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Innledning

Figur 1: Fra Albrecht Dürer. Underwey-
sung der Messung mit dem Zirckel und
Richtscheyt, 1525.

Projektiv geometri vokste ut av geometrien bak det vi i dag
kaller perspektivtegning. Renessansens kunstnere ønsket å repre-
sentere den tredimensjonale virkeligheten troverdig på et todimen-
sjonalt lerret. Teknikken er lineært perspektiv, som er illustrert med
et tresnitt av Dürer i figur 1. Man tenker seg at stråler fra kunst-
nerens øye treffer objektet som skal avbildes. Der strålene treffer
lerretet blir objektet tegnet. I praksis er det heller snakk om kjegler
enn stråler. Legg merke til to hjelpemidler i tresnittet til Dürer, en
glassplate å male på og en innretning som sikrer at tegneren holder
øyet i ro på samme sted i rommet. I matematisk språk ville vi si at
man gjør en lineær projeksjon av det tredimensjonale objekt (mannen
i stolen) på et todimensjonalt plan (glassplaten) fra et fiksert punkt
(øye). For maleren er perspektiv et viktig for-

tellergrep, jf. valg av forsvinningspunkt
i Da Vincis Nattverden eller Rafaels Sko-
len i Athen. Det kommer tydelig frem 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 his-
torie, håper jeg leseren vil i denne
teksten oppdage hvordan projektiv
geometri gir oss mange måter å fortelle
den på.

Slik beskrevet forutsetter dette at objektet som skal gjengis er
tilstede, men 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 underliggende
geometriske fenomenene i lineær perspektiv. Blant dem man fort
observerer er

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
vinkler og avstander er endret.

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

• Linjer i eller parallelle til planet, som ikke er parallelle med
horisonten, blir projisert på linjer som treffer horisontlinjen i
et forsvinningspunkt. Parallelle linjer forsvinner i samme punkt
på horisonten.

• Linjer parallelle til horisonten og parallelle linjer vinkelrett på
horisontlinjen forblir parallelle på lerretet.

Disse enkle observasjoner er tilstrekkelig til å tegne realistiske bil-
der av hus, togskinner, saler, landskap eller lignende. Omvendt er
de nyttige i analysen av virkeligheten ut fra et kamerabilde, se figur
2. Dessverre er ikke perspektivtegning et tema i denne boken, men
det kan lønne seg som en oppvarming å tenke ut hvordan man kan
tegne et sjakkbrett slik at alle kvadratene fremstilles som like store i
perspektiv. Et hint finner man i figur 3.

Projektiv geometri, litt forenklet, begynner med ideen om at
horisontlinjen er projeksjonen av noe i det uendelig og at vi derfor
burde inkluderer dette uendelig fjerne i vår geometri. En utvidelse
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Figur 2: Et bilde av HF fakultetet på
Blindern.

av linjer og plan med punkter i det uendelig gir en ramme for å
finne ut hva som er invariant, uforandret, under projeksjoner.

Figur 3: Utsnitt av en av Leonardo da
Vincis notatbøker, Ms A, 41r, ca 1490.

Et nytt sentralt resultat i denne nye geometrien er Desargues’
teorem. Det ble formulert og bevist av Desargues ca 1640, men
varianter synes å være kjent for tegnere under renessansen i Italia.
Vi sier at to figurer F og F0 i planet er i perspektiv hvis det finnes en
bijeksjon j : F ! F0 og et punkt O slik at x 2 F og j(x) 2 F0 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 4A0B0C0 er
i perspektiv og X = LAB \ LA0B0 , Y = LAC \ LA0C0 og Z = LBC \ LB0C0 ,
vil X, Y og Z ligge på den samme linjen.

Sammenhengen med perspektivtegning blir klar (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 en perspektivistisk tegning av noe som skjer i rommet. Dette
leder til et enkelt «bevis».

Figur 4: Desargues’ teorem som
perspektivtegning.

Kvasi-bevis for Desargues’ teorem. Vi tillater oss å heve O opp fra
planet slik at 4ABC ligger i et plan H og 4A0B0C0 ligger i et annet
plan H0. Punktene O, A, B, C er hjørnene i et tetraeder, en pyramide
med grunnflate 4ABC og toppunkt O. Sideflatene i tetraederet
spenner ut fire plan. Et av dem er H og vi kaller den andre HAB,
HAC og HBC avhengig av hvilken kant i trekanten som ligger i dem.
Linjene LAB og LA0B0 ligger begge i HAB, så de kommer til å skjære
hverandre i punktet X i HAB. Tilsvarende for de andre parene av
linjer i teoremet. La l være linjen som er snittet av H med H0. Siden
LAB ⇢ H og LA0B0 ⇢ H0, må X ligge i H \ H0 = 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.

Navn knyttet til utviklingen av pro-
jektiv geometri er blant annet Girard
Desargues (1591 - 1661), Blaise Pascal
(1623 - 1662), Philippe de La Hire (1640
- 1718), Gaspard Monge (1746 - 1818),
Jean-Victor Poncelet (1788 - 1867),
Michel Chasles (1793 - 1880) og Jakob
Steiner (1796 - 1863).

Det går bra, men teoremet hører naturlig hjemme i projektiv
geometri, og vi skal bevise det i den konteksten som setning 7 (al-
gebraisk bevis) og setning 27 (syntetisk bevis). Vi ser allerede fra
tegningen i figur 4 hvordan ideene bak projektiv geometri spiller
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en rolle. Linjene LBC og LB0C0 synes å være nesten parallelle, hvilket
fører til at punktet Z er langt unna de andre. Implisitt i formule-
ringen av teoremet ligger det at linjene faktisk skjærer hverandre,
men vi ser at hvis LBC og LB0C0 er parallelle, burde de også 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 LXY er parallell med
LBC og LB0C0 . Slike observasjoner motiverer projektiv geometri.

Tidlig projektiv geometri var en ren syntetisk geometri.1 Det 1 En glimrende oppsummering av dette
er Luigi Cremonas bok [Cremona,
1885] fra 1873. En mindre omfatten-
de fremstilling, men med en annen
vinkling og i et (litt) mer moderne
matematisk språk er [Coxeter, 1948].
Perspectives on Projective Geometry
([Richter-Gebert, 2011]) er en om-
fattende gjennomgang med vekt på
moderne algebraiske bevismetoder.
En veldig god oversikt over hvordan
projektiv geometri utviklet seg på
1800-tallet finner man i boken Worlds
Out of Nothing ([Gray, 2010]).

besto kun av geometriske betraktninger, uten bruk av koordinater
og algebra. Ei heller passer, siden avstander og vinkler 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 får en stor plass, de kan konstrueres som skjærings-
punktene til linjer som beveges i et bestemt mønster (figur 28). En
linje, om den overhode treffer, skjærer et kjeglesnitt i ett (tangentlin-
je) eller to punkter (sekantlinje) og mye vakker syntetisk geometri
ble utviklet, for eksempel med pol og polare, ved bruk av kjegle-
snitt. Men den syntetiske metoden møter sin begrensing når man
går løs på mer kompliserte kurver, kurver som en linje skjærer i
mer enn to punkter, og man ender opp med dog å bruke koordina-
ter og algebra.

Så vidt jeg vet kan alle resultater i dette kapittelet formuleres og
bevises med syntetiske metoder. Jeg skal allikevel ofte bruke ko-
ordinater, matriser og algebraiske metoder. Delvis fordi det er ofte
mer effektivt, men delvis fordi jeg dermed innfører begreper og tek-
nikker man trenger hvis man vil forstå moderne projektiv geometri.
Jeg har forsøkt å finne en balanse, noen bevis er syntetiske og noen
algebraiske, og noen ganger gir jeg begge.2 2 Et godt eksempel er illustrert i figur

5. Setning 16 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 man før
i tiden konstruerte transformasjonen.

Innføring av koordinater gjør problemløsing i projektiv geometri
til noe konkret og beregningsmessig, men den da nødvendige de-
finisjon av det projektive planet er ironisk nok den mest abstrakte.
Vi definerer det projektive planet, betegnet 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.
Min erfaring er at studentene 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 tas som en klar indikasjon på bedre
forståelse.

Figur 5: Fra [Cremona, 1885]. En
ellipse transformeres til en sirkel.

Projektive invarianter, spesielt kryssforholdet, har stor prak-
tisk anvendelse. Opprinnelig handlet det om hvordan gjengi noe
tredimensjonalt i to dimensjoner, mens i dag, med vår digital tekno-
logi og maskiner som ser, er anvendelsen heller omvendt. Hvordan
kan vi gjenskape en tredimensjonal virkelighet fra todimensjo-
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nale bilder? Jeg har forsøkt å illustrere dette med noen konkrete
eksempler (eksempler 19 – 22).

P2, linjer og en innleiring 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 uendelig radius. Denne naive definisjonen er problematisk
fordi den reelle linjen har en positiv og en negativ del, og vi er
vant til at det er en forskjell om vi beveger oss på tallinjen mot
+• eller �•, om ikke annet synes de å ligge langt fra hverandre.
Tvetydigheten forsvinner dersom vi tenker som illustrert i figur 6.

Figur 6: En illustrasjon av P1 fra
[Klein, 1928].

Legg R inn i R2 som en linje l og velg et punkt O som ikke lig-
ger på linjen. Se på alle linjer i planet gjennom O hvorav nøyaktig
en, l0, er parallell med l. Ved å skjære linjene gjennom O med l får
vi en bijeksjon mellom R og alle linjer gjennom O bortsett fra l0. Så
vi kan tenke på R [ {•} som alle linjene gjennom O der vi identi-
fiserer l0 med •. Merk om vi roterer en linje rundt O og følger med
på skjæringspunktene med l kommer vi til samme grense om vi
gjør det mot eller med klokken. Tvetydigheten er borte.

Vi tar denne tankegangen med oss når vi øker dimensjonen
og definerer punktene i P2 til å være mengden av linjer gjennom
origo i R3. For å finne de lovte koordinatene på P2 trenger vi en
algebraisk presisering. La v, w 2 R3 \ {(0, 0, 0)} være to ikke-null
vektorer. Definer v ⇠ w hvis det finnes l 2 R \ {0} slik at w = lv.
Denne relasjon er refleksiv siden v = 1 · v. Den er symmetrisk fordi
w = lv ) v = 1

l w. Den er transitiv fordi

w = lv & v = µu =) w = (lµ)u .

Relasjonen er derfor en ekvivalensrelasjon.

August Ferdinand Möbius

Det følger rett fra definisjonen at to vektorer er ekvivalente hvis
og bare hvis de spenner ut den samme linjen gjennom origo. Dette
gir en bijeksjon mellom ekvivalensklassene og mengden av linjer
gjennom origo. Hvis ⇠ er en ekvivalensrelasjon på en mengde X
bruker vi notasjonen X/ ⇠ for mengden av ekvivalensklasser.

Definisjon 1. Det projektive plan over R er

P2 = (R3 \ {(0, 0, 0)})/ ⇠ .

Hvis v 2 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).

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

(a : b : c) = (la : lb : lc)

for alle l 2 R \ {0}. For et ukjent punkt i P2 skriver vi (x0 : x1 : x2)

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

Pn = (Rn \ {(0, 0, 0)})/ ⇠

med den samme ekvivalensrelasjonen, alle punkter, med unntak av
origo, på en linje gjennom origo er ekvivalente. Vi har her homoge-
ne koordinater (x0 : x1 : · · · : xn). Vi skal bare beskjeftige oss med
det projektive planet og den projektive linjen. Når det gjelder P1,
bruker vi ofte bare en koordinat t, og tillater at t = •. Det er interessant at homogene koor-

dinater 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 anvendel-
ser.

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.
Negative 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 vektorreg-
ning. Hvis vi gjør det lett for oss og
velger A = (0, 0), B = (1, 0) og
C = (0, 1) så vil punktet med bary-
sentriske 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) .

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) 2 R3 \ {(0, 0, 0)}

P = [v] = (a : b : c) 2 P2

p (1)

der p er den surjektive avbildningen som sender v til sin ekviva-
lensklasse.

Definisjon 2. En linje i P2 er en mengde på formen

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

for passende a, b, c 2 R, ikke alle lik 0.

Dette er veldefinert siden ax0 + bx1 + cx2 = 0 hvis og bare hvis
a(lx0) + b(lx1) + c(lx2) = 0. To punkter, slik de skal, bestemmer
en entydig linje i P2 og akkurat som en linje i R2 kan identifise-
res 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. Anta at P, Q er to forskjellige punkter
på L og la vP, vQ være representerende vektorer for dem i R3. Da er

L = {[lvP + µvQ] : l, µ 2 R, (l, µ) 6= (0, 0)}

og avbildningen j : P1 ! L definert som j(l : µ) = [lvP + µvQ] er
bijektiv.

Bevis. La L være gitt ved ax0 + bx1 + cx2 = 0. Hvis R 2 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 2 L, ligger
vP, vQ i dette planet, og siden P 6= Q vil vP og vQ være lineært
uavhengige. Derfor spenner vP, vQ ut planet og vi kan finne l, µ

slik at vR = lvP + µvQ. Dette gir beskrivelsen av L.
Fra denne beskrivelsen følger det med en gang at j er surjektiv.

Anta at [lvP + µvQ] = [l0vP + µ0vQ]. Per definisjon av ekvivalens-
relasjonen finnes h 2 R \ {0} slik at lvP + µvQ = h(l0vP + µ0vQ),
men vP, vQ er lineært uavhengige så l = hl0 og µ = hµ0. Det betyr
at (l : µ) = (l0 : µ0) i P1 og vi har vist at j er injektiv.
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To forskjellige linjer i P2 vil alltid skjære hverandre i ett punkt3. 3 Det betyr at det er ingen parallelle
linjer i P2 – det er et eksempel på en
ikke-euklidsk geometri. Den tilfreds-
stiller ikke parallellpostulatet, som i
en vanlig moderne formulering sier:
Gitt en linje l og et punkt p, p /2 l,
finnes entydig linje l0 slik at p 2 l0
og l \ l0 = ∆. I R2 er l0 den entydi-
ge parallelle linjen til l gjennom p.
Man kan endre konklusjonen i denne
implikasjon på to måter:

1. Det finnes uendelig mange linjer l0
slik at p 2 l0 og l \ l0 = ∆.

2. Det finnes ingen linje l0 slik at
p 2 l0 og l \ l0 = ∆.

Det første gir en hyperbolsk geometri og
P2 er en modell for den siste.

Hvis en linje er gitt ved ax0 + bx1 + cx2 = 0 og den andre ved
a0x0 + b0x1 + c0x2 = 0 vil skjæringspunktet være representert av en
vektor i den endimensjonale løsningsmengden til ligningssystemet

"
a b c
a0 b0 c0

# 2

64
x0

x1
x2

3

75 =

"
0
0

#
.

Vi har alltid en løsning nemlig kryssproduktet

(a, b, c)⇥ (a0, b0, c0) = (det

"
b c
b0 c0

#
,�det

"
a c
a0 c0

#
, det

"
a b
a0 b0

#
) .

Dualt kan man si, har vi sett at to punkter gir en entydig linje.
For å finne ligningen dens bruker vi samme type lineær algebra.
Hvis P = (x0 : x1 : x2) og Q = (x00 : x01 : x02) må vi finne (a, b, c) slik

Eksempel 1. Finn skjæringspunktet
til linjene i P2 gitt ved 3x0 + 2x1 = 0
og x0 + x1 + x2 = 0. Det tilsvarende
ligningssystem 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) 2 P2.

at ax0 + bx1 + cx2 = 0 og ax00 + bx01 + cx02 = 0. Dette er løsningen av
systemet

"
x0 x1 x2

x00 x01 x02

# 2

64
a
b
c

3

75 =

"
0
0

#
.

Igjen kan vi bruke kryssproduktet for å finne en løsning.

Eksempel 2. Finn ligningen for linjen
gjennom (4 : �1 : 3) og (2 : 5 : 1). Det
tilsvarende ligningssystem 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

2

4
x0 x1 x2
4 �1 3
2 5 1

3

5 = 0 .

Eksempel 3. La P, Q, R, S være
forskjellige punkter. Man kan regne ut
LPQ \ LRS slik:

LPQ \ LRS = [(vP ⇥ vQ)⇥ (vR ⇥ vS)] .

Hvis P = (1 : 0 : 0), Q = (1 : 1 : 0),
R = (1 : 0 : 1) og S = (1 : 1 : 1) finn
skjæringspunktet mellom LPQ og LRS.
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. Her er en liste med notasjon jeg vil bruke i resten av
teksten.

• Gitt et punkt P i P2 vil vP alltid betegne en vektor i R3 som
representerer P via avbildningen i (1), dvs. [vP] = P.

• Gitt to punkter P og Q i P2 er LPQ notasjonen for linjen gjennom
dem.

• Hvis punktet P ligger på linjen L skriver jeg P 2 L.

• Skjæringspunktet mellom to linjer L og L0 betegnes L \ L0.

• Hvis v1, v2, v3 2 R3 skriver jeg |v1, v2, v3| for determinanten til
matrisen med v1, v2, v3 som rader i den rekkefølgen.

• |X, v, v0| er determinanten til matrisen med (x0, x1, x2) som første
rad og med v, v0 som to andre radene.

Vi sier at punkter som ligger på samme linje er kollineære. Linjer
som møtes i et felles punkt er konkurrente.

Setning 2. For tre punkter P, Q, R 2 P2 med representerende vektorer
vP, vQ, vR, er |vP, vQ, vR| = 0 hvis og bare hvis P, Q, R er kollineære.

Bevis. Vi har at |vP, vQ, vR| = 0 , vP, vQ, vR er lineært avhengige
, vR = lvP + µvQ for passende l, µ , R ligger på LPQ (setning
1).

Det følger at ligningen til en linje gjennom to punkter P og Q
kan uttrykkes ved hjelp av en determinant, nemlig |X, vP, vQ| = 0.
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Vi kan legge R2 inn i P2 på mange måter.

Setning 3. La L være en linje i P2. Det finnes en bijektiv avbildning

yL : R2 ! P2 \ L

slik at for hver linje l 2 R2, finnes et entydig gitt punkt Pl 2 L slik at
yL(l) [ {Pl} er en linje i P2.

Figur 7: Situasjonen i setning 3.

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

H0 = {v 2 R3 : (a, b, c) · v = 0}

og sett
H1 = {q 2 R3 : (a, b, c) · q = 1}

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

yL(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 bijeksjon av H1 med P2 \ L. Siden
(a, b, c) · q = 1, er det klart at [q] /2 L. Hvis [q] = [q0], er q0 = lq,
men da er (a, b, c) · q0 = l, så q0 2 H1 hvis og bare hvis l = 1,
dvs. at q = q0 som viser at avbildningen er injektiv. For å sjekke
surjektivitet velg for R 2 P2 \ L en representant vR 2 R3. Siden
R /2 L må (a, b, c) · vR 6= 0. Da vil r = 1

(a,b,c)·vR
vR ligge i H1 og

[r] = [vR] = R.

Eksempel 4. Se på parabelen y = x2.
Alle linjer gjennom (0, 0), bortsett
fra tangentlinjen y = 0, vil skjære
parabelen i to punkter. En slik linje
er gitt ved 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 linjen x = 0 også er en sekant
og skjærer parabelen i uendelig. Dvs.
at parabelen lukker seg og blir en slags
ellipse i P2.

At et punkt på parabelen er skjærings-
punktet til y = ax og x = a, hjelper oss
tegne den i perspektiv – og ja den ser
ut som en ellipse.

En linje l i R2 kan skrives på parameterform som (a, b) + t(g, d)

der t løper gjennom R. Her er (a, b) et punkt på l og (g, d) er en
retningsvektor. Sett vQ = p + av1 + bv2 og vR = gv1 + dv2, slik at

yL(l) = {[vQ + tvR] : t 2 R}

Hvis Q = [vQ] og R = [vR] så sier setning 1 at yL(l) = LQR \ {R}.
Men vR · (a, b, c) = (gv1 + dv2) · (a, b, c) = 0 så R 2 L og er det
ønskete punktet.

Figur 8: Overgangen fra (x, y) koordi-
nater i R2 til homogene koordinater
for P2 via standard innleiringen.

For hver linje L ⇢ P2 kan vi dermed identifisere P2 med R2 [ L.
Hvis L er gitt ved x2 = 0, kaller vi den tilsvarende inklusjon av R2 i
P2 for standard innleiringen av R2 i P2. Vi vil også si at R2 er lagt inn
i P2 på standard vis. I standard innleiringen er linjen der x2 = 0 den
projektive linjen i uendelig. Jeg betegner den L•. I koordinater ser y

og dens invers slik ut

(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 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• =

8
<

:
(1 : � a

b : 0) hvis b 6= 0

(0 : 1 : 0) hvis b = 0
.
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Hvis vi tenker at L• = P1 = R [ {•} med x = (1 : x : 0) og
punktet (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•.

Oppgave 1 (Ideal punkter og det utvidete plan). Definisjonen vi bruker for P2 er, som nevnt, relativ ny. Før den
opererte man med et «utvidet plan» med «uegentlige punkter». Vi skal forklare disse ideene, men jeg bruker moder-
ne begreper, som ekvivalensrelasjon og mengde, for å komme raskere til poenget.

a) La L være mengden av linjer i R2. Vis at det å være parallell eller lik er en ekvivalensrelasjon på L.

La [l] være ekvivalensklassen til linjen l mht. denne ekvivalensrelasjon og definer L• = {[l] : l 2 L}. Definer
punktmengden til det utvidete planet, som vi betegner P , til å være R2 [ L•. En linje L i P – dette er en definisjon –
er en mengde på formen L = l [ {[l]}, der l 2 L. Klassen [l] svarer til det som tidligere ble kalt idealpunktet, det
uendelige punktet eller det uegentlige punktet til l.

b) Gitt to punkter P, Q 2 P , vis at det finnes en entydig linje gjennom dem, dvs. en entydig linje L slik at P, Q 2 L.
Vis at to linjer i P treffes i et entydig skjæringspunkt (snittpunkt).

c) Vi så at P1 er i en-til-en-korrespondanse med linjene gjennom origo i R2. Vis at dette gir en naturlig bijektiv
avbildning j : P1 ! L•. Hvis vi skriver et punkt med homogene koordinater, (a : b) 2 P1, vis at avbildningen er

j(a : b) = {l 2 L : l har ligning bx � ay + c = 0 for en c 2 R} .

Ved hjelp av j kan vi lage en bijektiv avbildning y : P2 ! P , nemlig

y(a : b : g) =

(
( a

g , b
g ) 2 R2 hvis g 6= 0

j(a : b) 2 L• hvis g = 0

d) La L være en linje i P2 med ligning ax0 + bx1 + cx2 = 0. Vis at y sender L til en linje l [ {[l]} i P . Finn både en
ligning for l og koordinatene for j�1([l]).

Projektive transformasjoner

De tidlige projektive geometerne studerte projeksjoner mel-
lom plan fra et punkt i rommet – hvilke egenskaper ved figurer i
et plan er bevart etter projeksjon til et annet plan. Men hvis man
projiserer et plan H på H0 fra et punkt og deretter projiserer H0 til-
bake på H fra et annet punkt, har man ved sammensetting flyttet
på punkter i H. Vi har fått en transformasjon T : H ! H av H på seg
selv. En slik transformasjon kalles en sentral kollineasjon (noen ste-
der perspektivistisk kollineasjon) og vi skal se nøyere på dem ved
slutten av avsnittet (se side 11). Problemet er at sammensetningen
av to sentrale kollineasjoner ikke er en ny sentral kollineasjon. Før
definert man en projektiv transformasjon som en endelig sammen-
setning av sentrale kollineasjoner, men i dag går man heller rett på
sak.

Karl Georg Christian von Staudt
Projeksjoner tar linjer på linjer, så det er rimelig å se på trans-

formasjoner T : P2 ! P2 som er bijektive og som tar linjer på
linjer. Presist, hvis P og Q ligger på en linje og R er et tredje punkt
på linjen, må T(R) ligge på linjen gjennom T(P) og T(Q). En slik
transformasjon kalles en kollineasjon.
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Lineær algebra hjelper oss finne kollineasjoner. La T : R3 ! R3

være en invertibel lineær operator. Den induserer en avbildning
T : P2 ! P2 ved [v] 7! [T(v)]. Avbildningen er veldefinert siden
[T(lv)] = [lT(v)] = [T(v)] og klart bijektiv. Avbildningen tar linjer
på linjer. Hvis R 2 LPQ, er R = [lvP + µvQ] for representanter
vP, vQ og (l : µ) 2 P1 (setning 1) og

T(R) = [T(lvP + µvQ)] = [lT(vP) + µT(vQ)]

= [lvT(P) + µvT(Q)] 2 LT(P)T(Q) .

Definisjon 3. En projektiv transformasjon P2 ! P2 er en avbild-
ning som er indusert av en invertibel lineær operator T : R3 ! R3

ved at [v] 7! [T(v)].

Det kan bevises at alle kollineasjoner er projektive transforma-
sjoner, men sammenhengen ligger forbausende dypt og vi utsetter
beviset. Det handler om spesielle egenskaper ved de reelle tall.4

4 Problemet er følgende. Anta det
finnes en bijektiv funksjon s : R ! R

som er slik at s(x + y) = s(x) + s(y)
og s(xy) = s(x)s(y). Vi kan utvide
s til R3 ved å definere s(a, b, c) =
(s(a), s(b), s(c)). Hvis v 2 R3 og
l 2 R vil s(lv) = s(l)s(v). Den
induserer derfor en bijeksjon Ts :
P2 ! P2, Ts([v]) = [s(v)]. For to
punkter P, Q 2 P2 vil egenskapene til
s sørge for at

Ts([lvP + µvQ])

= [s(l)vTs(P) + s(µ)vTs(Q] ,

så den tar linjer på linjer. Men Ts er
ikke a priori en projektiv transforma-
sjon slik vi har definert det.

For å vise at alle kollineasjoner av P2

er projektive transformasjoner, viser
man først at alle kollineasjoner stam-
mer fra sammensetninger av lineær
transformasjoner og slike s. Nå kan
man bruke et teorem i algebra som
sier at den eneste bijektiv funksjon
R ! R med de nevnte egenskapene er
identiteten. Dette krever noe algebra-
isk teori og jeg utsetter beviset. Dette
har sammenheng med en syntetisk
konstruksjonen av addisjon og multi-
plikasjon på en linje, noe som først ble
studert av Karl G. C. von Staudt (1798
– 1867) i 1847.

I praksis bruker vi ofte matriser. En projektiv transformasjon
svarer til en 3 ⇥ 3 invertibel matrise M som tar (x0 : x1 : x2) til

M ·

2

64
x0

x1
x2

3

75

i homogene koordinater. Merk at M og lM vil gi samme projektiv
transformasjon. Hvis en linje L er gitt ved ax0 + bx1 + cx2 = 0 så vil
transformasjonen ta L på linjen med ligning

h
a b c

i
M�1

2

64
x0

x1
x2

3

75 = 0 . (2)

Beskrivelsen av projektive transforma-
sjoner har praktiske og begrepsmessige
fordeler for transformasjoner av R2.
Generelt kan ikke speilinger, rotasjoner
og andre isometrier representeres med
en 2 ⇥ 2 matrise, men de kan skrives
som t � T der t er en translasjon og T
er en lineær ortogonal operator. Skriv
p = (x, y) 2 R2 ⇢ P2 i homogene
koordinater (x : y : 1) og la

M =

2

4
a b v1
c d v2
0 0 1

3

5 .

Man regner ut at M · p = (t � T)(p) der
t er translasjon med (v1, v2) og T har
standard matrise


a b
c d

�
.

Vi kan altså representere en isometri
med en matrise, hvis punktet legges
inn i P2. F.eks. en rotasjon om punktet
(a, b) har matrise
2

4
cos q � sin q a � a cos q + b sin q
sin q cos q b � a sin q � b cos q

0 0 1

3

5 .

Når vi formulerer setninger som omhandler en samling punkter
i P2, er det ofte nødvendig å kreve at de ikke ligger i en «spesiell
posisjon». Det vanligste kravet er at de er valgt slik at det ikke
kan legges en linje gjennom tre av dem. Hvis jeg skriver «velg n
punkter, ikke tre på linje», er det det jeg mener.

Setning 4. Hvis P, Q, R, S og P0, Q0, R0, S0 er to samlinger av fire punk-
ter, ikke tre på linje, i P2, så finnes en entydig projektiv transformasjon T
med T(P) = P0, T(Q) = Q0, T(R) = R0, T(S) = S0.

Bevis. Velg representanter vP, vQ, vR 2 R3 for P, Q, R. De må
være lineært uavhengige siden P, Q, R ikke er kollineære, så de
danner en basis for R3. Hvis vS er en representant for S kan vi
derfor skrive vS = a1vP + a2vQ + a3vR. Alle ai 6= 0 for el-
lers ville S ligge på linjen gjennom to av P, Q, R. La b1 = a1vP,
b2 = a2vQ og b3 = a3vR. Dette er en ny basis for R3. I denne
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 har vist at det finnes en projektiv transformasjon T1 med

T1(P) = (1 : 0 : 0), T1(Q) = (0 : 1 : 0),

T1(R) = (0 : 0 : 1), T1(S) = (1 : 1 : 1) .
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Figur 9: Pappos’ teorem, som gjelder
i P2, gir flere setninger for konfigu-
rasjoner i R2 – vi kan undersøke hva
teoremet sier når noen av linjene er
parallelle. Jeg har tegnet noen versjo-
ner her: ingen punkter på L•, X på
L• og X, Y, Z på L•. Det finnes flere
muligheter, man kunne la A 2 L• eller
hele L = L• for eksempel, og det er en
fin oppgave å gå gjennom mulighetene
og tegne resultatet i de forskjellige
tilfellene.

Nå lager vi en tilsvarende transformasjon T2 for P0, Q0, R0, S0. Da er
T = T�1

2 � T1 den ønskede transformasjonen.
Hvis

T(1 : 0 : 0) = (1 : 0 : 0), T(0 : 1 : 0) = (0 : 1 : 0),

T(0 : 0 : 1) = (0 : 0 : 1), T(1 : 1 : 1) = (1 : 1 : 1) .

må matrisen til T være på formen
2

64
l 0 0
0 l 0
0 0 l

3

75

som er identiteten på P2. Dette viser entydigheten.
Eksempel 5. Finn en projektiv trans-
formasjon 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 ved standard basisen i R3

så 2

4
0 1 0
2 2 1
1 �1 0

3

5

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

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

Vi har mer frihet. Vi trenger bare at
T(1, 0, 0) = (0, 2l, l), T(0, 1, 0) =
(µ, 2µ,�µ) og T(0, 0, 1) = (0, n, 0) for
l, µ, n 6= 0. En matrise

2

4
0 µ 0

2l 2µ n
l �µ 0

3

5

gjør dette. En løsning av
2

4
0 µ 0

2l 2µ n
l �µ 0

3

5

2

4
1
1
1

3

5 =

2

4
1
3
2

3

5

er (l, µ, n) = (3, 1,�5). Svaret er
dermed transformasjonen med matrise

2

4
0 1 0
6 2 �5
3 �1 0

3

5 .

Setning 5. Det finnes en projektiv transformasjon som tar:

(i) To punkter P, Q og en linje L med P, Q /2 L til to punkter P0, Q0 og
en linje L0 med P0, Q0 /2 L0.

(ii) To forskjellige linjer L1, L2 til to forskjellige linjer L0
1, L0

2

Bevis. Dette følger fra setning 4 ved å velge passende punkter på
linjene.

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.

Setning 6 (Pappos’ teorem). Dersom A, B, C og A0, B0, C0 er to tripler
av kollineære punkter i P2 på to forskjellige projektive linjer L og L0,
så er skjæringspunktene X = LAB0 \ LA0B, Y = LBC0 \ LB0C og
Z = LCA0 \ LC0A kollineære.

Bevis. Setning 5 gir oss lov til å anta at L er x1 = 0 og L0 er x2 = 0.
Siden de tre punktene på L0 ikke ligger på L må x1 koordinat deres
være 6= 0, så vi kan anta at x1 = 1 for disse punktene. Samme
argument gir at x2 = 1 for A, B, C. Har derfor at

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

A0 = (a0 : 1 : 0) B0 = (b0 : 1 : 0) C0 = (c0 : 1 : 0) .
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Vi regner ut skjæringspunktene og finner

Y = (bb0 � cc0 : b � c : b0 � c0) Z = (cc0 � aa0 : c � a : c0 � a0)

X = (aa0 � bb0 : a � b : a0 � b0) .

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

Konfigurasjonen av tre punkter, ikke tre på linje, og de tre linjene
gjennom dem kalles en trekant i P2. To trekanter ABC og A0B0C0

er i perspektiv i P2 hvis det finnes et punkt O slik at A0 2 LOA,
B0 2 LOB og C0 2 LOC.

Figur 10: Flatiron bygningen i New
York (arkitekt Daniel Burnham). Hvis
senteret for perspektivet ligger på L•
svarer Desargues’ teorem til tegning
med topunktsperspektiv.

Her er en annen forbindelse mellom
Desargues’ teorem og perspektivteg-
ning.

Trekantene 4ABC og 4A0B0C0 er i
perspektiv fra •, mens 4CAB er i
perspektiv med 4B0A0C0 fra O0. Vi
gjenkjenner «pavimento» konstruksjo-
nen fra figur 3.

Setning 7 (Desargues’ teorem). Hvis to trekanter ABC og A0B0C0

er i perspektiv i P2 og X = LAB \ LA0B0 , Y = LAC \ LA0C0 og Z =

LBC \ LB0C0 , så vil X, Y og Z være kollineære.

Bevis. Oppgave 2.

Vi skal se nøyere på sentrale kollineasjoner. På et plan H i R3

er en slik transformasjon laget ved å projisere H på et annet plan
H0 fra et punkt i rommet, og deretter projiserer H0 tilbake på H
fra et annet punkt. Transformasjonen har to spesielle egenskaper.
For det første vil linjen i H gitt ved L = H \ H0 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 H0, og O2 er senteret
for projeksjonen av H0 på H, så vil skjæringspunktet O av linjen i
rommet gjennom O1 og O2 og 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 11. Vi har dog problemer med
definisjonen – hvor skal vi sende punkter som ligger på snittet av
H og planet gjennom O1 som er parallell med H0? Til det trengs en
linje i det uendelig.

Figur 11: En sentral kollineasjon i H.

Definisjon 4. 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 kollineære for alle P 2 P2. Det betyr at alle linjer gjen-
nom 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 P0 = L \ LP,T(P) og Q0 = L \ LQ,T(Q). Da er
T(O) på LT(P),T(P0) = LT(P),P0 = LP,T(P). Med samme argument er
T(O) på LQ,T(Q) så T(O) = O. Hvis R 2 P2 la R0 = LOR \ L. Da er
LOR = LOR0 så T(R) ligger på LT(O),T(R0) = LOR.

For å vise entydighet la O0 også ha egenskapen. Hvis P ikke på
LOO0 må T(P) ligge på både LOP og LO0P, men da er T(P) = P. Det
betyr at T fikserer (minst) fire punkter, der ingen tre av dem ligger
på en linje, og må være identiteten.
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Punktet O i setningen over kalles senteret til den sentral kolli-
neasjonen. Senteret kan ligge på eller utenfor aksen. Sentrale kol-
lineasjoner utgjør en spesiell delmengde av de projektive trans-
formasjonene. De svarer til lineær transformasjoner, T på R3, som
har et todimensjonalt egenrom. La l være egenverdien med det
to-dimensjonale egenrommet. Det karakteristiske polynomet til T
må være lik (x � l)2(x � µ) for en µ 6= l. La vO være en egenvektor
for µ. Det er en representerende vektor for punktet O i setning 8. La
v1, v2 være en basis for egenrommet til l. Vi kan skrive en vilkårlig
vektor som v = a1v1 + a2v2 + aOvO. Da er

T(v) = a1lv1 + a2lv2 + aOµvO = lv + aO(µ � l)vO .

Dette gir et algebraisk bevis for setning 8.
Figur 12: Konstruksjon av en sentral
kollineasjon.

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). Fra
dette valget kan vi faktisk konstruere T(Q) for et vilkårlig punkt Q,
se figur 12.

Konstruksjonsoppgave 1. Gitt en sentral kollineasjon T med senter O, akse L, og et punkt P og bildet T(P).
Konstruer T(Q) for et vilkårlig punkt Q.

Konstruksjon. Konstruksjonen bygger på setning 8, som forteller oss at T(Q) 2 LOQ. Tegn situasjonen,
dvs. et punkt O som er senteret, en linje L som er aksen og de to punktene P og T(P). Pass på at T(P) 2
LOP.
• Marker et punkt Q, som ikke ligger på LOP. Trekk LOQ og LPQ.
• Marker Q0 = L \ LPQ. Forklar hvorfor T(Q) 2 LT(P),Q0 .
• Trekk LT(P),Q0 og marker LOQ \ LT(P),Q0 . Forklar hvorfor T(Q) = LOQ \ LT(P),Q0 .
• Marker nå et punkt R, som ligger på LOP. Bruk konstruksjonen ovenfor til å finne T(R), men nå med

P byttet med Q. ^

En perspektivitet mellom to linjer L1
og L2 vil holde L1 \ L2 i ro. Hvis T er
en sentral kollineasjon og T(L1) = L2
vil derfor L1 \ L2 ligge på aksen til
T. Dette kan vi bruke til et nytt bevis
for Desargues’ teorem. Vi bruker
notasjonen fra setning 7. La T være
sentral kollineasjonen bestemt av
at senteret er O, aksen er LXY og
T(A) = A0. Vi har B = LOB \ LAX ,
så T(B) = LOB \ LA0X = B0. På
samme måte er T(C) = C0. Derfor er
T(LBC) = LB0C0 , så Z = LBC \ LB0C0 må
ligge på aksen LXY og vi er ferdig.

Definisjon 5. En perspektivitet med senter O 2 P2 er en bijeksjon
mellom to linjer, L og L0, i P2 som sender P 2 L til LOP \ L0.

Setning 9. En hver perspektivitet kan utvides til en sentral kollineasjon.

Bevis. La perspektiviteten ha senter O og gå mellom L1 og L2. Velg
en akse L som går gjennom 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 12 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 sen-
trale kollineasjoner. Figur 13 viser et eksempel på konstruksjonen.

Konstruksjonsoppgave 2. Hvis A, B, C, D og A0, B0, C0, D0 er to samlinger av fire punkter i P2, ikke tre på
linje, flytt A, B, C, D til A0, B0, C0, D0 med en sammensetning av tre sentrale kollineasjoner.

Konstruksjon. Det er ikke vanskelig å finne fem sentrale kollineasjoner som til sammen sender A, B, C, D
til A0, B0, C0, D0. Man må være en god del mer oppfinnsom for å greie det med tre. Vi skal kopiere en
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Figur 13: Konstruksjon av en projektiv
transformasjon.

konstruksjon av Grassmann, [Grassmann, 1855, §4]. Se også [Cremona, 1885, Art. 94]. For å gi ting navn
betegner vi en sentral kollineasjon med senter O og akse L med TO,L. Velg og tegn punktene A, B, C, D
og A0, B0, C0, D0 i planet, du kan godt la enkelte ligge på L•. Det blir en del streker, så det lønner seg å
bruke et nytt ark for hvert trekk. I figur 13 har jeg konstruert transformasjonen i eksempel 5. De fire blå
punktene flyttes til de fire røde.

• Trekk 1. Konstruer en TO1,L1 med TO1,L1(A) = A0 og konstruer bildene B00, C00, D00 av de tre andre
punktene.

Vi har nå fire punkter A0, B00, C00, D00 som skal sendes til A0, B0, C0, D0, dvs. et punkt er felles. Nå må vi
tenke som en biljardspiller og foreta det neste trekket slik at punktene ligger til rette for det siste trekket.
La TO2,L2 være kollineasjonen vi vil lage for trekk 2. Hvis vi fortsetter i alfabetisk rekkefølge, ønsker
vi at TO2,L2(B00) = B0. Forklar hvorfor aksen L3 i trekk 3 må da være LA0B0 . Hvis TO2,L2(C

00) = C000 og
TO2,L2(D00) = D000, forklar hvorfor senteret O3 i trekk 3 må være LC000C0 \ LD000D0 .

Vis at hvis LC000D000 \ LC0D0 2 LA0B0 så finnes en sentral kollineasjon TO3,L3 som sender A0, B0, C000, D000 til
A0, B0, C0, D0. Du kan bruke ideen i beviset for setning 9. Vi må altså i trekk 2 ikke bare sørge for å holde
A0 fiks og sende B00 til B0, men også sikre at LC000D000 \ LC0D0 2 LA0B0 , når C000, D000 er bildene av C00, D00.

• Trekk 2. Marker to hjelpepunkter E0 = LA0B0 \ LC0D0 og E00 = LA0B00 \ LC00D00 . Marker O2 = LB0B00 \
LE0E00 . (Hvis tilfeldigvis LB0B00 = LE0E00 , bytt på rekkefølgen og flytt C til C0 i dette trekket. Det er det
som skjer i figur 13.) Velg en linje L2 gjennom A0 forskjellig fra LA0B00 og LA0B0 . Da er TO2,L2 den sen-
trale kollineasjon med senter O2 og akse L2 som sender B00 til B0. Konstruer bildene C000 = TO2,L2(C

00)

og D000 = TO2,L2(D00).

Vis at E0 = LC000D000 \ LC0D0 2 LA0B0 .

• Trekk 3. Marker O3 = LC000C0 \ LD000D0 og trekk L3 = LA0B0 . Da er TO3,L3 den sentrale kollineasjon
med senter O3 og akse L3 som sender C000 til C0. Konstruer TO3,L3(D000) og forklar hvorfor det må være
D0. ^

Oppgave 2 (Bevis for setning 7). Vi skal bevise setning 7, Desargues’ teorem, ved å bruke en projektiv transfor-
masjon og deretter algebra. Begynn dog med å tegne to trekanter som er i perspektiv og overbevis deg selv om at
setningen stemmer.

a) La O være senteret for perspektivet, dvs. A0 2 LOA, B0 2 LOB og C0 2 LOC. Forklar hvorfor vi, etter en projektiv
transformasjon, kan anta at

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

Regn ut ligningene til LOA, LOB og LOC.
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b) Forklar hvorfor vi kan skrive A0 = (a : 1 : 1) for en a 2 R, og tilsvarende B0 = (1 : b : 1) og C0 = (1 : 1 : c) for
b, c 2 R. Forklar hvorfor alle a, b, c 6= 1.

c) Finn ligningene til LAB, LAC og LBC. Finn ligningene til LA0B0 , LA0C0 og LB0C0 uttrykt med a, b, c.

d) Regn ut X = LAB \ LA0B0 , Y = LAC \ LA0C0 og Z = LBC \ LB0C0 . La vX , vY og vZ være representerende vektorer i
R3. Vis at vX , vY og vZ er lineært avhengige og konkluder med at X, Y og Z er kollineære.

Oppgave 3 (Forsvinningslinjer). Konstruksjonene i denne oppgaven ble først gjort av Philippe de La Hire i 1673.
Han brukte dem til å studere kjeglesnitt. Se [Baltus, 2020, 2.1]. Vi skal se denne anvendelsen i oppgave 7.

La R2 være lagt inn i P2 på standard vis og la T være en projektiv transformasjon. Linjen T�1(L•) kaller vi forsvin-
ningslinjen til T. Gitt en sentral kollineasjon T, med senter O, akse L og punkt P med bilde T(P), kan vi konstruere
forsvinningslinjen.

a) Vis at forsvinningslinjen er parallell med aksen L i R2. For konstruksjonen trenger vi derfor kun ett punkt på
den, dvs. vi må finne et punkt F, slik at T(F) 2 L•. Trekk en linje M0 gjennom T(P) som unngår O og marker
F0 = M0 \ L. Konstruer linjen M som går gjennom O og er parallell til M. Vis at hvis F = M \ LPF0 så er T(F) 2 L•.
Konstruer til slutt forsvinningslinjen som linjen gjennom F som er parallell med L.

Gitt senteret O og aksen L, vil valg av forsvinningslinje bestemme den sentrale kollineasjonen. Vi kan vise det med
en konstruksjon.

b) Gitt senteret O, aksen L og forsvinningslinjen L0, skal vi konstruere T(Q) for et vilkårlig valgt punkt Q. Trekk
linjen LOQ. Velg et punkt Q00 på L0, som ikke ligger på LOQ. Marker Q0 = LQQ00 \ L. Konstruer linjen M gjennom Q0

som er parallell til LOQ00 . Forklar hvorfor T(Q) = M \ LOQ.

Oppgave 4 (Elasjoner). Sentrale kollineasjoner deles inn i to typer. Hvis senteret ligger på aksen kalles den sentrale
kollineasjonen en elasjon og hvis senteret ikke ligger på aksen kalles den en homologi. Vi skal konsentrere oss om
elasjoner.

a) La y : R2 ,! P2 være standard innleiringen (side 7). La T være en projektiv transformasjon og anta at T(L•) =
L•. Vis at T induserer en veldefinert bijektiv avbildning eT : R2 ! R2, gitt ved

eT(x, y) = y�1(T(x : y : 1)) .

b) Vis at hvis L• er aksen til en elasjon e og senteret er (a : b : 0), så er ee en translasjon av R2 med en vektor på
formen (ra, rb), for en r 2 R. Vi trenger å velge et punkt P og bildet e(P) for å bestemme e entydig. Per antagelse
må vi velge et punkt i R2, så vi kan skrive P = (x0 : y0 : 1). Forklar hvorfor e(P) = (ra + x0 : rb + y0 : 1).

En translasjon er en parallellforskyvning og et bedre navn på elasjon ville kanskje være perspektivistisk parallellfor-
skyvning.

e) Tegn en horisontal linje som skal være aksen L og marker senteret O på den. Tegn en enkel figur F, f.eks. en
trekant eller firkant, et stykke under L på arket. Velg et hjørne A i F og et punkt A0 på linjestykke OA. Nå har du
bestemt en elasjon e med e(A) = A0. Konstruer e(F), e(e(F)) og e(e(e(F))). Vis at korresponderende kanter i
figurene du har laget treffes i et felles punkt på L. Du har tegnet et perspektivistisk bilde av en parallellforskyvning,
med L som horisontlinje.

Dualitet

Til hvert punkt P = (a : b : c) 2 P2 kan vi tilordne en linje L i
P2, nemlig

(a : b : c) ! {(x0 : x1 : x2) : ax0 + bx1 + cx2 = 0} . (3)

Tilordningen er veldefinert siden ax0 + bx1 + cx2 = 0 og lax0 +

lbx1 + lcx2 = 0 gir den samme linjen. Den definerer en bijeksjon
mellom mengden av linjer i P2 og P2.5 Vi kaller tilordningen en

5 Dualitet mellom punkter og linjer
er et spesielt og grunnleggende fe-
nomen ved projektive geometri. Alle
par av punkter bestemmer en linje og
alle par av linjer bestemmer et punkt,
skjæringspunktet. Dualitet ble først
satt i system av Poncelet med rene
geometriske betraktninger rundt pol
og polare mht. kjeglesnitt. Vi skal gjen-
nomgå det i et senere avsnitt (side 51).
Beskrivelsen her, med koordinater, ble
innført av Möbius og særlig utnyttet
av Plücker på 1830-tallet.dualitet mellom punkter og linjer og sier at linjen i (3) er dual linjen
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til punktet og punktet er dual punktet til linjen. Vi skriver P_ for
duale linje og motsatt L_ for dual punktet. Det følger umiddelbart
at (P_)_ = P og (L_)_ = L.

Eksempel 6. Hvis P = (0 : 0 : 1) så er
P_ linjen x2 = 0, dvs. at den duale av
origo i standard innleiringen av R2 er
L•. Hvis L er linjen x0 + x1 + x2 = 0 så
er L_ punktet (1 : 1 : 1).

Setning 10. For dualiteten mellom punkter og linjer i P2 gjelder: P 2 L
hvis og bare hvis L_ 2 P_. Det følger at L_

AB = A_ \ B_ og (L \ L0)_ =

LL_ ,L0_ . En samling punkter P1, . . . , Pn er kollineære hvis og bare hvis
deres duale linjer P_

1 , . . . , P_
n er konkurrente.

Bevis. Hvis P = (a : b : c) og L er gitt ved ax0 + bx1 + gx2 = 0 er
P 2 L , aa + bb + gc = 0 , punktet (a : b : g) ligger på linjen
ax0 + bx1 + cx2 = 0 , L_ 2 P_.

Figur 14: En trekant og dens dual.
.

Med en konfigurasjon av punkter og linjer i P2 mener jeg en en-
delig mengde markerte punkter og linjer. En slik konfigurasjon vil
ha en dual konfigurasjon der vi bytter punkter og linjer. For eksem-
pel hvis vi tar n ordnede punkter P1, . . . , Pn, ikke tre på linje, og
lar linjene i konfigurasjonen være Li = LPi ,Pi+1 for i = 1, . . . , n � 1
samt Ln = LPn ,P1 , får vi noe det er rimelig å kalle en n-kant. Dens
duale vil også være en n-kant fordi Pi = Li�1 \ Li medfører at
P_

i = LL_
i�1,L_

i
. Se figur 14.

Figur 15: En femkant med syklisk
rekkefølge ABCDE.

.

I eksemplet ovenfor har vi gitt punktene en syklisk rekkefølge.
En syklisk rekkefølge på en mengde er en rekkefølge på en sirkel,
vi kan ikke si om noe kommer før eller etter, men vi kan si at to
elementer er naboer i rekkefølgen. Hvert element har to naboer. En
n-kant i P2 er da en mengde punkter med en syklisk rekkefølge der
kantene er linjene mellom naboer i rekkefølgen. Se figur 15.

Men det er (n
2) linjer mellom de n punktene og vi har egentlig

bare valgt en tilfeldig undermengde av dem. Vi definerer derfor (se
figur 16)

Definisjon 6. En fullstendig n-hjørning er en konfigurasjon som
består av n punkter P1, . . . , Pn, ikke tre på linje, og alle de (n

2) linjene
LPi ,Pj , i 6= j, i mellom dem. Punktene kalles hjørner og linjene kanter.
En fullstendig n-kant er den duale av en fullstendig n-hjørning, dvs.
den består av n linjer der ingen tre av dem er konkurrente og alle
(n

2) skjæringspunktene de danner.

Figur 16: En fullstendig firhjørning og
dens duale fullstendig firkant.

.

Vi kan formulere et dualitetsprinsipp: Gitt et teorem som handler
om punkter og linjer i P2, da finnes et dualt teorem som er resul-
tatet av å bruke dualiteten til å bytte punkter med linjer og linjer
med punkter. Vi trenger ikke bevise det duale teoremet, det følger
automatisk fra setning 10. Her er dual versjonen av Pappos’ teorem
(setning 6), se figur 17.

Setning 11 (Pappos’ duale teorem). Hvis L1, L2, L3 og L0
1, L0

2, L0
3 er to

tripler av konkurrente linjer i P2 gjennom to forskjellige punkter P og P0,
så er linjene X = LL1\L0

2,L0
1\L2

, Y = LL2\L0
3,L0

2\L3
og Z = LL3\L0

1,L0
3\L1

konkurrente.

Figur 17: Pappos’ duale teorem.
.

To konfigurasjoner av punkter og linjer i P2 er i perspektiv fra en
linje hvis det finnes en bijeksjon j mellom dem, og en linje L slik
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at linjene ` og j(`) skjærer hverandre i et punkt på L. Se figur 18.
Dette er det duale av å være i perspektiv fra et punkt. En trekant
er en konfigurasjon av tre punkter som ikke er kollineære og de tre
linjene gjennom par av punktene. To trekanter ABC og A0B0C0 er da
i perspektiv fra en linje L hvis de korresponderende kantene møtes
på L, dvs. hvis LAB \ LA0B0 , LAC \ LA0C0 og LBC \ LB0C0 er kollineære.
Vi kan nå omformulere Desargues’ teorem (setning 7).

Setning 12 (Desargues’ teorem). Hvis to trekanter er i perspektiv fra et
punkt, så er de i perspektiv fra en linje.

Da blir det duale teorem

Figur 18: To trekanter i perspektiv fra
en linje.

.

Jean-Victor Poncelet

Julius Plücker

Setning 13 (Desargues’ duale teorem). Hvis to trekanter er i perspek-
tiv fra en linje så er de i perspektiv fra et punkt.

Bevis. Vi må bare holde orden på hva som er dual med hva. La de
to trekantene ha hjørner P, Q, R og P0, Q0, R0 med kantlinjer a, b, c
og a0, b0, c0 slik at a \ b = P, a \ c = Q og b \ c = R, a0 \ b0 = P0,
a0 \ c0 = Q0 og b0 \ c0 = R0. Antagelsen er at a \ a0, b \ b0 og c \ c0 er
kollineære og vi vil vise at LPP0 , LQQ0 og LRR0 er konkurrente.

La A = a_, B = b_ osv. Antagelsen medfører ved dualitet
at linjene LAA0 , LBB0 og LCC0 er konkurrente. Vi kan derfor bruke
Desargues’ teorem som gir at LAB \ LA0B0 , LAC \ LA0C0 og LBC \
LB0C0 er kollineære. Nå er

(LAB \ LA0B0)_ = linjen gjennom L_
AB og L_

A0B0

= linjen gjennom a \ b og a0 \ b0

= LPP0 .

Tilsvarende er (LAC \ LA0C0)_ = LQQ0 og (LBC \ LB0C0)_ = LRR0 . Det
følger at LPP0 , LQQ0 og LRR0 er konkurrente.

Oppgave 5 (Dualitet og lineær algebra). Begrepet dualitet finner man overalt i moderne matematikk, men his-
torikerne sier at det ble brukt første gang tidlig på 1800 tallet, nettopp i forbindelse med punkter og linjer i det
projektive plan. Man trenger ikke koordinater til å utnytte det spesielle med at to punkter bestemmer en linje og to
linjer bestemmer ett punkt i P2. Ikke desto mindre er det fint å ha en metode til å si nøyaktig hva som er «den dua-
le» av et punkt eller linje. Måten jeg har definert dualitet, opprinnelig Plückers definisjon, i dette avsnittet, bruker
koordinater. Vi skal se når vi kommer til polaritet, at dette er bare et spesial tilfelle av et helt system av «dualiteter».
Den beste rammen, synes jeg, for å forstå dualitet generelt er lineær algebra.

La V være et endeligdimensjonalt vektorrom (over R). En funksjon j : V ! R kalles lineær hvis den er en lineær
transformasjon mellom V og det en-dimensjonale vektorrommet R. Dvs. at j(av + bw) = aj(v) + bj(w) for
v, w 2 V og a, b 2 R. Mengden V⇤ av lineære funksjoner j : V ! R kalles det duale vektorrommet til V.

a) Vis at V⇤ er et vektorrom når vi definerer addisjon som (j + y)(v) = j(v) + y(v) og skalarmultiplikasjon som
(aj)(v) = aj(v). La {b1, . . . , bn} være en basis for V. Definer b⇤i 2 V⇤ ved b⇤i (Â

n
j=1 ajb j) = ai. Vis at {b⇤1, . . . , b⇤n} er

en basis for V⇤. Spesielt er dim V = dim V⇤.

b) Hvis j 2 V⇤ forklar hvorfor Hj = j�1(0) er et (dim V � 1)-dimensjonalt underrom av V.

c) Definer y : V ! (V⇤)⇤ ved y(v)(j) = j(v). Vis at y en er isomorfi av vektorrom.

Nå er alle n-dimensjonale vektorrom isomorfe, men for å kunne bruke den duale til noe, trenger vi en såkalt naturlig
isomorfi av V med V⇤, en som er uavhengig av valg av basis. Isomorfien y i oppgave c) er en naturlig isomorfi. En
bilinær form på et vektorrom V er en funksjon h�,�i : V ⇥ V ! R som er lineær i hver variable, dvs.

hav + bw, ui = ahv, ui+ bhw, ui og hv, au + bwi = ahv, ui+ bhv, wi .
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For enkelhets skyld antar vi med en gang at formen er symmetrisk, dvs. at hv, wi = hw, vi.

d) La h�,�i være en symmetrisk bilinær form på V og velg en v 2 V. Vis at funksjonen jv : V ! R definert ved
jv(w) = hv, wi er lineær. Formen gir oss altså en avbildning F : V ! V⇤ gitt ved F(v) = jv. Vis at F er en lineær
avbildning.

Hvis F er en isomorfi sier vi at h�,�i er ikke-degenerert.

e) Vis at en bilinær symmetrisk form på et endeligdimensjonalt vektorrom er ikke-degenerert hvis og bare hvis:
hv, wi = 0 for alle w 2 V medfører at v =~0.

f) La h�,�i være en symmetrisk bilinær form på V og la B = {b1, . . . , bn} være en basis for V. La [v] være søyle-
vektoren til v relativt til denne basis. La A = [aij] være den symmetriske matrisen med aij = hbi, b ji. Vis at
hv, wi = [v]t A[w]. Vis at A er matrisen til lineær transformasjonen F relativt til basisen {b1, . . . , bn} på V og ba-
sisen {b⇤1, . . . , b⇤n} på V⇤. Vis at h�,�i er ikke-degenerert hvis og bare hvis det A 6= 0.

La oss oppsummere. En ikke-degenerert symmetrisk bilinær form gir oss en naturlig isomorfi V ! V⇤, v 7! jv.
Funksjonen jv gir oss et underrom av dimensjon en mindre enn V, og vi får dermed en tilordning v 7! Hv =
j�1

v (0). Det hele kan uttrykkes eksplisitt (etter valg av basis) med en invertibel symmetrisk matrise.

La V = R3 med standard basis og la h�,�i være det vanlige prikkproduktet. Da er den assosierte symmetriske
matrisen lik identitetsmatrisen. En vektor v representerer et punkt i P2 og Hv vil være et plan i R3, som svarer til en
projektiv linje i P2. M.a.o. vår definisjon av dualitet i dette avsnittet er et spesial tilfelle av det generelle begrepet i
lineær algebra. Dere kan nå selv tenke ut hvordan dette kan generaliseres til høyere dimensjoner. De symmetriske
matrisene vil dukke opp i avsnittet om polaritet.

Kjeglesnitt

Kjeglesnitt har en sentral plass i plangeometri, både den
syntetiske og den analytiske, og det er en omfangsrik mengde
resultater om dem (se [Salmon, 1855] eller [Glaeser et al., 2016]).
Deres egenskaper har mange vitenskapelig og tekniske anvendelser,
alt fra beregning av planetenes baner til konstruksjon av mikrosko-
per. Før hadde de også en sentral plass i matematikkundervisnin-
gen i norske skoler og en god innføring finner man i læreboken til
Søgaard og Tambs Lyche, [Søgaard og Tambs Lyche, 1960].

Figur 19: Snitt av en kjegle med
et plan. Figur 204 i [Søgaard og
Tambs Lyche, 1960].

Som det fremgår av navnet er kjeglesnitt kurvene man får frem
ved å skjære en dobbeltkjegle med et plan (se figur 19.) I det euk-
lidske plan finnes tre typer: ellipser, hyperbler og parabler. Kurvene
kan også defineres hver for seg som geometriske steder i planet på
flere måter. Felles for dem er at betingelsen handler om avstand.
En av de store oppdagelsene i syntetisk projektiv geometri var at
kjeglesnitt kan defineres i P2 som geometriske steder uten å bruke
begrepet avstand. Dette har sammenheng med at i det projektive
plan finnes bare en type kjeglesnitt – forskjellene mellom ellipser,
hyperbler og parabler blir borte når man innfører en linje i det uen-
delige.

Her er en liste med geometriske betingelser for kjeglesnittene i
R2 og standardligningene man utleder fra betingelsen.

• En ellipse er det geometriske stedet for punkter som er slik at
summen av dets avstander til to faste punkter (brennpunktene)
er en gitt konstant. Standardligningen er

x2

a2 +
y2

b2 = 1 .
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Figur 20: Kjeglesnitt tegnet av Dürer
fra [Dürer, 1525]. Ellipsen 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 (se
figuren på neste side), en metode som
brukes i datagrafikk i dag.

• En hyperbel er det geometriske stedet for punkter som er slik at
differansen mellom dets avstander til to faste punkter (brenn-
punktene) er en gitt konstant. Standardligningen er

x2

a2 � y2

b2 = 1 .

• En parabel er det geometriske stedet for punkter som har like stor
avstand til et fast punkt som til en fast linje. Standardligning for
en parabel er

y = kx2 .

Alternativt kan man definere kjeglesnitt med denne betingelsen:
Et punkt på kurven må ligge slik at forholdet mellom dets avstand
fra et fast punkt og en fast linje er en gitt konstant. For parabelen
er denne konstanten per definisjon lik 1. Man kan utlede at for
ellipsen er den mindre enn 1 og for hyperbelen større enn 1.

Albrecht Dürer

Historikerne mener at den greske ma-
tematikeren Menaikhmos (ca. 350 fvt.)
var den første som studerte kjeglesnitt.
Apollonios fra Perga (ca. 240 – 190
fvt.) skrev et omfattende verk om dem.
De ble studert og anvendt under den
islamske gullalderen. På 1600-tallet
begynner den store interessen for
kjeglesnitt i europeisk matematikk. Ke-
pler oppdaget at planetene beveger seg
i elliptiske baner (1609). Newtons gra-
vitasjonslov (1687) medfører at alle tre
kjeglesnitt beskriver himmellegemenes
baner. Innføringen av koordinater
(Descartes, Fermat, ca. 1637) gjorde
det mulig å bruke algebra på kurver
og Fermat oppdaget at kjeglesnitt er
kurvene definert av annengradspo-
lynomer. Mest aktuelt for oss er dog
at Desargues begynte å undersøke
de av deres egenskaper som forble
uforandret under projeksjoner (1639).

La g(x, y) være et polynom av grad 2 i to variabler. En kvadratisk
kurve i R2 er mengden

C = {(x, y) 2 R2 : g(x, y) = 0} .

Et annengradspolynom har formen

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

for passende a, b, c, d, e, f 2 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
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en av standard ligningene. Et konkret eksempel på utregningen
er gjort i eksempel 7. Se først på den rent 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

#
.

Vi regner ut at
h

x y
i

A

"
x
y

#
=

h
q(x, y)

i
.

Siden A er symmetrisk, vet vi fra lineær algebra at det finnes en
invertibel ortogonal matrise P slik at

PAP�1 =

"
l1 0
0 l2

#

der l1, l2 er egenverdiene til A. La D være diagonal matrisen.
Etter ev. å måtte bytte om på søylene i P kan vi anta at det P = 1,
dvs. at P svarer til en rotasjon med senter i origo. Vi foretar nå et
koordinatskifte (x, y) ! (x0, y0) ved å la

"
x0

y0

#
= P

"
x
y

#
. (4)

Siden P er ortogonal er P�1 = Pt og derfor

q(x, y) =
h

x y
i

A

"
x
y

#
=

h
x y

i
PtDP

"
x
y

#
= (P

"
x
y

#
)tD(P

"
x
y

#
)

=
h

x0 y0
i

D

"
x0

y0

#
= l1x02 + l2y02 .

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 21: Monges konstruksjon
med to plan fra Géometrie descripti-
ve (1798)([Monge, 1900, Fig. 40]).

Gaspard Monge

I figur 21 må man forstå at det er to
ortogonale plan som snitter i linjen X.
Den vertikale P2 er tegnet ovenfor X
og den horisontale P1 er tegnet under
X. I rommet snitter planet 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 21. Punktene A00

og A0 er projeksjonene av kjeglens
toppunkt. Linjene ei er E \ Pi . Kurven
k er snittet av kjeglen med P1. Monge
benytter en «skar av hjelpeplan»
gjennom A og ortogonal med P1 til å
tegne projeksjonen l0 av kjeglesnittet
på P1. Punktene B00, B og C er i et slikt
hjelpeplan og man ser hvordan de
brukes til å konstruere J0 og K0 på l0.
Se [Monge, 1900, Avsnittene 69–72].

Det betyr at etter en rotasjon av planet kan vi anta at

g(x, y) = l1x2 + l2y2 + d0x + e0y + f 0

der d0, e0, f 0 er resultatet av koordinatskiftet på den lineære og kon-
stante delen av det opprinnelige g(x, y). Anta først at l2 = 0. Da er
l1 6= 0. Hvis også e0 = 0 ville C være gitt ved l1x2 + d0x + f 0 = 0
i R2 som er enten tom, en linje eller to parallelle linjer, dvs. degene-
rert. Derfor kan vi anta e0 6= 0 og finner etter å ha fullført kvadratet

1
l1

g(x, y) = (x +
d0

2l1
)2 � (� e0

l1
)(y +

f 0

e0
� d2

4e0l2
1
) .

Etter en translasjon er C gitt ved standard ligningen for parabelen,
y � kx2 = 0 der k = � l1

e0 .
Anta nå at både l1, l2 6= 0. Vi kan skrive om g til

g(x, y) = l1(x +
d0

2l1
)2 + l2(y +

e0

2l2
)2 � K

der K = � f 0 + d02
4l1

+ e02
2l2

. Etter en translasjon kan vi anta at

g(x, y) = l1x2 + l2y2 � K .
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Hvis K = 0 er C enten to linjer (l1 og l2 har forskjellige fortegn)
eller {(0, 0)} (l1 og l2 har samme fortegn), så vi kan anta K 6= 0.
Da er g(x, y) = 0 det samme som a1x2 + a2y2 = 1 med ai =

li/K. Hvis a1, a2 < 0 er C tom. Hvis a1 og a2 har motsatt fortegn
kan vi etter ev. å ha byttet x og y (en speiling) anta at a1 > 0. Vi
får ligningen til en hyperbel med a = 1/

p
a1, b = 1/

p
�a2. På

tilsvarende måte blir det ligningen til en ellipse hvis a1, a2 > 0.

Eksempel 7. Her er et eksempel fra
[Apostol, 1969]. Vi skal undersøke
kjeglesnittet definert av

2x2 + 4xy + 5y2 + 4x + 13y � 1
4 = 0 .

Diskriminanten er �24 < 0, så
kurven er en ellipse (setning 14).
Den kvadratiske delen svarer til den
symmetriske matrisen


2 2
2 5

�
,

med karakteristisk polynom

l2 � 7l + 6 .

Vi løser for røttene og finner egenver-
dier l1 = 1 og l2 = 6. Løsningene av
ligningssystemet


l � 2 �2
�2 l � 5

� 
x
y

�
=


0
0

�

for l = 1 og l = 6 gir en ortonormal
basis av egenvektorer

v1 = 1p
5
(2,�1), v2 = 1p

5
(1, 2) .

Matrisen P, som vi trenger for koordi-
natskiftet (4), har egenvektorene som
rader og er derfor

P = 1p
5


2 �1
1 2

�
.

La (x0, y0) være de nye koordinatene.
Da er


x
y

�
= P�1


x0
y0

�
=

" 1p
5
(2x0 + y0)

1p
5
(�x0 + 2y0)

#
.

Innsetting i polynomet gir

x02 + 6y02 �
p

5x0 + 6
p

5y0 � 1
4

= (x0 � 1
2

p
5)2 + 6(y0 + 1

2

p
5)2 � 9 .

Ved å la u = x0 � 1
2
p

5 og v = y0 + 1
2
p

5
får vi standardformen til ellipsen

u2

9
+

v2

3
2

= 1 .

Senteret til ellipsen ligger i punktet der
(x0, y0) = ( 1

2
p

5,� 1
2
p

5), dvs. punktet
( 1

2 ,� 3
2 ) i (x, y)-planet. Aksene går

gjennom senteret og har retningsvekto-
rer (�2, 1) og (1, 2). Nå er det enkelt å
se hvor ellipsen ligger i (x, y)-planet.

Merk at hvilken type kjeglesnitt vi får er bestemt av l1l2 =

det A. Hvis det A = 0 får vi en parabel, hvis det A < 0 får vi en
hyperbel og hvis det A > 0 får vi en ellipse. Men

�4 det A = b2 � 4ac

som er diskriminanten til annengradsligningen ax2 + bx + c = 0. Vi
har bevist følgende.

Setning 14. 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 2 R. En kvadratisk kurve i P2 er mengden

C = {(x0 : x1 : x2) 2 P2 : Q(x0, x1, x2) = 0}

for en kvadratisk form Q. Dette har mening siden

Q(lx0, lx1, lx2) = l2Q(x0, x1, x2) = 0 , Q(x0, x1, x2) = 0 .

Vi kaller C degenerert hvis C er unionen av to linjer eller er en
(dobbel) linje eller C er ett punkt eller tom.

La R2 være lagt inn i P2 på standard vis. Husk overgangen x =

x0/x2 og y = x1/x2. Når x2 6= 0 er

Q(x0, x1, x2) = 0 , 1
x2

2
Q(x0, x1, x2) = 0 , Q(x, y, 1) = 0 .

Det betyr at C \ R2 er en kvadratisk kurve i R2 som vi nå vet er
et kjeglesnitt hvis den ikke er degenerert. Det er rett frem å se at
betingelsene for å være degenerert stemmer overens.

Definisjon 7. Et kjeglesnitt i P2 er en ikke-degenererte kvadratisk
kurve.

Vi kan nå forklare fenomenet observert i eksempel 4. Skjærings-
punktene til C og L• er punktene der x2 = 0 og ax2

0 + bx0x1 + cx2
1 =

0. La igjen D = b2 � 4ac.
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Setning 15. Et kjeglesnitt C ⇢ P2 vil skjære linjen L• gitt ved x2 = 0 i:

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

(ii) Ett punkt hvis D = 0. Da er C \ R2 en parabel.

(iii) To 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 annengradsligningen.
Typen kjeglesnitt følger fra setning 14.

Nå som vi vet at alle tre forskjellige kjeglesnitt i R2 blir lukkete
kurver i P2, kan man spørre hva som er forskjellen mellom dem.
Svaret er, egentlig ingenting.6 De er alle like etter en projektiv trans-

6 Johannes Kepler var den første som
forsto at de forskjellige kjeglesnitt
kunne transformeres til hverandre ved
å innføre punkter i det uendelig. Det i
forbindelse med hans studie av deres
optiske egenskaper, se [Kline, 1972,
14.5].

formasjon.

Figur 22: Projeksjon av en sirkel på
et kjeglesnitt med projeksjonssenter
i toppunktet til kjeglen. Den røde
linjen er forsvinningslinjen i planet
til sirkelen. Den grønne linjen er
skjæringslinjen til de to planene.

Figur 23: Resultatet av å rotere snitt-
planet i figur 22 til den faller sammen
med planet til sirkelen.

Figur 24: En sentral kollineasjon
mellom en sirkel og en ellipse.

Setning 16. Det finnes en projektiv transformasjon som tar et vilkårlig
kjeglesnitt i P2 til kurven gitt ved x2

0 + x2
1 � x2

2 = 0.

To kommentarer før beviset. Kurven x2
0 + x2

1 � x2
2 = 0 skjærer

ikke L• og er en sirkel om origo i R2. Gitt to kjeglesnitt C og C 0 i
P2, hvis T tar C på sirkelen og T0 tar C 0 på sirkelen, vil T0�1 � T ta C
til C 0. Setningen sier derfor at gitt to kjeglesnitt C og C 0 i P2, finnes
en transformasjon som tar C på C 0.

For det andre, fra en projektiv geometrisk synsvinkel, med strekk
under projektiv, er det klart at et teorem som setning 16 må gjelde.
Kjeglesnittene er jo snitt av plan med en sirkulær kjegle. Velg et
plan H0 som snitter kjeglen i C og et annet plan H normal på kjeg-
lens akse. Se figur 22. Planet H skjærer kjeglen i en sirkel S . La O
være toppunktet i kjeglen. Da vil projeksjon p : H 99K H0 med
senter O, ta S på sirkelen C. Jeg bruker 99K fordi p ikke er definert
på hele H. La nemlig HO være planet gjennom O og parallell med
H0. Hvis M = HO \ H, så vil en linje gjennom O og et punkt på
M ikke treffe H0. M.a.o. p er ikke definert for punkter på M. Linjen
M kalles forsvinningslinjen. Tilsvarende har vi en forsvinningslinje
M0 ⇢ H0 hvis vi snur pilen og tenker at vi projiserer fra H0 på H.

La L = H \ H0 og la H0 rotere om L til det faller sammen med
H. Betegn rotasjonen med r : H0 ! H. Vi får en injektiv avbildning
j : H \ M ! H, j(P) = p(r�1(P)), som tar linjer på linjer og S
på C. Videre er L holdt punktvis fiksert av j. (Dette er en alternativ
måte å motivere sentrale kollineasjoner (definisjon 4).) Hvis to linjer
i H treffes langs M må j ta dem til parallelle linjer. Derfor, hvis vi
legger H inn i P2 får vi en naturlig utvidelse av j ved å sende M til
L•. På tilsvarende vis ser vi at det er naturlig å sende L• til M0. Vi
har lagd en sentral kollineasjon j : P2 ! P2 med en akse som er
utvidelsen av L. Den tar S i P2 på utvidelsen av C. Vi er nå i stand
til å forstå figur 5 fra innledningen (figur 24, [Cremona, 1885, Art.
23]). Den viser konstruksjonen av en sentral kollineasjon som tar
sirkelen på ellipsen. Vi skal studere dette nøyere i oppgave 7.
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Bevis. Gitt Q = ax2
0 + bx0x1 + cx2

1 + dx0x2 + ex1x2 + f x2
2 la

A =

2

64
a 1

2 b 1
2 d

1
2 b c 1

2 e
1
2 d 1

2 e f

3

75

være den tilsvarende symmetriske matrisen. Da er

h
x0 x1 x2

i
A

2

64
x0

x1
x2

3

75 =
h

Q
i

.

Vi kan finne en ortonormal basis av egenvektorer for A i R3 og etter
den tilsvarende koordinatskifte kan vi anta at Q = l0x2

0 + l1x2
1 +

l2x2
2.

Hvis to av egenverdiene er 0, si l1 = l2 = 0, er kurven en
(dobbel) linje x2

0 = 0 og er degenerert. Hvis bare l2 = 0 og l0 og
l1 har samme samme fortegn er kurven punktet (0 : 0 : 1),altså
degenerert. Hvis de to fortegnene er forskjellige er kurven unionen
av to linjer som er også degenerert.

Derfor kan ingen ingen av egenverdiene være 0. Etter ev. skale-
ring, multiplikasjon med �1 og permutasjon av variablene kan vi
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.

Eksempel 8. Vi kan lage en sentral
kollineasjon som forklarer tegningen
i eksempel 4. Legg R2 inn i P2 på
standard vis. La C være ellipsen med
ligning 4x2 + (y � 2)2 = 4. Definer
en sentral kollineasjon T ved at aksen
er x-aksen, senteret er O = (0, 0) og
P = (0, 4) 7! (0 : 1 : 0) på L•. Vi
følger oppskriften i konstruksjon 1.
La X = (x, y) være et punkt med
x 6= 0. Da vil LPX skjære x-aksen i
X0 = ( 4x

4�y , 0). Linjen gjennom X0

og (0 : 1 : 0) har parameterform
( 4x

4�y , t) og skjæringspunktet med LOX

er T(x, y) = ( 4x
4�y , 4y

4�y ). Hvis X 2 C vil

(
4x

4 � y
)2 =

4(4 � (y � 2)2)
(4 � y)2 =

4y
4 � y

,

så T(X) ligger på parabelen y = x2.

Figur 25: Kurvene Ct i eksempel 9 når
t = ± 1

4 ,±4.

Figur 26: Kurvene Ct i eksempel 9 når t
nær • og 0.

Det generelle uttrykket for et kjeglesnitt inneholder seks
koeffisienter a, . . . , f . Hvis vi bestemmer at kjeglesnittet skal gå
gjennom et bestemt punkt, P = (p0 : p1 : p2), må

ap2
0 + bp0 p1 + cp2

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

Det er én lineær ligning i de seks ukjente a, . . . , f . Hvis vi bestem-
mer at fem punkter skal ligge på kjeglesnittet får vi fem lineære
ligninger i seks variabler. Den endimensjonal løsningsmengde til
dette ligningssystem bestemmer kurven. Det kunne hende at ran-
gen til systemet ikke var 5 hvis vi var uheldig med valg av punkter,
men det viser seg å være garantert hvis punktene er valgt slik at in-
gen tre ligger på en linje. Man kan gjøre dette argumentet stringent
og dermed vise

Setning 17. Fem punkter, ikke tre på linje, i P2 ligger på nøyaktig et
kjeglesnitt.

Hvis de fem punktene er (ai : bi : gi) for i = 1, . . . , 5 vil

Q = det

2

666666664

x2
0 x0x1 x2

1 x0x2 x1x2 x2
2
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1 a1g1 b1g1 g2
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5
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777777775
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være en kvadratisk form som forsvinner i de fem punktene. Vi skal
gjøre en mere skrittvis konstruksjon av den kvadratiske formen
som introduserer noen viktige ideer.

Eksempel 9. La oss finne kjeglesnit-
tene gjennom P1 = (1 : �1 : 1),
P2 = (1 : 1 : 1), P3 = (�1 : 1 : 1)
og P4 = (�1 : �1 : 1). Vi regner ut
|X, v1, v2| = �2x0 + 2x2, |X, v3, v4| =
2x0 + 2x2, |X, v1, v4| = �2x1 � 2x2 og
|X, v2, v3| = �2x1 + 2x2. Etter å dele
med �2 er penselen gitt ved

l(x2
0 � x2

2)� µ(x2
1 � x2

2) = 0 .

En kurve i penselen skjærer L• i ingen
eller to punkter. I R2 får vi derfor
ellipser og hyperbler, samt de tre par
av linjer, som flyter kontinuerlig over
i hverandre. La t = µ/l. For t lik 0,
1 og • degenerer kurvene til to linjer.
Utenom disse verdier kan vi skrive
penselen som

Ct :
x2

1 � t
+

y2

1 � 1
t
= 1

og det er lett å analysere hva som
skjer nå t løper gjennom P1. Jeg håper
figurene 25 og 26 er illustrerende, men
det hele burde animeres.

Vi kunne også ha skrevet penselen
som

l(x2
0 + x2

1 � 2x2
2)� µ(x2

0 � x2
1) = 0

som i R2 blir

(1 � t)x2 + (1 + t)y2 = 2 .

Vi begynner med en mengde S = {P1, P2, P2, P4} av fire punkter,
ikke tre på linje. Det finnes tre degenererte kvadratiske kurver
gjennom disse fire punktene, nemlig LP1P2 [ LP3P4 , LP1P4 [ LP2P3

og LP1P3 [ LP2P4 . La Hij være en lineær form som definerer LPi Pj ,
dvs. LPi Pj = {(x0 : x1 : x2) : Hij(x0, x1, x2) = 0}. (Hvis vi er
representerende vektorer for punktene Pi, kan vi la Hij = |X, vi, vj|.)
Ligningene til LP1P2 [ LP3P4 er H1,2H3,4 = 0 og ligningen til LP1P4 [
LP2P3 er H1,4H2,3 = 0.

Nå lager vi en «familie» av kjeglesnitt gjennom de fire punktene
ved å definere for hver (l : µ) 2 P1 kurven Cl,µ(S) bestemt ved

lH1,2H3,4 + µH1,4H2,3 = 0 . (5)

Ved innsetting ser vi at P1, P2, P3 og P4 ligger på Cl,µ(S) for alle
verdier av (l : µ). En slik familie kalles en pensel av kjeglesnitt
gjennom fire punkter.

La P5 være et femte punkt som ikke ligger på noen av linjene
LPi Pj . Vi ønsker å finne (l : µ) slik at P5 2 Cl,µ(S). La v5 være en
representant for P5. Vi må løse

lH1,2(v5)H3,4(v5) + µH1,4(v5)H2,3(v5) = 0

for (l : µ), men det er bare en homogen løsning, nemlig (l : µ) =

(H1,4(v5)H2,3(v5) : �H1,2(v5)H3,4(v5). Vi har funnet den ønskede
ligning for kjeglesnittet gjennom P1, . . . , P5:

H1,4(v5)H2,3(v5)H1,2H3,4 � H1,2(v5)H3,4(v5)H1,4H2,3 = 0 . (6)

Dette viser at penselen (5) inneholder alle kjeglesnitt som går
gjennom punktene P1, P2, P3 og P4, dvs. for hvert kjeglesnitt C som
inneholder de fire punktene, finnes l0, µ0 slik at C = Cl0,µ0(S).
Vi kunne ha laget penselen av kjeglesnitt ved å begynne med to
vilkårlige, forskjellige, kvadratiske kurver som begge går gjennom
de fire punktene. La Q1 og Q2 være de tilsvarende kvadratiske
formene. Da er penselen også gitt ved

lQ1 + µQ2 = 0 .

Fordelen med H1,2H3,4 og H1,4H2,3 er at de er lett å regne ut når
man kjenner punktene.

Figur 27: Pascals teorem.

Blaise Pascal var en veldig allsidig
tenker. Heksagonteoremet, vår setning
18, oppdaget han da han var 16. Før
han var 20 hadde han oppfunnet og
konstruert en regnemaskin. Hans
bidrag i hydromekanikk ligger bak
dagens hydraulikksystemer. Sammen
med Fermat la han det matematiske
grunnlaget for sannsynlighetsregning.
Men – han er kanskje mest kjent i dag
for sine filosofiske og religiøse skrifter.

Kanskje det mest grunnleggende teorem om kjeglesnitt i P2

er Pascals teorem, se figur 27. Vi skal anvende det igjen og igjen i
bevis og konstruksjoner fremover. Jeg gir et algebraisk bevis i form
av en oppgave, et mer syntetisk bevis kommer etter at vi har innført
kryssforholdet.

Setning 18 (Pascals teorem). La A, B, C, A0, B0, C0 være 6 forskjellige
punkter på et kjeglesnitt i P2. Da er skjæringspunktene X = LAB0 \ LA0B,
Y = LBC0 \ LB0C og Z = LCA0 \ LC0A kollineære.
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Bevis. Oppgave 6. Det vesentlig med konstruksjon 3
er at den består av å trekke linjer –
ingenting som har med avstand eller
vinkler å gjøre er brukt. Vi forventer
derfor at det finnes en definisjon av
kjeglesnitt, kun med begreper fra
projektiv geometri. Det finnes to og
de skyldes von Staudt (se side 57) og
Steiner (se side 60).

Pascals teorem har en omvendt setning som kan brukes til å
konstruere kjeglesnitt.

Setning 19. La A, B, C, A0, B0, C0 være seks punkter, ikke tre på linje, i
P2. La X = LAB0 \ LA0B, Y = LBC0 \ LB0C og Z = LCA0 \ LC0A. Hvis
X, Y, Z er kollineære ligger A, B, C, A0, B0, C0 på et kjeglesnitt.

Bevis. Vi vet fra setning 17 at punktene A, B, C, A0, B0 ligger på et
kjeglesnitt C. Vi må vise at C0 ligger også på C. La C00 være skjæ-
ringspunktet mellom LAC0 og C. Pascals teorem sier at LBC00 \ LB0C,
LAC00 \ LA0C og X er kollineære. Men LAC00 = LAC0 så LAC00 \ LA0C =

Z. Det betyr at LBC00 \ LB0C ligger på både LXZ og LB0C og må der-
for være Y. Derfor må C00 ligge på både LAC0 og LBY = LBC0 og må
være lik C0.

Dette gir oss muligheten til å konstruere et kjeglesnitt fra fem
punkter. Se figur 28. Figur 28: Kjeglesnitt konstruksjon.

Konstruksjonsoppgave 3. Gitt fem punkter, ikke tre på linje, konstruer kjeglesnittet gjennom dem med en linjal.

Konstruksjon. La A, B, C, A0, B0 være de gitte fem punktene og C det entydige kjeglesnittet de ligger på.
For hver linje L gjennom A, skal vi konstruere et punkt C0 i C \ L. Når linjene roterer rundt A fyller vi ut
hele C.
• Marker de fem punktene A, B, C, A0, B0 i planet.
• Trekk linjene LAB0 og LA0B og marker deres skjæringspunkt X = LAB0 \ LA0B.
• Trekk LA0C og marker Y = LA0C \ L.
• Trekk LB0C og LXY og marker Z = LB0C \ LXY.
• Trekk LBZ og marker C0 = LBZ \ L.
Bruke setning 19 til å forklare hvorfor C0 2 C. ^

Oppgave 6 (Bevis for Pascals teorem). Vi skal bevise setning 18. Ideen bak beviset er hentet fra [Salmon, 1855, Art.
268]. Skisser et kjeglesnitt C, f.eks. en ellipse og marker de seks punktene A, B, C, A0, B0, C0 på C og skjæringspunkte-
ne X = LAB0 \ LA0B, Y = LBC0 \ LB0C og Z = LCA0 \ LC0A. Gjør du dette med rimelig nøyaktighet vil du kunne tegne
en linje gjennom dem. Se figurene 27 og 28.

Vi skal arbeide med lineære former som definerer linjer gjennom to punkter. Gitt to punkter P, Q 2 P2, la HPQ
betegne en lineær form som er slik at LPQ = {(a0 : a1 : a2) 2 P2 : HPQ(a0, a1, a2) = 0}. For eksempel, hvis man
velger representerende vektorer for punktene kunne HPQ = |X, vP, vQ|. Hvis H0

PQ er et annet valg, må H0
PQ = lHPQ

for en l 2 R \ {0}. Vi tenker i fortsettelsen, at hver gang vi møter et par av punkter, så er det valgt en slik form.

a) Vi lager først to pensler av kjeglesnitt, en gjennom punktene A, A0, B0, C og en gjennom A, A0, B, C0. Se på de to
mengdene in P2 definert ved

lHA,B0 HA0C + µHB0C HAA0 = 0, (l : µ) 2 P1

nHA0B HAC0 + xHBC0 HAA0 = 0, (n : x) 2 P1 .

Overbevis deg selv om at de danner to slike pensler når (l : µ) og (n : x) løper gjennom P1. Se side 23. Forklar
hvorfor kurven C må ligge i begge penslene.

b) Forklar hvorfor det finnes t, u 2 R \ {0}, slik at C er både mengden av punkter der HA,B0 HA0C + t HB0C HAA0 = 0
og mengden av punkter der HA0B HAC0 + u HBC0 HAA0 = 0. Vis at det finnes s 2 R \ {0} slik at

HA,B0 HA0C + t HB0C HAA0 = s(HA0B HAC0 + u HBC0 HAA0 ) . (7)
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c) Skriv ligning (7) om til
HAA0 (t HB0C � su HBC0 ) = s HA0B HAC0 � HA,B0 HA0C . (8)

La L være linjen med ligning t HB0C � su HBC0 = 0. Vis at venstre siden i (8), og derfor også høyre siden, er en kvadra-
tisk form som definerer den degenererte kvadratiske kurven L [ LAA0 . Bruk dette til å vise at X, Y, Z 2 L.

Oppgave 7 (La Hires beskrivelse av kjeglesnitt). Philippe de la Hire studerte i 1673 de projektive egenskapene til
kjeglesnitt uten å bruke en kjegle og et plan i rommet. Alt foregår i ett plan. (Se [Baltus, 2020, 6.1] og [Cremona,
1885, Art. 23].) Vi skal se litt på metoden, men med vår terminologi. Vi vil ha bruk for oppgave 3.

Legg R2 inn i P2. La en sentral kollineasjon T ha senter O, akse L og forsvinningslinje L0. La S være en sirkel i
R2. Bildet C = T(S) vil være en kurve i P2, men vi ser nå bare på den delen som er i R2. Siden T er en projektiv
transformasjon, må C være et kjeglesnitt, .

a) Vis hvordan vi kan bruke skjæringene mellom L0 og S til å avgjøre om C er en parabel, ellipse eller hyperbel i R2.
Hvis C er en hyperbel, hvordan kan vi finne asymptotene fra L0 \ S?

b) Bruk denne metoden til å konstruere en parabel, en hyperbel og en ellipse fra en sirkel. M.a.o. bruk en passer
til å tegne en sirkel S , velg O, L og L0 og konstruere nok punkter på C til å kunne skissere kurven. Velg et senter O
som ikke ligger på S i første omgang. (Det lønner seg å konstruere bildet av punkter på sekanter til S .)

c) Gitt en sirkel S , konstruere en ellipse C, slik at C \ S består av ett punkt O og TOS = TOC. Sammenlign din
tegning med figur 24.

De betydeligste resultatene La Hire kunne utlede med denne metoden handler om pol og polare, et emne vi kom-
mer til senere.

Algebraiske kurver i P2

Kjeglesnitt kalles kvadratiske kurver, eller annengradskurver,
fordi de er nullpunktene til kvadratiske former. Generelt er en n-te
grads form i tre variabler et polynom på formen

F(x0, x1, x2) = Â
i+j+k=n

i,j,k�0

aijk xi
0xj

1xk
2

der aijk 2 R. Den er homogen, dvs. at alle monomer som inngår har
samme grad n. En algebraisk kurve av grad n i P2 er nullpunktene til
en n-te grads form:

C = {(x0 : x1 : x2) 2 P2 : F(x0, x1, x2) = 0} .

Dette er veldefinert siden F(lx0, lx1, lx2) = lnF(x0, x1, x2). Vi sier
ofte at F definerer C eller at ligningen til C er F(x0, x1, x2) = 0. Merk
at hvis l 2 R \ {0} så vil også lF definerer C.

Figur 29: En tilfeldig femtegradskurve:
x5

1 � 3x5
0 + 4x0x3

1x2 + 5x3
0x2

2 + x1x4
2 �

x2
0x2

1x2 = 0.

Graden har en geometrisk betydning.

Setning 20. Hvis C er en n-te grads kurve i P2 og L er en linje slik at
L * C, så vil antall punkter i L \ C være mindre eller lik n.

Bevis. Velg to punkter, P og Q, på linjen slik at L = {[lvP + µvQ] :
(l : µ) 2 P1} (setning 1). Hvis kurven er gitt ved F(x0, x1, x2) = 0,
la G(l, µ) = F(lvP + µvQ). Dette er et homogent polynom av grad
n i to variabler. Antall nullpunkter for G i P1 er antall elementer i
L \ C.
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Anta G(1, 0) = 0. Da finnes ingen ledd på formen cln med
c 6= 0 i G, så µk må være en faktor av G for en k > 0. Vi kan
skrive G = µk H der H et homogent polynom av grad n � k med
H(1, 0) 6= 0. Det er derfor tilstrekkelig å vise setningen for en G
med G(1, 0) 6= 0. Løsningene for en slik G i P1 vil ha µ 6= 0 så
vi kan anta at µ = 1. Setter vi g(x) = G(x, 1), vil antall røtter
av g være antall nullpunkter. Men g er et polynom av grad n i én
variabel så antall røtter er mindre eller lik n.

Tredjegradskurver har en så rik struk-
tur at de utgjør en egen matematisk
teori – teorien om elliptiske kurver –
med vidtgående anvendelser i mange
grener. De er blitt brukt i alt fra beviset
av Fermats siste sats (Andrew Wiles
1995) til kryptologien som beskytter
data på internettet. Jeg nevner her bare
et aspekt, at punktene på dem danner
en abelsk gruppe.

Velg et punkt O som skal være en-
hetselementet. La P og Q ligge på
kurven. Linjen LPQ skjære kurven
i et tredje punkt R. (Et tredjegrads-
polynom med to reelle røtter må ha
tre reelle røtter.) Definer P + Q til å
være skjæringspunktet med LOR. Hvis
P = Q bruk tangenten i punktet som
LPQ. Det er ikke rett frem, men man
viser at denne definisjon av + er en
gruppestruktur på tredjegradskurven.

Figur 30: Tredjegradskurven

x2
1x2 � x0(x0 � 1

2 x2)(x0 + x2) = 0

med sin gruppestruktur. Her er en-
hetselementet O = (0 : 1 : 0) på
L•.

De partiell deriverte av en n-te grads form F er tre (n � 1)-te
grads former. Jeg bruker notasjonen

Fx0 =
∂F
∂x0

Fx1 =
∂F
∂x1

Fx2 =
∂F
∂x2

.

Setning 21 (Euler). Hvis F er en n-te grads form så er

x0Fx0 + x1Fx1 + x2Fx2 = n · F .

Bevis. Det er tilstrekkelig å vise det for et monom av grad n. Vi har

x0
∂ xi

0xj
1xk

2
∂x0

+ x1
∂ xi

0xj
1xk

2
∂x1

+ x2
∂ xi

0xj
1xk

2
∂x2

= i · xi
0xj

1xk
2 + j · xi

0xj
1xk

2 + k · xi
0xj

1xk
2 = n · xi

0xj
1xk

2 .

Hvis C er en glatt kurve og P er et
punkt i R2, definer pedalkurven CP
til å være det geometriske stedet for
fotpunktet til en normal fra P på
TQC, når Q løper gjennom C. Mange
interessante kurver kan lages på denne
måten. Punktet P vil være et singulært
punkt på CP.

Figur 31: Bernoullis lemniskate er en
fjerdegradskurve, her definert av

(x2 + y2)2 � (x2 + y2) .

Det er pedalkurven til hyperbelen
x2 � y2 = 1. Singulariteten i P er en
enkel selvskjæring og kalles en node.

Definisjon 8. La C ⇢ P2 være en algebraisk kurve definert med
F(x0, x1, x2) = 0 og la P = (a : b : c) være et punkt på den.

(i) Punktet P kalles et singulært punkt for C hvis

Fx0(a, b, c) = Fx1(a, b, c) = Fx2(a, b, c) = 0 .

(ii) En algebraisk kurve uten singulære punkter kalles glatt.

(iii) Hvis P = (a : b : c) 2 C er et ikke-singulært punkt, definerer
vi tangentlinjen til C i P som linjen der

Fx0(a, b, c)x0 + Fx1(a, b, c)x1 + Fx2(a, b, c)x2 = 0

og betegner den TPC.

(iv) En linje som skjærer C i to eller flere punkter kalles en sekant.

Det følger av setning 21 at punktet P ligger på TPC. Jeg viser
nå at definisjonen stemmer overens med den vanlige definisjonen
av tangentlinje ved implisitt derivasjon for kurver i det euklidske
planet. La R2 være lagt inn i P2 på standard vis. La en form F de-
finere en kurve C i P2. Den delen av C som ligger i R2 har ligning
f (x, y) = F(x, y, 1) = 0. Hvis vi tenker at dette lokalt om et punkt
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(a, b) på kurven gir y som en funksjon av x, finner vi stigningstallet
til tangentlinjen i (a, b) med implisitt derivasjon:

y0 = �
∂ f
∂x (a, b)
∂ f
∂y (a, b)

.

Tangentlinjen i (a, b) er derfor

y � b = �
∂ f
∂x (a, b)
∂ f
∂y (a, b)

(x � a)

eller
∂ f
∂x

(a, b)x +
∂ f
∂y

(a, b)y � a
∂ f
∂x

(a, b)� b
∂ f
∂y

(a, b) = 0 . (9)

Jeg overlater til leseren å kontrollere at

Fx2(x, y, 1) = n · f (x, y)� x
∂ f
∂x

� y
∂ f
∂y

.

Det følger at (9) er tilfredstilt hvis og bare hvis

Fx0(a, b, 1)x + Fx1(a, b, 1)y + Fx2(a, b, 1) = 0

som er tangentlinjen i definisjon 8 i (x, y) koordinater.

Figur 32: En nodal limakon, enda en
fjerdegradskurve, definert av

(x2 + y2 � x)2 � 1
4
(x2 + y2) .

Det er pedalkurven til sirkelen med
senter (1, 0) og radius 1

2 .

I dagens projektiv geometri er opp-
merksomheten ofte flyttet fra selve
det geometriske objektet og over til
dets parameterrom. For eksempel er
P(n+2

2 )�1 et parameterrom for algebra-
isk kurver av grad n i P2 – punktene
svarer til koeffisientene i n-te grads
formen som definerer kurven. Ved
å legge til ekstra betingelser kurven
må tilfredstille får man underrom av
parameterrommet. Kurvene studeres
ved å studere geometrien i parameter-
rommet.

En Lüroth kvartikk, innført av Jacob
Lüroth i 1869, er en fjerdegradskur-
ve som går gjennom de ti hjørnene
i en fullstendig femkant (defini-
sjon 6). Fjerdegradskurver utgjør en
P14 og Frank Morley viste i 1919 at
Lüroth kvartikkene ligger på et 13-
dimensjonalt underrom definert av en
grad 54 form i 15 variabler.

Figur 33: En Lüroth kvartikk gjennom
hjørnene i femkanten med kanter
x = 0, y = 0, y = �x � 2, y = x � 1 og
y = 2x + 3.

En projektiv transformasjon T tar tangentlinjen til C i P til tan-
gentlinjen til T(C) i T(P). For å se hvorfor, bruker vi kjernerege-
len for partiellderiverte. Generelt for avbildninger F : R3 ! R

og G : R3 ! R3 la H = F � G. La x = (x0, x1, x2) og skriv
G(x) = (G0(x), G1(x), G2(x)) på komponentform. Kjerneregelen sier
at Jacobi matrisen

h
Hx0(x) Hx1(x) Hx2(x)

i
er lik

h
Fx0(G(x)) Fx1(G(x)) Fx2(G(x))

i
2

64
G0x0(x) G0x1(x) G0x2(x)

G1x0(x) G1x1(x) G1x2(x)

G2x0(x) G2x1(x) G2x2(x)

3

75 .

(10)
Hvis G er en lineær transformasjon med standard matrise N er
Jakobi matrisen [Gixj

(x)] = N.
Den projektive transformasjonen svarer til en invertibel lineær

transformasjon T : R3 ! R3. Hvis ligningen til C er F(x) = 0 så
er ligningen til T(C) gitt ved (F � T�1)(x) = 0 (oppgave 8a). La M
være standard matrisen til T. La P = (a : b : c) 2 C. Det følger fra
(10), med G = T�1, at tangentlinjen til T(C) i T(P) er

h
Fx0(a, b, c) Fx1(a, b, c) Fx2(a, b, c)

i
M�1

2

64
x0

x1
x2

3

75 = 0

som vi gjenkjenner som ligningen til linjen som T tar TPC til (se (2)
på side 9).

Vi anvender dette på kjeglesnitt. Vi har sett (beviset for setning
16) at en kvadratisk kurve C i P2 svarer til en symmetrisk 3 ⇥ 3
matrise AC . Konkret, hvis C er definert av den kvadratiske formen

Q = ax2
0 + bx0x1 + cx2

1 + dx0x2 + ex1x2 + f x2
2 , (11)
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så er

AC =

2

64
a 1

2 b 1
2 d

1
2 b c 1

2 e
1
2 d 1

2 e f

3

75 . (12)

Vi har at
h

Q
i
=

h
x0 x1 x2

i
AC

2

64
x0

x1
x2

3

75 .

Matrisen AC gjør det enkelt å beskrive tangentlinjene til C. Partiell-
derivering av Q gir

Qx0 = 2ax0 + bx1 + dx2

Qx1 = bx0 + 2cx1 + ex2

Qx2 = dx0 + ex1 + 2 f x2 ,

(13)

dvs. at Qxi er prikkproduktet av (x0, x1, x2) med 2 ganger i-te rad i
AC .

Det er en zoologisk hage av spesielle
og interessante algebraiske kurver.
Mange er konstruert for å løse geomet-
riske problemer, hvilket ofte leder til
singulære punkter. Kanskje den eldste
kurven, som ikke er et kjeglesnitt, er
sissoiden, konstruert av Diokles (ca. 200
fvt.) for å finne kubens fordobling. (Se
f.eks. [Brieskorn and Knörrer, 1986,
1.4]).

Det er en tredjegradskurve med
ligning

x3
0 + x0x2

1 � 2ax2
1x2 = 0

der a er en parameter. Det singulære
punktet kalles en kusp.

Et trifolium (trekoblet blad) er et spe-
sial tilfelle av rhodonea (rose) kurver,
som igjen tilhører hypotrokoidene. En
hypotrokoid blir tegnet når en bly-
ant er festet til en sirkel som ruller
rundt på innsiden av en større sir-
kel (spirograf). (Se f.eks. websiden
[Christersson, 2019].) Rosekurve-
ne har polarligning r = cos(cq).
De er algebraiske hvis c er rasjonal.

Et trifolium dannes når c = 3,
som gir den algebraisk ligningen
(x2 + y2)2 = x3 � 3xy2. Det singulære
punktet kalles et enkelt trippelpunkt.

Setning 22. For et kjeglesnitt i P2, dvs. en ikke-degenerert kvadratisk
kurve C, gjelder:

(i) Et kjeglesnitt er en glatt kurve.

(ii) Ligningen til tangentlinjen i et punkt (a : b : c) 2 C er

h
x0 x1 x2

i
AC

2

64
a
b
c

3

75 = 0 .

(iii) En linje skjærer et kjeglesnitt i ingen punkter, ett punkt eller to
punkter. Dersom linjen skjærer i ett punkt er det tangentlinjen til C i
skjæringspunktet.

Bevis. Hvis (a : b : c) 2 C er et singulært punkt sier definisjon
8 og utregningen (13) at AC har et ikke-trivielt nullrom. Det betyr
at det AC = 0. Men determinanten er produktet av egenverdiene
og i beviset for setning 16 så vi at hvis en egenverdi til AC er 0, så
er den kvadratiske kurven degenerert. Ligningen for tangentlinjen
følger direkte fra definisjon 8 og utregningen (13).

Setning 20 sier at en kvadratisk kurve kan ikke ha mer enn to
skjæringspunkter med en linje L. Anta at det er bare ett skjærings-
punkt P = (a : b : c) og la Q = (a0 : b0 : c0) være et annet punkt på
L. Per antakelse er Q /2 C. I følge setning 1 kan vi representere alle
punktene forskjellige fra Q på L med en vektor (a, b, c) + t(a0, b0, c0)
for passende t 2 R. Skjæringspunktene til L og C svarer til løsnin-
gen av den kvadratiske ligningen i t

h
a + ta0 b + tb0 c + tc0

i
AC

2

64
a + ta0

b + tb0

c + tc0

3

75 = 0 .
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Siden P ligger på kurven blir dette

2

0

B@
h

a0 b0 c0
i

AC

2

64
a
b
c

3

75

1

CA t +

0

B@
h

a0 b0 c0
i

AC

2

64
a0

b0

c0

3

75

1

CA t2 = 0 .

Antagelsen er at t = 0 er den eneste løsning, dvs. at en av koeffi-
sientene må være 0. Koeffisienten til t2 kan ikke være 0 for da ville
Q 2 C. Derfor må

h
a0 b0 c0

i
AC

2

64
a
b
c

3

75 = 0

hvilket betyr fra (ii) at Q 2 TPC og L må være denne tangentlinje.

Eksempel 10. En pensel av kjeglesnitt
som skjærer hverandre i to faste punk-
ter. Vi begynner med et kjeglesnitt
og to punkter på det, f.eks. kurven
definert av x2

0 + x2
1 � x2

2 og punktene
(0 : 1 : 1) og (0 : �1 : 1). Velg en
degenerert kurve som skjærer kjegle-
snittet kun i de to punktene, f.eks.
x0(x1 + 2) = 0. Da er penselen spent ut
av de to kurvene.

I R2 med parameter t blir dette

x2 + y2 + t(xy + 2x) = 1 .

To kjeglesnitt snitter i maksimalt fire punkter (oppgave 8b),
men på essensielt ni forskjellige måter. Det er en sammenheng
mellom pensler av kjeglesnitt og hvordan de snitter. En pensel av
kurver er en familie parametrisert med P1. Vi lagde en pensel av
kjeglesnitt på side 23.

Eksempel 11. En pensel av kjegle-
snitt gjennom tre punkter P, Q, R med
tangentlinje L i P (se oppgave 8f). Pen-
selen er spent ut av de to degenererte
kurvene LQR [ L og LPQ [ LPR.

I R2, hvis P = (1, 0), Q = (0, 1),
R = (0,�1) og L er definert av x = 1
får vi

x2 � y2 � 2x + 1 + t(x2 � x) = 0 .

Hvis en kvadratisk kurve C er definert av en form Q som i (11),
identifiserer vi kurven med punktet

[C] = (a : b : c : d : e : f )

i parameterrommet P5. En pensel av kjeglesnitt svarer da til en linje
i denne P5. En linje er bestemt av to punkter, så hvis to kurver C
og C 0 i penselen er definert av Q og Q0, vil alle kurvene i penselen
ha en ligning lQ + µQ0 = 0 for passende (l : µ) 2 P1. Derfor vil
C \ C 0 være mengden av punkter som alle kurvene i penselen går
gjennom. Ikke bare det, men man kan vise at måten de snitter på
vil være den samme for alle kurver i penselen. Jeg gir ikke beviset
her, men vi skal se fenomenet i eksempler og oppgaver.

Determinanten til den symmetriske matrisen AC i (12) er et ho-
mogent polynom av grad tre i (a, b, c, d, e, f ). Nullpunktene utgjør
et underrom D ⇢ P5, og beviset for setning 22 gir at C har et sin-
gulært punkt hvis og bare hvis [C] 2 D. En linje i P5, som ikke
ligger på D, vil snitte D i maksimalt tre punkter (samme argument
som i beviset for setning 20). Disse punktene svarer til degenererte
kurver i penselen og de kan hjelpe oss lage en pensel med ønskede
egenskaper (se eksemplene 10 og 11).

Oppgave 8 (Snitt av kjeglesnitt). Gitt to kjeglesnitt C1 og C2 i P2, hvor mange punkter er i C1 \ C2? For å gjøre
regningen litt enklere vil vi bruke en transformasjon og anta at en av kurvene er definert av x2

0 + x2
1 � x2

2 (setning 16)
og den andre er forenklet så mye som mulig.

a) La C være en algebraisk kurve definert av en form F og la T være en projektiv transformasjon. La C 0 være kurven
definert av F0(x0, x1, x2) = F(T�1(x0, x1, x2)). Forklar hvorfor P 2 C hvis og bare hvis T(P) 2 C 0, dvs. at C 0 =
T(C). Anta C er en kvadratisk kurve med symmetrisk matrise AC og la T ha standard matrise M. Vis at matrisen
(M�1)t AC M�1 er den symmetriske matrisen som tilhører T(C). La nå C være kjeglesnittet definert av x2

0 + x2
1 � x2

2.
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La M være en ortogonal matrise på formen

M =

2

64
a b 0
g d 0
0 0 1

3

75

og la T være transformasjonen med standard matrise M. Vis at T(C) = C. Gi en geometrisk forklaring på hvorfor
T(C) = C ved å se på det hele i det euklidske plan.

b) Forklar hvorfor det følger at vi kan anta at C1 er definert av x2
0 + x2

1 � x2
2 og at C2 er definert av et polynom på

formen x2
0 + px2

1 + qx0x2 + rx1x2 + sx2
2, for konstanter p, q, r, s 2 R. Vis at vi kan fortsette å forenkle til vi kommer til

et system av to ligninger i to variabler

x2 + y2 = 1 og qx = (1 � p)y2 � ry � s + 1 .

Vis til slutt at to kjeglesnitt kan snitte i ingen, ett, to, tre eller fire punkter, altså maksimalt fire punkter.

c) Tegn alle de forskjellige mulige måter to ellipser kan snitte hverandre. For eksempel hender det at to ellipser
skjærer hverandre i to punkter, men det kan også hende at de berører hverandre i to punkter der kurvene har en
felles tangentlinje – dette telles som to forskjellige måter å snitte i to punkter.

d) Finn snittpunktene mellom sirkelen x2 + y2 = 1 og parablene y = ax2 � 1, a 6= 0, når a varierer.

Forhåpentligvis fant du kun ett snittpunkt når a  1
2 . Merk dog at det er en vesensforskjell mellom grunnene til at

(0,�1) er eneste snittpunkt når a = 1
2 og når a < 1

2 . Hvis f (x, y) = x2 + y2 � 1 kan vi finne snittpunktene ved å
løse f (x, ax2 � 1) = 0. Nå er f (x, 1

2 x2 � 1) = 1
4 x4, mens f (x, ax2 � 1) = x2q(x) for et polynom q uten reelle røtter

når a < 1
2 . Vi tolker det dithen at kurvene berører hverandre «mer» i (0,�1) når a = 1

2 enn når a < 1
2 . Dette er gjort

presist med begrepene kontaktorden i differensialgeometri og snittall i algebraisk geometri. I dette tilfelle er tallene
4 når a = 1

2 og 2 når a < 1
2 . Det er vanskelig å se forskjell i berøring geometrisk, generelt må det defineres med en

analytisk eller algebraisk beskrivelse av kurvene. Men for kjeglesnitt i P2 finnes en syntetisk geometrisk definisjon.

Vi sier at to algebraiske kurver C og C 0 berører hverandre i et punkt P 2 C \ C 0 hvis TPC = TPC 0. To kjeglesnitt
oskulerer i et berøringspunkt P hvis det finnes en sentral kollineasjon med akse TPC og senter O 2 TPC, O 6= P, som
tar C til C 0. De hyperoskulerer i et berøringspunkt P hvis det finnes en sentral kollineasjon med akse TPC og senter
P som tar C til C 0. F.eks. hyperoskulerer kurvene i eksempel 8 i origo. (Berøring betyr at kontaktorden/snittall er
minst 2, oskulering svarer til kontaktorden/snittall 3 og for hyperoskulering er tallet 4.)

e) La C være sirkelen x2 + y2 = 1. Konstruer (dvs. konstruer nok punkter til å kunne tegne en skisse av) en ellipse
som oskulerer med C i punktet (0,�1) og en ellipse som hyperoskulerer med C i punktet (0,�1).

f) Hvis F og G er to former i tre variabler, forklar hvorfor kurvene de definerer berører hverandre i P = (a : b : c)
hvis og bare hvis

(Fx0 (a, b, c) : Fx1 (a, b, c) : Fx2 (a, b, c)) = (Gx0 (a, b, c) : Gx1 (a, b, c) : Gx2 (a, b, c)) .

Vis at hvis to kjeglesnitt i en pensel berører hverandre i et punkt P, så vil alle par av kurver i penselen berøre hver-
andre i P. La P, Q, R være tre punkter, ikke tre på linje, og la L være en linje gjennom P som unngår Q og R. Vis at
betingelsen å gå gjennom P, Q, R og ha L som tangent i P, gir fire lineære ligninger i koeffisientene til formen som
definerer et kjeglesnitt. Konkluder med at betingelsen bestemmer en pensel.

En pensel av kjeglesnitt fremkommer på syntetisk vis hvis det er en konstruksjon som gir forskjellige kurver etter-
hvert som et punkt flyttes langs en linje. Enkelte punkter på linjen vil gi degenererte tilfeller.

g) La C være et gitt kjeglesnitt med to gitte punkter P, Q 2 C. Vis at mengden av kjeglesnitt som oskulerer med
C i P og går gjennom Q ligger på en pensel. Hva er de degenererte kurvene i penselen? La det nå være være gitt
bare ett punkt P 2 C. Vis at mengden av kjeglesnitt som hyperoskulerer med C i P ligger på en pensel. Hva er de
degenererte kurvene i denne penselen?

Kryssforholdet

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

Vi begynner med punkter på en linje i det euklidske planet. Hvis
A og B er to punkter på linjen la |AB| betegne avstanden mellom
dem. Vi velger nå en retning for linjen. Avstand med fortegn7, skrevet

7 Avstand med fortegn ble innført
av Möbius i den første setningen av
[Möbius, 1827]. Han brukte begrepet
for å lage barysentriske koordinater,
men han la kimen til noe mye større. Å
stille to bokstaver etter hverandre og si
at de betegner både lengde og retning,
er en forgjenger for vår tids vektor.
Begrepet brukes i geometri i dag
først og fremst fordi det er en elegant
måte å sammenfatte definisjoner
og setninger som ellers ville krevd
oppdeling i flere tilfeller.

AB, er |AB| hvis retningen fra A til B er den valgte retningen på
linjen, og �|AB| hvis retningen fra A til B er den motsatte av den
valgte retningen på linjen. Vi har alltid, dvs. uavhengig av valgt
retning, AB = �BA og

AB + BC = AC (14)

for tre punkter på en linje.

Figur 34: Laurent de La Hire, Perspek-
tiv.
Før han skrev om geometri, skrev De-
sargues et hefte om perspektivtegning.
Han ville bl.a. erstatte «pavimento»
metoden (figur 3) med en metode som
kun bruker hjelpepunkter innenfor bil-
derammen (se [Andersen, 2007, IX.5],
[Kemp, 1990, s. 120-128]). Maleren
Laurent de La Hire (faren til Philippe
de La Hire) kjente Desargues og brukte
hans metode, noe jeg mener er synlig
i figur 34. Vinduene i huset ønskes
fremstilt som like store, hvilket betyr
at avstandene mellom de gule linjene
jeg har tegnet skal fremstilles som
like. Dette oppnås ved å dele venstre
siden av grunnlinjen i tre like deler,
trekke de blå linjene til endepunktet
på horisontlinjen og deretter marker
skjæringene med bygningens bunn-
linje. Vi kan bruke kryssforholdet til å
forklare hvorfor dette virker. (Dette er
ikke hvordan Desargues argumenter-
te.) Som vi skal se, er kryssforholdet
mellom de fire punktene på grunn-
linjen lik kryssforholdet for punktene
langs den røde linjen, som igjen er
kryssforholdet mellom de gule linjene.

Hvis A, B, P er tre forskjellige kollineære punkter, sier vi at P
deler AB i forholdet

AP
PB

og kaller tallet vi får for delingsforholdet. Delingsforholdet er nega-
tivt dersom P ligger utenfor 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 2 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 23. Hvis P = A + t0(B � A) med t0 6= 0, 1, så er

AP
PB

=
t0

1 � t0
.

Bevis. Man ser at fortegnene stemmer så vi kan regne med abso-
luttverdier:

|AP|
|PB| =

kA + t0(B � A)� Ak
kA + t0(B � A)� Bk = | t0

1 � t0
| .

Kryssforholdet ble ofte kalt dobbeltforholdet (og tyskerne gjør
det ennå) pga. følgende definisjonen for fire punkter på en linje i
R2. (Vi sier kryssforholdet mellom fire punkter, men rekkefølgen
spiller en rolle.)

Definisjon 9. Gitt 4 punkter A, B, C, D på en linje i R2. Dobbeltfor-
holdet

(A, B; C, D) =

CA
AD
CB
BD

=

AC
CB
AD
DB

=
AC
AD

· BD
BC

kalles kryssforholdet mellom (A, B) og (C, D).
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Eksempel 12. Regn ut kryssforholdet
(A, B; C, D) når A = (� 3

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

3 ).
Punktene ligger på linjen gitt ved
y = 2

3 x � 1 som vi gir retning fra A
mot C. For å bruke definisjon 9 regner
vi ut AC = 1

2

p
13, AD = 11

6

p
13,

BD = 1
3

p
13 og BC = �

p
13. Vi setter

inn i formelen og får (A, B; C, D) til å
bli

1
2

p
13

11
6

p
13

·
1
3

p
13

(�
p

13)
= � 1

11
.

Dette er en tungvint metode. Hvis
vi heller vil bruke formel (15), må
vi løse C = (1 � t0)A + t0B og
D = (1 � t1)A + t1B. Vi finner t0 = 1

3
og t1 = 11

9 , så

(A, B; C, D) =
1
3
2
3
·
� 2

9
11
9

= � 1
11

.

Vi vil utvide definisjonen til å gjelde punkter på linjer i P2. Hvis
C = (1 � t0)A + t0B og D = (1 � t1)A + t1B på en linje i R2, så er

(A, B; C, D) =
t0

1 � t0
· 1 � t1

t1
(15)

(setning 23). Hvis A = (a0, a1) og B = (b0, b1), er de, betraktet
som punkter i P2, representert med vektorer vA = (a0, a1, 1) og
vB = (b0, b1, 1). Et punkt P på linjen gjennom dem er gitt ved

P = [(la0 + µb0, la1 + µb1, l + µ)]

(setning 1) for passende (l, µ) 2 P1. Hvis P også ligger i R2 må
l + µ 6= 0. La t = µ

l+µ . Da er 1 � t = l
l+µ og

P = ((1 � t)a0 + tb0 : (1 � t)a1 + tb1 : 1) .

I R2 er dette (1 � t)A + tB, så vi har fått tilbake parameterfor-
men brukt i setning 23. En naturlige utvidelse av kryssforholdet til
punkter på linjer i P2 er derfor følgende.

Definisjon 10. Gitt fire forskjellige punkter A, B, C, D på en linje
i P2. Skriv C = [pvA + qvB] og D = [rvA + svB], der vA og vB er
representanter for A og B. Da er kryssforholdet mellom (A, B) og
(C, D) gitt som

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

.

I eldre litteratur blir kryssforholdet
ofte kalt det anharmoniske forholdet,
navnet benyttet av franske geometere
på 1800-tallet. Ordet kryssforhold
stammer fra den engelske cross ratio
innført av William Kingdon Clifford
rundt 1870.

Eksempel 13. Vi regner ut kryssfor-
holdet i eksempel 12, men nå etter
å ha lagt punktene inn i P2. Da blir
A = (3 : 4 : �2), B = (3 : 1 : 1),
C = (0 : �1 : 1) og D = (12 : 5 : 3).
Punktene ligger på linjen definert av
2x0 � 3x1 � 3x2. For å bruke definisjon
10 må vi finne p, q, r og s, dvs. løse

2

4
3 3
4 1
�2 1

3

5


p r
q s

�
=

2

4
0 12
�1 5
1 3

3

5 .

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 den raskeste
metoden i eksempel 14.

Vi må sjekke at definisjonen er uavhengig av valgte representan-
ter. La v0A = l1vA, v0B = l2vB. I definisjonen har vi representert C
med vC = pvA + qvB så la v0C = l3vC og tilsvarende v0D = l4vD. I
denne presentasjon har vi

C = [
l3 p
l1

v0A +
l3q
l2

v0B] D = [
l4r
l1

v0A +
l4s
l2

v0B] .

Oppskriften i definisjonen sier at

(A, B; C, D) =

l3q
l2

· l4r
l1

l3 p
l1

· l4s
l2

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

[pvA + qvB] vil T(C) = [pT(vA) + qT(vB)] og tilsvarende for D.
Spesielt er kryssforholdet bevart under en perspektivitet (se figur 35).8

8 Den første skriftlige kilden for denne
satsen står i en bok av Pappos fra
Alexandria (ca 300 evt.). Så, 1100 år
senere, blir det bevist av Desargues,
men da forkledd som en setning om
involusjoner ([Field and Gray, 1987,
side 52–3]). Involusjoner er definert på
side 59.

Vi skal utnytte dette igjen og igjen i bevis og anvendelser.
For å regne ut 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).
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Setning 24. Kryssforholdet for punkter a, b, c, d 2 R [ {•} = P1 er

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

med konvensjonen •
• = 1 og �•

• = �1.

Figur 35: Forskjellige samlinger av fire
punkter med det samme kryssforhol-
det, f.eks. (A, B; C, D) = (A0, B0; C0, D0).

.

Eksempel 14. Vi regner ut kryssfor-
holdet i eksempel 12 ved å projisere
punktene på linjen x1 = 0 fra punktet
(0 : 1 : 0). Linjen x1 = 0 er x-aksen
og projeksjon fra (0 : 1 : 0) tar
(x, y) 7! (x, 0). Punktene havner på
A0 = (� 3

2 , 0), B0 = (3, 0), C0 = (0, 0) og
D0 = (4, 0).

Setning 24 gir

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

2 )(3 � 4)
(3 � 0)(4 + 3

2 )
= � 1

11
.

Bevis. Vi legger P1 inn i P2 som x1 = 0. Anta først at a, b, c, d 2 R.
De svarer til A = (a : 0 : 1), B = (b : 0 : 1), C = (c : 0 : 1) og
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 dermed per definisjon 10

(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 �•
• = �1.

Eksempel 15. La c = 1
2 (a + b) slik at

c er midtpunktet mellom a på b på R.
Formelen i setning 24 gir

(a, b; c, •) =
(c � a)(b � •)
(b � c)(• � a)

= �
1
2 (b � a)
1
2 (b � a)

= �1 .

Vi har antatt at punktene er forskjellige, men setning 24 viser
at kryssforholdet fortsatt har mening hvis to av punktene faller
sammen. Vi får 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) = • .

(16)

Eksempel 16. Hvis x 2 R [ • regner
vi ut

(x, 1; 0, •) =
(0 � x)(1 � •)
(1 � 0)(• � x)

= x .

La L være en linje og velg tre for-
skjellige punkter P, Q, R på den.
Likhetene i (16) hjelper oss lage en
bijeksjon j : L ! P1 med j(P) = 0,
j(Q) = 1 og j(R) = •, nemlig
j(X) = (X, Q; P, R). Setning 25 sier at
den er bijektiv.

Gitt tre punkter på en linje og et bestemt kryssforhold, vil det
bestemme hvor det fjerde punktet må ligge.

Setning 25. Hvis A, B, C, X, Y er punkter på en linje i P2 og

(A, B; C, X) = (A, B; C, Y) ,

så er X = Y. Hvis A, B, C er forskjellige punkter på en linje og l 2
R [ {•} så finnes et punkt D på linjen slik at (A, B; C, D) = l.

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 .

Den siste påstanden følger av at

(c � a)(b � x)
(b � c)(x � a)

= l

har en løsning;

x =
la(c � b) + b(a � c)
l(c � b) + (a � c)

.
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Her er alle verdier for kryssforholdet man får etter de 24 permu-
tasjoner av rekkefølgen på punktene.9 9 Verdiene i setning 26 kan sees på som

funksjonsuttrykk i l, dvs. funksjoner
P1 ! P1. Vi har da seks funksjoner:
f1(l) = l, f2(l) =

1
l , f3(l) = 1 � l,

f4(l) = 1
1�l , f5(l) = 1 � 1

l og
f6(l) = l

l�1 . Dette er en spesiell
mengde funksjoner fordi den er lukket
under sammensetting! Man kan gå
gjennom listen og sjekke at alle fi � f j
er en av de seks vi startet med. F.eks.
er

( f4 � f2)(l) =
1

1 � 1
l

=
l

l � 1
= f6(l) .

Funksjonene danner en gruppe der f1
er identiteten.

Det er seks elementer i gruppen, og
den er ikke kommutativ, så man for-
venter at gruppen er S3, permutasjoner
av en mengde med tre elementer –
og det er riktig. Merk at f2(0) = •,
f2(1) = 1 og f2(•) = 0. På samme
måte regner man ut at alle de seks
funksjonene tar {0, 1, •} til {0, 1, •}.
Gruppen permuterer altså delmengden
{0, 1, •} ⇢ P1, og man kan sjekke at
alle permutasjonene opptrer. Dette gir
identifikasjonen med S3.

Setning 26. La (A, B; C, D) = l. Da er

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

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

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

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

1 � l

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

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

l � 1
.

Bevis. Det er tilstrekkelig å sjekke at den første likheten gjelder
og deretter regne ut (A, B; D, C) og (A, C; B, D) og til det kan man
bruke setning 24.

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

(A, B; C, D)
O
= (A0, B0; C,0 D0)

hvis likheten skyldes en perspektivitet med senter O.

Setning 27 (Desargues’ teorem). Hvis to trekanter ABC og A0B0C0

er i perspektiv i P2 og X = LAB \ LA0B0 , Y = LAC \ LA0C0 og Z =

LBC \ LB0C0 , så vil X, Y og Z være kollineære.

Figur 36: Desargues’ teorem, avtegnet
fra [Poncelet, 1865, Fig. 22].

.

Bevis. Se figur 36. La O være senteret for perspektiviteten. La S =

LBC \ LXY og S0 = LB0C0 \ LXY. Vi må vise at S = S0 for da må
Z = LBC \ LB0C0 = S og dermed ligge på LXY.

Vi har LOB = LOB0 = LBB0 . La P = LXY \ LBB0 , Q = LAC \ LBB0 og
R = LA0C0 \ LBB0 . Ved å bruke perspektivitet finner vi

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

= (A0, Y; R, C0)
B0
= (X, Y; P, S0) .

Setning 25 gir S = S0.

Det duale av punkter på en linje er linjer gjennom et felles punkt.
Mengden av linjer, som alle inneholder et punkt O, kalles en pensel
av linjer gjennom O. Perspektivitet ble definert i definisjon 5 som en
bestemt type bijeksjon mellom linjer. Hvis vi dualiserer finner vi

Definisjon 11. La L være en linje i P2. En perspektivitet mellom
pensler av linjer med akse L er en bijeksjon mellom to pensler L og
L0 gjennom O og O0, som tar ` 2 L til L`\L,O0 .

Figur 37: En perspektivitet mellom
pensler.

.

Definisjon 12. La L1, L2, L3, L4 være linjer i en pensel av linjer
gjennom O og la L være en vilkårlig linje, forskjellig fra disse fire,
som unngår O. Kryssforholdet for linjene i penselen er

(L1, L2; L3, L4) := (L1 \ L, L2 \ L; L3 \ L, L4 \ L) .
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Dette er veldefinert fordi de tilsvarende skjæringspunktene med
en annen linje vil være i perspektiv til de i definisjonen. Det føl-
ger også rett fra definisjonen at en perspektivitet mellom pensler
bevarer kryssforholdet.

Figur 38: Definisjon 12 definerer
(L1, L2; L3, L4) = (A, B; C, D) som igjen
er lik (A0, B0; C0, D0) pga. perspektivite-
ten med senter O.

Setning 28. La P1, P2, P3, P4 være fire punkter på en linje L. La O = L_

og Li = P_
i slik at L1, L2, L3, L4 er i den duale penselen gjennom O. Da er

(P1, P2; P3, P4) = (L1, L2; L3, L4) .

Bevis. Sett P0
i = L \ Li. Vi vil vise at (P1, P2; P3, P4) = (P0

1, P0
2; P0

3, P0
4).

La vi 2 R3 representere Pi, v0i representere P0
i og vO representere O.

Da er P0
i = [vi ⇥ vO] per definisjon av dualiteten, så vi kan anta at

v0i = vi ⇥ vO. Hvis v3 = pv1 + qv2 vil derfor

v03 = (pv1 + qv2)⇥ vO = p(v1 ⇥ vO) + q(v2 ⇥ vO) = pv01 + qv02

og tilsvarende hvis v4 = rv1 + sv2 er v04 = rv01 + sv02. Per definisjon
10 er (P1, P2; P3, P4) = (P0

1, P0
2; P0

3, P0
4).

Eksempel 17. La A = (�1 : �1 : 1),
B = (1 : 1 : 2), C = (0 : 0 : 1) og
D = (1 : 1 : 1) være fire punkter
på linjen L definert av x0 � x1. Ved
f.eks. å projisere på linjen x1 = 0 som i
eksempel 14, regner en ut (A, B; C, D)
er lik

(0 � (�1))( 1
2 � 1)

( 1
2 � 0)(1 � (�1))

= � 1
2

.

I følge setning 28 er
(A_, B_; C_, D_) = � 1

2 også. La
oss kontrollere.

La O = L_ = (1 : �1 : 0) og L1 = A_,
L2 = B_ osv. Som i beviset for setning
28, la A0 = L1 \ L, B0 = L2 \ L osv. Nå
er L1 definert av �x0 � x1 + x2 = 0 så
A0 er lik

[(�1,�1, 1)⇥ (1,�1, 0)] = (1 : 1 : 2) .

Vi finner B0 = (�1 : �1 : 1),
C0 = (1 : 1 : 0) og D0 = (1 : 1 : �2) og
kan sjekke at (A0, B0; C0, D0) = � 1

2 . Se
også eksempel 18.

Vi kan regne ut kryssforholdet mellom linjer, og dermed også
punkter, med determinanter. Først trenger vi en hjelpesetning.

Setning 29. La vP, vQ, vR, vS være vektorer i R3. Da er

(vP ⇥ vQ)⇥ (vR ⇥ vS) = r(|vP, vR, vS|vQ � |vQ, vR, vS|vP)

= s(|vP, vQ, vS|vR � |vP, vQ, vR|vS)

for passende r, s in R.

Bevis. Vi må vise at både

(|vP, vR, vS|vQ � |vQ, vR, vS|vP) · (vP ⇥ vQ) = 0

og
(|vP, vR, vS|vQ � |vQ, vR, vS|vP) · (vR ⇥ vS) = 0 .

Den første likheten er opplagt. Generelt for vektorer i R3 er

|v1, v2, v3| = v1 · (v2 ⇥ v3) ,

så

(|vP, vR, vS|vQ � |vQ, vR, vS|vP) · (vR ⇥ vS)

= |vP, vR, vS||vQ, vR, vS|� |vQ, vR, vS||vP, vR, vS| = 0 .

Setning 30. La A0, B0, C0, D0 være fire punkter på en linje og la O være
et punkt utenfor linjen. La A, B, C, D være punkter forskjellig fra O slik at
A 2 LOA0 , B 2 LOB0 , C 2 LOC0 og D 2 LOD0 . Da er

(A0, B0; C0, D0) = (LOA, LOB; LOC, LOD) =
|vO, vA, vC||vO, vB, vD|
|vO, vA, vD||vO, vB, vC|

der vO, vA, osv. er representerende vektorer for punktene.
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Bevis. Den første likheten er bare definisjonen. Vi har

C0 = LA0B0 \ LOC = [(vA0 ⇥ vB0)⇥ (vO ⇥ vC)] .

Setning 29 sier at

vC0 = |vA0 , vO, vC|vB0 � |vB0 , vO, vC|vA0

= |vO, vB0 , vC|vA0 � |vO, vA0 , vC|vB0

er en representant for C0. Nå er vA0 = avA + gvO for passende
a, g 2 R. Derfor er

|vO, vA0 , vC| = |vO, avA + gvO, vC| = a|vO, vA, vC|

og tilsvarende |vO, vB0 , vC| = b|vO, vB, vC| for en b 2 R. Det medfø-
rer at

vC0 = b|vO, vB, vC|vA0 � a|vO, vA, vC|vB0 .

Samme regning gir

vD0 = b|vO, vB, vD|vA0 � a|vO, vA, vD|vB0

så per definisjon 10 er

(A0, B0; C0, D0) =
�a|vO, vA, vC| · b|vO, vB, vD|
�b|vO, vB, vC| · a|vO, vA, vD|

=
|vO, vA, vC||vO, vB, vD|
|vO, vA, vD||vO, vB, vC|

.

Determinantene som brukes i setning
30 har en geometrisk betydning i R2.
Anta at alle punktene som opptrer
ligger i standard innleiringen av R2

og skriv O = (a1, a2), A = (a1, a2)
og C = (c1, c2). Husk at arealet av
trekanten OAC er lik

1
2
|det


a1 � a1 a2 � a2
a1 � c1 a2 � c2

�
| .

En rett frem regning viser at

||vO, vA, vC ||

= |det


a1 � a1 a2 � a2
a1 � c1 a2 � c2

�
|

når vi velger vO = (a1, a2, 1),
vA = (a1, a2, 1) og vC = (c1, c2, 1).
Sammenhengen mellom kryssforhold
og areal forklares i beviset for setning
40 på side 47

Eksempel 18. Linjene i eksempel 17
har ligningene

L1 : x0 + x1 � x2 = 0

L2 : x0 + x1 + 2x2 = 0

L3 : x2 = 0

L4 : x0 + x1 + x2 = 0 .

De er med i en pensel gjennom punk-
tet O = (1 : �1 : 0). Setning 30 sier at
(L1, L2; L3, L4) kan regnes ut ved å vel-
ge et vilkårlig punkt på hver linje og
bruke formelen med determinanter. Vi
velger A = (0 : 1 : 1), B = (2 : 0 : �1),
C = (0 : 1 : 0) og D = (1 : 0 : �1). Da
er

|vO, vA, vC | = det

2

4
1 �1 0
0 1 1
0 1 0

3

5 = �1 .

Vi regner videre og finner
|vO, vB, vD | = �1, |vO, vA, vD | = �2 og
|vO, vB, vC | = 1. Da blir

(L1, L2; L3, L4) =
(�1) · (�1)
(�2) · 1

= � 1
2

som vi visste fra eksempel 17.

Projektiv geometri og spesielt kryssforholdet har utstrakt bruk i
maskinsyn 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. I eksemplene måler jeg med linjal, men en robot hadde
målt nøyaktig i piksler.

Eksempel 19. Vi begynner med en oppgave. Du har en bok og et
bilde av boken på et bord foran deg. Boken er lagt kant i kant med
bordet som i figur 39. Finn lengden på bordkantene.

Figur 39: Situasjonen i eksempel 19.

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 forsvinnings-
punktet. Nå kan jeg måle avstanden mellom dem med en linjal.
Kryssforholdet er invariant under perspektivitet så hvis de tilsva-
rende punkter i virkeligheten er P, Q, R, • så er

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

= (P, Q; R, •) =
|RP|
|QR| .

Avstandene som inngår i (p, q; r, s) kjenner vi fra måling så vi kjen-
ner (p, q; r, s). Vi kjenner også |PQ| fordi vi har boken foran oss og
kan måle den. Vi vil vite x = |RP| og har nå en ligning

(p, q; r, s) =
x

x � |PQ|
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så
x =

|PQ|(p, q; r, s)
(p, q; r, s)� 1

.

Nå kan man bruke den samme teknikken til å finne den andre
kantlengden.

I eksemplene presentert her er det
brukt bare en kameravinkel. Hvis
flere kameraposisjoner brukes, får
man selvfølgelig større mulighet til å
rekonstruere virkeligheten. Allerede
to kameravinkler leder til et eget felt
kalt epipolar geometri der projektiv
geometri spiller en stor rolle. Når
den tredimensjonale virkeligheten
blir projisert på et billedplan, vil
alle punktene langs en stråle l fra
kameraposisjonen bli projisert på
ett punkt i billedplanet. Hvis det
er to kameraposisjoner, vil l være
representert med en linje i det andre
billedplanet. Geometrien involvert
leder til en (i hvert fall teoretisk)
mulighet for å måle dybde fra to
bilder.

Figur 40: Å finne høyde fra et bilde.

Eksempel 20. Vi kan måle høyde fra bilder. Vi trenger bare et refe-
ranse objekt som står på det samme planet som personen og som
vi kjenner høyden til, se figur 40. La HR være høyden til referanse-
objektet som vi kjenner og HP høyden til personen som vi ønsker å
vite. Vi finner 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.

Since the car was travelling along a straight path, the four points
A0–D0 in the composite image are collinear. The path A0B0C0D0 in the
virtual 2-dimensional image space is the projected line of the
straight path ABCD in the real world. The pixel to pixel distances of
A0C0, B0C0, A0D0 and B0D0 are readily measured directly from the
composite image with good accuracy and the cross-ratio (A0B0C0D0)
is determined.

2.5. Determination of car speed

By the invariant property of cross-ratio, the cross-ratio
(A0B0C0D0) of the four points A0–D0 in the 2-dimensional image
space equals to the cross-ratio (ABCD) of the four points A–D in the
3-dimensional real world.

Putting Eq. (2) into Eq. (3), we have:

d ! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#A0B0C0D0$
#A0B0C0D0$ % 1

l2
s

(4)

From Eq. (4), the distance travelled by the car could be
determined if the wheelbase of the car is known. Once the distance
is known, the speed of the car could be determined from the time
elapsed (T2 minus T1) between the two image frames by the simple
distance–time equation.

3. Validation

3.1. Procedure

A car with known dimensions was driven to move along a
straight and flat road stretch at various speeds. The speeds of the
car were monitored by a Doppler speed radar. A digital single lens
reflex (DSLR) camera and a digital video camcorder, each was
mounted on a tripod, were used to capture images of the car at aFig. 6. Car image captured at 00:01:59.08.

Fig. 8. The composite image showing the cars at different time.Fig. 4. Schematic representation of the view of car camera at T4.

Fig. 5. The composite image of the views of car camera at different time.

Fig. 3. Schematic representation of the view of car camera at T3.

Fig. 7. Car image captured at 00:01:59.49.

T.W. Wong et al. / Forensic Science International 235 (2014) 19–23 21

Figur 41: Fra [Wong et al., 2014].

Figur 42: Fra [Wong et al., 2014].

Eksempel 21. Her er en anvendelse hentet fra en artikkel i tids-
skriftet Forensic Science International ([Wong et al., 2014]). To bilder
er tatt av samme bil i fart langs en rett strekning, for eksempel fra
et overvåkningskamera. Et bilde er tatt ved tidspunkt t1 og et ved
t2. Vi ønsker å vite bilens hastighet, så vi trenger avstanden den har
kjørt mellom tid t1 og t2.

Man kan spleise bildene sammen ved hjelp av referanseobjekter,
slik at bilens to posisjoner er synlig i samme bilde, se figur 41. La
A, hhv. B, være posisjonen til forhjulet, hhv. bakhjulet, ved tid t2

og C og D tilsvarende ved tid t1. Se figur 42. La d være avstanden
bilen har kjørt og l avstanden mellom hjulene på bilen. Da blir

(A, B; C, D) =
d2

d2 � l2

etter den samme utregningen som i eksempel 19. Kryssforholdet
finner vi ved å måle avstandene i bildet og hvis vi kjenner biltypen
kan vi finne ut hva l er. Dermed har vi funnet

d = l ·

s���
(A, B; C, D)

(A, B; C, D)� 1

��� .

Eksempel 22. Er vinduene i Niels Treschows hus fordelt med likt
mellomrom? Man skulle tro det, men vi kan sjekke ved hjelp av
et bilde. Fire punkter fordelt jevnt på en linje svarer til et bestemt
kryssforhold som vi kan regne ut med f.eks. punktene 0, 1, 2, 3 på
R. Vi finner

(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. I bildet på mitt nettbrett målte
jeg i cm, AB = 0, 7, BC = 0, 9 og CD = 1, 1. Kryssforholdet er

(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

.
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Vi kan allikevel ikke være sikker. Kryssforholdet 4/3 kommer frem
på flere måter. For eksempel kunne det vært slik at vinduene i
virkelighet var fordelt som 0, 1, 3, 9 på tallinjen – denne fordelingen
gir også kryssforholdet 4/3. Vi kan dog avgjøre om tre punkter
er jevnt fordelt (og det er i praksis nok), men da må vi bruke •
som fjerde punkt. I følge eksempel 15 er (a, b; c, •) = �1 hvis c er
midtpunktet mellom a og b, dvs. a, c, b i denne rekkefølgen er jevnt
fordelt. Men (a, b; c, •) = �1 er også en tilstrekkelig betingelse
fordi

(a, b; c, •) = �1 , � (c � a)
(b � c)

= �1 , c =
1
2
(a + b) .

Dvs. at hvis punktene ligger i rekkefølgen A, C, B på en linje i bil-
det, så er de jevnt fordelt hvis og bare hvis (A, B; C, •) = �1, der •
er forsvinningspunktet på linjen. I vårt bilde må vi bytte på boksta-
vene og jeg måler (A, C; B, •) til å være �0, 96. Linjal, nettbrett og
tegneprogram er ikke spesielt nøyaktige verktøy for bildeanalyse,
men jeg håper eksemplet forklarer ideen.

Eksempel 23. Vi vil vite forsvin-
ningspunktet for linjene vinkelrett på
plankene i bildet. Den eneste vi ser er
tegnet av spikerhullene. I objektverde-
nen er (A, B; C, •) = �1.

La D være forsvinningspunktet i
(forlengelsen av) bildet og d = |AD|.
Invariansen av kryssforholdet gir
oss en ligning i d, som vi kan løse
og dermed måle oss frem til d. (Se
[Crannell et al., 2019, Chapter 11])

Eksempel 24. La punktene A, C, B, D
ligge i den rekkefølgen på en linje i
R2. Slå sirklene med AB, hhv. CD,
som diametere. La O være et av
skjæringspunktene. Vinkelen q =
\COB kalles Casey vinkelen og forblir
uforandret under projeksjon (side 48).

Fire punkter som ligger jevnt fordelt
har en Casey vinkel lik p

3 .

Oppgave 9 (Invarians av kryssforholdet). Vi begynner med proposisjon 129 i Pappos: Matematiske samlinger, bok 7.
La L og L0 være to linjer i R2 som skjærer hverandre i punktet A. La O være et punkt som ikke ligger på noen av
linjene. La B, C og D være tre andre punkter på L og la B0 = LOB \ L0, C0 = LOC \ L0 og D0 = LOD \ L0. Påstanden
som skal vises er

|AC|
|AD| ·

|BD|
|BC| =

|AC0|
|AD0| ·

|B0D0|
|B0C0| . (17)

Det lønner seg nå å tegne en figur der alle punkter og linjer inngår. Vi skal gjennomføre Pappos’ bevis, slik fremstilt
i [Heath, 1921, s. 420–1].

a) Forklar først hvordan en kan bruke likheten (17) to ganger for å bevise følgende mer generelt utsagn: La L og L0

være to linjer i R2 og O et punkt som ikke ligger på noen av linjene. La A, B, C og D være fire punkter på L og la
A0 = LOA \ L0, B0 = LOB \ L0, C0 = LOC \ L0 og D0 = LOD \ L0. Da er |(A, B; C, D)| = |(A0, B0; C0, D0)| når vi bruker
definisjon 9 av kryssforholdet.

b) Trekk linjen gjennom A og parallell til LOB og kall den M. La P = M \ LOD og Q = M \ LOC. Vis at trekant QAC0
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er likeformet med trekant OB0C0 og at trekant PAD0 er likeformet med trekant OB0D0. Bruk dette til å vise at

|AC0|
|AD0| ·

|B0D0|
|B0C0| =

|AQ|
|AP| .

På samme måte vis at
|AC|
|AD| ·

|BD|
|BC| =

|AQ|
|AP| .

Dette beviser likheten (17).

Vi gjør nå et annet syntetisk bevis for at kryssforholdet er bevart under en perspektivitet, denne gang med avstand
med fortegn og uten å anta at et av punktene er felles for linjene. Konstruksjonen er hentet fra [Cremona, 1885, Art.
63]. Beviset er for punkter på linjer i R2, men konstruksjonen, som vi skal se, gjør det klart hvordan det utvides til
P2. La linjene være L og L0 og la O være senteret for perspektiviteten. Hvis A 2 L, skriver vi A0 for punktet i L0

som A blir sendt til, dvs. A0 = L0 \ LOA, og sier at A og A0 korresponderer. Trekk linjen gjennom O og parallell med
L0 og kall skjæringspunktet med L for P. Gi denne linjen den samme retningen som L. Trekk linjen gjennom O og
parallell med L og kall skjæringspunktet med L0 for Q0. Gi denne linjen den samme retningen som L0. (Dette må
tegnes.)

c) Vi skal først vise at for alle punkter A 2 L, med korresponderende punkt A0 2 L0, så er PA · Q0A0 en konstant,
uavhengig av posisjonen til A og A0. Vis at trekant OAP er likeformet med trekant A0O0Q0 og bruk dette til å vise at
PA · Q0A0 = PO · Q0O (pass på fortegn). Merk at PO · Q0O er en konstant bestemt kun av posisjonene til L, L0 og O.

d) La k = PO · Q0O. Bruk oppgave c til å vise at for to punkter A, B 2 L, med korresponderende punkter A0, B0 2 L0,
så er

A0B0 =
�k

PA · PB
· AB .

Du vil ha bruk for likheten (14). Vis deretter for fire punkter A, B, C, D 2 L, med korresponderende punkter
A0, B0, C0, D0 2 L0 så er

A0C0

A0D0 ·
B0D0

B0C0 =
AC
AD

· BD
BC

,

dvs. at kryssforholdet er bevart.

e) Nå legger vi det hele inn i P2, slik at L og L0 får begge et punkt i det uendelig. Bruk formlene vi har funnet til å
vise at

A0C0

B0C0 =
AC
AP

· BP
BC

= (A, B; C, P) .

Det betyr at hvis P0 2 L0 korresponderer med P 2 L så bør

(A0, B0; C0, P0) =
A0C0

B0C0 .

Hvilket punkt er P0? Sett dette i sammenheng med andre formler for kryssproduktet i teksten.

Oppgave 10 (Brudne lineæravbildninger). Ved å sette sammen forskjellige perspektiviteter kan vi lage funksjoner
fra en linje til seg selv som bevarer kryssforholdet (se figur 35). Vi skal nå se på dette fra et algebraisk synsvinkel. Vi
bruker som vanlig en koordinat, x = (x : 1) og x = • for punktet (1 : 0), på P1. Formelen for kryssforholdet av fire
punkter på P1 er gitt i setning 24. Vi beskriver nå tre typer funksjoner P1 ! P1.

• Translasjoner ta, a 2 R: ta(x) = x + a, med konvensjonen • + a = •.

• Skaleringer dk, k 2 R \ {0}: dk(x) = kx, med konvensjonen k · • = •.

• Resiprok funksjonen i: i(x) = 1
x , med konvensjonene 1

0 = • og 1
• = 0.

a) Vis at alle tre typer er bijektive og bevarer kryssproduktet, dvs. hvis f er av en av de tre typene, så er

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

for alle a, b, c, d 2 P1.

En funksjon f : P1 ! P1 på formen

f (x) =
ax + b
cx + d
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med ad � bc 6= 0, kalles en brudden lineæravbildning. For å finne f (•) la

g(x) = f (
1
x
) =

a + bx
c + dx

.

Da er f (•) = g(0) = a
c . Hvis c = 0 må ad 6= 0 og f (x) er den lineære funksjonen f (x) = a

d x + b
d . Hvis c 6= 0, så er

ax + b
cx + d

=
a
c
+

bc � ad
c(cx + d)

.

b) Vis at alle brudne lineæravbildninger er sammensetninger av translasjoner, skaleringer og resiprok funksjonen.
Vis at en brudden lineæravbildning er bijektiv og bevarer kryssproduktet. Vis at inversfunksjonen til en brudden
lineæravbildning er en brudden lineæravbildning.

c) La tre punkter a, b, c 2 P1 være gitt. Bruk uttrykket for kryssforholdet i setning 24 og likhetene (16) til å lage en
brudden lineæravbildning f (x) med f (a) = 0, f (b) = 1 og f (c) = •. Vis at hvis f (x) er en brudden lineæravbild-
ning med f (0) = 0, f (1) = 1 og f (•) = •, så er f (x) = x. La a0, b0, c0 2 P1 også være gitt. Vis at det finnes en
entydig brudden lineæravbildning f (x) med f (a) = a0, f (b) = b0 og f (c) = c0.

d) Vi skal vise at f : P1 ! P1 bevarer kryssforholdet hvis og bare hvis f er en brudden lineæravbildning. Vi viste
«hvis delen» i b, så anta at f bevarer kryssforholdet. Velg tre vilkårlige punkter a, b, c 2 P1 og la g(x) være den
entydige brudne lineæravbildningen med g(a) = f (a), g(b) = f (b) og g(c) = f (c). Bruke setning 25 til å vise at
f (x) = g(x) for alle x 2 P1.

e) Skriv nå et punkt i P1 med homogene koordinater (x0 : x1) og la

f (x) =
ax + b
cx + d

være en brudden lineæravbildning. Vi skal finne et uttrykk for f i homogene koordinater. Vis først at f (� d
c ) = •

hvis c 6= 0 og at f (•) = • hvis c = 0. Anta at (x0 : x1) er forskjellig fra (1 : 0) og (�d : c) og vis at f (x0 : x1) =
(ax0 + bx1 : cx0 + dx1). Vis at funksjonsuttrykket gjelder også når (x0 : x1) = (1 : 0) eller (x0 : x1) = (�d :
c). Konkluder med at brudne lineæravbildninger er nøyaktig de transformasjonene av P1 som er indusert av en
invertibel lineær operator T på R2, dvs. på formen [v] 7! [T(v)].

Harmonisk konjugerte par

Noen forhold synes å være bedre enn andre. Hvis to par av
punkter ligger på en linje i R2, si (A, B) og (C, D), kan vi spørre:
hva skal til for at C deler linjestykket AB innvendig i samme for-
hold som D deler AB utvendig? Spørsmålet gir ligningen

AC
CB

= � AD
DB

. (18)

Ifølge definisjon 9 gjelder likheten (18) hvis og bare hvis

(A, B; C, D) = �1 .

Vi sier at fire punkter A, B, C, D på en linje i P2, skrevet i denne
rekkefølgen, ligger harmonisk dersom (A, B; C, D) = �1.

Figur 43: Pytagoras skriver, mens en
tavle med pytagoreisk harmonilære
blir vist frem. Utsnitt av Rafaels Skolen
i Athen.

Fra setning 26 har vi at (A, B; C, D) = �1 hvis og bare hvis

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

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

Vi kan m.a.o. bytte rekkefølge på A og B, C og D og plasseringen
av (A, B) og (C, D) og fortsatt vil punktene ligge harmonisk. Det å
være harmonisk er altså et forhold mellom par av punkter (A, B) og
(C, D).
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Definisjon 13. To punktpar (A, B) og (C, D) på samme linje i P2

ligger harmonisk hvis (A, B; C, D) = �1. Vi sier også at C og D
er harmonisk konjugerte med hensyn til A og B eller at (C, D) deler
(A, B) harmonisk.

Hvis (A, B) og (C, D) ligger harmonisk på en linje L, sier vi at
en linje L0 og punktet D deler (A, B) harmonisk hvis L0 \ L = C.
To linjer, L1 og L2, deler (A, B) harmonisk hvis L1 \ L = C og
L2 \ L = D.

Hvis (A, B) og (C, D) ligger harmonisk og T er en projektiv
transformasjon, så vil (T(A), T(B)) og (T(C), T(D)) også ligge
harmonisk siden T bevarer kryssforholdet. Spesielt vil en perspek-
tivitet ta punkter som ligger harmonisk på en linje til punkter som
ligger harmonisk på en annen linje.

Å ligge harmonisk på en linje har sammenheng med andre
geometriske konstruksjoner i det euklidske planet. For eksempel
er (A, B; C, •) = �1 hvis og bare hvis AC = CB. Det betyr at
(C, •) deler (A, B) harmonisk hvis og bare hvis C er midtpunktet
mellom A og B.

Husk at AC = AB + BC for tre punkter på en linje, noe vi skal
bruke igjen og igjen i det følgende. Hvis alle fire punkter er i R2, så
er (A, B; C, D) = �1 hvis og bare hvis

AC · BD + BC · AD = 0 . (19)

Nå er AD = CD � CA og BD = CD � CB så (19) blir til

CD =
2 CA · CB
CA + CB

.

Denne formelen sier at (C, D) deler (A, B) harmonisk hvis og bare
hvis CD er den harmoniske middelverdien10 av CA og CB.

10 Begrepene aritmetisk, geometrisk
og harmonisk middelverdi stammer
fra pytagoreerne (ca. 500 fvt.) og deres
matematikkbasert musikkteori. Alle
tre kan utvides til tre forskjellig ty-
per gjennomsnitt, og brukes overalt i
statistikk og vitenskap i dag. Middel-
verdien skal ligge mellom to størrelser,
f.eks. to tonehøyder, og bestemmes
av forskjellige krav til delingsforhold.
Pytagoreerne representerte disse
størrelser som naturlige tall, mens vi
heller tenker på punkter på en tallin-
je. La a, µ, b være positive tall med
a < µ < b. Da er middelverdien µ

aritmetisk hvis b�µ
µ�a = 1, slik at

µ = 1
2 (a + b),

geometrisk hvis b�µ
µ�a = b

µ , slik at
µ =

p
ab,

harmonisk hvis b�µ
µ�a = b

a , slik at

µ = 2ab
a+b .

Navnet harmonisk synes å skyldes at
pytagoreerne mente tre tonehøyder
fordelt på denne måten har den mest
harmoniske klang ([Crocker, 1963 and
1964]). I dagens musikklære svarer
harmonisk middel til en ren kvart.

Eksempel 25. La a, b, c, d være fire
punkter på P1 = R [ {•}. Setning 24
gir at (c, d) deler (a, b) harmonisk hvis
og bare hvis

(c � a)(d � b)
(d � a)(c � b)

= �1

som igjen betyr at

d =
2ab � c(a + b)

a + b � 2c
.

Vi har allerede sett at hvis d = • så
må c = 1

2 (a + b), dvs. midtpunktet
mellom a og b (eksempel 15), som også
er den aritmetiske middelverdien av a
og b. Andre interessante par inntreffer
når d = 0 eller d = �c. Hvis d = 0 må

c =
2ab

a + b

som er den harmoniske middelverdien
av a og b. Hvis d = �c må c2 = ab, så
|c| er den geometriske middelverdien
|a| og |b|. Spesielt får vi at (1,�1) og
(a, 1

a ) ligger harmonisk.

Midtpunktet O mellom de to punktene C og D er bestemt av
betingelsen CO = OD.

Setning 31. La A, B, C, D være fire punkter på en linje i R2 og la O være
midtpunktet mellom C og D. Paret (C, D) deler (A, B) harmonisk hvis og
bare hvis

|OC|2 = OA · OB .

Spesielt må fortegnene til OA og OB være like, dvs. at hvis (C, D) deler
(A, B) harmonisk, så kan ikke midtpunktet mellom C og D ligge mellom
A og B.

Bevis. Vi regner

0 = AC · DB + CB · AD

= (AO + OC)(DO + OB) + (CO + OB)(AO + OD)

= 2AO · OB + 2OC · DO + (AO � OB)(DO + CO)

= 2(OC2 � OA · OB) .
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Eksempel 26. Alle tre pytagoreiske
middelverdier kan konstrueres med
passer og linjal. Her er en konstruksjon
av den harmoniske middelverdien fra
Pappos: Matematiske samlinger, bok
3, gjengitt i [Heath, 1921, s. 363]. Vi
har tre punkter C, A, B på en linje L,
i den rekkefølge, og skal konstruere
D slik at |CD| er den harmoniske
middelverdien av |CA| og |CB|.
Konstruer normalen til L gjennom
B og marker to punkter S og S0 på
den med |SB| = |S0B|. Konstruer
normalen til L gjennom A og la Q
være punktet der den skjærer LCS0 . Da
er D = L \ LQS.

Grunnen er følgende likheter som
kommer av likeformede trekanter i
figuren vi har konstruert:

|CB|
|CA| =

|BS|
|AQ| =

|BD|
|AD|

=
|CB|� |CD|
|CD|� |CA| .

Merk at vi har faktisk konstruert D
slik at (C, D) deler (A, B) harmonisk!
En vesentlig oppdagelse for projektiv
geometri er at denne konstruksjonen
kan gjøres uten passer. Se konstruksjon
5.

Det er en sammenheng mellom setning 31 og punktets potens
som vi skal utnytte i konstruksjon 4.

Setning 32 (Punktets potens). La O være et fast punkt og la C være
en sirkel i R2. Trekk to sekanter til C gjennom O og la den ene skjære C i
A, A0 og den andre i B, B0. Da er OA · OA0 = OB · OB0. Hvis O ligger
utenfor sirkelen og vi bytter den andre sekanten med en tangent gjennom
O som berører sirkelen i C, så er OA · OA0 = OC2.

Bevis. Referanse.

Det konstante produktet i setning 32 kalles punktets potens11 mht.

11 Setning 32 kan man finne hos Euk-
lid, men navnet «punktets potens»
ble innført av Jacob Steiner. Det gjor-
de han i en artikkel i første bind av
tidsskriftet kjent som Crelles Journal,
utgitt i Berlin 1826 ([Steiner, 1826]).
Dette bindet har en viktig plass i norsk
matematikkhistorie da den inneholder
hele sju bidrag fra Niels Henrik Abel,
inkludert beviset for at den generelle
femtegradsligningen ikke er løsbar ved
hjelp av radikaler.

sirkelen. Vi vil trenge noen egenskaper ved delingsforholdet.

Setning 33. La A, B, C, D være fire forskjellige faste punkter på en linje i
R2.

(i) Et punkt P på linjen er entydig bestemt av delingsforholdet

AP
PB

.

(ii) Et punkt O på linjen er entydig bestemt av likheten av delingsforhol-
dene

AO
OB

=
CO
OD

.

Bevis. For å vise (i) anta at

AP
PB

=
AQ
QB

.

Vi regner

0 = AP · QB � AQ · PB

= AP · (QP + PB)� (AP + PQ) · PB

= QP · (AP + PB) = QP · AB .

Siden A 6= B, må P = Q.
Jeg påstår at likheten i (ii) medfører

AO
OB

=
CA
BD

.

I så fall er vi ferdig pga. (i). For å vise påstanden regner vi

0 = AO · OD � OB · CO

= AO · (OB + BD)� OB · (CA + AO)

= AO · BD � OB · CA .

Konstruksjonsoppgave 4. Gitt to par av punkter (A, A0) og (B, B0) på en linje L i R2. Avgjør om det finnes et
par av punkter (C, D) som deler begge harmonisk, og hvis det finnes, konstruer C og D med passer og linjal.
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Konstruksjon. I følge setning 31, kan vi løse oppgaven hvis vi konstruerer C og D slik at deres midt-
punkt O tilfredsstiller

|OC|2 = OA · OA0 = OB · OB0 .

Ideen er å bruke punktets potens (setning 32) mht. sirkler til å finne først O og så C og D. Se figur 44.
• Velg et vilkårlig punkt Q, som ikke ligger på L, og konstruer de to sirklene gjennom A, A0, Q og

B, B0, Q. (Referanse.)
• Sirklene skjærer hverandre i Q og et annet punkt R (med mindre du har vært så (u)heldig at sirklene

berører hverandre i Q). Trekk linjen LQR (eller tangentlinjen i Q hvis Q er et berøringspunkt). Vi antar
i første omgang at LQR ikke er parallell med L. Marker O = L \ LQR. Bruk setningen om punktets
potens til å vise at OA · OA0 = OB · OB0.

• Bruk setningene 31 og 33(ii) til å vise at hvis O ligger innenfor sirklene, så finnes ingen par (C, D)

med den ønskede egenskapen.
• Hvis O ligger utenfor sirklene kan vi trekke tangentlinjer til sirklene gjennom O. Konstruer en slik

tangentlinje og kall berøringspunktet med sirkelen for P. (Referanse.)
• Tegn sirkelen gjennom P med senter O og la C og D være skjæringspunktene mellom denne sirkelen

og L. Bruk setningen om punktets potens til å vise at C og D er de ønskede punktene.
• Hvis LQR er parallell med L, trekk linjen M gjennom sirklenes sentre. Vis at M er en felles midtnor-

mal for A, A0 og B, B0. La C = M \ L.
Forklar hvorfor (C, •) deler begge par harmonisk. ^

Figur 44: Konstruksjon 4.

Jacob Steiner

Å «dele innvendig» har ikke mening på en projektiv linje, men
det har mening å si at to par av punkter separerer hverandre. En
projektiv linje er en P1. Hvis vi fjerner et punkt fra P1 får vi R.
Hvis vi fjerner et punkt til får vi R minus et punkt, som består av
to disjunkte ubegrensede intervaller. Å fjerne to punkter A, B fra en
linje i P2 deler altså linjen i to deler. Vi sier at (C, D) separerer (A, B)
dersom C ligger i den ene delen og D i den andre.

Setning 34. Punktparet (C, D) separerer (A, B) hvis og bare hvis

(A, B; C, D) < 0 .

Spesielt hvis (C, D) er harmonisk konjugert mht. (A, B) vil (C, D) sepa-
rere (A, B).

Bevis. Hvis alle fire punkter ligger i R2, vil (C, D) separerer (A, B)
hvis og bare hvis et av punktene, C eller D, deler AB innvendig
og det andre deler AB utvendig. Det skjer hvis og bare hvis de to
delingsforholdene

AC
CB

og
BD
DA

har motsatt fortegn. Vi kan omskrive kryssforholdet i definisjon 9 til
å bli et produkt av disse to delingsforholdene,

(A, B; C, D) =
AC
CB

· BD
DA

og resultatet følger.
Hvis et av punktene, si D, ligger på L• vil (C, D) separere (A, B)

hvis og bare hvis C ligger mellom A og B, dvs.

0 <
AC
CB

= � AC
BC

= �(A, B : C, D)
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(setning 24 eller oppgave 9 e).

Figur 45: Punktet O ligger innen-
for sirklene hvis (A, A0) og (B, B0)
separerer hverandre.

Setning 35. To par av punkter (A, A0) og (B, B0) som begge er harmo-
nisk konjugerte mht. (C, D) kan ikke separere hverandre. Omvendt, hvis
det på en linje finnes to par av punkter (A, A0) og (B, B0) som ikke sepa-
rerer hverandre, så finnes et par (C, D) som er harmonisk konjugert mht.
begge.

Bevis. Anta først at alle punktene A, A0, B, B0, C, D ligger i standard
innleiringen av R2. Vi kan bruke konstruksjon 4. Der viste vi at
C, D deler begge par harmonisk hvis og bare hvis det konstruerte
punktet O ligger utenfor begge sirklene i konstruksjonen. Men hvis
A, A0 og B, B0 separerer hverandre, må O ligge innenfor sirklene, se
figur 45.

Hvis et av punktene C, D er • har vi sett (konstruksjon 4, ek-
sempel 15) at det andre må være et felles midtpunkt for A, A0

og B, B0. Derfor kan ikke (A, A0) og (B, B0) separere hverandre.
Hvis et av punktene A, A0, B, B0 er •, si A, må A0 være midtpunk-
tet til C, D. Da sier setning 31 at |A0C|2 = A0B · A0B0. Spesielt er
A0B · A0B0 > 0, så A0 deler BB0 utvendig. Siden A = • betyr det at
(A, A0) og (B, B0) ikke separerer hverandre.

Eksempel 27. Fire ordnete linjer i en
pensel ligger harmonisk hvis kryssfor-
holdet er �1. I følge definisjon 12 skjer
det hvis og bare hvis de fire linjene
skjærer enhver annen linje i punkter
som ligger harmonisk. Et parallello-
gram i R2 kan tenkes på som to par
av linjer (L, L0) og (M, M0) i P2, der
F = L \ L0 og G = M \ M0 ligger
på L•. La A = L \ M, B = L \ M0,
C = L0 \ M og D = L0 \ M være
hjørnene i parallellogrammet og la
O = LAC \ LBD være skjærings-
punktet til diagonalene. Jeg påstår at
LAC , LBD , LOF , LOG ligger harmonisk.

For å se det, skjær penselen med en av
sidene, f.eks. L. Da vil LOF \ L = F
ligge på L•, mens LOG \ L er midt-
punktet mellom A og B, så skjæ-
ringspunktene ligger harmonisk.
Merk at vi nå har vist at (F, G) og
(LAC \ L•, LBD \ L•) ligger har-
monisk. Dette vil vise seg å være et
spesial tilfelle av setning 38 og har
egentlig ingenting med parallellitet
eller midtpunkter å gjøre.

Vår, moderne, definisjon av kryssforhold baserer seg på lineær
algebra (definisjon 10) og kvotient definisjonen av P2 (definisjon
1). Den er ikke basert på metriske egenskaper som avstand og vin-
kelstørrelse selv om vi bruker dem i forklaringer og utregninger. I
den tidlige projektive geometrien derimot ble kryssforholdet innført
ved å utvide dobbeltforholdet, som bruker avstandsbegrepet, fra
det euklidske planet til det projektive. Man visste at kryssforholdet
var uforandret etter projeksjoner og kunne derfor brukes til å defi-
nere koordinater og transformasjoner, men det oppsto et behov for
å gjøre grunnbegrepene uavhengige av den euklidske metrikken.
Den første til å gjøre dette var Karl von Staudt i 1847 ([von Staudt,
1847, Art 93 og utover]). Grunnlaget for hans teori er en syntetisk
definisjon av harmonisk konjugerte punktpar, uten henvisning til
kryssforholdet i det hele tatt. Jeg tar med noen resultater derfra
som er nødvendige for senere konstruksjoner.

Vi begynner med et teorem som bevises ved å kombinere Desar-
gues teorem med sin duale. Se figur 46.

Setning 36. Hvis to fullstendige firhjørninger ABCD og A0B0C0D0

er slik at skjæringspunktene til fem par av kanter LAB \ LA0B0 , LAC \
LA0C0 ,LAD \ LA0D0 , LBC \ LB0C0 og LBD \ LB0D0 alle ligger på en linje L,
så må det siste skjæringspunktet LCD \ LC0D0 også ligge på L.

Bevis. Per antagelse er trekantene ABC og A0B0C0 i perspektiv fra
linjen L. Derfor må (setning 13) LAA0 , LBB0 og LCC0 møtes i et felles
punkt P. Trekantene ABD og A0B0D0 er også i perspektiv fra L, så
LDD0 går også gjennom LAA0 \ LBB0 = P. Det følger at trekantene
BCD og B0C0D0 er i perspektiv fra P, så (setning 12) LCD \ LC0D0

ligger på linjen gjennom LBC \ LB0C0 og LBD \ LB0D0 som er L.
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Figur 46: To fullstendige firhjørninger
der kantene treffes på en linje (eller to
firkanter med parallelle kanter tegnet i
perspektiv.)

Figur 47: Harmonisk konjugerte og en
fullstendig firhjørning.

Bindingen mellom punktene på linjen
i figur 47 kjenner vi fra perspektivteg-
ning. En rektangel i perspektiv kan
tegnes slik: Velg to forsvinningspunk-
ter A og B. Velg et hjørne P og tegn
linjene LPA og LPB. Velg så et hjørne
Q på LAP. Vi kan fortsatt fritt velge
et tredje hjørne R på LQB. Diagona-
len LPR forsvinner i et punkt C på
horisonten. Det siste hjørne må være
S = LAR \ LPB – forsvinningspunktet
for LQS er bestemt av valgene våre.

Vi får følgende korollar. Se figur 47.

Setning 37. La A, B, C være tre punkter på en linje L. Anta det finnes en
fullstendige firhjørning PQRS slik at

LPQ \ LRS = A, LPS \ LQR = B, LPR \ L = C .

La D = LQS \ L.

(i) Posisjonen til punktet D er uavhengig av valg av den fullstendige
firhjørning, dvs. det er bestemt av posisjonen til de tre punktene A, B, C
på L.

(ii) Punktene A, B, C, D ligger harmonisk.

Bevis. Oppgave 11.

Vi kan bruke resultatet til å gi en syntetisk definisjon av å ligge
harmonisk: Punktene A, B, C, D ligger harmonisk dersom D er
konstruert fra A, B, C slik beskrevet i setning 37.

Konstruksjonsoppgave 5. Gitt tre punkter A, B, C på en linje, konstruer D slik at A, B, C, D ligger harmonisk.

Konstruksjon. Konstruksjonen faller rett ut av setning 37. Vi må konstruere en fullstendig firhjørning
PQRS med

LPQ \ LRS = A, LPS \ LQR = B, LPR \ L = C .

• Marker de tre punktene A, B, C på en linje L.
• Marker et vilkårlig punkt P i planet, som ikke ligger på L. Trekk LPC og marker et vilkårlig punkt R,

forskjellig fra P og C, på LPC.
• Finn ut hvor Q og S må ligge slik at vi får den ønskede firhjørningen.
• Trekk LQS og la D = LQS \ L.
Forklar hvorfor A, B, C, D ligger harmonisk. ^
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To kanter i en fullstendig firhjørning PQRS som ikke møtes i et
hjørne kalles motsatte kanter. Det finnes tre par av motsatte kanter
(LPQ, LRS), (LPR , LQS) og (LPS , LQR). De tre punktene som er
skjæringspunktet for par av motsatte kanter kalles diagonalpunktene
til firhjørningen. Vi oversetter setning 37 med disse nye ordene, se
figur 48.

Figur 48: Motsatte kanter har lik farge
i tegningen og snitter i diagonal-
punktene X, Y, Z. De to blå kantene
skjærer LXZ i et par som deler (X, Z)
harmonisk.

Setning 38. I en fullstendig firhjørning vil to motsatte kanter som treffes
i et diagonalpunkt dele de to andre diagonalpunktene harmonisk.

Figur 49: Konstruksjonen i setning 39.

Setning 39. I en fullstendig firhjørning PQRS, hvis to motsatte kanter
LPQ og LRS treffes i et diagonalpunkt X så vil linjen gjennom de to andre
diagonalpunktene sammen med X dele både (P, Q) og (R, S) harmonisk.

Bevis. La Y = LPS \ LQR og Z = LPR \ LQS være de to andre
diagonalpunktene og la L = LYZ. Se figur 49. Setning 38 sier at

(Y, Z; L \ LPQ, L \ LSR) = �1 .

Vi har
(Y, Z; L \ LPQ, L \ LSR)

R
= (Q, P; L \ LPQ, X)

og

(Y, Z; L \ LPQ, L \ LSR)
Q
= (R, S; X, L \ LSR) .

Oppgave 11 (Bevis for setning 37). Vi skal bevise setning 37, som er en korollar av setning 36. Vi begynner med å
sikre at vi forstår hva som foregår i setning 36.

a) Tegn setning 36, dvs. tegn to fullstendige firhjørninger ABCD og A0B0C0D0, slik at de fem skjæringspunktene
LAB \ LA0B0 , LAC \ LA0C0 ,LAD \ LA0D0 , LBC \ LB0C0 og LBD \ LB0D0 ligger på en linje L (se figur 46). I figur 46 har jeg
tegnet LBC og LB0C0 parallell til L for å spare plass, men prøv å få fem skjæringspunkter inn på L i tegningen din. Til
slutt trekk LCD og LC0D0 og verifiser at de også skjærer hverandre på L.

b) La P, Q, R, S være hjørnene i en rektangel i R2 der kanten PQ er parallell med kanten RS og kanten PS er pa-
rallell med kanten QR. Tegn rektangelet i topunktsperspektiv, dvs. tegn en horisontlinje L og velg to forsvinnings-
punkter A og B slik at LPQ og LRS forsvinner i A og LPS og LQR forsvinner i B. Trekk nå linjen gjennom P og R og
la C være skjæringspunktet med L. (Forhåpentligvis ligger C på arket ditt, hvis ikke begynn på nytt.) Merk at du
har nå tegnet antagelsen i setning 37.

c) Vi skal vise at posisjonen til D = LQS \ L er uavhengig av valg av firhjørningen PQRS, altså kun avhengig
av posisjonene til de tre punktene A, B, C på L. I den samme tegningen, tegn en ny firhjørning P0Q0R0S0 slik at
LP0Q0 \ LR0S0 = A, LP0S0 \ LQ0R0 = B og LP0R0 \ L = C. Pass på, dette krever noe tenkning – f.eks. må tre linjer møtes i
P0 og det er en begrensning til. Forklar hvorfor du har tegnet (bortsett fra at punktene har fått andre navn) et spesial
tilfelle av situasjonen i setning 36. Bruk setning 36 til å vise at LQS \ L = LQ0S0 \ L.

d) Bruk setning 26 til å vise at hvis (A, B; C, D) = (B, A; C, D), så er (A, B; C, D) = �1. For å vise (ii) skal vi bruke
perspektiviteter til å vise at (A, B; C, D) = (B, A; C, D). I tegningen din marker O = LPR \ LQS og sjekk at

(A, B; C, D)
P
= (Q, S; O, D) .

Finn nok en perspektivitet som gir (Q, S; O, D) = (B, A; C, D). Dermed har vi vist at (A, B; C, D) = (B, A; C, D), så
A, B, C, D ligger harmonisk.
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Oppgave 12 (Harmonisk konjugerte mht. fikspunkter). La L være en linje i P2 og la C, D 2 L være to faste punkter.
Definer t : L ! L ved at t(C) = C, t(D) = D og når X 6= C, D, så er t(X) den harmonisk konjugerte til X mht.
(C, D), dvs. at (X, t(X); C, D) = �1. Avbildningen t er prototypen for involusjoner som vi skal se nøyere på i et
senere avsnitt.

a) Vis at t � t = id. Vi skal bruke ideene i oppgave 11d til å vise at t er sammensetningen av to perspektiviteter. Velg
et punkt A på L og la B = t(A). Siden (A, B; C, D) = �1 kan vil tegne en fullstendig firhjørning PQRS som som i
oppgave 11, med LPQ \ LRS = A, LPS \ LQR = B, LPR \ L = C og LQS \ L = D. La L0 = LQS. Definer aP : L ! L0

som perspektiviteten med senter P og aR : L0 ! L som perspektiviteten med senter R. Vis at t = aR � aP. (La X
være et variabelt punkt på L. La X0 = aR(aP(X)), Q0 = LPX \ L0 og S0 = LPX0 \ L0. Du må vise at PQ0RS0 er en
fullstendig firhjørning som gir (X, X0) som harmonisk konjugert mht. (C, D).)

b) Forklar hvorfor t bevarer kryssforholdet. Identifiser L med P1 slik at t : P1 ! P1. Siden t er en bijeksjon som
bevarer kryssforholdet, må den, i følge oppgave 10, være en brudden lineæravbildning. La som vanlig x være en
koordinat for P1 og la C være punktet x = g og D punktet x = d. Bruk at (x, t(x); g, d) = �1 til å skrive t som en
brudden lineæravbildning. Sjekk utregningen din ved å verifisere at t2 = id og at t(•) er midtpunktet mellom g og
d.

Kryssforhold og kjeglesnitt

Vi skal definere kryssforhold for fire punkter på et kjegle-
snitt. Det gir et nytt verktøy til å bruke i bevis og konstruksjoner. Vi
skal også se at kryssforholdet kan brukes som parameter i penselen
av kjeglesnitt gjennom fire punkter.

Gitt et kjeglesnitt C, et punkt O 2 C
og en linje L forskjellig fra TOC, kan
vi lage en bijeksjon p : C ! L.
Nemlig p(A) = L \ LOA, hvis A 6=
O, og p(O) = L \ TOC. Dette er
mulig fordi LOA \ C = {O, A}. Ved
å velge en bijeksjon a : P1 ! L
(setning 1), kan vi identifisere L med
P1 . Da er p�1 � a : P1 ! C en
«parametrisering» av kjeglesnittet. Nå
har vi gjort mange valg på veien, men
det viser seg at forskjellen mellom
to parametriseringer stammer fra
en projektiv transformasjon. Derfor
kunne man definere kryssforholdet
for punkter på et kjeglesnitt bare ved
å overføre kryssforholdet fra P1 via
parametriseringen. Vi skal gjennom
en mer geometrisk innføring i dette
avsnitt.

Parametriseringen selv kan ikke
stamme fra en projektiv transforma-
sjon – den tar en linje på et kjeglesnitt
– men den har allikevel et presist
algebraisk uttrykk. Se på parabelen
y = x2 som kan parametriseres med
t 7! (t, t2). Parabelen utvides i P2 til
kurven med ligning x1x2 � x2

0 = 0
og parametriseringen utvides til P1

med (l : µ) 7! (lµ : l2 : µ2). Vi
har sett at alle kjeglesnitt kan avbil-
des på et bestemt kjeglesnitt med en
projektiv transformasjon (setning 16).
Det følger at alle kjeglesnitt har en
parametrisering på formen

(l : µ) 7!
(Q0(l, µ) : Q1(l, µ) : Q2(l, µ))

der Qi’ene er tre lineært uavhengige
kvadratiske former i to variabler.

Kryssforholdet for punkter på linjer i R2 ble definert som et
forhold mellom avstander med fortegn. Tilsvarende er kryssforhol-
det mellom linjer i R2 et forhold som gjelder vinkler med fortegn.
La l og l0 være to linjer i R2 som skjærer hverandre i punktet O.
Vi gir hver linje en retning og velger punkter P på l og P0 på l0

slik at OP og O0P0 er positive. La \l l0 betegne vinkelen mellom
stedvektorene

�!
OP og

��!
O0P0. Nå kan vi gi vinkelen et fortegn. Hvis

rotasjonen i O som bringer l til l0 er i positiv omdreiningsretning
sier vi at \l l0 er positiv og selvfølgelig negativ i motsatt fall. Husk
at sin(�a) = � sin(a), så sin(\l l0) = � sin(\l0 l). Fortegnet til
sin(\l l0) vil avhenge av retningene vi har valgt, men for tre linjer
gjennom O er forholdet

sin(\l1l3)
sin(\l3l2)

uavhengig av retningen på l3. For fire linjer gjennom O er dobbelt-
forholdet

sin(\l1l3)
sin(\l1l4)

· sin(\l2l4)
sin(\l2l3)

helt uavhengig av valg av retning for linjene.

Setning 40. For fire linjer l1, l2, l3, l4 i en pensel 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 som ikke går gjennom O og som skjærer
l1, l2, l3, l4 i fire punkter A, B, C, D. Se figur 50. 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

.
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Merk at fortegnene stemmer så vi kan regne med absoluttverdier.
Vi regner ut arealet til fire trekanter på to måter, en med den van-
lige grunnlinje og høyde formelen, og en med arealsetningen. La
h være høyden fra O til l. Arealene er gitt i følgende liste med den
vanlige formelen til venstre og arealsetningen til høyre:

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)

Dette gir

|AC|
|AD| ·

|BD|
|BC| =

1
h |OA||OC| sin(\AOC)
1
h |OA||OD| sin(\AOD)

·
1
h |OB||OD| sin(\BOD)
1
h |OB||OC| sin(\BOC)

=
sin(\AOC)
sin(\AOD)

· sin(\BOD)
sin(\BOC)

.

Figur 50: Kryssforhold og sinus via
arealbetraktninger.

I eksempel 24 møtte vi Casey vinkelen.
Gitt fire punkter A, C, B, D på en linje
i R2, i den rekkefølge, slå sirklene som
har AB, hhv. CD, som diametere og
la O være et av skjæringspunktene.
Vinkelen q = \COB er Casey vinkelen
(se figur 51) og vi kan nå vise at den
er uforandret under projeksjon. Vi skal
faktisk vise (A, B; C, D) = � cot2 q.

Fra beviset for setning 40 har vi

(A, B; C, D) =

sin(\AOC)
sin(\AOD)

· sin(\BOD)
sin(\BOC)

.

Konvensjonen er at 0 < q < p
2 , så

\BOC og q, qua vinkel med fortegn,
har motsatt fortegn. Pga. konstruksjo-
nen av O er \AOC = \BOD = p

2 � q
og \AOD = p � q. Setter vi dette inn i
formelen får vi

(A, B; C, D) =

sin( p
2 � q)

sin(p � q)
·

sin( p
2 � q)

sin(�q)

= � cos2 q

sin2 q
.

Figur 51: Casey vinkelen q.

La S være en sirkel i R2 og la tA være tangentlinjen til S i punk-
tet A 2 S. Husk at en periferivinkel er en vinkel med toppunkt i et
punkt A på S, og der enten begge vinkelben er sekanter til sirkelen,
eller det ene vinkelbenet er sekant og det andre tangent, eller der
begge er tangenter. Periferivinkelsetningen sier,

Setning 41. I en sirkel S er en sentralvinkel dobbelt så stor som en peri-
ferivinkel som spenner over samme bue. Spesielt er periferivinkler som
spenner over buen bestemt av to punkter A og B på S like store, også når
toppunktet er A og det ene vinkelben er tangenten i A.

Bevis. Referanse.

Setning 42. La A, B, C, D, O, O0 være seks forskjellige punkter på en
sirkel. Da er

(lOA, lOB; lOC, lOD) = (lO0A, lO0B; lO0C, lO0D) .

Denne verdien er også lik

(tA, lAB; lAC, lAD) = (lBA, tB; lBC, lBD)

= (lCA, lCB; tC, lCD) = (lDA, lDB; lDC, tD) .

Bevis. Dette følger nå direkte fra setningene 40 og 41.

Enhetssirkelen i R2 blir til den kvadratiske kurven x2
0 + x2

1 � x2
2 =

0 i P2. Ethvert kjeglesnitt kan transformeres til denne kurven (set-
ning 16). Siden projektive transformasjoner bevarer kryssforholdet
og tar tangentlinjer på tangentlinjer har vi vist følgende setning.
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Setning 43. La A, B, C, D, O, O0 være seks forskjellige punkter på et
kjeglesnitt C i P2. Da er

(LOA, LOB; LOC, LOD) = (LO0A, LO0B; LO0C, LO0D) .

Denne verdien er også lik

(TAC, LAB; LAC, LAD) = (LBA, TBC; LBC, LBD)

= (LCA, LCB; TCC, LCD) = (LDA, LDB; LDC, TDC) .

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

Definisjon 14. 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) .

Figur 52: Kryssforhold på et kjegle-
snitt, (A, B; C, D)C = (A0, B0; C0, D0).

Figur 53: Utsnitt av tittelsiden fra
Pascals Essay pour les coniques (1640).

Vi kan bruke kryssforholdet på et kjeglesnitt til å gi et koordi-
natfritt bevis for Pascals teorem. Samtidig utvider vi teoremet til å
gjelde tangentlinjer.

Figur 54: Pascals teorem for fire
punkter og to tangenter.

.

Setning 44 (Pascals teorem). La A, B, C, A0, B0, C0 være seks forskjellige
punkter på et kjeglesnitt i P2.

(i) Punktene LAB0 \ LA0B, LAC0 \ LA0C og LBC0 \ LB0C er kollineære.

(ii) Punktene LAB0 \ LA0B, LAB \ LA0C og TBC \ LB0C er kollineære.

(iii) Punktene LAB0 \ LA0B, LAB \ LA0B0 , TBC \ TB0C og TAC \ TA0C
er kollineære.

Bevis. Oppgave 13.

Denne versjonen av Pascals teorem gir løsningen på flere kon-
struksjonsoppgaver (se f.eks. [Cremona, 1885, Chapter XVI]), her er
to eksempler.

Konstruksjonsoppgave 6. Gitt fem punkter A, B, C, A0, B0 på et kjeglesnitt, konstruer tangentlinjen i et av dem.

Konstruksjon. Vi kan gjennomføre denne konstruksjonen uten å tegne kjeglesnittet C. Fem punkter be-
stemmer C entydig og linjen vi konstruerer vil være tangentlinjen til denne usynlige kurven. Det lønner
seg dog å skissere si en ellipse, og marker punktene A, B, C, A0, B0 på den. Vi skal konstruere TBC.
• Marker punktene X = LAB0 \ LA0B og Z = LAB \ LA0C og trekk LXZ.
• Bruk setning 44(ii) til å finne punktet Y på LXZ som gir TBC = LBY. ^

Konstruksjonsoppgave 7. Gitt tre punkter A, B, B0 som ikke ligger på en linje, og to linjer, L gjennom B og L0

gjennom B0, konstruer kjeglesnittet gjennom de tre punktene som har L som tangent i B og L0 som tangent i B0.

Konstruksjon. For hver linje r gjennom B skal vi finne et punkt på r som ligger på kjeglesnittet C. Kurven
C blir altså tegnet av disse konstruerte punktene når vi roterer r rundt B.
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• Marker punktene A, B, B0 og linjene L og L0. Marker Y = L \ L0.
• Trekk en linje r gjennom B og marker X = r \ LAB0 og Z = LXY \ LAB.
• Marker A0 = r \ LZB0 .
Bruk setning 44 (iii) til å forklare hvorfor A0 2 C. ^

La A, B, C, D være fire punkter, ikke tre på linje, i P2 og l et
tall forskjellig fra 0, 1, •. Vi vil bestemme det geometriske stedet av
punkter O for hvilket (LOA , LOB ; LOC , LOD ) = l. Hvis O er et av
punktene A, B, C, D, si D, sier vi at kravet er trivielt oppfylt ved å
sette LDD lik den entydig bestemte linjen L gjennom D som er slik
at (LD A , LDB ; LDC , L) = l. Med denne konvensjonen har vi

Figur 55: Situasjonen i beviset for
setning 45.

Setning 45. La A, B, C, D være fire punkter, ikke tre på linje, i P2 og l et
tall forskjellig fra 0, 1, •. Det geometriske stedet av punkter O for hvilket
(LOA, LOB; LOC, LOD) = l er et kjeglesnitt som går gjennom A, B, C, D.

Bevis. Oppgave 14.

Hvis O er et av punktene A, B, C, D, igjen si D, ser vi at kravet er
oppfylt ved å sette LDD lik tangentlinjen til kjeglesnittet i D.

Eksempel 28. La oss finne ellipsen

x2

a2 +
y2

b2 = 1

beskrevet som i setning 45. La
A = (�a, 0), B = (a, 0), C = (0,�b)
og D = (0, b). Se på linjene
LDA, LDB, LDC , TD . Skjærer man de
med x-aksen vil skjæringspunktene
ligge harmonisk. Ellipsen er derfor det
geometriske stedet av punkter O med
(LOA, LOB; LOC , LOD) = �1. Jeg vil
gjerne finne ligningen til ellipsen fra
denne beskrivelsen. La O = (x, y). Ved
å skjære med x-aksen blir

(LOA, LOB; LOC , LOD) =

(
bx

b + y
+ a)(a � bx

b � y
)

(a � bx
b + y

)(
bx

b � y
+ a)

.

Etter en del regning får man
(LOA, LOB; LOC , LOD) = �1 hvis
og bare hvis

b2x2 + a2y2 = a2b2 .

Merk at vi har samtidig laget en
konstruksjon av alle par av punkter på
x-aksen som deler (A, B) harmonisk.
Når O flytter seg på ellipsen, vil LOC
og LOD dele (A, B) harmonisk!

Vi lagde en pensel av kjeglesnitt gjennom fire punkter på side 23.
Det er en nøye sammenheng mellom denne penselen og kryssfor-
holdet. Først gir vi punktene i (5) nye navn

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

Velg representerende vektorer for punktene. Vi bruker t 2 R [
{•} = P1 som parameter ved å la t = � µ

l når l 6= 0 og • = (0 : 1).
Da blir penselen

|X, vA, vC||X, vB, vD|� t|X, vA, vD||X, vB, vC| = 0 .

Valg av et femte punkt O bestemmer et kjeglesnitt C i penselen ved
å sette

t =
|vO, vA, vC||vO, vB, vD|
|vO, vA, vD||vO, vB, vC|

. (20)

Denne brøken har vi sett før – i følge setning 30 er det kryssforhol-
det (LOA, LOB; LOC, LOD) som er per definisjon lik (A, B; C, D)Ct !

Setning 46. La A, B, C, D være fire punkter, ikke tre på linje, i P2. La
penselen av kjeglesnitt gjennom dem være gitt ved

|X, vA, vC||X, vB, vD|� t|X, vA, vD||X, vB, vC| = 0

der t 2 R [ {•} = P1. La Ct være kjeglesnittet for parameterverdi t. Da
er

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

Bevis. Dette følger direkte fra definisjon 14, likheten (20) og setning
30.
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Oppgave 13 (Bevis for setning 44). Vi skal bruke kryssforholdet og perspektiviteter til bevise Pascals teorem. Som
(nesten) alltid er det essensielt at du tegner alle punktene og linjene som inngår i setningen. Bruk gjerne en ellipse
som kjeglesnitt og figur 27 eller 28 som mal.

a) Her skal vi vise (i). La X = LAB0 \ LA0B, Z = LAC0 \ LA0C og Y = LBC0 \ LB0C. Marker to nye punkter
P = LAC0 \ LB0C og Q = LAB0 \ LA0C. Bruk definisjon 14 (se også figur 52) og egenskapene til kryssforholdet til
å vise at kryssforholdet (C, B0; P, Y) for punktene på linjen LB0C er lik kryssforholdet (C, B0; A, B)C på kjeglesnittet.
Bruk samme type argument til å vise at (C, B0; A, B)C = (Q, B0; A, X). Til slutt bruk en perspektivitet til å vise at
(Q, B0; A, X) = (C, B0; P, LXZ \ LB0C). Vi har nå vist at (C, B0; P, Y) = (C, B0; P, LXZ \ LB0C). Forklar hvorfor dette
medfører at Y = LXZ \ LB0C og konkluder med at X, Y, Z er kollineære.

b) Nå skal vi vise (ii). Tenk over hva som skjer i tegningen du lagde hvis punktet C0 beveger seg langs kurven mot
punktet B. I grensen, når C0 faller sammen med B, overbevis deg selv om at LBC0 blir til TBC og LAC0 blir til LAB.
Tegn denne nye konfigurasjonen. Vi kan bruke tangentlinjer til å bestemme kryssforhold av pensler (setning 43). La
X = LAB0 \ LA0B, Z = LAB \ LA0C, Y = TBC \ LB0C. Finn hjelpepunkter P og Q som i oppgave a, og vis likhetene

(C, B0; P, Y) = (C, B0; A, B)C = (Q, B0; A, X) = (C, B0; P, LXZ \ LB0C) .

Konkluder som i oppgave a med at X, Y, Z er kollineære.

c) Til slutt viser vi (iii). Tenk nå over hva som skjer i tegningen når både C0 sammenfaller med B og C sammenfaller
med B0 og tegn konfigurasjonen (se figur 54). Vi skal først vise at X = LAB0 \ LA0B, Z = LAB \ LA0B0 og Y =
TBC \ TB0C er kollineære. Vis likhetene

(A, A0; B, B0)C = (X, Z; LBB0 \ LXZ, TB0C \ LXZ)

(A, A0; B, B0)C = (Z, X; TBC \ LXZ, LBB0 \ LXZ) .

Bruk dette og setning 26 til å vise at (X, Z; LBB0 \ LXZ, TB0C \ LXZ) = (X, Z; LBB0 \ LXZ, TBC \ LXZ). Konkluder med
Y 2 LXZ. Ved å bare bytte bokstav A med bokstav B har vi også vist at TAC \ TA0C 2 LXZ og er dermed ferdig.

Oppgave 14 (Bevis for setning 45). La S være det geometriske stedet av punkter O for hvilket (LOA, LOB; LOC, LOD) =
l. Vi skal bruke det omvendte av Pascals teorem, setning 19.

a) Hvis O 2 S ikke er et av punktene A, B, C, D, forklar hvorfor betingelsen medfører at ingen tre av A, B, C, D, O
ligger på en linje og at det derfor går et entydig kjeglesnitt C gjennom de fem punktene. Resten av beviset går
utpå å vise at alle andre punkter i S også ligger på C. La O0 2 S og anta O0 ikke er et av de fem punktene. La
X = LAD \ LOB, Y = LCD \ LO0B og Z = LO0A \ LOC. Forklar hvorfor det er nok å vise at X, Y, Z er kollineære.

Vi skal bruke perspektiviteter og kryssforhold til å vise at X, Y, Z er kollineære. Tegn først alle punktene og linjene
som inngår, se figur 55.

b) La P = LAO0 \ LCD og Q = LAD \ LOC. Vis at (P, Y; C, D) = l og at (A, X; Q, D) = l.

c) Finn en perspektivitet som gir (A, X; Q, D) = (P, LXZ \ LCD; C, D). Forklar hvorfor det følger at Y = LXZ \ LCD.
Konkluder med at X, Y, Z er kollineære.

Polaritet

Figur 56: Pol og polare fra [Poncelet,
1865, Fig. 29].

La (P2)_ betegne mengden av linjer i P2. Dualiteten vi beskrev
på side 14 gir en en-til-en korrespondanse mellom P2 og (P2)_ . Vi
skal nå se generelt på korrespondanser mellom punkter og linjer,
dvs. par av bijektive avbildninger

a : P2 ! (P2)_ , a_ : (P2)_ ! P2

med egenskapen P 2 L hvis og bare hvis a_(L) 2 a(P). En
slik korrespondanse (a, a_) kalles en korrelasjon. En polaritet er en
korrelasjon der a_ = a�1, dvs. at P 2 a(Q) hvis og bare hvis
Q 2 a(P). Vi kan bruke lineær algebra til å gi dette et konkret
uttrykk ved hjelp av en symmetrisk matrise.
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Definisjon 15. La A være en invertibel symmetrisk 3 ⇥ 3 matrise
og la P = (a : b : c) være et punkt i P2. Definer LA(P) til å være
linjen gitt ved

h
x0 x1 x2

i
A

2

64
a
b
c

3

75 = 0 .

Avbildningen P 7! LA(P) fra P2 til (P2)_ kalles polariteten bestemt
av A. Linjen LA(P) kalles polaren til P mht. A. Gitt L, det entydige
punktet P som er slik at L = LA(P), kalles polen til L mht. A.

Coxeter, i sin bok om projektiv geome-
tri ([Coxeter, 1948, 5.5]), «rettferdig-
gjør» navnene pol og polare på denne
måten. En storsirkel på en sfære er
skjæringskurven med et plan gjennom
sfærens sentrum. Storsirkelen har to
poler, nemlig punktene der normalen
til planet skjærer sfæren. La H være
et plan, som ikke skjærer sfæren. En
gnomonisk projeksjon av sfæren på H er
en projeksjon med projeksjonssente-
ret i sfærens sentrum. Det er en type
kartprojeksjon som er blitt brukt siden
antikkens Hellas. En spesiell egenskap
er at storsirkler blir projisert på linjer –
en fordel ved seiling eller flyvning. Po-
lene til storsirkelen blir projisert på ett
punkt, polen til linjen. Dette definerer
en polaritet på H.

Terminologien pol, hhv. polare, ble
innført av Servois, hhv. Gergonne,
på 1810-tallet uten forklaring. Det er
mulig de tenkte på dette – ordene
var blitt brukt av Euler i forbindelse
sfærens geometri. Det gir i hvert fall et
pent romlig bilde av en polaritet. Merk
at denne konstruksjonen svarer til en
elliptisk polaritet.

Eksempel 29. Vi kan regne ut polari-
teten bestemt av en gnomonisk projek-
sjon. Tenk på R2 som xy-planet i R3.
La (a, b, g) være koordinatene til sfæ-
rens sentrum S, og la r = a2 + b2 + g2.
Hvis P = (a, b), må planet gjennom S
og normal på LPS, ha ligning

(a � a)x + (b � b)y � gz = aa + bb � r .

Polaren til P blir linjen man får ved
å sette z = 0. Hvis vi legger R2

inn i P2 vil polariteten svare til den
symmetriske matrisen

2

4
1 0 �a
0 1 �b
�a �b r

3

5 .

Det karakteristiske polynomet er

(l � 1)(l2 � (r + 1)l + g2) .

Hvis 1, l1, l2 er egenverdiene må
l1l2 = g2 og l1 + l2 = r + 1. Det
følger at l1, l2 > 0 og vi har bekreftet
at polariteten er elliptisk.

Vi tenker at koordinatene til et punkt danner en søyle vektor, slik
at Xt AP = 0 er en forkortelse for uttrykket i definisjonen. Hvis
Q 2 LA(P) må Qt AP = 0, men da må Pt AQ = (Qt AP)t = 0, så
P 2 LA(Q). Dvs. at polariteten bestemt av A er en polaritet slik vi
definerte begrepet. Faktisk stammer alle polariteter fra en symmet-
risk matrise, men vi har de samme problemene med å bevise det
som i forholdet mellom kollineasjoner og projektive transformasjo-
ner (se side 9). Jeg utsetter derfor beviset.

Definisjon 16. To punkter P, Q med Q 2 LA(P) og derfor P 2
LA(Q) kalles konjugerte mht. polariteten. To linjer som er slik at
polen til den ene er inneholdt i den andre kalles også konjugerte.
Hvis P 2 LA(P) sier vi at P er selvkonjugert. Hvis polariteten ikke
har selvkonjugerte punkter kalles den elliptisk, og hvis den har
selvkonjugerte punkter kalles den hyperbolsk.

Hvis polariteten er hyperbolsk, finnes per definisjon 15, punkter
P slik at Pt AP = 0, men det er betingelsen for å ligge på kjegle-
snittet C med ligning Xt AX = 0 (se side 28). Videre, etter setning
22, er LA(P) = TPC i dette tilfellet. Beviset for setning 16 forteller
at hvis A er symmetrisk og det A 6= 0, så er den kvadratiske kur-
ven Xt AX = 0 enten et kjeglesnitt eller tom. Den er tom hvis alle
egenverdiene har samme fortegn. De to typer polariteter har derfor
følgende kjennetegn:

• Polariteten er elliptisk hvis mengden av selvkonjugerte punkter
er tom. Alle egenverdiene til den symmetriske matrisen A har
samme fortegn.

• Polariteten er hyperbolsk hvis mengden av selvkonjugerte punk-
ter danner et kjeglesnitt C. Polaren til et selvkonjugert punkt er
tangentlinjen til C i punktet. Vi sier at polariteten stammer fra C.

Dualiteten vi innførte ved hjelp av koordinatene er en elliptisk
polaritet fordi A i dette tilfelle er identitetsmatrisen.

Vi kan bytte synsvinkel og si at hvert kjeglesnitt C gir en hyper-
bolsk polaritet P 7! LAC (P) som tar punktene på C til tangentlinjen
i punktet. Denne polaritet gjør det mulig å dualisere det vi vet om
om punkter på et kjeglesnitt til resultater om tangentlinjer til et
kjeglesnitt. Den duale av Pascals teorem er Brianchons teorem, se
figur 57.
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Setning 47 (Brianchons teorem). La TA, TB, TC, TA0 , TB0 , TC0 være seks
forskjellige tangentlinjer til et kjeglesnitt.

(i) Linjen gjennom TA \ TB0 og TA0 \ TB, linjen gjennom TA \ TC0 og
TA0 \ TC og linjen gjennom TB \ TC0 og TB0 \ TC er konkurrente.

(ii) Linjen gjennom TA \ TB0 og TA0 \ TB, linjen gjennom TA \ TB og
TA0 \ TC og linjen gjennom B og TB0 \ TC er konkurrente.

(iii) Linjen gjennom TA \ TB0 og TA0 \ TB, linjen gjennom TA \ TB og
TA0 \ TB0 , linjen LAA0 og linjen LBB0 er er konkurrente.

Figur 57: Brianchons teorem.
Setning 47(ii) lar oss løse følgende oppgave.

Konstruksjonsoppgave 8. Gitt fem tangentlinjer til et kjeglesnitt, konstruer berøringspunktet til en av dem.

Konstruksjon. Denne konstruksjon er dual til konstruksjon 6. Vi kan her også gjennomføre konstruksjo-
nen uten å tegne kjeglesnittet C. Tegn fem linjer L1, L2, L3, L4, L5 (ingen tre av dem konkurrente) som
skal være tangentlinjene. Se figur 58. Vi skal konstruerer berøringspunktet på L5.
• Trekk linjen M gjennom L1 \ L5 og L3 \ L4. Trekk så linjen M0 gjennom L4 \ L5 og L1 \ L2. Marker

punktet P = M \ M0.
• Marker punktet Q = L2 \ L3. Bruk setning 47(ii) til å vise at berøringspunktet er LPQ \ L5. ^

Enhver polaritet tar punkter på et kjeglesnitt til tangentlinjer til
et annet kjeglesnitt.

Figur 58: Situasjonen i konstruksjon 8.

Eksempel 30. Polariteten definert av
diagonalmatrisen med diagonalele-
menter (1, 1,�1) stammer fra kjegle-
snittet som er sirkelen x2 + y2 = 1 i
R2. Polen til L• er (0 : 0 : 1), sente-
ret til sirkelen. Polarene til punktene
(a : b : 0) 2 L• er diametrene
ax + by = 0 til sirkelen. Generelt, for et
kjeglesnitt i R2, får vi alltid senteret til
kjeglesnittet som polen til L• mht. po-
lariteten som stammer fra kjeglesnittet.
Diametrene er polarene til punktene
på L•. Sirkelen har en spesiell egen-
skap. La (a : b : 0) og (a0 : b0 : 0)
være konjugerte mht. polariteten. Per
definisjon 16 må aa0 + bb0 = 0, dvs. at
polarene til konjugerte punkter på L•
er ortogonale diametere til sirkelen i det
euklidske planet.

Setning 48. La P 7! LA(P) være en polaritet bestemt av en invertibel
symmetrisk 3 ⇥ 3 matrise A. For alle kjeglesnitt C finnes et kjeglesnitt C_

med egenskapene

• Hvis P 2 C, så er LA(P) en tangentlinje til C_.

• Hvis Q 2 C_ så er LA(Q) en tangentlinje til C.

Hvis den symmetriske matrisen for C er AC så er AC_ = AA�1
C A.

Bevis. Definer C_ til å være kjeglesnittet bestemt av den symmet-
riske matrisen AC_ = AA�1

C A. Hvis P 2 C, dvs Pt ACP = 0, la
P0 = (A�1 AC)P. Da er

P0t AC_P0 = (A�1 ACP)t AA�1
C A(A�1 ACP)

= (Pt AC A�1)AA�1
C A(A�1 ACP) = Pt ACP = 0 .

Det betyr at P0 2 C_. Ligningen til TP0C_ er

0 = Xt AC_P0 = Xt(AA�1
C A)(A�1 AC)P = Xt AP

så TP0C_ = LA(P).

En polaritet bevarer kryssforhold.

Setning 49. La P 7! LA(P) være en polaritet bestemt av en inverti-
bel symmetrisk 3 ⇥ 3 matrise A. Anta P1, P2, P3, P4 2 LA(P) slik at
LA(P1), LA(P2), LA(P3), LA(P4) ligger i en pensel av linjer gjennom P.
Da er

(P1, P2; P3, P4) = (LA(P1), LA(P2); LA(P3), LA(P4)) .
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Eksempel 31. Vi kan «se» en elliptisk
polaritet i R2 med hjelp av en ellip-
se. Anta at polariteten er gitt ved en
diagonalmatrise A med diagonalele-
menter l1, l2, 1, der l1, l2 > 0. Polen
til L• er origo i R2. Speilingen gjen-
nom origo kan utvides til en projektiv
transformasjon. Vi vil at

(
x0
x2

,
x1
x2

) 7! (� x0
x2

,� x1
x2

) ,

så utvidelsen er

(x0 : x1 : x2) 7! (x0 : x1 : �x2) . (21)

Vi ser at polariteten gitt ved A er det
samme som å først speile gjennom ori-
go og deretter bruke den hyperbolske
polariteten gitt ved diagonalmatrisen
(l1, l2,�1). Denne stammer fra el-
lipsen med ligning l1x2 + l2y2 = 1.
Transformasjonen (21) er en sentral
kollineasjon med akse L• og senter
(0, 0). Vi skal se at alle hyperbolske
polaritetene kan konstrueres ved hjelp
at det tilsvarende kjeglesnittet, så den-
ne observasjon betyr at alle polariteter
kan konstrueres fra kjeglesnitt.

Bevis. Anta først at P /2 LA(P). Sett L = LA(P), Li = LA(Pi)

og P0
i = L \ Li. Vi må vise at (P1, P2; P3, P4) = (P0

1, P0
2; P0

3, P0
4). La

vi 2 R3 representere Pi, v0i representere P0
i og vP representere P. Vi

har P0
i = [Avi ⇥ Avp]. Avbildningen T(v) = Av ⇥ AvP er lineær, så

(P1, P2; P3, P4) = (P0
1, P0

2; P0
3, P0

4) per definisjon 10.
Anta nå at P 2 LA(P). Velg et punkt Q slik at Q /2 LA(P) og

Q /2 LA(Q). Vi har (P1, P2; P3, P4) = (LQP1 , LQP2 ; LQP3 , LQP4). Nå er
LQPi polaren til LA(Pi) \ LA(Q) så fra første del av beviset er

(LQP1 , LQP2 ; LQP3 , LQP4)

= (L1 \ LA(Q), L2 \ LA(Q); L3 \ LA(Q), L4 \ LA(Q))

= (L1, L2; L3, L4) .

Polaritet ble først definert og studert med rent syntetiske
metoder.12 Jeg skal gjennomgå deler av denne teorien fordi det

12 Egenskapene til pol og polare var
kjent allerede på Apollonios’ tid.
Desargue og Philippe de La Hire dem
til å studere kjeglesnitt på 1600-tallet
og franske geometere brukte dem i
bevis (og ga dem sine navn) tidlig
på 1800-tallet. De blir først en del av
grunnlaget for teorien, vårt begrep
polaritet, hos Poncelet i 1822.

gir dypere innsikt i de geometriske fenomenene som ligger bak,
men også metoder til å løse mange konstruksjonsoppgaver. Jeg
konsentrerer meg i første omgang om de hyperbolske polaritetene,
de som stammer fra kjeglesnitt.

Setning 50. La C være et kjeglesnitt og P /2 C et punkt i P2. Det finnes
en entydig bestemt linje LC(P) med følgende egenskaper.

(i) For enhver sekant L til C, som går gjennom P, vil (P, LC(P) \ L)
være harmonisk konjugert mht. de to punktene i L \ C.

(ii) For enhver sekant som går gjennom P, hvis sekanten skjærer C i A
og A0 vil TAC \ TA0C ligge på LC(P).

(iii) For to sekanter som begge går gjennom P, hvis de skjærer C i A og
A0, hhv B og B0, vil LAB0 \ LA0B og LAB \ LA0B0 ligge på LC(P).

Figur 59: figur 175 i [Cremona, 1885].
Min P er her S og LC (P) er s.

Bevis. Se figur 59. Velg to sekanter gjennom P og som skjærer C
i A og A0, hhv B og B0. La L være linjen gjennom LAB0 \ LA0B og
LAB \ LA0B0 . Resten av beviset går ut på å vise at L har de nevn-
te egenskapene. Setning 39 forteller oss at L og P deler A, A0 og
B, B0 harmonisk. Fra Pascals teorem versjon setning 44 følger at
TAC \ TA0C og TBC \ TB0C også ligger på L. Velg nå en tredje sekant
gjennom P som skjærer C i C og C0. Vi kan lage en L0 fra A, A0, C, C0

slik som vi lagde L fra A, A0, B, B0. Vi er ferdig med beviset hvis
vi kan vise at L = L0. Men L og L0 har to felles punkter, nemlig
TAC \ TA0C og det entydige bestemte punktet X som gjør at (P, X)

deler (A, A0) harmonisk. Derfor er L = L0.

Vi skal etterhvert vise at LC(P) = LAC (P) der AC er den sym-
metriske matrisen som bestemmer C. Vi kaller LC(P) polaren til P
med hensyn til kjeglesnittet C. Punktet P kalles polen til LC(P) med
hensyn til C.
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Konstruksjonsoppgave 9. Konstruer polaren til et punkt mht. et kjeglesnitt når punktet ikke ligger på kjegle-
snittet.

Konstruksjon. Skisser et kjeglesnitt, f.eks. en ellipse, og marker et punkt P i planet. Du bør gjøre kon-
struksjonen to ganger, en gang med P utenfor kjeglesnittet, og en gang med P innenfor.
• Trekk to sekanter til kjeglesnittet gjennom P. Marker skjæringspunktene med kjeglesnittet: A og A0

for den ene sekanten og B og B0 for den andre.
• Marker punktene LAB \ LA0B0 og LAB0 \ LA0B og trekk linjen L gjennom dem.
Bruk setning 50 til å forklare hvorfor L er polaren til P. ^

Et kjeglesnitt C gir opphav til to områder i P2. Vi sier at et
punkt ligger utenfor C hvis vi kan trekke to tangentlinjer til C fra
punktet. Vi sier at et punkt er innenfor C hvis ingen tangentlinjer
kan trekkes fra P. Jeg påstår altså at hvis man kan trekke en tan-
gent fra et punkt P /2 C så kan man trekke to. Dette er klart for
x2

0 + x2
1 � x2

2 = 0 og derfor etter en transformasjon sant for alle
kjeglesnitt.

Figur 60: Situasjonen i setning 51.Setning 51. Punktet P ligger utenfor C hvis og bare hvis LC(P) er en se-
kant til C. Hvis Q og S er berøringspunktene på C til de to tangentlinjene
gjennom P, så er LC(P) = LQS.

Bevis. Anta først at P ligger utenfor C. Vi må vise at LQS er polaren
til P. Det er tilstrekkelig å vise at for hver sekant som går gjennom
P og skjærer C i A og A0, vil LQS og P dele A, A0 harmonisk (set-
ning 50(i)). La X være skjæringspunktet mellom sekanten og LQS.
Vi har (se figur 60)

(P, X; A, A0)
Q
= (Q, S; A, A0)C

S
= (X, P; A, A0)

som medfører at (P, X; A, A0) = �1 (setning 26).
Anta nå at LC(P) er en sekant og la {Q, S} = LC(P) \ C. Fra

første del av beviset følger at LC(P) er polaren til TQC \ TSC. Så
P = TQC \ TSC og må dermed ligge utenfor.

Setning 51 gir en enkel måte å kon-
struere harmonisk konjugerte par på
et kjeglesnitt C, dvs. punktpar (A, B)
og (C, D) med (A, B; C, D)C = �1.
Gitt A, B, C skal vi konstruere D. La
P = TAC \ TBC. Da er D = LPC \ C.

Dette fordi vi vet nå at LAB = LC (P).
Derfor vil (P, LAB \ LPC) og (C, D)
ligge harmonisk på LPC og vi kan
regne ut (A, B; C, D)C ved å projisere
fra A på LPC .

Dette kan vi bruke til å konstruere de to tangentlinjene gjennom
et punkt utenfor kjeglesnittet.

Konstruksjonsoppgave 10. Gitt et kjeglesnitt C og et punkt P utenfor C, konstruer de to tangentlinjene til C
gjennom P.

Konstruksjon. Skisser et kjeglesnitt og marker et punkt P utenfor C i planet.
• Bruk konstruksjon 9 til å konstruere polaren til P mht. C.
• Marker punktene Q og R der polaren skjærer C. Trekk linjene LPQ og LPR.
Bruk setning 51 til å vise at LPQ og LPR er de to tangentlinjene. ^

Konstruksjonsoppgave 11. Gitt et kjeglesnitt, konstruer polen til en linje som ikke tangerer kjeglesnittet.

Konstruksjon. Skisser et kjeglesnitt C og tegn en linje L i planet. Du bør gjøre konstruksjonen to ganger,
en gang med L helt utenfor kjeglesnittet, og en gang der L er en sekant.
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• Marker to punkter Q og R på L som begge ligger utenfor C. For begge punkter, bruk konstruksjon 10
til å konstruere de to tangentlinjene til C som går gjennom dem.

• Kall berøringspunktene for tangentlinjene gjennom Q, hhv. R, for A og A0, hhv. B og B0. Trekk linjene
LAA0 (polaren til Q) og LBB0 (polaren til R) og marker P = LAA0 \ LBB0 .

Bruk setning 50(ii) til å vise at P er polen til L. ^

Hvis vi gjør konstruksjon 11 med en linje L som tangerer C,
ender vi opp med at P er berøringspunktet til L på C. Omvendt,
hvis vi gjør konstruksjon 9 og lar P nærme seg A, vil TPC være
grensen. Vi definerer derfor LC(P) = TPC for punkter på C.

Setning 52. For pol og polare mht. et kjeglesnitt C gjelder.

(i) For et punkt P 2 P2 er P 2 LC(P) hvis og bare hvis P 2 C, dvs.
LC(P) = TPC.

(ii) For to punkter P, Q 2 P2 vil Q 2 LC(P) hvis og bare hvis P 2
LC(Q).

(iii) Egenskapene (i) og (ii) bestemmer entydig LC(P) for alle P 2 P2.

Figur 61: Siste punkt i beviset for
setning 52

Eksempel 32. Et kjeglesnitt i R2 kan
beskrives som mengden av punkter
som ligger slik at forholdet mellom
dets avstand fra et fast punkt, kalt
brennpunkt, og en fast linje, kalt
styrelinje, er konstant (side 18). La S
være en sirkel med senter F i R2. La
T være en sentral kollineasjon med
senter F og akse L0. Den vil ta S på et
kjeglesnitt C. La L = LC (F). Vi skal
vise at F er et brennpunkt og L en
styrelinje for C.

Vi vet fra eksempel 30 at
LS (F) = L•. Transformasjonen T
tar LS (P) til LC (T(P)) for alle P, så
L = T(L•). Hvis R = L0 \ L•, må
derfor R = T(R) = L0 \ L. La R0 2 L•
være punktet konjugert med R mht.
polariteten bestemt av S . Igjen fra
eksempel 30, vet vi at linjene ortogo-
nale til L treffes i R0. Hvis P 2 C, så
er dermed avstanden til L lik |PM|
der M = LPR0 \ L. La P0 = T�1(P),
Q0 = TP0S \ L0 og Q = TPC \ L (se
figur 62). La U = TP0S \ L•. Da må
T(U) = Q, så Q 2 LUF og det følger at
TP0S \ LFQ = U. La M0 = LPR0 \ L0. Vi
får

(P, P0; F, L• \ LFP)

U
= (P, Q0; Q, L• \ TPC)

R
= (P, M0; M, R0) .

Litt regning gir

|PF|
|PM| =

|P0F|
|M0M| ,

men høyresiden er en konstant, uav-
hengig av P, siden S er en sirkel.

Bevis. Anta P /2 C. Polaren konstrueres ved å velge to sekanter som
går gjennom P. La A, A0, hhv. B, B0 være skjæringspunktene mellom
sekantene og C. De fire punktene er hjørnene i en fullstendig fir-
hjørning der P er et av diagonalpunktene og polaren går gjennom
de to andre. Derfor kan ikke P ligge på LC(P).

For å vise (ii) anta Q 2 LC(P). Hvis LPQ er en sekant vil de to
skjæringspunktene A og A0 med C være harmonisk konjugert mht.
(P, Q), fordi Q 2 LC(P). Linjen LPQ er en sekant gjennom Q og
(P, Q) deler (A, A0) harmonisk. Derfor er P 2 LC(Q) (setning 51
(i)). Hvis LPQ ikke skjærer C må både P og Q ligge utenfor C. Hvis
R og S er punktene der de to tangentlinjene gjennom P berører C,
så er LC(P) = LRS (setning 51). Dvs. at Q 2 LRS, så setning 50 (ii)
medfører at P 2 LC(Q).

For å vise (iii) konstruerer vi LC(P) ut fra betingelsene (i) og (ii).

• Hvis P er utenfor C, trekk de to tangentene og la berørings-
punktene være R og S. Egenskap (i) sier at LC(R) = TRC og
LC(S) = TSC. Egenskap (ii) sier at siden P = LC(R) \ LC(S) må
LC(P) = LRS.

• Hvis P ligger på C sier (i) at LC(P) = TPC.

• Hvis P ligger innenfor C velg to vilkårlig linjer L og L0 gjennom
P. Se figur 61. La L \ C = {A, B} og L0 \ C = {A0, B0}. Ved
å bruke (i) og (ii) finner vi at LC(P) må være linjen gjennom
TAC \ TBC og TA0C \ TB0C.

Vi kan nå vise at polaren vi har laget fra C er den samme som i
definisjon 15.
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Setning 53. Hvis C er et kjeglesnitt og AC er den tilsvarende symmetris-
ke matrisen så er LAC (P) = LC(P).

Bevis. Vi har sett at LAC (P) tilfredsstiller betingelsene (i) og (ii) i
setning 52, så påstanden følger av setning 52 (iii).

Figur 62: Konstruksjon av brennpunkt
og styrelinje.

Beskrivelsen av brennpunkt i eksempel
32 skyldes Poncelet (1822). Senere
er konstruksjonen blitt brukt som
definisjon av brennpunkt. Ideen er at
kjeglesnitt tilhører naturlig projektiv
geometri og at alle deres metriske
egenskaper i det euklidske plan
bør kunne utledes med projektive
metoder. Eksempel 32 gir grunn
til skepsis – vi trengte en sirkel og
sirkelens iboende egenskaper synes
å være svært avhengig av begrepet
avstand. Men – det finnes en projektiv
geometrisk definisjon av sirkelen i R2,
som vi skal se etter at vi har innført
komplekse tall.

Som nevnt tidligere, forutsetter dette
en projektiv geometrisk definisjon
av kjeglesnitt. Von Staudts definisjon
([von Staudt, 1847, 246]) er, med
vår terminologi: Et kjeglesnitt er det
geometriske stedet for selvkonjugerte
punkter mht. en hyperbolsk polaritet.
Setning 54 viser at dette er en syntetisk
definisjon.

Alle polariteter, også de elliptiske, kan beskrives med kun pro-
jektiv geometriske konstruksjoner. En trekant PQR kalles selvpolar
hvis polaren til et hjørne er motsatt kant. Dvs. at LA(P) = LQR,
LA(Q) = LSR og LA(R) = LQP.

Setning 54. For å bestemme en polaritet trenger man en selvpolar tre-
kant og polaren L(S) til et punkt S. Punktet S kan ikke ligge på en kant i
trekanten og L(S) kan ikke gå gjennom et hjørne.

Bevis. La PQR være den selvpolare trekanten og vP, vQ, vR repre-
senterende vektorer for hjørnene. La B være matrisen med søyler
vP, vQ, vR og C matrisen med søyler

l(vQ ⇥ vR), µ(vP ⇥ vR), n(vQ ⇥ vP)

i den rekkefølgen og for skalerer l, µ, n 2 R \ {0}. La A = CB�1.
Det er en lineær algebra oppgave å vise at A er symmetrisk. Per
konstruksjon vil PQR være selvpolar mht. polariteten definert av A.
Hvis vi nå i tillegg krever at Xt AS = 0 er linjen L(S) har vi bestemt
A entydig.

Gitt en trekant PQR, et punkt S og en linje L(S) kan man kon-
struere en polaritet, dvs. konstruere polaren L(X) til et vilkårlig
punkt X, som er slik at PQR er selvpolar og L(S) er polaren til S. Vi
kommer dit (konstruksjon 15), men trenger først et nytt begrep.

Oppgave 15 (Polaritet mht. to kjeglesnitt). La C og C 0 være to kjeglesnitt som skjærer hverandre i fire punkter A,
B, C og D. Punktene er hjørnene i en fullstendig firhjørning med tre diagonalpunkter (se side ). Vi skal vise at disse
diagonalpunktene gir den eneste trekanten som er selvpolar mht. til begge kjeglesnittene. På veien kommer vi innom
resultater vi vil trenge i neste oppgave.

a) Bruk konstruksjon 9 til å vise at hvis fire punkter A, B, C, D ligger på et kjeglesnitt C, så vil de tre diagonalpunk-
tene til den fullstendige firhjørningen ABCD være hjørnene i en selvpolar trekant mht. C.

b) Vi skal vise: Hvis P ligger på en av kantene til ABCD og LC (P) 6= LC 0 (P) , så vil LC (P) \ LC 0 (P) også ligge på kanten.
La kanten være LAB. Forklar hvorfor påstanden er sann når P = A eller P = B. Vi kan derfor anta at P ikke ligger
på noen av kurvene. La Q være det punktet på LAB som gjør at (P, Q) deler (A, B) harmonisk. Forklar hvorfor
LC (P) \ LC 0 (P) = Q.

c) Den neste påstanden er: Hvis P er et diagonalpunkt for ABCD, så er LC (P) = LC 0 (P). La P = LAB \ LCD. Forklar
hvorfor P /2 LC (P) og P /2 LC 0 (P). Vis at hvis LC (P) 6= LC 0 (P), så er LC (P) \ LC 0 (P) 2 LAB og LC (P) \ LC 0 (P) 2 LCD.
Konkluder med at LC (P) = LC 0 (P).

d) Nå viser vi: Hvis LC (P) = LC 0 (P), så er P et diagonalpunkt for ABCD. Forklar hvorfor P ikke kan ligge på C eller
C 0. La LPA \ C = E og LPA \ C 0 = E0. La L = LC (P) = LC 0 (P) være den felles polaren. La Q = LPA \ L. Vis at
(P, Q; A, E) = (P, Q; A, E0) og at derfor E = E0. Forklar hvorfor E = E0 må være et av punktene B, C, D. Vi kan anta
at E = B. Bruk det samme argumentet til å vise at P 2 LCD. Vi har vist at P er et diagonalpunkt. Konkluder med at
diagonalpunktene til ABCD er hjørnene i den eneste trekanten som er selvpolar mht. til både C og C 0.



det projektive plan 58

Oppgave 16 (Polaritet og pensler). To kjeglesnitt spenner ut en pensel av kjeglesnitt, så vi kan bruke det vi har
funnet i forrige oppgave til å studere polarene mht. alle kjeglesnitt i en pensel. Vi begrenser oss til å se på pensler
av kjeglesnitt som går gjennom fire faste punkter. En slik pensel vil inneholde tre degenererte kurver, de tre par
av motsatte kanter i firhjørning. De degenererte kurvene gir ingen polaritet, så når jeg skriver polaritet mht. et
kjeglesnitt i penselen, mener jeg selvfølgelig de ikke-degenererte kurvene.

a) La C være et kjeglesnitt definert av en kvadratisk form Q og P = (a : b : c) et punkt i P2. Bruk definisjonen av
polaritet og beskrivelsen av tangentlinjene til et kjeglesnitt i setning 22, til å vise at ligningen til LC (P) er

Qx0 (a, b, c)x0 + Qx1 (a, b, c)x1 + Qx2 (a, b, c)x2 = 0 .

b) Gitt fire punkter, ikke tre på linje, la C og C0, definert av Q og Q0, være to kjeglesnitt som skjærer hverandre i de
fire punktene. Vi vet (side 23) at alle kjeglesnitt i penselen har en ligning på formen lQ + µQ0 = 0 for (l : µ) 2 P1.
La P = (a : b : c) være et fast punkt i P2. Finn en ligning for polaren til P mht. et kjeglesnitt i penselen, dvs. uttrykt
ved hjelp av l, µ.

c) La H og H0 være to lineært uavhengige lineære former i x0, x1, x2, slik at de definerer to forskjellige linjer, L
og L0, i P2. Overbevis deg selv om at mengden av linjer definert av lH + µH0 = 0, (l : µ) 2 P1, har et felles
skjæringspunkt, nemlig L \ L0. Vis følgende setning: La P være penselen av kjeglesnitt gjennom fire punkter A, B, C, D.
Hvis P er et punkt som ikke er et diagonalpunkt for firhjørningen ABCD, så vil alle polarene til P mht. kjeglesnittene i P , ha et
felles skjæringspunkt.

d) La yP (P) være betegnelsen for skjæringspunktet vi fant i oppgave c. La P være penselen i eksempel 9. Finn
diagonalpunktene for P og regn ut yP (a : b : c).

Gitt fire punkter, ikke tre på linje, og en linje som unngår dem, finnes det en vakker konstruksjon av et bestemt
kjeglesnitt, kalt «elleve punkt kjeglesnittet». Konstruksjonen ble først gjort av Poncelet ([Poncelet, 1865, 370]). Kon-
struksjonen av kjeglesnittet kan beskrives algebraisk ved hjelp av denne setningen, som vi nå skal bevise: Hvis
P er penselen av kjeglesnitt gjennom fire punkter A, B, C, D og L en linje som unngår diagonalpunktene til ABCD, da er
{yP (P) : P 2 L} et kjeglesnitt.

e) La P være beskrevet som i oppgave b og c. Forklar hvorfor {yP (P) : P 2 L} = {P0 : LC (P0) \ LC 0 (P0) 2 L}. La
ligningen til L være ax0 + bx1 + gx2 = 0. La F være den kvadratiske formen

F(x0, x1, x2) = det

2
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og la K være den kvadratiske kurven definert av F. Vis at {yP (P) : P 2 L} = K.

f) Vis at diagonalpunktene til ABCD ligger på K. Det gir tre punkter på K. La Q = L \ LAB. Vis at den harmonisk
konjugerte til Q mht. (A, B) ligger på K. Dette kan vi gjøre for alle seks kanter i ABCD, så vi har fått seks punkter
til. De to siste, som vil gi til sammen elleve kjente punkter og dermed navnet til kurven, må vi vente med til neste
avsnitt.

g) Det gjenstår å vise at K er et kjeglesnitt. Anta man har funnet fem punkter, ikke tre på linje, på en kvadratisk
kurve – forklar hvorfor kurven ikke kan være degenerert. La P1 = LAB \ LCD, P2 = LAC \ LBD, P3 = LAD \ LBC
være diagonalpunktene. La Q = L\ LAB og R = L\ LCD. La E være punktet på LAB som er slik at (E, Q; A, B) = �1
og F punktet på LCD som er slik at (F, R; C, D) = �1. Vi viste i oppgave f) at P1, P2, P3, E, F 2 K. Vi skal vise at ingen
tre av de fem punktene ligger på en linje. Forklar hvorfor begrunnelsene i listen er riktige.
• {P1, P2, P3}. Klart.
• {P1, P2, E}, {P1, P3, E}, {P1, P2, F}, {P1, P3, F}. Hvis punktene i en av disse mengdene var kollineære, ville to

diagonalpunkter ligge på samme kant.
• {P2, P3, E}, {P2, P3, F}. Hvis P2, P3, E var kollineære, ville E ligge på polaren til P1. Per definisjon av E måtte da

P1 = Q = LAB \ L, men vi har antatt at P1 /2 L. Samme argument gjelder for F.
• {P1, E, F}. Opplagt.
• {P2, E, F}, {P3, E, F}. Hvis P2, E, F var kollineære, ville �1 = (E, Q; A, B) = (F, LP2Q \ LCD; C, D). Da måtte

R = LP2Q \ LCD. Men det ville medført at R 2 LP2Q og derfor P2 2 L, som bryter antagelsen. Samme argument
gjelder for P3.

I oppgave d skal du ha funnet yP (a : b : c) = (bc : ac : ab) (hvis ikke, regn på det en gang til). Avbildningen tar
linjen definert av ax0 + bx1 + gx2 til kjeglesnittet K definert av ax1x2 + bx0x2 + gx0x1 – vel og merke hvis abg 6= 0.
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Avbildningen yP : P2 99K P2 er en såkalt Cremona transformasjon. Disse transformasjonene ble innført av Luigi
Cremona på 1860-tallet. Generelt ser en Cremona transformasjon av planet ut som

(a : b : c) 7! (F0(a, b, c) : F1(a, b, c) : F2(a, b, c))

der Fi-ene er former av samme grad. De er ikke transformasjoner slik vi er vant med, da de ikke er definert overalt
– de er ikke definert på punktene der F0(a, b, c) = F1(a, b, c) = F2(a, b, c) = 0. Derfor den prikkede pilen. Til
gjengjeld har de den fine egenskapen at de kan sende kurver av forskjellige grad på hverandre og var særs viktig
for utviklingen av moderne projektiv geometri.

h) La y være Cremona transformasjonen definert ved y(a : b : c) = (bc : ac : ab). La P0 = (1 : 0 : 0), P1 = (0 : 1 : 0)
og P2 = (0 : 0 : 1). Vis at y : P2 \ {P0, P1, P2} ! P2 er en veldefinert avbildning. La Li være linjen gitt ved xi = 0.
Hva er bildet av L0 \ {P1, P2}? La B ⇢ P2 være unionen av de tre linjene, dvs. mengden der x0x1x2 = 0. Vis at
y : P2 \ B ! P2 \ B er en veldefinert avbildning og at y2 = id. Spesielt er y bijektiv på denne mengden.

Involusjoner og polaritet

Luigi Cremona

Begrepet involusjon ble introdusert av Desargues og det har
vært en viktig ingrediens i geometriske bevis og konstruksjoner
siden. I dagens matematikk brukes termen generelt for bijektive
avbildninger t : X ! X med t2 = id. For Desargues var det
en måte å fordele punkter på en linje i harmonisk konjugerte par.
Begrepet er nødvendig for å forstå flere av konstruksjonene jeg
ønsker å vise frem.

En bijektiv avbildning mellom to linjer eller to pensler (ikke
nødvendigvis forskjellig) kalles en projektivitet hvis den bevarer
kryssforholdet. En perspektivitet er en projektivitet og beviset for
neste setning viser at enhver projektivitet er en sammensetning av
perspektiviteter.

Figur 63: Konstruksjonen i beviset for
setning 55. Konstruksjonen viser også
at en projektivitet L ! L0 er sammen-
satt av maksimalt to perspektiviteter
hvis L 6= L0 og maksimalt tre hvis
L = L0.

Setning 55. Gitt tre punkter A, B, C 2 L og tre punkter A0, B0, C0 2 L0 ,
da finnes en entydig projektivitet j : L ! L0 med j(A) = A0, j(B) = B0

og j(C) = C0. Spesielt hvis (A0, B0; C0, D0) = (A, B; C, D) finnes en
projektivitet som tar A 7! A0, B 7! B0, C 7! C0 og D 7! D0.

Bevis. Se figur 63. Anta først at L 6= L0. La P = LAA0 \ LCC0 , Q =

LBB0 \ LCC0 og R = LBA0 \ LCC0 . La X være et vilkårlig punkt på L.
La X00 = LPX \ LBA0 og X0 = LQX00 \ L. Vi må vise at avbildningen
j : L ! L0 gitt ved j(X) = X0 bevarer kryssforholdet. Det følger av
likhetene

(A, B; C, X)
P
= (A0, B; R, X00)

Q
= (A0, B0; C0, X0) .

Hvis L = L0, ta en tilfeldig linje L00 og bruk en perspektivitet til å
flytte A, B, C til L00 og så bruk konstruksjonen.

Vi må vise entydighet. Anta at det finnes en annen projektivitet
y med y(A) = A0, y(B) = B0 og y(C) = C0. Da må (A, B; C, X) =

(A0, B0; C0, j(X)) og (A, B; C, X) = (A0, B0; C0, y(X)), så j(X) =

y(X) (setning 25).

Definisjon 17. En involusjon på en linje (hhv. pensel) er en projekti-
vitet t av linjen (hhv. penselen) på seg selv som er sin egen invers.
Hvis t(X) = X0 sier vi at de to punktene (hhv. linjene) X, X0 er
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konjugert mht. involusjonen. Hvis det finnes X slik at t(X) = X kal-
les X et dobbeltpunkt for t. Hvis en involusjon har dobbeltpunkter
kalles den hyperbolsk, hvis den ikke har dobbeltpunkter kalles den
elliptisk.

Jacob Steiner ga følgende beskrivel-
se av et kjeglesnitt ([Steiner, 1832,
§38.IV]): La j : L ! L0 være en pro-
jektivitet, som ikke er en perspektivitet,
mellom to pensler i P2. Det geometriske
stedet av punkter L \ j(L), når L løper
gjennom L, er et kjeglesnitt.. Beskrivel-
sen er blitt (feilaktig) hetende Steiners
definisjon av et kjeglesnitt.

På samme måte som med linjer, vil
en projektivitet mellom pensler være
en sammensetning av perspektiviteter
(definisjon 11). Beskrivelsen er derfor
en ren syntetisk projektiv geometrisk
karakteriseringen av kjeglesnitt. Den
kan brukes som definisjon, fordi alle
egenskapene til kjeglesnitt, også de
metriske i R2, kan utledes fra den (se
oversikten i [Blåsjö, 2009]).

Vi kan enkelt utlede beskrivelsen
med den teorien vi har for hånden.
Hvis C er et kjeglesnitt og O, O0 er to
punkter på C, la L,L0 være penslene
av linjer gjennom dem. Definer

jC,O,O0 : L ! L0

som følger. Hvis L er en sekant og
L \ C = {O, P} send L til LO0P, ellers
send tangentlinjen TOC til TO0C. At
jC,O,O0 er en projektivitet følger av
setning 43.

La nå j : L ! L0 være en projek-
tivitet, som ikke er en perspektivitet,
mellom pensler gjennom to fritt valg-
te punkter O og O0. La S være det
geometriske stedet i Steiners beskrivel-
se. Vi velger fem punkter på S : O, O0

og vilkårlig valgte P1, P2, P3. Ingen tre
av de fem punktene er kollineære for
ellers ville j være en perspektivitet.
Projektiviteten må sende LOPi til LO0Pi

,
i = 1, 2, 3. De fem punktene ligger
på et entydig kjeglesnitt C og jC,O,O0

sender også LOPi til LO0Pi
! Den duale

av setning 55 sier at j = jC,O,O0 , så
S = C.

Figur 64: Begynn med en projektivitet
av pensler som gir en sirkel gjennom
to punkter, O og O0. Vi får nye projek-
tiviteter etter en rotasjon eller speiling
av penselen gjennom O0. En rotasjon
ga den blå sirkelen og en speiling den
grønne hyperbelen.

En involusjon t : L ! L på en linje fordeler altså punktene i
konjugerte par (X, t(X)).

Setning 56. For projektiviteter og involusjoner gjelder

(i) Hvis en projektivitet j : L ! L bytter to punkter, dvs. det finnes
to punkter A, A0 2 L slik at j(A) = A0 og j(A0) = A, så er j en
involusjon.

(ii) Gitt to par av punkter, (A, A0) og (B, B0), på en linje L, da fin-
nes en entydig bestemt involusjon på L, slik at (A, A0) og (B, B0) er
konjugert mht. involusjonen. Dette er sant også når A = A0 og/eller
B = B0.

(iii) Tre par av punkter (A, A0), (B, B0) og (C, C0) er konjugerte mht.
en involusjon hvis og bare hvis (A, B; C, C0) = (B0, A0; C, C0).

Bevis. Velg et vilkårlig punkt X og la j(X) = X0. Da må

(A, A0; X0, X) = (A0, A; j(X0), X0) = (A, A0; X0, j(X0))

der den siste likheten kommer fra setning 26. Derfor må X = j(X0)

og j er en involusjon.
For å vise (ii) merk først at det finnes en entydig projektivitet j

som fører A, A0, B over i A0, A, B0 (setning 55). Fra (i) følger at j må
være en involusjon. For å vise (iii) anta (A, A0), (B, B0) og (C, C0) er
tre par konjugerte punkter. Da er

(A, B; C, C0) = (A0, B0; C0, C) = (B0, A0; C, C0) (22)

der den siste likheten kommer fra setning 26. Andre veien, hvis (22)
gjelder kan vi finne en projektivitet som tar A 7! A0, B 7! B0, C 7!
C0 og C0 7! C (setning 55). Den må være en involusjon siden den
bytter C og C0, så (A, A0) og (B, B0) må også være konjugerte.

Setning 57. Tre par av motsatte kanter i en fullstendig firhjørning skjærer
en vilkårlig linje (som ikke inneholder et hjørne) i tre par av konjugerte
punkter mht. en involusjon.

Bevis. Se figur 65. La PQRS være firhjørningen og L linjen. Diago-
nalpunktene er ikke kollineære, så et av dem, si LPQ \ LRS kan ikke
ligge på L. La A, A0, B, B0 og C, C0 være skjæringspunktene mellom
L og hhv. LPQ, LRS, LPS, LQR og LPR, LQS. Da er i hvert fall C 6= C0.
La O = LPR \ LQS. Da er

(A, B; C, C0)
P
= (Q, S; O, C0)

R
= (B0, A0; C, C0) .

Resultatet følger nå fra setning 56 (iii).
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Konstruksjonsoppgave 12. Gitt to par, (A, A0) og (B, B0), av konjugerte punkter mht. en involusjon på en linje
L. Gitt et punkt C 2 L, konstruer den konjugerte C0.

Konstruksjon. Konstruksjonen er en rett frem anvendelse av setning 57. Vi må konstruere en fullstendig
firhjørning PQRS med

LPQ \ L = A, LRS \ L = A0, LPS \ L = B, LQR \ L = B0, LPR \ L = C .

• Marker de fem punktene A, A0, B, B0, C på en linje L.
• Marker et vilkårlig punkt P i planet, som ikke ligger på L. Trekk LPC og marker et vilkårlig punkt R,

forskjellig fra P og C, på LPC.
• Finn ut hvor Q og S må ligge slik at vi får den ønskede firhjørningen.
• Trekk LQS og la C0 = LQS \ L.
Forklar hvorfor C0 er konjugert med C. ^

Figur 65: Situasjonen i setning 57.

Den omvendte av setning 57 er følgende.

Setning 58. La RSQ være en trekant og L en linje som unngår hjørnene.
La A0 = LRS \ L, B0 = LQR \ L og C0 = LQS \ L og anta det fin-
nes A, B, C på L slik at (A, A0), (B, B0) og (C, C0) er par av konjugerte
punkter for en involusjon av L. Da er LAQ, LBS og LCR konkurrente.

Bevis. La P = LAQ \ LBS. Vi må vise at P 2 LCR. Nå definerer
PQRS en firhjørning og setning 57 gir at (A, A0), (B, B0) og (LPR \
L, C0) er alle konjugerte mht. en involusjon. Spesielt er

(A, A0; B, LPR \ L) = (A0, A; B0, C0) ,

men antagelsen sier at

(A, A0; B, C) = (A0, A; B0, C0) .

Da er (A, A0; B, LPR \ L) = (A, A0; B, C), så C = LPR \ L og
P 2 LCR.

En involusjon av planet er en projektiv
transformasjon, T : P2 ! P2, med T �
T = id. Hvis T(P) = P0, må T(P0) = P.
Velg punkter P, Q 2 P2 med Q /2
LP,T(P). Da vil ingen tre av punktene
P, Q, P0 = T(P) og Q0 = T(Q) ligge
på en linje. Transformasjonen T er den
entydige transformasjonen som sender
P, P0, Q, Q0 til P0, P, Q0, Q (setning 4).
La O = LPP0 \ LQQ0 og la L være linjen
gjennom LPQ \ LP0Q0 og LPQ0 \ LP0Q.
Den sentrale kollineasjonen T0, med
senter O, akse L og T0(P) = P0, vil
også sende P, P0, Q, Q0 til P0, P, Q0, Q
(bruk konstruksjon 1). Derfor er
T = T0, dvs. en involusjon av planet er
en sentral kollineasjon. Den kalles også
en projektiv speiling, da den er en slags
forvridd blanding av speiling gjennom
et punkt og en linje. Se figur 66.

Vi kan konstruere T(P) fra O og L.
Restriksjonen av T til LOP må være en
involusjon på linjen, og O og L \ LOP
må være dobbeltpunkter! Det følger
fra setning 59 at T(P) er punktet som
gjør at (P, T(P)) og (O, L \ LOP) ligger
harmonisk. Punktet T(P) konstrueres
med konstruksjon 5. Vi trenger bare
å gjøre dette en gang – de andre
punktene kan nå konstrueres enklere
med konstruksjon 1.

Når L = L• får man den vanlige
speilingen gjennom punktet O i R2.
Hvis O 2 L• er punktet der alle
normalene til L treffes, har man fått
den vanlige speilingen gjennom L i R2.

Harmonisk konjugerte par gir oss en naturlig involusjon. For
to punkter P og Q på en linje definerer vi en involusjon tPQ ved
tPQ(P) = P, tPQ(Q) = Q og tPQ(X) er det punktet X0 som gjør
(X, X0) harmonisk konjugert mht. (P, Q). Setning 37 medfører at
dette er en veldefinert involusjon.Typisk for den er at det finnes to
dobbeltpunkter. Vi skal nå se at enhver hyperbolsk involusjon er en
slik tPQ.

Setning 59. Hvis en involusjon har ett dobbeltpunkt, så har den to. Hvis
P og Q er dobbeltpunktene, så er X, X0 konjugert mht. involusjonen hvis
og bare hvis de er harmonisk konjugert mht. P, Q.

Bevis. Anta P er et dobbeltpunkt for involusjonen t og at t(A) =

A0. La Q være punktet som gjør P, Q harmonisk konjugert mht.
A, A0. Da må (A, A0; P, Q) = (A0, A; P, Q). Hvis vi bruker t på
kryssforholdet får vi (A, A0; P, Q) = (A0, A; P, t(Q)) og det følger
at t(Q) = Q. La tPQ være involusjonen som sender X på det
punktet X0 som gjør X, X0 harmonisk konjugert mht. P, Q. Det
følger at t må være tPQ, siden de har samme t(X) = tPQ(X) for tre
punkter.
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Setning 60. La (A, A0) og (B, B0) være to par av konjugerte punkter
mht. en involusjon. Involusjonen er hyperbolsk hvis og bare hvis (A, A0)

og (B, B0) ikke separerer hverandre.

Bevis. Det følger direkte fra setningene 35 og 59.

Figur 66: En projektiv speiling med
noen av hjelpelinjene. Å konstruere
projektive speilinger er noe av det
morsomste man kan gjøre med pro-
jektiv geometri. F.eks. ta en figur med
speilsymmetri og bytt speilingen med
en projektiv speiling. Det lønner seg
også å undersøke hva som skjer nær
senteret, ikke bare nær speilingsaksen
som her.

Merkelig nok er det enklere å konstruere involusjoner på et
kjeglesnitt enn på en linje. En projektivitet på et kjeglesnitt C
er en bijeksjon j : C ! C som bevarer kryssproduktet, dvs.
(A, B; C, D)C = (j(A), j(B); j(C), j(D))C . Setning 55, som sier
at projektiviteten er bestemt av tre punkter og deres verdier, gjel-
der også på et kjeglesnitt. (Fordi kryssforholdet på C kan regnes
ut ved å skjære en pensel gjennom et punkt på C med en linje.) La
en projektivitet føre A, B, C over i A0, B0, C0 på C. Pascals teorem
gir muligheten til å tilordne en linje til projektiviteten, nemlig linjen
gjennom LAB0 \ LA0B, LAC0 \ LA0C og LBC0 \ LB0C. Denne linjen kalles
aksen til projektiviteten og vi viser nå at den er uavhengig av valget
av de seks punktene.

Setning 61. Anta j : C ! C er en projektivitet på et kjeglesnitt C med
A0 = j(A), B0 = j(B) og C0 = j(C) for tre punkter A, B, C 2 C.
Hvis L er aksen konstruert fra de seks punktene og P, Q 2 C, så vil
LP,j(Q) \ LQ,j(P) 2 L.

Figur 67: Konstruksjonen i beviset for
setning 61.

Bevis. Aksen L er linjen gjennom LAB0 \ LA0B, LAC0 \ LA0C og LBC0 \
LB0C. Det er tilstrekkelig å vise at LPA0 \ LAj(P) ligger på L for et
vilkårlig punkt P på C. La X = LAB0 \ LA0B, Z = LCA0 \ LC0A,
W = L \ LAA0 og U = L \ LPA0 (se figur 67). Da er

(A, B; C, P)C
A0
= (W, X; Z, U)

A
= (A0, B0; C0, LAU \ C)C .

Det betyr at j(P) = LAU \ C, så LAj(P) = LAU . Men U 2 LPA0 , så
LPA0 \ LAj(P) = U 2 L.

Konstruksjonsoppgave 13. La j : C ! C være en projektivitet på et kjeglesnitt med j(A) = A0, j(B) = B0 og
j(C) = C0. Konstruer j(P) for vilkårlig P 2 C.

Konstruksjon. Skisser et kjeglesnitt C, f.eks. en ellipse, som vi skal konstruere j på.
• Marker de seks punktene A, B, C, A0, B0, C0 på kurven.
• Konstruer aksen L ved hjelp av punktene A, B, C, A0, B0, C0.
• Marker et vilkårlig valgt punkt P 2 C og U = L \ LA0P. Trekk LAU og marker P0 = C \ LAU .
Forklar hvorfor j(P) = P0. ^

Figur 68: Involusjon på en hyperbel.

Aksen hjelper oss avgjøre type involusjon på et kjeglesnitt. Fra
konstruksjonen ser vi at j(P) = P hvis og bare hvis C \ LAU = P,
men da må U = P så P ligger på aksen. Det betyr at en invo-
lusjon på et kjeglesnitt er hyperbolsk hvis aksen er en sekant og
elliptisk hvis aksen ikke skjærer C. For en involusjon med to par
av konjugerte punkter, (A, A0) og (B, B0), er aksen linjen gjennom
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LAB0 \ LA0B og LA0B0 \ LAB. Dobbeltpunktene, hvis de finnes, vil
være de to punktene der denne linjen skjærer C. Dette leder til føl-
gende svært viktige konstruksjon.

Konstruksjonsoppgave 14. Gitt to par av konjugerte punkter for en involusjon på en linje, konstruer dobbelt-
punktene (hvis de finnes).

Konstruksjon. Vi trenger et kjeglesnitt C som hjelpemiddel, så strengt talt må vi konstruere et. Det kan vi
gjøre med konstruksjon 3, men vi tillater oss her, for bekvemmelighets skyld, å bruke en passer. Se figur
69. Gjør konstruksjonen to ganger, en gang med punktpar (A, A0) og (B, B0) som separerer hverandre og
en gang der de ikke separerer hverandre.
• Tegn en linje L og en sirkel C som unngår L.
• Marker fire punkter A, A0, B, B0 som skal utgjøre parene (A, A0) og (B, B0), de konjugerte punktpar for

involusjonen på L.
• Velg et vilkårlig punkt O 2 C og trekk linjene gjennom O til A, A0, B, B0. La P, P0, Q, Q0 være punktene

der linjene skjærer C.
• Det finnes en entydig involusjon t : C ! C med t(P) = P0 og t(Q) = Q0. Konstruer aksen til denne

involusjonen.
• Avgjør om involusjonen du har laget på C er hyperbolsk eller elliptisk og forklar hvorfor det samme

må gjelde den opprinnelige involusjonen på L.
• Hvis involusjonen er hyperbolsk, marker skjæringspunktene M og N mellom aksen og C. Trekk linje-

ne LOM og LON .
Forklar hvorfor LOM \ L og LON \ L er de to dobbeltpunktene for involusjonen på L. ^

En polaritet induserer involusjoner på alle linjer som ikke går
gjennom sin pol. Hvis A er en polaritet og L er en linje, som ikke
inneholder sin pol, da er den induserte involusjonen på L:

tA,L(X) = LA(X) \ L .

Setning 49 sier at tA,L bevarer kryssproduktet og det er klart at
t2

A,L = id. Det er også klart at to punkter på L er konjugerte mht.
polariteten hvis og bare hvis de er konjugerte mht. den induserte
involusjon.

Figur 69: Konstruksjonen av dobbelt-
punktene X og Y for en involusjon på
en linje.

Hvis tA,L er hyperbolsk, finnes et punkt P 2 L slik at P 2 LA(P),
så polariteten må være hyperbolsk. Den stammer derfor fra et
kjeglesnitt C og dobbeltpunktene for involusjonen må begge lig-
ge på C (setning 52).

Husk at en fullstendig firkant er konfigurasjonen med fire linjer
(kantene) og seks punkter, skjæringspunktene til linjene. En full-
stendig firkant har tre par av motsatte hjørner. Hvis vi betegner
kantene med a, b, c, d så er (a \ b, c \ d), (a \ c, b \ d) og (a \ d, b \ c)
par av motsatte hjørner.

Otto Hesse

Setning 62 (Hesse). Hvis to par av motsatte hjørner i en fullstendig
firkant er par av konjugerte punkter mht. en polaritet, så er det tredje paret
også et par av konjugerte punkter.

Bevis. Oppgave 17.

En polaritet er bestemt av en selvpolar trekant samt polaren til
ett punkt (setning 54). Nå kan vi konstruere den.
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Konstruksjonsoppgave 15. Gitt en polaritet med en selvpolar trekant PQR og et punkt S med polar L(S),
konstruer polaren L(X) til et vilkårlig punkt X.

Konstruksjon. Vi skal lage to fullstendige firkanter, og bruke setning 62 på dem, til å finne to punkter
som må ligge på polaren til X.
• Tegn trekanten PQR, punktet S , linjen L(S) og et punkt X som vi skal konstruere polaren til.
• Trekk linjen LSX og marker punktet C = LQR \ LSX . Trekk LPX marker punktet B = L(S) \ LPX . Trekk

LPS og LBC og marker A = LPS \ LBC. Observer at linjene LBPX , LCSX , LABC og LAPS er kantene i en
fullstendig firkant med par av motsatte hjørner: (A, X), (B, S) og (C, P).

• Bruk Hesses teorem til å vise at X ligger på polaren til A.
• Marker punktet C0 = LPR \ LSX . Trekk LQX og marker punktet B0 = L(S) \ LQX . Trekk LQS og

LB0C0 og marker A0 = LQS \ LB0C0 . Observer at linjene LB0QX , LC0SX , LA0B0C0 og LA0QS er kantene i en
fullstendig firkant med par av motsatte hjørner: (A0, X), (B0, S) og (C0, Q).

• Bruk Hesses teorem til å vise at X ligger på polaren til A0.
• Trekk LAA0 .
Forklar hvorfor LAA0 er polaren til X. ^

Figur 70: En selvpolar trekant konstru-
ert fra en firhjørning på hyperbelen.

Setning 63. Anta at en hyperbolsk polaritet stammer fra kjeglesnittet C.
En selvpolar trekant vil ha et hjørne innenfor C og to utenfor. Derfor vil to
av kantene være sekanter til C og en kant ligge helt utenfor C.

Bevis. La PQR være den selvpolare trekanten. Hvis P er innenfor
C vil både LPQ og LPR, polarene til R og S, være sekanter. Derfor
må R og S ligge utenfor (setning 51). Hvis P ligger utenfor vil dens
polar, LQR være en sekant og (Q, R) er harmonisk konjugert mht.
de to punktene i LQR \ C. Derfor må enten Q eller R ligge innenfor
mens den andre ligger utenfor (setning 34).

Vi kan også konstruere kjeglesnittet som svarer til en hyperbolsk
polaritet.

Konstruksjonsoppgave 16. Gitt en hyperbolsk polaritet med en selvpolar trekant PQR og et punkt S med polar
L(S), konstruere kjeglesnittet C som gir polariteten.

Konstruksjon. Ideen er å finne hyperbolske involusjoner, indusert av polariteten, på linjer i figuren. Dob-
beltpunktene må ligge på C og vi kan konstruere dobbeltpunkter. Hvis vi finner nok linjer med hyper-
bolske involusjoner, vil vi ha konstruert tilstrekkelig mange (minst fem) punkter på C og kan konstruere
resten av C fra disse. Vi har seks naturlige linjer å jobbe med: kantene og linjene gjennom S og hjørnene
i trekanten. Et eksempel er gitt i figuren etter oppgaven. (Jeg har bare tegnet en av de tre nødvendige
konstruksjoner av dobbeltpunkter.)

Betegn den induserte involusjonen på en linje L med tL. Vi trenger en metode for å avgjøre om tL er
hyperbolsk eller ikke. Setning 60 gir oss en – hvis vi finner to par av konjugerte punkter på L, så kan vi
avgjøre om involusjonen er elliptisk eller hyperbolsk ved å bare se om punktparene separerer hverandre
eller ikke.
• Tegn en trekant PQR, et punkt S og linjen L(S).
• Trekk linjen LSR og marker punktene C = LSR \ LPQ og Z = LSR \ L(S). Forklar hvorfor både (S, Z)

og (R, C) er konjugerte par mht. tLSR . Avgjør om tLSR er hyperbolsk.
• Gjør det samme for linjene LSP og LSQ, dvs. finn to par av konjugerte punkter og avgjør om involusjo-

nen på linjene er hyperbolsk eller ikke.
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• Bruk setning 63 til å vise at polariteten er hyperbolsk hvis og bare hvis minst en av involusjonene på
linjene LSP, LSQ eller LSR er hyperbolsk. Hvis ingen av linjene i din konstruksjon har hyperbolske
involusjoner må du begynne på nytt. Etter litt prøving og feiling blir det klart hvordan S og L(S) må
ligge i forhold til trekanten for å få til en hyperbolsk involusjon på en av linjene.

• Bruk konstruksjon 14 til å konstruere dobbeltpunktene på linjene med hyperbolsk involusjon. Du har
nå konstruert minst to punkter på C.

• Marker A0 = LQR \ L(S) og A = LQR \ LSP. Forklar hvorfor både (A, A0) og (Q, R) er konjugerte par
mht. tLQR . Avgjør om tLQR er hyperbolsk.

• Gjør det samme for kantene LSP og LSQ, dvs. finn to par av konjugerte punkter og avgjør om involu-
sjonen på linjene er hyperbolsk eller ikke.

• Du skal nå ha funnet hyperbolske involusjoner på nøyaktig to av kantene (se setning 63). Konstruer
dobbeltpunktene for disse.

Du har konstruert minst seks punkter på C. Nå kan du, hvis du vil, bruke konstruksjon 3 eller oppgave
18 til å konstruere nok punkter til å skissere kurven. ^

Oppgave 17 (Bevis for setning 62). Du må tegne den aktuelle konfigurasjonen, dvs. en fullstendig firkant. Den
består av fire linjer (kantene) og de seks skjæringspunktene (hjørnene) til kantene. Det vil være tre hjørner på hver
kant, og det er hjelpsomt å bruke notasjon LABC for LAB hvis hjørne C 2 LAB.

a) Husk at hvis A er skjæringspunktet til to kanter, så er det motsatte hjørnet til A skjæringspunktet til de to kan-
tene som A ikke ligger på. Marker tre par av motsatte hjørner i tegningen: (A, X), (B, Y) og (C, Z) og overbevis deg
selv om at kantene må være LABC, LXYC, LAYZ og LBXZ. Anta at (A, X) og (B, Y) er konjugerte par. Vi må vise at Z
er konjugert med C, dvs. at Z ligger på polaren til C.

b) La t være den induserte involusjon fra polariteten på LABC. La A0 = t(A), B0 = t(B) og C0 = t(C). Vis at LA0X
er polaren til A og LB0Y polaren til B.

c) Bruk setning 58 til å vise at LXA0 , LYB0 og LZC0 er konkurrente. La Q være dette felles skjæringspunktet.

d) Vis at Q er polen til LAB og at derfor LQC0 er polaren til C. Forklar hvorfor Z ligger på polaren til C.

Oppgave 18 (Desargues’ teorem om involusjoner). Det finnes et annet teorem som også blir kalt Desargues’ teorem.
I flere fremstillinger av projektiv geometri innfører en først involusjoner (slik Desargues gjorde det) og bruker de til
å definere polaritet, ikke omvendt slik jeg har gjort. Da spiller Desargues’ teorem om involusjoner en sentral rolle.
Teoremet sier:



det projektive plan 66

Setning 64 (Desargues). Anta hjørnene i en fullstendig firhjørning ligger på et kjeglesnitt C og la L være en sekant til C. De
tre punktpar man får ved å skjære C, og to par av motsatte kanter i firhjørningen med L, er konjugerte mht. en involusjon på L.

La hjørnene i firhjørningen være Q, R, S, T, de ligger altså alle på et kjeglesnitt C. La L skjære C i P og P0. De to par
av motsatte kanter kan vi velge til å være LQT , LRS og LQR, LTS. La de skjære L i A, A0, hhv. B, B0. Nå bør du tegne
alt dette med en ellipse som kjeglesnitt.

Vi må vise at (A, A0), (B, B0) og (P, P0) er konjugerte mht. en involusjon på L.

a) Vis at (T, R; P, P0)C = (A, B; P, P0) og at (T, R; P, P0)C = (B0, A0; P, P0).

b) Bruk setning 56(iii) til å vise at (A, A0), (B, B0) og (P, P0) er konjugerte mht. en involusjon på L.

Vi kan bruke dette resultatet til å lage en ny konstruksjon av et kjeglesnitt gjennom fem punkter. La P, Q, R, S, T
være de fem punktene. La L være en variabel linje gjennom P.

c) Bruk konstruksjon 12 og setning 64 til å konstruere et punkt P0 på L som må ligge på kjeglesnittet som går gjen-
nom P, Q, R, S, T. Når L roterer rundt P vil punktene P0 tegne kjeglesnittet.

Oppgave 19 (Mer om elleve punkt kjeglesnittet). Vi skal finne de to resterende punktene på elleve punkt kjegle-
snittet introdusert i oppgave 16. Vi bruker definisjonene og notasjonen fra den oppgaven. Hvis P er penselen av
kjeglesnitt gjennom fire faste punkter, vil Desargues teorem om involusjoner medføre at P induserer en involusjon
på linjer. Hvis involusjonen er hyperbolsk skal vi vise at dobbeltpunktene ligger på K, kjeglesnittet vi lagde fra P
og L.

a) La P være penselen av kjeglesnitt gjennom fire faste punkter. Forklar hvorfor, for alle punkter X 2 P2, det finnes
en entydig kurve C i P med X 2 C. La L være en linje som unngår diagonalpunktene til P . La t : L ! L være
definert slik: For X 2 L, la C i P være kurven som inneholder X. Definer t(X) til å være det andre skjæringspunktet
i C \ L (ev. X hvis L er en tangent til C). Bruk setning 64 i oppgave 18 til å vise at t er en involusjon på L. Vi kaller
den involusjonen indusert av P (i noen bøker er den kalt Desargues involusjonen).

b) Fra fire punkter, ikke tre på linje, og en linje L, lagde vi et kjeglesnitt K i oppgave 16. La P være penselen av
kjeglesnitt gjennom de fire punktene. Anta involusjonen på L indusert av P er hyperbolsk, og la M og N være
dobbeltpunktene. La C og C 0 være to kjeglesnitt i penselen. Bruk setningene 59 og 50(i) til å vise at M 2 LC (N) og
M 2 LC 0 (N). Konkluder med at M = y(N) og siden N 2 L, må M 2 K. Av samme type grunn må N 2 K. Vi har
funnet to punkter til på K, nemlig dobbeltpunktene for den induserte involusjonen på L.

c) Vis følgende korollar av det vi har gjort: Gitt en pensel av kjeglesnitt gjennom fire punkter og en linje som ikke går
gjennom noen av diagonalpunktene, så vil to eller ingen av kjeglesnittene i penselen tangere linjen.

Teoremer og konstruksjoner

Ved å bruke de verktøy vi har skaffet oss: harmonisk konjugerte
par, kryssforhold, polaritet, involusjon osv., kan man fyller bøker
med konstruksjoner og teoremer om geometrien i P2. Det sies at
Pascal skrev ned mer enn 400 resultater basert på sitt teorem. Den
som vil se mangfoldet kan bla (eller skrolle) gjennom den klassis-
ke [Cremona, 1885], en eldre lærebok som f.eks. [Pickford, 1909]
eller [Hatton, 1913], eller den moderne algebraiske fremstillingen i
[Richter-Gebert, 2011]. Jeg har valgt ut to teoremer og en konstruk-
sjon for å illustrere hvordan dette går for seg.

Figur 71: Figur 46 i [Steiner, 1832].
.

Det første teoremet handler om trekanter som omskriver et
kjeglesnitt. Vi vil trenge den duale av setning 43.

Setning 65. La TA, TB, TC, TD, T, T0 være seks forskjellige tangenter til et
kjeglesnitt C. Da er

(TA \ T, TB \ T; TC \ T, TD \ T)

= (TA \ T0, TB \ T0; TC \ T0, TD \ T0) .
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Bevis. Vi har en polaritet bestemt av kjeglesnittet C som tar punkter
på C til tangenter til C, så vi kan oversette setning 43 med dualitets-
prinsippet og anvende setning 49.

Setning 66. Hvis to trekanter omskriver det samme kjeglesnitt vil deres
til sammen seks hjørner ligge på et annet kjeglesnitt.

Figur 72: Fargekopi av figur 71 med
notasjon fra oppgave 21.

.

Bevis. Oppgave 21.

Setning 67. Anta at to fullstendige firhjørninger har de samme diagonal-
punktene. Da vil deres til sammen åtte hjørner ligge enten fire og fire på to
linjer eller alle åtte på et kjeglesnitt.

Bevis. Oppgave 20.

Med en femkant mener jeg nå en (ikke fullstendig) femkant slik
beskrevet på side 15, dvs. en konfigurasjon med fem hjørner skrevet
i en syklisk rekkefølge og de fem kantene mellom naboene (figur
15). Hvert hjørne har en motsatt kant, den som ikke går gjennom
hjørnet og heller ikke hjørnets to naboer. Hvis den sykliske rekke-
følgen er ABCDE er f.eks. den motsatte kanten til A linjen LCD.

Konstruksjonsoppgave 17. Gitt en femkant, konstruer et kjeglesnitt C slik at mht. C så er hver kant polaren til
dens motsatte hjørne.

Konstruksjon. La femkanten ha hjørner A, B, C, D og E, i syklisk rekkefølge. La F = LAB \ LCD.
• Vis at hvis hver kant i ABCDE er polaren til dens motsatte hjørne, så er ADF er en selvpolar trekant.
• Det finnes en entydig polaritet som er slik at ADF er en selvpolar trekant og polaren til E er LBC.

Bruk konstruksjon 16 til å konstruere kjeglesnittet polariteten stammer fra. ^

Figur 73: Tre kjeglesnitt og et penta-
gram.

Nå bestemmer fem punkter eller fem tangentlinjer et kjeglesnitt.
Hvis vi konstruerer kjeglesnittet gjennom punktene A, B, C, D, E
og kjeglesnittet med kantene i femkanten som tangentlinjer må
disse to være duale kjeglesnitt mht. polariteten bestemt av C! Et
pentagram gir en spesielt symmetrisk konstruksjon. I figur 73 gir
den røde sirkelen den ønskede polariteten. Kjeglesnittet gjennom
hjørnene er den blå ellipsen, mens den grønne ellipsen har kantene
som tangentlinjer. I dette eksemplet har alle kantene hyperbolske
involusjoner så vi har ti punkter å tegne sirkelen gjennom.

Oppgave 20 (Bevis for setning 67). Beviset er hentet fra [Cremona, 1885, Art. 265]. Det er selvfølgelig ønskelig med
en tegning, men det er vanskelig å tegne to firhjørninger med samme diagonal trekant, det må konstrueres. Vi skal
gjøre det i oppgave e), etter at vi har bevist setningen.

La de to firhjørningene ha hjørner ABCD og A0B0C0D0, og betegn diagonalpunktene med

E =LBC \ LAD = LB0C0 \ LA0D0

F =LAC \ LBD = LA0C0 \ LB0D0

G =LAB \ LCD = LA0B0 \ LC0D0 .

Bruk figur 74 til å holde orden på punktene og linjene.
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.
Figur 74: To fullstendige firhjørninger
med felles diagonalpunkter.

a) Anta først at tre av de åtte punktene er kollineære, f.eks. at A0 2 LAB. Vis at det fører til at LAB = LA0B0 , dvs. at de
fire punktene A, B, A0, B0 ligger på en linje. Bruk setning 38 til å forklare hvorfor (E, F) er harmonisk konjugert mht.
både (LEF \ LAB, LEF \ LCD) og (LEF \ LA0B0 , LEF \ LC0D0 ). Bruk det til å vise at

(LGE, LGF; LAB, LCD) = (LGE, LGF; LA0B0 , LC0D0 ) = �1 .

Vis til slutt at LCD = LC0D0 , dvs. at C, D, C0, D0 også er kollineære.

Anta nå at ingen tre av de åtte punktene ligger på en linje. Fem av dem, si A, B, C, D, A0 bestemmer et kjeglesnitt C,
så vi må vise at de andre tre også ligger på C. Vi begynner med B0. Vi skal bruke egenskapene til polariteten som
stammer fra C til å vise at LA0G er en sekant som skjærer C i A0 og B0.

b) Bruk setning 50 til å forklare hvorfor LEF = LC (G), altså polaren til G mht. C.

c) Vi må vise at LA0G er en sekant, dvs. at LA0G 6= TA0C. Hvis G er innenfor C er dette klart, så anta G ligger utenfor
C. Bruk setning 51 til å vise at de to tangentene til C som går gjennom G, berører C i LEF \ C. Siden A0 /2 LEF, kan
ikke LA0G være en tangent.

d) Nå vet vi at LA0G er en sekant. La X = LEF \ LA0G. Bruk setning 50 til å forklare hvorfor (G, X) deler de to
punktene i LA0G \ C harmonisk. Bruk setning 39 til å vise at (G, X) deler (A0, B0) harmonisk. Konkluder med at
LA0B0 \ C = {A0, B0}.

Akkurat det samme argumentet kan vi bruke på C0 og D0. Dermed er setningen bevist.

Nå som vi vet at punktene ligger på et kjeglesnitt C, kan vi konstruere resten av firhjørningen A0B0C0D0 hvis vi er
gitt firhjørningen ABCD og et punkt A0. Vi trenger ikke konstruere C, vi skal bare bruke polariteten P 7! LC (P).

e) Forklar hvorfor trekanten EFG er selvpolar mht. C. Spesielt er LEF = LC (G). Vi vet at B0 2 LA0G. Bruk egenskape-
ne til polaritet til å vise at P = LBB0 \ LAA0 og Q = LAB0 \ LA0B må begge ligge på LEF. Bruk dette til å konstruere
B0. Nå kan du bruke at LA0C0 \ LB0D0 = F og LA0D0 \ LB0C0 = E til å konstruere C0 og D0.

Oppgave 21 (Bevis for setning 66). Tegn situasjonen, se figur 72. La trekantene ha hjørner OAB og O0CD og la C
være kjeglesnittet.

a) Bruke setning 65 til å vise at

(LOA \ LAB, LOB \ LAB; LO0C \ LAB, LO0D \ LAB) = (LOA \ LCD, LOB \ LCD; LO0C \ LCD, LO0D \ LCD) .
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b) La C0 = LO0C \ LAB, D0 = LO0D \ LAB, A0 = LOA \ LCD og B0 = LOB \ LCD. Da er likheten i a) blitt til
(A, B; C0, D0) = (A0, B0; C, D). Vis at

(A, B; C0, D0) = (LO0A, LO0B; LOC0 , LOD0 ) = (LO0A, LO0B; LO0C, LO0D)

og at
(A0, B0; C, D) = (LOA0 , LOB0 ; LOC, LOD) = (LOA, LOB; LOC, LOD) .

c) Det følger at
(LO0A, LO0B; LO0C, LO0D) = (LOA, LOB; LOC, LOD) .

Bruk setning 45 til å vise at A, B, C, D, O, O0 alle ligger på et kjeglesnitt.

De eldre bøkene i referanselisten kan man finne hos Digital Mathematics Library: https://www.math.
uni-bielefeld.de/~rehmann/DML/dml_links.html eller på Internet Archive: https://archive.org.
Man finner også ofte lenker til bøkene ved å søke etter tittelen på sidene til Universitetsbiblioteket UiO:
https://www.ub.uio.no.
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