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Kαθηγητής Στυλιανός Σταματάκης 

Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 21 θα διδαχθεί το μάθημα 

 
ΕΥΘΕΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

Λίγα λόγια για το μάθημα 
Η ευθειακή γεωμετρία είναι η γεωμετρία που προκύπτει, όταν αντικαταστήσουμε 

το σημείο, ως θεμελιώδες στοιχείο του χώρου, με την ευθεία. 
Οι πρώτες μελέτες σ΄ αυτήν την κατεύθυνση, όπως η μελέτη των ευθειογενών επι-

φανειών και η στατική μελέτη συστημάτων δυνάμεων, έγιναν από τον Julius Plücker 
(1801 – 1868) και τον Ernst Eduard Kummer (1810 – 1893). Ο πρώτος μάλιστα κατέ-
γραψε για πρώτη φορά συστηματικά τα μέχρι τότε γνωστά συμπεράσματα περί την ευ-
θειακή γεωμετρία στο βιβλίο του Νέα γεωμετρία του χώρου, θεμελιωμένη στη θεώρηση 
της ευθείας ως στοιχείου του χώρου, που εκδόθηκε στη Λειψία κατά τη διετία 1868 – 
69, μετά το θάνατό του, από τον βοηθό του Felix Klein (1848 – 1925). 

Μετά τον Plücker δημοσιεύτηκε ένα πλήθος εργασιών πάνω στην ευθειακή γεωμε-
τρία, έτσι ώστε σύντομα αναδείχθηκε σε αυτόνομο κλάδο της γεωμετρίας. Σε γενικές 
γραμμές διακρίνουμε  

• τη διαφορική ευθειακή γεωμετρία, στην οποία μελετώνται τοπικά ερωτήματα, δη-
λαδή σύνολα ευθειών στην περιοχή μιας ευθείας. Κατά κανόνα όλα τα βιβλία δια-
φορικής γεωμετρίας, που εκδίδονταν μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, όπως τα βι-
βλία των L. Bianchi, W. Blaschke, G. Bol, G. Darboux, W. Haack, G. Scheffers κ.α. 
περιέχουν κεφάλαια αφιερωμένα στην διαφορική ευθειακή γεωμετρία, και  

• την αλγεβρική ευθειακή γεωμετρία, που μελετά σύνολα ευθειών που ορίζονται αλ-
γεβρικά, και επομένως έχουν έννοια εν μεγάλω. 
Μεγάλης σημασίας για την ευθειακή γεωμετρία ήταν η ιδέα του F. Klein, να παρα-

στήσει την ευθειακή γεωμετρία ως σημειακή γεωμετρία μιας επιφάνειας δεύτερης τάξης 
σε έναν πενταδιάστατο προβολικό χώρο.  

Τα σύνολα ευθειών, που μελετώνται στην ευθειακή γεωμετρία, είναι τα συμπλέγ-
ματα ευθειών, τα σμήνη ευθειών και οι ευθειογενείς επιφάνειες. 

  



Προτεινόμενο σύγγραμμα 
Ν. Κ. Στεφανίδη, Διαφορική Γεωμετρία, Δεύτερη έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη, 
Θεσσαλονίκη, 2014. Εκδόσεις Γιαχούδη Ι.Κ.Ε. 
Θα διανεμηθούν και σημειώσεις (Lecture Notes). 

Θα διδαχθούν τα επόμενα κεφάλαια: 

1. Ευθειογενείς επιφάνειες. Στρεβλότητα και γραμμή σύσφιγξης. Θεώρημα του 
Βonnet. Συνοδεύον τρίακμο του E. Kruppa. Εξισώσεις των παραγώγων του G. 
Sannia. Πλήρες σύστημα αναλλοιώτων. Συνοδεύουσες ευθειογενείς και ανα-
πτυκτές επιφάνειες. Κλειστές ευθειογενείς επιφάνειες. Γραμμικό άνοιγμα.  

2. Ευθειακή Γεωμετρία στον 3-διάστατο προβολικό χώρο: Συντεταγμένες του 
Plücker ευθείας. Η υπερεπιφάνεια του Plücker.στον 5-διάστατο προβολικό χώ-
ρο. Η απεικόνιση των Plücker-Klein. Η αρχή της μεταφοράς του Klein 
(Kleinsches Übertragungsprinzip). Αξονικές συντεταγμένες ευθείας. Ευθείες 
και επίπεδα της υπερεπιφάνειας του Plücker. Συμπλέγματα ευθειών. Γραμμικά 
συμπλέγματα. Μηδενικά συστήματα. Γραμμικά σμήνη. 
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