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Tentamen Projectieve Meetkunde

20 juni 2016 1"4.00-L7.00 uur

Opgave 1

L ù Formuleer cle ciuaie stelling van Pappos.

b) We voorzien IF3 van homogene coörclinaten (ø6

A 1. Bepaal het snijpunt van de lijn door (0
door de vergelijking Í6 - t1 : Q.

A 2. Pu..rrretriseer cle snijlijn van de vlakken V : æ() * !t.t : O enW : t1 - 12 : e

Opgave 2

\Me voorzien lF2 van homogene coördinaten (rt) : 11 : n2), In lF2 zijn gegeven cle drie punten
p: (0:pt:pz),e: (qo:A:q2) en r: (rs:11 :0). Bewijs:

g-L p¡e eû r zijn coilineat e p1q2rs I p2qsr1 : e.

Opgave 3

Beschouw de volledige vierhoek ABCD met de diagonaalpunten td1, d2 en d,s:

g ::TE ndõ, d2 ::M nED en d,s ::TD n BC.
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: t2 i æg).

1 :0) en (-1 : 1 : 0 : 0) en het vlak gegeven
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a) Bewijs dat geìdt: (d4,C,E,D): (ú)B,F,A).

k') Bewijs dat {d1, "E} harmonisch worclt gescheiden cloor {C,D}
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Opgave 4

Beschouw lP2 met homogene coördinaten (rs : 11

de vergelijlcin1 æ3 + 4rsr2 - r? + ç7 : O .

r2), Bescho.rw de kegelsnecle C gegeven door

h a) Laat zien clat C niet ontaa¡d is.

4 b) Bepaal cle vergelijking vân de poollijn van (1 : 1 : L) t.o,v. C,

¡ c) Zii A een lijn. Laat zien dat de poollijnen t.o.v. C van de punten op k door één punt gaan,

Opgave 5

ZijV een vectorruimte met basis {eo,e4,e2,%,}, Beschouw de afbeelding f : V xV -+ lyzV
gcdefinieerd door /(u, u) '.: t¡ A u. De elementen in het beeld van / heten reduc'ibel.
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a) Laat zien dat geldt /(f ø¿ ei,fr;e¿) : Ðr.j

i,nbedd;ing voor G(2,4) C P5.

ei\ej, Opmerking: clit levert cle Plücker-
Ti

3?*b) Laat zien dat er niet-reclucibele vectoren in L2V bestaan. (M.a.w.: / is niet surjectief.)

i.À c) Laat in F(V) het viak W zijn gegeven en een punt p I W. Laat zíen clat de afbeelcling/ b' f :W -+ G(2,4) c IF5 gegeven door r -+ pE een projectieve afbeeldingis. De Grassmann-
variëteit wordt hierbij via de Plùcker-inbedding ingebed als kwadriek in lP5.

-gfral Zij m e G(2,4) c IF5 een punt van de Grassma¡rn-variêteit van lijnen in lF3. Deze Grassmann-
variëteit is een gladde kwadriek en derhalve is de poolruimte van m goed. gedefinieerd: het
is een hypervlal< W rlat G(2,4) raakt in m, De doorsnijding W n G(2,4) is daarmee een
ontaa¡de kwaciriek in I4l met top nr: een kegel over een giadde kwadrieh in een deelruime
van dimensie 3. Voor ieder punt van deze lregel geldt dat cle verbindingslijn met de top rn
bevat is in clie lcegel. De punten van deze lregel corresponderen met lijnen in lF3.

1. Beschrijf de lijnen in IF3 waar de punten van de kegel mee corresponderen,

2. Bonusopgave: De kegel bevat vlalcken. Beschrijf deze.
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