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cono-cuneus?!

• komt niet voor in Van Dale’s woordenboek

• 18.900 hits op google

• precies 350 jaar oud
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7 april 1662: John Wallis stuurt een brief aan Sir Robert Moray

onderwerp: wiskunde en scheepsbouw

11 jaar later: Moray overlijdt

weer 11 jaar later, 1684: de brief wordt als boekje (van 17

bladzijden) uitgegeven:

“Cono-cuneus, or: the shipwright’s circular wedge.”
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De ontvanger, Sir Robert Moray (1608/09–1673):

Generaal in het Schotse leger;

mede-oprichter in 1660 van de Britse academie van wetenschap-

pen;

wiskundige en chemicus;

vrijmetselaar.
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Robert Moray, 1608/09 – 1673
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De verstuurder, John Wallis (1616–1703):

engelse wiskundige

vooral bekend door het “product van Wallis”:
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2 ·
2 · 2
1 · 3

= 2,6666 . . .

2 ·
2 · 2
1 · 3

·
4 · 4
3 · 5

= 2,8444 . . .

en zo verder, elke keer een extra factor 4n2

4n2−1

t/m n = 100 levert 3,133787 . . .

t/m n = 1000 levert 3,1408077 . . .

t/m n = 10000 levert 3,141514 . . .

t/m n = 100000 levert 3,1415800 . . .

t/m n = 1000000 levert 3,1415918 . . .

Wallis legde in 1656 uit waarom dit steeds dichter bij π komt
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John Wallis (1616 - 1703)
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Nu cono-cuneus.

Cono komt van ‘conus’ (Latijn): kegel (in het Engels: cone)

Cuneus (Latijn): wig (in het Engels: wedge)
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conus en cuneus
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De ondertitel “The shipwright’s circular wedge”

slaat dus op een vorm die nuttig is voor scheepsbouwers.

Cono-cuneus = kegel-achtige wig
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. . ., aldus Wallis.
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Uitleg: we werken met 3 dimensies, dus een x-as en een y-as en

een z-as.
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In dat assenstelsel tekenen we (links) een cirkel, met straal gelijk

aan de afstand tot de z-as.
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Nu gaan we vanaf de punten op die cirkel lijnen “naar rechts”

trekken.

Laten we al die lijnen door hetzelfde punt gaan, dan ontstaat

een kegel.

Laten we al die lijnen evenwijdig aan elkaar gaan, dan ontstaat

een cilinder.

Maar gaan de lijnen allemaal horizontaal en snijden ze de z-as,

dan ontstaat een wig!
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kegel en cilinder en wig
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Nu in formules.

De cirkel links staat bij x = −1.

Straal is 1 en middelpunt (y, z) = (0,0)

Vergelijking y2 + z2 = 1
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Op de cirkel dus: x = −1 en y2 = 1− z2

dus x = −1 en y = ±
√

1− z2

op hoogte z: punten (−1,±
√

1− z2, z)
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Nu lijnen van de cirkel naar de z-as.

Op hoogte z: van (−1,±
√

1− z2, z) naar (0,0, z).

Op hoogte z: lijn y = hx met h = ±
√

1− z2

Totaal: y2 = (1− z2)x2
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Vergelijking cono-cuneus:

y2 = x2 − x2z2.

De oplossingen leveren een ‘regeloppervlak’: dat betekent dat

elke oplossing (x, y, z) onderdeel is van een rechte lijn bestaande

uit allemaal oplossingen

De vergelijking heeft graad 4

De cono-cuneus is een voorbeeld van een vierdegraads regelop-

pervlak
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Voor scheepsbouw: het oppervlak moet door buigen uit een vlak

stuk hout of metaal te vormen zijn

Wiskundig: het regeloppervlak zou afwikkelbaar moeten zijn

Anders gezegd: alle punten op een vaste lijn van het oppervlak,

hebben hetzelfde raakvlak

Is de cono-cuneus een afwikkelbaar regeloppervlak?
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Nee! Neem bijvoorbeeld de lijn y = 1
2

√
3x op hoogte z = 1

2

Op die lijn liggen (−1,−1
2

√
3, 1

2) en (−1
2,−1

4

√
3, 1

2)

De raakvlakken in die punten zijn verschillend!

Plaatje:
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In de 19-de eeuw werden regeloppervlakken zoals de onze op-

nieuw 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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Julius Plücker bestudeerde een oppervlak dat verband houdt met

de cono-cuneus. Maar om dat verband te beschrijven, is het

complexe getal
√
−1 nodig.

Het oppervlak dat Plücker bestudeerde, heet nu de“conöıde van

Plücker”.

Waarschijnlijk wist Plücker niet eens dat zijn conöıde al veel

eerder door Wallis was bestudeerd.
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Plücker’s conöıde (x2 + y2)z2 = x2
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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, laten we hier achterwege.

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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De cono-cuneus van Wallis
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