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A geometriai algebra alapelemei és a számok III. 

Az idő-fogalom és a geometriai algebra 

„Csak Grassmann külső szorzatának tükrében válik érthetővé, 
hogy milyen tényleges geometriai fontossága van a görögök 
körültekintő megkülönböztetésének a szám és a terjedelem 
között. Ez körülbelül megfelel a skalár és a vektor közötti 
különbségnek. Tulajdonképpen a görög terjedelmet úgy adták 
össze, mint skalárt, de úgy szorozták, mint vektort, így a 
terjedelmek szorzása a görögöknél magával hozza az irány és a 
dimenzió fogalmát, és Euklidesznek tökéletesen igaza volt, 
amikor ezeket megkülönböztette a görög számok (mostani 
skalárjaink) szorzásától.” 

/David Hestenes, A klasszikus mechanika új alapjai/1 

1. Emlékeztető2 a kételemű számokon definiált speciális szorzatokról 

A kételemű számokon definiált skaláris, ferde skaláris, valamint geometriai szorzattal 
kapcsolatos egyenlőségek nem minden esetben egyeznek meg az axiomatikus geometriai 
algebrából ismertekkel. Ezek az eltérések nagyon tanulságosak, érdemes részletesen 
végignézni őket. 
Emlékeztetőül a definíciók: 

Skaláris vagy belső szorzat 
Hiperbolikus számsík: 

〈𝑧1, 𝑧2〉 = 𝑅𝑅(𝑧1� 𝑧2) = |𝑧1� ||𝑧2| cosh(𝜏2 − 𝜏1) = 𝑥1𝑥2 − 𝑦1𝑦2                                  (1) 

                                                           
1 „Only in the light of Grassmann’s outer product is it possible to understand that the careful Greek distinction 
between number and magnitude has real geometrical significance. It corresponds roughly to the distinction 
between scalar and vector. Actually the Greek magnitudes added like scalars but multiplied like vectors, so 
multiplication of Greek magnitudes involves the notions of direction and dimension, and Euclid was quite right 
in distinguishing it from multiplication of “Greek numbers” (our scalars).” /David Hestenes, New Foundations 
for Classical Mechanics/ 
2 Lásd a „A szimplektikus teve természetes előfordulásai” és „A geometriai algebra alapelemei és a számok I.” 
című cikkeket: 
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/169-a-szimplektikus-teve-
%E2%80%9Eterm%C3%A9szetes-el%C5%91fordul%C3%A1sai%E2%80%9D.html 
 
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/183-a-geometriai-algebra-alapelemei-%C3%A9s-a-
sz%C3%A1mok-i.html 

http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/169-a-szimplektikus-teve-%E2%80%9Eterm%C3%A9szetes-el%C5%91fordul%C3%A1sai%E2%80%9D.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/169-a-szimplektikus-teve-%E2%80%9Eterm%C3%A9szetes-el%C5%91fordul%C3%A1sai%E2%80%9D.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/183-a-geometriai-algebra-alapelemei-%C3%A9s-a-sz%C3%A1mok-i.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/183-a-geometriai-algebra-alapelemei-%C3%A9s-a-sz%C3%A1mok-i.html
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Parabolikus számsík: 

〈𝑧1, 𝑧2〉 = 𝑅𝑅(𝑧1� 𝑧2) = |𝑧1� ||𝑧2| = 𝑥1𝑥2                                                                           (2) 
Komplex számsík: 

〈𝑧1, 𝑧2〉 = 𝑅𝑅(𝑧1� 𝑧2) = |𝑧1� ||𝑧2| cos(𝜑2 − 𝜑1) = 𝑥1𝑥2 + 𝑦1𝑦2                                  (3) 

Ferde-skaláris szorzat: 
Hiperbolikus számsík: 

𝜔(𝑧1, 𝑧2) = 𝐼𝐼(𝑧1� 𝑧2) = |𝑧1� ||𝑧2| 𝑠𝑠𝑠ℎ(𝜏2 − 𝜏1) = 𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1                              (4) 
Parabolikus számsík 3: 

𝜔(𝑧1, 𝑧2) = 𝐼𝐼(𝑧1� 𝑧2) = |𝑧1� ||𝑧2|(𝑠𝑠 arg 𝑧2 − 𝑠𝑠 arg 𝑧1) = 𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1              (5) 
Komplex számsík: 

𝜔(𝑧1, 𝑧2) = 𝐼𝐼(𝑧1� 𝑧2) = |𝑧1� ||𝑧2| sin(𝜑2 − 𝜑1) = 𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1                               (6) 

Az egyenletekben a 𝑧1�  a z1 szám konjugáltját jelenti, Re pedig egy kételemű szám – a fenti 
esetben egy szorzat – valós, Im pedig a képzetes részét jelöli. 

Geometriai szorzat: 

Π(𝑧1, 𝑧2) = 𝑧1� 𝑧2 = 〈𝑧1, 𝑧2〉 + 𝛿 𝜔(𝑧1, 𝑧2) 𝑎ℎ𝑜𝑜 𝛿 = 𝒊, 𝒋,𝒌 é𝑠 𝒊2 = −1, 𝒋2 = 0,  𝒌2 = 1        (7) 
Külső szorzat: 
A geometriai szorzat (7) és a ferde-skaláris szorzat (4), (5), (6) definícióinak felhasználásával 
a külső szorzatok a következők: 

Hiperbolikus számsík: 

𝑧1 ∧ 𝑧2 = 𝒌 𝜔(𝑧1, 𝑧2) 𝑎ℎ𝑜𝑜   𝒌2 = 1                                                                                (8) 
Parabolikus számsík: 

𝑧1 ∧ 𝑧2 = 𝒋 𝜔(𝑧1, 𝑧2) 𝑎ℎ𝑜𝑜  𝒋2 = 0                                                                                   (9) 
Komplex számsík: 

𝑧1 ∧ 𝑧2 = 𝒊 𝜔(𝑧1, 𝑧2) 𝑎ℎ𝑜𝑜 𝒊2 = −1                                                                              (10) 

2. Eltérések a kételemű számokon definiált és a geometriai algebra 
szorzat-definíciói között 

Van egy lényeges különbség a számvektorok és a geometriai algebra multivektorai között, 
mely utóbbiak között szerepelnek egy Euklideszi vektortér elemei. Sokat írtam már arról, 
hogy a kételemű számoknál a számvektor x koordinátája az idő, az y koordináta a tér 
megfelelője, így az ottani skalárszorzat nem térbeli vektorok között definiált szorzat, hanem 
téridő vektorokra vonatkozik. A kételemű szám valós eleme ugyanakkor skalárként 
„működik”, hiszen egy valós szám. Gondolhatunk arra, hogy a multivektorok skalár-eleme is 
egyfajta „idő-elem” a geometriai algebrában. 

Eddig csak arra fókuszáltam, hogy a kételemű számokon értelmezett skaláris szorzat 
definíciója csak a komplex esetben egyezik meg a geometriai algebrából ismert definícióval. 
                                                           
3 Az sp függvény a parabolikus – vagy másképp duális – számokon értelmezett függvény, melyre „sp arg(z) = 
y/x” ahol „arg z = y/x” ha z=x+jy és j2=0. 
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A fentiek alapján azonban nem a skaláris szorzat eltérése a lényeges, hanem az, hogy a 
geometriai algebra nem következetes a szorzat-definícióiban, és ennek következtében 
elsikkad a tér- és az idő-fogalmak matematikai megfelelőinek megkülönböztetése. 

A geometriai algebra egyfajta felépítésében4 először csak egy Euklideszi vektortér vektorain 
definiálják a skaláris szorzatot, majd ezt a definíciót általánosítják oly módon, hogy először 
egy vektor és egy bivektor skaláris szorzatát vezetik le a geometriai szorzat alábbi (11)-es 
definíciójából, és az alant felsorolt (12)-, (13)-as összefüggések felismeréséből: 

𝑎𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑎 + 𝑎 ∧ b                                                                                                                                (11) 

𝑎 ∙ 𝑎 =
1
2

(𝑎𝑎 + 𝑎𝑎)                                                                                                                             (12) 

𝑎 ∧ 𝑎 =
1
2

(𝑎𝑎 − 𝑎𝑎)                                                                                                                            (13) 

Ezek alapján: 

𝑎 ∙ (𝑎 ∧ c) = (𝑎 ∙ 𝑎)c − (𝑎 ∙ 𝑐)b                                                                                                        (14) 
Ezekben az egyenletekben – (11), (12), (13), (14) – megtartottam a belső és külső szorzat 
geometriai algebrában szokásos jelöléseit, azaz 𝑎 ∙ 𝑎 a vektorok belső, és 𝑎 ∧ 𝑎 a vektorok 
külső szorzatát jelöli, szemben azzal a függvény-jelöléssel, melyet én használtam a kételemű 
számokon az (1)- (7) egyenletekben. 

A fentiekben még mindig csak egy Euklideszi vektortér vektorelemei és az ezeken definiált 
bivektor szerepel. A (12)-(13)-as egyenlet alapján azonban elmondható, hogy a kétféle szorzat 
– belső és külső szorzatok – mind felírhatóak pusztán egyetlen szorzat, a geometriai szorzat 
segítségével. A szorzatokra vonatkozóan ez általánosan is igaz, azaz elmondható a geometriai 
algebra általános elemeire is, melyek a következő, multivektornak nevezett alakra hozhatók: 

𝐴 = 𝐴0 + 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3                                                                                                                      (15) 
Ahol A0 skalár, A1 vektor, A2 bivektor és A3 trivektor, ha az Euklideszi terünk 3 dimenziós. 

A multivektorok geometriai szorzása általában nem kommutatív művelet, kivéve, ha a 
szorzótényezők külső szorzata nullával egyenlő5, azaz vektoriális szorzótényezők esetén a 
vektorok állása azonos (párhuzamosak). A szorzatokra vonatkozó következetlenség a 
geometriai algebra axiómáiban lapul meg, ahol egy tetszőleges multivektornak a skalárral 
való szorzását kommutatívnak vezetik be, holott a skalár önmaga is egy multivektor; ez az az 
eset, amikor A1=A2=A3=0, lásd a (15)-ös definíciót. A geometriai algebra nagy mestere, 
Hestenes a multivektorokat irányított számoknak, vagy még egyszerűbben számoknak nevezi, 
és 3 tulajdonságukat sorolja fel: méret, állás és irány.6 A skalárokkal kapcsolatban is 
megjegyzi, hogy ezek is rendelkeznek ezzel a három tulajdonsággal, csak esetükben az állás 
és az irány megegyezik. Hestenes 0-vektoroknak nevezi a skalárokat 0-dimenziós értelemben. 
Látható és érthető a törekvés az egységesítésre, de ez az igyekezet megbicsaklik, amikor a 
skalárral való szorzást elkülönítjük, és kommutatívnak deklaráljuk. Egyébként egy kis 
következetlenséget érzek abban is, hogy a hármas tulajdonságból kimaradt dimenzió, 
                                                           
4 Lásd David Hestenes, A klasszikus mechanika új alapjai, 
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/190-david-hestenes-a-klasszikus-mechanika-%C3%BAj-
alapjai.html  
5 Ekkor ugyanis a geometriai szorzat a skaláris szorzattal egyenlő, amely kommutatív művelet. 
6 A tulajdonságok angolul: magnitude, direction, orientation. A magyar nyelvben a direction és orientation 
irány-jelentését úgy különböztethetjük meg, hogy a projektív geometria magyar szakirodalmából ismert „állás” 
szót használjuk a direction magyar megfelelőjének, gondolva itt pl. egy egyenes vagy egy sík állására, mely a 
párhuzamos egyenesek és síkok közös jellemzője. 

http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/190-david-hestenes-a-klasszikus-mechanika-%C3%BAj-alapjai.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/190-david-hestenes-a-klasszikus-mechanika-%C3%BAj-alapjai.html
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ugyanakkor a vektorokat – vagy irányított számokat – nevükben a dimenziójuk szerint 
különböztetjük meg, amikor a 0-vektorról, 1-vektorról, 2-vektorról stb. beszélünk, ahol a név 
első karakterében szereplő szám az adott fogalom dimenziójára utal. 

Játsszunk el azzal a gondolattal, hogy a geometriai algebrában a skalárokat hasonlóan 
kezeljük, mint a kételemű számok síkjain modellezett valós számokat. A kételemű számoknál 
a valós számok – skalárok – geometriai szorzata egy tetszőleges kételemű számmal nem 
kommutatív művelet, mivel a képzetes résszel való geometriai szorzata előjelet vált, ha 
felcseréljük a szorzótényezőket (lásd a (3), (4), (5) és a (8), (9), (10) egyenleteket). Ez 
utóbbinak az oka az, hogy a kételemű számok síkján a valós számok a képzetes elemek 
tengelyére merőleges tengelyen ábrázoltuk7, így egy valós és egy képzetes szám skaláris 
szorzata 0, ebből következően pedig a ferde és a külső szorzatuk előjelet vált a 
szorzótényezők felcserélésekor. A kételemű számok egyike, a hiperbolikus számok síkja a 
valódi téridőt modellezi, amennyiben a valós tengelyt az idő-tengelynek, a képzetes tengelyt 
egy tér-dimenziónak tekintjük. Ebből a modellből következően logikus gondolat a valós 
számokat – azaz skalárokat – a geometriai algebrában is „idő-szerűnek” tekinteni, és az 
Euklideszi vektortérre merőleges egyenesen ábrázolni. Ebből adódóan pedig 0-t eredményez a 
belső szorzatuk a térvektorokkal, így geometriai szorzatuk nem lesz kommutatív a 
térvektorokkal.8 Ezzel tulajdonképpen bevezettünk egy időfogalmat a geometriai algebrába. 
Nagyon érdekes következményei vannak e gondolatkísérletnek, de ezek végiggondolása egy 
másik cikk témája lesz. 

                                                           
7 Pontosabban fordítva, azaz a valós számegyenesre merőlegesnek ábrázoltuk a képzetes számok számegyenesét. 
8 Itt az algebra geometria elemeinek definiálásakor használt Euklideszi vektortérről van szó. 
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