
1/3 

A geometriai algebra alapelemei és a számok IV. 

Ebben a témában ott fejeztem be az előző írást, hogy jó lenne, ha a geometriai algebrában is 
hasonlóan kezelnénk a skalárokat, mint a kételemű számok1 síkjain a valós számokat. 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.2 Ebből 
a modellből következően logikus gondolat a valós számokat – azaz a skalárokat – a 
geometriai algebrában is „idő-szerűnek” tekinteni, és az Euklideszi vektortérre merőleges 
egyenesen ábrázolni. Így a valós számokra is vektorként tekinthetek, mégpedig olyan 
vektorként, mely merőleges az Euklideszi terem valamennyi térvektorára, bármit jelentsen is 
egyelőre ez a merőlegesség. Ha a merőlegességet a skalárszorzat eltűnésével definiáljuk, 
akkor az időtengely és az Euklideszi tér merőlegessége miatt a valósok és egy térvektor 
geometriai szorzata egy bivektor. 

A skalárszorzat definíciója mindhárom – komplex, parabolikus és hiperbolikus – számsíkon 
azonosan fogalmazható meg, mégpedig egy számvektor konjugáltjának felhasználásával:3 

〈𝑧1, 𝑧2〉 = 𝑅𝑅(𝑧1� 𝑧2)                                                                                                                                 (1) 
Ahol z1 és z2 kételemű számvektorok a fent említett három számsík egyikén. A felülvonás 
jelöli az adott számvektor konjugáltját, és Re jelöli a zárójelben szereplő kételemű szám, 
esetünkben egy szorzat valós részét. A fenti definíció alapján a skalárszorzat akkor nulla, ha 
az egyik számvektor a másik számvektor képzetes számszorosa, azaz 

z1 = t𝛅z2                                                                                                                                                   (2) 

Ahol t valós szám, és δ = i, j, k (i2=-1, j2=0, k2=1) aszerint, hogy komplex, parabolikus, vagy 
hiperbolikus számról van szó.4 Ez egyedül a komplex számoknál jelenti a klasszikus 
meredekséget, hiszen ott, ha a tiszta képzetes számmal, azaz i-vel szorzunk egy számot, a 
szorzat-vektor az eredeti vektor 900-os elforgatását jelenti, azaz az eredeti számvektorra 
merőlegeset. A hiperbolikus számoknál ezzel szemben a tiszta képzetes számmal való szorzás 
az adott szám tükrözését jelenti az y=x egyenesre – esetleges nyújtással együtt.5 A 
parabolikus számoknál pedig a képzetes tengelyre való vetítést eredményez – esetleges 
nyújtással együtt – a tiszta képzetes számmal való szorzás.6 Mondhatjuk hát, hogy a 
merőlegesség skalárszorzattal való definíciója esetén koordinátákban kifejezve más és más 

                                                           
1 A kételemű számokról egy rövid összefoglaló a Mellékletben található. 
2 Erről bővebben „Az idő, a tér és a végtelen” című cikkben olvasható: 
http://infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-
v%C3%A9gtelen.html  
3 A részleteket lásd „A szimplektikus teve természetes előfordulásai” című cikkben; 
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  
4 A részleteket lásd „A szimplektikus teve természetes előfordulásai II.” című cikkben; 
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/170-a-szimplektikus-teve-
%E2%80%9Eterm%C3%A9szetes-el%C5%91fordul%C3%A1sai%E2%80%9D-ii.html  
5 A számsík, mint téridő-modell alapján ez azt jelenti, hogy nullával egyenlő skalárszorzatot úgy kapok, ha egy 
„térszerű” vektort egy olyan „időszerű” vektorral szorzom, melyek egymáshoz viszonyítva az y=x „fényszerű” 
egyenesre vonatkozóan tükrözött egyeneseken helyezkednek el. 
6 A számsík, mint téridő-modell alapján ez azt jelenti, hogy nullával egyenlő skalárszorzatot úgy kapok, ha a 
téridő-vektort egy tiszta térvektorral szorzom, és ezzel a téridő-vektort levetítem a tértengelyre. 

http://infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
http://infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.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/170-a-szimplektikus-teve-%E2%80%9Eterm%C3%A9szetes-el%C5%91fordul%C3%A1sai%E2%80%9D-ii.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/170-a-szimplektikus-teve-%E2%80%9Eterm%C3%A9szetes-el%C5%91fordul%C3%A1sai%E2%80%9D-ii.html
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eredményt kapok a három számsíkon, de számvektorokkal kifejezve azonos a merőlegesség 
feltétele az (1) és (2) egyenletekből következően. 

Visszatérve a geometriai algebrához, ha az időt merőlegesnek gondolom az Euklideszi térre, 
akkor elsőként azzal a problémával szembesülök, hogyha egy négydimenziós téridőt 
feltételezve tudok is definiálni olyan vektorszorzatokat, melyek a térre vonatkozóan 
megegyeznek a geometriai algebra speciális szorzataival, akkor amint már említettem, az 
időtengely és az Euklideszi tér merőlegessége miatt a valósok és egy térvektor geometriai 
szorzata egy bivektor7 lesz, így nem kommutatív szorzathoz jutok. Tehát egy valós szám, 
mely miközben az időtengelyen elhelyezkedő idővektort jelentene, azaz a térvektorokkal 
szorozva bivektort eredményezne, ugyanakkor a vektorok skalárral való szorzásában a 
skalárok is valós számok maradnának. (A vektorok skalárral való szorzását nem tudom 
nélkülözni a modellben, hiszen így nem áll elő a tér-vektorok klasszikus nagyítása, 
kicsinyítése, és – pongyolán fogalmazva – ezzel maga a koordináta-geometria sem.) 

A fentiek tanulsága az, hogy a valós számok kétértelműségéhez vezet, ha a geometriai 
algebrában mindössze egy olyan módosítást hajtok végre, hogy a valós számokat 
„időszerűnek” ábrázolom, azaz az Euklideszi térre merőlegesnek. Nekem viszont olyan 
modellre lenne szükségem, melyben nem jelenthetnek a valós számok egyszerre 0-dimenziós 
skalárokat és 1-dimenziós idővektorokat. A kételemű számoknál azért működik a valós 
számok időmegfeleltetése, ugyanakkor skaláris jellege, mert ott a szorzás a valós számokon 
definiált szorzással megegyező, és így kommutatív alapművelet. A geometriai szorzathoz 
hasonlóan definiált szorzat a kételemű számokon nem alapművelet, hanem egy speciális 
függvény, pontosabban egy olyan szorzat, melyben az egyik tényezőnek a konjugáltjával kell 
elvégezni az egyébként klasszikus szorzást. 

A problémán tovább töprengve sajnos egy nagyon komoly hibával szembesültem; azt 
találtam, hogy a geometriai szorzat asszociativitása ellentmondáshoz vezet a geometriai 
algebrában. Még most is hihetetlen számomra, hogy a geometriai algebra Hestenes-féle, és 
rajta kívül sokak által kimunkált rendszere nem ellentmondásmentes. Ezt egy másik cikkben 
fejtem ki részletesebben. 

  

                                                           
7 Fontos megjegyezni, hogy ez a bivektor „időszerű”, pontosabban téridő-bivektor, abban az értelemben, hogy 
olyan paralelogramma előjeles területét jelenti, melynek egyik kiterjedése térbeli, másik kiterjedése időbeli. 



3/3 

Melléklet 

Emlékeztetőül a kételemű számokról a következők: 

z kételemű szám, ha 

𝑧 = 𝑥 + 𝜹𝑦 = 𝑥 �1 + 𝜹
𝑦
𝑥
�                                                                                                                    (2) 

Ahol x és y valós számok, δ = i, j, k (i2=-1, j2=0, k2=1) aszerint, hogy komplex, parabolikus, 
vagy hiperbolikus számról van szó. A komplex számoknál 𝑦

𝑥
=tgϕ, a hiperbolikus számoknál 

pedig 𝑦
𝑥

=thτ bevezetésével a következőket kapom 

𝑧 = 𝑥(1 + 𝒊 tan𝜑) = ϱ(cos𝜑 + 𝒊 sin𝜑)              a komplex számoknál                                  (3) 

𝑧 = 𝑥 �1 + 𝒋
𝑦
𝑥
� = ϱ(𝑐𝑐φ− 𝒋𝑠𝑐𝜑)                        a parabolikus számoknál                             (4) 

𝑧 = 𝑥(1 + 𝒌 tanh 𝜏) = ϱ(cosh𝜑 + 𝒊 sinh𝜑)      a hiperbolikus számoknál                           (5) 
Vagy mindhárom síkra egyformán felírható exponenciális alakkal: 

𝑧 = 𝜚𝑅𝛿𝛿                                                                                                                                                  (6)  
Ahol mindhárom számsíkra általánosan igaz az, hogy 

ϱ = �𝑥2 − 𝛿2𝑦2

𝛿 𝜑 = log 𝑧 − log 𝜚 = log
𝑧
𝜚

= log
𝑥 + 𝛿𝑦

�𝑥2 − 𝛿2𝑦2
= log�

𝑥 + 𝛿𝑦
𝑥 − 𝛿𝑦

                                                (7) 

A trigonometrikus és a hiperbolikus függvények nem szorulnak magyarázatra, de a 
parabolikus függvények definíciót érdemes megismételni; a parabolikus – vagy másképp 
duális – számokon értelmezett függvényekre cp [arg(z)] ≡ 1, sp [arg(z)] = y/x, ahol 
arg z = y/x. 

 


