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WISKUNDIGE OPGAVEN. 

V raagstuk I. 

A1s de vergelijking 

i==n Ak 6 x-ak 0 (I) 

de wortels Xv .... xP heeft, vraagt men in overeenkomstigen 
gebroken vorm {1) de vergelijking op te stellen, die de overige 
n-1-p wortelsvan (1) bevat. (/. v. d. Griend Jr.) 

Opgelost door Dr. 0. BOTTEMA, J. v. D. GRIEND Jr., 
Dr. L. DEjoNG, TH. C. L. KoK, Dr. M. ScHEFFER en E. TROST. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Deeling door (x- x1) (x - ~) ..... (x - xp), geeft voor 
de gevraagde vergelijking: 

n Ag t1 (x - ~) (x - x2) ••••• (x - Xp) (x - a1) = O. 

Door splitsing herleidt zich deze breuk tot: 

~i ~ Bv" _S_ + +..... + ' 
X - ~ X - X2 X - Xp X a;, 

waarin: 

en 

{x~c - x1) •..•.. (x~~: - xP)(x~~: - a1)' 

in den noemer ontbreekt x~~: - xk. 
I 
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Daar xk aan de oorspronkelijke vergelijking voldoet, is 

n l Ai 6 (xk - xl) · · · · · (xk ;P) · xk =-.-;i = 
0 

en er blijft over voor de gevraagde: 

" . At L = 0, waann Ci = ) . 
i= 1x - ai (x1 - a,.) (x2 - ai) .... (x»- ai. 

Oplossing van J. v. D. GRIEND Jr. 

Omdat van de gegeven vergelijking 

i=n A. 
2:--~ =0 . . . . . . {l) 

x1 een wortel is, is 

i= I x ai 

i=n A· 
""" ~ -0 
f;:l xl- ai 

(2) 

Trekt men deze vergelijking van (1) af, dan ontstaat 

i=n A· 
(~ - x) L ' ~- = 0, . . . (3) 

i=l (x- ai)(x1 - ai) 

die klaarblijkelijk den wortel x1 bevat. Deelt men haar door 
x1 - x, dan ontstaat de vergelijking der overige wortels, die 
wij schrijven in den vorm 

~ ~ai L ~-----'. = o . . . . . . (4) 
i=l x -ai 

Trekt men van deze vergelijking af de vergelijking, die 
uit (I) ontstaat bij deeling door x1 - a.,, nl. 

~X, A,a. ~ 0, . . . . . . (5) 
i=l x - ai 

dan valt de laatste term van ( 4) weg, terwijl de overige worden 
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Na vermenigvuldiging met den gemeenschappelijken vorm 
- (x1 - an), neemt dan (4) de gedaante aan 

(6) 

Deze vergelijking is van denzelfden vorm als (I), met 
verlaging van n tot n - 1. 

Gaan wij op dezelfde wijze voort met (6) voor den tweeden 
wortel x2 enz., dan vinden wij ten slotte voor de van de wortels 
x1, X:!· ..••• xP gezuiverde vergelijking 

(7) 

Vraa~stuk II. 

Als X1 en X2 de sompunten 1 ) van /::,.ABC (zijden a, b, c) 
zijn, en ± AX1 p1, BX1 = q1, CX1 = r1, 

AX2 p2, ± BX2 = q2, ± CX2 = r2 

de termen dezer sommen naar grootte en teeken voorstellen, is 

a) P2 = lt(Pl·-qtrt}, q2 = lt(qt2-Ptrt), r,.= At(rl'---1>tq1), 
Pt l2(P2"-q2r2), q1=A2(q2" P2r2}, rt=Az(r2y,.q,.); 

b) (Pt + qt + r1HP2 + q2 + r2} ± Sl, 

1) Door de ,sompunten" van !:::,. ABC vel'Staan wij de beide pnnten X, 
waarvoor de som ± AX ± BX ± CX bij kleine verp1aatsing van X in 
willekeurige richting een stationaire waarde heeft. 



4 

als 

en 
is. 

WISKUNDIGE 

1 
A.1=---

P2+q2+r2 
1 

~=---pl 

Gevraagd dit te bewijzen. (]. v. d. Griend Jr.) 

Opgelost door J. v. D. GRIEND Jr. en Dr. M. SCHEFFER. 

Oplossing van J. v. D. GRIEND Jr. 

In het algemeene geval van n punten A1, A2, •••• A,. in 
plaats van de 3 punten A, B, C, nemen wij bij de beschouwing 
van de som der afstanden van een punt X tot deze punten: 

S = A1X ±~X±.... A'nX . . . (a) 

aan, dat het vlak dezer punten bestaat uit 2n lagen, 2 aan 2 
samenhangende in de punten A11 A2, •••• A,. en in het on
eindige, elk gekenmerkt door een combinatie van richtingen, 
die men op de verbindingslijnen A1X, .... A,.X als de posi
tieve beschouwt (nl. Of positief van Ak naar X, of positief 
van X naar Ak). Onder deze voorwaarde kan men de dubbele 
teekens voor de termen in (a) weglaten, en eenvoudig schrijven 

S = ~X + A2X + .... + AnX, . . . (b) 

waarbij het + of - teeken in de termen is begrepen. De 
algemeene betrekking (alle punten door hun complexe waar
den voorgesteld) 

X-A=AXiiPA . . (c) 

blijft daarbij ook voor deze algebraische waarden van AX 
gelden, mits onder fPA verstaan wordt de hoek, dien de als 
positief geldende richting op AX (in de betreffende laag) 
maakt met de voor aile lagen gemeenschappelijke richting 
der positieve x-as. 



OPGAVEN. No.2. 5 

Men kan bewijzen, dat voor de krommen in het complexe 
vlak 

S =constant 

de raaklijn in het punt X bepaald is door de vergelijking 

of 

:;r; 
arg.dX =. 2 

k=n 
arg. J: eiPk' 

k=l 

n ~nX-Ak 
arg. dX = - + arg. L.., 

2 k=I AkX 
(d) 

en dat, in samenhang daarmee, de punten X, waarvoor Seen 
stationaire waarde heeft voor aile richtingen van dX, geken
merkt zijn door 

k=n k=nx _ Ak 
E etPT< = 0, of E 0 . 

k=l k=l A~ 
(e) 

In het bijzondere geval van dit vraagstuk (n 3) is voor 
de punten xl en XII, waar de som 

S=AX+BX+CX. (1) 

(de teekens in de termen begrepen, zie boven) statiohaire 
waarden vertoont, 

eifPA + eifPB + eifl!c = 0 } 
dus tegelijk ook e-i'PA + e-ifi!B + e-i'Pc = o, (2) 

als q> A• 7JB en 7Jc de argumenten zijn van de complexe waarden 
X - A, X - B en X - C. 

Uit de vergelijkingen (2) zijn de verhoudingen van eifi!A, 

eifi!B en e11Pc te bepalen; nl. (er zijn 2 oplossingen) 

. oifTIB - 8 eifPA ei'Pc - 8 ei'PA 
.. -13 ' -23 ' 

of eifPB = #&eiqJA, eifPc = 18aeifPA, 

{3) 

(4} 

als 1&.~ en 2e3 de imaginaire derdemachtswortels nit de eenheid 
zijn. 

Hieruit volgt het bekende resultaat, dat de sompunten 
X1 en X 2 van 1::. ABC de punten zijn, waaruit de zijden van 
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!:,. ABC onder hoeken van ± 2
n gezien worden (met behoor-
3 

- -
lijke keuze der positieve richtingen op AX, BX en CX); het 
zijndus ,antigonale punten" van !:,.ABC (verg. No. 94 Dl XV). 

Daar Pv q11 r1 volgens de opgave ook na,ar het teeken de 

grootte der vectoren AX, BX en CX voorstellen, hebben wij 
volgens verg. (4) uit de oplossing van No. 150 Dl XV, als 
xl het punt is, dat aan (3) voldoet, 

xl A= pleiffJA, xl- B = t&llleiiPA, xl- c =#'arlevPA (5) 

en voor het andere punt X2, volgens ( 4) 

x2 - A P#vPA', x2 B = z&ll#iq)A', Xz c = tf3aY2eilh'. (6) 

Uit de vergelijkingen (5) en (6) volgt 

B C = ~r1 1q,q1)ef-'PA, C A (P1 - 2q,r1)ei'l>A, } (7) 
A- B = (lq,ql - Pt)ei'l>A 

en 

(lq,r2 M2)evPA', C - A . (p2 - t8ar2)ill'A',} (8) 
A - B (~aq2 - p2)e11l'A'. 

B-C 

Bij eliminatie van ei'l>A en ei'PA' ontstaat nit de vergelijkingen 
(7) en (8) de betrekking 

1Ea{P2q1 + q2r1 + r2P1) = 2es(P2r1 qzPt + rzqt)· 

Daar 1q, en #a toegevoegd complex zijn, volgt hieruit 

P'lfll q,h rzPl 0 l . . . . . (9) 
P2r1 + q2P1 + r2q1 = 0 J 

De vergelijkingen (9} stellen ons in staat, de verhoudingen 
van p2, q2 en r2 uit te drukken in Pv q1 en r1 ; nl., als A-1 een 
evenredigheidsfactor is, 

Pt. ~(Pt"·- q1r1), q2 A.1(q12 P1r1), r2'= A.l(r12-Piql). (10) 

De factor A.1 kan bepaa]d worden, als men te hulp neemt 
de betrekking 

q1r1 + rtf>t + Ptql = (q2r2 r2'P2 P~2) ( = ~), · (ll) 

waarin I het oppervlak van !:,. ABC voorstelt. 



OPGAVEN. No. 2. 7 

Substitueert men nl. de waarden {10) in het tweede lid 
van {11) en lost uit de daardoor ontstaande vergelijking 

1 
,i"2 op, dan vindt men 

1 

1 (q1r1 + riP1 + P1q1)2- (q1r1 +rtPt +Ptq1) (Pt2+qt2+rt
2
) 

-2= = 
A1 - (qtrt + rtPt + P1q1) 

P 2 + 2 p + 2 p p2 + q2 +r2 (12) 
= 1 - q1r1 qt - 1r1 r1 - 1q1 = At 

zoodat 
1 

At=---
p2 + q2 + r2 

wordt. Eveneens heeft men 

Nu zijn voor de uiterste waarden: 

' . . . . . (13) 

(14) 

S1 = Pt + qt + rt en s2 = p2 + q2 + r2 . (15) 

bekend de betrekkingen: 

st2 + s22 = a2 + b2 + c2 en s12 - s22 = ± 4IV3, (16) 

zoodat wij vinden 

1 1 
4 x _ x _ = (s 2 + s 2)2 _ (s 2 _ s 2)2 = (J:a2)2 _ 4812 = 

At2 A22 1 2 1 2 

= (.Ea2)2 - 3(2.Eb2c2 - I:a4) = 4(I:a4 - J:b2c2) = 454
4 , 

dus 

(17) 

Hieruit volgt dan verder 

1 Sl 1 S4
2 

- = s2 = ±- en - = s1 = ± - (18) 
At st A2 S2 

Daardoor zijn At en A2 in de zijden van den driehoek uit
gedrukt; voor s1 en s2 kan. men desverkiezend de waarden 

Ja2 + b2 + cz 
s = ± 

2 
± 2Iv3 (19) 

i·Hvoeren. 
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b) De betrekking 

{Pl + ql + rl)(p2 q2 + r2) = ± 542 

of 

sls2 

volgt onmiddellijk uit (18). 

Opmerking. De waarde 

s 2 
4 (20) 

s4' = l:a4 _ 1:b2c2 }{ (b2 c2)2+ (c2-a2)2+ (a2-b2)2} (21) 

is steeds positief. Aileen voor den gelijkzijdigen driehoek 
is zij 0. 

Vraa~stuk III. 

Te bewijzen: 
a) In een driehoek zijn de sompunten en de produkt

punten de hoekpunten van een harmonischen vierhoek. 
b) De bissectrices van de hoeken der positieve richtingen 

van de lijnen, waarlangs p1 en p2 vallen (zie N°. 2), en van 
die voor q1 en q2 en voor r1 en r2, zijn evenwijdig met of 
loodrecht op de verbindingslijn der produktpunten, al naar 
dat P1 + q1 + r1 en p2 + q2 + r2 hetzelfde of tegengesteld 
teeken hebben. 

c) De verbindingslijn der produktpunten heeft de lengte 
f S4 (verg. NO. 2}. 

d) De verbindingslijnen der sompunten X1 en X2 met het 
zwaartepunt van den driehoek hebben respectievelijk de 
lengten ·HP2 + q2 r2) en HP1 + q1 r1). 

(]. v. d. Griend Jr.) 

Oplossing. 

a) en b). De sompunten X1 en X2 van !:::. ABC voldoen 
volgens de vergelijkingen (5) en (6) van de oplossing van 
No. 2 aan de betrekkingen 

C 28:heifPA (1) 

C 1e3r 2eiqJA' (2) 



OPGAVEN. No. 3. 9 

Daar 1ea#s = 1 is, volgt bij vermenigvuldiging der over
eenkomstige vergelijkingen 

PJ>2 q1q2 • (a) 

(X1 - A){X2 - A) = (X1 - B)(X2 - B) = j 
(Xl- C)(X2- C) ei('PA+f/JA•) 

1Ir2 

Hieruit volgt, dat de bissectrices der hoeken X 1AX2, 

X1BX2, X1CX2 (met inachtneming van de positieve richtingen 
der beenen) evenwijdig zijn. (Dit is ook gemakkelijk uit de 
figuur af te leiden). 

Kiezen wij de gemeenschappelijke richting dezer bissectrices 
als richting der x-as in het complexe vlak, en leggen den oor
sprong in het zwaa1tepunt van den d1iehoek, dan wordt 

(/);.• = - fPA (4) en A+ B + C = 0 . . (5) 

Bij optelling der 3 vergelijkingen (I) en der 3vergelijkingen 
(2) ontstaat dan 

(6) 

Vermenigvuldigt men deze uitkomsten met elkaar en houdt 
rekening met de eigenschappen van de derdemachtswortels 
uit de eenheid: 

18s 28s = I, 1Ea
2 

28a• 28a
2 

=tEa • • • (7) 

en met de betrekkingen (9) van de oplossing van No. 2, dan 
vindt men 

9XlX2 P1P2 + qlq2 + 1112. • • • · · (8) 

De produktpunten Yl> Y2, •••• Y n-1 kunnen in het alge
meene geval van n punten A gevonden worden uit de verge
lijking (11) van de oplossing van No. 150 Dl XV, nl. door na 
te gaan, wanneer arg. dX volgens deze vergelijking onbepaald 
wordt. Dit geschiedt, wanneer Of een der termen van 

k=n 
ntp = Etpk = E arg. (X - Ak) (a) 

k=l 

Of een der termen van 

..-::.. ~ ·-----
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k=n-1 

(n- 1)z = Exk I arg. {X Yk) . . . (b) 
k=l 

onbepaald wordt, d.w.z. wanneer X Of tot een der punten A 
Of tot een der afgeleide punten Y nadert. Het eerste leidt 

n 
tot een tegenstrijdigheid (arg. dX - - = arg. dX); het 

2 
tweede blijft dus aileen over. De produktpunten zijn dus 
identiek met de afgeleide punten der puntengroep Av A2, ••• A,.. 

In het bijzonder (n = 3) zijn dus de produktpunten van de 
puntengroep A, B, C bepaald door de vergelijking 

3Y2 - 2{A B + C)Y + BC CA + AB = 0, (9) 

die voor dezelfde keuze van oorsprong (en as) als bij de som
punten, overgaat in 

met 
3Y2 + BC CA + AB = 0 . . . . (10) 

y 2 = _ BC + CA + AB. 
3 

Onder de voorwaarde (5) is dit ook te schrijven in den vorm 

y 2 =(A+ B + C) 2
- 3 {BC 

9 

(B- C)2+(C- A)2 +(A 
-

18 

AB l 

B)' ~I (11) 

Nu vindt men, als men de vergelijkingen (7) en (8) uit de 
oplossing van No. 2 met elkaar vermenigvuldigt met inacht
neming van (4), en de betrekkingen (7) van hierboven 
toepast, 

(B - C)2 = q&t. + rtr2 - (tf:sq2rl 2Bsq1r2) ) 
(C - A) 2 = PtP2 r1r2 - ~ear2Pt + 2eartP2) (12) 
{A - B)2 = P1P2 + qtq2 (tf::aP2qt + 2BsP1q2) 

Bij optelling vallen volgens de betrekkingen (9) van de 
oplossing van No. 2 de imaginaire termen weg, dus 

-------·-·· -!ill.:~ 
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en volgens ( 11) 

. {14) 

Deze waarde is reeel; d.w.z. de verbindingslijn ZY1 of 
Y2Y1 valt samen met de gekozen asrichting of is daar lood
recht op, alnaar dat PJ>2 q1q2 r1r2 positief of negatief is; 
zij is dus evenwijdig aan of loodrecht op de gemeenschappelijke 
richting van de bissectrices der positieve richtingen tangs p1 en 
p2, q1 en q2 en r1 en r 2• 

Verder volgt uit (8) en (14) in alle gevallen 

. (Hi) 

Hieruit blijkt, dat X1, X2, Y1 en Y2 de hoekpunten zijn van 
een harmonischen vierhoek. 

c) De waarde (14) kan door de betrekkingen (9) van de 
oplossing van No. 2 gebracht worden in den vorm 

d.w.z. de absolute waarde van 3Y, dus! X de verbindingslijn 
der produktpunten is middelevenredig tusschen de absoluut ge
nomen beide stationaire waarden der sommen (verschilten) in 
de sompunten. 

Het sompunt X1 geeft natuurlijk een stationaire waarde 
zoowel voor P1 + q1 r1 als voor - (p1 q1 + r1) (in een 
andere laag van het voorgestelde vlak); eveneens X2 voor 
P2 + q2 + r2 en (P2 + q2 + r 2). Verandert men, bij gelijk
blijvende P2, q2 en r2 , p1 + q1 + r1 in - (p1 q1 + r1 ), dan 
draaien de bissectrices van p1 en p2, q1 en q2, r1 en r2 alle tege-

lijk over :~~: ; wij hebben dan dus een andere asrichting in 
2 

het complexe vlak gekozen, terwijl natuurlijk de richting der 
verbindingslijn Y1Y2 dezelfde gebleven is. Om nu te weten, 
welke bissectrixrichting met die van Y1Y2 overeenstemt, is 
het voldoende, op te merken, dat dit het geval is, volgens 
(16), voor die richtingen van AX1, BX1, CX1 ; AX2, BX2, 

CX2, waarvoor p1 q1 + r1 en p2 + q2 + r2 hetzelfde teeken 
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hebben, - zoodat daarmee het in de opgave genoemde 
kenmerk is vastgelegd. 

In verg. (20) van de oplossing van No. 2 is gevonden 
(Pt + ql + r1) (P2 q2 + r2) S4

2, zoodat (16) hierdoor 
overgaat in 

2 mod Y) = iS4, • (17) 

waarin dan S4
4 = Ea4 Eb2c2 is. 

d) Bepalen wij van 3X uit (6) het kwadraat van den 
modulus door die waarde met de toegevoegd complexe te 
vermenigvuldigen, dan komt er 

mod2 (3X) = (p1 1Bsq1 + 2&or1) (PI+ 2Bsq1 + 1&or1) 

= Pt2+qt2+rt2 - qlrl - rtPt - P1q1 = 

P2 + q2+ r2 
(volgens opg. 2) At = (P2 + q2 + r2} 2• 

Dus 

en eveneens 

Vraagstuk IV. 

(18) 

(19) 

Beschrijft men bij een gegeven !::,. ABC een anderen 
!::,. A'B'C', die met !::,. ABC het zwaartepunt Z gemeen heeft, 
terwijl de zijden B'C', C' A' en A'B' resp. gelijk en evenwijdig 
zijn met ZA, ZB en ZC, 

a) dan maken de positieve richtingen der lijnen, die A' 
verbinden met de sompunten van !::,. A'B'C', hoeken 
n 
-en 
2 

n met de positieve richtingen der lijnen, die A 
2 

verbinden met de sompunten van !::,. ABC; eveneens uit B 
en C, - ondersteld, dat die richtingen zoo gekozen zijn, dat 
aile sommen p + q + r positief zijn (verg. N°. 2); 

b) de stationaire waarden van de som AX BX ± CX 
zijn in !::,. ABC y3 X zoo groot als in !::,. A'B'X'; 
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c) de produktpunten Y 1 en Y 2 van !::,. ABC en Y 1' en 
Ya' van !::,. A'B'C' liggen op een rechte lijn door Z aan weers
zijden van Z, zoodanig dat ZY = y'3 X ZY' is. 

(f. v. d. Griend Jr.) 

Oplossing. 

a) en b). Nemen we het zwaartepunt Z van !::,. ABC als 
oorsprong, en zijn de complexe waarden A, B en C de voorstel
lingen van de hoekpunten van !::,. ABC, eveneens A', B', C' die 
van !::,. A'B'C', dan is, volgens de gegevens, 

C' - B' = A, A' - C' = B, B' - A' = C (1) 

en A'+ B' C' 0. . . . . (2) 

Hieruit zijn de waarden A', B' en C' te vinden: 

A' = B - c(= 2B + A) , _ A - B(- 2A +c) ( ) 
3 3 ' .... , c - 3 - 3 3 

Uit de tusschen haken geplaatste waarden volgt, dat de 
hoekpunten A', B' en C' liggen op de zijden AB, BC, CA van 
!::,. ABC op l van de hoekpunten A, B en C af. 

Zijn A1 en A2 de hoekpunten van buiten- en binnenwaarts 
op BC beschreven gelijkzijdige driehoeken, eveneens A1' en 
Aa' ten opzichte van B'C', dan is, als 1ts een der imaginaire 
derdemachtswortels uit de eenheid voorstelt, en 2ts de andere, 

A1 A B - A - 1e3(C - B) = - 28:JB A 1B:~C = 

= 28:J(A+C} - A - 1tsC (2ts - 1B:~)C - (I ~3)A = 
(M tB:l)C - t8:1A(ses - tts) = (28:1 tts) (C - tB:IA) 

iv'3 (C - 1B:~A) ± iv'3 {B' - A' 18:1 (C' - B')} 
= ± iV3(A1 ' - A'). . . . . . (4a) 

Eveneens voor de andere punten A2 en A./, met verwisse
ling van 1e3 en M• 

Aa- A= iv'3(Aa,- A') . . . . (4b) 

De vergelijkingen (4a) en (4b) bewijzen, dat de lijnen A1A 
:n; 

en A1'A' met elkaar een hoek van ± -,en AaA en A2'A' met 
2 

:n; - ---
elkaar een hoek van 2 maken; en daar A1A en M. A'1A' 
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en A2'A' de stationaire waarden van de sommen XA 
XB XC en X'A' X'B' ± X'C' voorstellen, dat deze 
stationaire waarden bij f::o. ABC v3 x zoo groot zijn als bij 

A'B'C'. 
c) De vergelijking, waarvan A, B en C de wortels zijn, is 

X3 + (BC + CA + AB)X -ABC = 0; (5) 

de vergelijking der produktpunten 

3Y2 + BC + CA + AB 0. (6) 

Eveneens, met accenten, voor 6, A'B'C'. Nu is, volgens (1}, 

BC + CA + AB = (A' - C') (B' A') + .... + 
+ (C' - B'} (A' - C'} = EA'2 EB 1C' = 
- (EA') 2 + 3EBT' = 3(B'C' + C'A' + A'B') . . . (7) 

Hieruit volgt gemakkelijk Y = Y' y3, dus 

arg Y = arg Y' en mod Y = v3 mod Y', 

wat te bewijzen was. 

Vraagstuk V. 

Te bewijzen, dat als de hoekpunten van f::o. ABC de beeld
punten zijn van de wortels der vergelijking (met complexe 
coefficient en) 

xa PX2 QX + R 0, 

de beeldpunten van de wortels der vergelijking 

X2(P2 - 3Q) + X(PQ- 9R) + Q2 - 3PR = 0 

de Apollonische punten 1) zullen zijn van f::o. ABC. 
(]. v. d. Griend Jr.) 

Opgelost door Dr. 0. BOTTEMA, J. V. D. GRIEND Jr., 
Dr. L. DEJoNG en Dr. M. ScHEFFER. 

1 ) Door de ,Apolloniscke punten" van 1::. ABC verstaan wij de2gemeen
schappelijke snijpunten van de drie Apollonische cirkels van 1::. ABC. Zij 
zijn dezelfde als de zoogen. ,isodynamische middelpunten" van t::, ABC. 
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Oplossing van Dr. 0. BOTTEMA. 

De Appollonische of isodynamische punten D1 en D2 liggen 
beide aequianharmonisch met de hoekpunten A, B en C. 

Deze (bekende) eigenschap kan b.v. als volgt worden be
wezen. De Apollonische cirkel door C is de meetkundige 

X-B I C-BI 
plaats der pun ten X, waarvoor = I A I, dus 

X-A C 
waarvoor de dubbelverhouding (ABCX) de modulus 1 heeft. 
Evenzoo zijn de overige Apollonische cirkels de meetkundige 
plaatsen der punten Y, resp. Z, waarvoor (BCAY), resp. 
(CABZ) de modulus I hebben. 

Veronderstelt men, dat de punten A, B en C aangeduid 
worden door resp. de getallen oo, 0 en I (wat steeds bereikt 
kan worden na een lineaire transformatie, waarbij de dubbel
verhoudingen dus invariant blijven), dan vormen de punten 
X de eenheidscirkel om 0, de punten Y voldoen aan 
I Y - I I = I Y I, vormen dus de middelloodlijn van het 
segment 0, I; de punten Z voldoen aan I Z -I I 0, vormen 
dus de cirkel met straal I om het eenheidspunt. 

De punten D1 en D2 worden dus aangewezen door 

wu ! ± !iv3; 
zij liggen dus aequianharmonisch met A, B en C. 

De quadratische vorm, die hen bepaalt moet dus de Hes
sische covariant zijn van de cubische vorm die A, B en C 
bepaalt. Inderdaad is 

x2(P2 - 3Q) + x(PQ - QR) Q2 - 3PR 

evenredig met de Hessische covariant van 

x8 + Px2 + Qx R. 

Oplossing van J. v. D. GRIEND Jr. 
Ieder der Apollonische punten X1' en X2' van [:, ABC is 

gekenmerkt door de betrekking 

- - I I 
AX' : BX' : CX' = ~ : 

BC CA 

I 

AB 
(I} 
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Nemen we van een der Apollonische punten X1', het isogo~ 
naal toegevoegde punt X1, dan zijn beide punten X1 en X1' 

vervat in de vergelijking (Opg. N° 97 Dl XV) 

als hierin 

dus volgens (1), 

vl : v2 : Vs = AXl : BXl : cxl . (3) 

is. Dezelfde uitkomst geldt voor het met X1 ' isogonale punt 
X2; de beide punten X1 en X2 zijn dus volgens (2} gekarakteri~ 
seerd door de vergelijking 

AX BX CX 
X- A +X B +X - C = 0 . . . (4) 

Maar dit is, volgens de oplossing van N°. 2, de karak~ 
teristieke van de sompunten van ~ ABC. 

Dus: de A pollonische punten van ~ ABC zijn isogonaal 
toegevoegd aan de sompunten van dien driehoek. Dit resultaat 
was bekend. 

Uit de vergelijking (4) kunnen dus de vier punten X1 X,~, 

X1' en X,{ afgeleid worden: Neemt men voor AX, BX en 

ex de waarden pl, ql en rl uit Opg. N°. 2 en vlg. dan stelt 
(4) het isogonale paar X1 en. X1' voor; neemt men echter 
P2, q1 en r 2, dan ontstaat het paar X2, ~'. 

Wij nemen bijv. de vergelijking 

P1 + _q_l_ 
X A X B 

rl = 0 (5) X-C .... 

Dan is, omdat een der wortels X1 bekend is, de andere 
wortel volgens de oplossing van Opg. N°. l) verg. (6) voor 
n = 3, bevat in 
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c A I c B 
Pt X

1 
- A q X

1 
- B 

X 1' - A + X 1 ' - B 
0. 

Maar volgens de verg. (5) van de oplossing van N°. 2 is 

dus is 
C -A C -B 
Xt' - A tea Xt' - B = 0 . . . . (6) 

de vergelijking, die het eerste Apollonische punt oplevert. 
Eveneens voor ~et andere punt X2', door 1e3 te vervangen 

door 2e3, 

C -A 
~'-A 

C -B 
0. . . . . (7) 

Daar zoowel 1e3
3 als 2ea3 = 1 is, voldoen beide punten X' 

aan de betrekking 

(
c A)a 
X'-A 

o· . (8} 

in deze vergelijking moeten dus de beide Apollonische punten 
begrepen zijn. 

Vreemd aan het probleem is de oplossing 

(9) 

die geimporteerd is door de bijzondere keuze van het uitgangs
punt (zij stelt het 4e harmonische punt bij A, B; C voor). 

De beide Apollonische punten moeten dus opgeleverd 
worden door de resteerende vergelijking 

(~, _ :r = o. (10) 

die na ontwikkeling en vereenvoudiging den geheel sym
metrischen vorm 

(k'A2-EBC)X'2+(-EBC2+6ABC)X'+EB2C2-k'A2BC=0(11) 
2 



18 WISKUNDIGE 

aanneemt. Daar van de in de opgave gegeven vergelijking 

X 3 + PX2 + QX + R = 0 . . . . . (12) 

A, B en C de wortels zijn, is 

P = - IA, Q = IBC, R = - ABC. . . {13) 

Hierdoor kan men (ll) den vorm geven 

X2 (P2 - 3Q) + X(PQ - 9R) + Q2 - 3PR = 0 (14) 

zijnde de te bewijzen vergelijking. 
Voor P = 0 (oorsprong in het zwaartepunt van !'::,.ABC) 

vereenvoudigt zij zich tot 

3QX2 + 9RX - Q2 = 0 . . . . . . (15) 

Vraagstuk VI. 

Te bewijzen, als in !'::,.ABC Z het zwaartepunt, X1' en 
X 2' de Apollonische punten (midden X' m), Y1 en Y2 de 
produktpunten zijn, terwijl Y een willekeurig punt van 
het paar Y v Y 2 aanwijst, 

a) ZXm' = ZA.ZB .ZC 
2ZY2 

b) 2ZX1'. ZX2'. ZX' m = ZA. ZB. ZC, 

c) L YZXm = L YZA + L YZB + L YZC + n, 
d) de richtingsrozet der halfstralen ZX1', ZX' m en ZX2' 

en die der halfstralen ZA, ZB, ZC vallen in elkaars verlengde, 
e) de Apollonische punten X1 ' en X2' en de produktpunten 

Y 1 en Y 2 zijn de hoekpunten van een harmonischen vier hoek. 
(]. v. d. Griend Jr.). 

Oplossing. 

a) Wordt de oorsprong in het zwaartepunt van !'::,.ABC 
genomen, dan is volgens Opgave N°. 5 voor P = 0 

3QX2 + 9RX- Q2 = 0 . . . . . (1) 
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de vergelijking der Apollonische punten van 1:::. ABC. Is hun 
midden Xm'• dan is 

X I - Xl' + X2' - 3R ( ) 
m --2~----2Q .... 2 

Hierin is R -ABC volgens verg. (13) van de oplossing 
van N°. 5, en Q = BC CA + AB = - 3Y2 volgens verg. 
(10) van de oplossing van NO 3, dus 

Xm' = 
ABC 

en door de modulen te nemen 

ZXm' = ZA . ZB . ZC 
2ZY2 

b) Uit de vergelijking (I) volgt verder 

Q 
3 

dus bij vermenigvuldiging met (2) 

X 'V 'X I 
1 "'"2 m 

R 
+ = 

2 

en door de modulen te nemen 

ABC 

2 

(3) 

. . . . . (4) 

(5) 

. . . . (6) 

2ZXt' . ZX2' . ZXm' = ZA . ZB . ZC . . . (7) 

c) Kiest men de reeele as van Z uit naar een der pun ten 
Y, dan is arg Y2 = 0 (mod 2n), en de gelijkheid der argu
menten uit (3) geeft voor beide punten Y 
L YZXm' = L YZA + L YZB + L YZC + n (mod 2n) (8) 

d) Bij willekeurige asrichting k geeft de gelijkheid der 
argumenten uit (6): 

L X1'Zk + L X2'Zk + L Xm'Zk = 
L AZk + L BZk + LCZk n (mod 2n); {9) 

dus, voor een der halfstralen m' van de richtingsrozet van ZX1', 

ZXm' en ZX11', en een der halfstralen m van de richtingsrozet 
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van ZA, ZB en ZC, volgens de vergelijking in de noot van 
opg. N°. 147 Dl XV 

- - n 
km' = km + 

3 
(mod 

2
;) (10) 

Deze vergelijking bewijst, dat de beide richtingsrozetten 
(m') en (m) in elkaars verlengde vallen. 

e) Uit de vergelijkingen (5) alhier en (IO) van de oplos
sing van N°. 3 volgt 

X1'X2' = Y2 • • • • • • • (11) 

(met Z, midden van Y1Y2 als oorsprong). Deze vergelijking 
bewijst, dat X1', ~~. Y1 en Y2 de hoekpunten zijn van een 
harmonischen vierhoek. 

Vraagstuk VII. 

a) Als F (X) = 0 een derdemachtsvergelijking en 
f (Y) = 0 haar afgeleide voorstelt, wordt gevraagd de vier
kantsvergelijking g(P) = 0 op te stellen, die tot wortels heeft 
de produkten van de verschillen van ieder der wortels van 
I (Y) = 0 met alle wortels van F(X) = 0; de coefficienten 
van g(P) = 0 uit te drukken in de wortelverschillen van 
F(X) 0. 

b) Als Lip de discriminant van g(P) en Llv die van f (Y) 
is, aan te toonen 

(]. v. d. Griend Jr.) 

Opgelost door J. v. D. GRIEND Jr., Dr. L. DE JoNG en 
Dr. M. SCHEFFER. 

Oplossing van Dr. M. SCHEFFER. 

Zij F(x) = x3 + px2 + qx + r = (x oc)(x - f3)(x y). 
Dan is f(y) = 3y2 + 2py + q. 
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Zijn y1 en y2 de wortels van f(y) = 0, dan zijn die van de 
vierk. vergelijking g(p) = 0: 

P1 = F(y1) en P2 = F(y2). 
Dus is 

P1P2 = F(yt). F(y2) =--& f(rx). f(fJ). f(y) = 
= --/.r F'(rx)F'({J)F'(y) = 2\r Il(rx- fJ) 2• 

Verder is de discriminant van g(p) gelijk aan 

(Pt - P2)2 = {F(yt) - F(y2)}2 = 

= (Yt- Y2)2 · {Yt2 + Y22 + Y1Y2 + P(Yt + Y2) + q}2· 
Maar 

dus is 

LIP = (Yl - Y2) 2 . {Yt2 + Y22 + 4yly2 - f(Yl + Y2)2} = 

= (Yt - Y2)2 · {- ·HYt - Y2)2}2 = HYt - Y2}6= lLI11
3

• q. e. d. 

Verder is 

A - (y - )2 - 4(p2 - 3q) 
.uu - 1 Y2 - 9 · 

Anderzijds is 

E(rx- fJ) 2 = 2(p2 - 3q); 
dus is 

16 2{E(rx - fJ)2}3 
LIP = (pl - p2)2 = !Lil/3 = 93 (p2- 3q)3 = 729 . 

Derhalve is 

( )2 A 2{E(rx- {J)2}3 + 108. II(rx- fJ)2 
Pt + P2 =.up+ 4p1P2 = 

729 
· 

Hiermede zijn (P1 + P2) en P1P2 in de wortelverschillen van 
de gegeven vergelijking uitgedrukt, waarna de gevraagde 
vergelijking terstond is op te schrijven. 

Oplossing van J. v. D. GRIEND Jr. 

a) Wij brengen de derdemachtsvergelijking door ver
mindering der wortels met eenzelfde bedrag (die de wortel-
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verschillen van F(X) 0 en die tusschen F(X) = 0 en 
f(Y) 0 niet verandert) tot den vorm 

X3 BX + C = 0; of F(X) = 0 . (I) 

de vergelijking der afgeleide is dan 

3Y2 + B = 0. . . . . . . . (2) 

Zijn de wortels van (2) Y1 en Y2, dan is de in de opgave 
verlangde vergelijking g(P) = 0 

P2 - (F(Y1) + F(Y2))P + F(Y1)F(Y2) = 0. (3) 

Hierin is 

dus 

F(Y1)+F(Y2) l{2B(Y1 + Y2) 6C}= 

als X1, Xa en X3 de wortels van (I) zijn. Daar 

X1 + X2 + X3 0 .. (6) 

is, hebben wij, als wij de gegeven wortelverschillen 

vl = x2 Xa, Va = Xa Xv Va = xl - x2 .. (7) 

stellen, 

enz., zoodat 

3 Xa= . (8) 

wordt, en (5) overgaat in 

F(Y1 ) F(Y2) = l'7 (v2 - v3}(v3 - v1)(v1 v2) • (9) 

Bij verwisseling van twee wortels, bijv. X2 en Xa, gaat v1 

overin-v1 , v2 in -v3, v3 in -v2, zoodat (v2-v3)(v3-v1)(v1-v2) 

wordt ( -v2+v3) ( -v2+v1) ( -v1 +v3) (v3-v2) (v2-v1 ) (v1 -v3), 

insgelijks, vergeleken met (9), met verwisseling van v3 en v2• 

Mits de rangschikking der X in de v's cyclisch blijft, is dus 
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de vorm (9) onafhankelijk van de volgorde, waarin de wortels 
Xv X2, X3 genomen worden. 

De term 
F{Y1)F{Yt.) 

is, gelijk bekend, gelijk aan 

- fVt2v22va2· 

De gevraagde vergelij king is dus 

27P2 - 2(v2 - v3)(v3-v1)(v1-v2)P v2
12v22v3

2 = 0. (10} 

Deze vergelijking geldt ook voor de volledige in plaats van 
de gereduceerde derdemachts-vergelijking, omdat bij het 
reduceeren de wortelverschillen onveranderd gebleven zijn. 

b) De discriminant der vergelijking (10) is 

AP = 272{F(Y1) - F(Y2)}2 • (11) 

Verder is 

Nu is 

F(Y1}-F(Y2) = Y1
3 - Y2

3 + B(Y1 - Y2) = 

(Y1 - Y2){ (Y1 Y2) 2 3Y1 Y2 + B} = 

= (Y1 - Y2){(Y1 - Y2) 2 + 2B} = volgens (12) 

(12) 

(Yt Ya){(Yt- Y2) 2 - t(Yt- Y2) 2
} = - !(Yt Y2) 3

, 

dus volgens (II) en {12) 

272 

4(Yt- Y2)6= - 3B3 

(13) 

Vra~stuk VIII. 
Als 

AX2 +BX + C= 0 (I) 

een vergelijking is met complexe coefficienten, wordt gevraagd 
a) de vergelijking op te stellen, die de modulen van de 

wortels dezer vergelijking tot wortels heeft (de coefficienten 
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der gevraagde vergelijking uit te drukken in de modulen van 
A, B, C en van den discriminant van (1). 

b) de argumenten van de wortels der vergelijking (1) te 
bepalen (met de argumenten van A, B, C en van den discri
minant van (I) ais gegevens). 

(]. v. d. Griend Jr.) 

Opgelost door J. V. D. GRIEND Jr., Dr. L. DE JONG en 
Dr. M. SCHEF'FER. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

StelA = aeia, B = beifl, C ciY en B2 - 4AC = D = dew. 

Men heeft dan voor de wortels: 

en dus: 

waaruit: 

,{) 

Vd. e"i 
lJ 

- bei.fJ- V'd/2 
2aew 

b cos ({J - ex) 

+ Vd.cos(~ 
bi sin ({J oc) + 

oc) + iVd. sin(: -d), .. (I) 

4a2 1 x1 12 = b2 + d- 2bV/i cos (P- :) 
en evenzoo: 

zoodat: 

4a2 j x 2 12 = b2 + d + 2by'd cos (P !), 

b2 +d 
2a2 • 

Nu is verder 

c c 
x1 • x2 . A en dus I .%:1 I . I x2 I = (i' 
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Derhalve: 

b2 + d + 4ac 
I x1 12 + I x2 12 + 21 x1 I . I x2 I = 2 2a 

en: 

De vergelijking van de moduli der wortels is dus: 

aY2- Jb2 + d2+ 4ac. y + c = 0. 

Stel verder 

x1 = I x1 leigt en x2 = I x2 leigs. 

Uit (1) volgt dan direct: 

b sin ({3 - IX} - v'd sin (: - IX) 
~~= , 

b cos ({3- IX)- Vd cos(! -IX) 

en eveneens: 

bsin ({3- IX)+ Vd sin(!- IX) 
~~= . 

b cos ({3- IX) + Vd cos (: - IX) 

Maar bovendien is: 

en dus 

~ = x1 • X2 = I x1 I . I x2 I . ei(g1+g2), 

~1 + ~2 = r - IX. 

25 

Voert men nu bovenstaande uitdrukkingen voor tg ~1 en 
tg ~2 en tg (~1 + ~2) = tg (y - IX) in, dan kan men uit de 

ontstaande betrekking b _ oplossen. Men vindt na eenige 
Vd 

herleiding: 
b J sin (IX+ y - b) 

Vd = sin (IX- 2{3 + y)' 
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waardoor verkregen wordt: 

sin({J-a) y'sin ( a+r-") -sin(~- a) . y'sin( a-2fJ+y) 
tg~=------------------------~-----------

cos({J-ot) y'sin( a+r-")--cos(:- a). y'sin( a- 2fJ+y) 

tg~2 

cos({J-ot) y'sin( a+y-~) +cos(: -a) y'sin (a~2fJ+y) 

Oplossing van J. H. v. D. GRIEND Jr. 

a) Duiden wij de modulen van X, A, Ben C en van den 
discrimant A = B2 - 4AC der gegeven vergelijking achter
eenvolgens aan door f!, f!A, f!B, ec en f!LJ, terwijl in het com
plexe vlak 0 de oorsprong en xl en x2 de wortelpunten 
van die vergelijking zijn, dan zijn in !::,. oxlx2 de zijden 

ve:1 eB . I.. jec d .d f!v (!2 en ---; -
2

- IS een zwaarte IJn en -- e m1 -
flA (!A (!A 

delevenredige tusschen e1 en g2• Dus hebben wij de verge
lijkingen 

en 
2 

2 2 e c 
e1 e2 = e2A 

Daaruit volgt, dat g1
2 en r222 de 

gelijking 

(1) 

(2) 

wortels zijn van de ver-

e2Af! 4
- l(e2

B + f!A) e2 + f!2c = o . . . . (3) 

De positieve wortels dezer vergelijking geven de verlangde 
modulen. 

Opmerking. De vergelijking (3) heeft altijd reeele wortels, 
omdat (f!2B + f!LJ) 2-l6(!2Ae2c altijd>O is. (Daar B2 - 4AC =A 
is, vormen e2B, 4(!Af!c en f!Ll de zijden van een driehoek, dus 
f!
2
B + f!L! > 4(!Af!c). 
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b) Worden, analoog met a), de argumenten van X, A, B, 
C en L1 voorgesteld door q>, q> A• q>8, q>c en q> J, dan is in den 
/:,. OX1X2 van a) het argument van de bissectrix van 

L X OX (/Jc - q> A .. 1 1 1 2 
2 

, terwiJ , a s we 

L X 10X2 {) 

stellen, 

(I) 

is. 
Daaruit volgt voor de argumenten q> van OX1 en 0~ 

fPc- fPA l?2s- l?.d 
rp = l Bg cos . . . (2) 

2 4eAec 

Om in deze uitkomst de moduul- door argumentgegevens 
te vervangen, hernemen we den driehoek uit de Opmerking 
van a), volgende uit 

B 2 = 4AC Lt, . . . . . . . (3) 

en waarvan 2f{J8 rp .d en rp A ffJc - 2rp8 de hoeken tegen-
over 4eAec en €! J, en fP A + ffJc - fP .d de buitenhoek van den 
derden hoek is; dus 

4r]Aec : e2s : e .:1 = sin (2q>B - P Ll) : 

:sin (ffJA +ffJc- PLI): sin (ffJA ffJc- 2f!J8 ) ... (4) 

Voert men in (2) deze evenredigen voor 4eA€!c, e2
8 en !!LI in, 

dan ontstaat na herleiding 

I B cos (IPs fPc - tp A + !ffJ Ll) 
~ gcos--~~~.~--~~--~ 

cos (f!Js !f!JLI) 
{5) 

Is A positief reeel, dus PA 0, dan vereenvoudigt zich 
deze waarde tot 

fPc 
q>= 

2 
1 B cos {fPB - Pc + ffP Ll) 
I gc~ .. 

cos (PB- !o/LI) 

Opmerkingen. I) Om soortgelijke reden als in a) 
(ei8 flLI < 4eAec) is de waarde van{) volgens (1) en dus 
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ook de waarde (2) en de daaruit afgeleide waarden (5) en 
(5a) steeds bestaanbaar. 

II) Daar in (4) de grootheden in het eerste lid positief 
zijn, blijkt, (eenvoudigheidshalve 'PA = 0 ondersteld) dat als 
onder de algemeene waarden van Pc, Pc' =fPc (mod 2n} 
z66 gekozen kan worden, dat 

2rpB<'Pc'< 2rpB + n is, ookrpc'- n < rp,l< Pc'moetzijn, I 
en voor (6) 
2rpB+n<Pc' < 2rpB 2nookrpc' < P .. 1' < Pc' +nmoetzijn: 

met dien verstande, dat voor 

2pB + n = Pc (mod 2n), Pc = PA (mod 2n) (6a) 

maar voor 

2rpB =cpc (mod2n), CfJc-PLJ(mod2n), alse2B > 4QA!ic }(6b) 
en CJJc _ PLI + n (mod2n) als (i2B> 4(iA(ic is. 

III) De vormen (5} en (5a) Iaten, tengevolge van het 

Voorkomen Van rp A of CJJ_c___ 1 B (B 
2 2 

en van 2 g cos . . . . g cos 

hier in algemeene beteekenis te nemen) nog een dubbel
zinnigheid open omtrent de positieve richting van oxl en 
OX2, aangezien behalve een gevonden paar wortels p1 en 
p2 ook het paar p1 n en rp2 n aan (5) of (5a) voldoet. 
Dit is in overeenstemming hiermee, dat van de vergelijkingen 

AX2 +BX+C = 0 (7) 
en 

AX2 - BX C 0 (7a) 

de discriminant L1 dezelfde is, terwijl ook cpB in (5) of (5a) in 
teller en noemer, en in de ongelijkheden (6) alleen in tweevoud 
voorkomt. 

Wil men bij een ook naar het teeken bekende waarde van 
B uitmaken, welke waarden rp1 en p2 van (5) of (5a) men 
hebben moet, dan kan men in de eerste plaats opmerken, 
dat in 6. oxlx2 (zie a)) de hoek y tusschen bissectrix en 
zwaartelijn uit 0 scherp moet zijn; dus volgens r=iCJJc .:_PB +n, 
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!J>s- !!J>c n- y stomp, dus (voor. q>A 0) 

3n 

2 

en voor q> A willekeurig 

3n 

2 

of in anderen vorm 

2 

fPc n 
fPs- >-2 - 2 

!J>c 
2 

3n 

2 

2 

29 

(8) 

(8a) 

(9) 

(9a) 

Daar men de waarde fPc met een willekeurig aantal malen 
2 

n kan vermeerderen of verminderen, is aan deze ongelijk-

heden steeds te voldoen, en wei door een waarde fPc (mod 2n); 
2 

deze waarde moet dan in (5a) genomen worden; eveneens 

!J>c fPA (- fPA ) . (5) 2 - 2 -q>A m . 

Verder moet dan in (5) of (5a) Bg cos ..... zoo gekozen 
worden, dati Bg cos .... een (positieven of negatieven) scher
pen hoek voorstelt; dit zal vanzelf het geval zijn, als men 

n > Bg cos . . . . > 0 kiest. De waarde van <p L1 (peri ode n) 
2 

is daarbij onverschillig, omdat deze in teller en noemer 
voorkomt. 

IV) Met gebruikmaking van de begrenzingen in II) en 
III) kunnen wij nu de verschillende gevallen nagaan, de 
waarde van q>8 constant houdende en fPc en <p d varieerende; 
wij onderstellen <p A = 0. 

A) Voor fPc = 2rp8 (noot 2n) is volgens (6b) fP L1 2<p8 

(mod. 2n), als e8
2 > 4eAec; rp LJ = 2rp8 + n (mod 2n), als 

€?8
2 > 4eAec en !J>LJ onbepaald als e8

2 4eAec is. - Voor 
fPc · 

2 
moet volgens (9) rp8 ± n genomen worden. 
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Voor tp vindt men in het geval f!B2 > 4f!Al!c volgens (5a) 
tp IPB +:a i Bg cost= IPB +:a; in het geval eB2 < 4eAec, 
tp = IPB +:a± i Bg cos .g. tpB :a± onbepaald. 

De beide wortelpunten X1 en X2 liggen of op eenzelfden 

straal OM, waarvan de richting bepaald is door tp Ll IPB±:a, 
2 

op gelijken afstand ter weerszijden van M (voor e2B > 4th f.! c). 
of op stralen symmetrisch ten opzichte van dezen straal 

in de snijpunten daarvan met een lijn J... OM door M (voor 
eB2 < 4eAec). In het geval I?B2 = 4eAec vallen beide punten 
samen in M; tp1 tp2 tpB :a; tp Ll wordt onbepaald. 

B) Voor 21PB < IPc' < 21PB :a moet men IPc zoo nemen, 
2 

IPc 3:a 
dat IPB +:a< < IPB + , om aan (9) te voldoen; 

2 2 
hierdoor is :c bepaald en vervolgens IP door ( 5a). 

C) Voor IPc = 21PB +:a (mod 2:a) moet volgens (6a) 

tp Ll = IPc, dus = 21PB +:a (mod 2:a) zijn. Voor IP~ kan men 

volgens (9) zoowel cpB + :a als cpB + an nemen; de bissec-
2 2 

trix van L X 10X2 springt hier van de oorspronkelijke naar 
de tegenovergestelde richting over. De waarden van cp 

:rr; I -I 
volgens ( 5a) worden cp = IPB + 2" ± 

2 
Bg cos -

1
- = Cf!B 

:a :rr; 

+ 2 ± 2 = cpB of tpB + :rr;. 
De beide wortelpunten X1 en X2 liggen op tegengesteld 

gerichte stralen uit 0 (IPB en IPB :rr:) zoo, dat M hun midden is. 

D) Voor 2cpB :rr; < Cf!c' < 21PB 2:rr: moet men volgens 

( ) IPc :rr: IPc · 1. ·k 9 -zoo nemen, dat IPB + <- < IPB + :rr; Is; ge IJ 
2 2 2 

in C) opgemerkt, is de bissectrix van L X 10X2 naar de 

tegengestelde zijde overgesprongen. Hierdoor is :c bepaald 

en vervolgens tp door 5a). - Dit geval ligt symmetrisch 
met het geval B) ten opzichte van den straal OM. 



OPGAVEN. No. 9. 31 

E) Voor Pc = 2pB + 2n (mod 2n) is de kringloop vol
bracht en hebben wij geval A) teruggekregen. 

Vraagstuk IX. 

Als Y 1 en Y z de produktpunten van ~ ABC zijn, 
wordt gevraagd de waarde der produkten YA X YB X YC 
en de liggingen der richtingsrozetten der stralendrietallen 
Y .A-, YB, YC voor deze pun ten te bepalen. 

Te bewijzen: 
a) het produkt der stationaire waarden n1 = Y 1A X Y 1 B X Y 1 C 

a2b2c2 
en :n:2 = Y zA X Y 2B x Y 2C is gelijk aan --, als a, b en 

27 
c de zijden van ~ABC zijn; 

b) de richtingsrozetten der stralendrietallen Y 1A, Y 1B, 
Y1C en YzA, Y2B, Y2C liggen symmetrisch ten opzichte van 
de richtingsrozet der hoogtelijnen van ~ ABC, als n1 en n2 

hetzelfde teeken hebben, en symmetrisch ten opzichte van 
die der zijden, als n1 en n2 tegengesteld teeken hebben, 

c) als ~ de hoek is tusschen een straal van de richtings
rozet van Y1A, Y1B, Y1C en een straal van die van Y2A, 
Y2B, Y2C, 

S 6 -4S 6 
e-IB C 6 4 
~>=ir g os-~b22 27a c (mod

2
;) 

als n1 en n2 hetzelfde teeken hebben, en 

- sss- 4S,6 n 
~ =! Bg cos 27a2b2c2 + 3 (mod 

2
;) 

als n1 en n2 verschillend teeken hebben. 

Hierin is S6
6 = 64za2z"2z0

2 =- 4L' a 6 + 6L' b4c 2 + 3a2b2c2 

(za, zb en Z0 zijn de zwaartelijnen van ~ABC), terwijl S4
4 de 

beteekenis heeft als in Opgave NO. 2 (S4" = Ea4 - EbZc2). 

(]. v. d. Griend Jr.) 

Oplossing. 

Daar de produktpunten Y1 en Y2 van ~ ABC de afgeleide 
pun ten van de puntengroep (A, B, C) zijn, is op het produkt 
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van complexe waarden 

p (Y - A)(Y - B}(Y - C) (I) 

de uitkomst van N°. 7 van toepassing. Volgens verg. (10) 
aldaar, waarin (met andere rangschikking der wortels) 

v1 = C - B a*, v2 = A - C = b*, v3 = B - A = c* {2) 

naar modulus en argument de zijden van den driehoek en, 
als men het midden Z van Y1Y2 als oorsprong neemt 
(A+ B + C = 0), 

v2 - v3 2A- (B +C) 3A, .... , v1 - v2 = 8C . (3) 

2 X de zwaartelijnen Za, Z0 en z0 naar modulus en argument 
voorstellen, krijgen wij hier voor de vergelijking, die de ver
langde produkten naar modulus en argument oplevert, 

27P2 ± 54P. ABC- (a*b*c*) 2 = 0. . . . (4) 

Van deze vergelijking kunnen we de vergelijking voor den 
modulus e der onbekende (het verlangde produkt) afleiden 
volgens N°. Sa). In verg. (3) der oplossing aldaar is voor 
hier te stellen 

(!A= 27, (}B = 16ZaZ0Z0 , i>c a2b2c2, • . . . (5) 

terwi.jl, volgens N°. 7b) 

en dus, volgens N°. 3c) 

!>A= 16S4
6 • (7) 

is. Daardoor wordt de bewuste vergelijking (3) hier 

272e4 2(64zizb2zc2 + 4Sl)e2 a"'b4c4 = 0. . (8) 

die, volgens de waarde 

64za2zb2z0
2 =(2b2+2c2-a2) •••• (2a2+2b2-c2) = 

- 4.Ea6 + 6.Eb4c2 3a2b2c2 = S6
6 • (9) 

der opgave, hier den vorm 

272e"' 2(S66 + 4S4
6)e2 a"'b4c4 = o . . (IO) 
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aanneemt. Bij gegeven zijden a, ben c zijn hierdoor de waarden 
~.?t en e2 bepaald. 

a) Uit (10) volgt onmiddellijk 

a2b2c2 

€h x e2 = ---z1· (11) 

zijnde de in de opgave gestelde betrekking. 

b) Bij toepassing van de formule (2) van de oplossing 
van N°. Sb) op het hier te behandelen geval noemen wij de 
argument en van a*, b* en c* lfJa• lfJb en lfJc en stellen kortheids
halve 

lfJa + lfJb + lfJc = lfJaiJc • • • • • • {1) 

Dan moet in de genoemde formule (2) genomen worden 

lfJA = 0, lfJc 2rpabc- n. • • • • (2) 

en voorts !!A, ea. ec, eLl als hierboven (5) en (7). Daar
door gaat dan (2) van de oplossing van N°. Sb) over in 

n 
lfJ = lfJabc-2 

56-4,56 
! Bg cos 6 

2
b

2 2

4 (mod n) . (3) 
27a c 

(De modulus is n en niet 2n, omdat het teeken van B niet 
bekend is: zie a verg. (4): Y1 en Y2 zijn punten van station
naire produkten ook van andere lagen van het vlak, waar 
bijv. de positieve richtingen van A Y, BY en CY tegelijk om
gekeerd zijn; dan draait ook cp over 3n of n). 

Uit (3) volgt in de eerste plaats 

.lfJ1 + lfJ2 = 2cpabc- n (mod 2n) (4) 

(als Y1 en Y1 beide als punten van dezelfde laag van het vlak 

aangezien worden, en dus in de formule (3) voor beide + n 
2 

of voor beide - n geldt). 
2 

Hierin stelt 

2cpabc-n=:2cpabc ± 3n = 2 ( lfJabc 
3n) - = 2CfJn1n2ks (mod 2n) (5) 
·2 

de dubbele som van de argumenten der hoogtelijnen van 
3 
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b. ABC voor. Noemefi wij 1p1 het argument van een der 
stralen uit de richtingsrozet van Y1A, Y1B, Y1C, eveneens 
1p2 van Y2A, Y~, Y2C en 'IJ'A van die van de hoogtelijn van 
b, ABC, dan gaat (4) over in 

3tp1 + 3tp2 = 61ph (mod 2n) 
dus 

1p1 + 1p2 = 21fh· (mod. 
2
;) (6) 

Dus: de richtingsrozetten van de stralendrietallen Y1A, Y1B, 
Y1C en Y~, Y 2B en Y2C liggen symmetrisch ten opzichte van 
de richtingsrozet der hoogtelijnen van !:::, ABC. 

De hoogtelijnen kunnen twee richtingsrozetten hebben, 
alnaargelang men hun positieve richtingen kiest. Deze twee 
richtingsrozetten liggen in elkaars verlengde. Ten opzichte 
van ieder van hen liggen de eerstgenoemde richtingsrozetten 
symmetrisch. 

Wanneer, in verschillende lagen van het vlak, de stationaire 
produkten Y1A X Y1B x Y1C en Y2A x Y2B X Y2C tegen
gesteld teeken hebben, verdwijnt in (4) de term - :n:; dan 
Iiggen de richtingsrozetten symmetrisch ten opzichte van de 
richtingsrozet van de zijden van den driehoek. 

c) In de tweede plaats volgt uit (3) 

Sl 4S46 
Bg cos (mod 2:n:}, 

27a2b2c2 
(7) 

wederom als Y1 en Y2 in dezelfde laag van het vlak liggen. 
Dit gaat, als wij de richtingsrozetten beschouwen, over in 

Dit is de te bewijzen vergelijking. 
Als Y1 en Y2 in verschillende lagen liggen, zoodanig dat 

de stationaire produkten tegengestelde teekens hebben, moet 

in (7) in het ·Iaatste lid :n:, dus in (8) ± :n: bijgevoegd 
3 

worden. 
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Vraagstuk X. 
Te bewijzen: 
a) Als Y een der produktpunten is van D. ABC, zijn 

de verlengden der lijnen AY, BY, CY symmedianen in de 
D,D, BCY, CAY, ABY. 

b) De afstanden van Y tot de middens der zijden BC, 
CA, AB zijn omgekeerd evenredig met de kwadraten der 
afstanden van Y tot A, B en C. 

c} Het produkt der afstanden van Y tot de middens der 
zijden BC, CA, AB is t van bet produkt der afstanden van 
Y tot A, B en C. (]. v. d. Griend Jr.) 

Opgelost door J. v. D. GRIEND Jr. en Dr. M. SCHEFFER. 

Oplossing van J. V. D. GRIEND Jr. 

a) Beweegt men een punt X van bet produktpunt Y uit z66, 
dat bet produkt zijner afstanden tot Ben C standvastig blijft, 
dan is de normaal van zijn baan (X) volgens N°. 145 Dl XV 
de symmediaan in /:::,. BYC. Daar bet produkt der afstanden 
AX X BX X CX in Y stationaire waarde beeft, moet dan 
ook over een oneindig kleinen afstand langs de beschreven 
baan (X) de afstand AX stationair blijven, d.i. XA moet 
loodrecbt staan op de raaklijn aan (X) in Y en dus in bet 
verlengde van de symmediaan van /:::,. YBC vallen. 

b) c) Bepalen we de toename van bet produkt :n;12l = 

BX X CX langs een oneindig kleine verplaatsing van X over 
een afstand ds, die met de verlengde stralen BX e2 en 
CX e3 hoeken o2 en ~3 maakt. Deze toename is 

dn< 2) = l!~f!a + eade2 = (!~S sin Oa eads sin 02 
= (e2 sin o3 + (!3 sin o2)ds = 2GX . ds, 

als G de projectie is van het midden D van BC op een lijn 
XG, die met XB en XC de verwisselde boeken ~3 en o2 maakt. 
(Daar de punten Gop een cirkel met DX als middellijn liggen, 
is de toename van n<2l bij gegeven ds maximum als de ver
plaatsing ds gescbiedt langs de symmediaan van /:::,. BXC uit 
X, d.i. loodrecht op de baan van X voor constante n(2

): dan 
is die toename 2DX. ds). 
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Is A een punt op eindigen afstand AX = s van X in de 
richting van ds, dan bepalen wij verder de toename van 
het produkt nC3> = AX x BX x CX bij de verplaatsing ds. 
Deze toename is 

dn<31 = d(n12l. s) dn<2l. s + n<2l. ds = 

= volgens (I)) 2AX. XG +n<2>) ds . . {2) 

Deze toename moet, als X komt in een der produktpunten Y 
van /:),.ABC, 0 zijn; dan komt G volgens a) in D en wij 
hebben 

2A Y . YD = BY . CY; 

n<l11 is nu de stationaire waarde van het produkt A Y X 
- -
BY X CY, en wij hebben verder . 

YD = BY . CY = n<3
l 

2AY 

dus, als D, E en F de middens zijn van BC, CA, AB, 

{3) 

-- 1 1 1 
YD : YE : YF = =- : ~ : =-- (4) 

AY2 BY2 CY11 

en 

YD X YE x YF = f.n;<Sl . • (5) 

Dit zijn de in de opgave verlangde betrekkingen. 

Vr&agstuk XI. 

Te bewijzen, als n = AX x BX X CX, waarbij X 
een veranderlijk punt is van het vlak van 6 ABC en 
n1 = AY1 X BY1 X CY1, eveneens n2, de bijzondere waarden 
van n zijn voor de produktpunten Y1 en Y2 van /:),.ABC, 

a) het verlengde der verbindingslijn Y1Y2 snijdt de door 
Y 1 gaande kromme n = n1 in een punt Q1, zoodat ZY 2 = Y 2Q11 

en de door Y 2 gaande kromme n = n2 in een punt Q2, zoodat 
ZY1 = Y1Qa: 
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b) de bissectrices der hoeken, die de raaklijn aan de kromme
= ~ in het punt Q1 maakt met de richting Y1Y2 zijn even

wijdig met de beide raaklijnen aan diezelfde kromme in haar
dubbelpunt Y1, — en soortgelijk voor Q2.

(J. v. d. Griend Jr.)

Opi o s sing.

a) In het punt Y1 heeft het complexe produkt P =

(X — A)(X — B)(X — C) de waarde P1 = (Y1 — A)(Y1—B)
(Y1 —C) = Y13+(BC+CA+AB)Y1—ABC (met het
zwaartepunt Z van ~ ABC als oorsprong), zoodat de verge
lijking

X3+(BC+CA+AB)X—ABC—P1=o . (1)

een wortel Y1 heeft. Daar ook de afgeleide van (1)

3X2+BC+CA+AB (2)

in het produktpunt Y1 de waarde 0 heeft, heeft zij een tweeden
wortel Y1, terwiji de derde wortel, aangezien de som der
wortels van (1) 0 is, bepaald is door

= — 2Y1 (3)

Daaruit blijkt, dat in het door (3) voorgestelde punt Q1,
zoo op Y1Y2 gelegen dat ZQ1 = 2Y1Z is, het produkt P naar
modulus en argument dezelfde waarde heeft als in Y1 zoodat
de kromme

(4)

die in Y1 een dubbelpunt heeft (verg. de oplossing van N°. 7)
door het punt Q1 moet gaan.

b) Daar ook naar het argument de produkten P in Y1
en Q1 moeten overeenstemmen, volgt verder

arg (Q1 — A) +.... + arg (Q1 — C) = arg (Y1 — A) +
+....+arg(Y1—C)

Nu is voor de krommen ~ = standvastig de raaaklijn in
Q1 bepaald door (zie Opl. N°. 150 Dl XV verg. (11)
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arg dXQ = Earg (Q1_A)_{arg(Q1_Y1)+arg(Q1—Y2)}+~- (6)

Nemen wij de reëele as langs Y1Y2, dan wordt arg (Q1—Y1) +
arg (Q1 — Y2) 0 (mod 23~), en (6) gaat over in

argdXQ=Earg(Ql—A)+-~- . . . (6a)

Volgens de oplossing van N°. 150 Deel XV verg. (22) voor
n = 3, zjn de richtingen der kromme 3t = ~, die door Y1
gaat, als de reëele as op dezelfde wijze gekozen wordt,

~ip1~.Earg(Y1—A) +-~- (moci..~) . . (7)

waaruit

2a92i Earg (Y1 — A) + -~ (mod. 37:) . . (8)

Volgens (5) zijn de tweede leden van (6a) en (8) gelijk; dus

2~q~ arg dXQ (mod ~z)

~ arg dXQ, (mod .~) . . (9)

d.i. de beide richtingen a9’i zi~n evenwijdig met de bissectrices
van de hoeken van dXQ met de as Y1Y2.

Geheel op dezelfde wijze voor Y2.

Vraagstuk XII.

Wanneer a1, a2 , a,~, ocr, ~2 o~ positieve ge
tallen zijn, a1, a2 , a~, onderling verschillen, oc~ + ~
+ .. . . cc,~ 1 en n> 1 is, dan geldt de ongelijkheid:

~1 ~2 1
—+—+....+—>a1 a2 a~ oc1a1+c’~2a2+.... ~

(Dr. G. Schaahe.)

Opgelost door M. M. BIEDERMANN, Dr. 0. BOTTEMA,

Dr. A. J. J. DUBBELD, Dr. H. FREUDENTHAL, J. C. H.
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GERRETSEN, Dr. H. HOEKSTRA, Dr. L. DE JONG, Dr. G.
SCHAAKE, Dr. M. SCHEFFER, E. TROST en Dr. S. C. VAN VEEN.

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN.

Uit de identiteit:

~‘ x~ ~ y~ — ( ~ = E (x~Yk — Xkyj) ≥ 0
p1 p1 Ui

1=1, 2,...n
k=1,2,...n

volgt, voor

= —~; y~ =
V

fl~ ‘~ In \2
~≥‘ 2.L’cc~a(E oc~,) ≥O.

,, ia, p 1 \v==1 I

Het gelijkteeken geldt dus slechts als alle getallen a,, gelijk
zijn. Dus als a1, a2.. . . a,~ onderling ongelijk zijn, dan is:

~ ~. cc,,a~> ( ~ )2 1.
,, ia,,,, 1 v I

Oplossing van J. C. H. GERRETSEN.

Kies op de kromme xy — 1 n punten met massacoëffi
cienten oc~ , o~ en abscissen a1 , a~. Be abscis van
het zwaartepunt is dan gelijk aan cc1a1 +.... + cc,~a~ en

de ordinaat ~ . .. . + wegens ~i + .... = 1.
a1 a~

Daar de punten op een tak van de kromme liggen, die voort
durend de holle zijde van de x-as afkeert, is de ordinaat van
het zwaartepunt groter, dan de ordinaat van het punt der
kromme, dat tot abscis heeft de abscis van het zwaartepunt.

Bus is

1

‘½ a~ OCi’½ +.... + ~a,,
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Opmerking. Uit dit bewijs volgt, dat onder de getallen a1,..
a~ enige gelijke mogen voorkomen, mits niet alle. Men doet
evenwel aan de algemeenheid geen afbreuk, door alle getallen

, a, ongelijk te veronderstellen, daar, indien enige
gelijke voorkomen men de massacoëfficienten van de bijbe
horende punten kan samennemen en zo tot het geval van alle
getallen a~ wordt teruggevoerd.

Oplossing van Dr. J. HOEKSTRA.

Bekend is de ongelijkheid

£ c~b~ > ~ als £o~ 1 en i = 1,2 , n . (1)

Stel flu = ~ dan is dus

1
2—>z_~ia~ Ha~°-’ £cc~a~

hetgeen te bewijzen was.

Opmerhingen.

1. De ongelijkheid (1) komt voor in Nieuw Tijdschrift
voor Wiskunde, Jaargang 18, blz. 290 en in Journal Math.
Society 4. 1929 in het artikel Inequalities van G. HARDy.

2. De ongelijkheid (1) is een bijzonder geval van:

(_.1Z9 ‘~Hb~i,
\ ~‘oc~ I

voor = 1.

Deze is weer een bijzonder geval van

1fE~b~ ~

die voor alle concave functies geldt. Men neme slechts
/(x) = 1g. x.
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Vraa~stuk XIII. 

Het middelpunt van een ingescbreven gelijkzijdige byper
ooloide, die aan de vier zijvlakken van een ortbogonaal 
viervlak raakt, ligt op den bol, die dit viervlak tot pool-
tetraeder beeft. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, TH. C. L. KoK, Dr. G. ScHAAKE 

en M. A. TAAL. 

Oplossing van M. A. TAAL. 

De byperboloide is op recbtboekige tangentieele coordi-
naten te geven als rp a:g1

2 + {Jg2
2 + y~l· ~.l· = 0. 

rp is barmonisch ingescbreven in de bol 

b = x2 + y2 z2 + 2Dxt + 2Eyt 2Fzt + Gt2 = 0 

dus de invariant 4H 0 of a:+ p + y- G 0. 
W egens de ingescbreven-gelijkzijdigbeid van rp is 

a: + {3 + y = 0. Dus G 0, m.a.w. het middelpunt van de 
byperboloide ligt op de bol b. 

Opmerking. Het gegeven, dat bet viervlak orthogonaal is, 
is bierbij niet gebrukt. 

Oplossing van H. B. BONE. 

§ 1. Uit het punctueel-lineaire systeem oo8 der aan een 
gegeven tweedegraadsoppervlak H2 barmoniscb omgeschreven 
tweedegraadsoppervlakken Q2 zondert de lineaire vijfdimen
sionale conditie van bet gaan van Q2 door den absoluten 
cirkel bet, dus lineaire, stelsel oo3 der om H 2 barmonisch 
beschreven bollen S2 af, d. i. een stelsel met gemeenschappe
lijken ortbogonaalbol, die, als meetkundige plaats der bar
moniscb om H2 beschreven nulbollen, de M onge-bol van H2 is, 
waarmee de bekende stelling is aangetoond, dat elke harmo
nisch om H 2 beschreven bol orthogonaal is op den M onge-bol 
van H 2• 
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§ 2. Is H2 een ingeschreven gelijkzijdige hyperboloide, dan 
is zijn centrum middelpunt van een om H2 harmonisch be
schreven nulbol, zoodat de Monge-bol van H2 (wiens centrum 
datzelfde punt is!) de nulbol om dat centrum is. Elke har
monisch om H2 beschreven bol moet volgens § I orthogonaal 
op genoemden nulbol staan, dus door het centrum ervan, d.i. 
van H 2, gaan. 

Het centrum van H2 ligt dus op elken harmonisch om H2 

beschreven bol, waarmee het gestelde theorema bewezen is, 
aangezien de daar genoemde bol harmonisch om de hyper
boloide der opgave beschreven is, wegens het tetraeder der 
opgave. 

Vraa~stuk XIV. 

De zijden van een eigenlijken driehoek ABC raken aan een 
cirkel M in de punten P, Q en R. Wanneer P, Q en R tot 
een punt L van den cirkel M naderen, z66danig dat de 
driehoek ABC steeds eigenlijk blijft, heeft de omgeschreven 
cirkel van ABC een slechts van L afhankelijken grensstand. 
Bewijs dit en bepaal dien grensstand. Onderzoek hetzelfde 
voor het hoogtepunt. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, J. DEKNATEL, TH. C. L. KoK, 
Dr. G. ScHAAKE, Dr. M. ScHEFFER, M. TAAL en Dr. S. C. 
VANVEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

M is het middelpunt van een van de aangeschreven cirkels 
van 6. ABC. Noem I het middelpunt van de ingeschreven 
cirkel van 6. ABC (I dus binnen 6, ABC. Volgens een bekende 
planimetrische eigenschap ligt het midden N van IM op de 
omgeschreven cirkel van 6. ABC. Als P, Q, R tot L naderen, 
zoodanig dat 6. ABC eigenlijk blijft, dan zullen ook A, B, C 
en I tot L naderen. Dus N nadert tot bet midden N' vanLM. 

De omgeschreven cirkel gaat door A, B en C. Bij de limiet-
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overgang moet de omgeschreven cirkel dus raken aan de 
raaklijn in L. Het middelpunt X van deze cirkel is dus ge
legen op LM. In de grensstand moet de cirkel, behalve 
door N' ook gaan door de grensstand L van A, Ben C. Dus 
het middelpunt is het midden X van LN', dus op flengtevan 
de straal ML verwijderd van M. De limiet van de straal van 
de omgeschreven cirkel is t ML. 

Noem het hoogtepunt van b. ABC= H, en het middel
punt van de omgeschreven cirkel 0. De afstand van 0 
tot BC ! X AH. Trekt men een lijn l door A II BC, dan liggen 
0 en H gelijktijdig binnen of buiten de strook (t, BC). 

De afstand van 0 tot BC nadert tot XL. A nadert tot L, 
AH nadert tot 2XL = LN' = !ML. De grensstand H' van 
H is dus gelegen op het verlengde van ML, op een afstand 
1 i ML van M verwijderd. 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Stel Q ligt op den cirkel tusschen P en R, A, B en C liggen 
tegenover de resp. door P, Q en R gaande zijden van de 
driehoek. 

Naderen P, Q en R tot L, dan naderen de hoeken ~X, fJ en y 
van den driehoek (bij A, B en C) resp. tot 0, n en 0. Is nu r 
de straal van den gegeven cirkel, R de straal van den omge
schreven cirkel van b. ABC, dan is: 

r 
R = 4 sin !fJ cos !a cos !r, 

waaruit volgt, dat R tot !r nadert. 
Is verder d de afstand van de middelpunten der 2 genoemde 

cirkels, dan is: 
d2 = R2 2rR, 

zoodat d tot f1' nadert. Hieruit volgt, dat het middelpunt 
van den omgeschreven cirkel tot limietstand het punt 0 op 
de lijn ML heeft, zoo, dat MO = !f'. De omgeschreven cirkel 
zelf heeft tot limietstand de cirkel door L met middelpunt in 0. 

Het zwaartepunt van b. ABC heeft het punt L zelf tot 
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limiet, omdat dit ook geldt voor de punten A, B en C zelf. 
Door middel van de stelling van EuLER volgt hieruit, dat 
het hoogtepunt in de limietstand in H op de' lijn ML komt, 
z66, dat MH = ir. 

Oplossing van M. A. TAAL. 

Er is inderdaad een limietstand in beide gevallen, omdat 
de betrekkingen, waaraan door het hoogtepunt en de omge
schreven cirkel voldaan moet worden, voldoende zijn om ze 
geheel te bepalen. We zullen dat bewijzen en daarbij tegelijker
tijd de limietstand berekenen. 

We nemen de oorsprong van ons coordinatenstelsel in het 
middelpunt van M en de y-as door L. Is de straal van M 
gelijk aan r, dan is L het punt (0, r, 1). Het hoogtepunt van 
!:J. ABC is het middelpunt van de cirkel f met !:J. ABC tot 
pooldriehoek. 

I = x2 y2 + 2Dxz + 2Eyz Fz2 0 
M = x2 y2 r2z2 = 0 of in tangentieele vorm 
M' = r2u2 + r2v2 

- w2 = 0. 

M' is harmonisch ingeschreven in f, dus de invariant 

3HM',/ 2r2-F=0, dus/ = x2+ y2+2r2z2+zDxz+2Eyz=0. 

I. In de limietstand van f zal nu om symmetrieredenen 
D = 0, terwijl verder het punt (0, r, I) moet voldoen aan de 
vergelijking. Immers indien 2 puntenparen op een rechte 
elkaar harmonisch scheiden, en de punten van het eene paar 
vallen samen, dan moet daarmee ook een punt van het andere 
samenvallen. Substitueeren we na D 0 gesteld te hebben 

3r 
(0, r, I) in de vergelijking van f, dan vinden weE= - 2' 
dus de limietstand van I is de cirkel 

x 2 + y 2 - 3ryz 2r2z2 0. 

Het middelpunt (0, ir, 1) is de blijkbaar volkomen be
paalde limietstand van het hoogtepunt van 1::. ABC. 

2. f is in tangentieele vorm 

f' =(2r2- E2)u2+ {2r2- D2)v2+w2+ 2DEuv-2Duw-2Evw=O. 
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De omgeschreven cirkel van ABC 

y x2 + y2 + 2hxz + 2eyz Cz2 0 

is harmonisch omgeschreven om f', dus de invariant 

38y,f' = (2r2 E2)+(2ra- D2)+C- 26D- 2eE = 0 .. (a) 

In de limietstand van f en y moet om symmetrieredenen 

3r S b . D = 0 en~= 0. Verder vonden we reeds E - -. u sh-
2 

tutie van (0, r, 1) in de vergelijking van y, na f)= 0 gesteld 
te hebben, geeft C = - r 2 - 2er. Dit alles gesubstitueerd in 

de uitdrukking (a), geeft e =-
31

, en dus vinden we voory 
4 

een volkomen bepaalde limietstand, n.l. de cirkel . 

x2 + y2 - tryz + }'r2z2 = 0. 

Opmerking van Dr. G. SCHAAKE. Uit de eigenschap, dat 
de omgeschreven cirkel van!:::,. ABC de m.p. is van de brand
punten der parabolen, die aan de zijden van dien !:::,. raken 
volgt, dat de hier gevonden limietstand van dien cirkel de 
meetkundige plaats is der brandpunten van de parabolen 
die cirkel M in L osculeeren. 

Vraagstuk XV. 

Welke zijn de kegelsneden, die door een op een kubisch 
oppervlak or aangenomen punt P gaan en de elkaar twee 
aan twee kruisende rechten lv .... , l6 van een zestal, 
dat tot een dubbelzestal van ru3 aangevuld kan worden, 
snijden? (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BONE en Dr. G. SCHAAKE. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

We denken w3 zonder dubbelpunt. 
Een kegelsnede C2 op w3 wordt door een rechte a, de ,rest-
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rechte van C2", aangevuld tot een vlakke snede van roll. 
Snijdt 0 de rechte l,, dan moet a Of met li samenvallen, 

(in welk geval C2 de rechte lt tweemaal snijdt,) Of lt kruisen. 
Want, valt a niet met li samen, dan snijdt li bet vlak van 0 
en heeft dus met de complete snede C2 + a slechts een punt 
gemeen; volgens onderstelling ligt dit op 0 en dus (wegens 
het ontbreken van dubbelpunten) niet op a. 

De restrechte a van een kegelsnede als gevraagd moet dus 
of aile rechten li(i = 1, 2, .... , 6) kruisen of samenvallen 
met een van haar (en dientengevolge de overige kruisen). 
Naar men weet, bestaat er op ro3 geen rechte, die alle rechten 
van een st-xtupel kruist. De rechte a mot't dus samenvallen 
met een der rechten li. 

Omgekeerd: is C2 een restkegelsnede van, bijv., 11, dan snijdt 
C2 die rechte ~ (dubbel) en, daar de complete vlakke snede 
C2 ~ met elk der rechten 12, 13, •••• , 16 een punt gemeen 
hebben moet, terwijl ~en lk (k = 2, 3, .... , 6) elkaar kruisen 
moet C2 ook de overige rechten lk (k 2, 3, .... , 6) snijden. 

De kegelsneden op ro3, die de zes l's snijden, vormen dus 
de zes systemen, op ro3 ingesneden, buiten de as, door de 
vlakkenbundels om de zes l's als assen. 

Aan de gestelde vraag voldoen dus de snijkegelsneden 
van ro3 met de zes verbindingsvlakken (P, 11 ), (P, 12), •••• , 

(P, l 6) en geen andere. 

Oplossing van Dr. G. ScHAAKE. 

We denken ons ro3, op de bekende wijze, z66 op een vlak oc 
afgebeeld, dat aan lv .... , l6 de zes voor de afbeelding 
singuliere pun ten L1, •••. , L6 van oc toegevoegd worden. 
Het beeldpunt van P zij P'. 

Bepalen we nu eerst de tot ro3 behoorende kegelsneden, 
welke aan de opgave voldoen. De beeldkrommen dezer kegel
sneden moeten door 4, .... , L6 gaan en kunnen dus slechts 
kubische krommen zijn, die in een der punten Lv . . . , L6 een 
dubbelpunt hebben en door de overige vijf dezer punten en 
P' gaan. Hiermede zijn zes der gezochte kegelsneden gevonden. 
Dit zijn de zes kegelsneden, welke we verkrijgen, door (voor 
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i = 1, .... , 6) de van z .. verschillende doorsnede te bepalen 
van het vlak Pli met ro3• 

Willen we op deze wijze het aantal bepalen der kegel
sneden, die door een gegeven punt gaan en zes gegeven 
rechten snijden, dan is elk der gevonden kegelsneden twee
maal te tellen, omdat ze een rechte li tweemaal snijdt. 

Nu kan een gezochte kegelsnede nog bestaan uit een tot 
ro3 behoorende transversaaal t van vijf der rechten li> .... , l6 

en de door P gaande transversaal van t en de rechte li, die 
door t niet gesneden wordt. Daar elke vijf rechten li door een 
lijn t van ro3 gesneden worden (t wordt afgebeeld op de kegel
snede door de vijf beeldpunten dezer rechten li), zijn er zes 
ontaarde kegelsneden, die aan de opgave voldoen. 

We komen zoo tot de bekende uitkomst, dat er achttien 
kegelsneden zijn, die door een gegeven punt gaan en zes 
gegeven rechten snijden. 

Vraagstuk XVI. 

A, B en C zijn de hoekpunten van de driezijde der 
buigraaklijnen eener nodale kubische kromme k3• Bewijs, 
dat de beide dubbelpuntsraaklijnen raken aan de om den 
driehoek ABC beschreven kegelsnede, die in de hoekpunten 
van dezen driehoek raakt aan de diagonalen van de volledige 
vierzijde, welke door de drie buigraaklijnen en de rechte r 
der buigpunten wordt gevormd. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BONE, TH. C. L. KoK, Dr. G. ScHAAKE 
Dr. M. ScHEFFER, Dr. L. SwEERTS, M.A. TAAL en Dr. S.C. 
VANVEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Neem ABC als coordinatendriehoek, en r als de lijn 

x1 + x2 + x3 = 0. 

De vergelijking van iedere k3, met de zijden van 1::, ABC 
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als buigraaklijnen en de lijn r als rechte der buigpunten is dan: 

(x1+x2+x3)3+Mx1x~3 = 0. . . . . . (I) 

Het dubbelpunt, indien aanwezig, voldoet aan: 

2(XI + x2 + Xa)2 

3(x1 + x2 Xs)2 

3(xl + x2 Xa)2 

0 

0 

0 

dus, het dubbelpunt is P (1, I, 1), terwijl M = - 27. 
De vergelijkingen der 3 diagonalen van de volledige vier

zijde, gevormd door de 3 buigraaklijnen en r zijn: 

x1 +x2 =0 
%2 Xs = 0 

Xs Xt = 0. 

De vergelijking van de kegelsnede, beschreven om 6 ABC, 
en rakende aan die 3 diagonalen moet zijn van de gedaante: 

(x1 + x2) (x1 + x3 ) + A.x1
2 = 0 

terwijl er aan voldaan moet worden door x2 = x3 = 0. 
De omgeschreven kegelsnede heeft dus tot vergelijking: 

x1x2 + Xi!Xs + X3X]_ = 0 . . . . . . (2) 

De poollijn van P(1, 1, I) is r: x1 + x2 + x3 = 0. 
Het stelsel raaklijnen uit P(l, I, I) aan (2) is van de ge

daante: 

(xl X2 Xa)2 + ,u(x~a + XsXI + X1X2) = 0, 

met de voorwaarde, dat P(l, I, I) hierop gelegen moet zijn, 
waaruit volgt: 

9 + 3,u = 0 of ,u = - 3. 

Het stelsel raaklijnen uit P(I, I, I) aan (2) heeft dus tot 
vergelijking: 

Xt2 x.l + Xa2 - X~a - ¥1 - X]_%2 0. · · (3) 

Het stelsel dubbelpuntsraaklijnen van de kromme (1) is 
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( 
(j2f) ( 7J2f ) ( ?J2f ) x,.2 - x22 - +xa'·- + 

OXJ.2 
Xt=l OX22 

Za=l CJX/' Xs=l 

( 
()2f ) ( 7J2f ) ( ()2/ ) 

+~~3 --- 2~XJ. --- +2XJ.~ ---
()x2ox3 x2= 1 ()xa'3XJ. zs= 1 '3xl ()x2 x1 = 1 

~=1 ~-· ~-1 
of: 

18(x1
2 + xl· + ~2) + 2(18 + M)(x~ + x3x1 + x141) 0. 

dus, in verband met M = - 27: 

x1
2 + x,l + x32 - x~3 - 4JX1 - x1x2 = 0. • . (4) 

Uit (3) en (4) volgt het te bewijzene. 

Oplossing van Dr. L. SWEERTS. 

Door een projectieve transformatie kunnen we iedere 
kubische kromme op de vorm brengen y2 = 4x3 g~ - g3• 

Opdat deze een dubbelpunt heeft, moet g-l- 27g3
2 = 0. De 

coordinaten van een punt der kromme worden nu in para
metervorm gegeven door: 

X 

y 

1{2 :n;2 1 
--+-.--12m2 4_.w2 :n:u 

:n:u 
cos 

2w 
4wa. :n:u 

sin3 -
2m 

sin2 -
2m 

De parameters der 3 buigpunten zijn Ut = 0, Us=~ en 

Us=~· Het eerste buigpunt R valt samen met het oneindig 

verre punt der Y-as. De beide anderezijn Q (;::
2

, - 3w~v'3) 
en P (.:;:2, 3w~v'3). Van de buigraaklijnen valt BC samen 

met de oneindig verre rechte, terwijl de vergelijkingen van AB 
en AC zijn: 

4 

0 
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y 

y _ _:::.__ = ny3 (x _.!!___.). 
3ro3y3 (J) 4£o2 

We vinden nu voor de coordinaten van het punt A 

5n2 C .. d 'di x = -- en y = 0. De punten B en ZIJn e onem g 
36w2 

verre punten der rechten y 
ny'3 ny3 

- -- x en y = -- x. 
(J) (J) 

De vergelijkingen van PB en QC zijn nu: 

De vergelijking der kegelsnede, die in de punten B en C 
raakt aan PB en QC en door bet punt A gaat, luidt: 

{
y _ _:!__ + ny3 (x _ _:::_)} 

3w3y3 ()) 4£o2 

{y + 3w:~3- n~a (x- ~2)} =- 2~~6· 
Het dubbelpunt heeft tot coordinaten (- :

2 
::, 0). 

zoodat de dubbelpuntsraaklijnen zijn y = ± ~ ( x + :
2 

::) · 

Snijden we deze nu met de kegelsnede, dan blijkt dat de 
beide snijpunten sarnenvallen. 

Vraa~stuk XVII. 

Wanneer men in een orthogonalen determinant, die de 
waarde - I heeft, de elementen van de hoofddiagonaal 
met l vermeerdert, verkrijgt men een determinant, die de 
waarde 0 heeft. (Dr. G. Schaake.) 
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Opgelost door H. B. BoNE, Dr. H. FREUDENTHAL, J. C. H. 
GERRETSEN, Dr. J. HoEKSTRA, Dr. L. DE JoNG, TH. C. L. 
KoK, Dr. G. ScHAAKE, Dr. M. ScHEFFER, Dr. L. SWEERTS, 
M.A. TAAL, E. TROST en Dr. S.C. VANVEEN. 

Oplossing van Dr. H. FREUDENTHAL. 

Een orthogonale matrix A is gedefinieerd door de relatie 

AA' =E. 

Hier beteekent E de eenheids-matrix en het accent de spie
geling van een matrix aan de hoofddiagonaal. Beteekent 
l A I de determinante van de matrix A, dan hebben wij 

I A I= l. 
Op grond van 

(A+ E)A' E +A' A'+ E =(A E)' 
is 

I A+ E I· I A' I= I(A + E}'j, 

en daar iedere matrix met haar gespiegelde dezelfde deter
minante heeft, 

dus 
- l A+E I = I A+E I, 

IA+E I =0. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Zij de orthogonale determinant: 

D 

dan gelden de betrekkingen 

= -1, 

{ 
0 voor k :;6~ .• (I) 
1 » k-~ 
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Vermenigvuldigt men nu den determinant: 

au+1 tits · · · · tltn 
D1 = a21 a22 + 1 . . . . as,. met D, 

............ a,.,..+ 1 

dan vindt men, op grond van (1): 

D1 . D = D1 

en daar D = - 1, dus D1 = 0. 

Vraagstuk XVIII. 

Bewijs, dat de dubbelintegraal 

JJ e-IHwl sin xy dx dy (t > 0), 

uitgestrekt over het eerste kwadrant, te schrijven is als 

rcos (tx) dx. 
l+x 

·o 
(Dr. M. Scheffer.) 

Opgelost door Dr. L. DEJoNG, Dr. M. ScHEFFER, E. TROST 

en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Voor de dubbelintegraal is direct te schrijven: 

fXl e-txdx f., e....., sin (xy) dy = f'.., e-tx 
1 
~x2 dx. 

0 0 8 
e-tz 

Ik integreer nu de complexe functie -- over een 
1- iz 

contour, bestaande uit de positieve x-as, de positieve y-as 
en een kwartcirkelboog met grooten straal e. 

Men heeft dan: 
n i8 

foo e-tx JT e --4~ ·o foo e-tiy 
--. dx + ·e. ee~ . idO- -- idy 

· 1 - tX 1 - in/ 1 + Y 
0 0 0:: 0 

0. 
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De middelste integraal, I, wordt = 0 voor e--'>' oo. Immers: 

n n 

f2 e-tecosfJ (! f2 A (! A 
III< ed8 < -- e n dO< .- = -. e- 1 e- I e e-1 e-1 

0 0 

Neemt men nu van de beide overblijvende integralen de 
imaginaire gedeelten, dan vindt men: 

Bepaal 

f..., e tx. x dx = J""cos (ty) d . 
1+x2 1 y:Y 

0 0 

Vra&gstuk XIX. 

lim ff e-«•+t:~:l cos (xy) dx dy (t > 0), 
t -+- 0 

waarbij de integratie wordt uitgestrekt over het eerste 
kwadrant. 

Toon de divergentie van deze integraal voor t = 0 aan. 
(Dr. M. Scheffer.) 

Opgelost door Dr. L. DE JoNG, Dr. M. ScHEFFER, E. 
TROST en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van E. TROST. 

I. Wegens de continulteit van e-<Y+t:tl cos (xy) in het 
eerste kwadrant voor t > 0, volgt onmiddellijk 

I"" e-t:~: dxi"" e-11 cos (xy)dy =I""~ dx. 
I + x2 

0 0 0 

Hieruit blijkt, dat de gevraagde limiet gelijk is aan!:. 
2 

II. t = 0. Wij stellen xy R, en laten R onbepaald tot 
het oneindige naderen, dan komt er 
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R 

f.., J' J"" e-11 I R,r = e-udy cos (xy)dx = sin R y dy 
, 0 , 

=sin R {.E {- l) 1Hl--; -lnr- c}, 
1 n. n. 

waarin C de constante van EULER voorstelt. De limiet ver
krijgt den vorm 

lim sin R(lnr +C), 
R "" r=O 

· waarmede de divergentie aangetoond is. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

De integraal J J e-<tt+k> cos (xy )dy dx convergeert (voor 
(eerste quadrant) 

t > 0), daar de integraal 

convergeert. 

J Je-<Y+tx) dy dx 
(eerste quadrant) 

Haar waarde is, vgl. No. 18, gelijk aan: 

f"" sin tx 
--dx. 
I+x 

0 

voor t > 0 

I"" sin tx dx 
l+x r sin ydy = J"' sin y dy 

t+y y 
0 0 0 

foo ( I 1) n f"" siny + sin y ----- dy -- t dy. 
t + y y 2 y(t y) 

0 0 

f
"" . smy 

De integraal ( ) dy convergeert voor t > 0 
y t + y 

0 

l n' sin y I 1 l n" I 
(omdat J ---- dy < J sin ydy < 

y(t+y) n(t+n) 
n n 

2 2 ) < ----· <- voor t > 0, n < n" < n'. 
n(t + n) n2 
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Dus: 

lim J J e-<v+t.l:l cos (xy)dydx = :n; voor t > 0. 
t-+0 2 

(eerste quadrant) 

Beschouw 

J J e-Y cos (xy)dxdy 

over het gebied ABCD, begrensd door y = ~. y M, x = 0, 
xy N. Wij voeren als veranderlijken in 

of 

ox ox 
ou ov 
oy oy 
ou ov 

xy = u, y = v 

u 
X=-, y v. 

v 

1 u 
v 

0 ' I 

1 

v 

J J e-Y cos (xy)dxdy 
(ABCD) 

fMe-v IN 
-;; dv. cosudu. 

0 0 

Voor !5 < 1, M > 1 is 

fMe-" Jle-" 
- dv= - dv 
'/} '/} 

., 0 

Laten wij b.v. N de waarden 2k:n; + ; doorloopen, dan is 

JN cos u du 1. Voor M -+ N, c)._ 0, k- N (dus N- N) 
Q 

zal het gebied (ABCD) het geheele 2e quadrant vullen en wegens 

fMe-v J(2k+1/2)n l 
v dv cos udu > e-llog I 

{j 0 

zal J Je-11 cos (xy)dy divergeeren. 
(eerste quadrant) 
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Opmerking. 
R' R 

~~ J dx J e-ll cos (xy)dy 

R'-7-"' 0 0 

bestaat en heeft waarde ; , want door partieele integratie 

vindt men: 

fRe-Y COS (xy)dy 

0 

cos Rx + xe-R sin Rx 

I +x2 

JR' JR JR' dx dx e-ll cos (xy )dy = 
1 + x2 

0 0 0 

R' R' · 

Rf 
cosRx.dx RJ xsmRxd - e- + e- x. 

1 + x2 I+ x2 

0 0 

I J
R'cos Rx . dx I JR' dx .:Tl 

I+ x2 < I+ 2' 
0 0 

Max (-x-) = i voor x = L I+ x2 

]JR\s~ ~: dx!~IJ
1

1 : x2 sin Rx. dxi+IJR'l:x2sin Rx dx 
0 0 1 

< l ~ J1

sin Rx dx l I ~r·~n Rx dx I Oen 0'<1 en> 0 
8 1 

1 I 2 
<R +R=R. 

Dus: 

I JR'dx JRe-v cos (xy)dy- JR'I ~ x21 < e-R {~ +; l 
0 0 0 

Dus 
R' R R' d 

lim J dx J e-v cos (xy}dy = lim J ~ = :Tl. 
R~ R'-7-00 l + X 2 
R'~ 0 0 0 
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Vraa~stuk XX. 
Berek en 

lim jctJ{bgtg x-2bgtg 2x + 2bgtg 3x- 2bgtg4x- .... 
n=<t> o 

dx 
- 2bgtg (2nx) + bgtg (2n + 1) x} x(l + x2)' 

waarin overal met bg tg de hoofdwaarde is bedoeld. 
(Dr. M. Scheffer.) 

Opgelost door Dr. L. DE JONG, Dr. M. ScHEFFER, Dr. L. 
SWEERTS, E. TROST en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. M. ScHEFFER, Dr. L. SWEERTS en 
E. TROST. 

D J
et> bg tg px dx "ff . oor y = · - naar p te d1 erenheeren en 

1 + x2 x 
0 

dante integreeren, vindt men y = n l (l + p). 
2 

De gegeven integraal is dus gelijk aan 

n "2 {12 -l32 + l42 •••• - l(2n)2 + l(2n + 1)} 

en dit wordt voor lim n = ~ 

n.l.~.2.2.4.4 ..... = 
2 2 1.3.3.5 .... . 

Vraa~stuk XXI. 

Bepaal de meetkundige plaats van de punten P, die vier 
osculatievlakken zenden naar de kromme 

x = u4, y = u3, z = u2, 

waarvan de raakpunten met P coplanair zijn. 
(Dr. M. Scheffer.) 
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Opgelost door H. B. BoNE, Dr. L. DE JoNG, TH. C. L. 
KOK, Dr. M. SCHEFFER, M.A. TAAL en Dr. S. ·c. VANVEEN. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

De kromme heeft een keerpunt in den coordinatenoorsprong 
O(u = 0). De parameters der snijpunten van de kromme met 
een niet door 0 gaand vlak 

ax by cz + d = 0 (d 0) . . . (I) 

zijn de wortels der vergelijking 

au4 + bu'3 cu2 d = 0 . . . . . (2) 

Noemt men ze u1 , u2, u3, u4 dan volgt uit het ontbreken 
van den term in u in (2): 

(3) 

Bestaat omgekeerd tusschen de parameterwaarden ui( 0) 
van vier punten der kromme de betrekking (3), dan zijn die 
parameterwaarden de wortels eener vergelijking van den 
vorm (2) (met d =1=- 0), dus liggen de punten in een vlak (1} 
(niet door 0). 

De conditie (3) drukt dus de complanaire ligging van 4: 
punten (buiten 0) der kromme uit. 

Het osculatievlak in het punt u der kromme heeft de ver
gelijking 

x- u4 y u3 

4u3 3u2 

6u2 3u 

oftewel 

z- u 2 

2u 
l 

=0 

- 3u2 (x- u4) + sus (y u3) - 6u4 (z u2) = 0 (4:) 
Is het punt P(x, y, z) gegeven, dan worden de parameters 

der raakpunten van de echte osculatievlakken uit P (dus met 
verwerping van de wortels u = 0, die wijzen op het vlak 
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door P en de keerpuntsraaklijn, de Z-as) bepaald door de 
uit {4) volgende vergelijking 

u' 6z. u2 + sy. u- 3x = 0 . . .. {5) 

Opdat die raakpunten complanair zijn, dus voor de wortels 
van (5} de betrekking (3) geldt, is noodig en voldoende, dat 
de coefficient van u in (5) verdwijnt, d.i. 

y = 0. . . . . . . . . (6) 

De meetkundige plaats der punten P met complanaire 
raakpunten der osculatievlakken eruit is dus het XOZ-vlak. 
Nemen we hierin een willekeurig punt (x0 , 0, z0 ) dan heeft 
de vergelijking van het verbindingsvlak der raakpunten den 
vorm (I), waarbij, daar nu (d.i. voor x x0, y = 0, z z0 ) 

(2) en (5) dezelfde wortels moeten hebben, 

a b c d 
-=-=--=--
1 0 6z0 - 3x0 ' 

De vergelijking van dat verbindingsvlak is dus 

X - 6z0 • Z - 3x0 = 0 

en, opdat P erop ligge, is noodig en voldoende 

x0 6z0
2 - 3x0 = 0 oftewel x0 + 3z0

2 = 0. 

De gevraagde meetkundige plaats is dus de parabool in 
het XOZ-vlak, voorgesteld door de vergelijkingen 

X 
y = 0} 

3z2 0 
(7) 

Haar top valt samen met het keerpunt der gegeven kromme 
en ze raakt aldaar aan de keerpuntsraaklijn der kromme. 

Opmerking: Het verdient opmerking, dat de meetkundige 
plaats (7) de dubbelkromme is van het ontwikkelbaar opper
vlak, dat de gegeven kromme tot keerkromme heeft, zoodat 
vervulling van de in de opgave aan P opgelegde voorwaarde 
niet mogelijk blijkt bij gescheiden raakpunten: de vier raak
punten moeten in paren samenvallen (terwijl de punten, 
waarin dat gebeurt, symmetrisch liggen ten opzichte van het 
symmetrievlak der kromme: het XOZ-vlak). 
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Vraagstuk XXII. 

Men vraagt op te lossen de vergelijking: 

1 z z2 z3 . . . . zn-1 zn 
z z2 z3 z' . . . . zn 1 
z2 z3 z4 z5 • • • • I z ~. 

zn I z z2 ..•• zn-2 zn--1 
(Dr. M. Scheffer.) 

Opgelost door Dr. A. J. J. DUBBELD, Dr. J. HoEKSTRA, 
Dr. L. DEJONG, TH. C. L. KoK, Dr. M. ScHEFFER, Dr. L. 
SWEERTS, M. A. TAAL en E. TROST. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Vermenigvuldigt men bovenstaande circulant A met 

D= 

I ~X]. 

I <X:! 

waarin IX]_, <X:! •••• an+1 aile (n + 1) wortels van xt'+1 I = 0 
voorstellen, dan vindt men gemakkelijk: 

n(n--1) 

A. D (- I)-2 - D X <p(a1) . <p(<X:~) ..•. <p(«n). <p(«n+l), 

wanneer men stelt: 

<p(.x) I+ z.x z2.x2 + .... znxn=----
I-zx 

Dus wegens D =1=- 0 (volgens de ontwikkeling van VANDER-
MONDE en ak az als k l) en wegens: 

is: 

I- zn,+l 
<p(ak) = --

I- zak 
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A 
n(n-1) zn+l)'Hl n(n-1} 

i = (-1}_2 _X~---;-;--__:_-=(-1}-2 -(1-zn+l)fl. 

of:' 
{ n(n-1) + 1 } . ---:In e 2 2 

{ n(n-1) + l} .+ 2kni 2gni 
:n;~ ---

1 - z11-+1 = e 2n n n ' 

waarin k = 0, l, 2, 3, .... n - 1 en g een nog nader geschikt 
te bepalen geheel getal voorstelt: 

zn+l = 1 
{n(n-1)+1_~+ 4k}:n:i 

e 2n 2n2n = 

{n(n+l)+l_ 4g}:n:i+ 2/mi 
1 + e 2n 2n n ( 1) 

Kiezen wij g = [n(n :) + 1] 

( grootste geheele getal 
n(n + 3) + 1) 

4 ' 
dan is 

dus 

0 
4g 2 
2n < n 

{
n(n + 1) + 1 4g} 2kn 

-:rr; -- :~t+-< 
2n 2n n 

2:rr; (n- 1):rr; 
< -:rr;+2 =:rr; 

n n 

Volgens (I) is: 

(2) 

{n( 1- 4g+4k}:rr; ein(n+ll-!;!-4g+4k:n;. zn+1 = 2 cos __ n _____ .:....__;__. -

waarin: 

:rr; n(n 
--s 2-

4n 

1) + 1 - 4g + 4k :rr; 
4n :rr;<2· 
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De cosinus is in dit gebied dus 0, dus: 

2+ +I-4 +4k n2+n(I+Sl)+I-4g+4kni 
cos n n g ne 4n(n+IJ 

4n 

met 
k = 0, 1, 2, 3 .... n 
l = 0, 1, 2, 3 ... . 

l [n(n eng= 
n 

Oplossing van Dr. L. SWEERTS. 

Verminderen we de eerste rij met z maal de laatste, ver
volgens de tweede rij met z2 maal de laatste, dan de derde rij 
met z3 maal de laatste enz., dan vinden we, dat de verge
lijking te schrijven is als: 

(1 - zn+l)n t, als n = 4q of 4q I 
en (1 - zn+l)n i, , n = 4q + 2 of 4q 3. 

De eerste vergelijking voert tot de n vergelijkingen: 
ni(4p+IJ 

1- zn+l = e 2n p = 1, 2 n 

{ 
ni(4p+I)} 1 

z rx.q 1 - e ···~ n+ 1 ~i 

l 2 n+l q= , .... n en a.=e • 

De tweede vergelijking voert op gelijke wijze tot: 

z { 
ni(4p+ll)} _I_ 

a.q I _ e n n+l. 

Vraagstuk XXIII. 
Bewijs, dat voor 

n 1, c0 > c1 > c2 ••• > c., > 0 

aile wortels van de vergelijking: 

P(x) = c0 + c1x + .... c .. xn 0, 

Co 
absoluut genomen > 1 en < 2- l zijn. 

c .. 

(Dr. S. C. van Veen.) 
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Opgelost door Dr. H. FREUDENTHAL, E. TROST en 
Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. H. FREUDENTHAL. 

63 

Wij bewijzen eerst, dat aile wortels buiten de eenheids
cirkel liggen. Deze stelling is triviaal voor lineaire vergelij
kingen; wij veronderstellen, haar te hebben bewezen voor 
vergelijkingen van de graad < n - 1 en bewijzen haar met 
behulp van de methode van A. CoHNS (Math. Zeitschrift 14) 
voor vergelijkingen van de n-de graad. 

P(x) = c0 CJ_X + .... + c11_ 1xn-l + c,.xn, 

xnP (:) c"' + c,._1x + . . . . CJ_xn-1 + co.xn. 

Voor I xI= 1 is I P(x) I= I xnP (:)I· 
Op grond van 

c,. < c0 

heeft 

Q(x) c0P(x) - cnxnP C) 0 

in de cirkel I x I 1 evenveel wortels als P(x) = 0. 

Q{x) = d0 ~X + .... + dn_kJCn-k, k>1 

voldoet wegens 

aan dezelfde voorwaarden als P (x) en is van de graad < n - 1, 
heeft dus volgens onze veronderstelling alle wortels buiten 
I x ! < 1. Hetzelfde is dan voor P(x) geldig. 

In plaats van de gevraagde schatting naar hoven bewijzen 
wij de scherpere, dat alle wortels absoluut kleiner zijn dan 

De absolute waarde van het product van aile wortels 
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is nl. gelijk aan iedere wortel is absoluut grooter dan 1, 
c .. 

dus ook het produkt van n 1 wortels. Maar dan moet de 

n-de wortel absoluut kleiner zijn dan Co. 
' c .. 

Oplossing van E. TROST. 

De oplossing wordt onmiddellijk gevonden door gebruik te 
maken van de stelling: 

lndien c0, c1, ...• c .. positieve getallen voorstellen, dan zijn 
aile wortels van de vergelijking 

P(x) c0 + t1_X •••• c .. xn = 0 

absoluut genomen s gn en > krl' waarbij onder gn verstaan 
wordt het grootste, en onder k,. het kleinste der n getallen 

Bewijs: Zie 0. PERRON, Algebra II, bl. 23. 
Nu is voor 

c0 > 11. > ':! .... > c .. > 0 

Co Co -<2-
Cn en 

1 w.t.b.w. 

Wegens ci > ci+1 is in 

te sluiten. 

Co 
2- 1 het gelijkteeken nit 

c., 

Vraagstuk XXIV. 

Gegeven: Pis een positief oneven getal, dat geen quadratische 
deelers bevat. 

(;) stelt het symbool van Jacobi voor als men P onderling 

ondeelbaar zijn, 
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(;) = 0 als m en P onderling deelbaar zijn. 

k is een positief geheel getal. 

sk =I:(;) mk, 
m=l 

"" (m) 1 ak= L- k. 
m=O P m 

Gevraagd te bewijzen: 

1o. als P = 1 (mod. 4). 

l= [~) ( 1)1-1 kl 
S = 2Pk+'l2 X' - . a 

k f;;( (k- 2l + 1)! (2n) 21 21
' 

20. als P =- 1 (mod. 4). 

,_fk+l] 
-I 2 (- 1)1-1 k! 

S - - 2Pk+'ia """ (] 
k- ~ (k-2l+2)1(2n)!l-1 l-1 

([x] is 't grootste geheele getal s x). 
{Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door Dr. L. DE JoNG en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Voor 0 < m < P is: 

'"' 
a0 ""' ( 2nmn . 2nmn) 

mk = 2 + ~ ancos---p + bnsm-p, 
n=l 

waarin 

2 JP 2nnx 2. pk J2JI: 
an = p xk cos p dx = (2n)k+l xk cos nxdx. 

0 0 

2 JP 2nnx 2 pk J2JI: 
bn = p xk sin p dx = (2~)k+l xk sin nxdx. 

0 0 

{1) 
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Partieele integratie !evert zonder moeite: 

l= [}] 

J241: L ( -I)l-1. kl(2:n:)k-2l+l 
xk cos nx dx = -'-. ---------=--

(k - 2t + I) ! n21 , 
0 l=l 

l= [k~!] 

I241: • L (- I)l-lk!(2:n:)k-2l+2 
xk sm nxdx = - · 

(k- 2l + 2}! n2l-l 
0 l=l 

Nu is: 

(2) 

+b. I(;) sm ~""}· (3) 
m=l 

Volgens de uitkomsten van de sommen van GAuss, is voor 
P positief oneven, en zonder quadratische deelers: 

P-1 L (;) 62m;ni= (;)i( P 2 I )2JP. 

11=1 

(zie b.v. DIRICHLET-DEDEKIND. Vorl. iiber Zahlentheorie 
Supplement I). 

Dus: 
P-l 

L(;)cos
2
n;m = (;)Jp voorP= l(mod.4), 

m=l 

" " 
0 , P=-I (mod. 4), 

{4) 

, P= 1 (mod. 4), 

, P=-l (mod.4). 
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Door substitutie van de uitkomsten (4) en (3), en door 
gebruik te maken van {2) en {1) vindt men onmiddellijk de 
gezochte uitkomsten. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

In de theorie van de sommen van GAuss is de stelling 
bewezen (b.v. LEJEUNE-DIRICHLET, Vorlesungen, Suppl. I): 
Voor kwadraatvrije P geldt: 

~(m) m~~i (h) .{<P-1)2 
~ p e = p $ y'P. 
m=l 

Dus voor P I (mod. 4), daar dan(~ p m) = (;): 

I(;).~ mk:'; (~) VP . . . . . (A) 

I 

en voor P =- 1 (mod. 4), omdat (p p m) =- (;): 

L (;) e_mh~i - (~)i yP . . . . (B). 

Is de g.g.d. van hen P > I, dan is de som in beide gevallen 
0; eveneens voor h = 0. 

P-I 

L (;)e-mz 
De complexe functie m= 

1 
P . zk integreer ik over 

I- e- 11 

een contour, bestaande uit de X-as en de rechte op 2:ll daar
aan evenwijdig. 

2hni 
Er zijn polen voor z p' als h =I, 2 .... P-I. 

Voor h = 0 en h P, behoorend bij punten op de contour, 

zijn er geen polen, daar dan wegens L(m) 0, de teller=O 
wordt. p 
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omdat de teller = 0 wordt, als h en P een factor gemeen 
hebben, kan men h en P onderling ondeelbaar nemen. 

Voor P = 1 (mod. 4) heeft men dus volgens (A): 
P-I 

2m x Som residuen = (2:ni)k+1 
• pk~1/1 2 ( ~ )hk = 

h=l 

- (2""")k+l ~- s - •• v • pk+l/2 • k• 

De randintegraal wordt: 

f+"""";;:'(mp) e-mw xkdx-J+"""";::'(mp). e-m.:v (x+2ni)kdx. 
~ 1-e-P.~ ~ I-e-Px 

-~ -~ 

De eerste is te splitsen in: 

f
oo fo ~ ( ;)e~ 
+ (- 1)k+l I_ xkdx, 

0 00 

wat overgaat, als men in het tweede deel teller en noemer 
met e-P;~: vermenigvuldigt, in: 

~(m)e-mx 
{I+ (- l)k+l} r~ 1 -= e-Px xkdx. 

0 

Men keert daartoe de som in volgorde om en bedenkt 

(
p - m) (m) . al . p = p . Voor de laatste mtegra vmdt men verder: 

~P 
1(m) 2"" foo -x(m+hP) 

- xk.e dx 
p 

m=l h=O 
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De eerste randintegraal is dus: {I + 1)111+1}. k!O'k+I· 
De tweede gaat, door een analoge bewerking, over in: 

P-1 

-feeL(;) l ::~Px {(2ni (2ni 

0 1 

P-1 

69 

= -2fcc ""(m). e-mx {k1 (2ni)k-1 . x+k3(2ni)k-s. x3+ .... }= 
~ P 1-e-Px 

0 1 

Door gelijkstelling vindt men dus: 

(2ni)k+1 k} If sk = {1 + (- } )k+l}k! (jk+l ......,.. 
p + ~ 

- 2{k1 • {2ni)k-1I !u2 k:J(2ni)k-33!u4 •••• }. 

Zoowel voor k even als oneven valt uk+1 weg en men vindt 
na herleiding: 

[:J 
'· lj 2 (- l)l-1, kl 

2P"'+ 2 

. (k- 2l+ I)! (2n)2l 
l=l 

Voor P = I (mod. 4) heeft men volgens (B): 

. . . k+l • I 
2nz X Som res1duen = - (2nt) z pk+112 • Sk. 

De twee randintegralen herleidt men op analoge wijze. 
De eerste wordt: {I + (- I )k}k! uk+l en de tweede: 

2{(2ni)k. u1 + k2 • 2!(2ni)k-2u3 + .... }. 
uk+l valt weer weg uit de som, zoowel voor k even als 

oneven en men verkrijgt na herleiding de uitkomst: 

[ k~l] 

2P7HI/2 "" {- I) l-1 • k! 
~ (k _:_2l + 2) !{2n)2l-1 0'2z-t· 
l=l 
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Vraagstuk XXV. 

Te bewijzen: 

f l(2k 
k=0 Sh {2k 

I) 
I) :It 

(2114- I)F(i) 
-

waarin A.(n) het symbool van Liouville voorstelt n.l. 
;. (1} = I 
.l(n) = (-I)k, waarin k het aantal priemfactoren van n 

is (meervoudige factoren worden meervoudig in rekening 
gebracht, dus b.v. A.(8) = 1)3 . (Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door Dr. L. DE JoNG, E. TROST en Dr. S. C. 
VANVEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

"" l) = 2 ~A.(2k + 1) ·~-(2k+l)n 
l ):~t L 1 - e-(4k+2)n 

k=O 

"" ~ l(2k 

Lsh (2k 
k=O 

00 

2 6l~~(d) l_-{2n+l)n, .. (1) 

waarbij in de som tusschen accoladen d alle deelers van 
2n + l doorloopt. 

Stel 2n l P1ttt P2tJ.a ••••• Pra.,.. 
Dan is: 

S=1' z .A.(d) = z (- l)fll+P2+····Hl, IJ { Z {- l )fls } 
dl2n+ 1 o;;a;flsS<Xs S=l (15 =0 

dus: 

s=l, 2, ... r 

0 als minstens een der grootheden oc, = 1 (mod. 2) 
1 alsa, = 0 (mod. 2) voor s = l, 2, .... r. 

1: A.(d) = 1, als 2n + l een (oneven) quadraat is 
dllln+l 

" = 0 in alle andere gevallen. 
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Uit (1) volgt: 

~ .A.(2k + 1) 2 ~ e-(2k+ l)ln- (21/, - 1) r (i) 
L..tsh (2k + 1)n L - 21/,n'/, 
k=O k=O 

in verband met opgave 170, deel XV. 

Oplossingen van E. TROST. 

I. Indien f(s) = l:a10e-l,.s 

F(z) = Eb10trPnz 

reeksen van DIRICHLET voorstellen, waarbij an bn en 
p, .. = el,., dan is (zie Enzyklop. der math. Wissenschaften 
II c. 8. BOHR-CRAMER, N°. 11). 

1 Jc+iao 
F(z) 

2
m F(s)z-s f(s)ds (c > O) • . . (1) 

c-iao . 

Men heeft verder (zie WHITTAKER-WATSON, Modern 
Analysis bl. 280 en 533) 

1 JkH.o ~ 
2
ni F(u) . (nx)-u C(2u)du = w(x)- Le-n'lnx (k>-!)(2) 
~ n=l 

(21
/,- 1)F(t) 

w(1) - w(4) = 11f a/ • 
2 &1(,' 

ao ao 

We ens ~.A.(u) = C(2s) is ~.t(2k + I)= (1 2-s,C(2s) 
g L..t n8 C(s) ' L..t(2k + 1)8 + (Cs)' 

n=l k=O 
dus met behulp van (1) en (2) voor .A.11 =log n 

QO QO ao 

~ l(2k + 1) 2 ~ ~ .A.(2k 1)e-(2k+IJ(2l+I)n 
L..tsh (2k + 1)n = LL 
k=O l=O k=O 

= 2 ~ F((2l + l)n) = ~ Jc~(s)n-8 (1 - 4-8) C(2s)ds 
L..t 2n~ . 
l=O c-iao 

= 2{w(1) - w(4)} = (2t/,-; 1;F(f). 
2/, n f, 
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II. Men heeft (zie POLYA-SZEG6, Aufgaben u. Lehrsatze 
n, bL 127) 

""'il t _ 1 voor n kwadraat 
~ ( ) - 0 voor n niet kwadraat. 
1/n 

Hieruit volgt met behulp van 

"" 
Le-(2k+IJan (2

1
/,- l)F(t) (WHITIAKER-WATSON, 

211
/, :;o3

/, Mod. Anal. bl. 533) 
k=O 

onmiddellijk 

"" "" "" 
""' A(2k + I) = 2 ""'""' A{2k+l)e-<2HI){2l+1Jn 
~Sh (2k + l)n ~~ 
k=O 1=0 k=O 

Oplossing van Dr. L. DE JONG. 

Hulpstetling. Zijn d alle deelers van n, dan geldt: 

""il(d) = J 0 voor n m: 
~ ll , n=m. 
llin 

Bewijs. Zij n = Pl'1. Pl2 .... , dan Ievert vermenig
vu1diging van de veeltermen: 

de som van aile deelers van n. Vervangt men nu in elken 
veelterm Pv P2 enz. door - 1, dan treedt in het product in 
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plaats van elken deeler juist + I of - 1 op, naar gelang 
deze deeler een even of een oneven aantal priemfactoren 
bevat, d.w.z. dit product is: IJ.(d), zoodat: 

din 
(- 1)k+l_ 1 

I.A.(d) = II . 
kl,k2... - 2 

Is een van de exponenten k oneven en n derhalve geen 
kwadraat, dan wordt het tweede lid = 0; zijn alle k even, 
dan I. 

Ontwikkel nu ~ · Sh (.2kl l)n = e<2k+I)n ~ 
6
_(2k+I}n in 

010 

een meetkundige reeks: J: e-<2k+I}(2l+lln. 
l=O 

De helft van de te berekenen somis dus: 
00 00 

I I .A.{2k + I)e-<2k+ 1H2l+ 1l31• 
k=O 1=0 

De term e-<2k+Il(2l+I)n komt hierin een aantal malen voor 
en wei telkens eenmaal in de reeks met vaste waarde h en 

"' veranderlijkel, I .A.(2h l)e-<2h+ 1H2l+I)n, waarin 2h 1 een 
l=O 

deeler is van (2k + 1)(2l + 1). 
Neemt men deze termen samen, dan wordt hun som: 

I A.(d). e-(2k+I)(2l+I)n 

d/(2k+ I) (2l+ I) 

endus = 0 voor (2k + 1){2l+I) =1= (2m+I)2en = e-<2m+I)•n 

voor (2k I)(2l + I) (2m+ 1)2. 
Men heeft dus: 

010 00 

"" .A.(2k + 1) = 2 ""e-(2m+I)•n. 
~ Sh (2k + I}:~t ~ 
k=O m=O 

Nu volgt uit de theorie der elliptische functies: 
nl»a 

voor q = e w1 is: 

1 + 2q + 2cf+ .... = J2:1 ~~ 
I - 2q 2cf - .... = J; ~ ~ - e2 
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en dus: 
00 fiJ 

""' ni--!(2m+ 1)
1 J2t:v 

2 L/ CtJ
1 = i ~{-¢tel- e,- -¢1~- ea}. 

m=O 

Eindelijk roa = iwt nemend, waarbij: e1 = 1; e2 0; es = 1 

_1 Joo dz . en ru1 = ~ -- , vmdt men: 
I Vz(z2 - 1) 

00 

2 2e-(2m+I)•n 2-lf». n-lfs ({/2- 1) Vwt· 

m=O 

De integraal-uitdrukking voor wt herleidt zich door de 
substitutie: 

z = t-1/a tot· f F(!) · F(t) = 2--'la n-111 {F(t)r~. 
. F(i) . 

Na invoering hiervan komt er: 

({/2 l)F(!) 
2'14 n 1f, 

Vraag,stuk XXVI. 

Te bewijzen, dat voor I z I < 2; R(n} > 0 geldt: 

z• 
+----~-------------------------+ 

26(n + + l)(n + 2)-!zt}{(n + 1)(n + 3)- tz1} 

z' + --- + 
27 (n+2){ (n+ 1) (n+S)-tz»}{ (n+ 1) (n+2) (n+3)(n+4)-iz2{n+2) (n+ 7) +-fi~} 

zll:-!-1 

+····+---+···· 
211:-i-lC:,I<+l 

waarin C2k+1 een veelterm is van de (2k I)e graad in n. 
(Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door E. TROST en Dr. S. C. VAN VEEN. 
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Oplossing. 

Stel 

f,.(z). 

Uit de recurrente betrekking: 

2(n +I) 
J,.(z) + Jn+2(z) = z Jn+l(z) 

volgt: 

of 

Jn+1(z) tzJn+l(z) 
- --;----.,.--,-':o_~_:_::...:....:..,---=---

J .. (z) (n+I)J,.+1(z}- tzJn+2(z) 

dus: 

waaruit volgt: 

In de notatie van PERRON is: 

b0 = 0, bk = nek (k = 1, 2, .... ) 
~ = tz, al = -lz2 (l = 2, 3, .... ). 

De nde benaderende breuk van de kettingbreuk is: 

dus in ons geval vinden we: 

A z z3 z2 z2n-1 

B n = 2B B + 23B B + 25B B + .... + 2211 - 1B B (l) 
n 0 1 1 S 2 3 n-1 n 

met: 
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B0 = I 
~=b1 =n I 
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~ b1b2 + Cl:l = (n + I)(n + 2)- iz2 

B3 = b3B2 + a3B1 (n + 2){(n+1)(n+3) !z2} 

B4 = b4B3+a4B2 = (n+I)(n+2)(n+3){n+4) -
- iz2(n + 2)(n + 7) + -fsz4) 

(2) 

Bk = bkBk-1 a~k-2 . • • • • • . • • • (3) 

Wegens R(n) > 0 (dus In 1 I > 1) en I z I < 2 is: 

1::1 =In 2- n ~\/ > In 2 I In ~\1 > 2-1 > 1. 

dus I Bll I > I B1 I· 
Uit (3) volgt: 

I Bal > 31 B2l- IB11=2IB21+1B21-I~I>21~1 (>IB21), 
I B4 I > 4 I Ba I - I B2l >3IBsl, 
algemeen wegens (3} 

I Bk I > k I Bk-1 I - I Bk-2 I > (k- 1} I Bk-11 . (4) 
De reeks (1) tot in het oneindige voortgezet zal dus zeker 

convergeeren. 
Uit (1) en (2) volgt: 

J n+I (z) 
1
. A,. z z8 

--=1m = + + 
] 11 (Z) n-*ooB,. 2(n+1) 23(n+1){(n+1){n+2)-iz2} 

z2k+l 

····+ 2k1C + .... 2 + 2k+l 

waarin: C2k+l = B~k+I· 

Uit (2) en de recurrente betrekking (3) volgt onmiddellijk 
(wegens bk = n k), dat Bk een veelterm in n is van de 
kde graad (coeff. van nk = 1) dus ~k+I is een veelterm van 
de (2k 1 )e graad in n, met 1 als coeff. van n2k+l. 

Vraagstuk XXVII. 

Gevraagd een recurrente betrekking tusschen de groot
heden c2k+3> c2k+l> cllk-1 en c:lk-3 uit vraagstuk n°. 26. 

(Dr. S. C. van Veen.) 
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Opgelost door E. TROST en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing. 

C2k+l = Bk+lBk. 

Bk+l=b~c+IBk+ak+tBk-l = (n+k+l)B~c- iz2B~c-t· (k>2).(1) 

Hieruit volgt door vermenigvuldiging met Bk: 

C21e+1 = (n+k+1)Bk2
- iz2C2~c-t· 

of: 

B 2 _ ~k+l + iz2
C2k-1 ( ) 

~c- n+k+1 · · · · · 2 

Door quadrateering van (1) volgt 
zl 

B~+l (n+k+1) 2Bk2 + 
16 

B~_1 - tz2(n+k+I)C2k-l 

dus, wegens (2): 

z4 
- tz2{n k 1}C2k-l + 16(n + k) (~k-t+iz2~~e-s)· 

Na eenige herleiding volgt hieruit: 

~+a {{n + k + 2)(n + k +I)- iz2}C2k+l 

;: { 16(n+k+2)(n+k+I)- ( 1+ n:k)z2 }c2k-1 + 
z6( 2 ) + - 1 + --k c21c-a· 
64 n+ 

Vraagstuk XXVIII. 

Te bewijzen, dat de fout, bij het afbreken van de 
z2k+1 

reeks uit vraagstuk 26 bij de term 
2
k 

1 
C , absoluut ge-

2 + 2k+l 

nomen kleiner is dan (' 1 + 1 
) maal de eerste 

' k2 + 3k + 1. 
verwaarloosde term. (Dr. S. C. van Veen.) 
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Vraagstuk XXXI. 

Men verdee]t het positieve geheele getal n op alle 
mogelijke manieren in de som van een aanta1 verschiltende 
positieve getallen. 

Wanneer 
e,. bet aantal verdeelingen in de som van een even aantal 

verschillende positieve getallen voorstelt, en 
0 11 bet aanta1 verdeelingen in de som van een oneven 

aanta1 verschillende positieve getallen voorstelt, 
vvordt gevraagd te berekenen: 

(Dr. S.C. van Veen.) 

Opgelost door Dr. L. DE JoNG en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing: 

Het is duidelijk, dat en- On de coefficient van xn uit 
de ontvvikkeling van bet product: 

00 

II (1- xm). 
m=l 

Volgens de identiteit van EuLER (zie de oplossing van bet 
vorige vraagstuk) is 

oo +cc 3r2+r 
II (1- xm) = 1: (- 1)" x-2-. 

m=l r=-cc 

Wij zien bieruit, dat: 

e.,- on (- 1)" 

3r2 + r 
als n is van de gedaante 

2 
. (r = - N ..... + N) 

(dus voor n = 1, 2, 5, 7, .... ). 
In alle andere gevallen is 

en- 0,. = 0. 

Opmerking van E. TROST. De bovenstaande formules, 
waaruit de oplossing direct volgt, vindt men o.a. in BACH

MANN, Analytiscbe Zablentbeorie. 
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Tweede oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Men kan op rneer elementaire wijze tot dezelfde uitkomst 
geraken, langs den volgenden weg. 

Hetaantalrnalen Akn, dat n als sorn van k verschillendeposi
tieve getallen kan worden geschreven, is de coefficient van 

x x2 xk 
xn in de ontwikkeling van uk -- -- --

1 - x · 1 x2 • • • • 1-xk · 

Immers, voor k = l, is ~t1 x + x2 + x3 •••• en de stel-
ling dus juist. Zij de stelling bewezen voor een waarde k. 
Men krijgt aile splitsingen van n in k 1 verschillende posi
tieve getallen, door achtereenvolgens I, 2, 3, .... te voegen 
bij elke som van k verschillende getallen, wier som n - 1, 
n- 2, n- 3, ..... is en die resp. aileen getallen bevatten 
> 2, 3, 4, . . . . Het aantal van deze laatste splitsingen is 
blijkbaar even groot als het aantal splitsingen van het getal 
n 1 k, n - 2 2k, n - 3 3k, . . . . in k getallen, 
zoodat men heeft: 

Ak+I A;:-1-k + Ak"2(k+l) + Ai!-3(k+l} 

d.w.z. Ai!+ 1 is de coefficient van xn in: (xk+l + x21k+l) + 
xk+l + xBik+l> ..... )uk, dus in k . uk uk+I· 

l- X +l 

Een volledige inductie heeft de stelling dus bewezen. 
(1:) 

Men heeft nu dus: en - On de coeff. van x in U E(- 1 )kuk 
k=O 

als u0 

Nu is: 
1. 

Uo = Uo 

~ = xu0 + xu1 

u2 = x~ + x2u2 enz. 

en daaruit: U = (1-x)u0-x(1-x)[u1-x~+x2Us- ..... ] = 
= (I x)u0 x(1- x)~ x2 (1- x)[u2 - xu3 + x2u4 . ... ]. 
Voor het laatste schrijft men weer: x2~ + x~- ~
x~ .... en vindt zoo voortgaande: 

U = (1 - x)u0 - x(l - x)u1 + x4(1 - x)~ 
+ x4(1 x)(1 x2)u2 x9(1 x)(1 - x2)u2 - .... = 

(1:) 

= 1: (- 1 )kuk(l - x)(l x2) .... (1 - xk) . xJ:2 (I - x2k+l). 
k=O 



84 WISKUNDIGE 

Nu is echter 

x)(l - x2) •••• (I 

en dus wordt U: 

00 

E( 
0 

{ 
: (3k+l) 

1)k X" 
k+l(3k+2)} 

x2 = 

X 
: (k+l) 

00 { .!_(3k+ 1) .!_(3k-l) } 
= 1 E (- I )k X 

2 + X 2 • 
1 

Hieruit volgt ten slotte: 

{ 

(-l)k voor n=: (3k+ I) of~ (3k-l) 
e., 0,. = 

0 voor alle andere waarden van n. 

Vraagstuk XXXII. 

Van drie puntenparen op een rechte lijn (A1, A2), 

(B1, B2 ) en (Cv C2) is gegeven, dat de volgende betrekking 
bestaat: 

{B1B2C2C2 ) (C1C2A2A1) + (A1A2B2B1) = 2 

Bewijs, dat Of de paren (B2, C1), (C2, A1} en {A2, B1) Of 
de paren (Bv C2), (C1, A2) en (Av B2) deel uitmaken van een 
zelfde involutie. (Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door TH. C. L. KoK, Dr. M. SCHEFFER, Dr. L. 
SWEERTS, M. A. TAAL en Dr. W. VANDERWouDE. 

Oplossing van Dr. L. SWEERTS. 

Noemen we de coordinaten van de punten A, en B, at en b,, 
dan luidt de gegeven betrekking: 

(b1-c2 ) (b2-c1 ) 

{b2-c2)(bl-Ct) 
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Met behulp van de betrekking 

(flt- ~) (ll:! b2) = (flt - b2) (ll:!- b1) + (as- flt) (bs ~ b1) 

en de betrekkingen, die hieruit door cyclische verwisseling 
der letters a, b en c afgeleid kunnen worden, kunnen we 
de gegeven betrekking omvormen tot: 

(flt -b2} (~ -c2) (~ -a2) . (ll:!-b1) (b2-~) (c:a-flt) 

- (a2 - flt)i'(b:a - bl)2(c:a ~)2 

(as-"'){b2-bl) (ell-~) { (c:a-flt) (~-ll:!} (b2-bl)+ (ll:!-bl) ("'-b:a)(c2-~)+} 
(b2-~} (b1-c2} (ll:!-a1} + (a2-~) (b2-~} (c2-c1) 

Noemen we nu: 

(flt - b2)(b1 - c2)(~ - ll:!) = A 
(as - b1) (b2 - c1} (c2 a1) = B 
(ll:! - a1) (b2 - b1) (c2 - c1} = C, 

dan blijkt dat de vorm tusschen accoladen gelijk is aan 
A- B, zoodat we dan krijgen: 

AB - 0 = C(A - B) 
of (A + C)(B - C) 0 

Derhalve is A + C = 0 of B - C = 0. 

De eerste vgl. drukt uit dat (B2, C1 ), (~. A1) en (As, ~) 
deel uitmaken van een zelfde involutie; de 2e vgl. leert 
hetzelfde van de puntenparen (~. C2}, (~. As) en (A1, B2). 

Oplossing van Dr. W. VAN DER WounE. 

Na een projectieve transformatie, waardoor de beide 
punten, die zoowel B2 en C1, als C2 en A1, harmonisch scheiden, 
de coordinaten nul en oneindig verkregen hebben, kan men 
aan de 6 gegeven punten de volgende coordinaten toekennen: 

A1(b), As(- c), ~(c+x), Bs(- a), ~(a), ~(-b). 

De gegeven betrekking 

(~~<;C1) + (~CM1} + (A1AsBJ3J.} = 2 
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Ievert dan een vierkantsvergelijking in x, waarvan een der 
wortels gelijk nul is. Nemen wij x = 0, dan is c de coordinaat 
van B1 en dan behooren inderdaad (B2, C1), ( C2, A1) en 
(~, B1) tot een zelfde involutie. 

Hieruit volgt dan ook dadelijk, dat de tweede wortel dezer 
vierkantsvergelijking aan de coordinaat van B1 een waarde 
geeft, zoodat (B11 C2), (Cv A2) en (A11 B2) tot een zelfde 
involutie behooren. 

Vraagstuk XXXIII. 

Tusschen de punten van een rationalen drager bestaat 
een involutie van den vierden graad, bepaald door 

(1) 

een der vormen uit (I) is het vierkant van een quadratische 
vorm t Il,let twee verschillende nulpunten. Bewijs, dat tusschen 
de dubbelpunten dezer involutie, d.w.z. de nulpunten D en E 
van ten nog vier punten A1, A2, A3, A, de betrekking bestaat: 

3 3 
E (D, E, Ai, At) + E (D, E, ~.At)(D, E, A1,~) = 0 (i =l=j). 
i=l i,j=l 

(Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door TH. C. L. KoK, Dr. M. ScHEFFER, M. A. 
TAAL en Dr. W. VANDERWouDE. 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

V alt A4 met D of E sam en, dan worden in het eerste geval 
aile dubbelverh. oneindig groot en heeft de betrekking geen 
zin, terwijl in het 2de geval alle dubbelverhoudingen nul 
worden en dus aan de betrekking voldaan is. 

Verschilt A4 van D en E, dan kunnen wij de punten van 
den rationalen drager zoodanig op een rechte lijn n afbeelden, 
dat E in het oneindig verre punt ervan komt en de dubbel
verhoudingen van correspondeerende punten gelijk zijn. 
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Bepalen wij nu deze punten door hunne afstanden tot D, 
daarbij DA4 als eenheid van afstand aannemend, en zijn 
~. a2 en as de afstanden van de met Av A2 en A3 correspon
deerende punten, dan wordt de te bewijzen betrekking: 

De involutie op de rechte lijn wordt, daar t overgaat in x, 
bepaald door: 

lx2 + pf(x) O 

waarin f(x) een veelterm van den 4den graad in xis. 
De dubbelpunten worden verkregen door .A. en p zoo te 

bepalen, dat de vergelijking lx2 + pf(x) een dubbelen wortel 
heeft. Dit is dan ook een wortel van de afgeleide vergelijking: 
2'-x + pf' (x) = 0. 

Eliminatie van .A. en p geeft: 

x2f' (x) 2xf(x) = 0. 

x N geeft E; x = 0 geeft D. De wortels van 

xf'(x) - 2f(x) 0 

geven Al> ~.~en A4• Deze wortels zijn dus a1 , a2 , as en 1. 
De vergelijking is derhalve te schrijven als: 

(x- l)(xs- px2 + qx r) = 0. 

Nu is duidelijk, dat in xf' (x) 2f(x) de coefficient van x2 

moet wegvallen. Hieruit volgt: p + q = 0. Daar nu 
P = a1 ~ as en q = a1~ + ~as + a2as volgt hieruit de 
gevraagde betrekking. 

Vraagstuk XXXIV. 

N°. 34. Een ruimtehyperbool (Cll) is bij orthogonale 
coordinaatassen gegeven door hare asymptoten 

Y = 0
} z = 0

} xy 
0b} (a, b, c constanten). 

Z=C X=a 
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Zij wordt gesneden door een stelsel evenwijdige vlakken. 

Ax + By + Cz- A = o, 
waarin A, B en C constanten zijn en A veranderlijk is. Door 
de snijpunten van C3 met elk vlak wordt een cirkel gebracht; 
bepaal de vergelijkingen van de meetkundige plaats van het 
middelpunt. (Dr. W. van der W oude.) 

Opgelost door H. B. BoNE, TH. C. L. KoK, Dr. M. ScHEF
FER, Dr. L. SwEERTS, M. A. TAAL, Dr. S. C. VANVEEN en 
Dr. W. VAN DER WOUDE. 

Oplossing van M. A. TAAL. 

Uit het net van 2de_graadsoppervlakken met de ea als 
basiskromme kunnen we de cylinders geven. B.v. die met 
beschrijvenden // de X-as heeft in de punten (0, 1, 0, 0) en 
(0, 0, I, 0) resp. als raakvlakken z = 0 en y bt = 0. Verder 
liggen de punten (x, 0, c, 1) erop, dus vinden we de cylinder 

K1 = bct2 - bzt yz = 0 

Evenzoo vinden we de beide andere cylinders 

K 2 = cat2 ext + zx = 0 
Ka =abt2 - ayt + xy = 0. 

Uit het net lK1 + mK2 + nK3 0 zoeken we het exemplaar 
/, dat door de vlakken Ax+ By+ Cz- At 0 volgens 
cirkels gesneden wordt. De meetkundige plaats van de middel
punten is blijkbaar de wederkeerige poollijn van de rechte s 
t.o.v. f, indien s de drager van de vlakkenbundel Ax+ By 
Cz - At = 0 is. Is e de doorsnee van f en het vlak t = 0, dan 
is in t 0 e dat exemplaar uit het net 

lyz + mzx + nxy = 0, 

dat met de rechte 

Ax+By+Cz=O 

(I) 

. . (2) 
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dezelfde snijpunten heeft als de isotrope cirkel 

y = x2 + y2 + z2 = 0 

Elimineeren van x, y en z uit (1), (2) en (3) geeft 

of 

Daaruit 

et = A (B2 + C2
) I 

em = B(C2 + A2) 
en C(A2 + B2) 

f = {2'Abc(B2 + C2)}t2 + I{A(B2 + C2)yz}-
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(3) 

- Bc(C2 + A2)xt - Ca(A2 + B 2)yt - Ab(B2 + C2)zt 0. 

Van 2 punten op s, b.v. (0, C, B, 0) en (- C, 0, A, 0) 
bepalen we de poolvlakken n1 en n2 t.o.v. f. 

n1 = A2(B2 - C2)x+AB(B2+C2)y- AC(B2+C2)z-
- {ABb(B2+C2) - C2a(A2 + B2)}t = 0. 

n2 AB(O+A2)x+B2 (A2 - C2)y BC(C2 +A2)z-
- {A2b(B2+C2) - BCc(C2+A2)}t 0. 

De snijlijn n1/n2 is de gevraagde meetkundige plaats. 

De richtingscoefficienten zijn blijkbaar BC(B2 C2) I 
CA(C2 + A2) 

AB(A2 + B2) 

Zooals te verwachten was treden a, b en c hierin niet op. 

Vraagstuk XXXV. 

Gegeven een volledige vierhoek A1A2A3A4 en een lijn l; 
P en Q zijn de dubbelpunten der involutie, bepaald door 
de 3 paren snijpunten van l met de overstaande zijden van 
den volledigen vierhoek. 

Men kan 4 kegelsneden aanbrengen, die door P en Q gaan 
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en raken aan de zijden van een driehoek AiAJAk; in 't geheel 
dus 16 kegelsneden, die door P en Q gaan en aan 3 niet 
concurrente zijden van den vierhoek raken. Bewijs, dat deze 
16 kegelsneden aangeraakt worden door de kegelsnede, 
waarop liggen P, Q en de snijpunten der overstaande zijden 
van vierhoek A1A2A3A4• 

(Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door H. B. BoNE, TH. C. L. KoK, M. A. TAAL 
en Dr. W. VAN DER \VOUDE. 

Oplossing van H. B. BoNE en M. A. TAAL. 

Transformeert men het vlak der figuur door een collineatie 
r zoo, dat P en Q overgaan in de isotrope punten van het 
nieuwe vlak, dan gaat de involutie der opgave over in die 
der onderling loodrechte punten in het oneindige en, daar 
elk paar overstaande zijden van den uit A1A2~A4 ontstanen 
vierhoek B1B2B3B4 een paar dier involutie insnijdt, is B1B2B3B4 

orthocentrisch, d.w.z. elk hoekpunt ervan is hoogtepunt van 
den driehoek, die de overige drie hoekpunten tot hoekpunten 
heeft. 

De 16 kegelsneden der opgave worden de in- en aan
geschreven cirkels der 4 driehoeken BiBJBk. Deze 4 driehoeken 
hebben alle dezelfde 3 punten als voetpunten hunner hoogte
lijnen, (snijpunten der drie paren overstaande zijden des 
volledigen vierhoeks,) dus denzelfden negenpuntscirkel F, die 
immers genoemde voetpunten bevat. 

Volgens een theorema van FEUERBACH raakt de negen
puntscirkel van een driehoek aan de in- en aan-geschreven 
cirkels. Cirkel F raakt dus aan de 16 in- en aan-geschreven 
cirkels der driehoeken B~,B1Bk. 

Door toepassing van de inverse collineatie F-1 gaat cirkel 
F over in de kegelsnede door P, Q en de diagonaalpunten 
van den gegeven volledigen vierhoek A1~M4• Laatst
genoemde kegelsnede raakt dus aan de 16 kegelsneden der 
opgave. 
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Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Om het gestelde te bewijzen kan men van de volgende 
bekende stelling uitgaan. 

Zij een kegelsnede k in een driehoek ABC beschreven. 
Lijn l snijdt kin P en Q, de zijden van ABC in L, M en N. 

De 4de harmonische punten v. L, Men N t.o.v. van resp. 
Ben C, A en C en A en B zijn D, E en F. De kegelsnede K 
door P, Q, D, E en F raakt nu aan de kegelsnede k. 

Nemen wij nu voor keen van de kegelsneden door Pen Q 
rakende aan de zijden van driehoek A,AJAk, dan blijkt, dat 
K identiek is met de m.pl. van de polen van l t.o.v. de door 
A1, A2, As en A4 gaande kegelsneden. Deze m.pl. is nl. een 
kegelsnede, die door aile op bovenstaande manier verkregen 
4de harmonische punten gaat en bovendien de raakpunten 
van de exemplaren van den bundel, die aan l raken bevat. 
Deze raakpunten echter zijn P en Q. Voor aile 16 kegel
sneden krijgen wij dus dezelfde kegelsnede K. 

Oplossing van Dr. W. VAN DER WOUDE. 

Als coordinatendriehoek wordt genomen de driehoek die 
de diagonaalpunten (snijpunten van de overstaande zijden) 
van den vierhoek tot hoekpunten heeft. De punten Ai kunnen 
dan de volgende coordinaten hebben: 

A1(- 1, 1, 1), ~(1, - 1, 1), A3(1, 1, - 1), A4 (1, 1, 1). 

De vergelijking van l zij: 

. • (1) 

de kegelsnede door 0 11 0 2, 0 3 wier snijpunten P en Q met 
l harmonisch gescheiden worden door die van l met de paren 
overstaande zijden van den vierhoek, wordt nu voorgesteld 
door 

y = v1x~3 v2x3x1 + v3x1x2 = 0 . . . . . (2) 

In de eerste plaats bepalen wij nu het stelsel kegelsneden 
door P en Q en de voorwaarde, dat zoo'n kegelsnede, die y 
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in P en Q snijdt, verder nog door y wordt aangeraakt. Klaar
blijkelijk wordt dit stelsel gegeven door 

6 = y + (u1x1 + u2x2 + UaX3)(v1X:t + v~x2 + v3x3) = 0 (3) 

waarbij 
u = u1x1 + u2x2 + u3x3 = 0 

een willekeurige lijn voorstelt, waarop de beide andere snij
punten van y en 6 liggen. Zullen y en 6 elkaar raken, dan is 
daarover noodig en voldoende, dat u aan y raakt; dit wordt 
uitgedrukt door 

v1
2u1

2+v2
2u2

2+v3
2u3

2 2v2v3u2Ua- 2v3v1u3u1 - 2v1v2u1u2=0 (4) 

Beschouwen wij nu de kegelsneden, die b.v. in driehoek 
A1A2Aa beschreven zijn. Ze worden bepaald door: 

a 2 (x2 + x3}
2 + b2(x3 + x1) 2 c2 (x1 + x2) 2 -

2bc(x1 + x3)(x2 + x3) - 2ca(x2 + x1 ){x2 + x3) -

- 2ab(x1 + x3 ) (x2 x3) = 0, 
of door 

E(b- c) 2x1
2 - 21:(a2- be- ca- ab)xzX3 = 0. 

Zal dus een kegelsnede van het stelsel 6 in driehoek A1A.zAa 
beschreven zijn, dan moeten tusschen a, b,c, v, en ui in de 
eerste plaats de betrekkingen bestaan: 

(b- c) 2 = evlul, (c- a) 2 = ev2U2, (a-b) 2=eVaUa· 

Hieruit volgt 

~ Vv2u2 ~=0 
v1

2u12+v2
2u2

2+v3
2u3

2 - 2v2v3u2u3 - 2v3v1UaUt - 2v1v2u1u2 = 0. 

Volgens ( 4) is dit de voorwaarde dat deze kegelsnede 
door y wordt aangeraakt, hetgeen bewezen moest worden. 

Opmerking. Beschouwt men P en Q als de isotrope punten 
van het vlak, dan geeft dit resultaat de stelling van FEUER

BACH: de negenpuntscirkel van een driehoek raakt de in- en de 
aangeschreven cirkels van dien driehoek. Het schijnt, dat vele 
leerboeken niet vermelden, dat hier van 16, niet van 4 in
en aangeschreven cirkels sprake is. 
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Vraagstuk XXXVI. 

Bestaan tusschen de elementen van een determinant 

an a12 als · ~n 

a21 a22 ~3. a2n 
D_ tlst ils2 tlss· asn ' 

.. 
ant an2 anS. ann 

waarvan geen enkel element buiten de hoofddiagonaal nul 
is, de in(n -1)(n- 2) betrekkingen 

a~.;a;kaki = ai~k:iaik ( 1) 
(ijk is een willekeurige combinatie uit 1, 2, .... , n), dan 
bestaan dezelfde betrekkingen 

{2) 

tusschen de algebraische complementen dier elementen in 

D (A~.1 = oD)· De betrekkingen (1) zijn gelijkwaardig met 
(!aii 

i(n -1)(n- 2) onafhankelijke. (H. B. Bone.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. D. VAN DANTZIG, Dr. L. 
DE jONG, TH. C. L. KoK, Dr. L. SWEERTS en Dr. S. C. VAN 
VEEN. 

Oplossing van Dr. L. DE JONG en TH. C. L. KoK. 

Een functie van de elementen van den determinant, die 
niet verandert, als men de volgorde der indices van elk 
element omkeert, noem ik invariant. Bij elken determinant 
zijn dit vooreerst de elementen aii en de producten aki • aik· 

Gegeven is, dat ook het product aikak,ali invariant is. 
Hieruit volgt echter: aikaklali = akialkail en a~,kakmami = 
akiamkaim en door eliminatie van aik en aki: ak1a 1iaimamk = 
alkauamiakm• zoodat ook elk product van 4 elementen, 
wier indices een cyclus vormen, invariant is. Uit aikak1au = 
akialkail en aikakmamnani = akiamkanmain volgt wederom: 
ak1auainanmamk is invariant enz. Men heeft dus: elk 
product van elementen, wier indices een cyclus vormen, is 
invariant. Nu bevat het product aik~k geen andere termen 

7 
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dan in den uitgewerkten determinant voorkomen en elke 
term bevat elementen met aile indices, eenmaal als eerste 
en eenmaal als tweede. De indices van elken term zijn dus 
in cycli van I, 2 of meer te groepeeren; de bijbehoorende 
producten zijn aile invariant en dus elke term. Het product 
aikAik is dus invariant. 

Maar uit aik~~klAkzaliA11 akiAkialkAlkauAzi volgt, 
wegens aikak1a 11 = akiazkail: 

~kAkzAu = AkiAlk~z· 
n 

De - (n- I) (n 2) gegeven betrekkingen zijn echter 
6 

niet onafhankelijk. Immers uit a 1kak1a 11 ak1a1~11, waarin 
k en l een willekeurige combinatie is uit de getallen 

(n- I)(n- 2) 
2, 3, .... n, d.w.z. uit betrekkingen volgen 

2 
alle andere. 

Men heeft nl.: 

alk akl all = akt a,k au l 
all azm aml = an aml atm k, l, m 
«tm amk akl = aml akm alk 

waaruit door vermenigvuldiging: 

akl alm amk = alk aml akm· 

I, 

D (n- I)(n- 2) kk" ·· bl'"kb fh k e betre mgen ZIJn IJ aar ona an e-
. 2 

lijk, daar men door combinatie van de in elke betrekking 
verschillende middelste getallen akl• nooit een ander getal 
kan verkrijgen zonder gebruik te maken van een der andere 
betrekkingen zonder index 1. 

Vraagstuk XXXVII. 

Opdat 2 simplexen, A1A2AaA4A5 en B1B2B3B4B5 (A,; en 
B1 zijn verschillende punten) in R4 elkaars polaire zijn ten 
opzichte van een niet singulier hyperoppervlak van den 
tweeden graad V.,l·, - derwijze, dat de punten A;, en Bk 
(i, k = I, 2, .... , 5) harmonisch toegevoegd zijn ten op
zichte van Va"·, als i =F k is, - is noodig en voldoende, dat 
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de rechten AtBi (i = 1, 2, .... , 5} geassocieerd zijn in dezen 
zin, dat elk vlak, dat vier willekeurige dier rechten snijdt, 
ook de vijfde snijdt. (H. B. Bone.) 

Opgelost door H. B. BONE, G. H. A. GROSHEIDE en 
Dr. L. SWEERTS. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

§ I. Een letter-index zal steeds een willekeurig der getallen 
1, 2, 3, 4, 5 aanduiden. Het zij-hypervlak van het eerste 
simplex tegenover A, zal rxi, dat in het tweede simplex tegen
over Bi zal {Ji heeten. 

In een homogeen coardinatenstelsel met het eerste simplex 
als grondsimplex stellen we de coordinaten van Ht voor door 
(bit• bi2, bis• bi4, bit>), die van {Ji door (fJw ... . , {Jif>}· 

Daar de vijf punten Bi niet in een hypervlak liggen, is de 
determinant 

D 

bu b12 . . . . bu; 
b21 b22 • • . • b2fj 

br.t b52 • .. • bill) 

*0. (I) 

Opdat de 2 simplexen elkaars polaire zijn (op de wijze 
aangeduid in de opgave) ten opzichte van de niet singuliere 
V3

2 met tangentieele vergelijking (in R3-coordinaten) 
5 

'I: c,m~t ~m = o, {2) 
l,m=l 

is noodig en voldoende, dat de hypervlakken ~. fJk voor 
i * k harmonisch toegevoegd zijn ten opzichte van (2), d.w.z. 

I) 

I: cim fJkm = 0, (i k). {3) 
m=t 

De vier (van de twintig) betrekkingen (3) behoorende bij 
eenzelfde index i leveren, daar de ide rij der }e-minoren
determinant van 

fJu · · · · fJu 

Pot .... fJM 
evenredig is met de ide rij van D, 
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(4) 

en hierin moeten de 5 factoren fli aile 0 zijn, daar anders 
de determinant I Cue I van (2) een rij van nullen bevatten, 
dus nul wezen en daardoor V l· tegen de onderstelling singulier 
wezen zou. 

Daar Ci:i = CH is, volgt uit (4) 

(5) 

d.w.z. D is symmetriseerbaar. (We zullen een determinant 
symmetriseerbaar noemen, als hij door vermenigvuldiging 
van alle elementen der ide rij met een getal At 0 (i I, 
2, 3, ... n) kan overgaan in een symmetrischen determinant.) 

Omgekeerd: is D symmetriseerbaar, zoodat 5 van nul 
verschillende getallen fli bestaan, die aan (5) voldoen, en 
definieert men Ci:i door (4), dan volgt uit (5) CiJ Cii, door 
(4) zijn de betrekkingen (3) vervuld, dus de 2 simplexen zijn 
elkaars polaire ten opzichte van de V3

2 (2). Deze V3
2 is niet 

singulier, daar I cik I fllfl2f!3f!4f!sD (volgens (4)) 0 (zie (I)) 
Bewezen is dus: 

,Opdat de 2 simplexen elkaars polaire zijn ten opzichte 
van een niet singuliere V3

2, is noodig en voldoende, dat de 
determinant D symmetriseerbaar is." 

§ 2. · Opdat de hoekpunten Bi van een simplex (Bi ver
schilt van At) z66 liggen, dat de 5 rechten AtBi geassocieerd 
zijn, is noodig en voldoende, dat van de matrix, van 5 rijen 
en lO kolommen, van haar stralencoordinaten ph,, Pf3, Pf4, 
Pfs, P~s• P~4' P~5 , p;4, P~5 • P!s elke rij een lineair aggregaat is van 
de vier overige, m.a.w., dat er (minstens) een vijftal, aile 
van nul verschillende, getallen ev e2, e3, e4 , f!s bestaat z66, 
dat na vermenigvuldiging ermee van de elementen resp. der 
1e, ~. ae, 4e, 5e rij der matrix, de rijensom uit !outer nullen 
bestaat. Daar nu genoemde matrix is 

( 

b12 b13 b14 b15 0 0 0 0 0 0 ·) 
- b21 0 0 0 b28 b24 b25 0 0 0 

0 - b31 0 0 - b32 0 0 b34 b35 0 
0 0 - b41 0 0 b42 0 b43 0 b45 
0 0 0 b51 0 0 - b52 0 - b53 - b54 . 
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wi1 dit zeggen 

f.!ibii = f.!Jbii 

dus, dat D symmetriseerbaar is. 

§ 3. Uit de resultaten van § I en § 2 volgt 
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,Opdat de simplexen elkaars polaire zijn ten opzichte van 
een niet singuliere Vl·, is noodig en voldoende, dat de rechten 
~Bi geassocieerd zijn", hetgeen bewezen moest worden. 

§ 4. Opmerkingen. I. Uit het voorgaande volgt de 
uitbreiding tot Rn: 

,Opdat 2 simplexen elkaars polaire zijn ten opzichte van 
een niet singuliere V~_1, is noodig en voldoende, dat elke 
Rn_2, die n willekeurige der n + I verbindingsrechten van 
overeenkomstige hoekpunten snijdt, ook de (n I)e snijdt." 
De stelling is een analogon van welbekende theorema's 
in R2 en R3 . 

II. De in de opgave genoemde noodige en voldoende 
voorwaarde kan (duaal) vervangen worden door: ,dat de 
snijvlakken r.~.dli (i I, .... , 5) geassocieerd zijn, d.w.z. z66, 
dat elke rechte, die 4 willekeurige dezer vlakken snijdt, ook 
het 5e snijdt." 

III. Uit de vorige opmerking volgt nog: ,Zijn de ver
bindingsrechten van ,overeenkomstige" hoekpunten van 
2 simplexen geassocieerd, dan zijn ook de snijvlakken van 
overeenkomstige zij-hypervlakken geassocieerd." 

Vraag.stuk XXXVIII. 

Heeft de determinant 

au al2 aln 

D= a21 a22 ~n 0 

ant an2 ann 

de eigenschap, dat er n getallen bv b2, •••• , bn, alle van nul 
verschillend, bestaan z66, dat voor elk paar k, l van onderling 
verschillende getallen uit de rij I, 2, .... , n men heeft 

b1 • aklaz1 + b2 . ak2al2+ .... + bn. aknaln = 0, (I) 
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dan bestaan er getailen c1 , c2, .••• , en, aile van nul verschil
lend, z66, dat voor elk paar k, l a1s hoven bedoeld, men heeft 

cl. aaau c2. a2ka21 + .... +en. ankanl 0 (2) 

en omgekeerd. (H. B. Bone.) 

Opgelost door H. B. BoNE, J. B. D. DERKSEN, Dr. D. 
VAN DANTZIG, Dr. L. DE JoNG, G. H. A. GROSHEIDE, Dr. A. 
HEYTING, Dr. L. SWEERTS en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van J. B. D. DERKSEN. 

Voor een vaste waarde van k, en l I, 2, .... n, l =F k, 
stelt (I) n - I homogene lineaire vergelijkingen voor met 
de onbekenden (b1ak1), (b~k2) .... (bnak-n)· De oplossing 
schrijven we in de gedaante: 

blakl b2aka bnak-n 
Akl = Ak2 = A~:n . 

Deze betrekkingen moeten nu gelden voor elke waarde 
van k. Daar gegeven is, dat aile b's van nul verschillend zijn 
moet voldaan worden aan 

akl ak2 ak'lt 

A,d Ak2 Ak'lt (j = I, 2 .... n). ---..... -
a :It aiz a in 

Att Aiz Ain 

M.a.w. voor aile waarden van i, f, k en l moet voldaan 
zijn aan: 

akl aki ak 1 !!.!.!.. 
A~:t A~:· Akl Ail 

--" . Anders geschreven: -- = -- . (3) 
ail ali aki ali 

A;t A;.. A~:i Aii 

Bij een gegeven waarde van k steilen de vergelijkingen (2) 
n - I lineaire vergelijkingen voor met de onbekenden c1aa, 
c2a2k, .... cna-nk· De oplossing luidt weer 
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Dit moet nu gelden voor elke waarde van k, wat inderdaad 
het geval is krachtens de betrekkingen (3). 

Daar D =1= 0, is het niet mogelijk, dat ak1 = ak2 = .... = 
akn = 0, of dat Ak1 = Ak2 = .... = Akn = 0. De b's zijn 
aile ongelijk nul, dus als een Aki = 0, moet noodzakelijk 
aki -:-- 0. Hieruit volgt dat aile c's van nul verschillend zijn. 

Dat ook het omgekeerde van de bewezen stelling juist is, 
zien we in door van (2) uit te gaan en de betrekkingen (3) 
daaruit af te leiden, enz. 

Opmerking van H. B. BONE: Wil men een determinant 
,orthogonaliseerbaar naar rijen" noemen, als het mogelijk 
is zijn kolommen met zoodanige van nul verschillende getallen 
te vermenigvuldigen, dat in den nieuwen determinant het 
inwendig product van elk paar rijen nul is, waarbij de betee
kenis van ,orthogonaliseerbaar naar kolommen" dan zonder 
meer duidelijk is, dan kan men de stelling der opgave aldus 
uitspreken: 

,Is een van nul verschillende determinant orthogona
liseerbaar naar rijen, dan is hij het ook naar kolommen 
en omgekeerd." 

Vraa~stuk XXXIX. 

Opdat twee simplexen van Rn-l autopolair zijn t.o.v. 
eenzelfde niet singulier tweedegraadsoppervlak (V2 n-2) in 
Rn-1' is noodig en voldoende, dat elk tweedegraads
hyperoppervlak, dat 2n- l willekeurige der hoekpunten 
beider simplexen bevat, ook door het overgelaten hoekpunt 
gaat. (H. B. Bone.) 

Opgelost door H. B. BoNE, J. B. D. DERKSEN, G. H. A. 
GROSHEIDE, Dr. A. HEYTING, Dr. L. SWEERTS en Dr. S. C. 
VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. SWEERTS. 

We kiezen het eene simplex A1 .... An als coordinaten
simplex, dan is de vergelijking van V~_2 

1::dixi2 = 0 (i = l ... n). 
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De coordinaten van de hoekpunten van het tweede simplex 
B1 ... Bn zijn bik (i, k 1 ... n). Daar B1 ... Bn ook auto-
polair is t.o.v. v~-2' gelden de volgende betrekkingen: 

k rx.;,bpibqt = 0 {i I ... n; p -=f= q; p, q =I ... n). {1) 
i 

Kracht ens no. 38 bestaan er nu getallen A.1 ... An, zoodanig dat 

(2) 

We kunnen gerust aannemen, dat het tweedegraads hyper
oppervlak door 2n 1 willekeurige der 2n hoekpunten beider 
simplexen, door A1 ... An gaat; mocht dit niet het geval 
zijn, dan kiezen we het andere simplex tot coordinatensimplex. 
De vergelijking van dit oppervlak is dan 

:kflnxixk 0 (i -=f=k i, k =I ... n). 

Het oppervlak moet bovendien door n - 1 hoekpunten 
van B1 ... Bn gaan. Laat dit zijn de punten B1 ... Bn-l• dan 
gelden nog de betrekkingen 

k flikbpibpk = 0 (p = I ... n- I). (3} 

V ermenigvuldigen we deze vergelijkingen achtereenvolgens 
met A.1 ... An-t en trekken we hun som af van de som der n 
vergelijkingen (2), dan krijgen we de met A..,. vermenigvul
digde vergelijking ( 3) voor p = n, zoodat het oppervlak 
ook door B11 gaat. 

Omgekeerd, als ieder kwadratisch hyperoppervlak, dat door 
de n punten A1 ... An en n - 1 der pun ten B1 ... Bn gaat, 
vanzelf door het overgebleven hoekpunt gaat, moet ieder der 
vergelijkingen (3) afhankelijk zijn van de n - 1 overige ver-
gelijkingen. Er bestaan dus getallen .A.1 ... A.n zoodat, als we die 
vergelijkingen achtereenvolgens met A.1 ... itn vermenigvuldigen 
en dan optellen een identiteit ontstaat. Daar nu de {3 ki wille
keurig zijn, worden we zoo gevoerd tot de vergelijkingen (2), 
waaruit dan weer krachtens no. 38 de vergelijkingen (1) volgen. 

Vraagstuk XL. 

Laat het inwendig prodztct van twee even lange getallen
rijen 
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en 

Yt• Y2• • • • ., Ym 

gedefinieerd zijn als de som der producten van gelijkstandige 
get allen dier rijen: 

XJYt + X2Y2 • • • · + XmYm· 

Van een matrix 

au al2 · • · • al,2n 

a21 a22 · · • • a2,2n 

van n rijen en 2n kolommen verlangen we, dat 

{I) 

a) het in wen dig product van elke rij met zichzelf en met 
e)k der andere rijen nut is, 

b) niet aile n-rijige determinanten der matrix nul zijn. 
Bewijs . 
I), dat deze eischen a en b tegelijk vervulbaar zijn, 
II), dat elke rij van 2n getallen x1, x2, •••• , x2,., 

wier inwendig product met elke rij der matrix {l) nul is, 
ook met zichzelf een inwendig product nul geeft (d.i., dat 
X1

2 X2
2 + .... + x2

2,. = 0). (H. B. Bone.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. D. VAN DANTZIG, G. H. 
A. GROSHEIDE, Dr. A. HEYTING, Dr. L. DE JONG, TH. C. 
L. KoK en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. A. HEYTING. 

I. De matrix met a,., l, a,. n+r = i(r l, ... , n) en op 
aile andere plaatsen 0 voldoet. ' 

II. x1 , ••• , x2,. moeten voldoen aan de n vergelijkingen: 
2n 

L a,kxk = 0. (i I, ... , n) ·(I) 
k=l 

De matrix van deze vergelijkingen heeft den rang n; er 
zijn dus n lineair onafhankelijke oplossingen; hiervoor kan 
men nemen xk = ahk (h l, ... , n). Deze oplossingen zijn 

-----·-- ----
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lineair onafhankelijk, omdat hun matrix den rang n heeft. 
De algemeene oplossing van (I) is dus: 

xk ::E b.,akk• (k I, ... , 2n). 
l!=l 

De te bewijzen Stelling vindt men nu als volgt: 
In Inn lnnn 

::E xk2 = I: ( I: b1a~~,k) 2 = ::E ::E ::E b,blahkalk = 
k=l k=l h=l k=l h=1l=l 

n n l!n 

::E I: b11b1 I: ahkalk = 0. 
11.=11=1 k=l 

Vraagstuk XLI. 

Elke beschrijvende l van de hyperboloide 

x2 y2 z2 
-+---=1 
all b2 ell 

(a> b) 

wordt door twee beschrijvenden m1 en m1 van het andere 
stelsel loodrecht gesneden. Als l reeel is, vraagt men na te 
gaan, wanneer m1 en m2 reeel zijn. (Dr. 0. Bottema.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. 0. BOTTEMA, H. G. 
BRINKMAN, H. H. BUZEMAN, J. B. D. DERKSEN, Dr. L. DE 
JoNG, Mevr. A. G. KERKHOVEN-WYTHOFF, TH. C. L. KoK, 
A. J. VAN DER Loo, H. K. ScHIPPERS, Dr. L. SWEERTS en 
M.A. TAAL. 

Oplossing van J. B. D. DERKSEN. 

Op de hyperboloide liggen twee stelsels beschrijvenden, 
voorgesteld door: 

l (!:.. - !_) = l - !. 
a c b 

X 

a c 

(
x z) y p---=1+ 
a c b 

De richtingscoefficienten van een beschrijvende kunnen we 
hieruit vinden. 



OPGAVEN. NO. 40 EN 41. 103 

De voorwaarde dat een p.-lijn loodrecht staat op een .:t-lijn 
wordt dan: 

Bij een gegeven waarde van 1 (bepaald door de lijn l) is 
dit een vierkantsvergelijking in p.. De lijnen m1 en m2 worden 
door de wortels hiervan bepaald. Deze zullen reeel zijn, als 
de discriminant positief is of nul. Uitgewerkt wordt deze 
voorwaarde: 

(a4 - c').:t' + 2A.2(2b" - c4 - a•) + a4 - c4 > 0. 

We stellen 12 = t en onderzoeken, natuurlijk aileen voor 
t:;;::: 0, de functie: 

w = (a' - c')t2 + 2t(2b' c4 - a 4) + a4 c4• 

Gegeven is dat a > b, Dan moeten we nog vijf gevallen 
onderscheiden: 

1°. c >a. Voor t:;;::: 0 is altijd w < 0. Er zijn geen reeele 
lijnen m1 en m2• 

2°. c =a. Voor t = 0 is w = 0. m1 en m2 zijn reeel en 
vallen samen. 
Voor t > 0 is altijd w < 0. Er zijn geen reeele 
lijnen m1 en m2• 

3°. a>c>b. Van de vierkantsvergelijking w = 0 is de dis
criminant positief. De som en bet product van 
de wortels zijn positief zooals uit beschouwing 
van de coefficienten volgt. Hieruit volgt, dat 
w = 0 twee reeele positieve wortels t1 en t2 

(t2 > t1 ondersteld) heeft. Voor elke andere 
waarde van tis w > 0, behalve wanneer t ligt 
in het interval t1 < t < t2• Dan is w < 0. Voor 
elke waarde van A zijn m1 en m2 dus reeel, 
behalve wanneer A ligt in een der beide 

open intervallen vt; < A < v~ en 
v~ <;. < .vt;. 

4°. c =b. Dan is w 0. Voor elke waarde van A zijn 
m1 en m2 reeel. 
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5°. c < b. De discriminant van w = 0 is negatief. w is 
altijd positief. 
Voor elke waarde van A zijn m1 en m2 reeel. 

Vraagstuk XLII. 

Onderzoek de kwadratische lijncomplexen, die bij elke 
rotatie om de Z-as en bij elke translatie in de richting der 
Z-as invariant blijven. (Dr. 0. Bottema.) 

Opgelost door Dr. 0. BoTTEMA, H. G. BRINKMAN, H. H. 
BuzEMAN, J. B. D. DERKSEN, Dr. A. HEYTING, TH. C. L KoK, 
H. K. SCHIPPERS en M. A. TAAL. 

Oplossing van Dr. A. HEYTING. 

l. Als lijncoordinaten van de lijn door de punten (x, y, z) 
en (.x', y', Z

1
) gebruiken wij: 

P1 x' - xl p4 = yz' - zy', 
P2 y' y, Ps = ZX

1 
- xz', 

'/)3 z' z, p6 = xy' - yx'. 

Door een rotatie om de Z-as worden deze coordinaten als 
volgt getransformeerd (zie bijv. ZINDLER, Liniengeometrie I, 
§ 41): 

Pt cPt' - sp2', 
P2 S'ftt' + cp2'• (1) 

Pa Pa', 
c = cos a: en s sin a:, als a: de draaiingshoek is. 

Voor een translatie in de richting van de Z-as luiden de 
transformatieformules: 

Laat 
luiden: 

Pt P1'· 
P2 P2', 
Ps = Ps', 

nu de vergelijking 

P4 = P4' - kP2'· ) 
Plj = Pr.' kpl', 
p6 = p,'. 

(2) 

van een kwadratisch complex 

k1(p1, P2) + k2(p., P5) + ka(Pa. P~;) + b;(P1P2; p., Ps) + 
b2(P1, P2; Pa, Ps) + ba(P., Ps; Pa, 'h,) = 0. (3) 
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Hierin beteekent k.~.(x, y) een kwadratische vorm in x en y, 
b1.(x, y; u, v) een bilineaire vorm in de beide stellen verander
lijken x, y en u, v. 

Zal (3) tegenover (1) invariant zijn, dan moet, naar uit den 
vorm van (1) direct blijkt, elk der onderdeelen van (3) in
variant zijn. Nu is tegenover een orthogonale transformatie 
van x en y geen enkele lineaire vorm en van de kwadratische 
vormen slechts a(x2 + y2) invariant. Hieruit volgt, dat 
kl(Pt,P2) = a(p{l· + P22

), k2(p4, PrJ= b(P42 + Ps2
). bz = bs= 0; 

a en b zijn constanten. 
Stel dat bt (Pt• Pz; p4, Ps) = fPtP4 + gPtPs + hp.J>4 + lP.J>s· 

Dit is invariant tegenover (1), als 

fc2 + gcs + hcs + ls2 = I. 
fcs + gc2 - hs2 + lcs =g. 

- fcs - gs2 + hc2 + lcs = h. 
fs2 - gcs- hcs + lc2 = l. 

Omdat c2 s2 = l, kan men voor de eerste twee verge
lijkingen schrijven: 

fs2 + gcs + hcs + ls2 = 0, 
fcs gs2 - hs2 + lcs = 0. 

De beide andere worden met deze identiek. Wij vinden nu 

c(g h)+ s(l f) = 0, - s(g +h) + c(l -f) = 0. 

Dus g h = 0 en l- f = 0. (3) is nu vereenvoudigd tot 

a(Pt2 + Pl·) + b(P42 + Ps2
) + f(ptP4 + PzPs) + 
+ g(PtPs- Pz'/>4) + ks(Ps• 'h.) 0. 

Daar PtP4 PzPa = PsP6• kan de term f(PtP4 + P2Pr.) 
in k3 opgenomen worden; wij denken dit uitgevoerd en duiden 
de nieuwe kwadratische vorm in Ps en p6 met k3 ' aan. 

Door (2) gaat de zoo gevonden vergelijking over in 

a(Pt'2 P2'2) + b(p/~. + Pr.'2) + E<Pt'Ps' - P2'P4') + 
2kb(pt'P5'- P2'P4') kg(p1'2 + P2'2) + ka'(Ps'· Ps') = o. 

Wil het complex tegenover de translaties (2) invariant zijn, 
dan moet voor iedere waarde van k geld en: 
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a b g+2kb 
a -y;= g 

wat slechts mogelijk is, als b = g = 0. 
De algemeene vergelijking van de te onderzoeken complexen 

luidt dus: 

a(plz + p22) bpsz + 2cPsP6 dp62 0, (4) 

waarin a, b, c, d constanten zijn, die niet meer de beteekenis 
hebben, waarin dezelfde letters hierboven gebruikt zijn. 

2. Substitueeren wij de definities van de lijncoordinaten 
in (4) en vatten wij x, y, z als constant, maar x', y', z' als 
loopende coordinaten op, dan vormen wij de vergelijking van 
den. complexkegel met (x, y, z) als top. Zij luidt: 

a[(x' - x)2 + (y' y)2] + b(z' - z)2 
+ 2c(z' z)(xy' yx'} d(xy' - yx')2 0, 

of, als wij x' x X, y' - y = Y, z' - z = Z stellen, 

a(X2 + Y2) bZ2 + 2cZ(xY- yX) + d(xY - yX)2 = 0, 

dus 

(a dy2)X2 - 2dxyXY - 2cyXZ + 
(a dx2)Y2 + 2cxYZ + bZ2 = 0. (5) 

Deze kegel ontaardt in twee vlakken, als 

a dy2 - dxy cy 
dxy a+ dx2 ex = 0, 
cy ex b 

of na uitwerking: 

(bd - c2) (x2 + y2) ab = 0. (6) 

Dit is de vergelijking van het singuliere oppervlak; het is, 
zooals te verwachten was, een omwentelingscylinder, aan te 
vullen met bet dubbel te tellen vlak in het oneindige. Wij 
nemen, om uitzonderingsgevallen te vermijden, voorloopig 
aan, dat a 0, b ::f::. 0, d ::f::. 0, bd c2 ::f::. 0. 

3. Stellen wij de vergelijking ( 4) voor door F = 0 en duiden 
wij differentieeren naar Pn aan door een index n, dan is 
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F4 = F5 = 0, dus de vergelijking voor de singuliere lijnen 
F1F4 + F2F5 + F3F 6 = 0 reduceert zich tot FsF6 = 0, of 

(bp3 cp6 } (cp3 dp6) = 0. 

De congruentie der singuliere lijnen ontaardt dus in de 
beide kwadratische congruenties, die door snijding van de 
beide lineaire complexen, door de laatste vergelijking voor
gesteld, met (4) ontstaan. Wij beschouwen eerst nader de 
doorsnijding met bp3 + cp6 0 (eerste congruentie). Door 
hieruit achtereenvolgens p6 en p3 op te lossen en de uitkomsten 
m {4) te substitueeren, vinden wij: 

acz(plz P22) + b(bd cz)paz = 0, 

ab(p12 + P22} (bd - c2)P/' = 0. 

De eerste van deze vergelijkingen stelt de lijnen voor, die 
evenwijdig loopen met een beschrijvende lijn van den om
wentelingskegel 

ac2(x2 + y2) b(bd - c2)z2 = 0. {7) 

De tweede stelt de lijnen voor, die raken aan een om
wentelingscylinder om de Z-as met als straal r, zoodat 
r2 = ab: (bd- c2); dit is juist de cylinder, die door (6) 
gegeven wordt. De raaklijnen aan (6), die evenwijdig zijn 
met de beschrijvende lijnen van (7) vorrnen twee kwadratische 
congruenties, waarvan er slechts een, die aan bp3 cp6 = 0 
voldoet, uit singuliere lijnen van het complex bestaat; dit zijn 
de lijnen, die, nadat op den cylinder een draaiingszin is vast
gelegd, hem zoodanig raken, dat zij in de met dien draaiingszin 
overeenkomende richting doorloopen, een gegeven hoek met 
vlak XOY maken. 

Voeren wij dezelfde bewerking als hierboven uit met 
cp3 + dp6 = 0 (tweede congruentie), dan vinden wij: 

ad(pls + Pz2) (bd - cz)paz = 0, 

ac2(pl2 + Pzz) + d(bd- cz)psz = 0. 

De lijnen van deze tweede congruentie zijn dus evenwijdig 
aan een beschrijvende lijn van den omwentelingskegel 

ad(x2 + y2) (bd- c2)z2 = 0 (8) 
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en raken aan een omwentelingscylinder (9) om de Z-as, waar
van de straal is 

1/ - ac2 
V d(bd- c2)' 

Evenals hierboven voldoet slechts een der beide con
gruenties, die uit raaklijnen aan (9) evenwijdig aan de be
schrijvende lijnen van (8) bestaan, aan cp3 + dp6 = 0. 

4. Ten slotte bepalen wij de singuliere vlakken. Daartoe 
voeren wij als coordinaten van het vlak sx+ty+uz+v = 0 
de getallen s, t, u, v in; dan zijn de coordinaten van de snijlijn 
van de vlakken (s, t, u, v) en (s', t', u', v'): 

P1- = tu' - ut', p4 = sv' - vs', 
P2 = us'- su', p5 = tv' - vt', 
p3 = st' - ts', p6 = uv' - vu'. 

Ter vereenvoudiging nemen wij aan, dat het eerste vlak 
de X-as bevat, zoodat s = v = 0. Substitueeren wij nu de 
bovenstaande waarden in (4), dan vinden wij: 

(au2 + bt2 )s'2 - 2ctus'v' + du2v'2 + a(tu' - ut') 2 = 0. 

Vatten wij hierin u en t als constanten, de geaccentueerde 
letters als loopende coordinaten op, dan is dit de vergelijking 
in vlakcoordinaten van de complexkegelsnede in het vlak 
(0, t, u, 0). Zij degenereert in twee waaiers, als 

f 

au2 + bt2 - ctu 0 
- ctu du2 0 = 0, of au2[adu2 + (bd- c2)t2] = 0. 

0 0 a 

Is de laatste factor 0, dan raakt het vlak aan (8). De vlakken 
evenwijdig aan de raakvlakken van (8) zijn dus singulier. Is 
u = 0, dan is het vlak evenwijdig aan de Z-as. De vlakken 
evenwijdig aan het XZ-vlak moeten nog afzonderlijk worden 
onderzocht. Voor zulk een vlak is s = u = 0; men verifieert 
nu onmiddellijk dat in de vergelijking van de complexkegel
snede aileen u' en s' voorkomen, zoodat zij steeds ontaardt. 

Het singuliere oppervlak als omhullende van vlakken is 
dus ontaard in de oneindig verre kegelsnede van {8) en het 
oneindig verre punt van de Z-as, dit laatste dubbel geteld. 
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5. Om de complexkegels van de punten in het oneindige 
te onderzoeken, maken wij de puntcoordinaten homogeen, 
door een vierde coordinaat w in te voeren, zoodat 

p1 = wx'- xw', p2 = wy'- yw', p3 = wz'- zw'. 

Wij stellen w = 0 en substitueeren in (4). Er komt: 

[a(x2 + y2) + bz2]u'2 + 2czu'(xy' x'y) d(xy' - x'y) 2 = 0. 

De kegel ontaardt dus steeds in twee vlakken door de lijn 
u' = 0, xy'- x'y = 0, dat zijn dus twee vlakken evenwijdig 
aan elkaar en aan de Z-as. Hieruit volgt, dat de rechten in 
het oneindige, die het oneindig verre punt van de Z-as be
vatten, voor ieder van hun punten singulier zijn, het zijn dus 
dubbelrechten. 

6. De complexkegel bij een willekeurig punt zal zoowel 
aan den cylinder (6) als aan de oneindig verre kegelsnede van 
(8) tweemaal raken. Wij kunnen zonder beperking als top 
van den kegel nemen (k, 0, 0); {5) wordt dan: 

aX2 + (a + dk2)Y2 + 2ckYZ + bZ2 = 0. (10) 
1 . 

Wij snijden dezen kegel met het vlak X = -Y, dit geeft: 
m 

( a a+ dk2)Y2 + 2ckYZ + bZ2 = 0. mz 

De beide . hierdoor bepaalde rechte lijnen vallen samen, als 

0, of m2 
ab 

Voor de waarden van m, die hieraan voldoen, zijn Y = mX 
de verticale raakvlakken aan den complexkegel bij P (k, 0, 0). 
Wij moeten aantoonen, dat dit ook de raakvlakken uit P 
aan (6) zijn. De macht van P ten opzichte van den grond
cirkel van (6) is k2 + ab: (bd- c2). Is r de straal van den 
cylinder, t de lengte van de raaklijnen uit P aan den grond
cirkel, en y = mx de vergelijking van zoo'n raaklijn, dan is 

r 
m ±-, dus 

t 

8 
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- ab: (bd c2) ab 

ab: (bd- c2 ) 

waarmee het gestelde bewezen is. 
Vatten wij (8) en (IO) op als de vergelijkingen van twee 

kegelsneden in bet oneindige, dan moet bewezen worden, 
dat deze elkander tweemaal raken. Dit blijkt onmiddellijk, 
als men (10) met d vermenigvuldigt en er daarna (8) aftrekt. 
Men vindt dan namelijk: 

d2k2y2 + 2cdkyz + c2z2 = 0, of (dky + cz) 2 = 0. 

zoodat de bundel der beide kegelsneden een dubbellijn bevat. 

7. De complexkegelsnede in een willekeurig vlak raakt 
den kegel {6) in twee punten en snijdt de oneindig verre 
kegelsnede van (8) in twee punten (de kegelsneden hebben 
dan in die punten vanzelf een gemeenschappelijk raakvlak). 
Om bet eerste aan te toonen, gebruiken wij een methode, die 
duaal staat tegenover de methode, waardoor wij zooeven 
aangetoond hebben, dat de oneindig verre kegelsneden van 
(8) en (10) elkaar tweemaal raken. Stellen wij in de verge
Iijking van de complexkegelsnede in vlak (0, t, u, 0) u' 0, 
dan vinden wij de vergelijking in vlakcoordinaten van den 
kegel (cylinder), die dezen kegel uit het punt u' = 0, het 
oneindig verre punt van de Z-as, projecteert: 

(au2 + bf2)s'2 + au2t'2 + 2ctus'v' + du2v'2 = 0. (ll) 

De vergelijking van den cylinder (6) luidt in vlakcoordinaten: 

abs'2 + abt'2 (bd - c2)v'2 = 0. 

Wij vermenigvuldigen de eerste vergelijking met b en de 
tweede met u2, en trekken af. 

b2t2s'2 + 2bctus'v' + c2u2v'2 = 0, (bts' + cuv')2 = 0. 

De door de beide kegels bepaalde schaar bevat dus een dubbel 
getelden vlakkenbundel, waaruit volgt, dat zij elkander 
tweemaal raken. 

Om aan te toonen, dat de complexkegelsnede de oneindig 
verre kegelsnede van {8) tweemaal snijdt, bepalen wij eerst 
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de doorsnijding van dien kegel met het vlak ty + uz = 0; 
door eliminatie van z vinden wij 

adu2x2 + [adu2 (bd- c2)t2]y2 = 0. (12) 

Dit stelt dus de projectie van de doorsnijding op het XY-vlak 
voor. Het is nu voldoende, aan te toonen, dat dezelfde ver
gelijking de asymptotische richtingen van de complexkegel
snede geeft. (11) is de vergelijking van die kegelsnede in 
tangentieele cofudinaten; bepalen wij op de gewone wijz_e 
de vergelijking in puntcoordinaten, dan vormen de termen 
van den tweeden graad in x en y juist het eerste lid van (12). 

8. Het complex is bepaald door den cylinder (6), de on
eindig verre kegelsnede (8) en een singuliere lijn. Door de 
laatste is, als zij bijv. tot de eerste congruentie behoort, ook 
(7) bepaald. Men weet dus, dat 

bd c2 bd c2 b(bd- c2) 
= oc, ad = (J, = ,, 

ab ac2 

waaruit volgt 

a : {fi+y) = b : {Jy c : yV oc{J = d : ocy. 

Het dubbele teeken komt overeen met de beide wijzen, 
waarop de draaiingszin van cylinder (6) kan worden vast
gelegd. 

9. Uit den aard der singuliere elementen volgt, dat het 
complex de karakteristiek [(22)II] heeft; vele der hierboven 
langs elementair-analytischen weg afgeleide eigenschappen 
zijn als consequenties van de algemeene eigenschappen van 
complexen van deze karakteristiek te herkennen. Bijzondere 
belangstelling verdient het geval b = - a, c = 0. Het com
plex bestaat dan uit lijnen, die een gegeven moment ten 
opzichte van de Z-as hebben. Dit geval is door SEGRE uit
voerig onderzocht. (Journal fiir die reine und ang. Math. 97, 
blz. 95, 1884). 

10. Wij bespreken nog in het kort de hierboven uitge
sloten gevallen. 

A. a = 0. Het complex ontaardt in twee lineaire com
plexen. Wij gaan op dit geval niet nader in. 
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B. b = 0. De cylinder (6) ontaardt in de beide isotrope 
vlakken door de Z-as. De eerste congruentie van singuliere 
lijnen bestaat uit de lijnen, die de Z-as onder een gegeven 
hoek snijden. De Z-as is dubbellijn. De karakteristiek van het 
complex is [(22)2]. 

C. d = 0. Dit geval staat duaal tegenover het vorige. 
De oneindig verre kegelsnede van (8) is ontaard; de oneindig 
verre lijn van het XY -vlak is een dubbelrechte. De tweede 
congruentie van singuliere lijnen bestaat nit de horizontale 
raaklijnen van cylinder (9). De karakteristiek is weer [(22)2]. 

D. bd- c2 0. (6) ontaardt in het dubbel getelde vlak 
in het oneindige; de singuliere pun ten overdekken dit vlak 
viermaal. De singuliere vlakken vullen viermaal de schoof 
met het oneindig verre punt van de Z-as als drager. Aile 
lijnen evenwijdig aan een isotroop vlak door de Z-as zijn 
singulier. De karakteristiek is [(22I)I]. Om het complex 
nauwkeuriger te beschrijven, zoeken wij de lijnen, die de 

· X-as loodrecht snijden. Daartoe substitueeren wij in (4): 

Pt=O, P2=y', Ps z', P4=0, Ps=-x'z', P6=x'y'. 

Wij vinden dan als vergelijking van het door die lijnen ge
vormde regelvlak: 

ay2+ bz2 2cxyz + dx2y2 = 0. 

Is bd- c2 0, dan ontaardt het in de beide paraboloiden 

.y;. y ± (yb. z + y'c. xy) = 0. 

· Deze brengen dus door translatie en rotatie het complex 
voort. 

E. b c = 0. Het complex bestaat nit de raaklijnen 
aan een omwentelingscylinder om de Z-as, met een straal r, 
zoodat r2 = a : d. Aile lijnen evenwijdig aan de Z-as zijn 
dubbellijnen. De karakteristiek is [(222)]. 

F. c = d 0. Het complex bestaat nit de lijnen, die 
een gegeven hoek met het XY -vlak maken, dus evenwijdig 
loopen met. een beschrijvende lijn van den kegel a(x2 + y2) + 
bz2 = 0. Het zijn de lijnen, die de oneindig verre kegelsnede 
van dezen kegel snijden. Dit geval staat duaal tegenover het 
voorgaande; de karakteristiek is weer [(222)]. 
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Opmerking van Dr. 0. BOTTEMA. Ten onrechte komt 
Altshiller Court (The American Math. Monthly XXXV, 1928) 
tot de conclusie, dat de bedoelde verzameling een tetraedraal 
complex zou zijn. 

Vraagstuk XLIII. 

Gegeven zijn een vlak V en een punt A. Bepaal de ver
zameling der lijnen l, welke de eigenschap bezitten, dat 
het voetpunt der loodlijn uit A op l neergelaten, in V ligt. 

(Dr. 0. Bottema.) 

Opgelost door Dr. 0. BoTTEMA, H. G. BRINKMAN, H. H. 
BuZEMAN, J. B. D. DERKSEN, Dr. A. HEYTING, Mevr. A. G. 
KERKHOVEN-WYTHOFF, TH. C. L. KoK, Dr. L. SWEERTS en 
M.A. TAAL. 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Zij P een eindig niet in V liggend punt. De voetpunten 
der loodlijnen uit A op lijnen door P neergelaten liggen op 
den bol met AP als middellijn. De lijnen l door P, die tot de 
genoemde verzameling behooren zijn de verbindingslijnen van 
P met de pun ten van den snijcirkel van V met dezen bol. Hier
uit blijkt, dat de verzameling een quadratisch lijncomplex is, 
waarbij elke complexkegel V tot cyclisch vlak heeft. 

Raakt V den bol met AP als middellijn, dan ontaardt de 
complexkegel van P in 2 imaginaire vlakken. Het middel
punt van zoo'n bolligt even ver van A als van V, dus op de 
omwentelingsparaboloide met brandpunt A en richtvlak V. 
Door deze paraboloide vanuit A met 2 te vermenigvuldigen 
krijgt men de meetkundige plaats van P. De omwentelings
paraboloide met A als brandpunt en V als topraakvlak 
maakt dus deel uit van het singuliere oppervlak. 

Elke lijn in V behoort tot het complex, zooals gemakkelijk 
blijkt. V behoort dus ook tot het singuliere oppervlak. De 
complexkegel van een punt P van V bestaat uit V en het 
vlak door P j_ AP. Ligt Pin de projectie van A op V, dan 
vallen deze vlakken samen. Wordt P in een der cyclische 
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pun ten I of J van V gekozen, dan wordt het vlak door P _L AP 
onbepaald door P. Elke lijn door I of J behoort tot het com
plex. Dit was ook te concludeeren uit het feit, dat elke 
complexkegel V tot cyclisch vlak heeft. 

Een lijn in het oo verre vlak V (t) staat op elk harer 
punten, behoort dus ook tot het complex. V (t) is eveneens 
deel van het singuliere oppervlak. De complexcylinder van 
complexlijnen f I een richting m bestaat uit V (t) en het vlak // a 
door de snijlijn van V met het vlak door A a. Loopt a If de 
loodlijn vanuit A op V, dan ontaardt de complexcylinder in 
het dubbeltellende vlak V,., . 

De complexkromme in een vlak W moet, daar de snijlijn 
van W met V"" tot het complex behoort een parabool zijn. 
Elk vlak door A j_ V is blijkbaar een symmetrievlak van het 
complex. De snijlijn van W met het vlak door A V en W 
wordt dus de as van de parabool. De snijlijn van W met V, 
die ook tot het complex behoort, wordt topraaklijn. Om de 
raaklijnen door een punt P van W te vinden, moeten wij den 
complexkegel van P met W snijden. Raakt nu de bol met AP 
als middellijn, aan W, dan worden de complexlijnen door P 
in W de 2 isotrope beschrijvenden van den bol door P m.a.w. 
P wordt het brandpunt van de parabool. Dit brandpunt 
wordt blijkbaar het voetpunt der loodlijn uit A op W neer
gelaten. 

Vraagstuk XLIV. 

Men denkt zich een schaakbord met n2 velden z66 
vervormd, dat de hoven- en de benedenrand en ook de 
rechtet- en de linkerzijkant samenvallen, zoodat een lichaam 
ontstaat, dat de gedaante van een torus heeft. Het ,bord'' 
heeft dan, behalve n rijen en n kolommen, in beide richtingen 
n diagonalen, elk van n velden. Men wenscht op het bord n 
koninginnen te plaatsen, zoodat noch in een rij, noch in een 
kolom, noch in een diagonaal meer dan een koningin staat. 
Bewijs, dat dit dan en slechts dan mogelijk is, als 

n = 1 (mod. 6) is. 
(Dr. 0. Bottema.) 
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Opgelost door Dr. 0. BOTTEMA en Dr. A. HEYTING. 

Oplossing van Dr. A. HEYTING. 

Wij denken de rijen en de kolommen van het schaakbord 
genummerd van 0 tot en met n - 1. Het veld in de rij i en 
de kolom k duiden wij aan door {i, k). Wij nemen aan, dat 
de koninginnen staan op de velden (i, Yi), i = 0, ... , n- I. 

De diagonalen door (i, Yi) snijden de rij 0 in (0, Yt + I) 
en (0, Yi- i). Nu moeten dus de getallen Yi een permutatie 
van de getallen 0, ... , n- 1 zijn, terwijl zoowel Yi + i als 
Yt i een volledig restsysteem mod. n doorloopen. Hieruit 
volgt: (alle congruenties mod. n). 

n-1 n-1 n-1 
I. I: (Yt + i) l:: i, dus l:: Yt - 0, 

0 0 0 

n-1 
dus ook l:: i = 0 of !n(n-1) = 0. 

0 

Is n even, dan bevat }n(n- I) een factor 2 minder dan n, 
zoodat aan deze betrekking niet voldaan kan zijn. 

n-1 n 1 
II. l:: (yi + i) 2 - I: i2. 

Evenzoo: 

0 0 

.l:: Yi2 + 2l:: iyi l:: i 2 = l:: i 2 
• 

.l:: Y;,2 + 2 .l:: iyi = 0. 

l:: Y-t2 2 .l:: iyi = 0. 

Door optellen: 

2l:: Yi2 = 0, dus 2 .l::p = 0 of }n(n 1 )(2n - I) 0. 

Is n een drievoud, dan bevat }n(n- 1)(2n- I) een factor 
3 minder dan n, zoodat aan deze voorwaarde niet voldaan 
kan zijn. 

Nu blijven nog de getallen n ± I (mod. 6) over; voor 
deze voldoet Yi = 2i aan de gestelde voorwaarden. 

Ofrmerking van Dr. 0. BOTTEMA en E. TROST. 
Dit vraagstuk is reeds behandeld door G. POLYA. Dever-
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handeling is te vinden in W. AHRENS: Mathematische Unter
haltungen und Spiele II (1918), in een aanhangsel: ,Ueber 
die doppelt-periodischen Losungen des n-Damen-Problems, 
pag. (364). Het daar gegeven bewijs (afkomstig van HURWITZ) 
komt in hoofd.zaak met het bovenstaande overeen. 

Vraagstuk XLV. 

Als de nulpunten van het polynoom van LAGUERRE 
van de nde graad 

(n) x (n) x2 · xn I+ , ...... (-I)nl 
1 1. 2 2. n. 

worden aangeduid door x,n (i = I, 2, .... n), zoodat 
xin < xH1,n, bewijs dan dat de getallen 

(n + !)x,n 

bij vaste waarde van i en toenemende waarden van n een 
afnemende getallenrij vormen. (Dr. 0. Bottema.) 

Opgelost door Dr. 0. BOTTEMA en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Ln(x) = y voldoet aan de differentiaalvergelijking: 

xy" {1 - x)y' + ny = 0. 

Door y = ze2 te stellen, vindt menhieruit,datz = e 2 Ln(x} 
voldoet aan de differentiaalvergelijking: 

xz" z' ( ~ n - :) z = 0. 

Stel hierin u = (n + !)x, dan gaat deze vergelijking over in· 

d2z,. dz,. { u } ( ) 
u du2 + du + 1 - 4(n + !)2 zt, = 0. 1 

die als particuliere oplossing bezit: 

z_ e- 2:+1 L (-u-) .. nn+l' 
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Evenzoo vindt men, dat 

__ u ( u ) e 2n+3 L 1 --.
. n+ n+\ 

voldoet aan: 

d2z,..+l dzn+l { u } 
u-- + l - ~)-2 Zn+l = 0. 

du2 du 4(n ~ 

Uit (l) en (2) volgt onmiddellijk: 

of: 

~{u(z +l dzn _ z dzn+l)} = 
du n du n du 

117 

(2) 

uz,..zn+t ( l l ) ( ) 
= 4 (n + !)2- (n !)2 . 3 

Wij zullen nu bewijzen, dat er tusschen 2 opeenvolgende 
nulpunten ui, n en ui+1, n van z,. zeker ten minste een nulpunt 
van zn+1 is gelegen. (Bekend is, dat aile nulpunten van zn 

en Zn+l verschillend, reeel en > 0 zijn). 
Wij integreeren daartoe {3) tusschen 2 opeenvolgende nul

punten ui, n en ui+l, n van z ... Wij vinden dan: 

Nu is: 

. (dz,.) Sign. -
du 'Ui, n 
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N emen wij aan, dat Zn+l :/= 0 is voor ui, n < u < ui+l, ,., dan 
is het teeken van de linkerzijde van (4) 

-sign. (zn. Zn+l) (u1, 11 < u < ui+l, 11 ), 

terwijl het teeken van de rechterzijde van (4) is 

+ sign. (z11 , Zn+l) 

en beide leden 0 zijn. 
Hieruit volgt, dater tenminste 1 nulpunt van zn+1 tusschen 

u,, n en ui+1, n gelegen moet zijn. 
Verder is er tenminste 1 nulpunt van Zn+l tusschen 0 en 

u1, n• want door integratie tusschen 0 en u1, n volgt: 

ul,n(zn+l ::) = L2n~l)2- (2n~3)2} f'l,n u. ZnZn+l du. 
U:l, n 0 

Als zn+l 0 voor 0 < u < u1, n• dan is 

teeken linkerlid -sign. zn+1 (sign.zn +voorO <u <ui,n), 

teeken rechterlid +sign. Zn+l· 

Dus er is tenminste 1 nulpunt van zn+l tusschen 0 en u1, n· 

Uit deze beide resultaten volgt onmiddellijk 

of 
ui, n+l < ui, n 

(n +~)xi, n+l < (n + j.)xi, n· 

Opmerking. Uit het bewezen resultaat volgt: 

ui,..., < ui,n < ui,k (k < n). 

w. t. b. w. 

Volgens (1) is ui,ao een nulpunt van de functie z, die vol
doet aan 

dz 
du +z ( 

z{O) = 0 ) 
0. randvoorw. z'(O) = _ 1 

Deze functie z = J0 (2V;), 

dus 

waarin A.g bet ie nulpunt van J0 (z) is. 
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Dit geeft een zeer nauwkeurige schatting over de ligging 
der nulpunten van Ln(x) want: 

;_2 T < (n + !)x1, n < (1 })x1, 1 i n > 1, 

of 

1,446 < (n j)x1, n < 1,5 

1,446 1,5 
< xl,n <n + l 

1,446 < (n + l)x1, n < (2 + l)x1, 2 i(2- v'2) = 1,465 

etc. n > 2. 

Deze schatting is nauwkeuriger dan die van WOLFGANG 

HAHN (Schriften des Math. seminars und des Inst. fiir angew. 
Math. der Univ. Berlin. Bd. I. Heft 7, 1933) die op pag. 228 
vindt: 

I 

Vraagstuk XLVI. 

Men vraagt een functie V te bepalen, die in het gebied 
binnen den cirkel x2 + y2 = 1 met haar eerste en tweede 
afgeleiden doorloopend is, in dat gebied, behoudens in den 
oorsprong, voldoet aan 

o2V o2V I (-v- oV 
~+~+--.., 
ox2 oy2 x2 + ()x 

Y oV) = v 
oy 

en in aile punten van den genoemden cirkel de waarde 1 
aanneemt. Te bewijzen, dat slechts een functie aan deze 
eischen voldoet. (Dr. ll. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. D. VAN DANTZIG, 
Dr. A. HEYTING en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. A. HEYTING. 

Op poolcoordinaten (x = r cos rp, y = r sin rp) wordt de 
vergelijking: 
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1 o2V 2 ()V 
+---V=O. 

r 2 ()q;2 r ()r 

Wij trachten hieraan te voldoen door een functie van r 
aileen, waarvoor dus geldt: 

d2V 2 dV 
V=O. 

Door de substitutie V = .:_ gaat deze vergelijking over in 
r 

d2z 
--z=O 
dr2 

met de algemeene oplossing z ae.- + be-", dus 

ae" + be-r 
V=---

r 

Daar V eindig moet blijven voor r = 0, moet b = -a 
zijn, dan is inderdaad lim V = 0. Uit de voorwaarde V(l)= I 
volgt verder r=o 

e 
a 

e"+l _ 8-r+l 
V----- (e2- l)r · 

Nu valt nog te bewijzen, dat dit de eenige oplossing is, 
die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Waren er twee, 
dan zou hun verschil u aan aile voorwaarden van de opgave 
behalve de laatste voldoen, maar in aile punten van den een~ 
heidscirkel de waarde 0 aannemen. Volgens een redeneering 
van PARAF (PICARD, Traite d'Analyse III, Biz. 34), voor 
gevailen als dit geschikt gemaakt door BREMEKAMP (Proc. 
Akad. Wetensch. Amsterdam 34, biz. 395, 1931) kan u noch 
een positief maximum, noch een negatief minimum binnen 
den eenheidscirkel buiten 0 hebben. Was 0 een negatief 
minimum, dan konden wij de functie - u beschouwen; wij 
nemen dus aan, dat u in 0 een positief maximum bereikt . 
Dan is 

0, u(O) > 0. 
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Stel 

I
<» xdx 

A en 2=: B, 
{! + x2)2(e +I} 

-co 0 
'J'(,2 

danisA+B= DoorinA,x = -ytestellen {endaarna 
6 

y weer door X te vervangen) blijkt 

A= x dx I co xe~ dx 
= - (i + x2)2(e2nx 

0 0 

J
oo X dx 

B - A = (a+ x2)2 = 2, 
0 

waaruit volgt: 

B 

Vraagstuk LIII. 

Integreer de differentiaalvergelijking 

(x 1) ~ + (x + 5) ix + 3y 0. 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, H. G. BRINKMAN, 
J. B. D. DERKSEN, G. H. A. GROSHEIDE, Dr. A. HEYTING, 
Dr. J. HOEKSTRA, Dr. L. DEJoNG, Mevr. A. G. KERKHOVEN
WIJTHOFF, TH. C. L. KoK, H. K. ScHIPPERS en Dr. S. C. 
VANVEEN. 

Oplossingen. 

I. (x + 1) ~~ + (x + 5) ~~ + 3y 

= d:{ (x + 1) ~~ + 3y} + { {x + 1)~~ + ay} 

dy 
voor z = (x + 1}- + 3y; dus z =Ce-ll'. 

dx 

dz 
+z=O, 

dx 
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dy d 
(x +I) dx + 3y =Ce-il: of dx{(x + 1)3y} = Ce-z(x + I)Z. 

(x + I}3y C J e-:~:(x + 1)2dx + D = 

=- Ce-31{(x + I)2 + 2(x + 1) + 2} + D 

D { 2 2 1 } 
Y = (x + I)3- Ce-x ·(X-+1)3 + (x + l)a + (x:·+ 1) · 

G. H. A. G., A. H., S. C. v. V. 

II. De vorm der vergelijking brengt ons er toe, de op
lossing te beproeven met de methode van LAPLACE, door te 
stellen 

y = r= t:Ztz dt. 

tl 

Substitutie geeft 

r· xexi (t2 + t)z dt + r~ t:Z' (t2 + 5t + 3)z dt = 0. 
t1 tl 

Voor de eerste integraal vinden we door partieel integreeren 

ft= { dz} ez« (t2 + t)z]:: - t:Z' (2t + I)z + (t2 + t) dt dt. 

tl 

Wij kiezen nu vooreerst z zoo, dat 

dz 
(2t + I )z + (t2 + t) dt = (t2 + 5t + 3)z, 

dus 
dz 

t- = (t + 2)z 
dt 

Aan de vergelijking is dus voldaan, als we voor t1 en t2 

waarden kiezen, waar elz+lllf<J(t + I) = 0 is. Hiervoor kunnen 
wij nemen 0, - 1 en als x > - 1, ook - oo, waardoor we 
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twee particuliere integralen en daarmee de algemeene oplos
sing vinden. V ooreerst 

2 

In de tweede plaats 

-oo 1 

f e<z+llt t2 dt = --
(x + 1}3 

0 

en het is duidelijk, dat deze laatste functie ook voor x < - 1 
aan de differentiaalvergelijking voldoet. De algemeene inte
graal is dus 

y-Ax
2

+4x 5e-z+ B 
- (x + I )3 (x + 1 )3' 

H. B., J. B. D. D. 

III. 
d2y dy 

(x + 1} d- + (x + 5) -d + 3y = 0. x2 x · 

Wij voeren de substitutie y = (x + 1 )11oz uit en zien dan, 
dat voor n = - 3 de term met z verdwijnt. De verg. wordt 

d2z dz 
(x+ l)dx2 + (x-1) dx 0. 

Integratie geeft achtereenvolgens 

dz 
dx = Cl{x + 1)2e-a: 

en 

z = C2{ (x + I )2 + 2(x + 1} + 2}e-z + Ca , 
derhalve 

_ C {-1_1_ 2 2 }e-:ll C3 

y - 2 x + l + (x + I )2 + (x + 1 )3 + (x 1 )3' 

A. G. K. W., Th. C. L. K. 
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IV. De vergelijking 

(x + l)y1
' + (x + 5)y1 + 3y = 0 (I) 

kan exact gemaakt worden met behulp van een integreerende 
factor p, f(x). Is de gegeven vergelijking 

AoY" + Aty' + A<JY = 0 

dan is de voorwaarde voor integrabiliteit 

0 (2) 

Stel hier A2 = 3p,, A1 = (x + 5)p, en A0 = (x + I )p, dan 
is p, te bepalen uit 

(x + I)p,"- (x + 3)p,' + 2p = 0 (3) 

hetgeen door substitutie in (2) volgt. 
Aan (3) wordt voldaan door p, ex. Een eerste integraal 

van (I) wordt dan gevonden uit de vorm 

AoY' + (At- dd~o) y = C 
hetgeen wordt 

(x + I )eX • y' + ae:~: . y = C. (4) 

Deze lineaire vergelijking van de eerste orde is van de vorm 

y' + Py = Q 

met algemeene oplossing 

y . efPih = f Q . efPd% • dx + C1 

Na eenige herleiding vindt men dan 

-C.e-x. 
y 

(5) 

als de algemeene oplossing van de gegeven vergelijking (I). 

J. H. 

------------
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Vraagstuk LIV. 

Een stelsel functies {J,.,, (0 s < r n) der onafhankelijk 
variabele t voldoet aan de recurrente betrekkirigen 

fJr+l,. = { (n- 2r}tp ! } fJr,s + fJr,s-1• (1} 

waarin q.> eene oplossing der differentiaalvergelijking 

dfp = (/)8 
dt 

(2) 

is, en aan de randvoorwaarden {J,.,,. l. Men vraagt deze 
functies te bepalen. (Dr. D. van Dantzig.} 

Opgelost door Dr. D. VAN DANTZIG en E. TROST. 

Oprnerking. Dr. VAN DANTZIG merkt op, dat in de opgave 
had toegevoegd moeten worden, dat formule (1) ook geldt 
voor s 0, als aan {J .. _1 de waarde 0 wordt toegekend. 
De Heer TROST heeft dit ~igener beweging als vanzelfsprekend 
de bedoeling aangenomen. 

Oplossing. 

Wegens (2) is !:._ tpk = ktpk+1. Stelt men nu 
dt 

{J - C mr-s r, 8- r, Sl T , 

dan geeft substitutie in (1) 

(n- r- s)c r, • c,., s-1 
d 

ro-1_ C 
T dt r, I • 

(3) 

(4} 

Zij nu r s = u. Is dan voor een bepaalde waarde van u 
bekend, dat c,. , constant is (en voor u = 0 is dit zoo, wegens 

' c" = 1), dan volgt uit (4) 

cr+1, 8 - c,., •-t = (n - r - s)c,., s constant. 

Dus verschilt c.,+1,,. een constante van c,.. 8 _ 1 , dus ook van 
Cr-1 8 _ 8 , cr_2 •-r enz., dus ook van cr _, _1 = 0. Dus zijn alle 

' ' ' 
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cu+s+l, 8 constant dus ook c,.+l, 8 • Door voiledige inductie vindt 
men dus, dat alle c,. , constant zijn. Stelt men nu . 

(5) 

dan is 

(r + I)Pr+t, 8 = (n- r- s)(r- s + l)P,., 11 + sp,., 11_ 1 , (6) 
of 

s 
Pr+l s- (n- r)p,. s = - -- {(n + 1 - s)p,. s- p,. s-tl· (7) 

' ' r I • • 

Voor s = 0 is het tweede, dus ook het eerste lid van (7) 
nul. Zij nu voor aile q, die voldoen aan 0 ~ q s - 1 en 
aile r ~ q bewezen, dat 

p,+l,q- (n r)P,.,a = 0, (8) 

dan willen we bewijzen, dat deze betrekking ook geldt voor 

q = s. Uit (8) volgt p,. !l = Pn,q t' dus wegens Paq = 1, 
' (n- r). 

(n- q)l 
(n- r)!' 

(9) 

Te bewijzen is, dat (8) of ook (9) ook geldt voor q = s en 
aile r < s. Voor r = q = s is dit klaarblijkelijk het geval. 
Onderstel nu, dat (9) niet aileen voor q < s en alle r, maar 
ook voor een bepaalde r en q = s vervuld is, dan blijft te 
bewijzen, dat (9) ook geldt voor r + 1 en q = s. Dit nu volgt 
uit (7), 

(n- s)! s { (n- s)! (n- s + I) l} 
Pr+1 • = (n - r) --- (n + I s) - ----- = 

' (n - r)! r + 1 (n - r)! (n r)! 

(n- s)l{(n- r)- - 5
- (n-I+s-n+s-1)}= (n- s)! . · 

(n - r)! r + 1 (n - r - 1)! 

Voor fJ .. , 8 vindt men derhalve uit (3), (5) en (9) 

(r) (n- s)! 
fJ ... 8 = s (n - r) I ql'-s, 

1 
waarin nog t:p = - -- gesubstitueerd kan worden. 

t- t0 
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Vraagstuk LV. 

Welke in een ellips beschreven driehoeken hebben een 
maximale oppervlakte? Welke van deze driehoeken hebben 
een maximalen of minimalen om trek? 

(Dr. D. van Dantzig.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. D. VAN DANTZIG, Dr. A. 
HEYTING, Dr. ]. HOEKSTRA, Dr. L. DEJONG, TH. C. L. KOK, 
H. K. ScHIPPERS en M. A. TAAL. 

Oplossing van Dr. L. DE ]ONG. 

Beschouw de ellips x
2 

y
2 

= l als projectie van een 
a2 b2 

cirkel met straal a. Daar het oppervlak van een driehoek in 

de ellips gelijk is aan !!_ x dat van den correspondeerenden 
a 

in den cirkel, is de grootste driehoek in de ellips de projectie 
van den grootsten driehoek, d.w.z. van een gelijkzijdigen in 
den cirkel. Maximale oppervlakken hebben dus aile drie
hoeken, wier hoekpunten excentrieke anomalieen hebben, 
die met 120° opklimmen. 

Zijn deze anomalieen a1, a2 = a1 + 120, a3 = a1 + 240°, 
dan geldt voor een zijde: 

li = a2(cos a1-cos ~)2+b2(sin a1-sin a2)2 = 3a2( (l-e2 cos2 oc1T). 
D d . h k Ot:l + ~ .. h' . bli'kb t e ne oe en 

2 
, enz. ZlJn 1enn J aar e vervan-

gen door {31 a1; {12 = IX1 + 60"; j 3 = IX1 + 120° en men 
heeft dus het maximum en mininlun te bepalen van de 
uitdrukking: 

u=Vl-e2cos2 {11 + Vl-e2cos2 {J2+vi-e2cos2 {J3=x+y+z. 

Het blijkt direct, datu periodiek is met periode 60°, terwijl 
bovendien u(30° - {11) = u(30° + {J1), zoodat aileen waarden 
voor {J1 > 0 en 30° in aanmerking komen. 
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Nu is verder 

cos2 {31 cos2 {32 ros2 {38 = 

cos2 oc1 +cos2 (oc1 +60°) cos2 (oc1 + 120°) = ! 
en dus: x2 y2 z2 =constant. 

Tevens 

cos4{31 +cos4{32+ cos4{38 = fen eveneens x4+J'+z4 =constant. 

Bij du 0 vindt men dus: 

dx dy + dz = 0, 

xdx + ydy + zdz = 0, 

xsdx + yady + z3dz = 0, 

1 1 1 
oi x y z = (x-y)(y-z)(z-x)(x+y+z} = 0. 

xa ya zll 

De laatste factor is 0 en bij gelijkstellen van twee der 
drie waarden, x, yen z vindt men (J1 = 0 en (J1 = 30°. De 
bijbehoorende driehoeken hebben een zijde evenwijdig, resp. 
aan de kleine en aan de groote as. 

Ten slotte vindt men voor de waarden van x + y + z in 
deze gevallen 

+ 2Vl - le2 en l 2Vl fe2, 

waarvan de eerste kleiner is dan de tweede. 
Er is dus een minimale omtrek, als een zijde evenwijdig 

loopt aan de kleine en een maximale omtrek als een zijde 
evenwijdig is aan de groote as der ellips. 

Vraagstuk LVI. 

Is 8t de ring der geheele rationale getallen, ffi: [,;] de 
ring der polynomia in een onbepaalde ,; met coefficienten 
nit ffi:, dan is ffi:[~] geen hoofdideaalring. Men vraagt de 
idealen nit 81[.;] door een volledig stelsel van arithmetische 
invarianten te karakteriseeren en een kanonische vorm voor 
de basis van zulk een ideaal op te stellen. 

(Dr. D. van Dantzig.} 
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Oplossing. 

Zij a een willekeurig ideaal uit »![~]. De verzameling 21, 
van aile polynomia uit a van een graad < i is een »!-modulus. 
Zij a; = (21i) het door 21, voortgebrachte ideaal, m resp. 
m n het kleinste getal waarvoor a~ {0) resp. a~+n =a is, 

{1) 

het grootste (d.w.z. m en c0 zijn zoo groot mogelijk, zoodat 
c0 > 0 is) gemeenschappelijke factorpolynomium van aile 

polynomia uit a, ai de grootste gemeenschappelijke getailen-
• 

f t il 1 · · ~+m d · 0( ) ac or van a e po ynomta mt ~ ip(~)' an IS ai = ai+1 . 

De moduli 21i, de idealen a; en ai en de getailen m, n, c0, ••• c m• 

a0 , • • • an= 1, dus ook bi ai-1
, zijn blijkens hunne 

definitie invarianten van a. ai 
Daar elk ideaal in mm een eindige basis heeft en ~-1 = 0 ( ~) 

is, kan men elke basis voor ai-l door een eindig aantal poly
nomia Fil• ... , Fik van graden i tot een basis voor al 

aanvuilen. De Fii van een graad < i liggen in ~-len kunnen 
dus weggelaten worden; aile Fii hebben dan den graad i. 
Is nu Fli eiio Ei + ... + eiii• en is d1 > 0 de G.G.D. van 

k 

eito·· ., eikO• dan is, voor passend gekozen getailenu1, di=LU~i;o-
k i=l 

Het polynomiunt Fi = r. u1Fii ligt dan in ai en elk poly
i=l 

. ei:io 
nommm Fii - d. Fi in ~-v zoodat Fi aileen reeds een 

t 

basis modulo ai-l voor ai vormt: 

ai = (ai-l> F,). 

(Het kan natuurlijk voorkomen, dat Fi O(ai_1), d.w.z. 
~ = ~-1 is; in dit geval zij Fi = ~Ft_1). 

Nu is ~ = O(ai), dus ook Fi O(ai) en di = O(ai)· Stelt 

men /i(~) Fi(~) dan is dus 
ai 
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Voorts is 

Is nu voor alle i < r bewezen, dat de coefficient van ~ in 
/,, mits positief gekozen, = 1 is (hetgeen voor i = 0 wegens 
ao (F 0) = (a0), dus /o =1 triviaal is) en is It e0~+ ... , e0 > o 
en (b-t, e0) e~ = e0v- b~,u, 1; = vfi- ubdt-t~ = e~~ ... , 
dan is ai (ai-l> m. d.w.z. men kan zonder beperking 
aannemen dat bt _ O(e0) is. Dan is echter 

b. 
at_! h ai-teft-t = 0 (Ot-t) = 0 (a,_t), 

eo 
b. 

dus a£_!= O(a~,bi), dus e0 I. Derhalve is de coefficient 
eo 

van ei in /~, voor iedere i gelijk I. 
Teneinde voor de /i een kanonische vorm te vinden, zij 

opgemerkt, dat lt- Ut-t een graad ::::;: i- 1 heeft. Is - Yt 
de coefficient van ~1 in /, ef-._1 en 'lJi e - Yi• dan 
heeft dus ft- 'lJi f,1_ 1 een graad < i- 2. Dus er bestaan 
constanten lht (0 :::::;: h ~ 2}, zoo dat 

1-~. = 'fJdi-1 lOifo + llift + · · · + li-2,i lt-2 (3) 

is. Wegens atbdt-1 O(a) is Yt slechts modulo bi bepaald; 
Yt wordt eenduidig bepaald, wanneer men een volledig rest
systeem modulo b, geeft, bv. 0 s Yt < bi I. Evenzoo is 

ah . . ah 
lhi mod. - bepaald, dus eendmdtg voor 0 < lhi - - I. 

~ ~ 

Zij nu voor alle r ';;::: h 1 bewezen, dat l,.t - 0 (!!:.r..) is, wat 
a,_1 

voor h = i - 2 triviaal is. Dan i'> 

at-tVi- 'lJdi-t -l.,_-2,·dt-2 ·. · -lh+i,dn+t) =: 

= O(a,J,., a,_Ji_1, ... , an+Ifh+t) = 0 (!:.), 
~ ' 
a,_t(lotfo + l1.tft + ... + ln,dh) = o( ;). dus = O(an) = O{ah), 

lOifo + · · · 
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Daar lhi de coefficient van ~" in het linkerlid is, moet dus 

lM = 0 ( a1. ) zijn, zoodat deze betrekking voor aile h :2::: 0 
ai-1 

geldt. Stelt men zhi a,._1 
lh_1 i {1 h i - 1), zoodat 

ah-1 ' 

zhi modulo bi (duslbij beperking tot het interval O<zhi<bi-l 
eenduidig) bepaald is, dan gaat (3) dus over in 

of 

Zij tenslotte voor aile r < i- 1 bewezen, dat /f' eenduidig 
in de gedaante 

ao L IT t!k;~-1+1, kl ' 

arkt=f' i=t 

geschreven kan worden, waarin k; > k1_1 en 

{

'f}z voor k l 
(!kz = Zkz voor k < l 

is en over aile producten, waarvoor 0 k1 < k2 < ... < ke 
is gesommeerd wordt. Dan volgt uit (4) 

(5) 

(6) 

r 

a0 { ~2 ( L TI t!k1-1+l, k1) zh+l,i + ( L TI t!ki-1+1, k;) 'fJi}. 
ai h=O kt=hj=l bk1 bi kt=i--Ii=I bk:1 bi 

Wegens (6) heeft dit echter de gedaante (5) voor r = i, 
terwijl aile combinaties 0 < k, < ... < ke = i voorkomen, 
zooals men gemakkelijk inziet. Daarmede is echter de kanoni
sche vorm (5) voor de /i gevonden. (De adi waarvoor bi = 1, 
dus Yi = zhi = 0 is, kunnen klaarblijkelijk weggelaten worden). 

De resultaten kunnen samengevat worden in de volgende 
stelling: 

Elk ideaal a in ffi[~] bepaalt eenduidig en wordt eenduidig 
bepaald door een stelsel geheele rationale getallen m; n; c0 , ••• , c m; 

• 
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b1, ... , bn; y1, ... , Yn; Zh-t(l h < i n), die de volgende 
intervallen doorloopen: 

m>O; n 0; c0 > 1; bi 1 (I <i<n); 

0 < Yt <b., (1 < i::;;;: n}; 0 zhi < b" (1 h < i < n). 

De getallen m, n, c1, b,, y,i zhi vormen een volledig stelsel van 
onafhankelijke arithmetische invarianten, d.w.z. ze kunnen in 
hun respectieve intervallen onafhankelijk van elkaar wille
keurig gekozen worden en twee idealen zijn dan en slechts 
dan gelijk, wanneer hun overeenkornstige invarianten gelijk 
zijn. Definieert men p door (1), ai door ai-l= biai, an= 1, 
'lJi door 'lJ-t = ~- Yi• f!kl door (6) en fr door (5), dan is (2) een 
kanonische basis voor a. 

Gpmerking. De opgave hangt nauw samen met de theorie 
der z.g. L-polynomia van J. W. ALEXANDER {vgl. b.v. 
K. REIDEMEISTER, Knoten-theorie, Berlin, J. Springer, 1932). 
In de door ALEXANDER gevonden invarianten komen echter 
slechts onze c0, •.• , em tot uitdrukking. 

Vraagstuk LVII. 

Men vraagt de priemidealen in m[E] met behulp van de in 
de vorige opgave gevonden kanonische basis te klassificeeren. 

(Dr. D. van Dantzig.) 

Oplossing. 

Zij .):1 = p(~)(a0f0, ••• , anfn) een priemideaal in m[~]. Zij 
vooreerst p 1. Dan is a0p = 0(.1-J), a0 ¢0(.t.J), dus p = 0(.1-J), 
dus ao = 1 en ~ = (p). Het polynomium p(E) moet irredu
Cibel zijn. Omgekeerd is (p(E)) voor een irreducibel poly
namium p(E) een priemideaal. Een bijzonder geval is p = p = 
priemgetal, d.i. een irreducibel polynomium van den graad 
nul. Zij vervolgens p(~) = 1, dus .\) = (aof0 , ••• , anln)· Ware 
a0=a'a"(a'>1, a"> I) geen priemgetal, dan ware a'a"=O(~). 
a'¢0(~). a"¢0(.\J), wat onmogelijk is. Derhalve is a0 =P 
priem. Zij r het kleinste getal waarvoor ar =F ar-l is. Dan 
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is a.,.= 1. Men kan dus a.,.+l/r+1 .. . , a11J,, weglaten, d.w.z. 
men kan aannemen, dat r = n is. Dan is a0 = a1 = ... = 

an-1 = p, an= 1; /i = ~ {0 < i n- 1). Een kortste 
basis is dus ,P = (p, f), waarin het polynomium f = /n(E) 
modulo p irreducibel moet zijn. Er zijn dus twee typen van 
priemidealen, t.w. ,p (q;) en ,p = (p, f); twee priemidealen 
p en .p* zijn dan en slechts dan gelijk, wanneer le. .):l en .):l* 
tot hetzelfde type behooren, terwijl2e. indien ze tot het eerste 
type behooren, q;(.:) q;*(.:) is, en indien ze tot het tweede 
type behooren, p p* en /(E) = /*(~) (p) is. 

Vraagstuk LVIII. 

W anneer SJJlf de middelwaarde 

SJR/ 
l .• 

lim - j /(x) dx 
T~oo T 0 

voorstelt, vraagt men te bewijzen, dat 

4 

n2 

2a :n 2b :n 
cot ---cot-

n 2a n 2b 
SJRj sin A.x sin px J = a:a _ b2 

l 
0 

is, al naar gelang }:_ irrationaal, of 
). a 
P = b =F 1, waarin 

p 
a en b onderling ondeelbare geheele getallen voorstellen, 

of ~ = I is, of l..p = 0 is. (Dr. D. van Dantzig.) 
p 

Opgelost door Dr. D. VAN DANTZIG, Dr. A. HEYTING, 
Dr. L. DE JONG, E. TROST en Dr. S. C. VAN VEEN. 
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Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Uit de bekende Fourierontwikkeling: 

2 4 

2
N cos2n0 I sin () I = - - (voor alle reeele waarden van 8) 

:n; :n; 4n2 - 1 
n=l 

volgt: 

roc I sin AX sin p,x I 

lim ~I·{_:_ _!..~cos 2nAx} { _:_ 
,.~"' -c :n; :n; L 4n2 - 1 :n; 

0 n=l 

4 ~cos 2np,x}dx = 
:n; L 4n2 - 1 

n=l 

= lim 2_ IT[!.. _ ~ ~ ~OS 2n.J.x _ ~ ~ COS 2np,X + 
"~"~"' T :n;2 1f!- L 4n2 1 :n;2 L 4n2 - 1 

0 n=l n=l 

N N 

+ ~ 2 2 cos (2mA + 2np,)x +cos (2m).- 2np,)x] dx. (I) 
:n;2. m=l n=l (4m2- 1)(4n2- 1) 

1°. Daar lim- coskxdx =lim ---=0 voor k=fO, 
. 1 IT 1 sin In 

T~OD 1;' T~OO 1;' k 
0 

vinden wij voor ~ irrationaal uit (1), 
I' 

mll . 1.. • I 1' 1 IT 4 4 w~ sm ~ sm p,x = 1m - - dx = -. 
·~ 00 't' :n;2 :n;2 

0 

A a 
20. Stel - = -, dus A= ka, p, = kb. 

u b 

Wij vinden uit (I) (door in de dubbelsom m = pb, n = pa 
te stellen) 

i } T[4 8 N 1 J m I sin AX sin f.' X I = lim - I - + - "" dx = 
·~ 't' 'Jl2 :n;2 {:;:

1 
( 4p2b2 _ 1 )( 4p2a2 _ 1) 

0 

4 
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b N 

1 I 4 2 1 = 
p=l 4b2- p2 

= ~ + 8 } a (:~r: cotg !!_ - 2a) - !:_ (n cotg n - 2b)} = 
n 2 nl'(a2- b2) 4 2a 4 2b 

2a n 2b :~r: 
- cotg - - cotg -
n 2a n 2b 

4 

all b2 

3°. Voor A= p vinden wij (in de dubbelsom moet m = n 
zijn): 

8 N 1 

;n;2 ~1 (4n2 - 1)2 = 

2 N 1 

:~r;2 ~1 (2n 

4 { N 1 
=- "\;

n2 L, n,2 
n=1 

en 
4°. Voor Aft= 0 (dus voor A of p 0; nemen wij om 

de gedachten te bepalen aileen A= 0) vinden wij uit (1). 

4 8 N 1 
. in I 0. sin px I = "'2 - :~r:2 2 4n2 1 

0 (zie hoven) 
n=1 

(analoog voor A = p = 0). 
Overigens volgt dit resultaat onmiddellijk uit: 

1 IT in I sin Ax sin px I = lim - I sin .1x. sin px I dx voor A-=0. 
T-+N 'f 

0 
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Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

De laatste twee gevallen zijn triviaal. Immers bij Ap = 0 
is I sin AX . sin px I steeds = 0 en bij A = p geldt: 

11", 

M =lim 2.J•sin2 A.xdx = ~JXsin2 A.xdx, 
T-oo T ~ 

0 0 

daar sin2 A% de periode ~ heeft. Dus 
' .II. 

A ~ I 
M= . -=-. 

~ 2.11. 2 

Voor de middelwaarde vindt men bij de eerste twee onder
stellingen: 

1f,T 

M = ::. J li" I sin ; ~x . sin ~x I dx. 
0 

Het teeken van sin ~ ~x . sin ~ wisselt telkens bij x = k p 
en bij x = n. P A. 

Schrijf nu in volgorde van grootte op de getallen: 

p 2p p 
0, J:' -x ... , 1, h J: ... 2, .. . . (A) 

d tt akk lk . A . -t an on s aan v en, over we e sm - ~x . sm ~x gem e-
p 

greerd moet worden en wel in het ne vak voorzien van het 
teeken (- 1 )n+l. 

Nu is 

• A . d 1 p { , A . • A. } (B) sm-~.sm~x x=-
2 2 

-~~.cos-~xsm~x+psm-~xcos~. 
p ~}.-p p p 

P [ "]e Verder is k;: de bovenste grens van het k + k;: vak; 

p p p 
immers behalve de getallen 0, 1 T' 2 T ... (k - 1);: gaan 

11 
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er aan k ~ in de rij (A) nog [k ~] geheele getallen vooraf. 

Bovendien is k ~ de onderste grens van het vak k I + [ k ~ J · 
Men krijgt dus bij de integratie tweemaal x = k ~ gesubsti-

k+[kt!]+l 
tueerd in (B), nadat (B) voorzien is van hetteeken (-I) ). . 
Ret geheele getal n > 0 is de bovenste grens van het 

vak n [n~ J; immers in (A) gaan aan n de getallen 

I' . [ A] I' I' [ A]f' 0, 1, ... n -I en bovend1en de n-;;, getallen Il, 2;: . .. n I' "1 
vooraf. Men krijgt dus eveneens n > 0 gesubstitueerd in 

n+[n!-]+1 
(B), tweemaal, beide keeren nadat (B) met (- I) P 

is vermenigvuldigd. Dit 1evert voor de in M voorkomende 
integraal: 

I 2p { k+[/!:] I' n+[n~ J A } --- +AL'(-I) ). coskn.sink-n-p.E(-1) P cosnn .sinn -n 
n A2-p2 A p 

= ~ A2 ~ 1'2 { + A .E I sink~ n 1- pi I sin n; n I}· 
I d. A a . b 
n 1en nu p b , waann a en geheel, dan is 

sin ; 1I:X • sin 1I:X I periodiek met periode x b en men heeft: 

I b 2 { a-l I kb I 
M = b f = n(a2- b2) +a ~11 sin a n 

0 

In I sin k: n I kan men kb vervangen door de kleinste 

positieve rest (mod. a), k,1 en daar ben a onderling ondeelbaar 
zijn, zijn deze resten verschillend en = I, 2, ... a - I. 

Derhalve is 
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Nu is 

n sm- - sm n + 1 - + sm n-• :rt • ( ):lf; • :11; 

~ . n a a a 
k sm k; = -----------,----

k=t 2( 1 cos ;) 

en voor n a - 1 dus 

Men vindt zoo: 

a-1 

2 . k:lf; :11; sm - = cotg-. 
a 2a 

1 

M 
1 

{
2
a cotg !!... - 2

b cotg !!...}. 
a2 - b2 n 2a n 2b 

159 

Wanneer, ten slotte, ~ irrationaal is, kan men ~ in een 
p p 

kettingbreuk ontwikkelen. Zij ;n een naderende breuk; dan 
n 

. A an . I I 1 IS - = -b + e waarm e < b2 • 
P n n 

Men heeft nu: 

I . A I j . an I I . an an . I sm -nx - sm -nx = sm -nx . cose:lf;X + cos -:lf;X. Stn8:lf;X -
p ~ ~ ~ 

-I sin abnnx I < j sin an:lf;X j {j COS8:11;X I - 1} + 
n bn 

+ j cos :nnx I ·I sinenx I <I sin8:lf;X I <I e I nx. 
n 

en eveneens: 

I . an I I . A I I • An .il • I sm -b nx - sm-nx = sm - :l1;X COS8:11;X - cos- nx . sm 8:l1;X -
n p P p 

-I sin ~nx I< I sin ~:lf;X I {j cos8:lf;X 1- I}+ I cos~ :l1;X I· I sin8:lf;X I < lei :lf;X. 
p p p 

Derhalve is de absolute waarde van 

I sin ~ :l1;X 1- sin I an :rtX I < le I :lf;X. 
p bn 
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Hieruit volgt, daar I sin :n-x I ::::::: I, 

1 J"" { A a } I 1 Jb" b., isinp,:nx!·lsinnxl-isinb::nxj.lsin:nxl dx <lel:n-.bn xdx 
0 0 

Dus 

I 
bn :i't' = !e :n-.- <-~. 
2 2bn 

I fb" A 1 fb" a Lim - I sin :n-x I· I sin :n-x I dx = Lim I sin b"" nx j . I sin :n-x I dx 
lit>-+ oo b n f-t b,._,. oo b n n 

0 an-+ oo 0 

I {2a n 2b n} 4 = Lim ~·-- cotg - -- cotg- = -. 
a-,. oo a2 - b2 :n 2a n 2b :n-2 

b~oo 

Vraagstuk LIX. 

Gevraagd wordt met behulp van de formule van JENSEN 

(cf. C. L. jENSEN- Sur un nouvel et important theoreme 
de la theorie des fonctions, Acta Mathematica t. 22) te 
bewijzen, dat er geheele functies te construeeren zijn, die 
sneller groeien dan iedere vooraf gegevene monotoon stij-
geude functie. (Dr. A. ]. ]. Dubbeld.) 

Oplossing. 

Onderstelling: tp(r) is voor 0 < r < oo monotoon-stijgend. 
Bewering: Er is een geheele functie f(x) met M(r) > "P(r). 
Bewijs: Is f(z) geheel met /(0) = I, dan geldt volgens de 

formule van jENSEN: 

- log I f(ref1i) I d(} = - dr, · I J21f Jr v{r) 
2n r 

0 0 

waarin v(r) het aantal nulpunten van f{z) binnen den cirkel 
I z I r voorstelt. 

Zij nu M(r) Max I f(z) 1, dan volgt hieruit: 
lzl r 

Jr v(rr) dr. log M(r} 

0 



OPGAVEN. N°. 59 EN 60. 161 

Zijn c11 c2 , ••• de cirkels om 0 met stralen 1, 2, ... 
Op c1 nemen we k1 punten, waarbij k1 log f >log VJ (3). 
Op c2 nemen we k2 punten, waarbij k2 log t >log VJ (4). 

enz. 
De geheele functie f(z), met f(O) = 1 en de aangegeven 

punten tot nulpunten, voldoet nu aan M(r) > w(r), immers: 
is n < r :S: n + I {n geheel, positief) dan is wegens het 
bovenstaande: 

fn v(r) r 52 fn log M (r) r dr = + + .. · + = 

0 

>log w{3) 

0 1 n=l 

n 
k1 log f + k~.Iog t + ... + k,._1 log 

n 

log VJ{n I) > log VJ{n + I) log tp{r). 

Voor r > 1 is dus M(r) > w(r). 
De geheele functie f(z) + C, waarin C een constante is, 

voldoet voor I C I groot genoeg dan overal aan M(r) > tp(r). 
Q.E.D. 

Opmerking. Een ander bewijs van deze stelling vindt men 
in het proefschrift van Dr. A. J. J. DuBBELD. Geheele functies 
(Utrecht, I932). 

Vraagstuk LX. 

Bewijs voor de reeks van FIBONACCI, t1 = I; t2 = 1; 

t,. = tn-1 + tn-2: 
a. tpm is, voor een oneven priemgetal p, dan en slechts 

dan deelbaar door p, wanneer 

of tm of (tm-l + tm+1) 2 + (- 1)m+l. 4 

deelbaar is door p. 
b. voor n = 5k of n I2 . m waarin m slechts factoren 

2, 3 en 5 bevat, is tn deelbaar door zijn rangnummer. 

(Dr. L. de J ong.) 
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Oplossing. 

a. Men heeft, als a. en {J de wortels zijn van x2 - x- 1 = 0, 
a.m pm 

tm= . 
a.-{J 

Bedenkt men, data.. {J =- 1, dan vindt men 

a.m(a.m-1_[Jm-1+a.m+l_ pm+1) a.2m(a.-{J) _ (-1)m+l(a.-{J) 

en hieruit 

a.2m - a.m(t + t ) + (- 1)m+1 - m-1 m+1 
en 

a.!k+2)m- a.1k+1lm(t + t ) + (- 1)m+1a.km - m-1 m+l · 
Eveneens: 

(J!k+2)m = [Jik+llm (tm_1 + tm+l) 

en dus de recursie-formule: 

t(k+2l m = t(k+l) m{tm-1 + tm+l) 

( _ 1) m+l(Jkm 

Wanneer men nu tmx t2mx2 + ... als wederkeerige reeks 
opvat met betrekking t!k+2>m = Atu:+tlm + (- 1)m+1tkm• 
waarin A= tm_1 tm+v dan vindt men op de bekende wijze: 

yk-Ok .. 
tkm = tm als y en ~ de wortels ZIJn van: 

'Y ~ 

x2 - Ax-(- l)m+1 0. 

Werkt men dit uit, dan komt er ten slotte: 

tkm = ;k":_l {klAk-1 + ksAk-3(A2 {- 1)m+14) + ... } (1} 

Voor k = p, een oneven priemgetal, is het tweede lid deel
baar door p, als dit met tm het geval is, of als de vorm tusschen 
{ } het is. De binomiaal-coefficienten zijn aile deelbaar door 

p-1 

p; de laatste term: {A2 + (- I)m+14f2 is slechts deelbaar 
door p, als (tm-l + tm+1)2 + (- I) m+I4 het is. 

b. Door prof. KLUYVER is in Opgave No. I53 van deel XV 
bewezen: 

tr~t bevat juist k factoren 5 en is dus deelbaar door zijn 
rangnummer. Men kan dit laatste ook met behulp van (I) 
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aantoonen. Immers: 

Nu zijn de resten modulo 5 van de termen periodiek met 
periode 20. Is nu tm deelbaar door 5, dan zijn de resten van 
tm-l en tm+l dus bij even m gelijk aan die van t9 en t11 of van 
t19 en t21, d.w.z. aan - 1 en - I of aan + 1 en + I, zoodat 
danA2-4=(-2)2-4=0of =22-4=0 (mod.5) is. 

Bij oneven m zijn de resten van tm-l en tm+l gelijk aan die 
van t4 en t6 of van t14 en t16 d.w.z. = - 2 en 2 of = 2 
en+ 2, zoodat nu A2 + 4 = (- 4)2 + 4 = 0 of= 42 4=0 
(mod. 5) is. 

Daar de laatste term van den vorm tusschen { } dus in 
beide gevallen door 5 deelbaar is, bevat tr.m minstens een factor 
5 meer dan tm en daar t6 deelbaar is door 5, is derhalve 
tsk deelbaar door 5k d.i. door zijn rangnummer. 

Uit t2m tm(tm-I + tm+l) volgt verder: 
Is tm even, dan zijn tm_1 en tm+l beide oneven en t2m bevat 

dus minstens een fador 2 meer dan tm. Daar t12 = 144 deel
baar is door zijn rangnummer, is dit dus eveneens het geval 
met t1um· tu.l!m bevat verder minstens m + 2 factoren 2. 

t 
Uit tam= 

2
; {3A2 + Af~ + (- l)m+14} volgt: 

Is tm deelbaar door 3, dan is tm_1 en -1 en -1 of I 
en I (mod. 3). Daar aileen termen, waarin m een viervoud 
is, door 3 deelbaar zijn, is dus m even en A2 - 4 = 4 4 = 0 
{mod. 3). tam bevat dus minstens een factor 3 meer dan tm. 
Daar verder t12 deelbaar is door 12, is t12.an eveneens deelbaar 
door zijn rangnummer. t12•3n bevat minstens n + 1 factoren 3. 

Daar eindelijk tr.m minstens een factor 5 meer bevat dan 
tm, is tr.m deelbaar door 5m als tm deelbaar is door m, d.w.z. 
t12.5z is deelbaar door I2.5l. 

Ten slotte is t12.2n.sn.sl deelbaar door t1um en bevat dus 
minstens m + 2 factoren 2, door t12•3n en bevat dus minstens 
n + 1 factoren 3 en bovendien door t5t en bevat dus l fac
toren 5. De term is dus deelbaar door zijn rangnummer. 



164 

Zij tp(x) 

met even 
t2 = 1; t4 
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Vraagstuk LXI. 

00 

I xt2n, waarin de exponenten de termen 
n=l 

rangnummer zijn uit de reeks van Fibonacci: 
3; t6 8 enz. 

Bewijs: Lim __ IP_(x_) __ - ---1--
log (1 - x) I + y5 

~· 2log--
2

-

(Dr. L. de ]ong.) 

Opgelost door Dr. L. DE JoNG en E. TROST. 

Oplossing van E. TROST. 

Men heeft 

waar x1 en x2 de wortels zijn van 

x2 x- 1 = 0. 

t2n is een geheel getal m. Geeft men aan m een willekeurige 
waarde, dan zal men in het algemeen daarbij geen geheele 
waarde van n vinden. Men vindt 

log {!mv5 + !V5m2 + 4} 
2log x1 . 

n'(m) 

Indien [n1het aantal in n' begrepen geheelen beduidt en 

00 

1p(x) = 1": [n'(m)] xm 
m=t2 

gesteld wordt, dan is blijkbaar 

00 

'f'(X) = 1-: xt2,. = (1 - X)'IJI(X). 
n=l 

De reeks 
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1 
1 +-

2 

1 

3 

1 ... +-, 
m 
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convergeert voor x < 1 en is voor x = 1 divergent. Men kan 
dus gebruik maken van een bekende stelling van CESARO 

en vindt 

1
. tp(x) 

1
. tp(x) 

1
. [n'(m)] 

1m =Im 1m . 
x-+1- log (1 - x) a:-+1 X (x) m-7cc am 

Past men nu de betrekkingen 

en 

1 cc 1 
[y] = y + :n: L k sin 2:n:ky - ! 

k=l 

I I 
2+3 

toe, dan verkrijgt men door een eenvoudige herleiding 

lim [n'(m)] _ 1 
1
. log m 

-----. 1m ~~----~--~~~~ 
2log x1 m-7cc logm + C + m--700 am 

waarbij 
lim e(m) = lim e'(m) = 0. 

De gevraagde limiet heeft dus de waarde 

I I 

1 
2log 

Vraa~stuk LXII. 

w.t.b.w. 

Is p een complex priemgetal in het lichaam der getallen 
van Gauss, niet reeel, zuiver imaginair of geassocieerd 
met I+ i, en q een reeel priemgetal van den vorm 4n-1, 
dat dus priem blijft in het lichaam van Gauss, en heeft het 
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symbool ( :) G de waarde + 1 of I, naargelang p al of niet 

kwadraatrest van q is, dan geldt de reciprociteitswet: 

(Dr. L. de ]ong.) 

Opgelost door Dr. A. HEYTING, Dr. L. DEJoNG en E. TROST. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Voor p =a+ bi, is a2 + b2 priem = 4n + 1, terwijl 
q = priem = 4n' - 1. Men bewijst gemakkelijk de volgende 
stellingen: 

I. Een congruentie in het getallenlichaam van GAuss 
met priemmodulus heeft niet meer wortels dan haar graad 
bedraagt. Het bewijs verloopt geheel als het overeenkomstige 
in de theorie der gewone rationale congruenties. 

2. Is c + di niet deelbaar door p a bi, dan is 
(c di)a2+b2

- 1 = 1 (mod. p). Immers voor a2 + b2 = P1 

geldt: (c + di)P1 = c + di (mod. p1) dus {mod. p). Aan de 
congruentie .x«2+02- 1 = I (mod. a + bi) voldoen dus alle 
door p ondeelbare getallen. Zij heeft hoogstens p1 - I wortels, 
maar die heeft ze ook, n.l. de getallen 1, 2, ... p1 1, die 
voldoen aan xPc1 _ 1 mod. p1 , dus mod. p. 

3. Is c di niet deelbaar door q 4n 1, dan is 
(c + di)qLI = 1 (mod. q). Immers (c di)q c- di en dus 
(c di)qs c + di (mod. q). 

De congruentie xq2
- 1 = 1 mod. q heeft inderdaad q2 - 1 

wortels, n.L de getallen c + di, waarin c en d de waarden 
0, I, ... , q 1 met uitzondering van c 0, d 0, door
loopen. 

4. Is ex kwadratarest van pen dus ex- u2, mod. p, dan 

is ex 2 = ua2+bLI =I, (mod. p). De resten voldoen dus 

aan x 2 = I, de niet-resten aan x 2 -I. Er 
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. . a2 b1 - 1 
ZIJn Jmst 

2 
resten, n.l. de kwadraatresten van 

a2 + b2 , die blijkbaar ook resten van a+ bi zijn. De resten 
van p zijn dus congruent met de gewone kwadraatresten van 

a 2 + b'l. en oc is rest of niet-rest, naar gelang a 2 = 1 
of =- 1, (mod. p). 

5. Is oc kwadraatrest in het lichaam van GAuss van q, 
qll-1 

dan heeft men weer oc 2 = 1 (mod. q). Er zijn wederom . 
q2 - 1 resten, n.L de getallen (c + di)2 waarin c + di het 
volledig restsysteem in het lichaam van GAuss, mod. q, door
loopt en waarbij telkens (c di)2 en {q - (c + di) }2 onder
ling congruent zijn. Dus oc is rest of niet-rest, naar gelang 

oc = 1 of = - 1 is. 

Men heeft nu volgens 5: ( k) + 1 of 1, naar gelang 
q2-1 q G 

p 2 = + 1 of - 1 (mod. q) is. 
Nu is (a + bi)ll =a- bi (mod. q) en dus (a+bi)11+1 a 2+b2 

qe-1 q-1 

(mod. q), waaruit (a bi}i . (a2 b2}2 (mod. q) en daar 
a11 + b2 reeel is, is dus a + bi rest of niet-rest, wanneer 
a2 + b2 al of niet gewone kwadraatrest van q is, zoodat: 

De kwadraatresten van p in het lichaam van GAuss zijn 
verder volgens 4: congruent van de gewone resten van a2+b2 

d.w.z.: 

Derhalve: 

daar a2 + b2 van den vorm 4:n + 1 is. 

------ -------------



168 WISKUNDIGE 

Oplossing van Dr. A. HEYTING. 

In deel XV heb ik op blz. 414 onder 5 bewezen, dat 

(;) G = (~p)· Verder volgt nit (:) G = I, dus p s2 

(mod. q), dat Np = (Ns)2 (mod. q), dus (N:) I. Wij zullen 

bewijzen, dat omgekeerd uit (N:) =I volgt ( ~) G = I, 
zo odat steeds (N:) ( ~ ) G. 

Zij p a+ bi; Np a2 b2 ; a2 b2 x2{q), dus 
x2- a2 = b2(q). 

2(x +a) en 2(x -a) zijn dus beide of geen van beide 
kwadraatrest mod. q; daar - I geen kwadraatrest is, kan 
men het teeken van x zoo kiezen, dat beide kwadraatresten 
zijn. Dan zijn 

2c2 = x + a(q) en 2d2 = x - a(q) 

oplosbaar naar c en d. 

2(c2 + d2
) = 2x(q), dus c2 + d2 x(q). 

2(c2 - d2) = 2a(q), dus c2 - d2 a(q). 
(c2 d2)2 = x2(q). 
(c2 d2)2 = a2(q). 

Door aftrekking: 4c2d2 x2 - a2(q). 
4c2d2 = b2(q). 
2cd = ± b(q). 

Men kan het teeken van d zoo kiezen, dat 2cd = b(q). Dan is 

(c + di) 2 = c2 - d2 2cdi = a bi, 

dus ( ~) G = l. 

( ~t (!t = (N:) (~p) = (- I(~lxq;2 =I, 

daar Np = I (mod. 4). 
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Vraagstuk LXIII. 

Gegeven is een cylinderoppervlak C en een rechte a, die 
evenwijdig loopt met de beschrijvenden van C. Bepaal een 
op C gelegen kromme k, die de eigenschap heeft, dat voor 
elk harer punten P het osculatievlak van k in P de loodlijn 
bevat, die uit P op a kan worden neergelaten. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. 0. BOTTEMA, J. B. D. 
DERKSEN, G. H. A. GROSHEIDE, TH. C. L. KoK, M. A. TAAL, 
Dr. G. ScHAAKE en TROST. 

Oplossing van H. B. BONE. 

Neemt men de Z-as van een rechthoekig coordinatenstelsel 
langs a, dan kan men, met behulp van een willekeurigen 
parameter t, het oppervlak C gegeven denken door de ver
gelijkingen 

y 
f(t) } z willekeurig 
g(t) , 

en de kromme k aangegeven door ( 1} samen met 

z = h(t}, 

waar dan de functie h moet worden bepaald. 

(I) 

Opdat het osculatievlak van k in P(x, y, z) de richting 
(x, y, 0} der loodlijn uit Pop a bevatte, is noodig en voldoende 

X y 0 
I' g' h' = 0, 
I" g" h" 

als accentueering aangeeft differentiatie naar t. 
h moet dus voldoen aan h"{fg'- f'g} = h'{fg"- f"g) dus 

h' C1(fg'- f'g), waar C1 een willekeurige constante aan
duidt. De kromme k is dus bepaald door de van 2 constanten 
C1, C2 afhankelijke vergelijkingen (t0 is een vaste parameter
waarde) 
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X= f(t ) 
y = g(t) 

z = C1 r (fg' -f'g)dt +C2 

to 

(2) 

Noemt men den oorsprong van het co6rdinatensysteem 0, 
de orthogonale projectie van Pop het XOY-vlak P', dan staat 
in de derde vergelijking (2), dat z op een additieve constante 
na evenredig is met het door 0 P' van een willekeurigen be
ginstand uit doorloopen perk. 

Opmerking: Is C een omwentelingscylinder, dan is, voor 
a langs de as van C, de kromme k (natuurlijk) elke schroeflijn 
op C; voor a van de as verschillend geeft k bij ontwikkeling 
van C op een vlak een affien getransformeerde eener sinusoi:de. 

Opmerking van Dr. 0. BoTTEMA. Door de redactie van het 
vraagstuk eenigszins te wijzigen, ziet men in, dat het in de 
affiene differentiaalmeetkunde thuisbehoort. Krommen van 
de gedaante (2) zijn onderzocht door SALKOWSKI (Leipzig 
Berichte 70, 1918 biz. 160) en door BLASCHKE (Vorlesungen 
iiber Differentialgeometrie II, 1923, biz. 83). Zij hebben o.a. 
de eigenschap dat de raaklijnen tot een lineair complex 
behooren. 

Vraagstuk LXIV. 

In een vlak IX zijn de reeele punten P, Qv Q2, Q3 en Q4 

gegeven, z66danig, dat er geen drie op een rechte liggen. 
Onder de kubische krommen, die in P een dubbelpunt hebben 
en door Q1,. ••. , Q4 gaan, zijn er drie, waarvan een rechte 
l van IX buigraaklijn is. Voor welke reeele rechten l zijn 
deze drie krommen reeel? (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, TH. C. L. KoK en Dr. G. 
ScHAAKE. 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Uit het feit, dat een k3 van het stelsel in P een dubbelpunt 
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heeft en door Q1 ••• Q4 gaat volgen 7 lineaire betrekkingen 
tusschen de coefficienten van de verg. van k3• 

Gaan door 2 punten A en B van oc 2 k3's van het stelsel, 
dan snijden deze elkaar in 10 punten nl. 4 in P en verder 
in A, B, Q1 ••• Q4 en moeten dus geheel samenvallen of 
ontaarden. Bij willekeurige ligging van A en B is dit laatste 
niet mogelijk, zoodat dan door A en B maar een k3 van het 
stelsel gaat. Hieruit volgt, dat het stelsel een net is. De exem
plaren hiervan snijden op een rechte l van oc een involutie 
van den 3den graad en van den 2en rang is"· in. Deze involutie 
heeft 3 drievoudige punten Av A2 en A8, die de k3's opleveren 
met l als buigraaklijn. Verder een neutraal puntenpaar 51, 

52, dat met elk willekeurig punt van l tot een drietal van i/· 
wordt aangevuld. De kegelsnede k door P, Q1 •.• Q4 vormt 
met elke willekeurige rechte door P een exemplaar van het 
net. 51 en 52 zijn nu de snijpunten van l met k. 

Nu zijn A1, A2, A3 dan en alleen dan reeel, als 51 en 52 

imaginair zijn. De bijbehoorende k3's zijn dan ook reeel. De 
gezochte rechten zijn dus de reeele rechten, die de kegelsnede 
door P, Q1 ••• Q4 in imaginaire punten snijden. 

Vra&gstuk LXV. 

De middelpunten der in- en aangeschreven bollen van een 
reeel viervlak vormen een achttal van geassocieerde punten. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, H. H. BUZEMAN, J. B. D. 
DERKSEN, TH. C. L. KoK, Dr. G. 5cHAAKE en M. A. TAAL. 

Oplossing van H. B. BONE. 

Noemt men de hoekpunten van het viervlak resp. A, B, 
C, D, dan liggen aile in de opgave genoemde centra op het 
tweedegraadsoppervlak 0 AB• dat ontaard is in de beide 
(binnen- en buiten-) bisectrixvlakken van het viervlak door 
AB. Evenzeer liggen de acht centra op het overeenkomstig 
gedefinieerde oppervlak OBc en ook op OcA· 
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De genoemde drie quadrieken hebben slechts een eindig 
aantal punten gemeen, daar OAB en OBc elkaar snijden in 
vier rechten door B, terwijl OcA geen dezer rechten kan be
vatten, daar het niet door B gaat. 

De drie quadrieken hebben dus niet meer dan acht punten 
gemeen: de acht centra van de in- en aanbollen, en deze 
zijn dus inderdaad geassocieerd. 

Vraagstuk LXVI. 

Van een in een n-dimensionale ruimte gelegen simplex 
zijn de hoekpunten Av .... , An+l; de inhouden der 
simplices in de begrenzende (n- 1)-dimensionale ruimten 
zijn resp. oc11 •••• , ocn+l· Bewijs, dat het vier kant van den 
afstand van de middelpunten der om- en ingeschreven 
hyperspheren gelijk is aan: 

!: rL& ock A.;_Ak 2 

R2- i,k (k > i), 
(!: oci)2 

i 

als R den straal van de omgeschreven hyperspheer voorstelt. 
(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE ,J. B. D. DERKSEN en Dr. G. 
SCHAAKE. 

Oplossing van Dr. G. ScHAAKE. 

De Cartesiaansche coordinaten van As, duiden we aan door: 
ail• ai2, ••• , ain· Verder denken we ons het punt P (xv x2, ••• xn). 
De barycentrische coordinaten van den oorsprong 0 t.o.v. 
het gegeven simplex noemen we ro1, ro2, ••• , mn+1· Deze 
laatste getallen voldoen aan de n betrekkingen: 

Nu geldt: 
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~ wi P At2 = .'2::: w~, .'2::: (xk aik)
2 = 

i k 

= .'2::: wi ~ Xk
2 - 2 ~ xk .'2::: wi a,k + .'2::: wi .'2::: aik2 = 

i k k i i k 

OP2 .'2::: wi + .'2::: wi 0Ai2 1). 
i i 

Nemen we 0 in het middelpunt I van de ingeschreven 
hyperspheer, dan zijn w1 , ..• , wn+l evenredig met av ... , 
<X.n+t en vinden we dus: 

.'2::: oci P At2 I P2 .'2::: oci + .'2::: ociiAl 
i i i 

of, als we de van P onafhankelijke uitdrukking .I:~IAi A 
stellen: 

IP2 .'2::: oci = .'2::: a1 PAi2 - A. (1) 
i i 

Wanneer we P in het middelpunt van de omgeschreven 
hyperspheer nemen, volgt: 

102 ~ oct R2 .'2::: oci - A.. (2) 
i i 

Nemen we daarentegen Pin Ak, dan volgt uit (1): 

IAk2 ~ ~ = ~ oc1 AtAk2 - l. 
i i 

Dus is 

Hieruit volgt: 
.'2::: cxicxk AtAk 2 

l = ~::I..·';;;..k --;;:::;-----
.I:oct. 

(k > i) . 

Substitueeren wedeze uitkomst voor A. in (2), dan vinden we: 

.I:~cxk~Al· 
012=R2 -i,k (k>i). 

(~ OC(,r 
$ 

1) De hieruit volgende uitbreiding van het Theorema van Stewart is 
gegeven door Dr. W. VAN LoGHEM in het Nieuw Arthief voor Wiskunde, 
26 reeks, deel X p. 17. 

12 
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Vraagstuk LXVII. 

Wanneer voor een vlakke niet-ontaarde vierdegraads
kromme k4 met drie dubbelpunten twee dezer dubbelpunten 
osculatieknoopen zijn, dan is ook het derde dubbelpunt een 
osculatieknoop. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, TH. C. L. KoK, Dr. G. ScHAAKE 
en M. A. TAAL. 

De heer BoNE en de steller van het vraagstuk maken de 
opmerking, dat de naam osculatieknoop voor de in het vraag
stuk bedoelde dubbelpunten, waar elk der daardoorgaande 
takken een buigpunt heeft, minder juist is. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

Kiest men de dubbelpunten A, B, C van k4 als singuliere 
punten eener involutorische quadratische Cremona-corres
pondentie W van het vlak, dan correspondeert door W met 
k4 een kegelsnede K2• Naar men weet, gaat een tak, die in 
(bijv.) A een buigpunt heeft, over in een gewonen tak met 
centrum op BC, wiens raaklijn door A gaat, en omgekeerd. 
Heeft k4 in A een dubbelpunt, dat buigpunt is op elk der 
takken, dan gaan de raaklijnen van K2 in beide snijpunten 
met BC dus door A, m.a.w. BC is de poollijn van A t.o.v. K2 

of wel: de puntenparen (A, B) en (A, C) zijn elk harmonisch 
toegevoegd t.o.v. K2. 

Is nu ook B een dubbelpunt van k4 met de aangegeven 
bijzonderheid, dan volgt evenzoo, dat (B, C) een paar har
monisch toegevoegde punten bij K2 is. 

Uit het voorgaande volgt, dat A en B beide harmonisch 
toegevoegd zijn aan C t.o.v. K2, m.a.w. dat AB de poollijn 
van C is t.o.v. K2 of wei: dat de raaklijnen aan K2 in haar 
snijpunten met AB door C gaan. En hieruit volgt, dat ook 
het dubbelpunt C van k4 buigpunt is op de beide erdoor 
gaande takken. 
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Vr~stuk LXVIII. 

Als de loodlijnen, die nit 2n der hoekpunten van een 
vlakken 2n + 1-hoek op de overstaande zijden kunnen 
worden neergelaten, door een punt gaan, gaat de loodlijn, 
die uit het (2n + l)e hoekpunt op de overstaande zijde kan 
worden neergelaten, door ditzelfde punt. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, J. DEKNATEL, J. B. D. DERK
SEN, Dr. L. DE joNG, Dr. G. ScHAAKE, H. K. ScHIPPERS, 
Dr. L. SWEERTS, E. TROST en Dr. S.C. VANVEEN. 

Oplossing van J. DEKNATEL. 

De figuur is de orthogonale projectie van een pyramide 
(T, A1, A2, •.. A2n_1). Hiervan kruisen 2n ribben elkaar 
loodrecht. Er moet nog aangetoond, dat b.v. TA1 loodrecht 
is op An+tAn+z· We kiezen de hoogte van de pyramide z66, dat 

TAn+z ..l vlak TA1A2 dan is 
TA2 vlak TAn+2An+a 
TAn+S ..l vlak TAzA3 

TAn+t ..l vlak TA2n+1A1 • 

Uit de eerste en laatste regel volgt het gevraagde. 

Oplossing van H. K. ScHIPPERS. 

Ten aanzien van een Cartesisch assenstelsel, dat het con
currentiepunt der bedoelde loodlijnen pi (i = 1, 2, ... 2n) tot 
oorsprong heeft, mogen de coordinaten der hoekpunten achter
eenvolgens zijn: (x11 y1), (x2, Y2) ••• (x2n+l> Yzn+t)· 

Tegenover (x1, y1) ligt de zijde, die (xn+v Yn+t) met (xn+ll> 
Yn+z) verbindt, en die dus tot richtingscoefficient heeft: 

Yn+2- Yn+l 

Xn+2- Xn+l 
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Als vergelijking van de betrokken loodlijn p1 vindt men dus: 

Xn+2 - Xn+l ( ) y- Yt - x- xl. 
Yn+2- Yn+l 

Omdat p1 door den oorsprong gaat, bestaat derhalve de 
betrekking: 

(xn+2- x,.+l)xl + (Yn+ll- Yn+I)Yt 0 
Evenzoo: (xn+a x,.+2)x2 + (Yn+a Yn+a)Y2 = 0 

(Xan+I- X2,.)x,. + (Yan+l - Y2,.)y,. = 0 
(xl - Xan+I)x,.+l + (Yt - Y2n+I)Yn+I = 0 
(xa X1)x,.+2 + (Ya Yt)Yn+ll = 0 

in totaal: 2n ho
mogene betrek
kingen tusschen 
de coordinaten 
der 2n+1 hoek
punten. 

(x2n+1 · x,. - X2n+l · Xn+l + Yan+l · Yn - Ylln+l · Yn+l = 0 

(De overige termen vallen weg; de termen van een bepaal
den regel tegen termen van regels, waarvan het rangnummer 
n en n 1 hooger is.) 

Hiervoor is te schrijven: 

Daar nu de vergelijking van P2n+l• dus van de resteerende 
loodlijn, luidt: 

y 

blijkt (oc) te beteekenen, dat ook p2,.+1 door 0 gaat. 

Vra~stuk LXIX. 

Bepaal de limiet T van de isogonale transformatie voor 
een driehoek ABC, als de drie hoekpunten van dezen drie
hoek langs een cirkel c tot eenzelfde punt 0 van c naderen. 

(Dr. G. Schaake.) 
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Opgelost door H. B. BoNE, Dr. 0. BoTTEMA, J. B. D. 
DERKSEN, TH. C. L. KoK, Dr. G. ScHAAKE, M. A. TAAL en 
Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. 0. BoTTEMA. 

De isogonale transformatie t.o.v. een driehoek ABC is een 
metrisch voorbeeld van die, waarbij aan een punt P wordt 
toegevoegd het snijpunt van de poollijnen van P t.o.v. de 
kegelsneden van een bundel. Deze bundel is in dit geval die 
met als basispunten de middelpunten van de in- en aange
schreven cirkels van driehoek ABC. 

Wij nemen het punt 0 tot oorsprong van het assenstelsel, 
de raaklijn in 0 aan c als X-as, zoodat c de vergelijking 

x2 + y2 - 2Ry = 0 

verkrijgt. Wanneer A, B en C tot 0 naderen, dan naderen 
drie der middelpunten tot 0, het vierde tot het punt P= (0, 4R) 
zooals uit een beschouwing der stralen van de in- en aange
schreven cirkels blijkt. (Vgl. vraagstuk 14). De bedoelde 
bundel nadert dus tot een bundel van kegelsneden, die door 
P gaan en elkaar in 0 osculeeren. Voor twee exemplaren van 
de bundel kan men kiezen 

xy = 0 en a11x2 + y2 - 4Ry 0, 

waarin ~1 nog onbepaald is. 
De quadratische birationale verwantschap ten aanzien van 

deze bundel is 

x' : y' : z' = 2Rxy : 2Ry2 : (- a11x2 + y2 2Ryz}. 

Daar echter bij elke isogonale transformatie de oneigenlijke 
rechte en de omgeschreven cirkel van !::,. ABC aan elkaar zijn 
toegevoegd, vindt men a11 = - 1, zoodat de limiet T der 
transformatie als volgt luidt: 

x' : y' : z' 2Rxy : 2Ry2 : (x2 + y2 - 2Ryz). 

Het punt 0 is singulier punt der transformatie, het corres
pondeert met aile punten der X-as. De rechten van het vlak 
correspondeeren met de kegelsneden, die in 0 aan c osculeeren. 
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Vra.Bgstuk LXX. 

Men beschouwt de meetkundige plaats e van de raak
punten der raaklijnen, die men uit een regulier punt P van 
een analytisch oppervlak D aan D kan trekken en de door
suede o van D met zijn raakvlak in P. De beide door P 
gaande takken e1 en (!2 van e raken in P resp. aan de beide 
door P gaande takken o1 en o2 van o. Bewijs, dat de kromming 
van l!i in P gelijk is aan tweemaal de kromming van oi in P. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BONE en Dr. G. ScHAAKE. 

Oplossing van H. B. BONE. 

Neemt men P als oorsprong van een rechthoekig coordi
natenstelsel, het raakvlak :rr; in P aan D als vlak z = 0 en de 
X-as langs de raaklijn aan o, dus langs een hoofdraaklijn aan 
!J in P, dan kan in een omgeving van P het oppervlak D 
worden voorgesteld door de vergelijking 

z = 2bxy cy2 + dx3 + 3ex2y + 3fxy2 gy3 + etc.; (I) 

,etc." beteekent bier en voortaan een som van term en van 
hoogere orde dan de geschrevene. 

De vergelijking der doorsnede van D met :rr; volgt uit (I) 
door z 0 te stellen, zoodat de tak o1 wordt voorgesteld door 

z = 0 en y = 

dus de kromming van o1 in P 

d 2 

2b X 

d 

b 

etc. 

(2) 

De meetkundige plaats y der punten Q van D, wier raak
vlak door P gaat, wordt voorgesteld door de vergelijkigen 
(l) en 

z 2(2bxy + cy2) + 3(dx3 + 3ex2y + 3fxy2 + gy3) +etc. (3) 

Uit (I) en (3) volgt voor de punten Q 

z = (dx3 3ex2y 3fxy2 gy3) etc., 
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zoodat 11: het osculatieclak in P aan elk der takken e1, es is. 
De kromming van ih in P is dus gelijk aan die (in P) van de 
orthogonale projectie van l!l op 11:. Deze projectie van e1 en 
e2 samen wordt, blijkens (I) en (3) voorgesteld door 

2bxy + cy2 + 2(dx3 + 3ex2y + 3fxy2 + gy3 ) etc. = 0, 

dus de projectie van !h op 11: door 

d 
y =- -xll, 

b 

waaruit blijkt, dat e1 aan o1 raakt, en dat de kromming 

van l!l in P 
2d 

b 

Uit (2) en (4) volgt het te bewijzen theorema. 

Vraagstuk LXXI. 
Indien 

In{m) = J1 

sinn (~m + l)nx dx (m geheel en > 0) 
smnnx 

0 

gesteld wordt, dan is voor n = l, 2, 3. 

2m 

1: ln,(k) {I2{m)}n. 
k=O 

(4) 

Men vraagt dit te bewijzen. (E. Trost.) 

Opgelost door J. B. D. DERKSEN, A. J. VAN DER Loo 
en E. TROST. 

Oplossing van A. J. VAN DER Loo. 

T e bewijzen: 

: rsinn p + sintt 3tp 

0 

sinn5p + ... 
sinn tp 

{ 
1 Jnsin2(2m + l)tp }n = - dp voor n 
11: sin2 p ' 

0 

1, 2, 3. 
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Bewijs: 

1 Jnsin (2m+ 1)tp 
. dtp. 

:n: sm tp 
0 

1 Jnsin (2m -1)tp 
- . dtp. 
:n: sm tp 

0 

. ·. I1 (m) I1{m 1) - . dtp = 
1 J.n sin{2m+ 1 )<p- sin {2m - 1 )tp 
:n: sm tp 

0 

2f.n = -;; cos 2m<p dtp = 0. 

0 

Dus is: 

I1 (m) I1 (m 1) 11 (m 2) = ... = 10 = 

~J.ns~n tp d<p = ~. :n; = 1. 
:n: sm <p n 

0 

Verder is: 

1 rsin2(2m + 1}tp 1 J.n . ) (cos tp) - . dtp= -- sm2(2m +I tpd -.- = 
:n: sm2 tp :n: sm tp 

0 0 

-- sm2 (2m + 1)tp. -.- + 
I . costp]n 
:n: sm tp 

0 

-.-. 2 sin(2m + 1)tp cos (2m+ l)tpdtp 
2m + Ifn cos tp 

:n: sm tp 
0 

2m+ 1Jnsin (4m + 2)p. cos p d 
. p 

:n: sm p 
0 

=2m+ 1J.nsin (4m + 3)p .+sin (4m + I)p dp = 
2:n; Sill p 

0 

2m 
-

2 
I 2m+ I 

{11 (2m + 1) + 11 (2m)}= (1+1) =2m+ I. 
2 
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Voor n = 1 heeft men: 

1 J:n:sin q; +sin 3q; + ... +sin (4m + 1)q; 
- . ~= 
n s1n q; 

0 

en: 

1 J:n; sin2 (2m + 1 )q; 
- • 

2 
dq; = I 2 (m) =2m+ I. 

n sm q; 
0 

Voor n = 1 is hiermede dus het bewijs geleverd. 
Voor n = 2 heeft men: 

en: 

1J:n:sin2 q; +sin23q; + ... + sin2 (4m + 1)q; 
- ~= 
n sin2 q; 

0 

= 12(0) + 12 (1) + 12 (2) + ... + I 2(2m) = 

= 1 + 3 + 5 + ... + (4m + 1) = (2m+ 1)2 

{ 
1 J:n: sin2 (2m + 1 )q; }z 

- . dq; = {I (m)}2 = (2m + 1)2. 
n sm2 q; 2 

0 

Thans is dus ook voor n = 2 het bewijs geleverd. 
Rest nog het geval n = 3. 
Uit: 

Ia(k) =~J:n:sin3 (~k + 1)q; dq; 
n sm3 q; 

0 

volgt: 

181 

n{Ia(k) _ Ia(k _ 1)} = J:n:sin
3
(2k +1)q;.- sin

3
(2k- 1)q; dq; = 

sm3 q; 
0 

r(sin 2kq;. cos q;+cos 2kq;. sin q;) 3 - (sin 2kq;. cos q;-cos2kq;. sin q;)s 
= ~= sins q; 

0 

f:n; 6 sin2 2kq; . cos2 q; . cos 2kq; . sin q;+ 2 cos3 2kq; . sins q; d 
- q;-
- sin3 q; -

0 
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fn sin2 2kp . cos2 p . cos 2kp fn 
= 6 . 

2 
dp + 2 cos3 2kp dp = 

sm p 
0 0 

6 r cos 2kp _ cos 6kp 
=- . (1- sin2 p)dp = 

4 sm2 p 
0 

r sin2 3kp sinll kp 6 In 
3 . 2 dp - - (cos 2kp cos 6kp) dp 

sm p 4 
0 0 

3~ (3k k) = 6k~. 
Dus is: 

I3 (k) - I3(k- 1) = 6k. 
Uit: 

1 Jnsin3 
- . dp = 1, 
~ sm3 p 

0 

volgt tenslotte: 

I 3(k) = 6k + 6(k-1)+6+1 3k{k+1) 1 = 3k2 3k + 1· 

Verder is: 
2m 2m 

l)I3 (k) = ~"(3k2 + 3k + 1) 
0 0 

2m 2m 

= 3 ~~~k~~ 3 l;kk + (2m + 1) = 
1 1 

3. i. 2m(2m + 1}(2. 2m+ I)+ 3m(2m I)+(2m+1) 

m(4m+I)(2m+l)+(3m+l)(2m+1) = 

= (4m2 4m + 1)(2m 1) = (2m+ 1)3. 

en: 
{I2(m )}3 (2m + 1 )3. 

De formule blijkt dus ook voor n 3 te gelden. 

Oplossing van E. TROST. 

Stelling 1): l~~,(m) is gelijk aan het aantal N der oplos~ 
singen van x1 x2 + . . . Xn = 0, waarbij I X.,; I m. 

1 ) Deze stelling is een bijzonder geval van een stelling van P6LYA. 

Zie P6LYA-SZEG6, Aufgaben und Lehrsll.tze aus der Analysis I, bl. 4. 
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Bewijs: N is blijkbaar gelijk aan den coefficient a0 van tJ 
in de ontwikkeling van 

Men heeft nu voor z = eil 

. 2m+ 
m Sin---& 

L zv= 2 
. t 

v=-m sm-
2 

verder is 

- zkdt = I J2n {1 
2n 0 

0 
dus volgt 

. 2m+ 1 
smn t 

1 rn 2 
N=ao=2n . t dt 

o smn-
2 

en door t = 2nx te stellen 

N = In(m). 

Hieruit vinden wij onmiddellijk 

11 (m) I, I 2 (m) =2m+ I, 13(m) =3m2 + 3m+ 1. 

wegens 
2n 2n 

~ (2k + I) = (2n + 1)2, ~ (3k2 + 3k + 1 = {2n+I)3 

k=O k=O 

is hiermede alles bewezen. 

Vraagstuk LXXII. 

Gegeven een driehoek ABC en een punt P. Men trekt 
door A een willekeurige rechte s en bepaalt hierop de 
punten B' en C' zoodanig, dat de hoeken BPB' en CPC' recht 
zijn. Bewijs: 
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1°} wanneer s om A draait, zal het snijpunt Q der lijnen 
BB' en CC' een kegelsnede y beschrijven; 

2°) deze kegelsnede zal gaan door P, B en C; 
3°) de kegelsnede zal gaan door de punten K en L, zijnde 

de snijpunten van de rechten PB' en PC' met de zijden b en c; 
4°) de rechten BE. en CL zullen elkaar snijden in het 

punt van Fregier van punt P ten opzichte van y. 

(Dr. ]. H. Tummers.) 

Opgelost door H. B. BoNE, H. H. BuzEMAN, ]. B. D. 
DERKSEN, Dr. A. HEYTING, Dr. L. DEJONG, Dr. J. HOEKSTRA, 
TH. C. L. KoK, A.]. VANDER Loo, Dr. L. SwEERTS, M.A. 
TAAL. 

Oplossing van H. H. BuzEMAN. 

1°. De puntenreeksen B' en C' zijn onderling perspectief, 
omdat de verbindingsstralen van correspondeerende punten 
de stralen s zijn, die alle door A gaan. De puntenreeks B' 
is perspectief met de waaier BB'; de puntenreeks C' met de 
waaier CC'. Deze beide waaiers zijn dus onderling projectief 
en de snijpunten Q hunner overeenkomstige stralen vormen 
een kegelsnede. 

20. B en C liggen op de kegelsneden als centra van de 
beide projectieve waaiers. Op AP als s is P tegelijkertijd 
B' en C' en snijpunt van overeenkomstige stralen van de 
projectieve waaiers BB' en CC', ligt dus op de kegelsnede. 

3°. Op CA als s ligt een punt C', zoodat CA ook CC' is. 
Verder is Keen der punten B'. Het ligt op y als snijpunt van 
CC' ---:- CA en BB' = BK. Evenzoo L. 

4°. K ligt op PB', dus L KPB is recht. Evenzoo LPC. 
Vanuit P ziet men de koorden BK en CL onder een rechte 
hoek. Zij gaan dus beide door het punt van FREGIER van P 
ten opzichte van y. 

Vra~stuk LXXIII. 

Gegeven 4 punten A, B, C, D op een kegelsnede ~. Men 
construeert een kegelsnede {3, die raakt aan de zijden a, b 
en c van /::;. ABC, en die D tot brandpunt heeft. 
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Bewijs, dat {J ook zal raken aan de rechte van Fregier 
van D t. o. v. kegelsnede oc. Hieruit volgt: 

De lijnen van Fregier van D t. o. v. alle kegelsneden door 
A, B, C, D omhullen een kegelsnede, welke raakt aan de 
zijden van !::, ABC en welke D tot brandpunt heeft. 

(Met rechte van Fregier van D t. o. v. een kegelsnede oc 
bedoelen wij de poollijn van het punt van Fregier (behoorende 
bij D) t. o. v. oc. Aan een punt van de kegelsnede is een 
punt van Fregier en een rechte van Fregier toegevoegd.) 

(Dr. J. H. Tummers.) 

Opgelost door H. B. BoNE, J. B. D. DERKSEN, Dr. A. HEY
TING, Dr J. HOEKSTRA, Dr. L. DE JONG, TH. C. L. KoK, A. J. 
VAN DER Loo, Dr. L. SWEERTS, M. A. TAAL. 

Oplossing van M. A. TAAL. 

De kegelsnede fJ is geheel bepaald door de raaklijnen 
a, b, c, i, f als i en f de rechten zijn, die D met de isotrope 
punten van het vlak verbinden. 

De rechten i en f snijden <X buiten D in K en L. KL is de 
rechte van Fregier van D t. o. v. oc. 

Doorloopt <X de bundel kegelsneden met A, B, C, D als 
basispunten, dan doorloopen Ken L projectieve puntreeksen 
op de dragers i en f. KL omhult dus een kegelsnede y rakend 
aan i en f. Is <X ontaard, dan vinden we a, b, c als raaklijnen 
aan y, zoodat y met fJ 5 raaklijnen gemeen heeft en er dus 
mee samenvalt, waaruit de gezochte stelling volgt. 

Vra~stuk LXXIV. 

Indien in de figuur, waarop no. 72 betrekking heeft, R 
op a zoo gelegen is, dat de hoek APR recht is, dan zal AR 
de rechte van Fregier zijn van P ten opzichte van y. 

(Dr. J. H. Tummers.) 

Opgelostdoor H. B. BoNE, J. B. D. DERKSEN, Dr. A. HEY
TING, Dr. J. HOEKSTRA, Dr. L. DEJoNG, TH. C. L. KOK, A. J. 
VAN Loo, Dr. L. SwEERTS en M. A. TAAL. 
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Oplossing van Dr. L. SWEERTS. 

Noemen we Q het snijpunt van BK en CL, dan moeten we 
bewijzen, dat AR de poollijn is van Q. Beschouwen we de 
vierhoek CBLK. K en B alsook C en L zijn hiervan 2 paar 
overstaande hoekpunten. Deze puntenparen worden van P 
uit onder een rechte hoek gezien; dit moet dus ook het geval 
zijn met het derde paar overstaande hoekpunten en daar 

APR = 90° is R het zesde hoekpunt en AR dus de pool
lijn van Q. 

Vraagstuk LXXV. 

Gevraagd te bepalen 

Ii (1 + (-1)k-I) 
k=l km- 1 

voor willekeurige waarden van 

en m 0. 

1 
m =1= - (g geheel positief) 

g 
(Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door Dr. L. DE ]ONG, TH. C. L. KoK, E. TROST 
en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van E. TROST. 

Men heeft 

~ ( 1 D 1 + (2l- l) m- (
1 

2lm
1
- 1) 

~ n I (1 + l- (f+ ~)) ;~11 (1 
; :m.J ··~} 
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Het laatste product is blijkbaar absoluut convergent. Hier
uit volgt door verandering in de volgorde 

Cl> I ( 21 ) 1 1 00 l ( p =IT 1 + m e- 2ml . IT 1 -

l=l l - ( ~ + 2~) J l=l l 

Met behulp van de bekende formule (WHITTAKER-WATSON, 

Modern Analysis, bl. 236) 

vindt men 

Door in 

IX> {( x) ~} ec"'r(z+1) IT 1
- ;-+ k ek = F(z- x +I) 

r(~ 
P= 2 

r 

F(p) F(p !) 

p l 

2 

l 

2m 

te stellen, volgt onmiddellijk 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Zij 

dan is: 
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n ( {-1)2l-l) n ( 
p2n+l = f1 1 2lm 1 f1 1 

l=l l=l 
(21 + I)m-

= Ii 2_(l_m __ 1) Ii {21 + 1 )m = 

l=l 2lm 1 l=t (2l 1)m- 1 
n n 

(2m)n ll (lm- I) ll (2l I) 

- -
n (lm I) 

l=l 

I 

n! ll (km- I) 
k=l!+l (I k~r k=n+l 

Hieruit volgt, mits n. groot genoeg is: 
2n+l 

log P 2n+I = - 2 log (I k~) 
2n+~ I 

2 km 

2n+l f9 

" k,m L k2m2' 
k=n+l k=n+l k=n+l 

waarbij I f9k,m I < 1 is. De laatste vorm is dus absoluut 
2n+l I oo 1 

kleiner dan " --. Daar de reeks " k2 convergeert L k2m2 L m2 
k=n+l k=l 

wordt de limiet voor n = oo van deze som 0 en dus: 

2n+l 1 1 {2n+1 1 n+l l I 
~~logP2n+l = ;~~ k~lkm = m~~ f;l-;;:- 6k = 

1 . 
= - Lnn {log (2n + 1) + C2n+l -log (n + 1) Cn+t}· 

m n=oo 

Lim Cn+l = Lim C2n+l = C (const. V. EULER) dus: 
n= oo n= oo 

Lim log P lln+l = ~ Lim {log (2n + 1) 
n= 00 m n="" 

log (n+ 1)} 

waaruit volgt: 
log~ ..!_ 

Lim p2n+l =em =2m. 
n= oo 

log2 

m 

Verder blijkt gemakkelijk, dat Lim P2n+2 = Lim P2n+l· 
n=oo n=oo 

1 

De waarde van het oneindig product is dus 2:;;:;. 
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Vraagstuk LXXVI. 

De noodzakelike en voldoende voorwaarde, dat een kwa
draties getallenlichaam k(y'd) tot een cyklies lichaam van 
de 4de graad uitgebreid kan worden, is, dat d als som van 
twee rationale kwadraten voorgesteld kan worden (d.w.z. dat 
d > 0 is en aile priemfaktoren van d, nadat d van kwadraat
faktoren bevrijd is, kongruent I of 2 modulo 4 zijn.) 

(Dr. B. L. van der W aerden.) 

Opgelost door E. TROST en Dr. B. L. VANDER WAERDEN. 

Oplossing van E. TROST. 

Zooals bekend is (WEBER, Algebra I, bl. 699), hebben de 
wortels van een algemeene cyklische vergelijking van den 
4den graad de gedaante 

(} = C BVd Vb + av'd, (B,C,a,b,drationaal) 
waarbij 

(I) 

Men kan dus het kwadratische getallenlichaam k(y'd) dan 
en slechts dan uitbreiden tot een cyklisch lichaam van den 
4den graad, wanneer d voldoet aan de betrekking (I). 

De voorwaarde is noodzakelijk, zooals gemakkelijk is in 
te zien. De voorwaarde is ook voldoende. Indien twee ratio
nale getallen a en b bepaald kunnen worden, zoodat de be
trekking (I) bestaat, dan zijn de oplossingen der vergelijking 

x2 - (b + av'd) = 0 

twee wortels van een cyklische vergelijking van den 4den 
graad. 

Uit (I) vindt men gemakkelijk 

z2 = d(x2 + y2}, (2) 

waarbij x, y, z, d geheele rationale getallen voorstellen. Daar 
aile priemfaktoren van x2 y2, nadat x2 + y" van kwadraat
faktoren bevrijd is, kongruent I of 2 modulo 4 zijn, zijn ook 

13 
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alle priemfaktoren van d kortgment 1 of 2 modulo 4, dus 
is d som van twee kwadraten. Is d = u2 + v2, dan heeft (2) 
de oplossing x u, y = v, z = u2 + v2. Hiermede is de stel
ling der opgave bewezen. 

Indien 

dan is 

Bewijs dat. 

Vraagstuk LXXVII. 

(n + ot-y)!(n+{J-y)l 
(n-ot) l(n-{J) !(ot+{J-y) r 

(Dr. J. Th. van der Wertf.) 

Opgelost door Dr. L. DE ]ONG, TH. C. L. KoK, A. J. VAN 

DER Loo, C. C. J. DE RIDDER, E. TROST, Dr. S.C. VANVEEN, 

en Dr. J. TH. VAN DER WERFF. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Uit de identiteit: 

{1 x)n-P 1 
(1 _ x)n+a-Y+l = (I _ x)a+P Y+l' 

waarin de exponent in den teller :2::: 0 en die in de noemers 
> 0 zijn volgens de gegevens, volgt door gelijkstelling van 
de coefficienten van xn-a., waarin n- ot n {J: 

~ (- l)n-a-l(n+ot y+l) . ( n- {J ) = (ot+{J-y+n-ot). 
L l n-ot-l n-a 
l=O 

Stelt men nu l = k - ot dan vindt men: 

~(-I)-k (n-y+k)!. {J)! = ({J-y+n)l 
k~ (k-ot)! (n+ot-y)! (n-k)! (k- {J)! (n-ot)! (a+{J-y) I 

of: 

Ln _ (n k-y)! (n+ot-y)!(n+{J-y)! 
{- l)fl k = . 

k=a: (k- ot)! {k {J) l(n- k)! (n-ot) I (n-{J)! (ot+{J-y)! 

------------------
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Ofnnerking van E. TROST en Dr. J. TH. VANDERWERFF. 
De beide uitkomsten van no. 139 Deel XV zijn bijzondere 

gevallen van de hier bewezen formule. 

Opmerking van C. C. J. DE RIDDER. 
Uit de bewezen gelijkheid volgt, door beide leden te deelen 

door ( oc fJ - y) ! , onder dezelfde voorwaarden als gesteld 
zijn in de opgave deze andere gelijkheid 

n 
~ ( I)n-k ck-B c-k ck-a. c-P en-a: "'-' - n+k--y n+{J-y k+{J-y = n+a.-y n+P-Y' 

k=a. 

Vraallstuk LXXVIII. 

Door 4 punten A, B, C enD brengt men een kegelsnede 
en bepaalt vervolgens telkens de snijpunten van de raak
lijnen in 2 opvolgende punten met de lijn door de 2 over
blijvende punten. 

Bewijs, dat het 8-tal punten, dat aldus ontstaat, weer op 
een kegelsnede ligt. (Dr. ]. Th. van der Werff.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. 0. BoTTEMA, J. DEK
NATEL, ].B.D. DERKSEN, G. H.A.GROSHEIDE, Dr.A.HEYTING, 
Dr. J. HoEKSTRA, Dr. L. DEjoNG, TH. C. L. KoK, A. J. VAN 
DER Loo, M.A. TAAL, E. TROST en Dr. J. TH. VANDERWERFF. 

Oplossing van Dr. 0. BoTTEMA. 

Wij kiezen de lijn, die de snijpunten van AB en CD, en 
van BC en AD verbindt, tot oneigenlijke rechte. De snij
punten van de kegelsnede en deze rechte nemen wij (even
tueel na een imaginaire projectieve transformatie} tot iso
trope punten. De vier gegeven punten zijn dan de hoekpunten 
van een rechthoek en de kegelsnede de omgeschreven cirkel 
daarvan. Voor een dergelijke metrisch speciale figuur volgt 
de te bewijzen stelling onmiddellijk nit overwegingen van 
symmetrie. 
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Oplossing van A. J. VAN DER Loo en E. TROST. 

Neemt men een kegelsnede a door de punten A, B, C enD 
en zijn a, b, c en d de raaklijnen van (X in deze punten, dan 
kan men de 8 punten aldus aangeven: 

a X CD 51 , 

b x CD= S2, 

b x DA = S3 , 

c X DA = S4 , 

c X AB = S5, 

d X AB = Ss, 

d x BC S7, 

a X BC 58. 

Met behulp van de stelling van PASCAL en het omgekeerde 
daarvan kan men bewijzen, dat telkens 6 dezer punten op 
een kegelsnede moeten liggen. 

Beschouwt men b.v. den 6-hoek S1S2S3S4S5S6 , dan zijn de 
punten C, Ben het snijpunt van S3S4 (=AD) met S1S6 snij
punten van overstaande zijden. Deze punten zijn nu echter 
tevens snijpunten van overstaande zijden van den inge
schreven 6-hoek AABCDD van de kegelsnede (X. De punten 
51 ••• , S6 liggen dus op een kegelsnede {J; evenzoo kan men 
bewijzen, dat de punten S2, •.• , S7 op een kegelsnede (J' en 
dat de pun ten S3 , ... , 58 op een kegelsnede {J" gelegen moeten 
zijn. 

Daar echter telkens 2 opeenvolgende dezer kegelsneden 
5 punten met elkaar gemeen hebben, is: p - {J' = (J" en 
liggen de 8 punt en S1, ... , S8 dus op eenzelfde kegelsnede {J. 

Oplossing van Dr. J. TH. VAN DER WERFF. 

We maken gebruik van de bekende stelling van GERGONNE: 
Indien van de snijpunten van 2 vlakke krommen van den 
graad m = p + q er p(p + q) op een kromme P van den 
graad p liggen, dan liggen de overige q(p + q) snijpunten op 
een kromme Q van den graad q. 

Passen we deze stelling toe voor m = 4, p = 2 en q = 2 
en wei op de ontaarde kromme van den 4en graad gevormd 
door de lijnen AB, BC, CD en DA en de kromme, eveneens 
van den 4en graad, gevormd door de 4 raaklijnen in de punten 
A; B, C en D. 
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De dubbeltellende snijpunten der beide krommen A, B, 
C en D liggen dan op een kegelsnede en dus moeten de 8 
andere snijpunten eveneens op een kegelsnede liggen. 

Vraagstuk LXXIX. 

Uit een punt P worden de raaklijnen aan een ellips a 
getrokken, de normalen in de raakpunten snijden elkaar 
in S. Bepaal de meetkundige plaats van P, als P, Sen het 
middelpunt van a in een rechte lijn liggen. 

(Dr. W. van der Woude}. 

Opgelost door H. B. BoNE, H. G. BRINKMAN, Dr. D. VAN 
DANTZIG, J. B. D. DERKSEN, Dr.A.HEYTING, Dr.J. HOEKSTRA, 
Dr. L. DEJoNG, Ta. C. L. KoK, A. J. VANDER Loo, H. K. 
SCHIPPERS, Dr. L. SWEERTS, M.A. TAAL, E. TROST, Dr. S.C. 
VAN VEEN, Dr. J. DE VRIES en Dr. W. VAN DER WOUDE. 

Oplossing van Dr. JAN DE VRIES. 

De raaklijnen uit P aan a worden aangewezen door 

b2x1x a2y:tY = a2b2 en b2x2x + a2y2Y = a2b2. 

De rechte door P en het middelpunt 0 heeft dus tot ver
gelijking 

b2(xl - xa}x + a2(Yl - Y2)y = 0. (1) 

Voor de normalen in P 1 en P 2 heeft men 

a2y1x - b2x:tY (a2 - b2}x1y1 en a2yaX- b2x2Y (a11-b2)x2Y2, 

dus voor de rechte door 0 en hun snijpunt S 

of 

a2ytYa(xl - xa)x - b2xlxa(Yt - Ya)Y 0. (2) 

De rechten (1} en (2) zullen samenvallen, als voldaan is aan 

a2ytYa b2xlxa 
b2=-~, 
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Hieruit volgt, dat de raaklijnen uit P loodrecht op elkaar 
zijn. 

De bedoelde meetkundige plaats bestaat dus uit den cirkel 
van MoNGE en de assen der ellips. Voor een punt Pop een 
dier assen ligt immers Sop dezelfde as. 

Oplossing van Dr. D. VAN DANTZIG en Dr. L. DE JoNG. 

Het midden M der contactkoorde R1R2 van P ligt steeds 
met P en het middelpunt 0 van e op een rechte. De voor
waarde, dat PS door 0 gaat, is dus gelijkwaardig met de
voorwaarde, dat PS R1R2 midden door deelt. Van den koorden
vierhoek PR1SR2 (met rechte hoeken bij R1 en R2) wordt 
echter R1Rz dan en slechts dan door PS gehalveerd, als 
R1 en R2 symmetrisch liggen, hetzij t.o.v. PS, hetzij t.o.v. 
het midden van PS (zooals onmiddellijk uit congruentie
eigenschappen volgt). In het eerste geval staat R1R2 loodrecht 
op de toegevoegde middellijn PS, d.w.z. P ligt op een der assen 
van de ellips; in het tweede geval is vierhoek PR1SR1 een 
rechthoek, d.w.z. P ligt op den orthoptischen cirkel. De ge
zochte meetkundige plaats bestaat dus uit dien cirkel en de 
beide assen. 

Vraagstuk LXXX. 

N°. 80. Op een oppervlak, gegeven door 

x rp(u, v) 
y = tp(u, v) 
z = x(u, v) 

wordt een krommenstelsel bepaald door den eisch, dat bij 
elke kromme de hoek tusschen de raaklijn in een willekeurig 
punt en de aan deze toogevoegde richting constant is. Ge
vraagd de vergelijking van dit krommenstelsel. 

(Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door H. B. BoNE, J. B. D. DERKSEN, TH. C. L. 
KoK, Dr. L. SwEERTS, M.A. TAAL en Dr. W. VANDERWouDE. 



OPGA VEN. N°. 79 EN 80. 195 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Zijn E, F, G, D, D' en D" de fundamentaalgrootheden 
van het oppervlak, dan wordt de aan de richting du, dv toege
voegde richting duv dv1 bepaald door de vergelijking: 

Ddudu1 + D'(dudv1 + dvdu1) + D"dvdv1 0. 

Wij kunnen dus nemen: 

du1 D'du + D"dv en dv1 =- (Ddu D'dv). 

Is fJ de hoek tusschen deze richtingen, dan is: 

Wij vinden zoo voor de differentiaalvergelijking van de 
krommen, waarvoor de raaklijn in een willekeurig punt met 
haar toegevoegde richting de constante hoek fJ maakt: 

(ED'- FD)du2+(ED" -GD)dudv+(FD" 

VEdu2 + 2Fdudv Gdv2 v'Pdu2 + 2Qdudv + Rdv2 
cos8, 

waarbij 

P ED'2 2FDD' + GD2 

Q ED'D" - F(D'2 + DD") GDD' 
R ED"2 - 2FD'D" + GD'2• 

Vatten wij () als een willekeurige constante op, dan bepaalt 
deze vergelijking tevens het geheele in de opgave bedoelde 
krommenstelsel. Om de vergelijking in een iets eenvoudiger 
vorm te krijgen onderstellen wij het gegeven oppervlak niet 
ontwikkelbaar en voeren de asymptotische lijnen als nieuwe 
parameterkrommen in, zoodat D en D" 0 en D' 0 worden. 
De vergelijking gaat over in: 

Edu2 Gdv2 

~==================~==================cosO. 
VEdu2 + 2Fdudv Gdv2 VEdu2 - 2Fdudv + Gdv2 

Quadrateeren geeft: 
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(Edu2 - Gdv2) 2 {(Edu2 Gdv2)2 - 4F2du2dv2} cos2 0, 

(Edu2 Gdv2)2 sin2 (} = 4(EG - F2) cos2 Odu2dv2 

= 4H2 cos2 Odu2dv2, 

E sin Odu2 - 2H cos Odudv - G sin Odv2 = 0, 

waaruit volgt: 

du 

dv 

H cos 0 ± VEG - F2 cos2 0 

E 0 
(sin (} 0). 

Voor () = 0 vinden wij dudv 0, dus de asymptotische 
lijnen, zooals te verwachten was. 

Is het oppervlak wei ontwikkelbaar, dan valt in een wille
keurig punt van het oppervlak de toegevoegde richting van 
iedere richting samen met de samenvallende asymptotische 
richtingen in dat punt. Het krommenstelsel gaat over in het 
stelsel isogonale trajectorien van de beschrijvenden van het 
ontwikkelbaar oppervlak. Nemen wij die beschrijvenden met 
hunne orthogonale trajectorien als parameterkrommen, dan 
worden D', D" en F 0. Onze vergelijking gaat nu over in: 

GDdudv 

VEdu2 + Gdv2 VGD2du2 
cos 0. 

Met du 0 correspondeeren de beschrijvende lijnen zelf, 
die natuurlijk ook tot het stelsel behooren. 

Onderstellen wij D 0, dan mogen wij voor de verge
lijking schrijven: 

- y'Gdv 
-;::::====::::::=:=- = cos (}. 
VEdu2 Gdv2 

Quadrateeren geeft: 

Gdv2 = (Edu2 Gdv2) cos2 0, 

G sin2 Odv2 = E cos2 Odu2• 

dv 

du v~ cotg 0. 

Is ook D 0, dan hebben wij een plat vlak, waarbij blijk-
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baar iedere kromme lijn aan de eischen voldoet. De aan een 
richting toegevoegde richting wordt nl. totaal onbepaald, kan 
dus steeds zoo worden gekozen, dat haar hoek met de oor
spronkelijke richting constant is. 

Vraagstuk LXXXI. 

Gegeven is een kegelsnee f en drie willekeurige punten 
Av ~' A3 in bet vlak van f. Gevraagd wordt te bewijzen: 

a) er zijn 6 kegelsneden door Av A2, A3, die f in een barer 
pun ten osculeeren; 

b) deze 6 osculatiepunten zijn de snijpunten van f met 
een kromme Ca van den derden graad, waarvan men de 
volgende 12 punten kan aangeven: 

1°. de punten A, A2, A3, de polen der zijden van driehoek 
A1A~3 t.o.v. f; 

2° de snijpunten der correspondeerende zijden van de 
driehoeken A1A~3 en A1A2A3 ; 

3°. op elke zijde van driehoek A1A2A3 nog twee punten, 
die aldus bepaald worden. Vorm een involutie nit de punten
paren (A2, Aa) en (X2, X3), de snijpunten van f met de zijde 
A2A8 ; laten B1 en B'1 de dubbelpunten dezer involutie zijn. 
Vorm daarna een nieuwe involutie uit de puntenparen 
(X2, X3) en (Bv B1'); de dubbelpunten C1 en C1' dezer nieuwe 
involutie zijn- met (C2, C2') en {Ca, C3'), die op de andere 
zijden op analoge wijze bepaald worden - de bedoelde 
punten. {Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door H. B. BoNE, J. B. D. DERKSEN, A. J. VAN 
DER Loo, M. A. TAAL, Dr. W. VAN DER WOUDE. 

Oplossing van H. B. BONE. 

§ L De kegelsneden van het net met basispunten Av A2, 

A3 snijden op f een involutie van den vierden graad en dimen
sie 2 in, gl, die naar men weet 6 tripelpunten bezit, hetgeen 
overigens (bijv.) kan bewezen worden door tusschen gl en 
bet stralenveld in een vlak n een niet singuliere projectivi-
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teit te vestigen; hierdoor wordt nl. de drager I van g4
2 bira

tionaal afgebeeld op een unicursale quartische kromme y4 
inn, wier dubbelpunten gescheiden raaklijnen bezitten, daar 
de neutrale paren van g4

2 uit gescheiden punten bestaan. 
(We onderstellen nl., dat geen zijde van ~ A1A2A3 raakt 
aan I); de 6 buigpunten van y4 zijn de beelden der 6 tripel
punten van gl. 

Er osculeeren dus 6 kegelsneden A1A2A3 aan 1. waarmee 
het in de opgave onder a) beweerde bewezen is. 

§ 2. Laten P, Q twee t.o.v. I harmonisch toegevoegde 
punten zijn met de eigenschap, dat tot de kegelsnedenschaar, 
die I en de in het puntenpaar (P, Q) ontaarde kegelsnede 
bevat, een in ~ A1A2A.43 beschreven individu behoort. Door 
polarisatie t.o.v. I ziet men in, dat dan de poolrechten p, q 
van P, Q resp. (t.o.v. I) op I 2 harmonische puntenparen in
snijden, die met A11 A2, A3 op een kegelsnede K liggen. 
Komt een der punten P, Q, bijv. P, op I. dan wordt p de 
raaklijn aldaar aan 1. terwijl q evenzeer door P gaat, zoodat 
dusK aan I osculeert in P, m.a.w. Pis dan een osculatiepunt 
als in de opgave genoemd. Omgekeerd is het duidelijk, dat 
elk osculatiepunt behoort tot de meetkundige plaats van 
P (en Q). Om de osculatiepunten te vinden, behoeven we 
dus slechts I te snijden met de meetkundige plaats van P 
(en Q). Deze meetkundige plaats nu zal blijken de kromme C3 

der opgave te zijn. 
§ 3. Een puntenpaar P, Q als in§ 2 beschouwd is blijkbaar 

te karakteriseeren als in I harmonisch inbeschreven punten
paar-ontaarding in het tangentieel-lineair oo3-systeem, dat 
de schaarschaar {F} der in ~ A1A2A3 beschreven kegel
sneden en bovendien I bevat, en dat we [K] zullen noemen; 
m.a.w. (P, Q) is een puntenpaardegeneratie in de schaar
schaar {Q}, die uit [K] wordt afgezonderd door aan de 
kegelsneden van [K] nog den eisch te stellen van in I har
monisch inbeschreven te zijn. 

De elementen van [K] zijn blijkbaar harmonisch inbe
schreven aan alle kegelsneden, die behooren tot het net met 
8 A1A2A3 als vasten autopolairen driehoek, en die bovendien 
harmonisch om f beschreven zijn, d.w.z. aan aile elementen 
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van den bundel (J) met basispunten in de hoekpunten van 
dien poolvierhoek bij 1. die !::. A1A2A3 als diagonaaldriehoek 
heeft. De zijden van dezen poolvierhoek, die door A1 gaan, 
zijn te construeeren als de rechten, die zoowel t.o.v. I als 
t.o.v. het rechtenpaar A1A2, A1A3 harmonisch toegevoegd 
zijn. Een der hoekpunten van den vierhoek noemen we I, 
het tweede hoekpunt op I.i\i (i = 1, 2, 3)1,, zoodat I1Ik door 
k, gaat (als i, j, k een permutatie van 1, 2, 3 is). 

De elementen der schaarschaar {F} zijn dus harmonisch 
in aile elementen van het verbindingsnet {S} van (J) met f. 
Daar een puntenpaar P, Q harmonisch toegevoegd moet zijn 
t.o.v. aile elementen van {S}, is de meetkundige plaats van 
P (en Q) de ]acobi-kromme van {S}, dus een kromme van de 
derde orde ca. 

§ 4. Het is duidelijk, dat .i\1 en het snijpunt T 1 van ~A3 
en A2A3 harmonisch zijn t.o.v. I (daar T1 op de poollijn A2A3 

van A1 ligt), en ook t.o.v. elke J, (daar T1 op de poollijn 
A2A3 van A1 t.o.v. elke J ligt), dus is het puntenpaar A11 T1 

harmonisch toegevoegd t.o.v. alle elementen van {S} en is 
dus een paar P, Q, m.a.w. de punten .i\1 en S1 (en evenzoo 
A2 en 52, A3 en S3) liggen op C3 (en wel als paren in een der 
drie dubbelpuntlooze involuties), waarmee bewezen is, dat 
C3 de in de opgave onder 1°) en~) genoemde eigenschappen 
van C3 bezit. 

§ 5. De rechten I 11 , 1213 (door A1) zijn harmonisch toe
gevoegd t.o.v. I en snijden dus A2A3 in punten M, M', har
monisch t.o.v. X2, X3• Genoemde rechten zijn ook harmonisch 
t.o.v. A1A2, A1A3 dus M, M' zijn harmonisch t.o.v. de snij
punten N, N' van A1A2, A1A3 resp. met A2A3. De involutie i 
der t.o.v. I harmonisch toegevoegde puntenparen op A2A3 

heeft X2, X3 als dubbelpunten en (A2, N'), (A3, N) als paren; 
dus behooren de 3 paren (X2, X3), (A2, A3), (N, N') tot een 
involutie (permutabel met i). Het puntenpaar (M, M'), dat 
harmonisch t.o.v. het eerste en t.o.v. het laatste dezer 3 paren, 
is dus harmonisch t.o.v. alle drie en dus identiek met het 
puntenpaar (B1, B1') der opgave. 

De poollijn van het punt C1 der opgave t.o.v. J = (II1, 1213) 

is dus de rechte .i\1C1' (daar C11 C1' harmonisch zijn t.o.v. 
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Bv B1'), maar, daar C1, C1 ' ook harmonisch is t.o.v. X2, X3 

dus t.o.v. f, is de poollijn van C1 t.o.v. t 66k de rechte A1C'. 
Daar dus C1 t.o.v. twee elementen van {S} dezelfde poollijn 
heeft, ligt C 1op de Jacobiaan C3. Hetzelfde geldt van de 
punt en C1', C2, C:/, C3, C3' der opgave. 

Hiermee is aangetoond, dat genoemde Jacobiaan, die op f 
de osculatiepunten insnijdt, aile twaalf in de opgave onder 
1°, 2° en 3° aangegeven punten bevat en dus de kromme C3 

der opgave is. 

Opmerking. Tevens is bewezen, dat de paren (Av S1), 

(A2, S2), (A3, S3) op C3 paren met gemeenschappelijk tangen
tiaalpunt van een systeem zijn. 

II. De driehoeken A1A2A3 A1A2A3 , elkaars polaire t.o.v. I 
zijn perspectief. Zij op 6, A1A~3 als gronddriehoek voor 
homogene puntcoordinaten x1 , x2, x3 de vergelijking van de 
perspectief-as beider driehoeken 

(I) 

dan kan, daar de rechten xi = O(i 1, 2, 3, 4) een poolvierzij 
van I vormen, bij geschikte keuze van het eenheidspunt en 
den proportionaliteitsfactor in de a's, als vergelijking van I 
worden aangenomen 

(2) 

De poolrechte A2A3 van A1 (1, 0, 0, a1) t.o.v. I heeft dus 

de vergelijking: l1 X1 + atx4 = 0, l 
Evenzoo is de verg. van AsA1 : l2 = x2 + a~4 = 0, (3) 
en die van A1~: l3 x3 + a3x4 = 0. 

Zijn y1, y2, y3 , y4 de (pleonastische) coordinaten van een 
willekeurig punt P van 1, dan is de algemeene vergelijking 
eener in P aan f rakende kegelsnede 

x12 + x22 + xa2 + x42 

- (btxt b~2 + bsxs}(YtXt Y2X2 + YsXs + Y4X4) = 0. (4) 

Opdat deze kegelsnede door de punten A1, A2, A3 ga, is 
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noodig en voldoende, dat (in 4) de termen in x1
2, x.,,.'l·, 

verdwijnen, dus: 

1 + a12 = bt(Yt + atYc~}, 
I + a.l· b2(Y2 a2y4), 

I as2 bs(Ys asYc~). 

201 

x2 
3 

Hieruit kan men de b's oplossen en, opdat (4} aan f oscu
leere, is noodig en voldoende 

btYt h2Y2 hsYs = 0. 

Dit geeft als conditie voor P (behalve te moeten liggen op f): 

dus, bij vervanging van dey's door loopende coordinaten x: 
de punten, waarin kegelsneden door Av ~~ As aan I oscu
leeren, worden op I ingesneden door de kromme (zie (3)): 

(1 + al·)x1l2l3 + (I + a2
2)x2l3l1 (I + as2)x3l1l2 = 0. (5) 

Daar deze kromme van de derde orde is, is het aantal oscu
latiepunten zes (naar ook daaruit volgt, dat een involutie 
g4

2 op I zes tripelpunten heeft). 
In vergelijking (5) ziet men, dat de erdoor voorgestelde 

kromme Cs gaat door het punt l2 ls = 0, d.i. door A1 , en 
evenzoo door A2 en As; voorts, dat C3 gaat door het punt 
x1 11 = 0, d.i. het snijpunt van A~3 en A2A3, en evenzoo 
door het snijpunt van A3A1 met A3A1 en door dat van A1A2 

met A1A2. 

c3 snijdt xl = 0 (behalve op ll 0) in de punten, bepaald 
door 

(I + a2
2)x2 (l3)0 + (I + a3

2)x3 (l2(0 0, (6) 

waar de index 0 substitutie van x1 = 0 in den geindiceerden 
vorm aanduidt. 

Bewezen zal worden, dat (6) de punten Cv C1
1 der opgave 

voorstelt. 
De punten X:.v X3 zijn, volgens (2), bepaald door 

x2
2 x3

2 (x4)~ 0, (7) 
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dus de punten B1, B1', vormende de Jacobiaan van de paren 
(7) en x~3 = 0, zijn bepaald door 

~(x4)o ~(x4)o 
X2 + {x4)o ·- Xa + (x4)o --

ox2 ()xa 0, 
X a x2 

of wel 

I {ll!)o (la)o I = 0 d.i. 
X a x2 ' 

X2(l2)o x 3 (l3)0 = 0. (8) 

De punten C1 , C1' vonnen de Jacobiaan van (7) en (8) en 
zijn dus bepaald door 

of wel 

I 
(l2)o 

2(1 + a2
2)x2 

0 

en dit is vergelijking (6). 
Hiennee is alles bewezen. 

Vraag,stuk LXXXII. 

Op een vlakke rationale kromme y van den derden graad 
met gescheiden raaklijnen in bet dubbelpunt bestaat een 
involutie van den derden graad i 3• Bewijs, dat de verbin
dingslijnen der correspondeerende drietallen een kromme van 
de vierde klasse omhullen, die een drievoudige raaklijn bezit. 

(Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door H. B. BoNE, J. B. D. DERKSEN, TH. C. L. 
KoK, A. J. VAN DER Loo, M. A. TAAL, Dr. J. DE VRIES en 
Dr. W. VANDER WounE. 

Oplossing van Dr. J. DE VRIES. 

I. Op de nodale kromme y3 bepalen de stralen van een 
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waaier een involutie is; deze heeft met de als gegeven onder
stelde is vier puntenparen gemeen. De dragers der punten
paren der is omhullen dus een kromme van de vierde klasse 
(involutiekromme}. 

2. Zijn Ak en Bk (k = 1, 2, 3} twee groepen der i 3 , en 
neemt men op y3 een punt E aan, dan zullen de kegelsneden 
~2 en {J2, die groepen (A) en (B) metE en met het dubbelpunt 
D der kromme y3 verbinden, elkaar nog in twee buiten ys 
gelegen punten P 1 , P 2 snijden. De bundel kegelsneden, die 
D, E, P1 en P2 tot basispunten heeft, bepaalt op y3 een i 3, 

die blijkbaar identiek is met de gegeven is. Het lijnenpaar 
(DE, P1P2) bepaalt een lineaire groep der i 3 ; de rechte 
d = P 1P 2 is blijkbaar drievoudige raaklijn der involutie
kromme; deze is dus van het geslacht nul. 

3. Dit laatste kan als volgt worden bevestigd. Voegt men 
aan elke punt X van ys de verbindingslijn x toe van de beide 
punten, die met X een groep der is vormen, dan is daardoor 
een overeenkomst ( 1, 1) tusschen de pun ten der y3 en de 
raaklijnen der involutiekromme verkregen; de beide krommen 
hebben dus hetzelfde geslacht. 

4. Als E de kromme ys doorloopt, beschrijven de paren 
P1P2 op d een involutie. 

5. Voor involuties i.h.a. op y3 verwijs ik naar mijn mede
deeling in Proceedings der K. A. v. W. XXXV, 1121, getiteld 
Involutionen auf der nodalen Kubik. 

Opmerking van H. B. BoNE. De stelling gaat door voor 
een cubische kromme met keerpunt. 

Vraagstuk LXXXIII. 

Laat l de in het voorafgaande vraagstuk bedoelde 
drievoudige raaklijn zijn, (A1, ~. A<~) zij een willekeurig 
tripe! van i 3 en L de harmonische pool van l t.o.v. driehoek 
A1A2As; dan zal, a1s het tripel A;, de involutie i 3 doorloopt, 
L een rechte lijn beschrijven. 

(Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door H. B. BoNE, TH. C. L. KoK en Dr. W. VAN 
DER WOUDE. 
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Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Door een projectieve transfonnatie kunnen wij de snij
punten van t met r op oneindig brengen en wei zoo, dat zij 
samenvallen met de oo verre punten van de X-as, de Y-as. 
en van de lijn x = y van het rechthoekig assenstelsel XOY 
Tevens kunnen wij ervoor zorgen, dat het dubbelpunt in 0 
komt. De verg. van y wordt nu: 

xy(x y) + (XX2 + {Jxy + yy2 = 0. 

Snijden met y = tx geeft de parametervoorstelling: 

_r+cx+fJ+ 
t t- I 

X=(X y=~ 

De oo verre punten behooren bij de waarden t 0, I, oo. 
Zij vonnen een drietal van i 3 • De punten van i 3 zijn dus de 
wortels van: 

t3 at2 + bt c + lt(t I) = 0 

(a, b, c vast ). variabel). 

De hannonische pool van l t.o.v. driehoek A1AzAa wordt 
het zwaartepunt van dien driehoek. Zijn tv t2 , t3 de wortels 

van bovenstaande vergelijking, dan zijn de coordinaten van 

het zwaartepunt: 

Nu is: 

fJ + («+fJ+r) L t· 1 
£=1,2,3 ~ 

}.-b "" I 
c Lt.-1 

~ 

3+2a+b+l 
1+a+b+c· 

x en y zijn dus lineaire functies van A. m.a.w. het zwaarte
punt doorloopt een rechte lijn, waarmede destellingbewezenis. 
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Vraagstuk LXXXIV. 

De bol, die in een punt P van een (dubbelpuntloos) tweede
graadsoppervlak Q2 aan Q2 raakt en tevens harmonisch om 
Q2 beschreven is (d.i.: gaat door de hoekpunten van een auto
polair tetraeder van Q2), heeft een straal = -!(R1 + Rz), 
als R11 Rz de algebraische waarden der hoofdkromtestralen 
van Q2 in P zijn. Bewijs dit. (H. B. Bone.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. L. CRIJNS, J. C. H. GER
RETSEN en TH. C. L. KoK. 

Oplossing van H. B." BoNE. 

We zullen, iets algemeener, aantoonen: ,De hypersfeer, 
die in een punt P van een (dubbelpuntloos) hyperoppervlak 
Q!_ 1 van den tweeden graad in Rn raakt aan Q!_ 1 en tevens 
harmonisch ombeschreven is aan Q!_1 (d.i.: gaat door de 
hoekpunten van een autopolair simplex bij Q!_1 , dus door 

n(n-l) n-l 

die van oo~2- zulke simplex en) heeft een straal = -! J: ~, 
i=l 

waar R1 , Rz, ... , ~-1 de algebraische waarden der hoofd-
kromtestralen van Q!_ 1 in P zijn." 

§ I. Zij de vergelijking van Q!_ 1 , die we eerst centraal 
onderstellen, op zijn hoofdassen: 

~x,a 
L I. 
i=l ai 

(1) 

en P(xi) bet punt der opgave, dan kan elk punt van de 
normaal in P worden voorgesteld door de coordinaten 

{i = I, 2, ... , n). (2) 

en, als J-t1, J-ta, ... , #n-I; Ito resp. de waarden van den para
meter # zijn voor de n - I hoofdkromtecentra en het centrum 
van de hypersfeer der opgave, dan moeten we bewijzen: 

n-1 

J: #i 2~to 0. 
i=l 

(3) 

14 
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Stelt (2) een der hoofdkromtecentra voor, dan moet bij pas
sende verplaatsing (dxi) (i = I, 2, ... , n) van P (nl. langs de 
bijbehoorende kromtelijn) het punt (2) een baan beschrijven 
met raaklijn langs de normaal in P op Q!_ 1 , dus 

dxt xi 
dxi +P-+ -dp 

a" ai dt+dp (i=I,2, .... , n), 

waar dt een zekere oneindig kleine voorstelt. Dus 

dus 

dxi = ~ dt . (i = 1, 2, ... , n). (4) 
p + ai 

Bovendien, daar de verplaatsing van P op Q!_1 moet 
geschieden, is 

dus, met behulp van (4): 

n 2 

""' x, -0 {6) 
6at(P + ai)- · 

Van deze vergelijking zijn de wortels ft1 , PI• ... , ft•-1· 
Uit (5) volgt 

De coefficient van pn-l in deze vergelijking is 

n 2 L ~. d.i., wegens (I), =I; 
i=I ai 

de coefficient van pn-2 is 
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n n 

E ak- 1: xl, 
k=l i=l 

waarbij weer (I) gebruikt is. 

Dus (6) 

De hypersfeer van het theorema, met centrum (2) voor 
p fto, welke door p gaat, heeft als vergelijkP1g in xl, XI, 
. . . . xn als loopende coordinaten: 

of wei 

n n n 

L ~2- 2 L xi (I + Po) . xi+ L xl + 2fto = 0 . (7), 
i=l i=l . Xt i=l 

waar in den laatsten term van het eerste lid opnieuw (I) is 
gebruikt. 

De vergelijking van Q!_ 1 in hypervlakcoordinaten ~1 , ~~· 
••. , ~n is 

n 
E aiU-I =0 

i-1 

dus, opdat ·de hypersfeer (7) harmonisch ombeschreven is 
aan Q!_ 1 , is noodig en voldoende: 

dus 

n n 

E a,- E x1.s- 2p0 = 0 
i=l i=l 

n n 
2p0 = E ai- I x,2• 

i=l i=l 
(8) 

Uit (6} en (8) volgt door optelling (3) en daarmee het 
gestelde theorema voor een centrale Q!_1 . 

§ 2. Voor een Q!_1, die het hypervlak in het oneindige 
raakt (in een punt), volgt het theorema uit het in§ I bewezene 
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door limietovergang. Men kan het echter voor dit geval ook 
direct bewijzen langs den in § I aangegeven weg. De daar 
genummerde regels behoeft men slechts te vervangen door 
onderstaande overeenkomstig (maar met accenten) ge
nummerde: 

n-1 X 2 L i + 2x,. 0 
i=l ai 

(I') 

xi) (' p.- , ~ = 1, 2, ... , n 
ai 

1); Xn p. . (2') 

xi 
dxt = dt, (i I, 2, ... , n -I); dxn = dt . (4') 

ft +a£ 

n-1 

E P.i = 2xn 
i~l 

0 p mer king en: 

+I 0 (5') 

(6') enz. 

a) Het theorema is een uitbreiding tot ruimten van meer 
dan twee afmetingen van een welbekend theorema over kegel
sneden. (Zie SALMON-FIEDLER'S Analytische Geometrie der 
Kegelschnitte, 9. Aufl., Bd. I, § 2I9, p. 407). 

b) Vergelijking (5) is, wegens (I), gelijkwaardig met 

n 2 

""' x., 
~a·("+ a-) ~=I ~ r ~ 

I 
-, 

d.i. met 

of wel met 

~~ Lt I, 
i=l ft a, 

(9) 
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op den wortel I' 0 na, die wei in (9}, maar niet in (5) voor
komt. Hiermee is het welbekende theorema aangetoond: 
,Neemt men Q!_ 1 als grondhyperoppervlak van een systeem 
van confocale hyperquadrieken [voorgesteld door (9) als 
vergelijking in de x/s] dan zijn de hoofdkromtestralen van 
Q!_1 in P evenredig met de van nul verschillende elliptische 
coordinaten van P." Den proportionaliteitsfactor k in 

(10) 

bepaalt men door op te merken, dat het product der wortels 
van (5*) is 

n-1 

I1 l'i = 
i=l 

terwijl uit (2) volgt 

Uit (ll) en (12) volgt nl. 
n-1 

n l'i 

Ri2 = (- 1 )n-1 l-'i2 n 

dus, met (IO) 
11-l 

n ai 
i=l 

n 1-'i 
k2 = 1)n-1 i=l . 

11 

n ai 
i=I 

(ll) 

(12) 

Het voor k te kiezen teeken hangt af van den als positieven 
op de normaal gekozen zin. [Verg. voor R3 EISENHART, 

Treatise on differential geometry, 1909, p. 229, (18)]. 

Oplossing van Dr. L. CRIJNS. 

Zoals bekend is, heeft men voor een Q2 (middelpunt 0; 
assen a, b, c) 

·--··--·---------
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als p = afstand van 0 tot 't raakvlak in P. Volgens een 
Stelling VAN PAINVIN (Nouv. Ann. 1860, p. 290) is l:a2 gelijk 
aan de macht van 0 t.o.v. een harmonische bol (middelpunt 
M, straal R), dus 

R2 -0P2 -2Rp 
-2R. 

p p 

Vraa1\stuk LXXXV. 

Liggen 5 punten op een cirkel met straal R, dan liggen 
de centra der 5 gelijkzijdige hyperbolen door telkens 4 dier 
punten op een cirkel, met straal tR. (H. B. Bone.} 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. L. CRIJNS, Dr. A. HEYTING, 
Dr. L. DE ]ONG, TH. C. L. KoK, H. K. ScHIPPERs, Dr. L. 
SWEERTS en Dr. 5. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. DE ]ONG. 

Hulpstelling. Als drie gelijke cirkels door een punt gaan, 
liggen de andere drie snijpunten op een cirkel met denzelfden 
straal. 

Bewijs. Snijden de drie cirkels M1 , M8 en M3 met straal r 
elkaar in P, is bovendien het andere snijpunt van M1 en Mz: 
A3 enz., dan is M1 de omgeschreven cirkel van f:l AaA3P. 
Van A1 uit ziet men A2P onder een hoek AaAaP en A3P 
onder een hoek = A3A2P en dus AaA3 onder een hoek 180° -
AaPA3 • A1 ligt dus op een cirkel met straal r, die door AaA3 

gaat. 
De meetkundige plaats van de middelpunten der ortho

gonale hyperbolen door drie punten is de negenpunts-cirkel 
van den driehoek der drie punten. Nummer ik nu de 5 op 
den cirkel met straal R gelegen punten: 1, 2, 3, 4, 5 en noem 
ik H5 het middelpunt van de orthogonale hyperbool door 
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1, 2, 3, 4, enz., dan ligt H5 op de negenpunts-cirkels der 
driehoeken 1, 2, 3 en 2, 3, 4, die beide een straal }R hebben. 
H4 ligt op de negenpunts-cirkels van 1, 2, 3 en 2, 3, 5 en H1 

op die van 2, 3, 4 en 2, 3, 5. Deze drie cirkels met gelijken 
straal hebben een punt gemeen, n.l. het midden van de lijn 2, 3. 
Volgens de hulpstelling liggen dus H5 , H4 en H1 op een 
cirkel met straal i R. Evenzoo H5 , H 4 en H2 en H5 , H 4 en H3 • 

Daar door H4 en H5 slechts twee cirkels met straal i R gaan, 
moe ten dus minstens 4 der punt en H1 , H2 , H3 , H4 en Ha 
op een cirkelliggen, bv. H2 , H3 , H4 en H5 • Lag nu H1 niet 
op dezen zelfden cirkel, dan zouden de drie cirkels, aile 
eveneens met straal ! R, door H1 , H2 en H3; door H1 , H2 en 
H4 en door Hv ~ en H5 verschillende cirkels zijn en daar 
er slechts twee door H1H2 gaan, is dit onmogelijk. De 5 
pun ten liggen dus op een cirkel met straal ! R. 

Oplossing van Dr. L. CRIJNS. 

De vijf punten worden bepaald door de complexen 

ReiOJ , i = 1, ... 5. 

Aangezien het middelpunt van een rechthoekige hyperbool, 
beschreven om een driehoek, op de cirkel van FEUERBACH 

ligt, hebben we voor het middelpunt van de kromme door 
4 punten, corresponderend aan een combinatie p, q, r, s 
der get allen I, . . . 5, de complexe 

! R(eiOP eiOq eiO,. ei!Js); 

m. a. w. als t het overblijvende der 5 getallen is, 
5 

!R IeiO; fRe•<n+Ot>. 
1 

Dns liggen de vijf middelpunten op een cirkel met middelpunt 
i R Iei0; en straal ! R. 

0 p mer king van H. B. BoNE en Dr. A. HEYTING. 

De vijfhoek, die de middelpunten der hyperbolen tot hoek
punten heeft, is gelijkvormig met den vijfhoek, die de vijf 
in de opgave genoemde punten tot hoekpunten heeft. 
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0 p mer king van H. K. ScHIPPERS. Men kan hieruit de 
volgende constructie afleiden voor het middelpunt eener ortho
gonale hyperbool, waarvan vier op een cirkel gelegen punten 
bekend zijn. Vermenigvuldig het midden van de verbindings
lijn der diagonalenmiddens met 2 van uit het cirkelcentrum. 

Vraa~stuk LXXXVI. 

Men vraagt de functie u te bepalen, die binnen het vier
kant, begrensd door de lijnen x l en y I, met haar 
eerste en tweede afgeleiden doorloopend is en voldoet aan 
de differentiaalvergelijking 

terwijl op den omtrek van het vierkant voor x ± I, u b 

en voor y = 
:n; 

1, u = 2b cos2 - x. 
4 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP en Dr. L. CRIJNS. 

Oplossing van Dr. L. CRIJNS. 

I. We kunnen het vraagstuk (iets algemener) beschouwen 
als superpositie van de gevallen 

:n; 
1 v = 0, voor y = ± 1 v = b cos (2t+l) 2 x, 

w = b, " w =b. 

voor x 

" 
Uitgaande van de bekende oplossingen van de differen

tiaalvergelijking in de gedaante 

}; Aeflx+YY , tp + y2 (Xll, 

ligt het voor de hand, te substitueren 

Pt=(2t 1)~i, rl=(X2 +(2t 
:n;2 

1)2 -· 
4 ' 

dus, omdat we de oplossing ook in y even willen houden, 

v A cos (2t 
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De waarde van A volgt uit de tweede grensvoorwaarde, zodat 

b Ch YtY 
v = ----cos (2t 

Chy 1 

1t 
I) -X 2 . {l) 

Hierdoor voorbereid, stellen we voor w, aanstonds bij de 
twee grenscondities aansluitend, 

Chy -Chy y 
W = b + EAn _n n COS (2n 

Chyn 

1t 
I)- x. 

2 

Door substitutie hiervan in de differentiaalvergelijking volgt 

n 
I)- X= brx.2 , 

2 

dus met het oog op een bekende cosinus-reeks 

A = 4b(- I)noc2 
• 

n n(2n + 1)yn2 

Zodoende vinden we 

Voor het bewijs der convergentie enz. zij verwezen naar 
het proefschrift van Dr. M. J. 0. STRUTT (Delft 1927), biz. 32), 
waar een vraagstuk behandeld wordt, dat tot dergelijke reeks
ontwikkelingen voert. 

2. Hier volgt nog een andere afleiding van de functie v. 
Stellen we 

V = aoO + (~Ox2+ao2y2)+ (a40x'+a22x2y2 + ao4y4) . ~ .. .. ' 

dan geeft de eerste grensvoorwaarde 

'"' E a~p = 0; (m = 0, l, ... oo) 
P=O 

(3) 

en de tweede 

( 
:n;)2m b 

(- l)m (2t +I)- ~-· (m 
2 (2m)!' 

0, I, .. oo) (4) 
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Door substitutie in de differentiaalvergelijking komt er 

2!~0+2!ao2 = oc2a0°; 4!a4°+2!2!~2 = 2!oc2a2°; I 
~~~0~:~!~~~2 .. ~~~2.oc~2;. ~~~~o~~~.2:a.4

2 

.. ~~.oc~~l. . (5) 

Met het oog op ( 4) wordt beproefd 

:ll )2m 1 
1)- ~( )la~P;(m=1, ... oo; 

2 2m. 
p o, 1, ... oo). 

Door substitutie hiervan in (5) ontstaan de betrekkingen 

waar y2 = oc2 
;n2 

(2t + 1)2 -. Hierdoor wordt inderdaad 
4 

ook aan (3) voldaan. De eerste vergelijking (4) levert nog 

2b ao- . 
0 - e'Y + e-Y ' 

waardoor (1) weer te voorschijn komt. 

Opmerking van Dr. H. BREMEKAMP. De eenduidigheid 
der oplossing volgt uit een stelling van PICARD (Traite d' Ana
lyse II, p. 23). 

Vraa~stuk LXXXVII. 

Men vraagt de functie u te bepalen, die in het gebied 
binnen den cirkel x2 + y2 = 1 met haar eerste en tweede 
afgeleiden doorloopend is en aan de differentiaalvergelijking 

o2u o2u 
+--=0 ox2 oy2 

ou 
voldoet, terwijl op dien cirkel de uitdrukking ocu +{Jon, 

waarin n de richting der naar buiten getrokken normaal 
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aanwijst, in het eerste en derde quadrant de waarde + 1 
en in het tweede en vierde quadrant de waarde - l heeft. 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP en Dr. L. CRIJNS. 

Oplossing. 

Door poolcoordinaten in te voeren gaat de vergelijking 
()2u l ()u I ()2u 

over in - + --+ - 0. Zoeken wij oplossingen 
()r2 r ()r r2 (){}Z 

van deze vergelijking van de gedaante u = R8, waarbij R 
alleen van r, 8 alleen van {} afhangt, dan vinden we 

I (r2 d
2
R + r dR) = - _:_ d2fJ = constant, 

R dr2 dr 8 diJ2 

waarbij wij voor 8 een functie met de periode 2n vinden, als 
we voor de constante het quadraat van een natuurlijk getal 

d28 
nemen. Uit d{}

2 
+ m2fJ = 0 volgt 8 = A cos miJ + B sin m{}, 

. d2R dR 
mt r2 - + r-- mR 0, volgt R = A1rm + B1r-m. 

dr2 dr 
Daar wij oplossingen zoeken, die voor r 0 doorloopend zijn, 
stellen we 

00 

u = .Erm(Am cos m{} + Bm sin m{)), 
0 

waarbij wij de coefficienten Am en Bm zoo trachten te bepalen, 
dat aan de randvoorwaarden voldaan is. Dus moet 

00 

L'{(oc + m{J}Am cos m{) (oc + m{J)Bm sin mO} 
0 

de in de opgave gegeven functie voorstellen, dus overeen
komen met de Fourierontwikkeling van die functie: 

4 
00 

l 
- ~ k sin (4k + 2)0. 
n 0 2 + l 

Hieruit volgt, dat Am = 0 en dat Bm aileen van nul ver
schilt, als m het dubbele van een oneven getal is. 
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Voor m = 4k 2 vinden we 

4 l 
B4k+2 

n (2k + l){oc (2k + l){Jf 

De gevraagde functie is dus 

4 "' y2(2k+l) 

u =-;; ~ (2k + l){cx: + (2k } 
sin 2(2k + 1)0. 

l ){J 

Het is gemakkelijk te bewijzen, dat deze reeks voor I r j < l 
convergeert en aan alle eischen van het vraagstuk voldoet. 

Opmerking. De eenduidigheid van de oplossing van 
dergelijke problemen wordt o.a. besproken in MISES-FRANK, 
Die Differential- und Integralgleichungen der Mechanik und 
Physik End I, Hoofdstuk XIV. 

Vraagstuk LXXXVIII. 

Bewijs, dat voor positieve x voor de polynomen van 
Laguerre de volgende integraalvoorstellingen gelden. 

Voor n even is 

n n 

n!(- l)2 J2 sinn qJ 
--cos {x tg qJ- (n 

n COS(/) 
0 

Voor n oneven is 

n+l n 
n! (- l )-2-J2 sinn (/) . 

e-xLn(x) -- sm {x tg qJ- (n 
11: COS(/) 

0 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. L. CRIJNS, Dr. L. 
DE ]ONG en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Voor aile complexe waarden van x en voor ffi(n) =a > -1 
(n =a bi) is: 
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F(n +I) f 
2ni 

(o+, x+) 
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waarbij de gesloten contour de punten 0 en x positief omloopt. 

In het punt, waar de voerstraal (0, x) de contour snijdt, wordt 

arg ( l - ; ) = 0 genomen. 

Wij nemen x reeel > 0 en integreeren langs bovenstaande 
(geoorloofde} contour. Op het kleine cirkeltje met straal e is de 
integraal = O(ea+I) dus-+ 0 voor e-+ 0. 

Langs de groote cirkel is de absolute waarde van de integraal 
:m 

< JT+« eRcoslj? (1 ± ~)adrp (+ voor a > 0) 
R -voora < 0 
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< 
2

k ("R sin ot ) r: -.!_ Rtp .., 1 + 2k e :~t dp 
cos« 

0 

2k(tr-l) 7ek (- ) 
= R + - 1- e-R = O(R-1) -r 0 voor R -r oo. 

cos a R 

us x = e11 1-- -D . L ( ) F{n+ l)Jx+ooi ( X )ndz( X reeel >0 ) 
• n 27ei z z. 9l(n)=a>-l 

x-ooi 

Stel z = x(l + itg p). 

L (x) =F(n+I)f+: eX(l+itgtp)( itgp )n idp = 
n 27Ci 1 + itg p (I+itgp)cos2p 

:It 
-2 

:~ti. 

_ F(n + 1) rT x(l+i tg tpl ( e 
2

tg p )n idp 
- 27ei J e 1 + i tg p (1 + i tg p)cos2 p 

0 
m 

F(n+ 1) fTex(l-itgtp) (e-Ttgp)n idp 
2ni J 1-itgp (1-itgp)cos2q.) 

0 
Dus: 

-xL ( ) F(n + 1) f~ i{xtgtp-(n+l)tp+~}(. )n drp + e n x = e smp --
27~: cos p 

0 

F(n + 1) r: -i.{x tg tp- (n+Iltp+ ~} ( . )n dp + - e smp -~ 
27& cos p 

0 

= F(n +I) J: cos{xtg p- (n + l)p + n7~:} (sin p)n~. 
7C 2 ~p 

0 

Deze uitkomst geldt voor x reeel > 0 en voor alle complexe 
waarden van n, waarvoor 9l(n) > 1 is. 

De te bewijzen formules zijn hiervan speciale gevallen. 



OPGAVEN. No. 88. 219 

Oplossing van Dr. L. CRIJNS. 

De gevraagde betrekking wordt verkregen, door beide 
leden van de formule van LOBATSCHEWSKY 

:n; 
n! f2 e-xxn -; J cos n-l(J cos (x tg 0- (n 1)6}d6 

0 

n keer naar x te differentieren. Hier volgt nog een andere 
afleiding. 

Uit de formules 

resp. voor n even of oneven, waar cp = bg tg t, volgt aan
gezien de functies aan de bekende voorwaarden voldoen -
met hulp van de stelling van FouRIER, voor n even 

n!J+"' . e-lxlxn n cosn+lq;.cos(n+l}cpe-~xtdt. 

Door n keer te differentieren, 't geen blijkbaar geoorloofd 
is, vinden we 

-«> 

m.a.w. 

...!.n!f: sinn cp 
e-xLn(x}=2(-1) 2 - --cos(xtgcp)cos(n+l)cpdcp. (1) 

n cos cp 
0 

Voor n oneven komt er zo 

~nl f~ sinnq; 
2(-1) 2 - cos(xtgcp)sin(n+I)cpdcp. {2) 

n cos cp 
0 

Deze betrekkingen gelden ook voor x = 0. 
Om te komen tot de gevraagde formules, merken we eerst 

op, dat de overeenstemming voor n = 0 volgt uit 
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Jsin (x tg q;) tg q; dq; (voor x =f= 0) = J- ~cos (x tg q;) dq; 

= Jcos (x tg q;)dq;. 

Verder is, voor cos (x tg q;) = f en d = D, 
dx 

xnDf = D(xnf) + nxn-lj, 

dus Dn(- xnDI) = D. Dn(xnf) + nD. Dn-1 (xn-1 j). 
Het tweede lid hiervan geeft aan de hand van (1) en (2) 

in de integraal aanleiding tot (n even gedacht) 

!:!:..n! sinn+l q;. cos (n + 1)q; 2(-1) 2 sin (x tg q;) __ .:.__ ___ _ 
n cos2 q; 

n-2 1 • n • 
- 2(-1)-2-~ sin (x tg q;) sm q; • sm nq; 

n cos2 q; 

!:!:...nl sinn q; 
2(-1) 2 ---sin (xtg q;) sin (n 1)q;. 

n cos q; 

Optelling bij (1) en deling door 2 geeft 't gevraagde; voor 
n oneven blijkt de overeenstemming op dezelfde manier. 

VraagstWk L~XIX. 

Te bewijzen, dat voor x > 0, n geheel 0, 

dz 

waarbij de integratieweg de punten - i en + i door bogen 
in het vierde en eerste quadrant moet vermijden, maar overi
gens langs de imaginaire as kan gelegd worden. 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. L. CRIJNS, Dr. L. 
DEjONG, TH. C. L. KoK en Dr. S.C. VANVEEN. 
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Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Wij mak:en, evenals in de oplossing van 90 gebruik van de 
voor willekeurig complexe n en voor 8t(x) > 0 geldige inte
graaluitdrukking: 

l J(O+) X ( l) 
Jn(x) = 2ni u-n-leT u u du. 

Op precies dezelfde wijze als bij 90 blijkt, dat men in het 
ge'lJal ffi(n) > I voor integratielijn mag 

T
eoi kiezen de nevenstaande figuur. 

Pas nu op de integraal de substitutie. 

0 

Vz2 +I= 1 (z 

z = ~ (u :) 
toe. 

Hieruit volgt: voor u- ± oo i, 
ook z- ± ooi 

De tiit (l) volgende uitkomst: 

u z+Vz2+t 

moet aan de eisch (2) voldoen. 

(I) 

(2) 

(3) 

(3) bezit vertakkingspunten in de punten 
± i. 

Wanneer wij nu definieeren: 
l 

. . 2 { .arg (z+i) arg (z- i)} 
~) (z-~)1 exp. ~ 2 ' 

waarbij arg (z + i) = arg (z - i) = n in de punten van de 
2 

imaginaire as boven + i, en wanneer verder z zich van 
- oo i naar + oo i beweegt langs een of andere kromme. 
die rechts voorbij de punten + i en - i loopt dan zal 

U=z+ +I 
voor z ± ooi naderen tot ± ooi, zoodat aan de eisch (3) 
is voldaan, daar de correspondentie nu eeneenduidig is. 

15 
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De integraal 

1 .Ju-n-le 
2:n;~ 

(
u _!_) 

u, du 

gaat daardoor over in: 

-. (z + Vz2 1)-n-tcX.z 1 J+ooi --- z 
2nz 

v~dz= 
+I 

=-1 f+«>i 
2ni 

1 dz 
--====--+ 1 (z + Vz2 + l)n. 

Deze uitkomst geldt dus voor :i:~ ~~ 1. 

Nemen wij in het bijzonder de op bladzijde 221 geschetste 
figuur, met intandingen bij + i en i, als integratiekromme 
voor u, dan correspondeert hiermede een z-kromme, die 
samenvalt met dey-as, behalve dat de punten + i en - i aan 
de rechterkant gepasseerd worden. 

Oplossing van Dr. H. BREMEKAMP. 

Als x positief is, zal de integraal der functie 

1 1 

+ z2)n 

over een halven cirkel met straal R en den oorsprong tot 
middelpunt, die in het tweede en derde quadrant ligt met 
onbepaald toenemende R tot 0 naderen. Hieruit volgt, dat 
de gegeven integraal gelijk is aan die over een gesloten 
contour, die de punten i en- i omvat en hun verbindings
lijn niet snijdt. Een dergelijke contour kunnen wij samen
trekken tot een kromme, bestaande uit twee cirkels met 
straal 6 om die beide punten en tweemaal de rechte verbin
dingslijn. Daarbij naderen de bijdragen der cirkels tot de 
integraal tot nul, als 6 tot nul nadert en wij vinden voor 
het rechterlid der bovenstaande formule: 
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n; 
-

1 r ei(x sin tp-ntp) dqJ 
n; 

-2 

n; 
(-l)nJ-2 ei<x sin tp + ntp) tlqJ= 

2:n; 
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1 .!!... 
:n: J 2 

cos (x sin qJ-nqJ) dqJ 
l)n .!!... 

:n: J 2 
cos{xsinqJ+nf!J)dfP. 

0 0 

Voeren wij in de laatste integraal in fP = :n:- q;, dan vinden 
we 

1 .!!.. 
:n: J 2 

cos (xsin qJ-nqJ) dqJ 1 Jn; -:n: cos (x sin fP 

0 n; 
2 

~ r cos (x sin (/J nqJ) dfP. 
0 

Hiennee is onze integraal tot een bekende uitdrukking voor 
ln (x) herleid. 

Opmerkingen. I. Men geraakt tot deze uitdrukking voor 
Jn(x), wanneer men tracht aan de differentiaalvergelijking 

van BESSEL x :x ( x ~:) + (x2 n2)u = 0 te voldoen door 

de integraal u J+i«> ezxf(z)dz. Aannemend, dat f(z) zoo zal 

-i«> 
uitvallen, dat differentiatie onder het integraalteeken ge-
oorloofd is, vinden we dan 
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du f+ioo 
- = ezxzf(z)dz 
dx 

-ioo 
dus 

X::= f+ioo xezxzf(z)dz = ezxzf(z)J+ioo- f+ioo ezx {f(z)+zf'(z)}dz. 

-i oo -ioo -ioo 

Nemen wij verder aan, dat f(z) zoodanig zal zijn, dat de 
geintegreerde term wegvalt, dan hebben we, opnieuw onder 
het integraalteeken differentieerend, en verder partieel 
integreerend 

d ( du) f+ioo x- x- = -x ezx{zf(z) +z2f'(z)}dz= 
dx dx 

-ioo 

f

+ioo 
= ezx {f(z) + 3zf'(z) + z2f"(z)dz. 

-ioo 

Aan den anderen kant vinden we 

f
+ioo f+ioo 

xu= xezx f(z)dz = - ezx f' (z)dz 
-ioo 

en evenzoo 

f

+ioo 
x2u = ezx f" (z)dz. 

-ioo 

Bij substitutie vinden we, dat aan de differentiaalverge
lijking zal worden voldaan, als 

(z2 + 1)/"(z) + 3zf'(z) + (1- n 2)/ = 0. 

l 
Door de substitutie f(z) = rp(z) vinden we 

V1 + z2 

(z2 + 1 )rp" (z) + zrp' (z) - n2 rp = 0, 

d2rp 
en als we z = sh tinvoeren,--n2rp=0, dusrp=Ae"''+Be-nt, 

dt2 

waaruit 

j(z) = 1 j At + Bt }· 
V1 + z2l(-z + V1 + z2)n (z + V1 + z2)"' 



OPGAVEN. No. 89. 225 

Nu moet A1 0 daar anders de integraal divergeert. Voor 

f(z) B1 zijn, als n > 0, aile vooronder-v I + z2 (z + vI + z2)n 
stellingen, die bij de voorgaande afleiding gemaakt zijn, ver-

vuld, dus is B1 ezx z een op-J
+i~ d 

Vl z2 (z + VI + z2)n 
-ioo 

Iossing der differentiaalvergelijking van BESSEL en wei een 
oplossing, die bij x 0 geen singulier punt heeft. Men kan 
dus B1 zoo kiezen, dat deze oplossing gelijk wordt aan Jn(x). 
Dit alles geldt ook, wanneer n niet geheel is. 

Voor n = 0 kunnen we als volgt verifieeren, dat aan de 
vergelijking van BESSEL voldaan wordt. 

f
+ioo 

. dz . . 
U1t u = ern volgt door parbeel mtegreeren 

VI+ z2 

-iOI'J 

en in deze beide uitdrukkingen kan onder het integraalteeken 
gedifferentieerd worden. Wij vinden zoo 

d2u du 
x2 4x + 2u 

dx2 dx 
-iOCI 

-i<rJ 

+u 
-ioo 

2z2-l 
ezx dz 

Vl + z25 

0 
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II. Door de integraal op andere wijze te herleiden, komt 
men tot een andere bekende formule voor de functies van 
BESSEL. Wij nemen voor de bogen om- i en + i halve cirkels 
met straal C, en laten dan o tot nul naderen. De bijdragen 
dezer cirkels tot de integraal naderen daarbij ook tot nul, 
verder moeten wij bedenken, dat bij het doorloopen dier halve 
cirkels v1# met i wordt vermenigvuldigt. Door dan op 
de positieve stukken der Y-as een nieuwe integratieverander
lijke in te voeren door te stellen z iy en op de negatieve 
door te stellen z = - i y vinden we 

Jn(n) = 2~;foo. lye2-~ 1-(y-------,=.dy===--- + 
,.. v vy2 -1)'~~-(- i)'~~-

1 

0 

In de eerste integralen stellen we y = ch t, in de laatste 
y sin t, dan komt er 

~ Joo e-nt eix ch t e-in: dt-
2n~ 

0 

~ ~ 1J2 .. 't 1J2 .. 't + _ ew sm t e-•n dt + _ e-~x smt e··n dt 
2n 2n 

0 0 

en dus ten slotte 
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Jn(.x) ~ r~ e-nt sin (x ch t-n;) dt + 
0 

n 

~ J cos (nt - x sin t)dt, 
0 

227 

(Zie NIELSEN, Cylinderfunktionen, pag. 120), 

waarbij de voorwaarde, dat n een geheel getalmoetzijn,kan 
vervallen. 

Voor n 0 gaat deze formule over in 

n 
1 f.., . 1 s-Jo(x) n sm (x ch t)dt + -;; 2 

cos (x sin t)dt 
0 0 

en vinden we 

2 f"' 2 f.!!_ J0 (x) n sin (x ch t)dt = ;; 
2 

cos (x sin t)dt 
0 0 

2 f.., sin xy dy = _.:. J1 
cos xy dy. 

n n VI- y2 
1 0 

III. De oplossing der vergelijking van BESSEL met behulp 
van de transformatie van LAPLACE wordt behandeld in 
CouRANT-HILBERT, Methoden der Mathematischen Physik I, 
Hoofdstuk VII. 

Vra~stuk XC. 

Te bewijzen, dat voor positieve x 
n 

f"i" 2 

e-cos fP cos {tg g;(x + cos2 g;) 

0 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. L. CRIJNS, Dr. L. 
DE JONG en Dr. S. C. VAN VEEN. 
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Oplossing van Dr. L. DE JONG. 

ts-.!.. e ,~~ 

De functie -- integreeren wij over een kleinen cirkel 
z 

om 0. De waarde der integraal is 2:ni x de bekende term in 
de ontwikkeling van 

ts- .!.. ( tz t
2z2 

) ( 1 e z= 1+ +- ... 
1! 2! 

~+~ 1 + ... ); 
z 21 

00 

L (-1)nt" 
deze term is =J (2yt}. 

n!n! 0 
0 

Men vindt dus: 2:niJ0 (2y't). 
De integraal blijft echter dezelfde waarde behouden, a1s 

wij den integratie-weg vervormen tot: de rechte x = 1 (11), 

twee rechte stukken op oneindigen afstand I I X-as van x = 1 
tot x = 0 (12) en een grooten halven cirkel met straal R aan 
den negatieven kant om 0 . (13). 

Men heeft dan 

0 

voor R~ oo. 

f 
~ tReiiL .!.e-i8 

I 3 i 2 e R dO. 

" 2 

t(x-iRl- -
1
.-

f
le x-JR 
-~ dx 

x-iR 
0 

voor 

3 1 . Ll sin6 n . " sin6 

fa" tRcos8-Rcos8 J" -tRsmu+R Jl -tRstnu~ I Ial < e dO= e df) = 2 e dO, 
~ 0 0 
2 
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ook 13 = 0 voor R -l> oo. 

t(l+iy)-_;_ 

I
+ao e lHY 

Voor 11 heeft men: i . dy= (y=tg fP stellend) I+ ~y 
-00 

f~ et(l+ikp)-(1-i tg!p) cosaq; dlp s~ . . . . dp 
i __ = i. et ed· tg~tq;Hsmq;cos9H'P--

cos p + sin p cos p cosp 
n 
2 

n 

= 2ie' r e-COS
2 !p d(/J COS (t, tg (/'+Sin(/! COS(/)- tp), daar 

cos p 
0 

:n n 
het imaginaire deel der integraal over het vak - 2-tot + '2 nul 
wordt. 

Men heeft dus, t door x vervangend: 

:n; Jo(2 vx) 

n 

tr J' e- cosa 9' cos { tg p (x 

0 

dq; 
cos2 p) --p} --. 

cos(/' 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Voor n willekeurig complex, fft(z) > 0 is 

Jn(z) = -. u-n-Ie'i' u- u du. 
l J(O+) 1 ( 1) 

2:n~ 
-co 

Wij nemen nu aan: 

z reeel > 0, fft(n) = a > l. (n =a+ bi) 

Bij integratie langs de (geoorloofde) onderstaande con
tour is 
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Jn(z) 
l J~ (l+i tg oc) !... (u _ !.) 

u-n-te2 u du 
2ni 

-j- (1-i tgoc) 

f1l z ( 1) ~ } 1 - R-- cos~cp+btp Z l 
+-- e2 

:R · cos -(R+-)sin gJ -(a+l)gJ dgJ 
nRa+bi t 2 R 

I)( 

• z ( 1) smnnf"" --u--u-n-te 2 u du. 
:77; 

R 

B 

F 

Wij nemen 

R >max {1, z}. 

:77; 
Hieruit vo]gt: ~ > 

3 

(1) 

G 

(2) 

De tweede integraal van ( l) is in absolute waarde kleiner dan 

I rW ,-f(R-j)~•• .. cos~-~-(R_ ~)sin p-(a+I)p l sin q>dq> 

:n;~J ~(/! 

(3) 



OPGAVEN. No. 90. 231 

Wegens IX > !!_ is in de eerste integraal van (3) 
3 

cos { ~ (R +~)sin p- (a +1)p} 
< 2. 

sin p 

Dus: 
1111~ ~ 

2e 3 f 3 !.. ( R _ _!) cos tp 
ltweede integraal uit (1) I<-- e 2 R sin pdp 

nRa 

--=-va(R-.!)+lbln n e 4 R • _ 

3 

lbl~ ( =-(R-.!.)costpl~ 2e a -e2 R. a 1 
-- +-----=---

:n;Ra _:_(R _ _:_) 3 Ra 
2 R a 

_.:_ vs (R-.!)+tbln 
e 4 R 

= O(R-a-1) (4) 

De derde integraal van (1) is absoluut genomen kleiner dan 

1 J«) -=-(R-.!) l 
u-a-le 2 R du = z ( 

1
) = O(R-a-l) (5). 

:n; R naRae2 R-R. 

Wegens a+ 1 > 0 volgt voor R--)> oo 

1 !..(l+i<») z( 1) 
Jn(z) = 2:n:i f2 u-n-1e2 u--u du 

:._(1-ioo) 
2 

z{z . 1 } 
l f+ ao { Z • }-n-1 2 2(l+w)-!. (l+iv) Z 

= 2:n; 2(1 + ~v) e 2 '2 dv. 
-oo 



232 WISKUNDIGE 

Stel v = tg rp; z = 2V:;. 

J.(2v';) ~ :,." r~ ,-<n+>)i<p>•<t+it8 .. -="'""'cos-'<p d<p 

:n: 
2 

X --ii-i 
= ---;:;-- e-cosllp+x cos {tg rp(x + cos2 rp)-(n +I )rp} cosn-1rpdrp 

() 

n 
of: ne-zx2 Jn(2V:;} 

:n: 

= J2 
e-cosJq; cos {tg rp(x + cos2 rp) (n I )rp} cosn-l qJ drp. 

0 

Deze formule geldt voor x > 0 en ffi(n) >- 1. 

Voor n = 0 vindt men de gevraagde uitkomst. 

Opmerking. De hier gegeven uitbreiding is voor een 
belangrijk deel ook gevonden door Dr. L. CRIJNS. (Red.) 

Vraagstuk XCI. 

f"' . (sin yt cos zt) Berek en sm xt -,;:-- - y -t- dt. 
() . 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. L. CRIJNS, Dr. L. 
DEjONG, TH. C. L. KoK, E. TROST en Dr. S.C. VANVEEN. 

Oplossing van E. TROST. 

De integraal is convergent en is dus te schrijven 

_!__ J"' cos (x- y)t- cos (x Y)~ dt 
2 t2 

0 

-- dt-- t· y f"' sin (x + z)t y foo sin (x- z)t d 
2 t 2 t ' 

0 0 
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gedeeltelijke integra tie geeft: 

f<XO cos (x-y)t-cos (x + y)t dt = 
tS 

0 
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- (x- y) J'"' sin t- y)t dt + (x + y) J"" sin (xt + y)t dt. 

0 0 

Men heeft voor bestaanbare a 
· at { +l a>O 

f.., sm dt = sgn (a) . !!._, waarbij sgn(a) = 1 0 voor a=O 
t 2 -1 O<a 0 . 

De integraal heeft dus de waarde 

n 
4 

{I x + Y 1-1 x-y 1-ysgn(x + z) -ysgn (x z)}. 

Vraagstuk XCU 

Zij V een in Rn gelegen puntverzameling, die minstens 
een inwendig punt bezit. Een noodzakelijke en voldoende 
voorwaarde, opdat V convex zij, is dat door ieder grenspunt 
van V een in Rn gelegen ruimte Rn-1 aangebracht kan worden, 
die V niet splitst en waarvan de doorsnede met V convex is. 
Bewijs dit. (Dr. L. N. H. Bunt.) 

Opgelost door H. G. BRINKMAN, Dr. L. N. H. BuNT en 
Tn. C. L. KoK. 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Wij bewijzen eerst de volgende hulpstellingen, die gelden 
voor in Rn gelegen convexe puntverzamelingen V, die minstens 
een inwendig punt bezitten: 

a) Is P een willekeurig, Q een inwendig punt van V, dan 
is elk op de rechte PQ tusschen P en Q gelegen punt A in
wendig punt van V. 

b) Is Rn_1 een in Rn gelegen ruimte, die V niet splitst, dan 
bevat Rn-1 geen enkel inwendig punt van V en omgekeerd 
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zal een in Rn gelegen Rn-l• die geen inwendige punten van 
V bevat, V niet splitsen. 

c). De doorsnede van V met een in Rn gelegen Rn-1 is 
eveneens convex. 

Bewijs van a). Q is inwendig punt van V, dus er is een 
positief getal q zoodanig, dat elk punt, waarvan de afstand 

.. PA 
tot Q kleiner is dan q, tot V behoort. ZlJ nu PQ = k > 0 

en B een punt, waarvoor de afstand AB < kq is. Is C het op 
PB PA 

de rechte PB gelegen punt, waarvoor PQ = k, dan 
PQ 1 PC 

is QC = AB. PA AB. k < q, dus C behoort tot V. 

V convex zijnde zal nu ook het op PC tusschen P en C liggend 
punt B tot V behooren. Dit geldt dus voor alle punten, waar
voor de afstand tot A< kq is, m.a.w. A is inwendig punt 
van V q.e.d. 

Bewijs van b). Is A een in Rn_1 liggend in wen dig punt van 
V, dan is er een hyperspheer met middelpunt A, waarvan aile 
inwendige punten tot V behooren. Rn_1 splitst dezen hyper
spheer, dus ook V, in strijd met de onderstelling. Rn-l bevat 
dus geen inwendige punten van V. 

Bevat omgekeerd Rn_1 geen inwendig punt van V en wordt 
v door Rn-1 gesplitst, dan kan men bij het eene inwendige 
punt A, dat V minstens heeft, nog een punt B van V vinden, 
dat niet aan denzelfden kant van Rn-1 als A ligt. AB snijdt 
dan R,.H in een tusschen A en B gelegen punt C, dat volgens 
a) inwendig punt van V is, in strijd met de onderstelling. 
V wordt dus niet gesplitst door Rn_1 . 

Bewijs van c). Zijn A en B twee punten van de doorsnede 
van V met Rn-l, dan behoort elk punt op AB tusschen A 
en B gelegen, zoowel tot V als tot Rn-1, dus ook tot de door
suede m. a. w. deze doorsnede is convex. 

Om nu de noodzakelijkheid van de in het vraagstuk ge-
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stelde voorwaarde te bewijzen is het voldoende, aan te toonen, 
dat door elk randpunt van een in Rn gelegen convexe punt
verzameling V met minstens een inwendig punt een tot Rn 
behoorende Rn-l is aan te brengen, die V niet splitst. Krachtens 
c) is de doorsnede van Rn-l met V automatisch convex. Wij 
voeren het bewijs met volledige inductie en beschouwen 
daartoe eerst de gevallen n =I en n = 2. Voor n = 1 ligt 
nl. de stelling reeds opgesloten in het 2e deel van hulpstel
ling b). Is nl. Peen randpunt van V, dan bevat de uit het enkele 
punt P bestaande Ro geen inwendig punt van V, zal dus V 
niet splitsen. Voor n = 2 is het bewijs te leveren door in Ra 
poolcoordinaten te gebruiken, waarbij de oorsprong in het 
randpunt P wordt genomen. Zij l de poolas. Bevat l geen 
inwendige punten van V, dan zall V krachtens b) niet splitsen, 
zoodat dan de stelling opgaat. Bevat lwei inwendige punten 
van V, dan zijn dit ook inwendige punten voor de doorsnede 
vl van l met v (hier inwendig t. 0. v. l), vl wordt dan dus 
door P niet gesplitst m. a. w. op een der helften van lliggen 
geen punten van V. Deze helft nemen wij aan als positieve 
richting der poolas. Neemt men nu een rechte m, die met 
de poolas een hoek rp maakt en die inwendige punten van V 
bevat, dan gelden hiervoor gelijke conclusies. Nemen wij als 
positieve helft van m die helft, waarvoor de punten de coor
dinaten e > 0 en cp hebben, dan zullen dus hetzij op de 
positieve helft van m(<p) hetzij op de positieve helft van m 
(.n + <p) geen punten van V liggen. Wij beschouwen nu de 
verzameling der getallen 0 <p ~ .n, waarvoor de positieve 
helft van m(<p) geen punten van V bevat. Deze verzameling 
bevat het getal 0 en heeft een bovenste grens 0. Is nu A een 
op de negatieve poolas liggend punt van V (krachtens onze 
onderstelling is er zeker zoo'n punt A) Been punt met argu
ment <p zoo, dat O~<p< () (0 >0 ondersteld) dan is er een getal 
<p1 zoo, dat <p< cp1 < (), dat een voerstraal bepaalt op welks po
sitieve helft geen pun ten van V liggen. Het snijpunt van AB met 
dien voerstraal ligt tusschen A en B, zoodat in verband met het 
convex zijn van V, B niet tot V kan behooren. Zij verder C een 
punt met argument <p zoo, dat O+.n<rp<2.n. (O<:n: onder
steld). De positieve helft van den voerstraal met argument 
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(/) n > 0 bevat punten van V (daar anders 0 niet gelijk 
aan bovengenoemde bovenste grens zou zijn) de positieve 
helft van de voerstraal met arg (/) bevat dus geen punten van 
V. C behoort ergo ook niet tot V. Voor 0 < 0 < n zullen dus 
rechts van de lijn, die bestaat uit de twee voerstralen 
met argumenten () en () + :ll:, geen punten van V liggen 
m. a. w. deze rechte splitst V niet. Is 0 = n of 0 = 0, dan 
krijgt men dit resultaat reeds uit de eerste resp. tweede helft 
van bovenstaand betoog. Voor n = 2 is hiermede bet bewijs 
geleverd. 

Wij nemen nude stelling aan voor n 1 (n > 2) en trach-
ten haar te bewijzen voor n. Tot dat doel brengen wij door 
het randpunt P van V (heeft V geen randpunten, dan behoeft 
de stelling geen bewijs) een willekeurig tot ~ behoorend 
~-1 aan, dat met V de doorsnede Vn_1 moge hebben. Wordt V 
door ~-1 gesplitst, dan bevat vn-1 minstens een inwendig 
punt en is er dus een door P gaand en tot ~-1 behoorend 
~-~~· waardoor Vn_1 niet gesplitst wordt. Wij projecteeren 
nu de verzameling V op het vlak door P j_ ~-2 • Daar een 
inwendig punt van V tot projectie een inwendig punt van de 
verzameling V' der projectiepunten heeft en de projectie's 
van de punten der verbindingsrechte AB op de verbindings
rechte van de projectie's A' en B' van A en B vallen, zal V' 
een convexe verzameling in ~ met minstens een inwendig 
punt zijn. Projecteert zich nu Rn_1 in de .lijn l, dan zal, daar 
Rn-2 de in Rn_1 liggende deelverzameling van V niet splitst, 
P de verzameling op l vallende punten van V' niet splitsen, 
zoodat P randpunt van V' moet zijn. Door P is dus een rechte 
a in R2 te brengen, die V' niet splitst. De ruimte Rn-t door 
Rn_2 en a zal dan V niet splitsen, daar twee aan weerszijden 
van Rn-1 liggende punten hunne projecties aan weerszijden 
van a hebben. Hiermede is het volledige-inductie-bewijs 
voltooid. 

Om het voldoende zijn van de voorwaarde aan te toonen, 
merken wij eerst op, dat het eerste deel van hulpstelling b) 
voor aile puntverzamelingen in Rn geldt. Is nu A een inwendig, 
B een willekeurig punt van V en ligt op AB tusschen A en B 
een niet tot V behoorend punt C, dan ligt tusschen A en C 
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minstens een randpunt D van V. Door D gaat een, V niet 
splitsend, ~-v dat krachtens genoemd eerste deel van b) 
het inwendige punt A, dus ook B niet bevat. In strijd met de 
onderstelling komen dan A en B aan weerszijden van ~-l 
te liggen. Dezelfde tegenstrijdigheid krijgt men bij de aan
name van een randpunt van V tusschen A en B. Alle op AB 
tusschen A en B liggende punten zijn dus inwendige punten 
van V. Is B randpunt, dan volgt hier tevens uit, dat (daar 
volgens gegeven V minstens een inwendig punt A heeft) 
binnen elke omgeving van een randpunt inwendige punten 
van V liggen. 

Zijn nu A en B twee randpunten en ligt op AB een niet 
tot V behoorend C, tusschen A en B dan is er een hyperspheer 
middelpunt C, straal a, waarvan geen enkel inwendig punt 
tot V behoort, daar anders C randpunt van V zou zijn. Is 

AB 
nu AC = k, dan zijn er inwendige punten P, waarvoor 

de afstand tot B < ka is. Het punt Q op de lijn AP, waarvoor 
AP 
AQ = k ligt binnen genoemden hyperspheer maar is 

krachtens het bovenstaande tevens inwendig punt van V. 
Tusschen A en B liggen dus aileen inwendige of randpunten 
van V. Ook het voldoende zijn van de voorwaarde is hier
mede aangetoond. 

0 p mer k in g. Blijkbaar zijn in de opga ve afgesloten punt
verzamelingen bedoeld. Voor open puntverzamelingen is de 
voorwaarde niet voldoende, zooals eenvoudige voorbeelden 
aantoonen. 

Vraagstuk XCIII. 

Als - I < p < q < p + 2 en q > 0 is, en het bestaan
bare getaliX 0 en =I=- lis, wordt gevraagd het bestaan van 

te bewijzen. 

fcc eitU x-q dx r (x- u)P eiu du 
0 0 

(Dr. ]. G. van der Corput.) 

16 
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Opgelost door Dr. J. G. VAN DER CORPUT, Dr. L. CRIJNS, 

TH. C. L. KoK en C. VISSER. 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Stelt men x u = t, dan wordt: 

r (X- U )Peiudu = ei:t: r tPe-itdt = ei:t:tp(X). 
0 0 

Daar t'Pe-it voor t = 0 hoogstens van de orde - p < 1 
(p < 0 ondersteld) oneindig groot wordt, bestaat <p(x) bij de 
gegeven voorwaarden. Wij hebben nu: 

I = I«> eirJJ:x-qdx r (x- u)Peiudu = I"' ei(a+l)xx-!ltp(x) dx. 
0 0 0 

tp(x) tp' (x) xPe-t:r: 
Uit Lim-- = Lim = Lim ---··-

x~o xP+l x-o (p + l)xP x~o (p + l)xP 

1 

P+I 
volgt, dat de integrand van I voor t = 0 oneindig groot wordt 

van de orde q-p-I < I, zoodat r i<a+l)X x-q <p(x) dx 
0 

bestaat. Wij hebben thans aileen nog de bovengrens van I 
te onderzoeken en nemen daartoe voorloopig aan, dat p < 0 
is. In dit geval is tp(x) een begrensde functie van x. N.I. is 

tp(x) r tPe-itdt + r tPe-itdt. Daar tP voor t > I en p < 0 
0 1 

een positieve dalende functie is van t, kan op de tweede 
integraal de tweede stelling van het gemiddelde toegepast 
worden en men krijgt: 

tp(X) = ftPe-itdt + r e-itdt, 
0 1 

I tp(x) 1 ftpdt 
0 

1
re-itdt

1 
s: A+ 2 A. 

1 

Met behulp hiervan kunnen wij de restintegraal van I 
schatten en wel weer met de tweede stelling van het gemid
delde n.l. 
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R:' = Jm i<~+l)X x-q q;(x)dx = n-q r ei(oc+l)X q;(x)dx = 

n n 
-q 

t£ s~ q;(X) dei(a.+l)X 
i(« +I) n 

= . n-q {rei(~+l)x q;(x)]~- s~ i<~+l).X q;'(x)dx} = 
z(« + I) l' n 

n 

n-q { ~ = • r ei(ct+l)X q;(x)] 
z(oc + I) L n 

n 
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is dus begrensd en in absolute waarde kleiner dan een niet 
van g afhangend getal B. Wij hebben dus 

n~ . M 
IR:'I ~I«+ q { lq;(g) I !q;(n) I+ B} n-q ..,---___, 

1 

Voor n 2 N = ( ~ ) q is dus l R:' I < e, zoodat, altijd bij 

de aanname p < 0, I bestaat. 
Is p > 0, dan geeft partieele integratie: 

tp(X) = r tPe-ildt i r tpde-il = ixPe-ix pi rtp-le-ildt = 
0 0 0 

ixP e-ix- pi 'Pp-1 (x). 

Is p - I eveneens > 0, dan wordt op q;11 _1 (x) wederom par
til~ele integratie toegepast. Zoo voortgaande krijgt men: 

q;(x) = e-ixV11 (x) + k r tre-itdt, waarin I< r 0, k een 
0 

constante en V11 (x) een veelterm van den graad p in x is. 
Voor I is dus te schrijven: 

I = r i<~+l)X x-qq;(x) dx + f' if'J'.Xx-q v p(X) dx + 
0 a 

k J~ eiCoc+l)x x-q 1p(x) dx. 
a 
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{fJ'{X) r t'~'e-itdt). De tweede integraal is, daar p < q en 
0 

IX =1= 0 is, te schrijven als een som van bestaande integralen. 
De derde integraal bestaat, zooals boven is bewezen eveneens, 

als r < 0 is. Voor r 0 (of p = 0) is fJ'(X) r e-itdt = 
0 

i(e-ix 1), zoodat in dat geval dederdeintegraaleveneens 
bestaat. Daar tenslotte ook de eerste integraal bestaat, 
bestaat ook de som der drie integralen, die gelijk is aan I. 

Vra~stuk XCIV. 

Heeft f(u) in het interval IX u fJ een monotoon niet
toenemende tweede afgeleide, dan is 

f({J) - f(~X) {J - IX (f' {IX) + f' (/1)}. 
2 

Bewijs dit. (Dr. f. G. van der Corput.) 

Opgelost door Dr. J. G. VAN DER CoRPUT, Dr. L. CRIJNS, 
Dr. H. FREUDENTHAL, J, C. H. GERRETSEN, Dr. A. HEYTING, 
Dr. L. DE JONG, TH. C. L. KoK, E. TROST, Dr. S. C. VAN 
VEEN en C. VISSER. 

Oplossing van Dr. H. FREUDENTHAL. 

f"((I k)rx + kx) 

is voor een vaste h {0 ::;; h < 1) een niet-toenemende functie 
van x, dus is ook 

J
1
/"( (1-~k)IX + hx}dh = f'(x)-f'(~X) 

X ex. 
0 

een niet-toenemende functie van x, dus (voor ex. x < {J) 

f'(x)- f'(cx.) f'({J)- f'{rx) 
----·> ~ 

x-a. = {J-a. 
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of 

f'(x) 2/'(«) +;-: (f'({J) /'(«)); 

integratie van oc tot {J geeft 

f({J) - /(oc) ({J- «)/'( oc) + {J 
2 

« (/' ({J) - f' («)) 

{J 2 oc (/'(«) + /'({J)). 

Oplossing van J. C. H. GERRETSEN. 

Van de functie 

F(u) = f(u)- /(oc)- !(u- oc){f'(u) + f'(oc)}, 

welke gedefinieerd is voor oc u s {J bepalen we de afgeleide: 

F'(u) = f'(u) -l{f'(u)+f'(oc)} !(u- oc)f"(u) = 

= t(f'(u)- f'(oc))- !(u- «)f"{u) 

= t(u- «){f"(v)- f"(u)} met oc v u. 

Daar gegeven is f"(v) > f"(u) en daar verder u > « is, 
is dus voor « < u {J voldaan aan F'(u) 2 0. Dus is de 
functie F(u} monotoon niet-afnemend, m. a. w. F({J) > F(«). 
Daar verder F(oc) = 0, dus F({J) 0 geldt: 

/({J) - f( oc) > !({J oc){f' ({J) + f' ( oc)}. 

Vraagstuk XCV. 

Is /(u) in het interval oc u < p tweemaal dillerentieer

baar, is in dat interval f'(u) =F 0, en is/;:~; aldaar mono

toon niet-toenemend, dan is 
l/(fJ)- /(oc) l > ({J- oc}Vf(oc}f'({J}. * 

. (Dr. ]. G. van der Corput.} 

• Door een vergissing ontbraken in de oorspronkelijke opgave de 
modu!usstrepen in bet eerste lid. ·· 
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Opgelost door Dr.]. G. VANDER CoRPUT, Dr. L. CRIJNS, 
Dr. A. HEYTING, Dr. L. DE joNG, Th. C. L. KoK, E. TRosT, 
Dr. S. C. VAN VEEN en C. VISSER. 

Opmerking van Dr. J. G. VANDER CORPUT. Uit de con
timiiteit en het niet-nul-zijn van f'(u) blijkt, dat f'(u) in het 
interval ex: u < {:J een vast teeken houdt, dus f' (ex:) f' ({:J) 
positief is. De bewering in deze opgave is minder scherp 
dan in no. 94 wegens 

tr f'(a) + f'({J} > f'(oc)f'{{J). 
2 

Oplossing van C. VISSER. 

Eerste geval: f'(u) > 0 op ex: u {:J. De ongelijkheid van 
No ... 94, toegepast op de functie 

r log I' (u) du 
a. 

geeft 

I Jp {:J-oc logf'(u)du 
a. 

!(log /'(oc)+log I' ({:J) )=log vf(oc)f' ({:J). 

Verder is, wegens de stelling over het rekenkundige en het 
meetkundige gemiddelde, 

I JfJ {J _ ex: log t'(u)du 
a. 

1 f I Jpt'( )d }- l f({:J)- f(oc) og1-- u u- og . 
l{:J-occx {J a; 

Dus is 

of 

log f({:J) -f(a:) >log Vf'(a:) f'({:J) 
{J-a; 

f({J) /(a:) ({J-a:)Vj'(a)f'({J). 
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Tweede geval: /'{u) < 0 op oc < u {J. Het vorige kan 
dan worden toegepast op f(u) en geeft 

/(oc) f({J) > ({J oc}Vf'(oc)f'({J). 

In beide gevallen is dus 

l/(fJ) -/(oc) I ({J- oc)Vf'(oc)f'({J), w.t.b.w. 

Vraagstuk XCVI. 

Voor elk in het interval (0, 3t) liggende getallenpaar a. 
en {J is 

I cos oc cos {J I (fJ oc)v'sin oc sin {J, 

en voor elk paar positieve getallen oc en fJ is 

I cosh {J- cosh oc I ({J- oc)Vsinh a. sinh {J. 

(Dr. J. G. van der Corput.) 

Opgelost door Dr. J. G. VAN DER CoRPUT, Dr. L. CRIJNS, 
J. C. H. GERRETSEN, Dr. A. HEYTING, Dr. L. DE jONG 
TH. C. L. KOK, Dr. S.C. VANVEEN en C. VISSER. 

Oplossing. 

Voor fJ a. zijn beide ongelijkheden triviaal. 
N eem dus {J > oc. 

f"(u) 
Stel f(u) cos u; f'(u} =sin u > 0 en /' (u) cotg u, 

afnemend tusschen 0 en 3t. Volgens N°. 95 is dus: 

cos oc- cos {J > ({J oc)Vsin oc sin {J. 

Stel /(u) 
/" (u) 

ch u; f'(u) =shu > 0 en /'(u) = coth u. 
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d · -1 f"(u) 
Daar d- coth u = -

2 
- < 0, is-- afnemend. 

u sh u f'(u) 

Dus: 

ch p ch rx > (P- rx)Vsh rx. sh p. 

Vraagstuk XCVII. 

Indien de getallen ap,, = a,p, {1 p, < n, 1 v n) be-
staanbaar zijn en voor elk systeem bestaanbare getallen 

X:ts · · · · Xn 

is, dan is voor ieder stelsel bestaanbare getallen x1, .•. , Xn, 

Y1, · · · Yn 

Bewijs dit. (Dr. ]. G. van der Corput.) 

Opgelost door Dr. J. G. VAN DER CORPUT, Dr. L. CruJNS, 

Dr. H. FREUDENTHAL, J. C. H. GERRETSEN, Dr. A. HEYTING, 

Dr. L. DE }ONG, TH. C. L. KoK, Dr. S. C. VAN VEEN en 
C. VISSER. 

Oplossing van Dr. A. HEYTING. 

Door een orthogonale substitutie 

xi= Eai~k (1) 
k 

kan men de gegeven kwadratische vorm l:.I:ap,xpx, in de 

canonische vorm Eb,x;2 overvoeren; daarbij gaat Ex~ over 

in .rx;2
• Bij elk systeem bestaanbare getallen x~, .. . , x~ kan 

men een systeem bestaanbare getallen x1 , •.• , Xn vinden, 
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zodat aan {I) voldaan is; voor het laatste systeem geldt de 
eerste ongelijkheid uit de opgave, dus voor het willekeurige 
systeem x~, ; .. , x~ heeft men 

I Ib,x~2 I Ix~ 2' 

d ~ ,2 < 'I" ,2 ~ r2 < 'I" ,2 f ""(1 b } ,2 > 0 us .. u,x., = .. x., en .. u,x., = .. x, , o ., - ,. x., = 
en .2'(1 + b,.)x~2 > 0. Opdat dit voor ieder systeem getallen 
x~, . .. , x~ geldt, is noodig en voldoende, dat voor v= 1, ... , n 
geldt I - b" 0 en I + b" 0, of 

I bv I 1 (v = l, ... , n) (2) 

Daar de vorming van de eerste polaire een tegenover 
lineaire transformatie invariant proces is, gaat IIa11.vX,J'v 
door (I), waarbij y cogredient met x getransformeerd wordt, 
over in Ib,x;y;. Er valt nu nog te bewijzen, dat voor ieder 
systeem bestaanbare getallen x~, .. . , x~, y~ •... , y~ geldt: 

(3) 

Deze ongelijkheid is achtereenvolgens gelijkwaardig met: 

I(l b 2) .,2 1J 'I" ( 1 2 ,2 b b 1 11 1 1 I 2 I 2) 
v x,. Yv + ., Xp Yv - 2 P .,XpX"Y,J'v + Xv Yp ~ 0. 

p::j::.v 

Uit (2) volgt, dat elke term onder het eerste I-teken positief
definiet is; de discriminant van een term onder het tweede 
.2'-teken is l- bp2b.,'l·, wat ook volgens (2) niet negatief is, 
zodat geen van deze termen negatief kan worden. Hierdoor 
is (3) bewezen, dus ook de stelling uit de opgave. 

Oplossing van C. VISSER. 



246 WISKUNDIGE 

Dus 

= t E(xv Yv)2 + t E(xv- Yv)2 

v , 

I 
Toepassing van deze ongelijkheid op de stelsels .Ax, en ly" 

( l reeel, ::/= 0) geeft 

I I 
A,2 2 1 2 

EapivX,;Yv - Exv + -EYv· 
P,ll 2 v 2l2 v 

l kan zo gekozen worden, dat het rechterlid minimaal 
wordt. Het minimum bedraagt juist 

v'Ex:. Ey=~ 
v v 

Oplossing van ]. C. H. GERRETSEN. 

Zij l een reeel getal. Dan is 

0 I EE aJ-tv (xp + ly11)(x11 + ly,) I = 
JtV 

I EE a11,x~v 21 EE ap,Xf.'Yv + l 2 EE aJIVYpYv I ::;;; 
I EE ap,XpXv I + 211 EE ap,XpYv I + 12 I J:J: ap~Y pYv I· 

De in het laatste lid opgeschreven uitdrukking is een drie
term in l. Daar, deze drieterm voor reeele waarden van l 
niet negatief is, moet dus de discriminant steeds > 0 zijn. 

----------·- --·-
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Dan moet gelden 

I Z'XapvX,aXvl 2 <iXIap,x,ux11 jj IZ'a,u11YpYvl X~.xy:, 
zodat 

Vraagstuk XCVIII. 

Men vraagt het aantal <pn(q) van aile modulo q verschil
lende matrices van n rijen en kolommen te bepalen, welker 
determinant onderling ondeelbaar met q is (q is een wille-
keurig natuurlijk getal). (Dr. D. van Dantzig.) 

Opgelost door Dr. D. VAN DANTZIG, TH. C. L. KoK en 
E. TROST. 

Oplossing van Dr. D. VAN DANTZIG en TH. C. L. KoK. 

1. We beschouwen eerst het bijzondere geval, waarin 
q pk en p priem is. We zoeken een recursieformule door 
<p,.. = <pn {pk) in <p,._1 uit te drukken. Zij daartoe 

(1) 

de determinant der beschouwde matrix, ontwikkeld naar de 
elementen a1 , ... , a,. der eerste kolom. Zij voorts D r+l (r 0) 
de eerste determinant in de rij D1 , ••• , D.,. die O(p) is. 
Daar D O{p) is, bestaat zulk een Dr+l· Uit de betrekking 
(I) kan dan (bij modulo pk gegeven D) a,.+1 modulo pk op
gelost en in de andere grootheden uitgedrukt worden. Zij 
t 1 (i I, ... , n) de vector, gevormd uit de laatste n I 
elementen der i-de rij van D, dan moeten tusschen de ti 
wegens D1 D2 ~ ••• Dr O(p) lineaire betrekkingen van 
de volgende gedaante bestaan: 

n 
I .A.hiti = O(p); h = I, ... , r, ).hh 0. (2) 

i=l 

Wegens Dr+1 O(p) moet in iedere niet-triviale relatie tus
schen de t1 tr+1 met een coefficient :¢= O(p) voorkomen. Uit 
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twee verschillende van zulke relaties volgt echter een relatie 
tusschen de ti, i r + I. Derhalve moeten aile relaties (2) 
van een hunner afhankelijk zijn. Daar in elk dezer relaties 
een andere th ontbreekt, moeten alle th (h r) ontbreken; 
derhalve n;toet tr-H modulo p lineair van tN2 , .•• , ln afhangen: 

t; 

tr+l 1:~-titi (p). (3) 
1'+2 

Men kan nu kiezen: 

1°. de elementen van D,.+1 op 'Pn-1 (q) verschillende 
manieren; 

2°. den determinant D, daar deze o.o. met q moet zijn, 
op q;(q) manieren, waarin q;(q) = q;1 (q) de indicator van 
EULER is; 

3°. de elementen ~ •... 'a,., af'+2> ••. 'an elk op q, tezamen 
dus op qn-l manieren; 

4°. de getallen 1-ti in (3) elk op p, tezamen dus op pn-r-l 
manieren. Daardoor is tr-r1 modulo p bepaald. Modulo q kan 
elk der n - l elementen dus nog op pk-1 manieren gekozen 
worden, zoodat tN1 door pn-f'-1 • p<-n-lHk-11 pnk-r-k keuzen 
modulo q bepaald is. 

Het aantal mogelijke matrices, dat bij een bepaalde waarde 
van r behoort, is derhalve 

'Pn-l. q;(q) . q-n-1 . pnk-k-r 

en het totale aantal 

1!-1 

'Pn £ 'Pn-1 . q;(q) . p2k(n-l)-r = 
1'=0 

'Pn-l. p2nk-k-n(pn 1). 

Derhalve is 

" n 
k I: {2h-l) I: h n 

'Pn = 'Po. p k=l h=l . II (ph I). 
h-1 

(4) 
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Nu is t:p1 t:p(q) = pk-1(p ~ l ), waaruit t:p0 = l volgt, dus 

n 
f>n f>n (pk) pn2k- 'h.n(n+l) . II (ph - l). ( 5) 

k=l 

2. Is q p~~ ... P:•, pf; = qi, Pi =F p1 voor i f, dan 
r 

geldt, analoog met de bekende relatie q>(q) = II q>(qi) 
i=l 

r 

f>n(q) II Pn(qi)· 
i=l 

(6) 

Dit kan op verschillende manieren bewezen worden. Bij
voorbeeld: naar bekend is, bestaan err getallen ei, die modulo 
q eenduidig bepaald zijn en aan de congruenties 

voldoen. Er bestaan dan o.a. de volgende relaties. 

{
e. voor i = i 

et,BJ == 0 voor i =F i (q) 

r 
x I xi (q) voor xi= xei 

i=l 

(7) 

(8) 

(9) 

(xis een willekeurig geheel getal). Zijn nu a;_~' de elementen 
en D de determinant eener matrix, dan volgt uit de ,.ortho
gonaliteitsrelaties" (8), dat Dei= Di de determinant der 
a;.p,i = a;.pei is (alles modulo q), terwijl 

r 
II LJ<il = D(q) 

i=l 

is. Derhalve is D dan en slechts dan o. o. met q, wanneer 
elke LJ<il, dus wegens (LJ<il, qi) = (Di, qi) ook Di o. o. met qi 
is. Daar nu de a;.p door de alp, i eenduidig bepaald zijn en 
deze laatsten modulo qi gekozen moeten worden, terwijl D 
modulo q door de resten der Di modulo qi eenduidig 
bepaald is, geldt de betrekking (6), waaruit, in combinatie 
met (5) tenslotte volgt 
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r n 
tpn(q) = TI {pin2k~-Y•n<n+ll TI (pf - 1)} = 

i=l h=l 
n r 

qn~n-Y.n<n+l) TI TI (pf- I) 
h=l i=l 

1' 

wanneer nog :n: = n Pi is. 
i=l 

Opmerking van E. TROST. De formule (5) van boven
staande oplossing komt voor bij SPEISER, Theorie der Gruppen 
von endlicher Ordnung, 2e Aufl., blz. 130. Men kan daaruit 
de gevraagde uitkomst ook gemakkelijk afleiden, door eerst 
te hewijzen, dat als r ens onderling ondeelhaar zijn tpn(rs) = 

q;n(r)q;n(s), waartoe men komt met behulp van de opmer
king, dat ieder element aJ,p (mod. rs) een-eenduidig bepaald 
is door zijn resten mod. r en mod. s. 

Vraagstuk IC. 

Bewijs, dat de gemiddelde waarde van x11 ... x!" over 
de (n I )-dimensionale oppervlakte van den hyperhol 
x1

2 + . . . Xn 2 = I gelijk is aan 

r !.':_ • rkt + I .... rkn + I 
2 2 2 

(r~r + .... + kn+n 
2 

of nul, al naar gelang alle ki even zijn of niet. 
(Dr. D. van Dantzig.) 

Opgelost door Dr. L. CRIJNS, Dr. D. VAN DANTZIG, Dr. H. 
FREUDENTHAL, J. C. H. GERRETSEN, Dr. A. HEYTING, Dr. L. 
DE JONG, TH. C. L. KoK, Dr. L. SWEERTS, E. TROST en 
Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG en E. TROST. 

Is een der kt oneven, dan is het gemiddelde = 0, daar de 
waarden, behoorende bij xi en - xi, terwijl de andere coor
dinaten hetzelfde zijn, dan telkens tegen elkaar wegvallen. 
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Onderstelt men verder aile ki even, dan kan men het 
gemiddelde berekenen over dat gedeelte van het oppervlak, 
waar alle xi positief zijn. 

Stelt men fP(~, ka ... k,.) = J ~1. ~· ••• x!ndO' over dit 

p(~, k2 •• • k,,J 
oppervlak dan is bedoeld gemiddelde blijkbaar: ( )' 

(/) 0, 0 ... 0 
Voor het oppervlakte-element heeft men: 

d 
dx1 . dXs ... 

u = en dus: 
x.,. 

qJ(kl' k2 .•. k.,.) = 

Jl k s~ .. k f.Vt-xl•· .. x• .. -: k,. 1 k -1 x1 1dx1 x2zdx2 . . . Xn-l. Xn" dx11_ 1 • 

0 0 0 

In de laatste integraal is x.,. = (I- x~. . . x~1) Y.. Stelt 
( 2 2 ) y. y. d h 1 'd . . . h t t. men nu x11_1= l-x1 ••• xn-2 • u , an er e1 t ZIJ ZIC o . 

k,.-1 k,.+k .. -1 Jl 
!(1-~-X:... x!_2) 2 u (1- u) 2 du 

0 

k,.+kw-1 r (~ )r en-l2 
1
) 

= !(I --~2- Xs2 ... - x!-2) 2 (k +k 2) . 
r 11 n-1 

2 

Vermenigvuldigt men dat met x!~;•dx.,.-2 en integreert 
tusschen 0 en Vl::..:_ X~ ••• x!-3 dan Vindt men Op dezelfde 
wijze: 

en zoo ten slotte 

r k.,. + kn-1 + kn-2 + 3 
2 
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cp(kl, k2 ... kn) 
en dus 

cp(O, 0, ... 0) 
(
r !_)n r~ + ~ + ... kn + n· 

2 . 2 

Oplossing van Dr. H. FREUDENTHAL. 

Dat voor het geval dat een van de kt oneven is, de middel
waarde verdwijnt, spreekt vanzelf. Wij beschouwen dus 
aileen het geval, dat alle k~, even zijn. 

De integraal 

is aan de eene kant gelijk aan het product 

(!_)"' Fk1 + I ~ rkn + I 
2 · 2 .r 2 · · · · 2 ' 

aan de andere kant gelijk aan 

f"' e-"'M dV r ,., 

0 

als V,. de inhoud van de n-dimensionale bol met de straal r 
(die wij numerisch niet behoeven te kennen} en M,. de middel-
waarde van x:1 x!2 

••• x!" over de (n I )-dimensionale opper
vlakte van deze bol beteekent (het differentiaal-teeken heeft 
op r betrekking}. · 

Wegens V,. rnV1 en M,. = rEk, M1 , is de laatste integraal 
gelijk aan 
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Dus 

Stelt men hier aile ki = 0, dan verkrijgt men V1 ; het quotient 
Ievert dan de aangegeven waarde van M1 op. 

Vraagstuk C. 

Men vraagt te bewijzen, dat de middelwaarde M/ = 
= F(xt, ... , Xn, R) van de functie f(x11 ••• , xn) over de 
oppervlakte van den hyper hoi met middelpunt (xt, ... , xn) 
en straal R gelijk is aan 

~ r(;) 
~ -----:- (~2rLJ~,. 
'1'=0 v! r(v + ; 

Mf (1) 

()2 ()2 
waarin L1 = -ll +; .. +- den operator van Laplace 

oxl oxn2 
in n variabelen voorstelt, en dat de reeks (I) convergeert, 
indien de gegeven functie f in een reeks van Taylor te ont
wikkelen is, die in ieder punt binnen een den beschouwden 
bol geheel omvattenden hyperbol convergeert. 

(Dr. D. van Dantzig.) 

Opgelost door Dr. L. CRIJNS, Dr. D. VAN DANTZIG, J. C. 
H. GERRETSEN, Dr. L. DEjoNG, TH. C. L. KoK, E. TROST 
en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing. 

Volgens onderstelling bestaat de reeksontwikk.eling 

~ ~ 1 o7 
f(x, +REi)= ~R~ ~k 1 k 1 E~

1 
••• !n" k k,.' (2) 

11=0 t· . . . "'. ()xl1 ... oxn 

17 
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n 
waarin 1: el =I is, en de tweede som over aile kt; met 

1 

k1 + ... + kn v genomen moet worden. Volgens de stel-
ling der vorige opgave is derhalve de middelwaarde 

is ook 

v! 02v ( 02 02 )v v 2: ~~ .. . lnl oxill ... ?Jx!l .. = oxl2 + ... + oxn2 = L1, 

()2 ()2 
waarin L1 = -

2 
+ ... + - den operator van LAPLACE 

(Jxl oxn2 
inn variabelen voorstelt. Derhalve is 

(1) 

de gezochte reeksontwikkeling. 
Teneinde <;le convergentie van (I) te bewijzen, merken we 

op, dat de reeks (2}, die we in de gedaante l:R11q;v(e11 ••• , e,.) 
kunnen schrijven, absoluut en gelijkmatig in aile variabelen 
convergeert. (De gelijkmatigheid in de e, volgt nit het feit, 
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dat de ~i een begrensde afgesloten verzameling doorloopen). 
Na integratie blijft de reeks dus ook absoluut en gelijkmatig 
in alle variabelen convergent. Daar de integraties term voor 
term kunnen worden uitgevoerd, is dus ook de reeks (2) 
convergent. 

Vraagstuk CI. 

[n;l] 
1: cn-i+l 

Bepaal !~ l~i 
1: C!-k 

k=O 
(Th. C. L. Kok.) 

Opgelost door Dr. L. CRIJNS, Dr. A. HEYTING, Dr. J. 
HOEKSTRA, Dr. L. DE ]ONG, Tn. C. L. KoK, E. TROST en 
Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van E. TROST. 

Indien 

[-i] 
sn = 1: c!;_k 

k=O 

gesteld wordt, dan vindt men met behulp van 

c!+l = c: + c:-l 
zonder moeite de terugloopende betrekking 

Sn+l Sn Sn-t• 

waarbij 50 = 51 I. 
Hieruit volgt, dat Sn den n-den term in de rij van FIBONACI 

voorstelt. Men heeft dus 

waar ~ en x2 de wortels zijn van 

x2-x-I = 0. 

\ 
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Dus is 

vi+l 
2 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Nemen wij de kettingbreuk 

dan is volgens de formules van EULER-MINDING de teller 
Pn van de nde naderende brenk gelijk aan: 

l<lS:n-3 
~ ai+1 ak+z al+3 ) + L. + .... , 

i<k<l bibi+l bk+lbk+2 al+2al+a 

terwijl Qn verkregen wordt door in de formule voor P n alle 
indices met een te verhoogen. Het aantal termen in de for-

[n;tJ 
mule voor Pn is blijkbaar I c; C~_1 + ... = 1: C!-k+t· 

k=O 

Nemen wij nude periodieke kettingbreuk I + ~ ~+ ... , 
dan wordt 

[n;l] 
E ctk+l P 

L . k=O L' n 1m = rm-= 
n=~ [i] n=~ Qn 

EC!-k 
k=O 

= l + lv5. 
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Oplossing van Dr. L. CRIJNS. 

Bier wordt berekend de limiet van 

ICR xn-2k+l 
n-k+l . • > O 
~ck n-2k ' X • 
., n-kx 

Door in de betrekking 

sin (n + 2)1f . = {2 COS 'P)n+I ( 7) (2 COS 'P)n-l 
sm 'P 

eerst bij n en dan bij n - 1 te substitueren 
• 

2 cos 'P = ix, 

257 

(I) 

blijkt de waarde van ( 1) gelijk te zijn aan 

. sin (n + 2)1f 
'1-. -iCOS'f isin!pCOt{n l)lf. (2) 

sm (n + 1)1f 

Nu is 

'P ~ -i log z, als z =!(x Vx2 + 4). 

Dus 
i:ll(n+llz2(n+l) 1 

±cot (n + l)'P = i X m(n+l) 2in+l) 1, e z 

hiervan is de limiet, aangezien z > 1 is, i. Zodoende vinden 
we voor de limiet van (1) 

!(x + Vx2 4). 

Vraagstuk Cll. 

Gegeven is een vierdegraadskromme C4 met twee dubbel
punten A en B. P en Q zijn twee willekeurige punten van C4• 

Bewijs, dat door A, B, P en Q vier kegelsneden gaan, die 
C4 buiten een dezer punten raken of in een dezer punten 
osculeeren en toon aan, dat de dubbelverhouding van deze 
4 kegelsneden onafhankelijk van de ligging van P en Q is. 

(Th. C. L. Kok.) 
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Opgelost door H. B. BoNE, Dr. L. CRIJNS, J. C. H. GER
RETSEN, TH. C. L. KOK en Dr. L. SWEERTS. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

Tusschen de restsnijpunten, R, S eener veranderlijke 
kegelsnede door A, B, P, Q met C4 bestaat een een-een~corres
pondentie met valentie een dus, daar het geslacht van C., een 
is, volgens het correspondentie-beginsel (CAYLEY-BRILL) met 
l + l + 2 X l = 4 coincidenties Mi. (i = 1, 2, 3, 4). Er gaan 
dus door A, B, P, Q vier elders (eventueel oneindig dicht bij 
een basispunt) aan C4 rakende kegelsneden, waa;mee het 
eerste deel van het gestelde theorema bewezen is. 

Naar men weet, is de dubbelverhouding der 4 }ACOBI
paren voor alle gl's op een elliptische kromme evengroot 
(: birationaal-invariante formuleering van SALMON's theorema 
over de dubbelverhouding der 4 raaklijnen uit een punt eener 
vlakke cubische kromme aan die kromme). De dubbelver
houding van de 4 kegelsneden der opgave is dus onafhankelijk 
van de basispunten P, Q, waarmee het tweede deei van het 
gestelde theorema bewezen is. 

Oplossing der overige inzenders. 

Door de isogonale transformatie t. o. v. D. ABP gaat de 
C4 over in een derdegraadskromme Ca. Kegelsneden door 
A, B, P en Q gaan over in rechten door het met Q correspon
deerende punt Q' van C3 • Door Q' gaan buiten de raaklijn 
in Q' aan Ca nog 4 andere raaklijnen aan de Ca. Met deze 
raaklijnen correspondeeren de in het vraagstuk genoemde 
kegelsneden, die dus ook 4 in getal zijn. De dubbelverhouding 
van de 4 raaklijnen vanuit Q' is onafhankelijk van de ligging 
van Q', de dubbelverhouding van de 4 correspondeerende 
kegelsneden is hieraan gelijk en dus onafhankelijk van de 
ligging van Q. Door P en Q te verwisselen blijkt, dat de 
dubbelverhouding ook van de ligging van P onafhankelijk 
is, waarmede het gestelde is bewezen. 
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Vraagstuk CHI. 

In een plat vlak zijn gegeven: 
a) een rechte l, waarop een involutie i 3 van den derden 

graad; 
b) een driehoek ABC, waarvan geen der hoekpunten op 

l valt. 
Men brengt de kegelsneden aan door A, Ben C, die l snijden 

in twee tot hetzelfde drietal van i 3 behoorende punten. 
Bewijs, dat in bet algemeen deze kegelsneden raken aan een 
C4, die A, Ben C tot dubbelpunten heeft en ga na: 

1°. Wanneer deze C4 een of meer keerpunten heeft; 
2°. In welke bijzondere gevallen i. p. v. de C4 een kromme 

van lageren graad optreedt. (Th. C. L. Kok.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. L. CRIJNS, J. C. H. 
GERRETSEN, TH. C. L. KoK en Dr. L. SwEERTS. 

Oplossing van Dr. L. SwEERTS. 

We beschouwen de kwadratische transformatie tusschen 
2 vlakken e en e'. In e is ABC de fundamentaaldriehoek en 
in e' is dit een b. A'B'C'. De rechte l gaat dan over in een 
kegelsnede L, beschreven om !:,. A'B'C', terwijl de in de op
gave bedoelde kegelsneden overgaan in de rechten, die twee 
tot hetzelfde drietal van i 3 behoorende punten op L ver
binden. Door een willekeurig punt van L gaan 2 zulke rechten, 
zoodat deze een kegelsnede A omhullen. Hieraan is in e toe
gevoegd een C, met A, B en C tot dubbelpunten. 

Raakt A aan A'B' dan heeft C4 een keerpunt in C. A' en 
B' of ook (l, a) en (l, b) moeten dan tot eenzelfde tripe! van 
i 3 behooren. Behooren ook (l, b) en (l, c) tot eenzelfde tripel 
van i 3, dan heeft C4 nog een keerpunt in A. Daar dan echter 
aile drie de snijpunten van de· zijden van t:, ABC met l tot 
een tripe! behooren, heeft c, 3 keerpunten. 

A1s A door A' gaat, dus als A' of (l, a) een vertakkingspunt 
is van i 3, treedt i. p. v. C, een C3 op met een dubbelpunt 
in A. Is ook (l, b) een vertakkingspunt dan krijgen wei. . v. 
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C4 een kegelsnede, die door A en B gaat. Is tenslotte ook 
(l, c) een vertakkingspunt, dan raken aile kegelsneden aan 
een rechte. 

Vraagstuk CIV. 

Bepaal de meetkundige plaats van de brandpunten der 
parabolen, die een gegeven driehoek tot pooldriehoek hebben 

(Th. C. L. Kok.} 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. L. CRIJNS, J. H. C. GER
RETSEN, A. KATER, TH. C. L. KoK, Dr. L. SWEERTS, M. A. 
TAAL en Dr. S. C. VANVEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Wij maken gebruik van de volgende bekende, gemakkelijk 
te bewijzen stelling: ,Twee onderling loodrechte toegevoegde 

stralen door een willekeurig punt P snijden een hoofdas van 
de tweedegraadskromme in 2 punteri xl en ~. die door de 
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brandpunten F1 en F2 op die hoofdas harmonisch gescheiden 
worden." 

(Zie jiguur). 
Wanneer A1AsA3 de gegeven pooldriehoek is, dan zijn: 

{ ~:~~ :: ~1: ]3 stelsels onder ling loodrechte toegevoegde 

A B A A 
stralenparen. 

a a en 1 2 

Wanneer nu F het brandpunt van een der parabolen voor
stelt, welke A1AsA3 tot pooldriehoek heeft, en wanneer C2C8 

de bijbehoorende hoofdas der parabool is, dan worden cl 
en D1 ; C2 en D2; C3 en D3 harmonisch gescheiden door de beide 
brandpunten der parabool, m. a. w.: 

FC1 FD1 ; F~ FD2; FC3 = FD3 • 

Uit de elementaire planimetrie volgt: 

B1FD1 = 2 X L B1C1D1 2 X C3~A2 
L B3FD1 = 2 x L C1C3A2 

Hieruit volgt, dat F steeds gelegen is op de cirkel door 
Bl, B2, Ba. 

De gezochte meetkundige plaats is dus de negenpuntscirkel. 

Oplossing van Dr. L. SwEERTS. 

Het brandpunt is het snijpunt van de raaklijnen uit de 
isotrope punten 11 en 12 aan de parabool getrokken. Er is 
1 parabool, die de gegeven driehoek tot pooldriehoek heeft 
en raakt aan een willekeurige rechte door 11• Van uit 12 kan 
nog 1 raaklijn aan die parabool getrokken worden, zoodat 
tusschen de stralenwaaiers met toppen 11 en 12 een (1, I) ver
wantschap bestaat. De m. p. van het snijpunt van toegevoegde 
stralen is dus een cirkel. 

Neemt men de parabool die door het midden M van de 
zijde BC van den pooldriehoek ABC gaat, dan is deze ontaard 
in BC als dubbelrechte, met M als brandpunt. De cirkel gaat 
dus door de middens van de zijden van [:, ABC. 



262 WISKUNDIGE 

Oplossing van ]. C. H. GERRETSEN. 

Op een middellijn van een parabool door een gegeven punt 
vormen dit punt en het snijpunt met de poollijn van dit punt 
t. o. v. de parabool een lijnsegment, waarvan het midden op 
de parabool ligt. De raaklijn in dit midden aan de parabool 
is parallel met de poollijn. De parabolen, welke een gegeven 
driehoek tot pooldriehoek bezitten, zullen dus raken aan de 
zijden van de driehoek bepaald door de middens van de zijden 
van de gegeven driehoek. De m. pl. van de brandpunten is 
volgens bekende eigenschap de omgeschreven cirkel van de 
driehoek bepaald door de middens, dus de negenpuntscirkel 
van de gegeven driehoek. 

Vraagstuk CV. 

Gegeven is een driehoek ABC. Zij DEF de voetpunts
driehoek van het punt P. Onderzoek de meetkundige plaats 
der punten P, waarvoor de driehoeken DEF en ABC per-
spectieve ligging hebben. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. 0. BorrEMA, Dr. L. CRIJNS, 
]. C. H. GERRETSEN, A. KATER, Mevr. A. G. KERKHOVEN
WYTHOFF, TH. C. L. KoK, Dr. G. ScHAAKE en Dr. L. SWEERTS. 

Oplossing van TH. C. L. KOK. 

Om de snijpunten van de gevraagde m.pl. met een wille
keurige lijn l te bepalen, laten wij het punt P de lijn l door
loopen. De voetpunten D, E en F van de loodlijnen uit P op 
BC, AC en AB doorloopen dan puntenreeksen, die perspectief 
zijn met de puntenreeks P. Derhalve doorloopen de lijnen 
AD, BE en CF waaiers, die met deze puntenreeks, dus ook 
onderling projectief zijn. Het snijpunt Q van AD en BE 
beschrijft nu een door A en B gaande kegelsnede k en het 
snijpunt R van AD en CF een kegelsnede k' door A en C. 
Behoort P tot de meetkundige plaats, dan vallen Q en R 
samen en omgekeerd. Daar ken k' elkaar buiten het vaste 
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punt A (dat in het algemeen geen punt van de meetkundige 
plaats oplevert, zooals b.v. blijkt door verwisseling van A 
en B) nog in drie punten snijden, liggen op de lijn l steeds 
drie punten der meetkundige plaats. · De gevraagde meet
kundige plaats is dus een derdegraadskromme C3 • Van deze 
C3 zijn direct de volgende punten aan te geven: 

a) De hoekpunten A, Ben C van den driehoek. Valt n.L P 
b.v. in A, dan komen E en F ook in A, 

b) Het hoogtepunt H. 
c) Het middelpunt 0 van den omgeschreven cirkel. 
d) De snijpunten A, B en C van OA, OB en OC met den 

omgeschreven cirkel. Daar n.l. CA CA staat valt voor C 
het punt E samen met A en eveneens D met B. AD en BE 
vallen langs AB samen, zoodat inderdaad AD, BE en CF 
door een punt gaan. 

e) de middelpunten der in- en aangeschreven cirkels. Voor 
deze punten is nl. de voetpuntsdriehoek de door de 3 raak
punten gevormde driehoek, die perspectief ligt met ABC. 

f) De oo verre punten der hoogtelijnen. Men krijgt n.l. het 
voetpunt F door AB te snijden met de verbindingslijn van P 
met het oo verre punt van CH. Valt P met dit oo verre punt 
samen, dan is de verbindingslijn onbepaald, dus ook F; 
d.w.z. F kan naar believen zoo worden gekozen, dat AD, BE 
en CF door een punt gaan. 

Trekt men door 0 een lijn l, die C3 in P en Q snijdt (buiten 
0 zelf) dan is de meetkundige plaats van het 4e harmonische 
punt R van 0 t.o.v. P en Q, zooals bekend een kegelsnede, 
de le poolkromme van 0 t.o.v. c3. 

Daar nu 0 in het midden ligt zoowel van AA als van BB 
en CC, bevat deze poolkromme de oo verre punten van OA, 
OB en OC en snijdt alzoo l"" in 3 verschillende punt en. De 
poolkromme moet dus ontaarden in l"" en de raaklijn in 0, 
die buigraaklijn is. Elke lijn door 0 snijdt nu C3 in 2 punten, 
die evenver van 0 liggen m. a. w. 0 is een middelpunt der 
C3 • De asymptoten moeten door dit middelpunt gaan en zijn 
dus in verband met f) de middelloodlijnen van den driehoek. 

Daar een C3 door 9 punten bepaald is, ligt de meetkundige 
plaats door de gevonden pun ten geheel vast. Om ze punt voor 
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punt te construeeren kan men een der bekende constructie's 
gebruiken. 

Is de driehoek gelijkbeenig, dan ontaardt de C3 in een 
hoogtelijn en in een hyperbool, die gaat door de hoekpunten 
van de basis en de middelloodlijnen van de opstaande zijden 
tot asymptoten heeft. Bij een gelijkzijdige driehoek ontaardt 
C3 in de drie hoogtelijnen. 

Opmerking van Dr. L. CRIJNS. 

Het vraagstuk komt ook voor in Deel IX, No. 171, biz. 
359 en volg.). Aan de daar voorkomende oplossing wordt 
hier 't volgende toegevoegd. 

Beschouwen we 't geval, dat 6,. ABC ontaard is zo, dat 
C een oneigenlijk punt is. Leggen we dan de oorsprong van 
rechth. coord. in 't midden van AB en de X-as langs AB, 
dan vindt men als verg. (AB c) 

x2 + xy tg A .fc2 = 0; 

dus een hyperbool met de Y -as en de rechte door 0 loodrecht 
op AC (en BC) als asymptoten. Uit de ca van 't algemene 
geval heeft zich, zoals duidelijk is, de oneigenlijke lijn afge
scheiden. 

Ingeval A__,. 90°, doet bovenstaande verg. als meetk. pl. 
kennen de X-as- de Y-as, welk resultaat ook op zich zelf 
duidelijk is. 

Opmerking van Dr. 0. BOTTEMA. 

De in de opgave bedoelde meetkundige plaats en de meet
kundige plaats van de perspectiviteitscentra der beide drie
hoeken, zijn krommen van de derde graad, welke in de litte
ratuur bekend staan als de krommen van DARBOUX en van 
LUCAS. Een uitvoerige behandeling vindt men bij DEAUX: 
Surles cubiques de DARBOUX et de LUCAS, Mathesis XXXVIII 
pg. 395-399; 430-435. Wij noemen een paar eigenschappen. 
De kromme van DARBOUX heeft de middelloodlijnen van de 
driehoek tot asymptoten; het middelpunt van de omgeschre
ven cirkel is een buigpunt en de buigraaklijn gaat door het 
punt van LEMOINE. De kromme van LucAs raakt in het 
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hoogtepunt aan de hyperbool van ]ERABECK. De kromme van 
DARBOUX is invariant bij de isogonale, die van LucAs bij de 
isotomische transformatie. De constante dubbelverhouding 
van vier raaklijnen uit een punt der kromme is voor die van 
DARBoux dezelfde als voor die van LucAs. 

Vraagstuk CVI. 

Het oppervlak van een vlakken vierhoek ABCD met 
omtrek 2s, zijden AB a, BC = b, CD = c, DA = d en 
hoeken A, B, C en D is gelijk aan: 

s2 

cotg !A+ cotg !B cotg tC + cotg tD 

(s-a c)2 

t-g---:t____,A-+-tg--'--::-:t B=-·-+_t_g_!_C_+_t_g_!_D. 

(Dr. G. Sckaake.) 

Opgelost door Dr. L. CruJNS, Dr. L. DE JoNG, TH. C. L. 
KoK, Dr. G. ScHAAKE en Dr. L. SWEERTS. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Laat CB en DA elkaar snijden in S, BA en CD in T en zij P 
het snijpunt der bisectrices van de hoeken S en T. De af
standen van P tot a en c zijn dan = h,., die tot b en d = k,.. 

Voor het oppervlak van den vierhoek geldt: 

takl +!bk2 tck1 !dk2 = h,.~h2s- hc;h,.(s a-c) (I) 

Nu heeft men: 6. SCD = 6 SPD + 6. SPC + 6. DPC, 
waaruit: 

cz sin C sinD 
--:---:-=--::::-:- = k 

c sin C c sinD 
(C +D) + h2 sin (C + h,_c, of sin (C +D) 2 

_ k (-I- __ I_) sin (C D) f 
c-2. c+. D +kl. c· D'o sm sm sm sm 

Gl l) (cosC 
C= -+-- +h-h,. in C sin D 1 sin C 

cos D) 
sinD ' 
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eveneens: 

( 
I I ) (cos A cos B) a=h2 --+-- +h1 --+--

sin A sin B sin A sin B 

b _ h (-I _I ) h (cosB cos C) 
-1· +. +2. +. sm B sm C sm B sm C 

d _ h (-I _I ) h (cos A cosD) 
-1· +. +2. + .. 

smA smD smA smD 

Door optelling der vier laatste betrekkingen: 

( 
I cos A I cos B I cos C) 

2s = (h1 + h2) -.- + -.- + -. -+-.-+-. -+-.
smA sm A smB sm B smC smC 

of: 
h1+h2 s 

2 A B C D. 
cotg 

2 
+ cotg 

2 
+ cotg 

2 
+ cotg 2 

Vermenigvuldigt men de eerste twee met - I en telt dan 
op, dan komt er: 

( 
I cosA I cosB I cosC) 

2(s- a- c) = (h1 - h2) sin A- sin A + sin B-sin B + sin C- sin C 

~-h2 s-a-c 
of: 

2 A B C D. 
tg 2+ tg2+ tg2 + tg2 

Invulling dezer waarden in (I) Ievert de gevraagde uitkomst. 
Opmerking. Daar de noemer van de tweede term positief 

is, en deze term = 0 wordt, als s-a-c = 0, dus voor een 
raaklijnenvierhoek, heeft men: 

Van aile vierhoeken met gegeven hoeken en gegeven omtrek 
heeft de raaklijnenvierhoek het grootste oppervlak. 

Dr. G. SCHAAKE merkt op, dat deze laatste eigenschap, die 
hem door Dr. 0. BoTTEMA was meegedeeld, hem aanleiding 
heeft gegeven tot het opstellen van de formule der opgave. 

Vraagstuk CVII. 

De vier snijpunten van twee hyperbolen liggen met de vier 
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punten, waarin de asymptoten der eene hyperbool de asym
ptoten der andere hyperbool snijden, op een kegelsnede. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. H. H. BUZEMAN, Dr. L. 
CRIJNS, J. C. H. GERRETSEN, Dr. A. HEYTING, Dr. L. DE 
JoNG, A. KATER, TH. C. L. KoK, Dr. G. ScHAAKE, H. K. 
SCHIPPERS, Dr. L. SWEERTS, Dr. S.C. VANVEEN en C. VISSER. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

§ 1. In een vlak net {Cn}van krommen en van de ne orde 
hebben elke twee bundels een individu gemeen. (Beeldt men 
n.l. de individua van {Cn} projectief af in de punten van een 
vlak, dan is het beeld van een in {Cn} gelegen bundel een 
rechte puntenrij; en elke twee complanaire rechte punten
rijen hebben een punt gemeen.) 

Daar elke twee krommen ~n, C2n van {Cn} verbonden 
worden door een in {Cn} bevatten bundel, waarvan de basis
punten de snijpunten zijn van ~n en C2n, geldt het theorema: 

,Behooren vier krommen ~n, C2n, Can, C4n tot een vlak 
net zonder basispunten, dan liggen de n2 snijpunten van ~n, 
Ct· met de n2 snijpunten van Can, C4n op een individu van 
het net." 

§ 2. Van dit theorema (waarvan de uitbreiding tot een 
lineaire ruimte van willekeurig aantal dimensies zonder meer 
duidelijk is,) is de opgave een bijzonder geval: 

De hyperbolen C1
2, C2

2 der opgave bepalen met de dubbel 
getelde rechte in het oneindige l~ een kegelsnedennet (zonder 
basispunten, indien C1

2, C2
2 algemeen, d.i. zonder gemeen

schappelijke asymptotenrichting, gegeven zijn). Tot dit net 
behoort het asymptotenpaar Ca2 van C1

2 als gelegen in den 
verbindingsbundel (C1

2, l~) en ook het asymptotenpaar C4
2 

van C.l als gelegen in den bundel (C2
2, l~ ). Dus liggen, volgens 

het theorema van § 1, de snijpunten der hyperbolen C1
2, C2

2 

met die harer asymptotenparen Ca2, C4
2 op een kegelsnede (van 

het net), wat te bewijzen was. 

Opmerking. Verschillende inzenders geven uitbreidingen 
aan, die aile in§ 1 van bovenstaande oplossing zijn begrepen. 
De uitbreiding tot Ra werd in 1934 als vraagstuk voor Kv 
opgegeven. 
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Vraallstuk CVIII. 

De zes punten A1 , A~, A3 , B11 B2, B3 liggen op een niet 
ontaarde kubische ruimtekromme k3 . C is het snijpunt van 
de vlakken B1~3, A1B2A3 en A1A2B3 . D is het snijpunt van 
de vlakken A1B2B3 , B1~3 en B1B2A3 . Bewijs, dat de rechte 
CD de kromme k3 tweemaal snijdt (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. H. H. BuZEMAN, Dr. L. 
CRIJNS, ]. C. H. GERRETSEN, TH.C.L. KoKenDr.G.ScHAAKE. 

Oplossing van Dr. H. H. BuzEMAN. 

Tussen de centrische bundels met A1 en B1 als centra kan 
men een projectiviteit zodanig bepalen, dat de verbindings
stralen van A1 met A2 , A3 , B2 , B3 homoloog zijn met die 
van B1 met dezelfde punten. De gegeven kromme is dan de 
meetkundige plaats van de snijpunten van elkaar snijdende 
homologe stralen, terwijl de congruentie der bisecanten de 
snijlijnenverzameling is van homologe vlakken der bundels 
(zie b.v. TH. REYE, Geometrie der Lage II, Hoofdstuk 20). 
Met de straal A1C als snijlijn der vlakken A1~B3 en A1B~3 
correspondeert de straal B1D als snijlijn der homologe vlakken 
B1B2B3 en B1A2B3 • De congruentiestraal door C is de snijlijn 
van het vlak B1DC met het homologe vlak, dat door A1C 
gaat. Deze straal door C1 die tevens bisecant van de kromme 
is, snijdt dus B1D. Kiest men niet A1 en B1, maar A2 en B2 

als centra van twee collineaire bundels, dan bewijst men even
zoo, dat de bisecant door C de lijn B1p snijdt en evenzoo 
met B3D. Door C gaat maar een bisecant en deze snijdt 
B1D, B2D en B3D, gaat dus door D. Hiermee is het gevraagde 
bewezen. 

Oplossing van Dr. L. CRIJNS. 

Blijkens 't gegevene kan men C aannemen als bepaald door 
de snijding van b.v. de rechte uit A1 over A~3 en A3B2 en 
de rechte uit A2 over A 3B1 en A1B3 • Zo ook D door de lijnen, 
opvolgend uit B1 en Ba over diezelfde tweetallen. 
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De regelvlakken met de richtlijnen 

CD, A2B3 , A3B2; 

CD, A3B1 , A1B3 

hebben dus o.a. gemeen: 

de rechte CD en de zes punten Ai, Bi. 

269 

Tot haar doorsnede moet dus behoren een e3, die dan At en 
Bi moet dragen en - omdat een e3 door zes punten bepaald 
is - met k3 moet samenvallen. 

Op de 0 2's nu behoort CD met A2B3, ... , tot de rechten, 
die k3 tweemaal snijden. 

Oplossing van J. C. H. GERRETSEN. 

De gegeven vlakken duiden we als volgt aan A1B2B3 = ~, 
A~3Bl = ~. A3B1B2 = CXs, BlA~s = flt, B~sAt = fJ2, 
BsA1A2 = fls· Verder de snijlijnen cxl n cx2 = bs, ~ n CXs = bs, 
~ n CXs=bl, OC3 n CX1=b2, fJ1 nfJ2=a3, fJ2 n fJs=al, fJs n fJ1=a2. 
Dan behoort A1 tot a1 enz. De gegeven cubische ruimtekromme 
kan worden voortgebracht door twee projectieve stralen
schoven met tappen A1 en B1. Daarbij worden als corres
ponderend aangenomen de volgende stralenparen. 

(A1B2, B1A2), (A1B3, B1A3), (A1A2, B1B2), (A1A3, B1B3). 

Met het vlak cx1 correspondeert dan het vlak {31, met oc2 
het vlak {32 en met cx3 het vlak {33 . Dus de snijlijn a1 = {32 n {33 
is toegevoegd aan b1 = cx2 n cx3. Daar ~ = CA1 en b1 = DB1 

is aan het vlak A1CD toegevoegd het vlak B1DC. De waaiers 
in deze vlakken met tappen A1 en B1 snijden op CD twee 
collocale projectieve puntenreeksen in, welke twee coinci
denties bezitten m. a. w. op CD liggen twee punten waarin 
een straal van de schoof (A1) een homologe straal van de 
schoof (B1 ) snijdt, zodat deze punten tot de gegeven kromme 
behoren. 

Vraa~stuk CIX. 

De oppervlakken der zijvlakken van een viervlak zijn 
evenredig met de sinussen van de pooldrievlakshoeken der 
overstaande drievlakshoeken. (Dr. G. Schaake.) 

18 
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Opgelost door H. B. BoNE, Dr. L. CRIJNS, J. C. H. GER
RETSEN, Dr. L. DEjONG, Th. C. L. KoK, Dr. G. ScHAAKE, 

Dr. L. SwEERTS en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van H. B. BONE. 

Laat men uit een punt 0 binnen het tetraeder T met hoek
punten A1 (l = 1, 2, 3, 4) der opgave halve loodlijnen neer op 
de zijvlakken A,_A1Ak en zet daarlangs vectoren --;; (if kl is 
een willekeurige permutatie der cijfers 1, 2, 3, 4) af met aan
grijpingspunt 0 en grootte a.1 = oppervlak !:::,. AiA;Ak, dan 
is de som der 4 verkregen vectoren !:; nul volgens een wel
bekend theorema, geldig voor elk convex veelvlak (en te 
bewijzen door orthogonaal projecteeren van het veelvlak op 
een willekeurig vlak en van de vectoren op een loodlijn op 
dat vlak.) 

Dus is, volgens de bekende evenwichtsvoorwaarden van 
4 vectoren op een punt, oc1 evenredig met den sinus van den 
drievlakshoek, ingesloten door ~. 'C!;, ~. d.i. van den pool
drievlakshoek van drievlakshoek A1 van T. Dus: 

Ll ~A3A4 
-:---- ----,---------- -
sinus pooldrievlakshoek van A1 

Ll AsA4Al = etc., 
sinus pooldrievlakshoek van A2 

wat te bewijzen was. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Noem de hoekpunten ~. as, a8 en a4, de vlakke hoeken 
bij ~: au. a18 en ~4 , enz., de standhoeken op de ribbe ~as: 
A12 enz. 

Men heeft: 

L1 ~ asa4 : L1 ~as as = ~a4 . aaa, sin a42 : ~as . ~ . sin au = 
sin ~ . sin a21 • sin a42 : sin a43 • sin a41 • sin ~ 

=sin a23 • sina21 sinA24 • sina42 : sina43 . sina41 sinA24 • sin~= 

= n2 sin a42 : n4 sin ~.' als n2 den sinus van den drievlakshoek 
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met hoekpunt a2 voorstelt. Is N2 die van den pooldrievlaks
hoek, dan heeft men voor de laatste verhouding: 

· n2 n4 N2 N4 :--=-.-:--=N2 :N4• 
sin a24 sin a42 sin A24 sin A42 

(De oplossing van J. C. H. GERRETSEN komt hiermee in 
hoofdzaak overeen). 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

De te bewijzen stelling kan beschouwd worden als bijzonder 
geval van de volgende in de n-dimensionale Euclidische 
ruimte geldige stelling: 

Deinhoudenvandetegenoverde hoekpunten.Ag (i=l, 2, ... n+I) 
liggende zijruimten van een n-dimensionaal eigenlijk simplex 
zijn evenredig met de wortels uit de determinanten van de 
matrices, die verkregen worden door schrapping van de iil6 rij 
en ide kolom uit de matrix : 

I cos A12 -cos A13 .... -COS Aln+l 

-cos A21 I -cos~ cos Asn+l 

P= cos A31 -cos A32 1 .... - cos A3 n+l 

-cos·An+ll -cos An+ls . . . . . . . . I 

waarin Ai; de door de tegenover Ai en A; liggende zijruimten 
gevormde hoek voorstelt 1). 

Bewijs: Neemt men een rechthoekig assenstelsel aan met 
den oorsprong in An+l en krijgen de punten Ag(i I, 2, ... n) 
op dit assenstelsel de coordinaten: XJ.i, x2i ... xni• dan wordt 
de vergelijking van de tegenover Ai(i =fo n + 2) liggende zij
ruimte verkregen door de determinant van de matrix, die 
ontstaat door schrapping der i + }ste rij (xli enz. dus) nit 
de matrix: 

1) Deze hoeken worden zoo gekozen, dat Au tot nul nadert als At 
nadert tot A1• 



272 WISKUNDIGE 

xt x2 Xn 

~1 x21 Xnl 

N= X12 x22 X nil 

Xtn x2n . . . . ... Xnn 

gelijk nul te stellen. Om Aii te vinden, passen wij op de matrix, 
die ontstaat door weglating der }ste rij uit bovenstaande matrix 
de regel van de quadrateering toe en krijgen: (rijen met rijen 
vermenigvuldigd) 

n n n n 

E.xil Exk1xk2 E xklxka E xklxkn 
k=l k=l k=l k=l 

n n n 

M 
I xk2xk1 Ixki .. . . ~ . . E Xk2Xkn 
k=l k=l k=l 

n n n 

E X~mXkl Exknxk2 ...... Ex~n 
k=l k=l k=l 

Is DiS de determinant van de uit M door schrapping van 
ide rij en jde kolom verkregen matrix, dan is: 

± Di; 
cos Aii = . 

v'DiiDii 

Het teeken wordt gevonden door At en A; samen te Iaten 
vallen. Dan is volgens afspraak A# = 0, dus cos ~ = 1. 
Daar nu, voor k = I ... n, xki = xki• wordt: Dii = Dii en 
Dii l )i+:i-1 Dii (zooals volgt door verwisseling van 
i + 2de en j + }ste rij in N). Dientengevolge is: 

(- I)i+:i-t Di; -oct; 
cosAii = = , 

v'DiiD;1 v' ociioc# 

waarin ocii de bij het element aii van M behoorende onder
determinant is. 

Is nu Pn+l de determinant van de uit P door schrapping 
van n + }ste rij en kolom ontstaande matrix, dan is: 
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!Xtt (Xl2 CXta !Xtn 

ptt.+l 
1 

CX11~ • • • tXnn 

(X21 ~ !Xan 

(Xnl CXn2 cxnn 

zooals men ziet, door de elementen van de ide rij (i = 1 ... n) 
te vermenigvuldigen met V cxii en daarna de elementen van 
de ide kolom (i = 1 ... n) met V cxii te vermenigvuldigen. 
Deze determinant is de reciproke determinant van de deter
minant D van M, dus: 

P.,.+l 
Dn-1 

!Xt1 ~ • • • cxnn 

Nu is de inhoud I van het simplex gelijk aan: 

~1 Xn Xnl 

I 
X12 x22 Xna (I > 0 gedacht), 

nl 

Xln x2n Xnn 

dus 

~1 X21 Xnl 
2 

D 
Xn Xn2 

= (n!I)2. 

Xln Xnn 

1 -
Verder is V cxu, = Ii = de inhoud van de tegen-

(n l!) 
over ~ liggende zijruimte. Dit ziet men door op de loodlijn, 
in An+l = 0 op deze zijruimte opgericht, een punt Ai (~,. 
~ ••• x'lti )aan te nemen z66, dat An+l~ = 1. Xj_i, x2i •.• xni 

zijn gelijk aan de coefficienten van x1 ••• xn in de bij de be
treffende zijruimte behoorende vergelijking (die ontstaat door 
schrapping der i + Jste rij uit N) gedeeld door V ~,. 
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Ii = n X de inhoud van het simplex A1 A2 •.. Ai-l, At, 
A,;+l · · • An, An+l = 

Xu x21 Xn1 

±I xli x2i Xni 
(n~I)! 

Xln X2n Xnn 

I 
- x de determinant van de matrix, die 

(n- I)! v OC-ti 
ontstaat door quadrateering van de matrix: 

Xu x21 Xnl 

Xi i-1 Xz i-l Xn i-l 

X1 i+l Xzi+l Xn i+l 

Xln x2n Xnn 

lk d · li'k · d d 1 v;: we e etermmant ge J Is aan H en us i = (n-I)! 

Voor Pn+l kan derhalve geschreven worden: 

(n! J)2!n-1) 

en dus 

en 

waaruit: 

waarm.ede de genoemde stelling is bewezen. 
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Voor n = 3 krijgt men in verband met de bekende identiteit: 

1 cosA -cosB 
-cos A 1 -cos C = -4 cosS cos (S-A) 

cos (S-B) cos (S-C) 
-cosB -cosC 1 

en met het feit, dat de hoeken van een drievlakshoek gelijk 
zijn aan de supplementen van de bijbehoorende zijden van 
zijn pooldrievlakshoek, de in het vraagstuk genoemde stelling. 
Voor n = 2 krijgt men voorts de sinusregel in een driehoek. 

Vraagstuk CX. 

Gegeven is de omwentelingsellipsoide 

xa y2 z2 
a2 a2 + b2 = 1. 

Men denkt zich op de normaal van deze ellipsoide in ieder 
harer punten P een stuk PP' = d naar den buitenkant uit
gezet. Gevraagd wordt de oppervlakte van de meetkundige 
plaats der punten P' en ook de inhoud van het door deze 
meetkundige plaats begrensde lichaam. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. L. CRIJNS, A. KATER, TH. C. L. KoK, 
Dr. G. SCHAAKE en Dr. L. SWEERTS. 

Oplossing van Dr. L. SWEERTS. 

De doorsnede met het XOZ vlak heeft tot vergelijking: 

Trekk:en we in een punt van deze ellips de normaal en passen 
we daarop een stuk d af, dan zijn de coordinaten van dat 
punt 

x a cos fJ + d cos 'IJ', 

z = b sin fJ d sin 1p, 
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a 
waarin tg tp = b tg cp, de richtingscoefficient der normaal is. 

Hieruit volgt: 

ds abd -- + v' a2 sin2 cp b2 cos2 ffJ· 
dcp - a?. sin2 cp b2 cos2 cp 

Het oppervlak is dan 

~ :n; 

f
2 

ds J2( bd cos cp )ds 
4n x dcp dcp = 4n a cos ffJ + (a2 sin2 ffJ+b2 coss cp)l dcpdcp. 

0 0 

We vinden dan, als a > b: 

{ 
a2d c ab2 a+c} 

0 = 4n !a2 + db + d2 + ~ bg tg- + -log b • 
c b 2c 

en als a< b: 

{ 
a2d b + c ab2 . c } 

0=4n !a2+db+d2+ - log --+ - bg sm- , 
2c b-e 2c b 

voor het geval a= b, worden beide uitdrukkingen 4n(a+d)2• 

De inhoud is 
b 

2nJ x2 dz 
0 

fin { bd cos cp }2 { ab2d cos cp } 
2n a cos cp+ . b cos cp+ dcp. 

(a2 sm2 cp+b2 cos2 cp)l (a2 sin2 cp+b2 cos2 cp)! 
0 

We vinden, als a > b: 

I { 
a2d2 c ab2d a+c} 

2n ja2b+a2d+bd2+fd3+-c- bg tg b+-c-log b ' 
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c = v'b2 -a2. 

Voor a = b worden beide uitdrukkingen tn(a + d)3• 

Vraa~stuk CXI. 

Wanneer P een punt is, dat zich langs een algemeene 
schroeflijn k beweegt, en P1 een punt is van de hoofdnormaal 
van k in P, beschrijft P1 dan en slechts dan een gebogen 
asymptotische kromme van het oppervlak der hoofdnormalen 
van k, als PP1 omgekeerd evenredig is met den wortel uit 
de absolute waarde van de torsie van k in P. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. L. CRIJNS, Dr. L. DE 

joNG, A. KATER, TH. C. L. KoK, Dr. G. ScHAAKE en Dr. L. 
SWEERTS. 

Oplossing van Dr. L. SwEERTS. 

De coordinaten van een punt van k zijn x(t), y(t} z =at, 
waarin t de boog van de basiskromme voorstelt. Daar bij een 
algemeene schroeflijn de hoofdnormaal met de cylinder
normaal overeenstemt, zijn de vergelijkingen van deze 

dy 
x = x(t) -P

dt 

dx 
y = y(t) + p dt 

z =at 

De differentiaalvergelijking der asymptotische lijnen is 

E' dt2 + 2F' dt dp + G'dp2 = 0. 
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G' =0. 

dt 0 voert tot rechte asymptotische lijnen, zoodat we 
als oplossing van de differentiaalvergelijking vinden 

2 (dx d2y _ dy d2x) _ C 
p dt dt2 dt dt2 - 1 . 

Zij s de boog langs k; de richtingscosinussen der raaklijn 
.. · dx dy dt ds 

ZIJn dan d-, d-, a-, waarbij - = a2• Die der 
s s ds dt 

hoofdnormaal zijn 

dy dx 
dt' dt' o. 

Nu is de kromming 

1 
(d2y)2 

R ds2 • 

Volgens de vergelijkingen van SERRET-FRENET is nu: 

d2x dy 1 

zoodat 

ds2 --dt · R 

d2y dx 1 

ds2 = + dt · R' 

dy d2x). 
dt dt2 

Verder is bij de algemeene schroeflijn ~ constant, zoodat 

a1s oplossing der differentiaalvergelijking volgt 

1 
P2_ c qed . T 2 ••• 

--------------·----
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Is omgekeerd 

dan wordt aan de differentiaalvergelijking der asymptotische 
lijnen voldaan. 

Vraagstuk CXII. 

De rechte a en de cirkel k zijn resp. een beschrijvende en 
een cirkel van een omwentelingskegel K, wiens halve top
hoek 30° bedraagt. Er is een kubisch regeloppervlak fl, dat 
a tot beschrijvende heeft, waarvan k de strictiekroinme is 
en dat den kegel K langs k aanraakt. Bepaal de beide richt-
lijnen van e3• (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. L. CRIJNS, TH. C. L. KoK 
en Dr. G. SCHAAKE. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

§ 1. Zijn x(s), y(s), z(s) de rechthoekige coordinaten van 
een veranderlijk punt P der strictiekromme k van een regel
vlak (!, uitgedrukt in de booglengte s van k, en l(s), m(s), 
n(s) de (ook in s uitgedrukte) richtingscosinus der beschrij
vende g van het regelvlak door P; meet men langs g den afstand 
u van C af in den zin (l, m, n), dan zijn de coordinaten van 
een algemeen punt R van (!, in functie van s en u: 

X= x(s) + u .l(s), Y = y(s) + u. m(s), Z = z(s)+u. n(s). 

Richtingscoefficienten van de normaal in R op e zijn de 
determinanten der matrix 

~X ?!Y oZ 

os os os 
oX oY 
OuOuOu 

x' +ul' y' +um' 

l m 
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waar, evenals in het vervolg, accentueering aanduidt differen
tiatie naar s. 

In twee punten R1 (u1), R2(u2) op dezelfde beschrijvende 
g(s) staan de raakvlakken van e dus loodrecht op elkaar, 
alsen alleen als (voor :rijenmultiplicatie): 

II x' +t1l' y' +=1m' z' +;1n' II X II x' ~u2l' y' +=2m' z' +;2n'll = 0 

of wel, gebruik makende van 

l2+m2+n2 = l, ll' +mm' +nn' = 0, 

I 
x'2+y'2+z'2+ (l' x' +m'y' +n'z') (u1 +u2) + (l'2+m'2+n'2)u1u2 

lx' + my' + nz' 
lx' +my' +nz' I =0 

l 

Opdat k strictiekromme zij; is noodig en voldoende, dat in deze 
symmetrische bilineaire be trekking tusschen u1 , u2 met 
~ = 0 correspondeert u2 = oo dus, dat de coefficient van 
u1 + u2 verdwijnt, d.i. 

l'x' + m'y' + n'z' = 0. (l) 

§ 2. Ten aanzien van existentie en uniciteit van een 
regelvlak e3 als in de opgave verlangd kan men uitspraken 
doen, die de oplossing dier opgave als bijzonder geval bevatten. 

Verstaat men onder ,strictiestrook" van een scheef regel
vlak e de verzameling aller raakvlak-elementen in de punten 
der strictiekromme k van e (zoodat de dragervlakken dier 
elementen het langs k aan e rakende ontwikkelbare regelvlak 
K omhullen), dan geldt 

Theorema I. Wikkelt men de strictiestrook van een scheef 
regelvlak e af op een vlak, dan worden de in de strook gelegen 
elementen der beschrijvenden van e onderling evenwijdig. 

Bewijs: Zijn in rechthoekige coordinaten 

x = x(s), y = y(s), z = z(s) 

de vergelijkingen der keerkromme e1 van het langs k aan e 
rakend ontwikkelbaar regelvlak K, waar s de booglengte van 
a voorstelt, dan kan men als vergelijkingen van k schrijven: 

x1 = x + A.x', y1 = y + A.y', z1 = z + A.z', (2) 
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waar (x1 , y1 , z1) de coordinaten van een veranderlijk punt 
van k zijn, accentueering aanduidt differentiatie naar s, en .il 
bet stuk PP1 voorstelt van een punt P(s) van e1 af, langs de 
positieve raaklijn in P aan a, tot aan bet punt P1 van k. 

Noemen wij R(s) de absolute waarde van den kromte
straal van a in P(s), dan zijn de richtingscosinus van de 
positieve (d.i. van P naar bet kromtecentrum toe gerichte) 
hoofdnormaal in P op a: 

Rx", Ry", Rz" 

en, daar de door P1 gaande beschrijvende g van (!in het raak
vlak in P1 aan K, d.i. in het osculatievlak in P aan a, ligt, 
kan men de richtingscosinus l, m, n van g voorstellen door 

l = x' cos oc + Rx" . sin a, m = y' cos oc Ry" sin oc, 

n = z' cos a + Rz" . sin oc, (3) 

als oc den hoek voorstelt, dien men de positieve raaklijn in P 
aan a moet draaien, om haar langs g te brengen, in den 

draaiingszin, waarin een rotatie over ~ genoemde raaklijn 

de richting en den zin van de posi tieve hoofdnormaal op a 

in P doet krijgen. Daar wij g niet orienteeren, is oc slechts 
modulo :re bepaald. 

Uit (3) volgt 
doc 

l' =X" cos oc+ Rx11
' sin oc+R'xn sin oc- (x' sin oc- Rx" cos IX} ds (4) 

en overeenkomstige uitdrukkingen voor m' en n'. 
Daar de conditie {l) van § l homogeen is zoowel t.o.v. 

x', y', z' als t.o.v. l', m', n', mogen wij daarin de accentu
eeringen differentiaties naar s, in plaats van naar de boog
lengte van k, Iaten beteekenen. Zij wordt dan in de notatie 
van deze §, 

l'xt' + m'y1' n'z1' 0 

of, met behulp van (2) 

l'{x'(I+ .il') + .ilx"} + 

m'{y'(I+ .il') .ily"} n'{z'(l .il') .ilz"} 0 

of, - als men voor een drieterm, waarvan de tweede term 
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uit den eersten verkregen wordt door in dezen elke letter te 
vervangen door haar opvolgster in het alphabet en de derde 
term op dezelfde wijze uit den tweeden ontstaat, schrijft den 
eersten term, geplaatst tusschen haakjes, zoodat bijv. (lx') 
beteekent lx' my' nz', (I + ).') (l' x') + l(l' x") = 0. 

Substitueert men hierin voor l', m', n' de uitdrukkingen 
uit (4}, dan ontstaat als noodzakelijke en voldoende voor
waarde, waaronder k de strictiekromme van e is, 

(1 + ).'{ (x'x") cos tX+R(x'x"') sin tX+R' (x'x") sin IX-

{(x'2) sin a: - R (x' x") cos a:} ~= J 
.t[(x"2) cos tX+R(x"x"') sin a:+R'(x"2) sin a: 

da;J - { (x'x") sin «- R(x"2) cos oc} ds 0. (5) 

Nu is (x'2) = 1, dus (x'x") = 0, dus (x'x"') + (x"2) 0. (6) 

1 I{' 
- dus (x"x'") =-- en, met (6), nog R2' Ra Verder (x"2) 

(x'x'") 

Hiermee volgt uit (5) 

(1 , [ sin ot dtt.J 
l ) 0-R + 0- {sin IX - 0} ds 

[
cos oc R' R' r cos IX} diXJ 

). -R2 - R2 sin ot + R2 sin IX-t 0-R ds 

dat is 

(I 

dus 

I , ~(X l J COS (X ~(X A ) Sln oc - + - + ). -- -
s R R s 

[ 
. cos ot] rdtt. 

(I + .t') sm «- .t R . Lds ~] 

~] 

0. 

0, 

0, 

(7) 
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Noemt men {J den hoek, dien de positieve raaklijn in P 
aan a in den voor oc aangegeven zin moet gedraaid worden 
om langs de raaklijn in P1 aan k te komen, dan is 

x' cos {J x" sin {J y' cos fJ+y" sin {J z' cos fJ+z" sin {J 

dus, met behulp van (2) 

x'(l + ..t') + x". A y'(l + ..t') y" . ..t z'(l + .it')+ z". l 
x' cos {J + z" sin {J y' cos {J 

dus 

y" sin {J = z' cos {J + z" sin {J' 

I+ .it' A. 
----
cos {J sin {f 

Verdwijnt dusinhet linker lid van (7) delinkerfactor, dan is 

cos {J sin oc - sin p cos oc 0 

dus oc = p (mod . .n), d.w.z. 

g valt langs de raaklijn aan k. Het regelvlak e zou dan ont
wikkelbaar zijn (met k als keerkromme) in strijd met de 
onderstelling, dat het een scheef regelvlak is. De linker factor 
in (7) is dus niet (identiek) nul. Dus volgt uit (7) als noodige 
en voldoende voorwaarde, waaronder k de strictiekromme 
van e is: 

doc 1 

ds R 
0. 

Noemt men d(J den contingentiehoek van a, dan is 

d(J l 
-=-
ds R 

dus, met behulp van (8}: 

doc d(J 

ds ds 
0 

of wel 

doc+ dfJ = 0 

(8) 

(9) 
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en hieruit volgt in verband met de (gelijke) zinnen, waarin 
doc en dO positief worden gerekend: 

,bij afwikkeling van K (of wei: van de strictiestrook van e) 
op een vlak worden de elementen der beschrijvenden van p, 
die hun centrum op k hebben, onderling evenwijdig", wat 
te bewijzen was. 

Daar (9) zoowel voldoende als noodzakelijk is gebleken, 
opdat k de strictiekromme van e zij, heeft men tevens 

Theorema II. Trekt men door de punten eener vlakke 
kromme C evenwijdige lijn-elementen in haar vlak, dan gaan 
deze bij willekeurige verbuiging van dat vlak over in de ele
menten der beschrijvenden van een scheef regelvlak, dat 
het verbuigsel k van C tot strictiekromme heeft. 

Gemakkelijk volgt nu 

Theorema Ill. Is gegeven een ontwikkelbaar regelvlak 
K, een (van de keerkromme verschillende) kromme k daarop 
en een beschrijvende a ervan, die k snijdt, dan bestaat altijd 
een en niet meer dan een {scheef) regelvlak (!> dat K langs k 
aanraakt, a bevat, en k als strictiekromme heeft. 

Bewijs: Wikkel K a£ op een vlak n, waarbij k overga in de 
kromme C en a in de rechte b. Trek door de punten van C lijn~ 
elementen evenwijdig aan b. Wikkel n weer op K a£ wo dat 
b weer met a, C met k samenvalt. De evenwijdige lijn-elementen 
van :rt worden hierbij de elementen van een scheef regelvlak, 
dat K langs k raakt. Dit regelvlak voldoet, volgens theorema II, 
aan de in theorema III aan e gestelde eischen en is, volgens 
theorema I, het eenige zoodanige regelvlak. 

§ 3. Is K een omwentelingskegel, k een cirkel daarop, 
waarvan wij den straal als lengte-eenheid kiezen, T de top 
van K, P een veranderlijk punt van k, b de absolute waarde 
der lengte van PT (,apothema"); neemt men verder als 
positieven zin langs PT dien van P naar T en noemt (in over
eenstemming met § l en als eenige afwijking van de notatie 
van § 2, die overigens blijft gelden) s de booglengte tangs k, 
dan is 
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dO 
ds da. 1 
b' dus volgt uit (9) ds = b' 

dus 

s 
a.= b + C {10), waar C een integratieconstante is, die zoo 

moet worden bepaald, dat a op bet oppervlak e ligt. 
Neemt men bet snijpunt A van a met k als oorsprong der 

booglengten s, dan moet dus voor s = 0 ook rx 0 worden 
dus C = 0 zijn. Dan geldt dus 

s 
--,;· {ll) 

§ 4. Zal bet door ( 11) bepaalde regelvlak van niet boogere 
dan de derde orde zijn, dan moet cirkel k er enkelvoudig op 
liggen dus uit een algemeen punt van k slecbts een bescbrij
vende van e gaan, m.a.w. door vermeerdering vans met 2:n: 
moet rx modulo :n: onveranderd blijven, dus, volgens (11) 

2:n: 2 
b 0 (mod. :n:), dus b 0 (mod. 1). 

2 
Dus moet b een gebeel getal zijn en, daar noodzakelijk 

b > 1 is, dus : < 2, moet 

'f 2 
0 b 0, Of : =I. 

Het eerste geval is onbelangwekkend: bet levert b oo, kegel 
K is een cylinder, a.= 0 dus e valt met K samen. [Hadden 
wij niet den eisch aan e gesteld een bescbrijvende van K 
te bevatten, zoodat C in (10) onbepaald bleef, dan badden 
wij gevonden rx = constant (ook 0) en voor e een · om
wentelingshyperboloide.] 

In bet tweede geval is b = 2 dus K beeft een halven tophoek 
van 30°. In dit geval (dat der opgave) is het regelvlak e 
cubiscb, naar als volgt blijkt: 

19 
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s 
Uit (11) volgt nu oc = -; de beschrijvenden in het vlak V 

2 

van k eischen oc = !!_ {mod . .n) dus moet !__ !!_ {mod . .n) 
2 2 2 

dus s = .n (mod. 2.n), d.w.z. door slechts een punt van k, het 
diametraal tegenover A gelegen punt B van k, gaat een in V 
gelegen beschrijvende. Deze telt in de snijfiguur van V met (! 

ke d . doc f 
en lvou ~g. daar ds = t 0 is. De volledige snij iguur 

van V met (! bestaat dus uit den enkelvoudigen cirkel k 
plus de enkelvoudige raaklijn in B aan k, zoodat tl inderdaad 
cubisch is. 

Wij hebben dus {met voorbijgaande weglating der voor
waarde, dat (! een beschrijvende van K bevat, welke voor
waarde vanzelf vervuld is): 

Theorema: Het aan een omwentelingskegellangs een cirkel 
rakend en dezen cirkel als strictiekromme hebbend (op rotatie 
om de omwentelingsas na ondubbelzinnig bepaald} scheef 
regelvlak is dan en alUen dan cubisch, als de halve tophoek 
van den kegel 30° is. 

§ 5. Bepaling van de dubbele richtlijn d en de enkelvoudige 
richtlijn e van het regelvlak e3 der opgave. 

In B vallen de beide dubbelpunten der doorsnede van V 
met e3 samen dus d gaat door B. Natuurlijk ligt d niet in V, 
daar wij de volledige doorsnede van V met e3 reeds kennen. 
Daar echter de beide raaklijnen aan deze doorsnede in B 
samenvallen, is B cuspidaalpunt op d; de raaklijn in B aan k 
is tarsale beschrijvende van (l. 

De omhullingskegel van e3 uit een punt 0 van d ontaardt 
in drie vlakkenbundels (resp. om elk der twee beschrijvenden 
uit 0, en om d). Daar de omhullingskegel uit T het niet 
ontaarde quadratische bestanddeel K bevat, ligt T niet op d. 

De restsnede van K met rl. buiten den dubbel te tellen 
cirkel k en de beschrijvende a, moet een rechte zijn (om de 
orde 2 X 3 = 6 vol te maken), die echter niet van a kan ver
schillen, daar anders uit T twee (13-beschrijvenden gingen (het 
is klaarblijkelijk uitgesloten, dat e op K ligt, daar dan de 
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algemeene beschrijvende van e3 drie punten met K gemeen 
had: bet dubhe! te teilen raakpunt op k en een punt op e) 
en T dus op d zou liggen, in strijd met bet zooeven bewezene. 

Dus is a torsale (de tweedel) beschrijvende van rl. Het 
raakvlak aan e8 in aile punten van a, behalve bet cuspidaal
punt, ligt vast en raakt aan K. Daar echter de raakvlakken 
in bet oneindig verre punt Da:> van a en in A (centraalpunt} 
loodrecht op elkaar staan, is Of D.., of A bet cuspidaalpunt. 
Het laatste is uitgesloten, daar A enkelvoudig is op de door
suede van V met e3• Dus D 00 is bet tweede cuspidaalpunt 
op d dus: 

d is de rechte door B evenwijdig aan a. (12) 

De enkelvoudige ricbtlijn e van e8 ligt in bet langs a rakende 
vlak en raakt dus K in een punt van a, dat wij E noemen. 
e snijdt de (tarsale) e8-beschrijvende uit B, d.i. de raaklijn 
in B aan ken, daar deze raaklijn evenwijdig is aan bet raak
vlak langs a aan K, is e evenwijdig aan die raaklijn, dus staat 
loodrecbt op a. Wij behoeven nog slechts het punt E te bepalen. 

De e3-beschrijvenden uit een veranderlijk punt 0 van d 
zijn 051 , 052 , als 51 , 52 de raakpunten van k zijn met de 
raakvlakken uit 0 aan K. De rechten OA en OB worden 
dus harmonisch gescheiden door de rechte OT en het (e be
vattende) vlak 51052 . Door snijding van het genoemde har
monische viertal met a besluiten wij: 

A en Da:> worden harmonisch gescheiden door Ten E, dus 
A is het midden van TE, bijgevolg: 

e raakt aan K in een punt E van a, verkregen uit A E T A , 
en staat loodrecht op a. (13) 

(12) en (13) beantwoorden de in de opgave gestelde vraag. 
Opmerking: 
De orde der complete strictiefiguur van een regelvlak is, 

naar men weet, het dubbel van de klasse der algemeene vlakke 
snede, dus bij ons regelvlak fls is zij 2 x 4 = 8. Daar cirkel k, 
die tot de strictiefiguur behoort, reeds aile beschrijvenden 
snijdt en de algemeene beschrijvende slechts een centraalpunt 
draagt, moet de rest der complete strictiefiguur bestaan uit 
zes beschrijvenden. Naar men gemakkelijk inziet, zijn deze: 
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1°) de tarsale beschrijvende a, dubbel geteld, en 
2°) de uit het spiegelbeeld van T in V gaande aan V even

wijdige isotrope rechten, ook elk dubbel geteld. (De oneindig 
verre snede van fi osculeert nl. den isotropen cirkel in de 
isotrope punten van V.) 

Vraagstuk CXIII. 

De n + l hoogtelijnen van een n-dimensionaal eigenlijk 
simplex hebben de eigenschap, dat een lineaire (n- 2)
dimensionale ruimte, die n dezer hoogtelijnen snijdt, ook 
de (n + I)e treft. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. L. CRIJNS, TH. C. L. KoK, 
Dr. G. ScHAAKE en Dr. L. SWEERTS. 

Oplossing van H. B. BoNE en Dr. L. CRIJNS. 

Zij !J de niet singuliere absolute V!-1 eener Rn met alge
meene projectieve maatbepaling en AoA1A2 •.. ~ een eigen
lijk simplex in R,.. Zijn verder B0 , B1 , B2 , ... , Bn de polen 
t.o.v. !J van deresp. tegenover Ao. A1 , A2 , •.. , ~ gelegen 
zijhypervlakken van genoemd simplex, dan zijn de ,hoogte
lijnen" van dit simplex de verbindingsrechten AoB0 , A1B1 , 

A2B2 , ••• , AnBn. Deze rechten zijn ,geassocieerd" in den zin 
van vraagstuk 37 (deel XVI); Zie ,Oplossingen" p. 97, § 4, 
Opmerking I. 

Het gestelde theorema is dus voor algemeene projectieve 
maatbepaling een bijzonder geval der n-dimensionale uit
breiding van genoemd vraagstuk 37. Voor Euclidische Rn, 
volgt het daaruit door limiet-overgang. 

Oplossing van Dr. L. SWEERTS. 

De coordinaten van het hoekpunt A1 noemen we ~1a.t2 
.•. a11,_. Zij fktk de onderdeterminant van aik in: 
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~1 ~2 ~'It I 

«:n ~ a2n I 

an+t.l an+1,2 an+l,n I 

die niet nul is. 
De vergelijking van de hoogtelijn door A1 is dan: 

Xt = au+Pt~t x2 = ~2+PtiX:t2 . . . . Xn = ~n+PtiX:tn• 

waarin P1 een parameter is. 
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Een (n - 2)-dimensionale ruimte wordt bepaald door de 
beide vergelijkingen: 

fltxt fJ,_x'J · · · · fJ .. xn + fJn+l = 0 

/'tXt + /',.Xg • · · • YnXn + 'Yn+t = 0. 

Zal deze ruimte de hoogtelijn uit Ak snijden, dan moet: 

({Jlakl +{Jgakll+ · · · · fJnakn +fJn+l) +Pk(flt ockl + · · · · /Jnockn) 0, 

(ytakt+Ygak2+· · · · Ynakn+Y,.+t)+Pk(YtOCkt+· · · ·Ynockn) = 0. 

Elimineeren we pk, dan krijgen we: 

1: 01m(aklockm- ar.;mock1) = 0, l < m l, m = I ... n+I. 

waarin ()lm = Pt'Ym :_ Pmrz; ain+l I. 
Deze vergelijkingen gelden' voor k = l ... n. Schrijven 

we ook op het linkerlid van de vergelijking voor k n +I 
en tellen we alle linkerleden op, dan krijgen we: 

n+l 

1: otm { 1: akt«km 
l,m k=l 

hetgeen nul is, daar l =1= m. 
Hieruit volgt dat, als aan n vergelijkingen voldaan is, 

ook aan de (n + I)de voldaan is. 

Vra~stuk CXIV. 

De zijden AB, BC, CD en DA van een bolkoordenvierhoek 
ABCD zijn resp. a, b, c en d. Bewijs, dat 
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t 2!A =sin !(s-a) sin !(s-:-d) cos !(s-a-b) cos t(s-b-d) 
g sin !(s-b) sin -f(s-c) · cos is cos !(s- b c) 

sin }(s-a) sin f(s-:-d) cos !(s-a-c) cos f(s-c--d) 

sin !(s-b) sin !(s-c) · cos }s cos l (s b -·c) 

als 2s = a + b + c d is. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. L. CRIJNS, Dr. L. DE JoNG en Dr. G. 
SCHAAKE. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

In den vlakken koordenvierhoek ABCD geldt: 

BDa = AB2 + AD2 2AB . AD cos BAD = 
BC2 + DC2 2BC . DC cos BAD 

waaruit: 

(
. a. d . b. c) 

2 Slll - Slll + Slll - Sin -
2 2 2 2 

a d a-d b+c b-e 
-cos-- cos-- + cos-~ cos--

2 2 2 2 - ---~~----~----~-----~--. 
d b-e c 

2 2 + cos 2 -cos 2 

In den drievlakshoek met A tot top en AM, AB, AD tot 
ribben, waarbij M het middelpunt is van den bol, waarop 
ABCD ligt, geldt verder: 

BAD .a.d ad A 
COS = Sin 2 Sin 2 + COS 

2 
COS 2 COS • 

Hieruit leidt men direct af: 
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. ., A 
2sm"'-

2 

A 
2 cos2 

2 

a-d 
cos ---cos BAD 

2 

a 
cos-- cos 

2 2 

a+d 
cos-- + cos BAD 

2 

a 
cos- cos-

2 2 
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en daaruit, in verband met bet voor cos BAD gevondene: 

a-d a-d b-e a-d b c b c b--e 
cos2 + cos-- cos -cos cos-- -cos cos 

2 2 2 2 2 2 2 

a-d a+b-c-d a-b+c-d b+c a+b-c+d a-b+c-d 
cos --

2
- cos 

4 
cos 

4 
---cos -

2
- cos 

4 
cos 

4 

cos 

cos }(s c -d) cos }(s-a c). sin }(s-a) sin l(s -d) 

sin l(s b) sin t(s- c) . cos is . cos !(s b- c) 

Daar cos !{s-e-d) 
a+b-c-d -a-b+t+d 

cos =cos-----
4 

=cos !(s-a- b) en cos }(s-a- c) 
is de andere uitdrukking hieraan gelijk. 

Vraagstuk CXV. 

4 

cosl(s-b-d) 

Als de rechten, die uit 2n der hoekpunten van een vlakken 
(2n + I)-hoek naar de middens der overstaande zijden ge
trokken kunnen worden, door een punt gaan, gaat de rechte, 
die uit bet (2n + 1 )6 hoekpunt naar het midden der over
staande zijde getrokken kan worden, door ditzelfde punt. 

(Dr. G. Schaake.) 
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Opgelost door H. B. BoNE, Dr. L. CRIJNS, J. C. H. GER
RETSEN, Dr. A. HEYTING, Dr. L. DE JoNG, A. KATER, Th. C. 
L. KoK, Dr. G. SCHAAKE, H. K. ScHIPPERS, Dr. L. SWEERTS, 
E. TROST. 

Oplossing van Dr. L. DE }ONG. 

Laat uit het hoekpunt k naar de hoekpunten n k en 
n k + 1 vectoren loopen, wier grootten door de diago
nalen (k, n + k) en (k, n + k +I) worden voorgesteld. Daar, 
als men zoo bij elk hoekpunt handelt, elke vector tweemaal 
in tegengestelde richting voorkomt, is de som van alle vec
toren = 0. De som van de twee vectoren uit het hoekpunt k 
gaat door het midden van de overstaande zijde. Gegeven is, 
dat 2n dezer som-vectoren door een punt gaan. Nu echter 
de som van alle vectoren = 0 is, moet de som der 2 vectoren 
uit het (2n + I }e hoekpunt dus 66k door dit punt gaan. 

Oplossing van A. KATER. 

Kies een Cartesisch assenstelsel zodanig dat bet snijpunt 
van 2n der ,medianen" in de oorsprong valt. Laten de hoek
punten tot coordinaten hebben (x1 , y1), (x2 , y2), ••••• 

(xan+l, Yan+t). Tegenover (x1 , y1) ligt dan de zijde die 
(xn+v Yn+t) verbindt met (xn+a• Yn+2) en de ,mediaan" uit 
(xv y1) heeft tot vergelijking: 

X y 

XI Yl 
Xn+I+xn+2 Yn+l+Yn-+2 

I 

I 

2 
0. 

Deze lijn moet gaan door 0; derhalve bestaat de betrekking: 

In het geheel zijn er 2n dergelijke betrekkingen; n.l: 
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X1 (Yn+1 + Y11.+2} = Y1 (x"'+l + x11.+2) 
Xa (Yn+a + Yn+a) = Y2(Xn+2 + Xn+s) 

Xn-1 (Yan-1 + Yan) = Yn-1 (Xan-1 + Xan) 
Xn (Yan + Yan+l} = Yn (Xan + Xan+t) 

Xn+l (Y2n+l + Yt) = Yn+t {Xan+l + X,.) 

X2n(Yn-l + Yn) = Yan(xn-1 + Xn)· 

Optelling van deze 2n betrekkingen geeft: 
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XnYan+l + Xn+tY2n+l = Xl!n+tYn + Xan+tYn+l (l) 

De ,mediaan" uit (x2n+l, Yl!n+l) heeft tot vergelijking: 

X y I 

Xan+t Yan+t I = 0. 
xn+.X1t+t Y1t+Yn+t 2 

Deze lijn gaat door de oorsprong, indien voldaan wordt aan 

Xan+t(yn + Yn.+l) = Yan+l(x,.+xn+1), 

wat blijkens ( 1} bet geval is. 

Opmerking van H. K. ScHIPPERS. 

De oplossing verloopt geheel analoog aan die van vraagst. 68 

Opmerking van H. B. BONE. 

De stelling volgt onmiddellijk uit de algemeenere, die in 
vraagstuk 129 gegeven wordt. 

Vraagstuk CXVI. 

Voor ieder oneven getal n > I geldt de betrekking: 

I (n) I (n) I 
-;:;;- 1 ·n 2+ 2 ·n-4··· 

n.-l ( n ) I) 2 n 
2 

I = 

( )
n-l 

1 
n- I n- 3 2 

-I 2 21t- -~ -
n n 2 · · · 3· 

(Dr. G. Schaake.} 
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Opgelost door Dr. L. CRIJNS, Dr. J. HoEKSTRA, Dr. L. 
DE jONG, TH. C. L. KoK, Dr. G. ScHAAKE en E. TROST. 

Oplossing van Dr. L. CRIJNS en Dr. L. DE jONG. 

Uit: 
(ei'P _ e-i'P)n eni'P _ n

1 
e(n-2)ifP ... _ e-ni'P 

volgt voor on even n: 
n-1 

2n-1. (-l)_ll_sinn cp sin ncp- n
1 

sin (n 2}cp ... + 

(-l)n;
1 

( n ~__!_) sin cp. 

Integreert men beide leden tusschen 0 en ; , dan komt er: 

n- 1 n 1 n-2 2 
2n-1. (-l) z .-- .-- ... - = 

n n-l 3 

~-(n) l 
n 1 n 

n-1{ n ) 1)_2_\ n 
2 

!._ . 

Oplossing van E. TROST. 
Indien 

"" x21+1 
(1 + x2)" ' (- l)Z __ = ' a(rl x2a+t 

~ 2l+ l ~ 211+1 
-® 8 

gesteld wordt, dan is 

(1') _ ~ (- )s-k(r) 1 (-1)8-"2.4 .. . 2r 
a2s+l-~ 1 k ' 

k=o 2s+ l-2k 2(s-r) + l ... 2s 1 

zooals door middel van volledige inductie gemakkelijk is in 
te zien. Voor r n 2m+ l en s m volgt 

~ (-1 )" (2m k 1) 1 t 
L.., 2m+ l-2k 
k=O 

l)m a(2m+l) -
llm+l -

) 2 
2m.2m-2 ... 2 

= (-1 m2m-------~ 
2m+ 1. 2m 1 ... 3 

w.t.b.w. 
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Vraaastuk CXVII. 

Gegeven is de vergelijking (met complexe coefficienten) 

aoz3 + 3alz2 + 3¥ + aa = 0. 

Gevraagd wordt, in deze coefficienten uit te drukken de 
getallen p en q, waarvoor de vergelijking 

z2 + pz + q = 0 

tot wortels heeft de getallen, die door de beide ,sompunten" * 
van den driehoek ABC der wortelpunten van de gegeven 
vergelijking worden afgebeeld. (Dr. M. Scheffer.) 

* Zie vraagstuk II. 

Opgelost door TH. C. L. KoK en Dr. M. SCHEFFER. 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Wij kunnen blijkbaar aannemen, dat ao =1= 0 is en ver~ 

plaatsen door de substitutie z = w - den oorsprong van 
ao 

het complexe veld naar het zwaartepunt van 6, ABC. De 
gegeven vergelijking gaat nu over in: 

w3 3aw-2b 0, (I) 
waarin: 

(II) 

Wij maken nu gebruik van de bekende eigenschap: Beschrijft 
men op de zijden van 6, ABC 't zij buitenwaarts, 't zij binnen~ 
waarts, gelijkzijdige driehoeken, AB~, BCA1 en CAB1 dan 
gaan AA1 , BB1 en C~ door een punt. De beide punten, die 
men zoo krijgt zijn de sompunten van 6, ABC. (Deze driehoek 
ongelijkzijdig ondersteld, is hij gelijkzijdig, dan kan een der 
sompunten willekeurig op den omgeschreven cirkel worden 
gekozen). Zijn wl, w2, Wa de wortels van I, el, e2, es de bij 
de toppen van een der twee stellen gelijkzijdige driehoeken 
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. Zz+Za behoorende complexe getallen, dan 1s b. v. ~1 = -- + 
2 

+ !i'\1'3(za-Zz) en: ;1 -(!Zz-(ha; ;2 - f!Za- (!2Zt; 
; 3 = - ez1 - e2z2• De toppen van bet andere stel driehoeken 
krijgt men door verwisseling van z2 en z3 • 

Wij lossen nu eerst de verg. I met de methode van eAR

DANUS op en stellen hiertoe: 

w u v; uv =a; u3 + v3 2b. 

u3 is een oplossing van de vergelijking: x2- 2bx+a3=0, 

dus wij kunnen nemen: u3 = b + V~, waarbij voor 

Vb2 - a3 b.v. de waarde van den wortel wordt genomen, 
waarvoor bet argument grooter of gelijk aan nul en kleiner 

dan n is. Is nut een der derdemachtswortels uit b+Vb2 :.._a8 

a 
en ~ = -, dan zijn de 3 wortels van I: 

t 

dus: 

Om het snijpunt S van AA1, BB1 en ee1 te bepalen, maken 
wij gebruik van de eigenschap, dat de bij z1 , z2 en z3 behoorende 
punten dan en aileen dan op een rechte lijn liggen, als: 

1 
1 = 0. 
1 

Is z het bij S behoorende complexe getal, dan is dus: 
-z z l 

Wr wl 1 0. 
e1 e1 l 

of: f;_z-~z-t~ + ~t 0. 

Met behulp der lijnen BB1 en e~ vinden wij evenzoo: 
(t en ~. vervangen door et en (!2~ resp. (/·t en ~) 
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e"f;_z - rl(i - e2t t~ + e~t = o en 

r/'t';_z- et;z - et tl + e2t;t = o. 
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Deze 3 vergelijkingen zijn afhankelijk, zooals blijkt door 
hunne eerste leden bij elkaar op te tellen. AA1 , BB1 en CC1 

gaan dus inderdaad door een punt. 
Vermenigvuldigen wij de eerste leden der vergelijkingen 

resp. met 1, e2 en e en tellen wij de uitkomsten bij elkaar 
op, dan vinden wij: 

Het bij bet andere sompunt behoorende complexe getal 
vinden wij door verwisseling van w2 en w3 , wat neerkomt 

. I' d . ttl op een verWtsse mg van t en t1 , · us 1s z' = -

Voor t = 0 is deze brenk onbepaald. In dat geval is 

b - a3 = 0, waaruit volgt a = 0. 6. ABC wordt dan 
gelijkzijdig en een der sompunten is onbepaald. Schakelen 
wij verder dat geval uit, dan is: 

p {(z ~) + (z'-~)}=- (z + z') -2~ en 
ao ao ao 

q ( 
a!) ( , a!) , a1 ( ') 

z-a;,J z -;ol = zz- ao z + z 

Nu is: 

tt 2+t t2 
zz' = ttx = a en z + z' = -

1 
-

1 
-

ttl 

t3lttl 4 + t13 ltl' 
- tt1 ltt1J2 = 

(b+v~>lb-v~''a+(b-v~)lb+v'~l'la 
alai a 

Met behulp van de formule II vinden wij nu: 
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en 

waarin 

en 

Vraagstuk CXVIII. 

Gegeven bet stelsel diophantische vergelijkingen 

~A v4-= wk h, ... , m 1 .... m 

"• ... , -r = I, ... , n 
(1) 

waar P\ den rang r heeft (r m, r n) en wk in het 

h~gebied van ~;. ligt. De algemeene oplossing is 

pht ... phr p lt· .. A.x -rw"t A 1e pkz ..• pkr p 1A1 ... A, 
_ • .At . A, k1 ... h., A1 • A• • .:t, k1 ... h, (2) 

- pht phr p rAt· .. "· 
. A1 • • • • l, h1 ... h, 

waar Pk
1 
... h, en /'1 · · • i., willekeurige r~vektoren in de 

h-ruimte resp. A.-ruimte zijn, die den noemer niet nul maken 
en qn1 • • · n,+l voor r < n een willekeurige (r 1)-vektor 
in de A.-ruimte en voor r = 1~ nul is. Verandering van de keuze 
van p heeft geen invloed op de waarde van ~-

(Dr. J. A. Schouten.) 

Oplossing. 

Vooraf beschouwen wij bet stelsel vergelijkingen 

~2u1 = 0. (3) 



OPGAVEN. NO. 117 EN liS. 299 

Omdat zoowel het h-gebied als het l-gebied van P~ .\ 
r-dimensionaal zijn, is p[~[lt ... ph~Jil.,] het algemeene product 
van twee enkelvoudige r-vektoren (een kovariante en een 
kontravariante). Opdat u" een oplossing van (3) zij, is noodig 
en voldoende, dat zijn richting in de (n- r)-richting van 
den kovarianten r~vektor ligt. Overschuift men nu eerst 
met een willekeurigen r-vektor Pn,

1 
.•• It,, dan wordt de 

kontravariante r-vektor tot een skalar teruggebracht. 
Verandering van de keuze van p verandert alleen dien 

skalar. Overschuift men daarna met een in de l~ruimte 

liggenden kontravarianten (r + 1 )-vektor, dan verkrijgt men 
een vektor, die in de (n- r)-richting van den kovarianten 
r~vektor ligt, en dus een oplossing van (3) is 

u" = pht ... ph• p slt . .. J.,~~: ( 4) . At . A., hi ... h, 

Door den kovarianten r-vektor als het product van r maat
vektoren te schrijven, ziet men gemakkelijk in, dat men op 
deze wijze aile oplossingen verkrijgen kan. Bij verandering 
van de keuze van p verkrijgt u" slechts een skalairen faktor. 

Om nude oplossingen van het stelsel (1) te vinden, schrijven 
wij wh = P~ 0 , v0 = - l. De vergelijkingen luiden dan 

oc, ...• ~ 0,1, . . ,n. (5) 

met de bijvoorwaarde v0 = - 1. 

Daar de rang van P~p eveneens r is, is de oplossing 

v« = ph1 ... ph. p qP1· .. P.a., (6) .pl .fl, hi·· .h. 

waarin q een willekeurige (r + I )-vektor in de oc-ruimte is 
en p een r-vektor in de h-ruimte, wier keuze alleen door de 
voorwaarde vO = -1 beperkt wordt. Uit (6) volgt 



300 WISKUNDIGE 

waar 

(9) 

of ook: 

waarin r en p nu, behoudens de voorwaarde dat de noemer niet 
nul mag wezen, geheel willekeurig zijn en q voor r < n even
eens willekeurig en voor r = n nul is. Daar p zoowel in den 
teller als in den noemer voorkomt, heeft de keuze van p 
geen invloed op het resultaat. 

Omgekeerd is de uitdrukking altijd een oplossing van een 
stelsel vergelijkingen van den vorm (I) mits wk in het h-gebied 

van P~;. ligt. Overschuift men namelijk (10) met ~ "' dan 
geeft de eerste term van den teller nul, terwijl de tweede term 
geeft: 

Ligt nu een vektor wh in het gebied van een enkelvoudigen 
r-vektor vh1 • • • h,, dan is w[h v"1 • • • h,] = 0, waaruit volgt: 

(12) 

Past men dit toe op {II), dan ontstaat 

d.w.z. wh, 
Voorr 

van P~;. 

_ wh ph1 ••. phr p r.l.1 ... .l., (13) 
. 11 • .l., h1 ..• k, 

vermenigvuldigd met den noemer van (10). 
m n vindt men uit (10) voor de omkeering 

-1 A" A[1 p:~ pnl 
p " _ [1 . IiI . 2 • • • • nl .i-n- [1 n] 

P. {1' • • p. n] 

(14) 



OPGAVEN. NO. 118 EN 119. 301 

Vraagstuk CXIX. 

Construeer den cirkel, die behoort tot een net van kegel
sneden, dat bepaald is door zijn drie in twee evenwijdige 
rechten ontaarde exemplaren. (H. ]. van Veen.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. L. CRIJNS, Dr. A. HEYTING, 
Dr. L. DE JoNG, TH. C. L. KoK en H. J. VAN VEEN. 

Oplossing van H. B. BONE. 

§ 1. Het kegelsnedennet der opgave heete {K}, een ver
anderlijk exemplaar erin K. De opgave spreekt van ,zijn" 
drie in evenwijdige rechten ontaarde exemplaren en sluit 
dus het geval uit, dat twee (of meer} der drie gegeven exem
plaren, welke wij, elk in zijn componenten ontbonden, met 
(lit, a2), (b1 , b2), (c1 , c2) aanduiden, dezelfde richting hebben. 
Want had, bijv., lit dezelfde richting als b,_, dan bestond de 
verbindingsbundel van {lit,~) en (b,., b2) geheel uit parallelen
paren, zoodat {K}, die dezen bundel bevat, oo1 in plaats van 
slechts drie parallelenparen bezat. 

De oneindig verre dubbelpunten Aao, Bao, C<$> der gegeven 
exemplaren zijn dus onder ling verschillend. (I) 

Behoorde tot {K} een K met lr:c als component, dan sneden 
alle K's op lG(j een quadratische punteninvolutie van dimensie 
hoogstens een in; daar deze hoogstens twee verschillende 
dubbelpunten bezit, zouden van de punten A a., Ba., C (X) 

slechts twee verschillend zijn, in strijd met (1 ). [Dat {K} op 
l«> geen insnijdsel veroorzaken zou, is eerst recht uitgesloten, 
daar dan lr:L) vast bestanddeel van {K} was en dus ook tot de 
gegeven exemplaren behoorde, terwijl wij echter uit den aard 
der zaak de gegeven 6 rechten in bet eindige denken]. 

{K} bevat minstens een cirkel, daar het gaan door de twee 
isotrope punten hoogstens twee condities aan een K oplegt. 

{K} bevat hoogstens een cirkel, daar twee cirkels in {K} 
zouden worden verbonden door een, geheel in {K} gelegen, 
bundel van cirkels, waarvan een l 00 als component bevatte, 
in strijd met de hoven bewezen uitsluiting dezer mogelijkheid 
door de woorden der opgave. 

20 



302 WISKUNDIGE 

{K} bevat dus precies een cirkel, dien wij C zullen noemen. 
Opmerking verdient nog: 

de gegeven rechtenparen zijn lineair onafhankelijk, daar 
hun snijpuntenparen met lcc, de in de verschillende punten 
A"", B"", C"" gelegen dubbelpunten, lineair onafhankelijk zijn. 

§ 2. Uit het voorgaande volgt: de middenrechten a, b c, 
der paren (~, ~), (f1t, b2), (£1., c2) resp. sluiten een driehoek 
ABC (A tegenover a, enz.) in, wiens hoekpunten in bet 
eindige liggen. 

De poolrechte van A t.o.v. (b1 , b2) en t.o.v. (cv c2) is lcc 
en die van A t.o.v. (~, a2) gaat, evenals l 00 , door Aoo dus: 
A en Aoo zijn harmonisch toegevoegd t.o.v. drie, volgens § 1 
lineair onafhankelijke, dus t.o.v. alle exemplaren van {K}. 
De aan Aoo toegevoegde middellijn van elke K gaat dus door 
A, in het bijzonder de op a toodrechte middellijn van C, zoodat 
het centrum M van C ligt op de hoogtelijn uit A van b, ABC. 
Evenzoo ligt M op elke andere hoogtelijn dus: 

M is het koogtepunt van 6. ABC. 

Op het bestanddeel ~ (bijv.) van een ontaarde K snijden de 
andere K's een quadratische punteninvolutie 12' van dimensie 
een in, die ondubbelzinnig bepaald is door de door (bl, bll), 
(£1., c2) ingesneden twee paren. [Zouden nl. deze paren samen
vallen, zoodat de punten ervan, alsop de drie gegeven, lineair 
onafhankelijke, K's gelegen, basispunten van {K} waren, dan 
namen wij in het voorgaande b, in plaats van a1 . Zouden 
bier woor de. door (~' ~)' (b,_' b2) ingesneden puntenparen 
coincideeren, dan zou {K} op b1 een tweede basispunt dus in 
het geheel drie basispunten bezitten: een triviaal geval, 
waarin C eenvoudig de verbindingscirkel der basispunten is.] 

Cirkel C snijdt nu op a1 dat (op bekende wijze te constru
eeren) puntenpaar (Gv G2} van I2' in, dat zijn midden heeft 
in de orthogonale projectie van M (d.i. van A) op ~· 

Door M als centrum en G1 (of G2) als omtrekspunt is de 
gevraagde cirkel C ondubbelzinnig bepaald. 
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Vraagstuk CXX. 

Door 4 paren van evenwijdige vlakken wordt een lineair 
stelsel van roa kwadratische oppervlakken bepaald. Onder
zoek aan welke voorwaarde deze vlakken moeten voldoen, 
wil dit stelsel een bol bevatten. (H. J. van Veen.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. L. CRIJNS, A. KATER, 

TH. C. L. KoK en H. J. VAN VEEN. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

Naar men weet, bevat een algemeen lineair systeem van 
roa quadrieken vier in evenwijdige vlakken ontaarde exem
plaren. 

Wij mogen dus, en zullen, onderstellen, dat het lineair 
verbindingssysteem ro3 van de 4 gegeven vlakkenparen 
(~. ~}. ({Jl, fJ2), (y1, y11), (~, ~2) der opgave algemeen is en 
duiden liet aan met [Q]. 

Dan snijden de Q's van [Q] op het oneindig verre vlak V"" 
een algemeen lineair kegelsnedensysteem [K] van drie di
mensies in, waarvan de dubbelrechte-exemplaren de dubbel
rechten a 00 , b00 , c"", it00 der gegeven vlakkenparen zijn. Naar 
men weet, bestaat [K] uit aile kegelsneden (in V oo ), waarvan 
a"" b"" C 00 it,., een poolvierzij is. 

Opdat nu [Q] een bol bevatte, is noodig en voldoende, dat 
[K] den absoluten cirkel !J bevat, dus data,., b00 C00 it"" pool
vierzij is t.o.v. !i of te wel, dat overstaande hoekpunten dier 
vierzij loodrecht op elkaar staan. De gevraagde (noodzakelijke 
en voldoende) voorwaarde is dus: dat een viervlak, met zij
vlakken van itezelfite stellingen als de gegeven vlakkenparen, 
onderling loodrechte overstaande ribben heeft, m.a.w. 
orthocentrisch is. 

Oplossing van Dr. L. CRIJNS. 

In cartesiaanse coordinaten (hoeken tussen de assen oc, {J, y) 
kan de vergelijking van het stelsel gebracht worden in de vorm 
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~x(x-a) + AzY(y b)+ A3 z(z-c) + 
+ l 4 (dx + ey + /z + g){dx + ey + fz + g1) = 0. 

Daarin zijn dan d, e, f omgekeerd evenredig met de segm~nten 
OA, OB, OC door een vlak van het vierde paar op de assen inge
sneden. De voorwaarden voor het bestaan van een bol zijn 

de : ef : df = cos r : cos ex : cos {J; 

dus b.v. OA cos {J = OB cos ex, 

m.a.w. AB OZ. 

De gevraagde voorwaarde is, dat het viervlak van 4 niet 
evenwijdige vlakken orthocentrisch moet zijn. 

Vraagstuk CXXI. 

Construeer de dubbelraaklijnen van het omwentelings
oppervlak, dat ontstaat bij wenteling van een kegelsnede 
om een niet in haar vlak gelegen rechte, welke door een 
willekeurig punt gaan. (H. f. van Veen.) 

Opgelost door H. B. BONE en H. J. VAN VEEN. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

§ 1. Wentelt de kegelsnede k om de rechte d, die het 
vlak n van k in het pnnt D scheef snijdt {wij onderstellen 
deze gegevens in algemeenen stand), dan wordt een quartisch 
oppervlak f/J4 voortgebracht, daar een algemeene rechte l 
het voortbrengsel in zooveel punten snijdt, a1s waarin k 
gesneden wordt door de bij wenteling om d door l beschreven 
hyperboloide, d.i. in vier punten. 

Is d' de orthogonale projectie van d op n, dan bestaat de 
complete doorsnede van n met (/>4 uit de kegelsnede k en haar 
spiegelbeeld k' in d', daar @4 en n ieder symmetrisch zijn 
t.o.v. het meridiaanvlak dd'. De kegelsneden k, k' snijden 
elkaar in vier punten, waarvan twee op d' liggen en de andere, 
die wij A, A' noemen, elkaars spiegelbeeld in d' zijn. De 
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punten A, A' beschrijven bij de wenteling om d eenzelfden 
cirkel, die dubbelkromme is van 4i4; wij duiden hem aan 
met a2• 

§ 2. De quadratische kegel, die a:~ uit een algemeen punt 
P der ruimte projecteert, snijdt C/>4 buiten de dubbelkromme 
a<a in een kromme van de vierde orde, wier vier snijpunten 
Sl!l (i 1, 2, 3, 4) met het vlak van a2, dus met a2 zelf, die 
punten van a2 zijn, waarheen uit P raaklijnen gaan aan een 
der bladen van 4i4. Deze punten liggen dus niet alleen op 
het eerste pooloppervlak ..dpC/>4 van P t.o.v. 4i4, maar ook 
(daar genoemde raaklijnen met C/>4 in Si!l drie coincidente 
punten gemeen hebben) op het tweede pooloppervlak Ll~4i4. 

LlpC/>4 heeft met 4i4 buiten de dubbelkromme de eigenlijke 
contactkromme van tJ>4 met den omhullingskegel uit P 
gemeen. Deze contactkromme is dus van de orde 3 X 4 
2 X 2 = 8; wij noemen haar daarom y~ en den omhullings
kegel uit P: Q~. Onder de 8 punten, die y~ met het vlak van 
a2, dus met a2 zelf, gemeen heeft, komen de 4 punten S~J 
voor, daar de rechten PS~l eigenlijke raaklijnen zijn. De 
overige 4 punten, die C,; (i = I, 2, 3, 4) mogen heeten, zijn 
de cuspidaalpunten op de dubbelkromme a2• 

Ll~4i4 gaat, als gezegd, door SW (i 1, 2, 3, 4) en heeft dus 
met y~ verder 2 X 8-4 = 12 punten gemeen: de raak
punten der uit P aan 4i4 gaande asymptotische raaklijnen, 
die cuspidale beschrijvenden zijn van Q~. 

De klasse van ~ is gelijk aan het aantal snijpunten buiten 
a'!. van y~ met het eerste pooloppervlak LIR4i4 van een nieuw 
algemeen punt R der ruimte. Nu heeft LIRC/>4 met y~ de punten 
Si!1 en Ct gemeen en raakt in laatstgenoemde (cuspidaal
punten) aan y~, zoodat buiten a2 slechts 3 x 8-(4+2 x 4)=12 
snijpunten liggen. Q~ is dus van de klasse 12. 

Uit de orde 8, de klasse 12 en het aantal cuspidale beschrij
venden 12 besluiten wij het aantal a der dubbelbeschrijvenden 
voor Q~, d.w.z. der dubbelraaklijnen aan C/>4 uit P met 
PLuCKER's formule voor de klasse: 

12 = 8. 7-2. ()- 3. 12, dus a= 4. 

De vie,. dubbelraaklijnen uit P aan 4i4 zijn, daar zij in paren 
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elkaars spiegelbeeld in het meridiaanvlak Pd van P zijn, met 
passer en lineaal te construeeren. 

§ 3. Wij onderstellen, dat P in n ligt, hetgeen wegens de 
wentelingsmogelijkheid om d geen wezenlijke beperking 
beteekent. 

Een dubbelraaklijn l uit P aan (/>4. blijft bij wenteling om d 
dubbelraaklijn en beschrijft daarbij een hyperboloide V door 
P, die (/>4. raakt langs twee cirkels (banen der beide raakpunten 
van l) op d als as. L2 snijdt dus :n: langs een kegelsnede l 2 

door P, die de doorsnede k + k' in vier punten (snijpunten 
van :n: met de zooeven genoemde cirkels) raakt, dus elk der 
kegelsneden k, k' dubbel raakt en bovendien symmetrisch 
is t.o.v. d'. 

Omgekeerd: elke kegelsnede .:t2 in :n: door P, die symmetrisch 
is t.o.v. d' en verder k (en dus k') dubbel raakt, brengt bij 
wenteling om d een quadriek V voort (daar l 2 het eigen 
spiegelbeeld in d' is, ontaardt het voortgebrachte quartische 
oppervlak in een dubbel oppervlak), die (/>4. raakt langs twee 
cirkels, zoodat elke rechte erop (van elk van beide systemen) 
dubbelraaklijn is aan tP4• 

Is een kegelsnede A.2, als beschreven, eenmaal geconstru
eerd (zie § 4), dan zijn de rechten uit Pop de door .:t2 voort
gebrachte L2 twee der gevraagde dubbelraaklijnen. Deze 
rechten zijn dan aldus te construeeren: trek de raaklijn t 

in P aan l 2 en laat uit t het loodvlak ft neer op vlak Pd, 
dan is ft het raakvlak in P aan V. De cirkel door een wille
keurig (van P en zijn spiegelbeeld P' in d' verschillend) punt 
van A.2 op d als as snijdt ft in 2 punten ~. 52 ; de rechten 
PS1 , PS2 Iiggen op V en zijn dus dubbelraaklijnen uit P 
aan tP4• 

§ 4. Constructie eener kegelsnede l 2 door P, die k dubbel 
raakt en symmetrisch is t.o.v. d'. 

Een bekend theorema zegt: 
,De contactkoorden van twee kegelsneden k, k' met een 

beide dubbel rakende kegelsnede l 2 snijden elkaar in een 
critisch centrum van den verbindingsbundel van k en k'." 
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Daar de contactkoorden in ons geval elkaars spiegelbeeld 
zijn in d', snijden zij elkaar in het op d' gelegen critische 
centrum, d.i. het snijpunt U van AA' met d'. 

Is q2 een (evenals l 2) door P en P' gaande en k dubbel 
rakende, doch overigens willekeurige, kegelsnede en noemt 
men m haar contactkoorde met k, dan bevat de verbindings
bundel van q2 en k de dubbele rechte m en, daar de kegel
sneden van dien bundel op de rechte PP' een quadratische 
punteninvolutie insnijden, die reeds door de paren (P, P'} 
[op q2] en (S, S') [dat zijn de snijpunten van PP' met k] 
volkomen bepaald is, gaat m door een der (bij variatie van 
q2 vaste) dubbelpunten dier involutie. Door een dier dubbel
punten moet dus ook de contactkoorde van k met een te con
strueeren A,2 gaan, zoodat elke A.2 aldus verkrijgbaar is: 

Trek AA', die d' in U snijde. Trek PP' loodrecht op d' en 
zij P' het spiegelbeeld van Pin d'. Noem S, S' de snijpunten 
van PP' met k. Construeer de dubbelpunten G1 , G2 der 
quadratische involutie, die de paren (P, P'), (S, S') verbindt. 
Trek GiU (i 1, 2), welke rechte mi ((e kegelsnede k snijde 
in M./, M/'. Een kegelsnede A.i2 als in § 3 gevraagd, is dan 
ondubbelzinnig bepaald door haar punten P, P', M/, M,/' 
en hare raaklijnen in M/, M/' (rakende aan k). Want, daar 
volgens § 2 uit P slechts 4 dubbelraaklijnen aan f/>4 gaan en 
volgens § 3 dus precies twee kegelsneden A.2 voldoen; daar 
verder deze kegelsneden, volgens het in deze paragraaf 
gezegde, onder de geconstrueerde moeten voorkomen, terwijl 
onze constructie slechts twee kegelsneden Ievert: zoo voldoen 
de geconstrueerde kegelsneden ~·, A.2' ook aan de in § 3 ge
stelde, bij de constructie (behalve ten aanzien van punt P) 
echter niet gebruikte, conditie van symmetrie t.o.v. d'. 

Hoe elk der kegelsneden ~·, A.z' een paar dubbelraaklijnen 
uit P aan f/>4 Ievert; is reeds op het eind van § 3 beschreven, 
zoodat de gevraagde constructie is voltooid. 

Vraagstuk CXX:II. 

Als de nulpunten van het algemeene polynoom van Laguerre 
van de nde graad 
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worden aangeduid door Atn (i = 1, 2, 3, ... n), zoodat voor 
0t > -1, 0 < A1 n < .. .' <. Ain < A.i+ln• bewijs dan dat 
de getallen ' ' ' 

(2n + 0t + l}A.i,n 

bij vaste waarde van i en toenemende waarden van n een 
afnemende getallenrij vormen. (Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door Dr. L. CRIJNS, TH. C. L. KoK en Dr. S. 
C. VANVEEN. 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Door v = n- k te stellen, krijgt men: 

~ (-I)kxk 
Ln(x, oc} = (-l)nnt (n+oc}! L. k! (k+oc)! (n-k)l 

k=O 

(-l)nn! {n+oc)! 9'n(x, oc). 

Nu is: 

waaruit volgt: 

xcp~(x, oc)- ncpn(x, oc) =- 9'n-1 (x, oc), (voor n > 0). 

Verder is: 

, ~ (-I)kxk-1 n.;:! I)kx" 

9'n (x, oc) = 6_ (k-1) !(k+Ot) !(n-k)! =- t-
0

k!(k+oc+l) !(n-k-1)! 

en 
=- 9'n-1 (x, oc+I) 

~ (-I)k(k+oc+I)x" 
9'n(X, oc) = ;Skl(k+oc+l)!(n-k)! 

= {oc+I)cpn(x, oc+I)-xcpn-l(x, oc+2). 
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Hierin n vervangen door n -I geeft: (n:::::: 2) 

tp,._1(x, «) (oc+I}tp,H(x, oc+l} -xiPn-2(x, oc+2) 

- («+l)tp~(x, «}+xvfn_1 (x, a.+l) = 

- (a.+l}tp~(x, «) -x<p~(x, oc}. 

Combinatie met de eerstgevonden gelijkheid geeft: 

Xtp~(x, a.) x+oc+l)tp~{x, oc)+niPn(x, oc) = 0, 

309 

welke gelijkheid ook voor n = 0 en n = 1 blijkt te gelden. 
Daar Ln(x, a.) {-1)nn!(n+oc) !tpn{x, oc), voldoet L,.{x, oc) 
aan de differentiaalvergelijking: 

xy" + x + « + 1 )y' + ny 0. 

l!. _oc+I v 
Stellen wij hierin y = ue 2 x 2 en x = 

2
n + a. 1 , dan 

krijgen wij voor 

de differentiaalvergelijking: 

0. 

De op v 0 volgende nulpunten 0 < flt,rx< fts,rx . .. van 
fn(v, oc) zijn gelijk aah: ftt,a. = (2n +a.+ 1)At,n· 

Wij stellen nu het bekende nulpuntentheorema betreftende 
lineaire differentiaalvergelijkingen van de tweede orde in den 
volgenden vorm op: 

Zijn: 1°. e(x) en a(x) twee functie's van x, die in het inter
val oc x {J met uitzondering hoogstens van een eindig 
aantal punten continu zijn, terwijl in dat interval: t?(x)<<t(x) 
voor punten x, waarvoor e en a beide continu zijn, 

20. y en z continue en continu differentieerbare functies 
van x (in het beschouwde interval), die in punten waarvoor 
e(x) resp. e(x) continu zijn, voldoen aan: 

y" e(x)y = 0, resp. z" + a(x)z = 0, 
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3°. voor a: s x0 < {J: yz' zy' 0 en Lim :Y p =ft. 0, 
:v=a:o z 

dan ligt het kde op x0 volgende nulpunt van z v66r het kd.e 

nulpunt van y. 
Nemen wij nu 

a(v) 

- a;2 + l l l 
e(v) + 

4v2 2v 4(2n + a: + 
I 

4(2n+2+1X+ 
e(v) < a(v). 

dan is voor v > 0: 

Nemen wij voor y en z de functies fn(v, a:) en /.,.+1(v, a:), 
die heiden voor v -7 0 de limiet nul hebben, dan is ook aan 
2° en 3° voldaan. Derhalve is: Jli,n+l < Jli,n bij vaste i en 

(2n + 2 +a:+ l) Atn+1 < (2n +a:+ l)li,.· 
' ' 

Bij toenemende n en vaste waarde van i vormen dus inder
daad de getallen (2n + a:+ I) ;ti,n een afnemende getallenrij. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Het algemeene polynoom van LAGUERRE voldoet aan de 
differ en tiaalvergelij king: 

xL~(x, a:)+ (IX+ 1-x)L~(x, a:) +nLn(x, IX} 0 (I) 

zie b.v. PoLYA-SZEGo, Aufgaben und Lehrsatze, Bd. II, S. 294). 
Stellen wij hierin eerst: 

L,.(x, IX) - 2 I __!!:. f 2. .! (z ) .! :Yn - zne , dus y n = 2 + zn e , 

, (zn 
:Yn = 4 

dan gaat (I) over in: 

, ( )' ( 1 IX xzn a: I zn + n + 2 + 2 
(2) 

Voer als nieuwe onafhankelijke veranderlijke in: 

u = (n + ~ + ; ) x, 
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waardoor (2) overgaat in: 

l)z~ + { 1 
ff, } 

(2n + I + cx)2 z"' = O. 
(3} 

Analoog 

{ 1-__ u __ }zn+l = 0. {4} 
(2n + 3 + 

Vermenigvuldigen wij (3) met zn+I en (4) met z1" dan volgt 
door aftrekking: 

U :U{zn+Iz,,' -znz~+l} (ex+ 1){zn+IZ ~ -ZnZ~+1) 

uzn+lzn { (2n 1 ~ + cx)2}, (5) 

of: 

d { ot:+l( 1 I )} du u zn+lzn- znzn+l = 

= ua.+l z z { 1 - 1 } . 
n n+l (2n + I + cx)2 (2n + 3 + cx)2 • 

(5') 

Stel: 

( n + __: + _::)A· 2 2 ~ .... (6) 

dan volgt uit (5'): 

Nemen wij nu aan, dat zn+l geen nulpunt bezit in het interval 
Wi,n• W.,;+l,n· 

Dan is het teeken van het eerste lid van (7) 
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maar het teeken van het tweede lid van (7) 

=- sgn ZnZn+l (wi,n < U < Wi+I,n), 

want' 

het teeken van (z~)u=wiH,,. =- sgn zn(wi,n < u < wi+I, "'). 

" " " ). 

Wij komen dus tot een tegenspraak, dus: 

rx) tusschen win en wi+ln ligt tenminste I nulpunt wk,n+I· 

Evenzoo: ' ' 

-(2_n_+_~-~~-} du = 

= (wl,n)'t+l (zn+l z~)u=w1, .. • (S) 

Neem aan, dat Zn+l =1= 0 in het interval 0, w1,n, 

dan is het teeken van het 1 e lid van (8) = 
= sgn ZnZn+l (0 < U < Wl,n) 

en het teeken van het 2e lid van (8) = 

- sgn znzn+l (0 < u < w1,n)· 

Ook hier dus tegenspraak. Dus: 
{:J). tusschen 0 en w1 n ligt tenminste 1 nulpunt w1 n+1· 

Uit oc) en {:J) volgt: ' ' 

wi,n+1 < wi,n 

of, in verband met (6): 

(2n 3 + oc) Ai,n+l < (2n + 1 + oc) A~,u (rx >- 1) 
w.t.b.w. 

Opmerkingen. 
De speciale polynomen van LAGUERRE L11(x) (zie opg. 45) 

zijn een bijzonder geval van L,.(x, oc), n.l.: 

Het resultaat van Dr. BoTTEMA volgt dan ook uit het 
bovenstaande door oc. = 0 te nemen. · 

Dezelfde materie wordt behandeld door Dr. W. HAHN in 
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diens dissertatie: (Schr. des Math. Sem. etc. der Univ. Berlin: 
Bd 1 Heft 7, 1933, ,Die Nullstellen der Laguerreschen und 
Hermiteschen Polynome"). Dr. Hahn komt echter langs een 
meer omslachtige wijze tot bet minder scherpe resultaat: 

(n + ex + 2) A>t,n+l < (n + ex + 1) A,:,,. 
(I.e. S. 231 form. 28). 

Vraagstuk C:XXIII. 

Bepaal 

( 
x2 ) -1 nL ex 

( ) n 2(2 + + 1)' 
lim n « ex {zie n°. 122). 

n-+ao nl n 

(Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door Dr. L. CRIJNS, TH. C. L. KoK, E. TROST 

en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing: 

Dus: 

(-1)nL.,.(2(2n :2ex + 1}' ex) 

n!n« 

n 2v 1 (n Ot) I L (- 1 )11 2:" v! · (-~ex--21_)_11 n - , · n«' ( 1) 
v=o n +-

2 
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___ I_-.,.- (n +(X) (n+(X)(n+(X-1) ... ((X+'II+1) 

n«(n+; + ~r n-'11 (n v)! no:(n + ; + ~ 
,+I)((X+v+2) ... ((X n)((X+n+I) 

---------------------------------X 
1, 2 ... 

(n- vr(0:+1>+1). ________ (_n __________ ----:-:, 

(oc + n 

dus, volgens het product van GAuss is: 

r 1 (n +(X) 
n.:!, o: ( oc I )v n 'P 

Voor 

n n+-+-
2 2 

1 

F((X + v+ 1}" 
(2) 

n . 2v 1 

+ V~l (-1}!1 2: v! r (oc 1) + Bv {3) 

met e,--+- 0 voor n- oo. (v = l, 2, ... n). 
Wanneer nu s een willekeurig klein positief getal voorstelt, 

dan is er steeds een getal N te vinden zoo, dat: 

1°. I e11 j < I voor v > N. 

, 0 ~ I X 12'11 1 

2. 11~1.221/vl I F(oc + v + 1) I I <s. 

Kiezen wij deze waardein (3), dan is: 

l)nLn(2(2n x: l)'oc) 
---------------- = lim 

N 

L: 
x211 

I)" 2211 .v!F(oc+v+I) +1:1.. 
V=O 

waarin I s1 1 < e. 
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Laten wij nu in 't rechterlid N onbepaald toenemen, dan 
zal e (dus I e1 !) onbepaald afnemen, dus: 

-1 nL IX ( 
x2 ) 

. ( ) n 2(2n + IX+1)' 
hm = 

nina. 

Vra~stuk CXXIV. 

Wanneer IX > - 1 is, en de van 0 verschillende nulpunten 
van Ja(x), naar opklimmende absolute waarde gerangschikt, 
zijn: ± ,u1 (1X), ± ,u2 (1X), .... , en A.i,n de grootheid uit vraag
stuk 122 voorstelt, wordt gevraagd te bewijzen: 

A· > ,u~( IX) *) 
~.n 4n + 21X + 2 

(Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door Dr. L. CRIJNS, TH. C. L. KoK en Dr. S. C. 
VANVEEN. 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Wij stellen in de, bij de oplossing van n°. 122 gevonden, 
differentiaalvergelijking, waaraan Ln(x, a) voldoet, n.l. 

xy" + (- x + IX+ 1)y' + ny = 0, 

X -ot+l V 

y = ue2 x-2- en x = 4n + 21X + 2' 

waardoor we krijgen: 

d2u { 1 - IX2 1 1 } -+ --+-- u=O, 
dv2 4v2 4v 4(4n + 21X + 2)2 

*) De oorspronkelijke opgave bevatte een vergissing. 
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aan welke vergelijking dus de functie 
!Hl 

f (v. «) = ( v ) \-2(4n:2!1;+2l L ( v «) 
n 4n+2«+2 n 4n+2«+2' 

voldoet,dietotnulpunten heeft v = Oenv = (4n+2«+2)l.cn 
(i = 1, 2 ... ). ' 

y J « (n) is een oplossing van de differentiaalvergelijking 
van BESSEL: 

1 ( ns) y" + - y' + l -- y = 0. 
X x2 

Stellen wij hierin x = .y; en y = ~v' dan krijgen wij: 

d2u (1 - «2 1 ) -+ --+- U=O, 
dv2 4v2 4v 

aan welke vergelijking voldoet 

g(v, a.)= .y;Jo:(vv), 
die tot nulpunten heeft v = 0 en v #-l'(a.) (i = 1, 2 ... ). 

1 - a.2 1 1 - a.2 1 1 
Daar -- + - > ~--

4v2 4v 4v2 4v 4(4n + 2a. + 2)2 

L . I ( ) L" ( ) L" In (v' a.) · · di en :un n v, « tm g v, oc = 0, :un 1s em g, 
11--;.o ,-;.o 11--;.o g(v , «) 

kunnen wij de bij de oplossing van n°. 122 geformuleerde 
stelling toepassen, waardoor we vinden 

.ul(«) < (4n + 2« 2) Acn 
of 

~ > p.g"·(«) 
n 4n + 2« + 

Vraagstuk CXXV. 

Te bewijzen, dat voor « > -1 voor de absolute waarde 
van het eerste nulpunt p1 («) van Jo:(x) geldt: 
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I ~(oc) I < V2{oc + I)(oc + 3). (Schafheitlin). 

of, nog scherper: 

I Pt(oc) I < V 2{cx + 5){2 + ex- V2 + ex}. 
' 

(Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost doM Dr. L. CRIJNS, TH. C. L. KoK en Dr. S. C. 
VANVEEN. 

Oplossing. 

Uit de uitkomst van vraagstuk I22 vo!gt: 

A 2n+oc-1 
i, n < 2n + oc + 1 ~. n-l 

1 2n+cx-3 
----I At, n-1 < 2n + ex + I A:t, n-1 •.. 

cx+5 oc+3 
< 2n +ex 1 A:t,s < 2n + oc +-1 ,\1• 1' (l) 

~(x, ex) = x- (I + ex), 

L2(x, ex) = x2 2(2 + oc)x + (2 + cx)(l ex), 

waaruit volgt: 

l 1, 1 = 1 + oc, 

l1, s = 2 + oc- v2 + ex. 

Dus wegens (1) is: 

1 
(oc + «- V2 + oc) (.:x + 3)(« + 1) 

~n< < . 
' 2n + a. + I 2n + ex + 1 

Wegens vraagstuk 124 is 

I /Li(a.)! < V(4n + 2oc + I)).i,n• 
dus 

I p;,. (oc) I < V 2(oc + 5)(2 + «- V2 +ex) < \l2(«+l)(oc+3). 

w.t.b.w. 

21 
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Vraagstuk CXXVI. 

Wordt in de n-dimensionale Euclidische ruimte een simplex 
A1 , A2 ••• An+1 als coordinatensimplex en het zwaartepunt 
van dit simplex als . eenheidspunt aangenomen, dan is de 
vergelijking van de om dit simplex beschreven hyperspheer: 

n+l 

E r~kxixk=O, 
i, k=l 

als r.,k de lengte van de ribbe AiAk voorstelt. Bewijs dat. 

(Dr. W. van der W oude.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. H. H. BuzEMAN, Dr. L. 
CRIJNS, Dr. H. FREUDENTHAL, J. C. H. GERRETSEN, TH. C. 
L. KoK, Dr. L. SWEERTS en Dr. W. VAN DER WoUDE. 

Oplossing van Dr. L. CRIJNS. 

Stel, dat voor een n-simplex geldt 

n 

E r;k xixk = 0. (l) 
1 

Is dan de vergelijking voor het n !-simplex 

n+l n+l 

E aixi2 + E aikxixk = 0, 
1 1 

dan moet voor de doorsnee met de zijruimte Xn+l = 0 ver
gelijking (I} gelden, dus 

a,:= 0 (i 1, ... n); aik = r:k (i, k =I, ... n). 

Door nu achtereenvolgens de zijruimten xn = 0 en xn-l = 0 
te beschouwen, blijkt dat 

_ 0. _ 2 (i, k=l, ... , n-I, n+I ) 
an+l - ' aik - r ik . k = 1 - 2 + ] $, , ... , n , n, n , 

n+l 

dus geldt (I) ook voor het n + 1-simplex, d.i. .E 0. 
1 
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Nu is 't bekend, dat (l) waar is voor de omgeschreven 
cirkel van een driehoek, zodat volledige inductie het gevraagde 
oplevert. 

Oplossing van Dr. H. FREUDENTHAL. 

Kiest men als nulpunt het middelpunt van de hyperspheer 
door de pun ten A, en beschouwt men de A, als n-dimensionale 
vectoren, dan is 

ieder punt A van de hyperspheer voldoet aan 

is 
1 

n+l 
E il...,= l, 
1 

(l} 

(2) 

{3) 

(4) 

dan zijn de il.,.'s de barycentrische coordinaten .van A (in het 
vraagstuk x, genoemd). Men heeft wegens (2) en (3) 

(Eii.,A,)2 = r 2, 

v 

of E ii.1).,.Ap,A11 = r 2, (5) 
/)-, II 

en wegens (4) 

E ii.P-Eil., =I, 
/)- v 

of .I ii.P-.:1.,. = l 
/)-,II 

en wegens (I) I ii.P-A.11 (A~ + ~) = 2r2; 
!J-,11 

trekt men hiervan de met twee vermenigvuldigde vergelij
kingen (5) af, dan heeft men 

E ii.P-ii.11(Ap,- A,.) 2 = 0, 
p,,v 

dus de gewenschte vergelijking, a1s men rekening houdt met 
het feit, dat (Ap, - A,)2 het afstand-quadraat van AP en A. is. 
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Vra&gstuk CXXVII. · 

Volgens een bekende stelling van Bour is elk omwente
lingsoppervlak met behoud van meridianen en paraileilen 
afwikkelbaar op een schaar van ool omwentelingsopper
vlakken (twee oppervlakken worden hier ,op elkaar afwikkel
baar'' genoemd, als de lijnelementen denzelfden vorm kunnen 
aannemen). 

Bewijs, dat op dezen regel de pseudospheer de eenige uit-
zondering is. (Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. L. DEJoNG en Dr. W. VAN 
DER WOUDE. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

Noemt men de booglengte der meridiaankromme van het 
gegeven omwentelingsoppervlak s, den straal van een parailel
cirkel r, den .hoek van een meridiaanhalfvlak met een vast 
halfvlak uit de omwentelingsas p, dan is het quadraat van 
het boogelement op het oppervlak ds2 + r2dp2 , dus, als wij 
grootheden bij een door verbuiging ontstaand omwentelings
oppervlak van de overeenkomstige grootheden bij het oor
spronkelijk oppervlak aileen onderscheiden door boven
streeping, wordt verlangd ds2 + r2dp2 ds2 r2d(/;2 dus, 
daar ds = ds (de nieuwe meridiaan is verbuigsel van de oude), 
rdp = rdrp (men rekene <p in den goeden zin positief) dus 
r dp 

d
- dus =constant, daar r en p onderling onafhanke

r tp 

lijk en r functie van r aileen, <p functie van tp aileen is. 
Wij hebben dus r = ar (1), waar a een willekeurige con

stante is. 
Door r = een bepaalde functie van s, is de meridiaankromme 

(dus het oppervlak) bepaald (op een, niet ter zake doende, 
translatie in de asrichting na.) 

In het algemeen stelt nu (1) voor aile waarden der constante 
a oo1 verschillende meridiaankrommen (dus omwentelings
oppervlakken) voor. 
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De door ( 1) voorgestelde kromme kan alleen dezelfde zijn 
als de oorspronkelijke r r(s) (voor a 1), wanneer r 
dezelfde functie van s wordt als r, wanneer men s van een 
ander beginpunt af rekent. Opdat dus niet oneindig veel 
nieuwe omwentelingsoppervlakken ontstaan, is noodig en 
voldoende, dat bij elke constante a een constante c, functie 
van a, bestaat z66, dat identiek in s: 

r(s +c) ar(s), (2) 

r'(s +c) r'(s) . . . . 
dus = -- (accentueermg geeft dlfferenbabe naar 

r(s +c) r(s) · 
s aan}, dus daar c willekeurig is, 

r'(s) 
r(s)- = constant, stel b. (3} 

Omgekeerd volgt uit (3) weder (2) dus de identiteit der meri
diaankrommen der verbogen oppervlakken. 

Nu stelt r(s) delengtederraaklijnaandemeridiaankromme 
r'(s) . 

) 

voor tusschen raakpunt en omwentelingsas, en daar deze 

dus volgens (3) constant is ( = ~), is de meridiaankromme 

een gewone tractrix met de as als asymptoot en het oppervlak 
dus een pseudospheer, wat te bewijzen was. · 

Oplossing van Dr. L. DE JONG. 

Zij een omwentelingsoppervlak bepaald door: 

x cp(u) cos v, 

(A) y = cp(u) sin v, 

z = J Vl- cp'2du. 

Voor het lijnelement heeft men: dsz = duz cpZ(u)drP·. 
Volgens de theorie van BouR geldt dan voor de oo1 om

wentelingsoppervlakken, die met behoud van meridianen en 
parallelen er op afwikkelbaar zijn: 
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(B) 
. v 

y1 = kp(u) sill k, 

z f Vl - k2rp'2du, 

waarin k een constante parameter. 
Een uitzondering op dezen regel is het geval, dat de oo1 

oppervlakken (B) onderling en dus met (A) identiek zijn; 
hiervoor is noodig en voldoende, dat de meridiaan-krommen 
identiek zijn, d.w.z. dat er een functie Ut van u te vinden is, 

waardoor x = rp(u) en x1 = krp(u1) en z = Ju vi--- rp'2(t)dt 

en zl = ful vl k2rp'2dt gelijk worden. 0 

Uit h:t eerste volgt: rp'(u) = krp'(Ut) du1 en uit het tweede: 
du 

1- tp'2(u) I k2tp'2(Ut) of rp'(u) = ktp'(Ut) en daaruit weer 
du

1 
· 

- = I of u1 u + k. 
du 

De betrekking rp(u) = ktp(u +h) brengt echter mede: 
rp'(u) tp'(u h) 
rp(u} = <p(u +h) = c, zoodat rp(u) c.ee•. 

De meridiaankromme heeft dus tot vergelijkingen: 

of c1ce'~~ sin rp stellend: 

l 
x =-sin rp; z 

c 
l J cos

2 
rp 1 ( tp ) - -. ~dp = logtg- + COS<p. 

C Sill q> C 2 

Het omwentelingsoppervlak is dus dat van de tractrix, 
de pseudosfeer. Omgekeerd is bekend, dat de pseudosfeer op 
oo1 wijzen, zoo op zichzelf afwikkelbaar is, dat een willekeurige 
paralleldrkel met een andere overeenkomt. 
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Vraagstuk CXXVIII. 

Behoort een (2n + 1 )-hoek tot een. Euclidische ruimte ~ 
van 2n afmetingen, dan gaan de loodhypervlakken, uit de 
hoekpunten op de telkens overstaande zijden van den 
{2n + I )-hoek neergelaten, door een punt. Bewijs dit. 

(H. B. Bone). 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. G. VAl." HASSELT, 
Dr. L. DE JoNG, Th. C. L. KoK, Dr. L. SWEERTS en 
Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. SWEERTS. 

T.o.v. een rechthoekig coordinatenstelsel zijn de coordi
naten van het hoekpunt AP xp,l• xP,2 ••••• xp,2 ... De verge
lijking van het loodhypervlak door AP op de overstaande 
zijde Ap+nAp+n+l luidt: 

(xp+n+l,l Xp+n,t) (X xp,l} + 
(xp+n+l,2 - xp+n,2) (X - xp,2) 

(xp+n+l,2n- Xp+n,2n) (X - xp,2n) = 0. 

Geven we p achtereenvolgens de waarden van 1 tot 2n + I 
en tellen we aile vergelijkingen op, dan wordt het linkerlid 
identiek nul, zodat de (2n+ 1) loodhypervlakken door 1 punt 
gaan. We moeten daarbij bedenken, dat x2n+l,k x1,k, enz. 

Vraagstuk CXXIX. 

Trekt men uit de hoekpunten van een vlakken veelhoek 
met oneven aantal hoekpunten rechten door een punt, dan 
verdeelen deze de telkens overstaande zijden in verhoudingen 
(voor de bepaling waarvan men den omtrek des veelhoeks 
in bepaalden zin doorloopen denke en een verhouding positief 
of negatief rekene, naar gelang de zijde uit- of inwendig 
verdeeld wordt), wier product gelijk is aan -I. Bewijs dit. 

(H. B. Bone). 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. C. J. VAN GRUTING, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. A. HEYTING, Dr. L. DE JONG, 
A. KATER, Dr. L. SWEERTS, E. TROST en Dr. S. C. VANVEEN. 

21 
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Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Het concurrentiepunt zij 0, het snijpunt van AiO met de 
overstaande zijde Ai.....,. Al+n+l zij Bi (i 1, 2, ... , 2n + 1). 
Dan is 

B(At+tt+l opp. 6. OAiAn+Ht 
(i = 1, 2, .... , 2n + I), 

waarbij aan het oppervlak op de gebruikelijke wijze 
teeken wordt toegekend, zoodat 

opp. 6. OAiAn+t = - opp. 6. OAn+iA.: 

een 

is. Door vermenigvuldiging van de 2n+ 1 gelijkheden wordt 
het gestelde bewezen. 

N.B. De indices zijn natuurlijk mod. 2n + 1 te nemen. 

Oplossing van Dr. A. HEYTING. 

Zijn ~(xi, Yi) de hoekpunten van de veelhoek (~n+l+k=Ak), 
en wordt de zijde Ai+nAi+n+I door het punt Bi zodanig 
verdeeld, dat Ai+nBi : At+n+lBi = lg, dan zijn de coordinaten 
van B,;: 

(
Xl+n + AiXt+'n+I 

I+ A.i ' 
Yi+'n + A.,;yi+n+l) 

1 +At ' 
dus de vergelijking van AiBi luidt: 

X y l 
x .. Yi 1 0, of 

xi+tt + ~xi.....,.+t Yi+n + A,;yi.....,.+t I+J.g 
X y 1 X y l 

xi Yi 1 - A.i xi+tt+l Yi+n+l 1 

xi....,. Yi+n 1 XH:m+l Yi+:m+l l 

Substitueert men voor x en y de coordinaten van het 
gemeenschappelijke snijpunt · der lijnen ~Bi, dan is aan al 
deze vergelijkingen voldaan. Doorloopt i de waarden van I 
tot en met n, dan doorloopt i + n + 1 een volledig rest
systeem mod. n, dus bij vermenigvuldiging van de n verge
lijkingen valt het product van de determinanten links en 
rechts tegen elkaar weg, zodat wij vinden: 

~~ .... il:m+l = -1. 
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Hierbij is ondersteld, dat geen der determinanten 0 is; in 
dat geval wordt een der A.'s 0, een andere oo. 

Vraagstuk CXXX. 

Duidt men in een simplex AeA1 ... An van Rn het zijhyper
vlak tegenover A, aan met «-t en evenzoo in een simplex 
BoBt ... Bn het zijhypervlak tegenover Bi met Pi {i=O, 1, ... , n), 
dan geldt bij algemeene projectieve maatbepaling de stelling: 
Zijn de loodlijnen uit Ai op pi geassocieerd, dan zijn ook de 
loodlijnen uit Bi op IXf. geassocieerd (i = 0, 1, ... , n ). Bewijs dit 

N.B. Wij noemen n + 1 rechten van Rn ,geassocieerd", 
als elke Rn-B• die n willekeurige der rechten snijdt, ook de 
overgelaten rechte snijdt. 

(H. B. Bone.) 

Opgelost door H. B. BoNE en Dr. G. VAN HASSELT. 

Oplossing. 

Het absolutum zij D. De poolsimplices van A en B t.o.v. 
D worden respectievelijk genoemd A' en B'. Gegeven is dan, 
dat de rechten AtB/ (i = 0, I, .... , n) geassocieerd zijn. 
Er bestaat dan een V!,_1 ten opzichte waarvan A en B' 
elkaars polaire zijn (zie vraagstuk 37 van dit deel). Pola
riseer de laatstgenoemde V!,_1, A en B' ten opzichte van D, 
dan blijkt er ook te bestaan een V!_1 ten opzichte waarvan 
A' en B elkaars polaire zijn, en hieruit volgt met het zooeven 
aangehaalde vraagstuk weer, dat A/B, (i = 0, 1, .... , n) ge
associeerd zijn, d. w. z. dat de loodlijnen uit Bi op IXf. 
(i · .. 0, 1, .... , n) geassocieerd zijn. 

Vraagstuk CXXXI. 

Het aantal geldstukken, dat iemand bezit, is een drievoud. 
Hij neemt deel aan een spel, waarbij de kans om een geldstnk 
te winnen en die om er een te verliezen beide ! is. Hoe groot 
is de kans, dat het aantal geldstukken, dat hij na n spelen 
bezit, een drievoud is? 

(Dr. 0. Bottema.) 
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Opgelost door H. B. BoNE, Dr. 0. BoTTEMA, 
Dr. H. FREUDENTHAL, Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DEJoNG, 
Th. C. L. KoK, Dr. J. G. VAN DE PuTTE, Dr. L. SwEERTS, 
E. TROST en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. SWEERTS. 

Zij /(n) de kans, dat het aantal geldstukken na n spelen 
een drievoud is. De kans, dat na n spelen het aantal geld
stukken geen drievoud is, is dus 1 -/(n). Na nog 1 spel, 
dus totaal na n 1 spelen, is de kans dat het aantal geld
stukken een drievoud is, !{1 -/(n)}. 

We krijgen dus de vergelijking 

f(n + l) = !{1 /(n)}, 

of f(n) !{1-/(n-·1)}. 

Uit deze recurrente betrekking vinden we 

/(n) = t -l + .... + (-I)n-2 (t)'n-1, 

daar /(1) 0. 

Dus f(n) = i{l- (- t)n-1}. 

Vraagstuk CXXXII. 

Men onderwerpt het vlak van een driehoek ABC aan de 
beide (directe) cirkelverwantschappen, die de hoekpunten 
van de driehoek cyclisch verwisselen. Aan welke twee punten 
wordt het middelpunt van de omgeschreven cirkel toegevoegd? 

(Dr. 0. Bottema.) 

Opgelost. door H. B. BONE, Dr. 0. BoTTEMA, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. A. HEYTING, Dr. J. G. VAN DE PUTTE, 
Dr. L. SwEERTS en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. J. G. VAN DE PUTTE. 

Zij M het middelpunt van den omgeschreven cirkel van 
.6. ABC. Beschouw eerst de transformatie, die A-+ B, B-+ C, 
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en C-+ A. De cirkel, door A, Ben M (middelpunt N) wordt 
omgezet in een cirkel door Ben C (middelpunt P). Daar de 
omgeschreven cirkel van b, ABC in zich zelf wordt omgezet, 
snijden de cirkels N en P den cirkel M onder denzelfden hoek. 
Dus is L MBN MBP. Nu is L PBA L PBM + 

MBA= L NBM MBA = L NMB b. MBA =90°. 
Cirkel P raakt dus aan AB. 
De cirkel door B, C en M wordt omgezet in een cirkel door 

C en A, die raakt aan CB. Zooals bekend, snijden deze cirkels 
elkaar in een punt van Brocard van b, ABC. Het middel
punt wordt dus door de beide transformaties overgevoerd 
m de beide punten van Brocard. 

Vraagstuk CXXXIII. 

De kegelsnede K door het dubbelpunt A van een vlakke, 
rationale cubische kromme snijdt deze nog in de punten B0, 

B1, ~. Ba· Bewijs, dat de kegelsneden Ki(i I, 2, 3), die 
door A en B0 gaan en de cubische kromme in B, osculeeren, 
met K tot een net behooren. 

(Dr. 0. Bottema.) 

Opgelost. door H. B. BoNE, Dr. 0. BoTTEMA, 
Dr. C. J. VAN GRUTING, Th. C. L. KoK en Dr. L. SwEERTS. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

§ l. Het verbindingsnet r van de kegelsneden Ki (i = 
1, 2, 3) der opgave heeft de basispunten A en Bo en snijdt 
op de cubische kromme verder een cubische involutie i 3

2 van 
dimensie twee in. De drievoudige punten van i3

2 zijn B1, 

B2, B3 en vormen, naar men weet, tezamen een drietal van 
is"·, dat dus ingesneden wordt door een kegelsnede van het 
net T. De kegelsnede K behoort dus tot het verbindingsnet 
van K1 , ~. K3, waarmee de bewering der opgave bewezen is. 
(Het ,geval", dat Kv K2, K3 tot een bundel behooren zouden, 
behoeft geen beschouwing, daar dan elke vierde kegelsnede 
met de genoemde drie in een net lag. Dit ,geval" is echter 
bovendien onmogelijk.) 
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§ 2. Het in § 1 gebruikte (welbekende) theorema over 
cubische involuties van dimensie twee bewijst men (door 
berekening of wei) door plaatsing der involutie in de punten
rij op een cubische ruimtekromme, waarbij de involutie het 
insnijdsel der vlakken eener schoof wordt; de drievoudige 
punten zijn de raakpunten met de osculatievlakken uit den 
schooftop en liggen dus, naar men weet, in een vlak met 0, 
zoodat zij een drietal der involutie vormen. 

Vraagstuk CXXXIV. 

In een plat vlak liggen twee cirkelbundels, Bt en B2 • Bepaal 
de meetkundige plaats van die punten van het vlak, waar 
een cirkel van B1 een cirkel van B2 raakt. 

(Dr. 0. Bottema.) 

Opgelos t door H. B. BoNE, Dr. 0. BOTTEMA, 
Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VANHASSELT, Dr. A. HEYTING, 
A. KATER, Dr. L. DE }ONG en Dr. L. SwEERTS. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

Al de te beschouwen figuren liggen in eenzelfde vlak. 
§ 1. Duidt E(p,, v) een algebraisch krommensysteem oo1 

aan, dat p, individuen door een algemeen gegeven punt zendt 
en ., individuen laat raken aan een algemeen gegeven rechte, 
dan kent men het theorema: De meetkundige plaats der 
raakpunten van een individu van een systeem E1 {P-1, v1) aan 
een individu van een systeem E2 (fJ-2, v2) is. een kromme van 
de orde p,1p,2 p,1P2 + p2v1 . De genoemde meetkundige plaats 
noemen wij de ,contactkromme der stelsels" E1 , E2• 

Zijn Ev E1 bundels van krommen van de orden ~. mz 
resp., zoodat p,1 = P2 = 1; v1 = 2(m1 1); v2 = 2(mz- 1} 
is, dan Ievert het theorema als orde der contactkromme r 
1+2(~ 1)+2(~-1)=2(m1 ~)-3. 

Wij onderstellen (voor het volgende voldoende) het ,alge
meene" geval, dat elke bundel slechts enkelvoudig~. geschei-
den basispunten heeft. - Blijkbaar gaat F door de basis
punten en de kritische centra beider bundels. 
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Opm~Jrking: Een eventueel gemeenschappelijk basispunt 0 
beider bundels is drievoudig punt van r. 

Bewijs: De veelvuldigheid van 0 op r is gelijk aan het 
aantal paren krommen, een in elk der bundels, die elkaar in 
0 osculeeren en dit is weer gelijk aan de veelvuldigheid van 
0 op de meetkundige plaats S der snijpunten van paren 
elkaar in 0 rakende krommen beider bundels. Deze paren 
doorloopen de bundels projectievelijk dus S is van de orde 
m1 + m2• Op een rechte l door 0 snijden de projectieve 
bundels buiten 0 projectieve involuties van de graden m1 1, 
~ -1 in, die m1 + m2 2 coincidenties hebben; van deze 
ligt een in 0 wegens de in de projectiviteit correspondeerende 
bundelkrommen, die in 0 aan l raken. De rechte l (van vrije 
richting) door 0 snijdt S dus buiten 0 in m1 + m2 - 3 punten, 
dus 0 is op Sen dus, volgens het voorgaande, ook op r drie
voudig, q.e.d. 

Uit het voorgaande volgt: Hebben twee kegelsnedenbun
dels twee basispunten gemeen, dan is hun contactkromme 
van de orde 2(2 + 2)- 3 5 en heeft drievoudige punten 
in genoemde basispunten, zoodat zij ontaardt in hun ver
bindingsrechte een kromme van de vierde orde met dubbel
punten in genoemde basispunten. De laatste kromme is het 
eigenlijke bestanddeel: het rechte bestanddeel is gemeen
schappelijk aan twee ontaarde kegelsneden, een in elk der 
bundels, dus meetkundige plaats der raakpunten van een 
vast paar krommen (een raakpunt ,beweegt" zich niet er
langs}. 

De in de opgave gevraagde meetkundige plaats is dus (af
gezien van de rechte in het oneindige als triviaal hestand
dee!) een bicirculaire quartische kromme, die wij r blijven 
noemen, gaande door de basispunten van B11 B2 en hun in 
het eindige gelegen kritische centra (,limietpunten"). 

§ 2. Enkele in het volgende toe te passen, welbekende, 
eigenschappen van cubische krommen C3 worden hieronder, 
ter verwijzing, opgesomd: 

a.) Een dubbelpuntlooze cubische kromme C3 draagt oo1 

lineaire scharen g2', elk ingesneden door de stralen van een 
bundel met centrum op 0. Tot eenzelfde g2' behoorende 
puntenparen heeten ,aequivalent." 
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b.) C3 draagt drie elliptische scharen y2', elk bestaande 
uit puntenparen met gemeenschappelijk tangentiaalpunt. 

c.) Uit een puntenpaar (Q, Q') eener y2' krijgt men de 
overige dier y2' door (Q, Q') te projecteeren op C3 uit een 
veranderlijk punt van C3 . - Zijn (Q, Q'), (R, R') paren in 
eenzelfde y2', dan vormen de snijpunten (QR, Q'R') en 
(QR', Q'R) ook een paar in die y2'. 

d.) De puntenparen eener y2', beschouwd als tangentieel 
ontaarde kegelsneden, liggen in een kegelsnedenweefsel (d.i. 
tangentieel lineair oo2-systeem) W, harmonisch ingeschre
ven in een kegelsnedennet N, waarvan C3 de Jacobi
kromme is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 
Hieruit volgt: door drie puntenparen van een y2', die niet 
de paren overstaande boekpunten eener volledige vierzijde 
(d.w.z. als tangentieel ontaarde kegelsneden lineair onaf
hankelijk) zijn, is (W dus) C3 ondubbelzinnig bepaald .... (2) 

e.) De verbindingsrechten der paren in een y2' omhullen 
een kromme van de derde klasse (Cayley-kromme van N); 

§ 3. Als ,basispunten" van een cirkelbundel duiden wij 
aileen de in het eindige gelegen basispunten aan. 

Bij elk puntenpaar als ,basispaar" behoort bet ,limiet
paar" ervan, nl. het paar der centra van door bet basispaar 
gaande nulcirkels. De betrekking tusschen basispaar en zijn 
limietpaar is wederkeerig. 

De isotrope punten duiden wij aan met 111 12• 

§ 4. Inverteert men bet vlak uit een algemeen punt 0 der 
contactkromme r van Bv B2, dan gaat r over in een circu
laire cubische kromme Ll; de elkaar in 0 rakende cirkels van 
Bv B2 gaan over in evenwijdige rechten dus de cirkelbundels 
B1, B2 in cirkelbundels B1', B2 ' met evenwijdige chordalen, 
waarvan Ll de (eigenlijke) contactkromme is. 

Zijn van twee cirkelbundels de chordalen evenwijdig, dan 
is hun contactkromme een circulaire cubische kromme, want 
inversie uit een punt 0 buiten de contactkromme brengt het 
in § 1 beschouwde, algemeenere geval terug met r door 0. 

Het limietpaar (L1v L12) van B1' ligt op Ll (volgens § l, slot) 
en bestaat uit dubbelpunten van de g2', die B1' op Ll insnijdt, 
dus behoort tot een y2' (zie § 2, a en b). Het isotrope paar 



OPGAVEN. N°: 134. 331 

(11 , 12), het basispaar (A11, A12) van B1' en zijn limietpaar 
(L11, Lu), aile gelegen op L1, zijn de par en overstaande hoek
pun ten eener volledige vierzijde, dus elk is de projectie op L1 
van elk ander uit elk punt van het derde paar. Met (L11, L12) 

behooren dus (Iv 12) en (A11, A12) en dus evenzoo (An, A22 ) 

(basispaar van B2') en (Lz11 ~) (limietpaar van B2') tot 
eenzelfde y2' (zie §2, c), die door bet paar (111 12) ondubbel,. 
zinnig bepaald is . 

. L1 heeft dus de bijzonderheid, dat het isotrope paar erop 
in-een y2' ligt, welke wij voortaan de y2' van Ll zullen noemen. 
Een circulaire cubische kromme met deze bijzonderheid (van 
haar ,singulier brandpunt", d.i. bet snijpunt barer isotrope 
asymptoten, te dragen; zie § 2, b) noemen wij kort een ,spe
ciale cubica." 

L1 wordt dus voortgebracht door snijding van correspon:.. 
deerende elementen van (halfperspectieve) projectieve qua
dratische straleninvoluties om 11, ! 2, waaruit wij (daar in
versie elken isotropen stralenbundel slechts projectief omzet 
in den anderen,) besluiteil: 
de contactkromme r van Bv B2 der opgave wordt voortge
bracht door snijding van correspondeerende elementen van 
twee projectieve quadratische straleninvoluties om I11 I2. · 

Het stelsel alter bicirculaire quartische krommen, die 
aldus voortbrengbaar zijn (op een algemeene binodale quar~ 
tische kromme zijn de stralenbundels om de dubbelpunten, 
met naar eenzelfde punt der kromme gaande stralen als 
correspondeerend, wel in (2, 2)-correspondentie, doch is 
deze niet projectiviteit van involuties). is slechts oc} (2 con
stanten voor elk der involuties, 3 ·voor de projectiviteit), 
terwijl het stelsel der cirkelbundelparen (Bv B2) co8 is. 

Deze discrepantie zal worden opgehelderd door nadere be
schouwing van de eenvoudiger kromme Ll. 

§ 5. Theorerna: Elke ,speciale cubica" Ll is contact
kromme van co1 paren van cirkelbundels (met, noodzakelijk, 
evenwijdige chordalen.) 

Bewijs: Zij (C1, C2) een algemeen paar van de r·/ (zie § 4) 
van Ll. Door het oneindig verre punt der rechte C1Cz gaan drie 
verbindingsrechten van paren der y2' (zie § 2, e). Een daarvan 
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is C1 ~ zelf, een tweede de oneindig verre rechte 11 12• De 
derde drage het paar (D1, D2) der y2'. Men merke op, dat de 
paren (~. ~), {D1, D2), (11 , 12) niet als overstaande hoek
punten in een volledige vierzij voorkomen. 

De contactkromme A' der cirkelbundels met bases (Cv C2). 

(Dv D2) (dus evenwijdige chordalen) is, volgens het voorgaan
de, een cubische kromme met {C11 C2), {Dv D2), (11, 12) als 
paren eener y2'. A is dit ook. Dus A' = A (zie § 2, d, (2)). 
Daar men (C1, C2) op oo1 wijzen (in de y2' van A) kiezen kan 
(,waarna (D11 D2) ondubbelzinnig bepaald is), is A inderdaad 
contactkromme van ool paren van cirkelbundels. 

Opmerkingen: 
1°. Het net N (zie § 2, d, {I)) bij de kromme L1 en haar 

y2' bestaat, wegens het paar (11, 12 ) in y,,', uit de gelijkzijdige 
hyperbolen, ten opzichte waarvan de basisparen (Cv C2), 

(D1, D2) van twee cirkelbundels, waarvan A de contact
kromme is, harmonisch toegevoegd zijn. De verbindings
rechte van de middens der stukken C1C2, D1D2 vormt met de 
oneindig verre rechte 1112 zulk een hyperbool, die ontaardt 
en dus zijn dubbelpunt heeft op de Jacobi-kromme L1 van N 
(§ 2, d, (I)) dus: 

de reeele asymptoot van L1 is evenwijdig aan de verbin
dingsrechte van de middens der stukken C1~, D1D2. 

2°. Op genoemde verbindingsrechte liggen de snijpunten 
~(C1D1 , C2D2) en ~(~D2, C2D1). Deze vormen een paar in 
y2' (zie § 2, c), dat, volgens de vorige opmerking, aequivalent 
(zie § 2, a) is met (11, 12), zoodat ~. ~. 11, 12 hetzelfde tangen
tiaalpunt hebben en dus het singuliere brandpunt van L1 
bepaalbaar is als het tangentiaalpunt van E1 (of E2). 

3°. De door C1 en C2 gaande cirkel, die de rechte D1D2 

(component-van een ontaarden cirkel van den anderen bundel) 
raakt, doet dit op de middenloodlijn van het stuk ~~· 
Deze middenloodlijn snijdt dus A buiten het limietpaar van 
(C11 ~) in een punt van D1D2, hetgeen een eenvoudige con
structie van het bij (~, C2) behoorende paar (Dv D2) Ievert 
en tevens bewijst: 

het limietpaar van (~, C2) is aequivalent met het paar (D1, D2). 
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(Evenzoo is het limietpaar van (D1, D2 ) aequivalent met 
(Cv C2) ). 

§ 6. Voeren wij op de bestudeerde figuur de inversie van 
§ 4 uit en bedenken, dat daarbij niet alleen ,aequivalente 
paren", ,lineaire g2' ", ,elliptische y2' ", maar ook ,isotrope 
straleninvolutie", de betrekking tusschen ,basispaar" en 
zijn ,limietpaar", en dergelijke, invariant zijn, dan besluiten 
wij, resumeerend: 

De· contactkromme van twee algemeen gelegen cirkel
bundels Bt. B2 is een bicirculaire quartische kromme F, 
voortgebracht door snijding van correspondeerende elementen 
van projectieve quadratische straleninvolutie som de isotrope 
punten, waarop de basisparen en limietparen van B1 en B2 

in eenzelfde elliptische 'Y21 liggen, terwijl het basispaar van 
elk der bundels aequivalent is met het limietpaar van den 
anderen bundel. 

Elke door projectieve quadratiscbe straleninvoluties i11 i2 

om de beide isotrope punten lv 12 resp. voortgebrachte 
kromme r is contactkromme van oo1 paren cirkelbundels. 
De bundels van zulk een paar zullen wij ,gepaard" noemen. 
De basis van een van twee gepaarde bundels verkrijgt men 
door bet eene basispunt C1 vrij op L1 te kiezen en het andere 
basispunt C2 te leggen in bet snijpunt der aan l1Cv 12~ in 
iv i 2 resp. gepaarde stralen. De basis (D1 , D2 ) van den ge
paarden bundel is dan ondubbelzinnig bepaald als limietpaar 
van.bet met (C1 , C2) aequivalente paar in de bet paar (C11 C2) 

bevattende (uit 11 door iv uit 12 door i2 geprojecteerde) 'Y2' op r. 
Tot slot zij opgemerkt, dat, volgens bet resttheorema, 

r op oo3 wijzen voortbrengbaar is door snijding van corres
pondeerende elementen van twee projectieve cirkelbundels; 
als bases van zulke bundels behoeft men slechts (en is ge
noodzaakt) twee aequivalente, overigens vrije, puntenparen 
op r te kiezen. Daar in bet bijzonder het basispaar van een 
van twee gepaarde cirkelbundels aequivalent is met het limiet
paar van den anderen, kunnen als cirkelbundels, die in 
projectiviteit r voortbrengen, o.a. dienen een van twee ge
paarde bundels en de orthogonale van den anderen bundel, 
(bijv. B1 der opgave en de ortbogonale van B2), betgeen ook 
elementair duidelijk is. 
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Vraagstuk CXXXV. 

Men vraagt het oppervlak te bepalen, dat voldoet aan de 
differ en tiaalvergelijking 

oz oz 
xz - yz- = z2 - I ox oy 

en dat omhuld wordt door den kegel x2 + y2-(zv2+I)2=0. 
(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, H. B. BoNE, 

Dr. H. BREMEKAMP, Dr. G. VAN HASSELT, .Dr. L. DE jONG 

en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. DE jONG. 

Door invoering van de nieuwe veranderlijken 

u log vZ2l; v =log x; w logy, 

gaat de vergelijking over in: 

P+q=I 
met de oplossing: u- v = tp(v- w), 

zoodat de oorspronkelijke de algemene oplossing heeft: 

Vz2-I =X.!p1(~), 

of z2 = I + x2 
• 'P( ~ ) . 

De beschrijvenden x = (zy2 + 1) cos oc, 

y = (zy2 + l) sin oc, 

van den kegel, snijden het oppervlak in de punten, waarvoor: 

z2 l + (zy2 + 1)2 cos2 oc. 'P(tg oc). 

Zij zullen samenvallen en dus de kegel zal het oppervlak om
hullen, als voor elke oc: 

cos2 oc. 'P(tg oc) l, 

waarnit 'P(tg oc) = l + tg2 oc. 
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Het gevraagde oppervlak is dus: z2 = 1 + x2( I + ~:); 
het is de tweebladige omwentelings-hyperboloide 
z2 x2 y2 = 1. 

Vraagstuk CXXXVI. 

Men vraagt de oplossing van de vergelijking 

()2V ()2V 
a2-- --- f.N, 

()x2 ()y2 

die voor x = ay en voor x = ay de waarde I aanneemt. 
(Dr. H. Bremekamp.} 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. H. BREMEKAMP, 

Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE joNG en 
Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing. 

Wij trachten aan de vergelijking te voldoen door een 
functie van z = (x + ay)(x- ay). De randvoorwaarden 
worden dan samengevat in: V 1 voor z=O. Wij krijgen 

d2V dV 
4a4y2--2a~ 

dz2 dz 

en dus 
dV 

4a2- pV = 0 
dz 

en deze gaat door de substitutie z 
a2 
-~2 over in 

d2V I dV 

d~2 +TdE V=O. 
"" 

Hiervan moeten wij een oplossing hebben, die voor ~ 0 de 
waarde I aanneemt, dat is alleen J0 (~) 
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Wij hebben dus 

(
v' _ #(x2 _ a2y2)) 

V = Jo . 
a 

Daar ] 0 (t) een rationeele functie is van t2 , is de gevonden 
oplossing voor alle reeele waarden van x en y reeel. 

De ondubbelzinnigheid der oplossing volgt uit het feit, 
dat de lijnen x ± ay = 0 karakteristieken zijn. 

Opmerking: Dit vraagstuk is in wezen opgelost door RIE
MANN (zie Riemann-Weber, vierde druk II, pag. 514). 

Vraagstuk CXXXVII. 

Men vraagt de oplossing der vergelijking 

L1L1u = 0, 

waarbij de vierde afgeleiden in het gebied binnen den cirkel 
x2 + y2 = I doorloopend zijn, terwijl op den omtrek van dien 
cirkel u = 0 en Llu = cos 2{) is, waarbij {) den boog van den 
cirkel voorstelt, gemeten van een willekeurig punt. 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. H. BREMEKAMP, 
Dr. A. HEYTING en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. E. W. BETH. 

Stellen we 
L1u = v, 

dan is v een harmonische functie met randwaarde cos 2 {) = 
x 2 - y2 (wanneer we{) van OX af meten) en dus, aangezien 
x2 - y2 harmonisch is, geldt overal v = x2 - y2, of 

Llu = x2 -y2• 

Hieruit volgt 
U=-f2-(z4-y')-Ut_, 

waarbij u1 een harmonische functie is met randwaarde 
-f2-(x4 - y4) = -(2 (x2 - y2), dus u1 = fi(x2 - y2), dus 
u = -fi(x4-y4) -T\(x2-y2). 
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Vr~stuk CXXXVIII. 

Men vraagt het oppervlak te bepalen, dat gaat door de 
y-as, waarbij het raakvlak in het punt (0, Yv 0) is z=xf(y1) 

en dat voldoet aan de differentiaalvergelijking 

{ ( 
i'z )2}2 ~2z _ 

I+- --0. "Y ~x2 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Oplossing. 

Wij passen op de gegeven vergelijking de transformatie 
van Legendre toe, d.w.z. we zoeken de differentiaalverge
lijking, waaraan de wederkeerige poolfiguur t.o.v. de para
boloide 2z = x2 + y2 voldoet. Daarbij nemen weals nieuwe 

3z en y __ i'z onafhankelijk veranderlijken X en als ox "Y 
nieuwe afhankelijk veranderlijke Z xX + yY z, dan 

oZ · ~z . o2Z 
vindt men P -=X, Q =- = y enverderR=- = 

oX oY oX2 

t o2Z s ~2z r 
---. S - T = - waaruit 
rt- -oX~Y rt-s'.t.' ~Y2 rt-

T S R 
r = RT- 5 = - RT S2 ' t = RT s:f 

Onze differentiaalvergelijking wordt 

o2Z o2Z 
(I + X2)2 oX2 - (I + Y2)2 oY2 0. 

De pool van het vlak z = xf(y1) t.o.v. de paraboloide 
2z = x2 + y2 is het punt f(y1). 0, 0. Het poolvlak van het 
punt 0, Yv 0 is het vlak Z = Yy1. 

Wij hebben dus een oplossing van (2) te zoeken, die gaat 
door de X-as en waarbij het raakvlak in het punt Xv 0, 0, 
is Z = YF(X1), waarbij F de omkeerfunctie van f is. 

Substitueeren we vooreerst in (2) X tg ~. Y = tg 'fl· Dit 
geeft 
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o2Z oZ o2Z ()Z 
- 2 tg.; 0~ 0"12 2 tg 'f/ ()'f/ = 0. 

Stl Z ' c d "d e nu 1: , an vm en we 
cos, cos 'fj 

()2, ()2, 
0, 

()~2 orl 
dus C 'f/) + tp(~- 'f/), waaruit 

Z= Y2) { tP ( X y) p.3:_- y } 
1-XY + I +XY. 

Nu geeft de ·voorwaarde: Z = 0 voor Y = 0, 

VI + X2{cJ)(X) lJI(X)} o, dus cJ)(X) = -lJI(X). 

Wij hebben nu nog te voldoen aan: oZ (X1, 0, 0) = F(X1 ). 
oY 

Wij vinden 

oz VI x2 
oY y l Y2{tJ> lJI} 

V(l+X2)(I+ y 2) { cJ)'( X+ Y). ( I+X
2

) -lJI'( X-Y) ( I+X~)}. 
1-XY 1-XY I+XY I+XY 

dus 

dus 

cJ)'(X) = ~3 = -lJI'(X). 
2Vl + X2 

Hierdoor zijn cJ)(X) en lJI(X) bekend op een constante na, 
die bij de substitutie in de formule voor Z wegvalt. De weder
keerige poolfiguur van het gevraagde oppervlak is dus 

z v(l + x2)(1 + Y2){ tJ>(x + Y) 
1-XY 

Ten slotte hebben wij van dit oppervl:ik de wederkeerige 
poolfiguur t.o.v. de paraboloide 2z x2 + y2 te bepalen. 
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Vraagstuk CXXXIX.. 

Gegeven is de differentiaalvergelijking 

diu du 
dx2 + 9'(x) dx + q"u = 0, 

waarin 

91(x) =- 2c voor (2k -1)~ < x < 2k,; 

91(x) = 2c voor 2kE < x < (2k + 1 ),;, k geheel. 

Men vraagt een functie u te vinden, die aan deze vergelijking 
voldoet, behoudens in de punten kE; in die punten moeten 

dud .. du 
u en dx oorloopend ZIJn en voor x = 0 moet u = 1 en dx = 0. 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Oplossing. 

Nemen we vooreerst q2 =1= c2, dan is de algemeene oplossing 
in het vak 2M< x < (2k + l)E 

waarbij Ill en p,2 de wortels zijn der vergelijking 

p,2 + 2cp + q2 = 0. 

Die in het vak (2k 1 )E < x < 2kE is dan 

(1) 

u = Allk e-Pt{x-(2k-l)~} + ~~-,U1{-f-(2k-lh~}. (2) 

Het is de vraag, de constanten Ak en Bk zoo te kiezen, 
dat voor aile waarden van k voldaan is aan de volgende ver
gelijkingen: 

~'llf-,u1~ + ~-p.~ = ~k+t + B2k+t• 

- PtA.ske-P1e- P2B2ke-p~t; = tt1A2k+t + P2~k+1• 
~+1eP1~ + B2k+tePJ A2k+2 + B2k+2• 

P.t~+teP1t; + 1'2B2k+1eP2t; - PtA2k+2 - 1'2B2k+2· 

Dit gelukt, a1s we stellen: Allk aofi.k, Bilk = b0e1k, 

~k+l a.elk, ~k+l = bleAk. 
22 
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Dan valt namelijk, na. snb.stitntie in bovenstaande ver
gelijkingen, k weg en we hebben te voldoen aan: 

a0e-ti,t; + b
0
e-fl2t;- a1 ..:..__ b1 = 0, 

Ptaoe-P/; +ft2boe-P2t; + P1at + Psbi 0, (3) 

a0el b0el- a1e·ult; - b1efl2l; = 0, 

PtO-oei. + ft2boeA. + Plalefl,l; + P•}tef"zl; 0. 

Wij hebben dus vooreerst A. te bepalen nit 

e-P~t; e-Pii 1 -l 

PtC-plt; ' -p, .1: ft2C 2~ Pt #2 
=0, 

e'i. eA. eJL,/; - eP2/; 

Pte/.. ft2C). plefl,/; ft2el'tt; 

hetgeen nitgewerkt geeft 

(Pt #2)2 Ch A= (Pt + Pa)2
- 4ptft2 Ch(ft1- Pa)~, 

of 

(c2 q2)ChA. c2 q2 Ch2Vc2 -q2 ~. (4) 

· Zoowel voor c2 > q2 als voor c2 < q2 vinden we voor 
Ch A een reeele waarde kleiner dan 1 en dns voor A zniver 
imaginaire waarden. Stellen we daarom A iv, dan vinden 
we voor c2 > q2 

(c2 q2) cos v c2 q2 Ch 2V~2 - q2 ~. 
:en voor c2 < q2 

(q2 - c2) cos v q2 cos 2V q2 --c2 ~- c2• 

Wij vinden voor v (of ook voor A.) twee tegengestelde waar
den, de verdere oplossingen van ( 4) geven voor de coeffi
cienten A en Bin (1) en (2) telkens dezelfde waarden terug. 

Als A eenmaal bepaald is, kunnen we nit (3) de verhondingen 
ag : b0 : a1 : b1 oplossen. Wij vinden 

flo= {2ft2 eCp,-p2lt; (p1 + #2) + (p1 - ft2)el}D, 

b0 = {2,u1e-<p,-p~)t;- (p1 + /12)- (p1 - ft2)el}D, 

a1 = [(p1 - /12)e-Ptt; eA{2ft2e-P~- (p1 + ft2)e-P,/;}JD, 

b1 = (It!- ft2)e-P!; + ef.{2p1e-P,/; (p1 + ft2)e-p~t;}JD. 
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Voor elk der:beide waarden van A. \linden wij op deze wijze 
-een oplossing, die wij van elkaar zullen onderscheiden met 
behulp van coefficienten zonder en met accenten. Wij hebben 
dan nog over twee constant en 1J en 1}' te beschikken, die wij 
ten slotte bepalen door de voorwaarden V'oor x 0, 

u(O) = 1 a1 + b1 + a1' + b1', 

du · 
dx(O) = o Pt~ + f.'2bl fl-1~, + f.'2bt'· 

Dit geeft 

(JL1 - P2He-Ple e-P.e){(I eA)f) + (1 + e-A)b'} = 1. 

(p1- JL2}(p.,1e-plg- p,ze-Pzg){(l- eA)f) + (1 e-A)f)'} = 0. 

Volgens de tweede kunnen wij stellen 

f) = (I e-A)y, {}' 

de· eerste geeft dan 
1 

2(eA- e-l)y = -----.,-----,-
~-p.,2) 

waaruit 

I I 

2(eA+ 1) (Pt-.uz) (e-P1e--e-P~) 

iv 
e:r- 1 

-. -v (f.L!,.;.-.uz) (e-p1.;--e-,u2.;j 
cos-

2 

f/11 

e:i l 

---; (f.L! ~ !'2) (e-plg -e-PJT 
cos-

2 

Het is gemakkelijk te doorzien, dat het resultaat reeel wordt. 
Het geval c2 = q?. kan op dezelfde manier behandeld 

worden. In plaats van. (1). komt er 

u = Allk+le-c(x-2~) + B2k+l(x- 2k~)e-c(x-2R:.;J, (1') 

en in plaa~s .van (2) 

u = ~ec{x-(2k-I)g} + Bz~~:{x _ (2k -l)~}~.{x-(2k-I).;}. (2') 
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De vergelijking voor ,. wordt in dit geval 

cos v = I - 2ca(". (4') 

Ofrmerking. De differentiaalvergelijking 

d2u du 
dx2 + fJ dx + 91(x) . u = 0 

Is m de litteratuur der toegepaste wiskunde herhaaldelijk 
behandeld. De bovenstaande methode is ook voor die. verge
lijking zeer geschikt. 

Ook van de in dit vraagstuk behandelde vergelijking 
liggen toepassingen voor de hand. 

Vra&gstuk CXL. 

Te bewijzen, dat de vergelijkingen ch z . cos z = 1 geen 
andere dan reeele en zuiver imaginaire wortels hebben. 

(Zie RAYLEIGH, Theory of Sound I, tweede uitgave, bldz. 279). 
(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE jONG en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

De vergelijkingen der opgave brengen wij in den vorm: 

cos (I i)z cos (1-i)z 2. (1) 

Wij stellen (l+i)z a+ bi, waaruit volgt (1-i)z = b-ai. 
De letters a en b stellen reeele getallen voor, die moeten vol
doen aan 

cos (a + bi) + cos (b - ai) = ± 2. 

Hieruit volgt 

cosachb+cosbcha=±2, of cosach b=f 1=±1-cosbcha, (2) 

en 
sin ash b = sin b sh a. (3) 

Door kwadrateering en optelling volgt uit (2) en (3) 

(cos a =f ch b)2 = (cos b ch a)2• 

------------- -----
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Dus a en b moeten voldoen aan 

cos a+ cos b (cha + ch b) 0, (4) 

Of a en b moeten voldoen aan 

cos a cos b ch a =f ch b = 0. (5) 

De eenige reeele waarden, die aan de eerste vergelijking 
(4) voldoen, zijn a = b = 0; aan de tweede vergelijking (4) 
voldoen geen reeele a en b. 

Verder zijn ch a± cos a even functies, die voor positieve 
a monotoon stijgen. Twee reeele getallen a en b; die aan 
(5) voldoen, moeten dus gelijk of op het teeken na gelijk zijn, 
en de ermee correspondeerende waarden van z zijn derhalve 
reeel of zuiver imaginair. 

Vraagstuk CXLI. 

Men vraagt te bewijzen, dat de determinant 

1 2! 3! (n +I! 
-----

IX! (IX+ l)! (IX+ 2)1 (~X+n)! 

2! 3! (n + 2)! 
{IX 1)1 (ti + 2)! 

.. ~ ~ .. .. . .. .. . .. . 
(~X+n+I)I 

(n I}l (n + 2)1 (2n +I)! 

(IX+ n)l (~X+n+I}! 
. ~ . . . . . . " 

(1X+2n)l 

waarin IX een geheel getal > I is, voor geen enkele waarde · 
van n de waarde nul kan hebben. 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, 
Dr. J. G. VANDER CORPUT, Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DEjONG, 
C. C. ]. DE RIDDER, E.. TROST en Dr. 5. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Wij zullen algemeen beschouwen de determinant van de 
(n + 1)e orde: 

I I -1 F(p +r + s) I 
D-rt+1(/J, y) e,,s n+l-! F(y r +S) n+I {r rij, s = kolom). (I) 
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welke beteekenis heeft voor {J =/;:- 2, -3, -4 ... 
Deelen wij door de termen der 1e kolom e,,1 waardoor deze 

termen tot 1 worden herleid, dan vinden we: 

n+I F({J + r + I) 
Dn+l({J, y) = rr F( + r + I) ·I fr,s I n+l 

r=l Y (2) 

F({J + r + s) F(y + r + I) 
fr,s = F({J + r + I) F(y + r + s); . fr,l = I. 

Verminderen wij in de determinant I f,,s I de (n + I)e rij 
met de ne, de ne rij mef de (n- I)e etc., dan vinden wij dat 

Hierin is: 

F({J+r+s+2) F(y+r+2) 
F({J+r+2). F(y+r+s+2) 

F(tJ+r+s+I) F(y+r+l) 
F({J+r+l) F(y+r+s+l) 

(3) 

F(y+r+ l)F({J+r+s+ l){({J+r+s+l) (y+r+ I)-({J+r+ I) (y+r+s+ I)} 

F({J+r+ 2)F(y+r+s+ 2) 

_ ( _ F(y + r + l) F({J + r + s + I) 
- Y {J)s · F({J + r + 2) F(y + r + s + 2}' 

Dus: 

. Tin F(y + r + 1} I F({J + r + s + 1) I 
I g,,s In= (y-{J)nn! r=l F({J + r + 2) · F(y+r + s + 2) \ .. · 

=(y-{J)n F{n + l) 1}~~;:::~~. D .. ({J +I, y + 2), (4) 
. r-1 

zooals uit vergelijking met (1) volgt. 
Uit (2), (3). en (4) volgt: 

F({J+n+2) 
Dn+l({J, y) (y-{J)nF(n+1) .; F(y+n+ 2). 

r=l 

=· ( - {J)n F(n + l)F({J + 2) . D ({3 + l y + 2). (5) 
·· y F(y + n + 2) n ' 
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Door iteratie volgt uit (5) 

Dn+l({J, r) = (r- p)n(r-P+I)n-l(r-P+2)n-2
·'· (r-P+n-1)1 X 

X fii'(r + l)I'(fJ+ r + 1) Dl(fl+ n,y + 2n) 
r 1 I'(y + r +I+ n) . 

= fi(r-P-I+r)n+l-r["(r+I)I'(P+r+I) X .!<P+n+2) = 

,.= 1 I'(y + r +I+ n) .. I'(r+2n+2) 

-- fln+l(r__I!_-:-I + r)1H1-r I'(r)I'(P + r I) 

r=I I'(y+r n+I) 
(6). 

Hieruit vindt men onmiddellijk de nulpunten van D,.+1 (p, y) 
n.l.: 

1° y={J 1-.r(r I, 2, 3 ... n) .. 
2° r = - n- s (s = 2, 3, ... ). (de polen van de noemer). 

De gegeven determinant is een speciaal geval van (I): 

n.l. fJ = 0; y= ()(, 1. 

De eerste groep nulpunten gaat over in: 

()(, = l, 0,-l, -2, ... 

De tweede groep nulpunten gaat over in: 

IX -n-s(s =I, 2, 3 ... ), 

· In het bijzonder zal de gegeven determinant voor geen · 
enkele waarde van n de waarde 0 hebben, als IX geheel > l' 
is, w.t.b.w. 

Opmerking. De bovenberekende determinant Dn+t ({J, y) is: 
weer een bijzonder gegeven geval van een algemeene uitkomst, 
door prof. VAN .DER CORPUT afgeleid. (Over eenige Deter-. 
minanten, Verb. Kon. Akad. Amsterdam. Afd. Nat. Deel 
XIV No. 3, 1930, pag. IO, Stelling 4) .. 

In een vervolg hierop (Vber den kleinsten Wert einiger 
quadratischer Formen, Proceedings Vol. XXXIV No. 5 
1931. pag 619)hebben VANDER CORPUT en PoPKEN juist de 
boven gegeven formule (6) bewezen (n.l. form .. 15 op pag. 619). 

Het boven gegeven bewijs is hiervan verschillend. 
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Oplossing van E. TROST. 

Verm.inderen wij de eerste kolom van den bovengenoemden 
determinant D(cx) met de tweede, de tweede kolom met de 
derde, ... en de nde kolom met de laatste, dan vinden wij, 
dat D(cx) gelijk is aan (ex- 1)n.. D1, waarbij D1 den deter
minant voorstelt, waarvan de eerste n kolommen gelijk zijn 
aan de overeenkomstige kolommen van D (ex + 1), terwijl 
de laatste kolom uit de elementen van de overeenkomstige 
kolom van D(cx) bestaat. Op soortgelijke wijze blijkt, dat 
D1 cxn-l . D1, waarbij D2 uit de eerste n 1 kolommen 
van D{cx 2) en de laatste twee kolommen van D1 bestaat. 
Zoo vindt men ten slotte 

waarbij An+l den determinant met (n + 1 )2 elementen voor
stelt, waarvan het element ai, k in de ~-de rij en kde kolom 
gelijk is aan (i + k-1)1. 

Indien de termen van de kde kolom van A.+t• met uitzonde
ringvan deeerstekolom, volgens de formnles! k(s -1}! + 
(s k)(s- 1)! als tweetermen geschreven worden, dan is 
A.+t te schrijven ais een som van twee determ.inanten, waar
van de eerste nul is, omdat de kde kolom gelijk is aan de 
(k - 1 )de kolom vermenigvuldigd met k. Door achtereen
volgens k = n + 1, n, .. . 2 te stellen en den determinant, 
die ten slotte overblijft, volgens de eerste rij te ontwikkelen, 
vindt men voor An+t gemakkelijk de waarde 1 !n !A;.+l• waarbij 
uit de n2 element en a~. k = ( i + k)! bestaat. Op dezelfde manier 
behandelt men den determinant A~+l en vindt A;.+1 = 
= 2!(n l)IA;+l• waarbij A;+I uit de (n 1)2 elementen 
a~:k = (i+k+I)! bestaat. Wegens A;:'J1 = (n+1)! komt er 

An+l = (1!2!31 ... nl)2(n + l)l 

De waarde van D(cx) is dns een positief getal. 

Oplossing van Dr. H. BREMEKAMP. 

Als voor zekere waarde van n, en voor geen kleinere, de 
determinant nnl was, zouden de n+I homogene vergelijkingen 
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k! X (k+1)!X (k+2)! X (k+n)! X =O 
{«+k-1)! 1 + («-1-k)! a+ (1X+k+l)! a· .. + {IX-1-k+n-l)! n+l ' 

(k = l, 2, ... n + 1) 
een van nul verschillende oplossing hebben. 

De uitdrukking 

xl ~ 
--- + +···+ 
(x+~X-l)(x+«-2) ... (x+l) {x+«)(x+IX-l} ... (x+2) 

+ Xn+l 

(x+«+n-1) ... (x+n+l} 

die herleid kan worden tot een brenk, waarvan de graad van 
den teller hoogstens n is, zou dan minstens n + l nulpunten 
hebben, n.l. de punten x = l, 2, 3 ... n + 1, en niet identiek 
nul zijn. Dat is onmogelijk. 

Vraagstuk CXLII. 

Bewijs, dat er geen regelmatige vierzijdige pyramide 
mogelijk is, waarvan aile ribben, de oppervlakte en de inhoud 
rationale getallen zijn. (Dr. A. Heyting.) 

Opgelost door Dr. H. FREUDENTHAL, Dr. G. VAN HASSELT, 

Dr. A. HEYTING, Dr. L. DE jONG, Dr. J. G. VAN DE PuTTE 

en E. TROST. 

Oplossing van Dr. L. DE joNG. 

Men kan blijkbaar evengoed bewijzen, dat, als de ribben 
van het grondvlak a en de opstaande ribben b door geheele 
getallen a en b worden bepaald, oppervlak en inhoud niet 
rationaal kunnen zijn. Verder mag nog worden aangenomen 
dat a en b onderling ondeelbaar zijn. 

Voor rationaliteit van het oppervlak is noodig, dat de 
hoogtelijn in een zijvlak = v (b2- ia2 ) rationaal is. Of: 

4b2 -a2 = u2 (l) 

Voor de rationaliteit van den inhoud moet de hoogtelijn 
in de pyramide = v (b2 - fa2) rationaal zijn, of: 

2b2 -a2 = v2, 

u en v zijn geheele getallen. 
(2) 
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Uit (I) en (2): 

en 
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(3) 

(4) 

Krachtens (3) zijn u en t' beide oneven of beide even. Het 
laatste brengt mede, dat b even is en volgens (4) ooka, zoodat 
a en b niet onderling ondeelbaar zijn. Zijn u en v oneven, 
dan is het eerste lid van (3} een 8-voud en dus b even. Volgens 
(I) is dan 4b2 = a2 + u2 een I6-voud. Waar echter a oneven . , 
moet zijn is a2 + u2 een 8-voud + 2. De onderstelling is dus 
onmogelijk. 

Oplossing van Dr. A. HEYTING. 

Ik stel de hoogte van de pyramide door x voor, de helft 
van eeri zijde van bet grondvlak door y, bet apothema door 
zen een opstaande ribbe door u; dan zijn x, y, zen u rationaal;. 
door een gelijkvormigheidstransformatie kan men bereiken, 
dat zij alle geheel zijn. Zij voldoen aan de vergelijkingen: 

x2+y2 z2 

z2 y2 = ~s2 

<n 
(2) 

Hieruit volgt allereerst: hebben twee van de getallen x, y, 
z, u een gemeenschappelijke factor, dan zijn ook de beide 
andere door die factor deelbaar. Voor bet geval, dat x en u 
de gemeenschappelijke factor d hebben, leidt men eerst uit 
x2 + 2y2 = u2 af, dat y door d deelbaar is (is d even, en 
deelbaar door 2", dan moet 2y2 door 22n deelbaar zijn, dus y 
door 2"); uit (I) volgt dan, dat ook z door d deelbaar is. 
Door x, y, zen u door hun grootste gemene deler te delen, 
bereikt men dus, dat . elk paar van deze getallen onder ling 
ondeelbaar is; ik neem in bet vervolg aan, dat dit gebeurd 
is, zodat wij een primitieve oplossing van de vergelijkingen 
(I) en (2) hebben. Dan is zowel in (I) als in (2) een van de 
termen links even, de andere oneven; hieruit volgt, dat y 
even is, terwijl x, z en u oneven zijn. 

Het is bekend, dat elke primitieve oplossing van (1) ge
schreven kan worden in de vorm 

X ab, 
a2 b2 a2 + b2 

y=---, z= 
2 2 

(3) 
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waarin a en b onderling ondeelbare oneven getallen ZIJn. 
Ik stel nu a b 2m, a b = 2tt; dan zijn men n onder
ling ondeelbaar en een van beide even, en (3) gaat over in 

x m2 n2, y = 2mn, z = m2 n2• {4) 

Evenzo schrijven wij een primitieve oplossing van (2) in 
de vorm: 

z p2 q2, y = 2pq, u = p2 q2; {5) 

p en q zijn onderling ondeelbaar en een van beide even. 
Leveren (4) en (5) een gemeenschappelijke oplossing van 

{I) en (2), danis 

(6) 

Men kan dus vier gehele getallen e, f, g en h vinden, zodat 

m ef, n = gh, p = eg, q = fh. (7) 

ef is onderling ondeelbaar met gh en eg met fh, dus e is onder
ling ondeelbaar met f, g en h; op deze wijze leiden wij af, 
dat elk paar uit de getallen e, f, g en h onderling ondeelbaar 
is. Verder moet juist een van deze getallen even zijn, (}pdat 
zowel van m en n als van p en q er een even is. 

De tweede vergelijking (6) gaat nu over in 

e2f2 + g2h2 = e2g2 _ f2h2, 

wat men op twee manieren schrijven kan, namelijk 

of 

f2(e2 + h2) = g2(e2-h2), 

h2(f2 · g2) = e2(g2 _ f2). 

(8) . 

(9) ·. 

Wij kiezen uit (8) en {9) die formule, waarin het even getal, 
dat onder e, f, g en h voorkomt, binnen de haakjes staat (als 
e of h even is, {8); als f of g even is, (9}}; ik neem aan, dat 
dit in ( 8) zo is. Dan is e2 h2 onder ling ondeelbaar met e2-h2,. 
en /2 is onderling ondeelbaar met g2, zodat uit (8) volgt · 

f2 = e2 h2, e2 + h2 = g2, 

of 
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Wij zien dus, dat f, h, e eng een nieuwe primitieve oplossing 
van {1) en (2) vormen. Uit (5) en (7) volgt nu 

y = 2efgh; 

h bevat dus juist een factor 2 minder dan y. Door het proces, 
waardoor wij van x, y, z, u tot f, h, e, g gekomen zijn, zo 
nodig enige malen te herhalen, zou men dus tot een oplossing 
van (1) komen, waarin geen der getallen even zou zijn. Dit 
is onmogelijk. 

Opmerking. De vraag, drie vierkanten te vinden, die op
eenvolgende termen van een rekenkundige reeks zijn, waar
van het verschil weer een vierkant is, is door FERMAT gesteld 
(Oeuvres II biz. 65, III biz. 287). Er schijnt evenwel nooit 
een opzettelijk bewijs van de onmogelijkheid gepubliceerd 
te zijn. 

Deze volgt echter ook zeer eenvoudig uit de door EuLER 
(Vollstandige Anleitung zur Algebra II, 2 § 206) bewezen 
st'elling, dat x'- y' = z2 geen oplossing in geheele positieve 
getallen heeft. 

Op de hier aangehaalde stelling van EULER berust ook de op
lossing van het bovenstaande vraagstuk door E. TROST (Red.). 

Vraagstuk CXLIII. 

In de intuitionistische wiskunde zegt men, dat een reeel 
getal a van nul verwijderd is (a # 0), als er een rationaal 
getal bekend is, dat tusschen 0 en a ligt. Bewijs nu de vol
gende stelling: 

Als de identiteit in x bestaat 

(ax2 + bx + c)(hxz + kx + l) px" + qx + r, 
waarin de coefficienten reeele getallen zijn, en q # 0, dan is 
of a= 0, of h = 0. (Dr. A. Heyting.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. H. FREUDENTHAL, 
G. F. C. GRISS en Dr. A. HEYTING. 
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Oplossing van G. F. C. GRISS. 

Uit de gegeven identiteit en q :If 0 volgt 

ah = 0 (1), ak + bh = 0 (2) en bl + ck :»: 0. (3) 

Uit (3) volgt b * 0 of k * 0. 
Is nu b # 0, dan vermenigvuldigen we (2) met h, zodat 

ahk bh2 = 0, dus volgens {1) bh1 = 0. 

Volgens b # 0, is h2 0, of h 0. 
Is k :t1: 0, dan bewijst men evenzo a= 0. 

Vraagstuk CXLIV. 

Geef een voor de intuitionistische cartesische meetkunde 
geldig bewijs van de volgende stelling: Wanneer twee drie
hoeken een zijde, de hoek tegenover die zijde en de som van 
de beide andere zijden gelijk hebben, dan is het onmogelijk, 
dat die driehoeken niet congruent zijn. 

Laat door een voorbeeld zien, dat bij de tegenwoordige 
stand van de wetenschap, niet bewezen kan worden, dat de 
driehoeken congruent zijn. 

(Dr. A. Heyting.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. H. FREUDENTHAL, 
G. F. C. GRISS en Dr. A. HEYTING. 

Oplossing van Dr. A. HEYTING. 

Wij verstaan onder bewegingen alle transformaties van de 
groep, die door de translaties, rotaties en omleggingen van 
het cartesische vlak wordt voortgebracht. Twee figuren zijn 
congruent, als een ervan door een beweging in de andere kan 
worden overgevoerd. Congruente lijnstukken of hoeken heeten 
ook gelijk. Bij deze definities voldoen de bekende planime
trische bewijzen van de ,congruentiegevallen" voor drie
hoeken aan de intuitionistische eischen. Slechts bij het ,.vijfde 
geval" treedt een kleine complicatie op; ik herhaal daarom 
dit bewijs. 
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Stelling. Hebben twee driehoeken twee zijden en de hoek 
tegenover een van die zijden gelijk, terwijl de som van de 
hoeken tegenover de andere gelijke zijden van 180° verschilt, 
dan zijn die driehoeken congruent. 

Gegeven. Van 6 ABC en 6DEF is AB DE, BC = EF, 
L C = F, L A + L D =!= 180°. 
, Te bewij;en. D. ABC cr; D. D EF. 

BetRJijs. Men kan een beweging vinden, waardoor B in E, 
C in F en A in een punt G op de onbepaald verlengde lijn FD 
overgaat. Nemen wij aan, dat G van D verwijderd is, dan 
kunnen wij opde bekendewijze afleiden,dat LA+ LD=180°, 
in strijd met het gegevene. G kan dus niet van D verwijderd 
zijn, zoodat G met D samenvalt; dan is 6 ABC cr; D. DEF. 

Stelling. Hebben twee driehoeken twee zijden en de hoek 
tegenover een van die zijden gelijk, en zijn die driehoeken 
niet congruent, dan is de som van de hoeken tegenover de 
andere gelijke zijden gelijk aan 180°. 

Deze stelling volgt onmiddellijk uit de voorafgaande. 
Wij gaan nu over tot het bewijs van de stelling uit de 

opgave. 
Gegeven. Van D. ABC en 6 DEF is AC = DF, B= L E, 

AB + BC = DE + EF. 
Te bewijzen. Het is onmogelijk, dat 6 ABC en DEF 

niet congruent zijn. 
Bewijs. Wij verlengen AB met een stuk BG, gelijk aan BC; 

evenzoo verlengen wij DE met een stuk EH, gelijk aan EF. 
Als 6 AGC cr; D. DHF, kan men gemakkelijk afleiden, dat 
6 ABC en D. DEF behalve AC en DF ook de hoeken gelijk 
hebben, zoodat zij congruent zijn. 

Nemen wij nu aan, dat 6 ABC en D. DEF niet congruent 
zijn, dan kunnen D. AGC en 6 DHF niet congruent zijn; 
uit de vorige stelling volgt dan, dat ACG+ L DFH=l80°. 
Verlengen wij FE met een stuk EK, gelijk aan ED, dan 
blijkt op dezelfde wijze, dat L ACG+ L FDK= 180°, dus 
L DFH FDK. Daar DK J/ FH, zijn deze hoeken recht; 
dan is ook L ACG recht; waaruit volgt, dat D. AGC cr; tc,DHF. 
Wij zijn nu tot een tegenstrijdigheid gekomen, zoodat de 
stelling bewezen is. 
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Om het gevraagde tegenvoorbeeld te construeeren, geven 
wij de volgende definities. K is het rangnummer van de deci
maal in de ontwikkeling van 'll, waarbij de eerste ,sequens" 
0123456789 begint. a is de limiet van de getallenrij (an), 
waarin an 2-n voor n <Ken an= 2-K voor n ~ K. b is 
de limiet van de getallenrij (bn), waarin b,., = 2-n voor 
n < K, bn = 2-K voor n 2 K en K even, bn = - 2-K voor 
n Ken K oneven. Laat nu van !::,. ABC, AC = 1, AB 1 +a 
BC = I a zijn, en van !::,. DEF, DF == I, DE 1 + b, 
EF 1- b. Komtin 'll: geen sequens voor, dan is a b 0, 
dus !::,. ABC (/) !::,. DEF. Is K even dan is a= b, dus 
!::,. ABC(/)!::,. DEF. Is K oneven, dan is a=- b, dus 
/:::,. ABC (/) !::,. FED. In deze drie gevallen is telkens 

ABC = L DEF. Nemen wij nu een oogenblik aan, dat 
L ABC L DEF, dan kan K noch even, noch oneven zijn, 
zoodat in 'll geen sequens kan optreden; ook voor dit geval 
is echter aangetoond, dat L ABC= L DEF, zoodat wij tot 
een tegenstrijdigheid geraken. Daar L ABC ¥:= L DEF dus 
ongerijmd is, is L ABC= L DEF. !::,. ABC en !::,. DEF vol
doen nu aan de voorwaarden uit de opgave. Kon men bewijzen, 
dat ABC(/) /:::,. DEF, dan zou men kunnen afleiden, Of 
dat AB = DE, Of dat AB ---:- EF, dus Of dat een sequens 
in n niet na een oneven aantal decimalen, Of dat hij niet na 
een even aantal decimalen kan optreden. 

Zou men in het algemeen kunnen bewijzen, dat twee drie
hoeken, die aan de voorwaarden uit de opgave voldoen, con
gruent zijn, dan zou men tegelijkertijd alle problemen, die, 
op analoge wijze als hierboven met de vraag naar het optreden 
van een sequens in de decimale ontwikkeling van 'll is geschied, 
voor de constructie van dergelijke driehoeken gebruikt kunnen 
worden, kunnen oplossen. 

Oplossing van Dr. E. W. BETH . 

. Het gevraagde bewijs wordt verkregen, door een correct 
niet-intuitionistisch bewijs van de overeenkomstige niet
intuitionistische stelling op de door GuvENKO aangegeven 
wijze te vervormen. We bepalen ons dus tot het leveren van 
bet gevraagde ,tegenvoorbeeld". 
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Men beschouwe twee driehoeken ABC en PQR met de 
zijden: 

a= 1, b= 1, c 1 (!, 

p = 1, q l cr, r = l + T, 

waarbij de getallen e. cr, 1: als volgt worden gedefinieerd: 
de decimate ontwikkeling van aile drie begint met 0; 

is de kde decimaal in de ontwikkeling van .n de eerste, die 
beginpunt is van een reeks decimalen 0123456789, dan is de 
kd<~ decimaal van e een 1; is k even, dan is de kde decimaal 
van a een 1, is k oneven, dan is de kde decimaal van T een 1; 
in alle drie getallen zijn de overige decimalen nullen. 

Nu is 
a=P b c = q + r, 

maar ook 

dus 

be= qr 

en dus op grond van den cosinusregel L A = L P; de onder
stellingen van het congruentiegeval gelden dus. Bij de huidige 
stand van de wetenschap is de disjunctie: b q en c = r 
of b = r en c = q, niet oplosbaar, zoodat we niet weten, op 
welke wijze men BC op QR moet plaatsen, om A in P te 
krijgen, en de congruentie dus onbewezen moet worden geacht. 

Vraagstuk CXLV. 

Bewijs, dat 

f (¥) udu u + 1 
--log~

+x u 1 
1 

waar x een positief getal is. 
(Dr. H. D. Kloosterman.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT. Dr. J. HoEKSTRA, 
Dr. L. DE joNG, Dr. H. D. KLOOSTERMAN, Dr. L. SWEERTS, 
E. TROST en Dr. S. C. VAN VEEN. 
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Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Voor x = oo geldt de betrekking. Het is dus voldoende 
te bewijzen, dat, voor x > 0, de afgeleiden der beide leden 
gelijk zijn, dus is nog te bewijzen: 

f"' u du u + 1 bg tg vx 
(u2 + .x)2log u- 1 = (I + .x)vx· 

1 

Zijn a en b twee reeele getallen, beide grooter dan 1, dan is: 

fb udu u + 1 I 1 u + llu=b fb du 
(u2 + x)2log u-l 2(u2 + .x) log u-l u=a- (u2+x)(u1-l) = 

a a 

I 
- l U + 1 1 U + 1 1 U lu=b 

- log +---log-- bgtg- . 
2(u2+x) u l 2(x+l) u- I (x+I)vx Vx u=a 

Voor a 1 en b oo geeft dit: 

f"" u du u + 1 1 ( :n: b I ) 
(u2+x)1 log u-1 = (x + l)vx. 2 - gtg Vx 

wat nog te bewijzen was. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

bgtgy'X 

(.x + 1)-yX' 

Wij nemen .x willekeurig complex, mits niet negatief reiel. 
Beschouw 

genom en langs bovenstaande contour, n.l. een halve cirkel 
met straal R op de reeele as, met 0 als middelpunt, ingetand 
bij + 1 en -1. 

23 
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Op en binnen deze contour is de integrand analytisch, 
uitgezonderd een enkelvoudige pool in het punt z = ixl. 

Op het gedeelte der reeele as van l ~ tot I - lJ nemen 

.. I 1 + z .. 1 
WIJ og I-z reee. 

Dan is op het gedeelte (I b, R) 

I+z z+I . 
log-- log-- + m, 

1 z z 1 

en op het gedeelte (- R1 - 1 -b) 

1+z z I . 
log--= log + m. 

1-z -z+1 

Op de kleine cirkeltjes is de integraal=O(.n!Slog2 d), dus 
-+ 0 voor b-+ 0. 

Langs de omtrek van de groote cirkel is de integraal 

Dus: 

·}2 J+1 
zdz { 1 + z}2 .nt + -- log-- + 

z2 +x 1-z _.., 

of: 

f+"' zdz { z + 1 + 
2 

log--
z X Z 1 

+1 

f"' zdz { ( z + 1 
z2+x log~ 

1 

-I 

.ni} 
2 

- :n.3i = 2.ni Res. 

J
1 

zdz {( 1 + z)2 ( 1 z)2} + -
2
-- log-- - log-- - .n3i = 2.ni Res. 

z +x 1 z I+z 
0 

·f"' zdz z+ I 4m -- log--- :rr,3i = 2.1ti Res. 
z2 +x z-1 

l 

of: (I) 
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Stel arg x = IX, - n < oc < + n. 

Van de beide nulpunten van z2 + x ligt er steeds precies 
I binnen de contour; n.l.: 

I x jt = pos. wortel. 

Het residu van ~{log I + z }
2 

voor z = z1 bedraagt: 
z + x 1-z 

I{ l+z}' lli+i[x!{J-)

2 

{ ( !~)}z 2 log 1 z: = 2 log . 1. '!, = -2 bg tg 1 x 12 e2 , (2) 
1-~ I x [2e2 

waarin de hoofdwaarde der bg tg is bedoeld, d.w.z. 

2 
ffibgtg (1 X~~>) S ; 

Uit (I} en (2) volgt: 

J
oo zdz z + 1 :rr;'l. 
--log--= 
z2+x z-1 4 

l 

Bewijs, dat 

{ bgtg (1 X lie?) r 
Vraagstuk CXL VI. 

IX=argx, -n<IX<+n, 
bg tg = hoofdwaarde. 

J
x udu I + u - "\:' x2k+l 

u2 +X log u =- (bgtg vx)2 + L.. (2k + l)l~' 
0 

als x een positief getal is, niet grooter dan I. 

(Dr. H. D. Kloosterman.} 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT, Dr. J. HoEKSTRA, 
Dr. L. DE joNG, Dr. H. D. KLOOSTERMAN, Dr. L. SWEERTS, 
E. TROST en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van E. TROST. 

Stel IX = -v:; , v 
u . 
-dan 1s 

IX 

--{log {I+ocv} -log {1-IXv)}. J
~X vdv 

v2+I , 
0 
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Men vindt na eenige herleiding 

~= a. log1+a.2 +-1- JQ'.{ l +-1 ___ 2_}dv, 
aa. 1 l..-----..ot2 at2+I I+atv 1-a.v I+v2 

dus 
0 

()! 1 1 + a.2 

oa. = -a.- log -1 ~_--
2 bg tg (X. 

a.2 + 1 

Hieruit volgt, wegens I(oo) 0, 

I - (bg tg a.)2 
:i (X2(llk+l) • 

k=O (2k + 1)2 

w.t.b.w. 

Oplossingvandenrs. 145, 146 en 147 van Dr. J. HoEKSTRA. 

Noemen wij de integraal van nr. 145 A, die van nr. 146 B 
en die van nr. 147 C, en stellen wij 

J tdt 1 a.t 
F(a., t) I + t2 lg 1--;t, (0::::; a.t < 1) (1) 

dan zullen wij de gevraagde gelijkheden kunnen aantonen 
met behulp van de volgende: 

A :
2

-F(:x.vx) F(:x.o), 

B F(yx, yx)- F(yx, 0}, (2) 

c F(vx, :J -F(yx, vx). 

Daartoe transformeren wij (I) met behulp van de bekende 
formule 

J 
t2n+2 
--dt 
l + t2 

Wij vinden 

n t2k+1 L (-l)n-k. 2k 1 +(-I)n+l.bgtgt. (n>O). 
k=O 

J 
t L"" (a.t)2n+l Loo Ot2n+l f t2n+2 

F(at t)=2 dt=2 -- dt 
' 1 +t1 2n + I 2n +I 1 + t2 

n=O n=D 
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L
ao Ln a.2n+l • t2k+l 

2 -1 n-k 

n=Ok=o ( ) . (2n+1). (2k+l) 

"" 2n+l 
2 bg tg t."" (-1)1Hl. _a. __ 

L 2n + 
n=O 

(3) 

(3) Eerste geval. a. 1. 

De laatste term van (3) bevat nu bg tg a., terwijl de dubbel
som in een andere gedaante gebracht kan worden door bij
eenvoeging van die termen, waarvoor de som der exponenten 
2p bedraagt. Wij vinden na herleiding 

[P-1] 
(10 2 a.2P-2i-I . t2i+I 

F(oc, t} =2 ~ 6 (- 1)P-l. (2p-2i-1). (2i+1) 2 bg tg a.. bg tgt, 

met de voorwaarden a. l, 0 <oct < l. (4) 
(Dat lim F(oc, t) bestaat, volgt uit de Abelse grens-

oc.t-'Joot-o 

waardestelling; de reeks convergeert voor a. • t = I). 

(3) Tweede geval. a. > l. 

De reeks in de laatste term van (3) stelt nu niet bg tg a. 
voor; daarentegen is nu t < I, dus ontwikkelen wij bg tg t. 

Nu wordt de ontwikkeling 

F(a.,t)=2""-a.-. ""(-l)n-k.--+(-1)1~+1."" (-I)k.--, 
00 2n+I I ~~ t2k+l 00 t2k+l I 

;S2n+I 6 2k+I 6 2k+I 

of 

F(oc, t) 
"" oo oc2n+I . t2k+l 

2 "" "" (~1 )rt+k+l ~";2.1 · (2n + 1). (2k + 1)' 

met de voorwaarden a.> 1, 0 <oct< I. (5) 
Deze reeks convergeert voor a. . t = 1. 
Met behulp van (I), (2), (4) en (5) berekenen wij achter

eenvolgens B, C en A. 
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Nr. 146. 

Stel v'X =zen u = zy; dan wordt 

B = f~ ydy 1 I + zy . 
1 g1-zy 

0 

Hieruit volgt in verband met (1) 

B = F(z, z) F(z, 0) = F(ylX, vx)- F(vx, 0) {211 ) 

dit is de tweede der gelijkheden (2). 
Daar v'X a. < I, gebruiken wij formule ( 4) en vinden 

F(y'X, 0) 0. (6) 
. P-1 

~ ll p 

F(v'x, vx)=2 2: ? (-l}P-1. (2P-2i_:I). (2i+1) -2 {bgtgv'i)!. 
P-1 ~=o 

Door vergelijking der termen met exponent p in de dubbel
som en die in de ontwikkeling van (bg tg y'x)2 , vinden wij 

00 2k+1 

F(vx. vx> = (bgtg vx>2 + 6 (
2
; 

1
>2 2 (bgtg vx)2. (7) 

Uit (22 ), (6) en (7) volgt het gevraagde. 

Nr. 147. 

Stel v'X z en u = zy; dan wordt 

1 

C= --1 . f z ydy 1 zy 

1 + y2 g 1-zy 
z 

Hieruit volgt in verband ;met (1) 

C=F (z, +) F(z, z)=F ( y'X, :X)- F(y'X, y'X), (23) 

dit is de derde der gelijkheden (2). 
Daar v'X =a. 1, gebruiken wij formule (4) en vinden door 

vergelijking van termen met gelijke exponent in de dubbel-
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som en in de ontwikkeling van (bg tg vx)2, onder gebruik
making van de bekende gelijkheid 

1 1 1( l I) 
(2p + l) . l {2P+ 3) . 3 + · · · inf. = 2p 

1 + 3 + · · · + 2p..:.....1 ' 

F ( vx. ~) = :
2 

- (bg tg y'X) 2
- 2 bg tg Vx . bg tg ~ = 

(: -bgtgy'Xr (8) 

Uit (23), (7) en (8) volgt 

( 
n )2 · ~ xllk+l c = --bg tg vx + (bg tg vx)2

- L 2 = 
2 . k=O (2k + 1} . 

~ ( n )a oo xllk+l 
= 8 +2 4-bgtgv'X .. -6 (2k + 1)2' 

waaruit onmiddellijk bet gevraagde volgt. 

Nr. 145. 

1 l 
Stel Vx = - en u = - ; dan wordt c Cn 

1 

A = JY rJdn 1 + Cn 
1 +n2lg I-Cn 

0 

De laatste integraal is gelijk aan 

1 

0 

JT~oo ·(72i+l 'Y/2i n2 
2 • dn -

2i + 1 4 
0 &=0 

Hieruit volgt in verband met (I) 

A=~ -F(c.-f)+F(C.O)=~ F(~x'vx)+F(~x,o). (21
) 

dit is de eerste der gelijkheden (2). 
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1 . 
Voor het geval Vx = at < I, merken wij op, dat 

F ( v'x , ~) = 91(x) stellend, F (~ , v'x) 91 ( ~ ) wordt. 

Dan volgt uit (8) 

F (~. vx) = (~ -bgtg ~r= (bgtgy'i)2 (9) 

Uit (4) volgt 

(IO) 

Uit (21
), (9) en (10) komt dan het gevraagdetevoorschijn. 

I 
Is eindelijk Vx =at> I, dan gebruiken wij fonnule (5) 

en vinden 

(11) 

( 
1 ) "" "" xk-

. F v'x' Vx = 2 ~·k~t (-l)'Hk+l. (2n+1). {2k+I). 

Op overeenkomstige wijze als in nr. 14 7 vinden wij door 
termenvergelijking 

F {~. vx) = (bg tg vx)2
• (12) 

Uit (21), (ll) en (12) volgt dan het gevraagde. 

Vraagstuk CXLVII. 

als x een positief getal is, niet grooter dan 1. 
(Dr. H. D. Kloosterman). 
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Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT. Dr. J. HOEKSTRA, 

Dr. L. DE ]ONG, Dr. H. D. KLOOSTERMAN, Dr. L. SWEERTS, 

E. TROST en Dr. 5. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

S . d . 1 1 tel m e uttkomst van 145: u = -, x = -. 
f) y 

f
1 

. ydv 1 + v 1fJ ( 1 ) 2 

----..::____ log -- = - bg tg- y > 0 
v(v2 + y) 1 - v 4 vY ' ' 

0 

of: 

f
1
dv I + v 51 

vdv I + v n2 ( 1)2 -log-.-- --log--=-- bgtg-= , 
v 1-'-V v2 +y I-v 4 VY y > 0. 

() 0 

Stel in de eerste integraal: 
1 
1 

v &6-l 
=e• dus v=--

f
1dv 

1 
I+ v 

- og-
v 1-v 

0 

Dus 

v ' &+I' 

f .. 2ye" dy -- f"" y dy f"" y dy 1fJ + e" I =!C(2) +C(2) =-4. e2Y-I e"+I 
0 0 0 

5
1 

v dv 1 + v ( 1 )2 
log = bg tg . r.: , 

o +y l-v vY 

f
1 

u du I + u J1 
u du 1 +. u J~ u du 1 + u --log--= --log--- --log = 

u2 X I-U u2 + X l-U u2 + X 1-U 
% 0 0 

"" x2k+1 

(bg tg v'x)~-_L(
2

k + 
1
)2, x:::;;: 1 (wegens I46) 

k=O 

(
n · _)2 _ ac _xllk+l 

2 - bg tg v'x + (bgtgyx)2
- 2(2k +1)2 = 

k==O 
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n
2 

· ("' -)
2 ~ x2k+l 2 4 bgtgv'x - ~(2k+I)2= 

k=O 

~· ~ ~+1 
8 + 2(bg tg 1-bg tg -vxr~- ~(2k + I)2 = 

k=O 

~ ( I ~2 Loo x2k+l 
=- 2 b t -s + g g I+ vi (2k + I)2' 

xsl. 

k~O 

Vra&gstuk CXLVIII. 

Berek en 

J
1 log (I-t) . 
----dt. 

I+ t 
0 

(Dr. H. D. Kloosterman). 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT1 Dr. J. HoEKSTRA, 

Dr. L. DEJoNG, Dr. H. D. KLoosTERMAN, TH. C. L. KoK, 

Dr. J. G. VAN DE PUTTE, Dr. L. SWEERTS, E. TROST en 
Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing en van Dr. L DE JONG. 

f
1
-tdt Jl dx J1 

dx f1
( I 1 ) 

I. I= I+t 1-xt= I+x I+t-I-xt dt= 
0 0 0 0 

=log 2J~~+ Jllog(I-x)dx = 
1 + x x(1 + x) 

0 0 

1 2 J 1 log(I-x) J1 log {1-x)d og 2- dx+ x. 
l+x x 

0 0 

De voorlaatste integraal is weer = I, en dus: 

oo Jt xk-t "" I n2 
21 = log2 2-2 kdx = log2 2-2 ki = log2 2-6. 

1 0 1 

1 n 2 

Dus I = -log2 2-
2 12 
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II. Stel t = 1- 2u: 

J
llog (1-t) Jilog 2u d 1 Jt du 

l= dt= -- u= og2 --+ 
1+t 1-u 1-u 

0 0 0 

JHogu 
2 + -- du :--log 2 +.11. 

1-u · 
0 

Door u 1-v 

Jilog u du = Jllog (1- v) dv, 
1-u . v 

0 i 

en door partiele integratie: 

11 --du=-logu.log(1-u) + du. fi log u li Jilog(1-u) 
.. 1 't~ u 

0 0 0 . 

Telt men dit op, dan komt er: 

J
1 log (1-u) oc 1 

211 = -log2 2 u du = -log2 2-L Iii = 

en dus: 

0 1 
n2 

-log2 2--
6 ' 

I ~ 1 ~ 
I= log2 2--log2 2-- =-log2 2--. 

2 12 2 12 

III. l)ntn log (l-t)dt = 



366 WISKUNDIGE 

Nu is -fH1 - tH11 ••• = ilog1 2, waaruit: 

H1 ~ H3 H1 1 H2 1 
1+2 ---a-+···=~ 1 + 2 +2.~ 3-32 + ... = 

-
1 log2 2-{~ 2 p 

1 1 } 1 n2 

2s + 32 -... 2log22-12. 

Vraa~stuk CXLIX. 

Berek en 
1 

f 1-u2 bgtgu 
------du. 
1 + u1 u 

0 

(Dr. H. D. Kloosterman). 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT, Dr. J. HOEKSTRA, 
Dr. L. DEjONG, Dr. H. D. KLOOSTERMAN,Dr. J. G. VANDEPUTTE, 
Dr. L. SWEERTS, E. TROST en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. DEjONG, Dr. J. G. VAN DE PUTTE en 
Dr. S. C. VAN VEEN. 

Door de substitutie u tg fJ gaat de integraal over in 
n f (cotg f{J- tg fJ). fJ. dfl, en dezedoor integra tie bij gedeelten in 

() 

l
;n; n 'Jt 

fJ (log sin fJ + log cos fJ) i-J'Iog (sin fJ . cos fP )dfP - 4 log 2 -
0 0 n sin 2fJ 'Jt 1 r! sin tp - J log --dfP = - log 2 -/log-- dtp = 

0 2 4 20 2 

n n n n == - 4 log 2 + 
4 

log 2 4 log 2 
4 

log 2. 

Opmerking van Dr. J. HoEKSTRA. Door de substitutie 
X . n 

U = tg - gaat de gevraagde integraal over in ! r X cotg xdx. 
2 0 

n 
Deze integraal is een bijzonder geval van J2 :x! cotg xdx, 

0 
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die als no. 154 in deel XIV der wiskundige opgaven voor
komt. 

Vraa~stuk CL. 

Als het hoogtepunt van een orthocentrisch viervlak binnen 
dit viervlak gelegen is, kunnen in de hoekpunten massa's 
aangebracht worden, zoodanig, dat de traagheidsellipsoide 
van het door die massa's gevormde stelsel voor zijn zwaarte
punt een bol is. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE JoNG, Mevr. A. G. KERKHOVEN-WYTHOFF en 
Dr. G. ScHAAKE. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Daar het orthocentrum binnen het viervlak ~a,.aaa~ ligt, 
kan men de massa's z66 kiezen, dat dit het zwaartepnnt 
wordt. Telkens twee massa's moeten dan omgekeerd even
redig zijn met de stukken, waarin hun verbindingslijn verdeeld 
wordt door den kortsten afstand tusschen deze en de over
staande ribbe. Dan immers valt het zwaartepunt van telkens 
drie massa's in het hoogtepunt van hun zijvlak. Het is, 
zooals zonder moeite wordt aangetoond, daartoe voldoende 
de massa's m1 , ~. enz. evenredig te nemen aan; 

cos A1~A3 . cos A1A3A4 • cos A1A4~, 
cos A2A3A4 . cos ~A4A1 • cos ~A1A3, enz. 

Kies nu het orthocentrum 0 tot oorsprong en leg de Z-as 
volgens OA4• Men heeft dan: x4 = y4 = 0; z1 z1 = z3 . 

Omdat 0 zwaartepunt is, geldt: 

~x1 ~ + msx3 = 0 en 

mtYt + m:V'll + maYs = 0, 

waaruit, wegens z, = z2 = Z:p 

~xlz, + m2x~ll + msxats = o, 
~1Z1 + ffl:V'2Z2 + fflaYsZs = 0. 
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d. w.z. de Z-as is hoofdtraagheids-as, daar de traagheids
producten Emxz en Emyz beide 0 zijn. Daar ditzelfde geldt 
voor de drie andere verbindingslijnen van 0 met de hoek
punten, is de traagheidsellipsoide een bol. 

Vraagstuk CLI. 

In de hoekpunten. van het viervlak A1~A3A,1 bevinden 
zich massa's ~. ~. ffla, m4• Wanneer de traagheidsellipsoide 
van het door deze massa's gevormde stelsel voor zijn zwaarte
punt een bol met eindige straal is, dan is het viervlak A1A2A3A. 
orthocentrisch. Het zwaartepunt Z is dan het hoogtepunt 
van het viervlak A1A2A3A.t· 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE JoNG, Mevr. A. G. KERKHOVEN-WYTHOFF, 
Dr. G. ScHAAKE en E. TROST. 

Oplossing van Dr. G. VAN HAssELT. 

Ik gebruik een rechthoekig coordinatenstelsel met oorsprong 
0 in het zwaartepunt van het massastelsel. Het vlak OXY 
bevat de punten A1 en A2. Op dit stelsel mogen de coordinaten 
der vier punten als volgt luiden: 

Al(pz, qz, 0), A2(p,, qa, 0), Aa(Pa· q3, ra), A,(p,, q,, r,). 

Het traagheidsproduct voor vlak YOZ is dan m3q3Y3 + 
m4q4r4 en deze tweeterm is nul, want de traagheidsellipsoide 
voor 0 is een bol. Ook is m3r3 + m4r4 0, want 0 is zwaarte-
punt. Uit het voorgaande volgt: q3 q4• Op dezelfde wijze 
leert het traagheidsproduct voor vlak XOZ: p3 = p,. Dus 
A3A4 _L A1A2 • Evenzoo bewijst men ~A4 A1A3• Dus 
A1A2A3A4 is orthocentrisch. Het zwaartepunt ligt in elk vlak, 
door een der ribben loodrecht op de overstaande gebracht 
en is dus het hoogtepunt. 

Opmerking van Dr. G. ScHAAKE. Als de massa's mv m2, 

ffla, m4 gelijk zijn, is bet viervlak regelmatig. (Ook uit boven
staande oplossing volgt dat zeer eenvoudig. Red.). 
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Vraagstuk CLII. 

Met "t· a2 ••• ~ worden in volgorde de zijden aangeduid 
van een 2n-hoek, die in een niet ontaarde kegelsnede beschre
ven is. Men beschouwt de snijpunten van elke zijde ~P+l 
van oneven rangnummer met de zijden van even rangnummer 
die van de aan ~.P+l grenzende zijde .verschillen. Bewijs, 
dat deze n(n- 2) punten gelegen zijn op een kromme van 
den graad n- 2. (DY. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, TH. C. L. KoK, Dr. G. ScHAAKE, 
Dr. L. SWEERTS en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing. 

De zijden van oneven rangnummer vormen een samen
gestelde kromme C van den graad n; de zijden van even index 
bepalen evenzoo een kromme C' van dezelfde graad. We 
beschouwen de bundel tP der krommen van de graad n, 
waartoe C en C' behooren. De kromme van tP, die gaat door 
een punt der aangenomen kegelsnede k 2, dat niet met een 
der hoekpunten van de veellioek "ta2 ••• a:m samenvalt, is 
ontaard in k2 en een kromme van de graad n 2. Laatst
genoemde kromme gaat door de snijpunten van C en C', 
die niet op k2 gelegen zijn en dus van de· hoekpunten van de 
veellioek a1~ •• • ~tt verschillen. Dit zijn de n(n- 2) in de 
opgave genoemde punten. 

Dpmerking. van Dr. G. ScHAAKE. Wanneer men voor de 
zijden van even index raaklijnen aan k2 neemt, komt men 
tot de volgende stelling. In een niet ontaarde kegelsnede is 
een n-hoek beschreven. Men bepaalt de snijpunten van de raak
lijn in elk hoekpunt met de zijden, die niet door dit hoekpunt 
gaan. De zoo verkregen n(n- 2) punten liggen op een kromme 
van de graad n- 2. (Verg. voor bet bijzondere geval n = 4 
W.O. deel XVI, 78). 

Opmerking van Dr. G. VAN HASSELT. Een bewijs van deze 
stelling kan men vinden in SALMON-FIEDLER, Anaiytische 
Geometrie der hoheren ebenen Kurven p. 26 (1882). 
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Vraagstuk CLIII. 

· Gegeven is een viervlak A1~A3A4 ; ~ zij het tegenover 
het hoekpunt A;. gelegen zijvlak. Door een punt P brengt 
men de vlakken {Ji aan, die resp. loodrecht staan op de rechten 
P~. Wat is de meetkundige plaats der punten P, waarvoor 
de vier rechten (oci, {Ji) in een vlak liggen? 

(Dr. G. Sckaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. G. VAN HASSELT, TH. C. L. 
KoK en Dr. G. SCHAAKE. 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Liggen (ocv {J1) en (~. {J2) in een vlak, dan snijden zij elkaar 
in een op (OCJ, ~) = A3A.1 gelegen punt Q. Nu is PQ j_ PA1 

en PQ j_ PA2 dus PQ j_ vlak PA1A2• De vlakken PA1A2 en 
PA3A4 staan derhalve loodrecht op elkaar. Is omgekeerd dit 
het geval, dan snijdt de loodlijn in P op PA1A2 opgericht de 
lijn A3A4 in Q en PQ ligt zoowel in {J1 als in {32, zoodat (oc11 {J1 ) 

en {~. {J2) elkaar in Q snijden. Door verwisseling van de 
indices 1, 2 met 3, 4 blijkt, dat nu ook (oea, {33) en (1X4, {J4) 

elkaar snijden. De gezochte meetkundige plaats is dus identiek 
met de meetkundige plaats van de punt en P, waarvoor de 
vlakken PA1A2, PA3A4 resp. PA1A3, P~A4 resp. PA1A4 , 

PA2A3 loodrecht op elkaar staan. 
De meetkundige plaats van de punten P, waarvoor PA1~ 

loodrecht staat op PA3A4 is de meetkundige plaats van de 
snijlijn van een veranderlijk vlak V door A1A2 met het vlak 
W door A3A4 V. V en W beschrijven projectieve vlakken
bundels, de meetkundige plaats van hun snijlijn is dus een 
tweedegraadsoppervlak 0 111 door A1A2 en AaA4• Nemen wij 
V = A1AaA3, dan is W A3A4H4 (H4 voetpunt hoogtelijn 
uit A4 op A1A2A3 neergelaten) A3H4 ligt dus ook op 0 12 en 
eveneens A4H3, A2H1 en A1H2. Op dezelfde wijze kunnen de 
oppervlakken 0 13(= 0 24) en 0 14(= 0 23) bepaald worden. 
0 12 en 0 13 snijden elkaar voigens een bikwadratische kromme, 
die gaat door A11 Aa, As, A4, Hv H2, H3 en H4 en in A1 raakt 
aan de snijlijn s der vlakken A1AaH1 j_ ~ en A1AaHa j_ IXa· 
Ou raakt in A1 aan vlak A1A4H4 j_ oct; de vlakken door 
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A1 _L rr., <Xt resp. rr.a gaan door een rechte (hoogtelijn van 
drievlakshoek A1, rr.1, <Xt• rr.a) s raakt dus in A1 ook aan Ou. 
Verder gaat 0 14 eveneensdoorde puntenA1enRt (i =I, 2,3,4), 
zoodat de bikwadratische kromme (012, 0 13) 0 14 snijdt in 
9 punten (waarvan twee samenvallende in A1) en er dus in 
zijn geheel op ligt. Hieruit volgt de bekende stelling: Staat 
PA1A2 PA3A4 en PA1A3 P~A4 dan ook PA1A4 _L P~3• 
De gevraagde meetkundige plaats is dus een bikwadratiscbe 
kromme, die gaat door H1, H2 , H3 en H4 en in de hoekpunten 
van het viervlak aan de hoogtelijnen van de door de zijvlakken 
gevormde drievlakshoeken raakt. 

Staat A1~ _L AaA4 dan ontaardt 0 12 in de vlakken A1A2H1H2 

en A3AtH3H4 ; de bikwadratische kromme ontaardt in twee 
in deze vlakken gelegen kegelsneden. Is ook A1A3 _L ~4 
dan ontaardt ook 0 13; het viervlak is nu orthocentrisch en 
de bikwadratische kromme ontaardt in de vier hoogtelijnen 
van het viervlak. 

Vraagstuk CLIV. 

Gegeven zijn de vergelijkingen van twee quadratische 
oppervlakken in rechthoekige Cartesiaansche coordinaten. 
Gevraagd wordt de vergelijking van de meetkundige plaats 
der punten, waardoor twee elkaar loodrecht snijdende koor
den van de biquadratische doorsnijdingskromme gaan. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE en Dr. G. ScHAAKE. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

Zij op rechthoekige coordinaten (x, y, z) de vergelijking van 
het eene quadratisch oppervlak 

u = ~lx2 + ~2 + aaaz2 + 2~z + 2aaJzx. + 2a12xy + 2~,x + 
+ 2aw' + 2~z + a44 0 

en die van het andere V = 0, waar V uit U verkregen wordt, 
door overal de letter a te vervangen door de letter b zonder 
wijziging van de indices. ~k stelle het algebraische comple
ment van het element aik ·Voor in den determinant 

24 
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lltt a12 al3 au 
a21 4gz ~ ~ 

tlal tla2 tla2 tla.t 
a41 a42 a43 au 

De meetkundige plaats der punten op het oppervlak 

U+lV=O (I) 

van den verbindingsbundel (U, V), waaruit onderling lood
rechte koorden over de basiskromme (d.z. onder ling loodrechte 
rechten op het oppervlak) gaan, wordt op (I) ingesneden door 
den Monge-bol van (I). De vergelijking 

(2) 

van dezen Monge-bol wordt verkregen uit die van den Monge
bol van (I), welke luidt 

Su A44 (x2 + y2 + z2) 2A14x- 2A2v- 2A34z + 
+ (A11 + A22 +As.,) 0, (3) 

door vervanging van atk door aac + J.b'ik (i, k = I, 2, 3, 4) 
en kan dus geschreven worden 

Su + .A.b.daSu + A.2 .aAb Sv + A.3Sv = 0, (4) 

4 () 

waar a.db den pooloperator L aik_b_. en bAa het overeen
. k-1 () ik 
$, -

komstige aangeeft, terwijl Sv uit het eerste lid van (3) ont
staat door vervanging van aile a's door de overeenkomstige b's. 

De gevraagde vergelijking der meetkundige plaats ontstaat 
door eliminatie van A. tusschen (I) en (2), d.i. tusschen (I) 
en (4) en luidt dus 

U3 • Sv - U2 • V . aAb Sv + UV2 • bAa Su-V3 • Su = 0. 

De meetkundige plaats is dus een oppervlak van de achtste 
orde met 

(5) 

als tripelkromme en de absolute kegelsnede (6) a1s enkelvoudige 
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kromme {hetgeen te voorzien was, daar het oppervlak voort
gebracht wordt door een lineaire quadriekenrij en een daarmee 
projectieve cubische bollenrij, dus de orde 2 3 . 2 = 8 
heeft en de basis der lineaire rij als tripelkromme, die der 
cubische rij als enkelvoudige kromme heeft. De restsnede 
met het vlaki11 het oneindige bestaat uit de zes in dat vl;:tk 
gelegen koorden van U V = 0). 

Opmerking. Daar de raaklijnen in At aan C4 tot een 
quadratische regelschaar (op Hll) behooren, zijn de toppen 
der quadratische kegels door 0 de hoekpunten van een met 
het gegeven tetraeder T desmisch tetraeder Tv terwijl dan 
het derde, met T, T1 desmische tetraeder T2 zijn hoekpunten 
weder op 0'· heeft (met raaklijnen op H2). Dit vergemakke
lijkt de bepaling van de kegeltoppen. 

Op coordinaten (xv x2, x3, x4 ) met T als fundamentaal 
tetraeder en het centrum van den ingeschreven bol als een
heidspunt kan 0 voorgesteld worden door 

C34hX2 + C12X3X4 = C24X1X3 C1aXzX4 = ~1X4 + 't4XzXS• (1) 

waar cilc ':'le cosinus van den tetraedertweevlakshoek tusschen 
11-t en a.k aanduidt en elke gelijkheid tusschen twee der drie 
~eden de vergelijking is van een der Q/s (i l, 2, 3). 

Zal nu het punt Z(z1 , z2, z3, z4) een hoekpunt van T2 zijn, 
dan moeten niet aileen zijn coordinaten aan (1) voldoen, 
maar ook elk coordinatenviertal, dat ontstaat door omkeering 
van teeke~ van twee der z's. Dus moeten de z's elk lid van (I) 
afzonderlijk nul maken. Dit !evert als coordinaten van Z bijv. 

Z( + v' ~lh4• + v' ~~c24, . + v' t;uc32c34, - v' c.ucw43)· 

Een der kegeltoppen heeft dus de coordinaten 

y ( + V C!MaCw + V Cu~C24• + V Cat CazC34, + V C.uCw43) • 

de andere hebben coordinaten, die van deze verschillen aileen 
in de teekens van twee ervan. 
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Vraagstuk CLV. 

In een vlak ex is een volledige zevenzijde gegeven. Er zijn 
drie krommen van de derde klasse, die in deze zevenzijde 
beschreven zijn en in een gegeven punt P van ex een keerpunt 
bezitten. Bewijs, dat de raaklijnen dezer krommen in P tevens 
de raaklijnen in P zijn van de kromme van de zesde graad, 
die door de hoekpunten der zevenzijde gaat en in P een drie-
voudig punt heeft. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. G. VAN HASSELT en 
Dr. G. ScHAAKE. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Ik gebruik homogene coordinaten (x, y, z) en onderstel, 
dat de coordinaten van P(O, 0, 1) zijn. De vergelijkingen der 
zeven rechten zijn: t, == a .. x + b1y + ciz 0 (i = 1, ... 7). 
De vergelijking der zesdegraadskromme van de opgave is 
dan te brengen in den vorm: 

7 At 2 - = 0, (1) 
i=I li 

a1s de zeven constanten At (op een factor na) bepaald 
worden uit: 

"At "" Atai "" A./J;, = 0 ""Aial = 0 £...- = 0, L...-2-· = o, £... 2 ' £... 3 ' 
ci c~, ci ci 

0, ""~bi2 = 0. 
£... c.,& 

(2) 

Het samenstel der drie raakrechten in P aan deze kromme 
heeft dan tot vergelijking: 

xa ZA.iai~ + 3x2y"" A,..albi + 3xyz ""'Ata,bl· + y3 'Ath.,a 0. (3) 
. . ci' £... ci4 £... c.l £... ci4 

De algemeene tangentieele vergelijking der kromme van 
de derde klasse (tang. coord. t 17, C) zij: 

~ + 3{JE~ + 3yE'YJ2 + ffq3 + 3sE2C + 6fJEtt + 
+ 3~2C + 3A~CS + 3p:rf,2 + ,.(3 = o. (4) 
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Wil deze kromme aan de rechten li raken, dan is vereischt: 

a.al + 3Palbi + 3yaibi2 + bbl + 3ealci + 6{}aibici + 
+ 3xbi2ci + 3A.aicl + 3p,bici2 + vci3 = 0. (i=l, ... 7) (5) 

A. 
Vermenigvuldigt men beide leden van (5) met ~ en 

ci 
sommeert daarna over ivan l tot 7, dan komt, met behulp 
van (2): 

I A.iais I A.ial·bi L A.iaibi2 L A.ibl ( ) ex. -+ ap -- +3r -- +b --=0. 6 
ci4 cl cl ci4 

De lijncoordinaten der drie door P gaande raaklijnen van 
(4) worden bepaald uit: 

oces + 3p~21] + 3y~1]2 + bfJS = 0, } 
(7) 

C= o. 

Wil (4) een kromme met keerpunt in P voorstellen, dan 
moeten de drie oplossingen van (7) samenvallen, d.w.z.: 

ex. p 'Y 
-=-===-p 'Y b 

(8) 

Het uit (5) en (8) bestaande stelsel van 9 homogene ver
gelijkingen in de lO onbekenden cx.,p, ... v heeft drie oplossingen, 
die de drie in de opgave genoemde derdeklassekrommen op
leveren. Laat cx.o, Po, ... Vo een oplossing van dat stelsel zijn. 
De lijncoordinaten van de keerraaklijn in P der bij deze 
oplossing behoorende kromme zijn dan (- p0, + cx.o, 0) en 
voor de puntco6rdinaten (x, y, z) van elk op die keerraaklijn 
gelegen punt geldt (zie ook (8)}: 

x OCo Po 'Yo 
Y = Po = 'Yo = bo ' 

waaruit volgt: 

oco : flo : 'Yo : bo == X 3 : x2y : xy2 : y3• (9) 

Uit (6} en (9} volgt, dat voor elk punt van de beschouwde 
keerraaklijn de betrekking (3} geldt. Evenzeer geldt (3) voor 
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elk punt van de twee andere keerraaklijnen in · P, waarmede 
het gestelde bewezen is. 

Opmerking. De bewezen stelling is een bijzonder geval 
van de volgende. Gegeven zijn in een vlak in:! + tn + 1 
rechten en een punt P. Er zijn n krommen van de nde klasse, 
die deze rechten raken en in Peen n-voudige raaklijn hebben. 
De raaklijnen in P aan deze krommen zijn tevens de raaklijnen 
in P aan de kromme van den graad !n(n + 1), die door de 
in(n3 2n2 + 3n + 2) snijpunten der gegeven rechten gaat 
en in P een n-voudig punt bezit. 

Vraagstuk CLVI. 

In een vlak zijn twee puntenviertallen (A, B, C, D) en 
(A', B', C', D') gegeven, zoodanig, dat geen der viertallen 
drie punten bevat, die op een rechte gelegen zijn. Bewijs, 
dat de 72 dekpunten der 24 collineaties, die aan het eerste 
viertal het tweede toevoegen, verdeeld kunnen worden in 6 
stellen van 12 pun ten, waarvan ieder stel met de beide gegeven 
viertallen op een kromme va.n de vierde graad gelegen is. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE en Dr. G. ScHAAKE. 

Oplossing. 

§ · 1.) In den kegelsnedenbundel (K) met basispunten A, 
B, C, D komen drie rechtenpaardegeneraties voor, nl. 
i'a(DA, BC), l'b(DB, CA), l'c(DC, AB) en in den kegelsneden
bundel (K') met basispunten A', B', C', ,D' de drie degenera:
ties l'a'(D'A', B'C'). i'b'(D'B', C'A'), y~;(D'C', A'B'). 

De 'projectiviteit tusschen {K) en (K1
}, waarin met l'a• 

i'b• l'c resp. correspondeeren y/, r/. l'~c' (waar ijk een wille
keurige permutatie van de elementen a, b, c is) duiden wij 
aan met nijk· 

§ 2). In (bijv.) Ilabc komt met een willekeurige kegelsne<le 
K, wier raaklijn in D \\'ij aangeven met t, die kegelsnede K' 
overeen, wier raaklijn t' in D', en die dus zelf, ondubbel
,zinnig .bepaald is, door 

D(tABC)7\D'(t'A'B'C') (1}, 
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want de ·4 kegelsneden K, Ya• Yb• Yc hebben in (K) dezelfde 
dubbelverhouding als K', ra'• Yb'• rc' resp. in (K'). 

Uit (l) volgt 

(DABC)K7\(D'A'B'C')K' dus ook 
7\ (A'D'C'B')K.7\ (B'C'D' A') K'7\ (C'B' A'D'}K'• 

(2) 

waar (DABC)K den worp der punten D, A, B, C resp. in de 
rij op K aangeeft en de verdere dergelijke symbolen overeen
komstige beteekenis hebben. 

De 4 collineaties van het vlak in zichzelf, die elk de punten 
D, A, B, C (in volgorde) omzetten in die van een der met 
D'A'B'C' t.o.v. de viergroep aequivalente permutaties, en die 
wij zullen aanduiden met .Q(D' A'B'C'), .Q(A'D'C'B'), 
.Q(B'C'D' A'), .Q(C'B' A'D'), induceeren, volgens (2), tusschen 
(K) en (K') aile dezelfde projectiviteit [[abc. De aldus projec
tieve kegelsnedenbundels brengen door de snijpunten van 
correspondeerende elementen een kromme r!oc van de vierde 
orde voort, gaande door de beide basispuntgroepen (A, B, C, D) 
(A', B', C', D') en door de dekpunten van elk der genoemde 
.Q's. Genoemde 4 x 3 = 12 dekpunten liggen dus met de 
gegeven 8 punten op een kromme van de 4e orde. 

§ 3.) Voert men in § 2 op de tripels a, b, c (als indices van 
II en y' en y') en A', B', C' (,dezelfde") substituties der sym
metrische groep op drie elementen uit, dan verkrijgt men het 
complete bewijs van het theorema der opgave: aan r~c analoog 
heeft men nog de krommen van de vierde orde r!ro, r'tac. 

f. 4 4 
1'bca• r cab• 1'cbo.. 

Vraal1stuk CLVII. 

Gegeven is een. quadratisch oppervlak m, dat de beide 
regelscharen e en a bevat, en een vlak a.. Op een rechte r1 

van e worden de beide punten A en B aangenomen. Een 
punt P van m wordt afgebeeld op het snijpunt Q van a. met 
de rechte, die P verbindt met het punt R van r1, dat door 
A en B harmonisch gescheiden wordt van het punt S, waarin 
de door P gaande rechte s van a de rechte r1 snijdt. Onder:
zoek de afbeelding (P, Q) van mop«, die zoo verkregen wordt. 

(Dr. G. Schaake.) 
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Opgelost door H. B. BONE, Dr. G. SCHAAKE en 
Dr. L. SWEERTS. 

Oplossing van Dr. L. SWEERTS. 

De afbeelding is een...eenduidig. Bij een punt Q van o: 
vinden we als volgt bet bijbeborendE; punt P van ru. Het vlak 
door Q en r1 snijdt ru nog volgens een recbte s, die r1 in S 
snijdt. Bepaal op AB bet punt R zodanig dat (ABSR) = -1, 
dan zal QR de recbte s in P snijden. · 

. Singuliere elementen. Op ru zijn singulier de punten A en 
B. Zij sA de door A gaande recbte van bet stelsel u, welke 
r.ecbte o: snijdt in een punt a. De door B gaande rechte sB 
snijdt o: in een punt b. Deze pun ten liggen op de kegelsnede k2, 

volgens welke o: door w gesneden wordt. Zij X bet snijpunt van 
AB met o:. Aan A en B zijn nu toegevoegd de recbten Xa en Xb. 

Het derde singuliere punt op ru vinden we als volgt. Zij 
X1 op AB zo gelegen dat (ABXX1) = - 1. De door X1 

gaande recbte van bet stelsel u snijdt k2 in een punt Y. Aan 
dit punt Y zijn aile punten van XY toegevoegd, zodat Y 
een singulier punt is. 

In o: zijn singulier de punten X, a en b, waaraan toegevoegd 
zijn de recbten rv sA en sB van ru. 

De punten van k"', bebalve X en Y zijn dekpunten der 
verwantschap. 

Afbeelding. Punten, gelegen op een recbte s gaan over in 
de punten van de recbte door X en bet snijpunt van s met o:. 

Laten we P een rechte r doorlopen; de puntenreeksen 
P en S op r en r1 zijn projectief, dus ook de puntenreeksen 
Pen R; de recbten PR snijden o: dus in de punten van een 
kegelsnede. Deze gaat door a, b, X en bet snijpunt van 
r met o:. 

r1 zelf gaat over in de beide recbten Xa en Xb. 
De door Y gaande rechte r gaat over in XY en ab, zodat 

de kegelsneden toegevoegd aan de recbte r aile XY in bet 
punt X aanraken. Twee recbten r bebben geen punt gemeen, 
waarmee overeenkomt dat de toegevoegde kegelsneden geen 
andere dan singuliere punten gemeen bebben. 
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Een willekeurige rechte van oc heeft met ieder der kegel
sneden, toegevoegd aan de rechten e twee punten gemeen 
en met ieder der rechten, toegevoegd aan de rechten van a 
I punt, zodat hieraan op w een kromme beantwoordt, die met 
de rechten e en a resp. 2 en 1 punten gemeen heeft. Dit is 
een kromme van de derde graad. Deze gaat door A, Ben Y, 
omdat de rechte van oc Xa, Xb en Xy snijdt. 

Een kromme kn van de nde graad in oc heeft met ieder 
der kegelsneden, toegevoegd aan de rechten van het stelsel f!, 
2n punten gemeen en met ieder der rechten, toegevoegd aan 
de rechten van het stelsel a, n punten. Aan kn beantwoordt 
dus op w een kromme van de graad 3n, die ieder der rechten 
van het stelsel e in 2n punten en ieder der rechten van het 
stelsel a· in n punten snijdt. Deze kromme heeft A, B en Y 
tot n-voudige punten. 

Een op w gelegen kromme (p, q), die ieder der rechten 
van het stelsel e in p en ieder der rechten van het stelsel a 
in q punten snijdt, gaat over in een kromme k"" van oc, waarvan 
de graad gelijk is aan het aantal snijpunten met een rechte 
l van oc. Aan deze rechte l is toegevoegd op ro een kromme 
(2, 1), die met (p, q) 2q + p punten gemeen heeft. kn is dus 
van de graad p + 2q. Daar (p, q) de rechten sA en s8 in q 
punten snijdt, zijn A en B q-voudige punten van kn, terwijl 
X een (p + q)voudig punt is. 

Vraagstuk CLVIII. 

In een gebied G van het platte vlak is een lineair stelsel 
E van oo• krommen gegeven, dat voorgesteld wordt door de 

li 

vergelijking E A;_rp,. = 0, waarin Av .. . , A5 constanten en 
i=l 

tp1, ••. , rp6 tweemaal continu differentieerbare functies van 
x en y zijn. Bepaal de differentiaalvergelijking, welker inte
graalkrommen die krommen zijn, die in elk harer punten 
P een kromme van 1: met keerpunt in P aanraken. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, TH. C. L. KoK, Dr. G. ScHAAKE 
en Dr. L. SWEERTS. 
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Oplossing. 

Opdat het p~nt P{.x, y) dubbelpunt zij van ~en kromme 
().1, ..• , l 5) van 1:, is noodig en voldoende, dat voor At· ...• .to 
de volgende betrekkingen geld en: 

1: Aei = 0, (I) 

1: ~ "bcpi = 0, 
ox 

(2) 

ocpi 
(3) Elt- = 0. 

"by 

De richtingscoefficienten men n van de raaklijnen aan een 
dergelijke kromme in P voldoen dan aan de betrekkingen: 

1: Ate2cp, 
().x2 

()2cpi ()2cp'i 2) 
2--m+-m 

ox()y ·or 0, (4) 

1: l (()2q;, ()2cp i ()2cp i 2) 
0. (5) 2--n + n 

i ().x2 oxoy ()y2 

Uit (I, ... , 5) leidt men door eliminatie van de groot-
peden lv ... , l 3 de volgende be trekking tusschen m en n af: 

= 0. (6) 

Aan deze betrekking wordt echter ook voldaan door m=n. 
De determinant van het linkerlid van (6) kan gesplitst worden 
in tJ andere, waarvan er 3 identiek nul zijn. Door de splitsing 
uit te voeren en daarna het linkerlid door m - n te deelen, 
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vinden we uit (6) de in m en n bilineaire en symmetrische 
betrekking: 

Pi Pi Pt 
()(pi (}pi op~, 

-
(}.x (}x ox 

opi opi opi 
-
oy + oy (m + n) + Oy mn == 0. 

o"'p" ()'l.pi o'l.cp, 
().x'l. ()x2 ().xoy 

?J"'pi ()2pi ()2pi 

oxoy oy2 Oy2 

Dit is de noodige en voldoende voorwaarde, opdat de 
twee door P(.x, y) gaande reehten met richtingscoefficienten 
m en n de hoofdrwlii-nen in P zijn van een kromme van E, 
die in P een dubbelpunt heeft. Door n = m te stellen vind,eJ;J. 
we de vergelijking, waaruit de richtingscoefficienten kunnen 
gevonden worden van de raaklijnen in P, der beide krommen 
van I 1 , die in Peen keerpunt hebben. 

De gezochte differentiaalvergelijking is dus: 

Pi . ' Pi Pi 
()pi otpi ?Jpi 
()x ().x ().x 

()(pi ()(pi 
dy 

()pi 

(:~r 
-
oy 2 oy oy 0. 

dx 
()2pi ()Spi ?J2pi 

().x2 ().x2 ?Jx()y 

I ()2pi ()2pi ()2pi 

oxoy oya oy~ 

Opmerking van Dr. G. ScHAAKE. I. W anneer de vergelijkingen 

xi= tJ'i(u, v) (i l, 2, 3, 4) 

een oppervlak in een lineaire viet'dimensionale ruimte voor-
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stellen, dan geeft de gevonden vergelijking voor de differen
tiaalvergelijking der op dit oppervlak gelegen krommen, die 
de eigenschap hebben, dat ze in elk harer punten P een 
ruimtelijke doorsnede aanraken, die in Peen keerpunt heeft: 

""" (J"Pi ""'i ou ou ou 

""~'-t 01pi Cl'lf'i 
dv 0'/) du ov (dur-+2 -+ - -0. 
?JZ"Pi o~a dv (l~i dv 
(luZ ou2 ?lu ov 

"~' o~i o~i 
ouov ?lv' ov2 

2. Uit de uitkomst van deze opgave kan de volgende 
stelling afgeleid worden. V oor een in een vlak ex gelegen Uneair 
stelsel van oo• vlakke algebraische krommen vormen de keer
punten, waarvoor de keerpuntsraaklijn door een gegeven punt 
van ex gaat, een kromme van den graad 5n- 8. 

Vraa~stuk CLIX. 

De punten P en Q zijn toegevoegde punten van twee bij 
elkaar behoorende krommen van BERTRAND. Bewijs, dat de 
punten R der rechten PQ, waarvoor de deelverhouding 
PR : RQ evenredig is met de wortel uit de torsiestraal der 
eerste kromme in P, een asymptotische kromme van het 
oppervlak der rechten PQ vormen. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. C. J. VAN GRUTING, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JONG, A. KATER, 
Dr. G. SCHAAKE en Dr. L. SWEERTS. 

Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING. 

Het bewijs van het analogon van de stelling in de ellip
tische ruimte is te leveren met behulp van de methode, die 
ontwikkeld is in ,Duale Differentiaalmeetkunde. Proefschrift 
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van C. J. van Gruting". Zie de hoofdstukken I en II en § 33. 

Is~ de kromming en ~de torsie in het punt P(y.) van 
e T 

de Bertrandkromme (C), dan is 

1 cotg !-' - +-- cotg.i = 0, (1) 
e .. 

waarin A en !-' constanten zijn; 
is P'(y~) het punt van de aan (C) toegevoegde kromme (C'), 
dat met P correspondeert, dan is: 

-PP' k .A, (2) 

waarin k de universeele constante der elliptische ruimte is. 
De coordinaten van het punt R(z.) van de lijn PP' zijn 

bepaald door: 

zi = y,;. cos q; {J,. sin q; (i I, 2, 3, 4), (3) 

als: 
-+ 

PR = k. tp, (4) 

is ds het gereduceerde boogelement van (C), dan stellen de 
uitdrukkingen (3) de vergelijkingen v9or van het regel
oppervlak, waarvan de lijnen PP' de beschrijvende lijnen zijn, 
door de coordinaten zi als functies van de parameters s en tp 
te beschouwen. 

Wij vinden met behulp van de formules van Frenet voor 
een kromme in de elliptische ruimte: 

ozi (~ 'Yi) . = ~ . cos tp- - + - . sm q;, os f! T 

ozi 
- = Yi . sin tp + {Ji . cos q;, 
oq; 

o2z" ({Ji ) ( sin q;) . sin q; sin q; de 
= --yi . cosrp,----.-- ---.{Ji+a.i. --.- + 

osll e e -r g2 ds 

'Yi . · dT 
T2 .smq;.ds,. 
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en 

zoodat: 
y . cos q; + fJ . sin q; 

h. ti =II z. ~; . :; Jl.= ct. (cos q;- si:q;) Y. si: q; 

1 
-y.sinq; {J.cosq; l 

( 
sin q;) 11 y. C(. fJ IIi cos q;- -e-

( 
sin q;) = ,, . cos q;--f!-

en dus: 

sin q; 
ct,g • 

_, _ ( C)
3z) _ _:_ { sin3 q; d(! sin q; ( _sin q;) d1:} 

'"'Jl- t,"' S - L ll- • d + 2 • COS(/) • d > 
uS n (!-,; S 1: (! S 

d
12 

=(t, o2
z ) = ~ {- sinq;(sinq; + cosq;)- cosq;. (cos q; sinq;)} = _ 1 , 

os. oq; ,~ 1: e 1: (! hT 

t~u=(t, ~;) = 0. 

De asymptosche lijnen van het oppervlak zijn bepaald door: 

d11ds2 + 2d12dsdq; + d22 dq;2 = 0; 

ds = 0 is de differentiaalvergelijking van het stelsel beschrij
vende lijnen van het regelvlak, zoodat het stelsel asymptoti
sche lijnen bepaald is door: 

d,.1 ds + 2dudq; = 0, 
dus door: 

(
cos q; _sin q;) . sin q; • d• + sin

2 
q; • de_!_ . dq; = o. 

(! T2 ds (!llr ds T ds (IS) 

Elimineeren wij f! en~ uit (5) met behulp van (1), dus 

door te substitueeren 
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- cotg p, I du_ 
- = + cotg A. en 2 . d- = e -r e s 

I 

dan vinden wij: 

sin(() cos p cotg A. sin2 rpd .,;s _ _;_ _ _;_ __ _::__ T- .:.up = 0, 
T 

dus: 

2dp 2d(tg p) 
- - -sin p (cos (() cotg A. sin p) tg p (I - cotg A. tg p) 

2d(log tg p ). 
1-cotg.Hg p 

zoodat: 

tg sin p sin A 
log ·VT · log + log c = log . ( ~ ) + log c 

I - cotg A tg p sm ,.-p 

en dus: - - -. PR . PP' . PR 

VT"= 
sm-sm- ...... sin-

k k . PP' k 
_ _;_ __ =c .....,. .....,. =cSin- ....... 

q;) . (PP'-PR) k . RP' 
sm sm-k k I 

-+ ~ --;.. -7'- ~ 

want PP' PR PP' + RP = RP'; c is een constante. 
Is T-1 de torsie van de Bertrand-kromme in de Euclidische 

ruimte, dan is: 

Lim. k-r = T, 
dus: 

...... 
. PR 

Lim . v'kr = v"i' 
k'""'i><10 

_ P' smk PR 
Lim . v'k c sin~ · ...... = C . RP'' 
A-+r10 k · RP' stn_ 

k 

waarin C een nieuwe constante is. Door deze limietovergang 
is de stelling in de Euclidische ruimte aangetoond. 
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Opmerking van Dr. G. ScHAAKE. Evenzoo geldt voor de 
punten R van een asymptotische kromme van het oppervlak 
der rechten PQ: 

als c1 een constante en .1 de torsie van de tweede kromme 
van BERTRAND in het punt Q is. Dit is in overeenstemming 
met de stelling van ScHELL, die leert, dat het product der 
torsies van een paar krommen van BERTRAND een (positieve) 
constante is. 

Vraagstuk CLX. 

Een in het kleine samenhangende, compacte puntverzame
ling, die in een Euclidische ruimte gelegen is, is sterk in het 
kleine samenhangend 1). (Dr. G. Schaake.) 

Oplossing. 

We denken ons een niet-ledige, in het kleine samenhangende, 
compacte puntverzameling K, die in een Euclidische ruimte 
gelegen is (Voor de ledige verzameling is de stelling triviaal). 
Zij P een punt van K en C de P bevattende component van 
K. Wanneer Been bol is, die P tot middelpunt heeft, bestaat 
er, daar K in Pin het kleine samenhangend is, een bol B' 
met middelpunt P, zoodanig, dat ieder punt Q van K, dat 
binnen B' ligt, behoort tot een P bevattende samenhangende 
deelverzameling van K, die binnen B gelegen is. 

Deze P bevattende samenhangende deelverzameling van 
K behoort tot C. We besluiten hieruit ten eerste, dat ieder 
binnen B' gelegen punt van K tot C behoort, en ten tweede, 
dat C in P in het kleine samenhangend is. 

Wanneer C slechts uit het punt P bestaat, ligt er binnen 
B', behalve P, geen punt van K. Dan vormt het geisoleerde 
punt P van K een binnen B gelegen in K open samenhangende 
verzameling, die P bevat. Dan is K dus in P sterk in het kleine 
samenhangend. 

1) Zie MENGER Kurventheorie pag. 32. 
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Beva.t C een van P verschillend punt, dan is C een continuum 
dat, evenals in P, in ieder van zijn punten in het kleine 
samenha.ngend is. Nu is een continuum, dat in ieder van zijn 
punten samenha.ngend in het kleine is, in ieder van zijn 
punten sterk samenha.ngend in het kleine (MENGER, Kurven
theorie p. 37). Dus is C in P sterk samenhangend in het kleine. 

Zij nu B weer een bol met middelpunt P. We vonden 
reeds, dat er een binnen B gelegen bol B' met middelpunt 
Pis, zoodanig, dat ieder binnen B' gelegen punt van K tot 
C behoort. Tevens zien we nu, dat er een P bevattende in 
C open samenha.ngende verzameling S is, die geheel binnen 
B' ligt. Om ieder punt vanS kan een binnen B' liggende bol 
beschreven worden, waarbinnen geen punt van C- S ligt. 
Binnen deze bol ligt ook geen punt van K - S. Bijgevolg 
is S ook in K open. 

Ook in het nu beschouwde geval bestaat er dus bij iedere 
bol B om P een P bevattende in K open samenha.ngende ver
zameling, die binnen B gelegen is, d.w.z. ook nu is K in P 
sterk in het kleine samenhangend. 

De verzameling K is dus in ieder harer punten sterk in 
het kleine samenhangend of m.a.w. de verzameling K is 
sterk in het kleine samenhangend. 

Opmerking. Van de geldigheid der in de opgave genoemde 
stelling wordt gebruik gemaakt op pag. 60 van MENGER: 
,Kurventheorie". Deze geldigheid wordt echter in het ge
noemde leerboek niet bewezen, ook wordt de stelling daarin 
niet genoemd. 

Vraagstuk CLXI. 

Door een willekeurig punt P van een vlak IX trekt men de 
transversaal van twee elkaar kruisende rechten a en b, die 
een vlak n snijdt in een punt P'. Verder trekt men door P' 
de biseca.nte van een gegeven kubische ruimtekromme k'J, 
die IX weer snijdt in een punt P1. Men vraagt de verwantschap 
te onderzoeken tusschen de punten P en P1. 

(Dr. L. Sweerts.) 
25 
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Opgelost door H. B. BoNE, A. KATER en Dr. L. SWEERTS. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

De correspondentie tusschen Pen P1 is blijkbaar algebraisch 
en een-een-duidig, m.a. w. een Cremona-correspondentie. 

Beschrijft P een rechte l in IX, dan P' een kegelsnede K 1
2 

in :n; (door de snijpunten A', B' van a, h resp. en het snijpunt 
E der in IX gelegen [a, b]-transversaal met :n;). Beschrijft P1 

een rechte 4 in ot, dan P' een quartische kromme Kt in :n; 

(met dubbelpunten in de snijpunten D1', D2', D3 ' van k3 met 
:n; en enkelvoudige punten in de snijpunten E1, Ez, E3 met :n; 

van de in t1. gelegen koorden van k3 ). 

Daar (de gegeven figuren in algemeenen stand ondersteld 
wordende) K1

2 en Kt acht veranderlijke punten gemeen 
hebben, komt het achtmaal voor, dat een punt Pop len het 
correspondeerende punt P 1 op l1 ligt. De te onderzoeken 
correspondentie tusschen P en P1 is dus van den achtsten 
graad. 

Verdere notatie: 
a) De snijpunten van D~D~. D;D~. D~D~ met IX [of wei 

met de snijrechte (ot, :n;)] duiden wij resp. aan met D1,1, 

D2V D31. . . 
b) De snijpunten van k3 met IX duiden wij aan met Q1, 

Q2, Q3 z66 genummerd, dat Ev E2, Ea liggen resp. op Q2Q3, 
QaQl, Q1Q2· 

c) Het snijpunt van A'B' met IX [of wel met ot, :n;)J heete Q. 
d) De snijpunten van a, b resp. met IX zullen heeten Q., 

Qb resp. 
e) De snijpunten der door D~, D~, D~ resp. getrokken 

(a, b)-transversalen met IX noemen wij resp. D1, D2, D3• 

f) De bisecanten aan k3 door A', B' mogen IX snijden resp. 
in Ea, Eb. 

De singuliere punten in het veld IX{P} zijn 
I 0

) die van de correspondentie tusschen P en P'; 
2°} de punten P, waarmee als P' singuliere punten der 

correspondentie tusschen P' en P1 correspondeeren. 
De punten onder I 0

) zijn klaarblijkelijk: 
oc) Het punt Q, waarmee in n{P'} de geheele rechte A'B', 
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dus in a.{P1} een quartische kromme met dubbelpunten in Q1, 

Q2, Q3 en enkelvoudige punten in D1,1, D2,1, D3,1 correspon
deert. Het punt Q is dus singulier van de vierde orde. 

{J) De punten Qa, Qb, met elk waarvan in n{P'} een geheele 
rechte (resp. B'E, A'E) correspondeert, dus in 1X{P1} weder 
een guartische kromme. De punten Qa, Qb zijn dus singulier 
van de vierde orde. 

De singuliere punten van n in de correspondentie tusschen 
P' en P1 zijn: 

I) De punten D~. D~, D;, met elk waarvan in 1X{P1} een 
kegelsnede door Q1, Q3, Q3 correspondeert; 

II) De punten Et, E2, Ea. met elk waarvan een rechte in 
cx{P1} correspondeert (resp. Q3Q3, Q3QI> Q1Qa)· 

De punten onder 2°) zijn dus 
y) De punten DI> D2, D3, singulier van de tweede orde 

(uit I); 
f5) De punten E1, Ea. Ea (die nl. voor de correspondentie 

tusschen P en P' zelfcorrespondeerend zijn), singulier van de 
eerste orde (uit II}. 

Onder IX), {J), y), f5) zijn alle singuliere punten van het veld 
~X{P} in de te onderzoeken correspondentie opgesomd. Duidt 
men bet aantal i-voudige basispunten van het homaloidale 
net in cx{P} (correspondeerende met het rechtenveld in 1X{P1}) 

aan met xi, dan is dus 

(1) 

Duidt men het aantal i-voudige basispunten van het 
homaloidale net in a.{P1} aan met Yi• dan volgt uit het voor
gaande (en een bekende tabel) 

Y• = 3; Ya = 3; Yt = 3. (2) 

Dit moge echter zelfstandig worden afgeleid samen met de 
plaats der basispunten van genoemd net. 

De singuliere punt en in ~X{P 1} worden met de hoven gebruikte 
methode bevonden te zijn: 

~Xt} De punten Q1, Q2, Q3• Met elk correspondeert in n{P'} 
een kegelsnede door D~. D~, D; dns in a.{P} een quartische 
kromme. met dubbelpunten in Q, Q11, Qb en enkelvoudige 
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punten in DvD2, D3 • De punten Q1, Q8, Qs zijn dus singulier 
van de vierde orde. 

{31) De punten D1,v Da,v D3,~, met elk waarvan in n{P'} 
een koorde van k3 dus in «{P} een kegelsnede correspondeert 
(door Q, QlP Qb)· De punten Di,t (i = l, 2, 3) zijn dus 
singulier van de tweede orde. 

'Yt) Het punt E, waarmee in n{P'} hetzelfde punt dus in 
«{P} de rechte QaQb correspondeert. E is dus singulier van 
de eerste orde. 
~) De punten Ea, Eb, die in n(P'} als correspondeerende 

hebben de punten A', B' resp., dus in «{P} elk een rechte 
(resp. QQb, QQa)· De punten Ea, Eb zijn dus singulier van de 
eerste orde. 

Hiermee is (2) bevestigd en de plaats der singuliere punten 
van «{P'} aangegeven. In elk der beide velden zijn de singuliere 
punten aile gescheiden gebleken. 

Duiden wij de fundamentale kromme in een veld, die corres
pondeert met een singulier punt van bet andere veld met de 
kleine letter aan, die overeenkomt met de hoofdletter voor dat 
punt, met denzelfden index en met als ,exponent" de orde 
der kromme, en geven de erop gelegen singuliere punten 
van het veld der kromme erachter tusschen haken aan, elk 
met als ,exponent" zijn veelvuldigheid op de beschouwde 
fundamentale kromme, dan kunnen wij de Jigging der singuliere 
en fundamentale figuren aldus resumeeren: 

In cx{P} liggen de singuliere punten 

Q, Qa, Qb van de vierde; Dv D111 D3 van de tweede; Et. 
Ea, Es van de eerste orde en de fundamentale krommen: 

q~(Q2Qa2Qb21)1J)2!)3EaEs), ~(Q2Qa2Qb2J)ll)21)3EsEt), 

q~(Q2Qa2Q2bDlD21)3El~}; 

dtl (QQaQbi>ai>a), d:,l (Q~QbDsDl), di,t (QQaQbiJ11)2); 

e(QaQb), ea(QQb), eb(QQa)· 

In cx{P1} liggen de singuliere punten . 

Ql, Qa, Q3 van de vierde; IJ1,1, D2,v lJ3,1 van de tweede; 
E, Ea, E11 van de eerste orde en de jundamentale krommen: 
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tz: (Ql2Qz2Qa2Dl,lDuDa,lEaE); 

d~ (QlQ2QaD2,1 Da,l), d~ (QlQ2QaDs,IDI,l), ~ (QlQzQaDt,lD2,I); 

el(QzQa). e2(QaQ1), ea(QlQ2). 

Alle punten d.er snijrechte («, :n;) zijn cotncidentiepunten 
der correspondentie tusschen {P} en {P1}. Buiten deze rechte 
liggen nag vier getsoleerde coi:ncidentiepunten, nl. de snijpunten 
met oc van de vier koorden van k3 , die a en b snijden. Dit 
aantal kim nu ook planimetrisch worden afgeleid uit de ver
kregen eigenschappen der correspondentie: 

Verstaan wij (niet ongebruikelijk) onder ,isologische 
kromme" "van een punt L in het veld {P} de meetkundige 
plaats van de snijpunten der rechten uit L met hare corres
pondeerende krommen (van de achtste orde) in {P1}, dan 
is deze kromme (voortgebracht door projectieve rechten- en 
krommenbundels) van de gde orde en zij bevat alle coinciden
tiepunten en gaat i-voudig door elk singulier punt van de 
ide orde in {P1}. Wegens de meetkundige plaats («, :n:} van 
coi:ncidentiepunten splitst zich deze rechte af; het restant 
heete ,,.gereduceerde isologische kromme van L" en worde 
aangeduid met It, De gereduceerde isologische krommen 
It, I~ van twee verschillende algemeene punten L, M 
hebben 64 snijpunten, elk behoorende tot een der volgende 
klassen: 

I 0 ) 7 pun ten op LM, nl. de snijpunten dezer rechte, buiten 
(«, :n:), met de cortespondeerende kromme van de achtste 
or de in {P 1}; 

2°) 42 punten in elk der singuliere punten van de vierde 
orde Q1, Q2, Q3• 

3°) de enkelvoudige snijpunten [op («, :n:) gelegen] D1,1 , 

D2,1 , D3,1 (op de volle isologische krommen zijn deze punten 
dubbel). 

4°) de enkelvoudige snijpunten Ea, Eb. (E ligt op de ge
reduceerde isologische krommen niet). 

5°) de cotncidentiepunten der correspondentie buiten («, :n:). 
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Het aantal, dat voor rubriek 5°) overblijft, bedraagt dus 
64- (7 + 3. 42 + 3 + 2) = 4, in overeenstemming met de 
aankondiging. 

Vraa~stuk CLXII. 

Bekend is de volgende stelling: Als gegeven is een driehoek 
ABC en een willekeurig punt 0 in het vlak van den driehoek, 
dan liggen de drie punten A', B', C', welke zoo gelegen zijn 
op de zijden a, b en c, dat de hoeken AOA', BOB', COC' 
90° zijn, collineair. Van deze lijn A'B'C', welke wij zullen 
noemen de lijn d ten opzichte vim 0 en driehoek ABC gelden 
de volgende stellingen: 

I 0
) Als driehoek ABC een raaklijnendriehoek eener p:u-a

bool is en het punt 0 ligt op de richtlijn, dan zal de lijn d 
aan de parabool raken. 

2°) of algemeener: Als driehoek ABC een raaklijnendriehoek 
is eener willekeurige kegelsnede, en het punt 0 ligt op den 
cirkel van MoNGE, dan zal de rechte d aan de kegelsnede raken. 

(Dr. f. H. Tummers.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. C. J. VAN GRUTING, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE jONG, Dr. L. SWEERTS en 
Dr. J. H. TUMMERS~ 

Oplossing van H. B. BoNE. 

§ l ). De condities, opgelegd aan een kegelsnede C2, van te 
raken aan drie gegeven rechten l1 , l2, l3 van een vlak n en 
harmonisch ingeschreven te zijn aan een in n algemeen ge
geven kegelsnede K2 zijn aile vier tangentieel lineair en 
onderling onafhankelijk en worden dus gezamenlijk vervuld 
door de kegelsneden van een schaar. Deze kegelsneden C2 

bezitten dus alle nog eenzelfde vierde gemeenschappelijke 
raaklijn l4 en, daar tot de schaar de drie paren overstaande 
hoekpunten der volledige vierzijde l1l2lal4 behooren, welke 
paren dus harrnonisch toegevoegd zijn t.o. v. K2, zoo is li 
de rechte, die de driezijde ~l2l3 aanvult tot · een poolvierzijde 
van K2• Dus geldt het theorema: ,Raken van een poolvierzijde 
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eener kegelsnede K2 drie zijden, (waarvan geen twee har-. 
monisch toegevoegd zijn t.o.v. K2) aan een aan K2 harmonisch 
ingeschreven kegelsnede <;, dan raakt ook de vierde zijde 
aan <;." 

§ 2). Het punt 0 der opgave, als punt van den Monge
cirkel der in driehoek ABC beschreven kegelsnede <;, is 
centrum van een harmonisch om <; beschreven nulcirkel 
(paar van isotrope rechten) en de rechte A'B'C' = d der 
opgave voltooit de driezijde ABC == abc tot een poolvierzijde 
van dien nulcirkel. Dus raakt, volgens het theorema van 
§ 1, d aan C2, waarmee het onder 2°) der opgave (dus ook 
het daarin begrepene onder 1 °) beweerde) bewezen is. 

Opmerking, Tevens is aangetoond, dat de bewering der op
gave geldt voor algemeene projectieve maatbepaling, indien 
men de benaming ,.cirkel van Monge" vervangt door ,kegel
snede van Monge" van C2, daaronder behoorlijk verstaande 
de meetkundige plaats der punten, waaruit onderling lood
rechte raaklijnen aan <; gaan (m.a.w. de punctueel harmo
nische kegelsnede van VON STAUDT bij C2 en de absolute 
kegelsnede}. · 

Oplossing van Dr. L DE JoNG. 

Ik bewijs de algemeene stelling. Zij ABC de driehoek, 
A1 het punt op BC, zoodat L A10A recht is, Ct het overeen
komstige punt op AB; r1 en r2 zijn de twee onderling lood
rechte raaklijnen, die men uit 0 aan de kegelsnede K kan 
trekken; zij snijden BC in at1 en <Xs· AB in y1 en y2 . 

De dubbelverhouding (A1Catt<Xs) op BC is nu gelijk aan 
die van de stralenbundel O(A1Catt<Xs) d.i. wegens de ortho
gonaliteit der stralen, aan die van O(AC1y2y1 ) (ACtrai't) 
op AB = (C1Ay1y2). 

Uit (A1C«t<Xs) (CtAy1y2) volgt, daar de dragers BC en 
AB, de stralen AC, at1y1 en <XsY2 aan K raken, dat ook de stra al 
A1Ct. d.i. de ·lijn d van 0 dit doet. 

Opmerking. De kegelsnede K is door de 5 raaklijnen A B, 
BC, CA, r1 en r1 bepaald. Daar CtA1 en evenzoo CtB1 aa n 
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K raken volgt bieruit tevens, dat C11 A1 en B1 op een recbte 
liggen. Immers uit C1 is, bebalve ~AB, slecbts een raaklijn 
aan K mogelijk. 

Vra&gstuk CLXIII. 

Bekend is de volgende stelling: 
Gegeven drieboek ABC, een lijn den een punt 0. De lijn 

d moge de zijden a. ben c snijden in A', B' en C'. Als men 
nu op d de pun ten A", B" en C" bepaalt, zoodanig, dat 
L A'OA" = L B'OB" = L C'OC" = 90°, dan zullen de 
lijnen AA", BB" en CC" door een punt H' gaan. 

Van dit punt H' geldt nu de volgende stelling; 
Gegeven een omgeschreven drieboek ABC van een kegel

snede en een vierde raaklijn d. Als mert bet punt H' bepaalt 
ten opzicbte van bet brandpunt 0 en de lijn d, dan zal bet 
punt H' op de bij 0 beboorende ricbtlijn gelegen zijn. 

(Dr. ]. H. Tummers.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. C. J. VAN GRUTING, 

Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. SwEERTS en Dr. J. H. TUMMERS. 

Oplossing. 

Transformeeren wed in Ia:> en 0 in zicbzelf (zie vraagstuk 
162), dan gaat de kegelsnede K over in een parabool K', 
waarvan 0 bet brandpunt is en de raaklijnendrieboek ABC 
in een raaklijnendriehoek van K', waarvan H' bet hoogtepunt 
is; H' is dan een punt van de richtlijn van de parabool K'. 
H' is dus een punt van de richtlijn van K behoorende bij het 
brandpunt 0, omdat deze lijn door de transformatie overgaat 
in de ricbtlijn van de parabool. 

Vraa~stuk CLXIV. 

Tot de rechten van het tetraedale complex 

APJn + BpztP?A + CPt!Ps. O, 

behooren oo4 quadratische regelscharen, die door de vier 
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hoekpunten van den tetraeder gaan. De tweedegraads
oppervlakken, dragers van deze regelscharen, kunnen worden 
voorgesteld door 

waarbij 

• 
E b,t.:X,Xk = 0 (i =I= k), 

4k-l 

IJ.ab14 b31 b24 b12b34 --+--+ =0. 
B-C C-A A-B 

(Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door H. B·. 'BoNE, Dr. C. J. ·vAN GRUTING, 
Dr. G. VAN HASSELT, TH. C. L. KoK, Dr. J. G. VAN DE PUTTE 
en Dr. W. VANDERWOUDE. 

Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING. 

Zijn S(s,) en T(t,) punten van een bescbrijvende lijn van het 
regelvlak, dan bestaan de betrekkingen: 

J:bi"kfttSk = 0, 

J:b,k(sh + sJi) 0, 

en J:b,Jik = 0; 

is ST tevens een rechte van bet complex 

AP-fJu + BpaJJu CPaPu = 0, 
dan is: 

(I) 

(2) 

(3) 

{4) 

(5) 

Met bebulp van (5) vinden wij door eliminatie vans, en 
t, uit de betrekkingen (l ), (2), (3) en (4} bet verband tusscben 
de coefficienten btk• A, B en C, als de bescbrijvende lijnen 
van bet regelvlak recbten van bet complex zijn. 

Wij doen aan de algemeenbeid niets af, als wij de punten 
S en T respectievelijk laten samenvallen met de snijpunten 
van de beschrijvende lijn met de vlakken x2 = 0 en x1 = 0; 
dan is Ss = ~ = 0, dus Ptk = s1tk en Psk = -¥k· Met deze 
betrekkingen gaat (I) over in: 
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(3) in: 

en s4h (2) - t42(1) - s4
2 (3) in: 

hu h13 ba 
-+-+-=0, 
PM Pu Pt« 

~· b b 
- (6) + _E. (7) + ~ (8) volgt: 
Pu Pu Pta 

waarna uit 

~bu + bt.J>u + bachu = O. · 
P4tP23 Pul>t;~. PtaPM 

Uit (4) en PJ14.+ P~u + PtaP34 = 0 vinden wij: 

Pt:a'Ptt e(B- C), 
P~u = e(C A), 
P12PM = e(A- B), 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

waarin (! een factor is; met behulp van deze betrekkingen 
gaat (9} over in de gevraagde. 

De gevraagde betrekking geldt nog, als een der coefficienten 
van ( 4) nul is en eveneens als twee van die coefficienten aan 
elkaar gelijk zijn; immers is A= B, dan is Pu = 0 of PM= 0, 
dus bM = 0 of b12 = 0. . 

Vraagstuk CLXV. 

De hyperboloiden, die· door de hoekpunten van den or
thogonalen coordinatentetraeder OX

00 
Y

00
Z

00 
gaan en tevens 

dragers zijn van een regelschaar, wier rechten deel uitmaken 
van het .,assencomplex" van een ellipsoide 

E 
x2 y2 z2 
-2 +-b2 +-2 a c 

1 =0, 

hebben de volgende eigenschap. Elk snijdt E volgens een 
kromme, die de projectie op E is van een op haar liggende 
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rechte l, m.a.w. de meetkundige plaats is van de voetpunten 
der uit de punten van l op E neergelaten normalen. 

(Een ,as" vanE is een rechte, die haar wederkeerige pool
lijn t.o.v. E loodrecht kruist). 

(Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door H. B. BONE, Dr. C. J. VAN GRUTING, 
Dr. G. VAN HASSELT en Dr. W. VAN DER WOUDE. 

Oplossingen van H. B. BoNE. 

I. § l.). Vooraf moge herinnerd worden aan het, in § 4 
toe te passen, welbekende theorema: ,Zijn bij een collineatie 
van een vlak in zichzelf P, P' een willekeurig paar corres
pondeerende en X, Y, Z de invariante punten, dan is de ,vijf
worp" XYZPP' op de verbindingskegelsnede projectief met 
een vasten worp". 

N.B. Hieren verderveroorloven wij onshet woord ,worp" 
(van VON STAUDT) te gebruiken voor het geheel van n ge:
rangschikte punten op een rationalen drager ook, als n > 4 
is. Voorts zullen wij (waar misverstand hierdoor niet ont
staan kan) van projectieve worpen eventueel ook als van 
,gelijke" of ,dezelfde" spreken, zoodat een veranderlijke worp 
reeds constant zal heeten, als hij slechts profectief met een 
vasten worp blijft. 

§ 2). Voeg aan elke rechte l door een vast punt L der 
ruimte haar loodvlak n uit bet centrum 0 van E toe en aan 
n de toegevoegde middellijn m van E, dan heerscht tusschen 
de schoven om L en 0 een correlatie, waarin l en n, en in de 
schoof om 0 een correlatie, waarin n en m correspondeeren, 
dus tusschen de schoven om L en 0 een collineatie W L met l 
en m als correspondeerende. Correspondeerende elkaar snij
dende stralen l, m hebben als meetkundige plaats hunner 
snijpunten een cubische ruimtekromme r L> gaande door de 
schooftoppen L, 0 en blijkbaar door de oneindig verre pun ten 
Xoo , Y oo, Zoo der hoofdassen van E. Bovendien snijdt r L 

opE de zes projecties van Lin. rL is een welbekende kromme, 
die wij de ,,cubica Apollonica" van L t.o.v. E zullen noemen. 
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Wij zullen nu den conn ex (L, r d karakteriseeren op een 
wijze, die het bewijs van het tbeorema der opgave onmiddellijk 
Ievert, en misschien ook op zichzelf opmerkenswaard is. 

§ 3). Snijdt een straall zijn in W L correspondeerenden straal 
m in S, dan is het poolvlak van S (als punt van m} evenwijdig 
aan het aan m toegevoegde middenvlak van E dus, evenals 
dit, loodrecht op l, zoodat ook de poolrechte van l loodrecht 
op l staat: l is dus een as van E. 

rL wordt dus uit l geprojecteerd door den complexkegel 
Qi, (in L) van den assencomplex van E dus de vierworp 
X.., Y .. Z .. O op FL is voor alle cubicae Apollonica.e ,dezelfde" 
(nl. projectief met den vierworp, die den, immers tetraedralen, 
assencomplex definieert t.o.v. de singuliere punten X .. , 
Y«>, Z"', 0 re8p.). 

§ 4). De WL-collineaire schoven om 0 en L snijden op bet 
vlak in bet oneindige een collineatie Woo in, die onafhankelijk 
van L is, want met een rechte m correspondeert door W L een 
rechte van bepaalde (d.i. van L onafuankelijke) richting. De 
invariante pun ten van W.. zijn blijkbaar Xoo, Y, , Z"'. 
Daar in W L met de raaklijn tL in L aan r L als l-rechte de 
recbte OL als m-rechte correspondeert, zoo correspondeeren 
in Woo de oneindig verre punten P, P' van tL enOL. Volgens 
het theorema van § 1 is nu de vijfworp Xoo Y 00 Z,P'P (op 
de verbindingskegelsnede) constant, waaruit door projec
teeren nit L op de rationale r L volgt: 

,Op aile FL's is de vijfworp X.., Y ooZ..,OL constant" (de 
beide bepalende dubbelvethoudingen drukt men gemakke
lijk in a, b, c uit; dit heeft hier echter geen belang). 

Een aan dezen gelijken worp noemen wij: ,Jde goede vijf
worp". 

§ 5). Omgekeerd: ,Elke cubische kromme door X«>, Y oo, 

z .. , 0, waarop deze pun ten den vierworp van den assen
complex vormen, is een cubica Apollonica, nl van dat, L, 
harer punten, dat, achter X.., YooZ«>O gevoegd, den goeden 
vijfworp tot stand brengt," want in de Reye-congruentie 
met basispunten Xoo, Yto, Z"", 0, L is precies een individu, 
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waarop de genoemde punten den goeden vijfworp vormen 
(de projectiekegel uit elke der punten is ondubbelzinnig 
bepaald) en door deze punten moet FL gaan. 

Hiermee is de aan het eind van § 2 aangekondigde karak
teriseering verkregen. 

§ 6). Zij nu M2 een quadriek door X..,, Y..,, Z..,, 0, waarop 
de door deze punten gaande beschrijvenden a van een 
systeem (a) in dit systeem den vierworp van den assen
complex vormen. (Aldus zijn de door genoemde punten gaande 
dtagers van quadratische assenregelscharen gekarakteriseerd l) 

Op M2 ligt een bundel (CS) van cubische krommen CS, 
met basis pun ten Xoe, Y 00 , Zoo , 0, waarvan elk de rechten 
a als unisecanten, dus de rechten b van het andere systeem 
(b) tot bisecanten heeft. (b} is de assenschaar op M2). Al deze 
cubicae C3 zijn (volgens § 5} cubicae Apollonicae, daar .de 
vierworp Xoo Y.., Z.., 0 erop projectief is met dien der a
rechten door genoemde punten dus met den vierworp van den 
assencomplex. En de punten L, waarvan de CS's de cubicae 
Apollonicae zijn, liggen op die rechte l uit (a), die met de a's 
door XO(), Yoe, Xoo, 0 den 'goeden vijfworp in (a) vormt. 
[Want de (a)-schaar is projectief met haar insnijdsel op 
elke 0]. 

Hiermee is het theorema der opgave aangetoond, want de 
snijkromme van M2 met E is de meetkundige plaats van de 
snijpuntenzestallen der C3's met E en deze zijn immers (zie 
§ 2) de projecties opE van de punten L van l. (Opm. De rechte 
l is gebleken niet te behooren tot de assenregelschaar op M2). 

II. Gebruikt men voor de verbindingsrechte der punten 
(xl, Yv zt), (x2, y2, z2) de coordinaten van PLuCKER 

X= x1 -x2, 

L = Y1Z2 - YsZt• 

y 
M 

dan is de vergelijking van den assencomplex van E: 

a2 • XL b2 • YM + c2 • ZN 0. 
Is 

(2) 
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de vergelijking van een door 0, X..,, Y<t), Z.., gaanden 
drager eener quadratische assenregelschaar, dan geldt volgens 
No. 164 (in verband met (2)) de betrekking 

(4} 

Hieruit volgt, dat de zes getallen 

X = b23. cz- b2 ' y = b31 • az- cz ' z = bu . b2 - az' . ( 5) 
b2c2 c2a2 . a2b2 l 

L b14 • a2, M = b24 • b2, N = b34 • c2• 

voldoen aan XL + YM + ZN = 0 dus de coordinaten eener 
rechte l zijn. Van deze rechte bepalen wij de projectie op E 
door E te snijden met de meetkundige plaats van de cubicae 
Apollonicae der punten van l. 

De cubica Apollonica F0 van een punt (x0 , y0 , .zo) op l 
wordt, met J. als parameter, voorgesteld door 

(6) 

Stel hierin, voor (x11 y1, z1), (~, y2, z2) als vaste pun ten op t, 

flXI + Xz PY1 + Y2 flZt + Z2 

Xo = p + I' Yo = fl + 1 , Zo = p + 1 ' 

dan komt als parameter-vergelijking (in A., p,) van de meet
kundige plaats der F0's 

a2 (f.'Xt + Xz) b2(#Yl + Yz) C2(1-'Zl + Z2) 
x {p,+l)(A.+az)' y = (~t+l)(J.+b2)' z = (#+l)(l+c2) 

of wel 

A.(#+ l)x + a2(x x1)(p, + 1) + a2(x1 -x2) 0 I 
-l(p, l)y b2 (y -y1)(# + 1) + b2(y1 -y2) = 0 . 
J.(# + l)z + c2(z -z1)(p, 1) + c2 (z1 -z2) = 0 

(7) 

Door eliminatie van J., p,, in hun beide verbindingen 
A.(p + 1) en ll + 1, volgt uit (7) als vergelijking van de meet
kundige plaats der F0's 



OPGAVEN. N°. 165. 401 

x a•(x x1} a2{x1 x2) 

Y bt(y Yt) b2{y1- Ys} = 0 
z c2(z- z1) c2(z1 - Zt) 

ofwel, met de coordinaten X, Y, Z, L, M, N van l, ingevolge(l), 

; (Zy- Yz + L) ~ (Xz-Zx + M) + :2 (Yx-Xy+ N)= 0, 

of ook 

x(~-~)yz + y (~- ~)zx + z (~- !..)xy + 
b' c2 c2 a2 a2 b2 

L M N 
+-x + -y+-z=O. 

a2 b2 z2 

Substitutie van (5) hierin levert (3), dus 

elke quadriek (3), de coefficienten van wier vergelijking 
voldoen aan (4), d.i. elk door 0, X00 , Y00 • Zoo gaand drager
oppervlak eener quadratische assenregelschaar van E, snijdt 
op E de projectie in van een [door (5) bepaalde] rechte l, 
welke op genoemd drageroppervlak ligt, omdat elk punt op 
zijn eigen cubica Apollonica ligt. 



X 

y 
z 
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all(x-x1) 
bll(y-yl) 
c2(z- z1) 

a2(xt- x2) 
b2(Yt- Y2) = 0 
c2(zl- Za) 

401 

of wei, met de coordinaten X, Y, Z, L, M, N van l, in
gevolge (1), 

; (Zy-Yz+L)+; {Xz-Zx+M)+ :
2 

(Yx-Xy+N}=O, 

of ook 

Substitutie van {5) hierin Ievert (3), dus 

elke quadriek (3), de coefficienten van wier vergelijking 
voldoen aan (4), d.i. elk door 0, x<Xl' y <X>. z<Xl gaand drager· 
oppervlak eener quadratische assenregelschaar van E, snijdt 
op E de projectie in van een [door (5) bepaalde] rechte l, 
welke op genoemd drageroppervlak ligt, omdat elk punt op 
zijn eigen cubica Apollonica ligt. 

Vra~stuk CLXVI. 

Te bewijzen, dat voor - 1 < x I, - I y 1, 
n n 

-2 <fJ<2' 

p I (- I )k chrkY cos c~ - chy~ cos CkY = cos {Jy- cos {Jx, 
k= 1 ckytf' ckyk 2 cos {J 

als 
n 

I) 2' i'k vck2-(J2. 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. H. BREMEKAMP, 

Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DEjONG en Dr. S.C. VANVEEN. 

26 

----------
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Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Wij zullen de gestelde betrekking bewijzen voor complex 
waarden van x, y en p. 

Stel X= X1 + ix2 

Y Yi + iy2 

dan is voor groote waarden van k: 

I ch Yk y j N f elcki!Y11; cos ck x N! elc~<Jix:] voor I x2 j 0 

= cos I ck x I voor x2 = 0. 

J ch Yk xI N t elckJixll; cos ck y N! elctiY21 voor l Y21 =I= 0 
cos I ck y I voor y2 = 0 

De absolute waarde van de kde term nit het linkerlid 
is dus 

N _I_[elckJ{IYll+ixal-1} +e!ckl{lxll+l:vsl-1}] voor x eny ...LO 
1 ck 13 ' 2 2-r- • 

Voor de convergentie is dus noodzakelijk: 

{ 
I X1 I + I Yzl < 1 

I x:~l + I Y1 I < 1. 

en deze voorwaarde is ook voldoende, daar dan de absolute 
l . 

waarde van de kde term < I ck J 3 IS. (Als x 2y2 0, gelden 

analoge overwegingen). 

Beschouw nu: 

fch y vzz~pi cos xz- ch XV~ cos yz dz 

z{z2 {12} cos z ch v z2 - fJ2 
genomen langs een cirkel met straal R om de oorsprong. 
(R zeer groat, maar zoo, dat de cirkel niet door een der nul
punten van de noemer gaat). 

Op de omtrek van deze cirkel is, voor z = R eil:f!, 
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I Integrand I = 

[
eR{ \ffi(y)!lcos9'\ + ~~(y) l\sin9'l + j!R(x) 1\sinq>j + !~(.t") \jcos(}lj-jcos(}lj 

0 Ra 

O [eR{j!R(x)j\cosq>j + \~(x)\\sin(}ll + \!RM!Isinq>\ + l~(y)j\cosq>j-leosq>j-jsintp\} J 
-r Ra 

O eRjcos(}lj{!!R(y)\ + j~(x)\-1}; Rjsinp\{!!R(x)i+j~(y)j-1} J 
O [eR\cosq>\{\!R(x)\ + \~{y)j-1} ;

3

Rjsinp]{ j!R(y)J +\:;)(x)j-1} J . 

0 (;a) wegens (I). 

Dus I J I over cirkel met straal R 

= o(;2) dus -+ 0, voor R-+ N, (2) 

De integrand is analytisch in dit gebied, behalve in de 
polen: 

I0} z = 0, 
2°) z = ± {J, 

:1t 
3°) z (2k I) 2 = ck (de nulpunten van cos z), 

k geheel ~ 0, I ck I < R, 

4°) z=±iVckL-fJ2=±iyk (denulpuntenvanch VzL-fJa) 

k geheel~ 0, I 'Yk I < R. 
W anmer al deze punten verschillen, dan zijn alle polen van 

de eerste orde. 
In het bijzonder is hieraan voldaan, als 

. cos fly- cos flx 
I} Res1du voor z = 0: 

2 
, 

II) Residu voor z = fl: 

- fl cos fl 
cos flx- cos fly 

2fl2 cos fl 

(8) 
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III) Residu voor z 

ch 'YkY. cos ckx- ch 'Ykx cos cky 
-

ck 'Yk 2 ch 'Yk (- sin (2k I) ; ) 

(-I)k ch 'YkY. cos ckx ch 'Yk x cos ck y 

CkYk2 ch 'Yk 

IV) Residu voor z = i V ck 2 - (J2 = ± i 'Yk• 

cos ck y . ch 'Yk x cos ck x . ch Yk y 
--------~~{--~------~--~~--------

i 'Ykck2 ch 'Yk. z I+ z2-[J2 + (z2-[J2)2 + ... } 
3! 5! Z=±iyk 

cos cky ch Ykx-cos ckx. ch 'YkY -
2 2 I · 'Yk ck ch 'Yk.- sm ck 

ck 

(-I)k+1 cos cky. ch 'Yk x- cos ckx. ch 'YkY 

ck 'Yk2 ch. 'Yk 

Uit (2) volgt: 

0 = 2ni I Res. = 
= 2ni{-2 cos {Jy-cos {Jx 

(J2 cos fJ 
k=2+oo (-I)k chyky. cos +2 -~., 

C ~I "' 
k=-oo k Fk 

dus 

x -ch 'Ykx. cos cky}, 

'Yk 

{J 2 i (-I)k ch 'YkY. cos ckx- ch 'Ykx cos cky = cos{Jy- cos{Jx 

k=l ck rl· ch 'Yk 2 cos 

voor lfJI < n en I ffi(x)l l~(y)j < 1 
2 I ffi(y)l + l~(x)l l. 
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De gelijkheid geldt ook voor fJ = 0, daar beide zijden 
dan = 0 zijn. 

Oplossing van Dr. H. BREMEKAMPenDr. G. VAN HASSELT. 

Door onmiddellijke substitutie overtuigt men zicb, dat 
voor - 1 < x < 1, -1 < y < 1, beide leden voldoen aan 
de differentiaalvergelijking 

o2u ()2u 

()x2 + ay2 = - f.J2u. 

In de tweede plaats bewijzen we, dat op den omtrek van 
bet genoemde vierkant beide leden aan elkaar gelijk worden. 
Voor y = 1 wordt bet linkerlid cos {J cos {Jx, bet recbter

(j() (-1)k 
lid 2f.J2 cos fJ 2 

2 
cos ck x. 

k=l CkYk 

Om de gelijkheid dezer vormen voor ~ 1 < x < 1 aan te 
toonen, ontwikkelen we de even functie, die voor 0 < x < 1 
gelijk is aan cos fJ - cos {Jx 
en voor I< x < 2 aan -cos f1 +cos {3(2 x) 
in een reeks van Fourier naar cosinussen van veelvouden 

van E ~ x. De functie is in bet vak 1 < x < 2 z66 gedefi

nieerd, dat bij deze ontwikkeling aileen cosinussen van on
even veelvouden voorkomen. Wij vinden 

2{J (j() 

cos{J-cos{1x=cos{J-cos-~ = 2A~~;cos (2k-l)~, 
n k=l 

waarbij :A"= JT(cos {J -cos~ E) cos (2k I)E dE= 

0 

_ (-1)k-l n n {sin ({J+ck) sin ({J-ck)} 
- -cos{J- + = 

ck 2 4 {J + ck {1- c" 

k3t fJ2 
= (-1) -~-cos{J, 

2 Ck'J'k2 

dus 
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Hiermede is de gelijkheid der beide vormen voor y 1, 
- 1 < x 1 aangetoond. Op de zelfde wijze blijkt die voor 
X = ± 1, - 1 < y < 1. 

Daar het geheele vierkant ligt tusschen twee evenwijdige 

lijnen, wier afstand minder dan ; bedraagt volgt hieruit 

door toepassing van een stelling van Picard (Traite, d' Ana
lyse II, pag. 27), dat de beide functies in het geheele vierkant 
overeenstemmen. 

Opmerking. Uit de oplossing van Dr. S.C. van Veen volgt, 
'1t 

dat de voorwaarde I fJ I < - kan vervangen worden door 
2 

de voorwaarde, dat {J de punten van zekere aftelbare ver
zameling van reeele getallen moet vermijden. 

Vraagstuk CLXVII. 

Men vraagt de oplossing der vergelijking 
()2u ()lu illu 
()x2 + ()y2 ()zl! = 0, 

die in de ruimte binnen den bol xll + y2 + z2 1 met haar 
eerste en tweede afgeleiden doorloopend is en in de punten 
van dien bol de waarde I z I aanneemt. 

Evenzoo de oplossing, die in de punten van den bol de 
zelfde waarden aanneemt en in de ruimte buiten den bol 
met haar eerste en tweede afgeleiden doorloopend is, terwijl 

1 
in het oneindige de functie afneemt als - en haar eerste af-

1 r 
geleiden als -;s· (Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. G. VAN HASSELT 

en Dr. L. DE JoNG. 

Oplossing. 

De vergelijking wordt in bolcoordinaten 

o ( ()u) 1 o ( ou) 1 o2u 
or "

2 
(Jr + sin p cp sin ~ + sin11 p CiJ'I. = O. 
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Wij trachten aan de eischen van het vraagstuk te voldoen 
door een functie alleen van r en p en stellen 

a> 

U =Ern <Pn(p), 
0 

dan voldoet (J}n(p), als we cos p = C stellen, aan 

d { d<Pn} dl; (1 1;2) dl; n(n + I) (J}n = 0 

(I} 

en daar we een oplossing moeten hebben, die voor C 1 
niet oneindig wordt, vinden we (J}n AnPn(C}, waar Pn het 
nde polynoom van Legendre beteekent. Aan het oppervlak 
van den bol is C = z en wij vinden dus 

.., 
·1 Z I = l: AnPn(z), 

0 

waaruit 

dus 

J
+l 2 
I z! Pn(z)dz= 2n 1 An· 

-1 

1. 3. 5.. -3) 
- ---····~(2-m--+-2'--) . (4m + l) (- I }m+l, m > 0, 

2. 4. 6 ... 

en A0 t· 

(2) 

Voor I z I I, is I Pn(z) I < 1, waaruit voor de waarden 
van z, die wij noodig hebben de convergentie van (2) volgt. 

Wij vinden dus, door in (1) te substitueeren, voor de 
gevraagde oplossing 

~ ~1. 3. 5 ... (2m-3)(4m+l)( tp (z) 2 u = ~ + ~ -1)m+ 2m - r m. 
1 

2 . 4 . 6 ... (2m + 2) r 

Het is gemakkelijk te bewijzen, dat deze inderdaad aan de 
gestelde eischen voldoet. 
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Voor de oplossing in het buitengebied gaan we uit van 

ao 
u = ,E,-In+ll qin(IJ?), 

0 

waarbij we voor qin de zelfde voorwaarden vinden, als in het 
vorige. Wij vinden dus hier 

1 ~l. 3. 5 ... (2m-3)(4m+1) (z) u =- + L (-I)m+lp2m _ r-2m-1. 
2r 

1 
2 . 4 . 6 ... (2m + 2) r 

Vraagstuk CLXVIII. 

Men vraagt de oplossing der vergelijking 

o2u o2u o2u 
ox2 + ()y2 + oz2 = o, 

waarvoor in de punten van den bol x2 + y2 + z2 = I, 
ou . 

u = z en - = 1 1s. 
()r (Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. H. BREMEKAMP, 

Dr. G. VAN HASSELT en Dr. L. DE jONG. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Wij voeren poolcoordinaten in door de substitutie 
x = r sin (J cos IP• y = r sin () sin IP• z = r cos () 

en trachten aan de voorwaarden te voldoen door een 
functie, onafhankelijk van q;. 

De vergelijking gaat dan over in: 

o2u ou o2u ()u 
r2- + 2r- +- + cotg 6-

0 
= 0. (1) orz or o()2 o 

()u 
en de randvoorwaarden in: u =cos (J en-= 1, voor r = l. 

or 

Uit (1) volgt direct, dat op den bol geldt: 

()2u - + 2 - 2 cos (J = 0. ()r2 

Door (1) herhaald naar r te differentieeren, kan men de 
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hoogere afgeleiden naar r op den bol achtereenvolgens be
rekenen. Het blijkt, dat zij alle zijn van de gedaante a+ b cos (J 

waarin a en b constanten. Het is hieruit duidelijk, dat, als 
men u naar (r 1) ontwikkelt, men vinden moet: 

u tp1 (r) +cos 0 tp2 (r) 

Door invoering hiervan in (1}, komen voor de functies tp 
de vergelijkingen te voorschijn: 

,..d!q;l + 2dtpl = 0 
dr2 dr 

met de oplossingen: 

IP1 
b a+
r 

d 
en tp2 =cr+-· ,a 

De randvoorwaarden, d.w.z.: 

voor r = I: tp1 = 0 en tp2 
l, dtp1 = l en dtp2 0 

dr dr 
leveren: a = 1; b 1; c = f; d = i, waaruit: 

U= 1--+- 2r+- cosO l l( I) 
r 3 r 2 

of: 

l l ( 1 ) u = l - + -z 2 + . 3 • 
V:X2 + y2 + z= 3 v x2 + y2 + z2 

Vraagstuk CLXIX. 

Men vraagt de particuliere oplossingen der vergelijking 

o'l.u o'l.u o'l.u o'l.u 
ox2 + oy2 + oz2 + ot2 = 0' 

die homogene functies zijn van de veranderlijken x, y, z, ten 
die constant zijn, als voldaan is aan x2 + y2 + z2 = constant 
en t = constant. 

(Dr. H. Bremekamp.) 
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Opgelost door Dr. E. W. BETH, M. M. BIEDERMANN, 

Dr. H. BREMEKAMP, Dr. G. VAN HASSELT en Dr. L. DE ]oNG. 

Oplossing van Dr. H. BREMEKAMP. 

Wij transformeeren de vergelijking door in te voeren 

x = r sin 91 sin # sin "P 
y = r sin 91 sin # cos "P 
z = rsin91cos# 
t r cos 9'1· 

Dan wordt 

Llu = 1 { ~(h.)t:/t4 ou) ~(h1h3h, ou) 
h1 h2hah 4 or ~ ()r (J"P . h2 o"P 

+ ~·(h1h.jt4 ou) + ~(~h~ ou)}; 
orp Ita oii orp h, orp 

1/(ox)2 (oy)2 ("3z)2 (ot)2 
waarin h1 = ~ or + or + or + or 1 

(oy)2 (oz)2 (ot)2 
0V' + O'IJI + 0V' = r sin 91 sin # 

(oy)2 ("3z) 2 (ot )2 - +- +- =r. 
otp oqy 091 

Onze vergelijking wordt dus 

~ 3~ 1 ~ 1 ~ -+ -+ - +--:---or2 r or r2 sin 2 tp sin 2 1J 0'1p2 r 2 sin 2 'P o#2 

1 ou 1 ()2u 2 ou + cotg 1J- + - - + - cotg qy- = 0. 
r2 sin2 91 'I:Jf} r2 ()rp2 r2 "bp 

Wij zoeken nu oplossingen van de gedaante u = rn f(p). 
Door dit te substitueeren vinden we voor f 

d'f df 
n(n + 2} f + drp2 + 2 cotg rp dp = 0. 
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F . 
-. -, dan gaat dit over in 
Sill fP 

(n + 1)2 F = 0, 

waarvan de algemeene oplossing is 

A cos (n l)rp + B sin (n+I)rp. 

De gevraagde oplossingen zijn dus 

A cos (n + l)rp B sin (n + l)rp U = yn __ _..;.. __ _..;.. ______ _ 

sin rp 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

4ll 

In verband met het gegevene omtrent de homogene 
functie trachten wij aan de vergelijking te voldoen door 
een dergelijke functie van r en t van den nden graad. 

Stel dus u rnrp(: ) . 

Transformatie van de differentiaalvergelijking op pool
coordinaten Ievert voor een functie, onafhankelijk van 0 en rp: 

Substitutie van u rnrp( +) geeft, voor : x: 

rp"(l x2)- 2nx. rp' + n(n + l)rp = 0 

met de algemeene oplossing: rp = A(x + i)n+l + B(x-i)nn+l. 
Daar rp een veelterm van den nden graad moet zijn, moet men 
nemen B -A, zoodat voldoet: 

of 

rp = (x + i)n.+l_ (x - i)'"'+l 

(t + ir)n+l_ (t - ir)n+l 
rp= 

r 
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Vraagstuk CLXX. 

Te bepalen 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP en Dr. S.C. VANVEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN . 

. ~-J1-e Jo(ux) d • ~-J1 Jo(ux) +v.x u+v.x , 
Vu(1-u) Vu(1-u) 

(1) 

1 1-E 

vi 
waarbij 0 < e < 1. 

Voor de eerste integraal hebben we 

lim Jv'i Jo(~) dt = J<X> Jo(~ dt = 
,%~<X> vt vt 

0 0 

= _: J<X> d~ J+
1 

cos zt dz = 2._ J+
1 

dz J<X> cos zt dt = 
n vt V1-z2 n v1-z2 Vi 

0 -1 -1 0 
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In de tweede integraal in (1) is 

1 r 1 In I ]0 (ux)j = cos (ux sin D) df} < - df} 
:n: 0 :n: 0 

Dus 

~r~~ 
1 

,.r 
VX I • { J0(ux) v'Udu < VX 

+1-u} 1/1 __ 1_+ 1 
0 v Vx 

dus 

I 

413 

1. 

1 I 

(3) 

In de derde integraal van (I) gebruiken wij de asymp
totische uitdrukking 

J0(ux) 
1/2 cos (ux _!!....) + __!___ , l Kj <C. r ;-ux 4 (ux)3/a 

Dus 
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t-e vxJ lo(ux) du 
Vu(1-u) 

1 

.v-z 

V2fl-ecos(ux- :) 1 1-e Kdu 

= -;; uV1-u du+ x f 
1 1 

.v-x .v; 
j(u) = u neemt monotoon toe voor 0 u i en 

2-3~ 
monotoon af voor i u I, wegens f' (u) ~. Dus 

.y;JI-e Jo(ux) du 
Vu(I u) 

1 

Y = i~ I: cos (ux :)d" + 
Vx .v; vx 

1/2 1 JI-e ) DC ft-e du + V 11: -(1~~-= cos (ux-: du+--_;- -u-

~1 ____!_ 
vx 

112 vx 2{)' v2 1 2{)" #"'C 
= v-~=== + - -+ 

11: 1 x n (1-e)Ve x 2x 

v~ 

Dus 

m·vx =0. li 
. 1- f:~,-e ]0 (ux)du 

%~oe Vu(1-u) 
(4) 

1 

.v; 
Ten slotte geeft de vierde integraal in (1) op de zelfde wijze 

V2
- 1 cos ( ux- :) {)'"'C 

• ;-X Jl-=-;=:==== J d + ,.QIIIfl < 1. v . = ;; u~- u ~· ·u 

l-8 l-e 
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Dus 

v'x u ::::::;; _ + -, I -J~ Jo(ux) d l I v2 13 I I c I 
Vu(1-u) - :n; (1-e)v'e 2x 

l-8 

bij iedere willekeurige kleine waarde van e. Hieruit volgt, 
dat 

lim vxJ1 
Jo(ux) = 0. 

~<» v'u{l-u) 
( 5) 

1-8 

Uit (1), (2), (3), (4), (5) volgt 

lim fx Jo(t) dt = ~ (F!)2. 

X~<» 0 Vt(l ;) 2
:n; 

Oplossing van Dr. H. BREMEKAMP. 

Wij hebben 

f"'~=J=o=(t}=dt = Jvi Jo(t) dt 

0 Vt(1-;) 0 Vt(1 ;) f"' J o(t) dt. (1) 

vx Vt(l- ;) 
De eerste integraal herleiden we, door op ( 1- ;) -! 

bet theorema van Taylor toe te passen, tot 

0 <{}<I. (2) 

I 
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De laatste term in (2) nadert dus met onbepaald toenemende 
x tot nul. In den laatsten term van (1) stellen we 

J0{t) = l/ 2 
cos (t !n) t- 3

/ 2 q;(t), Y nt 

waarin q;(t) eindig blijft als t onbepaald toeneemt. Wij vin
den dan 

( n) cos t--

~ r - -+- dt + I"" 2 q;(t~ t . (3) 
.r tl/I - .rtV1 
VA: r X ""' X 

In de laatste integraal is I <p(t) I < M, waarin M een van 
x onafhankelijke constante is, dus de modulus van de inte
graal is kleiner dan 

M L.y;_~ 
.;,., X 

Stellen wij hierin x = z2, t = z2 - uil, dan komt er 

I .;,a-z du Mvz2 -z M . r 
2Mz = + -lg {v z (z2 _ u2)2 z2 z2 

0 

l), 

ook deze term nadert dus tot nul, als x onbepaald toeneemt. 
De integraal in den eersten term van (3) schrijven wij als 

een som van integralen, door het integratievak in stukken te 

verdeelen, die de nulpunten van cos (t :) tot eindpunten 

hebben. De termen van deze som zijn afwisselend positief 
en negatief en nemen in absolute waarde eerst af en daarna 

weer toe, daar tV l t toeneemt tot t = fx en daarna 
. X 

afneemt. Voor den eersten en den laatsten term van de sam 
hebben wij omtrent dit afnemen geen zekerheid, omdat voor 
deze beide de grootte van het integratievlak kleiner kan 
zijn dan voor de overige. In ieder geval is het gemakkelijk 
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in te zien, dat de absolute waarde der integraal stellig kleiner 
is, dan de som der absolute waarden van deze uiterste termen, 
vermeerderd met die van een of twee der termen, die er on
middellijk op volgen, of aan voorafgaan. 

Elk dezer term en is een integraal, waarvan het integratievak 
n of minder lang is. De integrand is een breuk, waarvan de 
teller in absolute waarde kleiner is dan 1. Zoo vinden wij dat 
de laatste term kleiner is dan 

f" ~-;:=1== :n; d dt = J2 -J!- = lg cotg t9'1> 
Sllltp 

X fP1 

waarbij x sin2 p1 = x n, dus 

l /---;; y2n n2 f 1 --:- cotg t IPl = 1 + -- , 
X X 

waaruit blijkt, dat deze integraal tot nul nadert als x on
bepaald toeneemt. De eerste term is absoluut kleiner dan 

fv•- dt t < -V 1t t 

.r VX 1----
y:r X 1t 

ook deze nadert dus tot nul, als x naar oo gaat. De absolute 
waarden der overige termen zijn stellig kleiner dan een van 
deze beide. Wij vinden dus ten slotte 

lim Jv'% Jo~} dt 
"-"' vt 

0 

Nu is 

Jex>Jo(:) dt. 
vt 

0 

I~ Jo(t) dt 1 Joo dt r (t . )rl~ 1 rd~J"'cos (tsinp)d = 1t yt COS Sllllf'""'f'= 1t ""'/' Vt t= 
0 0 0 0 0 

1 J:n; dtp 

v2n vsinp 
0 
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1 

Vraa~stuk CLXXI. 

1 
Voor de vierwaardige functie con-

a3 v' zL-lr+irv' z2-a3 

strueert men een Riemannsch oppervlak zoodanig, dat 

op het eerste blad v' z2. b2 en v' z2. - a3 beide zoo bepaald 
zijn, dat hun reeele stuk positief is, op het tweede blad 

het reeele stuk van v' z3 - b2 positief en dat van v' z2 - a2 

negatief is, op het derde de reeele stukken van beide negatief 

zijn, op het vierde dat van v' z2 - b2 negatief en dat van 

v' z2 - a2 positief is. De functie heeft polen op het eerste 
en derde Of op het tweede en vierde blad. 

Als a vast is en b het complexe vlak doorloopt, vraagt 
men te onderzoeken, hoe het Riemannsch oppervlak ver
andert, hoe de polen zich over dat oppervlak bewegen en 
hoe daarbij het residu in zoo'n pool verandert. (vgl. Frank
v. Mises II hoofdstuk XXIII pag. 928) 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Oplossing. 

De vertakkingslijnen vinden we door de voorwaarde, dat 

daar het reeele stuk van v' z2 - a2, of dat van v' z2 - b2 nul 
is, dus de eerste doordat z2-a2 negatief is, dus vooreerst 
het imaginaire stuk daarvan nul Als we het toegevoegd 
complexe getal van z door z aanwijzen is dus op die eerste 
vertakkingslijn z2 z2 = a2 - a2• Hierdoor wordt een or
thogonale hyperbool door a voorgesteld, die de reeele en 
imaginaire as tot asymptoten heeft. Als vertakkingslijn moeten 
we aanbrengen den boog van deze hyperbool van a naar het 
oneindig verre punt der Y -as en de boog, die daarmee sym
metrisch is t.o.v. den oorsprong. Evenzoo twee bogen op de 
overeenkomstige hyperbool door b. Langs de eerste lijnen 
haugen het eerste en tweede en het derde en vierde blad van 
het Riemannsch oppervlak samen, langs de tweede het tweede 
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en derde en bet vierde en eerste. Indien bet punt b op de 
hyperbool door a komt, bangen langs de bogen buiten de 
pun ten a en b en -a en b bet eerste en derde en bet 
tweede en vierde blad samen. 

V oor de pool s vinden we s2 = a"'a:
2

b2 en wij hebben nu te 

onderzoeken, op welke bladen van bet Riemannscb oppervlak 
de bierdoor bepaalde polen liggen. Zij komen op het eerste 
en derde blad indien de argumenten van de beide termen in 
den noemer onzer functie n verschillen, rekening boudend met 
bet voorscbrift, dat de argumenten der wortelvormen tusscben 

n n ~ 
-- en + - gekozen worden. Nu wordt s"'- b2 = - 2 lJ!! 

2 2 a + 
4 

en s2 a2 = -~b . Zij 'P bet argument van a2, 11 dat van a"'+ 2 

b2 en V' dat van a2 + b2, waarbij wij zonder aan de algemeen
beid te kort te doen kunnen aannemen, dat 'P en 11 tusscben 
0 en 2n liggen, terwijl1p tusscben p en {} ligt, dan wordt bet 

·v b4 n V' v a4 argument van --- - 11-- en dat van ---
a2+b2' 2 2 ' a2+b2' 

; + p- ~, behoudens de omstandigbeid, dat een {ofbeide) 

wellicbt met n moet verminderd worden om bet binnen de 
voorgescbreven grenzen te brengen. Het is nu gemakkelijk in 
te zien, dat dit bij bet grootste der twee steeds noodig is, is 
bet bij het kleinste niet noodig, dan liggen onze polen op het 
eerste en derde blad, anders op het tweede en vierde, het 
laatste is ook bet geval als {) = p. De overgang heeft plaats, 

als {) = ; , of als p ~ , dat is als de punten ± s op een 

van de vertakkingslijnen komen. 
Wij willen nu onderzoeken, bij welke ligging van b dit bet 

geval is. Daarbij stellen we z2 = C. a2 = IX, b2 = p, het is 

de vraag voor welke waarden van {J bet punt _rj!_ z66 komt 
IX+{J 

IX2 p2 
te liggen, dat - --{J of - -- negatief wordt. Voor het 

IX IX+{J 

.. 
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eerste hebben we het beeld van de positieve x-as te zoeken 
bij de afbeelding, die de omkeering i~ van die gegeven door 

oc2 oc2 

{J 
C, dus {J = -- oc. Wij vinden dan een halfrechte a+ l; 

van uit - oc, die met de as der reeelen een hoek maakt gelijk 
aan het dubbele van het argument van oc. De vergelijking 

{J oc oc2 
dezer lijn kan geschreven worden _ --:;:2· Terugkeerende 

+oc oc 
tot onze oorspronkelijke notatie, vinden we, dat b dan voldoet 
aan (b2 + a2)a4 = (fia a2)a«, waardoor een hyperbool wordt 
voorgesteld die wordt verkregen door de hyperbool, die wij 
als vertakkingslijn gevonden hebben, over een hoek 2p te 
draaien en daarna zoodanig te vergrooten, dat zij door de 

punten ± ia gaat. Als ...J!._ negatief wordt, voldoet {J 
a {J 

fJ2 7J2 - - -
aan -- = =--= en dus b aan (a2 + b2)b' = (a2 + b2)b4, 

oc+{J rx+{J 
welke kromme van den 6den graad eveneens door de punten 
± ia {en bovendien door den oorsprong) gaat. 

De stukken van deze kromme tusschen de punten ia en 
het oneindig verre punt der Y -as verdeelen met de stukken 
der bovengenoemde hyperbool, die in de pun ten ± ia beginnen, 
het vlak in deelen zoodanig, dat als b op het eene deel 
ligt de polen komen op het eerste en derde blad van ons 
Riemannsch oppervlak en als b op het andere deelligt op het 
tweede en vierde. 

Wij gaan nu over tot de berekening van het residu. Voor 
z=s+his 

-- ( 2sh+h2)i ( sh ) v'z2-b2= ~I+ v's2 b2 I+ s2-b2+ .... 

Het bedoelde residu is dus 

abi 
a'-b"' 

waaruit de veranderingen van het residu gemakkelijk zijn af 
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te lezen. Bij deze rekening is ondersteld b 0 en b' =1= a'. 

Voor b = 0 gaat de functie over in+. die in den oorsprong 
az 

een pool heeft met residu -;. Voor ba aa gaat de functie 
a 

I 
over in de tweewaardige functie ----;:==:::, die alleen in de 

2a2 

vertakkingspunten a oneindig wordt, voor b in de nabij
heid van ± a vallen de polen op het tweede en vierde blad 

en naderen tot de punten ~· waarbij de residuen onbe

paald toenemen. Voor b2 =- a2, valt de pool in het oneindige 

en vindt men voor het residu ~, als b nadert tot ia, neemt 

het residu onbepaald toe. 

Vraagstuk CLXXII. 

Bewijs voor 1 2 2 

2(1 X I"+ I y IY) I X+ y I'~'+ I X y ,, 

(Dr. ]. G. van der Corput.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, M. M. BIEDERMANN, 
Dr. ]. G. VAN DER CORPUT, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE joNG, A. KATER en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. E. W. BETH. 

We onderstellen I xI I y I en stellen y = xre11P, waarin 
r < l; de te bewijzen ongelijkheid gaat dan over in 

2 + 2r" s jl + rei!p I'' + I I re"'IP j'' 
(1 + rll + 2r cos rp)Yia + (I r2 2r cos rp)Yis. 

Het rechterlid is bij vaste r minimaal voor cos rp = 0, 
zoodat noodig en voldoende is het bewijs van 

I + r'Y (I + r2)Y/a, 
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Het rechterlid van deze ongelijkheid wordt geminoreerd 

door I + .!._ r2 zoodat voldoende is het bewiis van 2 ~ . 

een triviale ongelijkheid. 

yY ::;; _!_ y2 
- 2 1 

V raa~stuk CLXXIII. 

Zij K een convexe kromme met continu varieerende 
raaklijn. Indien een koorde PQ van gegeven lengte l met 
den boog PQ van K een segment van stationaire oppervlakte 
insluit, maakt PQ gelijke of supplementaire hoeken met de 
raaklijnen in P en Q aan K. 

(Dr. D. van Dantzig.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. D. VAN DANTZIG, 
Dr. W. J. Fuss, Dr. G. VAN HASSELT en Dr. L. DE }ONG. 

Oplossing van Dr. W. J. Fuss. 

We beschouwen de koorde l in een stand PQ en in een 
oneindig weinig daarvan afwijkende stand P'Q'. Zij S het 
snijpunt der beide koorden. Met verwaarloozing van oneindig 
kleinen van hoogere orde kunnen we opmerken, dat 

oppervlak /:::, SPP' = oppervlak /:::, SQQ', 
omdat het oppervlak stationair moet blijven. 

Maar aangezien PQ = P'Q' berekent men gemakkelijk, 
dat SP = SQ' en SQ = SP'. 

Dus PP'QQ' is een gelijkbenig trapezium. De hoeken PP'Q 
en Q'QP' zijn dus gelijk. In de limietstand maakt PQ dus 
gelijke hoeken met de raaklijnen in P en Q aan K. 

Vraagstuk CLXXIV. 

Men vraagt te bewijzen, dat het lichaam k der rationale 
getallen oneindige algebraische uitbreidingen K bezit, zoo 
dat ieder rationaal priemgetal p in K in eindig veel (al 
of niet verschillende) priemidealen p uiteenvalt. 

(Dr. D. van Dantzig.) 



OPGAVEN. No. 172, 173 en 174. 423 

Oplossing. 

We bewijzen eerst de hulpstelling: 
I eder algebraisch getallenlichaam f bezit eindige algebraische 

uitbreidingen ~. zoodanig dat een willekeurig eindig aantal 
gegeven priemidealen Vv ... , Vn uit f in ~ priem blijven. 

Bewijs van de hulpstelling. Zij f{x) een polynomium met 
geheele coefficienten uit f, dat naar de moduli ~1 , ••• , ~n 
irreducibel is. Dat zulke polynomia bestaan, volgt uit het feit, 
dat er voor elke ,p'l zelfs al een zuivere quadratische veelterm 
x2 - b'l bestaat, die modulo ,p1 irreducibel is. (Men neme n.l. 
voor bi slechts een getal, dat geen quadraatrest mod. t:'i is). 
Bepaalt men dan n.l. b uit de congruenties 

b = bl(th), • · ., b = bn(.Pn), 

wat mogelijk is, daar (.\'i, ,))1) = (I) is voor aile i :f= f, dan is 
x2 - b modulo l'i voor iedere i n irreducibel. 

We bewijzen nu dat ~ = f(#), waarin if een wortel is van 
/(#) = 0, aan de eischen van de hulpstelling voldoet, dus dat 
Vi in ~ priem blijft. 

Zij daartoe gegeven lfJ(#)tp(#) = O(,Pi), lJl(#) ¢ 0{.}:11), waarin 
lJl en tp polynomia met geheele coefficienten uit f zijn. Te 
bewijzen is dan, dat tp(#) = 0(.\'i) is. In den polynoomring 
f[x] (x is onbepaald) beteekent dit gegeven, dat 

(}?(X)tp(x) = O(l:Ji, f(x)) en lfJ(x) ¢ O(Vi• f(x)) 

is. Bekijkt men lfJ(x) en f(x) modulo ,pi, dan zijn dit polynomia 
met coefficienten uit een lichaam, terwijl f(x) irreducibel en 
qJ(x) geen veelvoud van f(x) is. Dan bestaan er dus polynomia 
u(x), v(x) met geheele coefficienten uit f, waarvoor u(x)lfJ(x)+ 
v(x)f(x) = l(~i) is, d.w.z. u(x)lfJ(X) = l(f'i, f(x)). 
Vermenigvuldiging met tp(x) geeft dan echter O=tp(x)(l:Ji, /(x)), 
d.w.z. tp(#) = O(.))i), waarmede de hulpstelling bewezen is. 

Het bewijs van de opgegeven stelling verloopt nu als volgt. 
Zij P1, P2, ••• de rij der priemgetallen uit k k1• Men adjun
geert nu een algebraische getal #v zoodanig, dat P1 priem 
blijft. In k2 k1 (#) zullen de priemgetallen p2, p3, ••• elk 
in een eindig aantal priemidealen uiteenvallen. Zij in het 
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bijzonder Pa = ,P2v ... , ,Pz,. . Men adjungeert nu een zoodanig 
2 

algebraisch getal fJ8, dat iu k3 k2(fJ8) zoowel P1 als ook 
,P2v ... , ,Pz,. priem blijven. Algemeen als kn k(fJ1, ••• , {}n_1 ) 

2 

reeds bepaald is, bepaalt men kn+1 kn(fJn) zoodanig, dat 
elk der priemidealen waarin Pv ... , Pn in kn uiteenvailen ook 
in kn+1 priem blijft. De ontbinding van Pn in zijn priem
idealen is dus voor alle k11 met v n dezelfde. Is tenslotte 
K = k(fJ1 , fJ2, ••• ) de vereeniging van aile kv, dan zijn ook 
daarin de priemfactoren ,pvi der Pv priemidealen, daar voor 
ab = O(Pni) met a en b uit K, a en breeds in kv liggen (v n), 
dus hetzij a = O(Vn-c}, hetzij b = O(f'n-t) is. 

Vraagstuk CLXXV. 

Zij k., het lichaam, dat uit het lichaam k van de 
rationale getallen ontstaat door adjunctie van de bn-de 
eenheidswortels (,cirkellichaam van den bn-den graad"), 
waarin de b"' een gegeven rij natuurlijke getallen met 
bn+l = O(bn) vormen, en zij K het kleinste lichaam, dat alle 
kv omvat. In K valt dan en slechts dan elk op geen der bv 
deelbare priemgetallen =f:. 0 in een eindig aantal al of niet 
verschillende priemidealen uiteen, wanneer hetzij het aan
tal verschillende priemdeelers der bv begrensd is, hetzij ieder 
priemgetal =f:. 0 op een bn deelbaar is. 

(Dr. D. van Dantzig.) 

Oplossing. 

Bewijs. Daar bet tweede alternatief triviaal is, kan dit 
buiten beschouwing blijven. 

A. De voorwaarde is noodig. Gegeven zij, dat het aantal 
priemfactoren der bv onbeperkt stijgt met toenemende bv, 
terwijl er een op geen bn deelbaar priemgetal p 0 bestaat. 
T e bewijzen is, dat het aantal ev der priemidealen -l'vl' ••• .j.1118, 

die in k, op een priemgetal p deelbaar zijn voor minstens een 
p met bv ¢ O(p) onbepaald stijgt. We bewijzen zelfs dat dit 
voor iedere p geldt, die op geen bn deelbaar is. Bovendien 
zijn dan aile Vvi (i = l, ... ev) verschillend. Nu is volgens 



OPGAVEN. N°. 174 en 175. 425 

Kummer in het cirkellichaam van den m-den graad het aantal 
(verschillende) priemidealen, waarin p voor m ~ O(p) uit
eenvalt gelijk aan het grootste getal e, waarvoor 

<p(m) 
p-e- = l(m}, q;(m) = O(e) 

is. (Vgl. b.v. Hilbert, Zahlbericht, Satz 125). Dan zal het 
gestelde bewezen zijn, wanneer bewezen is, date= 0(2"-1) is, 
waarin k het aantal verschillende oneven priemfactoren van 
m voorstelt, daar dan zeker e > 2k-t is. Zij nu m = 2kol~t ..• ~~~. 
waarin l1, .• • lk en eventueel l0 = 2 de verschillende priem
factoren van m zijn. Voor k < 1 is niets te bewijzen. Zij dus 

d t I 211, [h l"k-l gegeven a voor m = o 11 ••• k-I 

<p(m') 

x2~>-2 = 1 (m') 

is (zoodat zeker e' = 0(2k-2) is). 
Nu is q;(m) = q;(m')q;(l~~o ), dus 

q;(m) = q;(m') q;(l~) = o(q;(m')), 
2k-l 2k-2 . 2 - 2k-2 

<p(m') 

daar q;(l:t} = l}-1 (l~t-l) even is. Dus is x 2~>-l = l{m'). 

Ook is q;(m) _ O(q;(l~)), daar 

q;(m') = 0( (~- l) (h2 - I) ... (hk-l -I)) = 0(2k-1) 
<p(m) 

is. Dus is x2~:-l = l(lZk). Daar (m', l~} = l is, is dan ook 
rp(m) 

x2
11

-
1 = I(m), d.w.z. e = 0(2k-1), w.t.b.w. 

B. De voorwaarde is voldoende. Zij dus gegeven, dat b, 
voor alle b, geen andere priemfactoren dan ~ •... , lk bevat. 
(k onafhankelijk van v). We moeten bewijzen, dat e in 

1 
p -erp(b,) = 1 (b,) 

bij vaste p en variabele " begrensd is. 
Zij ln de hoogste macht van een priemgetall, die op pa1A-l 

deelbaar is en zij n > 2. 
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Dan is 

De eerste factor is niet door tn+l deelbaar. De tweede factor 
is = l(tn), dus niet door l2 deelbaar. Het product is dus door 
tn+l en door geen boogere macbt van l deelbaar. Derbalve 
bestaat bij iedere a, p en l een van e onafhankelijk getal c 

zoo, dat uit pal~'- I (lfJ), e > 2, volgt dat # f!- c is. 
Passen we dit toe op de factoren van bv = lf1 ... lj&, dan is 

1 
-cp(bv) = O(lfl-cl ... l~k-ck). 
e 

Daarbij beperken we ons tot zoo groote "• dat alle f!i ~ 2 
zijn, tenzij ze voor alle bv gelijk een blijven; in bet laatste 
geval zij ook c, 1 gekozen. Dus wegens 

rp(b,) ... ~~k-l (ll-1) ... (lk 1) 
IS 

lic1 •• • l'fl-1 (l1 -I) ... (lk-1) O(e), 

m.a.w. e is een deeler van een van " onafhankelijk getal, 
dus a fortiori begrensd. 

Opmerking. Wordt m in (1) door een veelvoud ervan 
vervangen, dan kane oak aileen in een (al of niet ecbt) veel
voud overgaan, dus zeker niet kleiner worden. Voorts bangt 
bet licbaam K (beboudens isomorpbie), en dus ook de out
binding der priemgetallen niet van de b, zelf af, maar aileen 
van de exponenten ct., waarmede de priemgetallen l op de 
bv asymptotisch deelbaar zijn. Deze zijn als volgt gedefinieerd: 
is voor alle " v0 bv = O(lk) maar bv =;!= O(lk+l) dan is ct.= k; 
is er voor iedere n een v, zoo dat bv = O(tn), dan is ct.= =. 

Hieruit volgt, dat het voldoende zou zijn, deel A, dat be
trekking beeft op het geval waarbij oneindig veel der getallen 
ct. > 0 zijn, te bewijzen voor het geval dat oneindig veel der 
getallen ct. = 1 zijn, dus voor bn = l1l2 ••• ln (alle l, verscbil
lend), en deel B, dat betrekking heeft op ct.1 > 0, ... ct.k > 0, 
en alle andere ct.= 0 te bewijzen voor oc1 = ... = ct.k = =, 
dus b.v. voor bn = (l1 •.• lk}n. De vereenvoudiging in de 
bewijzen, die dit geeft, is echter niet zeer groot. 



OPGAVEN. N°. 175 en 176. 427 

Vraa~stuk CLXXVI. 

K zij een gesloten vlakke kromme met continue raaklijn. 
1.) Is ABC een ingeschreven driehoek van K met maxi

male inhoud, dan is in ieder der hoekpunten de raaklijn van 
K evenwijdig met de tegenovergestelde zijde van ABC. 

2.) Is ABC een ingeschreven driehoek van K met maxi-
male omvang, dan is in ieder der hoekpunten de normaal 
van K bissectrix van de bijbehoorende hoek. 

K zij een gesloten vlakke kromme met continue po
sitieve kromming. 

3.) Is ABC een omgeschreven driehoek van K met 
minimale inhoud, dan wordt iedere zijde van ABC door haar 
raakpunt gehalveerd. 

4.) Is ABC een omgeschreven driehoek van K met mini
male omvang, dan raakt K iedere zijde van ABC in hetzeHde 
punt als de bijbehoorende aangeschreven cirkel van ABC. 

(Dr. H. Freudenthal.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. H. FREUDENTHAL, 
Dr. W. J. Fuss, Dr. L. DE JoNG en J. WICHERS. 

Oplossing van J. WICHERS. 

1. Heeft 1:1 ABC maximalen inhoud, dan is er op K een 
gebied om C te vinden, zoodanig dat, als C' in dat gebied ligt, 

Opp. 1:1 ABC> Opp. 1:1 ABC'. (1} 

De meetkundige plaats van de toppen der driehoeken, 
die AB als basis hebben, en die hetzelfde oppervlak hebben 
als 6 ABC, is een rechte t door C1 evenwijdig aan AB 1). 

Is het oppervlak van 1:1 ABX kleiner, dan ligt X tusschen 
len AB in. In het gebied, waarvoor de betrekking (1) geldt, 
zal dus C' steeds aan dezelfde zijde van l liggen (nl. tusschen 
len AB), alleen C ligt op l. Hieruit volgt, dat l aan K raakt. 
Daar in C slechts een raaklijn aan K mogelijk is, en door 

1) Daar we ons allen interesseeren voor de naaste omgeving van C1 
kunnen we de tweede lijn (aan de andere zijde van AB) buiten be
beschouwing laten. 
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C slechts een lijn te trekken is, die evenwijdig is aan AB, is 
hiermee het gestelde bewezen. 

2. Heeft ~ABC maximalen omvang, dan is er op Keen 
gebied om C te bepalen, zoodanig, dat, als C' in dat gebied ligt, 

Omtr. ~ ABC > Omtr. ~ ABC'. (2} 

De meetkundige plaats van de tappen der driehoeken, die AB 
als basis hebben, en die denzelfden om trek hebben als ~ ABC, 
is een ellips, waarvan A en B de brandpunten zijn, en 
AC + BC de groote as is. Is de omtrek van~ ABX kleiner, 
dan ligt X, binnen die ellips. In het gebied, waarvoor de 
betrekking (2} geldt, zal dus C' steeds binnen de ellips lig
gen, alleen C zelf ligt op de ellips. Daar K een continue 
raaklijn heeft, zullen K en de ellips elkaar dus in C raken. 
Raaklijn en normaal van een ellips deelen echter de hoeken, 
gevormd door de voerstralen naar de brandpunten, midden
door, waarmee het gestelde bewezen is. 

3. Heeft ~ ABC minimalen inhoud, dan is er om het 
raakpunt op de zijde AB een gebied van K te vinden, zoodanig, 
dat, als het raakpunt van A'B' in dat gebied blijft (A' op AC, 
B' op BC) 

Opp ~ ABC < Opp. ~ A'B'C. (3} 

De omhullende van de bases der driehoeken, die L C tot 
tophoek hebbe11, en die hetzelfde 'oppervlak hebben als 
~ ABC, is een hyperbool, die CA en CB tot asymptoten lteeft, 
en die aan AB raakt. Is het oppervlak van ~ XYC (X op 
AC, Y op BC) grooter, dan snijdt XY de hyperbool. In het 
gebied, waarvoor de betrekking (3} geldt, zal dus A'B' de 
hyperbool steeds snijden, aileen AB zelf raakt aan de hyper boo I. 
Daar K een continue positieve kromming heeft, en dus een 
buigpunt uitgesloten is, en zoowel K als de hyperbool aan 
AB raken, zal volgens het voorgaande deze raking in het
zelfde punt plaats hebben. Volgens een bekende stelling van 
de hyperbool wordt AB door het raakpunt gehalveerd, wat 
te bewijzen was. 

4. Heeft ~ABC minimalen omvang, dan is er op Keen 
gebied te vinden om het raakpunt van AB met K, zoodanig 
dat, als het raakpunt van ~'B' in dat gebied blijft (A' op 



OPGAVEN. N°. 176 en 177. 429 

AC, B' op BC), 

Omtr. D. ABC< Omtr. D. A'B'C'. (4) 
De omhullende van de bases der driehoeken, die L C tot 

tophoek hebben, en die denzelfden omtrek hebben als D. ABC, 
is de aangeschreven cirkel van !:,. ABC voor de zijde AB. 
Is de omtrek van D. XYC (X op AC, Y op BC) grooter, dan 
snijdt XY den omgeschreven cirkel. In het gebied, waarvoor 
de betrekking (4) geldt, zal dus A'B' den cirkel snijden, 
aileen AB zelf raakt aan den cirkel. Daar K een continue 
positieve kromming heeft, en zoowel K als de cirkel aan AB 
raken, zal volgens het voorgaande deze raking in hetzelfde 
punt plaats hebben. Hiermee is het gestelde bewezen. 

Vraagstuk CLXXVII. 

Een m-dimensionaal simplex T m is gedefinieerd als de 
kleinste convexe verzameling, bepaald door m + 1 punten 
(de ,hoekpunten") in de n-dimensionale euclidische ruimte 
Rn, die niet op een gemeenschappelijke {m-1)-dimensio
nale lineaire varieteit liggen. Lk zij een k-dimensionale 
(k 1) lineaire varieteit der Rn, die Tm volgens een 
simplex snijdt en f(Lk) de (k-dimensionale) inhoud van de 
doorsnede van Lk met T m· Bewijs, dat de functie f(Lk) 
slechts dan een rela tief maximum bereikt, als L~c door 
k 1 hoekpunten van Tm gaat. (Voor k 1 beteekent dat, 
dat twee punten van Tm met maximale afstand hoek-
punten moeten zijn.) (Dr. H. Freudenthal.) 

Opmerking. Dr. H. Freudenthal heeft in de oorspronkelijke 
opgave de voorwaarde, dat LkT m volgens een simplex snijdt, 
ingevoegd na een gesprek met Dr. G. van Hasselt. Hij deelt 
mede, dat hem niet bekend is, of de oorspronkelijke bewering 
juist is, maar dat voor het geval m = 3 Dr. van Hasselt 
hem een bewijs ervan heeft medegedeeld. 

Oplossing. 

Zij E een lineaire varieteit in Rn (de dimensie vanE mag 
nul, d.w.z. E mag een enkel punt zijn). Zij x een punt der 
Rn. De afstand tusschen x en E bezit de volgende eigenschap: 
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als bij afneemt, wanneer ik bet punt x = x0 in een bepaalde 
ricbting verlaat, dan neemt bij zeker toe, zoodra ik x0 in de 
tegengestelde richting verlaat. 

Zij F een lineaire varieteit in Rn en V een beperkte deel~ 
verzameling van F. Een relatief maximale afstand tusscben 
E en V kan dan in geen inwendig punt van V (rei. F) bereikt 
worden, dus alleen in randpunten van V. Kiest men voor 
V een p-dimensionaal simplex T P' dan ziet men door inductie, 
dat een relatief maximale afstand tusscben E en TP slecbts 
in een boekpunt van TP bereikt kan worden. 

De functie /(Lk) moge een relatief maximum voor Lk=Lt 
bereiken. De doorsnede van LZ en T m is een k-dimensionaal 
simplex; een zijner boekpunten zij a*; de overige boekpunten 
vormen een {k -1 )-dimensionaal simplex van de inboud or;, 

dat in een (k 1 )-dimensionale lineaire varieteit E ligt. De 
IX 

afstand tusscben E en a beete g(a); f(Lk) = kg(a). Opdat 

f (LZ) maximaal zij, moet bet ook na vastbouding der in E 
liggende boekpunten van de doorsnede maximaal zijn, dus 
moet g(a*) maximaal zijn, vergeleken met g(a), als a een 
willekeurig punt in de buurt van a van T m is. Dus moet a* 
boekpunt van T m zijn. 

Vraagstuk CLXXVIII. 

Te bewijzen, dat in een determinant van den n-den 
graad, waarin p onderling scbeeve 1) elementen ontbreken, 
bet aantal termen A',p van de ontwikkeling is voorgesteld 
door 

Ap = [Jn-p (! -l)PJ, (p n) 

waarin bet symboolgrondtal! beteekent, dat nadeontwikkeling 
tusscben de vierkante baken alsof ! een gewone letter was, 
de resp. machten van ! moeten vervangen worden volgens 
de aanwijzing [ !t] = i ! 

(]. van de Griend ] r.) 

1) Door onderling scheeve elementen ve:rstaan wij elementen, waa.rvan 
er geen twee in eenzelfde rij of in eenzelfde kolom voorkomen. 
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Opgelost door Dr. E. W. BETH, J. VAN DE GRIEND jR., 
Dr. G. VAN HAssELT, Dr. J. HoEKSTRA, Dr. L. DE JoNG, 
TH. C. L. KoK, Dr. J. G. VAN DE PUTTE en E. TRoST. 

Oplossing van Dr. J. HoEKSTRA. 

Wij beginnen met de p onderling scheve elementen in de 
hoofddiagonaal van de determinant te plaatsen en duiden 
.ze aan met a11, a22, ••• , au,, ... app· 

De vraag is nu: Hoeveel der n! termen van de ontwikkeling 
blijven er over als men alle termen weglaat, die een of meer 
der au bevatten. 

Uit de p au,'s kan men op (;) wijzen een aii kiezen; 

elke au is toegevoegd aan (n- I) ! permutaties. 
We trekken dan eerst 

(;).(n-1)! 
termen van het totaal n 1 af. Hierbij hebben we de termen, 
die 2 der aii's bevatten, dubbel geteld. We moeten dus 

( ~). (n- 2)! 

termen bijtellen, want elk tweetal is op ( ~ ) wijzen te kiezen 

en is toegevoegd aan (n- 2) ! permutaties. 
Onder de nu getelde komen de permutaties met 3 aii.'s 

( ~ ) - ( : ) = 0 maal voor. Dus aftrekken 

(~). (n-3)1 

termen. 
De termen die k a~../s bevatten zullen zo voortgaande 

onder de getelde 

maal voorkomen. 
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Dat is 0 maal als k oneven is en 2 maal als k even is. 
Men moet dus het aantal 

( ~) . (n k)! 

eenmaal aan de reeds getelde toevoegen als k even is, eenmaal 
er van aftrekken als k oneven is. 

Zo wordt dus tenslotte het aantal overblijvende termen 
van de ontwikkeling: 

Ap = n!- ( ~) . (n- 1)! + ( ~) . (n- 2)!-. . . (-1)P(:) . (n- p) I 

=i(--l)i-.(~).(n-i)! [(n--11(1-l)P] 

i=O 

Vraagstuk CLXXIX. 

Uit 4 X 4 kaarten, Boer, Vrouw, Heer en Aas van 
ieder der 4 kleuren, worden achtereenvolgens 4 kaarten 
getrokken en in volgorde van trekking neergelegd. Als men 
op de eerste plaats bij voorkeur een boer, op de tweede een 
vrouw, op de derde een heer en op de vierde een aas wenscht 
(onverschillig van welke kleur), wat is dan de kans, dat bij 
een trekking 

a) 4 voorkeursplaatsen bezet worden, 
b) 3 en niet meer dan 3 voorkeursplaatsen bezet worden, 
c) d) en e) eveneens 2, 1 en 0 voorkeursplaatsen? 

(]. van de Griend Jr.) 

Opgelost door J. VAN DE GRIEND JR., Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. J. HOEKSTRA, Dr. L. DEJONG en Dr. J. G. VAN DE PUTTE. 

Oplossing van Dr. J. G. VAN DE PUTTE. 

a} We noemen de kaarten opvolgend b1 , b2, b3, b4; Vv v2, 

Vs, v4 ; hl, hz, h8, h4 ; av a2, «s, en a4 . 

Het aantal permutaties van 16 elementen bedraagt 16! 
Het aantal permutaties, die beginnen met bv v1, ~. a1 

bedraagt 12! Ret aantal herhalingsvariaties van de cijfers 
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1, 2, 3, 4 vier aan vier bedraagt 44. De kans is dus 

44 • 121 8 
---=---

161 1365 ' 

b) In het verdere van de afleiding zullen we onder 
bvlia . . . een permutatie verstaan, waarbij b11 v1, ~ op de 
I, 2, en 3de plaats staan, maar a1 niet op de 4de plaats staat. 

Het aantal permutaties b1v1h;ak bedraagt 13! -4. 12!; 
k 1, 2, 3, 4. Het aantal herhalingsvariaties 3 aan 3 van de 
elementen 1, 2, 3, 4 bedraagt 43• Het aantal combint~ties 
3 aan 3 van de eerste 4 elementen bedraagt 4. Het aantal 
permutaties, waarin 3 en niet meer dan 3 voorkeursplaatsen 
bezet worden, is dus 4 X 43 (13!-4.12!). 

De kans is dus 

4 X 43(131 4. 12!) 24 
=-· 

16! 455 

c) Het aantal permutaties b1v;iik ... vinden door in het 
voorgaande de faculteiten met 1 te vermeerderen, dus 
14!-4.13! 

Het aantal permutaties b11J;1ika1 is weer 131 - 4 . 12! 

Het aantal permutaties b1v;likal is dus 

14!-4. 13! 4(13!- 4.12!) = 14!-8.13! 16.121 

Het totaal aantal permutaties waarbij slechts 2 voorkeurs
plaatsen bezet worden is dus 

( 42) X 42. {14!- 8. 13! 16.12!). 

Kans is dus 

( 4) 141 
X 42 

2 

8 . 13! + 16 . 121 94 
-

161 455 

d) Het aantal permutaties b1vkhz . . . bedraagt 
151-8. 14! + 16 .13! 

Het aantal permutaties b1vkli1a1 bedraagt 
141-8. 13!+16. 12! 

Het aantal permuraties b1vt/t1am bedraagt 
151-8.141 16.13!-4(14!-8.131 + 16.12!) 

28 
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De kans is 

(
4) 15!-12.14! + 48.13!-64.12! 79 
I X 4 . 16! = 195; 

e) Op dezelfde wijze vindt men nu 

16!-16.15! + 96.14! 256.13! +256.12! 30 
16! 

=-. 
91 

Opmerking. Deze antwoorden worden verkregen door in 
de fonnule van No. 180 te nemen: n = 16, p = 4, r = 4 
en I respectievelijk 4, 3, 2, I, 0. 

Vraagstuk CLXXX. 

Onder n elementen, die p aan p gevarieerd worden, 
bevinden zich r groepen van p elementen (voorkeursgroepen), 
waarvan in iedere groep ieder der p elementen met een 
bepaalde plaats in de variatie (voorkeursplaats} in verband 
gebracht wordt. Bewijs de formule 

K{ n }--(P)r1 [tn-P(! r)n-1] 
r X p 1 f nl 

(rp < n, I:::;;; p), 

waarin het eerste lid de kans voorstelt, dat in een varia tie van 
p elementen I en niet meer dan I elementen uit een of uit 
meer der voorkeursgroepen op hun voorkeursplaats zullen 
staan, terwijl de symbolen in het tweede lid de beteekenis 
hebben als uiteengezet in N°. 178. 

(]. van de Griend Jr.) 

Opgelost door J. VAN DE GRIEND, Jr., Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. J. HoEKSTRA, Dr. L. DEJoNG en Dr. J. G. VAN DE PuTTE. 

Oplossing van Dr. J. HOEKSTRA. 

We berekenen het aantal variaties p aan p van tt elementen, 
die r voorkeursgroepen van p elementen bevatten, waarin 
juist f elementen uit een of meer der voorkeursgroepen op 
hun voorkeursplaats staan. Dit aantal zal zijn 

A{,: pt= Kt.: pt· (n_:_
1
p)r {I) 



OPGAVEN. N°. I79 en 180. 435 

Er blijft dus te bewijzen: 

A - .r. -{ 
n }- (P) 1 [1"'--11(1-r)P-1]_ 

r X P 1 I (n- p) I 

(P) P-t . (P-I) (n-f-i)! 
=I ·''·,?(-I)~. i .r'. (n-p)!. (2) 

~=0 

We gaan uit van een variatie, waarin de eerste f elementen 
hun voorkeursplaats hebben nl. 

' ' . 
a1a2a3 • •• a1a1+1af+2 • •• ap. {3) 

Het accent is een aanduiding dat het element geen voor
keursplaats inneemt. 

Het aantal variaties waarin I elementen voorkeursplaats in
nemen, waarbij elementen van een groep als gelijke beschouwd 
worden, verkregen uit {3) door de aanwijzers I tot en met I 
aile plaatsen in de rij 1 tot en met p te doen innemen zonder 

inachtneming der volgorde, is gelijk aan ( ~). 

In elk van deze ( ~ ) varia ties kan men a1 op r wijzen 

kiezen, eveneens a2, aa, ... , a1. Dat geeft voor (3} rt moge-

lijkheden. Dus totaal ( ~) . rt gevallen, waarbij I elementen 

voorkeursplaatsen innemen, aile afgeleid uit (3). 
Nu moeten we nog nagaan, op hoeveel manieren de niet-

voorkeursplaatsen a' in elk der ( ~ ) . rt gevallen kunnen be

zet worden. 

Daartoe trekken we van het totaal aantal varia ties vP -
1
! 

n-
der overblijvende elementen eerst af het aantal gevallen, 
waarin een element zijn voorkeursplaats inneemt, dat is 

(P-1) P-f-l 
. r. V I . I n 1 
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Bij dit aftrekken hebben we echter die variaties, waarin 2 
elementen hun voorkeursplaats innemen, dubbel geteld. We 
moeten dus weer bijtellen 

. r . V (pI) 2 P-f- 2 

2 n-f-2 
varia ties. 

Het aantal variaties, waarin 3 elementen hun voorkeurs-

plaats innemen, komt onder de getelde nu ( ~ ) ( ~) 0 

maal voor. Dus weer aftrekken 

(
p ') 3 p-~/-3 . r . V 

3 n-f 3 
varia ties. 
Het aantal variaties, waarin 4 elementen hun voorkeursplaats 

innemen, komt onder de getelde nu ( ~.) - (:) + ( :) = 2 

maal voor. Dus weer bijtellen 

(P-1) p- t 4 
.r'.V I 4 n -4 

varia ties. 
Op deze wijze voortgaande vindt men, dat het aantal 

variaties, waarin i elementen hun voorkeursplaats innemen, 
onder de getelde 

(~)-(~) +(~)... c i J 
maal voorkomt. Dat is 0 maal als i oneven is en 2 maal als 
i even is. Men moet dus het aantal 

(P-1) P-1 i 
. • yi. v t . ., n -~ 

eenmaal aan de reeds getelde toevoegen als i even is, eenmaal 
van de reeds getelde aftrekken als i oneven is. 

Bedenken we, dat elk van deze gevallen samengaat met elk 
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der reeds afgeleide ( ~) . rf gevallen der bezette voorkeurs

plaatsen, dan vinden we het totale aantal: 

{ 
n } (P) P-1 . (P I) . P-1-i 

A r X p f I . rf ?(-1)~. i . r"'. vn-1-i' (4) 
t=O 

hetgeen met formule {2) overeenkomt. 

opmerking 1: Stelt men in formule (4) I= o, r = 1 en 

vervangt men vP ~ door P n-'£• dan heeft men de formule 
n-~ 

van nr. 178. 

Opmerking 2: Stelt men in de kansformule van deze opgave 
n = 16, p 4, r = 4, dan heeft men de oplossing van nr. 179 
door voor f = 4, 3, 2, 1, 0 te nemen. 

Opmerking 3: Stelt men in formule (2) r = 1 en vervangt 
men /, p, i respectievelijk door K, m, h, dan heeft men de 
formule van opgave nr. 116 deel XIV van dit tijdschrift. 

Vraagstuk CL:XXXI. 

Zijn A, B en C drie vaste punten van het platte vlak, 
voorgesteld door hun complexe waarden, en X een wille
keurig punt van dat vlak, terwijl fh, cp2 en cp3 de argumenten 
zijn van (X-A), ±(X-B) en (X-C) en ter 
bekorting 

x1 e1ll\ x2 = ei(jla, x8 e'(jls 

gesteld wordt, te bewijzen 

xl'xl·(C- B)1 + x8
2"-!2(A- C)t + "-!2x2

2 (B A)t + 
+ "-12 (C- B) + x.{"(A- C) + x3

2(B- A) 0, 

waarin (C- B)t enz. de toegevoegde waarde van C- B 
enz. voorstelt. (]. van de Griend Jr.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, J. VAN DE GRIEND JR., 

Dr. C. j. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HA.sSELT, Dr. L. DEjoNG, 

A. KATER, Mevr. A. G. KERKBOVEN-WYTBOFF en 
Tli. C. L. KoK. 
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Oplossing van J. VAN DE GRIEND jR. 

Daar de vergelijking aileen verschillen van complexen 
C- B enz. bevat, blijft zij bij verplaatsing van den oorsprong 
met behoud van de reeele asrichting onveranderd. Plaatsen 
wij den oorsprong in X, en stellen 

dan .is 
XA = Q1, XB = f!t, XC = ea, 

C - l!a 
~-

Xa 

(1) 

(2) 

Beschouwen we alle termen van het eerste lid der te be
wijzen vergelijking, waarin A en A, voorkomen, dan vinden 
wij door de substituties (1) en (2) 

!?t(xlxa2 xlxl• xlxt2- xlxat). 

De coefficient van (his 0. Daar hetz.elfde het geval is met 
de coefficienten van e2 en (!3, is hiermee de vergelijking be
wezen. 

Opmerking. De bewezen vergelijking geeft het verband, 
dat er bestaat tusschen de richtingen van de 3 verbindings
lijnen van een willekeurig punt X van het vlak met de 3 vaste 
punten A, B en C. 

Vraagstuk CLXX.XII. 

Van een gegeven vlak systeem van n punten A1, A2, 

... An. is A1 een vast punt; het systeem der overige 
punten A2, ••• A, voert een wenteling = x radialen om 
A1 uit. Na deze wenteling blijft A2 bij de geheele verdere 
beweging een vast punt en voert het systeem der overige 
punten A3 , ••• A,., een wenteling = x radialen in dezelfde 
richting om A2 uit. Na deze wenteling blijft A3 een vast punt 
enz. Wordt gevraagd de totale verplaatsing van het punt 
Am+p van af den aanvangsstand tot den stand na de wenteling 
om Am uit te drukken in x en de aanvangsstanden der pun ten 
A1, ... An. (]. van de Griend Jr.) 
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Opgelost door Dr. E. W. BETH, J. VAN DE GRIEND JR., 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG en TH. C. L. KoK. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Wij denken de punten gelegen in het vlak der complexe 
getallen en noemen het getal, dat Ak tot beeldpunt heeft, 
66k Ak. Wij stellen eiz w en nemen aan, dat voor wente
lingen tegen de klokrichting x positief is. Door de eerste wen
teling gaan A1+11 (p= l, ... n--1) over in: A1+w(A1+.P-A1) 

(I w)A1 + wA1+.P. Door de tweede wenteling gaan de 
oorspronkelijke punten A2+11 (p = 1, ... n 2) overin: 

(1-w)A1 + wA2 + w[{(l-w)A1 + coA2+p}- {(1-(t))A1+mA2}] = 
= (1 co)(A1 + wA2) + w2A2+p• 

Zoo doorgaande vindt men, dat door de m-de wenteling de 
oorspronkelijke punten Am+P (p I, ... n- m) overgaan in: 

(l-w)(A1 + w~ + ... +com-lAm)+ comAm+P• 

De gevraagde verplaatsing is Am+p minder dan het laatst
gevonden getal. Zij bedraagt dus: 

(w-l)[(Am+p-A1) + w{Am+P-A2) + ... +wm-l(Am+P-Am)]. 

Vraagstuk CLXXXIII. 

Te bewijzen, dat de vergelijking 

v1F(nl(X) v2Giml(X) 0, (n m) 

waarin F<ni(X) en Glml(X) twee geheele functies van de 
complexe veranderlijke X (als beeldpunt in het platte vlak) 
met complexe coefficienten, resp. van den n-den en m-den 
graad, en v1 en v2 reeel veranderlijk zijn, een vlakke kromme 
voorstelt van den graad m + n, die m maal het paar cirkel~ 
punten bevat. (]. van de Griend Jr.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, J. VAN DE GRIEND JR., 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG en TH. C. L. KoK. 
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Oplossing van Dr. L. DE ]ONG. 

Zij F~n} de toegevoegd complexe waarde van F<nl. Daar 
v1 en v2 reeel zijn, geldt dan voor de reeele en imaginaire 
stukken: 

v1 (F<n> + Flnl) + v2 (G<m> + Giml) = 0 

vl(F<n>- F1nl) v~~(G<m>- G}ml) = 0. 

De kromme heeft dus tot vergelijking: 

G<m>-Gjm} 
=0, 

d.i. - F}n) . G<ml = 0. 

Zijn nu de coefficienten van Xn en xm in F<n> en Glml 

resp. a<n> en b<ml dan komen in deze vergelijking x en y tot 
de hoogste macht voor in: 

a<n) . bAm) xn x:n- a;n> . b(m) X? . xm = 

= (X X,)m{a<nlbjml xn-m _ aJn> . b<m> • xr-m}. 
Daar XX, x2 + y2 , is dit in het algemeen van den graad 

2m + n- m n + m en bevat den factor (x2 + y2) m 

d.w.z. de kromme bevat m maal de cirkelpunten. Een uit
zondering treedt op, wanneer n m en tevens abt = a1b 
is; dan is de graad lager en bevat de kromme de cirkelpunten 
ook minder dan m maal. De argumenten van a en b ver
schillen dan een geheel aantal malen n. 

Vraagstuk CLXXXIV. 

Wanneer a: > - I is, en de positieve nulpunten van 
J(X.(x), gerangschikt naar opklimmende waarden zijn: ftl(rx:), 
,u2 (oc) ... terwijl A.i, n de grootheid uit vraagstuk I22 (dee! 
XVI} voorstelt, bewijs dan, dat: 

p:(oc) = (4n + 2oc + 2) A,, 11 8 ~.n, 

waarbij 0 < 8 < I is. (Th. C. L. Kok.) 

Opgelost door TH. C. L. KoK en Dr. S. C. VAN VEEN. 
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Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Voor oc > I zijn de nulpunten At,n (i I, 2, 3, .•• n) 
van het polynoom van Laguerre 

~(- l)v xn-v(n + oc) n! 
L 'P (n- v)! 
11=0 

Ln(X, oc) (1) 

reeel, positief, enkelvoudig, en ze worden gescheiden door de 
(n- I) nulpunten van Ln_1(x, oc). (P6lya und Szego, Auf
gaben und Lehrsatze, Bd. II, S. 34). Zij voldoen verder aan 
de differentiaalvergelijking: 

xL:(x, oc) + (oc 1- x)L~{.x, oc) + nLn(x, oc) 0. (2) 

Zonder moeite vindt men hiernit voor 

Zn = xa+le- 2 Ln(x2, oc) 

de differentiaalvergelijking: 

~~; + { (4n 2oc + 2)- (x2 + oc
2

x2 l) }zn 
Wij bewijzen nu: 

(3) 

0. (4) 

d2 
Hulpstelling I: Voor oc >- 1 is: dx

2
[log Ln(x2, oc)] < 0. 

Bewijs. Volgens {1) is: 

Ln(x2
, oc} = l)"'n!(n: oc) i~l (I ~). 

At,'lt 
Dus: 

d2log L_(x2, oc) Ln (A. + x2) 
·• 2 t,n < 0 t b 

dx2 - (A. - x2)2 ' w ... w. 
i=O i,n 

Hulpstelling II: Stellen wij de de n nulpunten ~.n van 
Ln(x, oc) gerangschikt als volgt: 

A1,w. < ~.n < · • · < Ai,n < At+I,n · • · < An,n 
dan is het grootste nulpunt 

An,n < 4n + 2oc + I (5) 

(zie J. Korous. Rozpravy C. A. 2 (1929} p. 37). 
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x}-
z=r 

Wegens hulpstelling I is: 

d2 log Ln(x2
, oc) ( 

dx2 < 0, dus r 
oc + !)2 
-r- -4n<O, 

waaruit volgt: 

r 2 < 2n oc t + V(2n oc + !)2 - (oc !)2• (6) 

De nulpunten van Ln(x, oc) vallen samen met de quadraten 
van de nulpunten van zn. z- 0 als x- "'· Hieruit volgt: 
Alle nulpunten van Ln (x, oc) zijn kleiner dan het grootste nul

dz 
punt van 2. 

dx 

Dus wegens (6) is: 

~.~ ~ ~.n < 2n+ oc+! + V(2n +oc+! )2 -(oc+i)2 < 
< 4n 2oc + I w.t.b.w. 5) 
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Bewijs van de hoofdstelling: 
Wij hebben in W.O. XVI, p. 310 bewezen, dat: 

"' 
Vn = Ln(x, ot)e- 2 

voldoet aan: 

( 
1 ot X) xv;;+ (ot + 1)v;. + n + - + --- Vn = 0, 
2 2 4 

of, door te stellen: 

u = (n + ~ + : )x, 

443 

~v;; + (ot + 1)v;. + (1- u 
2
)vn = 0. (7) 

(2n + 1 + ot} 

Stellen wij de nulpunten van vn(u): 

( 
1 ot) W· = n - -A,. t,n + 2 + 2 t,n (i = 1, 2, 3 .... n) (8) 

en ten slotte als nieuwe onafhankelijk veranderlijke: 

z = u( 1 - (2n :~·n + ot)2) (9) 

dan gaat (7) over in: 

l (2n + 1 + ot}
2

( wi,n- (2n :~"+ ot) 2 -z) I 
zv;;+ (ot+ 1)v;.+ 1 + { } Vn=O. 

(2n + 1 + a) 2 -wi,n 2 J 

De nulpunten van vn(z) zijn dan 

z - w (1 wi,n ) 
k,n - k,n - (2n + 1 + ot)2 (k = 1, 2, 3, ... n). (11) 

Wegens (5) eri (8) is: 

2n+ot+1 
wi,n < 

2 
. (4n + 2ot + 1) < (2n + ot + 1)2• (12) 

Dus wegens (9) is z > 0 voor u > p en x > 0. Dus 
a: 

zkn < z1,n voor k < l. Verder voldoet z- 2)oc(2y'z) aan de 

(10) 
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differentiaalvergelijking: 

zv" {oc + I )v' + v = 0. {13) 

Uit (10) en (12) volgt: 

z(v"vn- v~v) (oc l)(v'vn v~v) = 

(2n+1+a)2(win- wln - z) 
' (2n+I+oc)2 vvn. (14) 

{(2n + l + oc) 2 -wi,n}2 

Wanneer p.;,(oc) het i-de nulpunt van la(x) voorstelt, dan 

heeft v het bijbehoorende nulpunt zi = Pi(oc} 
4 

Uit (14) volgt: 

fzk 2n+I+cx)2(wi - wln -z) 
IX ,n (2n+I+a)2 d 

z v v z 
:: {(2n +I oc)2-w-t,n? · n 
k-1 ' 

Nemen wij nu eerst aan, dat 

w~ 
$,n = zi n wegens (II). 
1 + a)2 ' 

(16) 

Dan is het teeken van het eerste lid van (16) = sgn.v.vn (17) 
als vn in het interval (zk-v zk) tenminste geen nulpunt zm,n 
bezit. Zie (18). Dan zullen wij eerst bewijzen, dat in het 
interval {zk-l• zk) voor k < i steeds tenminste een nulpunt. 
Zm, n is gelegen. 

Nemen wij n.l. aan, dat vn geen nulpunt in dat interval 
bezit. Het teeken van het rechterlid van (15) is dan sgn vvn, 
omdat (sgn. v')a sgn v, en (sgn. v'}a = sgn v voor 

k k-1 

zk-1 < z < zk. Dit is in tegenspraak met (17), dus: 
In het interval (zk_1, zk) ligt tenminste 1 nulpunt Zm,n voor 

k i (18) 
Ten tweede bewijzen wij analoog, dat in het interval 

{0, Z1) tenminste een nulpunt Zm,n is gelegen. 
Neem weer aan, dat in dit interval geen nulpunt zm,n 

is gelegen. 
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In 

Jz
1 (2n+I+tX)11(wi,~ -(2n:~~rx)2 -z) 
zrx. v . v dz (zrx+lv'v ) 

o {{2n + I + rx)2 wi, n}2 n n z1 

is sgn (linkerlid) sgn. vvn, terwijl sgn (rechterlid) = -sgn.vv-n• 
dus wederom tegenspraak. 

Er ligt dus tenminste 1 nulpunt zm,n in het interval (0, z1). (19) 
Uit (18) en (19) tezamen volgt: 
In de veronderstelling, dat (16) waar is, liggen in het interval 

(0, zi) ten minste i nulpunten zm, n· 

Dit is echter onjuist, want in dat intervalliggen ten hoogste 
de eerste (i -l)nulpunten zm, n• omdat 

Zm,n < zi zi,n = wi,n(1- (2n :\n~ oc)2). 

Dus veronderstelling (16) is onjuist, en er geldt dus: 

J-4(a) ( win) zi = > zi n = w., n 1- ~····· ' (wegens (11)) 
4 ' ' (2n+1+rx)2 

2n+oc+l ( A.i n ) ( - A. l ' (wegens 8}). 
- 2 i, n 2(2n+ 1 +oc) 

Dus: 

p~{oc) > (4n + 2rx 2)~. n- A.ln (20) 

In vraagstuk 124, deel XVI heb ik bewezen, dat 

Pi(rx) < (4n + 2oc + 2).2.i,n (21) 

(20) en (21) tesamen leveren het gevraagde resultaat: 

pf(oc) = (4n + 2rx + 2)A.,:,n- BJ.i,n• 0 < 8 < I. 
w.t.b.w. 

Oplossing van TH. C. L. KoK. 

Vraagstuk 124 geeft: Pi(oc) < (4n + 2oc + 2)-At, n zoodat 
nog slechts bewezen hoeft te worden: 

Pi(rx) > (4n + 2rx + 2)~.n -A!,w 
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Hiertoe stellen wij in de differentiaalvergelijking: 

X 
dy 

rt+ l)dx + ny = 0, 

~ _ oc+l v 
waaraan Ln(x,a) voldoet, y = ue 2x 2 en x = 

2 
it 

4n+ 1X+2- i, n 

(hierbij wordt voor i een vaste waarde genomen) en krijgen 
zoo de differentiaalvergelijking: 

d2u (l-rt2 

dv2 + ~ 
2n+oc+1 1 ) 

2(4n+2oc+2--~,n)v- 4(4n+2oc+2--lt,n)2 u = O, 

waaraan dus 

fn(x,rt)=e-2(4n+2oc:2-ls,.,)( v~ )oc;ILn( v ,rt) 
4n+2rt+2-lt,n) 4n+2oc+2-iti,n 

voldoet. De van nul verschillende nulpunten van fn(x, rt) 
zijn (4n 2rt: 2-A.i,n)A.3,n i = 1, 2 ... n en i vast. 

Stellen wij voorts in de differentiaalvergelijking van Bessel: 

y" + _2_y' + (l - n2)y = 0 
x x2 

x = vv en y :v' dan krijgen wij: 

d2u (l- rr.2 I) --+ --+~ u 
dv2 4v2 4v 

0, 

waaraan g(v, IX} vvJa(vv) voldoet. De op 0 volgende 
nulpunten van g(v, oc) zijn gelijk aan JLT(rt), i = 1, 2 ... 

1
. fn(v, rr.) . 

Nu is lim fn(v, rr.) = lim gn(v, rr.) 0 en 1m ts 
v=O v=O v=O gn(v, oc) 

eindig en 0. Voorts is: 

2n rt+1 1 
--------~--~~ 

2(4n+ 2cx;+ 2-.A.i,n)v 4{4n 

2_ Ai,n(4n+2oc+2-A.i,n)-v > l-rt2 + ..:_, 
4v + 4(4n+2oc+2-Ai,n)2v 4v2 4v 

als 0 < v < A.i, n(4n + 2oc + 2 li, n) is. 



OPGAVEN. N6• 184 en 185. 447 

Ligt dus bet 1'de op 0 volgende nulpunt van fn(v, «) in bet 
interval 0 < v (4n + 21X + 2-At,n )At•n• dan ligt dit nul
punt voor bet ide nulpunt van g(v, «). Nu is het ide nulpunt 
van fn(v, IX} gelijk aan (4n + 2« + 2- Ai, n)Ai, n dus: 

pi{«) > (4n + 2« + 2-At, n)At, n = (4n + 2«+ 2)A.i, ~ -.11, n• 

waarmede het gestelde bewezen is. 

Vraagstuk CLXXXV. 

In een plat vlak zijn gegeven een niet ontaarde kegel
snede k, waarop een vast punt P, en een niet door P . 
gaande rechte l. Twee projectieve transformaties U en V 
voeren be ide k in zichzelf over. Aan elk tweetal punten 
A en B van k, die noch door U noch door V in een der snij
punten van l met k overgevoerd worden, voe~ men een 
derdepuntCtoealsvolgt: Zij A het door U aan A, B het doorV 
aan B toegevoegde punt en Shet snijpunt vandeverbindingslijn 
A B (of raaklijn in A aan k, als A =B) met l. C is dan het 
tweede snijpunt van k met de lijn door P en S. Gevraagd 
wordt U en V zoo te bepalen, dat de verzameling der be
schouwde punten A en B een groep wordt t.o.v. de aange-
geven bewerking. (Th. C. L. Kok.) 

Oplossing . 

. Wij nemen eerst aan, dat onze verzameling werkelijk 
een groep is en schrijven het aan A en B toegevoegde punt 
als C _ (A, B). Is nu E het eenheidspunt, dan is: (A, E) =A. 

De verbindingslijnen van A, E en A, P moeten elkaar op l 
snijden. Zij nu A een niet op l gelegen dubbelpunt van de 

= 
transformatie U, dus A A, dan moet blijkbaar E in P 

vallen. Is nu B een willekeurig punt van k, dan valt BE langs 
PB, waaruit volgt B =B. U wordt in dit geval dus de iden
tieke transformatie en wij vinden als noodzakelijke voor
waarde: u is of de identieke transformatie, of de beide dubbel
punten van U vallen in de snijpunten van l met k. 

Daar verder ook (E, A) A is, vinden wij op gelijke 
wijze, dat de gecursiveerde voorwaarde ook voor de trans-

--- ------ ------
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formatie V geldt. Wij zullen nu bewijzen, dat deze voorwaarde 
niet aileen noodzakelijk, doch ook voldoende is. Daartoe 
onderscheiden wij twee gevallen: 

a) l snijdt k in 2 verschillende punten Q en R. 
b) l raakt k in R. 
a) Wij kunnen de vergelijking van k steeds in parameter

vorm schrijven en wel zoo, dat b.v. de punten P, Q en R 
resp. de parameters 0, I en oo krijgen. De transformaties 
U en V kunnen voorgesteld worden door de substituties: 

txlt fh = ~t + /32 
t= ent= . 

'Ylt + ~1 'Y2t ~2 
(I) 

Beide transformaties hebben oo en I tot dubbelpunten. 

Deze dubbelpunten worden gevonden door t = t resp. t t 
te stellen. De komende vierkantsvergelijkingen moeten dan 
oo en 1 tot wortels hebben. Hieruit volgt, dat U en V voor 
te stellen zijn door: 

t =txt+ I- tx en t = {Jt + 1-fl. (II) 

Zijn nu u en v de bij 2 punten L en M behoorende para
meters, dan zullen de lijnen door het snijpunt van LM met l 
op k een involutie i 2 van den tweeden graad insnijden, waartoe 
de puntenparen Q, R en L, M behooren. i 2 krijgt dus de 
vergelijking: 

l{t2 - (u + v)t uv} + p,(t I) 0. (III) 

Het puntenpaar, waartoe P behoort, wordt opgeleverd door 
de vergelijking: 

t2 - (u + v)t + uvt = 0, (IV) 

die men krijgt door in III p, = uv.l. te stellen. Het van P 
verschillende punt van dit puntenpaar heeft tot parameter: 

t u + v-uv. (V) 

De parameter van het bij A(a) en B(b) behoorende punt 
(A, B)= C(c) wordt gevonden met behulp van de vergelij
kingen II en V nl.: 

= a txa I- ex.; b = {Jb + I {J; c =a+ b-a b 
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dus: 
c 1 rxfj(ab- a b 1). (VI) 

Wij bewijzen nu eerst de associatieve wet nl.: 
{(A, B), C} ={A, (B, C)}. 

Hebben A, B en C de parameters a, b en c dan leert een 
eenvoudige berekening, dat {(A, B), C} de parameter: 

d 1 + rx2[32(a -1)(b -1)(c -1) (VII) 

heeft. Daar voorts uit VI volgt: (A, B) = (B, A) (commu
tatieve wet), is: {A, (B, C)}= {(B, C), A} {(C, B), A}. De 
parameter van {A, {B, C)} wordt dus gevonden door in VII 
a en c te verwisselen. Hierdoor blijft d onveranderd dus: 

{(A, B), C} = {A, (B, C)}, 

waarmede de associatieve wet is bewezen. 
Ret bestaan van eenheidselement en invers element is 

gemakkelijk meetkundig aan te toonen. Wij doen het bier 
echter aan de hand der gevonden formules. Is E(e) het (nog 
aan te geven) eenheidspunt, dan moet (A, E) = (E, A) =A 
zijn. Formule VI geeft dan: a= 1-<t.{3(a- I)(e -1), 

I 
waaraan voldaan wordt door: e l - - en door geen «P 
ander getal. Riermede is het bestaan en de eenduidigheid van 
E aangetoond. (Zijn U en V identieke transformaties, dan is 
<t. (J = 1, e = 0, zoodat E in P komt). Ret inverse element 
A'(a') van A(a) wordt opgeleverd door de vergelijking 

1 
1-rxfj(a-l)(a' -1) = 0, waaruitvolgt: a'= 1 + ( . 

<t.{3 a-1) 
Daar rx en {3 noch 0, noch oo mogen zijn, valt, als A en B 
van Q en R verschillen, geen der elementen (A, B), E en A' 
in Q of R. De verzameling der van Q en R verschillende punten 
vormt dus inderdaad t.o.v. de aangegeven toevoeging 
(A, B} = C een groep. 

Ret bewijs in geval b} loopt parallel met het gegeven bewijs 
voor a). Zoowel U als V hebben in R twee samenvallende 
dubbelpunten. Geven wij weer Pen R de parameters 0 en oo, 
dan gaan de vergelijkingen II over in: 

- -
t = t + <t. en t = t + {J. (II'} 

29 
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Voor III krijgt men: 

A.{tll (u + v)t + uv} + p = 0 (III') 
en voor V: 

VI gaat over in: 

en VII in: 

t = u + v, 

d = a + b + c + 2a. 2{J. 

(V') 

(VI') 

(VII') 

Weer geeft verwisseling van a en c in VII' geen verandering 
voor d, waaruit zooals bij a} de associatieve wet is af te leiden. 
Verder volgt uit VI' voor de parameter evan E: e =-a.- fJ 
en voor de parameter a' van het inverse element A' van A{a): 

a' = -a- a.- {J = -a + e. 

Zijn U en V identieke transformaties, dan valt ook hier 
het eenheidspunt weer in P. 

Vraagstuk CLXXXVI. 

Bewijs, dat de beide sompunten 1) van een driehoek 
met de drie hoekpunten, het hoogtepunt en het zwaartepunt 
van dien driehoek op eenzelfde kegelsnede liggen. 

(Th. C. L. Kok.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DEjONG, A. KATER en TH. C. L. KoK. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Beschrijft men op de zijden van een driehoek buitenwaarts 
gelijkzijdige driehoeken en verbindt men de toppen van die 
driehoeken met de overliggende hoekpunten van den oor
spronkelijken driehoek, dan snijden de drie verbindingslijnen 
elkaar in een van de twee sompunten (het zoogenaamde punt 
van Torricelli). Voert men de constructiebinnenwaarts uit, 
dan verkrijgt men het andere sompunt. Zijn a.1, rl.s• oc3 de hoeken 

l) Zie Vraagstuk 2. Dee] XVI. 
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van den driehoek, dan volgt uit het voorgaande, dat de 
trimetrische coordinaten van de sompunten zich verhouden 
als de getallen cosec(OC£ ± 60°) (i I, 2, 3), waarbij de drie
hoek zelf als coordinatendriehoek is genomen. De trime
trische coordinaten van het hoogtepunt zijn, op een constanten 
factor na: sec IX.£ (i = 1, 2, 3). De trimetrische coordinaten 
van het zwaartepunt zijn, op een constanten factor na: 
cosec IX.£ (i = 1, 2, 3). De algemeene vergelijking der kegel
sneden gaande door de drie hoekpunten van den beschouwden 
driehoek is a1x1Xa + a2XaX1 + aax1x2 = 0. Het gestelde zal 
dus bewezen zijn, als aangetoond is, dat de twee deter
minanten 

sin (ct.1 ± 60°), sin (a:a ± 60°), sin (rxa 60°) 
cos Ott, cos «2, cos Ots 
sin cx1 , sin aa, sin rxa 

nul zijn. En dit laatste is evident. - N.B. De kegelsnede 
is een orthogonale hyperbool. 

I' 

Oplossing van Dr. E. W. BETH. 

Voldoende is klaarblijkelijk, te bewijzen, dat de beelden 
van hoogtepunt, zwaartepunt en sompunten bij isogonale 
transformatie t.o.v. de zijden van den driehoek collineair zijn. 

Nu is het beeld van het hoogtepunt het middelpunt van 
den omgeschreven cirkel, dat van het zwaartepunt het punt 
van Lemoine; de sompunten komen terecht in de Apollonische 
punten van den driehoek (zie blz. 16 van dit deel). 

Volgens een bekende eigenschap zijn de genoemde punten 
inderdaad collineair. 

Vraagstuk CLX:XXVII. 

n 
b) lim n! I 

n=oo k=lk.(n a)! 
voor de tusschen 0 en 2n liggende waarden van rp, waarvoor 
deze limieten bestaan. (Th. C. L. Kok.) 
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Oplossing. 
Stelt men: 

(n)zk+a 
n zk+a n k 

fn{z,a)=niE-··~·· = 1: ------
Je,.,zk. (n-k) l(k+a)! k=I k(k + 1) ... (k +a) 

dan is: 

d'fn(Z, a) __ +_(z, a 
1,. t) (t S: a) 

en: 

n ' = 1: zk-l da+lt (z a) n (n) 
dza+l k=l k 

1 1 n (n) -+-1: zk= 
Z Z k=O k 

1 
-{(1 + z)n 
z 

Hieruit volg~: 

n (1 + z)k+a 
fn.(z, a) = 1: va, n(z) = fl>n(z, a)+ va, n (z), 

k= Ik(k+1) ... (k+a) 

waarin Va,n(z} een veelterm van den graad a in z is. Omdezen 
veelterm te bepalen schrijven wij: 

a~ 
V (z) 1: a-t zt. 

a, n t=O II 
Nu is: 

dil (z a) n (1 z)kw.-t a-t pn . 
In ' = E + E a-~-tz'i fn{z, a-t). 

k=Ik(k+l) ... (k+a-t) i=O i! 

In verband met fn(O, a t) = 0 volgt hieruit: {a t door 
l vervangen) 

n . I 
Pf=-E . 

k=lk(k+ 1) ... (k + l) 
Voor l >I is 

limPr 
n-l>-<x> 

en voor l = 0: 

lim (log n-:-P0) 
n~oo 

Lim(logn 
n-l>-oo 

l 

1 

1 1 ---
2 3 ~)=-C. 
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Wij hebben dus: 

lim { ~ log n + Va,·n(z)} = 
-oo a. 

Za a-1 p 
C z: a-l t I+ -,z. 

a. t=o t. 
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oo (I + z)k+a 
Daar de reeks q>(z, a) = I k(k ) {k ) conver-

k=I + 1 . . . +a 
geert voor II + z I 1 (a> 0 ondersteld; voor a= 0 alleen 
z = 0 uitzonderen} en divergeert voor II+ z I > I, bestaat 

lim {za log n + ln,(z, a)} aileen voor II+ z l s 1 en wij 
-oo a! 
hebben dan; 

lim { ~ log n + fn(z, a)}= lim {z: log n + 'Pn(z, a)+ va,n(z}} = 
n-oo a. "-"" a. 

q>(z, a) 
za a-lp 

C- + z: a-17J. 
a! t-o t! 

Stellen wij 1p(z, a) 

JI + z I ::;: ~ < 1: 

a-1 p 
q>(z, a) + I a-tz' dan is voor 

t=O t I . 

d1p(z, a) ( 
dz = 'P z, a 

1¥-l p 
1) + Z: a-t zt-1 = 1p(z, a 1 ). 

,_I(t I)! 

Wegens bet gelijkmatig convergeeren van de reeks voor 
q>(z, a-1) is deze differentiatie geoorloofd. Verder is: 

"' 1 
1p{O, a) = I ·-------a) + Pa = 0. 

k=l k(k + l) ... (k 

Stelt men nu, voor a > 0: 

x(z, a) = 

waarin 

za 
- log {- z) + Paza, 
a! 

1(1 I 1) --+-+ ... -. a! 1 2 a 

dan is z(O, a) = 0 en voor a> I: 

-za ( I) x'(z, a)= (a- 1)
1

Iog (-z) + apa- ~I za-1 = x(z, a 1). 
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Verder is 

x' (z, I) · 
oo {I + z)k 

log (-z) = 1: . . w'(z, 1} 
k=l k 

dus 

w(z, I) x(z, 1)+1J'(O, I}- x(O,l) x(z, l)+O o = x(z, I). 

Hieruit weer: 

1p'.(z, 2) --:- w(z, I) x(z, I) = x'(z, 2) 
en 

1p(z, 2) = x(z, 2) + x(O, 2) - z(O, 2) = x(z, 2) 

Zoo voortgaande vindt men: 1p(z, a) = x(z, a} dus voor 
I I + z I < I geldt: 

r J . . lzal za za . hm I ogn + /11 (z, a) = ...:.._c....:.:..--Iog (-z) + Paza. 
~"' a. J a! a! 

Daar voor a> 0 de reeks lfJ(Z, a) gelijkmatig convergeert 
voor II+ z I I, geldt bovenstaande limietovergang ook 
voor I I + z I I. V oor a == 0 blijft de limietovergang bij 
[I z I I eveneens gelden, met uitzondering van z = 0. 
Dit kan b.v. afgeleid worden uit de reeks, waarin za log(-z) 
naar opklimmende machten van I + z ontwikkeld kan 
worden. 

za 
Is z 0, dan geeft deeling door 1 : 

a. 

lim {log n + a In! E ~-k--···--} 
n +oo k=l k(n- k) l(k a)! 

=-C-log 
I 

z) +I +t + ... -
a 

voor II + z I I, z =1= 0. Noemt men het reeele en ima
ginaire deel van de uitdrukking tusschen accoladen An en 
Bn, dan zullen voor II + z I I, z 0 ook lim A 11 en lim Bn 

ll-+00 n-+«> 

bestaan. Of voor I I + z I > I deze limieten bestaan, hangt 
blijkens het voorgaande af van het convergeeren of divergeeren 
van de reeksen: 

"" uk 
1:------~------

k=l k(k + I) ... {k + a) 

oo vk 
en 1: . , 

k_1 k{k + 1) ••. (k +a) 
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waarin uk en vk reeel en imaginair deel van z-t~(l + z)k+« 

zijn. Stelt men z-t~ = pef1J en 1 + z = bei'P (dus b > 1), dan is 
uk = pbk+« cos { (k+a)p+O} en vk = pbk+a sin { (k+a)p+O}. 
lim uk bestaat voor geen enkele waarde van pen 0, zoodat 
k=oo 
de eerste reeks divergent is voor I I + z ] > 1 (en dus lim An 

n=oo 
niet bestaat} lim vk bestaat aileen, als 0 = 0 of n en p = 0 of n. 

k=<¥> 

oo sin kp 
Bn wordt dan: I = 0. 

k=l k(n-k)!(k +a)! 

Stelt men nu z 
· 2n 

p voldoen aan: 

e"fl>, dan moet, wil 11 + z I ~ 1 zijn, 

4n d . 
m < en an lS: 
T- 3 3 

1. {l 1 1 .;! cos kp + i sin kp } tm ogn + a.n . ._ = 
n--+oo k=l k. (n-k)l(k +a)! 

C log (- eicp) + 1 
1 

2 

1 ... -. 
a 

Splitsing van de uitdrukking tusschen haken naar reeel 
en imaginair gedeelte leert ons, in verband met het boven-

staande, dat de limiet van a) aileen bestaat voor 
2
: < p 

4
; 

en die van b) aileen voor 
2
; < p ~en voor 97 0. Daar 

log (- eifl>) = i(91- n) (met log w is hier steeds de hoofd
waarde van log w bedoeld) krijgen wij: 

lim {logn + a!n! i: cos krp } 1 + !._ ... ~-C, 
....... ,., k=tk(n-k)!(k+a)! 2 · a 

2n 
voor < m 3 -T 

n 
lim nl I 

....... , k=tk(n 

en 

4n 

3 
en 

sin k97 n - rp 2n 
k) !(k +a)! = --;[' voor 3 

= 0, voor tp = 0. 

4n 
m :s;; -
T- 8' 
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Vraagstuk CLXXXVIII. 

Als de vergelijking x3 ax + b 0 in het lichaam der 
rationale getallen onontbindbaar is en 4a3 - 271J2 d2, a, 
b en d rationaal, dan bezit bet stelsel vergelijkingen 

ak2 + 2km + 12 = - 3 
bk2 2akl - 21m = 0 

2bkl + m2 = 4a 

een oplossing met rationale k, l en m. 
(Dr. ]. G. van de Putte.) 

Opgelost door Dr. L. DEJoNG en Dr.]. G. VAN DE PUTTE. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Stel ak2 a.; bk3 = {J; km = t. 
De vergelijkingen gaan over in: 

a.+2t+l2 +3=0 
fJ - 2rxl- 2lt = 0 

2{Jl + t2 4rx = 0. 

Eliminatie van t levert: 

l3 + (3 rx)l fJ = 0 

l4 + 2(3 + oc)l2 8{Jl + rx2- lOa. + 9 = 0 

en eliminatie van {3 hieruit: 

9l' + 6(5- oc)l2 + a.2- lOrx + 9 = 0, 
waaruit: 

3l2 oc-- 5 4. 

Nemen wij 312 =a.- 9, dan volgt uit (1): 

3 {3 
l= -- en dus 

2 IX 

27 (32 . I 

- - = oc- 9 of 27b2k6 - 4a8k' = - 36a'kt 
4~ ' 

d.w.z. 
6a 

36a2 = d2 • k2 of k = -. 
d 

(1) 



Verder: 

Ten slotte: 

en dus 

OPGAVEN. N°. 187 en 188. 

8 fJ 3 bk 9b 
l=2-; 2-a=-;r 

48a3 

2t=-rx.-l2 -3 =-
d2 

t a2 

m=-= 4-. 
k d 

Er is dus een rationale oplossing gevonden. 

Opmerking. De rationale onontbindbaarheid van 
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x8 - ax + b = 0 is een overbodige voorwaarde. Voor a = 7, 
b 6 dus (x-I)(x 2)(x+ 3) = 0 vindt men b.v. d=20, 
k = 2,1, l = 2,7 en m =- 9,8. 

Oplossing van Dr. J. G. VAN DE PuTTE. 

Zij r het lichaam der rationale getallen, en de wortels van 
de vergelijking x1 = 8, x2 en x3 • 

De Galoissche groep G van de vergelijking is Of de alter
neerende Of de symmetrische groep van 3 elementen. Daar 
de wortel uit de discriminant 4aa- 27b2 tot het grond
lichaam behoort, bestaat G aileen uit even permutaties, 
want .YD = ± (x1 - x2) (x1 x3) (x2 - x3) moet door de 
permutaties van de groep G onveranderd blijven. G is dus 
de alterneerende groep en bevat dus 3 elementen. Daar het 
lichaam r(fJ) t.o.v. r van de 3e graad is, moet bet dus reeds 
Galoissch zijn. x2 en x3 zijn dus rationaal uit te drukken in 
0. De vergelijking, waaraan x2 en x3 voldoen, vinden we door 
x3 - ax + b = (\ te deelen door u = 8. We krijgen dan 

u2 + ()x (&2 a) = 0. 

De discriminant is 4a- aoa. 
v' 4a- 382 moet een element zijn van r{O). 
Dus voor rationale k, l en m moet gelden 

(k02 + lO + m)2 = 4a- 302
• 

k'fJ' + 2klfJ3 + (2km + l2)fJ2 + 2lm () + m2 = 4a- 3fJ2, I 

k28' - k2a 02 + bk20 = 0, II 

2klfJ3 - 2akW+2bkl = o. III 



458 WISKUNDIGE 

I-II-III geeft 

(2km + tt + ak2)62 + (2lm - bk2 + 2akt)O + 
+ m2-2bkl=4a-302. 

Door gelijkstelling van de coefficienten van dezelfde mach
ten van 0 vindt men bovenstaande vergelijkingen. 

Vraagstuk CL:X:XXIX. 

Voor welke geheele, positieve waarden van n is het 
mogelijk een driehoek te construeeren, die de eigenschap 
heeft, dat er een gesloten keten vari n cirkels bestaat, 
waarvan twee opeenvolgende cirkels elkaar steeds aan
raken, terwijl alle aan de om- en ingeschreven cirkels van den 
driehoek raken? . (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. G. VAN HASSELT, 

TH. C. L. KoK, Dr. G. ScHAAKE en Dr. J. G. VAN DE PuTTE. 

Oplossing van Dr. J. G. VAN DE PUTTE. 

Zij M en N resp. het middelpunt van de om- en ingeschreven 
cirkel van een driehoek. Zij MN =den de stralen resp. R en r. 

We gaan deze cirkels zodanig inverteren, dat cirkel M in 
zich zelf wordt overgevoerd en de inverse figuur van N 
concentrisch is met M. 

We construeren daartoe de cirkel 0, met middelpunt 0 
op het verlengde van MN, die de cirkels M en N loodrecht 
snijdt. Inverteren we nu vanuit het snijpunt van cirkel 0 
met het verlengde van MO en nemen we de macht van inversie 
gelijk aan de macht van P t.o.v. cirkel M. dan blijft cirkel M 
onveranderd en cirkel N gaat over in een cirkel met straal 
x en concentrisch met M. Zij A het snijpunt van cirkel M 
met MO, B dat van cirkel N met MO en C dat van cirkel 
B met het verlengde van OM, A', B', C' de inverse punten 
en PM= a, dan is: 

PA x PA' = PB X PB' =PC X PC', 

(a- R)(a+ R) =(a-d r)(a +x) = (a-d+r)(a-x). 
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Elim.ineren we uit deze vergelijkingen a, dan vinden we, 
gebruik makend van de betrekking d2 = R2 2Rr, na enige 
herleiding de volgende vergelijking voor .x: 

x2 - 2Rx-rx + R2 = 0. 

De middelpunten van de cirkels, die ontstaan door de 
cirkels dieM en N raken, te inverteren, vormen nude hoek
punten van een regelmatige n-hoek. 

Zij p de middelpuntshoek, dan is 

sin lP = l(R x) = Y R2 - 2Rx + .x2 = 
· l(R + x) R2 + 2Rx + x2 

v r 1 
= 4R+r-y R 

. 4-+l. 
r 

Daar R ;;;::: 2, is sin !P !, tp < 19°28'16". 
r 

10. 

Wordt een constructie met passer en liniaal geeist, dan 
voldoen aileen die waarden van n > 10, waarvoor het mogelijk 
is met passer en liniaal een regelmatige n-hoek te construeren. 

Vraagstuk CXC. 

Gegeven is een niet ontaarde, reeele kegelsnede k2, een 
re~ele raaklijn q van k2 en een reeel punt P, dat niet op 
k2 of q gelegen is. Er is een niet ontaarde kegelsnede 
c2, die k2 tweemaal aanraakt, door P gaat en waarvoor de 
geconjugeerde involutie op q perspectief is met de gecon:
jugeerde involutie van k2 in de waaier P. Gevraagd 
wordt een liniaalconstructie voor de rechte, die de· raak-
punten van c2 en k2 verbindt. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT, TH. C. L. KoK en 
Dr. G. ScHAAKE. 
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Oplossing vq.n Dr. G. VAN l:IASSELT • 

. Den:k llit P de raaklijnen aan k2 getrokken en noem de 
snijpu11ten van q met die raaklijnen Y en Z, dan zijn Y en Z 
tevens de snijpunten van c2 met q. Dit volgt uit de voor
geschreven perspectiviteit. Wij duiden verder het punt P 
aan met X en gebruiken .6 XYZ als coordinatendriehoek. 
Als eenheidspunt kiezen wij het snijpunt van de verbindings
rechten van X, Yen Z met de overliggende raakpunten van k2• 

Devergelijkingvan k2 is dan: xll+y2+z2-2xy-2xz-2yz 0 (1). 
De vergelijking van c2 zij: pyz+qzx+rxy=0(2), met pqr 0, 
daar c2 niet ontaard is. Willen k2 en c2 elkaar tweemaal 
raken, dan moet men (1., fJ en y zoo kunnen bepalen, dat de 
vergelijking (2) te schrijven is in den vorm: 

x2 y2 + z2-2xy-2xz- 2yz- ((I.X + {Jy + yz)2 0. 

Hieruit volgt (1. = fJ = y = + L De vergelijking der ge
vraagde rechte is dus x + y + z 0, en deze is dus de har
monicaal van het eenheidspunt t.o.v . .6 XYZ. Dit geeft de 
volgende liniaalconstructie . 

. Bepaal het raakpunt A van q en k2• Trek AX, die k2 ten 
tweeden male in B snijde. Trek in B de raaklijn aan k2, deze 
raaklijn snijde q in C. Bepaal op AX het punt D, dat door 
A en B harmonisch van X gescheiden wordt. Bepaal op AX 
het punt E, dat door A en X harmonisch van D gescheiden 
wordt. Trek CE, dan is CE de gevraagde rechte. 

Bewijs. Uit de constructie volgt, dat C door Y en Z har
monisch van A gescheiden wordt. Het snijpunt van XY en 
CE zij F, het raakpunt van k2 en XY zij G. Dan zijn de vier
tallen (F, X, G, Y) en (E, X, D, A) perspectief (perspectit -
centrum C). Dus F en G worden door X en Y harmonisch 
gescheiden. De rechte CFE is derhalve de harmonicaal van 
het eenheidspunt t.o.v . .6 XYZ. w.t.b.w. 

Opmerking van Dr. G. ScHAAKE. De raakpunten van c2 

en k2 zijn reeel, als P binnen k2 ligt. Ligt P buiten k2, dan 
is c2 de niet ontaarde kegelsnede door de hoekpunten van een 
raaklijnendriehoek van k2, die k2 tweemaal raakt. In dit geval 
zijn de raakpunten van c2 en k2 imaginair. De verbindingslijn 
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der raakpunten is nude harmonicaallijn t.o.v. den raaklijnen
driehoek van het punt van Brianchon voor de om k"' beschreven 
zeshoek, waarvan drie paren van opeenvolgende zijden achter
eenvolgens in de zijden van den raaklijnendriehoek vallen. 

Vraagstuk CXCI. 

Men beschonwt de meetkundige plaats e . van de' raak
pnnten der raaklijnen, die men nit een regulier punt P 
van een analytisch oppervlak {J aan D kan trekken; De 
beide door P gaande takken !h en (!2 van e raken in P resp~ 
aan de beide door P gaande asymptotische kromnien K1 

en K 2 van D. Bewijs, dat de torsie van e, in P gelijk is aan 
anderhalfmaal de torsie van Ki in P. 

(Dr. G. Schaake:} 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. G. VAN HAssE~T, 
Dr. L. DE JoNG en Dr. G. SCHAAKE. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Zie voor het coordinatenstelsel en de notatie de oplossing 
van vraagstnk 70 van dit deel door H. B. BoNE (bldz~ 178). 

De vergelijking van Q is · 

z = 2bxy + cy2 + dxs + 3ex2y + 3fxy2 + gy3 +etc. (1) 

Een verplaatsing Ll, van P nit, over de langs PX gerichte 
asytnptotische kromme doet het raakvlak aan D. een draaiing 
2M ondergaan. De torsie van die kromme is dns 2b. (2) 

Zij €h de tal van e. die in P aan PX raakt en late.n r en t 
resp. kromtestraal en torsiestraal van e1 in P zijn. Voor fll 
geldt dan de parametervoorstelling: · · · , 

x = s etc. 

y 
s2 
-+etc. 
2r 

sa 
z =-+etc. 

6rt 

Substitutie van deze waarden in (1) .levert: 



462 WISKUNDIGE 

] b 
6rt = ;- d. 

In het aangehaalde vraagstuk is bewezen: 

b 
Y= 

. Uit (3) en (4) volgt: 

1 
= 3b. 

t 
Uit (2) en (5) volgt het gestelde. 

Oplossing van Dr. G. ScHAAKE. 

(3) 

(4) 

(5) 

P zij de oorsprong van een rechthoekig Cartesiaansch 
coordinatenstelsel in de ruimte; de x-as van dit coordinaten
stelsel valle langs een der beide hoofdraaklijnen van D in 
P. D worde in de omgeving van P voorgesteld door de ver
gelijking: 

1 
(dxs + 3ex2y + 3fxy2 + gy3) 

3! 
... (I) 

De kromme e wordt gegeven door de vergelijking (l) en 
de vergelijking: 

z 2bxy + cy2 + !(dxS 3ex2y + 3fxys + gy3) + ... 
De vergelijking van de projectie van e op het XOY-vlak is: 

2bxy + cy2 + f(dx2 3ex2y + 3fxys + gys) + ... = 0. 

Voor den tak fli• die in P aan de x-as raakt, vinden we in 
de omgeving van P de reeksontwikkeling van PUisEux: 

d 
y = -- 3bx2 + ... 

en (door substitutie in ( 1)) : 

z -ttlxS + ... 
De torsie van l!i in P wordt gevonden door berekening 

van de uitdrukking: 
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x' x" x'" 
y' y" y"' 
z' · z" z"' 

(x'2 + y'2 + z'2) (x"z + y"2 + z"2)- (x'x" + y'y" +z'z")2 . . (2) 

Kiezen we x als onafhank.elijk veranderlijke, dan hebben we: 

x' =I, x" = 0, x"' = 0 

y' = 0, 
II 2d 

Y =-sb· 

z' = 0, z" = 0, z'" =-d. 

We vinden voor de torsie van l?-t in P: 

z'" 
,., = l!b. 
y 

De differentiaalvergelijking van de asymptotische krommen 
van f1 is (in de omgeving van P): 

dy 
(dx + ey + ... ) + 2(b +ex+ fy + ... ) dx + 

(dy)2 
+ (c + fx + gy + ... ) dx = 0. 

Voor de kromme K, gelden dus in de omgeving van P de 
reeksontwik.kelingen van PUISEux: 

d 
y=- 4bx2+ ... 

d 
Z=-!2Xs + ... 

De torsie van ~ in P vinden we nu door in (2) te sub
stitueeren: 

x' = 1, x" = 0, x'" = 0 

y' = 0 
II d 

y -:-- 2b 

z' = 0 z" = 0 z'" =-
d 

2 
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Voor deze torsie vinden we dan: 

z"' 
....., =b. 
y 

De torsie van lf.e in P is dus gelijk aan anderhalfmaal de 
torsie van Ki in P. 

Opmerking. Volgens de stelling van BELTRAMI-ENNEPER 
hebben de torsies van K 1 en K 2 in P verschillend teeken en 
is haar absolute waarde voor een hyperbolisch punt P van D 
gelijk aan V K, als K de krommingsmaat van D in P is. 
De torsies van (h en e2 in P hebben dus ook verschillend 
teeken; terwijl haar absolute waarde voor een hyperbolisch 
punt P van D gelijk is aan l}V -K. 

Vraagstuk CXCII. 

Door de 15 hoekpunten van een in een vlak oc gelegen 
volledige zeszijde, waarvan geen drie zijden een punt 
gemeen hebben, kan dan en alleen dan een vijfdegraads
kromme aangebracht worden, die in een gegeven punt P 
van oc, dat niet op een der zijden van de volledige zeszijde 
ligt, een drievoudig punt heeft, als de zeszijde om een kegel-
snede beschreven is. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. G. VAN HASSELT, 
A. KATER, TH. C. L. KoK, Dr. G. ScHAAKE en 
Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van A. KATER. 

Wij kiezen het assenstelsel zodanig dat het punt P voor
gesteld wordt door (0, 0, I). Laten de vergelijkingen van 
de zijden van de zeszijde nu zijn: 

lt = aix + biy ciz = 0 (i I, 2, ... 6). 

De vijfdegraadskromme gaande door de hoekpunten heeft 
dan tot vergelijking: 
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waarbij alleen de verhouding van de constanten f!i van be
lang is. 

Zal de kromme in P een drievoudig punt bezitten, dan 
moet voldaan worden aan: 

Deze zes homogene lineaire vergelijkingen zullen slechts 
een oplossing bezitten, indien de coefficientendeterminant 
nul is, dus: 

1 1 l 

ct ci Ce 
c12 c22 ••• cl 

lZt all 
c 2 c 2 

alcl a2c2 
1 2 

bJ b2 
blcl b2c2 

c12 c 2 l 2 =0. 
a2 a2 else,}" . .. c6s 

1 2 
a12 a22 c 3 c s 1 2 

al b1 a2bll 
~Ztbl a2bll 

cla c 3 
2 

b12 b22 b 2 6 
b12 b 2 b62 

c 3 ---a···----s 2 ... 
1 c2 Ce 

Dit is echter juistde voorwaarde dat de zes rechten (a", b,, c, 
aan een kegelsnede raken. 

Opmerking van Dr. G. ScHAAKE. Bekend is de stelling: 
Wanneer er een volledige n + 1-zijde bestaat, die om een 
kegelsnede en in een kromme van den graad n beschreven is, 
dan zijn er oneindig veel dergelijke n + 1-zijden. 

Uit deze stelling volgt, met behulp van het hier gevondene, 
de volgende eigenschap: 

30 
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Wanneer een kromme van den vijfden graad met een drie
voudig punt een ingeschreven volledige zeszijde bezit, waar
van geen der zijden door het drievoudige punt gaat, dan 
kunnen er oneindig veel zeszijden in de kromme beschreven 
worden. 

Vraagstuk CXCIII. 

Er zijn drie krommen van den achtsten graad, die door 
de hoekpunten van een in een vlak oc gelegen volledige 
negenzijde gaan en in een niet op een zijde van de negen
zijde gelegen punt P van oc een keerpunt van de tweede 
orde hebben. Bewijs, dat de keerpuntsraaklijnen dezer 
krommen in P de raaklijnen zijn, die uit P getrokken kunnen 
worden aan de kromme van de derde klasse, die in de vol
ledige negenzijde beschreven kan worden. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. G. VAN HASSELT, 
A. KATER en Dr. G. ScHAAKE. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Wij gebruiken homogene coordinaten en denken P in het 
hoekpunt Z van den fundamentaaldriehoek XYZ geplaatst. 
De vergelijkingen der zijden van de negenzijde mogen zijn: 
l, a, x + b,y ciz = 0 (i = l ... 9). De vergelijking van 
elke C8 door de hoekpunten der negenzijde is te brengen in 
den vorm: 

9 ~ 2:-=0 
i=l ti 

(1) 

met constante A.i. Het punt P moet voor onze krommen C8 

een drievoudig punt zijn. Dit vereischt: 

2:'"i 2:ai~ 'Lbi'-i 0, Lai
2

~ 0, -=0, -=0 
2 ' i c, i ci i cl' i ci 

La,A.l, = 0 Ibi2'"" = o (2) 
3 ' a . 

i ci i ci 

N.B. ci =1: 0, want P ligt op geen enkele l1• 
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Is hieraan voldaan, dan is de puntvergelijking van het 
samenstel der drie raaklijnen in P aan de CS: 

3 -.;;;;::;alJ., :~,, -.;;;;::;al·b,J.i 2 -.;;;;:;;a;A2;.i • .3 -.;;;;::;blJ.i _ 
0 x . L_,-,- + 3x y • L.,--4 - + 3xy . £..,--,- + y • L..,-4- - • 

i ci i ci i c" ;, c, 

p· moet een keerpunt van de tweede orde zijn, (3) moet 
dus drie samenvallende rechten voorstellen, hiertoe is noodig 
en voldoende: 

-.;;;;::;alJ.i . -.;;;;::;a./Jbi).i = -.;;;;::;al·bi).i . -.;;;;::;aiblA.;, -.;;;;::;aibi2A.;, • ,blA.;, ·(4) 
Lt, ·L_, 4 L , ·L_, 4 L., 4 ·L_, 4· 

i c" i ci i ci i ci i ci i ci 

Men ziet gemakkelijk, dat de vergelijkingen (2) en (4) in 
bet algemeen drie oplossingsstellen hebben. Wij zullen ze 
aanduiden met: 

,a1<kl : ~<kl ••• : J.g<kl (k 1, 2, 3). 

Er zijn dus in het algemeen drie krommen C8, die door aile 
hoekpunten der negenzijde gaan en in P een keerpunt van 
de tweede orde hebben. De vergelijkingen der keerraaklijnen 
in P zijn: 

-.;;;;::;ai3A.;,Oel -.;;;;::;ai2biA.;,<kl 
x.L., 4 +Y·L_, 4 

i ci i ci 
0 (k = I, 2, 3). 

Hiervoor kan men volgens ( 4) ook schrijven: 

(k I, 2, 3) 

-.;;;;::;aibi2J./kl -.;;;;::;bl'At<"kl 
X.£.., + y. L-- = 0 (k = I, 2, 3,). 

. ci' . cl· 
J i 

Voor elk punt van de kde keerraaklijn geldt dus 

ya :- y~'~x : yx2 : - xa = 
-.;;;;::;alJ.ilkl . -..;;;;::; albiJ.ilkl.-..;;;;::; aiblJ.i<kl. -.;;;;::;bi3lilkl 
L. 4 . L ' . L 4 • L 4 (k = 1, 2, 3). 

i ci i ci i ci i ci 
Laat nu de vergelijking van de in de negenzijde beschreven 

kromme van de derde klasse in tangentieele coordinaten 
~. 1], C zijn: 

~3 + 3{J~ + 3y~1J2 + Vrj3 + termen met C = 0. (6) 

(3) 

(5) 
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Wij zullen deze kromme met rs aanduiden. Zij raakt aan 
de negen rechten li en dus is 

ocai3 + 3Pal·bi + 3yaibi2 + lJbl + termen met c, 0 (7) 

(i = 1 ... 9). 

Vermenigvuldig beide leden van (7) met 

naar i, dan komt, met behulp van (2), 

;t(k) 
-•- en sommeer 
cl· 

voor k 1, 2, 3: 

Uit (5) en (8) ziet men, dat het samenstel der drie keer
raaklijnen m P aan de drie krommen CS tot vergelijking 
heeft: 

(9) 

De tangentieele coordinaten der drie raaklijnen uit P aan 
rs voldoen aan (zie (6)): 

ocgs + 3p~21'J + 3y~2 + &]3 0 en C 0, 

en de vergelijking van het samenstel van deze drie raaklijnen 
luidt in puntcoordinaten dus: 

(10) 

De overeenstemming van (9) en (10) bewijst het gestelde. 

Opmerking. Dit theorema en het in vrst. 159 van deel 
15 gestelde zijn bijzondere gevallen van het volgende: 

Er zijn n krommen van den graad t(n2 + 3n- 2), die 
door aile hoekpunten van een in een vlak oc gelegen volledige 
ln(n + 3)-zijde gaan en in een gegeven punt P van oc een 
n-voudig punt met n samenvallende raaklijnen hebben. De 
keerpuntsraaklijnen in P van deze n krommen zijn de raak
lijnen, die uit P getrokken kunnen worden aan de kromme 
van de n6 klasse, die in de in(n + 3)-zijde beschreven kan 
worden. 

(8) 



OPGAVEN. N°. 193 en 194. 469 

Vraagstuk CXCIV. 

In de hoekpunten Pv P2, P3 en P4 van een gegeven 
vlakken vierhoek bevinden zich resp. de massa's 1'nJ_, m2, 

m3 en m4, die niet aile nul zijn, doch overigens positief, 
negatief of gelijk aan nul genomen kunnen worden. Be
paal de meetkundige plaats der in het vlak van den vier
hoek gelegen punten Z, die het zwaartepunt kunnen zijn 
van een dergelijk stelsel S, terwijl de traagheidsellips van 
S voor Z een cirkel is. (Dr. G. Schaake). 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. G. VAN HASSLET, 
A. KATER, Mevr. A. G. KERKHOVEN-WIJTHOFF, 
TH. C. L. KoK, Dr. J. G. VAN DE PurrE en Dr. G. ScHAAKE. 

Oplossing van TH. C. L KoK. 

Stel de 4 punten P;. (i = I, 2, 3, 4) hebben bij een wille
keurig aangenomen rechthoekig assenstelsel de coordinaten 
xi, Yt· Z(x, y) is dan het zwaartepunt van S, als de getallen 
mi voldoen aan de betrekkingen: 

4 4 

l: mAx-xi) = 0 (I) en l: mi(Y Yi) = 0 (II). 
i=l i=l 

De traagheidsellips van S voor Z is een cirkel, als het 
traagheidsmoment van S t.o.v. elke door Z gaande lijn in 
het vlak van den vierhoek even groot is. Het traagheids
moment T(q;) t.o.v. de lijn: 

(X - x) cos q; + (Y - y) sin q; = 0 

is gelijk aan: 
4 

T(q;) l: mi{(x- xi) cos q; + (y- Yi) sin q;}2 = 
f=l 

4 4 

! l: m-s{(x-xi)2 + (Y-Yi)2} +! l: mi{(x-xi)2-(y-yi)2}cos 2q;+ 
i=l i-1 

4 

+ l: m, (x - x,) (y - Yi) sin 2q;. 
j..,l 

T(<p) wordt onafhankelijk van q;, a1s de coefficH~nten van 
cos 2q; en sin 2q; in deze uitdrukking beide nul zijn, dus: 
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4, 

E mi{(x-xi)2- (y-yi)2} = 0 (III) 
i=l 

4, 

E mi(x-xi)(Y-Yi) = 0. (IV) 
i=l 

Is nu Z een punt van de gevraagde meetkundige plaats, 
dan moeten de vergelijkingen I, II, III en IV in de 4 getallen 

. mi een oplossing toelaten en omgekeerd. Hieruit vinden wij 
dire~t als vergelijking voor onze meetkundige plaats: 

x-x1 x-x2 X-X3 x-x4 
y-yl y-y2 Y-Ya y-y4 

(x-x1)2-(y-y1)2 (x-x2)2-(y-y2)2 (x-xa)2-(Y-Ya)2 (x-x4)2-(y-y42) 
(x-xl) (Y~t) (x-x2) (y-y2) (x-xa) (Y~a) (x-x4) (y-y4) 

Deze determinant laat zich vereenvoudigen: Trek x maal 
de eerste rij af van de derde rij en tel er dan y maal de tweede 
rij bij op. Voorts wordt x maal de tweede rij afgetrokken 
van de vierde en zoowel in de derde als in de vierde rij van 
teeken verwisseld. 

Hierdoor gaat D over in: 

x-x1 x-x2 x-x3 x-x4 

y-yl y-y2 Y-Ya y-y4 

=I 

X1 (x-xl)-Yt (y-yl) X2 (x-x2)-y2 (y-y2) Xa(x-xa)-ya(Y-ya) Y4 (x-x4)-y4 (y-y4) = 
Xt(Y-yt) X2(y-y2) Xa(Y-Ya) x4(y-y4) 

Door partieele differentia tie vinden wij: 

l l 

- Yi = A. o2D = - o2D = 2 
- Xi

2 + Yi
2 ox2 oy2 

=2B, 

xi 

waarbij telkens een determinant door een kolom aange
geven is. Daar A en B constant zijn, is D van den tweeden 
graad in x en y. Het tweedegraadsgedeelte van D is: 

Bx2 + Axy- By2. 

D = 0 stelt derhalve een orthogonale hyperbool voor. 
Aan den determinant zelven ziet men onmiddellijk, dat elk 
der punten Pi op deze hyperbool moet liggen. Daar in 
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het algemeen door 4 punten slechts een orthogonale hyperbool 
gaat, is de meetkundige plaats hierdoor voldoende bepaald. 

Liggen de 4 punten z66, dat telkens een punt hoogtepunt 
is van den door de 3 andere pun ten gevormden driehoek, dan 
blijkt, zooals bij geschikte keuze van het assenstelsel is na te 
rekenen, de uitdrukking D identiek nul te zijn. In dit geval 
zal dus de meetkundige plaats door het geheele vlak , van 
den vierhoek gevormd worden. 

Vraa~stuk CXCV. 

Op een kubische ruimtekromme, die drie verschillende 
en niet twee aan twee loodrecht op elkaar staande asympto
tische richtingen heeft, liggen twee punten T1 en T 2, die 
de toppen zijn van (omgeschreven) gelijkzijdige quadra
tische kegels, welke de kromme projecteeren. In een drie
vlakshoek, waarvan de ribben de asymptotische richtingen 
der kromme hebben, brengt men door deze ribben de vlakken 
aan, die loodrecht staan op de overstaande zijvlakken. Bewijs 
dat de snijlijn der drie aangebrachte vlakken evenwijdig 
loopt met de rechte T1T2. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. G. VAN HAssELT, 
A. KATER en Dr. G. SCHAAKE. 

Oplossing van Dr. E. W. BETH. 

De existentie van de punten T1 en T2 wordt als volgt 
bewezen: door elk punt van V., gaan twee koorden van 
e3, dus twee projecties van e3 uit punten van es. De eisch, 
dat zoo'n projectie (kegelsnede) harmonisch omgeschreven 
is t.o.v. den bolcirkel !J, legt een lineaire voorwaarde op, 
waaraan dus twee exemplaren Kv K2 voldoen; de toppen 
van de bijbehoorende projecteerende kegels zijn T1 en T2. 

Zij nu verder T het oneindige punt van T1T2 • De overige 
snijpunten van K1 en K2 mogen A11 A2, A3 heeten. Dan moet 
blijkbaar bewezen worden: de lijn, die A1 verbindt met de 
pool van A2A3 t.o.v. D, gaat door T (en cyclisch). 

Aangezien K1 en K2 beide harmonisch omgeschreven zijn 
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t.o.v. fJ, is dit ook het geval met elke kegelsnee K1 + A.K1, 

dus ook met het exemplaar, dat degenereert in A1A3 en A1T. 
De pool van A2A3 ligt dus op A1T, waaruit het gestelde volgt. 

Oplossing van Dr. G. SCHAAKE. 

Volgens het onderstelde zijn de quadratische oppervlakken 
door de aangenomen kubische ruimtekromme k8 niet aile 
gelijkzijdig. De gelijkzijdige oppervlakken door k3 vormen 
dus een bundel {J, welks basiskromme uit k8 en een bisecante 
b dezer kromme bestaat. De snijpunten van b met k3 zijn 
de pun ten T 1 en T 2• 

De doorsnijdingskrommen der oppervlakken van {J met 
een vlak or. loodrecht op b zijn de kegelsneden, die door de 
snijpunten van or. met k3 en door het snijpunt van or. met b 
gaan. Daar deze kegelsneden aile gelijkzijdige hyperbolen 
zijn, is het snijpunt van or. met b het hoogtepunt van den 
driehoek, waarvan de snijpunten van oc met kS de hoekpun~ 
ten zijn. 

De gemeenschappelijke oneindig verre rechte au; der 
vlakken or. is de poollijn van het oneindig verre punt B.., van 
b. Wanneer een vlak or. de kromme k3 in de punten Kv K2 

en K3 snijdt, is het snijpunt B van or. met b het gemeenschappe
lijke punt van de drie rechten, die K, (i 1, 2, 3) verbinden 
met het punt van a..,, dat van het punt (Kk K1, aoo) har
monisch door den absoluten cirkel gescheiden wordt. Door 
oc tot het oneindig verre vlak te Iaten naderen, vinden we, 
dat B.., het snijpunt is van de rechten, die telkens Kioo 

verbinden met het punt, dat van het punt (KkooKl«>• aoo) 
door den absoluten cirkel harmonisch gescheiden wordt. Deze 
drie rechten zijn, daar ze ook door Boo, dat is de pool van 
a.., t.o.v. den absoluten cirkel gaan, resp. de poollijnen van 
(Kk..,K1..,, a<r;) t.o.v. den absoluten cirkel. Hieruit volgt, dat 
B., het centrum van perspectiviteit is, van den driehoek 
K1.,K2coK3.., en den daaraan t.o.v. den absoluten cirkel 
polair toegevoegden driehoek. 

Beschouwen we nu den drievlakshoek, waarvan de ribben 
de verbindingslijnen zijn van een in het eindige gelegen punt 
0 met de drie punten Kico· De drie rechten K1ooB<» zijn dan 
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de oneindig verre recbten der vlakken fJ., die door de ribben 
van den aangegeven drievlaksboek loodrecbt op de over
staande zijvlakken kunnen aangebracbt worden en de recbte 
OBoo is de gemeenschappelijke recbte dezer vlakken /Ji· De 
recbte OBoo, die door bet oneindig verre punt Boo van de 
recbte b = T1T2 gaat, loopt inderdaad evenwijdig met T1T2• 

Opmerkingen. 1°. Onderstellen we nu, dat twee der vlakken 
OK200 K~, OK~K100 en OK100 K2te loodrecht opelkaarstaan 
en zij de snijlijn dezer vlakken de rechte OKite· In dit geval 
bezit de cylinder, die k3 uit Kict> projecteert, twee oneindig 
verre bescbrijvenden, die voor den absoluten cirkel toegevoegd 
zijn en valt een der punten T1 en T2 bijv. T1 met Kite samen. 
Ook Bet> valt dan in dit punt. Ret vlak door de asymptoot 
van k3, die k3 in Kiae aanraakt, dat evenwijdig loopt met bet 
vlak door OKioo loodrecht op het vlak OKk«>Kloo• snijdt k3 

bebalve in K,oo nog in het punt T2• 

2°. We denken ons, dat een asymptotische richting van 
k3 loodecbt op de beide andere staat. Zij de eerstgenoemde 
richting die van OKioo. Dan ligt bet punt B"" op Kh Klco 
en is b de rechte Kkoo K100 • De punten T1 en T2 vallen dan 
resp. in Kkct> en K100 • Inderdaad snijden de beide cylinders, 
die k3 uit de beide laatstgenoemde punten projecteeren, bet 
oneindig verre vlak dan volgens twee rechten, die t.o.v. den 
absoluten cirkel aan elkaar toegevoegd zijn. 

3°. Als de drie asymptotiscbe ricbtingen van k3 twee aan 
twee loodrecbt op elkaar staan, zijn alle quadratische opper
vlakken door k3 gelijkzijdig. De kromme k8 wordt dan uit elk 
harer punten door een gelijkzijdigen kegel geprojecteerd. 

Vraa~stuk CXCVI. 

Van vijf in de ruimte gelegen punten P1, ... , P5 is 
gegeven, dat er niet vier onder voorkomen, die tot een 
plat vlak behooren en geen twee, waarvan de verbindings
lijn loodrecht staat op het vlak door de andere drie punten. 
Een noodzakelijke en voldoende voorwaarde, opdat de tien 
vlakken, die telkens door twee der punten P1, ••• , P5 lood
recht op het vlak door de andere drie punten kunnen aange-
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bracht worden, een punt gemeen hebben, is, dat de punten 
P1, •.. , P5 op een kubische hyperbool met drie onderling 
loodrechte asymptoten liggen. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT en Dr. G. ScHAAKE. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Indien de vlakken, die door P1P6, P2P5, P3P5, P4P5 resp. 
loodrecht op P2P3P4, P1P3P4, P1P2P4 , P!P2P3 aangebracht 
kunnen worden, een punt P 6 gemeen hebben, snijdt de rechte 
P6P6 de vier hoogtelijnen van viervlak P1P2P3P4 . P5 moet 
dus op de door deze hoogtelijnen bepaalde hyperboloide 0 2 

liggen. Bekend is (zie Wisk. Opgaven deel XIII vrst. 47), 
dat op 0 2 door P1 ,P2,P3,P4 een bundel van orthogonale 
cubische hyperbolen gaat, die de beschrijvenden van bet 
stelsel, waartoe de genoemde hoogtelijnen behooren, in een 
punt de beschrijvenden van het andere setlsel in twee punten 
snijden. Een individu van dezen bundel gaat door P5 • Hier
mede is de noodzakelijkheid der voorwaarde aangetoond. 

Dat de voorwaarde voldoende is, kan men lezen bij P. W. 
Woon, The twisted cubic bldz. 69. 

Oplossing van Dr. G. ScHAAKE. 

We bewijzen eerst, dat de in de opgave genoemde voor
waarde noodzakelijk is en onderstellen dus, dat de tien in de 
opgave aangegeven vlakken bet punt P gemeen hebben. 
Uit de punten Pv ... , P5 kiezen we een punt, dat niet met 
P samenvalt; we kunnen aannemen, dat dit punt bet punt 
P1 is. De vier vlakken door P1 en Pk (k 2, 3, 4, 5) telkens 
loodrecht op bet vlak door de drie andere punten hebben 
de rechte P1P gemeen. Deze rechte snijdt de hoogtelijnen 
van bet viervlak P2P3P4P5• Wanneer bet viervlak P2P3P4P5 

niet orthogonaal is, ligt P1 dus op de door de hoogtelijnen 
van dit viervlak bepaalde hyperboloide. Nu is deze hyper
boloide de meetkundige plaats van de kubische hyperbolen 
met drie onderling loodrechte asymptoten, die door P2, P3, 

P4 en P5 gaan 1), zoodat Pv P2, P3 , P, en P 5 in dit geval 

1) Wiskundige Opgaven, XIII, 47. 
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op een dergelijke kubische hyperbool gelegen zijn. Dit laatste 
geldt ook, als het viervlak P2P3P4P5 orthogonaal is. Dan 
bezitten namelijk aile kubische ruimtekrommen, die door de 
hoekpunten van het viervlak en door het hoogtepunt gaan, 
drie onderling loodrechte asymptoten en is er onder deze 
krommen een, die door pl gaat. 1 ) 

Om aan te toonen, dat de in de opgave genoemde voor
waarde voldoende is, nemen we aan, dat de punten P1, ... ,P5 

tot een kubische hyperbool met drie onderling loodrechte 
asymptoten behooren. Wanneer het viervlak P2P3P4P5 niet 
orthogonaal is, ligt P1 op de hyperboloide, die door de hoogte
lijnen van dit viervlak bepaald is en bestaat er dus een door 
P 1 gaande transversaal t1 van deze hoogtelijnen. Dit geldt 
ook, als het viervlak P2P3P4P5 orthogonaal is; dan snijdt 
namelijk de verbindingslijn t1 van P met het hoogtepunt 
van dit viervlak alle hoogtelijnen. Omdat P 1 op geen der 
hoogtelijnen van het viervlak P 2P3P 4P 5 gelegen is, volgens de 
in de opgave vermelde onderstelling, is de rechte t1 steeds 
bepaald en bevatten de vlakken door P1 en Pk (k 2, 3, 4, 5) 
loodrecht op het vlak door de andere drie punten alle de 
rechte t1 . Op analoge wijze vinden we bij de punten P2, ••• ,P5 

resp. de rechten t2, ••• , t5 . De rechten tl> .. . , t5 snijden 
elkaar twee aan twee. Immers liggen bijv. de rechten t1 en 
t2 in het vlak door P1P2 loodrecht op het vlak P8P4P5• Daar ze 
niet in een vlak liggen, gaan de rechten tl> . .. , ts dus aile 
door eenzelfde punt en de tien in de opgave genoemde vlakken 
hebben dit punt gemeen. 

Opmerkingen. 1°. Een kubische hyperbool met drie 
onderling loodrechte asymptoten, waarop de punten P1, •.. , P5 

gelegen zijn, is nooit ontaard. Was ze namelijk ontaard in een 
rechte l en een gelijkzijdige hyperbool h, waarvan het vlak 
loodrecht op l staat, dan zouden twee der punten Pi tot l, 
en drie dezer punten tot h behooren, zoodat dan de ver
bindingslijn van twee der punten Pi loodrecht zou staan op 
het vlak door de andere drie. De gelijkzijdige quadratische 
oppervlakken door de vijf pun ten P 1 , .•• , P 5 vormen een 

1) Wiskundige Opgaven, XIII. 47. 
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lineair stelsel van co3 exemplaren. Immers zijn de voor
waarden, die aangeven, dat een quadratisch oppervlak door 
P1 , P2, P3 , P4 of P5 gaat, en die, welke aangeeft, dat het 
oppervlak gelijkzijdig is, onafhankelijk. Want een vlak door 
drie der pun ten Pi vormt met een vlak door de twee andere 
punten, dat op het eerste niet loodrecht staat, een quadra
tisch oppervlak, dat aan de vijf eerstgenoemde voorwaarden, 
maar niet aan de laatstgenoemde voldoet en een vlak door 
drie der punten Pi vormt met een daarop loodrecht staand 
vlak, dat door een vierde, maar niet door het vijfde punt, 
gaat, een quadratisch oppervlak, dat niet aan een der eerst
genoemde vijf voorwaarden voldoet, maar wei aan alle 
overige. 

Daar de kubische hyperbool op co2 der gelijkzijdige door 
Pv ... , P5 gaande quadratische oppervlakken gelegen is, 
gaan deze oppervlakken alle door het zesde snijpunt P van 
een dezer oppervlakken, dat de genoemde kromme niet 
bevat, met deze kromme. Door P gaan de tien quadratische 
oppervlakken, die Pv . .. , P5 bevatten en ontaard zijn in 
twee loodrecht op elkaar staande vlakken. Hieruit volgt, 
dat het snijpunt P der tien in de opgave genoemde vlakken 
gelegen is op de door Pv . .. , P5 gaande kubische hyperbool 
met drie onderling loodrechte asymptoten. 

2°. Het punt P kan een oneindig ver punt zijn. Dit zal 
het geval zijn, als P1 en P 2 op een kubische hyperbool met drie 
onderling loodrechte asymptoten liggen en P3 , P4 en P5 de 
snijpunten zijn van deze kromme met een vlak, dat loodrecht 
staat op het vlak door P1 en P 2, waarin een asymptotische 
richting der kromme voorkomt. 

3°. Het punt P kan met een der punten Pi samenvallen. 
Dit geval doet zich voor, als de punten Pi een viervlak 
vormen, dat in een der hoekpunten een rechthoekigen drie
vlakshoek heeft. 

4°. De zes punten Pv . .. , P5 en P bezitten de eigen
schap, dat elk vlakkenpaar door deze zes punten uit twee 
onderling loodrechte vlakken bestaat. 
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Vraagstuk CXCVII. 

Bereken de integralen 
00 00 

f jcos x! dx en /'jsin xl dx (a > O). 
a2 x2 . a2 + x2 

0 0 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE joNG, Dr. G. ScHAAKE, E. TRosT, 
Dr. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Voor elke reeele waarde van x is: 

2 4 00 v COS 2PX 
I cos X I=-;;-;;. 2 (-I) . 41'2-I. 

11=1 

Dus is: 

I"' I cos x !d _ ~f"' dx _ 4 
2

00 (-I)11 J00
cos 211x '-----' x - . . dx, 

a2 + x2 :rc all + x2 :rc 41'2 1 all x2 

0 0 'l'=l 0 

want termsgewijze integratie is hier geoorloofd. 
Verder is: 

foo COS 2PX d :rc _ l!va 
----.x= .e . 
a2 x2 2a 

0 

Dus is: 

foo I cos X r dx = I _!. 00 (-I)Ve-2va. 

a2 + x2 a a 2 41'2 -I 
0 •=1 

{1) 

Evenzoo vindt men: 

Joolsinxldx=~-!. 00 e-2va 

all +x2 a a 241'2 -
o 11=1 

(2) 

Voor het rechterlid van (I) komt verder: 

:. [1 + (~- ~)e-2a-(~- ~)e-4a ... ] = 

I+e-2a 
--- . Btg e-o. 

ae-a 
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Dus is: 

(a > 0) 

(a > 0) 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Voor de eerste integraal heeft men: 
2k+I 

I =~I+«>jcosxj -~ +«> J-2-n(-1)kcosx 
1 2 a2 x2 dx - 2 L a2 x2 dx 

-«> k=-<t> 2k-I 
-2-n 

I + <t> In sin x dx I In + <t> 1 
= 2 L { 2k I l = 2 sin x dx L ( 2k -

2 

I -) 2 

- oo o a2 + x 
2 

n/ o -«> a2 x ---·~ 
1 00 1 

Nu volgt uit cotg x = - + 2x"" 
2 

direct na 
x Lx k2n2 

eenige herleiding k=I 

+oo 1 
cotg (x- ai) cotg (x + ai) = 2ai"' 2 ( 

La+x 
(A} 

-«> 

en hieruit, door x te vervangen door x + ; : 
+oo 1 

tg(x ai)-tg(x-ai) = 2aiL -------

-<X>a2 + (x+---
Het eerste lid herleidt men gemakkelijk tot: 

2 sin ai cos ai 2i Sh a Ch a 
--:------,------,------,. - ----,.---~--;:--. 

cosll x- sin2 ai cos2 x + 
waardoor de integraal overgaat in: 

Sh a Ch a In sin x dx = Ch a b t _!!_ J +I= Ch abg tg __ 1_. 
2a x Sh 2 a 2a g g Sh a a Sh a 

0 -I 
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De tweede integraal wordt op dezelfde wijze: 

~r +.., 1 
- sin x dx "' --:---~---:-:: 
2 La2 (x + kn) 2• 

0 _.., 

De som herleidt men door middel van (A) tot: 

1 ShaCha . 
C 

2 
, waardoor de mtkomst wordt: 

a h a-cos2 x 

Sh a Ch a J" sin x dx = Sh a log Ch a a J + 
1 
= 

2a Ch2a-cos2 x 4a Cha-a 
0 -1 

Sh a Ch a I Sh a 
1 

C h a 
log =- og t -. 

2a Cha I a 2 

Vraagstuk CXCVIII. 

Gevraagd wordt, de diskriminant van de drieterm 

f(x) = ax"' + bx~' + c 

479 

te berekenen. (Dr. B. L. van der W aerden.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr.]. G. VAN DE PUTTE, 
E. TROST en Dr. B. L. VAN DER WAERDEN. 

Oplossing van E. TROST. 

Vooraf bewijzen wij de volgende hulpstelling: Zij 

f(x) = aQX"' + a1xn-l ... +an (1) 

een algemeen polynoom met de diskriminant d, dan heeft 
g(x). f(xk) de diskriminant 

nh(h-1) 

D = I)-2-(aoan)k-1. hkn. dh. 

Indien x1, x2, ••• , xn resp. 1, C. C2, ••• t;;n-I de wortels van 

f(x) = 0 resp. xk- 1 0 zijn en 
zoodat g(x) de nh wortels ~iC8 (1 
bezit. dan is 

nlt(nh-1) 

" .Yxi = ~i gesteld wordt, 
i < n, 0 s h-I) 

D I) 2 agnn-2 II' (~/;8- gkct) 
i,k,s, t 
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waarbij IT' wordt uitgestrekt over alle verschillen, waar niet 
gelijktijdig i = k en s t. Nu vindt men de bovenstaande 
waarde van D na eenige herleiding uit de gemakkelijk te 
verifieeren formules 

h-1 n(n-1) 

IT IT (~p- ~kCt) 
i, k t=O 

i:f=k 

IT (xi- xk) = (-1)_2 _a;-2nd 

f;Jk (s 0, 1, ... , h-1) 
n 

IT IT ~i(C8 C') 
i=l s, t 

s:f=i 

n 

IT 
i=l 

Om nu de diskriminant d van F (x) = axn bxr c te 
berekenen, zullen wij n en r onderling ondeelbaar veronder
stellen. Voert men nog n- r = m in, dan is d gelijk aan 

n(n-l) n 
{-1)-2-an-2 IT x~- 1 (naxf' + rb) = 

i=l 

n(n-1) +n(r-l) n · 
1) 2 am-1 c"-1 l:: (an)"'(br)n-va,(xm), (2) 

'1'=0 

waar de a, (xm) :I: x'{' x~ ... x;z de elementaire symmetriese 
functies van de mde machten der wortels x1, x2 , , , Xn van 
F(x) voorstellen. a,(xm} kan zonder moeite bepaald worden 
door gebruik te maken van de volgende betrekkingen van 
WARING tusschen de coiHficienten a, en de sommen der 
wortelmachten sp :I: xf van (1): 

sp = fl2:(A.1+~+·,· .+.l .. -,--1) '(-a1)A1(-a2)As ... (-an)'"", (3) 
At . .:1.2 •••• A.,.. ao ao ao 

a, = L(-1)A;+A.+···;(s1 )At(s2 )As ... (sv)Av' 
a0 A1 A-2 .... A,. 1 2 ., 

waar de som in (3) resp. (4) uitgestrekt wordt over alle geheele 
A.i 2 Omet 

At + 2A.2 n.A,. = p resp. .:1.1 + 2,\2 ••• + vl., = v. 
Van deze formules passen we nu vooreerst (3) toe om sp.m 

voor de drieterm F(x) te berekenen en vinden, daar wegens 
(n, r) = (n, m) 1 in m.Am + nA.,. pm voor 0 < u < n 
A.,. = 0 moet zijn, 

(4) 
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Door in {4) s,.,. door sp.m te vervangen en daarna (4) nog voor 
de vergelijking (x-l)mxr 0 te beschouwen krijgen we na 
eenige herleiding voor , < n 

av(xm) = (-1}v(:)(!r-
Hieruit volgt iu verband met an (xm) = (- 1 )nm(:) m' dat 

de som in het rechterlid van (2) gelijk is aan 

(-1)m. mm. r". bn + (-1)mn. nn. a". em, 

waarmede de waarde van d gevonden is. 
Als nu n en r den grootsten gemeenen deeler ~ hebben, dan 

kan men met behulp van de hulpstelling gemakkelijk de vol
gende formule voor d afleiden. 

n(t'JC26 +n) ( n r n-r (n-t'i)r r n-r ~)d 
d (-1) 26 an-r-Icr-1 nla71cT + (--:-l)~rd(n-r)T b0 . 

Oplossing van Dr. B. L. VAN DER WAERDEN. 

Laat x1 , .•. , xn de wortels van f(x), en y1, ••. , Yn-1 de 
wortels der afgeleide f' (x) voorstellen. Zij verder D de ge
vraagde diskriminant en R(f, f') de resultante van f(x) en 
f'(x). Dan is, gelijk men weet, 

D = a2n-2 IT (xi- xk) 2 = (- 1) (2) a2n-2 IT IT(xi- xk} 
kl i k# 

(-1) (;) an-2 fl/'(x.,;) = I) m a-1 R(f, f') 
i=l 

1) (;) a-1 (na)n Yi i{yi)· 
1 

Stel n - r = s. De wortels der vergelijking 

f'(x) = naxn-1 + rbxr-t = 0 

zijn y1 = 0, ... , y,._1 = 0 en nog n- r = s wortels 
31 
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s 

YHv=r'w[v=O,I, ... ,s-I; W=V-"b; C8 =IJ. 
na 

Dus is 

waarin 

n-1 r-1 s-1 

II f(yi) = II /(0) . II f(y,.+,) 
I 1 v=O 

s-1 

= cr-1 II ( acn"wn + be"" wr + c) 
v=O 

s-I 

= c"-1 II (c + eC""), 
v=O 

e = wr(aC511w8 +b)= w"(- 1! +b)=~ wrb. 

Stel (r, s) = d, r = ed, s = ad. Dan is 1J = C" = ced een pri
mitieve a-demachtswortel van de eenheid, en de machten 
C"" = TJ" doorlopen aile a-de machtswortels van de eenheid 
elk d keer. Dus 

:~: (c + eC"") = r~
1

(c + CTJ") r = {cO"-(- e)O"}d 

= {ca- (- I)!!+aa-!!sar!!n-<e+a)b!?+<T}a 

D = (-I)(;) an-1nncr-1{ca- (-I)!?+O" a-e,esan-<e+a)be+a}a 

= (-I)(~) as- I c"- 1{ne+a a!! ca- (-I)!?+a r!? sa b!?+O"}a. 

Vraagstuk CXCIX. 

Gevraagd het reeele deel der meetkundige plaats van het 
punt P, dat de top is van een omwentelingskegel, van 
wiens beschrijvenden de ellipsoide 

x2 y2 z2 
E = - + - + --I = 0 (a > b > c) a2 b2 c2 

een koorde afsnijdt, die uit den oorsprong 0 onder een rechten 
hoek gezien wordt. (Dr. W. van der W oude.) 
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Opgelost door Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE JoNG, Mevr. A. G. KERKHOVEN-WIJTHOFF, 
TH. C. L. KoK, Dr. S. C. VAN VEEN, J. WICHERS en 
Dr. W. v. D. WouDE. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

De rechten, die van E een koorde afsnijden, welke uit het 
middelpunt onder een rechten hoek wordt gezien, vormen een 
kwadratische complex. 

Zij een rechte bepaald door: PaY- P2z P4 = 0; 
PiX PlY+ p, = 0; P1z PaX+ p, = 0 met de identieke 
relatie: Pi'P4 + Ps'P6 + P3P6 = 0. 

Zij snijdt E in twee pun ten, wier z volgt uit: 

b2c2(p1z + p5)2 + c2a2(P'i! p4)2 + a2b2p32z2-a2b2c2p32 = o 
of 

z2(b2c2p12 + c2a2pl• a2b2p3
2) + 2z(b2c2pl'P6 -c2a2PsP4) + 

+ b2c2p,"· + c2a2p4
2- a2b2c2p82 0 (A) 

De middellijnen naar de twee snijpunten (x}Y1z1) en (x2Y2z2) 

staan loodrecht op elkaar, als: 

X1X2 + YlY2 + Z1Z2 = 0 
of: 

(Ptzl P6HP1z2 + Ps) + <P'i!t- p,)(P'i!2 P4) + Pa2
ZtZ2 = o 

<Pl'+P22 + Ps2)zlz2 + <PtPr.- Ps'P,) (zt + zll) h.2 + Pr.2 = 0 

Vult men de waarden van z1z2 en z1 + z2 uit (A) in; dan 
komt er 

(P12 + Pl' + Ps2)(b2c2p,2 c2a2p,2- a2b2c2pa2)-

-2(PtPr.- P2P~J (b'"c"'Pl'P6 c2a2Ps'P,) + 
+ (Pi + Ps2) (b2c2Pt"' + c2a2p22 + a2b2P:l') = 0. 

Na vereenvoudiging, waarbij men gebruik maakt van de 
identieke betrekking, vindt men als vergelijking van de 
complex: 

c2b2(p52 + p62) + c2a2(P42 + p62) + a2b2(p,a p62) _ 

- a2b2c2(Pt2 + p22 Ps2) = 0. 
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De complexkegel met (XoYoZo) tot top vindt men door 
substitutie van 

pl x-xo 
=--; 

Pa z-z0 

P4 = ZoY- YoZ enz. 
Pa Z-Zo 

Haar vergelijking is: 

Au(x ~ Xo) 2 + A22(Y- Yo) 2 + Aaa(z- zo) 2 + 
2A12(X-x0)(Y -y0) + 2A13(X-x0)(Z-z0) + 
+ 2A23(Y- y0) (Z- z0) = 0 

waarin: 

Au = - a2b2c2 + Yo2c2(b2 + a2) + zo2. b2(c2 + a2), 

A12 =- XoYoc2(b2 + a2), 

terwijl de andere door cyclische permutatie gevonden worden. 
Veronderstelt men nu: x0 , y0 en z0 =I= 0, d.w.z. A12, A13, 
A23 =I= 0, dan wordt de voorwaarde, dat de kegel een om
wentelingskegel is: 

A _ A12 · A1a _ A _ A21A2a _ A _ Aa1Aa2 
11· A -22 A -aa A 

23 13 12 

Invulling van de waarden levert, in verband met a> b > c, 
als meetkundige plaats voor (XoYoZo) de imaginaire kegel: 

x02b2c2(a2+c2)(a2+b2) + y02c2a2(b2+a2)(b2+c2) + 

+ zo2a2b2(c2+a2)(c2+b2) = 0. 

Aileen het middelpunt is hiervan een reeel punt, maar dit 
is uitgesloten, door x0, y0, z0 =I= 0. 

Wij stellen verder: Yo= 0; d.i. A12 = A23 = 0. De voor
waarde, dat de kegel een omwentelingskegel is, wordt dan: 

(Aaa- A22) (Au- A22) = A1a2· 

Invoering der waarden levert: 

a2c2(a2-b2) (b2+c2)z04 + 

+ (2a4c4-a4b4-b4c')xo2zo2- a2c2(b2-c2) (a2+b2)xo4 = 0. 
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Van dit viertal rechten zijn slechts reeel, die welke bepaald 
worden door: 

of 

zos b2- cs a2 
Xos = a2-b2. C2 

Het is het lijnen-paar loodrecht op de (reeele) cirkel
doorsneden van E, door het middelpunt. 

De veronderstellingen: x0 = 0 en z0 = 0 leveren beide alleen 
imaginaire lijnen op, hetgeen direct blijkt als men (B) cyclisch 
permuteert. 

Het reeele gedeelte der meetkundige plaats bestaat dus 
uitsluitend uit bovenbedoeld lijnen-paar. 

Oplossing van Mevr. A. G. KERKHOVEN-WIJTHOFF. 

Wij brengen een vlak aan door P, een punt der meetkun
dige plaats en 0, het middelpunt der ellipsoide, welk vlak den 
kegel snijdt volgens twee beschrijvende lijnen en de ellipsoide 
volgens een ellips. Voor deze ellipsis de lengte van de lood
lijn nit 0 op alle koorden, die uit 0 onder een rechten hoek
gezien worden gelijk, dus de loodlijnen op de twee beschrijven
de lijnen zijn gelijk, dus de hoeken, die deze lijnen met de 
lijn OP maken. Dit is zoo voor elk vlak door OP, dus OP is 
de as van den omwente1ingskegel. 

Vereischt wordt, dat niet aileen voor een vlak de beide 
loodlijnen gelijk zijn, maar dat de loodlijnen in alle vlakken 
dezelfde lengte hebben. Wij noemen het snijpunt van de lijn 
OP met de ellipsoide Pe. De lengte der loodlijnen op de koorden 
is voor aile vlakken bepaald door de lengte van de lijn OPe 
en door die van de straal der ellips J... OPe. De loodlijnen 
zullen voor aile vlakken gelijk zijn, als de stralen OPe in 
de verschillende vlakken gelijk zijn, m.a.w. a1s OP loodrecht 
staat op een der cirkelvlakken van de ellipsoide. Voor P 
oneindig ver op een der loodlijnen, is de kegel overgegaan in 
een omwentelingscilinder met de straal gelijk aan de gelijke 
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loodlijnen .. Als P de lijn OP doorloopt in de richting naar 0 
toe, wordt de tophoek steeds grooter totdat OP gelijk is 
aan de lengte van de gelijke loodlijnen. De kegel is dan over
gegaan in een plat vlak j_ OP. Van daar tot aan het punt 
aan den anderen kant van 0 op gelijken afstand zijn er geen 
bestaanbare kegels, dan een plat vlak, kegels en weer dezelfde 
omwentelingscilinders als bij P oneindig ver aan de eerst
genoemde zijde. 

Voor het tweede cirkelvlak heeft men hetzelfde. De meet
kundige plaats bestaat dus uit de lijnen loodrecht op de 
cirkelvlakken, waarvan een deel in 't midden geen reeele 
kegels geeft. 

Vraagstuk CC. 

Gegeven een kegelsnede (C) en twee punten P en Q. 
Bewijs, dat er vier kegelsneden zijn, waarvan elk (C) 
vierpuntig aanraakt en tevens door P en Q gaat; dat die 
raakpunten op (C) een harmonisch viertal vormen; en dat 
ze, wanneer men (C) als door 5 punten gegeven aanneemt, 
met passer en liniaal geconstrueerd kunnen worden. 

(Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door Dr. E. W. BETH, Dr. C. J. VAN GRUTING, 
Dr. G. VAN HAsSELT, Dr. L. DE ]ONG, TH. C. L. KoK, Dr. S.C. 
VANVEEN, J. VEL, J. WICHERS en Dr. W. VANDERWOUDE. 

Oplossingen van TH. C. L. KoK. 

I. Zij k een door P en Q gaande kegelsnede, die C in 
R vierpuntig aanraakt. De door k en C gevormde kegelsneden
bundel snijdt op de rechte p door P en Q een involutie in, 
waartoe behooren het puntenpaar P, Q en het snijpunten
paar A, B van p met k (voorloopig onderstellen wij A en B 
verschillend). Nu behoort tot deze bundel ook de dubbel
getelde raaklijn r in R aan C, waaruit volgt, dat r gaatdoor 
een der twee dubbelpunten D1 en D2 van bovengenoemde 
involutie. Omgekeerd zal, wanneer dit het geval is, de bundel 
kegelsneden, die C in R 4-puntig aanraken op p een involutie 
insnijden met A, B als puntenpaar, D1 en D1 als dubbelpunten 
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en dus ook een exemplaar k door Pen Q bevatten. Nu kunnen 
vanuit D1 en D2 ieder twee raaklijnen aan C getrokken 
worden en dus zijn er inderdaad 4 kegelsneden, die aan de 
eisch voldoen, terwijl de raakpunten, daar D1 en D2 har
monisch gescheiden worden door C, een harmonisch viertal 
vormen. 

Is C door 5 punten gegeven, dan kunnen zoowel A en B 
als ook D1 en D 2 , dus ook de 4 hierbij behoorende raakpunten 
met passer en liniaal geconstrueerd worden. 

Raakt p aan C, dus A = B, dan komt D1 in A, D2 er 
buiten. Van de 4 raakpunten komen er nu 3 in A {de 4-
puntig rakende kegelsnede ontaardt in de dubbelgetelde lijn 
p) terwijl het 4de het raakpunt is van de uit D2 aan C getrokken 
van p verschillende raaklijn. Dit punt kan met behulp van 
liniaal aileen geconstrueerd worden. 

II. Onderstel de snijpunten van PQ met C verschillend. 
Breng door een projectieve transformatie P en Q over in de 
cyclische punten, een der snijpunten van PQ met C in een 
willekeurig imaginair punt op oneindig. C gaat hierdoor over 
in een ellips en wij moeten de cirkels hebben, die deze ellips 
4-puntig aanraken. Dit zijn de 4 kromtecirkels in de toppen. 

•Deze toppen vormen een harmonische groep en kunnen met 
passer en liniaal geconstrueerd worden. Daar dit alles projec
tieve eigenschappen zijn, is hiermede het gestelde bewezen. 

Raakt PQ aan C, dan voert een projectieve transformatie, 
die P en Q overvoert in de cyclische punten, C over in een 
parabool. Behalve de dubbeltellende lijn op oneindig, is er 
nu nog slechts een cirkel, die 4-puntig aanraakt nl. de kromte
cirkel in den top. Dus is er behalve de dubbeltellende lijn 
PQ nu slechts een door P en Q gaande kegelsnede, die C 
4-puntig aanraakt. 
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Verbeteringen en aanvumngen in deel XVI 

biz. 41. De opmerking bij vraagstuk XIII is onjuist, het 
bedoelde gegeven is gebruikt bij de keuze van het 
coordina tenstelsel. 

biz. 52. regel 6 v. o. staat als onderste grens van een der 
integralen 8, dit moet zijn 0. 

blz. 78. In de eerste regel van vraagstuk XXIX staat 
tn(z), dit moet zijn fn(z). 

blz. I22. regel 6 v. b. staat rB sh r, dit moet zijn B Sh r. 
regel I v. o. staat Ubr, dit moet zijn U2br. 

blz. I31. regel 7, 8 en I3 staat p,n, dit moet zijn p,x. 
regel 8 staat In(ftx), dit moet zijn Jn(p,x}. 

f
w (I+ y2)2(~ +I) 

biz I39. regel 7 v. o. staat d , dit moet 
2y y, 

blz. 

blz. 

0 

f
® 2ydy. 

zijn -:-(1--y.....;.z)-2(--=~---+--,-I) 
() 

221. regel 2 v. o. staat (3}, dit moet zijn (2). 

237. De opmerking bij vraagstuk XCII is onjuist. De 
heer TH. C. L. KoK heeft daarom de volgende 
aanvulling van zijn oplossing gegeven. Dat de voor~ 
waarde ook voor open puntverzamelingen voldoende 
is, is als volgt te bewijzen. 
Zijn A en B twee tot V behoorende randpunten, dan 
liggen tusschen A en B slechts inwendige- of rand
punten van V, zooals bewezen is. Zij nu C een 
tusschen A en B gelegen randpunt van V, dat zelf 
niet tot V behoort. Door C gaat een V niet splitsende 
Rn-1 . Dezemoetde lijn AB bevatten, omdat anders 
de tot V behoorende punten A en B aan weerszijden 
er van liggen. De doorsnede van deze Rn-l met V is 
nu echter niet convex, omdat de verbindingslijn van 
de tot de doorsnede behoorende punten A en B 
het niet tot de doorsnede behoorende punt C bevat. 
Dit is in strijd met de gegeven voorwaarde. 
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biz. 255. regei II v. o. staat stP dit moet zijn sn.+t· 

regel6 v.o.staat S0 = S1 I, dit moet zijnS1=S2=l. 
blz. 258. regel 12 v. b. moet in plaats van ,Jacobi-paren" 

staan ,elk uit consecutieve punten" bestaande 
paren. 

blz. 346. Aan het eind van regeliO v. o. is uitgevallen A~+l· 
biz. 387. Vraagstuk CLX. Dr. H. FREUDENTHAL heeft op

gemerkt, dat de in deze opgave vermelde eigenschap 
niet in verband staat met het compact zijn der 
puntverzameling en ook op andere omgevings
ruimten dan puntverzamelingen in Euclidische 
ruimten kan worden uitgebreid. Dit volgt namelijk 
uit een stelling, die voorkomt in het boek ,Mengen
lehre" (I927) van F. HAUSDORFF; 
Deze stelling (pag. 156, XI) Iuidt aldus: Als de 
ruimte E in ieder punt x plaatselijk samenhangend 
is, dan is zij (zonder meer) plaatselijk samen
hangend; en omgekeerd. 
Volgens HAUSDORFF heet de ruimte E (zonder 
meer) plaatselijk samenhangend, als in iedere om
geving Uz van een willekeurig punt x een het punt 
x bevattend gebied Gx voorkomt. 
Deze definitie geeft, als ze op een in een Euclidische 
ruimte gelegen puntverzameling toegepast wordt, 
juist de definitie, die MENGER in zijn Kurventkeorie 
voor sterken samenhang in het kleine {zonder meer) 
geeft. Verder noemt HAUSDORFF de ruimte E in het 
punt x plaatselijk samenhangend, als iedere om
geving Ua: een samenhangende verzameling C bevat, 
waartoe x als inwendig punt behoort. MENGER 
zegt, dat een in een Euclidische ruimte gelegen 
puntverzameling M in het punt p samenhangend 
in het kleine is, als bij iedere omgeving U van p 
een omgeving V van p bestaat, zoodat ieder punt 
van M . V met p door een samenhangende deelver
zameling van M . U verbonden is. 
Als voor een in een Euclidische ruimte gelegen 
puntverzameling in een punt x aan de laatstgenoem-
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de definitie van HAUSDORFF is voldaan, dan voldoet 
de puntverzameling in dit punt ook aan de laatst
genoemde definitie van MENGER. Immers dan is in 
C een omgeving V van x te vinden en laat x zich 
met ieder punt van V door een samenhangende deel
verzameling van U z verbinden, n.l. door de verzame
ling C. 
Onderstellen we omgekeerd, dat een in een Eucli
dische ruimte gelegen puntverzameling in een punt 
p aan de laatstgenoemde definitie van MENGER vol
doet. De samenhangende verzameling in M . U, 
die p met een punt q van M . V verbindt, noemen 
we Cq; terwijl C de tot M . U behoorende vereeniging 
zij der verzamelingen Cq, die bij de punten q van 
M . V behooren. Daar M . V tot C behoort is p 
een t.o.v. M inwendig punt van C. Dus voldoet de 
puntverzameling in p aan de laatstgenoemde 
definitie van HAUSDORFF. 
Hiermede is de juistheid van het eerste deel der 
opmerking van Dr. FREUDENTHAL aangetoond, 
terwijl de juistheid van het tweede deel zijner op
merking nu duidelijk zal zijn. 




