligningen 

hvis de er retlinede. Ved den projektive kollineation ~, ved hvil

ken det ene koordinatsystem afbildes på det andet p vil et punkt, 

der med hensyn til det første har (xO,x1i,x2,x3) som koordinatsæt, 

afbildes i punktet, som med hensyn til det andet har (XO,x1 ,x2 ,x3) 

som koordinats~t. Ved den projektive kollineation ~ afbildes der-

for den ene kvadrik på den anden. 
(,1/ 

f \~'l 

i / 
I • 

Foruden de hidtil betragtede polarlteter, iSlom nu vil blive 

betegnet som ~~-udart~d~ eller regulære, er det af interesse at 

undersøge de ~dartede eller singulær~~!§!~eter i et projektivt 

( n D*) rum TI ,TI ,Sådanne bestemmeS' ved symmetriske bilinearformer på 

* de tilhØrende vektorrum V eller V , der har rang r, O<r<n+1 .• En 

s,ådan bilinearform B bestemmer imidlertid ikke nogen bijektiv. af

bildning af TIn på TI n*. Der findes nemlig vektorer ! t Q, således 

at B(!,~) = ° for alle il. E: Ve Er ~ matricen, der med henS'.yn til 

en basis for V hØrer til B, vil en vektor! E: V have denne egenskab, 

hvis og kun hvis dens; koordinatrække x t.ilfredfæstiller x B = O e =_ =-c: =-

Dette homogene lineære ligningssystem har et (n+1-r)-dimensionalt 

lØsningsrum. Det tilsvarende underrum i V, bilinearformena nulrum, 

bestemmer et (n~r)-dimen$ionalt P-underrum af TIn, som kaldes den 

udartede polaritets singulære rum og betegnes med ~. Til dette~ 

punkter, polaritetens sin~ulære~uruct~, svarer der ikke nogen 

hyperplaner. For et punkt X E: TI~~ med repræsentant x er ' .. der

imod linearformen B(!,~) i il. ikke nUlformen, og ved B(~,l) = O be-

n* stemme'S derfor en hyperplan I/J (X) E: TI • Den herved definerede af-

bildningl/J:TI~~ ~ TI n* er da den ved bilinearformen B bestemte sin-
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gulære polaritet. Idet der for et punkt Y E ~ med repræsentant y 

og alle ~ E V gælder B(~,~) = B(l,!) = ~ indeholder ~(X) for 

hvert X det singulære rum ~. Ved ~ afbildes altså IT~~ ind i 

(faktisk på) det (r-1)-dimensionale H-underrum bestående af hy-

perplanerne gennem ~. Endvidere ses, a t ~ ikke er injektiv o For 

et punkt X E II~~ med repræsentant !" hvert punkt S E ~ med re

præsentant s og alle par (A,~) E LxL medfører nemlig B(~,X) = 0, 

alle punkter Z i det 

(n-r+l)-dimensionale P-underrum X v ~ har den samme "polar " 

~(z) = tjJ(X) .. 

En singulær polaritet har ifølge det sagt~ ikke nogen invers 

(i overenastemmelse med, at der til en udartet bilineart'orm B ik

ke findes nogen form B-il), Af denne grund er en singulær polaritet 

ikke selvdual som parret ~,~-1 ved en regulær. En bilinearform 

B* defineret på v*xv*og af rang r,JO(r<n+1, bestemmer en afbild· .. 

. * n*\ * * * nlng ~ af IT ~, hvor ~ er det til nulrummet far B svarende 

H-underrum af ITn*, ind i (faktisk på) det (r-1)-dimensionale 

P-underrum, som er fælles for hyperplanerne i ~* ~ En "pol II ~* (X* ) 

h 
o =II ar altsa kun en hyperplan X 

Det er herefter nødvendigt at skelne mellem singulære P-po

laæiteter ~ og singulære H-polariteter ~*. 

Idet konjugerede punkter ved en singulær P-polaritet ~ de-

fineres som i det regulære tilfælde, forstås ved den til ~ hØ

rende singulære 2lL~~kvaE.Eik K~ mængden af selvkonjugerede punktero 

Den indeholder. ~, er altså ikke tom, men behØver ikke at indeholde 

andre punkter. Ved tan:€æ~.l'J21-an!:!L til K~ i et punkt X E. K~ \~ 

forstås punktets polar ~ (X) o I punkterne at!' ~ defineres ikke no~

gen tangenthyperplaner. Hvis punktkvadrikken ikke kun består af L., 

er den ifølge en tidligere bemærkning foreningsmængde af (n-r+1)-

dimensionale P-underrum, der indeholder ~~ 
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Dualistisk tilsvarende defineres den til en singulær H-pola-. 

ritet tf;* af rang r hørende singu1ære hyperplankvadri!f Kø*o Denne 

indeholder det singulære H-underrum Z*. Ved røringspunkte~ for en 

hyperplan tilhørende K;*\Z* forstås dennes polo Mængden af røringa

punkter kan vises at være en regulær punktkvadrik i det (r-1)-di

mensionale P-underrum, som er fælles for hyperplanerne i Z*. 

Til enhver singulær P-poleri tet tf; finde:s selvpolære simplexer, 

idet der ved et sådant forstås et simplex y der har n-r+1, hjørner 

beliggende i det singulære rum Z, og hvor hvert af de r øvrige 

hjørner har sine modstående side som polar. Beviset for eksisten

sen begynder som i det regulære tilfælde (side III,5,27). Repræ-

sentanter for de r førs.te hjØrner bestemmes som der. De til alle 

disse r repræsentanter konjugerede vektorer udgør nulrummet for 

B1 og som repræsentanter for de resterende n-r+1 hjØrner kan væl-

ges vektorerne i en vilkårlig basis for dette. Vælges et selvpolært 

mimplex (EO, ••• ,E), hvor E , ••• ,E E: Z, som fundamentalsimplex . n r TI 

for et koordinatsystem, bestemmes tf; med hensyn til dette ved en lig~-

ning af formen 

hvor bO'···' b r - 1i =1= O. 

Tilsvarende gælder for singulære H-polariteter. 

Som eksempler betrtrogtes de a:dngulære polari teter' af rang 3 i 

(rr3,rr~,R). Er tf; en sådan P-polaritet, vil det singulære rum be

stå af et punkt S. For hvert fra S forskelligt, punkt X er polaren 

tf;(X) en plan gennem S. Hvis kvadrikken Ktf; indeholder fra S forskel

lige punkter, er den foreningsmængde af linier gennem S, kaldet 

dens frembringere. I alle fra:. S forskellige punkter på en frembrin-

ger har Ktf; den samme tangentplan. Kvadrikken er en kvadratisk 
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liniekegle (jfr. side 111,5,26; overensstemmelsen med den tidlige

re definition S,8$ let ved hjælp l!lJf koordinatfremstillingen neden

for). Med hens;yn t,il et koordinatsystem (Eo ,E1 ,E2.,E
3

;E) hvor fun

damentaltetraedret er selvpolært, E
3 

= S og E passende valgt, be",) 

stemmes ~ ved en ligning af en af formerne 

xoyo + x1YlI + x2y2. = O , 

xoYO + x1.Y1 _. x2Y2 = O. 

I det fØrste tilfælde har kvadrikken 

= O 

som ligning og består kun af S = E3 " I det andet tilfælde har den 

som ligning. Heraf ses f.eks., at den skærer planen x3 
keglesnit. 

= o i et 

En singulær H-polaritet ~* af rang 3 i (rr3,rr~ ,R) har en 

* ' * * * s;ingulær plan S , der altså udgØr ~ • For hver plan X ~ S er 

* * * * polen ~ (X ) et punkt i S D Hvis kvadrikken K~* indeholder fra 

S* forskellige planer, er den foreningsmængde af planbundter med 

akser i S*. Alle planer i et aådant bundt har samme røringspunkt. 

Mængden af røringspunkter er et punktkeglesni t, i S* og bundternes 

akser udgør det tilhørende liniekeglesnit. Den singulære plan"

kvadrik består altså af alle planer, der rØrer keglesnittet i S*~ 

Rettelser 

Side 1II,5,31 linie 6 f.n. læs: i;= -x1+~ i stedet for X3 = x1-x3 " 
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11. Bevis ved hjælp a~ dimensions~ormlen, at de på side I1I,1, 

5-6 angivne incidenssætninger er gWldige i ethvert 3-dimen-

sionalt projektivt rum. 

2. I et n-dimensionalt projektivt rum er givet to ikke-tomme 

komplementære P-underrum. Vis, at der gennem hvert punkt i 

rummet, som ikke tilhører noget a~ de to P-underrum, går 
, 

netop en linie, der skærer dem begge. 

Formuler den duale sætning. 

Angiv alle til~ælde, der kan ~orekomme, når n = 3. 

3. I et n-dimensionalt projektivt rum IIn er givet et ~ra ø og 

nn ~orskelligt P-underrum n o samt to P-underrum IIi og II 2 , 

der hvert er ko~plementært til II • Vis, at II vX for hvert o o 

punkt X E IIi har netop et punkt Xl fælles med n2 , og at der 

ved X ~ Xl defineres en bijektiv afbildning af ni på II2 • 

(Projektion eller perspekti~itet ud fra no.) 
, . 

Formuler den duale sætnlng. 

Angiv alle tilfælde, der kan forekomme, når n = 3. 

4. Lad L være et endeligt legeme og k dets elementtal. Bestem 

(ved induktion eller direkte) antallet N(n,k) af punkter i 

et n-dimen~ionalt projektiv.t rum over L. 

Bestem antallet af linier i et 3-dimensionalt projektivt rum 

over restklasselegemet modulo 2. 

5. Få den komplkse projektive linie II i (C) vælges et projektivt· 

koordinatsystem med fundamentalpunkterne Eo ,E1 og enhedspunk

tet E_ Ved til punktet X med koordinatsættet (x ,Xi) at lade o I 
e 

svare det komplkse tal x = x i /xo ' fås en bijektiv afbildning 

af ni på Cu[=J, hvorved der til E ,Ei og E svarer henholdsv.is o . 

x = O, x = 00 og x = 1. Den· komplkse pro jekti ve linie kan 

altså repræsenteres ved de komplekse tals plan (kompletteret 
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ved tilf'Ø jelse af' 00 .) Til cirklerne i denne plan regne s de 

rette linier. 

Lad der være givet f'ire indbyrdes f'orskellige punkter A,B,C,D 

i n1(e), og lad a,b,c,d være de til disse svarende komplekse 

tal. Find df'(ABCD) udtrykt ved a,b,c,d. Tag også det tilf'ælde 

i betragtning, at et af' disse tal er 00 • 

Given geometrisk f'ortolkning (i de komplekse tals plan) af' 

I df'(ABCD) I og arg df'(ABCD). Find geometriske udsagn, der er 
o o 

ensbetydende med, at df'(ABCD) 1 er reelt, 2 er positivt, 
o o t 

3 er negativt, 4 er rent imaginært, 5 har absolut værdi 1~ 

Karakteriser cirkler og ortogonalitet af' cirkler ved hjælp 

af' dobbeltf'orhold. 

Der er givet tre f'orskellige punkter A,B,C. Vis, at mængden 

af' punkter P, f'or hvilke I df'(ABOP) I = 1, er en cirkel, f'or

holdscirklen f'or (A,B) gennem C, nemlig den, som er ortogo-

nal til cirklen gennem A,B,C, og som skærer denne f'oruden i 

C i det punkt D, f'or hvilket df'(ABCD) = -1. [Man kan benytte, 

at der under f'orudsætning af' df'(ABCD) = -1 består en relation 

mellem df'(ABCP) og df'(CDAP).] Slut af' resultatet, at enhver 

forholdscirkel f'or (A,B) er ortogonal til enhver cirkel gen-

nem A og B. 

Vis, at hvis en cirkel er ortogonal til to f'orskellige cirk

ler gennem A og B, er den f'orholdscirkel f'or (A,B). Slut her

af': Hvis tre cirkler er ortogonale to og to, vil hver af' dem 

skæres af' de to andre i harmonisk f'orbundne punktpar. 
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6. I et 3-dimensionalt projektivt rum er givet et simplex 

(tetraeder) (Ao ,A1,A2,A
3

) samt et punkt A, som ikke ligger 

i nogen af' sideplanerne. Punktet A projiceres f'ra hvert 

hjørne på dettes modstående sideplan. Hvilkesomhelst 3 af' 

de således f'remkomne 4 punkter udspænder en plan, som skærer 

sideplanen, der indeholder det f'jerde, i en linie. Vis, at 

de 4 således bestemte linier ligger i en plan (den harmoni

ske polar f'or A med hensyn til simplexet (Ao,A1,A2,A
3

)). 

Dualiser, og vis at man ved den duale konstruktion anvendt 

pa simplexets sideplaner og den harmoniske polar f'or A kom-

mer tilbage til A. 

7. Lad (V,+,L) og (W,+,L) være endelig-dimensionale vektorrum 

over samme legeme L. Lad endvidere a:L ~ L være en automor-

f'i. Om en af'bildning f':V ~ W f'orudsættes, at der f'or alle 

~,y E V og A E L gælder 

hvor der er sat a(A) = Aa • (En sådan af' bildning kaldes ~

lineær. ) 

Vis, at der til f' ef'ter valg ~f' baser f'or V og W hører en 

og kun en matrixligning af' f'ormen 

hvor A er en matrix med elementer f'ra L, og ~I og ~I er ko-
. 

ordinatsØjlerne f'or henholdsvis en vektor x E V og dennes 

billedvektor ~ = f'(~) i W. 

Det f'orudsættes nu, at V og W har samme dimension n+1 > 1, 

og at f' er bijektiv. Vis, at f' da inducerer en bijektiv af'-
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bildning ep af det ved V bestem te projektive rum IT~ på det 

ved VY bestemte projektive rum rr~. Vis endvidere? at der f'or 

punkter A?B,C,D i rr~? der ligger på en linie og har et dob

beltf'orhold? gælder, at billedpunkterne ligger på en linie 

og 

hvor a skal tænkes udvidet til LIJ fool ved fastsættelsen 

a(oo) = 00. Slut heraf', at f'or n > 1 er ep en kollineation. 

(Man kan vise, at enhver kollineation induceres af' en semi-

lineær afbildning.) 

Formuler og bevis en_t_il _p_r Q jJ:lkti vgeometriensJundamental

sætning analog sætning f'or de afbildninger ep:rr~ ~ rr~ , der 

induceres af' semilineære afbildninger af V på W hØrende til 

en given automorfi a. 

8. Den komplekse projektive linie rr 1(C) kan efter valg af et 

projektivt koordinatsystem afbildes bijektivt på de komplek

se tals plan ClJfooJ som angivet i Øv.5. Beskriv gruppen (M,o) 

af transformationer af CIJ fool, der herved svarer til gruppen 

PGL(2,C) af projektiviteter af rr1(C). Slut af' resultaterne 

i Øv.5, at transf'ormationerne tilhørende M er cirkel- og vin-

keltro. 

Lad a:C ~ C være automorfien? der til hvert komplekst tal 

lader svare det konj.ugeret komplekse. De til a hørende se

milineære af'bildninger (se øv.7) inducerer bijektive af'bild

ninger af' rr1(C), som kaldes antiprojektiviteter • 

Beskriv mængden M af' de transf'ormationer af' b.J{ool, der sva

rer til antiprojektiviteterne af' rr1(c). Vis, at transforma-
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tionerne tilhørende M er cirkel tro og bevarer vinklers abso-

lutte værdier. 

UndersØg de involutoriske transformationer i M og. M med hen

syn til fixpunkter, og søg simple geometriske beskrivelser 

af transformationerne i de tilfælde, hvor der findes fix-

punkter. (Jf.øv .5.) 

9. Med hensyn til et koordinatsystem (Eo, ••• ,En;E) i et projek

tivt rum rrn hØrer til en projektiv kollineation ~:rrn ~ rrn en 

matrix ~8 Hvorledes ændres denne, når der i stedet for E be

nyttes punktet E med koordinatsættet (A , ••• ,A ), hvor o n 

Ai ~ O for i = O, ••• ,njsom enhedspunkt? 

10. I det 3-dimensionale reelle projektive rum er valgt et pro

jektivt punktkoordinatsystem (Eo~E1,E2,E3;E). Find en ma

trixligning for hver af de projektive kollineationer, der er 

bestemt ved 

E o 
~ E

1
, E1, ~ E2, E2 ~ E

3
, E3 ~ Eo ' E ~ E 

og 

E ~ E o' 
E

1 
~ E1, E2 ~ E2, E

3 
~ E , E ~ E3 ' 

o 
og find deres fixpunkter og fixplaner. 

11. Bestem ordenen af gruppen PGL(2,L) af projektiviteter af en 

projektiv linie rr 1(L) over et endeligt legeme L med k ele

menter. Bestem ordenen af gruppen PGL(3,Z mod 2) af projek

tive kollineationer af den projektive plan rr
2
(z mod 2) over 

restklasselegemet modulo 2 0 

/ 
I 
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12 0 I et 3-dimensionalt projektivt rum rr 3 over et legeme L er 

givet to vindskæve linier p og q samt et element K E L\~o1. 

En afbildning ~:rr3 ~ rr3 de~ineres på ~ølgende måde: Punkter

ne på p og på q er fixpunkter. Til et punkt X uden ~or p og 

q lades svare det punkt Y på linien gennem X, som skærer bå-

de p og q, ~or hvilket 

M(PQXY) = K , 

hvor P og Q betegner liniens skæringspunkter med henholdsvis 

p og q. 

Vis med benyttelse a~ et projektivt koordinatsystem med ~un

damentalpunkterne Eo og E
1 

på P og E2 og E
3 

på q, at ~ er en 

projektiv kollineation. 

Vis endvidere, at enhver projektiv kollineation~ hvis ~ix

punktmængde udgØres a~ to vindskæve linier kan bestemmes på 

den ove~or angivne måde. 

13. Lad ~ være en projektiv kollineation og ø en projektiv kor-

relation a~ et 3-dimensionalt projektivt rum på sig selv. 

GØr rede ~or~ at hver a~ disse afbildninger inducerer en bi

jektiv afbildning a~ mængden a~ rummets linier på sig selv, 

og undersøg om de to inducerede afbildninger kan være iden-

tiske. 

14. Vis, at de projektive korrelationer a~ en projektiv linie på 

sib s8lv er identiske med dennes projektiviteter. Angiv spe-

cielt de projektiviteter, der er polariteter eller nulsyste-

mer.Med hensyn til et koordinatsystem kan altså en projektivi~e 

tet bestemmes ved en matrixligning ~I = ~I og ved en biline

~orm gr_~~ I. Hvilken sammenhæng bes tår mellem A og B. ? 
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15. I et 3-dimensionalt projektivt rum (rr3,rr3*,L)~ hvor L h~r 

karakteristik ~orskellig ~ra 2~ er valgt et par a~ sammen

hØrende punkt-og hyperplankoordinatsystemer (Eo,E1~E2,E3;E) 
. * * * * * og (Eo,E1,E2,E

3
;E ). En projektiv korrelation ~ er bestemt 

ved, at 

hvor Eij er projektionen a~ E på kanten EivE j ~ra dennes mod

stående i ~undamentaltetraedret. Vis, at ~ er et nUlsystem, og 

* ~ind billedpunktet a~ E • 

Vis, at der til hvert nulsystem ~ findes koordinatsystemer, 

således at ~ bestemmes på den angivne måde. 

16. Ethvert nulsystem ~ i et 3-dimensionalt projektivt rum over 

et legeme med karakteristik + 2 inducerer en afbildning 

a~ mængden a~ linier på sig selv. Vis, at der i hver plan 

findes ~ixlinier ved denne afbildning, og at disse udgør et 

liniebundt. 

17. Lad ~ være en polaritet i et 3-dimensionalt projektivt rum. 

Til hver linie l i rummet svarer da en linie 1*, pblaren ~or l, 

_, nemlig den, der er ~ælles ~or polarerne ~or punkterne på l. 

* Vis, at polaren for l er l. 

Vis, at hvis l og 1* har et punkt fælles, ligger det på kva

driken K~, og l og 1* tilhØrer tangentplanen j punktet. Vis 

envidere, at hvis 1* = l, ligger l helt på K~. 
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18. En polaritet ~ i (rrn,rr~*) antages bestemt ved bilinearfor

men B. Lad A være et ikke-selvkonjugeret punkt, hvis polar 

A* skærer den til pOlariteten hØrende kvadrik K~, og ~ en 

repræsentant for !. Vis, at 

B(~,~)B(!,!) - B(~,!)2 = ° 
er en ligning for liniekeglen bestående af tangenterne til 

K~ gennem A (i den fors"tand, at den tilfredsstilles præcist 

af repræsentanterne x for punkterne på denne kegle). 

Dualiser dette (med hensyn til (rrn,rrn*)). 

19. Om en polaritet ~ i (rrn,rrn*,R) forudsættes, at den er bestemt 

ved en bilinearform, hvis tilhØrende kvadratiske form har 

positivitetsindex p, hvor ~(n+1) ~ p < n+1. Vis, at den ved 

~ bestemte kvadrik K~ indeholder (n-p)-dimensionale P-under

rum, men ikke noget P-underrum af højere dimension. 

20. I det .3-dimensionale reelle projektive rum er valgt et koor-

dinatsystem. Med hensyn til dette er 

2 
Xo - xox3 + x1x2 = ° 

ligning for en kvadrik. UndersØg, hvorledes linien, der for

binder punkterne med koordinatsættene (1,0,0,0) og (0,1,1,0) 

ligger i forhold til kvadrikken, og find ligninger for even-

tuelIe tangentplaner gennem linien. 

21. Lad ø være en polaritet i det 3-dimensionale reelle projek

tive rum, hvis tilhØrende kvadrik K~ er retlinet~ Vis, at 

hvis en linie l ikke er tangent til K~, men skærer K~, har 

dens polar 1* (jf. øv. 17) de samme egenskaber. 

Karakteriser de linier, gennem hvilke der går tangentplaner 
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22,. Lad Kø være en retlinet kvadrik i det 3-dimensionale reelle 

projektive rum. Et koordinatsystems fundamentalpunkter 

EO,.E1 ,E2 ,E3 
vælges i skæringspunkterne mellem to frembringe

re af den ene og to frembringere af den anden skare? således 

at hverken EO og E1 eller E2 og E
3 

ligger på samme frembrin

ger. Enhedspunktet E. vælges på Kø. Vis, at XOX1i-X2X3 = O er 

~n l~gning for Kø. 
Vis, ,a t der findes en involutorisk pro jekti v kollinea.tion, 

ved hvilken Kø afbildes således på sig selv, at de to frem

bringerskarer ombyttes~ 

23. Lad f og fl være to :rrembringere af samme skare på t;n retlinet 

kvadrik i det 3-dimensionale reelle projektive rum. En af

bildning X:f ~ fl defineres ved, at der til et punkt P på f 

lader svare skæringspunktet p' mellem fl og den frembringer 

i den. anden skare, der går gennem P. Vis, at X er en projek-

tivi tet., . 

Formuler' og bevis den omvendte sætning .. 

Dualisev begge sætninger. 

(Steiners sætninger for retlimede kvadrikker.) 

Vis (ved hjælp af et af resultaterne i Øvelse 23 eller med 

benyttelse af' et passende koordinatsystem), at der findes 
, 

netop en retlinet kvadrik med tre givne, parvis vindskæve 

linier som frembringere. 

25. Undersøg og beskriv de singulære polariteter af rang 2 i 

(n 2 ,n 2*",R) og i (n 3 ,n3* ,R). 
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§ 6. Affin~um. 

Definition. Lad der være givet et vektorrum (V,+,L) over 

et kommutativt legeme L. En .mængde Å j hvis elementer kaldes 

~unkterj siges at være et affint rum med vektorrum V og vektor

afbildningen ~: Å x Å ~ V, hvis fØlgende er opfyldt: 

AR 1: For hvert punkt P € Å er restriktionen ~P af ~ til fPJxÅ en 

bijektiv afbildning af denne mængde på V. 

AR 2: For hvilkesomhelst punkter P$Q,R E Å gælder 

~(p,Q) + ~(Q,p) = ~(P,R) • 

Som betegnelse for det affine rum kan benyttes (Å,(V~+L),~) 

eller kortere (Å,V,~), (Å,V)ø Å, når der ikke kan opstå misfor-

ståeIser • 

Idet der indfØres betegnelsen 

~ 

udsiger AR 1., at der for hvert fast punkt P E Å ved PQ = v 

defineres en enentydig korrespondance Q ~ v mellem Å og V. (Dette 

giver mening til talemåderne: Ily' er vektoren med begyndelsespunkt 

p og endepunkt Q ", IIQ fås ved at afsætte vektoren y. ud fra P ", 

liver stedvektoren for Q ud fra p ti.) Endvidere kan AR2 skrives 

(1 ) PQ + QR = PR. 

Ved i AR2 eller (1,) at sætte P = Q = R, ses, at 
--+ 

~(p,p) = pp = O for hvert P E Å, og af AR 1, fås derfor for 
.. 

P,Q E A 

~ 

PQ = O ~ P = Q • 
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Ved i AR2 at sætte R = P fås dernæst ~(Q,p) = -~(p,Q)~ dvs. 

~ ~ 

QP = -PQ • 

Af AR 1 følger nu, at også restriktionen af ~ til Åx{PJ for 
.-

hvert fast P E A er bijektiv~ idet afbildningen ~ ~ -~ af V 

på sig selv er det. 

For vilkårlige P~Q~R,S E Å har man 

RS - PQ = RQ + QS - PR - RQ = QS - PR , 

og heraf fås "parallelogramsætningenll 

-~ 

PQ = RS ~ PR = QS • 

Affine Afbildnin~~. Lad (Å,U,~) og (B,V,~) være affine 

rum over aamme legeme L. En afbildning ex:Å ~ B kaldes en affin 

af'bildniDB: af (Å,U,~) ind i (B,V~~), hvis der findef':l en lineær 

afbildning f:U ~ V, således at der for P,Q E Å gælder 

t (ex ( p) ,ex ( Q)) = f ( ~ ( P , Q)) • 

-~ ~ 

Skrives ~(p,Q) = PQ for P,Q E Å og ~(pt,Q') = P'Q' for p' ,Q' E B, 

hvilket ikke vil give anledning til misforståelser, antager 

kravet formen 

----+~ -7 
ex(p)ex(Q) = f(PQ) • 

Dets indhold er: Den vektor i V, der svarer til billedet 

(ex(p),ex(Q)) ved ex af et punktpar (p,Q) i Å, skal kun afhænge 

af den til (p,Q) svarende vektor PQ E U. Ved ex skal altså indu-

ceres en afbildning f af U ind i V, og denne skal være lineær. 

De t er klart, a t der til en afb ildning ex:A. ~ B hØ js t kan 

findes en lineær afbildning f:U ~ V, for hvilken (5) gælder. 
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, 
Til en affin afbildning a hØrer altså netop en~ Derimod er en 

affin afbildning a ikke fuldstændig bestemt ved den tilhØrende 

lineære afbildning. Herom gælder: 

Til giy'ue pu~t.~ O E: Å gg O' E: B ..flli1!LU..!L..Ki y§]). lj..l!:~ær. 

afbildning f:U ~ V findes der en og kun en affin ai"bildning 
__ -=-==- ~~..,..~~~..."...=--o;.;--.::;:oo.,,-........ ~~o<=>~~=.-

a:A ~. B', fo!, hvil~ a (O) = O I, og hvl.§ ~!lhør~~2-ne!~~ 

afb!ldni~~ f. 

Bevis: Hvis a er en affin afbildning med disse egenskaber, 

må der ifølge (5) for hvert P E: A gælde 

--~) ~ 

(6) O ' a( p) = f ( OP) , 

og da a(P) på grund af AR 1 er entydig bestemt her'ved, 1::an der' 

hØjst findes en sådan affin afbildning. På den anden side be

stemmes der ved (6) en afbildning a:Å ~ B, og denne er affin 

med f som ti IhØren de lineære afb i ldning. For P, Q E A. har man 

nemlig ifølge (1),(3),(6) og lineariteten af f 

----4) ) ~~ --1 --> ~ -> .~ 

a(P)a(Q) = O'a(Q) - O'a(P) = f(OQ) - f(OP) = f(OQ-OP) - f(PQ) 

Idet (6) ifØlge (2) medfØrer a(O) = O', er påstanden hermed 

bevist. 

Lad Å,B og C være affine rum med vektorrummene henholds

vis Ug V og W over samme legeme Lo Hvis a:A ~ B og ~~B ~ 6 er 

affine afbildninger med de tilhØrende lineære afbildninger 

f:U ~ V og g:V ~ W vil ~oa:Å ~ 6 være affin med tilhØrende 

lineære afbildning gof:U ~ W. Dette ses ved gentagen anvendelse 

af (5). 

En affin afbildning a:Å ~ B er injektiv (surjektiv), hvis 

og kun hvis den tilhØrende lineære afbildning f~U -> V er injek" 

tiv (surjektiv). Begge dele sluttes af (6) ved hjælp af AR 1" 
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Hv~s en affin af'bildning a:Å -+ B med tilhørende lineære 

afbildning f:U -+ V er bijektiv, er også a-i affin, og den 

tilhØrende lineære afbildning er f-i. Ifølge (5) gælder nemlig 

for P',Q' E B', P = a- i (pt), Q = a-1(QI) 

f-1i (p7Q1) = f-1i (a(P)a(Q)) = f-i of (pQ) = PQ = a-1(p,'")a-1 (Q')) • 

Isomorfi.~Ere~sti1Jing som sideunderrum. To affine rum 

over samme legeme siges at være isomorfe, hvis der findes en 

bijektiv affin af'bildning af det ene på det andet. Af ovenståen-

de fremgår, at der er tale om en ækvivalensrelation i klassen 

af affine rum. Endvidere sluttes, at isomorfe affine rum har 

isomorfe vektorrum. Af den ovenfor beviste sætning om bestemmel-

sen af en affin af'bildning med en given tilhØrende lineær af

bildning følger, at der også gælder det omvendte. Vi har altså: 

To affin~ rum er i~rfe9 hvis og~un hvis de ti!~Ørende 

yektorrum er isomorfe. Specielt er affine rum med samme vektor-

rum indbyrdes isomorfe. 

Vi viser nu, at der til hvert vektorrum (U,+L) findes et 

affint rum (Å,U,~). Til dette formål betragtes et vektorrum 

(U,+,L), der har et med U isomorft underrum (som for simpelhe

- dens skyld også betegnes med U). Vektorrummet U = U tilfreds-

stiller naturligvis dette kraVe Det er imidlertid hensigtsmæs

sigt ved nogle af de følgende betragtninger, at benytte vektorrum 

U g der har U som ægte underrum. E t sådan t er U = L x. U med 

kompositionerne 

(X1'~1) + (X2'~2) = (X1+X2'~1+~2) 

A(X,~) = (Ax,A~) 
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sum af et 1-dimensionalt underrum, nemlig {(x,O) I x E LJ, og 

det med U isomorfe underrum {(O,~) I ~ E ul. 
Lad U være et vektorrum, der har U som underrum, og lad 

der være valgt en vektor i E Y. Vi betragter sideunderrummet 

i + U = f~ + ~ I ~ E ul .. 

Det betegnes også med A, dens vektorer benævnes også punkter og 

betegnes med store latinske bogstaver. Ethvert puru{t P E Å har 

altså en og kun en fremstilling P = a+~, hvor ~ E U. Er 
" , 

Q = a+g E A, hvor ~E U, defineres ved 

.~ 

~(p,Q) (= PQ) = ~ - ~ 

en afbildning ~:ÅxÅ ~ U, der Øjensynlig opfylder AR 1 og AR 2. 

Herved bliver altså Å til et affint rum med vektorrum U. Det 

bemærlws, a t ~ ikke afhænger af valget af repræsentanten ? for 

sideunderrummet A. Betegnes punktet i med O~ fås for P = i+~, at 

-~ 

OP = E. , 

og Q kan fortolkes som stedvektoren til P ud fra 00 

Den simpleste fremstilling af et affint rum med vektorrum 

U fås for U = U. I dette tilfælde kan man vælge i = O. Her bliver 

vektorrummet U selv til det affine rum, nemlig ved at dets vekto-" 

rer tillige kaldes for og betegnes som punkter og der til to punk-

ter P = E. ~ Q = g lades svare vektoren PQ = g - Qe 

I det følgende tænkes ~vert af de forekommende affine rum 

(Å,U,~) fremstillet som et fra U forskelligt sideunderrum til U 

i et vektorrum U, der er direkte sum af U og et i-dimensionalt 

underrum. En sådan fremstilling, som tillader at udlede egenskaber 

ved det affine rum af resultater vedrØrende vektorrum, vil blive 
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betegnet som en ~andardfremstillin~. 

Lad Å = i+U, hvor a E U\U, og B = b+V, hvor ~ E V\V, være 

standardfremstillinger af to affine rum over legemet L. Idet 

La og Lb betegner de af a og b frembragte i-dimensionale under-
~ -

rum af henholdsvis U og V, gælder 

(8) V = Li ® V • 

Vi betragter en lineær afbildning f:U ~ V, ved hvilken sideunder

rummet Å afbildes ind i sideunderrummet B. For P = a+~ E Å har 

vi da 

og idet t(p) og t(i) tilhører B, kan vi heraf Slutte, at f(~) E V 

'" for hver vektor ~ E U, altså at f afbilder U ind i V. Er også 

Q = a+g et punkt af Å, gælder 

---+ 
t(g-~) = t(PQ) • 

Heraf Sluttes, at restriktionen af f til Å er en affin afbildning 

af Å ind i B, hvis tilhØrende lineære afbildning er restriktionen 

af f til U. 

Omvendt, til en given affin afbildning a:A ~ B findes der 

netop en lineær afbildning f:U ~ V, hvis restriktion til Å stem

mer overens med ae Idet hver vektor i a ifølge (8) har en og kun 

en fremstilling af formen x~+~, hvor x E L og ~ E U, er den eneste 

afbildning t, der kan tilfredsstille kravene, bestemt ved 

hvor f:U ~ V er den til a hØrende lineære afbildningø At f er 
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f(A1(X1i+~1) + A2(x2i+~2)) 
,. . 

= (~X1+A2x2)CX(~) + A1i f(u1) + A2f(~2) 

= A1f(x1i+~1) + ~f(x2~+~2) • 

At restriktionen af f til Å = a+U er cx, sluttes ved at sammen

holde (9) for x = 1 med 

der fås af (7) anvendt på B og (5). Vi har altså: 

Fo~affi~~_~~~ Å ~ B ~standardfre~~illi~~e~ i vektor

~mmene tI og f[ ~ de affine afbildning~r af' Å ind i B pr~is 
restriktionerne til A af de lineære afbildninger af' tI ind i V, 
~~~_~~~, ~ • ~~ ... .",..C:,,>o,~~"""""~_~ __ cø=; 

ved hvilke A afbildes ind i B. 
0:::= ~--=-

Affine "i~~nsf~mati2n~~o Affi~g~ometr!o Vi betragter nu 

de affine afbildninger af et affint rum A med vektorrum U ind i 

sig selv, specielt de bijektivc 9 der kaldes ~ine transforma

tioner af Ae 

De affine transformationer danner med sammensætning som 

komposition en gruppe, rummets affin~gruEpe, Aff(A). Ved til 

hver affin transformation at lade svare den tilhørende lineære 

transformation af U fås en homomorf afbildning af Aff(A) på den 

generelle lineære gruppe GL(U) af U. En affin transformation af 

A, der hØrer til denne homomorfi s kerne, hvis tilhørende lineære 

afbildning af U altså er den identiske 9 kaldes en translation af 
-=-:------~~~ 

Å. Translationerne danner herefter en normal undergruppe Tr(A) af 

Aff(A) • 

Er ~ en translation, gælder ifØlge (5) for P,Q E Å 

---~ ~ 
(10) ~(p)~(Q) = PQ ~ 
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hvilket ifølge parallelogramsætningen er ensbetydende med 

--7 --<'">--)0 

( 11 ) Prr(P) = Q1;-(Q) o 

, 
Der findes altså en og naturligvis kun en vektor v E U således p 

at 

(12 ) 
--;;. 
P-r(p) = v 

, 
for alle P E A. Omvendt, er der givet en vektor :y, E U~ bestemn:es 

der ved (12) en af'bildning -r:.A -} A.., for hvillwn (11.) og dermod 

(tO) gælder, og som følgelig er en translationo Ved til hver 

translation -r at lade svare den ved (12) bestemte velctor y.~ ~~åa 

fØlgelig en bi jekti v afbildning af Tr (A..) på U. Denne er en :LOO ", 

morfi på (U,+), idet der for translationer ~ og 'T, de tilsvarerde 

vektorer ~ og y og P E li. gælder 

__ ---7) ~ ) 

P-ro~(p) = :tb-(P) + ~(ph"(~(p)) = u + v = v + ~ ~ 

Gruppen af translat10ner er altså isomorf' med (U,+) og derfor 

kommutativ~ 

Med benyttelse af en standardfremstilling af det affine 

rum (A,U) i et vektorrum U ses, at Aff(A) er isomorf med en un

dergruppe af GL(U)~ nemlig den 9 ved hvilken sideunderrummet Å 

afbildes på sig selv., 

Ved §ffJ11....B'e9,metri forstås studiet af de egenskaber ved et 

affint rum, som bevares ved transformationerne i den til rummet 

hØrende affine gruppe. 

Affine underrum~ Lad CA, U, w) være et affint rum" En del· ... 

mængde Å
1 

af A siges at være et affint underrum af' Å, hvis der 

findes et underrum U
1 

af U således, at (Å1 , U1 ,@), hvor q)1 listeg-· 



( 

Mat.3,1967-68 III,6,9 

ner restriktionen af ~ til Å1 x Å1 , er et affint rum. For et 

vilkårligt valgt punkt Po E Å
1 

gælder da ifØlge AR 1 

~ 

Å1 = fp E Å I POP E u1 1. 

Omvendt, er der givet et punkt Po E Å og et underrum Ui af U, 

vil punktmængden M bestemt ved ligningens højre side være et 

affint underrum af Å, der indeholder Po og har U
1 

som vektorrum. 
--+ ~ --+ 

Det er nemlig klart~ at Po E: M, og idet PQ = POQ- :P-oP, har vi 
~ .--.;.; 

endvidere for hvert P E: M, at PQ E M, hvis og kun hvis POQ E M, 

og derfor 

~ 

M = f Q E Å I PQ E U1 1 • 
~ 

Afbildningen Q ~ PQ af M ind i U1 er altså surjektiv og som 

restriktion af en injektiv afbildning også injektiv. Følgelig 

er AR 1 opfyldt for M og vektorrummet U
1 

• At AR 2 gælder, er 

klart. Sammenfattende kan altså siges: 

En d~lm~gde Å1 af et affint ~ Å med vektorrum U er et 

affint underrum af A., hvis og kun hvis Åi !::r mængden af_ "en~

punkter" af. de fra et 12:~mkt af Åi afsatte" vektorer i et under

Eum U1 af U. 

Det er hensigtsmæssigt at betragte den tomme mængde som 

et affint underrum af (A,U) med et vilkårligt underrum af U som 

vektorrum. 

Med denne vedtægt gælder: 

Fællesmængden for affine underrum Åi ~ Å med vektorrummene 

Ui ~ U, i E: J, hvor J er en vilkårlig indexmængde, er et affint 

underrum af Å med vektorrum n iEJUi • 

Dette indses ved hjælp af (13) med et punkt Po fra fælles 

mængden, hvis denne ikke er tom, og ellers er det rigtigt ifølge 
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vedtægten. 

Til enhver delmængde M af Å findes et "mindstelI affint 

underrum af A, som indeholder den, nemlig fællesmængden for alle 

sådanne affine underrum. Det siges at være udgpændt af M og be

tegnes aff M. Det bestemmes ved (13) med et punkt Po fra M og 
.~ 

det af vektormængden [POQ I Q E Ml frembragte underrum Ui a~ U. 

Det sålede$ definerede affine underrum indeholder nemlig M og er 

indeholdt i ethvert affint underrum 9 som indeholder M. 

To affine underrum Å
i

,Å2 ~ Å med vektorrummene Ui ,U2 ~ U 

Edges at være J2.§.ral~lle, hvis Ui ~ U2 eller U2 ~ Ui ' og der 

skrives Å
i 

II 'Å. Herved defineres en refleksiv og symmetrisk 

(men ikke transitiv) relation i mængden af affine underrum i A. 

To parallelle affine underrum er enten disjunkte, eller 

et af dem er indeholdt i det andet. 

De ikke-tomme af'fine underrum af (Å,U) med et givet under

rum U' af U som vektorrum er indbyrdes parallelle og siges at 

udgØre den ved U' bestemte ~araLlel§~~. Gennem hvert punkt 

Po af Å går netop et af parallelskarens affine underrum. 

To ikke-tomme affine underrum (A', U') og (Å, UII
) af (A, u) 

siges at være komplementæ~9 . 

hvis deres vektorrum U' og Ulf er komplementære 

underrum af U, altså 

u' ® u" = u o 

To komplementære affine underrum (A.', U') 2ir (Å" II U") ~ 
, 

~R et Eunkt fælle~. 

Bevis: Lad p' og pli være punkter i henholdsvis A' og AI'. 

Der findes vektorer u' E U' og Ulf E Ut! således, at 

~ 

p' pli = u' + llll • 
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~ 

Lad P være det punkt, for hvilket ptp :;: u' o Det tilhØrer Å' ogs. 

idet 

--lo ~ -~ 

p"p = p"p' + p'p :;: -u" - , 

også AI' o Det affine underrum Å I nÅ" er altså ikke tomt o Men da 

dets vektorrum er U I nUl! = ~ O 1 ~ kan det kun bes tå af punlrtet p"-

Lad der være givet et ikke-tomt affint underrum (Ål ,U') 

af (Å,U) ~ hvor U' c U, og lad U" være et til U' komplementært 

underrum af UD Gennem hvert punkt P af Å går netop et affint 

underrum Å" tilhØrende den veo. Ut! bestemte parallelskare, og 

dette underrum skærer A' i et punkt p' Q Ved til P at lade svare 

p I defineres en afbildning 1T :j\ ~ A':, der kaldes l?Jirall~ro jek

tionen af Å på Å' langs U". Den er surjektiv, idet der gennem 

hvert punkt af Å' går et affint underrum med vektorrum Ul!o End-

videre er 1T en affin af12.!ldIl:ing. For at vise dette betragtes to 

vilkårlige punkter ?,Q E A og deres billedpunkter p' ~Q' E A' . 
~ 

Idet U' og U" er komplementære? har vi PQ :;: u' + !!", hvor 

u' E U' og U il E UiI
, altså 

---} ~ ~ 

P'Q' :;: F'P + u' + ult + Q'Q o 

~.~ ~ 

Da endvidere P'P,Q!Q E U" og plQ' kun på Em måde kan fr' m~·~·illes 

som sum af' en vektor fra U' og en vektor fra U", må vi ha.ve 
~ --l! --) 

P'Q' :;: u' ~ Dette visero at P'Q' kun afhænger af velrtoren PQ..., 
~ , 

og da afbildningen ~. ~ ~' er en parallelprojektion af vektor-

rummet U, altså lineær~ er påstanden bevisto 

yed en affi:rLM12:!.l~ a af_et. a!f.;tn"t.2'1lJ!l (A,U) ind. i et 

~i!,lt rum (:8, V) 2.y~~~~leg~m~fbildes et aff!nt :!2E2-~rrum 

(Å1~- ,U1 ) af 1\ E!....~af11:nt=~?d.:::E~~ (Bi ~f(U1 )) ~~ :8, ~~ f Ee

tegner den til a~h2I'eJ}.ft~_}il1~~:f'oj.lst1fi~B" 

Dette sluttes af fremstillingen (13) af underrummet .Ai o 
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Ved en affin afbildnins...afhildes. paral1§.1Je1:l,,"~~rrl2l!LJ?lu2.-§l-:· 

ral1elle underrum. 
-~ 

!2imensionc Ved .9Jmensionen, dim Å, af et ikke~·tomt c~f:(,in.t 

rum (.$..,U) forstås dimensionen, dim U$ af dets vektorrumo Et tomt 

af'fint rum tilskrives iklte nogen dimension" 

Et affint rum har dimension Op hvis og kun hvis det bestå~ af 

et punkt. De 1-dimensionale affine rum kaldes (.§.1!h~"~) ~in;Ls~!:, de 

2-dimensionale (affine) planer. 

Lad (Å
1
:,U

1
) og (Å2 ,U2 ) være endelig-dimensionale a:f:'fine un

derrum af et affint rum. Der gælder da dimensionsformlerne 
~=- -~~~ 

hvi~ Å
1 

n Å2 = ø. 
Bevis: Antag A1 n A2 t- ø, og lad Po være et punkt a~ fælles

mængden. Det til aff(Å
1
, U Å2 ) hØrende vektorrum udspændes af vek

torerne i U
1 

U U
2 

og er følgelig U1 + U2 " Formlen (14) er derfor 

en umiddelbar konsekvens af dimensionsformlen for underrum af et 

vektorrum .. Hvis A
1 

n Å2 = ø~ fås (1,5) ved at anvende (14) med aff 

(P
1 

U Å2 ), hvor P'l: er et vilkårligt valgt punkt af A
1

? i stedet fol" 

Å2 ' (Se Øvelse 6.) 

Af velkendte egensImbel" ved lineæI'e afbildninger sluttes: 

For en affin afbildning a:A ~ B haves 

dim a(A) ~ dim Åo 

Lighed gælder, når a ej:' injektiv 9 og, ~vis dim Å el" endelig J kun i 
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dette tilfælde. Det er klart, at 

dim a(Å) ~ dim ~ • 

Lighed gælder, når a er surjektiv, Og9 hvis dim ~ er endelig 9 kun 

i dette tilfældee 

Affine kombinationer, affin afhJtngighed. Lad (Å,U) være et 

affint rum over et legeme L, og lad der være valgt et punkt O E Å~ 

For givne Po' •• "Pr E Å og givne AO""'~ E L bestemmes da ved 

(16 ) 

~ 

-7 -7 

OP = A OP o o 

~ 

+ ••• + tr°Pr 

en vektor OP E U og et punkt P E Å. Almindeligvis vil begge afhænge 

af valget af O. For et andet punkt O' bestemmes ved 

~ ~ ~ 

O'P' = A O~P + ••• + A O'P 
o o ~ r~ 

= (A
O 

+ ••• + Ar) 0'0 + OP 

~ 

en vektor otpt og et punkt P'. Det fremgår af den sidste ligning9 

at vektoren OP er uafhængig af valget af O, hvis og kun hvis 

og at punktet P er uafhængigt af O, hvis og kun hvis 

AO +'" +tr=1. 

I begge tilfælde skrives den hØjre side i (16) 

Hvis (17) er opfyldt, kaldes den en vektorkombination af punkter

ne PO",·,Pr9 og den fremstiller da en vektor ~ af U. Hvis (18) 

er opfyldt, kaldes den en affin kombination af punkterne Po'···9Pr~ 
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og den f'remstiller da et punkt P af' Å. 

Med denne skrivemåde har man specielt for P,Q € Å 

~ 

Q - p = PQ , 

og f'or en vilkårlig vektorkombination af punkterne P ~ ••• ~p foeks., o r 

idet A
O 

t: .e.ks. 

(20) 

~ = AoPo + A1P1 + ••• + A1Pr 
~ -+ 

= A1 PoP1 + ••• + ArPoPr ' 

= -A1-••• -"'r. Endvidere har man for en af'f'in kombination 

+ ••• 

+ .... 

+ '\.Pr 
--t 

+ A P P , r o r 

idet A = 1 - A - ••• -A • Ligningen (20) udsiger, at P f'åa. som 
o 1 'l? ~ ~ 

endepunkt af' den f'ra Po afsatte vektor A1P o
P1 + 000 + \?POPr • 

Herefter ligger det nær at betragte vilkårlige lineære kom

binationer af punkter fra Å og vektorer fra U, altså udtryk a.f 

formen 

A. P +. •• + A. P + Il Vi + o.. + /I V • 
''o o . r r ""'1- ,....S-8. 

En sådan linearkombination tillægges imidlertid i almindelighed 

kun en mening, såfremt et "begyndelsespunkt" O er valgt, nemlig 
~ 

ved at tænke punkterne P
p 

erstattet med deres stedvektorer OP
p 

ud 

f'ra O. Det drejer sig derfor om en sædvanlig linearkombination af 

vektorer fra U, og den er følgelig lig med en sådan vektor. Af-
~ 

sættes denne som stedvektor OP ud f'ra O, bestemmes et punkt P, og 

linearkombinationen siges også at være lig med dette punkt. Her 

skelnes altså ikke mellem et punkt og dets stedvektor, idet det 

er underforstået, at begyndelsespunktet O er valgt en gang for 
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alle. Kun hvis koefficienterne til de i linearkombinationen fore

kommende punkter har summen O eller 1, altså hvis (17) eller (18) 

er opfyldt, har linearkombinationen en af det valgte begyndelses

punkt uafhængig betydning. I det fØrste tilfælde er den en vektor 

i U, i det andet et punkt af Å. 

Punkter P , ••• ,P i et affint rum (Å,U) over et legeme L o r 

siges at være affint afhængige, hvis der findes A ,.·.,A E L, o r 

for hvilke (A ,···,A ) + (0, ••• ,0) og A + ••• +A = O, således at o r o r 

(21 ) A P + ••• + A P = O , 
00 "rr-

altså hvis der findes en "egentlig" vektorkombination af' punkter-

ne, som er lig med nulvektoren. Er dette ikke tilfældet, er altså 

OePo+ ••• +O.Pr den eneste vektorkombination af punkterne, der er lig O, siges 

punkterne at være affint uafhængige. Et punkt er ifølge denne defi-

nition af'flnt uafhængigt. 

Et sæt af r+1 affin t uafhængige punkter kaldes et r-dim~si2-

nalt simplexo (Glosen "simplexII bruges også i en noget afvigende 

betydning, som omtales senere.) 

Ide t (21) ifølge (1.9) er ensbe tydende med (f. eks. ) 

-~ 

(22) + ••• + ~PoPr = O , 

gælder for r > O: Punkterne P , ••• ,p er affint afhængige eller 
- o r - - -

uafhængige.! efter som vektorerne fra et (vilkårligt) af punkterne 

til de Øvrige er lin~rt afhængige eller uafhængige. 

Endvidere gælder for r > O: Punkterne P , ••• ,p er affint o r 

afhæn~ige, hvis og kun hvis mindst et blandt dem er en affin kom-

bination af de Øvrige. Er punkterne affint afhængige og f.eks. 

A
O 

4 O, fås nemlig af (21) 
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" - ... - -Ep , 
A r 

o 

hvor koefficientsummen på højre side er 1, og er (f,eks,) 

fås 

hvoraf fremgår, at punkterne er affint afhængige, 

Af det viste sluttes, at punkterne P ""'p er affint af-o r 
hængige, hvis og kun hvis der findes mindst et blandt dem, som er 

indeholdt i det af de Øvrige udspændte affine underrum. For det 

af PO""'Pr udspændte affine underrum har man 

og lighedstegnet gælder, hvis og kun hvis punkterne er affint 

uafhængige. To punkter er affint uafhængige, hvis og kun hvis de 

er forskellige, tre punkter, hvis og kun hvis de ikke ligger på 

samme linie. 

I et affint rum (i,u) af endelig dimension m findes der sæt 

af m+1 affint uafhængige punkter, medens ethvert sæt af flere end 

m+1 punkter er affint afhængigt. 

Lad (A,u) og (B ,v) være affine rum over samme legeme L, og 

lad a:.A -+ B være en affin afbildning med tilhØrende lineære af

bildning f:U -+ V. Er der valgt et begyndelsespunkt O E Å, og be

nyttes a(O) = O' som begyndelsespunkt i B, gælder for vilkårlige 

p " •• P E Å og A-, •• o,A E L o r 'U r 

a(A p + ••• + A P ) = A a(P ) + '" + A a(P ) , o o r r o o r r 
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idet denne ligning er ensbetydende med vektorligningen 

~ 

f('A OP + .~. + 
o 

~ 

== 'A O'a(P ) + o •• o o 

der er en fØlge af lineariteten af f. Af (23) sluttes videre: 

Ved en affin afbildning afbi1Qes affin t afhæn~i~e~~~ 

ai'fin t afhængige punkter. Er a;fbildn;hngel!. inj~!!.v 2 afbil~!

fint uafhængi~punkt~~affin1-~fh~gige punktera 

Har (Å,U) den endelige dimension m, gælder: 

Til et givet sæt (po' ••• 'Pm) ~ affint uafh~~E]Pkter 

i il .;;.o~g-.;;;.e..;;.t~v;;;.i;;;;lk;;;;.a;;;.°r;;.=.;::ligt givet sæt (Qo'··· ,Qm) af' EUnkter i B, f1.E~~ 

der netop en affin afbildni~ a:Å ~ B, ~~ hvi~!eg 
a(P ) == Q , ••• , a(P ) == Q • 

o o m m 
, 

Bevis: Da der findes netop en lineær afbildning f:U ~ V, 

ved hvilken 

~ ~ ----+ 

f(P P ) 
o 1 

f(P P ) == Q Q 
o m o m ' 

følger påstanden af en tidligere sætning (side III, 6,3). 

Affine og bar~c~triske koordin~~. Lad (A,u) være et 

affint rum over legemet L. Det af punkterne P po •• ,P E Å ud-o r 

spændte affine underrum 

-~ ~ 

har som vektorrum aet af vektorerne P P1 ,.ø.,P P udspændte o I o r 

underrum U' af U. Der gælder følgelig 

cim A' == dim Ul ~ r • 
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Idet U' udgøres a~ d8 r vektorers linearkombinationer, har man 

~ ~ 

-, P +t" P P1 h • • +t P P , t 1 , ...... , t E L 1 .. o ''o r a r' r 5 ~ 

som lean opfattes som en parameterfremstilling 8f' 11.' (ganske vist 
-- .... ..,,~=.O~~""="~~ __ ~ 

almindeligvis med for mange parametre). Ifølge (20) kan den også 

skI'ivea 

F ::- -t, 2 +, o o +t P , t ,.'" ~ t E L, t + .... +t = 1 1 , o o r r o r Q. r 

al t (Ol å. med r+'jf parametre, som dog ikke er fri, men har summen 1. 

Vi antager nus a t pU:;lkterne P ,. G .. ,P er affint uafhængige o r 
eller: hvad der lwmrr.er ud på det samme, a t vektorerne 
-~ ----? 

"!? oP1 ? <~ • t' ~p oP r danne:.n en basis for U' .. Vi har da dim .. ~, = r, og 

for hvert punkt P E Jt, er sættet (t
1

, ..... , t
r

) E L r entydig bestemt 
~ 

som koordinataættet for vektoren P p med hensyn til denne basis. o 

Ved P ~~ (ti~o.o~tn) defineres altså en enentydig korrespondance 

mellem Ii T og Lr ~ Sættet (ti'" n o ,t
n

) kaldes det affine koordina t

§SBt for punktet J? E A' med hensyn til det affine koordi!:!atsyst~ 

~ -,-) 

e1 = p Pi c ~.o "8 ~ P P ~ Ved til punktet P E Åt at lade svare 
~. o, > '~-l" o r 

sættet. (t 9 ,. ,,-, n t ) E Lr +i) for hvilket t +?. +t = 1 og o < r o r 

p = t P -I-ooo+t P < bestemmes en enentydig korrespondance mellem o o r r' 

Ai og delmængden 

af L r+1 n MaD kalder (to!' <l C o ,~-lir) af grunde, som omtales senre, det 

~Q~~ce~!El§E~.§oQE21n~æ~ for P med hensyn til koordig~tsimpl~

xet (p •. , o ~ ~P )" Det aJ'fine koordinatsystem og koordinatsimplexet -- o' . r 

bestemmer hinanden, 



Mat.3, 1967-68 111,6,19 

Dette kan speciel t 8lllvendes på selve det affine rum (fl., u), 

dersom det har endelig dimension m. Et affint koordinatsystem i 

Å er et sæt (Po'~i'··' '~m) 1 hvor Po E il og (~1"" '~m) er en 

basis for U. Det affine koordinatsæt (Xi"" ,xm) for et punkt 

X E Å er da bestemt ved 

.-.? 

P X == Xi ~ + ••• + X e • o -, m-m 

Det til det a~fine koordinatsystem knyttede koordinatsimplex er 

(p ,P",,, •• ,p), hvor o, m 

Pi == P + e1 , • • • ,P == p. + e ~ '0 - m o -ro 

og det barycentriske koordinatsæt for X er (x ,x1"·"x ), hvor o I ID 

For linien l~ der udspændes af to forskellige punkter 
. ; 

Po og Pi i et a~flnt rum A over legemt L har man parameterfrem-

stillingerne 

l = ~P E Å I P = Po + t~i' t E Ll 
== fPE Å I P = (1I-t)Po + tP1 , tE Ll , 

~ 

hvor ~1 == PoPi" Her er t den affine koordinat og ((1-t),t) det 

barycentriske koordinatsæt for punktet P. Er' A og B to forskellige 

punkter og e 4 B et tredje punkt på linien, findes der et o E L 

således~ at 

~ ~ 

Ae == oBe • 

Man si ger dat~ at e deler (A,B) i forholdet 6', og dette deling~

forhold betegnes 

Ae 
6' = BO • 
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(Udvides legemet L med et element 00, kan tillades, at C = B, 

og man tilskriver delingsforholdet værdien o = 00.) Har A,B,C 
~ ~ 

de affine koordinater a,b,c, ses af AC = (c-a)~1 og BC = (c-b)~1' 

at 

AC c-a = 
BC c-b 

Af delingsforholdets definition sluttes umiddelbart: Hvis A og 

B ved en affin afbildning o: har forskellige billedpunkter og 

fØlgelig l afbildes på en linie, vil o:(C) dele (o:(A),a(B)) i 

samme forhold som C deler (A,B). Dette giver man udtryk for ved 

at sige, at delingsforholdet er en affin-invariant. 
~-~ -

I det m-dimensionale affine rum (i,u) vælges et affin t 

koordinatsystem (PO'~'.··'~m). Lad ~lo,·q,g:lr være de (som 

sØjlematricer skrevne) affine koordinatsæt for punkter 

XO,··· ,Xr E Ao Idet disse koordinatsæt tillige er koordinatsæt

tene for punkternes stedvektorer ud fra PO' vil det affine koor

dinatsæt for linearkombinationen 

~ 

dvs. for stedvektoren FaX være 

Punkterne XO, ••• ,Xr er affint afhængige, hvis og kun hvis det 

homogerne lineære ligningssystem bestående af de m+1 ligninger 

+ ••• + '\. 
f\r = O , 
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vendig og tilstrækkelig betingelse herfor, at 

1 • •• 1 
rg ( ) < r + 1 • 

~Io"oe ~Ir 

Brugen af barycentriske koordinater er kun hensigtsmæssig 

ved undersøgelser, hvor de forekommende linearkombinationer har 

en af begyndelsespunktet uafhængig betydning, altså er vektor

kombinationer eller affine kombinationer. Lad (Po,··· ,Pn) være 

valgt som koordinatsimplex i A.. De barycentriske koordinatsæt 

for punkterne X,XO, ••• ,Xr ~krives som sØjlematricer 

••• 

hvor ~I' ~I~ er punkternes affine koordinatsæt med hensyn til 
I ~----+ 

koordinatsystemet (PO,POP1 , ••• ,PoPr ). For den affine kombination 

gælder da; 

Dette er nemlig ifølge (2.4) rigtigt for de affine koordinatsæt, 

altså for søjlernes m sidste elementer, og for deres første 

elementer gælder det, fordi såvel elementerne i jl som elemen

terne i sØjlen på ligningens højre side har summen 1. Drejer 

det sig om en vektorkombination, er altså AO+·.·+Ar = O, vil 

elementerne i søjlen l,·.i (26) have Slummen o. Delsøjlen g:1 bestå

ende af de m sidste elementer er ifØlge (24) koordinatsættet for 
-----.) ----+.. 

vektoren AOXO+···+~Xr med hensyn til basen (POP1 , ••• ,pQ,Pm) for 

u. HerM sluttes at punkterne XO,··· ,Xr en affint afhængige, 

hvis og kun hvis det homogene Jtineære ligningssyel:tem 
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har en fra nullØsningen forskellig løsning. For enhver lØsning 

(~0, •• 4'Ar) gælder nemlig ~O+ •• ·+Ar = O, idet rækkerne i lig

ningssystemets matrix har summen (1 ••• 1). Som nødvendig og til

strækkelig betingelse for affin afhængighed af punkterne fås 

derfor 

At denne betingelse er ensbetydende med (25) $,es også let direk-' 

te. 

Mfine aU'bildningers koordinatfremstilling. Lad (Å,U), 

dim Å = m < =, og (B,V) være affine rum over samme legeme L, og 

lad der være valgt et affint koordinatsystem (PO,ei , ••• ,e ) i 
-I -m 

Å. Er a:Å ~ B en affin afbildning og f:U ~ V den tilhørende 
BJf 

lineære afbildning ~ fås for billedet Y = a (x~nktet X E: Å med 

det affine koordinatsæt (xi , ••• ,xm) 

y = a(X) = a(Po + x1~1 + ••• + xm~m) 

= a(Po) + x1f(~) + ••• + xmf(~) • 

Hvis a er injektiv, vil (a(PO).9f(e1).9··· ,f(~m)) være et affint 

koordinatsystem i billedrum a(Å) ~ B,9 og (27) udsiger, at Y har 

samme koordinatsæt med hensyn til dette koordinatsystem som X har 

med hensyn til det oprindelige. 

Det antages nu, at dim B = n også er endelig, og at der er 

valget et affint koordinatsystem (Qo,fi ,··· ,f ) i B. Idet -, -n 

~ ~ ) ) ----+ 

QOY = Qoa(Po ) + a(Po)a(X) = Qoa(Po ) + f(PoX) , 

gælder for de affine koordinatsæt ~I og ~I for X og Y med hensyn 
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til koordina tlSJYlB'·temet i henholdsvis Å og :8 

(28) 

Her betegner ~I det affine koordinatsæt for ex(Po) med hensyn 

til koordinatsystemet i :8, og ~ er matricen, der med hensyn 

til baserne (§.1,'·· '. '.~m) og (1"1'·'· ~!n) hØrer til den lineære 

afbildning f. Ligningen (28) kaldes matri~ignin~en for den 

affine afbildning ex med hensyn til de valgte lwordina tsystemel~. 

Er den affine afbildning ex bestemt ved, at de aff'int uaf·-

hængige punkter PO$' Pi = PO+~'1 ,no, Pm = PO+~ afbildes hen

holdsvis på givna punkter QO'.~' ,Q med de affine koordinatsæt 
m 

9-/0,·",9-/ m med hensyn til koopdinatsystemet i:8, fås matrix-

ligningen ved at bemærke, at man må have ~/ 

i ~ må være koordinatsættene for vektorerne 

altså ~/fl = ~/fl-~/O° 

= S/O' og at sØjlerne 
~> 

Q'O Qfl' fl = 1, ... , m 9 

Ved undersØgelse af affine afbildninger af et af'fint rum 

(A,U) af endelig dimension m ind i sig selv vil man i reglen 

henfØre original-og billedpunkterne til samme koordina ts;ys tem. 

At man også i dette tilfælde kan benytte to forskellige, gØr 

det muligt a t udlede lcoordina ttransforma tionsformlen på simpel 

måde. Lad (PO'~i'··" '~m) og (P0.9~1 !I"". '~m) være to koordinatsy

stemer i Å. De affine koordinatsæt for et punkt X E Å med hensyn 

til disse systemer betegnes henholdsvis ;g: I og;?Fl. Den identiske 

afbildning af Å hars hvis et punkt X henføres til det første 

eller det andet koordinatsystem, efter som det betragtes, som 

original-eller billedpunkt~ en matrixligning af formen 

~ I = ~ I + ;,r~ I o 

Her er ~ I koordinatsættet for Po med hensyn til det andet system t. 
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og ~ er en regulær matrix, hvis sØjler er koordinatsættene for 

vektorerne e1 ,···,e med hensyn til basen (~, ••• ,e) for U. - -m -I, -m 

Det bemærkes, at matrixligningen (28) for en affin afbild-

ning a:Å~B kan skrives 

(29) 

I denne form kan den fortolkes på fØlgende måde: Lad Å = a + u 

og B = ~ + V være standardfremstillinger af Å og B henholdsvis 

i det (m+1)-dimensionale vektorrum ° og det (n+1)-dimensionale 

vektorrum V (side III,6,4-5)& Idet (PO'~i'.··'~m) og 

(Qo'f.1 ,··· ,fn) er de ovenfor indførte koordinatsystemer i .Å. og 

B, tænkes valgt §. = Po og b = QO. Da EnT (~, ,§,1'.·· ,~) en basis 

for U, således'at punktet X E. Å med det affine koordinatsæt 

(x1 ,···,x) er den vektor i 0, hvis koordinatsæt med hensyn til : m 

denne basis er (1 ,X
1
,g··,xm). Tilsvarende gælder for basen 

(~,f1,' H. ,fn) for V og punkterne i B. Det ses heraf at 

(m+1)x(m+1 )-matric8n i (29) netop er matricen med hensyn til de 

to baser for den lineære afbildning f':U ~I V, hvis restriktion 

til Å er a. 

Aff~ne fu~kti~. Et kommutativt legeme L kan som bekendt 

betragtes som et i-dimensionalt vektorrum over sig selv. Det kan 

derfor (jf.side III,6,5) også organis'eres som il-dimensionalt 

affint rum ved den for A,~ E. L ved (A,~) ~ ~-A bestemte vektor

afbildning. 

En affin afbildning a af et affint rum (A,U) over L ind 

i L kaldes' en affln f~kti~ (også "inhomogen lineær funktion") 

deflneret på A. Den til a hØrende lineære afbildning er her en 
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linearform på U, altså en vektor ~* i det til U duale vektorrum 

U*. Betegnes værdien af linearformen u* for vektoren u E U med 

<~*,~>, har man for den affine funktions værdi i P E A 

(30) 

hvor Po er et v-ilkårligt valgt pur..kt i A. Omvendt vil (30) for 

et givet a(Po) E L,og en given linearf'orm ")d* på U bestemme en 

affin funktion a. Er a og ø affine funktioner og A et element 

fra L, vil a+ø og Aa øjensynlig også være affine funktioner. 

De af'fine funktioner på A udgør altså et vektorrum (A,U)* eller 

kort A*. [Dette vektorrum er ilkanonisk" (dvs. på naturlig, fra 

vilkårligheder fri måde) isomorft med det duale fi* til vektor

rummet fi, der blev benyttet ved standardfremstillingen af (A,U). 

Restriktionen af en linearform på fi til Å er nemlig en affin 

funktion, og enhver affin funktion på Å er restriktionen af 

netop Em linearfor-m på fi (se Øvelse 16.)] Det har herefter en 

mening at tale om lineært afhængige eller uafhængige affine 

funktioner. 

Er a en ikke-konstant affin funktion på et affint rum 

(A,U), kaldes punktmængden 

li = [p E Å I a (p) = O 1 

en h~ernlag i Åo Den er ikke tom, idet den til a hørende linear

form u* ikke er nulformen Q* og følgelig antager enhver værdi 

fra L, specielt værdien -a(Po) i (30). Endvidere er li et affint 

underrum af A. Vælges nemlig Po i H, har man a(po) = 0, og et 
--+ 

punkt P E Å vil tilhØre H, hvis og kun hvis <~* ,PoP> = O, dvs. 
-> 

hvis og kun hvis POP tilhØrer nulrummet (kernen) Ua for linear-

formen ~*, altså et underrum af U. Idet u* 4 * Q. , er nulrummet 
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et ægte underrum af U, og dette medfØrer, at li ikke er hele 

rummet A. 

Idet li = a-1(0), kan man også af en almen sætning (øvelse 

3) slutte, at li er et affin t underrum. 

De til nulrummet U komplementære underrum af U er mindst 
a 

t-dimensionale, da U c U. På den anden side har ethvert 2-dia 
mensionalt underrum af U egentlige vektorer fælles med U • Er 

a 

nemlig ~,~ E U lineært uafhængige~ vil vektoren ~~+~Qg ~,~ E L, 

tilhøre U , hvis a 

og der findes_ (~,~) t (0,0), for hvilke dette gælder. Man kan 

altså slutte, at de til U komplementære underrum af U er a 
11-dimensionale. Der gælder endvidere, at ethvert underrum U' af 

Ug til hvilket der findes et i-dimensionalt komplementært under-

rum, er nul rumme t for en fra nulformen forskellig linearform på 

U. Dette ses således: Lad a være en vektor, der frembringer et 

til U'' komplementært underrum. Hver vektor ~ E U har da netop 

en frems tilling li = x~+u', hvor x E L og :!:! I E U'. Den ved 

~*(u) = x definerede funktion u* er øjensynlig en linearform 

med nulrum U' • 

Om et underrum U' af et vektorrum U siges, at det har 

.QQQ.i~i0!2 s~ og man skriver codim U' = s~ hvis et (og da, øvel

ae 47, ethvert) komplementært underrum har dimensionen s. Vi 

har altså: Et underrum af et vektorrum er nulrummet for en fra 

nulformen forskellig linearform, hvis og kun hvis det har codi-

mension 1. 

Om et affin t underrum (At ,U') af et affin t rum (Å,U) siges, 

at det har codimension Sg og man skriver codim A' = s, hvis det 



Mat.3, 1967-68 111,6,27 

har et s-dimensionalt komplementært affint underrum. Dette er 

ensbetydende med, at codim U' = s. For enhver hyperplan li har 

man ifølge det viste codim H = 1. Omvendt, ethvert affi!1t under-

rum (Å. ' , U t) med codim Å' = 1 er en hyperplan. Er nemlig ~* ~ Q* 

en linearform på U, hvis nulrum er U', vil cx:Å ~ L bestemt ved 
_.~ 

cx(p) = <~*,PoP>' hvor Po er et punkt af A', være en affin funk·-

tion, der er lig O netop på Å'. Vi har altså: 

har codimension 1. 

Heraf Sluttes, at hvis li er en hyperplan og Q € Å et punkt 

uden for denne, gælder 

aff (Ii u ~ Q n = Å 

thi A' = aff(~ u ~Ql) indeholder linien, der forbinder et punkt 

af H med Q, altså et til ~ komplementært underrum, og det til 

Å' hØrende vektorrum er fØlgelig hele det affine rums vektorrum 

U. 

Det bemærkes endvidere, at hvis en affih funktion antager 

værdien O på en hyperplan li og desuden i et punkt Q ~ H, må den 

være konstant lig O, fordi mængden af punkter, i hvilke den an

tager værdien O, er et affint underrum, der indeholder li og Q$ 

altså hele rummet A. 
Lad ~ være en hyperplan i Å bestemt ved den ikke-konstante 

affine funktion a. For hvert A E L\~Ol vil da ACX bestemme den 

~amme hyperplan. Omvendt, hvis ~ er en affin funktion, som an

tager værdi en O i alle punkter af li, findes; der et A E L således o 

at ~ = ACX. Dette fØlger af, at den affine funktion cx(Q)~ - ~(Q)cx:, 

hvor Q er et fast punkt uden for li, er lig O såvel på li som i Q, 

altså ifølge det lige viste konstanten O. Dermed er vist: 
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To ikke-konstante affine funktioner bestemmer den samme 
- ~ ---=- - ---

hYperpl§~vis og kun hvis ~~_er proEo~ionale. 

Til enhver hyperplan svarer herefter et 1~dimensionalt.un

derrum i Å* bestående af de affine funktioner, som antager vær-

dien O på hyperplanen. Omvendt, vi l ethvert 1-dimen~donal t under

rum af A* bestemme en hyperplan. Man kan vise, at der består en 

tilsvarende enentydig korrespondance mellem de affine underrum af 

Å af codimension s og de s-dimenaionale underrum af Å*. For ende

lig-dimensionale affine rum Å vil dette fremgå af det følgende. 

Vi forudsæt.ter nu, at det affine rum (A,U) har endelig dimen-

sion m. Af sætningen om affine afbildninger fås ved specialisering: 

~§d (PO'~11'··· '~m) !~re et aff'int koo~atsyst~!!Li Å, 528: 
, 

lad deE-Yære sivet a,ai ,···,am E L. ~fin~~ da n~t2P ~~~ff!g 

~1i2n a m§d tiJhØrenge li~rf'orm ~* såledesLat a(PO) = a, 

* <~ '~p> = a
M 
~ p = i, ••• ,m. Eor EUnktet X med ~~t af'f1E~~~-

dinatsæ~ (Xi , •• ø,xm) er 

Hvis a ikke er konstant, har altså den ved a bestemte hyper-

plan som ligning 

= O • 

Endvidere gælder: 

~ (PO'P1 , ••• ,Pm) være et sæt ~f' aff'int u~f'h~gige Qunkt~ 

i Å~ og lasl...der være givet bO"'· ,bm E L. Der f'indes da neto12 en 

~f'f'in f'unktiog a, f'or hvilken a(Pp ) = b
M 

f'or p = O" •• ,m. Fo~ 

pUnktet X med det barycentriske koordinatsæt (XO,··.,Xm) er 
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At den højre side er en affin fUnktion, ses 'ved at lndsætte 

Xo = 1-x1,-·· ·-x , og idet punkterne PO, •• " ,P har de l:arycentrl-
I m m 

ske koordina tsæt (1, O , • • • , O ) , • • " (O" •• ~ O ,1 ), an tager den i d:i. s-

se de foreskrevne værdier. 

Vi betragter nu et sæt (ai ,.'. ,at) af a:ffiæ. funktioner på 

et m-dimensioT:a l t at'fint rum ll. Punktmængden 

er affint underrum af A. Idet hver af ligningerne a (X) = O be
'b 

stemmer hele rumme t Å, en hyperplan eller den tomme mængde, eI' 

nemlig Å' fællesmængde for affine underr.um. 

Det er klart, at man i (31) uden at ændre Å' kan tilføje 

enhver ligning a(X) = O, hvor a er en linearkombination af 

a1 ,' •• "a t • Man kan altså sige, at Il' er mængden af fælles nul

puructer for alle affine funktioner i det af a 1 ,oo< ,at frembragte 

underrum aæ A*. På den anden side kan man i (31) nøjes med de 

ligninger, der svarer til et maximalt sæt af lineært uafhængige 

blandt de affine funktioner a1".·.,at~ eller erstatte dem med 

ligningerne svarende til en villeårlig basis for det nævnte under-
,* rum af li. • 

har det dimensionen r = m-s, EY2E 

For at vise dette, vælges et affint koordinatsystem i Ån Man 

har da for 'b = i,.·.,t 

+ ••• + a x , 
'bm m 

hvor a ,a E L og (x
1

, ••• , xm) er de t affine koordina tsæ t for X. 
'b 'bf./, 
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Med betegnelserne A __ for (t x m)-matricen (a ), a, for søjlen 'bf.L :-.. I 

(a,~J og ~I for s:Øjlen (Xf.L) er Ål mængden af punkter X9 hvis af--

fine koordinatsæt tilfredsstiller det inhomogene lineære lignings-o 

system 

o 
Hvis; dette har en løsning :g: I ~ fås samtlige lø~ninger ved til den·-· 

ne at addere løsningerne ~{I t.il det homogene sys:tem ~K I =:: Q I < 

Dettes løsningsrum , og dermed A! 9 har dimensionen m - rg %. Ide t 

rg(~I~) = rg ~ er en nødvendig og tils;trækkelig betingelse for, 

at det inhomogene system har en lØsning, kan vi slutte 9 at 

Da endvidere rg(~I~) = rg(~1 ,~ •• ,at)~ hvilket følger af, at en 

affin funktion 

er konstanten 0, hvis og kun hvis a = a1 = 
standen hermed bevist. 

~ .• = a = 0, er på
m 

~* Af den sidste bemærkning kan endvidere sluttes, at A er 

m+1 isomorf med L • 

Lad der nu være givet et r--dimensional t affint underrum Å I 

af Ae Mængden af affine funktioner, som har værdien ° på AI, er et 

., * ~* underrum A af A'. Lad dets dimension væI'e s, De fælles nulp1..l.nk·-
ø 

ter for de affine funktioner fra A~ udgØr et affint underrum af 

dimension m-s, som indeholder Ål. Vi har altså r S m-so Det skal 

vises, at der gælder lighede Antag, at r < m-s. Der fandtes: da et 

punkt Q Et AI således, at a(Q) = ° for allIe a E: A* D Men dette vil-o 
.. * le stride mod definitionen af A • Der findes nemlig affine funk-

o 
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tioner, som er O på At og forskellig fra O i Q, hvilket ses så-
, , 

ledes: Man vælger affint uafhængige punkter PO,··· 'Pr i A • Da 

vil PO,.··,Pr ' Q også være affint uafhængige. Hvis m > r+1, kan 

der yderligere vælges m-r-1 punkter i A, som sammen med de nævnte 

udgØr et sæt af m+1 affint uafhængige punkter. Der findes derfor 

affine funktioner a, for hvilke a(Po) = •.• = a(Pr ) = O og 

a(Q) ~ O, og disse har den Ønskede egenskab. Hermed er bevist: 

Til hvert r-dimensionalt affint underrum Af af-et m-dimen

sionalt affin t rum Å svarer netop et underrum af dimension 
-----~ -_-....-~=='""'-"" ~ ==--~-~-- -- -----

m - r = codim Å t af v~E-U!!!me! A* ~!!ine furuc~~~l2! A, 

sål~de~_at Åt består af de fælles ~ulpunkt~for underru~~~ 

affine funktioner. 

Orienter!n~. I mængden af baser for (sæt af m lineært 

uafhængige vektorer i) et m-dimensionalt reelt vektorrum U de

fiheres en relation på følgende måde: Er (u1' •• "~m) og 

(Y1'··· ,Ym) baser for U, findes der en regulær matrix § således, 

at 

Basen (!1 '···'~m) siges at være ens orienteret med eller modsa~ 

~n}eret (~1'···'~m)' efter som det S > O eller det ~ < O, og 

vi skriver henholdvis 

(u1 ' • • • ,u ) '" (vi'.·" v ) - -m - -m 

eller 

(u1 ' • • • ,u ) + (vi'.·.' v ) • -, -ill - -TIl 

Det er klart, at relationen", er refleksiv~ At den er symmetrisk 
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følger af, at det §-1 har samme fortegn som det 2. Er (~1'·.·'~m) 
, 

en tredie basis, findes der en regulær matrix ~således, at 

Ved hjælp af . det(§~) = det § det ~ ses, at IV er transitiv, altså 

en ækvivalensrelation, og at der findes netop to ækvivalensklas

ser. At orientere rum~ vil sige at vælge en af de to klasser 

og kalde baserne tilhØrende denne for positivt orienteret (eller 

kort posi tiy~). Baserne i den anden lclasse siges da at være 

E~gativt ori~nteret (eller kort ~~gat!y~). 
, 

To baser, hvoraf den ene fremgår af den l!mden ved, at en 

:af vektorerne erstattes med den modsatte, eller ved ombytning af 

to af vektorerne, er modsat orienteret. Heraf sluttes: 

To baser, hvoraf den ene fremgår af den am.den ved en ___ ..... zzu.-c:aoo~ _La _. --=---_ 
Eermutati~g_af ve~torer~9 e~~~~!~ mo~~t_orien~eret9 efter 

som permutationen er lige eller uli~e. 

Lad vektorrummet U af dimension m være orienteret, og lad 

U', hvor 

o < r = dim U' < m , 

være et orienteret underrum af U. Ethvert til U' komplementært 

underrum UIt kan da tilskrives en bestemt orientering ved at lade 

en basis (u'i ••• u" ) for U" være posi ti vt orienteret, hvis -1' '-m-r 

( t t" ") u 1 ' • • • ,u ,u s'''··, u , - -r -1 -m-r 

hvor (~1'···'u;) er en positivt orienteret basis for U' 9 er en 

positivt orienteret basis for U. Det ses let, at den således 

inducerede orientering af UIt er uafhængig af, hvilken positivt 

orienterede basis for Ut der benyttes. De orienteringer, der in-
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duceres i de til U' komplementære underrum 9 omtales lejligheds-

vis under et som den til den givne "indre orien"terinfi" af U' 

svarende ";ydre orien.!-ering ,f af U I Q 

Vi betragter nu et m-dimensionalt reelt affint rum (A,U). 

Her defineres en relation ~ i mængden af (ordnede) sæt af m+1 
\ 

affint uafhængige punketer , altså i mængden af m-dimensionale 

simplexer. To simplexer (P01 ••• ,Pm) og (Qo,· .. • ,Qm) siges at være 

ens eller modsat orienteret, og man skriver 

~ ---l' ~ 

efter som (POPi'··· ,POPm) og (QOQ1,···,QoQm)··· er ens el-

ler modsat orienterede baser for U. Det er oplagt, at ~ er en 

ækvivalensrelation, og at der findes netop to ækvivalensklasser. 

At orientere det affine rum vil sige at vælge en af de to klasser 

og kalde dennes simplexer for Qosi~iv~~rienteret (eller kort 

posi!iY~). Den anden klasses simplexer siges da at være negat!y! 

~ente~~ (eller kort nega ti ve). Det fremgår af defini t.ionen, 

at orientering af det affine rum går ud på at orientere dets 

vektorrum. 

To simplexer s hvoraf det ene fremgår af det andet ved om-

bytning af to af punkterne, er modsat orienteret. For at vise 

dette betragtes et simplex (po,P1 '··· ,Pm). Idet ombytning af to 

af punkterne Pi , ••• 'Pm medfØrer ombytning af de to tilsvarende 
--.-7 ---+ 

vektorer blandt POPi , ••• ,PoPm, er påstanden rigtig i dette tilfælde. 

Det er herefter tilstrækkeligt at vise, at 

dvs. 

~-~ ~ --~ ~ 

(P1PO,P1P2,···,P1Pm) '" (POP11,POP2,···,PoPm) • 
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Ide,t 

---+ ~ ~ ---;. ~ ~ --+ ~~ 

(P1IPO,P1P2,···,P1Pm) = (- POP1,POP2 - POP1 ,·",POPm - POP1) , 

er dette rigtigt, fordi 

-11 O · .. O O 

-1 1 • •• O O 

-1 O • • • O O 
• • • = - 1 • 
• • • • 
• • • • 

-1 O • • e 1 O 

-1 O ... O 1 I 

Af det viste sluttes: 

!o m-d~men~iona~simplex~~5 et m~dl~e~~onalt reelt af

fint rum 2 hyoraf det ene fremgår af det ~nd~~~~rmutat~~g 

af punkterne, er ens eller modsat orie~ret~~ft~om permu~-

tionen er lise eller uli~e. 

Lad det m-dimensionale reelle affine rum (A,U) være orien

teret, og lad (A,U'), hvor 

O < r = dim A' < m 9 

være et orienteret underrum af A. Er (A",U!I) et til dette kom-

plementært underrum, vil vektorrummene U' og UU være komplemen

tære underrum af U. Den givne orientering af A' bestemmer en 

orientering af U', denne inducerer en orientering af' U", og den

ne bestemmer igen en orientering af A", der siges at være indu

~~ af den givne orientering af A' ~ Er (PO,p1 , •.. ,p;), hvor 

Po er skæringspunktet mellem A' og A", et positivt simplex i A', 

vil et simplex (PO ,P11! , • • • ,pli ) i A" være posi ti vt ved den in-m-r 

ducerede orientering, hvis og kun hvis (PO'P1',··· ,P',P1",···,P11 
) : r m-r 
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, 
er et positivt simplex ved den givne orientering af A. Man ta-

ler også her om den til den givne "~ndre~ienteri~" af Å' sva

rende ";ydre orienterins:" af Å'? hvormed menes de inducerede ori

enteringer af de til Å' komplementære affine underrum. 

Vi betragter nu specielt en hyperplan A' = li i Å med lig

ning a(X) = O, hvor a er en ikke-konstant affin funktion på A. 
Punktmængderne 

{x € Å I a(X) > 01 9 fx E Å I a(X) < O) 

kaldes de ~~ halv~ og punktmængderne 

{x E Å I a(X) f O) , 

de afsluttede halvrum begrænset af (ellerllkort ... EJ) li. 

~ (Po , ••• ,Pm- 1 ) ~t (~-11=dimen~nalt simElex i hyp~r

planen li 2& Pm,Q ~unkter u~~n ~ H, gælder 

hvis oS kun hvis Pm ~ Q ligger i samme åbne halvr~_ til li. 

Bevis: Lad (q11' ••• '~) være det affine koordinatsæt for 
~ ~ 

Q med hensyn til koordinatsystemet (PO,PQP1 , ••• ,poPm). Der gæl-

der da 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

(POP1,···,POPm-1 ~PoQ) = (POP1,···,PoPm-1,POPm)§ , 

hvor matricen ~ fås af (m x m)-enhedsmatricen ved at erstatte 

den sids te række mc,d (q1, ••• ~). Vi har al tså det § = qm' og 

fØlgelig er (32) opfyldt, hvis og kun hvis qm > O. Idet den 

affine funktion a er lig O i punkterne Po , ••• ,Pm- 1 , har den i 

det valgte koordinatsystem fremstillingen a(X) = a(P )x • Da m m 
således a(Q) = a(Pm)~' vil (32) være opfyldt, hvis og kun hvis 
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a(Q) og a(P ) har samme ~or-
m 

tegn, og dette er påstanden. 

At: det viste :fremgår, at hvis rummet Å er orienteret, kan 

den til en indre orientering af en hyperplan li svarende ydre 

orientering angives ved det åbne halvrum til li, :for hvis punkter 

Q simplexet (Po,· e. ,P 1 ,Q), hvor (po, o •• ,P 1) er et posj. ttvt m- m-
simplex i li, er positivt i A.. Det pågældende åbne halvrum kaI-

A A+. des da det I2.,Q§i ti ve halYE-u!!!' til n og betegnes n Det andet kaI--

des det negative halvrum og betegnes H-. 

Undertiden er det hensigtsmæssigt at vælge et at: de åbne 

hal vrum til en hyperplan Il som det posi ti ve, selvom der il{ke 

er gi~ t orienteringer af både Å og Il, og derved at fastsætte 
, 

orienteringer at: de til H komplementære underrum, altså linier-

ne, der skærer li, nemlig "t:ra Ii ind i det valgte halvrum"o 

Det bemærkes, at der i undersØgelserne vedrØrende orien-

tering af reelle vektorrum og affine rum, kun er benyttet, at 

de reelle tal med den sædvanlige ordning danner et kommutativt 

ordnet legeme. Alt kan dert:or overfØres ordret til rum over et 

vilkårligt ~ådant legeme. 

!opologi. Ethvert reelt at:fint rum a:f endelig dimension 

kan på naturlig måde forsynes med en bestemt topologi .. Her wil 

det ske ved, at der fastsættes, hvil1w delmængder af rummet der 

skal være ~bne. 

I de t reelle m-dimensionale affine rum vælges et at:fint 

koordinatsystem (O, e~,.··,e ). Ved til hvert punkt X E Å at -, -m 

lade svare dets koordinatsæt (x
1

, ••• ,xm) det:ineres en bijektiv 

, ..... m " . o' aæbildning K:A~rt • En mængde M ~ A alges at være aben, hVlS 

dens billede K(M) er en åben delmængde at: :t?m i dette talrums 

sædvanlige topologi. IfØlge denne definition kunne mængden af 
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Tilføjelse til afsnittet om orientering. -
Lad U og V være reelle vektorrum af samme dimension m, og 

lad f:U -1> V være en bijektiv lineær afbildning. Der gælder da, 

at ens orienterede baser for U afbildes ~å ens ~iente~de ~

ser for V og (følgelig) mods'at orienterede på modsat orientere

de. Dette indses således: Er (~, ••• ,~) en vilkårlig basis for 

U, vil (f(~1),···,f(~m)) være en basis for V. En vektor u E U 

cg dens billedvektor f(~) E V har da de samme koordinatsæt med 

hensyn til di S's'e baser. Er 

hvor § er regulær, en anden basis for U, gælder derfor 

Heraf ses, at hvis baserne (~, ••• '~m) og (~, ••• ~~m) er ens 

orienteret, er deres billeder det også. 

r tilfældet U = V, hvor det altså drejer sig om en lineær 

transformation af U, kan man sammenligne en basis og dens bille-

de med hensyn til orientering. Af ovenstående fØlger, at der 

foreligger to muligheder: 1) Enhver basis er ens orienteret med 

sit billede. 2) Enhver basis er modsat orienteret sit billede. 

r tilfældet 1) siges f at være en orienteri~gsbevarende og i 

tilfældet 2) en orienteringsvendende lineær transformation. Er 

~ matricen, der med hensyn til en basis (e1 , •• ·,e ) hØrer til 
- - -m 
f, har man 

hvoraf ses, at f er orienteringsbevarende eller -vendende, efter 

som det ~ > O eller det ~ < O. Bemærker man, at det A er uafhæn-
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gig aæ den valgte basis (idet ~ ved en koordinattransformation 

med matricen ~ ændres til ~~~-1), og at man derfor kan tale om 

en lineær transformations determinant, kan man formulere det 

fundne resultat således: 

En lineær tr~nsformation af et endelig-dimensiona!!-~~ 

~ktorrum er orienteringsbevarende eller orien~eringsven~~, 

efter som dens determi!fant er .J2.os:i tiv eller negativ. 

Den sammensatte af to lineære transformationer bevarer 

eller vender orienteringen, efter som de to transformationer er 

af samme art eller af hver smn art. En lineær transformation og 

dens inverse er af samme art. Heraf sluttes': 

De orien~!:tngsbevarende lineære transformationer af et 

endelig-dimensionalt, reelt vek}orrum U danner en undergruppe 

GL+(U) af index 2 af den generelle lineære gruppe GL(U). 

Vi betragter nu reelle affine rum (A,U) og (B,V) af sam-

me endelige dimension m. For en bijektiv affin afbildning 

ex:A. ~ B gælder da, a t ~2Eiente~ m-dimep.sional~simElexer 

i Å afbildes Eå ens orienterede simQlex~-1 B og (følgelig) mod

sat orienterede på modsat orienterede. Tages i betragtning, hvad 

det betyder, at to simplexer er ens orienteret, ses dette at 

være en umiddelbar konsekvens af den tilsvarende egenskab ved 

den til ex hØrende lineære afbildning f:U ~ V. 

Heraf sluttes videre, at en affin transformation af et 

affint rum Å er enten orienteringsbevarend~, dvs. afbilder et

hvert m-dimensionalt simplex i Å på et med dette ens orienteret, 

eller 0Fienteringsvenden~, dvs. afbilder ethvert sådant sim

plex på et modsat orienteret. Idet matricen ~ i en matrixlig-

ning -gI = ~I+MI for den affine transformation tillige er en 

matrix for den tilhØrende lineære transformation, er det ~ uaf-
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hængig af det valgte koordinatsystem og kan derfor kaldes den 

affine transformations determinant. Der gælder: 

En affin transformation af et engelig-dimensio~lt reelt 

gffint rum er orienteringsbevarende eller orienteringsvendende, 

efter ~S~ det~~nant er Eositiv.eller negativ. 

Endvidere har man: 

De orienteringsbevarende affine transfor~tioner af ~ 

endelis=dimensionalt reelt affin t ~~~ Å ~~er en un~ergruppe 

Aff+(Å) ~index 2 af rummets affine gruPEe Aff(Å). 
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åbne delmængder af Å imidlertid tænkes at afhænge af det valgte 

koordinatsystem. At dette ikke er tilfældet, ses på følgende må

de: Lad (O';1, •.. ,e) være et andet koordinatsystem i Å. Ved til - -m 
punktet X E Å at lade svare dets koordinatsæt (X1 ' ••• ,Xm) med 

hensyn til dette system fås en bijektiv afbildning K:Å ~ ~m. Nu 

er K(M) = KOK-
1 (K(M)), og såvel koordinattransformationen 

- -1 m ,..,m -
KOK :f{ ~ rt , der har formen ~I = ~I+~~I' som dens inverse, der 

har samme form, er Øjensynlig kontinuert. Dette medfører, at ;(M) 

er åben, hvis og kun hvis K(M) er åben, og dette er påstanden. 

Den således definerede mængde af åbne mængder i Å har de 

egenskaber, som sikrer, at den bestemmer en topologi i A, nemlig: 

1) ø og Å er åbne mængder~ 

2) Fællesmængden for endelig mange åbne mængder er åben. 

3) Foreningsmængden af en vilkårlig mængde af åbne mæng-

der er åben. 

Dette fØlger umiddelbart af, at mængden af åbne mængder i ~m har 

disse egenskaber, og at koordinatafbildningen er bijektiv. Gene-

relt kan man sige, at alle begreber og resultater vedrØrende to

pologien i f{m uden videre kan overfØres til A. 
Ganske tilsvarende kan et reelt endelig-dimensionalt vek

torrum på I'kanonisk" måde forsynes med en topologi. Er (Å, U) et 

affint rum af den her betragtede art, vil den bijektive afbild

ning af Å på Rffi
, der for et fast punkt FO af Å er bestemt ved 

~ 

X ~ FOX, være kontinuert, idet den med benyttelse af et koordi-

natsystem med begyndelsespunkt Po føres over i den identiske af

bildning af ~m. Det samme gælder naturligvis for den inverse af-

bildning. 

I det fØlgende tænkes endelig-dimensiom]e reelle vektor-

rum og affine rum forsynet med deres kanoniske topologier, uden 
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at dette siges udtrykkeligt. 

Matrixligninger for lineære og affine afbildninger viser, 

at alle sådanne afbildn-inger af endelig-dimensionale reelle 

vektorrum henholdsvis affine rum ind i rum af samme art er kon-

tinuerte. 

Med benyttelse af et koordinatsystem ses endvidere, at de 

ovenfor definerede åbne og afsluttede halvrum er henholdsvis 

åbne og afsluttede delmængder af det topologiske rum Å. 

Det bemærlces, at også et endelig-dimensional t komplekst 

vektorrum eller affint rum har en naturlig topOlogi, der fås som 

i det reelle tilfælde ved overføring af det pågældende komplekse 

talrums sædvanlige topologi. 

~onvekse mængder. Lad P og Q være punkter i et reelt af

fint rum Å. Ved det afsluttede liniest~kke [p,QJ forstås punkt-

mængden 

[p,Q] = fX E Å I X = (1-t)P + tQ, O ~ t ~ 11. 

En punktmængde C ~ Å siges at være ;konveks, hvis der for 

" P,Q E A gælder 

P,Q E C ~ [p,Q] ~ C • 

Alle affine underrum, specielt ø, enhver mængde bestående af et 
punkt og hele rummet, er konvekse. Idet der for en affin funk

tion a og t E ~ gælder 

a(1-t)P + tQ) = (1-t)a(P) + ta(Q) , 

er alle åbne og afsluttede halvrum konvekse mængder. Af defini-

tionen fØlger endvidere umiddelbart: 
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Fælles:mængde:q., for §n. vilkårlig mæn~de af konvekse mængd~ 

er konveks. 

Ved en affin afbildnigs afbildes en konveks mængde på en 

konveks mængde, og originalmængden til en konveks mængde er kon-

~. 

Ved det konvek~e h;Y1s~~ conv M af en punktmængde M ~ .1\ 
, 

forstås fællesmængden for alle konvekse delmængder af A, der 

indeholder M, altså den "mindste" konvekse mængde, der indehol-

der M. Det er klart, at 

conv M ~ aff M • 

, 
Ved en fEnveks kombination af punkter PO,··. 'Pr i A for-

stås: en affin kombination af dem med ikke-negative koefficienter. 

(Et liniestykkes punkter er endepunkternes konvekse kombinatio

ner.) Er ~O' ••• '~r ikke~negative tal, som ikke alle er 0, og ~ 

deres sum, kaldes den konvekse kombination 

også for t~gdepunktet eller massemidtRunkt~ for partikler med 

masserne ~O'··.'~r anbragt i punkterne PO, ••• ,Pr • Der gælder 

øjensynlig: 

g P = Aclo + ••• + "r P r 2S. Q = ~OQO + ••• + ~sQs konvek

se kombinationer, da er for hy~ t E [0,1] Eunktet (1-t)P + tQ, 

altså ethvert punkt af [p,Q], en konveks kombination a~ Eunkter-

Ved hjælp af' induktion ~ås heraf: 

~ C en konveks mængde~ vil enhver konveks kombination af' 

endelig mange punkt~~ C ~lhøre C. 

Endvidere gælder: 
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For enhver punktmæ~gde M ~ ,conv M mængden af alle kon

vekse kombina~ioner af endelig mange punkter fra M. 

Bevis: Lad Mt betegne mængden af disse konvekse kombina

tioner. Ifølge den sids te sætning har vi M' ~ conv M" Endvidere 

er ethvert punkt af M konveks kombination af sig selv, altså 

M ~ M'. Ifølge den foregående sætning er M' konveks, altså 

Conv M ~ M' • 

Vi betragter nu et simplex (po, .... ,Pr ), altså et sæt af' 

affint uafhængige punkter i Å. Lad Å' = afffPo, ••• ,Prl være det 

af punkterne udspændte r-dimensionale affine underrum, og 

s = convfPo, ••• ,Prl deres konvekse hylster. IfØlge den lige 

, I k viste sætning er S mængden af punkter :L A , hvis barycentris e 

koordinater med hensyn til simplexet (PO,··· ,Pr) er ikke-nega

tiveø Mængden S kaldes det afsluttede simEl~ed hjørnern~ 

PO, •• ·,Pr • (For r = 1 også liniestykket med endepunkterne 

POP1 , for r = 2 også trekanten med vinkelspidserne PO,P1,P2~ 

for r = 3 også tetraedret med hjØrnerne PO'P1 ,P2 ,P3 .) (Glosen 

"simplex ll bruges altså til at betegne såvel et ordnet sæt af af

fint ua,f'hængige punkter som disses konvelcse hylster, altså en 

punktmængde .) Simplexet S udgØres af de punkter X, hvis koordi

natsæt (x1 ,· •• ,xr ) med hensyn til det affine koordinatsystem 
~ -H 

(PO,POP1,.··,POPr) tilfredsstiller 

x A + ••• + x < 1 • 
! r = 

Hvert delsæt (po,.··,Pr ) bestående af s+1 punkter, hvor O ~ s < r, 

bestemmer et s-dimensionalt simplex (i begge betydninger) og 

kaldes. en §::dimensional side af S. Samtlige siders forenings-

mængde er rand~ af simplexet S. Den består af alle de punkter 

af S, for hvilke mindst en barycentrisk koordinat er O. Det 
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indre af S udgØres af de punkter af S, hvis barycentriske koordi-

nater alle er positive, og kaldes også et ~ent simplex, idet de.t 

er en åben delmængde af underrummet A' . 
Lad C være en ikke-tom konveks, mængde. Hvis dim aff C ~ r, 

vil C indeholde r+11 affint uafhængige punkter og dermed et r-di-

mensionalt simplex. Dettes indre er en åben delmængde af under-

rummet aff C. Der gælder altså: Enhver ikke-tom konveks mængde 
~- - -...---

C har, b~tra~tet som delmæggde ~ aff C, indre punkter. Disse 

·kaldes. de relativt indre..J2.~1kte!: af C og de øvrige punkter af C 

relative ~~~~ af C. 

Om det konvekse hylster af en punktmængde gælder følgende 

sætning (C. Caratheodor;z, 1911, for kompakte mængder, E. Steigitz, 

11913, for vilkårlige mængder): 

~ M være en Eunktmængde i et reelt affint rum af di~~~

sion m, og lad der væ~givet et punkt Po E M. Hvert punkt 

X E conv M er da en konveks kombination af affint ua!E~ngi~ 

l2.unkter PO,P11 ,···,Pr EM, altså ~~jst m+1 punkterg.hvoribland.!: Po. 

Med andre ord: conv M er foreningsm~ngden af alle afsluttede~

plex~& hvis_hj~rner er Po og andre pu~ter af M. 

Det bemærkes, at hvis dim aff M ~ r, kan man nØ jes; med de 

r-dimensionale simplexer? da de andre, der skal tages i betragt-

ning g er sider af disse. 

Bevis: Ethvert punkt X E conv M er ifØlge et tidligere re-

sul ta.t en konveks kombina tion 

A ~ O , a- - l:.A = 1 , a-

af punkter tilhØrende M. (Skulle det givne punkt Po ikke være 

blandt disse, tilfØjes det med koefficient O.) Antag, at PO,.·.,ps 

er affint afhængige, altså at der findes reelle tal 
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M~, ~ = O,.·.,s, som ikke alle er 0, således at 

(35) 

Vi kan antage, at Po ~ 0, idet dette, om fornØdent, kan opnås 

ved at erstatte alle koefficienter med de modsatte. Blandt 

koefficienterne M findes positive. Lad ~ være det eller et af er 

disse koefficienters mærketal, for hvilket A~M~ er mindst, alt-

så 

(36) 
A . ~ = mln -. 

M >0 M~ er 

Da MO ~ 0, er ~ t O. Multiplikation af ligningen (35) og derpå 

fØlgende subtraktion fra (34) giver 

s 
'\ A~ 

X = L (A - - Mer)Per • er M~ 
(1':'::=0 

Her er koeffhdentsummen atter lig 11. Endvidere er alle koeffi-

cienter ikke-negative. Hvis M
er 

~ 0, er dette klart, og eller$ 

følger det af (36). Da koefficienten til P er O, kan dette punkt 
~ 

udelades, og man får en fremstilling af X som konveks kombination 

af s punkter. Da ~ t 0, findes Po stadig blandt disse. Hvis de s 

punkter er affint afhængige, kan man gentage processen. Efter 

endelig mange skridt fås X fremstillet som en konveks kombination 

af affint uafhængige punkter fra M, deriblandt PO. Hermed er sæt

ningen bevist. 

Lad (p,P1 , ••• ,P ) være et sæt af affint uafhængige punkter , r 

og Å' det af disse udspændte affine underrum. Til sættet knyttes 

en punktmængde, betegnet [P,P1" •• ·'Pr ] og kaldet det af sættet 

udspændte (afsluttede) r-dimensionale Qarallelotop (for r = 1 
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også liniestykke, for r = 2 også parallel-ogram, for r = 3 også 

parallelepipedum) • Det defineres som mængden af punkter X E Å' , 

hvis affine koordinater x1 " •• ,xr med hensyn til koordinatsyste-
-~ 

met (p,e1' ••• '~r)' hvor ~p = PPp ' p = 1,.··,r, tilfredsstiller 

x1 ,·",xr E [0,1]. Parallelotopet afbildes altså ved den til 

koordinatsystemet hØrende koordinatafbildning på "enhedsinter

vallet" [0,1,J r c fl. For hver delmængde {i1,·.·,ip J af f1, ••• ,rJ 

betragtes punktet 

P. . 
2
1 

•• ·l 
I P 

+ o •• + e. 
-l 

p 
• 

1nklusdve P, der lades svare til den tomme delmængde, fås herved 
r 

2 punkter, der kaldes parallelotop~ts hjørner. De er karakterisere 

ved at alle deres koordinater er lig ° eller 10 Ved en s-dimen-

sional side, hvor ° ~ s < r, forstås en delmængde af parallel

topet, som er defineret på fØlgende måde: Man vælger en delmæng-

de fjjr.··,jsJ af f1, ••• ,rJ, specielt ø, hvis s = O, samt en 

mængde 

Her kan p være 1,0 •• ,r-s samt ° svarende til ø. Siden er da mæng

den af punkter X(x1 ,.0.,xr ), for hvilke 

= ••• = 1 

og de Øvrige koordinater er lig 0, altså parallelotopet 

[P. ., P. .., 
2 1 o •• l li • o • l J P I P s 

• o o , P. ., J • 
l1 • o ol J P s 

Samtlige siders foreningsmængde er parallellotopets ~o Dets 

indre er mængden af punkter, hvis koordinater tilhØrer ]0,1[. 

Af' koordinatfremstillingen sluttes let, at ethvert paral-
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lelotop er en konveks punktmængde. Det er det konvekse hylster 

næ mængden af sine hjørner~ Dette fremgår af følgende: 

Et r-dimensionalt parallelotop [p,P1 ,··.,Pr ] er forenings

mængde af r! simplexer af dimension r, som alle har P som hjør-

ne, og 8;om to og to kun har randpunkter fælles. Til enhver permu--

tation p af f 1" • •• ,r 1 svarer et af di sse simplexer, nemlig 

For at indse dette betragtes først de punkter X E [p ,p 1, , ••• ,Pr] ~ 

hvis koordinater x1~ ••• ,xr er indbyrdes forskellige. Til hvert 

sådant punkt svarer en permutation p af f 1 , ••• ,r l således, at 

( 38 ) 1 ~ xp ( 1) > xp ( 2 ) > ••• > xp (r) ~ O • 

PUnkterne, hvis koordinater opfylder disse uligheder med ~ i 

stedet for > for en gi ven permutation p 1 udgør netop s'implexet 

(37). Dettes punlcter er nemlig 

hvor 

altså punkterne med de affine koordinater 

••• 

for ) 
Ulighederne (38) med ~ i stedet'Br ensbetydende med (39), og da 

lighed i en eller flere af ulighederne (39) og dermed (38) kun 

gælder for randpunkter af simplexet, følger påstanden heraf. 
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Volumen og mål. Vi betragter igen et reelt a~~int rum 

(A,U) a~ endelig dimension m. 

Som vist i den lineær algebra ~indes der en og på nær en 

konstant ~aktor kun en ~unktion F:Um ~ ~, kaldet et volumenmål 

i U, som er ~orskellig ~ra konstanten 0, og som ~or ~i'···'~m 

€ U, A € ~ og i ~ j op~ylder 

F(u
1

,···,U.+AU., ••. ,U) = F(u1 ,···,u., ••• ,u) , 
- I -l -J -m - -l -III 

F (u1 ' • • • , AU. , •• • ,u ) = AF (u1 li' • • ,u. , • • • , u ) • - -l --ro - -l- -m 

(Dis$:e to egenskaber er vist at være ensbetydende med, at F er 

en alternerende m-linear~orm.) Hvis og kun hvis u i ""'u er - -m 

lineært a~hængige, er F(~, ••• ,u ) = O. Er 
-I -m 

(40) 

hvor S er en reel (mxm)-matrix, gælder 

Hera~ ses" at hvis såvel u1 ,··.,u som v1 , ••• ,v er lineært ua~-
- -m - -m 

hængige, altså § regulær, vil F(U1,,··· ,}lm) og F(Y11'··· 'Ym) have 

samme eller modsatte ~ortegn, e~ter som de to vektorsæt er ens 

eller modsat orienteret. Forholdet 

(41 ) 
F( vi ' • • • , v ) -I -m 
F(u1 ,···,u7 = - -m 

det § 

af'hænger ikke a~ det valgte voLlInemål F, men kun a~ de to vek-

torsæt. 

Lad [P,P1,··.,Pm] og [Q,Q1,,···,QmJ være to parallel-otoper 

i A. Med betegnelserne 

~ 

= PP 
f1. ' = QQJ1 ' J1 = 1,···sm, 

/ 
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defineres de to parallenotopers ~menforhold (for ID = 1 læ~

Sieforhol9:, for m = 2 ~t!.orhold) ved (41), hvor § er bestemt 

ved (40). Der gælder 

To E,aralleloto12ers volumenforhold er en affin inva~.!. 

Bevis: Lad (B,V) også være et reelt affint rum af dimen

sion m og a:A ~ B en bijektiv affin afbildning med den lineære 

afbildning f:U ~ V. Benyttes (u1 , ••• ,u ) som basis for U og 
- -m 

(f(~1), ••• ,f(~m)) som basis for V, vil (40) medføre, at 

og heraf fØlger påstanden. 

Man kan naturligvis også tale om volumenforhold for paral

lelotoper i et affint underrum AI af det betragtede ~~~ine rum 

Å, altså f.eks. om arealforhold for parallelogrammer i en plan 

beliggende i et 3-dimensionalt rum. Parallelotoper i forskellige 

affine underrum kan tilskrives et volumenforhold, hvis og kun 

hvis underrummene har samme vektorrum. 

" , Lad a:A ~ A være en affin transformation og f:U ~ U den 

tilhØrende lineære transformation. For en basis (u1 ,··· '~m) for 

U har man da 

hvor ~ er den lineære transformations matrix med hensyn til den

ne basis. Er [p,P1 , ••• ,Pm] et parallel~otop i Å fås derfor med 

ovenstående betegnelser 

F(f(~1),···,f(~m)) 

F( u 1 ' • • '" u ) ~ -m 

Heraf sluttes: 

= det A • = 
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yolumenforholdet for et parallel~trops billed~d en~ig 

transformation og, selve j2aralleloto;pet er uafhængigt EDf_d~, 

nemlig lig med transformationens determinant. 

Begrebet volumenmål har en nøje forbindelse med målteorien 

for talrummet f{m. Er der valgt et af'ftnt koordinatsystem i A.~ 

svarer der ved den tilhØrende koordinataf'bildning K:A ~ f{m til 

hver delmængde M af Å en delmængde KeM) af' Rm• Mængden M siges 

at være målelig, hvis den tilsvarende mængde K(M) af koordinat

sæt er en målelig delmængde af Rm• Valget af' koordinatsystemet 

spiller herved ingen rolle, idet en koordinattransformatton ikke 

er andet end en affin transformation af Rm, og ved en sådan af-

bildes målelige mængder på målelige mængder. 

Parallelotoper og simplexer er målelige~ idet de er afslut-

tede mængder. 

I rummet Å vælges et parallelotop [p,P1 '··· ,Pm] som "volu

menenhed", og volumenmålet F vælges således, alt 

~ 

F (:!:l1 ' • • • ':!:lm) = 1, u = pp , ~ = i, .. ·,m . 
-~ ~ 

For et vilkårligt parallelotop [Q,Q1' ••• '~] defineres da volume

net ved 

-+ 
y~ = QQ~, ~ = 1,···,m • 

Benytte~ (p,u~ , ••• ,u ) som affint koordinatsystem i A, og er -, -m 
.. .....m K:A ~ h den tilhØrende koordinataf'bildning, vil der gælde 

altså 

mål(K[p,P1'.~.'P J) = 1 , m 
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og 

(42) må l ( K [ Q, Q1 ' • • • ,Q J) = I vo l [ Q, Q1 ' • •• ,Q J I e 
I m m 

For at indse den sidste lignings gyldighed betragtes den affine 

transformation a:A ~ A, der er bestemt ved, at 

Lad ~I = ~I + ~fl være dens matrixligning med hensyn til det 

valgte koordinatsystem. Ifølge ovenstående er den højre side i (42) 

lig med Idet~l. At den venstre side også har denne værdi, kan f.eks. 

bevises ved at betragte 

hvor sgn(det ~) betegner fortegnet for det ~~ som funktion af de 

m s;Øjler i {}, og ud fra målets egenskaber at slutte, at den har 

de to for volumenmål karakteristiske egenskaber. Idet der i !tm 

kun findes et volumenmål, 00 m har værdien i, for sættet af enheda-

matricens søjler, nemlig det tt, følger påstanden heraf. 

Dette resultat motiverer, at man tilskriver enhver målelig 
, 

mængde M ~ A et ikke-negativt volumen ved 

vol M = mål K(M) • 

Dette afhænger imidlertid af valget af volumenenheden [P,P1,···,PmJ 

og det derved fas·tlagte koordinatsystem. Erstatning med et andet 

parallelotop som volumenenhed går ud på en koordinattransformation 

i A, altså ud på en affin transformation af Rmg For en sådan gæl

der, at målet for billedmængden af en målelig mængde fås af den-

nes mål ved multiplikation med transformationens determinant. 

(Dette sluttes: ved at anvende sætningen om transformation af 
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integraler på mængdens karakteristiske funktion.) Heraf fØlgeF, 

at forholdet vol M'/vol M for to målelige mængder M,M' ~ Å med 
n 

vol M 4 O er uafhængigt af den valgte vOlumeBnhed, og at dette 

forhold er en affin invariant. Endvidere fØlger, at hvis a:A ~ Å 

er en affin transformation~ vil vol a(M)/vol M for enhver måle

lig mængde M <;; it med vol M =I: O være lig med transformationens 

determinant. 

(43) vOlf P ,P1 ,···,P J = ~ VOI[P,P1 ,···,P J , m m. m 

når simplexets volumen regnes med fortegn i overensstemmelse med 

parallelotopets. 

Bevis: Ifølge et tidligere resultat kan parallelotopet 

deles i m! simplexer (37) (med m i stedet for r), som to og to 

kun har randpunkter fælles. Bortset fra fortegnet har disse sim

plexer samme volumen, idet hvert af dem fremgår af et af dem~f.eks. 

(44) convfp,P1,P12,···,P12 l, 
I ! ••• ID 

ved en affin transformation, hvis determinant har absolut værdi 

1. Transformationens matrix med hensyn til det side 44 benyttede 

koordinatsystem fås nemlig, som det fremgår af (38), af enheds-

matricen ved permutation af sØjlerneo Endvidere har den affine 

transformation a, der er bestemt ved 

ved hvilken convfp,p1'···'P l afbildes på (44), determinanten 1. m 

Dens matrix med hensyn tilli det benyttede koordinatsystem er nem-

lig en trekantsmatrix, hvis diagonalelementer alle er 1. Hermed 

er (43) bevist for volumenernes absol.utte værdier. Fortegnet for 

simplexets volumen defineres derefter ved (43), hvorved opnås sam-

me forbindelse mellem fortegn og orientering som ved parallel.otoper. 
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~klidiske rum. I den affine geometri er det ikke muligt 

at definere en afstand mellem to punkter eller ortogonaliwt af 

to linier. Ethvert punktpar bestående af forskellige punkter kan 

nemlig ved en affin transformation føres over i ethvert andet 

sådant par, og tilsvarende gælder for par af hinanden skærende 

linier_ Sådanne par har ikke nogen affine invarianter. 

I den elementære geometri defineres skalarproduktet af to 

vektorer ved hjælp af afstand og vinkelmål. Her er det hensigts-

mæssigt at gå den omvendte vej, nemlig at gå ud fra et reelt af

fint rum (A,u), i hvis vektorrum U der er defineret et indre pro

dukt, altså en funktion fra U x U til ~ som for ~,y,! E U og 

A E ~ opfylder: 

u-v ::: v·u , 
(~+~) -Y! ::: u-w + v-w , - -

('Au' .v ::: A(~·y) , -' -
u ~ O =} u·u > O • -

Ensbetydende hermed er, at der i U er givet en symmetrisk biline-

arform ~. y:, hvis tilhørende kvadratiske form ~. ~ er posi ti v de-

finit. 

Et endelig-dimensionalt affint rum, hvis vektorrum er 

forsynet med et indre produkt~ kaldes et euklidisk rum. Som be

tegnelse kan bruges (A,U,~). 

Et euklidisk rum (Å,U,.) siges at være isomorf med et 

euklidisk rum (B 9 V, • ), hvis der findes en bi jekti v affin afbild

ning a:A ~ B, hvis tilhørende lineære afbildning f:U ~ V er 

ortogonal, altså opfylder f(~).f(y) ::: ~.y for ~,y E U. Det be

mærkes, at f(~).f(~) ::: ~.~ for ~ E U er tilstrækkelig herfor, 

idet 
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Isomorfi mellem euklidske rum er en ækvivalensrelation. NØdven-

dig og tilstrækkelig for isomorfi er, at de to rum har samme 

dimension. Nødvendigheden fØlger umiddelbart af definitionen, 

og tilstrækkeligheden sluttes af, at hvis to ree Ile vektorrum --
med indreprodukt har samme endelige dimension, findes der en 

ortogonal afbildning af det ene på det andet. 

For et indre produkt gælder Cauchy-Schwarz' ulighed 

1 1 
lu.vl ~ (U.U)2(V_V)2 - - - --

med lighedstegn, hvis og kun hvis :!± og Y. er lineært afhængige. 

Endvidere er 

en norm i U, så at 

lIu+vll ~ II~II + II~dl • 

Her gælder lighed, hvis og kun hvis en af de to vektorer fremgår 

af den anden ved multiplikation med et ikke-negativt tal. 

To vektorer u og v, fo~vilke u-v = 0, siges at være orto-
- - t ~-

gQnale, og man skriver ~ l ~_ 

Er (u
1
'···,um) og (v

1
, ••• ,vm) koordinatsættene for vektorer 

~,y E U med hensyn til en ortonormal basis (e1 ,.·.,e ) for U, - -m 

altså. en basis, for hvilken 

e.-e. = o .. , 
~l -J lJ 

har man 

u-v 



) 
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I det m-dimensionale euklidiske rum (A,U,.) defineres nu 

afstanden mellem .to punkter P og Q ved 

~ 

IPQ I = IlpQ11 • 

Det fØlger umiddelbart af normens egenskaber, at A herved bliver 

til et metrisk rum. Den ved metrikken bestemte topologi stemmer 

overens med den tidligere (side 111,6,36-37) indfØrte. I tre-

kantsuligheden 

--+ ~ 

hvor P,Q,R E A, gælder lighed, hvis og kun hvis PQ og QR er ens 

rettet, altså hvis og kun hvis P,Q,R ligger på ret linie og Q 

"mellem" P og R. 

I et euklidisk rum gælder Pythagor~t sætning og den 

omvendte: 

--+ ---) 
PR JL QR 

Ethvert affint underrum (A',U') af et euklidisk rum (A,U,.) 

er selvet euklidis'k rum med restriktionen til Ul af det indre 

produkt i U som indre produkt. 

To affine underrum (A' ,Ul,) og (All ,U") af et euklidisk rum 

(A,U) siges, at være (fgldstændig!) ortogonale, hvis de tilhørende 

vektorrum er det, altså hvis U' ..L UIt, og man skriver da 

A' li A". Er desuden U' og UIt komplementære, altså Ul (fl UIt = U, 
ne, 

siges hvert af underrum~/'Å I og Å" at være et ortogonal t komple-

~ til det andet. To sådanne underrum har netop et punkt 

fælles. Idet hvert underrum U' i det (endelig-dimensionale) 
, . ,l. o 

vektorrum U har netop et ortogonalt komplement U ,gar der 

gennem hvert punkt af A netop et ortogonalt komplementært under-
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1. Affine afbildninger at' et 3-dimenaionale af'fint rum
O Å3 med vektor

rummet (U3,+,R) på en reel affin plan, dvs. et 2-dimensionalt af

fint rum B2 med vektorrummet (V2,+,R), benyttes i den såkaldte 

deskriptivgeometri. Dennes opgave er at udvikle metoder til af-

bildning afrumlige figurer i en plan på en sådan måde, at rum-

figurens egenskaber kan aflæses af det plane billede. Ved en 

~ksonometrisk af'bildning forstås i deskriptivgeometrien en affin 

af'bildning ex af den nævnte art, som er bestemt på følgende måde: 

I Å vælges et affin t koordinatsystem (o'~1 '~2,e3) og i B et punkt 

o' samt vektorer ~1'~1,e.3' som to og to er lineært uafhængige. 

Der findes da netop en affin afbildning ex'osåle(l8s at a(O) = O' og 

f (e.) = e!, i = 11,2,3, hvor f er den til ex hØrende lineære af-ex -l -l ex 

bildning. For punktet X E Å med koordinatsættet (x1 ,x2 ,x
3

) er da 

X' = a(X) bestemt ved 

---+ 

° 'X ' = x1°e1'o + x e' + x e' 2-2 o 3-3· 

Et polyeders 15 hjørnespidser har i koordina tsys:temet (O; ~1' e2 '~3) 

(som man bedst forestiller sig sædvanligt retvinklet) koordinat

sættene A(O,O,O), B(2,0,0), C(2.,1,O), D(1.,1,0), E(1,3,O), F(0,3,oL 

Ai (O , ° ,1 ), Bi (2., ° , 11 ), C 1 (2, 1 ,1 ), D 1 ( 11 l' 1 , 1 ), E 1 ( 1 ,3, 1 ), Fil ( ° , 3 ,1 ) , 

G(3/2,1/2,3/2), H(1/2,1/2~3/2), 1(1/2.,5/2,3/2). Polyedret har 1,3 

sidef'lader: ABCDEF, ABB1A1 , BCC1B11 , CDD1C1 , DEE
i

D1 , EFF1E1 , FAA1,F'1' 

A1B1i GH, B1C1 G, G1D1;HG; D1E1HIl, E1F1i I, F1A1I H1. Tegn et aksonometrisk 

billede af' polyedret. (Vælg billedvektorerne e1,e~ og~.3 af ~1'~2. 

og ~3 omtrent som angivet på figuren.) 

e' , 
-1 

o , 

~3 

e' 
~ -2 
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2. Om en afbildning a af et affint Å ind i et affint rum :8 over 

samme legeme L forudsættes, at der for hvilkesomhelst punk

ter P,Q,R~S E Å og hvert A E L gælder 

--lo --lo ------~~ ~ 

RS = APQ => a(R)a(S) = Aa(P)a(Q). 

Vis, at a er en affin afbildning. 

3. Vis, at hvis a er en affin afbildning af et affint rum Å ind 

i et affin t rum B over samme legeme, vil det inverse billede 

a-il (:8 ') af et affint underrum B I af B være et affint under

rum af Åe 

4. Vis, at en delmængde M af et affint rum Å over et legeme med 

mindst 3 elementer er et affint underrum, hvis og kun hvis 

hver linie~ der har to forskellige punkter fælles med M, er 

indeholdt i M. 

Slut heraf, at mængden af fixpunkter ved en affin afbildning 

af A ind i sig selv er et affint underrum af Å. 

5. En affin transformation a af et affint rum (Å,U) over legemet 

L kaldes en b2moteti med mUltiElikator ~ E L\fOj, hvis den 

tilhØrende lineære transformation f af U er en homoteti med 

multiplikator ~, altså f(~) = ~~ for ~ E U. 
, 

Vis~ at hver homoteti med multiplikator ~ ~ 1 har netop et 

t'ixpunkt. 

Vis, at en affin transformation a af Å er en homoteti, hvis 

og kun hvis der for hver linie .il1 ~ .t1 gælder a(.Ll1 ) li Å.1 • 

Vis~ at homotetierne udgør en normal undergruppe Ht(Å) af 

Aff(Å) • 
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6. GennemfØr det side III,6,12 antydede bevis for dimensions

formlen (15) i tilfældet af disjunkte underrum. 

Beskriv de forskellige muligheder for to liniers indbyrdes 

beliggenhed (fællesmængde, udspændt affint underrum, paral

lellitet) i et (minds.t) 3-dimensionalt affint rum. GennemfØr 

- det tilsvarende for en linie og en plan i et (mindst) 4-dimen

sionalt samt for to planer i et (mindst) S-dimensionalt affint 

rum. 

7. Lad der være valgt et begyndelsespunkt ° i et affintrum (Å,U) 

. ' over legenet L. For lkke-tomme punktmængder M,N ~ A og A E L 

defineres 

M + N = fp + Q ~ P E M, Q E N 1 , 
AM = fAP I P E Ml • 

Vis, at den således definerede addition af punktmængder er 

associativ og kommutativ. UndersØg, om der findes et neutralt 

element ved denne komposition. Vis endvidere, at der for 

M,N ~ Å og A,~ E L gælder 

(a) A(~M) = (~)M , 

(b) A(M + N) = AM + AN , 

(c) (A + /-t)M <; AM + ~M • 

Gør rede for, at der i almindelighed ikke gælder lighed i (c), 

men at dette er tilfældet for alle A,~ E L med A+~ ~ 0, hvis 

og kun hvis M er et affint underrum af Å. 

UndersØg, hvorledes punktmængderne M+N og AM ændres, når be

gyndelsespunktet O erstattes med et andet, O'. 

8~ Vis, at en affin afbildning rr af et affint rum (Å,U) ind i 

sig selv er en parallelprojektion, hvis og kun hvis den er 

idempotent, dvs8 hvis og kun hvis rr2 = rr. (Benyt f.eks. den 
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tilsivarende sætning om lineære afbildninger af et vektorrum 

ind i sig selv.) 

Det forudsættes nu~ at (Å.,U) er et affin t rum over et legeme 

med karakteristik forskellig fra 2. Lad (Å,U') være et 

ikke-tomt affin t underrum af (A, u) og Ult et til U' komplemen

tært underrum af U. Parallelprojektionen af li på A' langs U" 
, , , 

betegnes med rr. Afbildningen ~:A ~ A, der for P E A er be-

stemt ved 
._---~~ .~ 

rr(P)~(P) = Prr(P) , 

kaldes (affin) .§.pejling af Å i Åt langs U". 

Vis, at ~ er en affin transformation. 

Vis endvidere, at en affin afbildning ~:Å ~ A er en spejling, 
E ' 

hvis, og kun hvis den er identitete~eller involutorilSik, dvs. 

~18 og k~~ hvis ~2 = E. (Benyt f.eks. den tilsvarende sæt-

ning om lineære afbildninger af et vektorrum). 

, 
9. I en reel affin plan il er givet to hinanden skærende linier 

'<~1 og A2 samt en affin afbildning ex :'<\1 -# Å2 • 

Vis, at der findes en parallelprojektion rr Bf Å på Å2 og en 
, , 

translation 1: af A, ved hvilken 11.2 afbildes på sig selv, så-

ledes at ex er restriktionen af 1:°U til Ai" 

Vis, at hvis ex er surjektiv, findes der også en translation 

1: t, ved hvilken j\1 afbildes, på sig selv, og en parallelpro

jektion rr' på Å2 , således at ex er restriktionen af U'01:' til 

.Ai· 

10. I en reel affin plan A er givet en linie a og to forskellige 

punkter P2 og Q2' som iklce ligger på a. Vis, at der findes 

netop en affin afbildning ex:.A ~ Å, ved hvilken hvert punkt 

af a er fixpuruct og P2 afbildes i Q2- (En sådan afbildning 
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kaldes en ~finit~ af Å med akse a.) 

Konstruer for et vilkårligt punkt p E Å billedpunktet ~(p). 

(Skeln mellem tilfældene P2Q2 " a og P2
Q2 J1 a.) 

Angiv matrixligningen for a med hensyn til det affine koor-
~ ~ 

dinatsystem (Po~PoP1 ,PoP2), hvor Po og P1 er forskellige 

punkter på a således, at P er skæringspunktet mellem a ~g o 

P2Q2' hvis dette eksisterer. Koordinatsættet for Q2 med hen-

syn til dette koordinatsystem tænkes givet. 

Det antages nu, at planen Å ligger i et 3-dimensionalt reelt 

affint rum B. Vis, at der findes en plan Å' c B, en parallel

projektion v:B ~ A' og en parallelprojektion ff' :B ~ Å således, 

at a er restriktionen af ~'oV til Å. 

11. I et 3-dimensionalt reelt affint rum (A,u) er givet affint 

uafhængige punkter Po'P1 ,P2 ,P
3

• 

Find for den ved a(Po) ~ Pi' a(P1 ) = Po' a(P2) = P3 ,'a(P3 )=P2 
bestemte affine afbildning a:A ~ Å mængden af fixpunkter. 

Find for punktet P med det barycentriske koordinatsæt 

(to ,t1 ,t2 ,t
3

) med hensyn til koordinatsimplexet (Po 'P1 ,P2.'P
3

) 

det barycentriske koordinatsæt for billedpunktet a(P), og 

opstil matrixligningen for a med hensyn til det af'fine koor-
~ ~ ----lo 

dinatsystem (p ,P P1 ,P P2 ,P P
3
). o o i o o 

1;2. En affin afbildning a af et n-dimensional t affint Fum Å. ind 

i et n-dimensionalt affint rum B har med hensyn til valgte 

affine koordinatsystemer i Å og B matrixligningen ;YI=~I+~. 

Bestem en (n+1) x (m+~) - matrix! såledee,at der for de til

svarende barycentriske koordinatsæt ~I Og!1 gælder li = ~~I . 
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1;3. I et affint rum .J.~ over et legeme med karakteristik ° er givet 

en endelig punktmængde M. De affine transformationer af' Å, 

ved hvilke M afbildes på sig selv, udgØr en underdruppe G 

af rummets affine gruppe Aff(Å). 

Vis, at elementerne af G har et fælles fixpunkt. Slut heraf, 

at dette gælder tor enhver endelig gruppe af affine transfor-

mationer. 
. .. 

Vis endvidere, at hvis dlm A = m < ~, og M indeholder m+1 

affint uafhængige purutter, vil G være af endelig- orden 
I 

mindre end eller lig med tv-~:1JT ' hvor v betegner antallet 

af punkter i M. 

* Det antages nu, at (.il, u) er et reel t affint rum at' dimension 

m < ~. Lad G være en endelig undergruppe af Aff(A). Vis, at 
.. 

der findes et affint koordinatsystem i A således, at hvert 

element a~ G med hensyn til dette har en matrixligning af 

formen El = *~I~ hvor A er en ortogonal matrix. (Søg en po

sitiv definit kvadratisk form på U, som transformeres i sig 

selv ved de lineære trans~ormationer af U, der hØrer til 

elementerne af G.) 

14. I en affin plan .Å er givet tre affint uafhængige punkter 

Po ,P1 ,P2 • Om punkterne Qo på linien P
1

P
2

, Q1 på linien 

P2Po og Q2 på linien PoP1 
forudsættes 9 at Qi + Qj for 

i, j = 0,1,2. Vis,. at hvis linierne P Q , Pi Q1 og P2Q2 har 
o o 

punkt Q fælles eller er indbyrdes parallelle, gælder 

P1
Qo P2

Q1 PO
Q2 

~.~.~=-1, 

P2
Qo PoQ1 P1

Q2 

og omvendt (Cevas sætning). 

et 
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1; 5. I en affin p lan Å er gi ve t tre affin t uafhængi ge punk ter 

PO,P1,P2. Om punkterne QO på linien P1P2 , Q1I på linien 

P2PO og Q2 på linien POP1; forudsættes, at Qi + P j for 

i,j = 0,1,2. Vis, at QO,Q1,Q2 ligger på samme linie, hvis 

og kun hvis 

P1
Qo P2

Q1 PO
Q2 

1 -o -o = 
P2

QO POQ1 P1
Q2 

(Menelaos f sætning) • 

16. Et affin t rum (A,U) antages givet i standardfremstilling 

i vektorrummet il. Vis.9 a t restriktionen til Å af' en linear'· 

form på n er en affin funktion, og at enhver affin funktion 

på Å er restriktionen af netop en linearform på O. 

17. Lad Af ~ ø være et ægte affint underrum af et affint rum 

A.. Vis, at alle til Af komplementære underrum har samme 

dimension. (Bemærk, at det ikke forudsættes, at Å har ende

lig dimension.) 

1:8. I et reel t 3-dimensional t affin t rum .Å tænkes valgt et af

fint koordinatsystem. Der er givet punkterne PO(1,0,-1), 

Pt;(0,0,-2), P2(0,3,0), P
3

(1,0,0) med de angivne affine 

koordinatsæt. 

Vis, at puwcterne er affint uafhængige. 

Bestem den affine funktion ex, for hvilken ex (p O) = -1 , 

ex (p 1, ) = 0, ex(P2 ) = 2, ex(P
3

) = O. 

Find en parameterfremstilling for den ved ex bestemte plan. 

.opstil et ligningssystem for linien P i,P 3· 
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119. I et m-dimensionalt affint rum Å er valgt et affint koordi-

natsystem. Der er givet m affint uafhængige punkter" 

QO,···,Qm-1 ved deres koordinatsæt ~10'·'·'~lm-1. Find (med 

benyttelse af determinantteori) en ligning for hyperplanen, 

der går gennem de givne puructer. 

20. Et r-dimensionalt affint underrum Å' af et m-dimensionalt 

aff'int rum Å er med hensyn til et affint koordinatsystem i 
.. 
A givet ved parameter~remstillingen 

(t , ••• , t ) E Lr , 
1 r 

hvor sØjlerne ~ 11 '···'~I~ er lineært uafhængige. Find (med 

benyttelse af determinantteori) et ligningssystem for A' . 
("Eliminatio!l_§.f para!!1ej:.rene ll

.) 

21. Lad U være et orienteret reelt vektorrum af dimension m, og 

lad U' og U" være egentlige underrum af U, der er komplemen-

tære. En given orientering af U' inducerer da en orientering 

af UIt og denne igen efter samme forskrift en orientering af 

U'. Under hvilke betingelser stemmer den sidste overens med 

den givne? 

22. Bestem dimensionstallene m for de reelle vektorrum, hvori 

baser (u1 ,· •• ,u ) og (u ' ••. '~A) er ens orienteret, og di-- -m -m -II 

mensionstallene m for de reelle affine rum, hvori simplexer 

(po'··· ,Pm) og (Pm,ao. ,po) er ens orienteret. 

23. Et 3-dimensionalt reelt affin t rum kan orienteres ved valg 

af et par af vindskæve orienterede liniere Præciser og be-

vis denne påstand. 
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24. Lad (~'···'~m) og (Y1'···'Ym) være baser ~or et m-dimensio

nalt reelt vektorrum U. Hvis og kun hvis de to baser' er 

ens orienteret, kan den første overføres i den anden ved 

en tlkontinuert deformationtl i :følgende forstand: Der fin

des kontinuerte afbildninger x :[0,1] ~ U, "=1, ••• ,m, aro,--f.L t'" 

ledes at x (O) = u , x (1) = v og for hvert t E [0,1] er 
fl, -fl. -/1 -/1 

!,1(t)f.·.'!m(t) lineært uafhængige. Bevis dette. [Benyt 

(~, ••• ,~) som koordinatsystem, vis fØrst, at (u1 '.··'Bm) 
, 

kan deformeres i en basis, hvis vektorer på nær en har 

sidste koordinat 0, og anvend induktion.] 

Formuler og bevis (ved hjælp af det allerede viste) en 

tilsvarende sætning om to m-dimensionale simplexer i et 

m-dimensionalt reelt affint rum. 

25. Vis, at en punktmængde M i et reelt affint rum er konveks. 

hvis og kun hvis (A+/1)M = AM + /1M for alle A,f.L E R+. (Jf. 

Øv.7. ) 

26. Lad (A,u) være et reelt affint rum, og lad p være en ~-

gQ~ i U, dvs. en funktion 

, 
således at der for A E R og ~,~ E U gælder 

p ( AU) = I A I p ( u) , 

Vis, at for hvert punkt P E Å og hvert p ~ O er 

-J 

[X E Å I p(PX) ~ pl 

en konveks mængde. 
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27. Lad M være en punktmængde i et reelt affint rum. Den si-

ges at være stjerneformet ud fra et punkt P af' M, hvis 

[P~] ~ M for hvert punkt X € M. Vis, at mængden af punk

ter, ud fra hvilke M er stjerneformet" er konveks. 

28. Der er givet to partikelsystemer. Vis, at man kan finde 

tyngdepunktet T for det samlede system på følgende måde: 
, . 

Hvert af de givne systemer erstattes med en partlkel an-

bragt i systemets tyngdepunkt og med systemets massesum 

som masse. T er da tyngdepunktet for de to således bestem-

te paTtikler. Generaliser. 

29. Vis, at et m-dimensionalt afsluttet simplex i et m-dimen-

sionalt reelt affint rum er fællesmængden for m+1 afslut-

tede halvrum. 

30. Vis, at hvis endelig mange punkter i et reelt af'fint rum 

er affint afhængige, kan de fordeles på to disjunkte del-

mængder, hvis konvekse hylstre har et punkt fælles. 

31. Lad C1 ,···,Cm+2 være konvekse mængder i et m-dimensionalt 

af'fint rum Å således, at hvilkesomhelst m+1 har mindst et 

punkt fælles. Vis, at de allIe har et punkt fælles.. (Benyt 

Lad C1 ,··· ,GN, hvor N > m+1" være endelig mange konvekse 

mængder i Å således, at hvilkesomhelst m+1 har mindst et 

punkt fælles. Vis (ved induktion efter N), at de alle har 

et punkt fælles. (E. HelIl, 11~13.) 
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32. Lad M~, ~ E J, hvor J er en vilkårlig indexmængde, være af

sluttede delmængder af et Hausdorff rum T. Det forudsættes, 

at der findes en kompakt mængde K c T således, at hvilke-
.. 

somhelst endelig mange af mængderne M har mindst et fælles
~ 

punkt i K. Vis, at n~EJ M~ ~ ø. Benyt dette og øv. -~~ til 

at bevise ~llys~~tni~: Lad C~,~ E J, være afsluttede kon

~ ,_ vekse delmængder af et m-dimensional t. reel t affint Fum Å. 

Det forudsættes, at der findes en kompakt mængde K c Å så-
, 

ledes, at hvilkesomhelst m+1 af mængderne C har mindst et 
~ 

fællespunkt i K. Vis j at n~EJ C~ ~ ø. 

33. I en reel affin plan er givet en endelig punktmængde. Vis, 

at der findes et punkt P i planen med fØlgende egenskab: 

Enhver afsluttet halvplan, hvis begrænsede linie går gen

nem P indeholder mindst en tredjedel af mængdsns punkter. 

(Anvend Hellys sætning, øv. 32, på de afsluttede halvpla-

ner, som hver indeholder mere end to tredjedele af mængdens 

punkter.) Generaliser til reelle affine rum af vilkårlig 

endelig dimension m. 

34. I e t m-dimensional t affin t rum er gi ve t en ikke- tom punk t-

mængde MO• Ved induktion defineres Mk for k = 1,2,... som 

foreningsmængde af alle afsluttede liniestykker, hvis ende-

punkter tilhØrer Mk-i. Vis, at 

og at konklusionen ikke er rigtig for alle mængder MO' hvis 

2
k < m+1. 
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35. Der betragtes punktmængder i et endelig-dimensionalt reelt 

affint rum. Bevis, at en åben mængdes konvekse hylster er 

åben, at en afsluttet mængdes konvekse hylster ikke behøver 

at være af'sluttet, og (ved hjælp af Caratheodorys sætning) 

at en kompakt mængdes konvekse hylster er kompakt. 

36. Find for r = O,1, ••• ,m-1 antallet Nr af r-dimen~ionale si

der såvel i et m-dimensionalt simplex som i et m-dimensio-

nal t parallellotop, og vis" a t der i begge tilfælde gælder 

37. Vis, at volumenet af et simplex (XO, •• ·,Xm) i et m-dimensio

nalt reelt affint rum med et valgt affint koordinatsystem er 

1 (1 ... 1 J -- det , 
ml ~IO ••• ~Im 

hvor ~lo' ••• '~lm er hjørnernes koordinatsøjler. 

38. Lad [PO'·· • ,Pm] være et parallelotop i et m-dimensional t 

affint rum. Find volumenforholdet for simplexet (P1 ••• m' 

P1 ,··· ,Pm) og parallelotopet. (For betegnelsen P1 se •• ·m 

39. I en reel affin plan er valgt et enhedsparallelogram 

[PQ ,p1 ,P2 ]. Lad (QO'··· , Qn-1, ) være et punktsæt i planen, så

ledes at Qv-1J ~ Qv for v = 1., ••• ,n, hvor der er sat Qn = QO· 

Ved den ~ienterede lukkede pOlygon (n-kant) QO.·.Qn-1 for

stås sættet af liniestykkerre QOQ1' Q1 Q2' ••• , Qn-1 Qn 

hv.ert orienteret ved de to endepunkters angivne orden. For 
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et vlIDlgt punkt ° i planen har hver af' de orienterede tre

kanter OQv-1 Qv et areal regnet med fortegn. (Eventuelle ud

artede trekanter tages i betragtning og tilskrives arealet 

O.) Vis, at summen af disse trekantsarealer er uafhængig af 

punktet O. 

Ved det af den lukkede polygon omsluttede areal ar(Qo···Qn_1) 

forstås denne sum. Find den Jl udtrykt ved koordinatsættene 

for punkterne QO,.··,Q 1 med hensyn til det affine koordi-n-I 
-~ ~ 

natsystem (P0 ,POP 11 ,PO
P2 ). 

I et 3-dimensionalt reelt affint rum defineres analogt en 

orienteret lukke~ Eolyederflade som et sæt af orienterede 

trekanter i rummet, der opfylder fØlgende betingelser: Hver 

trekantside er side i netop to af trekanterne, og de orien
teringer, den får fra de to trekanters, er modsat. 
Vis som for orienterede lukkede polygoner i planen, at man 

efter valg af et enhedsparallelepipedum kan definere et 

fortegnsbestemt volumen omsluttet af en orienteret lukket 

polyederflade. 

I rummet vælges et affint koordinatsystem. Der betragtes 

punk terne Q1( 1, 0, O), Q1 ( -1, , ° ,O), Q2 ( ° ,1 , O), Q2 (0, -11 ,0) , 

Q3(0,0,1,), Q,;(O,0,-1). Trekanterne 

Q1 Q2Q3' Q1,Q;Q3' Q1 Q;Q3' 
Q1 Q1Q2' Q1 Q1Q;, Q2Q~Q3' Q2Q~Q3' 

Q1,Q2Q3 
Q3

Q3Q
1 ' Q Q'Q' 

3 3 1 

danner en "ikke-orienteret lukket polyederflade", idet hver 
; 

side i en af trekanterne også er side i netop en anden af 

trekanterne. Vis, at det ikke er muligt at orientere trekan-

terne således, at der opstår en orienteret lukket polyeder-

flade. En polyederflade med denne egenskab siges at være. 

ikke-orienterbar. 
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-~~--- -- - - -i 
III,6-7~ rettelser 

Side 

111,6,74 : Læs At i stedet for AI. 

studj.et 

111,6,710 : \I bevares 

111,6,128 : Indføj efter 

\I 

" 
Ao+ 

atudiet. 

besvares. 

••• + "s = O, 

og 

12 ' 111,6,19 : Læs Ai 

"oEo + •• e + "s~s = O , 

i stedet for A. 

III, 7 ~27: Læs - B(2f,VB(~,~ i stedet for - B(~,~)B(2S,~) o 

111,7,6
9

_8 : Læs "Hvis tre forskellige punkter X,Y,Z ligger på ret 

linie, ligger et af dem" i stedet for "Tre i'orskel--

lige punkter X,Y,Z ligger på ret linie, hvis og kun hvis 

et af dem ligger " • 

111,7,811,: Læs O < df(XYX'Y') ~ 1/ i stedet for df(XYX'Y') > 1 o 

111,7,810_9 : TilfØj (10) til venstre for formlen. 

111,7,102 : Læs icllog df(XYUV)I i stedet for ic log d:C(XYUV) • 
7-8 . 111,7,119 : Slet "En anden bevismetode herfor vil blive nævnt 

senere." 

III,7,øv.6: Opgaven er vanskelig. Henvisningen til III,5,øv.24 er 

ikke tilstrækkelig. Man kan benytte, at en projektivitet 

af en linie er hyperbolsk, hvis den kan sammensættes af 

to involutioner, hvoraf mindst en er elliptisk. (Til to 

bilinearformer i et vektorrum, hvoraf mindst en er defi-

nit, findes en basis bestående af vektorer, som to og to 

er konjugerede med hensyn til begge bilinearformer.) 
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§ 7. 1kke-euklidske geometrier. 

n I det følgende betragte$ det projektive rum TI bestemt ved 

et (n+1)-dimensionalt vektorrum ~+1 over de reelle talISJ legeme. 

Der antages givet en regulær pOlaritet ø i TIn. Lad B være en 

bilinearform, der bestemmer ø. Om den tilhØrende kvadratiske form 

forudsættes enten 

eller 

(H) B(~,~) har I;osi tivi tetaindex 1,. 

I tilfældet (E) vil der blive defineret en metrik i TIn, hvorved 

TIn blivEr til et rr,etrisk rum En, der kaldes det n-dimensionale 

elli}?t.i!~~. I tilfældet (H) vil der blive defineret en metrik 

i det Hindre" af' den ved ø bestemte kvadrik, altså i den delmæng

de af TIn, hvis punkters repræsentanter ~ tilfredsstiller 
n 

B(~,~) > O. Herved bliver. denne delmængde til et metrisk rum H , 

der kaldes Slet n-dimens.ionale hYperbolske rum. Under et kaldes, 

dias:e rum for ~kke-euklidiske rum (skønt dette navn også ville 

være passende for talrige andre rum). For begge gælder, at de har 

overord.entlig mange egenskaber fælles med det n-dimensionale 

euklidi.s]ce rum, og dette kan opfattes som et grænsetilfælde af' såvel 

En som H:J. og kaldes derfor i denne forbindelae ofte det n-dimensio-

nale p~!.aQolske rmI!:. 

1nd.:~øre.lsen a:~ de nævnte metrikker beror på, at bilinearformen 

B under ::'orudsætningerne (E) og (H) opfylder visse uligheder. 

I det fØlgende betegner x,y,z fra O forskellige vektorer i - - - -
~+1 og 1\ ,M $Y reelle. tal. For givne !,;y: betragtes den kvadratiske 



( 

Mato 3, 1966-67 III,7:2 

f'orm 

i ~2. Den er def'init, hvis og kun hvis 

( 1 ) 

udartet (og da semidef'init), hvis og kun hv.is 

og indef'init, hvis og kun hvis 

Under f'orudsætningen (E) gælder altid (1) eller (2), den 

sidste relation, hvis, og kun hvis 2S og il er lineært af'hængige. 

Dette kan sammenf'atte.s i: f'or hvert f'ast il. =1= ° er den kvadratiske 

f'orm 

posi tiv s.emidef'ini t og har værdien ° netop f'or vektorerne 

x = Il-il, Il- E: R. Den tilhØrende symmetriske bilinearf'orm er 

Ved betragtning af' Qy(A~+Y~'A~+Y~) ses, at der f'or vilkårlige 
1 -

~py-, ~ E ~+ \~01 gælder 

med ligheds;ftegnet, hvis og kun hvis der findes (A,y) t (0,0), så
kun 

ledes, at vektoren f.~+Y.& er proportional med il, altså hvis og hvis, 

~'il,~ er lineær~ af'hængige. 
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Under forudsætningen (H) er (4) i hvert fald også gyldig, 

når ~r~,~ tilhører et underrum af ~+1, i hvilket B er definit, 

altså specielt et n8gativitetsrum. (Positivitetarummene er her 

uden interesse, da de er il-dimensionale og (4) derfor trivielt 

opfyldt med lighedstegn.) Endvidere vil (4) gælde for alle !,,&, når 

il er valgt således, at B(Y,il) > O. For hvert! har man da. nemlig 

(2) eller (3). så at Q (x,x) er negativ semidefinit. Betingelsen 
, ~--

for gyldigheden af ligheds.tegnet er i alle tilfælde, at 2f,il,,& er 

lineært afhængige. 

Vi betragter nu to forskellige ikke-konjugerde punkter X og 

y i rrn samt dere$ konjugerede X' og y t på deres forbindelseslinie. 

Afstancle n mellem X og Y v:il blive defineret som en funktion af 

df(XYX1y'). Vi begynder med at udtrykke dette dobbeltforhold ved 

B og repræsentanter ~ og l. for X og Y. 

Vekt:orerne 

x' = B(!'il)~ - B(~,~)l. , 

l' = B(l~Y)~ - B(~'il)l. 
B(x,il) B(2f'~) 

= B{!,~) B(!,y)! - B{!,!) B(~'!)il 

er repræsentanter :for X t og Y t , idet de opfylder B(!,!') = O og 

B(il,~t) = O. Heraf aflæses, at 

( 5) dt'(XYX 'Y') 
B(!,!)B(;l,l.) 

B(!,y)2 

(hvilket også er rigtigt, hvis B(!,!) = O ) .Hvis X og Y er konjuge

rede, altså X· = Y og y' = X, er dobbeltforholdet ikke defineret. 

Men da X + Y her medfører X + X' og Y + Y', har vi B(!,~) + O og 

B(il,Z) 4 O, men B(~,~) = On Det er derfor rimeligt i dette tilfæl-
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de at_ tillægge dobbeltforholdet værdien 00. Hvis X = Y, men 

X 4 x' = y', vil (5) være rigtig, hvis dobbeltforholdet 

df(XXX'X ' ) tillægges værdien 1. Med disse faatsættelser gælder alt

så (5), når blot ikke alle fire punkter falder sammen. 

Lad X* ,X* I ;y* ,Y* I være hyperplaner i n~, s.om tilhØrer samme 

~. * hyperplanbundt, og som ikke alle falder sammen. Er da X~I og y , 

konjugerf3de til he~1.holdvis X* og y*, har vi dualis,tisk svarende 

til (5) 

df(X*Y*X* Iy* ') 

* * ~~ y* hvor 2f ,;'l.. er repræsentanter for henholdsvis x og • Betegner 

X,X' ,Y,Y' hyperplanernes poler, har vi 

df(X*Y*x* 'r ') = df(XYX'y') • 

Vi kan derfor også skrive 

(6) df(X*Y*x* 'r' ) B(2f,,2f)B(l,l) 
2 

B(!,~) 
, 

* * hvor x og ~ er repræsentanter for polerne for X og Y • 

Efter disse forberedelser defineres under forudsætningen (E) 

afstanden mellem to vilkårlige punkter X og Y i nn ved 

( 7) 

_1 

Ixyl = c Arccos df(XYX'Y') "2 

I B (!.,;l) I 
= c Arccos 1 1 • 

B(~,!)2B(~9~)"2 

Her betegner c en positiv konstant, som almindeligvis kan vælges 
eller 

lig med 1" og !' l er repræsentanter for X,Y. Idet (11) (2) gæl-' 
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der, defineres herved IXYI E [O,~cJ, og IXYI = O er enabetydende 

med, at ! og il.. er lineært afhængige, altså med X = Y. Endvidere 

gælder øjens~nlig IYXI = IXYI. Vi skal vise, at der for t,re punkter 

X,Y,Z gælder trekantsuligheden 

Ixzl ~ IXYI + IYZI e 

Til dette formål bemærkes" a t der af (7) følger 

-1 
cos( c IXYI) = 

frlin( c-i I XY I ) 

Idet ~ betegner en rep~æsentant for Z, får vi derfor ved hjælp af 

(4) 

sin(c-1 IXYI)å n(c-1'lyzl) 

hvoraf 

-1 -11 -1) ccs(c I Ixzl) ~ cos(c IXYI + c IYZI 

og dermed påstanden. Lighedstegnet i trekantsuligheden gælder, hvis 

og kun hvis det gælder i (4) og Q~(~,~) ~ C~ Lighed i (4) er ensbe

tydende med, at ~,~,~ er lineært afhængige, altså at X,Y,Z ligger på 

ret linie s og uligheden Q (x,z) < O kan da vises at være ensbetyden-
l.--- = 

de med df(XZYY') ~ O, som lr,~l$t sagt bringer til ud tryk, at Y tilhØ-

rer det "korteste" af de to liniestykker, hvori den projel\:tive linie, 

hvorpå pu~{terne ligger, deles af X of Z. 
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der, def'ineres herved IXYI E [09tTrCJ, og IXYI = O er ensbetyden-· 

de med, at !. og il er lineært af'hængige, altså med X = Yo Endvi

dere 6ælder øjensynlig IYx/ = IXYI. Vi skal vise, at der f'or 

tre 'punkter X,Y,Z gælder trekantsuligheden 

Ixz/ ~ IXYI + /YZlo 

Til dette f'ormål bemærkes, at der af' (7) f'ølger 

sine c -1 1 XYI ) " ( 

Idet ~ betegner en repræsentant f'or Z, f'år vi derf'or ved hjælp 

af' (4) 

sin(c-1 IXYI )sin(c-1 IYz/) 

= Q~(!.,!.)~Ql(~,~)~B(~,!.)-tB(l'l)-1B(~,~)-t 

~ /Qil(~,z)IB(~,~)-tB(l,y)-1B(~,Z)-t 

I B(!.,~)B(Y, y) - B(~,;~JB(l,~) / 
= 1 I 

B(~,~)2B(il,il)B(~,~)2 

1 I 

B(~,!.)2B(il,il)B(~,~)2 

= cos(c-1 /XYI )cos(c-1 /YZI) - cos(c-1 /xz/), 

hvoraf' 

cos(c-1 lxzl) ~ cos(c-1 IxYI + c-1 lyzl) 

og dermed påstanden. 
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Lighedstegnet gælder i trekantsuligheden, hvis og kun hvis 

det gcdlder i (4) og tillige ved vurderingen af' IQ (x,z)1 o Lig-
;L--

hed i (~) er ensbetydende med, at ~,~,~ er lineært af'hængige, 

al tså a t X, Y, Z ligger på ret linie. Den anden betingelse er ens-

betydende med, at enten B(~,~) = O eller B(x,y)B(~,~) har sam

me f'ortegn som B(~,~)B(~,~) og 

altså i alt med B(~,~) = O eller 

------ ~ 1 • 
B(~,~)B(~,~) 

Den sidste ulighed kan (under f'orudsætning af', at X,Y,Z.ligger 

på ret linie) vises at være ensbetydende med uligheden 

df' ( XY 'YZ ') ~ O , 

som ly,ist sagt bringer til udtryk, at Y tilhører det "korteste" 

af' de to liniestykker, hvori linien deles af' X og Z. Er X,Y~Z 

indDyrdes f'orskellige, siges Y da at ligge mellem X og Z. 

En nærmere diskussion af' den anden af' vurderingerne i be-

viset for trekantsuligheden viser: Tre f'orskellige punkter X, 

Y,Z lig!:,er på ret linie, hvis og kun hvis et af' dem ligger mel-

lem de to andre eller der gælder 

IXYI + IYZI + Izxl = cw o 

Som allered.e nævnt kaldes det med metrikken (7) forsynede 

ppojektive rum nn f'or det n-dimensionale elliptiske rum og be

tegnes med En. Metrikkens restriktion til et vilkårligt P-under--

rum bØr dette til et elliptisk rum, som da kaldes et underrum af' 

En. 



n ... * I E de~ineres også et mål IX~Y I ~or vinklen mellem to 

* * hyperElaner X og Y ved 

(8) ** ***'*'_.1. Ix y I = Arccos d~(X y X Y ) 2 , 

* f * t hvor X og Y er konjugerede til henholdsvis X og Y og alle 

~ire hyperplaner tilhører samme hyperplanbundt. ~ (6) sluttes, 

at 

* * 1 I X Y I = c-I XYI 1 

* * hvør X og Y er polerne ~or X og Y • Afstandens egenskaber over-

fØres altså til vinkelmålet. 

To punkter er konjugerede 1 hVis og kun hvis deres a~stand 

er ~c~. Et punkt har altså denne konstante a~stand ~ra punkter

ne på sin polar. To hyperplaner er korr~ugerede1 hvis og kun hvis 

deres vinkel er ~. De siges da at være ortogonale eller den ene 

at være en normal-hyperplan til den anden. En hyperplan er or

togonal til alle hyperplaner gennem sin pol. En linie l siges 

* at være en normal til en hyperplan X , hvis enhver hyperplan 

gennem l er normal til x*. Dette vil være til~ældet,hvis og kun 
,.~ 

hvis l går gennem polen X ~or X • Gennem hvert ~ra X ~orskelligt 

* punkt går netop en normal til X , nemlig punktets ~orbindelses-

linie med X. To ~orskellige hyperplaner har netop en ~ælles nor-

mal, nemlig deres polers ~orbindelseslinie. 

Vi antager nu, at B op~ylder ~orudsætningen (li). Polari-

teten ø bestemmer da en kvadrik K. Ved dens indre IC ~orstås 
+ 

mcBngden a~ punkter X E: nn, hvis repræsentanter til~redsstiller 

B(~,~) > O, og ved dens ydre K mængden a~ punkter X E: nn, hvis 
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repr~sentanter tilrredsstiller B(~9~) < O. Da B har negativi

tetsindex n 9 rinde s der (n-1)-dimensionale P-underrum ar nn, 

som helt tilhører K_ 9 og hvert P-underrum ar dimension mindst 1 

har puructer rælles med K_. 

I E+ derineres en metrik på rølgende måde: For X,Y E K+ 

bete~nes med X' og y' konjugerede punkter til X og y, således at 

de rire punkter ligger på ret linie. på denne linie er B inde-

rinit, og (3) gælder rØlgelig ror repræsentanter ror hvilkesom

helst to f'orskellige punkter på den. Heraf' sluttes f'or det f'ør

ste, at X',Y' E K_, og f'or det andet ved hjælp ar (5), at 

df'(XYX'Y') ~ 1 • 

Betebnes med ~ og ~ repræsentanter f'or X og y, kan ars tanden 

mellem X og Y derf'or def'ineres ved 

1 

IXYI = c Arcosh df'(XYX'Y')-2 

I B(2S,~) I 
= c Arcosh -I 1 

B(2S,~)2B(~,~)2 

hvor c betegner en positiv konstant. Her har man IXYI E [0,00[; 

det er };:lart, at I TIC I = IXYI; og det ses som i det elliptiske 

tilf'ælde, at IXYI = ° er ensbetydende med X = Y. Ved beviset ror 

trekantsuligheden benyttes, at 

cosh( c-il XYI ) 

For X,Y,Z E K+ rås da ved hjælp ar (4), som er gyldig, da 

B(Y~K) > ° ror en repræsentant y f'or Y, at 
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al tså 

COSh(c- 1 Ixzl) ~ COSh(c-1 IXYI+ c-1 IYZI) o 

Som betingelser f'or lighed f'ås her, at X,Y,Z ligger på ret li-

nie 9 Ob at der f'or repræsentanter ~,l,~ f'or X,Y,Z gælder 

------ ~ 1 • 
B(2S,l)B(~,~) 

Denne ulighed kan (under f'orudsætning af', at X,Y,Z ligger på ret 

linie) vises at være ensbetydende med 

df'(xytYZ t ) ~ O • 

Dersorr: de tre punkter er indbyrdes f'orskellige, siges Y da at 

ligGe mellem X og Z. Tre indbyrdes f'orskellige punkter ligger på 

ret linie, hvis og kun hvis et af' dem ligger mellem de to andre. 

:Mængden K+ med metrikken (10) kaldes som nævnt det n-di

mensionale hYperbolske rum og betegnes med Hn
o Er nm et m-dimen

n sionalt P-underrum af' n , som har punkter f'ælles med K+, vil 

mængden R n nm med metrikkens restriktion til denne være et 
+ 

hyperbolsk rum Hm. Det kaldes et underrum af' Hn • I beviser f'or 

sætnil~er om Hn er det imidlertid of'te hensigtsmæssigt at ind-

drage det projektive rums Øvrige punkter og underrum. I denne 

f'or-bindelse kaldes punkterne i K f'or det hyperbolske rums 
+ 

egentlige punkter og betegnes her kort som h-punkter. Punkterne 

på K kaldes det hyperbolske rums uegentlige eller uendelig f'jerne 

punkter (hvilket motiveres med, at (10) f'or X E: K og Y E: IC gi-
+ 
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ver IXYI = ~), og de betegnes kort som u-punkter. Punkterne i 

K_ kaldes det hyperbolske rums idealE~~te~ og betegnes her kort 

som i -punk ter. 

I det hyperbolske tilfælde kan udtrykket for afstanden mel-

lem to punkter forenkles. Lad X og Y være to vilkårlige punkter 

i Hn • Med l betegnes linien (eller, hvis X = Y, en linie), der 

indeholder dem. Idet X,Y E K+, er l en sekant for K. Skærings

punkterne betegnes U og V. Man har da 

df(XX'UV) =df(YY'UV) = -1, 

hvor X' ,y' E K er de til X,Y konjugerede punkter på l. Ved 

hjælp heraf fås 

df(XY'UV) = df(XYUV)df(YY'UV) 

df(X'YUV) = df(X'XUV)df(XYUV) 

og endvidere har man 

df(X'Y'UV) = df(XYUV) • 

df(XYUV) , 

df(XYUV), 

Disse relationer benyttes til at udtrykke df(XYX'Y') ved 

df(XYUV) : 

df(XYX'Y') = df(XUX'Y')df(UYX'Y') 

= df(XUX'V)df(XUVY')df(UYX'V)df(UYVY') 

2 
= 1 - df(XY'UV) 

2tf(X'YUV) 
(H' X'yuV) - 1 

4df(XYUV) 
= (1 + df(XYuv)T~ • 

Da O < df(XYX'Y') ~ 1, gælder df(XYUV) > O. Sættes 

d = ~cllog df(XYUV)I , 

fås 



( 1 2 
df'(XYX'Y' )-1 + ex~ 2d/ e} 

= 4 exp 2d/C 

1 d d) 
2 2 d 

= -(exp - + exp(-- ) = eosh - • 4 e e e 

Heraf' lmn sluttes, at d = IXYJ, altså 

( 11 ) I XYI = ~e Ilog df'(XYUV) I e 

Ved at vælge et af' parrene (U,V) og (V,U) kan h-linien 

l n Rn orienteres og af'standene mellem punkter på den regnes 

med f'ortegn. Vælges (U,V) som positivt og sættes 

(12) (XY) = - le log df'(XYUV), 

har man (XY) = I XYI eller (XY) = - I XYI, ef'ter som df'(XYUV) $: i, 

altså M(XUYV) .~ O, eller df'(XYUV) ;: 1, altså df'(XUYV) ~ O. I 

det i\6rste tilf'ælde ligger punkterne i rækkef'Ølgen U,X, Y, V og 

i det andet i rækkefØlgen U,Y,X,V. For hvilkesomhelst punkter 

X,i,Z på linien gælder 

( XY ) + ( YZ ) = ( Xz ) • 

Ombyttes U og V, skif'ter alle afstande på linien f'ortegn, 

* ~ n Lad X og Y~ være hyperplaner i IT , som begge har punkter 

f'ælles med K • Deres poler X og Y ligger da i K og er altså 
+ 

* * * i-punkter. De i X og Y indeholdte h-hyperplaner betegnes Xh 
* • . * og Yho Som hidtil betegner X~' og Y , hyperplaner, som er kon-

* . * jugerede til X og Y og tilhØrer sammen med disse et hyperplan-

bundt. Polerne X' og y' f'or x*, og y*, ligger da sammen med X 

og Y på ret ,. . .lnle. 

* * * * . Først antages, at Xh n Yh ~ ø. Er X t y , vll dette til-

f'ælde f'oreligger, hvis og kun hvis hele linien XY ligger i K_, 

altså kun består af' i-punkter. Formen B er da negatiV def'init 
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på linien, og for repræsentanter x og ~ for X og Y gælder der-

for (3). Ved 

ob * X*y* ",' .v.' 1 Ix"'Y I = Arccos df( . X" y .... )2" hh 
_1 

= Arccos df(XYX'Y') 2 

= Arcco$; I B ~4,jlf) I 1 

IB(!,~)12IB(;t.,yJI2 

definerea som i det elliptiske tilfælde et måltal for vinklen 

mellem hype~planeFne. 

Et måltal for vinklen mellem to hinanden skærende linier i 

Hn defineres på samme måde ved at betragte dem som hypeFJ?laner 

2 af den hyperbolske plan H , som de udspænder. 

To hinanden skærende hype~planer (linier) siges at være 

ortogonal~ eller den ene at være en ~al til den anden, hvis 

vinkelmåltallet er lig med ~ rr. Dette er ensbetydende med, at 

de er konjugerede. En linie 1 siges, at være en normal til en 

hyperplan x~, hvis den skærer ~, og enhver hyperplan gennem l 

er ortogonal til X~. Dette ses let at være ensbetydende med, at 

1 går gennem polen for X*. Ækvivalent hermed er endvidere, at 

enhver lini<=;) i x~, som går gennem skæringspunktet mellem 1 og 

* Xh ' er ortogonal till. 

Vi betragter nu to hyperplaner X~ og ~, for hvilke 

X~ n Y~ = ø. Først antages, at alle fællespunkter for X* og -tt 
er i-punkter. Hyperplanenne siges da æt være hYRerpærallelle • 

Linien 1, der :forbinder deres poler X og Y, skærer X* og Y* i 

punkter Xl og Y', der tilhører Hn • Ved polæritetens re$triktion 

* I * * til X vil nemlig X være polen for X n y, og dm denne hyper-

plan 8f X* ligger helt uden for kvadrikken x* n K, må X' være 

et indre punkt for denne, og altså også for K. Tilsvarendy ses., 
j 

a t Y I E Hn • Vi har al tro.: To hyperparallelle hyp erp lan er/ har 

I 
I 

I 
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netop en fællesnormal. Ved deres afstand forstås afstanden IX"Y' I 

mellem skæringspunkterne X' og y' med fællesnormalen. 

Endelig antages, at hyperplanerne X* og y* har et u-punkt 

U, men ikke noget h-punkt fælles. De fra U forskellige fæl:tes:~ 

punkter er dm alle i-punkter. Hyperplanerne siges i dette tilfæl~ 

de at være parallelle. Forbindelseslinien l mellem polerne X 

og y er her tangent til IC med U som røringspunkt. De til X og Y 

konjugerede punkter X' og y' på l falder sammen med U, så at 

df(XYX'Y') = df(XYUU) = 1 • 

Benytte$) (8) og (13) til a t definere et vinkelrnål tal og en af-

stand, fås, altså for begge værdien O. 

I det følgende behandles det elliptiske og det hyperbolske 

tilfælde under et. I nn vælges et koordinatsystem (EO"" ,En;E)., 
n Koordinatsættene for repræsentanter ~,~ for punkter X,Y E n be-

tegnes (Xo"" ,Xn ) , (yo'··· 'Yn)' For et fra O forskelligt reelt 

tal k betragtes polariteten ø bestemt ved bilinearformen 

(hvor summationen over v, som overalt i det følgend.e, udstrækkes 

fra 1 til n). Fundamentalsimplexet er da selvpolært. Den til po

lariten hørende ikke-euklidiske metrik er elliptisk eller hyper-

bolsk, efter som k > O eller k < O. 

'n n\ * * Vi betragter A = n EO' hvor EO er hyperplanen med lignin-

gen Xo = O, tillige som et affint rum. For hvert punkt X i dette 

kan de projektive koordinatsæt (XO,x1 '··· ,xn ) normeres ved Xo = 1, 

og (Xi"" ,xn ) er da det affine koordinatsæt for X med hensyn til 

koordinatsystemet (EO'~"···'~n)' hvor ~1""'3n er repræsentan-
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~ 

terne for E1 ,'.' ,En' for hvilke ~~ = EOE. Defineres ~or vektorer 

R og Y fra det til An hØrende vektorrum et indre produkt ved 

u.v = Zu v , 
- - v v 

hvor (u1 ,,·· ,un ) og (v1 , ••• ,vn) er koordinatsættene for ~ og y, 

bliver .A.
n et, euklidisk rum, og det betragtede affine koordinat

system er ortonormeret. Formto,punkter X(1,x1 , •• • ,~) og 

Y( 1 'Y1 ' o. o '~Yn) i Ån har vi da, den euklidiske afstand 

I udtrykkene (7) og (10) for de ikke-euklidiske a~stande 

vælge.$> 

-1. 
C = Ik l, 2, 

og a~standene betegnes nu IXYl k • I det elliptiske tilfælde har 

,n n. * vi da for X,Y E A = E \EO' at 

2 2-

[ 

(1 + kzx )( 1 + kZy ) 
Arcsin _ v v 

(1, + kzx 2)(1 
v 

Z( x )2 + lc(ZX 2ZY 2- - (ZX y )2)]t = k-t Arcsin [k ~_v __ -__ v~ ______ ~v ___ ~v ____ ~~v~v~ __ 
(1 + kzx 2)(1 + kZY 2) • v v 

Heraf sluttes (f.eks. ved hjælp af Taylors formel for funktionen 

Arcsin),at 

lim IXYI'k = IXYl o • 
k~O 

Det ses også let, at konveFgensen er ligelig i enhver i euklidisk 

'n forstand begrænset delmængde af A • I det hyperbolske t.ilfælde 

fås for X,Y E Hnc An et ganske tilsvarende udtryk for IxYlko Det 
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-i _1 
fremgår af ovenstående, ved atbeF'statte k 2Arcsin med (-k) '2 

Ars,inh og at skifte fortegn for udtrykket i den store parentes. 

(Man bemærker, at på grund af 

Arsinh t = - i Arcsin it 

1 1 
og k'2 = i(-k)'2 har man, når komplekse tal inddrages;, det samme 

udtryk som i tilfældet (E).j Man får derfor den samme limesrelaticn 

som i det elliptiske tilfælde. Konvergensen er ligelig i enhver 

kompakt delmængde af Å n. 

Tilsvarende resultater for vinkelmålet fås meget simplere. 

* * * Lad X og Y væRe to fra EO forskellige hyperplaner~ som i det 

n * * hyperb0lske tilfælde har fællespunkter i H , og lad! og ~ være 

repræsentanter for dem. Man har da i begge tilfælde (jf.(8)~(13) 

og side 111,7,4) 

( 14) IX*Y*l k = Arccos \ e 

IB-1 C!* ,~*) 1'~IB-1;(~* ,Y,.*) I~ 

Betegner (x~, ••• ,x~») og (y~, ••• ,y~) koordinatsættene 

har v.:i ifølge X* :\: E~ og Y* + E~, w.t 

* ::< for x og il. , 

(x1*,···,x*) :\: ((1, ••• ,0), 
I n (:w~ , • • • ,y~) + (O, ••• , ° ) · 

Idet 

s;luttes af (114) ~hvor B-11 kan ers,tattes med kB-1 , at 

og dette er det euklidske vinkelrnål, idet (x~, ••• ,x~) og 
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(y~, ••• ,y~) er koordinatsæt for eUkli~ske normalvektorer til 

hyperplanerne X* og Y*. 

Man ser, æt v'3d grænseovergangen k -+ O går den ved kB-ii be

atemte polaritet ø-i over i den singulære H-polaritet, der med 

hensyn til det valgte koordinatsystem er bestemt ved ~x*y* e Denne v v 

* har rang n, og dens singulære hyperplan er EO• Den bestemmer den 

euklidske vinkelmåling. Den ved B bestemte polaritet ø går deri-

mod oVGr i den singulære P-polaritet af rang 1 med P-underrummet 

E~ aom singulært rum. Denne. stærkt udartede P-polari tet, der til 

~ * * hvert punkt i IT \Ea lader svare EO' bestemmer naturligvis ikke 

den euklidiske metrik. Dette afspejler sig i, at ved grænseover-

gangen k -+ O med et af k uafhængigt c i udtrykkene for afstan-~ 

dene går dis$e alle med O. 

Endvidere bemærkes, at grænseovergangen i det hY]?erbolske 

tilfælde kan beskrives på en anskuelLig måde: den ab solu tte kva

drik K er i det euklid~ke rum Ån ikke andet end kuglen med centrum 
1 

Eo eg radius (-k)'2, og grænseovergangen bes tål" i a t lade denne 

radius vokse ud over alle grænser. 

Sammenfattende kan siges, at den euklidiske geometri er et 

grænsetilfælde af såvel den elliptiske som den hY]?erbolske geome-

tri og indtager en mellemstilling mellem dis$e~ 

En karakteristisk forskel mellem de tre geometrier er fØlgen-

de: Er der i en plan givet en linie l og et punkt P uden for denne, 

findes der i planen i det elliptiske tilfælde ingen linie gennem 

P, som ikke har noget punkt fælles med l, i det euklidiske til

fælde netop en sådan linie og i det hy;fbOISke tilfælde uendelig 

mange. På den anden side har geometrierne mange fælles træk, hvil-

ket først og fremmest beror på, at deres grupper af isometrj.er 

lØst sagt er lige omfattende. Dette præciseres i det følgende. 
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Lad der i lIn være givet en polari tet ifJ, som opfylder (E) 

eller (H). En projektiv kollineation ~:ITn ~ TIn, ved hvilken der 

t,il et par af' konjugerede punkter ru tid svarer et par af konju

gerede punkter er i tilfældet (E) åbenbart en isometri af' det ved 

ifJ bestemte elliptiske rum En. Er nemlig X og Y to forskellige 

punkter og X' og y' deres konjugerede på forbindelaeslinien, har 

vi 

og da ~(X') og ~(yt) er konjugerede til ~(X) og ~(Y), følger 

1~(X)~(Y)1 = IXYI af (7). I tilfældet (H) kan man slutte på samme 

måde, at ~ er en isometri, forudsat at Hn afbildes på sig selv 

ved q;. At dette er tilfældet, vil fremgå'af det f'ølgende. 

Idet polaren X* for et punkt X er mængden af de til X kon

jugerede punkter, vil 9 afbilde hvert par (pol ,polar) på et par 

(pol, pOlar). Omvendt, ved en projektiv kollineation med denne 

egenskab afbildes konjugerede punkter på konjugerede punkter.-De 

betragtede afbildninger kan derfor karakteriseres som de proje~

tive kollinea~i~ ~, ~ er ombyttelige med EOlariteten ifJ i 

den forstand, at de opfylder 

(15) 

*-1 hvor ~ betegner den til kollineationen ~ hØrende hyperplanaf-

bildning (jf. side 111,5,15). Den inverse kollineation (~-1 ,~*) 

har da den samme egenskab" idet (1,5) kan omskrives. til 

* -1 ~ °ifJ == ifJo~ • 

Det fremgår heraf, at i tilfældet (H) vil selvkonjugerede 

punkter og hyperplaner ved ~ afbildes; på selv-konjugerede punkter 

og hyperplaner. Den absolutte kvadrik K og den tilhørende hyper-
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plankvad-~ik afbildes: altså på sig selv. Heraf sluttes videre, at 

for K ydre hyperplaner må afbildes på ydre hyperplaner og dermed 

indre pu'1kter for K på indre punkter. Tilsvarende sluttes, at det 

ydre for K aifbildes: ind i sig selv. Dermed er den ovenfor frem-

$atte på3tand bevist. 

Det er indlysende, at de betragtede kollineationer danner 

en undergruppe af den projektive gruppe for nn. I tilfældet (E) 

er de isometrier af En, og i tilfældet (H) er deres restriktioner 

til HU. :h..sometrier (~ dette rum. Vi har således i hvert af de to 

tilfælde en gruppe af isometrier, som vi vil betegne med henholds

vis Isom(E
n

) og Isom(H
n
). 

Der rejser sig her spØrgsmålet, om disse gruppæ omfatter al

le is:ome~rier af henholdsivis En og Hn • 

I tilfældet (E) kan for n > 1 umiddelbart S:luttes, at ved enhver 

isometri af En må hyperplaner afbildes på hyperplaner; thi en 

hyperplan er mængden af punkter, der har afstanden ~ fra et wist 

punkt (nemlig polen), og denne egenskab må bevares ved en isometri. 

Heraf følger også, at et par (pol,polar) må afbildes på et par 

(pol,polar). Idet ethvert (n-2)-dimensionalt P-underrum kan fås 

som snit, af to hyperplaner, ethvert (n-3)-dimensionalt som snit 

af en hyperplan og et (n-2.)-dimensionalt osv., fØlger endvidere: 
n at enhver isometri af E er en kollineation. Nu gælder for reelle 

projektive rum af dimension større end 1, at der ikke findes· andre 

kollineationer end de projektive (hvilket imidlertid ikke kan be

vises. her). Gruppen Isom(ETh
) omfatter følgelig alle isometrier. 

I tilfældet (H) må en isometri afbilde h-linier på h-linier. 

Dette fØlger af, at tre h-pUnkter ligger på ret linie, hvis og 

kun hvis lighed gælder i en af de tre trekantsuligheder for 

punkterne (jf.Øv..7). Man kan så vise~ at afbildningen lean udvides 



til en kollineaticn af TIn, ved hvilken den absolutte kvadrik K 

afbildee på sig selv. (Herved spiller Desargues' sætning en af

gØrende rolle.) Af' den nævnte (ikke beviste) sætning følger, at 

kollineationen er projektiv. At den er ombyttelig med polariteten~ 

følger let af~ at K afbildes på sig selv. 

QruP12erne 1som(En ) og 1som(H
n

) omfat~ :fØlgelig ~tlig~ 

isometrier af henhol~~~ En 2B H
n

• En anden bevismetode herfor 

vil blive nævnt senere. 

Lad B betegne en bilinearform~ som bestemmer polariteten ø 
og opf;ylder (E) eller (H). Lad endvidere f :vn+1 ~, vn+1 være en 

n n lin(;E9.=' afbildning, der inducerer en isometri ep af E eller H • 

At ep og ep -11 a:fbilder konjugerede punkter på konjugerede punkter ~ 

er da ensbetydende med, at der for ~~~ E vn+1 gælder 

Dette medfører, at der findes en, nødvendigvis positiv, konstwnt 

y, såiedes at 

(Dette indses således: For hvert fast ~ f Q er B(!,~) og B(f(~),f(~)J. 

linearformer i il. med samme nulrum (kerne) og derfor proportionale. 

Proportionalitetsfaktoren kan kun afhænge af x. Ved at lade ~ og 

~ bytte rolle, ses, at den må være uafhængig aæ ~ og ~.) Blandt 

de lineære af'bildninger, som inducerer ep findes derfor netop to, 
_,i -i 

nemlig y 2f og -y 2f, som lader forunen B invariant, dvs. tilhØrer 

den til B hørende ortogonale gruppe O(n+1,R,B). Ved til hver 

lineær afbildning tilhØrende denne gruppe at lade svare den 

inducerede 'projektive kollineation fås en surjektiv homomorfi af 

O(n,R,B) på henholdsvis 1som (En) eller 1som(Hn ) .. Kernen ved hom9-' 
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morf'ien ses, alt være gruppen J af orden 2., der består at' identi te·

ten og afbildningen !.. ~ -! af' yn+1. GruppeFne Isom(En ) og Isorn(R
n

) 

er altså. isomorfe med kvotientgruppen 0(n+1,~,B)/J for den på

gældende form B. 

Vælges under forudsætningen (E) et koordinatsystem i nn, 

således, at polari teten t/J med hensyn til dette er bestemt ved 

a8s, at 0(n+1,R~B) i dette tilfælde er den sædvanlige ortogonale 

gruppe O(n+1 ,R). UndeF forudsætningen (R) kan koordinatsystemet 

vælges således, at polariteten t/J med hensyn til dette er bestemt 

ved 

og O(n+1,R,B) er den såkaldte Lorentzgruppe (der f'or n = 4 indgår 

i den specielle relativitetsteories grundlag). 

En nærmere undersøgelse af isometrigrupperne kan baseres på 

en ka~akterisering af de koordinatsystemer (EO' ••• ,Eni E), med hen

syn til hv.ilke polariteten er bestemt ved henholdsvis (16) eller 

(117). I begge tilfælde vil bilinearformens matrix være en diagonaJI-

matrix:, hvis og kun hvis f'undamenta'lffilimplexet er selwpolært. I til

fældet (R) kan antages, at EO er. h-punkt, hvilket medfØrer, at 

E1 , •• ·,En er i-punkter. I begge tilfælde er betingelsen da ensbe

tydende med, at linierne EOEt , ••• ,EOEn er parvis ortogonale og 

punkterne E1 , ••• ,En konjugerede til EO• Idet B kan erstattes, med 

en proportional form, er betingels.en ækvivalent med, ~at polari te-

ten kan bestemmes ved 

(18 ) x'y' + b x'y~ + ••• + b x'y' = O , 
00 111.11. nnnn 
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hvor b 1i , ••• ,bnn i tilfældet (E) alle er positive og i tilfældet 

(H) alle negative. 

Endvidere ~kal udlades betingelser, som enhedspunktet E må 

opfylde, for at b = 1 henhold&v,is -1 for V = i, ••• ,n. Antag vv 
først, at der er valgt et vilkårligt enhedspunkt E' og at polari-

teten med hensyn til (EO' ••• ,E jE ' ) er bestemt ved (1,8). Overgann 

gen til et nyt enheds,:punkt E svarer til en koordina~ttransi'ormation 

med en diagonalmatrix, altså af formen 

X' = p X 
V V V' V = 1,··· ,n • 

Punktet E vil da tilfredsstille kravet, hvi~ og kun hvis 

-1 
n - + Ib l 2 
1'(7J - - vv ' V = 1, ••• ,n , 

hvor fortegnene kan vælges uafhængigt af hinanden. Til et valgt 

selvpolært fundamentalsimplex findes altså 2
R enhedspunkter, så

ledes at polariteten bestemmes ved (16) eller (17). Hvert af disse 

2
n 

punkter svarer til en af de 2n mulige måder, på hvilke linier'ne 

EOE1 ,···,EoEn kan orienteres. Dette beror på, at projektionen E
Ov 

af E på fundamentEDlsimplexeta i-dimensionale side EOE
v 

fra dennes 

modstående ((n-2)-dimenarionale) side tilhØrer det ene eller det 

andet af de to liniestykker , hvori linien EOE
v 

deles af' EO og E
v

' 

efter som p > O eller p < O. Orienteres linien ved at fastsætte 
V v 

omløbet EOEQvE
v 

som positivt, fås en enentydig korrespondance af 

den påståede art. Et koordinatS3ystem, med hensyn til hvilket pola

riteten er bes-temt ved (16) eller (117), fås aJ..tså ved at vælge 

et punkt Ea i En eller Hn samt n parvis ortogonale, orienterede 

linier e 1I ,··· ,en gennem Eo• De øvrige f'undamentalpunkter E1 , ••• ,En 

er da bestemt som de til EO konjugerede punkter' på henholdsvis 
rn;:; 

e1 9.·· ,enl' og enhedspunktet E er fastlagt ved orienteringe: • Sådan-

ne koordinataya.,temer betegnes i det følgende som 2.E.!0normerede 

koordinatsystemer i En eller Hn • 
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I hvert af tilfældene (E) og (H) kan enhedapunkterne for 

ortonormerede koordinat$ystemer også bestemmes direkte ved hjælp 

af polariteten ø, når det aelvpolære fundamentalsimplex er valgt. 

FØrst betragtes tilfældet (E). Er polari teten bestemt ved 

(18), vil polaren til enhedspunktet (xO"" ,xn ) = (1, ••• ,11) have 

som ligning. Denne polar vil være enhedshyperplanen for koordina t·-

systemet netop, når b 111. =:... = bnn = 1. Et enhedspunkt er altså 

et af de 2n brugbare, hvis og kun hvis dets polar tillige er 

koordinatsystemets enhedshyperplan. 

I tilfældet (It) er det hensigtsmæssigt at betragite enheds-

punktets projektioner EOi '··· ,EOn på linierne EOE1 ,." ,EOn fra 

disses modstående aider i fundamentalsimplexet. Punktet EOv ' hvor 

v = 1 , ••• ,n, har som koordinataæt (1,0, ••• ,0,1,0, ••• ,0), hvor 

det andet ettal står på den (v+1)-te plads. Dette punkt ligger på 

kv:adrikken 

K: 

n hvis og kun hvis b = -1. Et punkt E er al tså et aer de 2 brugbare, vv 
hvis og kun hvi$ projektionerne EOv ' v = 1, •.• ,n, ligger på den 

absolutte kvadrik K. Idet punkterne E1 ,··· ,E 1,E 1" •• ,E da er v- v+ n 

konjugerede til EOv ' udspænder de sammen med dette punkt tangent-

hyperplanen til K i EOv ' Er der valgt orienteringer af linierne 

EoE1 ,···,EOEn , kan det tilhØrende enhedspunkt E derfor fås på 

fØlgende måde: For hver af' linie~ne EOE
v 

betegnes med EOv det skæ

ringspunkt med K, f'or hvilket omlØbet EoEOvEv er i overensstemmel

s:e med orienteringen, og E er da skæringspunktet mellem tangent-

hyperplanerne i disse punkter EOv • 
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Vi kan nu slutte: 

Ve~ engyer isometri a~ En eller Hn afbildes et ortononmere~ 

koordinatsystem på et ortonormeret koordinatsystem. 

Det er nemlig klart, at e,t s.elvpolært simplex a.fbildes på et 

selvpolært simplex, og af' ovenstående karakterisering af' de brug·' 

bare enhedspunkter i de to tilf'ælde f'remgår, at de pågældende e-

genskaber bevares ved isometrier. 

Der gælder endvidere følgende hovedsætning om isometrier i de 

ikke-euklidiske rum: 

Til to ortonormerede koordinatsystemer (EO,···,En;E) 2& 

(FO,··.,Fn;F) i~l n-dimensionalt ikke-eu~lidis~m f'indes netog 

en isometri maf' rummet, ved hvi~ken m(E ) = F for v = O, ••• ,n 
r - r V V -

S2S ep(E) = Fw 

Ifølge den f'oregående sætning kan enhver isometri f'ås på denne 

måde. 

Sætningen bevises således: Der f'indes ifølge projektivgeome

triens f'undamentalsætning netop en projektiv kollineation ep af det 

underliggende projektive rum, som opfylder kravet. Da de givne koor-

dinatsystemer er ortonormerede, bestemmes polariteten med hensyn 

til disse ved den samme ligning, nemlig (16) i tilf'ældet (E) og 

(17) i tilf'ældet (H). Da endvidere b~lledpunktet ep(X) af et punkt 

X har samme koordinatsæt med hensyn til (Fo, ••• ,Fn;F) som X har 

med hensyn til (EO,. •• ,EnjE), Sluttes, at konjugerede punkter af

bildes på konjugerede punkter. Den projektive kollineatiou ep er 

altså en isometri. 

En speciel klasse af' isometrier, de såkaldte spejlinger, er 

af' særlig interesse. 

En projektiv kollineation ~ af' nn kaldes en homologi, hvis 

dens fixpunktmængde udgøres af punkterne i en hyperplan A*, hQæ2-
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lngihYEernlanen, og et punkt A uden for denne, homologicentret 

(jf. side III,3,21). Dette er ensbetydende med, at en (og da en

hver) til ~ hØrende matrix har to forskellige egenværdier, en mad 

egenværdimultiplicitet 1 og en med egenværdimultiplicitet n. Med 

hensyn til et koordinatsystem (EO,o •• ,En;E), hvor EO = A og E
1

, 

••• ,En tilhØrer A*, er de til ~ hØrende matricer diagonalmatricer, 

. ' og der flndes en af dem med diagonalelementerne ",1, ... ,1, hvor 

,,~ 1. Er homologien involutorisk, hvilket er tilfældet, hvis og 

kun hvis" = -ii, kaldes den en harmogisk h9.m9Iogi. Til givne A,A* 

findes der netop en sådan. For billedpunktet ~(X) af et punkt X 

+ A gælder, at det ligger på linien AX og tilfredsstiller 

(19 ) 

hvor Ax betegner skæringspunktet mellem At og linien AX. 

* Forudsættes nu, at A er polaren for A ved polariteten ~, 

vil den harmoniske homologi ~ med homologihyperplanen A* og homo-

logicentret A være en isometri. Vælges nemlig et ortonormeret 

koordinatsystem med et fundamentalpunkt E : A og de øvrige i A*, 
et v 

fås et koordinatsæt for ~(X) ved i koordinatsæt for X at skifte 

fortegn for koordinaten med nummer v. Er nu X og Y konjugerede 

punkter, vil koordinatsæt (xo, ••• ,xn ) og (YO' ••• 'Yn) for dem til

fredsstille (16) eller (17), og det samme vil da øjensynlig gælde 

for koordinatsæt for ~(X) og ~(Y). 

Lad ~ være en sådan harmonisk homologi. En linie l gennem A, 

altså en normal til A*, afbildes da på sig selv. Det fremgår af 

* at hvert af de to liniestykker, hvori l deles af A og A , 

* afbildes på det andet, således at A og skæringspunktet med A for-

bliver fast. I det elliptiske tilfælde er ~ derfor en spejling 

såvel i punktet A som i hyperplanen A*. I det hyperbolske tilfæJde 

er ~ en pUnktspejling, nemlig i A, hvis A er et h-punkt, og en 

hyperElanspejling, nemlig i den i A* indeholdte h-hyperplan, hvis 



I 
I, 

r 

Mat.-3 1 1966-67 

A er et i-punkt. Idet det var f'orudsat, at A ikke ligger i A*, 

kommer tilf'ældet A E K ikke i betragtning. 

Der tilf'øjes nogle bemærkninger om tilf'ældene n = 1 og 

n = 2. 

Grupperne Isom(E1 ) og Isom(H1 ) har undergrupper af' index 

2 bestående af' de isometrier, som bevarer en valgt orientering 

af' henholdsvis E1 og H1 • Isometrierne tilhØrende disse under

grupper er, bortset f'ra identiteten, f'ixpunktf'ri 'i E1 henholds

vis H1• (I det sidste tilf'ælde er de to uendelig f'jerne punkter 

f'ixpunkter ved den pågældende projektivitet.) Disse isometrier 

svarer til den euklidiske linies translationer. Isometrierne, 

der vender orienteringen, som altså udgØr sideklasserne til un-

der grupperne 1 har i det elliptiske tilf'ælde to indbyrdes kon

jugerede f'ixpunkter og i det hyperbolske etf'ixpunkt på H1• En 

sådan isometri er en spejling i henholdsvis f'ixpunktparret el-

ler f'ixpunktet. 

Den elliptiske plan E2 kan ikke orienteres, og der kan 

derf'or ikke skelnes mellem isometrier, der bevarer, og isome

trier 1 der ikke bevarer orienteringen. Enhver isometri af' E
2 

har mindst et f'ixpunkt A, idet den er en projektiV kollineation 

af' den reelle projektive plan. Polaren A* f'or A er da f'ixlinie. 

Hvi s i sometriens restriktion til A'~< bevarer orienteringen, er 

isometrien en drejning om A, specielt identiteten eller en spej-

ling i A (og dermed i A*). Hvi~ restriktionen vender orienterin-

gen, har den som omtalt et par af' indbyrdes konjugerede f'ixpunk

ter på A ~<, og isometrien er spejlingen i et af' disse. 

Den hyperbolske plan kan orienteres. De isometrier, der 

bev:'lrer orienteringen, udgør en undergruppe af' index 2 i Isom(H
2

) .. 
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Lad ~ være en isometri ar H2, som ikke er den identiske. Betrag-

tet som projektiv kollineation har den mindst et rixpunkt A. 

Dettes polar A* vil da være fixlinie. 

FØrst antages .. aet A er et h-punk1t;. Isometrien q> er da ent,'Jn 

en drejnins om (specielt en punktspejling i) A og bevarer planens 

orientering eller en liniespejling i en linie gennem A og vender 

orienteringen. 

Dernæat antages, at A er et i-punkt, og at ikke noget 

* * h-punkt er rixpunkt. Den i A indeholdte h-linie Ah afbildes da 

f'ixpunktfrit. og derror med bevaring af orienteringen på sig selv. 

Liniens uendelig fjerne punkter U og V er fØlgelig fixpunkter. 

Da ~ ikke er den id~iska afbildning, kunne eventuelle andre 

f'ixpunkter kun ligge på linierne AU og AV. Fandtes der et sa-
dant fixpunkt P f.eks. på AU, ville linien PV være fixlinie. og 

skære det absolutte kegleani t K i et fixpunkt uden for de nævnte 

linier. Der findes; altså kun de tre fixpunkter A,U,V. Heraf 

~luttes, at ikke nogen fraA~ forSkellig h-linie er f'ixlinie. 

Hvis isometrien ~ afbilder hver af' de ved A~ bestemte halvplaner 

på sig selV, bevarer den planen& orientering og k~lde$ en trans

la.tion med akse A~. HvilS; den ombytter halvplanerne, kan den tæn

ltes sammensæt at' en 1t'r'anslation med akse A~ og spejlingen i denne 

linie. Den vender planens orientering og kaldes en glidespejlin~ 

med akse ~ .• 

Endelig betragtes tilfældet, hvor ikke noget h-eller i-punkt, 

er rixpunkt, og A altså ligger på K. Der findes, da heller ikke 

noget fra A forskelligt fixpunkt på K, idet der ellers fandtes 

en f'ixlinie, hvis pol er et i-punkt. Den eneste rixlinie er po-

laren til A, altså tangenten til K i A. En isometri ~ med disse 

egenskabeFoviser sig at være orienteringsbevarende og kaldes en 

grænsedrejnin,g med det (uendelig fjerne) centrum A. 
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1. Bevis den side III,7~6 f'remcatte påstand, at i et elliptisk 

rum er uligheden 

B(~,;l)B(~~,g~) 

Bt i~)B·( il, ;l T ~ 1 

ensbetydende med 

Her betegner X,Y,Z,Y',Z' punkter på en ret linie, y' og Z' 

er l\:onjugerede til henholdsvis X og Z, og ~Z,!. er r~præ8en-

tanter for henholdsvis X,Y,Zc 

2. På en elliptisk linie n: i er valgt et koordinatsystem 

(Ao,A1 jA), hvor AO og Ai er konjugerede og IAoAI = 17"/4. Find 

I AoXI udtrykt ved et l{oordina tsæt (xO' xi) f'or punktet X. 

(Konstanten c i metrikken sættes lig med 1.) 

2 3. I den elliptiske plan E er givet tre punkter A1,A2 ,A3 som 

ikke ligger på ret li.nie!! og således, at Ai og A
3 

er konju

gerede. Vis, at der f'indes netop to punkter A4 og A5, såle

des at f'emkanten A1A2A:f4A5 er selvpolær. Hermed menes, at 

hver side a. = A. nA~ 2~ hvor i regnes modulo 5, er polaren 
~ J..-,:: .1.+ 

f'or den modstående vinkelGpids Aio 

Ved f'emkantens sidelængder forstås af'standene IAi Ai +1 '. Be

nYt resultaterne i III,2,øv.5 til at udlede trigo::ometriske 

relationer mel:.em hvilkesomhelst tre af' f'emkantens sidelæng-

der. 

Dualiser, og benyt resultatet til. at udlede relationer mel

lem hvilkesomhelst tre af' en retvinklet trekants fem stykker. 

Hermed menes de tre sidelængder og måltallene f'or de to vink-

ler, der ikke f'orudsættes at være retten 
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* * * 2 4. Lad A ,B,C være linier i den elliptiske plan E , som ildre 

går gennem samme punkt. Vis, at hvis IA*B*I = ~~, så gælder 

* * * * lA C I + IB G I > ~~ • 

(Dette kan ~ortolkes som en sætning om en retvinklet trekants 

viru~ler. Herved må det imidlertid tages i betragtning, at 

vinkelmåltallene per~def'inition tilhØrer [O,~1T] og derf'or ik .. 

ke nødvendigvis er måltal f'or trekantens vinkler, men mulig

vis f'or deres nabovinkler.) 

5e på en elliptisk linie E1 (hvor konstanten c er sat lig med 1) 

er bivet et punkt X. Endvidere er der givet et tal 

d E ]O,~1T[. Vis, at der f'indes netop to punkter Y1 og Y2 på 

for hvilke IXY1' = IXY21 = d. Vis endvidere, at sættene 

(x, Y1 ,X') og (X, Y2,X')', hvor X' er det til X kOlll,jugerede punl;:t 

på E1, bestemmer modsatte orienteringer af' E1 (dvs. at pro

jektiviteten, -ved hvilken X,Y1,X' af'bildes på henholdsvis 

X,Y2,X' har ne.gativ determinant). 

3 * 6. Lad l være en linie i det elliptiske rum E og l dens polar 

* (j:f.III,5,øv,17). Vis, at hver linie~ der_skærer:). og l !) er 

* i'ællesnormal f'or l og l • 

Lad m være en linie i E3, således at l og m er vindskæve. Vis, 

at l og m enten har netop to eller uendelig mange f'ællesnor

maler, og opstj.l en nødvendig og tilstrækkelig betingelse f'or 

det sidstnævnte tilf'ælde. (Benyt III,5,øvo24o) 

7. Gennemf'ør et bevis f'or, at tre indbyrdes f'orskellige punkter 

i det hyperbolske rum Hn ligger på ret linie, hvis og kun hvi::, 

et af' dem ligger mellem de to andre. 
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8. I den hyperbolske plan H2 er givet en linie X* og et punkt P 
uden 
~or denne. Normalen N* til X* gennem P skærer X* i punktet 

Q. Af'standen IpQI betegnes d. Den ene af de to linier gennem 

P, der er parallelle (har et uendelig fjernt punkt fælles) 

med X*, betegnes 1"'. Vis, at der f'or Lobachevskis "parallel'~ 

vinkel" ex = I X*1'" I gælde~ 

cos ex = tgh d/c • 

Beregn ved hjælp heraf længden af den retvinklede projektion 

af hele linien X* på normalen Z* til N* gennem P. 

9. Lad ABC være en retvinklet trekant med den rette vinkel C i 
2 den hyperbolske plan H • 

Vis', med benyttelse af et projektivt koordinatsystem 

(EO,E1 ,E2 ;E), hvor ;trekant E
O

E1E2 er selvpolært, EO = C, og 

B og C ligger på henholdsvis EOE1 og EOEZ ' at 

(1) COSh(c-1 /ABI) = cosn(c-1. IAC1 )cOSh(c-1 IBCI) o 

Vis endvidere med benyttelse af et projektivt koordinatsystem 

(EO ,E1 ,Ez;E) $ hvor trekan t E
O 

,E1 ,E2 er selvpolært, EO :,:~ A~ 

og C og B ligger på henholdsvis EOE1 og EOE2 , at 

(2) cos A = tSh( c -1 IACI ) 
tgh( c -1i I AB I) • 

Udled ved hjælp af (1.) og (2) otte ~ndre relationer, hver 

mellem tre af' trekantens fem stykker. 

Vis, at vinkelsummen i trekant ABC er mindre end ffn 
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10. Bevis (ved hjælp af resultater i øv. 9), at afstanden mellem 
2 to hyperparallelle linie~ i den hyperbolske plan H er den 

mindste afstand mellem et punkt på den ene linie og et punkt 

på den anden. 

1,11. Find længden af en cirkel med radius r > O i den elliptiske 

plan (for r < ~) og i den hyperbolske plan. (Længden defineres 

som i det euklidiske tilfælde som øvre grænse ror mængden af 

indskrevne brulte liniers længder.) 

12.. Ved en afstand:3linie til en h-linie l i den hyperbolske plan 

H2 forstås mængden af h-punkter, som har en given afstand d 

fra l. Vis, at en afstandslinie i projektiv fortolkning er et 

keglesni t, hv,o:.'fra der er fjernet to punkter, og at dette kegle-

sni t fremgår aJ~ det absolutte keglesni t K ved en homologi med 

l som akse og polen for l som centrum~ 

1,3 .. Vis, at enhver isometri af en hyperbolsk linie Hi på sig selv 

er en spejling eller kan på uendelig mange måder fås som sam-

mensætning af to spejlinger. 

Vis det tilsvarende for en elliptisk linie E1 • 

2 14. Vis, at enhver isometri af den elliptiske plan E enten er en 

spejling eller kan fås som sammensætning af to spejlinger. 

Vis, at enhver isometri af den hyperbolske plan H2 , som ikke 

er en spejling i et punkt eller en linie, kan fås som sammen-

sætning af to Jiniespejlinger eller en punkt- og en liniespej-

ling. Slut heref, at enhver isometri kan sammensættes af hØjst 

tre liniespejlinger. Beskriv de isometrier, der fås ved sammen-

sætning af to punktspejlinger. 
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