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Samenvatting

i. Hoofdrolspelers: Jakob, Johann, Daniel Bernoulli

ii. eind 17e - begin 18e eeuw: mechanica ∼ optica ∼ wiskunde - en meer . . .
(gebruik van klassieke algebra en MEETKUNDE)
NIEUWE METHODE = differentiaal- en integraalrekening (calculus) !!

ii. Ingrediënten uit begin en midden 17e eeuw:
- geometrische optica met Fermat en Snellius
- valbeweging in constant zwaartekrachtveld (kogelbaan = parabool)
- de cyclöıde en Huygens

iv. Theologie: JB vs. Paulus Hulsius: (on-) veranderlijkheid vd mens?
JB beschuldigd van ketterij, conflict mede aanleiding vertrek naar Bazel

Dank aan Jan van Maanen en Henk Kubbinga



Hoofdrolspelers

Links: oudere broer Jakob Bernoulli (1654-1705). Midden: Johann Bernoulli (1667-1748). Rechts: zoon Daniel Bernoulli (1700-1782)

uiteindelijk verslechterende familie-relaties . . .

kansrekening −− variatierekening −− hydrodynamica

Jakob is bekend van zijn bijdrage aan de kansrekening:
onafhankelijke Bernoulli-experimenten met succes-kans p:
∴ binomiale verdeling



‘De’ wet van Bernoulli

‘De’ wet van Bernoulli, deze betreft Daniel: waarom de schoorsteen trekt
In het rookkanaal geldt

p+ 1
2%v

2 = constant



Geboortehuis Daniel

Plakette op muur geboortehuis Daniel Bernoulli
in de Oude Boteringhestraat, Groningen



Meer spelers

Links: Christiaan Huygens (1629-1695). Midden: Gottfried Wilhem Leibniz (1646-1716). Rechts: Leonhard Euler (1707-1783)
Calculus begon met Leibniz en de Bernoulli’s

Verder met Johann . . .



Groninger gedenktekens Johann

Links: Het Bernoulliplein in 1930.
Rechts: Impressie van de brachistochroon in vijver Zernike-complex RUG.

Beeldhouwer Henk Ovink



Het brachistochrone probleem

Opera Johannis Bernoullii. G. Cramer (ed.; 4 delen), Genève 1742

- Acta Eruditorum 1696-97; wat is snelste glijbaan van A naar B ?

- Wedstrijd veel beroemde deelnemers ! (Newton anoniem: echter ex ungue leonem)

- Johann’s Groningse periode 1695-1705 (geboren en gestorven in Bazel)

H. Goldstine, A History of the Calculus of Variations from the 17th through the 19th Century. Studies in the History of Mathematics and
Physical Sciences 5 Springer 1980



wiskundige achtergrond –
geometriche optica

Johann combineert mechanica met optica



Principes

Links: Pierre de Fermat (1601-1665). Midden en rechts: Willebrord Snel van Royen (1580-1626) en ‘zijn’ breking in een kopje water



Principe van Fermat

- Lichtstralen volgen paden van de kortste tijd (per definitie)

- Optisch medium: verticaal vlak

- Horizontale lagen
in laag j constante voortplantingssnelheid vj
lichtstraal rechte lijn

- Op grenslijnen breking (of kaatsing)



Breking en kaatsing

- Brekingsindex nj = 1/vj (c = 1);
Fermat impliceert:
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- Links: kaatsing β = α
(Hero van Alexandrië)

- Rechts: breking n1 sinα = n2 sinβ
(Snellius)



Bewijs

Per definitie van snelheid:
tAC = n1 ||A− C|| en tCB = n2 ||C − B||

waarbij || − || de afstand aangeeft

Laat x = xC de positie van C aangeven. Met Pythagoras

||A− C|| =
√
x2 + b2, ||C − B|| =

√
(a− x)2 + c2

Differentieer tAC en tCB m.b.t. x :

d

dx
tAC(x) =

n1x√
x2 + b2

= n1 sinα

d

dx
tAC(x) = − n2(a− x)√

(a− x)2 + c2
= −n2 sin β

 :
d

dx
(tAC + tCB)(x) = 0⇔ n1 sinα = n2 sin β �

G.W. Leibniz, NOVA METHODUS pro maximis et minimis. Acta Eruditorum 1684. In: D.J. Struik, A source book in mathematics 1200–1800.
Harvard University Press 1969, 271-281



Commentaar I

- Extremum is minimum
(tweede afgeleide positief)

- Als grenslijn gladde kromme, dan analoog:
α en β t.o.v. normaal van de raaklijn

- In kromme geval minimum alleen ‘locaal’,
globaal kunnen caustieken optreden

Bijvoorbeeld:



Meer lagen . . .

- Snellius: nj sinαj = nj+1 sinα
′
j

- Euclidische meetkunde: α′j = αj+1

-  behoudswet: nj sinαj = nj+1 sinαj+1

- inclinatie α met de verticaal (ook in limiet)
 behouden grootheid S = n sinα



De brachistochroon

Als functie y, voor constanten S en E (energie)

S = n(y) sinα(y) (1)

E = 1
2m (v(y))2 +mgy (2)

waarbij n(y) = 1/v(y) en met v(0) = 0  

Stelling: Brachistochroon is de door α geparametriseerde kromme

x(α) =
1

4S2g
(2α− sin(2α))

y(α) =
1

4S2g
(−1 + cos(2α)) ,

waarbij A = (0, 0) voor α = 0 en S zodanig dat kromme door B gaat



Cyclöıde . . .

θ = −π θ = π

θ = −π/2 θ = π/2

−̺π 0 ̺π

x

2̺

̺

0

y

 cyclöıde: dat is bovenstaande figuur,
waarbij θ = 2α− π en % = 1

4S2g

de oorsprong moet verschoven naar (x, y) = (−π%, 2%)

Hoezo ?



Huygens’ intermezzo I
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Rol wiel (straal %, rolhoek θ) langs plafond

 x(θ) = %(θ + sin θ), y(θ) = %(1− cos θ)



Huygens’ intermezzo II

J.M. Aarts, Christiaan Huygens: Het Slingeruurwerk. Een studie. Epsilon Uitgaven 80 2015
Chr. Huygens, HOROLOGIUM OSCILLATORIUM. In: Œvres Complètes de Christiaan Huygens publiées par la Société Hollandaise de
Sciences 16, Martinus Nijhoff, Den Haag 1929, Vol. 5, 241-262; Vol. 17, 156-189



Huygens’ intermezzo III

Beweging kraal M langs cyclöıdaal profiel oscilleert

- . . . vormt harmonische (= isochrone) oscillator

- . . . valbeweging M is kwart oscillatie

- hoofdrol voor booglengte:

∫ √
1 +

(
dy

dx

)2
dx =

∫ √(
dx

dθ

)2
+

(
dy

dθ

)2
dθ = 4% sin

(
1
2θ
)

(toevallig?) eenvoudig uit drukken in rolhoek θ

- dit alles zonder calculus !!

- skateboard banen . . .

Tautochrone kromme: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tautochrone_kromme



Positiebepaling op zee

Links: Noorderbreedte op zee = hoogte Poolster boven horizon.
Rechts: Lengte op zee met isochroon slingeruurwerk, volgens Salomon Coster



Bewijs à la Bernoulli I

Beschouw v = v(y) als gegeven door (2) en schrijf v′ = dv/dy
Dan geldt

v
′
(y) = − g

v(y)
(3)

en

cosα = Sv
′
(y)

dy

dα
. (4)

Te bepalen de afgeleiden dy/dα en dx/dα
 gewenste parametrizering door α

Merk op dat
dx/dy = − tanα :

de lichtstralen wijzen immers naar beneden

Uit (3) en (4) :
dy

dα
=

1

Sv′(y) cosα = −v(y)
Sg

cosα = − 1

2S2g
sin(2α) , (5)

gebruik hierbij (1)



Bewijs à la Bernoulli II

Zo ook
dx

dα
= − tanα

dy

dα
=
v(y)

Sg
sinα =

1

2S2g
(1− cos(2α)) (6)

Integratie van (5) en (6)  

y(α) = Cy +
1

4S2g
cos(2α)

x(α) = Cx +
1

4S2g
(2α− sin(2α)) ,

waar Cy en Cx zodanig dat x(0) = 0 = y(0) �

H.W. Broer, Bernoulli’s brachistochrone through Hamilton’s eyes. Int. J. Bifurcations Chaos 24(8) (2014) 1440009 (15 pages)

- Johann (en Jakob) grondleggers variatierekening

- Leibniz: deze wereld is de beste van alle mogelijke . . .

- gedenk echter de dertigjarige oorlog en Voltaire’s Candide

F.M. Arouet (Voltaire), Candide, ou l’optimisme. Turtleback 1993 (eerste uitgaaf 1742)



Variatieprincipe

Kettinglijn: transcendente kromme, minimaliseert potentiële energie.
Rechts: Huygens was er ook al mee bezig, nog geen formule

- Jakob, Johann, Leibniz, Euler, Lagrange, Hamilton, e.v.a.

- Alle grote natuur- en scheikundige, etc. theorieën
optimaliseren (minimaliseren) wel iets, bijvoorbeeld: energie, entropie, &c.



Toegift van Poincaré

Alternatief brekingsindex profiel n(y) = 1/y  

x

y

- Lichtstralen zijn hier juist geodeten Poincaré bovenhalfvlak (hyperbolisch)

- via z 7→ eiz bovenhalfvlak −→ eenheidsschijf  Escher’s Cirkellimiet



Escher



Poincaré

J. Henri Poincaré (1854-1912)

H.W. Broer, Near the Horizon: an Invitation to Geometric Optics. The Carus Mathematical Monographs 33, the Mathematical Association of
America (MAA) 2016



Natuurfilsosofie vs. theologie 1702-05



Natuurfilosofie en religie I

René Descartes (1596-1650) and Sir Isaac Newton (1642-1727)
cogito ergo sum hypotheses non fingo

Aristoteles - scholastici - Copernicus - Francis Bacon - Descartes - Newton :
WISkunde, rede



Newtons ‘Principia’

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica 1687



Halley en Pepys

Samuel Pepys (1633-1703) en Edmond Halley (1656-1742)



Natuurfilosofie en religie II

Sterk rol religie (orthodoxie) ←→ vrijdenkerij, athëısme (ketterij)
Copernicus 1543, Giordano Bruno (1600), Gallileo Gallilëı (1564-1642)

Calvinisme (gereformeerd protestantisme) kreeg in Nederland de overhand
oogluikendheid t.a.v. katholieken / joden / lutheranen / wederdopers / . . .

Regime Frederik Hendrik (1625-1647) tolerant / liberaal / rekkelijk:
 Descartes (twijfel, rede), Spinoza (panthëısme – ook nu bij veel wetenschappers)

Rond 1650 tweede reformatie
Gisbertus Voetius (1589-1676) theoloog Utrecht, Willem III (1650-1702) - preciezen:
 cartesianisme bloeide in stilte (o.m. bij Huygens, Bernoulli)

Tegenstellingen:
Gomarus : Arminius (twaalfjarig bestand 1609-1621) =
Maurits (1567-1625) : Frederik Hendrik (1584-1647) = precies : rekkelijk

Positie religie verzwakt na 1680; theologie vs. natuurfilofie, staatsinrichting, . . .
 debatten, ruzies



Ruzie in Groningen I

Johannes Braun (rector Groningse Academie, theoloog - rekkelijk)
Paulus Hulsius (theoloog - precies)
Petrus Venhuysen (student - precies)

Heikel punt: Santorio Santorius (1561-1636): voedselopname / -uitscheiding
 voortdurende materiële verandering van de mens :
weerspreekt onveranderlijkheid
i.v.m. wederopstanding zoals door God geschapen naar Diens evenbeeld
er was meer . . .

Ruzie Johann Bernoulli ←→ Hulsius & Venhuysen : De Nutritione, &c
∴ JB bemoeide zich met theologische kwesties

JB beschuldigd van ketterij  brieven aan provinciaal bestuur
& preken vanaf de kansel
loopt uit de hand - pamfletten, scheldpartijen



Ruzie in Groningen II

Bestuurlijke bemoeienis (Academie, Kerk, Stad, Stad & Lande) sussend -
openlijk vermanend ←→ in schaduw salarisverhoging JB
vertrekt in 1705, speelt toch als slachtoffer

Regenten vaak rekkelijk : gedenk echter Oldenbarnevelt, gebr de Witt . . .

J.A. van Maanen, Een Complexe Grootheid, leven en werk van Johann Bernoulli 1667-1748. Epsilon Uitgaven 34 1995
A. Koestler, The Sleepwalkers, a history of man’s changing vision of the universe. Hutshinson 1959



Commentaar II

Links: Johann Bernoulli’s electriseermachine, door Henk Helmantel (1945- )
Groninger Universiteitsmuseum. Rechts: Fiool als phosphore perpétuel (eeuwige lamp). Foto: Art Revisited Marum

- Wiskunde - natuurkunde

- Markies De l’Hôpital . . .

- Competitie en ruzies met Jakob en Daniel . . .



Internationale posities

- Huygens in 1663 FRS Londen
en in 1666 directeur de récherche bij Académie des Sciences Parijs
Londen: Johann B (1712), Daniel (1747) en Leonhard Euler (1747)
Parijs: Associé Étranger: Jakob en Johann in 1699, Daniel in 1748, Euler in 1761

- Johann in 1724 lid Academie van Bologna

- Pruissische Akademie Berlijn: Euler ordentliches / auswärtiges Mitglied vanaf 1741
auswärtiges Mitglied: Jakob, Johann en Daniel

- Académie van Petersburg: Johann en Daniel (1725), Euler (1727)

- betrokkenheid Huygens en l’Hôpital bij Johann’s Groningse benoeming in 1695

- Johann volgt in 1705 broer Jakob op in Bazel . . .

- Johann leermeester van Daniel en van Euler
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