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Veordracht d~or Prof.Dr G. H.A .. Groshe·ide ·F. W.zn 

over 

AFBEELDINGEN VAN LIJN.ITJL'EMENTEN ~. VLAKEL:EMENTEN 

in de serie 11Elementaire enderwerpen van hoger standpunt uitlf. 

Onder een "lijnelement 1i in een af:fiene of projectieve ruimte van twee 

of meer dimensies versta~n wij de figuur gevormd door een rechte en 

een daar•p ge leg en punt. Onder een ttvlakelement II in eeh affiene of 
projectieve ruimte van drie of meer dimcnsies verstaan wij de :figuur 

gevormd door een plat vlak en een daarin gelegen punt.,. 

Een verzame ling- van li;jnelementen in het platte vlak heet een nunie van 

·elementen" (Verein) indien zij bestaat 6f uit alle lijnelementeri waar

van het punt met een gegeven punt samenvalt, 6:f uit alle lij~lementen 

waarvan het punt op een gegeven kromme is gelegen en de rechte samenvalt 
mat de raaklijn aan de kromme in het punt. Het probleem een gewone 

dif:ferentiaalvergelijking van de eerste orde in x,y 

F (x, y, p) = 0 P = i 
te integreren komt neer op het opsporen van alle unies waarvan de ele
menten aan de vergelijking F = O voldoen. 

Een transformatie in de drie veranderlijken x, y, p heet een "cont act
transformatie" van het x,y-vlak, als iedere unie 'van lijnelementen in ee,n 
unie wordt rvergevoerd. 

Bij de bestudering der in:f'initesimale crnn't·acttransformaties bedier:rle 

Lie zich van de eerste naar hem genoemde afbeelding 

X = x, Y = y, -Z = P 
van de lijneienenten van het x,y-vlak op de punten der ruinrte. (x, y en 

X,. Y, Z zijn cartesiaanse coordi1ra.ten). De beschouwde transfor~atie 
w:erd hierdoor een infinitesimale punttransformatie in de ruimte. 

De tweede a.f'bee lding van Lie is van hetzel:fde type en iuirtt 
X = x, Y = ½P, Z =· Y - tpx. 

Een· met deze a:fbeelding projectie:f aequivalente werd -vermoedelijk. ,naf
hanke1ijk van Lie- cntwor:peri door Autonne, die er mede bewees, dat het 

integreren van f = 0 identiek is met het op,sporen van de krommen op een . ' ., 

~ker eppervle.k, waarvan alle raaklijnen deel uit maken van een zeker 

i·:~_ .. ;i:ne. ~ir stra.lenc•mplex. Lie zelf ge))ruikte. de afbeelding in omgekeerde , 
::ll~•,;•m alle ruimtekrommen op te sporem waarvan de raaklijnen tot een ge- 1 
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geven lineair stralenoomplex behoren. ben meer sy.nthetisch meetkundige 
constructie van de tweede afbeelding van Lie werd door Beck ontworpen. 

Daarbij is de laatste eis die gesteld wordt, dat met u.nies van elementeu > 

complexli:rommen corresponderen. Laat men deze condi tie weg, d.:m vcrkrij~~ , , 
men afbeeldingen van een iets algemener type, die langs een andere weg , 
werden gevonden in Math. .Ann. 116 en daar verder bestudeerd werden. 

Een afbeelding van de lijne3:-ementen van het prcrjectieve vlak op de puntcn 
van een acht-dimensionale lineaire ruimte werd door Schaake (2) onder-, , 
zocht en is bepaald door 

' ,,., 

p~ = xkti1 ( i , k=1 , 2, 3 ) • 
' \ 

De beeldpunten vormen een driedimensionale varieteit van den zesden graad.o 
Met behulp van o.naloge f ormules · wei,den afbeeldingen van de lijnelernenten 

in de ruimte en van de vlakelementen in de ruimte door Schaake Geoonstru
eerd. 

Di tgaande van zijn eerst genoemde afbeelding geeft Schas.ke ook:. esn af-~ 

beelding van lijnelementen van het projeotieve vlak op de punten van 
een lineaire driedimensionale projectieve ruimte. tJynthetisch rraren d$r-~ 
gelijke afbeeldingen ree4s door Schnake (1) en de Vries tot stans gebracht 
A.lle tot dusver genoemde afbeeldingen o:p de punten van een ,driediroensie-
- __ na.J.e- lineaire ruimte zijn, hoev()el p~oj ectief, niet aequivalent., to9h alle, 
v nn het . type 

ll ).i k 
X = a kx u i. (A= 1, 2, 3, 4). 

Deze formulas stellen echter alleen .dan een een-~enduidige afbeelding 

v-oor, indien de coeficienten aan zekere eisen voilidoen. 
Laten vlij de sommatie-indices i en k niet alleen de Vtaarden 1, 2,J 

dooh ook de waarde 4 aannemen en ~de v,aarden 1,2,3 ,4,5,bdan staat er· 
een afbeelding van de vlakelementen van de ruimte op de punten van eeµ 

lineaire vijfdimensionale ruimte., 
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