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Figur 1: Fra Albrecht Dürer. Underwey-
sung der messung mit dem zirckel und
richtscheyt, 1525.

Disse notatene er basert på mine forelesninger om projektiv plange-
ometri høsten 2020. De kan leses ved siden av eller som et alternativ
til Geometriheftes [Christophersen and Ranestad, 2017] kapitel om
projektiv geometri.

Innledning

Projektiv geometri vokste ut av geometrien som brukes i det vi i
dag kaller perspektivtegning. Renessansens kunstnere ønsket å repre-
sentere den tredimensjonale virkeligheten troverdig på et todimensjo-
nalt lerret. Teknikken er lineært perspektiv1, som er illustrert med et 1 For maleren er perspektiv et viktig for-

tellergrep, jf. valg av forsvinningspunkt i
Da Vincis Nattverden eller Rafaels Skolen
i Athen. Det kommer tydelig fram i
den engelske maleren William Turners
bruk, eller misbruk, av perspektiv for å
fortelle en historie i Regn, damp og fart,
1844.

Hvis et teorem i geometri er en historie,
håper jeg leseren vil oppdage i denne
teksten hvordan projektiv geometri gir
oss mange måter å fortelle den på.

tresnitt av Dürer i figur 1. Man tenker at en stråle fra kunstnerens øye
treffer objektet som skal forestilles. Der denne strålen snitter lerretet
blir det tegnet. I praksis er det mere snakk om en kjegle enn en stråle.
I tresnittet til Dürer merk to hjelpemidler, en glassplate å male på og
en innretning som sikrer at tegnerens øye blir på samme sted i rom-
met. I matematisk språk ville vi si at man tar en lineær projeksjon fra et
fiksert punkt (øye) av det tredimensjonale objekt (mannen i stolen) på
et todimensjonalt plan (glassplaten).

Slik beskrevet forutsetter dette at objektet som skal gjengis er til-
stede, men de motivene vi kjenner fra renessansen – bibelhistorier,
mytologi, antikkens Athen, osv – handler om ting det er vanskelig
å sette en glassplate foran. Man trengte å kjenne de underliggen-
de geometriske fenomenene i lineær perspektiv. Blant de man fort
observerer er 2

2 Turner var professor for perspek-
tiv ved Royal Academy of Arts i
mange år. Denne skissen fra hans
undervisning viser alle fenomenene.

• Linjer i objektrommet blir projisert på linjer på lerretet, men vink-
ler og avstand er endret.

• Et plan i objektrommet (f.eks. et gulv eller bakken) sammen med
øyets posisjon bestemmer en horisont linje i lerretet.

• Linjer i og parallell til dette plan, som ikke er parallelle med hori-
sonten, blir projisert på linjer som treffer horisontlinjen og deretter
forsvinner. Parallelle linjer forsvinner i samme punkt på horison-
ten.

• Linjer parallelle til horisonten og parallelle linjer normal på hori-
sonten forblir parallelle på lerretet.
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Figur 2: Et bilde av HF fakultetet på
Blindern.

Disse enkle observasjoner er nok til å tegne realistiske bilder av hus,
togskinner, saler, landskap osv. Omvendt, de er nyttige i analysen
av virkeligheten fra kamerabilder, se Figur 2. Dessverre er ikke per-
spektivtegning et tema i vårt kurs, men det kan lønne seg som en
oppvarming å tenke ut hvordan man kan tegne et sjakkbrett slik at
alle kvadratene framstilles som like store i perspektiv. Et hint finner
man i Figur 3.

Figur 3: Leonardo da Vincis perspektiv
skisse for De hellige tre kongers tilbedelse.

Projektiv geometri, litt forenklet, begynner med ideen om at ho-
risonten er projeksjonen av noe i det uendelig og at vi derfor burde
inkluderer dette uendelig fjerne i vår geometri. En utvidelse av linjer
og plan med punkter i det uendelig gir en ramme for å jobbe ut hva
som invariant, uforandret, under projeksjoner. Navn knyttet til utviklingen av pro-

jektiv geometri er blant annet Girard
Desargues (1591 - 1661), Gaspard
Monge (1746 - 1818), Jean-Victor
Poncelet (1788 - 1867), Michel Chasles
(1793 - 1880) og Jakob Steiner (1796 -
1863).

Et sentralt nytt resultat funnet i denne nye geometrien er Desar-
gues teorem. Den ble formulert og bevist av Desargue ca 1640, men
varianter synes å være kjent for tegnere under renessansen i Italia. Vi
sier at to figurer X og Y i planet er i perspektiv hvis det fins en bijek-
sjon ϕ : X → Y og et punkt O slik at x ∈ X og ϕ(x) ∈ Y ligger på en
linje gjennom O. Min notasjon for linjen gjennom to punkter A og B
er lAB.

Teorem (Desargues teorem). Hvis to trekanter 4ABC og 4A′B′C′ er i
perspektiv og X = lAB ∩ lA′B′ , Y = lAC ∩ lA′C′ og Z = lBC ∩ lB′C′ , da vil
X, Y og Z være kollineære.

Figur 4: Desargues teorem som per-
spektivtegning.

Sammenhengen med perspektivtegning blir klart (håper jeg) hvis
man tegner konfigurasjonen slik som i Figur 4. Jeg har tegnet en
plan konfigurasjon av linjer og punkter, men man kan se på det som
noe som skjer i rommet tegnet i perspektiv. Dette leder til et enkelt
“bevis".

Kvasi-bevis for Desargues teorem. Vi tillater oss å heve O ut av planet
slik at 4ABC ligger i et plan H og 4A′B′C′ ligger i et plan H′. Punk-
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tene OABC er da hjørnene i et tetraeder, en pyramide på trekanten
4ABC med O som toppunkt. Sideflatene i tetraederet spenner fire
plan. En av dem er H og vi kaller de andre HAB, HAC og HBC avhen-
gig av hvilken kant som ligger i dem. Linjene lAB og lA′B′ er begge i
HAB så de kommer til skjære hverandre i punktet X i HAB. Tilsvaren-
de for de andre par av linjer i teoremet. La l være linjen som er snittet
av H med H′. Siden lAB ⊂ H og lA′B′ ⊂ H′ må X være i H ∩ H′ = l.
Akkurat det samme argumentet viser at Y og Z ligger på l og vi har
vist teoremet i rommet. Nå projiserer vi alt dette tilbake på planet og
håper at det går bra.

Det går bra, men teoremet hører mere naturlig til i projektiv
geometri og vi skal bevise det i den kontekst som Setning 7 (alge-
braisk bevis) og Setning 22 (syntetisk bevis). Vi ser allerede fra teg-
ningen i Figur 4 hvordan ideene bak projektiv geometri spiller en
rolle. Linjene lBC og lB′C′ synes å være nesten parallelle, hvilket fører
til at punktet Z er langt unna de andre. Implisitt i formuleringen av
teoremet er at linjene faktisk skjærer hverandre, men vi ser at hvis
lBC og lB′C′ er parallelle burde de være parallelle med linjen gjennom
de to andre skjæringspunktene X og Y. Så hvis vi innfører en linje l∞
i det uendelig der parallelle linjer møtes da bør påstanden i teoremet
fortsatt være sann. Punktet Z, nå som punkt på l∞ ligger også på lXY

siden den er parallell med lBC og lB′C′ . Slike observasjoner motiverer
projektiv geometri.

Figur 5: Snitt av en kjegle med et plan.

Tidlig projektiv geometri var en ren syntetisk geometri. En glim-
rende oppsummering av dette er Luigi Cremonas bok3 fra 1873. Det 3 Luigi Cremona. Elements of projective

geometry. Clarendon Press, 1885besto kun av geometriske betraktninger, uten bruk av koordinater og
algebra. Ei heller passer og linjal, da avstand og vinkel blir fordreid
under projeksjon. Objektene man bruker er punkter, linjer og plan. Navn knyttet til utviklingen av den

algebraiske projektiv geometri er blant
annet August Ferdinand Möbius (1790

- 1868), Julius Plücker (1801 - 1868),
Hermann Grassmann (1809 - 1877),
Otto Hesse (1811 - 1874) og Felix Klein
(1849 - 1925).

Kjeglesnitt (Figur 5) får en stor plass da de opptrer som snitt av et
plan med en kjegle og en kjegle er bare en bestemt samling av linjer
gjennom et punkt i rommet. En linje i planet snitter et kjeglesnitt i 0,
1 (tangentlinje) eller 2 punkter (sekantlinjer) og mye vakker syntetisk
geometri ble lagd, for eksempel med pol og polare, av kjeglesnitt.
Men den syntetiske metoden møter sin begrensing hvis man vil gå
løs på mere kompliserte kurver, kurver der en linje snitter i mer enn
to punkter, og man ender opp med å dog bruke koordinater og alge-
bra. En veldig god oversikt over hvordan projektiv geometri utviklet
seg på 1800-tallet finner man i boken Worlds Out of Nothing4. 4 Jeremy Gray. Worlds Out of Nothing.

Springer Undergraduate Mathematics
Series. Springer-Verlag London, 2010

Så vidt jeg vet kan alle resultater i dette notatet formuleres og
bevises med syntetiske metoder. De ble alle oppdaget i løpet av den
tidlige perioden, og noen stammer fra antikken. Jeg skal allikevel ofte
bruke koordinater, matriser og algebraiske metoder. Delvis fordi det
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er ofte mere effektivt, men delvis fordi jeg dermed innfører begreper
og teknikker man trenger hvis man vil forstå moderne projektiv
geometri5. Jeg har forsøkt å finne en balanse, noen bevis er syntetiske 5 Et godt eksempel er illustrert i Figur

6. Setning 13 i dette notatet sier at et
hvert kjeglesnitt kan transformeres
til en sirkel i det projektive plan –
alle kjeglesnitt er like. Jeg bruker et
bevis basert på lineær algebra, mens
Cremona konstruerer transformasjonen.

og noen algebraiske og noen ganger gir jeg begge.

Figur 6: Fra [Cremona, 1885]. En ellipse
transformeres til en sirkel.

Innføring av koordinater gjør problemløsing i projektiv geometri
til noe konkret og beregnbart, men den da nødvendige definisjon av
det projektive planet er ironisk nok den mest abstrakte. Vi definerer
det projektive planet, benevnt P2, som mengden av linjer gjennom
origo i R3. Dette gir oss med en gang koordinater å regne med. Så
skal vi se at vi egentlig har laget en utvidelse av R2 med en linje i
det uendelige fjerne der parallelle linjer møtes. Min erfaring er at
studenter ofte finner sammenhengen mellom disse to måter å se på
P2 for problematisk. Jeg har derfor forsøkt med notasjon å gjøre det
enklere å holde ting fra hverandre. Dette er kanskje en feil, da for
mye notasjon ofte hindrer lesingen. Hvis studenten ved annen gangs
lesing begynner å irritere seg over de pirkete presiseringene kan det
taes som en klar indikator på bedre forståelse.

Projektive invarianter, spesielt kryssforholdet, har stor praktisk
anvendelse. Opprinnelig handlet det om hvordan gjengi noe tredi-
mensjonalt i to dimensjoner, mens i dag, med vår digital teknologi
og maskiner som ser, er anvendelsen heller omvendt. Hvordan kan
vi gjenskape en tredimensjonal virkelighet fra todimensjonale bilder?
Jeg har forsøkt å illustrere dette med noen konkrete eksempler mot
slutten av notatene.

P2, linjer og en embedding av R2

Vi begynner med en projektiv linje, som vi kaller P1. Den skal
være en vanlig linje samt et punkt i det uendelig, dvs R ∪ {∞}. De
opprinnelige projektive geometerne snakket om en sirkel med uende-
lig radius. Denne naive definisjonen er problematisk fordi den reelle
linjen har en positiv og en negativ del og vi er vant til at det kan
være en forskjell om vi beveger oss på tallinjen mot +∞ eller −∞,
om ikke annet synes de å være langt fra hverandre. Vi kan bli kvitt
eventuell tvetydighet hvis vi tenker slik som i Figur 7.

Figur 7: En illustrasjon av P1 fra [Klein,
1928].

Legg R inn i R2 som en linje l og velg et punkt O som ikke er på
linja. Se på alle linjer i planet gjennom O (dette kalles en pensel av
linjer) hvorav nøyaktig en, l′, er parallell med l. Ved å snitte linjene i
penselen med l får vi en bijeksjon mellom R og alle linjer gjennom O
botsett fra l′. Så vi kan tenke på R ∪ {∞} som alle linjene gjennom O
der vi identifiserer l′ med ∞. Merk om vi roterer en linje rundt O og
følger med på snittpunktene med l kommer vi til samme grense om
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vi gjør det mot eller med klokken. Tvetydigheten er borte.
Vi tar denne tankegangen opp en dimensjon og definerer punk-

tene i P2 til å være mengden av linjer gjennom origo i R3. For å få
de lovte koordinater på P2 trenger vi en algebraisk presisering. La

August Ferdinand Möbius

v, w ∈ R3 \ {(0, 0, 0)} være to ikke null vektorer. Definer v ∼ w hvis
det fins λ ∈ R \ {0} slik at w = λv. Denne relasjon er refleksiv siden
v = 1 · v. Den er symmetrisk fordi w = λv⇒ v = 1

λ w. Den er transitiv
fordi

w = λv & v = µu =⇒ w = (λµ)u .

Relasjonen er derfor en ekvivalensrelasjon.
Det følger rett fra definisjonen at to vektorer er ekvivalente hvis og

bare hvis de spenner den samme linjen gjennom origo. Dette gir en
bijeksjon mellom ekvivalensklassen og mengden av linjer gjennom
origo. Hvis ∼ er en ekvivalensrelasjon på en mengde X bruker vi
notasjonen X/ ∼ for mengden av ekvivalensklaser.

Definisjon 1. Det projektive plan over R er

P2 = (R3 \ {(0, 0, 0)})/ ∼ .

Hvis v ∈ R3 \ {(0, 0, 0)} skriver vi [v] for dens ekvivalensklasse i P2.
Hvis v = (a, b, c) skriver vi i homogene koordinater [v] = (a : b : c)6.

6 Det er interessant at homogene ko-
ordinater ble innført av Möbius i 1827

[Möbius, 1827], mens beskrivelsen av
P2 i definisjonen som brukes i dag
kommer senere, rundt 1870 ([Klein,
1928, side 13–16]). Möbius lagde først
barysentriske koordinater som fortsatt
brukes effektivt i praktiske anvendelser.

Gitt en trekant 4ABC, et hvert punkt
P i trekanten vil være tyngdepunktet
for en fordeling av tre masser a, b, c
i hjørnene. Vi gir punktet koordi-
nater (a : b : c)4. For eksempel er
A = (1 : 0 : 0)4 og (1 : 1 : 1)4 er
skjæringspunktet til medianene. Merk
at dette er homogene koordinater. Neg-
ative koordinater har mening, (tenk
at man kan henge lodd (positiv) eller
hekte en ballong på hjørnene (negativ)),
da ligger punktet utenfor trekanten.

I dag finner man de barysentriske
koordinatene enkelt med vektorregning.
Hvis vi gjør det lett for oss og velger
A = (0, 0), B = (1, 0) og C = (0, 1)
så vil punktet med barysentriske
koordinater (a : b : c)4 være

(
a

a + b + c
,

b
a + b + c

) .

Dette punktet eksisterer ikke hvis
a + b + c = 0. Möbius skifter til
projektive koordinater via

(a : b : c)4 7→ (a : b : a + b + c)

og forklarer at siste koordinat lik 0 er
linjen i det uendelig.

Vi bruker kolon og ikke komma for å minne oss om at

(a : b : c) = (λa : λb : λc)

for alle λ ∈ R \ {0}. For et ukjent punkt i P2 skriver vi (x0 : x1 : x2)

der indekseringen fra 0 til 2 er til for å huske at det handler om noe
2-dimensjonalt – et projektivt plan. Vi kan gjøre denne definisjonen i
alle dimensjoner og sier at det projektive n-rommet er

Pn = (Rn \ {(0, 0, 0)})/ ∼

med den samme ekvivalensrelasjonen, alle punkter på en linje gjen-
nom origo i Rn er ekvivalente. Vi har her homogene koordinater
(x0 : x1 : · · · : xn). Vi skal bare beskjeftige oss med det projektive
plan og den projektive linje. Når det gjelder P1 bruker vi ofte bare en
koordinat, si t og tillater at t = ∞.

For å holde ting fra hverandre, hvis P er et punkt i P2 og v er en
vektor slik at [v] = P er det nyttig å ha følgende diagram i mente.

v = (a, b, c) ∈ R3 \ {(0, 0, 0)}

P = [v] = (a : b : c) ∈ P2

π (1)

der π er den surjektive funksjonen som sender v på sin ekvivalens-
klasse. Hvis π(v) = P ∈ P2 vil jeg ofte skrive at vektoren representerer
P og noen ganger skrive vP for en slik representant i R3.
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Definisjon 2. En linje i P2 er en mengde på formen

L = {(x0 : x1 : x2) : ax0 + bx1 + cx2 = 0}

for passende a, b, c ∈ R, ikke alle lik 0.

Dette er veldefinert siden ax0 + bx1 + cx2 = 0 hvis og bare hvis
a(λx0) + b(λx1) + c(λx2) = 0. To punkter, slik de skal, bestemmer en
entydig linje i P2 og akkurat som en linje i R2 kan identifiseres med
R, er hver linje i P2 en P1. Vi beviser begge påstandene i beviset for
følgende setning.

Setning 1. La L være en linje i P2, P, Q to forskjellige punkter på L og
vP, vQ representerende vektorer for dem i R3. Da er

L = {[λvP + µvQ] : λ, µ ∈ R, (λ, µ) 6= (0, 0)}

og funksjonen ϕ : P1 → L definert som ϕ(λ : µ) = [λvP + µvQ] er bijektiv.

Bevis. Vi bruker konsekvent notasjonen i diagrammet 1, dvs at
[λvP + µvQ] er punktet i P2 som er representert med vektoren
λvP + µvQ ∈ R3. La L være gitt ved ax0 + bx1 + cx2 = 0. Hvis
R ∈ L så vil en representerende vektor vR tilfredstille (a, b, c) · vR = 0,
dvs vP er i planet med normalvektor (a, b, c). Siden P, Q ∈ L er
vP, vQ i dette plan og siden P 6= Q vil vP og vQ være lineært uav-
hengige. Derfor spenner vP, vQ planet og vi kan finne λ, µ slik at
vR = λvP + µvQ. Dette gir beskrivelsen av L.

Fra denne beskrivelsen følger det med en gang at ϕ er surjektiv.
Anta at [λvP + µvQ] = [λ′vP + µ′vQ]. Per definisjon av ekvivalensre-
lasjonen fins η ∈ R \ {0} slik at λvP + µvQ = η(λ′vP + µ′vQ), men
vP, vQ er lineært uavhengige så λ = ηλ′ og µ = ηµ′. Det betyr at
(λ : µ) = (λ′ : µ′) i P1 og vi har vist at ϕ er injektiv.

To forskjellige linjer i P2 vil alltid snitte i ett punkt7. Hvis en linje 7 Det betyr at det er ingen parallelle
linjer i P2 – det er et eksempel på en
ikke-euklidsk geometri. Den tilfreds-
stiller ikke parallell postulatet, som i en
vanlig moderne ekvivalent formulering
sier: Gitt en linje l og et punkt p, p /∈ l,
fins entydig linje l′ slik at p ∈ l′ og
l ∩ l′ = ∅. I R2 er l′ den entydige pa-
rallelle linjen til l gjennom p. Man kan
endre konklusjonen i denne implikasjon
på to måter:

1. Det fins uendelig mange linjer l′ slik
at p ∈ l′ og l ∩ l′ = ∅.

2. Det fins ingen linjer l′ slik at p ∈ l′

og l ∩ l′ = ∅.

Det første gir hyperbolsk geometri og P2

er en modell for den siste.

er gitt ved ax0 + bx1 + cx2 = 0 og den andre med a′x0 + b′x1 + c′x2 =

0 vil snittpunktet være representert av en vektor i den endimensjona-
le løsningsmengden til likningssystemet

[
a b c
a′ b′ c′

] x0

x1

x2

 =

[
0
0

]
.

Vi har alltid en løsning nemlig kryssproduktet

(a, b, c)× (a′, b′, c′) = (det

[
b c
b′ c′

]
,−det

[
a c
a′ c′

]
, det

[
a b
a′ b′

]
) .

Dualt kan man si, har vi sett at to punkter gir en entydig linje. For
å finne likningen dens bruker vi samme type lineær algebra. Hvis
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P = (x0 : x1 : x2) og Q = (x′0 : x′1 : x′2) må vi finne (a, b, c) slik at
Eksempel 1. Finn skjæringspunktet
til linjene i P2 gitt ved 3x0 + 2x1 = 0
og x0 + x1 + x2 = 0. Det tilsvarende
likningssystem har matrise[

3 2 0
1 1 1

]
og vi regner ut kryssproduktet av
radene til å være (2,−3, 1), så svaret er
punktet (2 : −3 : 1) ∈ P2.

ax0 + bx1 + cx2 = 0 og ax′0 + bx′1 + cx′2 = 0. Dette er løsningen av
systemet [

x0 x1 x2

x′0 x′1 x′2

] a
b
c

 =

[
0
0

]
.

Igjen kan vi bruke kryssproduktet for å finne en løsning.

Notasjon 1 (Klammer). Hvis v1, v2, v3 ∈ R3 skriver jeg [v1, v2, v3]

for determinanten til matrisen som har v1, v2, v3 som søyler i den
rekkefølgen. Vi bruker allerede klammeparentes for ekvivalensklas-
sen til en vektor, men det er standard å bruke klammer for den-
ne determinanten og det vil være klart hva som menes fra sam-
menhengen. Verre er kanskje følgende standard notasjon, hvis

Eksempel 2. Finn et uttrykk for linjen
gjennom (4 : −1 : 3) og (2 : 5 : 1). Det
tilsvarende likningssystem har matrise[

4 −1 3
2 5 1

]
og vi regner ut kryssproduktet av
radene til å være (−16, 2, 22), så svaret
er linjen −8x0 + x1 + 11x2 = 0 i P2.
Man får ligningen direkte som

det

x0 x1 x2
4 −1 3
2 5 1

 = 0 .

P, Q, R ∈ P2 skriver jeg [P, Q, R] for [vP, vQ, vR] der vektorene er
valgte representanter for punktene. Dette er ikke en projektiv invari-
ant da [λvP, µvQ, νvR] = λµν[vP, vQ, vR], men vi ser at [P, Q, R] = 0
eller ikke er uavhengig av valg av representanter.

Setning 2. For tre punkter P, Q, R ∈ P2 er [P, Q, R] = 0 hvis og bare hvis
P, Q, R er kollineære.

Bevis. Vi har [P, Q, R] = 0⇔ tre vilkårlig valgt representanter
vP, vQ, vR er lineært avhengige⇔ vR = λvP + µvQ for passende
λ, µ ⇔ R ligger på LPQ (Setning 1).

Vi kan få ligningen til en linje gjennom to punkter P = (p0 : p1 :
p2) og Q = (q0 : q1 : q2) som en determinant, nemlig

det

x0 x1 x2

p0 p1 p2

q0 q1 q2

 = (x0, x1, x2) · (vP × vQ) = 0 .

Hvis vi bruker klammenotasjonen fra 1 og setter X = (x0, x1, x2) for
et variabelt punkt er dette [X, P, Q] = 0.

Eksempel 3. La P = (1 : 0 : 0), Q = (1 :
1 : 0), R = (1 : 0 : 1), S = (1 : 1 : 1). Finn
skjæringspunktet av linjen gjennom
P og Q og linjen gjennom R og S. Vi
regner (1, 0, 0) × (1, 1, 0) = (0, 0, 1),
(1, 0, 1) × (1, 1, 1) = (−1, 0, 1) og
(0, 0, 1)× (−1, 0, 1) = (0,−1, 0). Svaret
er punktet (0 : 1 : 0).

Notasjon 2. Notasjonen AB, noen ganger med diverse overstrek-
ninger, er brukt for så mangt i kurset at jeg velger å bruke LAB eller
noen ganger lAB som notasjon for linjen gjennom punktene A og B.
La P, Q, R, S ∈ P2. Man ser fra det vi har gjort at man kan regne ut
LPQ ∩ LRS slik:

LPQ ∩ LRS = [(vP × vQ)× (vR × vS)] .

Jeg skriver derfor (P × Q) × (R × S) som benevning for punktet
LPQ ∩ LRS.
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Vi skal nå legge R2 inn i P2 på mange måter.

Setning 3. Hvis L ⊂ P2 er en linje, så fins en bijektiv funksjon

ψL : R2 → P2 \ L .

For hver linje l ∈ R2 fins et entydig gitt punkt Pl ∈ L slik at ψL(l) ∪ {Pl}
er en linje i P2. Vi konkluderer at P2 kan identifiseres med R2 ∪ L.

Figur 8: Situasjonen i Setning 3.

Bevis. La L være gitt som ax0 + bx1 + cx2 = 0 og la det tilsvarende
plan i R3 være

H0 = {v ∈ R3 : (a, b, c) · v = 0}

og sett
H1 = {q ∈ R3 : (a, b, c) · q = 1}

La {v1, v2} være en basis for H0 og p et punkt på H1. Vi definerer

ψL(x, y) = [p + xv1 + yv2] .

Det er klart at (x, y) 7→ p + xv1 + yv2 er en bijeksjon av R2 med
H1, så vi må vise at q 7→ [q] er en bijekjon av H1 med P2 \ L. Siden
(a, b, c) · q = 1 er det klart at [q] /∈ L. Hvis [q] = [q′] er q′ = λq, men
da er (a, b, c) · q′ = λ, så q′ ∈ H1 hvis og bare hvis λ = 1, dvs q = q′

og funksjonen er injektiv. For å sjekke surjektivitet velg for R ∈ P2 \ L
en representant vR ∈ R3. Siden R /∈ L må (a, b, c) · vR 6= 0. Da vil
r = 1

(a,b,c)·vR
vR betraktet som punkt være i H1 og [r] = [vR] = R.

En linje l i R2 kan skrives på parameter form som (α, β) + t(γ, δ)

der t løper gjennom R. Her er (α, β) et punkt på l og (γ, δ) er ret-
ningsvektoren. Sett vQ = p + αv1 + βv2 og vR = γv1 + δv2, slik
at

ψL(l) = {[vQ + tvR] : t ∈ R}

Hvis Q = [vQ] og R = [vR] så sier Setning 1 at ψL(l) = LQR \ {R}.
Men vR · (a, b, c) = (γv1 + δv2) · (a, b, c) = 0 så R ∈ L og er det
ønskete punktet.

Hvis L er x2 = 0 kaller vi den tilsvarende identifikasjon av R2 med
P2 \ L for standard embeddingen av R2 i P2. Denne L er den projektive
linjen i uendelig som jeg noen ganger skriver L∞. I koordinater ser ψ

og dens invers slik ut

Figur 9: Overgangen fra (x, y) koordi-
nater i R2 til homogene koordinater for
P2 via standard embeddingen.

(x, y) 7→ (x : y : 1) & (x0 : x1 : x2) 7→ (
x0

x2
,

x1

x2
) .

En linje l ⊂ R2, nå skrevet som ax + by + c = 0, utvides med et punkt
på L∞ til den projektive linjen L gitt ved ax0 + bx1 + cx2 = 0. Merk at
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L ∩ L∞ = (b : −a : 0). Husk at hvis b 6= 0 så er − a
b stigningstallet til l

og hvis b = 0 sier vi at stigningstallet er ∞. Vi har

L ∩ L∞ =

(1 : − a
b : 0) hvis b 6= 0

(0 : 1 : 0) hvis b = 0
.

Hvis vi tenker at L∞ = P1 = R ∪ {∞} med x = (1 : x : 0) og punktet

Eksempel 4. En pensel av sekanter
til en parabel. Se på parabelen y = x2

og alle linjer gjennom (0, 0), en pensel
av linjer gjennom (0, 0). En slik linje,
forskjellig fra tangenten i (0, 0) ser ut
som y = ax med a 6= 0 og skjærer
parabelen i (0, 0) og (a, a2), dvs i
skjæringspunktet av y = ax og x = a.
Linjene x = a for alle a møtes i L∞ i
punktet (0 : 1 : 0). Linjene y = ax møter
L∞ i ( 1

a : 1 : 0) som går mot (0 : 1 : 0)
når a → ∞. Vi tolker det ditt hen at
linja x = 0 også er en sekant og skjærer
parabelen i uendelig. Dvs at parabelen
lukker seg og blir en slags ellipse i P2.
Vi skal vise at det faktisk er slik om litt.

Å tenke på et punkt på parabelen som
skjæringen av y = ax og x = a hjelper
oss tegne den i perspektiv. Jeg har
gjort et forsøk, og ja den ser ut som en
ellipse. Denne observasjonen går tilbake
til Desargue og var en motivasjon for å
innføre punkter i det uendelige.

(0 : 1 : 0) = ∞ så har det mening å si at l utvides med et punkt som
svarer til stigningstallet. To linjer er parallelle hvis og bare hvis de
har samme stigningstall, så vi konkluderer med at parallelle linjer i R2

møtes i et punkt på L∞.

Projektive transformasjoner

De tidlige projektive geometerne var opptatt av lineære projek-
sjoner mellom plan fra et punkt i rommet, men hvis man projiserer et
plan H på H′ fra et punkt, og deretter projiserer H′ tilbake på H fra
et annet punkt har man ved sammensetting fått en bevegelse i H, en
transformasjon T : H → H. Slike transformasjoner, som kalles sentra-
le kollineasjoner (før ofte homologi), er spesielle og vi skal se nøyere
på dem ved slutten av kapitelet. Problemet er at sammensetningen
av to sentrale kollineasjoner er ikke en ny sentral kollineasjon. Man
kunne definert en projektiv transformasjon, og det gjorde man før,
som en endelig sammensetning av sentrale kollineasjoner, men i dag
går man heller rett på sak.

Projeksjoner tar linjer på linjer, så vi begynner med denne betin-
gelsen og sier at en projektiv transformasjon T : P2 → P2 bør være
en bijeksjon som tar linjer på linjer. Presist, hvis P og Q ligger på en
linje og R er et tredje punkt på linja, må T(R) ligge på linjen gjennom
T(P) og T(Q)8. 8 Studiet av slike transformasjoner ble

først gjort av Karl G. C. von Staudt
(1798 – 1867) i 1847. I dag kan vi bruke
lineær algebra, vi har begrepet lineær
transformasjon av vektorrom, men
definsjonen av vektorrom kom først
på slutten av 1800-tallet. von Staudt
definerte en projektiv transformasjon
til å være en bijeksjon som tar linjer
på linjer og som tar fire “harmoniske
punkter” på fire “harmoniske punkter”.
Jeg vil definere harmoniske punkter når
vi kommer til kryssforholdet.

Vi skriver en linje L gjennom P og Q som i Setning 1. Hvis R er
på linjen må den kunne skrives som [λvP + µvQ] for passende λ, µ.
Punktet T(R) ligger på linjen gjennom T(P) og T(Q) hvis og bare
hvis

T([λvP + µvQ]) = [λ′vT(P) + µ′vT(Q)]

for passende λ′, µ′ og representanter for T(P), T(Q). Videre skal T
være bijektiv så overgangen (λ : µ) 7→ (λ′ : µ′) induserer en bijeksjon
ϕT,PQ : P1 → P1. Et teorem som ofte kalles projektiv geometriens fun-
damentalteorem sier at ϕT,PQ må være identiteten. Vi kan ikke bevise
dette før vi har innført harmoniske punktmengder. Konsekvensen er
at vi må faktisk ha

T([λvP + µvQ]) = [λvT(P) + µvT(Q)]
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og det betyr at T stammer fra en lineær transformasjon R3 → R3. Mere

Karl Georg Christian von Staudt

presist, for alle bijektive T : P2 → P2 som tar linjer på linjer, fins en
invertibel lineær transformasjon T̃ : R3 → R3 slik at for alle P ∈ P2,
T(P) = [T̃(vP)] for en representant vP ∈ R3. Dette er veldefinert
siden [T̃(λvP)] = [λT̃(vP)] = [T̃(vP)]. Det er klart en slik T tar linjer
på linjer fordi

T([λvP + µvQ]) = [T̃(λvP + µvQ)]

= [λT̃(vP) + µT̃(vQ)] = [λvT(P) + µvT(Q)] .

Fra nå av dropper vi denne ekstra ˜ , det har ingen regnemessig
konsekvenser om vi tenker på T som en operator på R3 eller P2 med
homogene koordinater.

Definisjon 3. En projektiv transformasjon P2 → P2 er en invertibel
lineær transformasjon T : R3 → R3 der transformasjonen på P2 er
[v] 7→ [T(v)].

Eksempel 5. Finn en projektiv transfor-
masjon T med T(1 : 0 : 0) = (0 : 2 : 1),
T(0 : 1 : 0) = (1 : 2 : −1),
T(0 : 0 : 1) = (0 : 1 : 0) og
T(1 : 1 : 1) = (1 : 3 : 2). Punktene
(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 0), (0 : 0 : 1) er
representert med standard basisen i R3

så 0 1 0
2 2 1
1 −1 0


vil ta seg av disse punktene, men for
denne T er

T(1 : 1 : 1) = (1 : 5 : 0) 6= (1 : 3 : 2) (!?) .

Vi har mere frihet. Husk at mht lineær
transformasjon T trenger vi bare at
T(1, 0, 0) = (0, 2λ, λ), T(0, 1, 0) =
(µ, 2µ,−µ) og T(0, 0, 1) = (0, ν, 0)
for λ, µ, ν 6= 0 fordi vi har homogene
koordinater. En matrise 0 µ 0

2λ 2µ ν
λ −µ 0


gjør dette. Hvis nå 0 µ 0

2λ 2µ ν
λ −µ 0

1
1
1

 =

1
3
2


må µ = 1, 2λ + 2µ + ν = 3 og λ− µ = 2.
En løsning er (λ, µ, ν) = (3, 1,−5) så
svaret er transformasjonen med matrise0 1 0

6 2 −5
3 −1 0

 .

I praksis bruker vi ofte matriser, så man kan si at en projektiv
transformasjon er en 3 invertibel matrise M som tar P = (x0 : x1 : x2)

til

M ·

x0

x1

x2


i homogene koordinater. Merk at som transformasjon av P2 er M =

λM.

Definisjon 4. En samling av n punkter, n ≥ 3 i P2 er i generell posisjon
hvis ingen 3 av dem er kollineære, dvs ligger på den samme linjen.

Setning 4. Hvis P, Q, R, S og P′, Q′, R′, S′ er to samlinger av 4 punkter
i generell posisjon i P2, da fins en entydig projektiv transformasjon T med
T(P) = P′, T(Q) = Q′, T(R) = R′, T(S) = S′.

Bevis. Velg representanter vP, vQ, vR ∈ R3 for P, Q, R. De må være
lineært uavhengige siden P, Q, R ikke er kollineære, så de dan-
ner en basis for R3. Hvis vS er en representant for S kan vi skrive
vS = a1vP + a2vQ + a3vR. Alle ai 6= 0 for ellers ville S ligge på
linja gjennom to av de P, Q, R. La nå β1 = a1vP, β2 = a2vQ og
β3 = a3vR. Siden ingen ai = 0 er dette en ny basis for R3. I den-
ne basis er vP = ( 1

a1
, 0, 0), vQ = (0, 1

a2
, 0) og vR = (0, 0, 1

a3
), mens

vS = (1, 1, 1). Å skifte til denne basisen er en lineær transformasjon
så vi kan anta for resten av beviset at P = (1 : 0 : 0), Q = (0 : 1 : 0),
R = (0 : 0 : 1) og S = (1 : 1 : 1).

La P′ = (x0 : x1 : x2), Q′ = (y0 : y1 : y2), R′ = (z0 : z1 : z2) og
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S′ = (w0 : w1 : w2). Se på transformasjonen T med matriseλx0 µy0 νz0

λx1 µy1 νz1

λx2 µy2 νz2

 .

der λ, µ, ν ∈ R \ {0} skal bestemmes seinere. Vi har

T(P) = λ(x0 : x1 : x2) = (x0 : x1 : x2) = P′

og tilsvarende for T(Q) og T(R). Når det gjelder S = (1 : 1 : 1) er
T(S) klassen tilλx0 µy0 νz0

λx1 µy1 νz1

λx2 µy2 νz2


1

1
1

 =

x0 y0 z0

x1 y1 z1

x2 y2 z2


λ

µ

ν


For at T(S) = S′ må vi løse for λ, µ, ν likningssystemetx0 y0 z0

x1 y1 z1

x2 y2 z2


λ

µ

ν

 =

w0

w1

w2

 .

Determinanten til 3× 3 matrisen er [P′, Q′, R′] som forskjellig fra 0
siden de tre punktene ikke er kollineære (Setning 2), derfor fins en
løsning og vi har funnet T.

For å vise entydighet spør vi først hvilken T som tar P, Q, R, S på
seg selv. Da må T(1 : 0 : 0) = (1 : 0 : 0) osv så matrisen til T er på
formen λ 0 0

0 µ 0
0 0 ν

 .

Da er T(1 : 1 : 1) = (λ : µ : ν) som er lik (1 : 1 : 1) bare hvis
λ = µ = ν, dvs at T = id på P2. Projektive transformasjoner er
invertible. Hvis T1 og T2 er begge projektive transformasjoner som
tar P 7→ P′ osv vil T1 ◦ T−1

2 ta P, Q, R, S på seg selv. Da har vi sett at
T1 ◦ T−1

2 = id så T1 = T2.

Setning 5. La L1, L2 og L′1, L′2 være to par av linjer i P2. Det fins en
projektiv transformasjon som tar L1 til L′1 og L2 til L′2.

Bevis. Velg P, Q ∈ L1, R, S ∈ L2, P′, Q′ ∈ L′1 og R′, S′ ∈ L′2 og pass
på at P, Q, R, S og P′, Q′, R′, S′ er i generell posisjon. Bruk nå Setning
4.

Ved å bruke projektive transformasjoner kan vi bevise
geometriske teoremer ved å flytte konfigurasjonen til punkter og
linjer det er lett å regne på. Vi skal gjøre dette nå med to sentrale
resultater. Det første er Pappos teorem som er Setning 4.5 i Geometri-
hefte. Vi skal nå vise at den gjelder også i P2.
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Setning 6. (Pappos teorem) Dersom A, B, C og A′, B′, C′ er to tripler
av kollineære punkter i P2 på to forskjellige projektive linjer L og L′, så
er skjæringspunktene X = LAB′ ∩ LA′B, Y = LBC′ ∩ LB′C og Z =

LCA′ ∩ LC′A kollineære.

Figur 10: Pappos teorem.

Figur 11: X på L∞.

Figur 12: X, Y, Z på L∞.

Bevis. Setning 5 gir oss lov til å anta at L er x1 = 0 og L′ er x2 = 0.
Siden de tre punktene på L′ ikke er på L må deres x1 koordinat være
6= 0, så vi kan anta for disse punktene at x1 = 1. Samme argument gir
x2 = 1 for A, B, C. Har derfor at

A = (a : 0 : 1) B = (b : 0 : 1) C = (c : 0 : 1)

A′ = (a′ : 1 : 0) B′ = (b′ : 1 : 0) C′ = (c′ : 1 : 0) .

Vi regner ut skjæringspunktene og finner

Y = (bb′ − cc′ : b− c : b′ − c′) Z = (cc′ − aa′ : c− a : c′ − a′)

X = (aa′ − bb′ : a− b : a′ − b′) .

Hvis vi velger representanter med de samme koordianter i R3 vil
vX + vZ + vY = (0, 0, 0), så [X, Y, Z] = 0 og de er derfor kollineære.

Nå som vi vet at Pappos teorem gjelder i P2 får vi nye teoremer
for R2 når vi antar at forskjellige punkter er i det uendelige. Disse vil
handle om konfigurasjoner med parallelle linjer og jeg har illustrert
noen i figurene i margen. Det fins flere muligheter, man kunne la
A ∈ L∞ eller hele L = L∞ for eksempel, og det er en fin oppgave å gå
gjennom mulighetene og tegne resultatet i de forskjellige tilfellene.

Vi viser Desargues teorem i P2. En trekant i R2 er bestemt av hjør-
nene så vi sier at tre punkter i generell posisjon i P2 er en trekant.
Definisjonen av å være i perspektiv er den samme som i R2.

Setning 7 (Desargues teorem). Hvis to trekanter 4ABC og 4A′B′C′

er i perspektiv i P2 og X = LAB ∩ LA′B′ , Y = LAC ∩ LA′C′ og Z =

LBC ∩ LB′C′ , da vil X, Y og Z være kollineære.

Bevis. La O være senteret for perspektivet. Ingen tre av de fire punk-
tene O, A, B, C ligger på en linje, så vi kan etter en projektiv transfor-
masjon anta at

A = (1 : 0 : 0), B = (0 : 1 : 0), C = (0 : 0 : 1), O = (1 : 1 : 1)

Da er LOA gitt som x1 − x2 = 0. Siden A′ ligger på LOA og er forskjel-
lig fra A, må A′ = (a : 1 : 1) for en a ∈ R. På samme måte får vi
B′ = (1 : b : 1) og C′ = (1 : 1 : c). Siden ingen av punktene er O må
alle a, b, c 6= 1.
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Man regner ut at LAB er x2 = 0 og LA′B′ er

(1− b)x0 + (1− a)x1 + (ab− 1)x2 = 0 .

Derfor er X = (a− 1 : 1− b : 0). Tilsvarende blir Y = (1− a : 0 : c− 1)
og Z = (0 : b− 1 : 1− c). Med representanter i R3 med de samme
koordinater får vi vX + vY + vZ = (0, 0, 0) så som i beviset for Pappos,
er X, Y, Z er kollineære.

Figur 13: En sentral kollineasjon i H.
Vårt krav til projektive transformasjoner er at de tar linjer på lin-
jer, men vi motiverte det med å se på lineære projeksjoner mellom
plan fra et punkt i rommet. Hvis man projiserer et plan H på H′ fra
et punkt, og deretter projiserer H′ tilbake på H fra et annet punkt
har man fått en transformasjon T : H → H. Slike transformasjoner
har noen spesielle egenskaper. For det første vil linjen i H som er
L = H ∩ H′ være punktvis fiksert, dvs at vi må ha T(P) = P for alle
P på L. For det andre, hvis O1 er senteret for projeksjonen av H på H′

og O2 er senteret for projeksjonen av H′ på H så vil skjæringspunktet
O av linjen i rommet gjennom O1 og O2 med H være et fikspunkt
for T. Videre vil en hver linje gjennom O avbildes på seg selv (ikke
punktvis).Jeg har forsøkt å tegne dette i Figur 13. Slike transformasjo-
ner er spesielle og de er gitt et navn.

Eksempel 6. Ser vi på kjente bevegelser
av R2 får vi eksempler på alt som kan
skje. En speiling i R2 kan utvides til
en sentral kollineasjon av P2. Hvis
speilingen er om linjen l gitt som
ax + by + c = 0 i R2 utvides den
til sentral kollineasjonen med akse
L gitt ved ax0 + bx1 + cx2 = 0 og
med senter O = (a : b : 0) på L∞.
Dette er et eksempel der senteret ikke
ligger på aksen. En translasjon med
vektor (a, b) av R2 utvides til en sentral
kollineasjon der aksen er L∞ og senteret
er (a : b : 0). Her er senteret på aksen.
En rotasjon i R2 kan utvides til en
projektiv transformasjon, men den vil
ikke være en sentral kollineasjonen.
Rotasjonen kan ikke fiksere noen linjer
i R2 og når vi roterer linjer endrer vi
stigningstallet, så L∞ kan ikke være
fiksert punktvis.

Definisjon 5. En sentral kollineasjon er en projektiv transformasjon
T : P2 → P2 som holder en linje, kalt aksen, punktvis fiksert.

Setning 8. En sentral kollineasjon T har et fikspunkt O med egenskapen
at O, P, T(P) er kollineare for alle P ∈ P2. Det betyr at alle linjer gjennom
O blir avbildet på seg selv. Hvis T ikke er identiteten er O entydig gitt mht
denne egenskapen.

Bevis. La L være aksen. Velg vilkårlig P og Q ikke på L og la O =

LP,T(P) ∩ LQ,T(Q). Sett P′ = L ∩ LP,T(P) og Q′ = L ∩ LQ,T(Q). Da er
T(O) på LT(P),T(P′) = LT(P),P′ = LP,T(P). Med samme argument er
T(O) på LQ,T(Q) så T(O) = O. Hvis R ∈ P2 la R′ = LOR ∩ L. Da er
LOR = LOR′ så T(R) ligger på LT(O),T(R′) = LOR.

For å vise entydighet la O′ også ha egenskapen. Hvis P ikke på
LOO′ må T(P) ligge på både LOP og LO′P, men da er T(P) = P. Det
betyr at T fikserer (minst) fire punkter i generell posisjon og må være
identiteten.

Punktet O i setningen over kalles senteret til sentral kollineasjonen.
Senteret kan ligge på eller utenfor aksen. Sentrale kollineasjoner
utgjør en spesiell delmengde av de projektive transformasjonene. De
svarer til de lineær transformasjoner av R3 som har et todimensjonalt
egenrom.

Figur 14: Konstruksjon av en sentral
kollineasjon.
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For å bestemme en sentral kollineasjon T med senter O og akse
L trenger vi bare å angi T(P) for et valgt punkt P (Setning 4). Etter
dette valget kan vi faktisk konstruere T(Q) for et vilkårlig punkt Q,
se Figur 14. Vi vet at T(Q) er på LOQ. La Q′ = L ∩ LPQ. Da må T(Q)

ligge på LT(P),T(Q′) = LT(P),Q′ så T(Q) = LOQ ∩ LT(P),Q′ og vi har
konstruert den.

Eksempel 7. Vi konstruerer transfor-
masjonen i Eksempel 5 som sammen-
setningen av tre sentrale kollineasjoner.
Vi skal ta ABCD til A′B′C′D′. Første
trekk er ABCD → A′B′′C′′D′′ som tar
A→ A′.

Neste trekk er A′B′′C′′D′′ → A′B′′C′D′′′

som tar C′′ → C′ og holder A′ fiks. (Vi
må bytte B til C i konstruksjonen.)

Siste trekk er A′B′′C′D′′′ → A′B′C′D′

som tar B′′′ → B′ og D′′′ → D′ og
holder A′ og C′ fiks.

Definisjon 6. Et perspektivitet med senter O ∈ P2 er en bijeksjon
mellom to linjer, L og L′, i P2 som sender P ∈ L til LOP ∩ L′.

Setning 9. Et hvert perspektivitet kan utvides til en sentral kollineasjon.

Bevis. Vi skal lage en sentral kollineasjon T. La perspektivitetet ha
senter O og være mellom L1 og L2. Velg en akse L som går gjen-
nom L1 ∩ L2 og som ikke inneholder O. Velg et punkt P på L1 og la
T(P) = LOP ∩ L2. Vi har nå bestemt T og konstruksjonen i Figur 14

viser at for hver Q på L1 er T(Q) = LOQ ∩ L2.

Vi kan nå gi et syntetisk bevis for Setning 4, vel og merke hvis
vi godtar at en projektiv transformasjon er en sammensetning av
sentrale kollineasjoner. Sammenhengen mellom vår definisjon av
transformasjon og kollineasjoner ligger forbausende dypt og vi skal
se seinere at det handler om egenskaper ved de reele tall. Følgende
setning sier at sentrale kollineasjoner spiller samme rolle som speilin-
ger gjorde for isometrier av planet. Beviset er en konstruksjon som er
illustrert i Eksempel 7.

Setning 10. Hvis A, B, C, D og A′, B′, C′, D′ er to samlinger av 4 punk-
ter i generell posisjon i P2, kan man flytte firkanten ABCD til firkanten
A′B′C′D′ med tre sentrale kollineasjoner.

Konstruksjonen. Jeg benevner for beviset en sentral kollineasjon med
TO,L. Vi velger først en vilkårlig TO1,L1 med TO1,L1(A) = A′, så vi
har nå to firkanter med et felles hjørne, A′B′′C′′D′′ skal flyttes til
A′B′C′D′. Vi må tenke som en biljardspiller og foreta det neste trekk
slik at punktene ligger til rette for det siste trekket. Hvis vi tar B′′ til
B′ i trekk 2, må vi neste gang kunne holde A′ og B′ fiks, dvs at aksen
L3 må være LA′B′ . Vi må også projisere fra en O3 de nye punktene
C′′′ og D′′′ på C′ og D′. Dette får vi til med en perspektivitet mellom
LC′′′D′′′ og LC′D′ med senter O3 = LC′′′C′ ∩ LD′′′D′ . I følge beviset for
Setning 9 må vi sørge for at LC′′′D′′′ og LC′D′ møtes på LA′B′ .

For å forberede trekk 3 med trekk 2 markerer vi to hjelpepunkter
E′ = LA′B′ ∩ LC′D′ og E′′ = LA′B′′ ∩ LC′′D′′ . La O2 = LB′B′′ ∩ LE′E′′ . (Det
kunne hende at LB′B′′ = LE′E′′ , det skjer i Eksempel 7, bytt da B med
C eller D.) Senteret O2 bestemmer en perspektivitet fra LA′B′′ til LA′B′

som tar B′′ → B′ og E′′ → E′. Velg L2 til å være en linje gjennom A′

forskjellig fra LA′B′′ og LA′B′ . Da er TO2,L2 det andre trekket.
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Jeg påstår at vi er den ønskede situasjonen. Punktet E′ ligger per
definisjon på LC′D′ . Linjen LC′′D′′ er flyttet til en linje LC′′′D′′′ og siden
E′′ var på LC′′D′′ , må E′ være på LC′′′D′′′ , så LC′′′D′′′ ∩ LC′D′ = E′. Men
igjen per definisjon er E′ på LA′B′ og vi kan lage TO3,L3 som beskrevet
ovenfor.

Kjeglesnitt

I Geometriheftet 5.1 og 5.2 er kjeglesnittene definert som geomet-
riske steder og man utleder standard ligninger for de tre forskjellige
typene.

Figur 15: Ellipse fra [Dürer, 1525]. Den
ser ut som et egg! De lærde strides om
det skyldes en tankefeil hos Dürer eller
tegneproblemer med konstruksjonen.
De synes å være enig om at metoden,
to projeksjoner av kjeglen på to plan
for å gjengi kurven nøyaktig, var en
forgjenger for Monges metode fra ca
1765. Monges metode brukes i 3D CAD
programvare i dag. Jeg gjengir Monges
konstruksjon av ellipsen i Figur 18.

• Standardlikning for en ellipse (Figur 15) er

x2

a2 +
y2

b2 = 1 .

• Standardlikning for en hyperbel (Figur 16) er

x2

a2 −
y2

b2 = 1 .

Figur 16: Hyperbel fra [Dürer, 1525].

• Standardlikning for en parabel (Figur 17) er

y = kx2 .

Figur 17: Parabel fra [Dürer, 1525].

(Jeg har byttet x og y for parabelen i forhold til Geometriheftet.) Vi
skal først si litt mer om kjeglesnitt i R2 før vi ser på dem i P2.

La g(x, y) være en grad 2 polynom i to variabler. En kvadratisk
kurve C i R2 er mengden av (x, y) der g(x, y) = 0. En slik g(x, y)
ser ut som g(x, y) = ax2 + bxy + cy2 + dx + ey + f for passende
a, b, c, d, e, f ∈ R. Med uheldige valg av koeffisienter kan vi få såkalte
degenererte kvadratiske kurver. Det skjer når C er

• Tom, for eksempel g(x, y) = x2 + y2 + 1.

• Et punkt, for eksempel g(x, y) = x2 + y2.

• En (dobbel) linje, for eksempel g(x, y) = x2.

• To linjer, for eksempel g(x, y) = xy eller g(x, y) = x2 − x.

Vi skal vise at alle ikke-degenererte kvadratiske kurver er kjegle-
snitt ved å bruke en isometri av planet til å bringe g(x, y) over til
en av standard likningene. Se først på den ren kvadratiske delen av
g(x, y), q(x, y) = ax2 + bxy + cy2 og la A være den symmetriske
matrisen

A =

[
a 1

2 b
1
2 b c

]
.
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Vi regner ut at [
x y

]
A

[
x
y

]
=
[
q(x, y)

]
.

Siden A er symmetrisk vet vi fra lineær algebra at det fins en inverti-
bel ortogonal matrise P slik at

PAP−1 =

[
λ1 0
0 λ2

]

der λ1, λ2 er egenverdiene til A. La D være diagonal matrisen. Etter å
evt måtte bytte søylene i P kan vi anta at det P = 1, dvs at P svarer til
en rotasjon av planet. Vi foretar nå et koordinatskifte (x, y) → (x′, y′)
ved å la

98 Gaspard Monge. 

die Curve I', so ist diese die horizontale Projection des ge-
suchten l. 

T" ···········i· B·· .. ···· ................. . 

Fig. 40. 

70. Urn die Tangente in dem willkiirlich gewlthlten Punkte 
J' an die Curve l' zu ziehen, braucht man nul' den ersten Spur-
punkt del' in dem Pnnkte J an die Schnittcurve 1 gezogenen 

Figur 18: Konstruksjon av kjeglesnitt
med to plan fra Gaspard Monge,
Géometrie descriptive (1798). Tegningen
fra den tyske utgaven [Monge, 1900,
Fig. 40].

[
x′

y′

]
= P

[
x
y

]
.

Siden P er ortogonal er P−1 = Pt og vi får

q(x, y) =
[

x y
]

A

[
x
y

]
=
[

x y
]

PtDP

[
x
y

]
= (P

[
x
y

]
)tD(P

[
x
y

]
)

=
[

x′ y′
]

D

[
x′

y′

]
= λ1x′2 + λ2y′2 .

Det betyr at etter en rotasjon av planet kan vi anta at g(x, y) = λ1x2 + I Figur 18 må man forstå at det er
to ortogonale plan som snitter i lin-
jen X. Den vertikale P2 er tegnet
ovenfor X og den horisontale P1 er
tegnet under X. I rommet snitter pla-
net E en kjegle. Dette er projisert på
begge plan. Til å begynne med kan
det være hjelpsomt å tegne det slik,

men man forstår fort at det er lurere
å tegne som i Figur 18. Punktene A′′

og A′ er projeksjonene av kjeglens
toppunkt. Linjene ei er E ∩ Pi . Kurven
k er snittet av kjeglen med P1. Monge
benytter en “skar av hjelpeplan” gjen-
nom A og ortogonal med P1 til å tegne
projeksjonen l′ av kjeglesnittet på P1.
Punktene B′′, B og C er i et slikt hjelpe-
plan og man ser hvordan de brukes
til å konstruere J′ og K′ på l′. Se ellers
[Monge, 1900, Avsnittene 69–72] eller en
lærebok i deskriptiv geometri.

λ2y2 + d′x + e′y + f ′ der d′, e′, f ′ er resultatet av koordinatskiftet på
den lineære og konstante delen av det opprinnelige g(x, y).

Anta først at λ2 = 0. Da er λ1 6= 0. Hvis også e′ = 0 ville C være
gitt ved λ1x2 + d′x + f ′ = 0 i R2 som er enten tom, en linje eller to
parallelle linjer, dvs degenerert. Derfor kan vi anta e′ 6= 0 og får etter
å ha fullført kvadratet

1
λ1

g(x, y) = (x +
d′

2λ1
)2 − (− e′

λ1
)(y +

f ′

e′
− d2

4e′λ2
1
) .

Etter en translasjon er C gitt ved standard likningen for parabelen,
y− kx2 = 0 der k = − λ1

e′ .
Anta nå at både λ1, λ2 6= 0. Vi kan skrive om g til

g(x, y) = λ1(x +
d′

2λ1
)2 + λ2(y +

e′

2λ2
)2 − K

der K = − f ′ + d′2
4λ1

+ e′2
2λ2

. Etter en translasjon kan vi anta at

g(x, y) = λ1x2 + λ2y2 − K

Hvis K = 0 er C enten to linjer (λ1 og λ2 har forskjellige fortegn)
eller {(0, 0)} (λ1 og λ2 har samme fortegn), så vi kan anta K 6= 0. Da
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kan vi skrive g(x, y) = 0 som α1x2 + α2y2 = 1 med αi = λi/K. Hvis
α1, α2 < 0 er C tom. Hvis α1 og α2 har motsatt fortegn kan vi etter evt
å ha byttet x og y (en speiling) anta at α1 > 0. Vi får da likningen til
en hyperbel med a = 1/

√
α1, b = 1/

√
−α2. På tilsvarende måte får vi

likningen til ellipsen hvis α1, α2 > 0.

Albrecht Dürer

Merk at hvilken type kjeglesnitt vi får er bestemt av λ1λ2 = det A.
Hvis λ1λ2 = 0 får vi en parabel, hvis λ1λ2 < 0 får vi en hyperbel
og hvis λ1λ2 > 0 får vi en ellipse. Men −4 det A = b2 − 4ac som
er diskriminanten til annengradslikningen ax2 + bx + c = 0. Vi har
bevist følgende.

Setning 11. En ikke-degenerert kvadratisk kurve C gitt ved

g(x, y) = ax2 + bxy + cy2 + dx + ey + f = 0

er et kjeglesnitt. La D = b2 − 4ac. Hvis D = 0 er C en parabel, hvis D > 0
er C en hyperbel og hvis D < 0 er C en ellipse.

Vi flytter oss tilbake til P2. En kvadratisk form (i tre variabler) er
et homogent polynom av grad 2,

Q(x0, x1, x2) = ax2
0 + bx0x1 + cx2

1 + dx0x2 + ex1x2 + f x2
2

der a, . . . , f ∈ R. En kvadratisk kurve C i P2 er mengden av (x0 :
x1 : x2) der Q(x0, x1, x2) = 0 for en kvadratisk form Q. Merk at
dette har mening siden Q(λx0, λx1, λx2) = λ2Q(x0, x1, x2) = 0 ⇔
Q(x0, x1, x2) = 0. Vi sier C er degenerert hvis C er unionen av to lin-
jer eller er en (dobbel) linje (Q er produktet av to lineære polynomer)
eller C er ett punkt eller tom.

La R2 være standard embeddet i P2 som mengden der x2 6= 0.
Husk overgangen x = x0/x2, y = x1/x2. Når x2 6= 0 er

Gaspard Monge

Q(x0, x1, x2) = 0⇔ 1
x2

2
Q(x0, x1, x2) = 0⇔ Q(x, y, 1) = 0 .

Dvs at C ∩R2 er en kvadratisk kurve i R2 som vi nå vet er et kjegle-
snitt hvis den ikke er degenerert. Det er rett fram å se at betingelsene
for å være degenerert stemmer overens. Derfor kaller man også kvad-
ratiske kurver i P2 for kjeglesnitt.

Vi kan nå forklare fenomenet observert i Eksempel 4. Snittet mel-
lom C og L∞ er punktene der x2 = 0 og ax2

0 + bx0x1 + cx2
1 = 0. Som

over la D = b2 − 4ac.

Setning 12. En ikke-degenerert kvadratisk kurve C ⊂ P2 vil snitte linja
L∞ gitt ved x2 = 0

(i) 0 punkter hvis D < 0. Da er C ∩R2 en ellipse.

(ii) 1 punkt hvis D = 0. Da er C ∩R2 en parabel.
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(iii) 2 punkter hvis D > 0. Da er C ∩R2 en hyperbel.

Bevis. Hvis også x1 = 0 må x0 = 0 som er umulig, så vi kan anta at
punktene i snittet er på formen (x : 1 : 0) med ax2 + bx + c = 0. Men
da er D den vanlige diskriminanten til denne annengradsligningen
og resultatet om antall snittpunkter føger. Type kjeglesnitt får vi fra
Setning 11

Nå som vi vet at alle tre forskjellige kjeglesnitt i R2 blir lukkete
kurver i P2 ved å legge til punkter i uendelig, kan man spørre hva
som er nå forskjellen mellom dem. Svaret er, egentlig ingenting. De
er alle like etter en projektiv transformasjon9. 9 Vi er nå i stand til å forstå Figure 6

fra innledningen. Jeg gjengir den her.

Den viser konstruksjonen av en sentral
kollineasjon som tar sirkelen på ellip-
sen. Den har senter O og akse s og er
bestemt av at A′ 7→ A. Ellers er kon-
struksjonen som i Figur 14. Cremona
gir konstruksjonen av transformasjoner
fra sirkelen til hyperbler og parabler
også. Det gir en annen måte å se på
snittet med L∞. Se [Cremona, 1885, Art.
23].

Setning 13. Det fins en projektiv transformasjon som tar en vilkårlig ikke-
degenerert kvadratisk kurve i P2 til den gitt ved x2

0 + x2
1 − x2

2 = 0.

Merknad. Kurven x2
0 + x2

1 − x2
2 = 0 snitter ikke L∞ og er en sirkel om

origo i R2. Gitt to kjeglesnitt C og C′ i P2, hvis T tar C på sirkelen og
T′ tar C′ på sirkelen, vil T′−1 ◦ T ta C til C′. Setninger sier derfor at
gitt to kjeglesnitt C og C′ i P2 fins en transformasjon som tar C på C′.
En annen nyttig modell er x1x2 − x2

0 = 0 som er en parabel i R2.

Bevis. Gitt Q = ax2
0 + bx0x1 + cx2

1 + dx0x2 + ex1x2 + f x2
2 la

A =

 a 1
2 b 1

2 d
1
2 b c 1

2 e
1
2 d 1

2 e f


være den tilsvarende symmetriske matrisen. Vi kan finne en orto-
normal basis av egenvektorer for A i R3 og etter den tilsvarende
koordinatskifte kan vi anta at Q = λ0x2

0 + λ1x2
1 + λ2x2

2.
Hvis to av egenverdiene er 0, si λ1 = λ2 = 0, er kurven en (dobbel)

linje x2
0 = 0 og er degenerert. Hvis bare λ2 = 0 og λ0 og λ1 har

samme samme fortegn er kurven punktet (0 : 0 : 1) så den er igjen
degenerert. Hvis de to fortegnene er forskjellige er kurven unionen
av to linjer som er degenerert.

Hvis ingen av egenverdiene er 0 kan vi etter evt skalering, mul-
tiplikasjon med −1 og permutasjon av variablene anta at Q =

x2
0 + x2

1 + x2
2 eller Q = x2

0 + x2
1 − x2

2. Den første gir en tom kurve
og den andre er formen vi ønsket.

En linje er bestemt av to punkter – gitt to punkter kan vi løse
et ligningssystem og finne et utrykk for linja. Vi ønsker å gjøre det
samme for et kjeglesnitt, dvs finne uttrykket for et kjeglesnitt som
inneholder en gitt mengde punkter. Det generelle uttrykket for et
kjeglesnitt i P2, Q = ax2

0 + bx0x1 + cx2
1 + dx0x2 + ex1x2 + f x2

2 = 0,
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inneholder seks koeffisienter a, . . . , f . Hvis vi bestemmer at kjegle-
snittet skal gå gjennom et bestemt punkt, P = (p0 : p1 : p2), må

Eksempel 8. La oss finne kjeglesnittene
gjennom P1 = (1 : −1 : 1), P2 = (1 :
1 : 1), P3 = (−1 : 1 : 1) og P4 = (−1 :
−1 : 1). Alle fire punkter ligger på en
sirkel med senter i origo i R2. Vi regner
ut [X, P1, P2] = −2x0 + 2x2, [X, P3, P4] =
2x0 + 2x2, [X, P1, P4] = −2x1 − 2x2 og
[X, P2, P3] = −2x1 + 2x2. Etter å dele
med −2 er familien gitt ved

λ(x2
0 − x2

2)− µ(x2
1 − x2

2) = 0 .

Snittet med L∞ er enten ingen eller
to punkter avhengig av fortegnene til
λ og µ. I R2 får vi derfor en familie
av ellipser og hyperbler som flyter
kontinuerlig over i hverandre.

Vi setter t = µ/λ og tenker på (0 : 1)
som t = ∞. For t lik 0, 1 og ∞ vil
kjeglesnittene degenerer til to linjer.
Utenom disse verdier kan vi skrive
familien som

Ct :
x2

1− t
+

y2

1− 1
t
= 1 .

Vi bruker terminologien fra Geometri-
heftet 5.1 og 5.2.

Kurven C∞ er de to parallelle linjene
y = ±1. Når ∞ > t > 1 er Ct hyper-
belen med sentrum i origo, reel akse på

y-aksen med toppunkter (0,±
√

1− 1
t )

og asymptoter y = ± 1
t x. Når t går i

retningen fra ∞ til 1 vil toppunktene
gå fra vilkårlig nær (0,±1) mot (0, 0)
og asymptotene fra å være nesten
horisontale til y = ±x. Så “sprek-
ker"hyperbelen når t = 1 og blir til de
to linjene y = ±x.

På andre siden av t = 1, der 1 > t > 0
er Ct hyperbler med sentrum i origo,
reel akse på x-aksen med toppunkter
(±
√

1− t, 0) og asymptoter y = ± 1
t x.

Når t går mot 0 vil toppunktene gå
fra vilkårlig nær (0, 0) mot (0,±1) og
asymptotene fra å være nesten y = ±x
til vertikale. I t = 0 blir grensen for
hyperbelene x = ±1.

Når 0 > t > −1 er Ct ellipser med
sentrum i origo, den store aksen er på

y-aksen med toppunkter (0,±
√

1− 1
t )

og den lille aksen er på x-aksen med
endepunkter (±

√
1− t, 0). Toppunk-

tene går fra vilkårlig nær (0,±∞) til
(0,±

√
2), mens endepunktene på den

lille aksen går fra vilkårlig nær (±1, 0)
til (±

√
2, 0). Når t = −1 er C−1 en

sirkel. Når −1 > t > ∞ er Ct fortsatt el-
lipser, men nå er den store aksen langs
x-aksen. Ellipsen blir “flatere"helt til vi
er tilbake til linjene y = ±1.

Jeg håper Figurene 19 og 20 er illust-
rerende, men det hele burde animeres.

ap2
0 + bp0 p1 + cp2

1 + dp0 p2 + ep1 p2 + f p2
2 = 0 .

Det er én lineær likning i ukjente a, . . . , f . Hvis vi bestemmer at fem
punkter skal ligge på kjeglesnittet får vi fem lineære likninger i seks
variabler. Siden Q(x0, x1, x2) = 0 ⇔ λQ(x0, x1, x2) = 0 for λ 6= 0 vil
en endimensjonal løsningsmengde til dette likningssystem bestemme
C. Det kunne hende at rangen til systemet ikke var 5 hvis vi var uhel-
dig med valg av punkter, men det viser seg å være garantert hvis vi
velger punktene i generell posisjon. Man kan gjøre dette argumentet
stringent og dermed vise

Setning 14. Fem punkter i generell posisjon i P2 ligger på nøyaktig en
kvadratisk kurve.

Hvis de 5 punktene er (αi : βi : γi) for i = 1, . . . , 5 får vi et uttrykk
for Q slik. La

Q = det



x2
0 x0x1 x2

1 x0x2 x1x2 x2
2

α2
1 α1β1 β2

1 α1γ1 β1γ1 γ2
1

α2
2 α2β2 β2

2 α2γ2 β2γ2 γ2
2

α2
3 α3β3 β2

3 α3γ3 β3γ3 γ2
3

α2
4 α4β4 β2

4 α4γ4 β4γ4 γ2
4

α2
5 α5β5 β2

5 α5γ5 β5γ5 γ2
5


.

Dette er en kvadratisk form i x0, x1, x2 og hvis vi setter inn en av
punktene for x0, x1, x2 vil matrisen ha to like rader og derfor deter-
minant lik 0. Vi skal nå se på et mere skrittvis konstruksjon av et
kjeglesnitt gjennom fem punkter som vil være nyttig å ha senere.

Vi begynner med fire punkter P1, P2, P2, P4 i generell posisjon. Det
fins tre degenererte kvadratiske kurver gjennom disse fire punktene
nemlig LP1P2 ∪ LP3P4 , LP1P4 ∪ LP2P3 og LP1P3 ∪ LP2P4 . Ligningene til to
av dem, for eksempel de to første, når vi bruker klammenotasjonen
fra 1, er gitt som [X, P1, P2][X, P3, P4] = 0 hhv [X, P1, P4][X, P2, P3] = 0.
Nå lager vi en “familie"av kjeglesnitt gjennom de fire punktene ved å
definere for hver (λ : µ) ∈ P1 kurvene Cλ,µ gitt ved

Qλ,µ(x0, x1, x2) = λ[X, P1, P2][X, P3, P4] + µ[X, P1, P4][X, P2, P3] = 0 .
(2)

Fra definisjonen av Qλ,µ ser man at alle Cλ,µ inneholder P1, P2, P3 og
P4. Det er faktisk slik at alle kjeglesnitt gjennom de fire punktene er
i denne familien, dvs for hvert kjeglesnitt C som inneholder de fire
punktene, fins λ0, µ0 slik at C = Cλ0,µ0 . (Se Eksempel 8.) Vi trenger
ikke dette resultat, men vi kan nå bruke konstruksjonen til å finne
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kjeglesnittet som inneholder de fire punktene og et femte punkt P5.
For at Qλ,µ(P5) = 0, må

λ[P5, P1, P2][P5, P3, P4] + µ[P5, P1, P4][P5, P2, P3] = 0 .

Da må (λ : µ) = ([P5, P1, P4][P5, P2, P3] : −[P5, P1, P2][P5, P3, P4]) så

Q(x0, x1, x2) = [X, P1, P2][X, P3, P4][P5, P1, P4][P5, P2, P3]

− [X, P1, P4][X, P2, P3][P5, P1, P2][P5, P3, P4] = 0 (3)

er den ønskede ligning for kjeglesnittet gjennom P1, . . . , P5.

Figur 19: Kurvene Ct når t = ± 1
4 ,±4

tegnet med GeoGebra.

Figur 20: Kurvene Ct når t nær ∞ og 0
og t = −1 tegnet med GeoGebra.

Familien (2) av kjeglesnitt gjennom fire punkter er parametrisert
med P1 som er en linje, men i valget av et femte punkt kan vi velge
fra hele P2 (så lenge vi unngår de seks linjene gjennom par av de
første fire punktene). Dette synes å være motsigende, men poenget
er at to valg av femte punkt kan gi samme kjeglesnitt. Det er derfor
ofte bedre i praksis å velge parameterverdi i familien for å bestemme
kjeglesnittet.

Vi skal nå bevise Pascals teorem (Setning 4.8 i Geometriheftet) for
alle kjeglesnitt i P2. Se Figur 21. Setningen sier

Setning 15 (Pascals Teorem). La A, B, C, A′, B′, C′ være 6 forskjellige
punkter på et kjeglesnitt i P2. Da er skjæringspunktene X = LAB′ ∩ LA′B,
Y = LBC′ ∩ LB′C og Z = LCA′ ∩ LC′A kollineære.

Vi skal her gjennomføre et rent algebraisk bevis. Etter vi har inn-
ført kryssforholdet kommer et mere syntetisk bevis i neste avsnitt. Vi
trenger noen regneregler for klammene vi definerte i 1. Jeg har hittil
tillat meg å skrive [P, Q, R] for punkter i P2, men nå skal vi operere
med sum og skalar multiplikasjon av vektorer. Så for å være presis
formulerer jeg reglene med representerende vektorer i R3.

Setning 16. La P, Q, R, S, P′ ∈ P2 med representerende vektorer vP, vQ,
vR, vS, vP′ i R3. Da er

(i) [avP + a′vP′ , vQ, vR] = a[vP, vQ, vR] + a′[vP′ , vQ, vR] for skalarer
a, a′ ∈ R.

(ii)

[vP, vQ, vR] = [vQ, vR, vP] = [vR, vP, vQ]

= −[vQ, vP, vR] = −[vR, vQ, vP] = −[vP, vR, vQ]

(iii) [vP, vQ, vR] = vP · (vQ × vR) der · er prikkproduktet og × er
kryssproduktet.
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(iv)

(vP × vQ)× (vR × vS) = λ([vP, vR, vS]vQ − [vQ, vR, vS]vP)

= µ([vP, vQ, vS]vR − [vP, vQ, vR]vS)

for λ, µ in R.

Bevis. De første tre påstandene følger fra kjente egenskaper til de-
terminanten i lineær algebra. For å vise det siste kan vi vise at
[vP, vR, vS]vQ − [vQ, vR, vS]vP ligger på linjen som er snittet av pla-
net spent av vP, vQ og planet spent av vR, vS. Det er klart at den er i
planet spent av vP, vQ. For å være i planet spent av vR, vS må

[[vP, vR, vS]vQ − [vQ, vR, vS]vP, vR, vS] = 0 .

Men punkt (i) i setningen sier at

[[vP, vR, vS]vQ − [vQ, vR, vS]vP, vR, vS]

= [vP, vR, vS][vQ, vR, vS]− [vQ, vR, vS][vP, vR, vS]

som klart er 0.

Figur 21: Pascals teorem.

Bevis for Pascals teorem. Vi må vise at [X, Y, Z] = 0. Jeg tillater meg
her i beviset å (mis)bruke P for vP, ellers blir det for mye notasjon.
Hvis jeg skriver aP + bQ mener jeg punktet i P2 som er ekvivalens-
klassen til vektoren avP + bvQ. Vi har

X =(A× B′)× (A′ × B) = [A, B′, B]A′ − [A, B′, A′]B

Y =(B× C′)× (B′ × C) = [B, C′, C]B′ − [B, C′, B′]C

Z =(A× C′)× (A′ × C) = [A, A′, C]C′ − [C′, A′, C]A

fra Setning 16 (iv). Derfor er

[X, Y, Z] = [[A, B′, B]A′ − [A, B′, A′]B,

[B, C′, C]B′ − [B, C′, B′]C, [A, A′, C]C′ − [C′, A′, C]A] .

Nå kan vi bruke Setning 16 (i) og (ii) mange ganger og får et uttrykk
med 23 = 8 ledd. En utregning gir at etter all kansellering som skjer
mellom leddene gjenstår kun to,

[B, C′, C][A, A′, C][A, B′, B][B′, C′, A′]

− [B, C′, B′][C, A′, C′][A, B′, A′][C, A, B] .

Ved å sette

X = B, P1 = C′, P2 = C, P3 = A, P4 = B′, P5 = A′

og bruke likhetene i Setning 16 (ii), gjenkjenner vi dette som Q(B) fra
(3). Siden B selvfølgelig ligger på kjeglesnittet bestemt av de andre
fem punktene må [X, Y, Z] = Q(B) = 0.
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Merk at beviset faktisk sier at de seks punktene A, . . . , C′ ligger på
et kjeglesnitt hvis og bare hvis skjæringspunktene X, Y, Z ligger på en
linje. Denne “hvis” delen kan man også vise med Pascals teorem og
det at fem punkter bestemmer et kjeglesnitt. Vi gir et syntetisk bevis.

Setning 17. La A, B, C, A′, B′, C′ være seks punkter i generell posisjon
(en sekskant) i P2. La X = LAB′ ∩ LA′B, Y = LBC′ ∩ LB′C og Z =

LCA′ ∩ LC′A. Hvis X, Y, Z er kollineære ligger A, B, C, A′, B′, C′ på et
kjeglesnitt.

Bevis. Vi vet fra Setning 14 at punktene A, B, C, A′, B′ ligger på et
kjeglesnitt C. Vi må vise at C′ ligger også på C. La C′′ være skjæ-
ringspunktet mellom LAC′ og C. Pascals teorem sier at LBC′′ ∩ LB′C,
LAC′′ ∩ LA′C og X er kollineære. Men LAC′′ = LAC′ så LAC′′ ∩ LA′C =

Z. Det betyr at LBC′′ ∩ LB′C ligger på både LXZ og LB′C og må derfor
være Y. Derfor må C′′ ligge på både LAC′ og LBY = LBC′ og må være
lik C′.

Dette gir oss muligheten til å konstruere et kjeglesnitt fra fem punk-
ter ved hjelp av Pascals teorem. (Det er flere måter å konstruere
kjeglesnittet gjennom fem punkter uten å bruke Pascal. Blant and-
re fins metoder fra Pappos og Newton.) La A, B, C, A′, B′ være de gitt
fem punkter og C det entydige kjeglesnitt de ligger på. For hver linje
L gjennom A skal vi konstruere et punkt C′ som er C ∩ L. Når linjene
roterer rundt A får vi fylt ut hele C.

Figur 22: Konstruksjon av et kjeglesnitt
ved hjelp av Pascals teorem.

Trekk linjene LAB′ og LA′B og la X være skjæringspunktet mellom
dem. Trekk LA′C og la Y = LA′C ∩ L. Trekk LB′C og LXY la Z være
deres skjæringspunkt. Trekk til slutt LBZ og la C′ = LBZ ∩ L. Da sier
Setning 17 at C′ er et punkt på C. Se Figur 22.

Kryssforholdet

Vi skal fram til et tall, bestemt av fire punkter på en linje, som
er invariant (uendret) under projektive transformasjoner. Spesielt
vil de da være invariant etter en perspektivitet. Eksistensen av en
slik invariant er av grunnleggende betydning for teorien om det
projektive, men har også omfattende anvendelser.

Vi begynner med delingsforholdet innført i Geometriheftet 4.1.
Husk at hvis A, B, P er tre forskjellige kollineære punkter, sier vi at P
deler AB i forholdet

AP
PB

der AP er lengde med fortegn til linjestykket AP (definert samme
sted). Husk også at forholdet er negativt dersom P ligger utenfor
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linjestykket AB (deler AB utvendig) og positivt dersom P ligger
mellom A og B (deler AB innvendig).

For to punkter A og B i R2 kan linjen gjennom dem beskrives på
parameterform som

{A + t(B− A) : t ∈ R} .

Punktet A + t(B − A) = (1− t)A + tB ligger mellom A og B hvis
0 < t < 1 og utenfor linjestykket hvis t < 0 eller t > 1.

Setning 18. Hvis P på linjen lAB i R2 er gitt som P = (1− t0)A + t0B
med t0 6= 0, 1, så er

AP
PB

=
t0

1− t0
.

Bevis. Man ser at fortegnene stemmer så vi kan regne med absolutt-
verdier.

|AP
PB
| = d(A, P)

d(P, B)
=
‖A− A + t0(B− A)‖
‖A + t0(B− A)− B‖ = | t0

1− t0
| .

Kryssforholdet ble ofte kallt dobbeltforholdet (og tyskerne gjør det
ennå) pga denne definisjonen for nå fire punkter på en linje

Definisjon 7. Gitt 4 punkter A, B, C, D på en linje i R2. Da kalles
dobbeltforholdet

(A, B; C, D) =

CA
AD
CB
BD

=

AC
CB
AD
DB

=
AC
AD
· BD

BC

kryssforholdet mellom (A, B) og (C, D).

Vi sier ofte kryssforholdet mellom fire punkter på en linje, men
rekkefølgen spiller en rolle. Vi kan bruke Setnig 18. Hvis C = (1−
t0)A + t0B og D = (1− t1)A + t1B så er

(A, B; C, D) =
t0

1− t0
· 1− t1

t1
. (4)

Vi skal nå utvide dette til P2. Her har vi også en parameter fram-
stilling av linjen gjennom A, B ∈ P2 gitt i Setning 1:

LAB = {[λvA + µvB] : (λ : µ) ∈ P1}

for representerende vektorer vA, vB ∈ R3. Hvis A = (a0, a1), B =

(b0, b1) ∈ R2, der vi tar standard embeddingen av R2 i P2, har vi
representanter vA = (a0, a1, 1) og vB = (b0, b1, 1). Et punkt på linjen
er da [(λa0 + µb0, λa1 + µb1, λ + µ)]. Hvis det skal også være i R2 må
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λ + µ 6= 0. La t = µ
λ+µ slik at 1− t = λ

λ+µ . Vi kan da skrive punktet
som

((1− t)a0 + tb0 : (1− t)a1 + tb1 : 1) = (1− t)A + tB .

Vi har fått parameter formen brukt i Setning 18. Derfor er følgende
definisjon den naturlige utvidelsen av kryssforholdet slik uttrykt i (4)
til punkter i P2.

Definisjon 8. Gitt 4 parvis disjunkte punkter A, B, C, D på en linje i
P2, skriv C = [pvA + qvB], D = [rvA + svB] med representanter vA og
vB for A og B. Da er

(A, B; C, D) =
qr
ps

kryssforholdet mellom (A, B) og (C, D).

Eksempel 9. Regn ut kryssforholdet
(A, B; C, D) når A = (3 : 4 : −2),
B = (3 : 1 : 1), C = (0 : −1 : 1) og
D = (12 : 5 : 3). For å bruke Definisjon
8 må vi finne p, q, r og s, dvs løse 3 3

4 1
−2 1

 [p r
q s

]
=

 0 12
−1 5
1 3

 .

Vi gjør det og finner

p = − 1
3

, q =
1
3

, r =
1
3

, s =
11
3

.

Derfor er

(A, B; C, D) = − 1
11

.

Vi skal se hva jeg synes er en raskere
metode i Eksempel 11.

Vi må sjekke at dette er uavhengig av valgte representanter. La
v′A = λ1vA, v′B = λ2vB. I definisjonen har vi representert C med
vC = pvA + qvB så la v′C = λ3vC og tilsvarende v′D = λ4vD. I denne
presentasjon har vi

C = [
λ3 p
λ1

v′A +
λ3q
λ2

v′B] D = [
λ4r
λ1

v′A +
λ4s
λ2

v′B] .

Oppskriften i definisjonen sier at

(A, B; C, D) =

λ3q
λ2
· λ4r

λ1
λ3 p
λ1
· λ4s

λ2

=
qr
ps

så definisjonen er uavhengig av valg av representanter.
Den fundamentale observasjonen her er at kryssforholdet er bevart

under en projektiv transformasjon, dvs hvis T er en projektiv transfor-
masjon så er

(A, B; C, D) = (T(A), T(B); T(C), T(D)) .

Dette fordi en slik T svarer til en lineær operator på R3, så hvis C =

[pvA + qvB] vil T(C) = [pT(vA) + qT(vB)] og tilsvarende for D. Siden
vi vet at en perspektivitet kan utvides til en projektiv transformasjon
(Setning 9) får vi spesielt at kryssforholdet er bevart under perspektivitet.
Vi skal utnytte dette igjen og igjen i bevis og anvendelser.

For å regne med kryssforholdet er det ofte bedre å identifisere
linjen via en projektiv transformasjon med P1, som vi igjen tenker på
som R ∪ {∞} via x 7→ (x : 1) og ∞ = (1 : 0). Vi kan f.eks. legge P1

inn i P2 som x1 = 0. Anta først at de fire punktene er a, b, c, d ∈ R.
De avbildes på A = (a : 0 : 1), B = (b : 0 : 1), C = (c : 0 : 1) og
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D = (d : 0 : 1). Vi regner ut at

C = [
(b− c)
(b− a)

(a, 0, 1) +
(c− a)
(b− a)

(b, 0, 1)]

D = [
(b− d)
(b− a)

(a, 0, 1) +
(d− a)
(b− a)

(b, 0, 1)] .

Kryssforholdet er
Eksempel 10.

(0, 1;
1
2

, ∞) =
( 1

2 − 0)(1−∞)

(1− 1
2 )(∞− 0)

=
1
2 · −∞

1
2 ·∞

= −1 .

(A, B; C, D) =

(c− a)
(b− a)

(b− d)
(b− a)

(b− c)
(b− a)

(d− a)
(b− a)

=
(c− a)(b− d)
(b− c)(d− a)

.

Hvis et av punktene er ∞ har brøken fortsatt mening hvis vi forkor-
ter ∞

∞ = 1 og man kan sjekke at det stemmer med definisjonen.

Setning 19. Kryssforholdet for punkter på P1 = R∪ {∞} er

(a, b; c, d) =
(c− a)(b− d)
(b− c)(d− a)

med konvensjonen ∞
∞ = 1 og −∞

∞ = −1.

Eksempel 11. Vi gjør Eksempel 9 en
gang til ved å projisere punktene på
linjen x1 = 0 fra punktet (0 : 1 : 0). Alle
punktene er i standard embeddingen av
R2 og har koordinater A = (− 3

2 ,−2),
B = (3, 1), C = (0,−1) og D = (4, 5

3 ).
Linjen x1 = 0 er x-aksen og projeksjon
fra (0 : 1 : 0) tar (x, y) 7→ (x, 0). Setning
19 gir

(A, B; C, D) =
(0 + 3

2 )(3− 4)

(3− 0)(4 + 3
2 )

= − 1
11

.

Merknad. Vi har antatt at punktene er forskjellige, men vi ser av
Setning 19 at kryssforholdet fortsatt har mening hvis to av punktene
faller sammen. Vi får da de tre spesielle verdiene 0, 1, ∞:

(A, A; C, D) = (A, B; C, C) = 1

(A, B; A, D) = (A, B; C, B) = 0

(A, B; C, A) = (A, B; B, D) = ∞ .

(5)

Gitt 3 punkter på en linje og et bestemt kryssforhold, vil det be-
stemme hvor det fjerde punktet må ligge.

Setning 20. Hvis A, B, C, X, Y er punkter på en linje i P2 og (A, B; C, X) =

(A, B; C, Y) da er X = Y.

Bevis. Vi regner ut

(c− a)(b− x)
(b− c)(x− a)

=
(c− a)(b− y)
(b− c)(y− a)

=⇒ (b− x)(y− a) = (b− y)(x− a)

=⇒ (b− a)(y− x) = 0 .

Noen forhold synes å være bedre enn andre, f.eks. det gylne snitt
for tre punkter på en linje. Hvis vi har to par av punkter på en linje,
A, B og C, D, kan vi spørre når deler C linjestykket AB innvendig
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i samme forhold som D deler AB utvendig. To slike par kalles da
harmonisk konjugerte. Hvis vi passer på fortegn får vi en likning

AC
CB

= −AD
DB

. (6)

Fra Definisjon 7 av kryssforholdet er dette hvis og bare hvis

(A, B; C, D) = −1

som vi nå bruker som definisjon for punkter i P2.

Definisjon 9. To par av punkter (A, B) og (C, D) i P2 er harmonisk
konjugerte hvis (A, B; C, D) = −1.

Merknad. Det følger direkte fra (6), men kan også lett regnes ut fra
definisjonen at to par av punkter (A, B) og (C, D) er harmonisk kon-
jugerte hvis og bare hvis (A, B; C, D) = (B, A; C, D).

Harmonisk konjugerte punkter spilte en stor rolle i utviklingen av
syntetisk projektiv geometri. De er relatert til fire punkter i generell
posisjon, en firkant i P2 som vi har sett bestemmer projektive trans-
formasjoner. Sammenhengen med firkanter er følgende. (Se Figur
23.)

Setning 21. La P, Q, R, S være i generell posisjon, en firkant, i P2. La LPQ,
LQR, LRS, LSP være kantene og LPR, LQS diagonalene i firkanten. Hvis
A = LPQ ∩ LRS og B = LQR ∩ LSP er skjæringspunktene mellom kantene
la C = LPR ∩ LAB og D = LQS ∩ LAB være skjæringspunktene mellom
L = LAB og diagonalene. Da er (A, B) og (C, D) harmonisk konjugerte.

Figur 23: Harmonisk konjugerte og
firkanter i P2.

Bevis. La X = LPR ∩ LQS være skjæringspunktet mellom diagonalene.
Vi bruker først perspektivitetet mellom LQS og L med senter P. Da er
Q, S, X, D i perspektiv med A, B, C, D. Nå ser vi på perspektivitetet
mellom LQS og L med senter R. Her er A, B, C, D i perspektiv med
S, Q, X, D. Det følger at (A, B; C, D) = (B, A; C, D) som fra merkna-
den ovenfor viser setningen.

Merk at setningen forteller oss, gitt A, B, C, hvordan vi kan kon-
struere D slik at (A, B; C, D) = −1. Velg en vilkårlig P ikke på L og
en vilkårlig R på LPC. La Q = LPA ∩ LBR og S = LPB ∩ LAR. Da er
D = LQS ∩ L.

Ved hjelp av kryssforholdet kan vi gi et koordinatfritt bevis for
Desargues teorem. Vi bruker notasjonen

(A, B; C, D)
O
= (A′, B′; C,′ D′)

hvis likheten skyldes et perspektivitet med senter O.
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Setning 22 (Desargues teorem). Hvis to trekanter 4ABC og 4A′B′C′

er i perspektiv i P2 og X = LAB ∩ LA′B′ , Y = LAC ∩ LA′C′ og Z =

LBC ∩ LB′C′ , da vil X, Y og Z være kollineære.

Bevis. La O være senteret for perspektivet. La S = LBC ∩ LXY og
S′ = LB′C′ ∩ LXY. Vi må vise at S = S′ for da må Z = LBC ∩ LB′C′ = S
og dermed ligge på LXY.

Vi har LOB = LOB′ = LBB′ . La P = LXY ∩ LBB′ , Q = LAC ∩ LBB′ og
R = LA′C′ ∩ LBB′ . Ved å bruke prespektiv får vi

(X, Y; P, S) B
= (A, Y; Q, C) O

= (A′, Y; R, C′) B′
= (X, Y; P, S′) .

Setning 20 gir S = S′.

Projektiv geometri og spesielt kryssforholdet har utstrakt bruk i
datasyn og robotikk fordi det hjelper oss i forsøk på å gjenskape den
tredimensjonale virkeligheten fra et todimensjonalt bilde. Jeg tar med
noen enkle eksempler og håper de i hvert fall antyder bruken.

Eksempel 12. Vi begynner med hva synes å være en standard opp-
gave i feltet. Du har en bok og et bilde av boken på et bord foran
deg. Boken er lagt kant i kant med bordet som som i Figur 24. Finn
lengden på bordkantene.

Figur 24: Situasjonen i Eksempel 12.

I bildet kan man tegne forsvinningspunktene til de to par av pa-
rallelle bordkanter. Langs linjen gjennom en av kantene markerer jeg
fire punkter p, q, r, som i tegningen. Punktet s er forsvinningspunktet.
Nå kan jeg måle avstanden mellom dem med en linjal. Kryssforhol-
det er invariant under perspektivitet så hvis de tilsvarenede punkter i
virkeligheten er P, Q, R, ∞ så er

(p, q; r, s) =
(r− p)(q− s)
(q− r)(s− p)

= (P, Q; R, ∞) = − (R− P)
(Q− R)

.

Avstandene som inngår i (p, q; r, s) kjenner vi fra måling så vi kjenner
(p, q; r, s). Vi kjenner også Q− P fordi vi har boken foran oss og kan
måle den. Vi vil vite x = R− P og har nå en ligning

(p, q; r, s) =
x

x− (Q− P)

så

x =
(Q− P)(p, q; r, s)
(p, q; r, s)− 1

.

Nå kan man bruke den samme teknikken til å finne den andre kant-
lengden.

Eksempel 13. Er vinduene i Niels Treschows hus fordelt med likt
mellomrom? Man skulle tro det, men vi kan sjekke ved hjelp av et
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bilde (se under). Fire punkter fordelt jevnt på en linje svarer til et be-
stemt kryssforhold som vi kan regne ut med f.eks. punktene 0, 1, 2, 3
på R. Vi får

(0, 1; 2, 3) =
(2− 0)(1− 3)
(1− 2)(3− 0)

=
4
3

.

Nå vil lengdene på bildet variere med forstørring og forminsking,
men kryssforholdet blir den samme. På det opprinnelig bildet på
mitt nettbrett målte jeg i cm, AB = 0, 7, BC = 0, 9 og CD = 1, 1.
Kryssforholdet er da

(A, B; C, D) =
AC
AD
· BD

BC
=

1, 6
2, 7
· 2, 0

0, 9
=

3, 2
2, 43

≈ 3, 2
2, 4

=
4
3

.

Dessverre kan vi alilkevel ikke være sikker. Vi kan få 4/3 som kryss-
forhold på mange måter. For eksempel kunne det vært slik at vin-
duene i virkelighet var fordelt på tallinjen som 0, x, 2x, 3x – denne
fordelingen gir også kryssforholdet 4/3.

Eksempel 14. Vi kan måle høyde fra bilder. For eksempel hadde vi
kjent høyden til en av søylene i fasaden til 1. etasjen i HF bygningen
kunne vi slått fast høyden til menneskene i bilkdet. Vi trenger bare et
referanse objekt som står på det samme planet som personen og som
vi kjenner høyden til, se Figur 25.

Figur 25: Å finne høyde fra et bilde.

La HR være høyden til referanseobjektet som vi kjenner og HP

høyden til personen som vi ønsker å vite. Vi får for punktene markert
i tegningen:

(b, ∞; t, r) =
t− b
r− b

=
HP
HR

.

Avstandene t − b og r − b kan vi måle på bildet og HR er kjent så
ligningen gir HP.
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Kryssforhold og kjeglesnitt

Det er tett sammenheng mellom kryssforholdet og kjeglesnitt.
Den er enkel å presentere med den algebraen vi allerede har beskre-
vet her, men jeg velger først en mere geometrisk fremstilling.

Vi kan definere kryssforholdet for linjer gjennom et punkt, en
pensel.

Definisjon 10. La fire linjer L1, L2, L3, L4 gå gjennom et felles punkt
O. La L være en vilkårlig linje forskjellig fra disse fire som ikke inne-
holder O. Kryssforholdet for linjene er

(L1, L2; L3, L4) := (L1 ∩ L, L2 ∩ L; L3 ∩ L, L4 ∩ L) .

Dette er veldefinert fordi de tilsvarende skjæringspunktene med en
annen linje vil være i perspektiv til de i definisjonen.

Nå flytter vi tilbake til R2, faktisk E2 fordi vi skal snakke om vink-
ler og areal. La l og l′ være to forskjellige linjer i R2 som treffes i et
punkt O. Vi gir hver linje en retning (kalt orientering i Geometrihefte
4.1) slik at vi har en entydig vinkel ∠l l′ mellom dem. Nemlig vi kan
velge punkter P på l og P′ på l′ slik at OP og O′P′ er positive og sette

∠l l′ til å være vinkelen mellom stedvektorene
−→
OP og

−−→
O′P′. Nå gir vi

vinkelen et fortegn. Hvis rotasjonen i O som bringer l til l′ er i positiv
omdreiningsretning sier vi at ∠l l′ er positiv og selvfølgelig negativ i
motsatt fall. Husk at sin(−α) = − sin(α), så sin(∠l l′) = − sin(∠l′ l).
Nå vil fortegnet til sin(∠l l′) avhenge av retningene vi har valgt, men
man kan (bør) sjekke at for tre linjer gjennom O er

sin(∠l1l3)
sin(∠l3l2)

uavhengig av retningen man velger for l3. For fire linjer gjennom O er

sin(∠l1l3)
sin(∠l1l4)

· sin(∠l2l4)
sin(∠l2l3)

helt uavhengig av valg av retning for linjene.

Setning 23. For en pensel av fire linjer l1, l2, l3, l4 gjennom et punkt O i R2

er

(l1, l2; l3, l4) =
sin(∠l1l3)
sin(∠l1l4)

· sin(∠l2l4)
sin(∠l2l3)

.

Bevis. La l være en linje om ikke inneholder O og som skjærer
l1, l2, l3, l4 i fire punkter A, B, C, D. Per definisjon er (l1, l2; l3, l4) =

(A, B; C, D) så vi trenger å vise at

sin(∠AOC)
sin(∠AOD)

· sin(∠BOD)

sin(∠BOC)
=

AC
AD
· BD

BC
.



det projektive plan 30

Merk at fortegnene stemmer så vi kan regne med absoluttverdier. Vi
regner ut arealet til fire trekanter på to måter, en med arealsetningen.
La h være høyden fra O til l. For en gang skyld skriver vi AB for
d(A, B).

Figur 26: Kryssforhold og sinus via
arealbetraktninger.

4AOC :
1
2
· h · AC =

1
2
·OA ·OC · sin(∠AOC)

4AOD :
1
2
· h · AD =

1
2
·OA ·OD · sin(∠AOD)

4BOC :
1
2
· h · BC =

1
2
·OB ·OC · sin(∠BOC)

4BOD :
1
2
· h · BD =

1
2
·OB ·OD · sin(∠BOD)

Se Figur 26. Resultatet følger ved innsetting og forkortning.

La C være en sirkel i R2. Her gjelder setningen om periferivinkler,
Setning 4.6 i Geometriheftet, som sier

Setning 24. I en sirkel er en sentralvinkel dobbelt så stor som en periferi-
vinkel som spenner over samme bue. Spesielt er periferivinkler som spenner
over samme bue like store.

Fra den får vi

Setning 25. La A, B, C, D, O, O′ være seks forskjellige punkter på en sirkel.
Da er

(lOA, lOB; lOC, lOD) = (lO′A, lO′B; lO′C, lO′D) .

Bevis. Dette følger nå direkte fra Setningene 23 og 24.

Enhetsirkelen i R2 er den kvadratiske kurven x2
0 + x2

1 − x2
2 = 0 i

P2. Vi vet fra Setning 13 at det fins en projektiv transformasjon fra
et hvert kjeglesnitt til denne kurven. Siden kryssforholdet bevares av
projektive transformasjoner får vi følgende korollar.

Setning 26. La A, B, C, D, O, O′ være seks forskjellige punkter på et kjegle-
snitt i P2. Da er

(LOA, LOB; LOC, LOD) = (LO′A, LO′B; LO′C, LO′D) .

Dette sier at kryssforholdet er uavhengig av valg av O og gjør det
mulig å definere et kryssforhold for fire punkter på et kjeglesnitt.

Figur 27: Kryssforhold på et kjeglesnitt,
(A, B; C, D)C = (A′, B′; C′, D′).

Definisjon 11. La A, B, C, D være fire punkter på et kjeglesnitt C i P2.
La O være et punkt forskjellig fra disse på C. Kryssforholdet for de
fire punktene mht til C er

(A, B; C, D)C := (LOA, LOB; LOC, LOD) .
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Vi gir et koordinatfritt bevis for Pascals teorem.

Setning 27 (Pascals Teorem). La A, B, C, A′, B′, C′ være seks forskjellige
punkter på et kjeglesnitt i P2. Da er skjæringspunktene X = LAB′ ∩ LA′B,
Y = LBC′ ∩ LB′C og Z = LCA′ ∩ LC′A kollineære.

Bevis. La C være kjeglesnittet. Vi introduserer to nye punkter P =

LAC′ ∩ LB′C og Q = LAB′ ∩ LA′C. Da er

Figur 28: Situasjonen i beviset for
Setning 28.

(C, B′; P, Y) C′
= (C, B′; A, B)C

A′
= (Q, B′; A, X)

Z
= (C, B′; P, LXZ ∩ LB′C) .

Fra Setning 20 får vi Y = LXZ ∩ LB′C og derfor er Y på linjen gjennom
X og Z.

Eksempel 15. La oss få ellipsen

x2

a2 +
y2

b2 = 1

beskrevet på denne måten. Jeg velger
de fire punktene til å være A = (−a, 0),
B = (a, 0), C = (0,−b) og D = (0, b).
Jeg ser på penselen gjennom D som
består av LDA, LDB, LDC og tangent-
linjen til ellipsen i D, som er linjen
y = b. Jeg kan regne ut kryssforholdet
ved å ta snittet med x-aksen. Dette gir
punktene (−a, 0), (a, 0), (0, 0), ∞. Man
regner ut eller gjenkjenner dette som et
harmonisk konjugert par, dvs at kryss-
forholdet vi bruker er −1. Vi har fått
ellipsen til å være det geometriske ste-
det av punkter O for hvilket A, B, C, D
bestemmer en pensel med kryssforhold
−1.

Med denne beskrivelsen vil jeg gjerne
ha tilbake ligningen til ellipsen. La
O = (x, y). Jeg regner ut kryssforholdet
for penselen gjennom O ved igjen å
snitte med x-aksen. Punktene A og B
ligger der allerede så jeg trenger

C′ = LOC ∩ {y = 0} = (
bx

b + y
, 0)

D′ = LOD ∩ {y = 0} = (
bx

b− y
, 0)

Betingelsen A, B; C′, D′) = −1 blir

(
bx

b + y
− (−a))(a− bx

b− y
)

(a− bx
b + y

)(
bx

b− y
− (−a))

= −1 .

Etter litt regning får vi tilbake uttrykket
for ellipsen.

Vi kan bruke de samme ideene til å vise den sterke forbindelsen
mellom kryssforhold og kjeglesnitt. Fire punkter A, B, C, D bestem-
mer for de fleste punkter O en pensel med fire linjer, de fire linjene
gjennom O og et av de fire punktene. Hvis de fire punktene er i ge-
nerell posisjon, gjelder dette for alle O som ikke ligger på de seks
linjene gjennom to av punktene. Men hvis vi krever at A, B, C, D skal
bestemme en pensel gjennom O med et gitt kryssforhold, dvs at vi kre-
ver av O at (LOA, LOB; LOC, LOD) = r for en gitt r, har det mening
for alle punkter. Nemlig hvis O ligger på en av linjene gjennom to
av punktene kan vi bruke (5). Hvis O er et av punktene A, B, C, D,
si D, sier vi at kravet er trivielt oppfylt fordi vi kan velge som pen-
sel LDA, LDB, LDC, L der L er den entydige linjen gjennom D slik at
(LDA, LDB; LDC, L) = r. Med disse konvensjonene har vi

Setning 28. La A, B, C, D være fire ordnete punkter i generell posisjon i
P2. Det geometriske stedet av punkter O for hvilket A, B, C, D bestemmer
en pensel med et gitt kryssforhold er et kjeglesnitt gjennom de gitte punktene

Bevis. La S være det geometriske stedet og O ∈ S . Da går det et
entydig kjeglesnitt C gjennom A, B, C, D, O. Vi må vise at alle andre
punkter O′ i S er på C. Vi skal bruke Setning 17.

La X = LAD ∩ LOB, Y = LCD ∩ LO′B og Z = LO′A ∩ LOC. Vi må vise
at X, Y, Z ligger på en linje. La P = LAO′ ∩ LCD og Q = LAD ∩ LOC. Se
Figur 28. Da er

(P, Y; C, D) = (LO′A, LO′B; LO′C, LO′D) = r

og

r = (LOA, LOB; LOC, LOD) = (A, X; Q, D)
Z
= (P, LXZ ∩ LCD; C, D) .

Fra Setning 20 får vi Y = LXZ ∩ LB′C og derfor er Y på linjen gjennom
X og Z.
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Husk at vi har beskrevet en familie av kjeglesnitt gjennom fire Setning 28 var – er – av stor betydning
for utviklingen av den ikke-euklidske
geometri. Husk at kjeglesnitt er geomet-
riske steder bestemt av avstander til
en linje og et punkt slik som i Defi-
nisjon 5.1 i Geometriheftet. Nå har vi
dem som geometriske steder bestemt
av kryssforholdet, en ren projektiv
invariant. Sammenhengen leder til
en definisjon av avstand som bruker
kryssforhold og et bestemt kjeglesnitt
og som gjelder i alle tre geometrier;
euklidsk, elliptisk og hyperbolsk. Dette
ble utviklet av Arthur Cayley (1821 -
1895) og Felix Klein (1849 - 1925).

punkter – se ligning (2). Med å gi punktene nye navn

A = P1, B = P3, C = P2, D = P4

får vi familien av kjeglesnitt gjennom A, B, C, D parametisert med
(λ : µ) ∈ P1 slik:

λ[X, A, C][X, B, D] + µ[X, A, D][X, B, C] = 0 .

Vi kan bruke t ∈ R ∪ {∞} = P1 som paramter ved å la t := − µ
λ når

λ 6= 0 og la ∞ = (0 : 1). Da blir familien.

[X, A, C][X, B, D]− t[X, A, D][X, B, C] = 0 .

Hvis vi setter X lik et femte punkt O, så er parameteren t bestemt
som det skal siden fem punkter bestemmer et kjeglesnitt. Kall dette
kjeglesnittet for C. Vi har denne verdien for t gitt som

t =
[O, A, C][O, B, D]

[O, A, D][O, B, C]
. (7)

La oss se nærmere på denne brøken. Merk først at den har mening
for punkter i P2, dvs den er uavhengig av de representantene vi
velger for å regne ut determinantene.

Felix Klein

Projiser A, B, C, D fra O på en transversal linje L. Vi får da fire
punkter A′, B′, C′, D′ på L og per definisjon er (A, B; C, D)C =

(A′, B′; C′, D′). La som vanlig vA osv være representanter i R3 for
punktene i P2. Vi har

C′ = LA′B′ ∩ LOC = [(vA′ × vB′)× (vO × vC)] .

Fra Setning 16 har vi en representant for C′ gitt ved

vC′ = [vA′ , vO, vC]vB′ − [vB′ , vO, vC]vA′

= [vO, vB′ , vC]vA′ − [vO, vA′ , vC]vB′

Nå er vA′ = αvA + γvO for skalarer α, γ siden O, A, A′ er på en linje i
P2. Derfor er

[vO, vA′ , vC] = [vO, αvA + γvO, vC] = α[vO, vA, vC]

og tilsvarende [vO, vB′ , vC] = β[vO, vB, vC] for en β ∈ R. Det medfører
at

vC′ = β[vO, vB, vC]vA′ − α[vO, vA, vC]vB′ .

Samme regning gir

vD′ = β[vO, vB, vD]vA′ − α[vO, vA, vD]vB′
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så per Definisjon 8 er

(A′, B′; C′, D′) =
−α[vO, vA, vC] · β[vO, vB, vD]

−β[vO, vB, vC] · α[vO, vA, vD]
=

[O, A, C][O, B, D]

[O, A, D][O, B, C]
.

Vi konkluderer fra (7) med at t = (A, B; C, D)C , dvs parameteren
t i familien av kjeglesnitt gjennom A, B, C, D er lik kryssforholdet
(A, B; C, D)C når C er kjeglesnittet vi får for den bestemte verdien av
t!

Vi har bevist følgende teorem.

Setning 29. Hvis A, B, C, D er fire punkter i generell posisjon i P2, la
familien av kjeglesnitt gjennom dem være gittt ved

[X, A, C][X, B, D]− t[X, A, D][X, B, C] = 0

der t ∈ R∪ {∞} = P1. La Ct være kjeglesnittet for hver t verdi. Da er

t = (A, B; C, D)Ct .
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