
een caustiek

Jaap Top

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

29 en 30 maart 2016

(Collegecarrousel, Groningen)

1



Over dit plaatje:
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De wiskunde hierachter is voor het eerst behandeld door

Christiaan Huygens.

Hij schreef in 1678 “Traité de la Lumière ”, verschenen in 1690.
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Christiaan Huygens (1629–1695)
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Van 1630 tot 1753 was dit het optrekje van de familie Huygens:

kasteel Zuylichem
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Het verband tussen optica (licht) en wiskunde zie je in het plaatje

op de wikipedia pagina over “caustieken”:
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Om het voorgaande plaatje beter te begrijpen, maken we stap
voor stap met behulp van het gratis pakket GeoGebra figuren
die hetzelfde idee weergeven.
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c : x^2 + y^2 = 1
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met punt C en verticale lijn a: x=x(C)

10



De verticale lichtstraal moet terugkaatsen:

hoek van inval = hoek van reflectie,

oftewel: spiegelen in de lijn door C en (0,0): as=Line[C,(0,0)]
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ra=Reflect[a,as]
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Een heleboel verticale lijnen met hun reflectie:
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De mooie rand die zo ontstaat, heet een caustiek.

In het speciale geval van evenwijdige lijnen en reflectie aan een

cirkel, doet de vorm een beetje denken aan een nier. “Nefrolo-

gie” is de tak van geneeskunde die zich met nieren bezighoudt,

vandaar de naam ‘nefröıde’ voor deze caustiek.
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Met GeoGebra:
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Hoe vinden we de punten van zo’n nefröıde?
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Begin met een punt op de cirkel, met bijbehorende verticale lijn

en reflectie.
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Neem punten die steeds dichter bij het gekozen punt komen, en

neem de reflecties van de verticale lijnen door deze punten. Die

reflecties snijden dan de oorspronkelijke gereflecteerde lijn. De

snijpunten leveren in de limiet een punt van de nefröıde.
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zo’n limiet, vergroot:
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Een paar formules.

De reflectie aan de cirkel x2 + y2 = 1 van de verticale lijn door

(u, v) op de cirkel is de lijn met vergelijking

2uv(y − v) = (v2 − u2)(x− u).

Het ‘limietpunt’ op de nefröıde hierbij is(
u3,

1

2
v(1 + 2u2)

)
.
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Met behulp hiervan is een vergelijking te vinden voor het figuurtje

dat we vaak in een kopje of glas zien:

het zijn de punten (x, y) met y ≤ 0 die voldoen aan

(4x2 + 4y2 − 1)3 = 27x2.
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Het deel van de wiskunde dat over caustieken en veel meer
figuren gaat, heet differentiaalmeetkunde.
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Met titelpagina:
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Vladimir Igorevich Arnol’d (1937–2010)

foto: Svetlana Tretjakova.
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