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Op school worden stellingen uit de Euclidische meetkunde vaak gebruikt om leerlingen kennis
te laten maken met bewijzen, met wellicht de Stelling van Pythagoras als uitzondering, die door
velen helaas eerder als axioma wordt gezien dan als stelling. Met elegante argumenten wordt een
dieper inzicht verkregen.

Het doel van dit bachelorproject is in zekere zin het tegenovergestelde. Kunnen we een stelling
reduceren tot een algebräısche uitspraak die zelfs door een computer te verifiëren is? Hierbij wordt
wel het verkregen inzicht geminimaliseerd... We bekijken een voorbeeld.

Stelling. De hoogtelijnen van een driehoek gaan door één punt.

Bewijs. We gebruiken het standaard inproduct op R2. Noem de hoekpunten van de driehoek a, b
en c. Voor elk punt s ∈ R2 \ {a} geldt dat s op de hoogtelijn uit a ligt dan en slechts dan als de
lijn door a en s loodrecht staat op de lijn door b en c, dus dan en slechts dan als 〈s− a, b− c〉 = 0.
De eerste en laatste van deze drie equivalente uitspraken zijn ook equivalent voor s = a. Analoog
ligt s ∈ R2 op de hoogtelijn uit b dan en slechts dan als 〈s− b, c− a〉 = 0, en op de hoogtelijn uit c
dan en slechts dan als 〈s− c, a− b〉 = 0. De drie inproducten blijken voor alle s ∈ R2 op te tellen
tot nul:

(1) 〈s− a, b− c〉+ 〈s− b, c− a〉+ 〈s− c, a− b〉 = 0.

Dus als s het snijpunt is van twee van de drie hoogtelijnen, dan zijn twee van deze inproducten
nul, dus is de derde ook nul, en dus ligt s ook op de derde hoogtelijn. �

De identiteit (1) is makkelijk te verifiëren. En hoewel het er wel lelijker door wordt, is het
voor een computer nog het makkelijkst om de punten a, b, c, s in coördinaten uit te schrijven, zeg
a = (a1, a2), etc. Dan wordt de identiteit een polynomiale identiteit in de acht variabelen van de
polynoomring R = Q[a1, a2, b1, b2, c1, c2, s1, s2]. Dit bewijs is op te delen in de volgende stappen.

(1) Formuleer de voorwaarden “s ligt op de hoogtelijnen uit a en b” in termen van het nul
zijn van twee polynomen f1 = 〈s− a, b− c〉 en f2 = 〈s− b, c− a〉 in de acht variabelen.

(2) Formuleer de conclusie “s ligt op de hoogtelijn uit c” in termen van het nul zijn van het
polynoom g = 〈s− c, a− b〉 in de acht variabelen.

(3) Check dat een macht van g bevat is in het ideal (f1, f2) van R, dat wil zeggen, er zijn
polynomen p1, p2 ∈ R en een positief geheel getal m zodanig dat gm = p1f1 + p2f2.

De laatste stap is hierin veel algemener geformuleerd dan we hierboven nodig hadden: wij gebruik-
ten p1 = p2 = −1 en m = 1.

Wat we in dit geval subtiel hebben vermeden zijn gedegenereerde gevallen. Als de punten a,
b en c collineair zijn, dan zijn alle hoogtelijnen parallel en snijden geen enkele twee hoogtelijnen
elkaar. Als twee van de drie punten samenvallen, dan wordt het nog erger. De punten a, b, c zijn
collineair dan en slechts dan als de 2× 2 matrix met rijen b− a en c− a rang kleiner dan 2 heeft,
dat wil zeggen, als de determinant D = (b1 − a1)(c2 − a2)− (b2 − a2)(c1 − a1) gelijk is aan nul.

Dit betekent dat als we alleen gëınteresseerd zijn in de niet-gedegenereerde gevallen, het vol-
doende is om in stap (3) te laten zien dat een macht van Dg bevat is in het ideaal (f1, f2).

Sommige stellingen uit de Euclidische meetkunde zijn dus te formuleren in termen van poly-
noomringen in de zin dat (een macht van) een specifiek polynoom g bevat is in een specifiek ideaal
I. In het algemeen is het niet makkelijk om te verifiëren dat een polynoom g bevat is in een ideaal
I, maar met behulp van zogeheten Gröbner bases (verzamelingen voortbrengers voor I met mooie
eigenschappen) kunnen we hier wel een deterministisch algoritme voor geven.

Dit project bestaat uit enerzijds het begrijpen van Gröbner Bases en de berekeningen die je
daarmee kunt doen, en anderzijds het vertalen van stellingen uit de Euclidische meetkunde naar de
taal van de polynoomringen, om daarna ook daadwerkelijk met algebrapakketten deze stellingen
te bewijzen.
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