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DE PROJECTIEVE NORMAAL 

zw 1961-006 

De normaal van een oppervlak in de elementaire meetkunde bezit 
eigenschappen, die in staat stellen projectieve generalisaties 
van het begrip te definieren. 

In een drie-dimensionale projectieve ruimte met coordinaten 
(x0 ,x1,x2 ,x3) worden op het oppervlak 

xk(u,v) (k=0,1,2,3) 

de asymptotische kromrnen bepaald door de differentiaalvergelijking 
· 2 2 

('c) ax -ax ax x)du + 2(~ d x ax ax x)du dv + (c> c)vx ~ x i>vx x)dv =0 1 
UU UV UV UV V U : 

Zijn de asymptotische krommen - zoals wordt aangenomen - reeel, dan 
voldoen de functies ~k(u,v) aan differentiaalvergelijkingen 

cluc>ux =°' &ux +p dvX + px 

c>vovx =f eJux +J' '<)vx + qx . 

Voor 

volgt dan uit de integrabiliteitsvoorwaarde o.m. 

OI. = ~ v, u 

Wij onderstellen verder ft/ ~O, d.w.z. dat wij geen regelvlak heb
ben. Een rechte door xk, die niet in het raakvlak aan het oppervlak 
ligt, is dan te beschouwen als verbindingsrechte van xk met het 
punt 

k y - a 



-2-

De hierin optredende coefficienten a(u,v) en b(u,v) zijn invariant 
voor coordinatentransformaties, doch niet voor 

r:iormcringswijzigingen x= y x ( 1 ) 
en 

parametertransformaties u 1 = u'(u), v 1 = v 1 (v). (2) 

Ia = 2a- '2) v (?J"-log ~ j) is a bsoluut invariant voor ( 1) 

relatief invariant voor (2) met gewichten 
(0,1) 

Ib = 2b- c> u ( .J -log f-> /) is abs ol uut invariant voor ( 1) 
relatief invariant voor (1) met gewichten 
(1,0). 

Een invariante normalencongruentie wordt op eenvoudige wijze ver
kregen voor 

2 
log (d a . 

Voor 

heeft men de 11 normaal van Fubini 11 of 11 projectieve normaal"; 

De ontwikkelbare regelvlakken der congruentie bepalen dan op het 

oppervlak xk(u,v) een geconjugeerd net. 

Na overgang op de euclidische ruimte, waarin x 0 =1 wordt en het op

pervlak de fundamentale tensoren gA_JJ,, en hAr bezit, is 
k c) k k k y = 1 ~2x - a a1x - b u2x = 

= h12·nk - ( a - { ~2} }c>1xk - [ b - { ~2l1 a2xk 

een oneigenlijk punt, dat niet met (o,n 1 ,n 2,n3 ) behoeft samen te 
vallen. 
De projectieve normaal valt dus niet steeds langs de 11 elementaire 11 

normaal. 

G. Fubini et E. Cech, G~om~trie projective diff~rentielle des sur

faces, 1931. 

G. Bol, Projektive Differentialgeometrie II., 1954. 


