
Stapelkunst

Jaap Top

JBI-RuG & DIAMANT
j.top@rug.nl

28 juni 2012
(ONT propedeusesymposium)

1



Inhoud:

1. Stapel 1.

2. Stapel 2. (slaan we over)
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Stapel 1.
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Stapel 3.

y2 = (1− z2)x2

Op hoogte z: twee lijnen y = ±
√

1− z2x

x = 0: die lijnen snijden de z-as
x = −1: die lijnen snijden de cirkel y2 + z2 = 1
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Oppervlak met vergelijking y2 = (1−z2)x2 voor het eerst beschreven

door John Wallis (1616–1703) in een brief (7 april 1662) aan Sir

Robert Moray

“Cono-cuneus, or: the shipwright’s circular wedge.”

Totale graad is 4 (vanwege de term x2z2)

Een regeloppervlak: door elk punt ervan gaat minstens één

rechte lijn
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In de 19-de eeuw werden regeloppervlakken zoals die van Wallis

opnieuw uitgebreid bestudeerd.

Onder andere door

Luigi Cremona (Italië), Eugène Catalan (België), Julius Plücker (Duitsland),

Arthur Cayley (Engeland) en Pieter Hendrik Schoute (Nederland)
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Nieuwe coördinaten (let op de
√
−1 . . .):

ξ :=
√
−1x/z , η := y/z , ζ := 1/z.

Dit verandert y2 = (1− z2)x2 in

(ξ2 + η2)ζ2 = ξ2,

de “conöıde van Plücker”.

Ook hier op elke hoogte ζ twee lijnen: η = ±
√

1−ζ2

ζ ξ
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Plücker’s conöıde (x2 + y2)z2 = x2 uit 1868
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Regeloppervlakken van graad 3 zijn rond 1850 geclassificeerd

door Arthur Cayley.

De classificatie van de vierdegraads regeloppervlakken werd be-

gonnen door Cayley en ook Luigi Cremona 140 jaar geleden. Na

de tweede wereldoorlog gingen o.a. Oene Bottema en nog re-

center Igor Dolgachev hierop door. Pas in 2009 is het helemaal

voltooid door Marius van der Put en mij.
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De cono-cuneus valt in de moderne classificatie onder “Num-

ber 6”.

Wat dat precies betekent, staat in ons artikel in Geometriae

Dedicata.

Rond 1900 ontwierp de Duitse wiskundige Karl Rohn een groot

aantal draadmodellen van vierdegraads regeloppervlakken. Maar

hij “vergat” de cono-cuneus.

Rohns draadmodellen zijn nog altijd te bewonderen (in een glazen

kast op de derde verdieping van de Bernoulliborg)
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Een van Rohns 19de eeuwse vierdegraads regeloppervlakken
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Tenslotte: Stapel 4.

(x2 + y2)3z2 = (x3 − 3xy2)2.
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De vergelijking laat zich schrijven (tenminste, buiten de z-as) als

z2 =
(x3 − 3xy2)2

(x2 + y2)3
.

Noteer t := x/y (oplossingen met y = 0 zijn eenvoudig), dan:

z2 =
(t3 − 3t)2

(t2 + 1)3
.
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De grafiek van t 7→ (t3−3t)2

(t2+1)3
:
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Met Calculus 1: de vergelijking

(t3 − 3t)2

(t2 + 1)3
= z2

voor vaste z en onbekende t, heeft:

• 3 oplossingen als z = 0;
• geen oplossingen als z < −1 of z > 1;
• 6 oplossingen als −1 < z < 1 en z 6= 0.
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Ter herinnering: t hier is x/y uit onze oorspronkelijke vergelijking.

Dus als −1 < z < 1 en z 6= 0, dan vinden we 6 oplossingen

t1, t2, . . . t6,

en dus 6 lijnen met vergelijking tjy = x op de hoogte z.

In R3 krijg je dus alle oplossingen van

(x2 + y2)3z2 = (x3 − 3xy2)2

door op de diverse hoogtes tussen −1 en 1 deze lijnen tjy = x te

nemen, en dat alles op elkaar te Stapelen.
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In FabLab Groningen kan je dat uitvoeren met behulp van een

3D printer, of met een lasersnijder die de verschillende laagjes

keurig voor je uit hout of golfkarton snijdt.
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modellen uit de 3D printer
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werk van de lasersnijder
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meer lasersnijder
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Stapelkunst: handvaardigheid voor gevorderden
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(x2 + y2)3z2 = (x3 − 3xy2)2
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Hetzelfde voor de cono-cuneus, y2 = x2 − x2z2:
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De cono-cuneus van Wallis

25


