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Hoogtclijnun 

De st~llingJ dat de hoogtelijn~n van ten dri~hoek door cen 

punt gaan, is e2n onmiddallijk g~volg van de stclling uit de pro

jectieve m0etkunde; dat de paren overstaandc ziJdcn van cen vol

ledige vi0rhouk door a0n rechte lijn g8sn~d2n warden in punten

paren van ~~n involutie. Voor de snijlijn wnrdt de oneig0nlijke 

rechte genomun; de involutic is de orthogonale involutie. Hi~r

uit volgt, dat allo kc:g'.Glsncdcn door ck hoe::kpunten rn hct hoogt6-

punt van e0n driuhoek orthogonale hyporbolun zijn. De mcetkundige 

plaats van du middelpunten van die hyperbol2n io de ncgenpunts

cirkEJl. 

Ook in d0 elliptische m~etkundb gaan de hoogt~lijn~n van een 

dri2hoek door een punt; in de hyperbolische meetkunde gaan zij of 

door een punt, of zij zijn evenwiJdig, of zij hebben cen g~mecn

schapp8liJk8 loodlijn. Van d2 bcwiJzcn voor d0 hoogteliJnstelling 

in de euclidische m8etkunde bliJkt datGcne, dat van de bissactri

ces van du voetpuntE.:ndrie:hoE:k g~bruik maakt, hct beste voor de 

niet-euc lidisch2 me:,etlcunde gC;schikt tc ma ken. 

M~t b0hulp van h~t model van Cayley kan de hoogtelijnst8l

ling uit de niet-i2uclidischc.: mcetkundc in een proJe:ctieve vorm 

gebracht warden. Zij luidt dan als volgt: ZiJn twee driGhoeken 

elkandcrs poolfiguur· ten opzichtc van eun kegc::;lsned-.;;, dan gaan de 

verbindingslijn~n van overeenkomstige hoekpunten door eeD ~unt. 
De hoogtelijnen van een viervlak gaan in het algcmeen niet 

door een punt, maar zij hebben wel e-sn bijzondere ligging; zij 

liggen op een hyp~rboloide. Het bowijs is zeer eenvoudig: men kan 

onmiddellijk acht transversalen van de vier hoogtelijnen aangeven. 



Hct fcit, dat di~ transv2rcalsn de hoogteliJ0l;n in pu~tenviertal

len m0t dez0lfdc dubb0lvLrhouding snijden. loidt tot metrischc: 

eig0nschappen in h~t vicrvlak. 

D~ red~nering~n uit a~ vorige alinca 3aan onv2randcrd door 

in de niet-euclidische meetkunde. Mot het model van Caylcy brengen 

wiJ de stelling in de proj2cticvc vorm: ZiJn tw0e viervlakken el

lcanders poolfiguren ten opzichtc van u,;ri b•Jadrit:k, dan liggtn de 

verbindingslijnc.:n van overc:Gnkomstig,e \10i.:;kpm 1 t<;.n op eun kwadrielc. 

Deze projecticve stclling kan op ov~~~~nkomstigc wiJze bewezen wor

dLn als dG stGlling over d~ hoogteliJnen. 


