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Groningen, koffiehoek IWI

2



Pieter Hendrik Schoute (1842–1910)
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Gebruik van de modellen:

D. van Dantzig, Delft 1938
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‘Twee’ series uit de catalogus:

Serie VII (Carl Rodenberg)

Serie XVII 2a en 2b (A. von Brill)

en Serie XXV (Hermann Wiener)
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designer Serie XXV:

Hermann Wiener (1857–1939)
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designer Serie XVII 2a en 2b:

Alexander Wilhelm von Brill (1842–1935)
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designer Serie VII:

Carl Rodenberg (1851–1933)
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Serie VII, de Rodenberg serie: derdegraads oppervlakken
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Beroemd voorbeeld: het ‘diagonaaloppervlak’

bestudeerd door Alfred Clebsch (1972)

{
v3 + w3 + x3 + y3 + z3 = 0

v + w + x + y + z = 0

Bevat 27 (reële) lijnen, 10 Eckardtpunten, symmetriegroep S5,

. . .
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Alfred Clebsch (1833–1872)

13



14



15



1866, Alfred Clebsch

Stelling Elk glad derdegraads oppervlak over C is de afsluiting
van ϕ(P2(C)− {p1, . . . , p6}) voor zekere p1, . . . , p6 ∈ P2,
met ϕ(p) = (f1(p) : f2(p) : f3(p) : f4(p)) bijectief, en∑

Cfj = {f ∈ C[x, y, z] homog. van graad 3 & f(pn) = 0, n = 1, . . . ,6} .
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Voorbeeld: diagonaaloppervlak van Clebsch

v = (b− c)(ab + ac− c2)
w = ac2 + bc2 − a3 − c3

x = a(c2 − ac− b2)
y = c(a2 − ac + bc− b2)
z = −v − w − x− y.
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Meetkundige uitleg: kies niet-snijdende lijnen `, m ⊂ S

afbeelding S → `×m: P 7→ (Q, R) waarbij P, Q, R op een lijn

de vijf lijnen in S die zowel ` als m snijden, hebben elk een punt

als beeld

kies een van deze vijf beeldpunten (Q, R), “blaas `×m op in dat

punt en blaas twee lijnen door dat punt (afkomstig van lijnen

6= `, m in S neer”. Resultaat: P2, en omkering: P2 → S

19



Stelling: dit werkt over R precies dan, als het bijbehorende reële
derdergraads oppervlak samenhangend is.
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Ook in de 21-ste eeuw worden toepassingen van (het parametri-

seren van) kubische oppervlakken gevonden:

met name in Informatica, computer aided geometric design (CAGD)

recent werk van C.L. Bajaj, T.G. Berry, R.L. Holt, A.N. Ne-

travali, M. Paluszny, R.R. Patterson en anderen.
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Ander onderwerp: derdegraads (vlakke) krommen

Ook hier moderne theoretische en praktische toepassingen: in

cryptografische protocollen, foutenverbeterende codes, primaliteit-

stests en factorisatiemethoden, diophantische problemen, getalthe-

orie, . . . . . .

klassieke vraag: klassificeer reële derdegraads krommen
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Equivalent probleem:

reële constanten a, b, c, functie x 7→ y =
√

x3 + ax2 + bx + c

Welke soort grafieken?

Samen met gespiegelde grafiek: alle punten (x, y) met

y2 = x3 + ax2 + bx + c
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Zo’n punt (x, y) correspondeert met lijn ` in R3 door (0,0,0) en

(x, y,1)

Vereniging van al die lijnen is een kegel met vgl.

y2z = x3 + ax2z + bxz2 + cz3.

De vorm van zulke kegels werd als draadmodel uitgevoerd (Serie

XXV), ook werd de doorsnede ervan met een bol om de oor-

sprong getekend (Serie XVII 2ab)
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Theorie begint bij Sir Isaac Newton (1643–1727)

Appendix Enumeratio Linearum Tertii Ordinis van

diens boek Opticks (1704)
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Newton: 5 types afhankelijk van (reële nulpunten van

p(x) := x3 + ax2 + bx + c :

• drievoudig nulpunt. Grafieken van ±
√

p(x):

parabola cuspidata
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• dubbel nulpunt en een grotere enkelvoudige. Grafieken:

parabola punctata
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• dubbel nulpunt en een kleinere enkelvoudige. Grafieken:

parabola nodata
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• Slechts één reëel nulpunt, enkelvoudig. Grafieken:

parabola pura
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• drie reële nulpunten. Grafieken:

parabola campaniformis cum ovali
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Möbius: Ueber die Grundformen der Linien der dritten Ordnung

(82 pagina’s, 1852).

Stelling.
√

x3 + ax2 + bx + c heeft:

• geen buigpunten, voor de parabola cuspidata en nodata;

• precies één buigpunt in de andere gevallen.

.

Calculus bewijs: de derde afgeleide is positief op het domein.
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August Ferdinand Möbius (1790–1868)
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Stelling.

• parabola punctata and campaniformis cum ovali hebben posi-

tieve afgeleide in het buigpunt

• Er zijn drie soorten parabola pura, afhankelijk van of de

afgeleide bij het buigpunt negatief, nul, of positief is

Dus [Möbius]: er zijn in totaal 7 soorten grafieken!
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Möbius heeft een andere, equivalente definitie:

neem de doorsnede van de homogene derdegraads vergelijking

met een bol om de oorsprong. De buigraaklijnen en de verbind-

ingslijn door buigpunten leveren een partitie van die bol.

afhankelijk van die partitie en door welk soort stukken ervan de

kromme gaat, heb je een van de 7 soorten.

Deze definitie is invariant onder reële projectieve transformaties!
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Gattung 1 (pura–a) Gattung 2 (punctata)
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Gattung 3 (campanif. cum ovali) Gattung 4 (pura–c)
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Gattung 5 (pura–b) Gattung 6 (nodata)
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Gattung 7 (cuspidata)

41



42



Gattung 3 (Groningse campaniformis cum ovali)
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