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Doel:

meetkunde gebruiken

om meer inzicht te krijgen

in het oplossen van (veelterm)vergelijkingen.

((ook: begrip over vergelijkingen helpt bij meetkunde.))
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Dit begint bij de Engels/Joodse wiskundige James Joseph Sylvester

in 1864.

Sylvester was vooral met vijfdegraads vergelijkingen bezig, maar

wij beginnen voor het gemak bij graad twee.

Sylvesters simpele idee: x2 + bx+c geef ik weer als het punt met

coördinaten (b, c).
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James Joseph Sylvester (1814-1897)
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Omdat wij het xy-vlak gewend zijn, en niet het bc-vlak,

veranderen we alle namen.

x wordt vanaf nu t,

c wordt vanaf nu y,

b wordt vanaf nu x.

Schrijf dus t2 + xt+ y, en niet x2 + bx+ c.
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Hier bijvoorbeeld t2 + 2t+ 3 en t2 − 3t− 1 en t2 + 4t:
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Voorbeeld: welke t2 + xt+ y hebben t = −2 als nulpunt?

Dan moet (−2)2 + x(−2) + y = 0, dus y = 2x− 4.

de lijn y = 2x− 4
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In Nederland ging de Groningse wiskundige Pieter Hendrik Schoute
vanaf 1890 net als Sylvester, veeltermen door punten weergeven.

Pieter Hendrik Schoute (1846–1913)
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In Duitsland deed vanaf 1892 de wiskundige Felix Klein hetzelfde.

Klein zei dit geleerd te hebben uit colleges van Kronecker.

Felix Klein (1849–1925)
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Leopold Kronecker (1823–1891)
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Welke t2 + xt+ y hebben een meervoudig nulpunt?

Welke t2 + xt+ y hebben t = 2 als nulpunt?

Antwoord in één plaatje:
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Uitleg (a-la Sylvester): ‘meervoudig nulpunt’ bij t = u betekent

niet alleen dat t = u een nulpunt is, maar ook dat de raaklijn

aan de grafiek van f(t) = t2 + xt+ y bij t = u horizontaal loopt.

Dus d
dt(t

2 + xt+ y) heeft voor t = u de waarde 0.

Conclusie: u2 + xu+ y = 0 en 2u+ x = 0.

Dus (x, y) = (−2u, u2). Door u te variëren levert dit alle t2+xt+y

met een meervoudig nulpunt.
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Merk op: we hebben differentiëren gebruikt, en een eigenschap

van grafieken, maar niets over een ‘discriminant’ (b2−4ac). Toch

kennen we nu alle t2 +xt+y die een meervoudig nulpunt hebben,

oftewel, waarvoor de discriminant nul is.

Algebräısch is gemakkelijk te zien dat inderdaad de gevonden

veeltermen een meervoudig nulpunt hebben:

t2 + xt+ y = t2 − 2ut+ u2 = (t− u)2.

13



14



welke eigenschappen suggereert het plaatje?
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welke eigenschappen suggereert het plaatje?

• Veeltermen met een vast nulpunt t = u vormen een lijn.

• Veeltermen met een meervoudig nulpunt vormen een

parabool.

• De lijn bij een vast nulpunt raakt aan deze parabool.
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1907, uit dictaat van Felix Klein
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Waarom?

lijn: stel t = u is oplossing, dan u2+ux+y = 0, dus y = −ux−u2,

en dat geeft een lijn.

parabool: de punten (x, y) = (−2u, u2) voldoen aan y = 1
4x

2, en

dat definieert een parabool. Ieder punt (x, 1
4x

2) is, door x = −2u

oftewel u = −x/2 te nemen, ook te schrijven als (−2u, u2).
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raken: neem een willekeurig punt (−2u, u2) op de parabool.

De raaklijn in dit punt aan de parabool heeft dan steunpunt
(−2u, u2) en richtingsvector d

du(−2u, u2) = (−2,2u).

Dus die raaklijn correspondeert met alle veeltermen van de vorm

(t− u)2 + λ · (−2t+ 2u).

Evident is t = u nulpunt van al deze veeltermen, dus de raaklijn
is bevat in (en daarom gelijk aan) de lijn van alle veeltermen met
u als nulpunt. Dus laatstgenoemde lijn raakt aan de parabool.
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Nu met deze gegevens vergelijkingen oplossen.

Voorbeeld: t2 + t− 1 = 0. Plaatje:
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(t2 + t− 1 = 0, vervolg)

We zoeken een oplossing t = u.
Onze vergelijking ‘is’ dan het punt (1,−1) op de lijn y = −ux−u2.
Maar wat is u, oftewel, welke lijn door (1,−1) zoeken we?
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(t2 + t− 1 = 0, vervolg)

De “goede” lijn door (1,−1) raakt aan de parabool die hoort bij

veeltermen met een meervoudig nulpunt!
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(t2 + t− 1 = 0, vervolg)

Hier is zo’n “goede” raaklijn:
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(t2 + t− 1 = 0, vervolg)

Ongeveer bij x = −1.2 raken de lijn en de parabool, wij weten:

dat is in het punt (−2u, u2).

Dus voor de oplossing t = u geldt −2u ≈ −1.2, en daarom

u ≈ 0.6.

((Alternatief: de gezochte lijn is y = −ux− u2, met helling −u.

De bijbehorende oplossing t = u is de tegengestelde van de

helling.))
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Hoeveel oplossingen heeft t2 + bt+ c = 0?

Antwoord: evenveel als het aantal raaklijnen aan de parabool

y = 1
4x

2 dat door het punt (b, c) gaat.

Felix Klein maakte daar in 1907 een plaatje bij:
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Nog een toepassing.

Welke vergelijkingen t2 + xt+ y = 0 hebben precies 2, of 1, of 0

oplossing(en) in het interval [−2,1]?

Antwoord: oplossing t = −2 hoort bij de lijn y = 2x − 4 en

oplossing t = 1 bij de lijn y = −x− 1.

Alles wordt dus gegeven door het volgende plaatje:
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groen = geen, oranje = één, geel is twee oplossingen in [−2,1]
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Hetzelfde bij Klein, 1907:
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Terug naar Sylvester, 1854.

Hij deed hetzelfde voor hogere graden.
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Algemeen: p(t) + xq(t) + yr(t), met veeltermen p, q, r.

Eis:
• graad(p) > graad(q) > graad(r);
• qr′ − q′r = 1.

Hier is q′ = dq
dt .

Dezelfde eigenschappen als bij graad 2 gelden!

Voorbeeld: tn + xt+ y met n ≥ 2.
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Veeltermen met t = u als nulpunt vormen een lijn:

immers, die voldoen aan p(u) + q(u)x+ r(u)y = 0.

Alleen als q(u) = r(u) = 0 zou gelden, levert dit geen lijn.

Maar vanwege qr′−q′r = 1 hebben q en r geen gemeenschappelijk

nulpunt.

Dus inderdaad: voor elke u een lijn.
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t = u is meervoudig nulpunt precies als(
q(u) r(u)
q′(u) r′(u)

)(
x
y

)
=

(
−p(u)
−p′(u)

)
.

Vanwege qr′ − q′r = 1 heeft dit stelsel als oplossing

(x, y) =
(
−p(u)r′(u) + p′(u)r(u) , p(u)q′(u)− p′(u)q(u)

)
.

Voor tn + xt+ y levert dit (x, y) =
(
−nun−1, (n− 1)un

)
.
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Ook geldt: de lijn horend bij nulpunt t = u raakt in (x(u), y(u))
aan de kromme die de veeltermen met meervoudige nulpunten

beschrijft.

Het argument is analoog aan het kwadratische geval: met (x, y)

de gevonden parametrizering, wordt een raaklijn gegeven door

(x, y) + λ d
du(x, y) (mits de afgeleide niet gelijk is aan (0,0)).

Dus moet worden nagegaan dat

p(t) +
(
x+ λ

dx

du

)
q(t) +

(
y + λ

dy

du

)
r(t)

een nulpunt t = u heeft. Dit is eenvoudig invulwerk.
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Als we de kromme horend bij meervoudige nulpunten voldoende

goed kennen, valt zo de vraag te beantwoorden hoeveel (reële)

nulpunten de diverse veeltermen in zo’n familie p(t)+xq(t)+yr(t)

hebben.

Zelfs zonder de (vereenvoudigende) voorwaarde qr′ − q′r = 1.
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Voorbeeld (Klein, 1907): aantal nulpunten van t3 + xt+ y

met t in een gegeven interval [t1, t2].
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Voorbeeld (Schoute, 1892): aantal reële nulpunten van

t6 − 15t4 + 60t2 + 6xt− 12y.
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Er is geen reden om te beperken tot twee parameters (x en y)
in families veeltermen. Vanaf vier wordt het visualiseren lastig,
dus drie parameters krijgt eind 19-de eeuw aandacht.

Wiskundeleraar (later pedagoog) Georg Kerschensteiner, 1892,
t4 + xt2 + yt+ z:
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Nog een keer t4 + xt2 + yt+ z, Schoute, 1893:
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Ook Klein ‘deed’ in 1907 t4 + xt2 + yt+ z:
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En in 1909 liet Klein een afstudeerder, Roderich Hartenstein, bij
t4 + xt2 + yt+ z een draadmodel met begeleidende tekst maken:
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De meetkunde van 3-parameter families veeltermen
p(t) + xq(t) + yr(t) + zs(t):

• t = u nulpunt levert lineaire vgl in x, y, z, dus i.h.a. een vlak.

• t = u meervoudig nulpunt: twee lineaire vgln, i.h.a. een lijn.

• alle gevallen met meervoudig nulpunt: i.h.a. een oppervlak.

• Het vlak bij nulpunt t = u raakt aan dat oppervlak.

• Gevallen met een drievoudig nulpunt leveren een ruimtekromme,
de gezamenlijke raaklijnen aan die kromme vormen
het oppervlak bij de meervoudige nulpunten.
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Tenslotte een door haar met potlood ingekleurde tekening bij
t5 + 10xt3 + 5yt + z, uit de masterscriptie (Chicago, 1903) van
Mary Emily Sinclair (1878–1955), en haar draadmodel uit 1909.
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Kleins dictaat (1907) werd later

een nog altijd populair boek.

Verplichte kost voor generaties

wiskundeleraren in vele landen!
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