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Introduktion
Projective geometry is all geometry.1
Citatet kan tyckas vara drastiskt men uttrycker ändå den tilltro till den projektiva geometrin
som fanns under 1800-talet och som var ett uttryck för ett nytt sätt att se på geometri. För
det första stod det allt mer klart att det faktiskt fanns olika geometrier, för det andra kunde
dessa systematiseras och relateras till varandra där den projektiva geometrin sågs som
länken mellan olika geometrier; något som formulerades 1872 av Felix Klein i
Erlangerprogrammet. Den projektiva geometrin var på många sätt en föregångare i den
generella matematiska utvecklingen; geometrin som definierades under 1800-talet var
originell och innovativ då den utmanade äldre föreställningar om regler och definitioner.
Efter ett tag hamnade den dock i skymundan och var länge ett åsidosatt fält inom
matematiken; det ansågs vara uttömt och sakna framtida relevans. Under 90-talet upplevde
den emellertid en pånyttfödelse då den visade sig användbar inom bland annat datorgrafik,
kodningsteori och kryptering.2
Syftet med detta examensarbete är att presentera den projektiva geometrin på ett
genomgripande och åskådligt sätt. Tonvikt läggs på de egenskaper som definierar den
projektiva geometrin gentemot den euklidiska och föregås av en kort men ändå nödvändig
historisk bakgrund. För att tydliggöra satser och egenskaper har mycket tid avsatts för att
skapa illustrerande figurer. Samtliga figurer som används är gjorda i programmet Geogebra.

Vad är projektiv geometri?
Innan vi går in djupare på den projektiva geometrins egenskaper ska vi först bekanta oss
med själva konceptet projektiv geometri för att få en förförståelse för vad det handlar om.
Allmänt kan vi definiera geometri som egenskaper hos figurer i planet eller rummet; dessa
egenskaper är emellertid olika för olika geometrier. Vi angriper ansatsen att sätta den
projektiva geometrin i ett sammanhang genom att utgå från en av fältets egna matematiker,
tysken Felix Kleins, klassificering av olika geometrier i det så kallade ”Erlangerprogrammet”
från 1872. Enligt denna består varje geometri av satser förknippade med olika
transformationsklasser. En transformationsklass innebär en särskild typ av förändring, till
exempel ”rigid motion”, kompression, spegling eller avbildning. Satserna som definierar
varje geometri handlar i sin tur om vilka egenskaper som bevaras hos olika objekt när de
transformeras. I den geometri som vi är mest bekanta med, den plana euklidiska geometrin,
studerar vi olika storheter såsom sidor, vinklar och areor. Vi säger till exempel att två figurer
är geometriskt ekvivalenta om de är kongruenta, det vill säga om vi får den ena genom ”rigid
1
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Arthur Cayley, brittisk matematiker verksam från mitten av 1800-talet.
Beutelspacher, Albrecht, Rosenbaum, Ute, Projective Geometry: From Foundations to Applications, 1998,
Cambridge: Cambridge University Press, s. 181-207, 213-239; Ulin, Bengt, Projektiv Geometri – En åskådlig
introduktion, 2000, Solna: Ekelunds Förlag, s. 144.
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motion” av den andra och där det enda som ändras är figurens position. Att flytta en figur
utan att förändra storheter eller förhållanden mellan storheter kallas ”rigid motion” och
utgör en specifik transformationsklass. Andra exempel på transformationsklasser är
inversiener, speglingar eller kompressioner, där figurer, punkter och linjer behåller vissa
egenskaper som är specifika för transformationsklassen i fråga. Ett exempel ser vi i figur 1
där en cirkel med två diametrar som skär
varandra vinkelrätt transformeras genom
kompression. Cirkeln blir till ellips, linjernas
längd
förändras,
vinklarna
mellan
diametrarna ändras men en egenskap som
bevaras är till exempel att de båda linjerna
Figur 1
fortfarande skär varandra i figurens mitt.3
Den transformationsklass som hör till den projektiva geometrin är, föga förvånande, den
projektiva transformationsklassen som ligger någonstans mellan den enklaste ”rigid
motions” och helt godtyckliga deformationer. Projektiv transformation, eller bara projektion,
betyder att geometriska objekt såsom punkter, linjer eller figurer avbildas till en ny position i
planet eller i rummet. Projektiv geometri innebär därmed helt enkelt att vi studerar de
egenskaper hos geometriska objekt som förblir intakta efter projektion. Som vi kommer att
se innebär den projektiva geometrin i själva verket en utökning av den euklidiska geometrin
då det projektiva rummet har fler punkter än ett euklidiskt rum i samma dimension. 4
För att hjälpa vår intuitiva förståelse kan vi betrakta en målning som en projektion av ett
objekt på ett plan, med konstnärens ögon som centrum för projektionen. Längder, vinklar
och förhållandena dem emellan hos objektet förvrängs i avbildningen men det finns alltså
egenskaper hos objektet och avbildningen som förblir desamma även efter projektionen.

3

Courant, Richard, Robbins, Herbert, What is Mathematics – An elementary approach to ideas and methods,
1946, New York: Oxford University Press, s. 165-169; Hartshorne, Robin, Foundations of Projective Geometry,
1967, Reading: The Benjamin/Cummings publishing Company, s. 1f.
4
Courant, 1946, s. 167, 169.
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Projektiva transformationer
Projektiva transformationer betyder avbildning av en figur till en annan genom:

1. Parallell projektion (eller flera
på varandra följande). I figuren till
höger projiceras en linje l som ligger
på ett plan, till linjen l’ på ett annat
plan genom till varandra parallella
strålar som går genom varje punkt
på objektet och motsvarande punkt
på avbildningen.

2. Central projektion (eller flera
på varandra följande). I figuren till
höger projiceras en linje l som ligger
på ett plan, från projektionscentret O
till linjen l’ på ett annat plan.
Projektionen sker genom raka
”strålar” från O genom varje punkt
på objektet och motsvarande punkt
på avbildningen.5

Figur 2

Figur 3

Detta särskiljande mellan parallell- och central projektion är endast nödvändigt för
förståelsen av den projektiva geometrin i ett inledande skede då vi ännu inte introducerat
”punkter i oändligheten”. En bit fram i arbetet ska vi se att dessa punkter gör distinktionen
mellan parallell- och central projektion överflödig.
Vi säger vidare att målningen och objektet som vi tänkte oss ovan, står i perspektiv då den
ena kan fås av den andra genom projektion. Allmänt säger vi att två figurer står i perspektiv
om den ena kan projiceras till den andra direkt eller via mellansteg som står i perspektiv till
varandra. Om vi kallar målningen F och objektet F’’’ kan vi uttrycka perspektivförhållandet
algebraiskt enligt följande: F ↔ F’’’, eftersom F ↔ F’ ↔ F’’ ↔ F’’’, där F’ och F’’ är
mellansteg.6

5
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Courant, 1946, s. 168ff.
Courant, 1946, s. 169; Ulin, 2000, s. 22ff.

3

Historia
Även om enskilda satser som i efterhand kan
betraktas som tillhörande den projektiva
geometrin, var kända från cirka 300 e.Kr.
(Pappos sats, se figur 4)7 började projektiva
egenskaper studeras mer ingående under 1400och 1500-talen på grund av perspektivproblem
som konstnärer som Leonardo Da Vinci och
Albrecht Dürer mötte. Bland de första som
lyckades avbilda större objekt på plana ytor på ett sådant sätt att de
Figur 4
överensstämde med varandra utifrån betraktarens synvinkel var den italienska konstnären
Amborgio Lorenzetti och arkitekten Filippo Brunelleschi. Den senare lyckades göra en stor
panelmålning över en katedral i Florens i centralperspektiv. Den egenskap som de upptäckt
och som gjorde sådana avbildningar möjliga var att parallella linjer som går genom rummet i
rät vinkel mot motivet tycks konvergera till en så kallad ”flyktpunkt”. Denna flyktpunkt i
målningarna generaliserades sedan till att gälla alla avbildningar av Johannes Kepler och
Gérard Desargues (oberoende av varandra) och kom att kallas för ”punkt i oändligheten”.8
Andra isolerade upptäckter inom den projektiva geometrin följde, såsom Desargues sats,
tillskriven Gérard Desargues men publicerad av hans vän Abraham Bosse 1648 samt Pascals
sats. Detta var dock bara isolerade egenskaper hos projektioner; systematiska studier av
projektiv geometri gjordes inte förrän slutet av 1700-talet.9
Utvecklingen av den projektiva geometrin följde samma trend som övriga matematiska fält
där uppbyggnaden till en början skedde genom enbart geometriska framställningar utan
användandet av siffror och algebra. Så småningom blev det alltför omständligt att bibehålla
en rent syntetisk uppbyggnad av den projektiva geometrin och algebran syntes alltmer
omöjlig att undvika. Istället kom Fermats och Descartes analytiska geometri att påskynda
utvecklingen av den projektiva geometrin och gick från att vara ett alternativt synsätt till att
bli det mot vilket man jämförde de rena geometriska framställningarna för att se om de
stämde.10
Under 1800-talet kretsade utvecklandet av den projektiva geometrin kring
officersutbildningen på École Polytechnique i Paris. En av skolans studenter, Jean-Victor
Poncelet skrev vad som länge skulle betraktas som standardverket i projektiv geometri Traité
des propriétés projectives des figures (1813) baserad på ett manuskript som han författat i
7

A, B och C samt D, E och F ligger på varsin rät linje. Skärningspunkterna mellan linjerna AE och DB, AF och DC
respektive BF och EC ligger även de på en rät linje, den s.k. Papposlinjen.
8
Courant, 1946, s. 170; Katz, Victor J., A History of Mathematics – An introduction 3rd edition, 2008, Reading:
Addison-Wesley, s. 427ff, 461; Coxeter, H. S. M, Projective Geometry – Second edition, 1987, New York:
Springer-Verlag, s. 2f; Ulin, 2000, s. 14ff.
9
Courant, 1946, s. 170; Coxeter, 1987, s. 3f; Katz, 2008, s. 853.
10
Courant, 1946, s. 191f.
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rysk fångenskap efter Napoleons fälttåg. Under 1800-talet blev projektiv geometri ett viktigt
studiefält inom matematiken tack vare välrenommerade matematiker som Steiner, von
Staudt, Chasles och andra. Under första halvan av 1800-talet utvecklade Julius Plucker de så
kallade homogena koordinaterna som, till skillnad från de kartesiska, inkluderar punkter i
oändligheten.11 1872 spelade den projektiva geometrin en central roll som länk mellan olika
klasser av geometrier i Felix Kleins ”Erlangerprogram”.12

Projektiva egenskaper
Grundläggande egenskaper hos objekt
För det första gäller i projektiv geometri att en punkt alltid projiceras till en punkt och att
en rät linje alltid projiceras till en rät linje. Det förra behöver knappast förklaras och för att se
att det senare stämmer räcker det att tänka sig följande:
Vi har en linje l på ett plan π som projiceras på ett annat plan π’. Skärningen mellan π’ och
planet som går genom linjen på π och projektionscentrat måste bli en rät linje på π’. 13

Figur 5

Egenskaper däremot som i regel inte bibehålls efter
projektion är längder, vinklar och andra storheter.14 Inte
heller består förhållanden mellan storheter förutom i
särskilda fall som vi återkommer till längre ned. Även om
en månghörning alltid projiceras till en månghörning med
lika många hörn, behöver det inte vara samma form på
månghörningen före och efter projektion. Exempel på
detta är liksidiga eller likbenta trianglar som projiceras så
att alla sidor i triangeln får olika sidor (se figur 5).15

Vidare gäller att en punkt och en linje som är
incidenta16 också är det efter projektion. Detta är en
mycket central egenskap i den projektiva geometrin då
den medför andra bevarade egenskaper såsom
kollinearitet och konkurrenta. Kollinearitet betyder att
tre eller flera punkter är på samma linje och
konkurrenta att tre eller fler linjer går genom en och
samma punkt. I figuren till höger ser vi att tre
”konkurrenta” linjer som går genom punkt A i ett plan,

Figur 6

11

Courant, 1946, s. 167f; Katz 852 ff; Ulin, 2000, s. 137.
Coxeter, 1987, s. 4; Katz, 2008, s. 857.
13
Courant, 1946, s. 169.
14
I specialfall, som när en längd projiceras parallellt från ett plan till ett parallellt plan, kan en storhet och
förhållandet mellan storheter bevaras även efter projektion.
15
Courant, 1946, s. 170.
16
Incidens i det här fallet betyder att linjen går genom punkten eller, ekvivalent, att punkten ligger på linjen.
12
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förblir ”konkurrenta” efter projektion då de går genom punkt A’ i ett annat plan (se figur
6).17
Tre godtyckliga punkter A, B och C på en rät linje l kan alltid genom max två projektioner
projiceras till A’, B’ och C’ på en rät linje l’ genom först central projektion och sedan parallell
projektion (eller tvärtom).18 I exemplet nedan (figur 7) ser vi punkterna A, B och C på linjen l
som vi vill koordinera med punkterna A’, B’ och C’ på linjen l’ genom projektion (1). Vi
projicerar först i ett mellanled A, B och C till A’’, B’’ och C’’ med central projektion (2), för att
därifrån sedan genom parallell projektion få punkterna A’, B’ och C’ som önskat (3).

Figur 7

Om tre punkter A, B och C på en rät linje projiceras, kommer däremot såväl avstånden
|AB| och |BC| att förändras som förhållandet mellan avstånden, |AB|/|BC|. Generellt kan
alltså ingen kvantitet med tre punkter på en rät linje förbli oförändrad efter projektion. Det
finns dock en kvantitet som bevaras efter projektion, närmare bestämt ett särskilt
förhållande mellan fyra punkter på en rät linje, det så kallade ”dubbelförhållandet”.

Dubbelförhållande
Bevarandet av dubbelförhållandet hos fyra punkter på en rät linje efter projektion är för
den projektiva geometrin ett ytterst fundamentalt resultat. Dubbelförhållande definieras
som kvantiteten (ABCD) =

, där A, B, C och D är punkter på en rät linje l och |CA|,

|CB|, |DA| och |DB| antar positivt värde i ena riktningen och negativt i den andra. Vi väljer
en riktning på l som positiv varpå motsatt riktning blir negativ. Eftersom en negativ riktning
av l enbart kommer att byta tecken på samtliga termer, beror inte (ABCD) på riktningen av l.
Det som avgör om (ABCD) är positivt eller negativt beror enbart på huruvida sträckan |AB|
”bryts” eller inte av paret C och D enligt figuren nedan.19

Figur 8

17

Courant, 1946, s. 170; Hartshorne, 1967, s 71.
Courant, 1946, s. 172f.
19
Courant, 1946, s. 173, 175.
18
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För att se att så faktiskt är fallet kan vi tänka oss punkten P som utgör starten på linjen l oh
kallar avståndet från P till A för , från P till B för , från P till C för
och från P till D för
. Om vi nu uttrycker

i avstånden från startpunkten P får vi

=

. Så länge ordningen av punkterna på l är just ABCD kommer
dubbelförhållandet att vara positivt eftersom < <
< . Ett dubbelförhållande som
dyker upp ofta i den projektiva geometrin är (ABCD) = -1. Det uppstår när sträckan CD skär
= -1.20

sträckan |AB| på ett harmoniskt sätt, det vill säga på så sätt att

Ordningen för punkterna A, B, C och D spelar en avgörande roll för dubbelförhållandet. För
att illustrera detta sätter vi (ABCD) =
vi får till exempel (BACD) =
21,

blir

= x. Om vi kastar om ordningen på punkterna så

ser vi, genom att utveckla

= x så att vänsterledet

att vi får (BACD) = . På liknande sätt får vi till exempel att (ACBD) = 1 – x och

att (BADC) = (ABCD) = x. Det finns 24 olika sätt att ordna A, B, C och D men flera av
ordningarna antar samma värde så det blir sammanlagt sex olika permutationer av
punkterna beroende på ordningen: x, 1 – x, ,

,

. 22 Att ha koll på dessa

och

permutationer och kunna gå direkt från dubbelförhållandet av en ordning av punkter på den
räta linjen till dubbelförhållandet för en annan ordning av samma punkter visar sig
användbart, inte minst för att bevisa satser, något som vi ska se längre fram.
Bevis för satsen om dubbelförhållandets
bevarande efter projektion:
Vi utgår från figuren till vänster som består av
en linje l med punkterna A, B, C och D som står i
perspektiv med den streckade linjen l’ med
punkterna A’, B’, C’ och D’, där punkten A’ är en
projektion av punkten A och så vidare. O är
projektionscentrat och h är normal till l genom

Figur 9

O. Vi har då att arean OCA = h ∙ |CA| =
|OC| ∙ sin<COA, att arean OCB =

OA| ∙

h ∙ |CB| =

OB| ∙ |OC| ∙ sin<COB, att arean ODA =
|DA| = |OA| ∙ |OD| ∙ sin<DOA samt att arean ODB = h ∙ |DB| =
Dubbelförhållandet (ABCD) =

=

=

h∙

OB| ∙ |OD| ∙ sin<DOB.
=

.

Alltså beror (ABCD) enbart på vinklarna för projektionsstrålarna vid O. Dessa vinklar är
20
21

Courant, 1946, s. 175f; Coxeter, 1987, s. 22, 28f.
Vi dividerar först båda leden med x, sedan dividerar vi båda leden med

och gör till sist om uttrycket till

ursprungsform.
22
Courant, 1946, s. 176.
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oberoende av var A’, B’, C’ och D’ har projicerats. Dubbelförhållandet förblir därmed
oförändrat efter projektion vilket skulle visas. 23
Dubbelförhållandet kan bevaras även vid projektiv
korrespondens mellan punkter som inte står i direkt
projektiv förbindelse. Om vi, som i figuren till höger,
projicerar den räta linjen l till två olika linjer l’ och l’’
från två olika centra O’ och O’’ uppnår vi
korrespondensen P ↔ P’ mellan punkterna på l och
på l’ samt korrespondens P ↔ P’’ mellan punkterna
på l och på l’’. Ur detta följer P’ ↔ P’’ mellan
punkterna på l’ och på l’’ vilket medför egenskapen
att varje fyra punkter A’, B’, C’ och D’ på l’ har
samma dubbelförhållande som motsvarande
punkterna A’’, B’’, C’’ och D’’ på l’’ (figur 10).24

Figur 10

Vi kan även definiera dubbelförhållande för fyra
räta linjer 1, 2, 3 och 4 i samma plan, som går genom
samma punkt då det är detsamma som
dubbelförhållandet av de fyra skärningspunkter som
uppstår om en annan rät linje i samma plan skär de
fyra linjerna (se avsnittet om dualitet på sida 19); var
den skär är oväsentligt eftersom dubbelförhållandet
förblir
oförändrat
efter
projektion.
Dubbelförhållandet blir då (1234) =

,

där (1, 3) betyder vinkeln mellan linjerna 1 och 3,
med minus eller plustecken beroende på om ett
linjepar separerar det andra eller inte.

Figur 11

Vi kan kort nämna att dubbelförhållandet också kan definieras för fyra plan i rymden som
skär varandra i en rät linje. Om en annan rät linje skär planen i fyra punkter, kommer dessa
punkter alltid att ha samma dubbelförhållande oavsett var linjen skär planen, vilket gör att vi
kan ange detta värde som dubbelförhållandet på de fyra planen. Ett alternativt sätt att se på
det är dubbelförhållandet av de fyra räta linjer som uppstår när planen skärs av ett femte
plan (se dualitet på sida 19).25
När det gäller projektion i tre dimensioner kan vi inte direkt översätta definitionen av
central projektion för planet till rymden men det går att bevisa att varje kontinuerlig
transformation av ett plan till sig självt med injektiva förhållanden mellan varje punkt och

23

Courant, 1946, s. 173f.
Courant, 1946, s. 178.
25
Courant, 1946, s. 176f.
24
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varje linje på planen är en projektiv transformation. En projektion av rymd är därmed en
kontinuerlig injektiv transformation som bevarar räta linjer. 26
Nu följer en intressant tillämpning av
dubbelförhållandets oföränderlighet i en, för den
projektiva geometrin, användbar sats. Den
”kompletta fyrhörningen” (figur 12) består av
fyra godtyckliga räta linjer som skär varandra i
sex punkter, av vilka max två linjer får skära
varandra i en och samma punkt. I figuren till
vänster har vi en komplett fyrhörning bestående
av de fyra linjerna AE, BE, AF och BI. De streckade linjerna genom A och B, I och F samt E och
G är fyrhörningens diagonaler. I figuren har vi dragit och förlängt diagonalen AB och satt
punkterna C och D i skärningspunkterna mellan AB och de andra diagonalernas
förlängningar. Skärningspunkten mellan diagonalerna IF och EG kallar vi H. Då gäller att
(ABCD) = -1. Vi har alltså att skärningspunkterna mellan en diagonal och de andra två
diagonalerna i en komplett fyrhörning delar de andra punkterna på diagonalen i fråga
harmoniskt. För att bevisa satsen räcker det att vi i figuren ser att (ABCD) = (IFHD), då de står
i projektiv korrespondens genom E. Om vi sätter (ABCD) = (IFHD) = x, har vi att också (BACD)
= x eftersom (IFHD) = (BACD) står i projektiv korrespondens genom G. Vi vet sedan tidigare
Figur 12

att (BACD) =

, så vi får x =

↔ x2 = 1 ↔ x = ±1. Sedan tidigare vet vi att om CD

separerar AB så måste dubbelförhållandet x vara negativt och alltså lika med -1 vilket skulle
visas. 27
Tack vare satsen kan vi nu enkelt hitta den harmoniska konjugationen av vilken annan
punkt C på linjen med avseende på A, B, genom följande steg: 1. Rita den räta linjen ACB; 2.
Sätt en punkt E utanför linjen; 3. Dra sträckorna |EA|, |EB| och |EC|; 4. Sätt en punkt G på
sträckan |EC|; 5. Rita sträckorna |AG| och |BG| och sätt punkterna F och I som
skärningspunkter; 6. Dra sträckan |IF| och markera den harmoniska punkten D i
skärningspunkten med förlängningen av sträckan |ACB|.
Vid det här laget har vi tillräckligt med kött på benen för att ta oss an en mycket viktig
aspekt av den projektiva geometrin som särskiljer den från den euklidiska, nämligen synen i
oändligheten.

Oändligheten
Innan vi går vidare med fler satser och egenskaper som bevaras vid projektion ska vi reda
ut den projektiva geometrins hanterar oändligheten. Svaret på frågan ”skär parallella linjer
varandra?” är egentligen inte så lätt att svara på som när vi fick frågan av våra lärare i skolan.
26
27
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Svaret måste bli ”det beror på”, eftersom vi får olika svar beroende på vilken geometri vi
tillämpar. I klassisk euklidisk geometri kan parallella linjer aldrig någonsin skära varandra
men i projektiv geometri gör de alltid det. 28 De gör det för att vi helt enkelt definierar dem
som att de gör det; även om detta låter konstigt finns det goda skäl att göra just så. För varje
bevarad egenskap efter transformationer i den projektiva geometrin finns det specialfall där
en allmän sats inte går att formulera för att inkludera även specialfallet om vi låter antalet
punkter och linjer vara lika många som i den euklidiska geometrin. Ett sådant specialfall är
till exempel när punkt D i figur 12 inte existerar när linjerna IF och AB är parallella och
därmed inte skär varandra. Detta leder oss till ett behov att utöka domänen för punkter och
linjer på ett sätt som förutom att inbegripa fallet med parallella linjer, även får oss att
bibehålla incidensrelationerna mellan vanliga punkter och linjer.
Rent intuitivt kan vi tänka oss att när en rät linje som skär en annan rät linje i en viss punkt,
långsamt rätas upp mot att bli parallell till den andra linjen, så kommer skärningspunkten att
gå mot oändligheten. I den projektiva geometrin görs intuitionen om till definition; en sådan
skärningspunkt i oändligheten existerar och kallas ”punkt i oändligheten”. När sådana
punkter (eller andra geometriska objekt som också kan existera i oändligheten) räknas med
som vanligt och enligt samma regler som vanliga punkter i planet eller rummet undviks
problemet med specialfallen. Att vi faktiskt utan vidare kan förändra innebörden av ett
geometriskt begrepp, som punkten i det här fallet, är inte så anmärkningsvärt. I axiomatiskt
uppbyggd geometri är alla definitioner av geometriska föreställningar som punkter och linjer
bara förslag och inte definierade utifrån någon faktisk matematisk verklighet. En punkt så
som den definieras i den euklidiska geometrin är redan där en abstraktion eftersom axiomet
inte gäller en verkliga (ritad) punkt. Genom två ritade punkter kan vi ju egentligen alltid dra
många räta linjer och inte endast en som axiomet säger. Att vi omdefinierar begreppet
punkter i den projektiva geometrin betyder ingalunda att vi sätter en godtycklig definition
utan vidare tanke bakom; tvärtom måste våra nya punkter i oändligheten definieras
noggrant och med omtanke fastslå deras matematiska egenskaper så att de inte motsäger
varandra eller andra satser och definitioner i den projektiva geometrin. Definitionerna sätts
med målet att i så stor utsträckning som möjligt bevara egenskaperna i den euklidiska
domänen. 29
Vi definierar ”punkt i oändligheten” som en ytterligare punkt som, vid sidan av alla övriga
punkter, läggs till på en rät linje. Förutom nämnda linje, tillhör denna nya punkt även
samtliga räta linjer parallella till linjen i fråga men inga andra räta linjer. Två parallella linjer
möts alltså vid deras gemensamma ”punkt i oändligheten”. Anledningen till att vi lägger till
en och inte två ”punkt i oändlighetens”, som då skulle vara på vardera riktningen av de
parallella linjerna, är för att bevara regeln från den euklidiska geometrin som säger att
genom två punkter kan en och endast en linje ritas. Denna regel skulle inte fortsätta att gälla
28
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om en linje hade två punkter i oändligheten gemensamma med alla parallella linjer eftersom
det skulle innebära att oändligt många linjer skulle kunna ritas mellan de båda punkterna. I
och med våra nya punkter i planet följer direkt satsen att varje par av linjer i planet skär
varandra i en enda punkt; om linjerna inte är parallella skär de varandra i en vanlig punkt och
om de är parallella skär de varandra i sin gemensamma ”punkt i oändligheten”.30
Förutom punkter i oändligheten måste vi även definiera linjer i oändligheten för att den
projektiva geometrin ska vara komplett. Vi definierar linjen i oändligheten som linjen som
går genom alla punkter i oändlighetens i planet och inga andra punkter. Orsaken till att detta
definieras är att den klassiska regeln om att endast en linje mellan två punkter ska gälla
samtidigt som vår nya regel om att alla par av linjer skär varandra i en punkt ska kunna
tillfredsställas. En vanlig linje kan inte gå mellan två ”punkt i oändlighetens” eftersom varje
linje bara kan ha en ”punkt i oändligheten” enligt definitionen. Samtidigt kan inga vanliga
punkter finnas på linjen i oändligheten eftersom linjen mellan den punkten och en ”punkt i
oändligheten” skulle innebära definitionen av en vanlig linje i planet och inte linjen i
oändligheten. Anledningen att vi definierar linjen i oändligheten som innehållandes samtliga
planets punkter i oändligheten är att vi vill att linjen ska ha en gemensam punkt med
samtliga planets vanliga linjer.

Figur 13

I och med detta innebär en projektion av en figur från ett plan till ett annat att varje punkt
och linje i figuren i det ena planet har en injektiv motsvarighet i det andra. Dessutom följer
ur det ovan fastslagna satsen som säger att en punkt ligger på en linje om och endast om
projektionen av punkten ligger på linjens projektion. Detta innebär i sin tur att alla
egenskaper, såsom bevarandet av kollineära punkter och konkurrenta linjer efter projektion,
förblir desamma även i den utökade domänen. Det projektiva förhållandet mellan en ”punkt
i oändligheten” i ett plan och den motsvarande vanliga punkten i ett annat plan tillåter oss
att överföra vårt intresse till det andra planet och studera den mer lätthanterliga ordinära
punkten istället för punkten i oändligheten. I figur 13 ovan vill vi projicera punkten A och
30
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linjen λ på planet π till planet π’ från punkten O. Tidigare skulle vi säga att punkten A saknar
motsvarighet i π eftersom projektionsstrålen från O till A går parallellt med π’. Nu säger vi att
punkten A på π visserligen saknar en ordinär motsvarighet i π, men den saknar inte en
motsvarande punkt; enligt de tillagda definitionerna motsvaras punkt A på π av en ”punkt i
oändligheten” A’ för linjen genom OA i riktningen OA på π’. På samma sätt motsvaras linjen λ
på π, vinkelrät mot OA, av en ”linje i oändligheten” λ’ på π’.31
Vi återvänder kort till dubbelförhållandet för att se hur vi hanterar specialfallet att en av
punkterna på en rät linje är en ”punkt i
oändligheten”. Vi använder symbolen ∞ för att
Figur 14
beteckna ”punkt i oändligheten” och har punkterna
A, B, C och ∞ på en rät linje. Nu tar vi en ny punkt F
på linjen så att F>C>B>A och får då att (ABCF) =
enligt definition. Om vi låter F gå mot
oändligheten får vi att |FA|/|FB| = 1 och vi sätter
därför (ABC∞) = |CA|/|CB|.32 Genom lite trixande
behöver vi alltså inte faktiskt räkna med
oändligheten för att beräkna ett dubbelförhållande
för fyra punkter trots att en av dem ligger i
oändligheten.
Vi hinner inte gå in så mycket på hur detta ser ut i rymden annat än att kort nämna att
förutom punkter och linjer i oändligheten, introduceras även plan i oändligheten vilka
innehåller samtliga ”punkt i oändlighetens” och ”ideal lines” i rummet. Varje vanligt plan
skär då planet i oändligheten i sin respektive linje i oändligheten.33
Projektiva rummet har alltså fler punkter än ett euklidiskt rum i samma dimension. I och
med definitionerna av de geometriska objekten i oändligheten behöver vi inte längre beakta
specialfall (med parallellitet) för sig, utan det räcker att komma ihåg att när en punkt
befinner sig i oändligheten är alla linjer som går genom punkten parallella med varandra.
Som vi nämnde i inledningen behöver vi nu inte heller längre särskilja mellan parallell och
central projektion då den förra nu kan betraktas som projektion från en punkt i
oändligheten. Införandet av dessa objekt i oändligheten underlättar även bevisningen av
satser i projektiv geometri. Vi säger att en viss figur tillhör en ”projektionsklass”, vilket kan
förklaras som alla figurer som figuren i fråga kan transformeras till genom projektion. För
enkelhets skull kallar vi denna godtyckliga figur för ”P”. Eftersom definitionen av projektiva
egenskaper är att de förblir desamma efter projektion kommer också P:s geometriska
egenskaper att vara desamma som i vilken figur som helst i dess projektionsklass.34 När vi vill
bevisa att en viss sats inom projektiv geometri gäller för P kan vi därför med gott samvete
31
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projicera P till en figur som underlättar vår bevisföring. Ofta används just punkter i
oändligheten vid sådana hjälpande projektioner, som till exempel i beviset av Desargues sats
som vi kommer att visa nedan.

Desargues sats

Figur 15

En av de tidigaste upptäckterna i den projektiva geometrin var Desargues sats, tillskriven
fransmannen Gérard Desargues men publicerad av en vän till honom 1648.35 Satsen säger
att om två trianglar, ∆ABC och ∆A’B’C’ är belägna så på så sätt att förlängningarna av de räta
linjer som sammanbinder trianglarnas hörn skär varandra i en punkt, så kommer
skärningspunkterna mellan förlängningarna av de båda trianglarnas motsvarande sidor att
ligga på en rät linje.36 För att förtydliga vad exakt som menas kan vi i figur 15 se att AA’, BB’
och CC’ är sammankopplade genom projektionscentrat O samtidigt som skärningarna mellan
förlängningarna av AB och A’B’, BC och B’C’, samt AC och A’C’ blir tre punkter P, Q och R på
en rät linje.

Figur 16

35
36

Eftersom satsen är beroende av att
förlängningarna av de räta linjerna genom
motsvarande hörn i trianglarna skär en
gemensam punkt, kan inte endast två av
linjerna vara parallella med varandra. Däremot
kan samtliga tre linjer vara parallella och gå
genom samma punkt i oändligheten, ett
specialfall som illustreras i figur 16.

Katz, 1998, s. 461.
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Vi kan bevisa att Desargues sats gäller generellt i två
dimensioner genom att bevisa att den gäller för någon
projektion av en viss figur. Det räcker eftersom vi
tidigare konstaterat att alla egenskaper för en
projektion av en figur gäller för samtliga projektioner
av figuren. Vi börjar därför med att projicera figur 15
ovan till en mer lämplig figur genom att projicera så
att punkterna P och R är hamnar i oändligheten, något
som vi åstadkommer genom att låta sträckorna |AB|
Figur 17
och |A’B’| samt |AC| och |A’C’| vara parallella (figur
17). Vi vill att punkterna P, Q och R ska vara kollineära som satsen föreskriver, vilket är fallet
om vi bevisar att även punkten Q är i oändligheten, alternativt att BC och B’C’ är parallella. Vi
sätter sträckorna |OA’|, |A’A|, |OC’|, |C’C|, |OB’| och |B’B| till s, t, u, v, x och y respektive.
Nu ger transversalsatsen från den euklidiska geometrin att AB||A’B’ ↔
AC||A’C’ ↔

. Vi får alltså att

och att

, vilket i sin tur betyder att |BC| och |B’C’| måste
vara parallella vilket skulle visas.37

Desargues sats gäller även i tre
dimensioner när en triangel projiceras från
ett plan till ett annat. Alltså består
Figur 18
kollineariteten mellan skärningspunkterna
för de förlängda sidorna när de tre räta
linjerna mellan respektive hörn i trianglarna
skär en gemensam punkt. I figur 18 ser vi de
båda trianglarna ∆ABC och ∆A’B’C’ som
ligger i olika icke-parallella plan och där
punkterna P, Q och R är skärningspunkterna
mellan förlängningarna av motsvarande
sidor i de båda trianglarna och ligger på en
rät linje i enlighet med satsen. Att bevisa att
Desargues sats gäller även i tre dimensioner
är faktiskt enklare än beviset för satsen i två
dimensioner, då det förra endast kräver
geometriskt resonemang baserat på incidens, skärningspunkter, linjer och plan. I beviset
antar vi att de räta linjerna AA’, BB’ och CC’ skär varandra punkten O enligt satsen (figur 17).
Då måste de räta linjerna AB och A’B’ ligga på samma plan och skära varandra i någon punkt
P; på samma sätt skär linjerna BC och B’C’ varandra i en punkt Q samt linjerna AC och A’C’ i
en punkt R. Eftersom P, Q och R ligger på förlängningarna av sidorna i ∆ABC och ∆A’B’C’
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ligger de också på samma plan som var och en av trianglarna och därför ligger de på
skärningen av de båda planen, en skärning som bildar en rät linje vilket skulle visas. 38
Vi kommer återkomma fler gånger till dubbelförhållandet då det är en fundamental sats
inom den projektiva geometrin och dyker upp på många ställen. Först måste vi dock ta oss
an några andra koncept.

Pascals och Brianchons satser
Pascals sats formulerades av den då 16-årige Blaise Pascal år 1639 även om det är en
utveckling av andra kända satser som har spår ända tillbaks till Pappos från Alexandria på
200-talet e.Kr. Satsen kan uttryckas enligt följande: om hörnen på en hexagon ligger
alternerande på två icke-parallella räta linjer, så skär förlängningarna av hexagonens
motstående hörn varandra i en rät linje. 39
Bevis: Vi projicerar hexagonen så att två
av skärningspunkterna befinner sig i
oändligheten och behöver bara visa att
även den tredje punkten ligger i
oändligheten för att satsen ska vara sann. I
figuren nedan vill vi visa att sträckorna
|AF| och |CD| är parallella, något vi gör
enligt följande: kunskapen om att AB||ED
och FE||BC ger oss att
=

=

vilket in sin tur ger

och att
=

AF||CD är parallella vilket skulle visas.

.
Figur 19

Brianchons sats är Pascals sats duala motsvarighet (dualitet s. 19) och lyder: om sidorna i
en hexagon passerar alternerande två fasta punkter utanför hexagonen, så är de tre
diagonalerna som enar motstående diagonaler o hexagonen konkurrenta. 40

38
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Kägelsnitt
I vanlig metrisk geometri definierar vi olika kägelsnitt med hänvisningar till punkter, linjer
och avstånd. Till exempel definierar vi en ellips som alla punkter i ett plan med ett konstant
avstånd (summan av avstånden) till ellipsens brännpunkter och en parabel som alla punkter
med samma avstånd till brännpunkten som till styrlinjen. I projektiv geometri definieras
istället kägelsnitt, något förenklat, som projektionen av en cirkel på ett plan. Detta är ingen
rent projektiv definition då cirkeln som koncept kommer från den metriska geometrin. Vi
håller oss dock till denna definition ett tag för att lättare bekanta oss med tankesättet innan
vi återvänder med en helt rent projektiv definition av kägelsnitten. Om vi tänker oss att vi
projicerar en cirkel från projektionscentrat O så kommer projektionsstrålarna att stråla ut
konformat i oändligheten tills vi skär strålarna med ett plan. Beroende på hur planet skär
projektionsstrålarna blir projektionen olika kägelsnitt. Den blir en ellips om planet skär en av
de två konerna, alltså skär strålarna antingen före eller efter O (figur 20). Den blir en parabel
om planet skär ena konen men är parallell med någon av projektionsstrålarna (figur 21 utan
det bakre planet). Slutligen blir den en hyperbel om planet skär båda konerna, det vill säga
både före och efter O från cirkeln sett (figur 21, hyperbeln bildas på båda sidor om O när det
bakre planet i figuren skär projektionsstrålarna). 41
Figur 20
Figur 21

Samtliga projektioner av en cirkel till ett plan bildar alltså enligt ovan en andragradskurva i
planet. Varje andragradskurva kan fås av en sådan projektion. I den projektiva geometrin blir
därmed kägelsnitt vilken kurva som helst i cirkelns projektiva klass; de egenskaper som
bevaras hos cirkeln efter projektion gäller även för kägelsnittet.
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Kägelsnitt och dubbelförhållande
Figur 22

Vi har tidigare sett hur dubbelförhållandet av fyra punkter på
en rät linje är detsamma för alla projektioner av punkterna
längs med projektionsstrålarna från en given projektionspunkt,
oavsett projektionspunktens position i planet. Nu ska vi se att
dubbelförhållandet av fyra punkter består även efter en
projektion från en cirkelbåge till en båge av ett kägelsnitt,
oberoende
av
projektionspunktens
position
på
cirkeln/kägelsnittet. I metrisk geometri avgränsar en given cirkelbåge samma vinkel på
motstående sida i cirkeln i en punkt, oberoende av var punken är belägen på cirkeln (figur
22). Om vi lägger till två punkter, C och D, får vi fyra stålar från punkterna till O respektive O’
som vi nu betraktar som projektionscentra (figur 23). Om vi kallar strålarna för 1, 2, 3, 4 och
1’, 2’, 3’, 4’ och drar oss till minnes den duala motsvarigheten till
dubbelförhållandet av fyra punkter på en linje, nämligen
dubbelförhållandet av fyra linjer genom en punkt, får vi att
dubbelförhållandet (1 2 3 4) = (1’ 2’ 3’ 4’). Att det blir så beror
på att vinklarna på motstående sida om en cirkelbåge som
avgränsas av fyra punkter (egentligen de två yttersta punkterna)
fortfarande är detsamma runt hela cirkeln och <AOB = <AO’B,
<BOC = <BO’C och så vidare.42
Figur 23

Eftersom
projektiv
transformation
bevarar
egenskaperna
incidens
och
kollinearitet/konkurrenta kommer projektionen av cirkeln på ett plan till ett kägelsnitt på ett
annat plan bevara såväl de sex punkterna på bågen som linjerna som fortfarande går genom
samma punkter (figur 24). Eftersom storheter som
längder och vinklar generellt sett inte bevaras efter
projektion kommer inte längre vinklarna att vara
kongruenta; däremot bevaras dubbelförhållandet (1 2 3
4) = (1’ 2’ 3’ 4’). Dubbelförhållandet av fyra punkter på ett
kägelsnitt är alltså oberoende av var på kägelsnittet som
projektionscentrat ligger, trots att vinklarna inte är lika
Figur 24
stora som i fallet med cirkeln. 43

42
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För att generalisera resultatet definierar vi linjeknippen som uppsättningen av alla räta
linjer i ett plan som går genom en given punkt. Nu tänker vi oss två sådana pencils som går
genom varsin punkt O och O’ på ett kägelsnitt. Vi etablerar en injektiv korrespondens mellan
linjerna i de båda ”pencilsen” genom att para ihop någon linje a i den ena med någon linje a’
i den andra där de båda linjerna skär varandra i en punkt som vi kallar A. Nu kommer vilka
fyra linjer a, b, c och d som helst ha samma dubbelförhållande som sina fyra motsvarande
linjer a’, b’, c’ och d’ (figur 25). Vi säger att
varje injektiv korrespondens mellan två pencils
med denna egenskap står i projektivt
förhållande. Nu kan vi också ge en rent
projektiv definition av kägelsnitt: ett kägelsnitt
är den geometriska orten som uppstår då
motsvarande linjer från två projektivt
relaterade linjeknippen skär varandra. Om
linjeknippena för O och O’ är kongruenta, det
vill säga att de har lika stora motsvarande
vinklar uppstår en cirkel. Om vinklarna är lika
stora men åt motsatta håll uppstår en liksidig
hyperbel. 44
Figur 25

Kägelsnitt och tangenter

Figur 26

Figur 27

En tangent till ett kägelsnitt är ett giltigt projektivt begrepp eftersom en tangent är en rät
linje som nuddar kägelsnittet i en punkt, något som är en egenskap som bevaras efter
projektion (incidens). Följande sats bestämmer egenskaperna hos tangenter av kägelsnitt:
dubbelförhållandet av skärningspunkterna mellan fyra godtyckliga men fixerade tangenter
till ett kägelsnitt och en femte tangent är detsamma oavsett den femte tangentens

44
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position.45 Detta illustreras i figuren nedan där (ABCD) i figur 26 = (ABCD) i figur 27 där den
5:e tangenten förflyttats längs med kägelsnittet.
Bevis: som vi har gått igenom tidigare räcker det att bevisa att en projektiv sats gäller för
en projektion av en figur för att kunna säga att den gäller för samtliga figurer i
projektionsklassen (se vid not 33). Ett kägelsnitt är en projektion av en cirkel och cirkelns
projektiva egenskaper följer med till kägelsnittet, så det räcker med att vi bevisar satsen för
en cirkel. Vi låter de fyra tangenterna e, f, g och h till cirkeln K gå genom punkterna E, F, G
och H som ligger godtyckligt på K. Genom en ytterligare punkt I på K låter vi tangenten i gå
och kallar skärningspunkten med e för A, med f för B, med g för C och med h för D. 46 Vi
sätter medelpunkten i K till M och konstaterar att vinkeln <IME måste vara lika med <IMA
men även lika med vilken vinkel som helst mellan I, någon punkt på K mellan I och E, och E.
<IMC är på liknande sätt samma vinkel som den som skapas mellan I, M och någon punkt på
bågen IG. Av detta får vi ut att till exempel vinkeln <AMB = EMV, där V är en punkt på K på
cirkelbågen EF.47 Det betyder att punkterna A, B, C, D är projicerade från M med fyra strålar
vars vinklar ges av positionerna av E, F, G, och H på K. Vi har alltså att dubbelförhållandet
(ABCD) enbart beror på tangenterna e, f, g och h och är oberoende av den femte tangenten i
vilket skulle visas.

Figur 28

Dualitet
I plan projektiv geometri är en punkt och en linje så kallade ”duala element”; att markera
en punkt på en dragen linje och att dra en linje genom en markerad punkt är ”duala
operationer”. Varje förhållande mellan punkt och linje kan översättas till ett förhållande till
sin duala motsvarighet (i det här fallet alltså mellan linje och punkt) utan att resultat av

45
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algebraiska operationer förändras annat än att ”översättningen” istället uttrycker
originalförhållandets duala motsvarighet, något som inte gäller i det kartesiska planet. 48
På samma sätt som punkten och linjen är duala element i den projektiva geometrin, är
såväl två geometriska figurer som två satser duala om den ena kan fås av den andra genom
att ersätta elementen och operationerna som utförs för att skapa figuren med dess duala
motsvarigheter. Till skillnad från i den euklidiska geometrin, uppträder satser i den projektiva
geometrin alltså i par. Alla satser har inte ett namn utan representeras, som i den duala
satsen för Desargues sats, av sin omvändning. 49 När vi ovan behandlade dubbelförhållandet
gjorde vi det på nästan samma sätt för såväl fallet med fyra kollineära punkter som för fallet
med fyra konkurrenta linjer, vilket även det är ett uttryck för den projektiva geometrins
duala karaktär. Vissa duala satser uppträder i litteraturen som två olika satser under var sitt
eget namn och för dessa är det slående att se hur mycket de liknar varandra både till
innehåll och uppbyggnad, som till exempel i fallet med Pascals och Brianchons satser som är
varandras duala motsvarighet.50

Analytisk representation
Euklides axiomatiska framställning var oberoende av algebran då den utgick från logiska
resonemang med axiom som utgångspunkt. I takt med att matematiken utvecklades,
övergick matematiker alltmer från en rent geometrisk till en mer analytisk syn på den
projektiva geometrin och det skedde ett enande av algebra och geometrin i stort genom
införandet av numeriska koordinater och algebra där det tidigare bara fanns axiom och
logiska resonemang. Vi ska nu avslutningsvis ta en kort rundtur i den analytiska
representationen av den projektiva geometrin.

Homogena koordinatsystemet
För att tillämpa analytiska metoder på den
projektiva geometrin behövs ett koordinatsystem
som förutom de vanliga punkterna även
innefattar punkterna i oändligheten. Detta
uppfyller de så kallade homogena koordinaterna i
planet, även om de har vissa uppenbara
nackdelar jämfört med kartesiska koordinaterna.
Istället för två koordinater, som i det kartesiska
koordinatsystemet för planet krävs tre
koordinater för att beskriva en punkts position.
En annan nackdel är att koordinaterna för en
punkt i det homogena koordinatsystemet inte är

Figur 29
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de enda som beskriver punkten då samma koordinater multiplicerade med en godtycklig
konstant t (t ≠ 0) beskriver samma punkt som vi ska se nedan.51
Vi introducerar nu dessa homogena koordinater genom att utgå från ett plan i rummet
med de kartesiska koordinaterna x, y och z. Planet, som vi kallar π, ligger parallellt med xyplanet och på avståndet 1 över det. Alltså har punkter på π koordinaterna (x, y, 1) i rummet.
Om vi sätter skärningen mellan x- och y-axeln som projektionscentrum O, bestämmer varje
godtycklig punkt P i rummet en unik rät linje genom O. För att finna P:s homogena
koordinater på π drar vi linjen genom P och O och väljer godtyckligt en ny punkt, säg punkt
Q, på linjen; då är Q:s koordinater homogena koordinater till P. Alla punkter på formen (tx,
ty, tz) med t ≠ 0, kommer att ligga på linjen och därmed också vara homogena koordinater
till P (t = 0 utelämnas då (0, 0, 0) ligger på alla linjer genom O och gör det svårt att skilja linjer
från varandra). Det spelar alltså ingen roll med vilken reell faktor vi multiplicerar
koordinaterna med, vi beskriver fortfarande samma punkt. Även P:s koordinater är uttryckta
som homogena koordinater till P. Vi har nu ett koordinatsystem som rymmer punkter vid
oändligheten; en punkt i oändligheten på planet π bestäms av linjen genom O parallell med
π. Alla punkter på denna linje kommer att ha de homogena koordinaterna på formen (x, y,
0). Så när z = 0 befinner sig punkten i oändligheten och när z ≠ 0 är det fråga om en vanlig
punkt.52
Övergången
från
homogena
till kartesiska koordinater
enkelt genom att sätta

=

och

koordinater
görs
=

.

kan då ses som avstånden (i x- och y-led) från
punkten till en tänkt xy-axel på π (figur 30). Vi vet
att detta stämmer då linjens ekvation i kartesiska
koordinater är
; genom att ersätta
x och y med
och
och multiplicera alla termer

Figur 30

med z, så får vi linjens ekvation i homogena
koordinater:
.53 Som exempel kan
vi ta den i homogena koordinater uttryckta
ekvationen
, som omskriven i
kartesiska koordinater blir x – 2y + 3 = 0.

En rent analytisk definition av det projektiva planet kan se ut som följer: en punkt är en
ordnad triplett av reella tal (x, y, z), där (x, y, z) ≠ (0, 0, 0). Två sådana trippletter, säg
beskriver samma punkt om
=t ,
= t och
= t för t ≠
0. Ekvationen för en rät linje i planet uttrycks med homogena koordinater på formen
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, där
koordinater”.

≠ (0, 0, 0) är ”linjens homogena

54

Punkten (x, y, z) ligger på linjen (a, b, c) och vice versa, närhelst
; denna
symmetri mellan punkt och linje, som etableras tack vare utökningen av koordinatsystemet
för att inkludera punkter i oändligheten, utgör grunden för vad som inom projektiv geometri
betraktas som dualitet.

Projektiva transformationer
Projektiva transformationer definieras analytiskt av ett linjärt ekvationssystem på formen:
,
där x’, y’, z’ är de homogena koordinaterna i ett plan π’ och x, y, z är homogena koordinater
i planet π som π’ projiceras mot (eller från). I den analytiska representationen handlar satser
i projektiv geometri om hur tripletter av homogena koordinater (x, y, z) påverkas under
specifika transformationer. 55 Att bevisa en sats som den om dubbelförhållandet i det
analytiska fallet är inget mer än en tillämpning av linjär algebra.56

Slutsats
Trots sina mycket stora likheter (eller små skillnader) till den euklidiska geometrin,
öppnade den projektiva geometrin dörren till nya matematiska världar. Från konstnärers
behov av korrekta avbildningar, via progressiva matematiker som inte var rädda att
omdefiniera matematiska koncept och definitioner ledde utvecklingen vidare mot flera olika
geometrier med sinsemellan olika satser och definitioner. Omdefinition och anpassning utan
att för den sakens skull göra avkall på matematisk rigiditet började accepteras och
definitionen av parallella linjer var ett slående exempel på detta. Projektiv geometri är inte
bara en rigid och vacker disciplin, den har, liksom det nämndes i inledningen, åter kommit till
användning inom bland annat datorgrafik och kodning. I detta examensarbete har den
projektiva geometrin presenterats åskådligt och tämligen genomgripande, även om flera
områden i det breda fält som den projektiva geometrin utgör har lämnats outforskade då
det skulle ha blivit alltför tidskrävande annars.
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