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Abstract

In this bachelor’s thesis we will enter the world of projective geometry and al-
gebraic geometry. The main part of this thesis focuses on describing projective
spaces and their properties. We use the gained knowledge of projective spaces to
then study projective varieties, algebraic geometry and Bézouts theorem.
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Inledning

I det här examensarbetet kommer vi att titta på projektiva rum och dess egen-
skaper med några exempel på några kända projektiva rum, vi kommer även att
hastigt titta på algebraisk geometri främst från perspektivet av projektiva rum,
detta gör vi för att få en del insikter om projektiva varieteter, slutligen kommer
vi att titta på Bézouts teorem som är ett välkänt teorem inom den algebraiska
geometrin. Projektiv geometri är en del av den urgamla läran om geometri som
troligtvis är en av de tidigaste formerna av matematik. Den projektiva geome-
trin är den geometriska läran om perspektiv, den har traditionellt sett varit av
stor innebörd för geometrin och för konsten. Inom den mer moderna matematik-
forskningen är dock projektiv geometri inte särskilt aktuellt, istället studeras den
bredare algebraiska geometrin. Vi kommer i detta arbete att försöka bilda en upp-
fattning om hur bron från projektiv geometri till algebraisk geometri ser ut. För
att göra detta kommer vi att först försöka bilda en uppfattning om den projekti-
va geometrin, sedan kommer vi att betrakta hur projektiva geometrin ser ut från
perspektivet av algebraisk geometri. Vi kommer även att studera kort hur den
algebraiska geometrin behandlar den traditionella affina geometrin. Vi kommer
att titta närmre på konceptet varietet och mer specifikt titta på projektiva varie-
teter, dessa består av nollställe-mängden till homogena polynom i det projektiva
rummet. Sedan kommer vi att studera ett viktigt teorem inom den algebraiska
geometrin, nämligen Bézouts teorem. Bézouts teorem är ett teorem som beskriver
hur algebraiska kurvor i algebraisk geometri möts och mer specifikt hur många
gånger olika kurvor skär varandra (räknat med multiplicitet).

Historiskt sett så har den projektiva geometrin haft en stor roll inom matemati-
ken även om läget inte ser ut som så idag. Den projektiva geometrin sträcker sig
tillbaka till ca år 300 efter Kristus. Då Pappus från Alexandria först formulerade
Pappus teorem. Vi kommer att besöka detta på vår resa genom den projektiva
geometrin. Pappus teorem lade grunden för vad som nu är projektiv geometri
därför är det nästan omöjligt att skriva om projektiv geometri utan att nämna
Pappus. Sedan tog det lång tid innan den projektiva geometrin började studeras,
det var först rund 1400-1500 talet som läran om projektiv geometri började växa
fram. Det som sporrade framväxten av projektiv geometri var konsten då många
konstnärer och lärda personer var intresserade av att få till verkliga perspektiv
i sina målningar. Desargues var en viktig figur i utvecklingen av den projektiva
geometrin, han är, precis som Pappus, en av de stora grundarna till den projek-
tiva geometrin. Projektiva geometrin fortsatte sedan att vara ett aktuellt ämne
inom matematiken fram till 1800-1900 talet då matematiken började formalise-
ras på nya sätt. Det som hände var att man gjorde om den projektiva geometrin
så att den grundade sig på egna axiom och byggde sedan om den. Medans allt
detta föregick så började de geometriska studierna mer och mer övergå i studier-
na kring de algebraiska kurvorna. Mot slutet av 1900-talet ansågs den projektiva
geometrin mer som en del av den algebraiska geometrin än som en egen gren
av matematiken. Vi ska ta en resa genom denna historik och titta på olika delar
av projektiva geometrin för att bilda oss en uppfattning om hur den kan anses
relevant än idag genom algebraisk geometri.



2 Innehåll

I det här arbetet utgår vi från att läsaren har kunskap som minst motsvarar inne-
hållet i A First Course In Abstract Algebra skriven av John B. Fraleigh. Den som ej
har dessa förkunskaper hänvisas därför till att först studera det materielet.
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1 Projektiva rum

1.1 Elementära definitioner

För att skapa en förståelse för hur kommande definitioner och bevis är utformade
måste vi börja med att försöka definiera vad en geometri är och hur den fungerar
i vårt fall. Därför börjar vi med några grundläggande definitioner.

Definition 1.1.1. En geometri är ett par G = (Ω, I), där Ω är en mängd och I är en
relation på Ω som är symmetrisk och reflexiv; detta innebär följande.

- Om (x, y) ∈ I så ger det (y, x) ∈ I

- (x, x) ∈ I för alla x ∈ Ω

Tanken är att Ω är mängden av alla geometriskt relevanta objekt och att I be-
skriver incidensrelationen mellan dessa objekt. Ett exempel på detta är att om vi
skulle välja det euklidiska planet så skulle Ω kunna vara mängden av alla punk-
ter och linjer. I det fallet så är en punkt P incident med en linje l om och endast
om P ligger på l.

Incidensrelationen är en relation där ett objekt “ligger i” ett annat objekt. Två
objekt av samma typ kan därför inte vara incidenta då det ena objektet inte kan
ligga inuti det andra utan att vara samma objekt. För att bilda en uppfattning om
hur incidens fungerar och kan användas kan vi titta på begreppet flagga.

Vi kan mer formellt definiera incidens som en delmängd. T.ex. om vi tar en punkt
P och en linje l menar vi då att de har en incidensrelation då P ( l. Vi behöver
dock inte begränsa vår definition av incidens till det här specifika exemplet utan
kan hävda att vi har en incidensrelation om vi har ett objekt O1 och ett annat
objekt O2 sådana att O1 ( O2.

Definition 1.1.2. Låt G = (Ω, I) vara en geometri. En flagga av G är en mängd av
element av Ω som är incidenta tillsammans. En flagga F sägs vara maximal då det inte
finns något element x ∈ Ω/F så att F ⋃{x} också är en flagga.

Vi vill tolka detta som att det går att dela in Ω i delmängder som innehåller en av
varje objekttyp som finns i Ω. Vi kan titta på ett exempel i geometrin R3.

Exempel 1.1.1. Om vi tittar på R3 ser att vi kan bilda en flagga F1 av en punkt P1, en
linje l, och ett plan q, om l ligger på q och P1 ligger på l. Vi kan också bilda en annan flagga
F2 om vi väljer en annan punkt P2 som ligger på l. Denna flagga bör anses vara distinkt
från vår tidigare flagga. Man bör också påpeka att enligt definition 1.1.2 så beskrivs det
att en maximal flagga inte kan förenas med ytterligare element och samtidigt fortsätta att
vara en flagga. Detta kan vi i vår geometri R3 tänka oss att det innebär att det inte finns
något ytligare objekt som kan ingå i vår flagga F1 utöver våra tre objekt P1, l och q. Vi
kan inte heller välja ett annat objekt av samma typ som något annat objekt. t.ex. så kan
inte P2 ingå i vår flagga F1 eftersom att P2 inte är incident med P1. Alltså kan vi nu se
att en flagga i R3 som mest kan innehålla 3 element.
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Detta tar oss till vår nästa definition.

Definition 1.1.3. Vi säger att en geometri G = (Ω, I) har rang r om man kan dela in
Ω i disjunkta mängder Ω1, ..., Ωr, så att varje maximal flagga av G skär varje mängd Ωi
i exakt ett element. Elementen i Ωi sägs då vara av typ i.

Mer specifikt så har varje maximal flagga i en geometri av rang r exakt r element.

Om vi nu refererar tillbaka till vårt exempel med R3 kan vi se att eftersom en
flagga som mest kunde innehålla 3 element i R3 så måste vår geometri R3 va-
ra av rang 3. Vi kan se här att rangen på vår geometri sammanfaller med den
traditionella idén om dimension.

Lemma 1.1.1. Låt G vara en geometri av rang r. Då är inga element av samma typ
incidenta.

Bevis. Antag att det finns två distinkta element av samma typ som är incidenta.
Dessa element bildar då en flagga. Om vi då tänker oss en maximal flagga som
innehåller dessa två element så motsäger det definition 1.1.3.

[3]

1.2 Introduktion till projektiva rum

För att bilda en tydlig uppfattning om vad projektiv geometri är kan vi titta på
några grundläggande axiom och låta dem förklara för oss.

Axiom 1 (Linjeaxiomet). För två godtyckliga distinkta punkter P och Q finns det exakt
en linje som är incident med både P och Q. Denna linje benämns PQ.

Lemma 1.2.1. Låt g och h vara två distinkta linjer. Då finns det som mest en punkt p
sådan att g och h båda är incidenta med p. Att p är incident med h eller g menar vi i detta
fallet som att punkten p ligger på linjen h eller g respektive.

Om en sådan punkt existerar så betecknar vi den som g
⋂

h och skriver det som
att linjen g skär linjen h i punkten g

⋂
h.
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Bevis. Antag att det existerar två distinkta punkter P och Q som är incidenta med
linjerna g och h. Enligt axiom 1 finns det endast en linje som går genom punkterna
P och Q; vilket ger g = h.

Axiom 2 (Veblen-Young). Låt A, B, C, och D vara fyra punkter så att linjen AB skär
linjen CD. Då skär linjen AC linjen BD

Axiom 3. Vilken som helst linje är incident med åtminstone tre punkter.

Definition 1.2.1. Ett projektivt rum är en geometri P = (P ,L, I) av minst rang
2 som uppfyller axiomen 1,2 och 3. Ett projektivt rum P kallas icke-degenererad om P
också tillfredsställer följande axiom 4.

Vad som menas med detta är att det följande axiomet 4 endast gäller projektiva
rum. Då detta

Axiom 4. Det finns åtminstone två linjer.

Definition 1.2.2. Ett projektivt plan är ett icke-degenererat projektivt rum där axiom
2 byts ut mot följande axiom 5 som är starkare.

Axiom 5. Två linjer har åtminstone en punkt gemensam.

Då vi tittar på axiom 1 tillsammans med axiom 5 kan vi se att dessa inte tillåter
parallella linjer. Då vi tänker oss ett reellt plan så vet vi att parallella linjer van-
ligtvis finns i ett sådant plan, vilket innebär att det måste finnas punkter i vårat
projektiva plan som inte finns i det euklidiska planet. På så sätt menar vi att det
projektiva euklidiska planet är en utvidgning av det vanliga euklidiska planet.

Om vi lägger till dessa punkter och en linje i oändligheten så ser vi att våra axi-
om stämmer. Vi börjar med det vanliga euklidiska planet E = (PE,LE, IE), där
PE är punkterna i R2 och LE är linjerna i euklidiska planet, samt att IE är den
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vanliga incidensrelationen i det euklidiska planet. För att sedan gå vidare från
det euklidiska planet kan vi tänka oss att alla linjer som är parallella till en lin-
je l bildar ekvivalensklassen [l] vi kan nu definiera en punkt p[l] för varje sådan
ekvivalensklass. Punkten p[l] är punkten i oändligheten där varje linje i ekviva-
lensklassen [l] är incident med p[l]. När detta är säkerställt så introducerar vi en
linje l∞ som är incident med alla punkter p[l]. För att formellt skapa vår projektiva
version av vårt utvidgade euklidiska plan kan vi sätta

P = PE ∪
{

p[l] | l ∈ LE

}
,

L = LE ∪ {l∞} ,

I = IE ∪
{
(p[l], l) | l ∈ LE

}
∪
{
(p[l], l∞) | l ∈ LE

}
.

Med detta tillvägagångssätt kan vi enkelt konstruera projektiva versioner av oli-
ka geometrier, något som förenklar detta och låser upp många användningsom-
råden för detta är homogena koordinater. [3]

1.3 Homogena koordinater

Vi ska bevisa att vi kan få ett projektivt plan genom att låta K vara en kropp och
sedan låta K3 vara vektorrymden av dimension tre över denna kropp. Om vi då
tänker på de endimensionella delrummen av K3 som punkter och de tvådimen-
sionella delrummen som linjer så kan vi se att vi har fått ett projektivt plan om vi
definierar incidens som inneslutning i delrum.

För att visa detta börjar vi med att bilda ekvivalensklasser till vektorerna genom
att identifiera alla vektorer v ∈ K3 då v 6= 0 vi uttrycker det som:

[v] =
{

v′ ∈ K3|v′ = λ · v, λ ∈ K\ {0}
}

.

Mängden av alla sådana ekvivalensklasser kan vi skriva som

K3\ {(0, 0, 0)}
K\ {0} .

Detta innebär att vi kan byta ut en vektor mot dess ekvivalensklass vilket medför
en del intressanta egenskaper. Mer specifikt så bevaras relationen mellan orto-
gonala vektorer och dess skalärprodukt då vi kan säga att två vektorer v1, v2 är
ortogonala om 〈v1, v2〉 = 0. och vi kan definiera ortogonalitet för ekvivalensklas-
serna [p] och [l] på följande sätt.

Definition 1.3.1. Ekvivalensklasserna p och l är ortogonala då deras skalärprodukt för-
svinner.

[p]⊥ [l]⇐⇒ 〈p, l〉 = 0
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Nu låter vi PK =
K3\ {(0, 0, 0)}

K\ {0} vi låter även LK =
K3\ {(0, 0, 0)}

K\ {0} . Vi ser PK

och LK som två disjunkta kopior av samma typ av rum. Nu kan vi definiera
incidensrelationen på följande sätt:

Definition 1.3.2. Incidensrelationen IK ⊆ PK×LK för [p] ∈ P och [l] ∈ L definieras
av

[p] IK [l]←→ [p]⊥ [l] .

Det är viktigt att notera innan vi visar att (PK,LK, IK) faktiskt är ett projektivt
plan, att detta har att göra med en- och tvådimensionella delrum. Det finns en
bijektion av mängden av endimensionella delrum av K3 och PK. Varje delrum
kan representeras av en vektor p som ligger i delrummet och som är en icke-
nollvektor. Alla vektorer i ekvivalensklassen [p] representerar samma endimen-
sionella delrum. Vi ser att [p] är just detta endimensionella delrum med noll-
vektorn exkluderad. Ett tvådimensionellt vektorrum {(x, y, z) |ax + by + cz = 0}
i K3 representeras i vårat fall av dess normalvektor (a, b, c). Eftersom normalvek-
torer som endast skiljer sig med en skalär multipel beskriver samma tvådimen-
sionella delrum, mängden LK är lämplig för att representera dessa. Alltså har vi
ett endimensionellt delrum som representeras av [l] om och endast om [p]⊥ [l].
Detta stämmer bra överens med vår incidensoperatör IK.

Teorem 1.3.1. I enighet med de ovanstående definitionerna och notationen för vilken
kropp som helst K. Är (PK,LK, IK) ett projektivt plan.

Vi inledde det här avsnittet med en godtycklig kropp K, vi visade sedan att vi
kunde bilda ett projektivt plan med de endimensionella delrummen av vektor-
rymden K3. Vi vill nu utveckla den tanken för att skapa ett mer generellt projek-
tivt rum. Vi vill att detta rum ska bestå av en godtycklig kropp K och att den ska
ha dimensionen n.

Ett bra sätt att börja göra detta är att gå samma väg som vi gick i avsnittet om
homogena koordinater. Vi börjar därför med att utgå från det avsnittet och ser att
vi med hjälp av våra endimensionella delrum av vektorrymden K3 kunde skapa
ett projektivt plan. På samma sätt kan vi skapa bilda ett projektivt n-rum över en
godtycklig kropp K. Vi kan göra detta genom att precis som innan använda oss
av mängden av de endimensionella delrummen av vektorrymden Kn+1.

För att göra detta behöver vi först skapa en uppfattning om vad ett projektivt n-
rum är. Ett sådant rum består av mängden av alla endimensionella delrum till en
vektorrymd. Vad denna vektor rymd är blir i slutändan det som bestämmer hur
vårt projektiva n-rum ser ut. För att formalisera lite bättre vad detta innebär kan
vi definiera ett projektivt n-rum på följande sätt.

Definition 1.3.3. Ett projektivt rum, KPn, är mängden av alla endimensionella delrum
av en godtycklig vektorrymd Kn+1.

Detta innebär att ett projektivt n-rum över en godtycklig kropp K, KPn är precis
det projektiva rummet som beskrivs i definition 1.3.3. Eftersom detta gäller för en
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godtycklig kropp K så kan detta ses som en generalisering av hur ett projektivt
rum ser ut.

Vi kan notera att det finns ett hyperplan i oändligheten för ett sådant projektivt
rum. Detta gör att vi kan definiera KPn som unionen av Kn och detta hyperplan.

KPn består av unionen av kroppen K i dimension n och ett hyperplan i oändlig-
heten. KPn = Kn ⋃KPn−1

Definition 1.3.4. En punkt i projektiva rummet Pn ger en ekvivalensklass, precis som
det beskrevs tidigare, denna ekvivalensklass skriver vi som [x0 : x1 : . . . : xn] detta
representerar ekvivalensklassen [(x0, . . . , xn)] = {(λx0, . . . , λxn) | λ ∈ K, λ 6= 0}

Anledningen att vi vill skriva ekvivalensklasser på detta sätt är för att skilja klas-
sen från dess representant.

Om vi tittar på hur vi tillverkade ett projektivt plan så ser vi att vi tog vi våra
ekvivalensklasser och lät dem tillsammans med punkter i oändligheten bygga
upp det projektiva planet. Vi kan tänka oss detta i det generella fallet som att vi
tar en godtycklig kropp Kn och lägger till ett hyperplan i oändligheten. Alltså

Pn = Kn ⋃Pn−1

(Här är Kn det generella affina rummet, vi kommer att prata mer om denna se-
nare, denna betecknas ibland som An.)

Om vi väljer koordinaterna x0, x1, . . . , xn för en kropp Kn+1, så att vårt referens-
rum ges av x0 = 1. Så tar denna identifikation punkten [x0 : . . . : xn] till (

x1

x0
, . . . ,

xn

x0
)

i vårt rum Kn så länge x0 6= 0, och till [x1 : . . . : xn] i det projektiva hyperplanet
när x0 = 0. Alltså

Pn = Kn ⋃Pn−1,

[x0 : x1 : . . . : xn] 7−→

 (
x1

x0
, . . . ,

xn

x0
), for x0 6= 0,

[x1 : . . . : xn] for x0 = 0.

[6][2]

1.4 Dualitet

Vi kan observera att om vi befinner oss i ett projektivt plan så spelar linjer och
punkter en helt symmetrisk roll. Detta syns tydligt om vi tittar på våra axiom,
vi ser att axiomen fortfarande stämmer om vi byter ut orden punkt och linje. Vi
kan även observera att vi har skapat de homogena koordinaterna så att PK och
LK är algebraiskt identiska. Detta Innebär kortfattat att alla koncept vi bildar
inom projektiv geometri har en motpart. Alltså för varje teorem i finns det ett till
motsvarande teorem. Denna effekt kallas för dualitet.

Ett exempel på dualitet kan observeras nedan ihop med en illustration i figur 1.
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Exempel 1.4.1. Vi börjar med fyra punkter där inga fler än två är kollinjära i RP2.
Det finns då sex linjer som kan konstrueras med hjälp av dessa punkter. Alltså finns det
en dual version av detta som består av fyra linjer, och sex punkter där dessa linjer skär
varandra.

Figur (1): Ett exempel på dualitet.

Detta gäller djupgående i projektiv geometri vilket innebär att det gäller för saker
som till exempel homogena koordinater där man enkelt bara kan tolka om de
homogena koordinaterna för punkter till linjer vice versa. Detta visas i exemplet
nedan.

Exempel 1.4.2. Figur 2 visar tre kollinjära punkter i utvidgningen av det euklidiska
planet z = 1. Koordinaterna för punkterna är A = (−4,−2), B = (−2, 0) och C =
(2, 4) dessa är kollinjära på linjen L, x − y + 2 = 0. Vi kan tolka dessa som att ha

koordinaterna A = (−4,−2, 1), B = (−2, 0, 1), C = (2, 4, 1) och L som
(

1
2

,
−1
2

, 1
)

.

Om vi nu säger att alla linjer är punkter och alla punkter är linjer så ser vi att vi får tre
linjer A, B, C som skär varandra i en punkt L. Då är A : 0 = −4x − 2y + 1, B : 0 =

−2x + 1, C : 0 = 2x + 4y + 1 och L är punkten L =

(
1
2

,
−1
2

)
.

Figur (2): Dualitet med homogena koordinater.
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[6][1] Vi Ser nu när vi tittat på Dualitet att våra axiom 1 och 5 är duala påståenden
men vi tog med dem båda tidigare då vi inte ännu hade introducerat dualitet.

1.5 Pappus teorem

Pappus teorem är ett teorem som först formulerades av Pappus från 300-talets
Alexandria, många anser att Pappus teorem är väldigt vackert då de enda ob-
jekten som involveras i Pappus teorem är linjer och punkter. Även att den enda
operationen som behövs för att formulera Pappus teorem är incidensrelationen.
Teoremet består av nio punkter och nio linjer.

Figur (3): Pappus teorem.

Teorem 1.5.1 (Pappos hexagonsats). Låt A, B, C vara tre punkter på en rät linje och
låt X, Y, Z vara tre punkter på en annan linje. Om linjerna AY, BZ, CX skär linjerna
BX, CY, AZ respektive, då är de tre skärningspunkterna kollinjära.

Pappus teorem stämmer generellt och kan därför bevisas både för euklidisk geo-
metri och för projektiv geometri. Det tydligaste beviset i min mening är det då
man använder sig av homogena koordinater och räknar ut allt och ser att det
stämmer. Detta kräver dock användandet av en dator eftersom just detta bevis
kräver väldigt många uträkningar.

För att utföra detta bevis måste vi först konstatera vissa saker. Vi börjar med att
tänka oss våra orignalpunkter i Pappus teorem uttryckta med homogena koordi-
nater. Vi antar att planet H ligger i R3 så att det inte innehåller origo i R3. Varje
punkt p beskrivs av tredimensionell vektor (x, y, z). Vi vill försöka räkna med alla
punkter R3 − {(0, 0, 0)}. Vi identifierar vektorn (x, y, z) med alla dess icke-noll-
skalär-multiplar (λx, λy, λz), λ 6= 0. Detta ger att R3 − {(0, 0, 0)} är uppdelad i
ekvivalensklasser. Varje ekvivalensklass representerar en punkt på det projekti-
va planet. En punkt i planet H kan låtas representeras av dess faktiska (x, y, z)
position eller av någon icke-noll-skalär-multipel av den. För en punkt (x, y, z) i
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R3 − {(0, 0, 0)} kan vi tänka oss en linje l(x,y,z) genom punkten och origo. Punk-
ten i H som representeras av (x, y, z) är skärningspunkten av l(x,y,z) och H, och
om det inte finns någon skärningspunkt så antas (x, y, z) vara punkten i oändlig-
heten.

I denna konstruktion så representeras linjer också av icke-nollvektorer i R3 ef-
tersom att en linje g kan ses som ett tvådimensionellt plan som spänns upp av
elementen i g och R3s origo. En sådan linje kan få representeras av ekvationen{

(x, y, z) ∈ R3 − {(0, 0, 0)} | ax + by + cz = 0
}

givet parametrarna (a, b, c) ∈ R3 − {(0, 0, 0)} . Alltså kan både linjer och punkter
uttryckas som icke-nollvektorer i R3. En linje g är incident med en punkt p om
och endast om skalärprodukten 〈p, g〉 är noll.

Vi kan nu enkelt räkna ut linjen som går genom två punkter p och q. Vi behöver
bara hitta en vektor g som uppfyller 〈p, g〉 = 〈q, g〉 = 0. En sådan vektor kan
enkelt räknas ut med kryssprodukten av p och q, (p× q). På samma sätt kan vi
räkna ut skärningspunkten mellan två linjer g och h som bör uppfylla 〈p, g〉 =
〈p, h〉 = 0, med hjälp av kryssprodukten g× h.

Vi vill även veta hur vi kan testa kollinearitet mellan tre punkter p, q, r. Punkterna
är kollinjära om och endast om de representerande vektorerna är linjärt beroende
i R3. Alltså kan vi testa kollinearitet med villkoret: det(p, q, r) = 0.

Bevis (Pappos teorem). Vi börjar med fem punkter A, B, C, D, E. Koordinaterna
för de resterande fyra punkterna ges av:

F = (A× D)× (B× C),

G = (A× B)× (D× E),

H = (C× D)× (B× E),

I = (A× H)× (C× G).

Ett exempel på hur dessa punkter skulle väljas illustreras i figur 4.
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Figur (4): Exempel på Pappus teorem. (Här är de blå punkterna de punkterna som vi
utgår ifrån.)

För att testa den slutliga kollineariteten krävs det att vi räknar ut om det(E, F, I) =
0. Detta kan vi se från följande uträkning med programmet Mathematica:

Nollan i slutet av uträkningarna bevisar Pappos teorem. Alla “output”s har dolts
förutom i den sista uträkningen. Detta visar att när vi konstruerar Pappos teorem
så gör det ingen skillnad vilka koordinater A, B, C, D, E vi valt då den slutgilti-
ga determinanten kommer vara noll oavsett. Alltså oavsett våra startkoordinater
A, B, C, D, E så är E, F, I kollinjära.

[6]

Detta bevis är ett mycket trevligt bevis då det är väldigt enkelt att genomföra och
förståeligt (trots att mycket uträkningar krävs) och det är väldigt generellt vilket
är att föredra.
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1.6 Reella projektiva planet

Teorem 1.3.1 är ett väldigt kraftfullt teorem som visar länken mellan algebra och
geometri. Denna representation av punkter och linjer på ett projektivt plan som
tredimensionella vektorer kallas för homogena koordinater. Detta är mycket an-
vändbart då vi kan använda detta koordinatsystem för att enkelt hantera det
Euklidiska planet och dess projektiva förlängning (punkterna och linjen i oänd-
ligheten) på ett helt algebraiskt sätt. För att göra detta börjar vi med en koordi-
natrepresentation av det Euklidiska planet E. Vi identifierar det Euklidiska planet
med R2.

Definition 1.6.1. Varje punkt i det Euklidiska planet kan representeras av en tvådimen-
sionell vektor på formen (x, y) ∈ R2.

Definition 1.6.2. Då vi behandlar linjer som individuella objekt snarare än en mängd
av punkter, så väljer vi att representera linjer med parentesen (a, b, c). Då (a, b, c) löser
ekvationen a · x + b · y + c = 0.

Med detta menar vi att (a, b, c) representerar linjen bestående av de punkter (x, y)
sådana att att de löser ekvationen a · x + b · y + c = 0. Vi ser här att det inte
gör någon skillnad för linjen om den multipliceras med en icke-nollskalär. D.v.s
(a, b, c) = (λa, λb, λc) där λ 6= 0.

För att länka detta med homogena koordinater tänker vi oss att det Euklidiska
planet ligger i det tredimensionella rummet R3. Det är en bra ide att tänka sig att
planet är z = 1 planet. Då är varje punkt (x, y) på det Euklidiska planet represen-
terat av punkten (x, y, 1). Vi måste nu ta hand om de övriga punkterna i R3 och
ge dem motsvarande punkter i det Euklidiska planet.

Alla punkter som inte har en z-koordinat som är noll kan vi simpelt nog bara
tilldela en motsvarande punkt i det Euklidiska planet. Detta eftersom att om vi
tänker oss det endimensionella delrummet som spänns upp av (x, y, z) ∈ R3, om
z 6= 0 ser vi att detta delrum skär det Euklidiska planet i en specifik punkt. Vi kan
räkna ut denna punkt genom att dividera med z-koordinaten. Alltså för z 6= 0 så
representerar vektorn p = (x, y, z) den Euklidiska punkten (x/z, y/z, 1).

De kvarvarande punkterna i R3 (alltså de med z-koordinaten = 0) kommer att
motsvara punkterna i oändligheten för att konstruera projektiva fulländningen
av det Euklidiska planet. Vi börjar då i Euklidiska planet och använder oss av
gränsvärden för att se vad som händer med de Euklidiska koordinaterna. Vi antar
att vi har en punkt p = (p1, p2) i det Euklidiska planet. Vi antar även att vi har
en riktning r = (r1, r2). Om vi definierar q sådan att qα := p + α · r och ökar α
från 0 till ett större och större värde. Punkten qα rör sig då iväg i riktningen r.
Punkten qα representeras i homogena koordinater som (p1 + α · r1, p2 + α · r2, 1).
Eftersom att vi inte bryr oss om icke-nollmultiplar i homogena koordinater kan

vi ekvivalent representera punkten qα med
(

p1

α
+ r1,

p2

α
+ r2,

1
α

)
då α 6= 0. Vi ser

nu att då α→ ∞ går vår vektor qα mot vektorn (r1, r2, 0).
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Definition 1.6.3. Vektorn (r1, r2, 0) representerar punkten i oändligheten i riktningen
r.

Den enda punkten som inte täcks av detta resonemang är punkten (0, 0, 0) men

detta gör inget då rummet
R3\ {(0, 0, 0)}

R\ {0} exkluderar denna punkten specifikt.

Nu har vi funnit bra representationer för punkterna men att göra detsamma för
linjerna kvarstår. Om vi ser på linjens ekvation i homogena koordinater så blir
det: a · x + b · y + c · z = 0. Om vi överväger punkten (x, y, 1) ser vi att den-
na form blir detsamma som den euklidiska versionen. Men när vi har en punkt
(x, y, z) som tillfredsställer ekvationen i definition 1.4.2, kommer den fortfarande
tillfredsställa ekvationen om vi ersätter punkten med (λx, λy, λz). Alltså är den-
na form stabil under vår representation av punkter och linjer som ekvivalensklas-
ser. I tre dimensioner kan denna ekvation tolkas för att få att vektorn (a, b, c) är
normalvektorn till planet som innehåller alla vektorer (x, y, z) ∈ R3 som tillfreds-
ställer ekvationen. Om vi skär detta plan med vårt euklidiska plan får vi en linje
i det euklidiska planet som motsvarar till den euklidiska motsvarigheten av den
linje som vi övervägde.

Det finns bara en typ av vektor som inte motsvaras av en Euklidisk linje. Om
vi överväger vektorn (0, 0, c) då c 6= 0, så är det ortogonala vektorrummet xy-
planet genom origo. Detta plan skär inte vårt Euklidiska plan. Men vi kan se att
alla punkter i oändligheten är ortogonala till denna vektor. (Eftersom 0 · x + 0 ·
y+ c · 0 = 0). Vi kallar denna linje för linjen i oändligheten. Denna linje är incident
med alla punkter i oändligheten.

I och med detta så har vi nu skapat en projektiv version av det Euklidiska planet.
Denna version kallar vi för reella projektiva planet och betecknar som RP2. [6][1]

1.7 Homogena polynom

Vi vill bilda en liten inblick i vad homogena polynom är och hur de kan användas
inom projektiv geometri och varför de är användbara inom projektiv geometri.

Vi kan inte inom något projektivt rum hitta icketriviala polynomfunktioner, då vi
inte har unika koordinatrepresentationer i ett projektivt rum.

Exempel 1.7.1. Om vi väljer ett polynom x3 − y2 och tittar på punkten (1, 1) ∈ RP2.
Vi vet att denna punkt är densamma som dess skalär-multipel (2, 2) ∈ RP2 men vi ser
tydligt att dessa inte är desamma i vårt polynom 13 − 12 6= 23 − 22. Vi ser även tydligt
här att (1, 1) är ett nollställe till vårt polynom men (2, 2) är inte det.

Av den anledningen så kan vi inte definiera en projektiv varietet som den delade
nollmängden av en samling polynomfunktioner på Pn. (Vi kommer titta närma-
re på vad en projektiv varietet är senare, med det sagt så kan vi ändå bilda en
grundläggande förståelse för vad en projektiv varietet är genom att säga kort att
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en projektiv varietet är: en delmängd av ett projektivt rum, denna delmängd be-
står av nollstället för en familj av homogena polynom).

Men vi kan lösa detta problem genom att istället titta på en viss typ av polynom-
funktioner på en godtycklig kropp Kn+1. Nämligen de homogena polynomen.
Ett polynom F ∈ K[x0, . . . , xn] är ett homogent polynom om alla dess termer är
av samma grad. Om vi tittar på vardera term i ett polynom T.ex. x2 + y + zyx så
ser i att varje term representeras av ett monom, det är dessa monom som måste
vara av samma grad för att ett polynom ska vara homogent. Detta kan vi enkelt
göra genom att introducera en till variabel i det polynomet som vi nyss tittade
på: x2x0 + yx2

0 + zxy vi ser här att varje monom är av grad tre vilket gör att vårt
polynom nu är homogent.

Anledningen att homogena polynom kan användas för att lösa vårt problem är
att nollmängden för homogena polynom i ett projektivt rum är väldefinierad. För
att tydliggöra detta kan vi titta på ett polynom F ∈ K[x0, . . . , xn] och om det är
homogent av grad d så är

F(λx0, . . . , λxn) = λdF(x0, . . . , xn).

Nu kan vi se att om en punkt (x0, . . . , xn) ∈ Kn+1 ligger i nollmängden för F, så
måste varje punkt (λx0, . . . , λxn) också ligga i nollmängden för F. Alltså även om
homogena polynom av n + 1 variabler inte definierar någon funktion på Pn, så
kan vi tala ändå använda oss av dess nollmängd i Pn på ett meningsfullt sätt.

Teorem 1.7.1. Låt F ∈ K[x1, . . . , xn+1] vara ett homogent polynom. om en punkt p ∈
KPn representeras av en homogen koordinat x och F(x) = 0 så är även F(λx) = 0 där
λ ∈ K. Utöver detta gäller även att

V(F) = {p ∈ KPn : F(p) = 0}

är en väldefinierad delmängd till KPn.

[2]

1.8 Projektiva transformationer

En transformation inom geometri är ett fundamentalt koncept som man antingen
kan se som att man tar ett objekt och representerar det i ett nytt koordinatsystem.
Eller så kan man se det som att man tar ett objekt och flyttar och/eller deformerar
det. Oavsett hur man ser på transformationer så är det som är viktigt att poäng-
tera att en transformation lämnar vissa egenskaper hos objekten oförändrade.

Teorem 1.8.1. Överväg ett rum O då är en transformation en bijektiv avbildning T :
O→ O.

Vi vill skapa en gruppstruktur för våra transformationer för att enkelt kunna an-
vända dem. För att skapa en gruppstruktur bör vi definiera hur en samling av
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transformationer kan vara stängd under resonabla operationer. Vi väljer att tolka
applikationen av två transformationer som att först applicera den ena och sedan
applicera den andra.

Definition 1.8.1. Då två transformationer T1, T2 appliceras på ett givet objekt o ∈ O,
ser vi detta som att först applicera den ena och sedan den andra transformationen: (T1 ◦
T2)(o) = T2(T1(o)).

Vi bör även definiera identiteten IdT. Vi definierar denna som transformationen
som avbildar alla element på sig själv.

Definition 1.8.2. IdT : O→ O avbildar alla element i O på sig själv.

Eftersom transformationer antas vara bijektiva avbildningar i rummet så kan vi
för en godtycklig transformation T även se dess invers T−1 som en transforma-
tion. Detta är en bra ide då vi ser att om vi gör en transformation och sedan gör
dess motsatts så får vi att alla element avbildas på sin ursprungsplats.

Definition 1.8.3. (T ◦ T−1)(o) = T−1(T(o)) = IdT(o)

Det krävs även att transformationerna är associativa under vår operation. Vi vill
alltså visa att (T3 ◦ T2) ◦ T1 = T3 ◦ (T2 ◦ T1). För att visa detta kan vi utgå från
definition 1.8.1.

(T3 ◦ T2) ◦ T1 = T2(T3) ◦ T1 = T1(T2(T3)) = (T2 ◦ T1)(T3) = T3 ◦ (T2 ◦ T1)

Alltså har vi en gruppstruktur med dessa definitioner.

En generell projektiv transformation på RP2 ges av en inverterbar reell 3 × 3-
matris. Då man kan transformera en given homogen koordinat genom att man
tar sin givna homogena koordinat och multiplicerar den med en inverterbar 3× 3
matris

M =

a b c
d e f
g h i

 .

En sådan transformation skickar en homogen koordinat

x
y
z

 på en ny koordinat

ax + by + cz
dx + ey + f z
gx + hy + iz

.

En motsvarande generell projektiv transformation i ett godtyckligt projektivt rum
KPn beskrivs på samma sätt av en inverterbar ((n+ 1)× (n+ 1))-matris. Vi kom-
mer att gå in lite mer på detta senare i det här avsnittet.
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Exempel 1.8.1. Om vi valde att göra en transformation på vårt projektiva plan som vi
skapade tidigare skulle de transformationerna alltså anta formen

M =

a b c
d e f
0 0 1

 .

Då vi vill bevara vår z-koordinat i ett i det fallet. Vi ser att detta blir korrekta trans-
formationer om vi tar en godtycklig vektor i det euklidiska planet (x, y) denna kan vi i

homogena koordinater se som

x
y
1

 om vi nu multiplicerar denna med vår matrisM får

vi en annan koordinat som ligger i det euklidiska planet.a b c
d e f
0 0 1

 ·
x

y
1

 =

ax + by + c
dx + ey + f

1

 .

Detta kan i sin tur tolkas som en godtycklig affin transformation i det euklidiska planet.

För att undersöka djupare hur egenskaperna för dessa generella projektiva trans-
formationer fungerar, kan vi börja med att uppmärksamma följande. Eftersom
att produkten avM och ett element i ekvivalensklassen [p] då p ∈ R3\ {(0, 0, 0)}
ger oss samma ekvivalensklass [M · p] kan vi dra slutsatsen attM på dessa ek-
vivalensklasser är väldefinierade. Detta kan vi tolka som att M agerar på vårt
rum (av ekvivalensklasser) PR. Alltså kan vi använda oss av multiplikation med

M på ekvivalensklasser
R3\ {(0, 0, 0)}

R\ {0} på ett meningsfullt sätt. Då kan vi för en

projektiv punkt i [p] ∈ PR hävda attM· [p] är den projektiva punkten [M· p].

Eftersom att när vi pratar om projektiv geometri så bestäms inmatningsvektorn
och utgångsvektorn till vår matrismultiplikation endast upp till multiplikation
med en icke-noll-skalär. Detta innebär att matriserna M och λM representerar
samma projektiva transformation.

En fundamental egenskap hos projektiva transformationer ges av följande teorem

Teorem 1.8.2. En projektiv transformation avbildar kollinjära punkter på kollinjära punk-
ter.

Bevis. Låt [a], [b], [c] ∈ PR vara tre kollinjära punkter representerade av de homo-
gena koordinaterna a,b,c. Då finns en linje [l] ∈ LR där 〈l, a〉 = 〈l, b〉 = 〈l, c〉 = 0.
Vi antar att alla homogena koordinater representeras av kolonnvektorer. Vi måste
då visa att punkterna som representeras av a′ = M · a, b′ = M · b, c′ = M · c,
också är kollinjära. För att göra detta måste vi simpelt nog ta linjen [l′] som repre-
senteras av l′ := (M−1)T l. Vi ser då〈

l′, a′
〉
= (l′)T a′ = ((M−1)T l)TM· a = lT ((M−1)T )TM· a = lT a = 〈l, a〉 = 0
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På samma sätt kan vi visa det samma för b och c. Alltså linjen som representeras
av l′ är incident till alla tre punkter som representeras av a′, b′ och c′ samtidigt,
vilket betyder att de är kollinjära.

Teorem 1.8.3. Om φ : PR → PR är vilken som helst bijektiv avbildning som beva-
rar kollineariteten hos punkter, då kan φ uttryckas som en multiplikation med en 3× 3
matris.

Beviset för teorem 1.8.3 kommer ej att tas upp. Trots detta bör det noteras att detta
teorem är ett väldigt viktigt teorem som har stor betydelse för projektiva trans-
formationer. För den som är intresserad av ett bevis finns det att läsa i Perspectives
on Projective Geometry av Jürgen Richter-Gebert. Teoremet visar att alla bijektiva av-
bildningar φ : PR → PR kan uttryckas som en 3× 3-matris vilket innebär att det
inte finns någon annan transformation än just de transformationer som vi kollar
på. Alltså alla transformationer inkluderas av vårt sätt att uttrycka transforma-
tioner.

Teorem 1.8.4. Låt [a], [b], [c], [d] ∈ PR vara fyra punkter där inte fler än två punkter
är kollinjära och låt [a′], [b′], [c′], [d′] ∈ PR vara fyra andra punkter där inte fler än
två punkter är kollinjära. Då existerar det en 3 × 3 matris M sådan att [M · a] =
[a′], [M· b] = [b′], [M· c] = [c′] och [M· d] = [d′].

Bevis. Vi antar att a, b, c, d, a′, b′, c′, d′ ∈ R3 är representanter för dess motsvarande
ekvivalensklasser. Vi börjar då med att bevisa teoremet för specialfallet då a =
(1, 0, 0), b = (0, 1, 0), c = (0, 0, 1), och d = (1, 1, 1). Eftersom kolonnerna av en
matris är bilden av enhetsvektorn, så måste matrisen ha formen (λ · a′, µ · b′, τ ·
c′). alltså så måste bilden av a vara en multipel av vektorn a’ (samma gäller för
bilden av b,c,d.) Alltså, bilden av d är λ · a′ + µ · b′ + τ · c′. Detta måste då vara
en multipel av d’. Vi behöver bara justera λ, µ, τ så att de stämmer. För att göra
detta behöver vi lösa linjära ekvationssystemet | | |

a′ b′ c′

| | |

 ·
λ

µ

τ

 =

 |d′
|

 .

Om vi antar att detta system inte är degenerativt så går systemet att lösa så länge
a′, b′, c′ inte är kollinjära vilket vi antar att de inte är. Våra antagande ger oss även
att våra parametrar (λ, µ, τ) inte är noll. Detta bevisar teoremet för just det spe-
cialfallet. För att bevisa att det gäller generellt använder vi ovanstående faktum
för att hitta en transformation T1 som avbildar (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1)
till a,b,c,d och sedan hitta en transformation T2 som avbildar (1, 0, 0), (0, 1, 0),
(0, 0, 1), (1, 1, 1) till a′, b′, c′, d′. Då är den önskade transformationen T2 · T−1

1 .

Vi noterade tidigare att transformationen som uppstår då man transformerar med
en matrisM är samma sak som att transformera med en matris λM. Detta inne-
bär att vi kan anta att gruppen av alla våra transformationer tillsammans bildar
en delgrupp till matrisgruppen GLn+1 där endast matrisernaM återstår dvs där
vi tar kvoten så att alla matriser λM försvinner. Vi kan göra detta genom att ta
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kvoten av GLn+1(K) och identitetsmatrisen med dess icke-noll skalärmultiplar.
GLn+1(K)

λId
. Detta resulterar i att vi har kvar en grupp där vi har alla matriser ur

gruppen GLn+1 förutom de som är skalära multiplar av varandra. Denna grupp
brukar kallas för PGLn+1(K) som då är den projektiva linjära gruppen över en
godtycklig kropp K.

Definition 1.8.4. En generell projektiv transformation i ett godtyckligt projektivt rum
KPn kan tolkas som en multiplikation med en matrisM ∈ PGLn+1(K).

[6][2]

1.9 Reella projektiva linjen

Lemma 1.9.1. Låt [p] och [q] vara två distinkta punkter i PR. Mängden av alla punkter
på linjen genom dessa punkter ges av

{[λ · p + µ · q] | λ, µ ∈ R : λ, µ 6= 0}

I uttrycket λ · p + µ · q kan man se (λ, µ) som homogena koordinater på den en-
dimensionella linjen som spänns upp av p och q.

Bevis. Vi vill visa att om vi låter r vara en punkt så att r = λ · p + µ · q så ligger
denna punkt på linjen som går genom [p] och [q] om λ, µ ∈ R. Detta kan vi visa
genom att visa att 〈λ · p + µ · q, p× q〉 = 0 detta ser vi då
〈λ · p + µ · q, p× q〉 = 〈λ · p, p× q〉+ 〈µ · q, p× q〉
= λ 〈p, p× q〉+ µ 〈q, p× q〉
= λ · 0 + µ · 0
= 0
Detta innebär att det måste finnas en linje l ∈ R3 så att

〈l, p〉 = 〈l, q〉 = 〈l, r〉 = 0.

En reell (Euklidisk) linje är ett endimensionellt objekt som kan ses som isomorf
med de reella talen R. Varje punkt på linjen kan unikt motsvara extakt ett reellt
tal. I en projektiv version av en sådan tallinje lägger vi till en punkt i oändlighe-
ten på linjen. Om vi ökar en parameter, når vi i dess gränsvärde till denna punkt
i oändligheten. Algebraiskt kan vi skapa en modell av detta med homogena ko-
ordinater. En ändlig punkt med parametern λ på linjen representeras av (λ, 1)
(eller en icke-nollmultipel av den vektorn). Den unika punkten i oändligheten
motsvarar till vektorn (1, 0) (eller en icke-nollmultipel av den vektorn). Formellt

kan vi beskriva detta rum som
R2 − {(0, 0)}

R− {0} . Om vi tänker oss att vi är på ett re-

ellt talplan med x och y koordinater, så kan vi nu se att vår linje som vi hade från
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början motsvarar linjen i y = 1. Vi kan även se att varje tvådimensionell vektor i
vårt talplan motsvarar ett endimensionellt delrum av R2. För ändliga punkter ger
skärningen mellan detta delrum och linjen den motsvarande punkten på linjen.
Den oändliga punkten representeras av en godtycklig vektor på x-axeln. Topolo-
giskt så har en projektiv linje formen av en cirkel, en slags endimensionell väg
där vi kommer tillbaka till vår startpunkt om vi färdas långt nog åt något håll.
Detta rum kallas för den reella projektiva linjen, RP1. I RP2 kan vi tänka oss att
varje linje är en isomorf kopia av RP1.

Då vi genomför transformationer på RP1 så begränsar vi 3× 3-matrisen som vi
tidigare multiplicerade med så att den håller sig inom vår linje. Detta kan vi göra
genom att ändra matrisen så att vi tar vår vektor (x, 1) och tänker den i RP2 som
vektorn (x, 1, 1). För att ändå hålla oss på vår linje y kan vi begränsa matrisenM
sådan att den ser ut på följande sätt.

M =

a b 0
c d 0
0 0 1

 .

Om vi studerar matrisen ovan tillsammans med vår vektor i RP2 ser vi att detta
är samma sak som att ta vår vektor (x, y) i RP1 och multiplicera den med en 2× 2
matris: (

x
1

)
7−→

(
a b
c d

)
·
(

x
1

)
.

Om vi nu tittar på våra punkter (λ, 1) som representeras av den reella parametern
λ, så innebär multiplikationen med vår matris följande operation på parametern
λ:

λ 7−→ a · λ + b
c · λ + d

.

En punkt hamnar i oändligheten då nämnaren i ovanstående förhållande försvin-
ner. Vi kan nu utifrån de teorem och definitionerna som vi gjorde i avsnittet om
transformationer studera egenskaperna hos transformationer på RP1.

Teorem 1.9.1. Låt [a], [b], [c] ∈ RP1 vara tre punkter där inga par av punkter sam-
manfaller, och låt [a′], [b′], [c′] ∈ RP1 vara tre andra punkter där inga par av punkter
sammanfaller. Då finns det en 2 × 2-matris M sådan att [M · a] = [a′], [M · b] =
[b′], [M· c] = [c′]

Detta innebär att tre punkter och dess bilder bestämmer en unik projektiv trans-
formation på RP1. Projektiva transformationerna uppstår på ett naturligt sätt om
vi representerar punkter på linjen med avseende på två olika mängder av refe-
rensvektorer, som följande lemma visar.

Lemma 1.9.2. Låt l vara linjen som spänns upp av två punkter [p] och [q] i RP2. Låt
[a] och [b] vara två andra distinkta punkter på l. Vektorn λp + µq (som representerar en
punkt på l), kan också skrivas som αa + βb för specifika α, β. Parametrarna (α, β) kan
uttryckas i termer av (λ, µ) genom linjär transformation som endast beror av a, b, p, q.
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Bevis. Teorem 1.9.1 garanterar att punkten som representeras av λp + µq kan ut-
tryckas på formen αa + βb. Eftersom att p ligger i spannet av a och b, så kan det
skrivas som p = αpa+ βpb. På samma sätt kan q skrivas som q = αqa+ βqb. Alltså
kan uttrycket λp + µq skrivas som λ(αpa + βpb) + µ(αqa + βqb). Detta ger oss

αa + βb = (αpλ + αqµ)a + (βpλ + βqµ)b.

Eftersom a och b är linjärt oberoende kan vi nu se att(
α

β

)
=

(
αp αq

βp βq

)
·
(

λ

µ

)

Figur (5): Projektion, reella projektiva linjer.

Vi vill nu försöka beskriva hur perspektivet från en linje till en annan medför
projektiva avbildningar på linjens koordinater. För att göra detta kan vi låta l och
l′ vara två linjer och låta o vara en projektionspunkt som inte är incident med
någon av dem. Vi antar även att [a] och [b] är punkter på l och att motsvarande
projicerade bilderna i en projektion genom o från l till l′. Detta illustreras i figur
5.

Lemma 1.9.3. Det finns ett tal τ ∈ R sådant att bilden av en punkt αa + βb under
projektionen är α′a′ + β′b′, då (α′, β′) = (ατ, β).

Bevis. Vi kan med hjälp av punkten o i figur 5 visa att linjen (αa + βb)× (α′a′ +
β′b′) är incident med just denna punkt o. Det enda vi behöver göra är att visa att
skalärprodukten av o och linjen är noll. Alltså kan vi utgå ifrån detta och ta oss
vidare på följande sätt:
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0 = 〈(αa + βb)× (α′a′ + β′b′), o〉
= 〈(αa× α′a′) + (βb× β′b′) + (αa× β′b′) + (βb× α′a′), o〉 .
= αα′ 〈(a× a′), o〉+ ββ′ 〈(b× b′), o〉+ αβ′ 〈(a× b′), o〉+ βα′ 〈(b× a′), o〉
= αβ′ 〈(a× b′), o〉+ βα′ 〈(b× a′), o〉 .
De första två stegen är bara utveckling av kryssprodukten, det tredje steget stäm-
mer i och med att o ligger på både a× a′ och b× b′. Det faktum att den sista raden
är noll ger oss:

α

β
·
(
−〈(a× b′), o〉
〈(b× a′), o〉

)
=

α′

β′
.

Alltså om vi sätter τ =

(
−〈(a× b′), o〉
〈(b× a′), o〉

)
så har vi det tal τ som vi önskade.

[6][2]

1.10 Korskvot

En korskvot kan tilldelas till fyra ordnade punkter på en linje. Vi kan börja med att
undersöka korskvoten för fyra punkter på RP1 senare kan vi gå vidare till andra
exempel.

För bekvämlighetens skull väljer vi att förenkla sättet vi uttrycker oss. Om vi har

två tvådimensionella vektorer a =

(
a1

a2

)
och b =

(
b1

b2

)
så väljer vi att beteckna

determinanten av 2× 2 matrisen som dessa bildar ihop som [a, b],

[a, b] := det

(
a1 b1

a2 b2

)
.

På samma sätt kan vi senare att använda beteckningen

[a, b, c] :=

a1 b1 c1

a2 b2 c2

a3 b3 c3


för tredimensionella vektorer a, b, c.

Definition 1.10.1. Låt a, b, c, d vara fyra icke-noll vektorer i R2. Vi definierar då korskvo-
ten (a, b, c, d) på följande sätt.

(a, b; c, d) :=
[a, c][b, d]
[a, d][b, c]

Det vi nu vill visa är att värdet för en sådan korskvot inte ändras under olika
transformationer.
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Lemma 1.10.1. För vilka som helst reella icke-noll parametrar λa, λb, λc, λd ∈ R har vi

(a, b; c, d) = (λaa, λbb; λcc, λdd).

Bevis. Eftersom [p, q] representerar en determinant med kolonnerna p och q, har
vi [λp p, λqq] = λpλq[p, q]. om vi applicerar detta på definitionen för korskvot får
vi

[λaa, λcc][λbb, λdd]
[λaa, λdd][λbb, λcc]

=
λaλbλcλd[a, c][b, d]
λaλbλcλd[a, d][b, c]

=
[a, c][b, d]
[a, d][b, c]

Vi kan förkorta alla λ eftersom ingen av dem kan vara noll.

Detta lemma bevisar att man kan tala om korskvoten

([a], [b]; [c], [d])

för fyra punkter i RP1, eftersom att valet av representanter är irrelevant för värdet
av korskvoten. Det följande lemmat kommer att visa att en korskvot inte föränd-
ras under projektiv transformation.

Lemma 1.10.2. LåtM vara en 2× 2 matris med en determinant som inte är noll och låt
sedan a, b, c, d vara fyra vektorer i R2. Då har vi

(a, b; c, d) = (M· a,M· b;M· c,M· d).

Bevis. om vi har [M· p,M· q] = det(M) · [p, q], ger detta oss

[M· a,M· c][M· b,M· d]
[M· a,M· d][M· b,M· c] =

det(M)2[a, b][b, d]
det(M)2[a, d][b, c]

=
[a, b][b, d]
[a, d][b, c]

DåM är inverterbar kan man förkorta på detta sätt vilket gör att detta stämmer
med våra antaganden i lemmat 1.10.2.

Om vi nu tittar på lemma 1.10.1 och 1.10.2 tillsammans ser vi att en korskvot är
oberoende av vektorerna som representerar punkterna samt att den inte föränd-
ras under projektiv transformation. Därför kan vi nu börja använda korskvoten
på intressanta sätt. Vi kan räkna ut korskvoten för fyra punkter på en linje λp+µq
i RP2 genom att använda parametrarna (λ, µ) som endimensionella homogena
koordinater. [6][1]

1.11 Komplexa projektiva linjen

För att bilda en uppfattning om hur den komplexa projektiva linjen (CP1) ser ut
och fungerar så väljer vi att utgå ifrån hur vi konstruerade den reella projektiva
linjen (RP1). Vi valde då att ta det endimensionella rummet R och se det som en
euklidisk linje och sedan lägga till en punkt i oändligheten, topologiskt fick vi på
detta sätt en cirkel. Det bästa sättet för oss att uttrycka elementen på den reella
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projektiva linjen algebraiskt var att introducera homogena koordinater. För att
göra det på ett effektivt sätt så valde vi att associera varje tal x ∈ R med vektorn
(x, 1) och identifierade multiplikationer med icke-nollskalärer. Vi identifierade
även vektorn (1, 0) (och alla dess icke-nollmultiplar) med punkten i oändlighe-
ten. I slutändan kom vi fram till rummet

RP1 =
R2 − {(0, 0)}

R− {0} .

Eftersom att det blev så bra när vi gjorde detta med RP1 så väljer vi att göra exakt
samma sak för de komplexa talen för att konstruera CP1

Vi väljer därför att associera varje tal z ∈ C med vektorn (z, 1) och identifiera
multiplikation med icke-nollskalärer. Genom detta associerar vi alla vektorer på
formen (a, b); b 6= 0 med ett element i C. Det som kvarstår då är vektorn (1, 0) och
alla dess icke-nollmultiplar. Vi låter dessa unikt representera vår punkt i oändlig-
heten. Detta ger oss att rummet CP1 definieras av

CP1 =
C2 − {(0, 0)}

C− {0} .

Detta rum är isomorft till alla komplexa tal med en punkt i oändligheten. Vi kom-
mer därför att identifiera CP1 frekvent med rummet Ĉ := C∪ {∞} . Vi använder
samma standardregler för operationer med oändlighet i de komplexa talen som
vi gör för de reella talen dvs:

1
∞

= 0;
1
0
= ∞; 1 + ∞ = ∞; ∞ + ∞ = ∞.

Komplexa projektiva linjen är ett ganska speciellt rum speciellt då man försöker
visualisera det eller klura på vilken dimension rummet är. Många gånger väljer
man att visualisera komplexa tal som tvådimensionella då det är lätt att göra den
tankegången mer logiskt när man utgår från de reella talen. På samma sätt så kan
man tänka sig att komplexa projektiva linjen är tvådimensionell från de reella talens
perspektiv, då det krävs två reella parametrar för att beskriva objekten i C. Därför
kan man säga att CP1 är reellt-tvådimensionell, eftersom det bara skiljer sig från
C med en punkt. Men samtidigt så från de komplexa talens perspektiv så är C

endimensionell, då C bara innehåller en komplex parameter. Om man då tänker
på det faktum att R är den reella tallinjen så kan man tänka sig att C är den
komplexa tallinjen. Alltså skulle C vara komplext-endimensionell, vilket skulle
göra att CP1 också är endimensionell från de komplexa talens perspektiv. Detta
är anledningen till att vi kallar rummet CP1 för den komplexa projektiva linjen.

Ett viktigt problem att identifiera i detta kontext är att identifiera vektorer som
endast skiljer sig åt med en icke-nollskalär i den här kontexten innefattar multipli-
kation med komplexa tal. Detta innebär att vektorerna (1, 2), (3i, 6i), (2+ i, 4+ 2i)
alla representerar samma punkt.

Nu när vi vet lite mer om hur CP1 fungerar och ser ut kan vi börja undersöka hur
transformationer går till på CP1 och hur de skiljer sig eller liknar transformatio-
ner på RP1.
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Eftersom vi ser CP1 om komplext endimensionell kan vi anta att vi, med sam-
ma argument som när vi undersökte transformationer i RP1, bör uttrycka trans-
formationer med multiplikation med en 2× 2-matris. Om vektorn (z1, z2) ∈ C2

representerar en punkt i CP1 med homogena koordinater, så kan en projektiv
transformation uttryckas som T : CP1 → CP1, eller för att förtydliga vad det
innebär (

z1

z2

)
7−→

(
a b
c d

)
·
(

z1

z2

)
.

Som vanligt så måste matrisen vara icke-degenererad. Alla element i matrisen
och i vektorn kan vara komplexa. Matriser som bara skiljer sig med multiplika-
tion med en skalär representerar samma projektiva transformation. Precis som för
alla projektiva transformationer så bevaras korskvoten under projektiva transfor-
mationer i CP1. Detta leder oss till ett väldigt centralt teorem nämligen:

Teorem 1.11.1. Låt T vara en projektiv transformation av CP1. Låt A, B, C, D vara fyra
punkter på en cirkel eller en linje. Då kommer bilderna T(A), T(B), T(C), T(D) också
att vara på en cirkel eller en linje.

Bevis. Det faktum att A, B, C, D är på en cirkel eller en linje som karaktäriseras
av (A, B; C, D) ∈ R ∪ {∞} gör att vi direkt kan bevisa att teoremet stämmer då
korskvoten efter projektiva transformationen återigen ligger i R∪ {∞}

Vi kan se linjer som väldigt stora cirklar, antingen som cirklar med en oändlig ra-
die eller som cirklar med en punkt som skär punkten i oändligheten. Med detta
sagt kan vi simplifiera ovanstående teorem genom att bara säga: En cirkel avbil-
das med en projektiv transformation T : CP1 → CP1 till en cirkel.

Vi vill även titta på hur vinklar beter sig under projektiv transformation på CP1.
Vi tittar på en orienterad cirkel C1 där punkterna P1, Q1, P2 ligger på cirkeln, och
menar att orienteringen för cirkeln är då man går från P1 genom Q1 till P2. Vi
väljer att beteckna denna cirkel som©(P1, Q1, P2). På samma sätt kan vi låta en
cirkel C2 betecknas som©(P1, Q2, P2). Nu när vi ställt upp det på detta sätt kan
vi enkelt ta reda på skärningsvinkeln genom att räkna ut korskvoten.

Teorem 1.11.2. Med hjälp av ovanstående notationer, låt reiψ = (Q1, Q2; P1, P2) vara
korskvoten av de fyra punkterna. Då är ψ skärningsvinkeln av de orienterade cirklarna.

Vi kommer inte att bevisa teorem 1.11.2 i denna text, men däremot är det intres-
sant att titta på vilken effekt detta har på våra projektiva transformationer i CP1.
Eftersom att korskvot bevaras under projektiv transformation och vår skärnings-
vinkel för orienterade cirklar kan räknas ut från korskvoten, ser vi att vinklar
mellan orienterade cirklar bevaras under projektiva transformationer på CP1.

För att komma till poängen med varför all denna informationen är relevant kan
vi observera följande rationella avbildning.

z 7−→
(

z
1

)
7−→

(
a b
c d

)
·
(

z
1

)
=

(
az + b
cz + d

)
7−→ az + b

cz + d
.
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Vi bör i den slutgiltiga avbildningen observera några fall när ∞ är inblandat. Vi
bör notera att ∞ avbildas på a/c samt att om nämnaren försvinner så bör resul-
tatet ses som oändligt. En sådan här rationell avbildning Ĉ → Ĉ kallas för en
Möbiustransformation. I denna mening kan vi säga att projektiva transformationer
inom CP1 är samma sak som möbiustransformationer, eller åt andra hållet, att en
projektiv transformation är en generalisering av möbiustransformationer. [6][2]

2 Algebraisk geometri

Algebraisk geometri är ett förhållandevis stort område inom matematik som till
stor del består av studier kring geometriska objekt som kallas algebraiska varieteter.
En algebraisk varietet kan, utan att vara för teknisk, definieras lokalt som nollstäl-
lena till något polynom. Den vanligaste formen av varieteter är i formen av plan-
kurvor, detta innefattar men begränsas inte till olika kägelsnitt, linjer, tredjegrads-
och fjärdegradskurvor. Det finns även mer abstrakta algebraiska varieteter. Som
sagt detta är ett förhållandevis stort område inom matematiken vilket gör att vi
måste ge en väldigt hastig inblick i vad detta område innefattar om vi vill få ut
något vettigt ur det här kapitlet. Tanken i detta arbete var att studera just den
projektiva delen av algebraisk geometri, detta är algebraisk geometri i KPn. Men
självfallet kan inte detta göras utan att också diskutera algebraisk geometri till
viss mån, inte heller utan att diskutera den affina geometrin som är algebraisk
geometri på Kn. Projektiv geometri har varit till stor betydelse för den algebra-
iska geometrin då vi med hjälp av projektiva idéer kan bevisa nya teorem som
inte går annars, ett exempel på ett sånt teorem är Bézouts teorem som vi kommer
att bevisa senare. Eftersom vi ändå vill hålla oss så mycket som möjligt till pro-
jektiv geometri så kommer vi inte att titta något särskilt på affina varieteter som
är den enklaste formen av varieteter. Istället kommer vi att göra ett litet hopp in i
projektiva varieteter. [2]

2.1 Projektiva varieteter

Definition 2.1.1. En projektiv algebraisk varietet är den delade nollmängden av en god-
tycklig uppsättning av homogena polynom i n + 1 variabler i ett godtyckligt projektivt
rum KPn

V = V({Fi} i ∈ I)

Exempel 2.1.1. Den projektiva varieteten som ges av V = V(x2 + y2 − z2) ⊂ CP2

kallas för en en konisk kurva eller ett kägelsnitt. Denna kan uttryckas som en union av
dess kartor:

V = (V ∩Ux) ∪ (V ∩Uy) ∪ (V ∩Uz)

Det man syftar på här är det faktum att beroende på hur dess kartor definieras så kommer
kurvan att anta olika former, mer exakt olika kägelsnitt. T.ex om kartan Uz definieras av
z 6= 0 så kommer detta kägelsnitt att se ut som en komplex cirkel: Identifierar man Uz
med C2 så definieras kurvan i Uz där x2 + y2 − 1 försvinner. Samma gäller de andra
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kartorna (då x eller y inte är noll), samma varietet definieras då av ekvationer som ser
mer ut som hyperbler. Dessa ekvationer ser ut på följande sätt: 1+ y2− z2 eller x2 + 1−
z2. Observera att ett godtyckligt komplext kägelsnitt alltid kan konstrueras från den här
varieteten.

En projektiv varietet definieras av nollställena till homogena polynom i Pn. Vi
kan skriva en sådan varietet som V(F1, . . . , Fr) som består av homogena polynom
i C[x0, . . . , xn]. Detta kan vi göra då vi i den här texten helt har separerat på affina
varieteter och projektiva varieteter. Vanligtvis tittar man på affina varieteter och
med hjälp av dem definierar man projektiva varieteter men eftersom att vi inte
har berört affina varieteter så väljer vi att inte göra så i den här texten.

Definition 2.1.2. Låt V ⊂ Pn vara en projektiv varietet. Idealet av polynomen i n + 1
variabler som försvinner på V

I(V) = {F ∈ C[x0, . . . , xn] | F(V) = {0}}

kallas för det homogena idealet av den projektiva varieteten V.

Det är enkelt att verifiera att I(V) är ett radikalt ideal, och det följer från Hilberts
bassats att I(V) genereras av ändligt många polynom. Man kan även kolla om
polynomet F ligger i I(V) då skulle alla dess homogena komponenter Fi också
vara i I(V), så generatorerna av I(V) kan antas vara homogena polynom.

Teorem 2.1.1 (Hilberts bassats). Varje algebraisk mängd över en kropp kan beskrivas
som mängden av gemensamma rötter till en ändlig mängd polynomekvationer.

(En algebraisk mängd är mängden av nollställen till en samling av polynom.)

Vi kommer inte att bevisa Hilberts bassats i det här arbetet för att bevara plats.
Trots detta bör vi nämna att den är en viktig sats som har stor betydelse inom al-
gebraisk geometri. Vi kan med hjälp av Hilberts bassats se att de delade nollstäl-
lena av ett ideal av en algebraisk varietet är desamma som algebraiska varieteten
själv.

V(I(V)) = V

Detta innebär att vi kan studera idealen hellre än att studera punktmängder. Det-
ta är en av de fundamentala koncepten i algebraisk geometri och det gör att vi kan
titta på problem med många olika infallsvinklar och dra intressanta slutsatser.

Vi kan även med våra varieteter bevisa en annan sats av Hilbert nämligen Null-
stellensatz. Vår verision av satsen är anpassad efter projektiv geometri.

Teorem 2.1.2 (Hilberts Nullstellenzats). De projektiva delvarieteterna av Pn har en-
till-en korrespondens med de raikala idealen av ringen C[x0, . . . , xn] som ger oss en
mängd av homogena generatorer, med undantaget (x0, . . . , xn) som definierar origot för
rummet Cn + 1.
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Detta gör att vi kan definiera den homogena koordinatringen av en varietet V ⊂ Pn

som ringen
C[x0, . . . , xn]

I(V)

Ändliga unioner av projektiva varieteter i Pn är projektiva varieteter, och god-
tyckliga snitt av projektiva varieteter i Pn är projektiva varieteter. Av denna an-
ledning så bildar de projektiva varieteterna i Pn de slutna mängderna av en topo-
logi, denna topologi kallas för Zariski topologin på Pn. Vilken som hellst projektiv
varietet kan utrustas med delrumstopologin. De slutna mängderna av den här
Zariski topologin på en projektiv varietet är dess projektiva delvarieteter.

Om V är en projektiv varietet så finns det en inducerad delrumstopologi på var-
je affin mängd V ∩Ui som bildar V. Tursamt nog så stämmer denna inducerade
topologi överens med den Zariski topologin på den affina varieteten V ∩Ui. Vi
kommer inte gå något djupare här eftersom vi som tidigare sagt vill försöka und-
vika affin geometri så mycket som möjligt eftersom vi vill skriva om projektiv
geometri, tyvärr måste vi titta lite på affin geometri då dessa är starkt samman-
länkade. Därför bör vi ändå titta lite närmre på hur vi kan behandla affina varie-
teter i våran projektiva värld. [2][5]

2.2 Projektiv inneslutning av affina varieteter

Låt V vara en affin algebraisk varietet i An som är det generella affina rummet. Vi
kan utan några större svårigheter föreställa oss att Pn är den utvidgade versionen
av An. På detta sätt kan vi även visualisera att V är en delmängd av Pn.

Definition 2.2.1. Låt V vara en affin algebraisk varietet, med den förbestämda inneslut-
ningen V ⊆ An ⊆ Pn. Den projektiva inneslutningen av V som uttrycks som V̄
är inneslutningen av V i det projektiva rummet Pn. Denna inneslutning kan räknas ut
antingen inom Zariski topologin på Pn, eller i den euklidiska topologin på Pn. Oavsett
så kommer vi nå samma resultat, och båda korresponderar till den intuitiva idén om en
inneslutning.

Detta kan vi med en illustration visa att det motsvarar väl hur vi tänker på poly-
nom och homogenisering av polynom så som vi beskrev i avsnitt 1.7.

Exempel 2.2.1. Om vi visualiserar parabeln V = V(y− x2) ⊂ A2 ⊂ P2 så är x och
y dess affina koordinater. Som vi vet så när vi vill titta på ett sånt här polynom i det
projektiva scenariot så väljer vi att skriva om polynomet till ett homogent polynom med
homogena koordinaterna x, y, z så att det blir zy− x2. För att exemplifiera hur A2 kan
existera innom Pn tänker vi att A2 är den öppna mängden Uz där z 6= 0.

(Om vi vill visualisera detta kan vi tänka oss hur detta skulle se ut då vi identifierar A2

med planet z = 1.)

Eftersom att vi definierar vårt polynom som zy− x2 i Pn så kan vi se att detta motsvarar
vår original-parabel med en extra punkt i oändligheten [0 : 1 : 0].
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Detta är egentligen repetition eftersom detta bara är samma tankegång som vi för
i avsnittet 1.7 men den här gången förklarar vi det med varieteter.

Det finns väldigt mycket mer att säga om projektiva varieteter speciellt när man
kommer in på kvasi-projektiva varieteter. Dessa skulle kunna hävdas är trapp-
steget innan vi kan börja tänka på algebraiska varieteter som faktiskt definierade
geometriska objekt. En sådan algebraisk varietet bör då vara fri från att behöva
ses som ett objekt som är inneslutet i ett projektivt eller affint rum. Men att nå till
dessa slutsatser är alldeles för långt bort. Istället för att gräva ner oss djupare i
varieteter (även om det hade varit intressant) så kommer vi att titta på ett välkänt
teorem inom algebraisk geometri som beskriver antalet skärningspunkter mellan
två plankurvor. Tanken med att först introducera konceptet projektiv varietet var
att få en slags inblick i hur vi kan tänka oss hur dessa kurvor som även fast att
de ligger i ett affint rum faktiskt även kan hävdas vara inneslutna i ett projektivt
rum. Vi kommer nämligen i kommande avsnittet inte ta mycket hänsyn till att
förklara när vi går mellan dessa. Men då vi nu vet att algebraiska plankurvor kan
ses som varieteter så kan vi enkelt förstå att de är inneslutna i båda. [2][5]

3 Bézouts teorem

Bézouts teorem är ett teorem som beskriver antalet delade punkter mellan två
algebraiska kurvor som inte delar någon komponent. Vi ska i detta avsnitt titta
på Bézouts teorem och försöka titta på vad teoremet säger.

Trots att vi i detta arbete har samlat på oss en del viktiga bitar i pusslet så måste
vi ändå undersöka vidare då Bézouts teorem kräver en ganska god förståelse för
skärningsmultiplicitet (alt. multiplicitet). Detta eftersom olika sätt som olika kurvor
interagerar med varandra kan uppfattas som problematiska eller avvikande om
man inte använder sig av korrekt multiplicitet. T.ex när en linje tangerar en konisk
kurva1 så måste detta räknas som en skärningspunkt med dubbel multiplicitet,
vi måste även ta hänsyn till komplexa skärningspunkter och skärningspunkter i
oändligheten. Därför måste vi ha ett ramverk som är både komplext och projek-
tivt.

Vi kommer nu att gå igenom lite olika lemman för att i slutändan kunna komma
till den punkten då vi kan använda våra lemman för att bevisa Bézouts teorem
utan några större svårigheter. Dessa lemman kommer i största delen vara relate-
rade till skärningsmultiplicitet. Två lemman kommer att presenteras innan vi går
in i djupet på vad skärningsmultiplicitet är och hur det fungerar.

Vi låter R = K[X, Y] vara ringen av polynomen i de två variablerna X, Y med
koefficienter i kroppen K, (X, Y) ∈ K2. Framöver så kommer dessa beteckningar
användas och betyda precis det som vi här har sagt, om inte annat sägs.

1Exakt hur konisk kurva fungerar samt hur kvadratiska formen ser ut går att läsa i Perspectives
on Projective Geometry av Jürgen Richter-Gebert. Det finns mycket att läsa om detta utöver det vi
har kunnat presentera i denna text.
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Vi bör lite hastigt definiera den lokala ringen kring en punkt då detta är något vi
ännu inte berört. Detta kommer vi nämligen att använda i den kommande delen
om skärningsmultiplicitet som är centralt när vi talar om Bézouts teorem.

Definition 3.0.1. En lokal ring är en ring med ett unikt maximalt ideal. Givet en kropp
K och en punkt k ∈ K2, låtOk vara ringen av de rationella funktionerna

u
v

där u, v ∈ R

och v(k) 6= 0. En sådan ring har ett unikt maximalt ideal Mk =
{u

v
∈ Ok | u(k) = 0

}
och kallas för den lokala ringen i k.

Lemma 3.0.1. Låt f , g ∈ R vara icke-noll-polynom av graderna m, n respektive. Låt F
och G vara två plankurvor, som definieras av ekvationerna f (X, Y) = 0 och g(X, Y) = 0.
Om f och g inte har någon gemensam faktor så gäller | F ∩G |≤ dimK R/( f , g) ≤ mn

Bevis. Givet distinkta punkter Pi ∈ K2, (1 ≤ i ≤ t) så finns det polynom hi ∈
R, (1 ≤ i ≤ t) sådana att hi(Pi) 6= 0 och hi(Pj) = 0 för alla i, j där i 6= j. (Om
Pi = (xi, yi) sätter vi hi(X, Y) = ∏xj 6=xi

(X− xj) ·∏yj 6=yi
(Y− yj).)

| F ∩ G |≤ dimK R/( f , g). Om F och G har gemensamma punkter i Pi så kan vi
bilda polynom så som beskrevs ovan, om ∑ cihi = u f + vg där u, v ∈ R så kan vi
istället substituera Pi för att hitta ci = 0. Detta betyder att bilderna hi + ( f , g) av
polynomet hi i R/( f , g) är linjärt oberoende.

Låt Rd vara K-vektorrummet för polynomen p(X, Y) med den totala graden som

är max d. Om d ≥ 0 så har vi s(d) := dimK Rd = 1+ · · ·+ (d+ 1) =
1
2
(d+ 1)(d+

2).

Vi har dimK Rd/( f , g) ≤ mn för alla d.

Om vi nu tittar på följande sekvens av avbildningar:

Rd−m × Rd−n
α−→ Rd

π−→ Rd/( f , g)→ 0,

där α är avbildningen α(u, v) = u f + vg och π är kvotavbildningen, ser vi att
eftersom f och g inte har någon gemensam faktor så består nollrummet av α av
paren (wg,−w f ) där w ∈ Rd−m−n och har därför dimension s(d − m − n) för
d ≥ m + n. Det följer av detta att bilden av α har dimension s(d − m) + s(d −
n)− s(d−m− n). Eftersom π är surjektiv och πα = 0 får vi att dimK Rd/( f , g) ≤
s(d)− s(d−m)− s(d− n) + s(d−m− n) = mn.

Vi har nu dimK R/( f , g) ≤ mn. Alltså om vi kan hitta mer än mn linjärt oberoende
element i R/( f , g) så borde de vara i Rd/( f , g) för ett stort nog d vilket motsäger
det vad vi kommit fram till tidigare.

Lemma 3.0.2. låt K vara en godtycklig kropp, och låt A, B ∈ K[X, Y, Z] vara homo-
gena polynom av graden m, n respektive. Låt f = A(X, Y, 1) och f ′ = A(X, Y, 0) och
definiera g, g′ på samma sätt fast med B. Om f och g inte delar någon gemensam faktor
och samma gäller för f ′ och g′ så är dimK R/( f , g) = mn.
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Bevis. Låt p vara ett polynom, låt sedan p′ vara summan av dess termer av högsta
grad. Om vi fortsätter på beviset för lemma 3.0.1 så vill vi nu visa att dimK R/
( f , g) = mn för något stort d, detta har redan visats i beviset för lemma 3.0.1
om nollrummet av π är bilden av α. Antag π(h) = 0 för något h ∈ Rd då är
h = u f + vg för vissa särskilda u, v ∈ R och vi kan ta u, v av lägst grad. Om u har
en grad som är större än d−m så kommer termerna av högsta grad att ta ut sig
mot varandra u′ f ′ + v′g′ = 0. Eftersom f ′, g′ inte har någon gemensam faktor så
finns det ett w ∈ R så att u′ = wg′ och v′ = −w f ′. Nu kan vi se att h kan skrivas
h = (u−wg) f + (v−w f )g där (u−wg) och (v−w f ) har lägra grad än u och v,
vilket är en motsägelse. Alltså u har som högst grad d−m, och på samma sätt v
har som högst grad d− n, och h ligger i bilden av α.

[4][5]

3.1 Skärningsmultiplicitet

Låt F och G vara två kurvor i något plan, F och G definieras av f (X, Y) = 0
och g(X, Y) = 0 respektive. Låt även P vara en punkt. Vi vill nu definiera skär-
ningsmultiplicitet IP( f , g) av de två kurvorna F och G i punkten P. Multipliciteten
borde vara ett icke negativt heltal, eller så kan multipliciteten vara ∞ om F och G
delar en komponent som går igenom vår punkt P.

För att kunna definiera IP( f , g) vill vi först undersöka de olika operationerna
som vi kan utföra med IP( f , g), dessa bör tolkas som ett gäng regler som vi kan
använda för att räkna med IP( f , g).

IP( f , g) = IP(g, f ), (3.1)
IP( f , g + f h) = IP( f , g), (3.2)

IP( f , gh) = IP( f , g) + IP( f , h), (3.3)
IP( f , g) = 0 om P inte är en delad punkt av F och G, (3.4)
IP( f , g) = 1 om F och G är icke-singulära i P med distinkta tangenter,

(3.5)

IP( f , g) = ∞ om f och g är en gemensam faktor. (3.6)

För att klargöra exakt hur vi kan använda dessa och vad de innebär kan vi ta ett
exempel.

Exempel 3.1.1. Om vi tittar på en linje L och vill se hur många gånger den skär sig själv
så bör vi enligt ovanstående definitioner få IP(L, L) = ∞. L är linjen X + Y = 1 då har
L de homogena koordinaterna X + Y − Z = 0. Vi vet att L delar alla punkter med sig
själv så vi kan välja vilken punkt som helst att räkna multiplicitet på. Vi väljer punkten
(1, 0, 1). IP(X + Y − Z, X + Y − Z) eftersom X + Y − Z är en gemensam faktor så
innebär vår sista regel att IP(X + Y− Z, X + Y− Z) = ∞

Exempel 3.1.2. Om vi har två cirklar X2 + Y2 = 1 och X2 + Y2 = 2 kan vi se relativt
fort att om de har några gemensamma punkter så måste dessa ligga i oändligheten. De
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motsvarande homogena koordinaterna till dessa cirklar är X2 + Y2 − Z2 = 0 och X2 +
Y2 − 2Z2 = 0 och den delade punkten är de två punkterna (±i, 1, 0). Om vi nu låter
P = (i, 1, 0), och undersöker multipliciteten i denna punkt så får vi

IP(X2 + Y2 − Z2, X2 + Y2 − 2Z2) = IP(X2 + Y2 − Z2, Z2) = IP(X2 + Y2, Z2) =
2IP(X2 + Y2, Z) = 2IP(X + iY, Z) + 2IP(X− iY, Z) = 0 + 2 = 2.

Detta innebär att vi måste räkna våra två gemensamma punkter två gånger vardera,
alltså har vi fyra delade punkter som består av de två punkterna (±i, 1, 0) båda räknade
två gånger.

Det är värt att notera att sättet vi har definierat dessa operationer gör att vi alltid
kommer att få något svar. Vi kan använda detta och skapa en algoritm. Vi kan
anta att f och g inte har någon gemensam faktor och att f (P) = g(P) = 0. Om
då P = (x, y) så kan vi betrakta de två polynomen som definieras av f ′(X) :=
f (X, y) och g′(X) = g(X, y). Vi antar även att deg( f ′) ≤ deg(g′). Om f ′ är noll-
polynomet så har f en faktor (Y − y) och IP( f , g) = IP(Y − y, g) + IP( f0, g) där
f = (Y− y) f0.

Eftersom att f och g inte har några gemensamma faktorer så kan inte g′ vara
noll-polynomet, och g′(X) = (X − x)ig2(X) där i ≥ 1 och g2(x) 6= 0. Nu har vi
IP(Y− y, g′) = i. Alltså har vi reducerat att hitta IP( f , g) till att hitta IP( f0, g).

Eftersom f 6= 0 kan vi få fram vårt önskade svar efter ändligt många steg när
f ′ 6= 0. Låt f ′ ha den ledande termen axd, och låt g′ ha den ledande termen bXe.

Om vi nu sätter g0 = g − b
a
(X − x)e−d f så får vi att IP( f , g) = IP( f , g0) och

deg(g′) > deg(g′0). Nu ser vi att graden av f ′ och g′ minskar tills en av dem är
noll, då kan vi dividera f eller g med (Y− y), och efter detta så kan graden av f ′

och g′ vara väldigt stora igen. Men som tur är så kommer IP( f , g) att vara ändliga
och varje gång som f ′ = 0 eller g′ = 0 så får vi alltid som minst ett till bidrag,
detta kan alltså bara hända ett ändligt antal gånger, och algoritmen försvinner då.

Nu när vi har lite inblick i skärningsmultipliciteten kan vi göra en lite mer formell
definition för vad skärningsmultipliciteten faktiskt är.

Låt F och G vara kurvor i planet, låt dessa kurvor ges av f (X, Y) = 0 och g(X, Y) =
0. Låt nu P vara en punkt. låt även ( f , g)P vara idealet OP f +OPg i OP som gene-
reras av f och g.

Definition 3.1.1. IP(F, G) = IP( f , g) = dimKOP/( f , g)P.

Lemma 3.1.1. Om f , g inte har några gemensamma faktorer så är OP = R + ( f , g)P,
alltså elementen i OP har polynom-representanter, och vi har IP( f , g) = dimKOP/
( f , g)P ≤ dimK R/( f , g).

Bevis. Givet ändligt många element av OP så kan vi skriva dem med en gemen-
sam nämnare. Om bilderna av

u1

v
, . . . ,

ut

v
är linjärt oberoende i OP/( f , g)P, då är
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u1, . . . , ut linjärt oberoende i R/( f , g) eftersom
1
v
∈ OP. Detta bevisar IP( f , g) =

dimKOP/( f , g)P ≤ dimK R/( f , g).

Eftersom f , g inte har några gemensamma faktorer får vi dimK R/( f , g) ≤ mn
alltså är dimKOP/( f , g)P ändlig. Om

u1

v
, . . . ,

ut

v
är en bas till OP/( f , g)P så är

u1, . . . , ut också en bas. Eftersom v,
1
v
∈ OP vilket innebär att multiplikation med

v är inverterbar.

Exempel 3.1.3. Låt f (X, Y) = Y och g(X, Y) = Y − X3. Vi har då en kubisk kurva
Y = X3 och en linje Y = 0 dessa bör ha skärningsmultipliciteten 3 i punkten P = (0, 0).
Kvotringen R/( f , g) är ett vektorrum över K, och bilderna av 1, X, X2 bildar basen,
alltså dimK R/( f , g) = 3 och dimKOP/( f , g)P = 3

Vi kan nu tydligt se att dimKOP/( f , g)P har som mest det givna värdet. Vi kom-
mer komma fram till att det har exakt det givna värdet om vi kan visa att IP(F, G)
definierad på det här sättet uppfyller våra regler som vi definierade tidigare.

Lemma 3.1.2. Algoritmen som vi tidigare bestämde ger oss IP( f , g) så som vi har defi-
nierat IP(F, G), de reglerna som vi definierade stämmer också.

Bevis. Om f , g har någon gemensam faktor h ser vi att vi får dimKOP/( f , g)P ≥
dimKOP/(h)P = ∞. Vi ser även att om f , g inte har någon gemensam faktor så är
dimKOP/( f , g)P ≤ dimK R/( f , g) ≤ mn < ∞ om f och g är av graderna m och
n respektive.

För regeln IP( f , gh) = IP( f , g) + IP( f , h) kan vi titta på följande sekvens

0→ OP/( f , h)P
·g−→ OP/( f , gh)P → OP/( f , g)P → 0

Den tredje pilen är kvotavbildningen. Om vi kan visa att denna sekvens stämmer
kan vi se att vår regel också måste stämma. Den ända icketriviala delen av att
visa detta är att visa multiplikationen med g är injektiv. Om vi har zg ∈ ( f , gh)P
för något z ∈ OP, så säger vi zg = u f + vgh där u, v ∈ OP, sedan multiplicerar
vi med nämnarna för att få relationen zg = u f + vgh där z, u, v ∈ R. Vi kan anta
att f och g inte har någon gemensam faktor. Det innebär att g | u och z = (u/
g) f + vh ∈ ( f , h) och vi hade z ∈ ( f , h)P innan vi tog bort nämnarna.

Om f (P) 6= 0 så vet vi att
1
f
∈ OP, vi ser nu att 1 ∈ ( f , g)P och OP/( f , g)P = (0)

samt att IP( f , g) = dimK(0) = 0 precis som vi ville.

De två reglerna IP( f , g) = IP(g, f ) och IP( f , g + f h) = IP( f , g) är naturliga då
idealet ( f , g)P förblir oförändrat.

För att visa att algoritmen gör det som vi vill att den ska göra måste vi bara
bevisa en sista sak, IP(X − x, Y − y) = 1 för P = (x, y). Vi kan välja punkten
P0 = (0, 0) utan risk för att förlora generaliserbarheten. Nu har vi R/(X, Y) ' K
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och OP/(X, Y)P ' K alltså har vi precis som vi ville ha dimKOP/(X, Y)P = 1.
Detta bevisar nu att vår algoritm gör precis det vi vill att den ska göra och att den
fungerar för vår definition av IP( f , g).

Slutligen har vi en sista regel att bevisa nämligen IP( f , g) = 1 om F och G är icke-
singulära i punkten P med distinkta tangenter. Åter igen sätter vi P = (0, 0) utan
att riskera förlust av generaliserbarheten. Om vi nu följer algoritmen och f , g har
icke-proportionerliga linjära delar, så stämmer detta även då man ersätter g med
g− cXd f och efter en ändlig mängd steg kommer vi slutligen nå IP(X, Y) = 1.

Precis som tidigare kan vi återigen låta f , g vara polynom av graderna m, n re-
spektive och antar att f , g inte har någon gemensam faktor. Detta innebär att kur-
vorna F, G definierade av f = 0 och g = 0 respektive bara har ändligt många
punkter gemensamt (som mest mn) enligt tidigare resultat.

Lemma 3.1.3. Vi har ∑
P
IP( f , g) = ∑

P
dimKOP/( f , g)P ≤ dimK R/( f , g) ≤ mn där

summorna sträcker sig över P ∈ F ∩ G

Bevis. Om vi kan visa att den naturliga avbildningen R → ∏POP/( f , g)P som
skickar h ∈ R till elementet med P-koordinaten h+( f , g)P är surjektiv, så kommer
lemmat att följa som en slutsats.

För att visa att vi har surjektivitet så räcker det att visa att för ett godtyckligt P
och ett godtyckligt z ∈ OP finns ett element h ∈ R sådant att det är avbildningen
till elementet (0, . . . , 0, z + ( f , g)P, 0, . . . , 0) där alla koordinaterna är noll men där
P-koordinaten är z + ( f , g)P.

Vi kan börja med att försöka hitta polynom hP som uppfyller hP(P) = 1 och
hP(Q) = 0 när P, Q är distinkta punkter i F ∩ G, precis som i beviset för lem-
ma 3.0.1, om det finns ett naturligt tal N sådant att h N

P ∈ ( f , g)Q då Q 6= P, om vi
då väljer ut en polynomrepresentant p av zh−N

P ∈ OP/( f , g)P vilket vi kan göra
enligt lemma 3.1.1. Sedan sätter vi h = ph N

P . Detta h uppfyller då våra krav.

Nu återstår det att visa att det finns ett sådant N. Det räcker då att visa följande.
Låt p vara ett polynom så att p(Q) = 0, låt N ≥ d := dimKOQ/( f , g)Q, då ser vi
att pN ∈ ( f , g)Q. Vi låter nu Ji := piOQ + ( f , g)Q.

(Ji)i ≥ 0 är nu sekvensen av ideal, denna sekvens minskar men kan ha som mest
d + 1 olika medlemmar, så det finns ett i, 0 ≤ i ≤ d så att Ji = Ji+1. Detta innebär

att pi = pi+1u + v där u ∈ OQ och v ∈ ( f , g)Q. Eftersom att
1

1− pu
∈ OQ följer

det att pi =
v

1− pu
∈ ( f , g)Q, och detta är precis det vi ville åstadkomma.

Slutligen ska vi titta på ett sista lemma som vi skulle kunna kalla slutklämmen
till att bevisa Bézouts teorem.
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Lemma 3.1.4. Antag att K är en algebraiskt sluten kropp. Då är

∑
P

dimKOP/( f , g)P = dimK R/( f , g).

Bevis. Vi vill visa att ( f , g) är det fullständiga nollrummet av kartan π : R →
∏POP/( f , g)P. Vi väljer nu ut ett h i detta nollrum. Om vi nu tittar på L :=
{p ∈ R | ph ∈ ( f , g)} så ser vi att detta är ett ideal i R. Om (x, y) ∈ V(L) så är
P := (x, y) ∈ F ∩ G eftersom att f , g ∈ L. Vi får även att h = u f + vg för vis-
sa u, v ∈ OP eftersom att π(h)P = 0. Om vi nu skriver u, v med en gemensam
nämnare p så är p ∈ L och p(P) 6= 0, vilket är en motsägelse. Alltså V(L) = ∅.
Eftersom att K är algebraiskt sluten kan vi använda oss av Nullstellensatz och nå
slutsatsen att 1 ∈ L dvs. h ∈ ( f , g)

[2][4][5]

3.2 Bézouts teorem

Om vi nu väljer att pussla ihop våra de lemman som presenterats i det här kapit-
let, kommer vi att ha formulerat Bézouts teorem på ett ungefär.

Teorem 3.2.1 (Bézouts teorem). Om K är en algebraiskt sluten kropp, och vi har två al-
gebraiska plankurvor F, G som definieras av ekvationerna f (X, Y) = 0 och g(X, Y) = 0
respektive. Där f , g är icke-noll polynom av grad m och n respektive och där (X, Y) ∈
KP2. Så skär F och G varandra precis m · n gånger då f och g inte delar någon kompo-
nent och vi räknar med korrekt multiplicitet.

Den som har koncentrerat sig på det här avsnittet fram till denna punkt kanske
nu borde inse att vi redan visat detta men för att förtydliga så kan vi även lägga
pusslet och inte bara hävda att pusselbitarna existerar.

Bevis. I lemma 3.1.4 ser vi att om vi befinner oss i en algebraiskt sluten kropp K

så har vi
∑
P

dimKOP/( f , g)P = dimK R/( f , g).

och från lemma 3.1.3 vet vi att

∑
P

IP( f , g) = ∑
P

dimKOP/( f , g)P.

Vi vet även tack vare lemma 3.0.2 att om f och g inte delar någon gemensam
faktor så har vi

dimK R/( f , g) = mn.

Vi kan nu enkelt fastställa att om vi befinner oss i en algebraiskt sluten kropp K

och f och g inte delar någon komponent så gäller

∑
P

IP( f , g) = ∑
P

dimKOP/( f , g)P = dimK R/( f , g) = mn
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[5][4] Det finns många intressanta följder av Bézouts teorem, det finns även gene-
raliseringar till n-dimension. Vi skulle ha kunnat skriva om Bézouts teorem och
alla dess applikationsområden i ett helt till arbete. Vi kommer dock att avhålla
oss från detta. Men vi ska titta närmre på en enkel applikation av Bézouts teorem
nämligen Pascals teorem.

3.3 Applikation av Bézouts teorem

Bézouts teorem förenklar många slutsatser vi kan dra inom algebraisk geometri,
det bidrar även till att bevisa en del nya teorem förlitar sig på Bézouts teorem,
t.ex. Cayley-Bacharach teorem som är viktigt då man studerar kubiska kurvor
i projektiva planet. Detta teorem kan man bevisa med hjälp av Bézouts teorem
men vi kommer inte att göra det här. Istället kan vi bara titta på hur teoremet ser
ut och beundra det.

Teorem 3.3.1 (Cayley-Bacharach teorem). Låt C1, C2 och C3 vara tre kubiska kurvor.
Om C1 och C2 har tre distinkta punkter gemensamt och om C3 går genom åtta av dessa
punkter så går C3 även genom den nionde punkten.

Den som vill läsa om hur detta bevis kan se ut kan läsa detta på Terence Taos
hemsida2 eller i boken Rational Points On Elliptic Curves av Silverman och Tate.

Vi kan även göra det mycket enkelt att bevisa det välkända Pascals teorem.

Teorem 3.3.2 (Pascals teorem). Givet sex godtyckliga punkter som ligger på ett kägel-
snitt, och linjer dragna mellan punkterna så att de bildar ett hexagon. Så möter linjerna
för de tre paren på motsatt sida av hexagonen varandra i tre punkter som är kollinjära.
Linjen genom vilka dessa tre punkter är kollinjära kallas Pascals linje.

Figur (6): Ett exempel på Pascals teorem.

Det går att bevisa Pascals teorem på en rad olika sätt och Pascals teorem förlitar
sig alltså inte på Bézouts teorem. Men det kan ändå vara roligt att titta på det
beviset som utgår ifrån Bézouts teorem.

2https://terrytao.wordpress.com/2011/07/15/pappuss-theorem-and-elliptic-curves/
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Bevis. Antag att f är tredjegradspolynomet som försvinner på de tre linjerna
AE, CD, BF och att g är tredjegradspolynomet som försvinner på de kvarståen-
de tre linjerna CE, BD, FA. Välj en punkt p på kägelsnittet, och välj ett λ så att
tredjegradskurvan h = f + λg försvinner på p. Då är h = 0 en tredjegradskurva
som har sju punkter A, B, C, D, E, F, P gemensamma med kägelsnittet. Men enligt
Bézouts teorem så har en tredjegradskurva och ett kägelsnitt maximalt 3 · 2 = 6
skärningspunkter, så länge de inte har en delad komponent. Så tredjegradskur-
van h = 0 har en delad komponent med kägelsnittet, vilket måste vara kägelsnit-
tet själv, alltså h = 0 måste vara unionen av kägelsnittet och en linje. Eftersom vi
vet att punkterna G, H, K måste ligga på denna linje då de är skärningspunkterna
för linjerna vi utgick ifrån, så kan vi nu hävda att de tillsammans bildar Pascals
linje.

Det finns mycket annat vi kan göra med de slutsatser vi har dragit i det här arbe-
tet, men vi får spara dessa till någon annan gång.
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Jag vill tacka

Jag vill tacka alla de som varit en bidragande del till att denna uppsats på ett näs-
tan mirakulöst sätt har färdigställts. Jag vill börja med att tacka min handledare
Johan Björklund för den tid och möda som han har investerat i att hjälpa mig.
Jag vill även tacka mina medstudenter Daud Nawaz och Joakim Ericson som har
bidragit genom diskussion och stöd. Jag vill slutligen tacka min familj och min
fästmö som har varit emotionella stöttepelare och inspirationskällor.
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