
KUBISCHE GIPSMODELLEN

JAAP TOP

1. Zeven en twintig

Volgens een oude anekdote zal een op een willekeurig tijdstip wakker
gemaakte meetkundige bij het horen van het getal 27 direct roepen:
“Het aantal lijnen op een kubisch oppervlak!” Het wordt wellicht au-
tomatisch bewaarheid door het vaak genoeg aan alle meetkundigen te
vertellen. We zullen in onderstaande tekst ingaan op dit aantal 27, op
de fraaie manier waarop dit al in de 19-de eeuw werd gevisualiseerd,
en op structuren en toepassingen waartoe het aanleiding geeft.

Voorbeeld: het kubische Fermatoppervlak
De verzameling

F :=
{

(z1, z2, z3) ∈ C3 ; z3
1 + z3

2 + z3
3 + 1 = 0

}
heet het kubische Fermatoppervlak. Kubisch, omdat de gegeven verge-
lijking graad 3 heeft, en Fermat, omdat de vergelijking een beetje lijkt
op de vergelijking zn1 + zn2 + 1 = 0. De beroemde ‘laatste stelling van
Fermat’, bewezen door Andrew Wiles in 1995, kan worden geformuleerd
als de uitspraak dat op deze n-de graads Fermatkromme voor n ≥ 2
geen punten (z1, z2) liggen met beide coördinaten rationale getallen
6= 0. In het algemeen heet de door zn1 + zn2 + . . . + znd+1 = 0 gegeven
verzameling een Fermatvariëteit van dimensie d en graad n.

Er liggen inderdaad 27 lijnen op F . Schrijf namelijk ω := −1
2
+ 1

2

√
−3

en maak een verdeling {1, 2, 3} = {j}∪{k, `} waarbij k < `. Kies verder
gehele getallen m,n. Dan definieert

Lj,m,n :=
{

(z1, z2, z3) ∈ C3 ; zj = −ωm en zk = −ωnz`
}

een lijn. Omdat 1 + (−ωm)3 = 0 = z3 + (−ωnz)3 voor elke z ∈ C
en alle gehele n,m, liggen deze lijnen op F . Verder geldt ω3 = 1 en
dus ωn+3 = ωn. Er volgt, dat we alle genoemde lijnen al krijgen door
j, n,m uit {1, 2, 3} te kiezen. Er zijn 27 mogelijkheden om dit te doen,
en het is eenvoudig na te gaan dat alle zo verkregen lijnen verschillend
zijn.

We hebben nu aangetoond, dat het kubische Fermatoppervlak F ten-
minste 27 lijnen bevat. waarom er niet meer lijnen op F liggen komt

1



2 JAAP TOP

later aan de orde. Precies 3 van deze lijnen zijn over de reële getallen
gedefinieerd, namelijk de Lj,m,n met m = n = 3. Dit blijkt heel weinig
te zijn (minder kan niet op een “glad kubisch oppervlak”), en daarom is
een plaatje van de reële punten op het kubische Fermatoppervlak niet
erg spectaculair (ondanks het feit, dat het oppervlak heel veel symme-
trie heeft: zo is met een punt (a, b, c) ∈ F ook elke permutatie (a, c, b)
en (b, c, a) enzovoort, weer een punt van F . En, mits de coördinaten
niet nul zijn, ook (1/a, b/a, c/a) enzovoort).

Opgave: Ga na dat door het samenstellen van bovengenoemde sym-
metrieën er in totaal 24 verschillende ontstaan. Op welke manier per-
muteren deze de 27 lijnen Lj,m,n?

Hier zijn de reële punten (x, y, z) ∈ F getekend die bovendien voldoen
aan −2 < x, y, z < 2.

Voorbeeld: een kwadratisch oppervlak
Om alvast iets van het verschil te zien tussen een derdegraads (= ku-
bisch) oppervlak en een tweedegraads (= kwadratisch), kijken we nu
naar

Q :=
{

(z1, z2, z3) ∈ C3 ; z2
1 + z2

2 = z2
3 + 1

}
.

Het plaatje van de reële punten op Q is goed te begrijpen: het ‘hori-
zontale’ vlak gegeven door z3 = c (voor vaste c ∈ R) snijdt Q in een
cirkel met middelpunt (0, 0, c) en straal

√
c2 + 1. Dus de reële figuur is

op te vatten als allemaal op elkaar gestapelde cirkels; de kleinste met
straal 1.
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We zoeken nu (alle) lijnen in Q. Daartoe geven we een lijn als een
verzameling punten v + tw, waarin t de complexe getallen doorloopt,
w ∈ C3 met w 6= 0 een richtingsvector van de lijn is, en v ∈ C3 is een
punt (‘steunvector’) op de lijn. Er zijn nu twee mogelijkheden.

Ten eerste kan de lijn in een vlak gegeven door z3 = c liggen. In dit
geval geldt v = (a, b, c) en w = (d, e, 0). De hierdoor gegeven lijn ligt
in Q wanneer bovendien geldt

(a+ td)2 + (b+ te)2 = c2 + 1

voor elke t ∈ C. Herschrijven we dit als een kwadratische vergelijking
in t, dus als At2 + Bt+ C = 0, dan voldoet elke t ∈ C hieraan precies
dan, als A = B = C = 0. Dit geeft allereerst d2 + e2 = 0, dus
e = ±d

√
−1. Omdat we de richtingsvector zeker mogen herschalen,

geeft dit de oplossingen w = (1,±
√
−1, 0). De vergelijking B = 0

levert vervolgens a = −be, en C = 0 (hetgeen equivalent is met v ∈ Q)
geeft c = ±

√
−1. Omdat alle punten (−be, b, c) met c2 = e2 = −1

vastgekozen, op dezelfde lijn met steunvector (0, 0, c) en richting (1, e, 0)
liggen, hebben we zo in totaal vier lijnen gevonden:

(0, 0,±
√
−1) + t(1,±

√
−1, 0)

voor elk van de vier keuzes van de tekens.
Ten tweede kan een lijn in geen enkel vlak met vergelijking z3 = c

liggen. In dit geval varieert de z3-coördinaat van een punt op de lijn,
en dus is de richtingsvector te schrijven als w = (c, d, 1) en kunnen we
als steunvector een punt v = (a, b, 0) kiezen. We willen opnieuw dat de
lijn in Q ligt, en dat betekent

(a+ ct)2 + (b+ dt)2 = t2 + 1

voor elke t ∈ C. Zo komen we tot het stelsel

a2 + b2 = 1;
ac+ bd = 0;
c2 + d2 = 1.
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Voor elk punt (a, b, 0) ∈ Q (dus met a2 + b2 = 1) krijgen we op deze
wijze twee lijnen door dit punt die geheel in Q liggen, namelijk

(a, b, 0) + t(b,−a,±1)

voor beide keuzes van het teken. Hiermee zijn alle lijnen in Q beschre-
ven. In feite is met bovenstaande redenering in te zien, dat er door
ieder punt van Q precies twee lijnen gaan die in Q liggen.

2. Eindig veel en minstens één

De verklaring van de in de vorige sectie gemaakte observatie, name-
lijk dat in een kwadratisch oppervlak oneindig veel, en in een kubisch
oppervlak in het algemeen slechts eindig veel lijnen liggen, komt uit
het midden van de 19-de eeuw. In feite markeert dit soort werk het
ontstaan van een geheel nieuw vakgebied binnen de wiskunde: de al-
gebräısche meetkunde. De engelse wiskundige Arthur Cayley (1821 -
1895) schreef in 1849 aan zijn Ierse collega George Salmon (1819 -
1904), dat er op een kubisch oppervlak in het algemeen slechts eindig
veel lijnen liggen. Salmon beaamde dit, en antwoordde dat het aantal
precies 27 is.

Arthur Cayley en George Salmon

We zullen nu eerst wat preciezer aangeven wat we onder een kubisch
oppervlak verstaan. Vervolgens schetsen we kort Cayleys argument, in
een iets modernere opzet dan hij.

De in de voorgaande sectie gegeven voorbeelden lagen in C3, de
affiene 3-dimensionale ruimte over de complexe getallen C. De na-
tuurlijke ambience voor onze kubische, kwadratische en andere opper-
vlakken is evenwel P3

C, de projectieve 3-dimensionale ruimte C. Ook
in de hoofdstukken door Jan Aarts en door Hans Finkelnberg in dit
boekje is een en ander over projectieve ruimten te vinden. Zoals
wellicht bekend is, bestaat PnC uit alle n + 1-tallen complexe getallen
z = (z0, . . . , zn) 6= (0, . . . , 0), waarbij we twee zulke n+1-tallen z, z′ als
hetzelfde opvatten precies dan, als z′ = az voor een complex getal a.
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Anders gezegd, de punten van PnC corresponderen met de lijnen door
de oorsprong in Cn+1. Op deze manier correspondeert een lijn in PnC
met een vlak door de oorsprong in Cn+1.

Is F ∈ C[z0, z1, z2, z3] een homogene veelterm van graad d > 0 (dat
wil zeggen, F 6= 0 en elke term azn0

0 zn1
1 zn2

2 zn3
3 die in F voorkomt, vol-

doet aan n0 + n1 + n2 + n3 = d), dan heet

SF :=
{
v ∈ P3

C ; F (v) = 0
}

een oppervlak van graad d in P3
C. In het bijzonder is een kubisch opper-

vlak een oppervlak van graad 3 in P3
C. Omdat we eisen dat F homogeen

is, geldt in het bijzonder F (av) = adF (v), en daarom is het ‘nul-zijn
van F in een punt van P3

C’ welgedefinieerd.
Bij een punt v ∈ SF heet

TvSF :=

{
(w0, w1, w2, w3) ∈ P3

C ;
3∑
j=0

∂F

∂zj
(v) · wj = 0

}
de raakruimte aan SF in het punt v. Hiervoor zijn precies twee moge-
lijkheden:
– alle vier ∂F

∂zj
(v) = 0. In dit geval is TvSF = P3

C, een 3-dimensionale

raakruimte. Het punt v heet dan een singulier punt van SF ;
– er is een ∂F

∂zj
(v) 6= 0. Dan is TvSF een vlak (oppervlak van graad 1)

in P3
C. Het punt v ∈ SF heet nu een glad punt.

Als ieder punt van SF glad is, dan noemen we SF een glad oppervlak.
Met dit begrip is het resultaat van Cayley en Salmon te formuleren:

Stelling (Cayley & Salmon, 1849) Op ieder glad kubisch oppervlak
in P3

C liggen precies 27 lijnen.

Om een idee te krijgen waarom zoiets voor kubische oppervlakken
zou kunnen gelden, maar niet voor bijvoorbeeld kwadratische of voor
vierdegraads, redeneren we als volgt. Een homogeen polynoom van
graad d > 0 is een lineaire combinatie van monomen zn0

0 zn1
1 zn2

2 zn3
3 met

n0 +n1 +n2 +n3 = d. Het totale aantal van dit soort monomen noemen
we Nd + 1.

Opgave: Hoe het hier gedefinieerde getal Nd precies afhangt van d
is voor het argument onbelangrijk, maar levert wel een leuk combi-
natorisch probleem. Een standaardoplossing maakt gebruik van het
volgende. Een monoom zn0

0 zn1
1 zn2

2 zn3
3 van graad d kan je visualiseren

als een rij van d + 3 balletjes waarvan er 3 zwart zijn en alle overige
wit: Het aantal witte tot aan de eerste zwarte stelt de exponent van z0
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voor, het aantal witte tussen de eerste zwarte en de tweede zwarte de
exponent van z1, enzovoort.

◦ ◦ ◦ • ◦ ◦ • • ◦ ↔ z3
0z

2
1z3

Hiermee wordt het tellen van het aantal monomen van graad d hetzelfde
als het tellen van het aantal manieren om uit d+3 ballen er 3 te kiezen.
Tot welke formule voor Nd leidt dit? Ga na dat N2 = 9 en N3 = 19 en
N4 = 34. Wat is, meer algemeen, de formule voor het aantal monomen
van graad d in n variabelen?

De oppervlakken van graad d in P3
C komen precies overeen met de

punten in PNd
C : oppervlak SF geeft het punt met als coördinaten de

coëfficiënten van F , en omgekeerd. Ook de lijnen in P3
C komen precies

overeen met de punten van een zekere ruimte, namelijk met de punten
van de Grassmannvariëteit G(1, 3) waarover in dit boek het hoofdstuk
van Hans Finkelnberg gaat. We schrijven (voor een oppervlak S van
graad d in P3

C en voor een lijn ` ⊂ P3
C) dan ook S ∈ PNd

C en ` ∈
G(1, 3). Voor het onderstaande brengen we nog in herinnering, dat
G(1, 3) dimensie 4 heeft. Definieer nu

Vd :=
{

(`, S) ∈ G(1, 3)× PNd
C ; ` ⊂ S

}
.

Deze Vd is zelf, evenals G(1, 3) en PNd
C , een gesloten deel van een projec-

tieve ruimte. In het bijzonder heeft Vd een dimensie, en die kan worden
bepaald door de projectie

π1 : Vd −→ G(1, 3) : (`, S) 7→ `

te beschouwen. Deze projectie is ten eerste surjectief: immers, neem
een lijn ` = {sv+tw ; s, t ∈ C niet beide nul}. Er geldt ` ⊂ SF precies
dan, als F (sv + tw) identiek nul is. Dit is een homogene uitdrukking
in s, t van graad d, dus deze is nul wanneer alle d+ 1 coëfficiënten van
de monomen sktd−k nul zijn. Zo krijgen we d+ 1 (lineaire) condities op
de coëfficiënten van F . Omdat Nd > d heeft dit zeker oplossingen.

Uit het voorgaande argument is verder te concluderen, dat het vol-
ledig origineel π−1

1 (`) van ` ∈ G(1, 3) dimensie Nd − d − 1 heeft: we
begonnen met Nd + 1 coëfficiënten, de d+ 1 lineaire condities (die on-
afhankelijk van elkaar blijken te zijn) geven een oplossingsruimte van
dimensie Nd − d, en omdat we projectief kijken levert dit voor π−1

1 (`)
dimensie Nd − d− 1.

De uit de lineaire algebra bekende formule die zegt, dat voor een
lineaire afbeelding de dimensie van z’n kern plus de dimensie van het
beeld samen de dimensie van de ruimte waarop de afbeelding werkt,
is, heeft in de meetkunde een generalisatie die we nu toepassen op
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π : Vd → G(1, 3). Hiermee blijkt de dimensie van Vd gelijk te zijn aan
Nd − d− 1 + 4 = Nd − d+ 3.

Bekijk nu de andere projectie

π2 : Vd −→ PNd
C : (`, S) 7→ S.

We gaan gebruiken dan onder een ‘gewone’ afbeelding zoals π2, de
dimensie van het beeld niet hoger kan zijn dan die van het origineel.
Als geldt d ≥ 4, dan is de dimensie van Vd strikt kleiner dan Nd. Dus
ook het beeld π(Vd) ⊂ PNd

C heeft dimensie kleiner dan Nd. De ‘meeste’

punten S ∈ PNd
C zitten derhalve niet in dat beeld; met andere woorden,

voor die S is geen enkele ` te vinden zodat (`, S) ∈ Vd. Conclusie: een
voldoende algemeen oppervlak van graad d ≥ 4 in P3

C bevat geen enkele
lijn.

Voor d = 1 en voor d = 2 is de dimensie van Vd juist groter dan
Nd. Dit impliceert, dat voor een algemeen kwadratisch of eerstegraads
oppervlak S het origineel π−1

2 (S) een positieve dimensie heeft. Er zijn
dus oneindig veel lijnen op zo’n oppervlak. In feite geldt, dat op ieder
kwadratisch of eerstegraads oppervlak oneindig veel lijnen liggen.

Het resterende geval is d = 3, dus dat van kubische oppervlakken.
In dit geval is π2 een afbeelding tussen ruimten van gelijke dimen-
sie. Nu geldt allereerst, dat het beeld π2(V3) ook dimensie N3 heeft.
Immers, anders zou voor elk kubisch oppervlak S moeten gelden dat
ofwel π−1(S) leeg is (geen enkele lijn op S), ofwel π−1(S) heeft po-
sitieve dimensie (oneindig veel lijnen op S). En er bestaan kubische
oppervlakken S waarvoor geen van beide juist is, zoals we in de volgen-
de sectie zullen zien. Uit dit dimensieargument blijkt vervolgens, dat
π2(V3) = PN3

C : immers, V3 is een projectieve ruimte en daarom is het
beeld π2(V3) dit eveneens; de dimensie klopt, en dan blijkt er in PN3

C
geen ruimte meer voor iets anders. Dit impliceert in het bijzonder, dat
ieder kubisch oppervlak minstens één lijn bevat. Omdat π2 een surjec-
tieve afbeelding is tussen ruimten van gelijke dimensie, volgt tenslotte
dat een voldoende algemeen kubisch oppervlak S een niet-lege eindige
verzameling π−1

2 (S) levert. Anders gezegd, op zo’n oppervlak ligt een
niet-lege, eindige verzameling van lijnen.

3. Precies zeven en twintig

De stap van ‘minstens één’ naar ‘precies 27’ gebruikt meetkunde van
een iets andere soort; in het bijzonder is het daarbij van belang dat we
ons kubisch oppervlak glad veronderstellen. Zo’n eis is in de redenering
uit de vorige sectie nog van geen enkel belang.



8 JAAP TOP

We veronderstellen dus dat S een glad, kubisch oppervlak is, en
` ⊂ S is een lijn. Door eventueel over te gaan op nieuwe coördinaten
voor P3

C, mogen we aannemen dat ` gegeven wordt door z0 = z1 = 0.
De vergelijking voor S is dan te schrijven als

Az2
2 + 2Bz2z3 + Cz2

3 + 2Dz2 + 2Ez3 + F = 0,

waarin A, . . . , F ∈ C[z0, z1] homogeen zijn van graad respectivelijk
1, 1, 1, 2, 2, 3. In navolging van Salmon, zullen we nu eerst alle lijnen in
S bepalen die liggen in een vlak door de lijn `.

Zo’n vlak wordt gegeven door een vergelijking sz0 − tz1 = 0. De
doorsnede met S bestaat dan uit de lijn ` samen met de door

A(t, s)z2
2 + 2B(t, s)z2z3 + C(t, s)z2

3 + 2D(t, s)zjz2 + 2E(t, s)zjz3 + F (t, s)z2
j

= 0

(waarbij j = 0 als s = 0 en j = 1 anders) in het vlak sz0 = tz1 gegeven
kegelsnede. Zo’n kegelsnede kan in het algemeen een gladde kegelsnede
zijn, of een vereniging van twee lijnen, of een ‘dubbele lijn’. Omdat S
glad is, blijkt de laatste mogelijkheid niet voor te komen. Om dezelfde
reden kan overigens bij de tweede mogelijkheid geen van beide lijnen
gelijk zijn aan de vastgekozen lijn `. Wij zijn op zoek naar lijnen in S,
dus willen we in het bijzonder de punten (t, s) ∈ P1

C vinden waarvoor
de bovenstaande kegelsnede niet glad is. Dit is precies dan het geval,
als de determinant

det

 A(t, s) B(t, s) D(t, s)
B(t, s) C(t, s) E(t, s)
D(t, s) E(t, s) F (t, s)

 = 0.

Deze determinant blijkt een homogeen polynoom van graad 5 in C[t, s]
te zijn. Hij is dus te schrijven als

∏5
j=1(αjt− βjs). Alweer vanwege de

gladheid van S zijn de (βj, αj) ∈ P1
C onderling verschillend. Zo vinden

we precies 5 vlakken αjz0 = βjz1 die S in ` en in nog 2 lijnen snijden.
Hiermee komen we als volgt aan het aantal 27. Begin met een vlak

V dat S in 3 lijnen snijdt: `1∪ `2∪ `3 = V ∩S. Behalve vlak V , vinden
we dan nog precies 4 andere vlakken door `1 waarop nog twee lijnen in
S liggen. Idem voor `2 en `3, en zo vinden we

3 + 4× 2 + 4× 2 + 4× 2 = 27

lijnen! We zijn op deze manier geen lijn in S vergeten, want zou er
nog ergens een lijn zijn, dan snijdt deze het vlak V (hier wordt weer
eens gebruikt dat we werken met P3

C en niet met C3: de laatsgenoemde
ruimte kan een lijn evenwijdig lopen aan een vlak en deze dus nergens
snijden. In P3

C wordt een vlak door een homogene lineaire vergelijking
in 4 variabelen, en een lijn door twee zulke vergelijkingen, beschreven.
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De doorsnee is dan niet leeg). Onze extra lijn heeft dus een punt met
V gemeen, oftewel een punt met een van de lijnen `j. Maar dan is de
lijn ofwel gelijk aan `j, ofwel het vlak opgespannen door deze lijn en
`j is een vlak door `j dat S in precies 3 lijnen snijdt, en zulke lijnen
hebben we al meegeteld.

Het hier geschetste klassieke bewijs van de stelling van Cayley en
Salmon levert ook informatie over de ligging van de 27 lijnen. Bijvoor-
beeld zien we, dat een gegeven lijn precies 10 van de anderen snijdt,
en dus disjunct van de overige 16 is. In eerste instantie lijkt de manier
waarop de lijnen sommige wel, andere weer niet snijden vrij ingewik-
keld, zoals het onderstaande plaatje (waarin alle 27 lijnen al over de
reële getallen zichtbaar zijn) suggereert:

Een klassieke beschrijving, afkomstig van de Zwitserse wiskundige
Ludwig Schläfli (1814 - 1895), geeft evenwel heel kort weer welke lijnen
elkaar precies snijden.

Stelling (Schläfli, 1858) De 27 lijnen op een glad, kubisch oppervlak
zijn te nummeren als ai,j (met i ∈ {1, 2} en 1 ≤ j ≤ 6) en cm,n (met
1 ≤ n < m ≤ 6). Daarbij snijdt cn,m de lijnen ai,n, ai,m en elke ci,j met
i, j 6∈ {n,m}. Voor de ai,j geldt, dat twee verschillende elkaar snijden
precies dan, als beide indices verschillen.

Schläfli gebruikte hierbij de notatie(
a1,1 a1,2 a1,3 a1,4 a1,5 a1,6

a2,1 a2,2 a2,3 a2,4 a2,5 a2,6

)
.

Twee verschillende hier gegeven lijnen snijden elkaar precies dan, als
ze niet in dezelfde rij en evenmin in dezelfde kolom staan. Een derge-
lijke configuratie van 12 lijnen wordt een Schläfli double-six genoemd.
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In onderstaand figuur is een double-six configuratie te zien, waarbij op
elk zijvlak van een balk 2 van de lijnen te vinden zijn.

In termen van de hierboven beschreven manier van Salmon om de
27 lijnen te op te sommen, is zo’n double-six te vinden door te nemen
a1 := `, en b1 kiezen we willekeurig uit de 16 lijnen op S die a1 niet
snijden. Voor een vlak dat S snijdt in a1 en in nog twee andere lijnen
geldt dan, dat b1 dit vlak snijdt in een punt van precies één van die
andere twee lijnen. Deze andere lijn noemen we a2 (en de derde lijn
c1,2). Er zijn in totaal 5 zulke vlakken, dus zo verder gaand krijgen we
ook a3, a4, a5, a6 en c1,3, c1,4, c1,5, c1,6. Op dezelfde manier kunnen we
beginnen met de vlakken door b1 en zo lijnen a2, . . . , a6 vinden die a1

niet snijden. Het is niet moeilijk om na te gaan, dat zo een configuratie
als gevraagd werd, wordt gekregen.
Opgave: Laat met behulp van een ‘double-six’ zien, dat er precies 45
vlakken V zijn met de eigenschap, dat de doorsnede V ∩ S uit drie
lijnen bestaat. Namelijk: 15 met als doorsnede a1,m ∪ a2,n ∪ cm,n en 30
met als doorsnede ci,j ∪ ck,l ∪ cm,n.

4. Clebsch en Klein en Düsseldorf

Vrijwel vanaf de allereerste resultaten van Cayley en Salmon was er
belangstelling voor het vervaardigen van modellen van kubische opper-
vlakken. Zo beschrijft in 1869 de Engelse wiskundige James Joseph
Sylvester (1814 - 1897) heel enthousiast een voor een stereoscoop door
de Duitse wiskundige Ludwig Christian Wiener (1826 -1896) gemaakte
tekening van de 27 lijnen. Deze Wiener had ook al de aandacht van z’n
landgenoot Felix Klein (1849 - 1925) getrokken: op de eerste bladzij-
den van Deel 2 van het verzameld werk van Klein is te lezen, dat Klein
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rond pinksteren 1868 een door Wiener vervaardigd model van een ku-
bisch oppervlak met 27 reële lijnen erop zag, en dat dit een belangrijke
impuls leverde voor Kleins latere werk aan modellen van algebräısche
oppervlakken.

De geschiedenis van dit soort modellen verdient overigens apart aan-
dacht, niet alleen beperkt tot het speciale geval van kubische opper-
vlakken dat we hier beschouwen. We gaan hier niet dieper op in, maar
merken slechts op dat de aandacht voor deze modellen verder ging dan
alleen vanuit de wiskunde. Zo bezit het Palais de la Découverte in
Parijs een model van een kubisch oppervlak. Klein bracht in 1893 een
door zijn medewerker Walter von Dyck (1856 - 1934) samengestelde
tentoonstelling van ‘Duitse wiskundige modellen’ naar de wereldten-
toonstelling in Chicago.

Het modellen-maken is in Duitsland wel een beetje een familieaan-
gelegenheid geworden. Nadat Klein, met wat invloed van Christian
Wiener, samen met collega Rudolf Clebsch (1833 - 1872) ging

Rudolf Clebsch en Felix Klein

nadenken over het maken van een model van een kubisch oppervlak
met 27 reële lijnen erop, lieten ze dit in gips vervaardigen door stu-
dent Adolf Weiler. In augustus 1872 tonen Clebsch en Klein aan het
Koninklijk Gezelschap der Wetenschappen in Göttingen het resultaat
plus een model van alleen de 27 lijnen. Drie maanden later overlijdt
Clebsch ten gevolge van difterie.

Een oomzegger van Christian Wiener, Ludwich Brill, gaat dan op
commerciele basis modellen maken. Beroemd is daarbij de Rodenberg-
serie, bestaande uit 27 gipsmodellen van kubische oppervlakken, ont-
worpen door Kleins student Carl Rodenberg (1856-1934). Brills broer
Alexander was wiskundige, student van Clebsch, en samen met Klein
erg gëınteresseerd in het (laten) maken van modellen. Het bedrijf van
Ludwich Brill kwam rond 1900 in handen van Martin Schilling. Diens
naam staat op veel van de gipsmodellen die nog steeds in de meeste
wiskundeafdelingen van Europese universiteiten te vinden zijn. Of hij
familie was van de wiskundige Carl Schilling, die in 1880 in Göttingen



12 JAAP TOP

promoveerde op het maken van stereoscoop-plaatjes van oppervlakken,
weet ik niet.

De bekendste van alle kubische oppervlakken is waarschijnlijk het zo-
geheten diagonaaloppervlak van Clebsch. Clebsch was in 1861 de eerste
die een bewijs publiceerde van de volgende bewering: elk kubisch, ho-
mogeen polynoom f ∈ C[z0, z1, z2, z3] is te schrijven als f = g3

0+. . .+g3
4,

voor zekere eerstegraads homogene gj ∈ C[z0, z1, z2, z3]. Al 10 jaar eer-
der had ook Sylvester dit gezegd, maar zonder bewijs. Met een dimen-
sieargument is overigens vrij eenvoudig in te zien, waarom er 5 eerste-
graads veeltermen nodig zijn: de afbeelding die aan de coëfficiënten van
N eerstegraads veeltermen de coëfficiënten van de som van hun derde
machten toevoegt, is op te vatten als een afbeelding ϕ : P4N−1

C → P19
C .

Het beeld heeft dus dimensie ≤ min{19, 4N − 1}. Dus voor N ≤ 4
kan deze afbeelding niet surjectief zijn. Om in te zien dat voor N = 5
de afbeelding wel surjectief is, is het voldoende om een punt in het
beeld aan te wijzen dat slechts eindig veel originelen heeft. Dit blijkt
mogelijk te zijn.

Uit het genoemde resultaat volgt, dat elk kubisch oppervlak te be-
schrijven is in P4

C door twee vergelijkingen:

y3
0 + y3

1 + y3
2 + y3

3 + y3
4 = 0;

a0y0 + a1y1 + a2y2 + a3y3 + a4y4 = 0.

Hierin zijn niet alle aj gelijk aan 0.

Opgave: Ga na dat als in bovenstaande beschrijving voor minstens
twee indices j geldt aj = 0, dan is het oppervlak singulier (een punt
op het oppervlak met coördinaat yj = 0 voor twee j met aj = 0 is
singulier).

Om een glad oppervlak te krijgen, mag dus voor maximaal één j
gelden aj = 0. In de volgende sectie staat een voorbeeld waarbij aj 6= 0
voor elke j, maar toch is het oppervlak singulier.

Stel nu, we hebben een glad, kubisch oppervlak, en a0 = a1 6= 0.
We mogen dan aannemen a0 = a1 = 1. De doorsnede van ons kubisch
oppervlak met het vlak gegeven door y0 + y1 = 0 hoort dan bij het
stelsel

y3
2 + y3

3 + y3
4 = 0;

a2y2 + a3y3 + a4y4 = 0.

We mogen hier na eventueel verwisselen van y2, y3, y4 en ook a4 = −1.
Dit levert y4 = a2y2 + a3y3, en y3

2 + y3
3 + (a2y2 + a3y

3)3 = 0. Die laatste
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vergelijking is de herschrijven als (α1y2 − β1y3)(α2y2 − β2y3)(α3y2 −
β3y3) = 0 voor zekere αj, βj ∈ C. De conclusie hieruit is, dat de
gevraagde doorsnede uit 3 lijnen bestaat, namelijk

y0 + y1 = a2y2 + a+ 3y3 − y4 = αjy2 − βjy3 = 0,

voor j = 1, 2, 3. Deze drie lijnen gaan door één punt, namelijk door
(1,−1, 0, 0, 0). Zo’n punt met de eigenschap, dat het op drie lijnen
van het kubische oppervlak ligt, heet een Eckardtpunt. Dit begrip heet
naar de Duitse wiskundeleraar F.E. Eckardt uit Chemnitz; na diens
dood publiceerde in 1875 het tijdschrift Mathematische Annalen diens
werk over zulke punten. Hij zal overigens ergens tussen 1871 en 1875
zijn overleden, want in zijn lange artikel noemt hij het werk van Clebsch
uit 1871.

Uit het bovenstaande volgt, dat ieder paar m 6= n met am = an aan-
leiding geeft tot een Eckardtpunt. Zo krijgen we er maximaal

(
5
2

)
= 10,

en precies 10 als a0 = . . . = a4. Overigens staat in het in 1942 versche-
nen boek (p. 152) van de Italiaanse wiskundige Beniamino Segre (1903
- 1977), dat het aantal Eckardtpunten op een glad, kubisch oppervlak
alleen de waarden {0, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 18}. Segre bewijst verder, dat
er op isomorfie na slechts één oppervlak met 18 Eckardtpunten be-
staat, namelijk het kubische Fermatoppervlak. En eveneens, dat er
op isomorfie na slechts één glad, kubisch oppervlak is met precies 10
Eckardtpunten. Dit is het hieronder behandelde oppervlak.

Opgave: Laat zien dat het kubische Fermatoppervlak F ; z3
0 + z3

1 +
z3
2 + z3

3 = 0 inderdaad 18 Eckardtpunten heeft, namelijk alle punten
met twee van de coördinaten gelijk aan nul.

Het diagonaaloppervlak van Clebsch, waarover Clebsch in 1871 voor
het eerst publiceerde en waarvan hij een jaar later samen met Klein
een model liet maken, betreft het geval dat al deze aj gelijk zijn. Dit
is dus het oppervlak

C :
y3

0 + y3
1 + y3

2 + y3
3 + y3

4 = 0;
y0 + y1 + y2 + y3 + y4 = 0.
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Opgave: Laat zien dat het diagonaaloppervlak van Clebsch de volgen-
de eigenschappen heeft.

(1) De 5 vlakken yj = 0 bevatten ieder 3 lijnen.

(2) Schrijf τ := 1
2

+ 1
2

√
5 (de ‘gulden snede’). Maak een verdeling

{j, k,m, n} = {1, 2, 3, 4} waarbij j < k. Dan is

∆(j,k,m,n) : yj − τyk + ym = yk + yn − τyj = τyj + τyk − y0 = 0

een lijn in P4
C.

(3) Schrijf ζ := e2πi/5 = cos(2π/5) + sin(2π/5)
√
−1. Dan is y0 =

1, yj = ζ2, yk = ζ3, ym = ζ4, yn = ζ een punt op C en ook op
∆(j,k,m,n). Datzelfde geldt voor het punt dat je krijgt door alle
coördinaten hier te vervangen door hun complex geconjugeerde.

(4) De 15 lijnen uit (1) samen met de 12 lijnen uit (2) vormen de
27 lijnen op C. In het bijzonder zijn dus al deze lijnen reëel.

(5) De 12 lijnen uit (3) vormen een double-six, als volgt:(
∆(1,2,3,4) ∆(1,3,4,2) ∆(1,4,2,3) ∆(2,3,1,4) ∆(2,4,3,1) ∆(3,4,1,2)

∆(1,2,4,3) ∆(1,3,2,4) ∆(1,4,3,2) ∆(2,3,4,1) ∆(2,4,1,3) ∆(3,4,2,1)

)
.

(In de bovenste rij staan 6 indices waarbij

1 7→ j, 2 7→ k, 3 7→ m, 4 7→ n

een even permutatie is; in de onderste gaat het om oneven per-
mutaties.)

Om een figuur van de reële punten op C te maken, substitueren we
eerst y4 = −(y0 + y1 + y2 + y3). dat levert een vergelijking

y3
0 + y3

1 + y3
2 + y3

3 − (y0 + y1 + y2 + y3)
3 = 0.

In navolging van Klein, Clebsch en anderen maken we hier vervolgens
een oppervlak in C3 in plaats van in P3 van, door te stellen y3 =
a(1− y0− y1− y2) voor een vaste a > 1. Als we punten in P3 opvatten
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als lijnen door de oorsprong in C4, dan betekent dit, dat we van elk zo’n
lijn alleen het punt op het hypervlak a(y0 + y1 + y2) + y3 = a nemen.
Het vlak a(y0 + y1 + y2) + y3 = 0 levert dan ‘punten op oneindig’, die
we in ons plaatje niet zien.

In 1999, precies 150 jaar na de publicatie van de stelling van Cay-
ley en Salmon en ook 150 jaar na de geboorte van Felix Klein, werd
in Kleins geboortestad Düsseldorf voor het cafetaria van de Heinrich-
Heine universiteit een 21

2
meter hoog beeld van het diagonaaloppervlak

van Clebsch geplaatst.

5. Cayley en Van der Blij

Veel van de gipsmodellen horen bij singuliere kubische oppervlakken.
In het geval dat een kubisch oppervlak slechts eindig veel singuliere
punten heeft, is het argument van Cayley en Salmon nog steeds te
gebruiken. Alleen is het dan mogelijk, dat er minder dan 5 vlakken
door een gegeven lijn op z’n oppervlak gaan, met de eigenschap dat ze
het oppervlak in een vereniging van drie lijnen snijden. We behandelen
hier twee voorbeelden.

Het Cayley kubische oppervlak wordt gegeven door de vergelijking

z0z1z2 + z0z1z3 + z0z2z3 + z1z2z3 = 0.

Het is eenvoudig na te rekenen, dat dit oppervlak 4 singuliere punten
heeft, namelijk de punten met drie coördinaten gelijk aan 0. De sub-
stituties y4 := −(y0 + y1 + y2 + y3) en zj = 2yj + y4 (voor j = 1, 2, 3, 4)
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leveren de vergelijkingen

y0 + y1 + y2 + y3 + y4 = 0;
y3

0 + y3
1 + y3

2 + y3
3 + 1

4
y3

4 = 0.

Opgave: Samen met de vergelijking y0 + y1 + y2 + y3 + y4 = 0 leveren
yj + yk = 0 (voor 0 ≤ j < k ≤ 3) nog 6 vlakken, 2yj + y4 = 0 nog 4
vlakken, en y4 = 0 een vlak. Deze 11 vlakken snijden het oppervlak
elk in 3 lijnen. In totaal levert dit 9 lijnen, en dat zijn alle lijnen op
het Cayley kubische oppervlak.

Een plaatje gekregen door in de oorspronkelijke vergelijking z3 te
elimineren middels 3(z0 + z1 + z2 + 2z3) = 1 ziet er als volgt uit.

Het volgende voorbeeld illustreert dat niet alle kubische oppervlak-
ken uitsluitend in de 19-de eeuw werden bestudeerd. Er bestaan on-
eindig veel onderling niet gelijkvormige driehoeken ABC met de ei-
genschap, dat de zijden AB, AC en BC een rationaal getal als lengte
hebben, en bovendien gaan de deellijn uit punt A, de zwaartelijn uit
punt B, en de hoogtelijn uit punt C door één punt. Dit volgt uit het
(niet geheel evidente) feit, dat de oplossingen in rationale getallen (x, y)
van de vergelijking

y2 = x3 − 4x+ 4

dicht liggen in de verzameling van alle reële oplossingen. Bij het zoe-
ken naar zulke oplossingen kwam de emeritus hoogleraar wiskunde
F. van der Blij in het jaar 2004 op het idee, de ‘4’ in deze vergelijking
te vervangen door een t2. Dat levert een vergelijking y2 = x3− t2x+ t2,
en oplossingen x = f(t), y = g(t) leveren door substitutie t = ±2 op-
lossingen voor het oorspronkelijke probleem. Om zulke oplossingen te
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vinden, maken we eerst de vergelijking homogeen:

y2z = x3 − t2x+ t2z.

Dit definieert een kubisch oppervlak in P3
C, dat we als B zullen noteren.

Opgave:

(1) Het oppervlak B bevat precies één singulier punt, namelijk
(x, y, z, t) = (0, 0, 1, 0).

(2) Het vlak V : x = 0 snijdt B in drie lijnen, namelijk `1 : x =
z = 0 en `2 : x = y − t = 0 en `3 : x = y + t = 0.

(3) De vlakken door `1 zijn V , en alle vlakken z + αx = 0. Deze
snijden B in drie lijnen precies dan, als α ∈ {0,−1}. Het
vlak z = 0 levert als nieuwe lijnen `4 : z = x + t = 0 en
`5 : z = x − t = 0. Merk op dat de 3 lijnen in dit vlak door
(0, 1, 0, 0) gaan; dit is dus een Eckardtpunt. Het vlak z− x = 0
levert `6 : z − x = z − y = 0 en `7 : z − x = z + y = 0. De
3 lijnen door dit vlak bevatten het Eckardtpunt (0, 0, 0, 1).

(4) De vlakken door `2 zijn V en alle y − t + αx = 0. Zo’n vlak
snijdt B in 3 lijnen precies dan, als α ∈ {0, 2,−2}.

Voor α = 0 levert dat de lijnen `8 : y − t = x + t = 0
en `9 : y − t = x − t = 0. Voor α = 2 vinden we `10 :
y− t+ 2x = x− t = 0 en `11 : y− t+ 2x = x+ t− 4z = 0. Het
resterende geval α = −2 geeft `12 : y − t − 2x = x + t = 0 en
`13 : y − t− 2x = t− x+ 4z = 0.

(5) De vlakken door `3 krijg je, door overal in de berekening in (4)
de t te vervangen door −t. Dat levert slechts twee lijnen die
we nog niet hadden: `14 : y + t + 2x = x − t − 4z = 0 en
`15 : y + t− 2x = −t− x+ 4z = 0.

Het oppervlak B bevat dus in totaal 15 lijnen.
(6) De lijnen met z = 0, dus `1, `4 en `5 leveren geen oplossingen

(x, y) = (f(t), g(t)) van de vergelijking y2 = x3 − t2x+ t2. Alle
overige wel, namelijk

`2, `3 (0,±t)
`6, `7 (1,±1)
`8, `12 (−t,±t)
`9, `10 (t,±t)
`11, `15 (−t+ 4,±(3t− 8))
`13, `14 (t+ 4,±(3t+ 8))

.

Een plaatje bij B wordt bijvoorbeeld gekregen door t = 1 te substitu-
eren, dus door te kijken naar het vlak met vergelijking y2z = x3−x+z.
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In 1911 schreef de Noord-Amerikaanse wiskundige Archibald Hender-
son (1877 - 1963) zijn boek The Twenty-Seven Lines upon the Cubic
Surface. De in deze sectie behandelde voorbeelden staan daar in § 39
en § 26. Achterin het boek zit een collectie uitvouwbare platen, waarop
de configuraties van alle lijnen op deze en op nog 19 andere kubische
oppervlakken te zien zijn.

6. Zes punten in het vlak

De moderne manier om een kubisch oppervlak te beschouwen, is dit
oppervlak zien als het vlak P2

C waarin 6 punten zijn vervangen door 6
lijnen (in feite, door alle mogelijke richtingen door zo’n punt). Dit heet
in de meetkunde het ‘opblazen van het vlak in 6 punten’. Eigenlijk is
ook deze visie al in het klassieke werk van Clebsch terug te vinden. We
geven summier het idee.

Begin met P2
C, zeg met projectieve coördinaten x0, x1, x2. Neem

6 punten pj ∈ P2
C, en beschouw de verzameling derdegraads homo-

gene polynomen f ∈ C[x0, x1, x2] die voldoen aan f(pj) = 0 voor elke
j. Als geen enkel drietal van de 6 punten op één lijn ligt, en evenmin
liggen ze alle 6 op een kegelsnede (= kwadratische kromme), dan is deze
verzameling polynomen een vectorruimte over C van dimensie 4. Kies
in dit geval een basis f0, f1, f2, f3. We maken hiermee een afbeelding

ϕ : P2
C · · · −→ P3

C

met als voorschrift ϕ(x) := (f0(x), f1(x), f2(x), f3(x)). Deze afbeel-
ding is niet overal gedefinieerd: in de punten pj geldt per definitie dat
fk(pj) = 0 voor elke k, dus daar levert het voorschrift geen punt in P3

C
op. Maar nemen we een lijn door pj, zeg pj + tv voor zekere richting v,
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dan geldt fk(pj + tv) = tf ′k(pj) · v + . . ., dus alle coördinaten zijn veel-
vouden van t, en de inproducten f ′k(pj) ·v kunnen niet alle nul zijn voor
vaste v 6= 0 en j. Conclusie: als we pj vervangen door de verzameling
richtingen door pj, dan is op de resulterende ruimte de afbeelding ϕ
wel overal goed gedefinieerd (en iets nauwkeuriger kijken naar dit ar-
gument levert zelfs, dat het beeld van die verzameling richtingen door
pj een lijn in P3

C is).
Er blijkt nu, dat het beeld van ϕ een kubisch oppervlak in P3

C is. Om
dit een beetje aannemelijk te maken, stel dat twee ‘algemeen gekozen’
punten a, b hetzelfde beeld zouden hebben. Na eventueel de basis {fk}
door een andere te hebben vervangen, mogen we aannemen dat hun
beeldpunt (0, 0, 0, 1) is. Dit impliceert, dat f0, f1, f2 in de ruimte van
veeltermen die niet alleen in alle pj maar ook in a en in b nul zijn. Die
ruimte heeft dimensie 2, maar de fk zijn onafhankelijk. Er volgt dat
ϕ in ‘de meeste’ punten injectief is. Het beeld van ϕ is daarom een
oppervlak. Dit heeft graad 3 omdat de doorsnede met een algemeen
gekozen lijn uit 3 punten bestaat. Immers, wordt die lijn gegeven
door

∑
ajzj = 0 =

∑
bjzj, dan zoeken we naar de oplossingen van∑

ajfj = 0 =
∑
bjfj. Anders gezegd, het gaan om de verzameling

snijpunten van twee kubische krommen. Die snijden in 9 punten. Het
zestal p1, . . . , p6 telt niet mee, en zo vinden we dat het beeld inderdaad
een kubisch oppervlak is.

Omgekeerd is ieder (glad) kubisch oppervlak als beeld van zo’n af-
beelding ϕ te realiseren. Meetkundig is dat in te zien door het proces
van het opblazen weer ongedaan te maken. Begin met de bovenste rij
lijnen in een double-six (dus 6 onderling disjuncte lijnen), en ‘blaas de-
ze neer’, dat wil zeggen, vervang elk van de lijnen door een punt. Het
probleem is dan, in te zien dat het resulterende oppervak inderdaad
gewoon P2

C is. Dit is niet-triviaal. Bijvoorbeeld is eenzelfde uitspraak
over de reële getallen onjuist: er bestaan kubische oppervlakken over R
die niet te krijgen zijn als beeld van een reële ϕ als boven, zelfs niet als
we onder de punten pj paren p, p̄ van onderling complex geconjugeerde
paren toelaten. Wel lukt het indien er meer dan drie reële lijnen op het
oppervlak bestaan.

Met de gegeven beschrijving zijn ook de 27 lijnen weer te vinden.
We hebben er al 6, namelijk de beelden van de richtingen door de
punten pj. Noem deze lijnen `j. Ook het beeld van een verbindings-
lijn door twee punten pj, pk is een lijn: geef die verbindingslijn door
` = 0. In de ruimte opgespannen door x2

0`, x0x1`, x0x2`, x
2
1`, x1x2`, x

2
2`

vinden we dan 2 lineair onafhankelijke veeltermen q1`, q2` die boven-
dien verdwijnen in de overige 4 punten pm. Dit aanvullen levert een
basis q1`, q2`, f2, f3 van de gezochte ruimte van veeltermen, en dus een
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afbeelding ϕ bij deze basis die de gegeven lijn afbeeldt op z0 = z1 = 0.
De zo verkregen lijnen noteren we als `{j,k} (met j 6= k).

Eenzelfde soort argument laat zien, dat elke kegelsnede door 5 van
de punten pj een lijn als beeld heeft. Immers, geef zo’n kegelsnede
als q = 0. In de ruimte opgespannen door x0q, x1q, x2q zijn dan 2
onafhankelijke veeltermen m1q,m2q te vinden die ook in het resterende
punt pk verdwijnen. Na aanvullen ontstaat een basis m1q,m2q, f2, f3

voor de gezochte ruimte van veeltermen. Het is duidelijk dat de gegeven
kegelsnede onder de bijbehorende ϕ wordt afgebeeld op z0 = z1 = 0.
Een zo verkregen lijn noteren we als `′k (met k de index van het punt
niet op de kegelsnede).

In totaal hebben we zo 6 +
(
6
2

)
+ 6 = 27 lijnen. Ze snijden onderling

als volgt. `j snijdt elke `{j,k} en elke `′k met k 6= j. Evenzo snijdt `′j elke
`{j,k} en elke `k met k 6= j. En `{j,k} snijdt `j, `k, `

′
j, `
′
k en elke `{m,n}

met {m,n} ∩ {j, k} = ∅. In het bijzonder is(
`1 `2 `3 `4 `5 `6
`′1 `′2 `′3 `′4 `′5 `′6

)
een double-six.

Met behulp van deze manier om kubische oppervlakken te bekijken,
gaan we nu iets zeggen over de mogelijkheden voor het aantal reële lij-
nen op een glad, over R gedefinieerd oppervlak. Merk allereerst op, dat
dit aantal oneven is: de niet over R gedefinieerde lijnen komen namelijk
in onderling complex geconjugeerde paren. En 27 min een even getal
is een oneven getal. We beperken ons nu tot reële oppervlakken die
verkregen zijn door in de reële P2 zes punten op te blazen. Volgens een
resultaat dat de Italiaanse wiskundige Beniamino Segre (1903 - 1977)
in zijn boek (1942) over gladde kubische oppervlakken bewijst, heeft
ieder ander glad, reëel kubisch oppervlak precies 3 reële lijnen.

Om de afbeelding ϕ over R te kunnen definiëren, is het noodzakelijk
en voldoende dat als pj een punt is waarin de derdegraads veeltermen
f nul moeten zijn, dan verdwijnen deze ook in het punt p̄j verkregen
door alle coördinaten van pj complex te conjugeren. We eisen daarom,
dat de verzameling {pj} gesloten is onder complexe conjugatie. Er zijn
dan a = 6, 4, 2 of 0 reële punten pj en (6 − a)/2 paren onderling ge-
conjugeerde punten. We gaan hiervoor de verschillende mogelijkheden
langs.

Zijn alle 6 punten reëel (a = 6), dan ook alle `j, `
′
k en `{j,k}. In dit

geval zijn alle 27 lijnen dus reëel.
Zijn 4 van de punten reëel (a = 4), dan zijn alleen de `j, ell

′
k bij deze

4 punten reëel, en verder de `{j,k} waarbij j, k ofwel beide, ofwel geen
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van beide bij dit viertal horen. In totaal levert dit 4 + 4 +
(
4
2

)
+ 1 = 15

reële lijnen.
Hetzelfde argument geeft voor 2 reële punten (a = 2) in totaal 2+2+

1 + 2 = 7 reële lijnen, want we moeten {j, k} zo kiezen dat ofwel beide
bijbehorende punten reëel zijn, ofwel ze zijn onderling geconjugeerd.

In het resterende geval a = 0 leveren alleen de paren {j, k} bij on-
derling geconjugeerde pj, pk een reële lijn, dus er zijn er slechts 3.

Op de webpagina www.cubicsurface.net is, naast een prachtige
verzameling plaatjes van kubische oppervlakken, een programma te
vinden waarin je zelf de 6 punten kan bewegen en dan kan zien welke
gevolgen dit heeft voor het bijbehorende kubische oppervlak.

7. Een coderingstheorie toepassing

Een wellicht wat onverwachte moderne toepassing van het diagonaal-
oppervlak van Clebsch komt uit de theorie van de fouten-verbeterende
codes. Ruwgezegd bestaat een code uit een aantal rijtjes nullen en
enen. Met behulp van de theorie van kubische krommen kan voor een
bepaald type codes worden bepaald, hoeveel rijtjes er in de code zijn
bestaande uit precies 5 enen en verder allemaal nullen.

De codes waar het hier om gaat, heten BCH-codes, naar de ingenieurs
Bose, Ray-Chauduri en Hocquenghem. Er is wat theorie over eindige
lichamen nodig om deze te definiëren. Een eindig lichaam met q > 1
elementen is een verzameling Fq bestaande uit precies q elementen,
waarin kan worden opgeteld en vermenigvuldigd. Dit voldoet aan de
gebruikelijke regels (associativiteit, commutativiteit, distributiviteit).
Er zijn speciale elementen 0 6= 1 ∈ Fq zodat a+ 0 = a en a · 1 = a voor
elke a ∈ Fq. En elke a 6= 0 heeft een inverse: een b met a·b = 1. Is q een
macht van een priemgetal, dan blijkt er in essentie slechts één eindig
lichaam Fq te bestaan. En de elementen 6= 0 daarin zijn te schrijven
als a, a2, a3, . . . , a

q−1 = 1 voor zekere a ∈ Fq.
In het speciale geval q = 2m kiezen we zo’n a, en we definiëren dan

BCH(q) :=
{

(b1, . . . bq−1) ;
∑

bja
j = 0 =

∑
bja

3j
}
.

Hierin nemen we alle bj ∈ {0, 1}.
Het is vrij gemakkelijk in te zien, dat BCH(q) geen elementen 6= 0 be-

staande uit minder dan 5 enen en verder nullen, heeft. Voor het aantal
elementen bestaande uit precies 5 enen en verder nullen staat een for-
mule afgeleid in § 15.3 van het boek The Theory of Error-Correcting
Codes door J. MacWilliams en N.J.A Sloane (1983). In 1996 publi-
ceert de Leidse wiskundige Marcel van der Vlugt een alternatief, al
veel meetkundiger bewijs voor deze formule.
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Nog meetkundiger kan het als volgt. Zo’n element in BCH(q) be-
staande uit 5 enen en verder nullen, komt overeen met een ongeordende
deelverzameling {a0, a1, a2, a3, a4} ⊂ Fq waarin elke aj 6= 0, de aj zijn
onderling verschillend, en ze voldoen aan a0 + . . . a4 = a3

0 + . . . a3
4 = 0.

Met andere woorden, (a0, . . . , a4) is een punt van het diagonaalopper-
vlak van Clebsch, maar dan gezien als oppervlak over Fq. Dit oppervlak
wordt verkregen door in P2

F2
een zekere configuratie van 6 punten op

te blazen. Als a van deze punten coördinaten in F2 hebben en de ove-
rige 6 − a niet, dan is het aantal F2-rationale punten op C gelijk aan
(7 − a) + 3a = 7 + 2a. Immers, P2

F2
heeft 7 rationale punten, 7 − a

daarvan leveren ook een punt op C, de overige a leveren ieder een P1
F2

en die heeft 3 rationale punten. Anderzijds is, door te gebruiken dat
a + a = 0 en a3 = a voor elke a ∈ F2, gemakkelijk in te zien dat ieder
rationaal punt in P3

F2
een punt op C geeft. En dus heeft C precies 15

F2-rationale punten, dus a = 4.
Van de 6 op te blazen punten zijn er dus 4 rationaal, en 2 onderling

geconjugeerd. Dit betekent dat voor m even, alle 6 op te blazen punten
over Fq rationaal zijn. Dus over zo’n lichaam heeft C precies q2 + q +
1 − 6 + 6(q + 1) rationale punten. En is m oneven, dan is er nog
steeds het paar onderling geconjugeerde punten, dus het totaal aantal
rationale op C bedraagt q2 + q + 1 − 4 + 4(q + 1). Vermenigvuldigen
we dit aantal met (q − 1), dan wordt het aantal oplossingen 6= 0 van∑
aj = 0 =

∑
a3
j in F5

q gekregen. Het is niet moeilijk om het aantal
oplossingen waarin twee coördinaten gelijk zijn (en dus som 0 hebben!)
te vinden. Uiteindelijk nog delen door 5! = 120 (we zochten immers
naar ongeordende 5-tallen) levert het gezochte aantal elementen:{

(q − 1)(q − 4)2/120 voor m even;
(q − 1)(q − 2)(q − 8)/120 voor m oneven.
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