
Achtergronden van Schillings modellen

Jaap Top

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

13 oktober 2015

(bibliotheek wiskunde Utrecht)

1



2



3



(1849–1925) (1842–1935)
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July 1890, American Journal of Mathematics
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Ludwig Brill, wiens uitgeverij tot 1899 modellen produceerde en

verkocht, was een broer van Alexander.

Ook Martin Schilling kreeg steun uit familiekring:

Friedrich Georg Schilling (1868–1950)
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Naast de ruim 400 die Brill en Schilling in massaproductie namen,

zijn er veel meer 19de eeuwse modellen van wiskundige figuren.

In 1892/93 redigeerde Walther Dyck in opdracht van de Deutsche

Mathematiker-Vereinigung een catalogus die zoveel mogelijk mo-

dellen/apparaten uit heel Europa beschrijft.

Dit alles gëınspireerd door de wereldtentoonstelling (1876) in het

South Kensington Museum in London.
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Een Europese tentoonstelling bij het verschijnen van Dycks

catalogus moest, ondanks het gegeven dat

wegens overmacht (cholera epidemie) worden uitgesteld:
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Aan Dycks catalogus (618 pagina’s) werkten heel veel wiskundi-

gen mee.

Precies twee Nederlanders: D.J. Korteweg (Amsterdam) en

P.H. Schoute (Groningen)
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De catalogus van Schilling en de oudere omvangrijkere van Dyck

bevatten prachtig materiaal voor werkstukken, bachelor/master

scripties, zelfs promotieonderzoek.

Voorbeelden uit Groningen: I. Polo Blanco (proefschrift),

L. van der Zalm (stageverslag), E. Bakker, J.W. Bosman,

E. Weitenberg, M.L. van Linschoten, H.J. Veenstra,

A.W. van den Broek (bachelorscripties),

E. van Dijk (educatie masterscriptie),

T.T. Nguyen (promotieonderzoek).

Te vinden via

http://scripties.fwn.eldoc.ub.rug.nl/scripties/Wiskunde/

Nu kort enkele voorbeelden.
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Vb. 1, Schilling Serie X nr. 1: zeepvliezen.
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Vb 2, Dyck p. 155: lineaire stelsels (H.J. Veenstra).
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Bedacht door sterrenkundige Wilhelm Veltmann (1832–1902).
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Vb. 3, Schilling VII 20–23 en XVIII 1-4: kubische regelopper-

vlakken (Polo et al.)

gipsmodellen van Carl Rodenberg (1851–1933)
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XVIII: draadmodellen, Ludwig Christian Wiener (1826–1896)
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Een kubisch oppervlak is een oppervlak in P3 verkregen als verza-

meling nulpunten van een irreducibel derdegraads polynoom.

Het is een regeloppervlak, als het geen kegel is, en het (toch)

een vereniging is van lijnen.

Stelling. Met lineaire transformaties is ieder kubisch regelopper-

vlak over R in precies één van de drie volgende standaardvormen

te krijgen:

xyz + x2w ± y2w = 0;

xyz + x2w + y3 = 0 (Cayley’s regeloppervlak).

De lijnen van het oppervlak worden verkregen door te snijden

met vlakken sx + ty = 0.
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Vb. 4, Schilling XXXIII: discriminanten (Weitenberg)
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Gegeven een familie veeltermen in u, bijvoorbeeld

p(u) := u5 + xu3 + yu + z (parameters x, y, z).

Meervoudig nulpunt in u0, als p(u0) = p′(u0) = 0. Dit geeft een

lijn in de xyz-ruimte.

De vereniging van alle zo verkregen lijnen (dus door u0 te variëren)

is het discriminantvlak van de familie veeltermen.

Dit vlak toont dus de (x, y, z) waarvoor de bijbehorende p(u) een

meervoudig nulpunt heeft. Het is een regeloppervlak!

21



In de inleiding van Dycks catalogus (1892) beschrijft Klein discri-

minantvlakken, met verwijzingen naar Sylvester en naar Kro-

necker. In die catalogus staan voorbeelden van de latere peda-

goog Georg Kerschensteiner (1854–1932) en ook van Pieter

Hendrik Schoute.

Schoutes modellen, die hij in 1893 tijdens een KNAW vergade-

ring presenteerde, staan nog altijd in het wiskunde instituut in

Groningen uitgestald.

Maar in Schillings series worden ze niet gebruikt.
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Hartenstein: u4 + 6xu2 + 4yu + z.
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Sinclair: u5 + 10xu3 + 5yu + z.
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Vb. 5, Schilling XVII-2 en XXV: De Newton en Möbius typen
van derdegraads krommen.

Hierover promoveerde Hermann Breijer in 1893 aan de univ. van
Amsterdam. Promotor: Diederik Korteweg.
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Neem een irreducibele homogene veelterm F (x, y, z) van graad 3

met reële coëfficiënten. Bijvoorbeeld y2z − x3 + z3.

De (reële) nulpunten van F definiëren een kromme K in het

projectieve vlak.

Newton onderkende 5 gevallen:

1. K is glad en samenhangend;

2. K is glad maar niet samenhangend;

3. K bevat een keerpunt;

4. K bevat een dubbelpunt en is samenhangend;

5. K bavat een dubbelpunt maar is niet samenhangend.
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Möbius verfijnde dit:

In de gevallen 1, 2 en 5 bevat K precies drie buigpunten, deze

liggen op een lijn `.

De lijn ` samen met de drie buigraaklijnen delen het reële pro-

jectieve vlak in stukken.

Alleen in geval 1 levert dit meerdere (drie) mogelijkheden.
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Merk op: de zeven “Möbius typen” zijn invarianten: het type

verandert niet onder lineaire transformaties.

Draadmodellen ontworpen door Hermann Wiener (1857–1939),

zoon van de eerder genoemde Christian Wiener. Gipsbollen

gemaakt onder supervisie van Alexander von Brill.
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