
Huiswerkopgaven Projectieve Meetkunde

voorjaar 2013: serie 2

Het huiswerk dient met LATEX te worden gemaakt. Indien dit tot problemen
leidt, neem dan even contact op met de docent.

Opgave 1

Beschouw de volgende standaard Pappos-configuratie:
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Figuur 1: Pappos

We zien dat de Pappos-lijn p niet door S gaat. Als we in deze figuur de lijnen
piqi beschouwen, zien we dat deze ook niet concurrent zijn:
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Figuur 2: Lijnen piqi niet concurrent

Het volgende plaatje doet echter vermoeden dat er een verband bestaat tussen
het concurrent zijn van de lijnen piqi en het concurrent zijn van de lijnen l,m
en p:
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Figuur 3: Lijnen piqi concurrent en l,m en p ook

Dit leidt tot de volgende (nog niet bewezen, maar hier ligt een schone taak voor
jullie) stelling:

Stelling 1. In de standaard Pappos-beschrijving zijn de lijnen piqi concurrent
d.e.s.d.a. de lijnen l,m en p concurrent zijn.

We definiëren: s1 := p2q3 ∩ p3q2, s2 := p1q3 ∩ p3q1 en s3 := p1q2 ∩ p2q1.

Opgave 1

a) Laat zien: De lijnen l,m en p zijn concurrent ⇔ S, s1 en s3 zijn collineair.

b) Laat zien: De lijnen piqi zijn concurrent ⇒ de lijnen l,m en p zijn concurrent.
Hint: Vraag a) is niet voor niets eerst geformuleerd.

c) Laat zien: De lijnen l,m en p zijn concurrent ⇒ de lijnen piqi zijn concurrent
.
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Opgave 2 Laat C,W ⊂ Pn twee projectieve deelruimtes zijn van dusdanige
dimensies dat er voor geschikte deelruimtes X ⊂ Pn gesproken kan worden over
de projectie πC : X → W . Een slimme student heeft opgelet bij de colleges en
heeft geleerd dat als gevolg van de injectiviteit altijd moet gelden:

dim(X) ≤ dim(W ).

Hij ziet echter een mogelijkheid hier de reeds lang vermoedde inconsistentie
van de wiskunde te bewijzen met de volgende opmerking: “Kies een deelruimte
X ⊂ Pn van dimensie dim(W ) + 1 en projecteer deze op W . Dit bewijst de
inconsistentie van de wiskunde!” De opgave is dit argument te accepteren (en
een andere studie te kiezen) of te weerleggen.

Opgave 3 Dankzij het dualiteitsprincipe kunnen we de verzameling van lijnen in
het projectieve vlak opvatten als een projectief vlak. Beschouw in het projectieve
vlak de projectie πp : l → m van l op m vanuit een zeker punt p. Dualiseer deze
situatie en formuleer hem in termen van lijnen en lijnenwaaiers.

Uiterlijke inleverdatum: Vrijdag 29 maart 2013. Te laat ingeleverd werk kan
als niet-ingeleverd worden beschouwd.
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