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VERBETERINGEN IN DE ,NIEUWE OPGAVEN". 

moet zijn 

Vraagstuk 58 

f(x, y) = 2(a + x) -
4(y 

f(x,y) = 2(a + x)-
4(y 

log 2 

Vraagstuk 59 

moet zijn 

2n 2P l 

Vraagstuk 60 

moet zijn 

2ax) 
x2 

2ax) 

X 

-2log2. 

2n + 2P 1. 

De redacteur heeft dit jaar eenige moeite gehad met 
oplossingen, die na l Februari zijn ingekomen. Hij verzoekt 
de medewerkers, zich aan den gestelden termijn te willen hou
den. Vroegere inzending van oplossingen zal hij waardeeren. 



Vraa~stuk I. 

Als, voor z > 0, f(z) foo X J0 (bx)e-zvx2 -a~ dx, 
Vx2-a2 

0 

wordt gevraagd te bewijzen 

lim ddf = 0. 
z__,..O + Z 

(vgl. Frank-v. Mises II pag. 924) 
(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. E. TROST en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Het gestelde volgt, voor b =ft. 0, onmiddellijk uit de for
mule (11) t.a.p. Deze formule luidt met de hier gebruikte 
letters: 

f
"' x __ 8 -iav'zl+b' 
~===-Jo(bx)e-zv'z2-a•dx = voorz>O. (1) 

-a2 + b2 
0 

Hierbij is ondersteld, dat, 

voor 0 x a, V x2 - a2 = + i V a2 x2 is. 

Wij zullen van (1) een onafhankelijk bewijs gevenl). Wij 
onderstellen steeds z > 0 en stellen e-zv':c•-a• = p. (1) zal 
blijken te gelden voor elke reeele waarde van b. 

at J"' b- =- bx J0 (bx)pdx, 
l>z 

(2) 
0 

·l) Bij het bew.ijs van Sommerfeld (Lc.) is impliciet van bet bier 
gevraagde resultaat gebruik gemaakt. (Red.) 
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z ?>f J"" ~ J~(bx) xdx = (door partieele integratie) 
?>b x2-a2 

0 

= 1- px J~(bx) I z=.., + f"" p[bx J~ (bx) J~(bx)]dx. (3) 

z=O o 

De eerste term in het laatste lid van (3) is nul en uit (2) 
en (3) volgt dus: 

?Jf ?Jf f"' II f . 

z?Jb b?>z= p[bxJ0 (bx)+J0(bx)+bxJ0 (bx)]dx=0 (4) 
0 

krachtens de differentiaalvergelijking voor J0 (x}. Uit (4) 
volgt, dat f(z) slechts van z2 + b2 afhangt. Het is dus vol
doende f(z) te berekenen voor b 0 en daarna z door 

V z2 + b2 te vervangen. 
Voor b 0 is 

Joo px . ~-pI z= 
00 e-'ia:r. 

f(z) = dx= - =-. 
Vx2-a2 z z 

o z=o 

(5) 

Vervangt men nu z door Vz2 + b2, dan verkrijgt men (1). 
N.B. Blijkens (5) is, voor b 0, de limiet uit de opgave 

oneindig. 

Opmerking van Dr. E. TROST. De formule (1) volgt ook 
uit Whittaker-Watson .Modern Analysis 1927, p. 384). 

Opmerking van Dr. S. C. VAN VEEN. Dezelfde formule is 
door B. VAN DER POL en K. F. NIESEN met behulp van 
,operational calculus" bewezen (Phil. Mag. vol. XIII p. 568, 
1932). 

Oplossing van Dr. H. BREMEKAMP. 

Wij hebben voor z > 0 

df -J"" xJo(bx)e-zv'zz-a2dx. 
dz 

0 

Om de limiet hiervan, als z tot nul nadert, te vinden, schrij
ven we 

e-.u} dx- Joo x J0 (bx)e-xzdx. 
0 
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In de eerste integraal verdeelen wij het integratievak in 
twee deelen door het deelpunt I a I· Het eerste deel nadert 
tot nul, als z tot nul nadert, omdat de integrand in het geheele, 
eindige, integratievak tot nul nadert. In het tweede is 

wij kunnen daarvoor dus schrijven 

a2 «> 

- 2 z J Jo(bx)e-z<x-Da>dx. 
Jaf · 

De hier voorkomende integraal is, voor z positief of nul, 
convergent, waaruit volgt, dat ook dit deel tot nul nadert, 
als z tot nul nadert. 

Ten slotte hebben we 

Joo X Jo(bx}e-Xzdx : J'"' xe-Xzdx r e-ibxcosy dy 
0 0 0 

= ~{dyfxe-x<z+ibcost~>dx = I Jn- dy = z s , 
n 

0 0 
n 

0 
(z+ib cos y)2 (z2+b2) Is 

waaruit blijkt, dat, als b 0, ook dit stuk tegelijk met z 
tot nul nadert. 

Vraagstuk II. 

Indien g(x) een twee maal differentieerbare oneven functie 
IS en 

1t 

G(x) J2 . 
---;- = ! g'(x sm q;) I 0 (x cos q;) cos tp dtp, 

1t 
-2 

dan is 
1t 

! J 2 
G'(x sin tp} J0 (x cos tp) cos tp dcp. 

g(x) 

X 
1t 

-2 

Men vraagt, dit te bewijzen. (I0 (z) is een gebruikelijke 
notatie voor J0(iz).) (Dr. H. Bremeka.mp.) 
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Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. G. VAN HASSELT 

~n Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Bij de oplossing van dit en het volgende vraagstuk maken 
wij gebruik van de volgende formule: 

:rt 

J2 J~(y sin x) I~(Y cos x) dx = - ~ [J~(y) I~(y)]. (A) 
0 y 

Men kan die bewijzen door J~ en I~ resp. door - J 1 en 11 

te vervangen en beide leden naar machten van y te ont
wikkelen. 

Daar g(x) oneven en continu is, is g(O) = 0 en dus kan 
men door partieele integratie uit de gegeven betrekking 
afleiden: 

:rt 

G(x) = g(x) x J2g(x sin tp) I~(x cos q>)sin tp d<p. ( 1) 
0 

Wij vervangen x door x sin VJ, vermenigvuldigen met 
J~(x cos ?f) sin 1p en integreeren naar VJ, dan komt: 

J2 
G(x sin w) J~(x cos ?f) sin wd?J! = 

0 

:It 

J2 
g(x sin w) J~(x cos w) sin 1pd1p + 

0 

" r 1 :rt ] + [2 J~(xcosw)xsin2 1pJ2 g(xsin1psinrp)I~(xsinwcostp)sinq>dq> d1p. 

Wij stellen sin Vi sin q> = sin w, dan is 

--------.--- coswdw 
sin "P cos q> = V sin2 "P sm2 w en dq> = -;===== 

Vsin2 "P- sin2 w 

De laatste term van (2) gaat dan over in: 

(2) 
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Verandert men de volgorde der integraties, dan komt 
hiervoor: 

Wij stellen nu cos 'IJ! cosru sin z, dan is Vsin2 1j!-sin2 ru =cos ru cos x 
en sin 1J!d1J! = cos ru cos zdx en (3) gaat dus over in: 

f'i-g(x sin w)x sin ru cos ru [J-i J~(x cos ru sin x) I~(x cos ru cos x)dx ]dw. 

Gebruikt men nu (A), dan gaat de laatste term van (2) 
tenslotte over in: 

n n 

J2 
g (x sin ru) J~(x cos ru) sin rudru- J2 

g(x sin ru) I~(x cos ru) sin ru dru. 
0 0 

De eerste twee termen, die nu in bet rechterlid van (2) 
komen, zijn samen nul en uit (2) volgt dus: 

n n 

J2 
G(x sin 'IJ!) J~(x cos 'IJ!) sin 1J!d1J! =- J2 

g(x sin ru) I~(x cos ru) sin rudru. (4) 
0 0 

Uit (4} en (1) volgt dan: 
n 

g(x) = G(x) + x Jii G(x sin 'IJ!) J~(x cos 'IJ!) sin 'IJ!d'IJ!· 
0 

Uit bet gegeven volgt, dat G(O) 0 en G(- x) G(x) 
is en dus komt met behulp van partieele integra tie: 

n 

g(x) x JiiG'(x sin 'IJ!) J 0 (x cos 'IJ!) cos 'IJ!d'IJ!, w.t.b.w. 
n 
2 

Oplossing van Dr. H. BREMEKAMP. 

Wij bewijzen vooreerst, dat de oplossing der vergelijking 
ollu o:tu 
---- u = 0 die voor t 0 voldoet aan: 
()t2 ox2 ' 
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ou 
u = 0, ()t = g(x), kan geschreven worden in den vorm: 

:11: 

u = it J2 
g(x + t sin cp) I0 (t cos cp) cos cp dcp. (I) 

:11: 

2 

Hieruit volgt n.L 

(
o2u ()2u ) 

12 ?Jt2 - ?Jx2 ~ u = 

+!!. J 2 
[ 2g' I0 sin If! cos cp 2g I~ cos2 cp + 

:11: 

2 

tg" I0 sin2 cpcoscp+2tg'I~sincpcos2 cp+tgi~ coss cp-

- t g" I0 cos cp-t g I0 cos cp J dcp. (2) 

Door toepassing van I" + 
1 

I' I0 = 0, gaat het 0 tcoscp 0 

tweede lid over in 
:11: 

J2 
[- t g" 10 cos3 cp + 2g' I0 sin cp cos cp 

:11: 

2 

+ 2t g' I~ sin cp cos2 cp+g I~ cos2 cp -tg I0 sin2 cp cos cp J dcp. 

Nu is 

:11: :11: d '( . ) 
J- - g X t Sill cp 2 t g'' I0 cos3 cp dcp = J 2 I0 cos2 cp dcp = 
_!! :11: dcp 

2 -2 
:11: 

= f2 
(t g' I~ sin cp cos2 cp+2g' I0 sin cp cos cp)dcp 

:11: 

2 

(door partieel integreeren), zoodat het tweede lid van (2) 
overgaat in 

:11: 

J2 
[ t g' I~ sin cp cos2 cp + g I~ cos2 If!- t g I0 sin2 cp cos cp ]dlf! 

:11: 

2 
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en wij hebben verder 
n; 

7 

J2 
t g' I~ sin p cos2 p dp J-i1,. dg(x+tsinp)d 

0 sm p cos p · q; 
dp n 

2 

+!! 
= J 2 {t g I~' sin2 p cos p- g I~(cos2 p- sin2 p)}dp 

. +!! 
= J 2 (tg I0 sin2 p cos p- g I~ cos2 q;) dq;, 

n 
2 

waaruit blijkt, dat het tweede lid van (2) nul is en dus (I) 
aan de differentiaalvergelijking voldoet. Dat uit (1) volgt 
u 0 voor t = 0 is onmiddellijk duidelijk. Verder volgt uit ( 1) 

n; 

(ou) = ! J2 g(x) 10(0) cos pdp = g(x). 
ot t=o n 

2 

Op de zelfde manier bewijzen we, dat de oplossing, waarbij 
ou 

voor x 0, u = 0 en G(t), is ox 

u = !x J G(t + x sin p)J0 (x cos p)cos pdp. (3} 
n; 

2 . 

Volgens de stelling van CAucHy~KowALEWSKI zijn beide 
oplossingen ondubbelzinnig bepaald. 

Indien nug(x) eenoneven functie is, is de door (1) bepaalde 
functie nul voor X 0, en de door (1) gegeven oplossing moet 
dus met de door (3) gegevene overeenkomen, als de uit (1) 

volgende waarde van ou voor x = 0, G(t) is, dit wordt uitw 
ox . 

gedrukt door 
n 

G(t) !t {2 
g'(tsinp) I0 (tcosp) cos pdp. (4) 

n -a 
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Indien hieraan voldaan is, dan moet ook de uit (3) volgende 
ou 

waarde van voor t 0, g(x) zijn, dus ot 
+!!_ 

g(x) = !x J 2 G'(x sin <p) J0 (x cos <p) cos <p d<p. 
;11: 

2 

Daar (4) met de gegeven betrekking overeenstemt, is hier
mee het gevraagde bewijs geleverd. 

Opmerking. Uit de oplossing van Dr. G. VAN HASSELT (en 
ook uit die van Dr. S. C. VANVEEN) volgt, dat van de functie 
g(y) slechts behoeft te worden ondersteld, dat zij voor 

x < y < x een integreerbare eerste afgeleide heeft. 

Vraa~stuk III. 

Indien f(x) een twee maal differentieerbare even functie 
is en 

n 

F(x) f(x) !x r· f(x sin <p) I~ (x cos <p) d<p, 
;11: 

-2 

dan is 
n 

f(x) = F(x) !x JzF(x sin <p) J~(x cos <p)d<p. 
;11: 

-2 

Men vraagt, dit te bewijzen. 
(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. G. VAN. 'HASSELT 
en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Voor de gegeven betrekking kan men schrijven: 

n 

F(x) = f(x) + x fi f(x sin <p)I~(x cos <p)dp. (l) 
0 
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Wij vervangen x door x sin fJJ, vermenigvuldigen met 
J~(x cos fJJ) en integreeren naar fJJ, dan komt: 

31, 31, 

J2 F(x sin fJJ)J~(x cos fJJ)dfJJ f f(x sin 1p)J~(x cos fJJ)dfJJ + 
0 0 

n n 

+ ri xsinfjJJ~(XCOSIJ') [J2f(xsinfjJSin<p)l~(XSinfjJCOS<p)d<p] dfjJ. (2) 
0 0 

Wij stellen sin fJJ sin <p sin OJ, dan gaat de laatste term 
van (2) over in: 

In 

J2 , [J"' , A 1 cosOJdru. J x sin fJJ ] 0 (x cos fJJ) f(x sin OJ) 10 (x v sin2 fjJ- sin2 0J) V . . . dfJJ. 
0 sm2 1p-sm20J 
I 0 

Verandert men de volgorde der integraties, dan wordt dit: 

i i'! sin t/1 d •1• 

' f( • ) [ f 2 J' ( ) I' ( A I · 2 • 2 ) r r ..... J d .xcosw xsmOJ 0 x cos fJJ 0 x v sm 1p-sm OJ A 1 . ; ····· OJ. 
v sm2 VJ-sm2 0J 

ro 

Wij stellen nu cos 1p cos w sin x, dan gaat (3) over in: 

n n J2 
X cos OJ f(x sin w) [ J2 J~(x cos w sin x) I~(x cos w cos x)dx J dru. 

0 0 

Met behulp van (A) (zie de oplossing van het voorgaande 
vraagstuk) wordt dit: 

n n - J2 f(xsinOJ)J~(xcosOJ)dw-f f(xsinw)I~(xcosw)dw. 
0 0 

Vervangt men de laatste term van (2) door deze uitdruk
king, dan gaat (2) over in: 

31, 
31, 

J
2 F(xsinVJ)J~(xcosfJJ)d'IP - J2t(xsinOJ)I~(xcosw)dru. (4) 

0 0 

Uit (1) en (4) volgt nu 

n 

f(x) = F(x) x J2 F(x sin 1p) J~(x cos 1p)dfjJ. (5) 
0 

(3) 
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Blijkens de gegeven betrekking is F(x) even en dus volgt 
uit (5) de te bewijzen betrekking. 

N .B. Bij het bewijs is slechts ondersteld, dat de even func-
tie f(y) continu is voor x < y < x. 

Opmerking van Dr. S.C. VANVEEN: Wanneer men f(x) ver
vangt door xg(x), waarin dus g(x) een oneven functie is, 
dan is: 

+~ 
F(x) xg(x) + !x2 J 2 

g(x sin p) I~ (x cos p) sin pdp= 
1t 

2 

+~ 
xg(x) - !x [g(x sin p) I0 (x cos p) J ! + 

2 

+!!. 
!x2 J 2 

g'(x sin p) ! 0 (x cos p) cos pdp. 
1t 

2 

1t 

F(x) J+ 2 Dus: 
2 

=! g'(x sin p) I0 (x cos p)cos rp dp. 
X n 

2 

Stel F(x) = xG(x). Dan vinden we op dezelfde manier: 

+!!. 
F(x) + ix J 2

F{x sin p) ]~ (x cos p)dp = 
1t 

2 

+~ 
!x2 J 2 G'(x sin p) ] 0 (x cos p) cos pdp= xg(x) f(x) 

1t 

2 

volgens vraagstuk 2. 

Het is echter niet eenvoudig, om bij dit oogenschijnlijk zeer 
f(x) 

eenvoudige proces na te gaan, of g(x) =- aan de ver-
x 

schillende voorwaarden, wat betreft differentiatie en inte
gratie, voldoet in het punt x 0. Daarom hebben wij boven 
een ander bewijs gegeven. 
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Vraa~stuk IV. 

De vergelijking 

fao sin t d 
- t=O 

t 
X 

heeft een wortel tusschen nn en (n + 1 )n, waarbij n een 
willekeurig natuurlijk getal is. Men vraagt, dezen wortel voor 

1 . 
groote waarden van n tot op - nauwkeung te benaderen. n4 

(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. S. C. VAN VEEN. 

De bedoelde wortellaat zich nog nauwkeuriger localiseeren, 
en wei tusschen (n !)n en (n + l)n, en wel zeer dicht bij 
de eerste grens, zooals als volgt blijkt: 

J<t)sin t 
Stel -t- dt f(x), dan gelden (zooals door partieele in-

:x: 
tegratie gemakkelijk blijkt) de asymptotische ontwikkelihgen: 

fao sin t fao cost dt 
f{(n+i)n} = -t -dt (-It (n+!) n+t 

(n+l)n 0 

n{ I! 31 
(-I) (n+i)!n2 - (n+!)4~ 

f{(n+I) n} = (-l)n+lf<t) sin tdt 
(n 

0 

( ) 1{ 1 21 
-

1 
n+ (n+1)n- (n+l)3w 

Voor n 1 zijn beide vormen tusschen accolades > 0. 
Stel dus x = (n + t):rr + y. 

f(x) = f{(n + t) n + y} (-I)nfao cos tdt -
(n !) n + t 

11 

lf
ao COSt dt f1l COSt dt } 

(-l)n 
0 

(n+!):rr+t-
0 

(n+i):rr+t · 
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De nulpunten van f(x) voldoen dus aan: 

g(y)=f costdt =Joo costdt 
(n !)n+t (n t 

0 0 

1! 

g(y) = g(O) yg'(O) 

y 

(n+})n 

3! 5! 

(n+!)4n4 (n+!)s;rt~ 

_t_g"(O) 
2! 

~ g'"(O) + ... 
3. 

Uit (I) en (2) volgt: 

;3) 

(1) 

3! 5! 
---a+---s-···· m m 

waarin m (n !)n. 

Stellen wij dus: y =~+As A5 

m m3 m6 ' 

1 2A3 dus y2=-
m2 m4 

1 3A3 y3=-
ms m5 

1 
y4=-

m4 

1 
y5=-, 

m5 
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dan is: 

1 
dus A3 = 

2 

1 A a 
---~ 

2m3 ms 

1 1 
+--6m3 3m5 

A a 
--~ 

2m5 

1 

+ 8m5 

I 

+ 120m5 ' 

I 
-6= 

6 

1 
5:._ 

3 • 

' 3 1 1 
As=-Aa---

1 

2 3 8 

1 16 1673 
Dus y m- 3m3 + l5m5 · 

1 6 ---
m m3 

I20 = 

7 
8-15 + 120 

13 

120 
ms 

8 
Ill-. 

Hi 

Dus het tusschen n n en (n + 1 )n gelegen nulpunt van f(x) is 
1 I6 

xn+l = (n f)n + (n !)n-3(n +!)a n3 + 

en 

1673 + O(n-7). 
15(n + !)6 n5 

. 

Vraag,stuk V. 

Te bewijzen, dat voor x > 0 

foo Jo{t} dt <~ + ~ 
t 5x x2 

X 

(Dr. H. Bremekamp.) 
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Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. H. FREUDENTH4L, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE }ONG en Dr. S.C. VANVEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

In bet volgende zal de eerste der bovenstaande uitkomsten 
worden verscherpt tot: 

Jo:. ] 0 (t) dt< 1 + ~. 
t x :rrx2 

X 

Uit de bekende uitkomst van SoNIN: 

2 I"' ] 0 (t) = --;; sin (t cosh u)du (t > 0) 

0 

volgt: 

IN Jot(t) dt = ~IN dt I"" "" t . sin (t cosh u)du = 
0 

2 I"' IN sin (t cosh u) d 
= du t. 

:rr t 
0 X 

(De omkeering der integratievolgorde is geoorloofd, omdat 

I oo sin (t cosh u) 
t du gelijkmatig convergeert voor t x > 0, 

0 

wegens: 

1 In2 1 stt=n2 d cos (t cosh u) 
sin (t cosh u)du= 

t t tshu 

--1--fu=~d cos(t cosh u). 
t2 sh n1 

waarvan de absolute waarde 
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cos (t cosh u)JN __ I_ JNcos (t cosh u)dt 
t cosh u x cosh u t2 

X 

= [-cos (t cosh u)JN 
t cosh-u x 

[
sin (t cosh u)JN _ 2 JN sin (t cosh u)dt. 

t 2 cosh2 u x cosh2 u t3 

X 

Dus: 

f. N ] 0 (t) dt= 3_ f.., cos (xcosh 
t n x cosh u 

2 Jao cos (N cosh u)du -- + 
n N coshu 

X 0 0 

f ao sin(x cosh u)du 

·r x
2 

cosh
2 

u 

2 J"" sin(N cosh u)du 4 J"" du JNsin(t cosh u) 
- -- dt 
n N 2 u n cosh2 u t3 · 

0 0 X 0 

s'.., cos(x cosh u)du 
coshu f.., du 

coshu 
0 

f "" deu [ ]"" 2 = 2 bg tg ett 
e2"'+1 o 

0 

f "" sin(x cosh u)du 
cosh2 u 

0 

'"" du JN sin(t cosh u) 
--'-----:----'-- dt 

cosh2 u t3 

X 

Dus: 

0 

0 

f"" du JN dt 
cosh2 u t3 

0 

JNJ(t) 1 1 2 
-

0-dt<-+-+ 
2 

t - x N nx2 

Dus voor N --+ oo 

x>O 

In verband met J1(t) =- J~(t) is: 

f""dz 
2 -= 1 2 • z 

2 

IN ] 1(t)dt =-IN ]~(t)dt = [- ] 0 (t)JN -IN ]0(t)dt 
t t t X t2 

X X a; 

] 0 (x) _J0 (N) _3_foo duJN sin (tcoshu) dt. (l) 
X N 1(; t 2 

0 X 

2 
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Verder is 

JNsin (t cosh u) 
t2 dt 

:& 

cos (t cosh u)JN 
t2 cosh u x 

2 JN cos (t cosh u) dt 
coshu t3 ' 

X 

f
a:; d IN sin (t cosh u) 

u dt = t2 
0 X 

Dus 

f
a:; cos (xcoshu) du 

x2 coshu 
0 

f a:; du JNCOS 
-2 -

coshu 
0 X 

f oo cos (N cosh u) du 

N2 coshu 
0 

cosh u) dt 
t3 

f" du IN sin (t c~:h u )dt ':!t 
<= 2x2 

0 X 

':!t 
<-2x2 

u dsin(tcoshu) < ~ foo d st=~ 
x3 cosh2 u 

o t=x 

Dus, wegens ( 1) is, voor N ---+ oo 

1 8 
-+-< 
x2 nx& 

< Jo(x) 
X 

1 2,56 J0 (x) 1 A 2,56 Ax 
- 2 + = + --

2
- + x3 , voor x > 0. (2) 

X X X 

Verder volgt: 

Joo J1(;)dt =_fa:; ]0'~t)dt [- ~o(t)J: _fa:; Jo~?dt 
X X X 

Jo(x) ] 0 (x) 
X X 

= Jo(x} + ]1 (x) _ 
3 

fa;, ]1(t)dt. 
x x2 ~ 

a: 



OPGAVEN. No. 5. 

Volgens een klassieke Hansensche schatting is 

1 
IJn(t)l< ; n 1. 

Dus: 

1 5 

J
GC J1(t)dt- Jo(X) <- + 3 JOO dt = 2 v2 < 1,8 • 

t x x2 x2 x2 

Dus: 

17 

1J"LJ J1 (t)dt < J0(x) 
t X 

(3) 

'"' i 

p(x) 

A 

Nu is: 

(0,8 A)x 2,56 3,2 A voor x 3,2 A :::;;: 0,8, 

2,56- Ax 2,56 3,2 A voor x 3,2. 

Dus wegens (2) en (3) geldt steeds, voor x > 0: 

Joo ] 1 (t)dt J0 (x) 1 A 2,56-3,2 A 
t < x + x3 voor x > 0. 

1 
-levert, 
5 

I <t:J ] 1 (t)dt ] 0{x) 
--< 

t X 

1,92 
voor x > 0. 

Oplossing van Dr. L. DE joNG. 

Joo J~(t) dt Ioo J~' (t) dt =-2foo J~(t) dt + J~(x). 
t2 t t 2 X 

10 
wanneer 0 < x -. 

3 
2 
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tp(x) 

:c :c 

2]0 (x) J~(x) =--+-
x2 x 

10 2 6 1 
wanneer x > -, is dit < 

3 x2 5 x 

20 
voor 0 < x < -, is dit -3 

h 
20 .. d 2 

etgeen voor x > 
3 

klemer 1s an xll 

Nu is 

f «> Jt(t) dt =- f«> J~(t) dt = Jo (x)- f«> Jo(t) dt < Jo (x) 
t t X t2 X 

Vraa~stuk VI. 

3 1 

5 x2 ' 

3 
xa' 

6 l 2 --+-. 
5 x2 x3 

GO 

Als tp(t) ~ t,s (dus tp(t) = i {1?3 (0, t) - 1 }, waarin {}3 een 
1 

der D-functies van Jacobi voorstelt), geldt 

- v2 1 
lim {tp(t)- V2 tp(t2)} = ---. 
t-'1> 1 2 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. G. VAN HASSELT, 

Dr. L. DE jONG en Dr. S. C. VANVEEN. 
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Oplossing van Dr. L. Dl! JoNG. 

Ik bewijs, iets algemeener, 1 ) 

lim {9'(t)- Vn. ftl(t•)} 
t-+1 

y'n-1 

2 

19 

Voor een elliptische functie geldt, in de bekende notaties, 
ir/»a -mw1 l 1 

wanneer q = e w1 en q1 = e wa, zoodat log- .log- = .n2 , 
q ql 

Hieruit: 

-&s(O, q) 

Evenzoo: 

-&3 (0, qn) = -&3 (0, q1') l/log ~. I v ql 

1 .n2 l l 
N u is blijkbaar log- = - log - en dus 

q' 1 n q1 
n 

1 .nlog-
tl = yq1, zoodat q 

Nu is: 

n I I v l #3 (0, qn) = #3 (0, yq1)- •• r log-. vn v .n ql 

1 v I n t?s(O, q)- yn #3(0, qn) =-= log- {#3(0, q1) -#s(O, yql}· y.n ql 

Voor q-+ I nadert q1 tot 0. Uit den vorm van de reeksen 

blijkt verder, dat dan het tweede lid tot 0 nadert. Men 
heeft dus: 

lim {1?3 (0, q)- yn #3 (0, q•)} 
t-+1 

lim {9'(t)- vn p(t•)} 
t-+1 

0, waaruit 

vn-I 

2 

'-) Dezelfde uitbreiding is door Dr. $. C. van Veen gevonden. 

" 
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Opmerking. 

De oplossing volgt onmiddellijk uit een door CESARO 

(Analyse § 342} gegeven asymptotische ontwikkeling van 
I 1 1 1 . 1 - --

q;(t), n.l.: q;(t) = -v .n VI t 
2 -t 2 8 

1 1 1 
voor t---+ 1. Immers: q;(tn) -Vn v --+ ... en 

2 1-tn 2 

dus 

1 I 
-+-vn 
2 2 

en dus 
lim -l + tvfn. 
t---+1 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Bekend is, voor x > 0: 

(1) 

(zie b.v. HILBERT und CouRANT, Methoden der math. Physik I. 
pag. 59 (1924)). 

en 

Hieruit volgt: 

q;(e-nx) = 1 l { -+-- l 
2 2Vx 

2q; (e -~)} (2) 

q; ( e -ll.?W) 
l l {1 + 2q;(e-~)}. -+ (3) 
2 

Stelt men e-nx = t, dan gaat de te bewijzen formule over in 

v2-I 
lim {q;(e-nx)- v2 q;(e-ll.?W)} 

~---~-0 + 2 

• 
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of, op grond van (2) en (3), in: 

. { I hm --
.a:4-o+ 2 

1 . ;- 1 ( _.::!_) 
-·v 2 + f!J e x 
2 

1 ( -~)} f{J e 2x 

21 

vi-1 
2 

hetgeen evident is, want voor x 4'-- 0 + zijn de limieten van 
de derde en vierde term binnen de accoladen nul. 

Vraag,stuk VII. 

Te berekenen 

waarbij de getallen An de positieve wortels zijn der vergelijking 

2 1 
z--. 

tgz z 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. G. VAN HAssELT en 
Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

V oor de vergelijking nit de opgave kan men schrijven 

z2 - 2z cot z - I 
0 

z 
en dns ook 

( z tg ; - I) ( z cot ~ +I) 
=0. 

z 

De nnlpnnten van elk van de twee factoren van den teller 
der laatste brenk liggen alle op de as der reeele getallen. 
Men bewijst dit gemakkelijk en raadplege, desgewenscht, 
PICARD, Traite d'Analyse deel II pag. 190 e.v. 2e druk. 
De vergelijking nit de opgave. heeft dns slechts reeele wortels, 
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die, met uitzondering van den wortel nul, overeenstetnmen 
met de wortels der vergelijking 

(z2 I) sin z 2z cos z = 0. 

Deze laatste vergelijking, welker eerste lid f(z) genoemd 
worde, heeft den wortel nul wei, de vergelijking uit de op
gave heeft die niet. De gevraagde som is dus te vinden, door 

d d "d ·· d f t" f'(z) in de e som er rest uen van e unc te /(z) (zZ + bZ) 

1 f 1 hil nu punten van (z) te verminderen met b
2 

en het verse 

f' (z) 
te deelen door 2. Wij stellen = g(z). 

f(z) (z2 + b2) 

De som der residuen in alle polen van g(z) is nul, zooals 
o.a. blijkt door toepassing van de stelling op pag. 32 van 
LINDELOF, Le Calcul des Residus (1905). De som der residuen, 
die wij voor onze berekening noodig hebben, is dus het tegen
gestelde van de som der residuen van g(z) in de twee nul
punten van z2 + b2• Voor de laatstgenoemde som vindt men 
door eenvoudige berekening 

I 
V ermindert men het tegengestelde van deze breuk met 62 

en deelt het verschil door 2, dan vindt men voor de gevraagde 
som: 

hetgeen nog te herleiden is tot: 
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Opmerking van Dr. H. 
zondere gevallen 

BREMEKAMP. We noteeren de bij-

~ 1 13 I 1 1 1 
~ 1 A 2=2' ~ 3 A. 2=3· 

n n 

Vraagstuk VIII. 

1 
~A 2 

n 
= tg 1. 

1 

Als in een willekeurigen vlakken vierhoek A1 A2A3A4 

de punten X en Y isogonaal liggen ten opzichte van ieder 
der vier hoekpunten, {d.w.z. 

L At-tAi"'li,z + L Ai+lA/'lt, 11 = 0, 

voor i 1, ... 4, als li,re en li, 11 de positieve richtingen zijn 
van de lijnen uit At, waarop X en Y liggen) en gesteld wordt 

XA. X YA. 
P - ~ ~ 
i-

Ai_1A;. X Ai+lAt 

(het isogonaalquotient ten opzichte van Ai), te bewijzen: 

a) 

b) de hoekpunten A1 en A3 liggen ook isogonaal ten opzichte 
van de 4 hoekpunten van vierhoek A2XA4 Y met de isogo
naalquotienten (als wij P1 =P3 p en P2 =P4=q 1-p) 

1 p 1 p 
stellen) -en--· 

q q q q' 
en A2 en A4 isogonaal ten opzichte van A1XAaY met 

1 q 1 q 
p' p' pen P 

De puntengroep van 3 puntenparen (Al> A3 ; ~. A4 ; X, Y) 
noemen wij een isogonaal zestal. 

(]. van de Griend Jr.} 

Opgelost door J. VAN DE GRIEND jR., Dr. C. J. VAN GRUTING 
en W. VERDENIUS. 

Oplossing van W. VERDENIUS. 

Construeer de kegelsnede, die raakt aan A4A11 A1A2 en Ma 
en X. tot brandpunt heeft. Volgens een bekende eigenschap 
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ligt het tweede brandpunt op de rechten A1Y en A2Y, en 
valt dus met Y samen. (Indien X ligt in het snijpunt van 
A1A4 en A2A3, is het tweede brandpunt niet bepaald. We 
kiezen het dan in Y.) Trek nu uit A4 de tweede raaklijn aan 
de kegelsnede. Omdat A4 ook isogonaalligt t.o.v. X en Y, 
is deze raaklijn A4A3• Hiermee is bewezen, dat X en Y de 
brandpunten zijn van een kegelsnede, die raakt aan A4Av 
A1A2, A2A3 en A3A4 • 

Voor het geval, dat X en Y beide binnen de vierhoek liggen, 
zijn nu de hoeken A4XA1 en A3XA2 elkaars supplement 
volgens een bekende stelling uit de analytische meetkunde. 
Voor dit geval bewijzen we nu eerst de stelling. 

Stel XA1A4 = L Y A1A2 = oc, Y A~1 X~A3 = {J 
en XA4A1 ~. L XA3~ = y. Toepassing van de sinus-
regel in de D. XA4A1, Y A1A2 en X~A3 levert nu 

sin ~ sin fJ sin oc sin y 

sin (oc + ())sin (oc + [J) +sin (oc {J) sin ({J + y) · 

Wegens oc + b = :n: ___, ({J + y) wordt dit: 

sin (ex + b- oc) sin fJ sin ex sin (ex + ~ + {J) 

sin (ex + {J) sin (oc b) 

Pt P2 L 
Evenzoo bewijst men P2+Pa = I, Pa+P4 1 en P4+P1 = I. 

Hieruit volgt P1 = Pa en P2 = P4· 
Het eerste gedeelte van de opgave is hiermee bewezen. 
Uit het gegeven volgt, dat A1 en A3 isogonaalliggen t.o.v. 

de hoekpunten A2 en A4 van vierhoek X~ Y A4• Boven is 
reeds opgemerkt L A4XA1 + LA2XA3 :n:. Eveneens is 

A4YA1 LAz.YA3 = :n:. Dus liggen de punten A1 en A3 

tevens isogonaal t.o.v. de hoekpunten X en Y van de vierhoek 
XA2YA4• Tevens volgt hieruit, dat de isogonaalquotienten 
t.o.v. X en Y negatief zijn, terwijl de isogonaalquotienten 
t.o.v. ~ en A4 positief zijn. Uit de definitie van isogonaal
quotient volgt onmiddellijk, dat het isogonaalquotient · t.o.v. 

l . 
A2 de waarde - heeft. De ovenge moeten dan volgens 

q 
a) de aangegeven waarden hebben. 
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Het bewijs, dat A2 en A4 isogonaalliggen t.o.v. A1XA3Y 
gaat volkomen analoog. 

Voor de gevallen, dat X en Y bt,Iiten de vierhoek liggen, 
gaat het bewijs bijna evenzoo. 

Oplossing van J. VAN DE GRIEND }R. 

Bewijs. a) Uit de isogonale ligging der punten volgt, dat 

X-A2 Y-~ 

A3-A2 A1-~ 
(1) 

reeele (positieve of negatieve) grootheden zijn. Verdrijft men 
uit de eerste 3 vergelijkingen de breuken en rangschikt naar 
X+ Yen XY, dan komt er 

XY-A1 (X+ Y)+A1
2-p1 (A2-A1)(A4-A1)=0 

XY-A2(X+ Y)+~2-p2(A3-~)(A1-~)=0 (2) 
XY-A3(X+Y)+Ai-p3(A4-A3)(~-A3)=0 

en door eliminatie van XY en X+ Y 

I At Alz Pt(Az Al)(A, Al) 
I A2 A2

2 - P2 (A3 ~)(A1 A2) 0. (3) 
1 A3 Al·- P3 (A4 - A3) (A2 A3) 

Bij ontwikkeling en deeling door (A1-A2) (A2-A3) (A3-A1): 

(4) 

Eveneens door de 2e, 3e en 4e vergelijking samen te nemen: 

1 
Al-~ Al-A, 

p2 A2 A, -Pa + p,A, ~ 0. (5) 

Door aftrekking ((5) van (4)) en herleiding 
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Hierin zijn P1 - P3 en P2 - p4 reeel en de verhouding van 
A4 A2 en A3 A1 is niet reeel, tenzij A1A2A3A4 een trape
zium met gekruisten omtrek is. In het algemeen kan dus aan 
(6) a.lleen voldaan worden door 

P1 = Pa en P2 = P4; 
daardoor gaat ( 4) over in 

1 P1- P2 = 0, dus 

. P1 + Pz = 1 

en ook p2 p3 l, p3 + p4 = l, P4 P1 l. 
Stellen we, volgens de opgave, 

P1 = Pa = p, 
dan is P2 = P4 = q = l - p. 

b) Schrijven we de tweede vergelijking (1) z66: 

As A2 A1 - A2 1 1 

X - A2 Y - A2 P2 q 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

dan blijkt de isogonale ligging van A1 en As in vierhoek 
A2XA4 Y ten opzichte van ~ met het isogonaalquotient 
1 

- onmiddellijk. 
q 

Voor de ligging ten opzichte van X moeten we X A1 

en X A3 hebben. Wij elimineeren dus Y uit de eerste en 
derde vergelijking (l) en vinden na herleiding (deeling door 
Aa Al) 

(X-A1) (X-A3)=P{(-A1 +A2-A3+A4)X+A1A3-A2A4}. (11) 

Eveneens uit de tweede en vierde vergelijking 

(X-A2)(X-A4)=q{(A2-A1 +A3-A4)X-A1A3 +AzA4}; (12) 

dus bij deeling ((11) door (12)) 

p 
q 

(13) 

Hieruit blijkt de isogonale ligging van A 1 en A3 met het 



OPGAVEN. N°. 8 EN 9. 27 

isogonaalquotient - p_ ten opzichte van hoekpunt X van 
q 

vier hoek ~XA4 Y. 
Eveneens voor de volgende hoekpunten en voor den 

anderen vierhoek. 

Opmerking. In Vraagstuk 149 van het 15e deel (blz. 335) 
wordt gesproken van ,isogonale puntengroepen bij een 
n-hoek" (bijv. isogonale drietallen bij een vierhoek). De hier 
gestelde opgave is daarvan het bijzondere geval, dat een 
der punten van de drietallen steeds vastgehouden wordt: 
hier het snijpunt B der diagonalen; puntendrietal B, X, Y. 
Want valt de richtingsrozet van (A1X, A1B, A1Y) samen met 
die van (A1A4, A1A3, A1A2), dan zal dat vanzel£ ook het 
geval zijn met die van (A1X, A1Y) en (A1A4, A1A2). Enz. 

Vraag.stuk IX. 

Te bewijzen, dat als (Av A3 ; A2, A4 ; X, Y) een isogonaal 
zestal vormen (zie NO. 8) met de isogonaalquotienten p 
en q = 1- p; en eveneens (A11 A3 ; A2, A4 ; X0 , Y0) met de 
isogonaalquotienten Po en 1-p0, ook (A11 A3 ; X0 , Y0 ; X, Y) 
een isogonaal zestal vormen met de isogonaalquotienten 

p_ en l- !_, en insgelijks (X0, Y0 ; A2, A4 ; X, Y) met de 
Po Po 

q 1 p q P-Po 
isogonaalquotienten en l - - = . 

qo 1-Po 

(]. van de Griend Jr.) 

Opgelostdoor J.VANDEGRIEND]RenDr.C.J.vANGRUTING. 

Oplossing van J. VAN DE GRIEND ]R. 

Bewijs. Bij oplossing van X + Y en XY uit de eerste 2 
vergelijkingen (2) van No. 8 krijgen wij, bij vervanging van 
P1 (en P3) door p, en p2 (en p4) door 1-p, 

X+ Y A1 + A3 + p(A2 + A4 -A1 -A3) (1) 

XY = A1A3 p(A2A4 - A1A3) (2) 
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X en Y zijn dus de wortels van de vierkantsvergelijking 
met, door p, veranderlijke coefficienten 

Omgekeerd, als een puntenpaar (Z', Z") voldoet aan de 
vergelijking (3), ligt het isogonaal ten opzichte van de vier 
hoekpunten van vierhoek A1A2A3A4. Want dan voldoet het 
niet alleen aan de eerste twee vergelijkingen (2), dus ook 
(1), van No. 8, maar ook aan de laatste twee, die, evenals 
(3), symmetrisch zijn met de eerste twee naar A1 en As, 
en naar A2 en A4. 

Is (Z0', Z0") een bijzonder puntenpaar (3), verkregen door 
den parameter p0 , dan worden (1) en (2) 

Zo' + Zo" = A1+ As+ Po(A2 + A4- A1- As) 

Zo'Zo" =AlAs+ Po(A2A4- AlAs)· 
(4) 

Deze vergelijkingen kunnen dienen ter eliminatie van 
bijv. A2 + A4 en' A2A4 uit (3) ten gunste van Z0 ' + Z0" en 
Z0 'Z0"; wij vinden 

\ 

Z2-{ A1 +As+~ (Z0 ' + Z0" -A1 -As) }z + 

+ A1A3 + _t_ (Z0 'Z0"- A1As) = 0, (5) 
Po 

welke vergelijking, volgens (3), de isogonale ligging van 
Z' en Z" (X en Y) ten opzichte van vierhoek A1Z0'AsZ0 " 

(A X A Y ) t d · 1 t" t p 1 p Po -
1 0 s 0 me e 1sogonaa quo 1en en - en -- = --

Po Po Po 

uitspreekt. 
Eveneens de isogonale ligging van X en Y ten opzichte 

van XoA2Y oA4, met vervanging van p door q = 1-p, dus 
. . q 1- P qo P-Po 

met de 1sogonaalquot1enten- = -- en 1--= ---. 
qo 1 -Po q 1-Po 
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Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING. 

Stellen wij : arg AiXo = xi, arg A1 Y 0 = Yi en 

(B1B3 ; B2B4 ; XY) (A1A3 ; X0Y0 ; XY), 

dan is: 

fl.1 = x1 
fJ2 = Xa ± 'Jt 

Pa Ya 
{34 :- Y1 n 

xll = xl 

x2
1 = arg X0 X 

X I 
3 

X I 
4 

X a 

argY0 X 

stellen wij verder nog: 

argX0X = p 

arg X0Y = 1p 

argY0 X x 
arg Y0 Y 0, 

Y1
1 

= Y1 

y2
1 = arg X0Y 

Ya' Ya 

y4' = arg Y0Y: 

29 

dan blijkt uit het bovenstaande, dat (A1A3 ; X0Y0 ; XY) een 
isogonaal zestal vormt, dus dat Pi-l Pi = x;,' + y/ ± n. 
als: p 1p =xi + Xa en X + () = Yi Ya· 

In h. AiXoX is: 

I AiXo I I X0X I I AiX I 
sin (xi- p) sin (xi- xi) sin (xi- p)' 

dus: 

op eenzelfde manier vinden wij door middel van de drie
hoeken AtX0Y: 

zoodat: 

I 
AiY I =sin (xt-"P) sin (xi+2 -yi+2). 

A.H2Y sin (xi+2 -1p) sin (xi- Yi) ' 
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1 
AiX II AiY I 
~+2x Ai+2Y 

_sin (xi- q;) sin (xi- VJ) _si_n__:_....::...:..::___...:...:...:::....___....::...:..:__;;;_ __ _;_ 
sin (xi+2 - q;) sin (xi+2 - VJ) 

dus: 

I 
~X I sin - sin 

Ai+2X = sin (04- xi) sin (oci+1 - xi+l) 

op eenzelfde wijze vinden wij: 

zoodat, omdat 
sin (04- Yi+t) 

sin (oci- xi+l) 
sin (04+1- xi+1 ): 

Nu volgt uit p1 p3 en p1 = p3, dat: 

I AiX AiY I I Ai-lAi • ~~+1 I 
Ai+2X • Ai+2 Y = ~+2Ai+s 

dus in verband met het bovenstaande: 

en 

I 
~X0 AiYo I 

Ai+2XO • Ai+2 y 0 ' 

(1) 
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I 
AiX II ~ Y I cos (oci+t- oci+2) cos (xi+2 -

AH2X .AiH.Y cos (oci oc,_1) +cos (xi Yi) 

cos (oci+I Yi+2) 

cos (a.i Yi) 

cos (xH2 - YH2) -cos (xi+2- Yi+2) 
-

cos (xi- Yi) cos (xi- Yi) 

sin (xi+2-xH2} sin (xH2-YH2) 

sin (xi- xi) sin (xi Yi) 
(2) 

want: xi+Yt xi+Yi· 

Uit (I) en (2) blijkt: 

l 
sin (xi- <p) sin (xi w) cos (tp-<p) -cos {2xi-<p---1f) 

sin (xi+2-----!fl) sin {xH2-tp) cos(tp-----tp}-cos(2xH2-tp-tp)' 

hieraan wordt voldaan door: 

2.xi- IP- 'P ± (2xi+2 - <p tp). 

Is 2xi- <p- 'P 2xi+2 <p- tp, dan is: xi = xi+2; dit 
geval blijft dus buiten beschouwing. 

Wij vinden dus: 

dus: " 

Op eenzelfde wijze is aan te toonen, dat: Yi + YH2 x + fJ; 
wij hebben het eerste gedeelte van het vraagstuk dus bewezen. 

Is (B1B3 ; B2B4 ; XY) = (A1A3 ; X0Y0 ; XY), 
dan is: 

I I AlX Al y l Pt 
Pt = YoAt .A1Xo = Po

1 

Pt' = 1-p_ =Po-P. 
Po Po 

p 
Po' 
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Is: (B1B3 ; B2B4 ; XY) = (X0Y0 ; ~A4; XY), 
dan is: 

Vraagstuk X. 

De meetkundige plaats te bepalen van de punten X en Y, 
die met vier vaste punten A1 , A3 ; ~. A4 een isogonaal zestal 
vormen (zie No. 8). 

(]. van de Griend Jr.) 

Oplossing. 

Volgens No. 9 voldoen de punten X en Y aan de verge
lijking 

Z2 {A1+Aa+P(~+A4~A1~A3)}Z+A1A3+P(A2A4~A1A3) = 0 

of 

z2.~ (A1 +A3)Z+A1A3-p {(A2+A1~A1~A3)Z-~A4+A1A3} = 0 

Hierin is p (bet eerste isogonaalquotient) reeel veranderlijk. 
Dus volgens No. 7 (n = 2, m = 1) is de verlangde meet
kundige plaats een circulaire kromme van den derden graad. 

a) (Zie figuur). De kromme gaat doo1' de pzmten A1 en A 3 

(p = 0) en door A 2 en A 4 (p 1). Daarbij vormen A1 en A3 

een paar, en A2 en A4 insgelijks. Dit is ook duidelijk, omdat, 
als X in A3 komt, het bijbehoorende punt zoowel op ~A1 
(wegens de isogonaliteit ten opzichte van A2) als op A4A1 

moet liggen (ten opzichte van A4), dus niet anders dan A1 

kan zijn. N adert X tot A3, dan moet de lijn A3X naderen 
tot de isogonaal verwante van A3A1• De raaklijn der kromme 
in A3 is dus isogonaal verwant met diagonaal A 3A 1 ten opzichte 
van L A3• Eveneens in A1 {in de figuur geteekend), A2 en A4• 
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De kromme moet ook gaan door de snijpunten X 3 en Y3 der 

.. ( X3A1 • Y3A1) overstaande zzJdenA1A4, A2A3 , en A1~, A4A3 P==-= . 
~A1 ·A4A1 

Komt nL X in X 3, dan moet Y zoowel op A1A2 (uit A1 ) als 
op A 3A4 liggen (uit A3), enz. De raaklijn in X 3 ligt ook weer 
isogonaal met X3 Y 3 ten opzichte van L X3 . 

b) Is X, Y een willekeurig paar, dan is volgens verge
lijking (1) van No. 9 

X Y = p(A2 A4 ) q(A1 + A3). (3) 

Hierin is A2 + A4 = 2I en A1 + A 3 = 2K, als I en K de 
middens der diagonalen zijn, dus, als men X Y 2M stelt, 

M =pi qK. (4) 

De middens M der koorden XY liggen dus op de lijn m, die 
de middens I en K der diagonalen A 2A4 en A 1A 3 verbindt, 
zoodanig, dat IM q . en M K p . IK is. 

c) Is het midden M van een paar X, Y op de lijn m aan
genomen, dan kunnen de punten X en Y geconstrueerd 
worden uit de vergelijking volgens (2) van No. 9 

(5) 

De oorsprong is daarbij willekeurig. Kiest men hem in M, 
dan gaat (5) over in 

X 

Dit is te construeeren. 
d) Eenvoudiger constructie krijgt men, afziende van M 

als uitgangspunt, door op te merken, dat 

(7) 

is (steeds met inachtneming van teeken !). Dit volgt uit de 
isogonale ligging van A2 en A4 uit X in vierhoek A1XA3 Y 
((No. 8b), verg. (13)). 

Men kan dus een punt X construeeren door twee cirkel
bogen A2SA3 en A1RA4 op A2A3 en A1A4 te beschrijven, die 
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naar denzelfden kant gelijke hoeken onderspannen. Deze 
cirkelbogen snijden elkaar in twee punten X en Y', die 
weliswaar beide tot de meetkundige plaats behooren, maar 
geen punten van een paar zijn. Immers de punten X, Y 
van een paar zijn aan elkaar verbonden door de hoekrelatie 

(8) 

die volgt uit 

X-A1 Y 
X- A4 X ...--y--:-= (9) 

(deeling van de eerste en de vierde vergelijking (I) van de 
oplossing van No.8). Wil men dus paren hebben, dan moeten 
nog twee cirkelbogen ~S' A3 en A1R' A4 bijgeconstrueerd 
worden, zoodat de sommen van de onderspannen hoeken met 
die der eerste bogen constant n + A4 Y 3A1 zijn. Deze 
cirkels leveren dan, tezamen met de vorige twee, de 2 paren 
(X, Y) en (X', Y'). 

De middelpunten Pen P' derbogenA1RA4enA1R' A4liggenop 
de middelloodlijn p van A1A4 zoodanig, dat A1P en A1P' sym
metrisch zijn ten opzichte van A1P 0, als P oA1A4 LA1 Y 3A, 
is. Gelijkvormig met de reeksen (P) en (P') liggen op de mid
delloodlijn q van A2A3 de reeksen (Q) en (Q') (uitgaande van 
Q0); de middens E en G der vierhoekszijden zijn overeenkom
stige punten. 

e) De raaklijn r in het punt X wordt gevonden, evenals 
in a) die in A1 enz., door de isogonaal verwante van de 
diagonaal XY ten opzichte van L X in vierhoek A1 Y A3X 
te teekenen. Want ook in dezen vierhoek vormen de verdere 
punten X en Y isogonale paren (No. 9). 

f) Oneindig verre punten der kromme vinden we, door 
in de vergelijking (l) p oneindig groot te laten worden. 
Van de beide wortels 

wordt die met het + teeken oneindig groot met het argument 
arg (I- K). Dezen wortel noemen wij X"'. 



36 WISKUNDIGE 

De asymptoot der circulaire 3e graadskromme is dus fflK. 
De wortel met het - teeken wordt herleid tot 

Bij oneindig toenemende p nadert dit tot 

Y oo =lim Z" 
A~4-AtAa 

2(I- K) 
(Il) 

Kiezen we den oorsprong in 0, midden van IK, dan wordt 
dit (A1 + A2 + A3 + A4 0, dus A3 =-A1 A2 A4 en 
A2"<\4-A1A3 = A2A4+A1 (A1 +A2+A4) = (A1+A2)(A1 +A4) = 
= 4HG en K =-I, dus) 

y"' 
GH EF 

of ook =~. 
I I 

(12) 

Het punt Y"' wordt dus gevonden door ,60EY"' N ,60IF 
y -Al A4-At 

te maken. Daar volgens (11) co A 
Y co -A2 Aa- 2 

is, is Y 00 ook het gelijkvormigheidspunt van de zijden A4A1 

en A3A2• Soortgelijk van A2A1 en A3A4• 

Het gemeenschappelijk gelijkvormigheidspunt Y co der zijden 
A 1A 2 en A4A 3 , en der zijden A 2A 3 en A 1A4 is dus het punt, 
dat met het punt der kromme in het oneindige een paar vormt. 

De asymptoot a der kromme wordt gevonden door de lijn m uit 
dit punt Y"" met 2 te vermenigvuldigen. 

Vraa~stuk XI. 

Bewijs, dat de wortels der vergelijking 

an (~) an-lx + {;) an-2x(x + 1) (;) an-3x(x + 1)(x + 2) 

. . . . . . . . x(x+ 1) ... (x n 1) = 0, 

voor a > 0, alle reeel en verschillend zijn. 

(Dr. ]. Haantjes.) 
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Opgelost door Dr. J. HAANTJES, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE JoNG en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

De veelterm in bet eerste lid un noemend , leidt men als 
volgt een recurrente betrekking tusscben un+l• un en un_1 af. 

Ontwikkeling van f(t) =eat (1 t)-x naar t levert voor 
den coefficient van tn: * F(x + k) an-k 1 ~ (n) 6 F(x). k! (n k)! = nf £:o k an-kx(x 

un 
1) ... (x + k - I) = -,. 

n. 

Door verder f(t) te differentieren, vindt men: 

D . f(t) = af(t) 

of: 

(I - t)Df (a at + x)f, 

waaruit, door n maal te differentieren: 

(1 t)Dn+1f- nDnf (a at + x)Dnf- naDn-lf, 

en, door t 0 te stellen, bedenkend, dat voor t=O Dkf=uk is: 

· un+l- (a+ n x)un + naun-l 0. (1) 

Neemt men nu: u0 =I 
u1 a x 
u2 a2 + 2ax + x(x I) en:t. 

dan geldt (I) van n 1 af. 
Uit (I) volgt, dat geen twee opvolgende veeltermen een 

wortel gemeen kunnen bebben. Immers was dit bet geval 
met un+l en un, dan badden ook un en un_1 dezen wortel, 
betgeen leidt tot de ongerijmdbeid, dat u1 en u0 een wortel 
gemeen bebben. 

Bovendien leert (1): Stelt men x gelijk aan een wortel 
van un, dan krijgen un+t en un-l teg~ngestelde waarden. 

Daar eindelijk u0 1 = constant is, bebben de veeltermen 
u0, uv ... un aile kenmerken van Sturmscbe functies voor un. 
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Voor· x oo is .z.t0 positief, u1 negatief, u2k positief en 
U 2k-t negatief. De rij van Sturmsche functies vertoont voor 
x = oo dus n variaties. Voor x = 0 worden zij, daar 
a > 0 is, alle positief. 

u., heeft dus n reeele en wel negatieve wortels; daar dit 
aantal gelijk is aan den graad van u.,, zijn zij bovendien 
verschillend. 

Opmerking van Dr. G, VAN HASSELT. 
Het theorema staat, op een onbelangrijke WlJztgmg na. 

reeds afgedrukt in LAGUERRE, Oeuvres I, bldz. 24 (1898). 
Het daar gegeven bewijs schijnt ons onvolledig. 

Oplossing van Dr. J. HAANTJES. 

Stellen wij het linker lid van de vergelijking voor door 

~n(x), dan geldt wegens (;) = (n p 1) . (; = ~) 
'IJ'n(x) a'IJ'n-1 (x) + X'IJ'n-l(x 1). (1) 

Stel nu, dat de wortels van 'IJ'n-1 (x) = 0 de volgende eigen
schappen hebben. 

A. De wortels zijn reeel en ~egatief. 
B. Het verschil van elk tweetal wortels, absoluut genomen, 

is grooter dan l. 
Wij zullen nu bewijzen; dat dan ook de wortels van 'IJ'.,(x)=O 

bovengenoemde eigenschappen hebben. Noem de wortels van 
"Pn-1 0 a1 , .•• , an_1 {naar de grootte gerangschikt). 

an-1 0 

Daar wegens (I) 

'IJ'.,(ai) = ai'IJ'n-l(ai 1) (2) 

en ai negatief is, zullen "Pn(ai) en 'IJ'n(ai+l) van teeken verschil
len, want "Pn-1(ai+1) en VJ.,-1(aH1+l) verschillen van teeken 
(B). Tusschen elk tweetal opeenvolgende wortels van 
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'IJ'n-1 (x) = 0 ligt dus minstens een wortel van 'IJin(x) 0. 
Verder volgt uit (2), dat 'IJln(~) negatief is en fj17,(an_1) negatief 
of positief is al naar gelang n even of oneven is. 'Pn(x) = 0 
heeft dus nog een wortel tusschen 0 en a1 ('1J'n(O) > 0) en een 
wortel kleiner dan an_1, waarmede voor de wortels van VJn = 0 
de eigenschap A bewezen is. Tusschen elk tweetal opeen
volgende wortels van 'Pn-1 0 ligt cen wortel van 'Pn 0. 

Uit (2) volgt nog, dat VJn(ai) hetzelfde teeken heeft als 
de functie VJn-1 (x) voor ai+1 < x < ai. Voor x ai-l gaat 
(I) over in 

(3) 

Omdat a positief is, heeft 'Pn(ai I) hetzelfde teeken als 
1fin-1(ai- l) en dus, daar ai l tusschen ai+1 en ai ligt, 
hetzelfde teeken als 1J1n(a.,). Hieruit volgt, dat de wortel van 
1fin = 0, die tusschen ai en ai+l ligt, tevens tusschen ai+1 en 
ai l ligt, terwijl de kleinste wortel kleiner is dan an_1 I. 
Hiermede is voor de wortels van 1fln = 0 ook de eigenschap B 
aangetoond. 

Daar voor de wortels van 1p1 (x) = a x 0 de eigen-
schappen A en B gelden, is hiermede de stelling bewezen. 

Vraag.stuk XII. 

Men verbindt het sferisch centrum van den omgeschreven 
cirkel van een boldriehoek, welks hoeken C~., f3 en y zijn, 
door groote cirkelbogen met de sferische centra der in- en 
aangeschreven cirkels van dien boldriehoek. Bewijs, dat een 
van de zes waarden der dubbelverhouding van de vier 
vlakken, waarin de bogen Iiggen, gelijk is aan 

sin y sin 

sin f3 sin (CI.- y} 

(Dr. G. van Hasselt.) 

OpgelostdoorDr. C.J. VANGRUTING, Dr. G. VANHASSELT 

en Dr. S. C. VAN VEEN. 
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Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Zij 0 het sferisch middelpunt van de omgeschreven cirkel 
van boldriehoek ABC, en l\1 het middelpunt van de bol, 
waarop boldriehoek ABC is gelegen. Breng het raakvlak aan 
de bol in punt 0. Dit wordt gesneden door 1\IA, 1\IB, 1\IC in 
A1, B1 , C1 . Neem l\IA1B1C1 als coordinatentetraeder, en ge
bruik normale coordinaten, met het middelpunt I van de 
ingeschreven bol als eenheidspunt. 

Het is duidelijk, dat de verbindingslijnen 1\II, Mia, 1\IIb, 
MI 0 (waarin Ia, Ib, Ic de middelpunten der aangeschreven 
bollen aan MB1C1, MC1A1 en MA1B1 voorstellen) het bol
oppervlak van de boldriehoek snijden in de sferische centra 
der in- en aangeschreven cirkels van boldriehoek ABC. 

Wanneer OD de middelloodboog op AB voorstelt, en OB 
de sferische straal van de omgeschreven cirkel is, dan is 
L OBA = {11 u -y; (2a =ex:+ {1 y). 

sin OD =sin R sin(a-y). 

Hieruit volgt onmiddellijk, dat de tretaedercoordinaten 
van punt 0 zijn. {sin (a- ex:), sin (a {1), sin (u -y), 0}. 

Eyenzoo die van het middelpunt van de ingeschreven bol {I, I, I, I} 

" 

" 

" " " " " 
aangeschreven bol aan MBC, {-I, l, l 

" " " 
MCA, {1, -1, l 

" " " " " " " " " 
MAB, {1, 1,- J 

De vergelijking van vlak MOl (waarin de groote cirkelboog 
van 0 naar het middelpunt van de ingeschreven cirkel is 
gelegen) is: 

x2 Xs 

sin (a- {1) sin (a y) =0. (1) 
l 1 

Evenzoo vindt men voor de andere vlakken, door MOia, 
MOib, M01 0 , resp.: 
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xl x2 Xs 

sin (a- oc) sin (a- {J) sin (a y) = 0, (.2) 
-I I 1 

xl x2 Xs 

sin (a oc) sin (a- {J) sin (a-y) =0, (3) 
1 -1 I 

xl , x2 Xs 

sin (a- oc) sin (a- {J) sin (a- y) 0. (4) 
I 1 1 

De lijn (x3 0, x4 = 0) wordt door deze 4 vlakken ge-
sneden in 4 punten, bepaald door: 

x1{sin (a-{J)- sin (a-y)}- x2{sin (a-oc) sin (a-y)} = 0, 

x1{sin (a-{J)- sin (a-y)} x2{sin (a-oc) +sin (a-y)} 0, 

x1{sin (a-{J) +sin (a-y)}- x2{sin (a----oc.) -sin (a-y)} = 0, 

x1{sin (a-{J) sin (a-y)} x2{sin (a-oc) +sin (a-y)} 0, 

of: 

Een van de 6 dubbelverhoudingen van deze vier vlakken 
(= dubbelverhouding der 4 punten) 

A.l-A.3 /..1-i.i 
A.2 A.3 : A.2-i'4 = 

{sin ( a-ti. )-sin ( a-y) }sin ( a-y) {sin ( a-oc )-sin ( a-{J) }sin ( a-y) 
= {sin(a-oc)+sin(a--{J)}sin(a-y): {sin(a-oc)+sin(a-y)}sin(a-y) = 

{J . y-ot . {J y t1. 
cos-sm-- sm-cos--

2 2 · 2 2 =sin {J. sin (y- a.) =A. 
. y {J oc y . {J t1. sin y . sin ({J 

sm- cos -- cos- sm --
2 2 2 2 

Dit is juist de reciproke waarde van de aangegeven dubbel
verhouding. 

cos 2(a- oc)- cos 2(a-y) 
Men kan ook schrijven: A= ) . 

cos 2(a t1.)- cos 2(a {J 
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De andere dubbelverhoudingen zijn: 

A-l =cos 2(o-- a:)- cos 2(o-- {J) 
cos 2(o- a:)- cos 2(a -y) 

1 
A = cos 2 ( a----y )--cos . 

cos 2{o--a:)-cos 2(o--{J) ' 

1 
-~ cos 2(o---y)-cos 2(a-{J). 

A cos 2(o--a:)--cos 2(o-~-y)' 

de gegeven dubbelverhouding); 

l --- - __ .:___:___ __ _.:___----:-:-: 

cos 2(a--y)-cos 

A cos 2(o--1X)-cos 2(o--y) 

A-1 cos 2(o-----y)--cos 2(o--{J) 

V raag,stuk XIII. 

De cirkel van HART van een boldriehoek, welks hoeken 
IX, fJ en y zijn, wordt door de in- en aangeschreven cirkels 
van dien boldriehoek geraakt in vier punten. Bewijs, dat 
op eerstgenoemden cirkel, een van de zes waarden der 
dubbelverhouding van die punten gelijk is aan 

sin {J-y) 

{J + y)" 
(Dr. G. van Hasselt.) 

Oplossing. 

Zij ABC de boldriehoek, laten S, Sa, Sb en Sc de raakpunten 
uit de opgave zijn en laten x, y en z de sinussen zijn van de 
afstanden van een punt op het boloppervlak tot BC, CA 
en AB resp. De vergelijking van een grooten cirkel is dan 
lineair en homogeen in x, y en z. Is ;x 1JY = 0 die 
vergelijking, dan noemen wij ;, 1J en C de tangentieele coordi
naten van den grooten cirkel. 
, De tangentieele vergelijking van den ingeschreven cirkel 
1s dan (zie SALMON-FIEDLER AnaL Geom. des Raumes I, 
p. 445, 4e druk): 

1]~ COS2 !IX c; cos2 tfJ + ;17 COS2 ty = 0. (1) 

De coordinateri x, y, z hebben voor de in de opgave voor
komende raakpunten,op constante factoren na, de volgende 
waarden (zie t.a.p. p. 446): 
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S [- sin2 !(fJ -y), - sin2 !(y- oc), sin2 !(oc- fJ)] 
Sa [- sin2 !(fJ -y), + cos2 }(y oc), + cos2 !(oc fJ}] (2) 
Sb [+ cos2 !(fJ y), -sin2 l(y oc), cos2 !(oc-fJ)] 
Sc [ + cos2 !(fJ y), cos2 }(y- oc), sin2 l(oc- fJ}]. 

De vergelijkingen der bogen SSa, SSb, SSe zijn derbalve resp.: 

+ x sin}(- 2oc+fJ+r} +Y sin i(fJ-y)- z sin !(fJ-y) 0, (3) 

x sin !(y-oc)+y sin i(-2fJ+r+oc) z sil'! l(y-oc) = 0, (4) 

+x sin !(oc-fJ) -y sin !(oc-fJ)+z sin l(-2y+a+fJ) 0. (5) 

De vergelijking van den grooten cirkel, die den ingescbre
ven cirkel en dus ook den cirkel van HART in S raakt, is: 

x cos ioc y cos !fJ 
sin l(fJ -y) sin !(y- oc) 

(6) 

De juistbeid hiervan verifieert men, door op te merken, 
dat de tangentieele coordinaten van (6) aan (1) voldoen, en 
dat bet punt S op den door (6) voorgestelden grooten cirkel 
ligt. 

Worden l, p en v z66 bepaald, dat 

l X (6) + p X (3) + v X (4) = 0 is, (7) 

dan blijkt door elementaire berekening: 

A : p sin (oc fJ) sin !(fJ y) : cos !(oc fJ y). (8) 

Worden A.', p' en v' z66 bepaald, dat 

l' X (6) p' X (3) p' X (5) = .0 is, (9} 

dan blijkt door een analoge berekening: 

A.': p' =sin (oc -y). sin !(fJ -y) :cos !(oc + fJ -y). (10) 

Uit (S) en (10) volgt: 

sin {oc- fJ) ·cos !(oc 
(ll) 

sin (oc-y) •cos}(oc-fJ 

Uit (7), {9) en (ll) volgt bet gestelde. 
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Opmerking. Voor den vlakken driehoek is ex.+ fJ + y = :n; 

en gaat de laatste breuk dus over in 

sin (ex. 

hetgeen te herleiden is tot (a2 - b2) : (a2 c2), in over
eenstemming met CASEY, Quarterly Journal of pure and 
applied Mathematics, 1861, p. 248. 

N.B. Voor den cirkel van HART van den boldriehoek kan 
men nog raadplegen H. F. BAKER Principles of Geometry IV, 
p. 65-:-88. 

Vraa~stuk XIV. 

Twee buiten elkaar liggende cirkels liggen binnen een 
derden cirkel en raken dezen inwendig. De twee gemeen
f)chappelijke inwendige raaklijnen van de eerste twee cirkels 
vallen langs de diagonalen van een in den derden cirkel 
beschreven koordenvierhoek. Bewijs, dat twee overstaande 
zijden van dezen koordenvierhoek resp. evenwijdig zijn met 
de twee uitwendige gemeenschappelijke raaklijnen der eerste 
twee cirkels. 

(Dr. G. van HasseU.) 

Opgelost door Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT 
en Dr. S. C. VANVEEN. 

Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING. 

Hebben de cirkels Cv C2 en C respectievelijk de middel
punten M1 (0, 0), M2(2a, 0) en M(m1, m2) en de stralen rv 
r2 en r, is L MM1M2 11. en M"M2M1 fJ en veronder
stellen we, dat c de buiten elkaar liggende cirkels cl en c2 
inwendig raakt, dan is: 

r-r2 r-r1 

sin ex. sin fJ 

snijden de inwendige gemeenschappelijke raaklijnen van C1 

en C2 de centraal M1M2 in I(i, 0) onder de hoeken x en 
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snijden de uitwendige gemeenschappelijke raaklijnen van C1 

en c2 de centraal onder de hoeken ± 1f!, dan is: 

r2 - r1 r2 + r1 2r1 ---:-- = --- = 2a = -----
'If! sin x sin x - sin 1f! sin x + sin 1J! 

en 

verder is: 
i. sin x rl 

en 
cos oc sin oc 

Een kegelsnede door de snijpunten van de gemeenschappe
lijke inwendige raaklijnen van cl en c2 met de drkel c heeft 
de vergelijking: 

A.(x2 y2-2m1x- 2m2Y n) (x-i) 2 sin2 x-y2 cos2 x = 0; 

deze kromme is ontaard, als: 

(P Q)A.2 + P cos2x. A. o, 
waarin: 

P = r1
2 2m1r1 sin x + n sin2 x en Q = r 2 cos2 x-~2•· 
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' Wij vinden door middel van de bovenstaande betrekkingen: 

2r- (r1 + r 2) 2a 

sin r:t. + sin fJ sin ({J oc) ' 

dus: 

sin r:t. sin{J ·. 
a . ( ) + Hr1 + r2) = a(sm x sm{J r:t. ~ 

r k), 

k = sin (fJ IX) 
sin (fJ + IX) sin "P 

waarin 

2asin{Jcosoc sin(fJ+oc)+sin(fJ-cx) ( k . ) 
m1=(r-r1)cosoc . a =a 1+ smw, 

sm (fJ+cx) sin (fJ+r:t.) 

m2
2 (r-r1r~-m12 =a2 {(sinx k-sinx+sinw)2 (1 +k sinw) 2} = 

a2 (k2 l)cos2 'IJI 

en 

dus: 

P = r 1
2 2m1r1 sin x (r1

2 2r1r) sin2 x 
= r1 {r1 (1 sin2 x) 2m1 sin x 2r sin2 x} 
= a2 (sin2 "P- sin2 x) (1 sin2 x 2k sin x) 

a2 {sin2 "P- sin2 x){I k2 (sin X k) 2} 

a2 (sin2 'IJI- sin2 x) ( (1- k2 + ::) 

en 

zoodat: 

P + Q { a2 } -- = (sin2 1J>-sin2x) 1+-(1-k2) 
y2 r2 

(sin2 "P 
a2 

sin2 x + cos2 x) + cos2 x . 2 (1- k2) 
r 

en 
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P cos2 x (. __ _:: = sm2 1p 
y2 sin2 x) {cos2 X 

a2 } cos2 x . --:;:;: (1 - k2) ; 

hieruit blijkt, dat de vergelijking H 0 de wortels heeft: 

a2 } -(I-k2) • 
y2 

De kromme, die door ~ bepaald is, heeft de vergelijking: 

x2 sin2 1p- y2 cos2 1p + ... = 0, dus: 

(x sin 1p- y cos 1p n1 ) (x sin 1p + y cos 1p + n2) o· 
' 

deze kromme is dus ontaard in twee lijnen, die de richtings
coefficienten + tg 1p en - tg 1p hebben, dus respectievelijk 
evenwijdig zijn aan een uitwendige gemeenschappelijke raak
lijn van de cirkels cl en c2. 

Snijden de inwendige gemeenschappelijke raaklijnen een 
uitwendige gemeenschappelijke raaklijn respectievelijk in de 
punten A en B, dan zijn C1 en C2 aangeschreven cirkels van 
de driehoek lAB; zijn AA' en BB' hoogtelijnen van die 
driehoek, dan snijdt de cirkel C, die C1 en C2 inwendig raakt, 
de verlengden van IA en IB respectievelijk in de punten 
A1 en B1 z66, dat A1B1 evenwijdig AB is en de verlengden 
van AI en BI respectievelijk in de punten A2 en B2 z66, dat 
A2B2 evenwijdig A'B' is. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Bij het bewijs, maak ik gebruik van de volgende, door 
CASEY gegeven, uitbreiding van de stelling van PTOLEMAEUS: 

Vier buiten elkaar liggende cirkels l, 2, 3 en 4liggen binnen 
een vijfden cirkel en raken dezen inwendig. Met i i wordt 
de lengte der uitwendige gemeenschappelijke raaklijn van 
de cirkels i en i aangewezen. Dan geldt 

12 . 3 4 + n . 2 a = I3 . 2 4, 

waarbij ondersteld is, dat de punten, waar de cirkels l en 3 
den vijfden cirkel raken, gescheiden worden door de punten, 
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waar de cirkels 2 en 4 zulks doen. Voor het bewijs kan men 
o.a. raadplegen: SALMON-FIEDLER, Anal. Geom. der Kegel
schnitte I, p. 275, 6e druk. 

Laten P, Q en M resp. de centra van den eersten, den 
tweeden en den derden cirkel uit de opgave zijn. Het snij
punt der. inwendige gemeenschappelijke raaklijnen van de 
cirkels P en Q zij C. Een van de uitwendige gemeenschap
pelijke raaklijnen rake cirkel P in F en cirkel Q in G en worde 
door de twee inwendige gemeenschappelijke raaklijnen gesne
den in A en B, waarbij A tusschen B en F moge liggen. AC 
snijde cirkel M in D en D', waarbij A tusschen C enD ligge. BC 
snijde cirkel :\1 in E en E', waarbij B tusschen C en E ligge. 
Cirkel P worde door AC in H en door het verlengde van BC 
in N geraakt. Cirkel Q worde door BC in K en door het ver
lengde van AC in 0 geraakt. 

De bovenvermelde stelling van Casey pas ik nu toe voor 
de cirkels P en Q en de puntcirkels D en E. Er komt dan: 

DE x FG DH x EK DO x EN. (1) 

Ik stel nu AB c, AC b, BC a, a b c = 2s. 
Dan is FG =a+ b, DH AD s c, EK BE+s-c, 
DO= AD+ s, EN BE s. Hierdoor gaat (1) over in: 

DEx (a+b)+ (AD+s-c) c) (AD s)(BE+s) 

en hieruit volgt: 

DE X (a b) = c(AD BE a b), 

waaruit volgt: 

(a+ b): c =(CD CE): DE. 

Uit deze evenredigheid kan men besluiten, dat Of 
/::, ABC N /::, DEC bf /::, ABC N EDC moet zijn. In het 
eerste geval is DE f I AB in het tweede geval is D'E' j I AB. 
Overwegingen van continuiteit (laat cirkel P in een punt· 
cirkel ontaarden !) doen zien, dat DE j f AB is. D'E' is even
wijdig met de andere gemeenschappelijke uitwendige raak
lijn van de cirkels P en Q. 
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Vra~stuk XV. 

Te bewijzen, dat het middelpunt van den omgeschreven 
cirkel, het punt van Lemoine (d.i. het snijpunt der drie 
symmedianen) en het middelpunt van den cirkel, die de drie 
aangeschreven cirkels inwendig raakt, bij een willekeurigen 
driehoek op een rechte liggen. 

(Dr. G. van Hassett.) 

Opgelost door Dr. C.]. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT 
en Dr. S. C. VANVEEN. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

De cirkel, die de drie aangeschreven cirkels inwendig 
raakt, snijdt het verlengde van BC in twee punten E en H 
(waarbij B tusschen C en E ligge), het verlengde van CA 
in twee punten D en G (waarbij A tusschen C en D ligge} 
en het verlengde van AB in twee punten F en I (waarbij A 
tusschen B en I ligge). Het snijpunt van DE en HI zij A', 
het snijpunt van DE en FG zij B', en het snijpunt van FG 
en HI zij C.'S zij het snijpunt van BB' en EF, T zij het snij
punt van CC' en GH. Vierhoek BEB'F is een parallelogram 
dus ES = FS. Evenzoo GT TH. 

Uit het vorige vraagstuk volgt A'B' I/ AB, A'C' II AC en 
B'C' If BC: Dus ,6 ABC N ,6 A'B'C'. De punten E, F, Hen I 
liggen op een cirkel dus L BFE L IHE. IHE = LACB 
dus . L BFE = L ACB. Evenzoo blijkt L BEF L BAC. 
Dus 6.EBF N ,6 ABC. BB' is mediaan in ,6 EBF, het ver
lengde van BB' bedekt derhalve de symmediaan uit B van 
,6 ABC. Desgelijks bedekken de verlengden van AA' en CC' 
de twee andere symmedianen van ,6 ABC. De rechten AA', 
BB' en CC' gaan dus door het punt van LEMOINE van !::,ABC, 
dat met K worde aangeduid. ,6 A'B'C' kan men dus ver
krijgen door ,6 ABC t.o.v. K met .een zeker getal te ver
menigvuldigen, dus K is ook voor ,6 A'B'C' het punt van 
LEMOINE. 

Zij 0 het centrum van den omgeschrevencirkel van ,6 ABC en 
L het midden van KO, dan is L het centrum van den eersten 

4 
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cirkel van LEMOINE van ~ ABC (zie ev. EMMERICH, Die 
Brocardschen Gebilde pag. 46 en volgende). Het centrum L' 
van den eersten cirkel van LEMOINE van ~ A'B'C' ligt dan 
op het verlengde van KO. Trek door K drie rechten evenwijdig 
met A'B', B'C' en A'C'. De eerste van deze rechten snijde 
B'C' in F' en A'C' in I', de tweede snijde A'B' in E' en A'C' 
in H', de derde rechte snijde A'B' in D' en B'C' in G'. De 
zes punten D', E', F', G', H' en I' liggen op den eersten cirkel 
van LEMOINE van 1:::, A'B'C', die L' tot middelpunt heeft. 
Trek E'F', die BB' in S' snijdt, dan is E'S' F'S'. Trek 
G'H', die CC' in T' snijde, dan is G'T' = H'T'. E', F', H' en I' 
liggen op een cirkel, dus I'F'E' L I'H'E' (l). E, F, H 
en I liggen op een cirkel, dus L IFE L IHE (2). 

I'H'E' = IHE (3). Uit (1), (2) en (3) volgt 
L I'F'E' LIFE dus E'F' II EF (4). 

Trek door S de loodlijn op EF en laat deze loodlijn het 
verlengde van KO in R snijden. ST /I BC (5), want S en T 
zijn resp. de middens van BB' en CC'. S'T' JfBC (6), want 
S' en T' zijn resp. de middens van KB' en KC'. Uit (5) en 
(6) volgt: ST /1 S'T' dus KS': KS = KT': KT (7). 

L'S' ..L E'F' (8), want L' is het middelpunt van den 
eersten cirkel van LEMOINE van ~ A'B'C' en E'S' = F'S'. 
RS J... EF (9) (getrokken). Uit (8), {9) en (4) volgt: L'S' /IRS. 
Dus KL' : KR KS': KS (10). Uit (7) en (10) volgt: 
KL': KR = KT': KT dus T'L' // TR (II). Evenals (8) 
bewijst men: T'L' G'H' (12). Evenals (4) bewijst men: 
G'H' // GH (13). Uit (II), (12) en (13) volgt: TR J... GH. 
Dus R ligt op de middenloodlijnen van EF en GH, zoodat 
R het middelpunt is van den cirkel, die de drie aangeschreven 
cirkels van 1:::, ABC inwendig raakt. Dat middelpunt ligt dus 
op KO. 

N .B. Het voorgaande en dit vraagstuk werden in 1936 
gesteld en opgelost door H. DuPARC, toen leerling van het 
Barlaeusgymnasium te Amsterdam. 

Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING. 

Bij een driehoek A1A2A3, die de voetpuntsdriehoek A1' A.;.' A3 ' 
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beeft, is een stelsel cirkels te bepalen, waarvan ieder exem
plaar bet verlengde van de zijde AiAi+I snijdt in bet punt P i+2, 
en bet verlengde van de zijde Ai+t Ai in bet punt Q1+2, 
zoodanig dat de lij_n Pi+IQi evenwijdig aan de zijde AiAi+I is 
en de lijn Qi+Ipi evenwijdig aan de zijde van den voetpunts
drieboek A/ A' i+I· 

Maken we gebruik van normale drieboekscoordinaten ten 
opzicbte van den drieboek A1A2A3 (bet eenbeidspunt in bet 
middelpunt van den ingescbreven cirkel) en is, omdat, 

A1P2 = etaa, A2Pa = e#J, 

AtQa = e1a2, A2Q1 = e2aa, 

P2Qa = l?t~' PaQt = e2a2, 

AaPt = l?a~' 

AaQ = eaat, 

P1Q2 = eaaa en 

beeft dus bet punt P1 de normale coordinaten pk', dan is: 

Pt' = o 
P2' = - e~a sin A3 

Pa' = (~ + eaa2) sin A2 
dus: 

op eenzelfde wijze kunnen wij de coordinaten van de andere 
punten bepalen; wij vinden: 
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Qt(O, a1a2 eaa, - eaa) 

Pl(o, - eaa. ~aa + eaa). 

De cirkel door de punten Pi en Q" (i-:- 1, 2, 3} heeft de 
vergelijking: 

waarin 

en 

C = ~Xrs + aaxaXl + aaX1X2, 

l = a1x1 asX:~ + aaxa 

de cirkel heeft dus de vergelijking: 

~aaaaC elm+ e2l 2 o, 
waarin 

daar l=O de vergelijking is van de lijn l"", zijn de exemplaren 
van dit stelsel cirkels concentrisch met de cirkels van den 
bun del: 

De vergelijking C 0 is die van den omgeschreven cirkel 
van driehoek A1A2A3 en m = 0 is de vergelijking van de 
poollijn van het punt van Lemoine K(ai) ten opzichte van 
C 0; de middelpunten van de cirkels van den bundel 
liggen dus op de verbindingslijn van het middelpunt van den 
omgeschreven cirkel M en het punt K, omdat aile cirkels 
van den bundel gaan door de snijpunten van C = 0 en m 0. 

Uit het voorgaande vraagstuk blijkt, dat de cirkel, die de 
aangeschreven cirkels van den driehoek A1A2A3 inwendig 
raakt, een exemplaar is van het stelsel cirkels, dus dat het 
middelpunt van dien cirkel op de verbindingslijn van M en 
K ligt. 
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Vraagstuk XVI. 

Heeft f(u) in het interval ex u < {J een monotoon niet 
toenemende tweede afgeleide, dan is 

/({J)- /(oc) ({J oc)f'(oc; P). 
Bewijs dit. (Vergelijk Vraagstuk No. 94, Deel XVI). 

(Dr. F. de Kok.) 

Opgelost door C. J: BOUWKAMP, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. F. DE KoK, Dr. L. SWEERTS, Dr. S. C. VAN VEEN, 
Dr. C. VISSER en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. C. VISSER. 

Zij l ( ~t) de lineaire functie bepaald door 

l (~) = t(oc; P). t'e-; P) = r(oc ~ P). 
Uit de onderstelling omtrent f" volgt onmiddellijk, dat 

f'(u) < l(u) 

Daarnit volgt 

(oc u {J). 

f({J)- /(oc) Jp f'(u)du < Jp l(u)du ({J oc)/' (oc-; P). 
at ot 

Vraagstuk XVII. 

Heeft f(u) in het interval oc u {J een monotoon 
niet toenemende 4de afgeleide, dan is 

/({J) /{oc) {J 6 oc{f'(oc)+f'{{J) 4/'(oc~{J)}. 
Bewijs dit. 

(Dr. F. de Kok.) 
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Opgelost door C. ]. BOUWKAMP, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. F. DE KoK, Dr. L. SWEERTS, Dr. S. C VAN VEEN, 
Dr. C. VISSER en W. VERDENIUS. 

Oplossing van C. J. BouwKAMP. 

Door de lineaire substitutie 

gaan we de oorsprong in het midden van het segment (oc, {J) 
brengen; de lengte van het segment, dit is {J- oc, stellen we 2h. 

Door detransformatie gaatde functie f(u) overinf( x + oc~ {J) · 

Deze functie van x duiden we aan met g(x). In het vervolg 
geeft het accent aan differentiatie naar het argument. 

Door het verleggen van de oorsprong gaat de te bewijzen 
ongelijkheid over in de meer symmetrische 

{g(h) -g(-h)} 
h 

3 
.{g'(h)+g'(-h) +4.g'(O)} F(h)>O. 

We stellen even 

g(h)-g(-h) =p(h); 
Dan wordt 

p(O) = p"(O) 0 en p'(O) . 2g'(O), p'"(O) = 2g'"{O). 

Door naar h te ontwikkelen, verkrijgen we op de bekende 
manier 

p(h) = 2g'(O) . h !g'"(O). hs + t r p""().}(h- .A}3 d,\ en 
0 

p'(h) = 2g'(O) g'"(O). h2 +! r tp""(,\)(h- ,t)Z d.t 
0 

Met behulp hiervan gaat de ongelijkheid over in 

F(h) t r p"" (,\)(h ).)2 A. d). o. 
0 
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Aan deze ongelijkheid is inderdaad voldaan, omdat 

!p""(A.) = g""().)- g"''(- A.) 0 

en hiermede is de oorspronkelijke ongelijkheid bewezen. 

Oplossing van Dr. L. SWEERTS. 

Beschouw de functie: 

55 

F(u) = f(u)- /{IX)- u 
6 

IX { f'(u) +!'{IX) + 4/' (IX 
2 

u)}. 

F"(u)=f{f"(u) r(IX;u)} u 6 oc{f"'(u)+t'"(IX;u)}. 
Volgens vraagstuk 94, Deel XVI is 

f"(u)- f" (IX:~) 

of f"'(u) + t"'(IX: u) 

U-IX{ (IX u)} -4~ !"' (u) + I'" ~ 

-
4 {r(u)-1"(~)}. 

'U-IX 2 

Dit gesubstitueerd in F"(u) voert tot het resultaat, dat 

F"(u) 0. 

Nu is F'(u) = F'(1X) + (u-1X)F"(1X+O(u-1X)), 0<0< 1. 

F' (oc) 0, 

dus F'(u) 0. 

F(p)- F(1X) = rF'(u}du > 0 
ot 

F(1X) = 0, 

zodat F(p) 0 

of 

f(p)- /(IX} p 6 IX {/'(IX) f'(P) + 4/' e; P)}. 
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Vraaflstuk XVIII. 

Heeft f(x) in het interval 0 x I begrensde differentie
quotienten en bezit 

2t-a r {f(x) f(O)}dx (t > 0) 
0 

een limiet l voor t -.;.. 0, dan vraagt men te bewijzen, dat 

f(t) -f(O) -;..l voor t -.;.. 0. 

(Dr. F. de Kok.) 

Opgelost door Dr. H. FREUDENTHAL, Dr. F. DE KoK en 
Dr. C. VISSER. 

Oplossing van Dr. C. VISSER. · 

Wij zullen het gestelde bewijzen in de ruimere onderstel
ling, dat de diflerentiequotienten van f(x) naar een zijde be
grensd zijn. Het is voldoende het geval 

te beschouwen. Verder kunnen we ons beperken tot het 
geval /(0} = 0, t 0 (anders beschouwe men f(x)- f(O)-lx). 

Was het gestelde niet waar, dan bestond er een ;. > 0 en 
een oneindige rij van getallen tv t2, ••• -.;.. 0 zo, dat voor 
aile tn 

(2) 

of een oneindige rij tv t2, ••• -.;.. 0 zo, dat voor aile tn 

(3) 

Beide gevallen geven een contradictie. 

G ~ d le eval. Zij un tn M We mogen aannemen, at 
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alle un op (0, l) liggen. Uit (l) en (2) volgt, dat op (tn, un) 
f(x) Atn- M (x- tn) en dus is 

r"t(x)dx > "':~
2 

ln 

Echter is volgens onderstelling 

Hierrnede is een contradictie bereikt. 
Atn .. 

2e Geval. Zij un = tn M. We mogen natuurh]k aan-

nemen, datA M, dus dat alle un op (0, l) liggen. Op (un, tn.) 
is wegens (1) en (3) f(x) - Un + M (tn -x) en dus is 

f" f(x)dx 
u,. 

Ook nu is 

J'" f(x)dx o(tn2
), 

u,. 

wat weer een contradictie geeft. 
Hierrnede is het gestelde bewezen. 

Oplossing van Dr. F. DE KoK. 

A. l = 0. Zij 0 < e < l. Er is een p, 0 < p < l, 
zoo dat 

I t {f(x)- f(O)}dx I < e2t2 voor 0 < t < p p(e). 

Dan is, als steeds 0 < t < p 
2 
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1 rl+slt {f(x)- f(O)}dx 1 < e2(1 + s)2t2 < 4£2t2, 

I rl+e)t {f(x)- f(O})dx I< 5e2t2. 

Nu is 

J<t+s)t 
{f(x)-f(O) }dx =st {f(t+ 8st)-f(O) }, 0< () = 8(s, t) < l. 

Dus I f(t + (Jet)- f(O) I < 5st, 

I 
f(t) - f(O) I I f(t + 8st) -f(t) I I f(t + 8st)- f(O) I ( ) < + < M+5t, t - t t 

als de differentiequotienten van f(x) in absolute waarde 
kleiner dan M zijn. 

B. l =F 0. De functie g(x) = f(x) -lx bezit begrensde 
differentiequotienten voor 0 < x < 1 en 

2t-2 f {g(x)- g(O) }dx--+ 0 voor t--+ 0. 
0 

g(t) - g(O) ~ O of f(t)- f(O) ~ l, Dus volgens A: ~ -r voor 
t t 

t--+ 0. 

Vraagstuk XIX. 

Bewijs, dat 

J"" {e-s•- J0 (2s)} ds . ! C, (C is de constante van Euler) 
0 s 

en 

Joo { 2 1 l ds 
2e-s - J0 (2s)--- ~- = 0. 

0 
I+ s2 j s 

(Dr. B. van der Pol.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG, 

Dr. B. VANDER PoL, Dr. E. TROST, Dr. S. C. VANVEEN en 
W. VERDENIUS. 
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Oplossing van W. VERDENIUS. 

Men heeft 

I "" ds I"" ds I"" · {e-s2-]0 (2s)} s = (e-82--coss) --;-- (J0 (2s) 
0 0 0 

I"' ds 
= (e-82

- cos s) - (zie vrg. 49 deel XV) 
0 s 
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ds 
coss)

s 

Jl ds I"" ds Jl ds I"' · ds = (e-s2 -I)- e-st--;-+ (I-eos s) --;-- cos s--;-
o s 1 0 1 

= t f (e-s l) ds + i I"" e-s ds- lim (logy I"" cos s ds) 
0 S 1 S 11_,..0 II S 

!C-lim (!._. Y
2 

... -c). 
~0 2 2! 

=!C. 

Verder is 

1 }ds 
I+s2 s 

I"" ( 1 ) ds J"" ds = e-B
2

- -- - + {e-s2-J0 (2s)} 
· 1 + s2 s s 

0 0 

= if"'(e-s __ 1_) ds + !C 
1 + s s . 

0 

-tC + lC = 0. 

Oplossing van Dr. E. TROST. 

Indien K1 de eerste en K2 de tweede integraal der opgave 
voorstelt, dan is, zooals met behulp van de bekende formule 

f""{e-"- _I }du = -C 
I+ u ~t 

0 

onmiddellijk is in te zien, 
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c 
2 

Aan den anderen kant vinden we door toepassing der 
formules 

l } ds 
1 + s2 s 

f cc 1 ds 
lim ---
t-+o I s2 . s 

t 

= lim {-log t J0(2t[ l log t
2 

2
} C 

l-+O I t 

= lim (1 J0 (2t)) log t- C 
t-+0 

c. 
Hieruit volgt 

K 1 

c 
2 

en ~ 0. 

Oplossing van Dr. B. VAN DER PoL. 1) 

Bijv. uit ScHLOMILCH, Vorlesungen iiber hoheren Analysis 
IVe Aufl. 1895, pag. 250, is bekend de integraal 

fao [ 1 J dz I= ~- e-z z = C. (A) 

0 

_.!_] dp 
e P p =C. 

1) Voor de notaties en formules in de oplossingen van Dr. B. VANDER PoL 
zij verwezen naar diens artikel in Phil. Mag. VIII pag. 861. (1929). 
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Maar, als 
j(p) h(x), 

dan is 

f<t) f(p) dp J<t) h~) dx. 
0 p 0 

Derhalve wordt: 

J<t) dx 
I = [rx- ] 0 (2Vx)] x 

0 

of. met x = s2 

f<t) ds c 
[e-~- ] 0 (2s)]-; 

2 
(I) 

0 

Substitueer in (A): 

z = s2 

Joo ( 1 ) ds c . e-sa (2) 
1 +s2 s 2 

0 

(1) en (2) afgetrokken geven 

foo (2e-ss- J (2s) -_I_) ds = 0. 
0 1+s2 s 

0 

Vraagstuk XX. 

Bewijs, dat 

r { sl + li (s)} d~ -c. 
0 

1- og s s 

J1 {li (s) +log (logs- l)} ds = 1 C. *) 
0 

s logs s 

(Dr. B. van der Pol.) 

*) In de oorspronkelijke opga.ve stond een drukfout. 
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Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG, 
Dr. B. VAN DER POL en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Voor s e-u gaat de eerste integraal over in: 

foe{ 1 . } { . 1 + u}!"' 1 + u + eu h(e-u) du = etth (e-tt) +log -u- () ; 
0 

immers d f"' e-tdt 
du t u 

u 

Nu geldt voor groote u: 

Voor u oo wordt de vorm tusschen accolades dus 0. 
Voor kleine u heeft men: 

f
oo e-ldt foo f"" 

e'-'li(e-u)=-e"' -t-=-eu. e-1 Iog t - eu log t dt=log u+C. 

Voor u -+ 0 vindt men daardoor: log u C -log u C. 
De integraal heeft dus de waarde: C. 

De tweede integraal wordt 

foo {euli(e-u) +log 
1 

u u} du {euli(e-u) + (1 
() 

1 u} loo u)log-u-
0 

I 
Voor groote waarde van u is I e'~~li(e-u) I < en wordt 

(1 u) log ( 1 + :) = 1. De grens oo Ievert ;us: 1. 

Voor kleine waarde van u vindt men als boven: 

logu + C-logu C. 

De waarde is dus: 1 C. 



OPGAVEN. N°. 20. 

Oplossing van Dr. B. VAN DER PoL. 

We beginnen wederorn met 

I= fOCI [1 ~X- e-x] d: C. 
0 . 

Als 
1 . 

1 +X;- f(p) 

dan is 

f (p) = pf OCI e-PX ~ = pePf OCI e-P8 ds = pePf OCI e-A d). 
1 +X s A 

Stel: 

0 1 p 

- p. eP li(e-P), volgens definitie van li(s). H. v. 

I= foo [- p. eP .li(e-P) _P_J dp 
p 1 p 

0 

_1_]dp. 
p 1 

e-P s 

I = - f[ +. li(s) 
1 

1 J -ds 
1-log s · ~s-= C, 

waaruit de eerste integraal van het vraagstuk volgt. 

63 

Uit: BIERENS DE HAAN: Nouvelles tables d' integrales 
definies, pg 135, volgt 

f
OCI ( 1 1-e-x) dx I= I+x- x --;-=C--1. 

0 

We vonden reeds 

1 . . 
~- == -p. ePE~(-p), 
1 +X' 

met definitie: Ei(s} s-se~U du = li(e8), 
0(1 
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1- e-:~: ( p ) Derhalve wordt, met x . · P log pi • 

0 

plog (-P )] dp = C 
P+ 1 p ] ' 

of: 

Stel ten slotte e-P = s 

I= f[ +li(s} 
1 

( 
-log s )] - ds log --
1-log s s 

C-I, 

of: 

Jl[ I (log s - 1)] ds I= -li(s} +log 
s logs s 

0 

1-C. 

Vraagstuk XXI. 

Bewijs, dat 

foo {I- ]
0
(2s) 

0 

(Dr. B. van der Pol.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG, 

Dr. B. VANDER PoL, Dr. E. TROST en Dr. S. C. VANVEEN. 

Oplossing van Dr. E. TROST. 

Men heeft 

K = f"' {1- .J0 {2s) 

0 

lim If"' ds 
t-o ss 

t 
f oo ds 

Jo(2s) sa 
t 
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Nu is volgens J~(s) 

foe ds 
] 0 (2s) -;a 

t 

Hieruit volgt 

1 1 
K =lim-. (1- J0 (2t)) = -·. 

1.-?-0 2t2 . 2 
w.t.b.w. 

Oplossing van Dr. B. VAN DER PoL. 

Uit: 

z 

volgt 

I e-z) 
-;: dz = 1. 

0 

Stel z 
s 

p 

I f "(' --:: -,; ; e -,;) d: ~ ~ . 
0 

Neem van beide leden het ,origineel". 

1 - -] ds 
Vxs. J1(2Vsx) -

s s 
x. 

0 

Stel sx = v2 

of: 

foe [1- J0 (2v) 1 J dv 2 --J1 (2v) - = 1 
v2 v v 

0 

ds 
J 0 (2s) -sJ1 (2s}] 3 = t· 

s 

5 
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Vraa~stuk XXII. 

Bewijs dat 

f ao - ds 
{J0 (s) 10(s)- ber (sv'2)}- =!log 2, 

0 s 

waarin Io(s) = Jo(is), ber (s) = m Uo(Y -is)}. 

(Dr. B. van der Pol.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG, 
Dr. B. VANDER PoL en Dr. S. C. VANVEEN. 

Opmerking. Zooals Dr. S. C. VAN VEEN aangeeft, is de 
integraal divergent, immers voor groote waarden van s is 

V
2 e+-;) + e -+-;) 

J0 (s) N - v' , 
n 2 s V

-
2 e8 

l 0 (s) N - --- , 

n 2Vs 

V
-e8 cos (s-_!!__) 

.F 2 8 
ber (sv 2) N - V . _ . 

n 2 sv'2 

De bedoeling moet dus zijn, te bewijzen, dat men, door 
volgens een behoorlijke definitie aan de divergente integraal 
een waarde toe te kennen, komt tot de waarde ! log 2. Voor 
de hand ligt dan de definitie van Hardy (Quarterly Journal 
of Mathematics vol. 35, pag. 50). 

sao tp(s)ds = sao dt sao se-t8g;(s)ds' 
0 0 0 

indien het rechter lid beteekenis heeft. 
Inderdaad komen de verschillende ingekomen oplossingen 

neer op deze handelwijze. Men raadplege onderstaande op
lossing, die verder slechts van elementaire middelen gebruik 
maakt. 
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Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Door s = 2xi gaat de integraal over in: 

H = l J<7> dt J<7> e-t:l:{J0 (2V;)I0 (2Yx)- her (2V2x)} dx. 
0 0 

en dus: 
<7> k 

Jo(2Vx). Io{2Vx) = L xk 2 -::-:hl:-::-h:-:-l(k::---::-:-:--:-:----:'-:-. 
k=O 11=0 

De laatste som is de coefficient van xk in de ontwikkeling 
van (I x)k(I + x)k = (I - x2)k en dus 0 voor oneven 

k en (-I )'(~1) voor k = 2l. 

Men vindt dus: 

_ _ ~ (-I)lx2l ( 2z) ~ (-I)lx2l 
Jo(2V x) . Io(2V x) = ~o (2l)! (2l) I . l = ~o (2l)! lll! • 

_ ~ (-1)lx2l22l 
Verder is ber (2V2x) = 6 (2l) 1 (2l)! . 

Hiermede vindt men: 

H f .., f"" ""(-I)lx2l{ I 221} 
dt rt:c ---- dx 

l 0 0 6 (2l) l ' lll! (2l) l 

Substitutie t = _:_ doet dit overgaan in: 
1(, 

cos(~)}. 



68 · WISKUNDIGE 

t J"' d: {J0 (u} . cos u} = 1-J"' dt J"'e-•1{J0 (u)-cosu}du. 
0 . 0 0 

Nu is reeds vroeger gevonden (zie b.v .. Wiskundige Op-

J
"' . 1 

gaven dee! XV, vraagstuk 192) e-t~1J0 (u) du = --===· 
0 

terwijl bekend is: J"" e--'~~ 1 cos u du = _t_, 
1 + t2 

0 

waardoor: 

H=-f foo 
0 

Vraa~stuk XXIII. 

Gegeven zijn vijf vlakken ocv .. . , oc5, zoodanig, dat geen 
viertal dezer vlakken een punt gemeen heeft, en een punt 
P, dat in geen der vlakken oc11 •• • , oc6 ligt. 

Bewijs, dat de raaklijnen in P der door P gaande kegel
sneden, die oc11 ••• , oc6 aanraken, de beschrijvenden zijn van 
den raakkegel in P van het biquadratische oppervlak, dat 
door de tien snijlijnen der vlakken oc11 ••• , oc6 gaat en in P 
een kegelpunt heeft. 

(Dr. G. Schaake.} 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT, A. KATER en Dr. G. 
SCHAAKE. 

Oplossing van A. KATER. 

Wij kiezen het assenstelsel zodanig, dat het punt P voor
gesteld wordt door (0, 0, 0, 1). Laten de vergelijkingen van 
de vlakken d, nu zijn: 

V, = aix + biy + ciz + dit 0 (i 1, 2, ... ,5). 

Het biquadratische oppervlak gaande door de tien smJ
lijnen der vlakken d, heeft dan tot vergelijking: 
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6 

"" (!;. = 0, 
~v. 
i l t 

69 

waarbij · aileen de verhouding van de constanten t'!i van 
. belang is. 

Zal het oppervlak in P een kegelpunt bezitten, dan moet 
voldaan worden aan: 

6 

"" fli 
~d. 
i=l 'l 

li 
0 "\:' f!iai 

' ~ d.2 
i=l t 

0, 
6 6 

2 (!
.b. 

2 
n.c. 

~. = 0 ~= 0. 
d.2 ' d.'l. 

i=l 'l i 1 t 

(1) 

Uit deze vergelijkingen is de onderlinge verhouding der 
getallen (!i te bepalen; wij vinden: 

a2 aa a" a5 aa a4 as al 

fll = d12 b2 b3 b4 b5 !12 = d22 
b3 b4 b5 b1 , enz. 

c2 ca c4 cs Ca c4 cs cl 
d2 d3 d4 d5 d3 d4 d 5 d1 

Daar P in geen der vlakken d, ligt en geen viertal dezer 
vlakken een punt gemeen heeft, zijn de getallen f!i verschil
lend van nul. 
. De raakkegel in P heeft tot vergelijking: 

5 5 5 

L e • .aibi 2 e,a,ci 2 f!ibici 
2xy + 2xz --+ 2yz = 0. d.3 d.3 d.3 

i=l I i=l • i=l • 

(2) 

Een kegelsnede in de ruimte is steeds op te vatten als de 
figuur, die duaal tegenover een kwadratische kegel staat; 
een kegelsnede door de oorsprong is dan duaal tegengesteld 
aan een parabolische cilinder. Haar vergelijking (in vlak
coordinaten) luidt dus: 

(3) 

Zal de kegelsnede aan de vlakken (a,, b,, ci, d1) raken, 
dan moet voldaan worden aan: 
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(kai + lbi mc£) 2 + paidi + qbidi rcl'i + sdi2 = 0. (4) 
(i 1,2, ... ,5) 

De rechte door P, die aan een der bedoelde kegelsneden 
raakt, is bepaald door: 

{ 
k~ l'Yj + mC 
.. 0, 

0 

waarbij k, l en m nu een oplossing van bet stelsel ( 4) voor
stellen; deze raaklijn heeft dus tot richtingsgetallen (k, l, m). 

Vermenigvuldigt men echter elk der vergelijkingen (4) 
(]i 

met d.a en telt men daarna op, dan komt er met inacht-
~ 

neming van de betrekkingen ( l): 

hetgeen in verband met (2) bewijst, dat (k, l, m) op de raak
kegel ligt. 

Vraa~s~ ~IV. 

Gegeven zijn de vijf vlakken ~ •... , oc6, waarvan geen vier 
een punt gemeen hebben, en een punt P, dat tot geen dezer 
vlakken behoort. 

Bewijs, dat de zes kubische ruimtekrommen, die door P 
gaan en oc11 ••• , oc6 osculeeren, in P raken aan de zes rechten, 
die vier in P samenvallende punten gemeen hebben met het 
biquadratische oppervlak, dat door de tien snijlijnen der 
vlakken oc.11 • •• , oc6 gaat en in P een kegelpunt heeft. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT en Dr. G. ScHAAKE 
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Oplossing van Dr. G. ScHAAKE. 

Duaal tegenover het stelsel S der kubische ruimtekrommen, 
die lX1, ••• , lX5 osculeeren, staat het stelsel E der kubische 
ruimtekrommen y3, die door vijf algemeen gelegen punten 
A1, .•. , A5 der ruimte gaan. Bekend is, dat de drietallen 
snijpunten der krommen y3 met een vlak n de hoekpunten 
vormen van pooldriehoeken eener in n gelegen kegelsnede k2, 

dat is de kegelsnede, die harmonisch beschreven is in de 
kegelsneden, volgens welke de quadratische oppervlakken 
door AI> ... , A5 het vlak n snijden. Hieruit volgt, dat de 
drietallen der door P gaande osculatievlakken van de krommen 
c3 pooldrievlakshoeken vormen van een kwadratischen kegel, 
die P tot top heeft, dat is die kwadratische kegel K, die 
harmonisch beschreven is om aile kwadratische kegels, die 
P tot top hebben en beschreven zijn om de kwadratische 
oppervlakken, die lX1, ••• , lX5 aanraken. 

Daar er verder een kromme y3 is, die een gegeven rechte 
tot bisecante heeft, is er een kromme c3 , waarvoor een ge
geven rechte dubbelraaklijn is van het ontwikkelbare opper
vlak yan c3• We beschouwen nu het oppervlak 0, dat de 
meetkundige plaats is van de beide punten R1 en R2, waarin 
een door P gaande rechte p het ontwikkelbare oppervlak w 
van een kromme c3 , waarvoor p dubbelraaklijn is, aanraken. 
Dit oppervlak 0 wordt door een algemeene, P bevattende 
rechte buiten P in twee punten gesneden. De punten R1 en 
R2 vallen voor iedere door P gaande rechte p, die een kromme 
c3 aanraakt, in het raakpunt samen. Wanneer een der punten 
R1 en R2 bijv. R1 in P valt, gaat het ontwikkelbare oppervlak 
w door P. Dan vallen twee der door P gaande osculatievlakken 
van c3 samen in een raakvlak e van K, terwijl het derde 
osculatievlak een van (! verschillend vlak is, dat door de 
beschrijvende van K gaat, volgens welke (!den kegel K aan
raakt. Van de drie door P gaande dubbelraaklijnen van het 
ontwikkelbare oppervlak van c3 valt er een langs de door 
P gaande raaklijn van c3• Voor deze vallen R1 en R2 in een 
punt van c3 samen. De beide andere door P gaande dubbel-
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raaklijnen van ro vallen langs de genoemde beschrijvende 
van K; deze beschrijvende is nu de rechte p. 

De rechten p, waarvoor een der punten R in P valt, dat zijn 
de raaklijnen van het oppervlak 0 in P, vormen dus den 
quadratischen kegel K, zoodat 0 een kegelpunt in P bezit 
en dus een biquadratisch oppervlak is. 

Onder de ontwikkelbare oppervlakken w komen oneindig 
veel ontaardingen voor in een vlakkenbundel, die de snijlijn 
van twee (oci en cx.k) der vlakken cx.v •• • , cx.6 tot as heeft en 
een der een schaar vormende kwadratische kegels, die aan 
de drie andere der vlakken cx.v • •• , cx.6 en aan het vlak door 
het snijpunt dezer drie vlakken en door de rechte cx.icx.k raken. 
De door P gaande dubbelraaklijnen dezer oppervlakken zijn 
de P bevattende raaklijnen der aangegeven kwadratische 
kegels, die de rechte ocicx.k snijden. De punten R1 en R2 op deze 
dubbelraaklijnen vormen de rechte Cltt.Xk en een in het vlak 
door P en cx.irxk gelegen kubische kromme, die P tot dubbel
punt heeft, namelijk de poolkromme van P t.o.v. de schaar 
der kegelsneden, die in het vlak door P en ~Xirxk gelegen zijn 
·en de rechte IXiiXk benevens de van Clt en rxk verschillende 
der vlakken rx.1, ••• , cx.6 aanraken. 

Hieruit volgt, dat 0 het biquadratische oppervlak is, dat 
in P een kegelpunt heeft en de tien snijlijnen der vlakken 
rxv ••• , IX6 bevat. 

Nu zijn de rechten p, waarvoor R1 en R2 in P vallen, eener
zijds de rechten, die vier in P samenvallende punten met 0 
gemeen hebben, anderzijds de raaklijnen in P aan de door P 
gaande krommen ca. 

Vraagstuk XXV. 

Men beschouwt twee in een n-dimensionale ruimte ge
legen parabolische bundels van (n- I )-dimensionale hyper
spheren. Bepaal de meetkundige plaats der punten, waarin 
een hyperspheer uit den eenen bundel een hyperspheer uit 
den anderen bundel aanraakt. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT en Dr. G. ScHAAKE. 
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Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT • 

. Laten de individuen van den eersten (tweeden) bundel 
het hypervlak oc({J) in punt A(B) raken. Inverteer de geheele 
figuur t.o.v. A. De eerste bundel gaat dan over in den bundel 
hypervlakken evenwijdig met oc. De tweede bundel moge 
overgaan in den bundel hyperspheren, die het hypervlak y 
in punt C raken, waarbij C het inverse punt van B is en y 

ontstaan is door inversie van de het punt A bevattende hyper
sfeer uit den tweeden bundel. De meetkundige plaats der 
punten, waarin een hypervlak evenwijdig met oc een 
individu uit den laatstverkregen hyperspherenbundel raakt, 
bestaat uit twee onderling loodrechte rechten door C, 
zooals zonder meer duidelijk is. Inverteert men terug, dan 
blijkt dus, dat gevraagde meetkundige plaats bestaat uit 
twee elkaar rechthoekig snijdende cirkels door A en B. 
Om van elk van deze cirkels een derde punt te hebben, 
bepalen wij op de in B op {J opgerichte normaal de punten 
D en E, die elk evenver van oc en {J liggen, De projecties 
D' en E' van B en E op oc behooren dan tot de gevraagde 
meetkundige plaats, daar oc een individu uit den eersten 
bundel is. De gevraagde meetkundige plaats bestaat derhalve 
uit de cirkels ABD' en ABE'. Vgl. Wiskundige Opgaven, 
Deel XVI, vraagstuk 134. 

Oplossing van Dr. G. SCHAAKE. 

We onderstellen eerst, dat de basispunten B1 van den 
bundel {J1 en B2 van den bundel {J2 verschillen. Een inversie 
met centrum in B1 transformeert den bundel {J1 in een bundel 
{J1' van evenwijdige lineaire (n- l )-dimensionale ruimten, 
en den bundel {J2 in een parabolischen bundel {J2' van hyper
spheren met basispunt in B~. Wanneer de lineaire ruimten 
van fJ/niet evenwijdig loopen met de machtniimte van {J2', 

bestaat de meetkundige plaats der punten, waarin een ruimte 
van {J1 ' een bol van {J2' aanraakt, uit twee rechte lijnen, die 
door B2 gaan en loodrecht op elkaar staan. Dit is het geval, 
als de bundels {J1 en {J2 geen exemplaar gemeen hebben. Een 
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der beide genoemde rechten gaat dan en aileen dan door 
B1, als de bol van {J2'. die aan de machtruimte van {J2 toege
voegd is, in B1 aan de machtruimte van {J1 raakt, dus als 
de machtruimten van {J1 en {J2 evenwijdig loopen. 

Wanneer {J1 en {J2 geen hyperspheer gemeen hebben, en 
de machtruimten dezer bundels niet evenwijdig loopen, 
bestaat de gezochte meetkundige plaats dus uit twee cirkels, 
die beide door B1 en B2 gaan en elkaar in deze punten lood
recht snijden. Een punt, waarin een hyperspheer van {J1 

de machtruimte van {J2 aanraakt, ligt op een dezer cirkels. 
Hieruit volgt, dat deze cirkels de omgeschreven cirkels zijn 
van de trapezia, die beide B1 en B2 tot hoekpunten hebben 
en waarvan de twee andere hoekpunten telkens de spiegel
beelden zijn van B1 en B2 t.o.v. een der lineaire (n 1)
dimensionale ruimten, die de hoeken tusschen de macht
ruimten van {J1 en {J2 middendoordeelen. De hoekpunten 
dezer cirkels liggen in de beide genoemde deelruimten. 

Als {J1 en {J2 geen hyperspheer gemeen hebben en de beide 
machtruimten evenwijdig loopen, wordt de gezochte meet
kundige plaats gevormd door de rechte B1B2 en den omge
schreven cirkel van den rechthoek, die tot hoekpunten heeft 
Bv B2, het voetpunt van de loodlijn uit B 1 op het machtvlak 
van {J2 en het voetpunt van de loodlijn uit B2 op het macht
vlak van {J1 en die dus de eerstgenoemde rechte tot middel
lijn heeft. 

Wanneer de bundels {11 en {J2 een hyperspheer gemeen 
hebben, loopen de lineaire ruimten van {J1' evenwijdig met 
de machtruimte van {J2' en bestaat de meetkundige plaats 
der punten, waarin een ruimte van {J1 ' een exemplaar van 
{J2' aanraakt, uit de machtruimte van {J2' en de centraal van 
dezen bundel, die dus zoowel de vlakken van {11 ' als de 
hyperspheren van {J2' loodrecht snijdt. In dit geval bestaat 
de gezochte meetkundige plaats dus uit den gemeenschappe
lijken bol van {J1 en {12 en uit den cirkel, die de machtruimten 

. van {J1 en {:12 in B1 en B2 loodrecht snijdt en dus zijn middel
punt heeft in de doorsnijdingsruimte van {J1 en {J2• 

In het geval, dat de bundels {J1 en {:12 een hyperspheer ge
meen hebben en de machtruimten van {J1 en {12, evenwijdig 
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loopen, gaat de centraal van {J,.' door B1. Dan bestaat de 
gezochte meetkundige plaats dus uit de gemeenschappelijke 
hyperspheer van {J1 en {J2 en de rechte B1~. die de macht
ruimten van {J1 en {J2 loodrecht snijdt. 

Als {J1 en {J2 dezelfde machtruimte hebben, maar B1 en B2 

verschillende punten zijn, bestaat de meetkundige plaats der 
punten, waarin de ruimten van fJ1' de exemplaren van {J2' 

aanraken, uit de gemeenschappelijke machtruimte van {J1 

en {J2 en uit de rechte door B2' loodrecht op deze macht
ruimte. De gezochte meetkundige plaats bestaat dan dus 
uit de gemeenschappelijke machtruimte van fJ1 en {J2 en uit 
den cirkel, die deze machtruimte in B1 en B2 loodrecht 
snijdt, en die dus B1B2 tot middellijn heeft. 

Wanneer B1 en B2 samenvallen in B is de punthyperspheer 
met middelpunt B en als B1 en B2 tegelijk met de macht
ruimten van {J1 en {J2 samenvallen, is de geheele ruimte de 
gezochte meetkundige plaats. 

Berek en 
Vraagstuk XXVI. 

fao _e2_x __ lfll_ dx 
e3:!: 1 x 

0 
(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door C. J. BouwKAMP, Dr. G. VAN HASSELT. 
Dr. L. DE joNG, Dr. G. ScHAAKE, Dr. E. TROST, 
Dr. S. C. VAN VEEN en \V. VERDENIUS. 

Oplossing van C. J. BouwKAMP. 

We beschouwen de volgende algemene integraal: 

Ze is gedefinieerd voor: 

p = 1, q willekeurig, en voor 
1 maximum, (1, p) < q, p > 0. 
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We gaan nu de functie eerst partieel naar p differentieren 
en vervolgens weer naar p integreren. Op die manier komt er: 

orp J+ 09 ePx Joo ypfq_l ( p) ( p) ;-= --dx=1Jq. dy=1Jq.r- r 1-- = 
vp eqx+1 1+y q q . p 

-oo o q.sm-

rp = - -- = log tg - + C. n I dp (Pn) 
q . pn 2q 

sm-
q 

Hierin is C een functie vart q aileen. We kunnen C bepalen 
uit de betrekking 

Dus volgt: 

11: 
0 = rp(l, q) = C + log tg-

2q 

. tgpA 
rp(p, q) = log tg A 

Voor de gevraagde integraal vinden we: 

A= nj2q. 

f oo e2x- ex dx f+ oo e2x- ex dx 
I = 

3 
- = t 

3 
- = t rp(2, 3) = t . log 3. 

ex+1 x ex+1 x 
0 -00 

Opmerking. De gevraagde integraal is ook een speciaal 
geval van een integraal uit de tafels van Bierens de Haan: 

f oo eqx_e-qx dx (P + q ) 
---- - = log tg --n . 
ePX - e-PX X 4p 

0 

2 log 3 
Neem nl. p = 3/2, q = 1/2, dan I= logtg-n =-. 

6 2 

Oplossingen van Dr. L. DE ]oNG. 

I. Men heeft: 

U = foo e2x- ex. dx = foo (e2x- ex) (eax- 1) . dx = 
e3x+1 X e6X-1 X 

0 0 

= foo e6
fax- e2

fax- e1/ax + e1/ax. dx. 
eX-1 X 

0 

1 
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Nu is bekend: 

f"" {e-az- l } dx log F(a + l) = . . + ae-x -, 
ex-I X 

0 

waaruit direct volgt: 

u =log r(+) -log r(+) -log r(!) +log r(:) = 

(1) (5) . 1 . r- .r- sin-n 
6 6 3 1 1 

=log = log-·- = log 2 cos- n = - log 3. 

(]) (2) 1 6 2 r 3 . r 3 sin6n 

J"" e-:x:- e-2x dx- "" J"" dx II. U __ ""' l)k -::- {e-<3k+l.)x--e-.(:l.k+2lx}= 
1+e-ax x k ..., 

o k=O 0 .. 

~ 3k + 2 2 . 8 . 14 . . . 4 . 10 . 16 ... 
= k (- 1)klog ---~=log x . 

k=O 
3k- 1 1 . 7 . 13 . . . 5 . 11 . 17 ... 

Om dit oneindige product te berekenen, breekt men het af: 

2. 8. 14 ... (6k- 4} X 4. 10. 16 ... (6k 2) 

1 . 7 . 13 ... (6k- 5) X 5 . ll . 17 ... (6k- I) ' 

waarvoor men zonder moeite berekent: 

{ (3k) !}2. 24k(2k)! 

(6k) !(k!) 2 

Past men nu herhaald de formule van STIRLING toe, dan 

vindt men voor de limiet hiervan, als k-+ oo, 3t. 
Derhalve: U = ! log 3. 

Opmerking. Volgens de eerste methode kan men, algemee-
ner, berekenen: · 

Men vindt: 

f"" e=-eb~ dx. 
ecx +I x 

0 



78 WISKUNDIGE 

r(' 2c a) . rCc 2c b) 
log -----::c-:-------:-

r(~) . rec 2c a) 
en, wanneer c =a b is, is dit te herleiden tot: 

. a 
sm x 

2(a+b) a 
log . b = log tg 2 (a + b) x. 

sm x 
2(a +b) 

Dr. E. TROST bewijst de nog iets algemeenere formule 

c a 2c-b-d 
~ • r r . 

f eax e x dx 2(c -d) 2(c--d) 
--- - = log-----:::-'--------: 
ecx eflx x c-b 2c-a d 

(c d). 

o r r---:--
2(c-d) 2(c-d) 

Wanneer 

X 

Q1X + b1y c1z 
GtlX fJtY + YtZ 

Vraa~stuk XXVII. 

y 

~x + b2)1 c~ 
~X /]2)1 + /'~ 

z 
asx+bsY+CaZ =0 
tXsX + fJsY + l'aZ 

de vergelijking in vlakk:e homogene puntcoordinaten is van 
een niet ontaarde kubische kromme, dan is 

v 
b1u b2v b3w 

f1t.u + {J2v + {J3w 

w 

c1U + ~V + CaW = O 
l'tu + I'~.V +raw 

de vergelijking in vlakke homogene lijncoordinaten van een 
kromme van de derde klasse, die oneindig veel omgeschreven 
driehoeken heeft, welke in de eerstgenoemde kromme be
schreven zijn. 

(Dr. G. Schaake.) 
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Oplossing. 

We beschouwen den bundel der collineaties, die voorgesteld 
wordt door de vergelijkingen: 

ex' ..l(tltx + b1y c1z} + p.(a.1x + fJIY + r1z) 

eY' ..l(~ + bzY + cez} + p.(~ + fJzY + raz} 
(]Z 1 

= .l(aaX + bzY + CsZ) + p.(a.aX + {JzY + 'YsZ)• 

In homogene lijncoordinaten wordt de genoemde bundel 
voorgesteld door de vergelijkingen: 

(IU = A(alu' ~V' + asw') + p.(a.lU' + fX<t.V 1 + OCaW') 

av = ..l(b1u' + b2v' + b3w') + p.({J1u' {J2v' + {J3w') 

(1W = .1(c1u' + ~V' + CaW') + p.('Y1U1 + 'Y2V1 + 'YaW'). 

De meetkundige plaats van de dekpunten dezer colli
neaties is de kubische kromme c3, die tot vergelijking heeft: 

X 

tltx+b1y+c1z 
a.1x+fJIY+'Y1z 

y 
a:ax+b2y+c2z 
~+fJzY+rr 

z 
aa:x+b3y+c3z 
aax+ fJaY+'YsZ 

=0. 

Daar deze kromme niet ontaard is, bezit elke collineatie 
van den bundel een eindig aantal dekpunten en dus een 
eindig aantal dekstralen. 

De dekpunten eener collineatie van den bundel zijn de 
hoekpunten van een in c3 beschreven driehoek, die de dek
stralen d~rzelfde collineatie tot zijden heeft. 

Nu worden de dekstralen der collineaties van denzelfden 
bundel omhuld door de kromme, die, in homogene lijn
coordinaten, tot vergelijking heeft 

u v 
a1u+~v+a3w b1u+b2v+b3w 
oc1u+~v+a.3w {J1u+fJ2v+fJ3w 

w 
c1u+~v+c3w 
'Y1u+r2v+raw 

=0. 

De drie dekstralen eener collineatie van den bundel zijn 
de zijden van een driehoek, die om de laatstgenoemde kromme 
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en in de eerstgenoemde kromme beschreven is, zoodat er 
inderdaad oneindig veel driehoeken zijn, die in c3 en om de 
laatstgenoemde kromme beschreven zijn. 

Vraag,stuk XXVIII. 

De punten P en Q liggen op een rechte, die het vhik van 
den driehoek ABC loodrecht snijdt in een van P en Q ver
schillend punt, dat niet op een der hoogtelijnen van dezen 
driehoek is gelegen. Zij p de door P gaande rechte van de 
PQ niet bevattende regelschaar der hoogtelijnenhyperboloide 
van het viervlak ABCQ en zij q de door Q gaande rechte 
van de PQ niet bevattende regelschaar der hoogtelijnen
hyperboloide van het viervlak ABCP. Bewijs, dat de rechten 
p en q elkaar in een punt van het vlak ABC snijden. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelostdoor Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, 
A. VAN HEEMERT, A. KATER, Dr. G. ScHAAKE en 
Dr. S. C.VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

AM j_ vlak BQC; AN vlak PBC. 
p ligt in het vlak door P en AM 
q , , , , , Q en AN. 
Trek PH// AM,en QH //AN. Deze snijden elkaar in H, 

want ze liggen in een vlak door PQ BC. 
PH snijdt het verlengde vlak QBC in D; PH j_ QBC dus 

PH j_ QD. 
QH snijdt het verlengde vlak PBC in E; QH j_ PBC dus 

QH j_ PE. 
PE snijdt QD in S (= snijpunt van vlak PQD met CB). 
PE en QD zijn twee hoogtelijnen van D. PQH. 
De derde hoogtelijn is dus HSR. 
SR ligt in vlak ABC d~ts ook H ligt in vlak ABC. 
p ligt in vlak (P, AM)= vlak (PH, AM), dus p snijdt vlak 

ABC op AH, 
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q ligt in vlak (Q, AN) = vlak (QM, AN), dus q snijdt vlak 
ABC op AH. 

Evenzoo bewijst men, dat p en q vlak ABC op BK snijden, 
als PK j_ vlak APC is, en K in vlak ABC ligt. 

Dus p en q snijden vlak ABC in het snijpunt van AH en BK. 

Vraagstuk XXIX. 

Door een punt P van een kubisch regeloppervlalt, dat op 
geen der beide torsale beschrijvenden a en b gelegen is, gaan 
een kegelsnede van het oppervlak, die in het vlak P a en 
een kegelsnede van het oppervlak, die in het vlak P b ligt. 
Bewijs, dat deze kegelsneden in P toegevoegde richtingen 
bezitten. (Dr. G. Schaake.) 

0 p g e 1 o s t door Dr. G. VAN HASSELT en Dr. G. SCHAAKE. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Laten X1 en X4 de klempunten op de dubbelrechte van het 
kubische regeloppervlak !i~ zijn en laat de torsale beschrij
vende a(b), die door X1 (X4) gaat, de enkelvoudige richtlijn 
van rl in X2(X3) snijden. Gebruikt men X1X2X3X4 als fun
damentaal viervlak en een willekeurig punt van rl als 
eenheidspunt, dan is de vergelijking van rl: 

xlxa2 x22x4 = 0. . (1) 

Als coordinaten van het punt P kunnen wij dan stellen: 
{.:x2, a:{J, {1, 1), waarbij .:x en {1 niet nul en niet oneindig zijn, 
als wij aannemen, dat P niet op a of b en ook niet op de 
dubbelrechte of op de enkelvoudige richtlijn ligt. Wij moeten 
nu bewijzen, dat in P de richtingen van de in de opgave 
genoemde kegelsneden harmonisch gescheiden worden, door 
de asymptotische richtingen van r/·. Wij projecteeren de 
vier door P in de genoemde richtingen gaande rechten, 
van x4 uit, op vlak xlx2x3 en zullen aantoonen, dat daarbij 
een harmonisch viertal ontstaat. De vergelijking van vlak 
Pa is x3 - {Jx4 ---,- 0. De projectie van de snijkegelsnede van rl 
en Pa heeft dus tot vergelijking: 

(2) 

6 
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Het snijpunt van X4P en X1X2X3 zij Q(oc2, oc(J, (J, 0), dan 
1s de vergelijking der raaklijn in Q aan de kegelsnede (2): 

(Jx1 - 2ocx2 cx2x3 0. (3) 

De vergelijking van Pb is: 

(4) 

Daar het centrum van projectie (X4) in Pb ligt, is (4) tevens 
de vergelijking van de projectie op X1X2X3 der raaklijn in 
Q aan de snijkegelsnede van Pb en (l· 

De vergelijking van het raakvlak in P aan rl is: 

(5) 

Elimineert men x4 uit (1) en (5), dan vindt men als ver
gelijking van de projectie der doorsnede van (1) en (5): 

(- x2 + ocx3) ((Jx1x2 + a(Jx1x3 - 2cxx2
2) = 0, 

Deze projectie valt dus uiteen in de rechte 

(6) 

dat is de projectie van de door P gaande beschrijvende 
rechte van rl. en de kegelsnede: (Jx1x2 cx(Jx1x3 - 2ocx2

2 0. 
De raaklijn in Q aan deze kegelsnede heeft tot vergelijking: 

(7) 

Daar nu (6) verkregen wordt door het verschil der eerste 
!eden van (3) en (4) gelijk nul te stellen, en (7) door de som 
van die leden gelijk nul te stellen, worden de rechten (3) 
en (4) harmonisch gescheiden door de rechten (6) en (7), 
wat nog te bewijzen was. 

Oplossing van Dr. G. ScHAAKE. 

Een zoo eenvoudige mogelijke afbeelding van het kubische 
regeloppervlak e op een vlak ex voegt aan de vlakke door
sneden van e de kegelsneden van a toe, die door een vast 
punt 0 van oc gaan en een rechte l van ct in de puntenparen 



OPGA VEN. N°. 29 EN 30. 83 

eener quadratische involutie I snijden. De beschrijvenden 
van e worden op de door 0 gaande rechten van a. afgebeeld. 

Zij P' het beeldpunt. van P. Daar de stelling evident is, 
als P op een der richtlijnen van e gelegen is, mogen we aan
nemen, dat dit niet het geval is. Dan ligt P' niet op l en ver
schilt P' van 0. De door P gaande beschrijvende van e wordt 
afgebeeld op de rechte OP'. Bij de torsale beschrijvenden 
a en b van e behooren de rechten a' en b', die 0 met de twee 
dekpunten D1 en D2 van I verbinden. De kegelsnede van f!, 
die in het raakvlak van e in P gelegen is, wordt afgebeeld 
op de verbindingslijn k van P' met het punt van l, dat in I 
toegevoegd is aan het snijpunt van OP' met l en de beide 

· kegelsneden van (!, die in de vlakken Pa en Pb gelegen zijn, 
worden afgebeeld op de rechten P'D1 en P'D2• 

Nu vormen de rechten P'O, k, P'D1 en P'D2 een harmo
nischen vierstraal. In de algebraische een-eenverwantschap 
tusschen de richtingen in P' der door P' gaande krommen 
van a. en de richtingen in P der door P gaande krommen 
van. e zijn aan de richtingen in P' van P'O, k, P'D1 en P'D11 

resp. toegevoegd de richtingen in P van de door P gaande 
beschrijvende van fl, de richting in P der in het raakvlak 
van e in P gelegen kegelsnede van e en de richtingen in P 
der in de vlakken Pa en Pb gelegen kegelsneden van f!· Van 
deze vier richtingen in P, die dus een harmonisch viertal 
vormen, zijn de beide eerstgenoemde de asyrnptotische rich
tingen van e in Pen de beide laatstgenoemde dus inderdaad 
aan elkaar toegevoegd. 

Opmerking. Als het punt P op een torsale beschrijvende 
bijv. op a ligt, blijft de stelling gelden, wanneer voor het 
vlak Pa het raakvlak van e in P genomen wordt. Wanneer 
a en b samenvallen, is e ~en regeloppervlak van CAYLEY en 
de stelling evident. 

Vraa~stuk XXX. 

Volgess de Stelling van Beltrami-Enneper heeft een van 
de beide asyrnptotische krommen, die door een hyper
bolisch punt P van een oppervlak gaan, in P een positieve 



84 WISKUNDIGE 

en de andere een negatieve torsie. Gevraagd wordt een 
meetkundige regel, waarmede men bepalen kan, welke der 
beide door P gaande asymptotische krommen in P een posi
tieve en welke in P een negatieve torsie heeft. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT en Dr. G. SCHAAKE. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Zij OXYZ een trirectangulair tripel halfstralen, z66 dat 
OX, OY en OZ resp. kunnen samenvallen met de richtingen 
van duim, wijs- en middenvinger der rechterhand. Plaats 
dit tripel met 0 in Pen met OX en OY langs de raaklijnen 
aan de kromtelijnen in P, en wei zoo, dat het krommings
middelpunt in P voor de doorsnede van OXZ en het opper
vlak op OZ en voor de doorsnede van OYZ en het oppervlak 
op het verlengde van OZ ligt. Voor de asymptotische krommen 
op een oppervlak valt de binormaal langs de normaal van 
het oppervlak. Uit het voorgaande ziet men, dat de 
asymptotische kromme die in de omgeving van P binnen 
L XOY en zijn overstaande hoek ligt, in P een negatieve 
torsie heeft en de andere een positieve torsie. ~ Men kan 
OXYZ op vier manieren zoo plaatsen als hier werd aan
gewezen, zij geven aile dezelfde uitkomst. 

N .B. Aan de torsie van een rechtsgewonden schroeflijn 
hebben wij het positieve teeken toegekend. 

Oplossing van Dr. G. ScHAAKE. 

De x- en dey-as van een rechthoekig Cartesiaansch coordi
natenstelsel nemen we langs de raaklijnen in P der door P 
gaande kromtelijnen van het oppervlak. In de omgeving 
van P worde het oppervlak nu aldus voorgesteld: (p en q 
zijn > 0): 
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Een door P gaande kromme van het oppervlak worde 
voorgesteld door de vergelijking (I) en door de be trekking 

y f(x), (2) 
waarin /(0) = 0 is. 

Dan is de torsie dezer kromme in P, als de accenten dif-
ferentiaties naar x voorstellen, 

1 y' 0 
0 y" z" 
0 y"' z'1

' 

(I+ y'2)(y"2 + z"2) -y'2y"2 
(3) 

De asymptotische krommen van het oppervlak voldoen 
in de omgeving van P aan de differentiaalvergelijking: 

(p2 + dx + ey + ... ) 2(ex fy + ... )y' + 
+ q2 fx gy ) '2 ... y 0. (4) 

In P is: 

y' 
p 
q 

Met behulp hiervan vinden we uit (1}, dat z"=O is, wat 
ook onmiddellijk is in te zien, daar de asymptotische krommen 
het vlak PXY in P tot osculatievlak hebben. 

Dus is volgens (3) de torsie van een door P gaande asym
ptotische kromme in P: 

y" z'" z"' 

(1+ y'2)y"2 

Voor een door P gaande asymptotische kromme vinden we, 
met behulp van (4), in P: 

y" 

en verder, met behulp van (1), in hetzelfde punt: 

z"' (d ± 3e..!L + 3/.t_ ± g lf) =t= 3pqy" = p . p2 pa 

= ± 2pqy" 3pqy" = =t= pqy". 
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De torsie in 0 is dus: 
+pq. 

Daar de pun ten van het oppervlak in de omgeving van P, 
die een positieve x hebben en waarvoor dey= 0 is, aan den 
positieven kant van het XPY-vlak gelegen zijn, vinden we 
uit de afgeleide uitkomst den volgenden regeL 

We denken ons de doorsnede k van het oppervlak met een 
door P gaand vlak, dat loodrecht staat op het raakvlak in 
P en dat dit raakvlak snijdt volgens een rechte, die niet een 
der asymptotische richtingen in P heeft. Op k nemen we een 
niet in het raakvlak gelegen punt Q aan, zoodanig, dat de 
boog PQ geen van P verschillend punt met het raakvlak 
gemeen heeft. Stel a en b zijn de raaklijnen in P der door P 
gaande asymptotische krommen van het oppervlak en zij 
verder Q1 de orthogonale projectie van Q op het raakvlak. 
Wanneer nu een draaiing van PQ1 in het raakvlak om P 
in een zin, die van Q uit gezien positief is, de rechte PQ1 

eerst op a en dan op b brengt, heeft de asymptotische kromme, 
die aan a raakt een negatieve en de asymptotische kromme, 
die aan b raakt, een positieve torsie. 

Opmerking. Volgens een welbekende stelling van BEL
TRAMI is de kromming in P der asymptotische kromme, die 

aan a of b raakt, resp. gelijk aan 
3 

maal de kromming van 
2 

den a of b rakenden tak der doorsnede van het oppervlak 
met het raakvlak. Ook hieruit kan de gevonden regel afgeleid 
worden. 

Vraa~stuk XXXI. 
Gegeven vijf punten in een plat vlak A, B, C, D, E .. 
Men bepaalt van A ten opzichte van de vier driehoeken, 

die men met de punten B, C, D, E kan vormen, de lijnen d 
van vraagstuk 162, deel XVI. 

Bewijs, dat deze vier lijnen d door een punt gaan. 
Welk punt is dit ten opzichte van de kegelsnede, welke 

. door A, B, C, D, E gaat? (Dr. ]. H. Tummers.) 

Opgelost door Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT 
en Dt. J. H. TUMMERS. 
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Oplossing van Dr. G. VA~ HASSELT. 

De kegelsnede ABCDE noemen wij K. Wij gebruiken een 
rechthoekig coordinatenstelsel met oorsprong 0 in A en OX 
langs de raaklijn aan K in A. Is e de kromtestraal van K 
in A, dan kunnen wij de vergelijking van K in den vol
genden vorm schrijven: 

x2 + 2qxy + py2 - 2ey = o. (1) 

p en q kunnen bepaald worden door op te schrijven, dat K 
door B en C moet gaan. Stelt men y = A.x (2), dan komt 
voor K de volgende parametervoorstelling: 

2eA. 2e.:t2 
X = pA.2 + 2q.A. 1' y 2qA 

(3) 

De parameterwaarden, die behooren bij B, C enD noemen 
wij resp. b, c, d. De coordinaten B zijn dan: 

2eb 2eb2 

+ 2qb + YB 2qb 1 ' 
(4) 

analoog voor C en D. 
De vergelijking der loodlijn in 0 op OB is: 

X+ by 0. (5) 

Voor de vergelijking van CD komt, na herleiding: 

(2qcd + c + d)x + (pcd 1)y 2ecd = o. (6) 

Uit {5) en {6) volgt, dat de coordinaten van het snijpunt 
van CD en de loodlijn in 0 op OB zijn: 

2ebcd - 2ecd 
- ffi . 
2qbcd be+ bd -pcd + l 2qbcd + be + bd- pcd + 1 

De coordinaten van het snijpunt van BD en de loodlijn 
in 0 op OC volgen hieruit door verwisseling van b en c. 

De rechte ,d" uit de opgave van A t.o.v. D. BCD is de 
verbindingslijn der laatste twee punten, haar vergelijking 
is dus: 

X 

2ebcd 
2ebcd 

y 
- 2ecd 
- 2ebd 

2qbcd 
2qbcd 

1 
be bd pcd 1 = 0. (7) 
be cd-pbd + 1 
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Het stuk, dat deze rechte van de normaal in 0 van K, 
die langs OY valt, afsnijdt, vinden wij door in (7) x = 0 te 
stellen. Men vindt dan, na eenvoudige herleiding, voor ge-

2e 
noemd stuk de waarde Daar in deze breuk b, c end p 
niet voorkomen blijkt, dat de rechte ,d" van A t.o.v. elken 
ingeschreven driehoek van K de normaal in A in hetzelfde 
punt snijdt. Het gestelde is hiermede bewezen. Uit (2) en 
(3) volgt, dat p het product is van decotangentenderhoeken, 
die de asyrnptotenrichtingen van K met de raaklijn in A 
maken. 

Vraagstuk XXXII. 

Gegeven vier raaklijnen a, b, c en p aan een kegel
snede met een brandpunt in 0. Men bepaalt op p een 
punt R zoodanig, dat de hoek ROA recht is (A tegenover 
a enz.), evenzoo de punten S en T op p, zoodanig, dat de 
hoeken SOB, en TOC recht zijn. Bewijs, dat de lijnen RA, 
SB, TC door een punt gaan. 

(Dr. ]. H. Tummers.) 

Opgelost door Dr. C.]. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, 
A. VAN REEMERT, Dr. J. H. TUMMERS en \V. VERDENIUS. 

Oplossing van Vi/. VERDENIUS. 

We bewijzen de algemeenere stelling: 
Gegeven vier raaklijnen a, b, c en p aan een kegelsnede K 

en een willekeurig punt 0. Men bepaalt op p een punt R 
zoodanig, dat RO en AO toegevoegde rechten zijn t.o.v. K 
(A tegenover a enz.), evenzoo de punt en S en T op p, zoodanig, 
dat SO en BO, TO en CO toegevoegde rechten zijn t.o.v. K. 
De lijnen RA, SB en TC gaan door een punt. 

Door het dualiteitsprincipe toe te passen vinden we tevens: 
Gegeven vier punten A, B, C en Pop een kegelsnede K en 
een willekeurige rechte o. Men bepaalt door P een rechte r 
zoodanig, dat de snijpunten van r en a met o toegevoegde 
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punten zijn t.o.v. K, evenzoo de rechten s en t door P, zoo
danig, dat de snijpunten vans en b, ten c met o toegevoegde 
punten zijn t.o.v. K. De snijpunten van r en a, s en b en 
t en c liggen op een rechte. 

Beschouw K als kromme van de tweede klasse. De alge
meene vergelijking van K t.o.v. de coordinatendriezijde 
a, b, c met p als eenheidsrechte is: 

at2ulu2 atautua a23u2ua = 0, 

met ~2 a13 + a23 0, waarin (Uv U2, Us) de COOrdinaten zijn. 
van de rechten van K. De vergelijking van het punt 0 zij: 

x1u1 + x2u2 x3u3 = 0. 

De coordinaten der rechten AO, BO en CO zijn resp. 
{0, x3, x2), (x3, 0, - x1 ) en x2, Xv 0). 

De vergelijkingen der polen van deze rechten worden dus 
resp.: 

(~zXa ataXz)Ul azaX2tt2 + azaXaUa = 0 
ataXtUt + (-atzXa+a2axt)Uz-ataXaUa = 0 
- ~2X1U1 a12X2U2 + (a13X2- azsXt)tta 0. 

De coordinaten van de rechten RO, SO en TO zijn dus resp.: 

(I- a23x2 azaxal' l a23x3 a12x3 - ataXzj' I a12x3- a13x2 azax21) 
x2 x3 x3 x1 x1 • x2 

(l-atzXa+a23xl -ataXal, ~-a13xa al3xll· I atsXt -al2xa+azsxt/) 
x2 Xa Xa xt xt Xz 

(ja~x2 atax\
3 

a13x1 \, latax\
3 

azaxt -::zxt,, ~-~zXt a~:z[)· 

Hiervoor schrijven we ter afkorting even resp.: 

(Ptqtrt), (p2q2r2), (Paqara)· 

De vergelijkingen der pun ten R, SenT worden nu gevonden, 
door te snijden met de rechte p(l, 1, I). We vinden resp.: 

(ql- rt)ut + (rt Pt)u2 + (Pt- qt)tta 0 
(q2- r2)tt1 (r2 - P2)tt2 (p2- qz)tta = 0 
(qs- ra)ttt + (rs- Ps)ttz + (Pa qa)tta 0. 
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De coordinaten der rechten RA, SB en TC worden nu 
resp.: 

(0, Pt qv Pt r1), (q2-p2, 0, q2-r2) en (ra-pa, ra-qs, 0) 

N u is verder: 

0 -2~ax2x3-a2axtxa+at~a2-atax2x3 
-2a2aX~s-~2x2x3 +~ax2 2-azaXtXz 

-2a12xtxa+a12xa2-a2sXtXa-ataXzXa 0 
-2ataxtxa-ataxtx2-~2xtxa+a2aXt2 

- 2a12X1 x2-a12X~3 + ataX22-~aX1X2 
-2at2xlx2-al3xtx2+azaXt2_atzXtXa 0 

= X1X2Xa{ (-2a23x2-~3xl +a12Xa-atax2) (--2ataXs-atax2-~~a+~axt) · 
. (-2au~Xt-a12xa+«tax2-a2axt) 

+ (-2azaXa-«t~s+ataX2-a2axt) (-2ataXt +al2xa-~aXt-«tax2) · 
. (-2at~z-atax2+a2axt-a12xa)}. 

xlx2xa{(-azax2-a2axt+«t2xa+«t2x2)(-a13xa-atax2+~axa+a2aXt). 
( -a12h-a12xa+~aX2 +«taxt) 

+ (-~aXa + ataXa + ataX2-~axt) (-ataxt ~2xl-~3x2) · 
a1~2 ~3x2 ~3X1- a12x3) }. 

(wegens a12 «23 0). 
=0. 

Hieruit volgt, dat de rechten RA, SB en TC door een punt 
gaan. 

Oplossing van A. VAN HEEMERT. 

Het vraagstuk luidt na dualisatie: 
Gegeven 4 punten A, B, C en P op een kegelsnede. Uit 

een willekeurig punt S trekt men twee verschillende lijnen l1 en 
l2, die de kegelsnede in vier pun ten snijden, waarvan er enkele 
kunnen samenvallen. Men kiest twee onder deze punten, 
Ken L, wier verbindingslijn niet gaat doorS. Vervolgens be
paalt men door P drie lijnen a', b'en c' z66, dat als we de 
snijpunten van BC, CA, AB, a', b' en c' met KL resp. noemen 

= = - = - = 
A, C, B en C, de lijnenparen (SA, SA), (SB, SB) en 
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(SC, SC) aile door 11 en 12 harmonisch worden gescheiden. 
Bewijs nu, dat de snijpunten van a' en BC, b' en CA en 

c' en AB collineair zijn. 
Hierbij kan men de gestelde eisch omtrent harmonische 

ligging blijkbaar vervangen door deze: K en L scheiden elk 

der puntenparen (A, A), (B, B) en (C, C) harmonisch. 
Leest men nu vervolgens voor K en L ,cirkelpunten" van 

de oneindig verre rechte KL, dan gaat 't gestelde over in 
de bekende eigenschap, dat de voetpunten der loodlijnen 
uit een punt van de omgeschreven cirkel van een £:i op de 
zijden neergelaten op een rechte lijn liggen. 

De gemaakte restrictie, dat de lijn KH niet doorS mag gaan, 
is tenslotte gemakkelijk te behandelen: in de uitgesloten 
gevallen zou, als we weer teruggaan op de niet geduiliseerde 
formuleering, als brandpunt optreden een cirkelpunt en 
't gestelde is dan triviaal, omdat 't bedoelde punt, waardoor 
de drie rechten moeten gaan, dan dat drkelpunt zelf is. 

Vraagstuk XXXIII. 

In een vierhoek ABCD is een ellips beschreven met 
brandpunten F1 en F2• Te bewijzen: 

AB . AD AF1 • AF2 . DA . DC DF1 . DF2 

CB . CD CF1 • CF2 ' BA . BC - BF1 . BF2• 

(Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door C.]. BouwKAMP, Dr. C. ]. VAN GRUTING, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. ]. G. VAN DE PUTTE, 
C. C. ]. DE RIDDER, Dr. S.C. VANVEEN en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. C. ]. VAN GRUTING. 

Snijden de raaklijnen van de ellips in de punten Q en R 
elkaar in P, dan is: 

nu is: 
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en 

LR:P'PF;=arg PF2-arg RP=arg PF2-arg PR±n=-LF2PR±n, 

dns: 

L QPPF1 L R.P'PF;; = o, 
waaruit volgt, dat de punten F1 en F2 isogonaal liggen ten 
opzichte van de punten van den vierhoek. Wij kunnen dus 
gebruik maken van de eigenschappen, die wij in vraagstnk 8 
hebben aangetoond. 

Is: (A1A3 ; A2A4 ; XY) = (AC; BD; F1F2), 

dan vinden wij, als 

AiX. A(.Y I 
Ai-l~ · AiAi+l ' 

I AFl. AF21 =I 
DA.AB 

CF1 . CF2 1 

BC. CD ' 

I 
BFl. BF21 I DFl. DF21 
AB . BC CD. DA ' 

waardoor het gevraagde aangetoond is. 

Oplossing van Dr. J. G. VAN DE PUTTE. 

AB. AD CB. CD AB sin AF1B 
We bewijzen, dat ; - . ; 

AF1 • AF2 CF2 . CF1 AF1 sm ABF1 

AD sin AF2D . CB 
AF2 sin ADF2 ' CF2 

Nn maken de raaklijnen nit B gelijke hoeken met BF1 

en BF2 en die nit D gelijke hoeken met DF1 en DF2• Verder is 
L AF1B 180°- L CF1D en L AF2D 180°- LCF2B 
(zie bijv. Dr. ]. G. RuTGERS, Meetkunde der kegelsneden 
§ 40 biz. 39 en 40}. 
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Daar ook L ADF2 = L CDF, volgt 

AB AD CB CD 
-X-= X--. 
AF1 AF2 CF2 CF1 

Het 2e deel van de opgave kan op volkomen dezelfde 
manier worden opgelost. 

Opmerking van W. VERDENIUS. 
Met behulp van vraagstuk 8 deel XVII volgt deze eigen

schap onmiddellijk uit Pi = PH2· 

Vraagstuk XXXIV. 

Te bewijzen 

waarin: 

Ak= k~l (.;.__.l)m(k) (k-m)n. 
m=O m 

(Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door C. ]. BouWKAMP, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE ]ONG, Dr. E. TROST en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van C. J. BouwKAMP. 

We stellen 
aebz u 

en we duiden de operator u d: aan met rp. 

De te bewijzen betrekking gaat hierdoor over in: 

n uk 
e-vq;neu = ~ Ak

k=l k! 

Ret is duidelijk, dat een zeker aantal malen toepassen van 
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de operator rp op de functie eu een polynoom in u geeft, ver
menigvuldigd met de functie zelf. De graad van dat poly
noom wordt steeds met een vermeerderd, als we rp eenmaal 
meer toepassen. Het is dus duidelijk, dat de graad van het 
polynoom gelijk is aan het aantal malen, dat we rp moeten 
toepassen. De coefficienten Ak bepalen we aldus: we gaan 
beide leden ontwikkelen naar machten van u, en stellen de 
coefficienten gelijk: 

um )(.. lnu') l)m- L-
m! l=l l! 

. "' "' zn = L L (-I)m-
1

-
1 

um+l, 
m=O l=l m.l. 

Vergelijking der coefficienten geeft de gewenste uitdruk
king voor Ak: 

zn 
k! L (-I)m __ 

m+l=k m! l! 
m;;;;o 

l;;;;l 

We kunnen ook schrijven: 

Vraagstuk XXXV. 

Bewijs dat: 

(1. 5. 9) 3 }
2 

X+ ... = 
4. 8. 12 

k 1. 

=1 (~)ax+ (~)sx2 + (1. 3. 5)axa + 
2 2.4 . 2.4.6 ... 

(Dr. S. C. van Veen.} 

Opgelost door C. J. BOUWKAMP, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE JoNG, Dr. E. TROST, Dr. S. C. VAN VEEN en 
Vi. VERDENIUS. 
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Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

De reeks in het eerste lid is hypergeometrisch en wel 
= F{l, !, I, x}. Zij voldoet dus aan: 

x(I- x)u" + (1 ~ x)u'- ~u = 0. (1) 
2 . 16 

Men kan als volgt een lineaire differentiaalvergelijking 
verkrijgen, waarvan u 2 = v een oplossing is. 

Men vermenigvuldigt (I) met u en daarna met u', diffe
rentieert (I) en vermenigvuldigt het resultaat met u. 

Uit deze drie vergelijkingen, verbonden met v u2, 

v' 2uu', v" 2u'2 + 2uu" en v"' = 6u'u" + 2uu"', eli
mineert men zonder moeite de grootheden u en afgeleiden 
en vindt: 

x2(I-x)v"' + (3- : x)xv" + ( 1-
1
: x)v' -~v 0. (2) 

Hieruit kan men een recurrente betrekking afleiden 
tusschen de coefficienten in de ontwikkeling van 

v = f(x) = cx0 cxtV + .... 
Men differentieert (2) n-maal: 

x2(I- x)v!n+3l n1 (2x 3x2)v<n+2l ~(2- 6x)v<n+ll-

- n8 6v<nl + ( 3 -: x) xv<n+2) + n1 (3 - 9x)v<n+Il n29vlnl + 

13 ) 13 1 
-X v<n+l) - n -v<nl - - v\n) 
4 1 4 8 

0, 

stelt daarna x = 0 en vk = k lock; er komt dan: 

lltn+l = (2n + 1)3. otJI.. 
2n 2 

Directe berekening Ievert: 

1 (l. 3)3 
et0 =I; cx1 - en dus ~ = -- enz., 

8 2.4 

waarmede de gestelde identiteit bewezen is. 
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Oplossing der overige inzenders. 

De te bewijzen formule is een bijzonder geval van de 
formule van CLAUSEN 

{F(a, b; c; x)}2 = 

= F(c)F(2c -1) ~ F(2a+n)F(a+b+n)F(2b+n) xn. 

F(2a)F(2b)F(a +b) 'f::o n!F(c + n)F(2c l n) 

met a b +!=c. 
(Zie WHITTAKER and WATSON, Modern Analysis, blz. 298 

no. 11 en W. N. BAILEY, Generalized Hypergeometric Series, 
blz. 86). . 

Voor a= f, b = f, en c =! volgt onmiddellijk de ge
vraagde formule. 

Opmerking van W. VERDENIUS. In het artikel van CLAUSEN 
(Journal fur die reine und angewandte Mathematik III 
(1828) biz. 91) staat deze formule ook vermeld. 

Vraa~stuk XXXVI. 

Gevraagd de som van: 

(1)3 (1.3)3 
1-- +-

2 2. 4 (
1.3.5)3 
2.4.6 

(Dr. S. C. van Vee1~.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG, 
Dr. E. TROST, Dr. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 

Oplossing van W. VERDENIUS. 

Stel de gevraagde som S. Dan is volgens vraagstuk 35: 

Nu is volgens de formule van KuMMER 

T(I a- b)F(l .fa) 
F (a, b; 1 + a - b; - 1) = _r...:...( 1--a )-r=(-'-l _+_;__!_a__....b:-:-) • 
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(Zie W. N. BAILEY, Generalized Hypergeometric Series, 
Camb. Tracts in Math. and Math. Phys. No. 32, biz. 9). 

Dus is 

I r(f) 12 
s = r(: )r( ~) . 

Opmerking. Dit resultaat is ook te vinden in: Proc. 
London Math. Soc. (2), 22 {1923), XII-XIII. (G. H. HARDY, 
Some formulae of Ramanujan.) 

Oplossing van Dr. E. TROST. 

Volgens No. 35 is de gevraagde som S gelijk aan 
F2(!, !, I, I). Uit de formule 

f\tb-1(1- u)c-b-1(I- ux)-adu 

0 

F(b)F(c-b) 
F(a, b, c, x) 

F(c) 

(ffi(c) > ffi(b) > 0). 

(zie b.v. WHITTAKER-WATSON, Modern Analysis, 1927, 
p. 293) volgt 

( 
I I 

F 4' 4' I, ) 
I Jt _!_ _.!._ 

I = u 4 (I - tt2) 4 dzt = 

r(+)r( !) o . 

r(-si.) 
I J1 _!. _!_ l 

_ v 8 (I-v) "'du = 

2r( ~)r( !) o 
2. r(f)r( :) 

dus 

1
1 r(+) ,~ 

s~ 2' r{+)r( ~) . 
7 
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Opmerking. Voor de som 

1 + ( ~ r + ( ~ . : r + (+· ! e. : r + ... 

vindt men de waarde 

Vraagstuk XXXVII. 

Wanneer de complexe nulpunten van de C-functie worden 
voorgesteld door ! ± y,J, wordt gevraagd te bewijzen: 

00 1 L l 2 = l + -fC ! log .n -log 2, 
n=l Yn 

waarin C de constante van Euler voorstelt. 

(Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door C. J. BouwKAMP, Dr. L. DE JoNG, 
Dr. E. TROST, Dr. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 

Oplossing van C. J. BouwKAMP. 

We gaan uit van een bekende betrekking uit de theorie 
van de Zeta-functie, zoals die b.v. te vinden is in ,The Zeta 
Function of Riemann" van Titchmarsh, 1930: 

~ (s) b- s ~ 1 ~ ~ ( 1 ; ) r c 1 
l ~ ) . 

. Deze formule geldt voor alle waarden van s, waar beide 
leden betekenis hebben. s = l is b.v. een uitzonderingsgeval. 
In bovenstaande betrekking stelt b een constante voor; 

c 
b = log. 2.n- 1 -

2 

In de som in het rechterlid wordt gesommeerd over de 
nulpunten der Zeta-functie. Stellen we deze nulpunten 
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A=!± iyn, 

dan wordt voor s = 1 deze som 

00 1 
2S = 2 l:: . 

n=Ot +Y! 
In bovenstaande formule laten we nu s tot 1 nacferen: 

2S=-b 1 F' ( 3 ) [ C' I J -- +lim -(s)+-- . 
2 r 2 a-+1 c s 1 

Door de betrekking r ( 1 + ~ ) = ; ( ; ) logarithmisch 

naar s te differentieren, en dan s 1 stellen, verkrijgen we 

l F'(l) I+---. 
2 r 2 

Verder is volgens een bekende formule (zie WHITTAKER

WATSON) 

F'(l) F' - - =-(1) r 2 r 2log2 -C-2log2. 

Een en ander ingevuld geeft dan: 

2S = 2-logn [ C' I J 2log 2 +lim -(s) + -- . 
.s-+1 ?; s 1 

Om de limiet in het rechterlid te bepalen, gaan we uit , 
van de functionaalvergelijking van de Zeta-functie, en wei 
in de vorm 

C(s) 2sr-1 F(l- s)C(l s) sin ins. 

Door beide leden logarithmisch naar s te differentieren, 
· verkrijgen we in het limietgeval s = I : 

[
C' 1 J C'(O) lim -(s) +-- =log2n---

s-+1 C s-1 C(O) [
r· 

lim -(1-s) 
ll-+1 r 



10.0 WISKUNDIGE · 

Door eveneens logarithmische differentiatie van 

F(2- s) = (1- s)F(1 s) 

verkrijgen we 

[
F' 

lim -(1 
~-+1 r 

1 J F' s) +-~ =-(1) 
1-s r 

Dus hebben we de gewenste limiet 

Verder is 

. [C'(s) 1 ]. 
hm --· +--

C{s) s 1 

r(0) 
--=log 2n. 
C(0) 

c. 

-C. 

Dit tenslotte invullen, en delen door twee, geeft eindelijk 
de gevraagde som: 

c 
S 1 + - -llog .7i: log 2. 

2 

Vraagstuk XXXVIII. 

Gevraagd te bepalen: 

i Joo e -n:7U ( 1 x--}) dx. 
n=l l 

(Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door W. BALK, C. J. BOUWKAMP, Dr. L. DEJONG, 

Dr. E. TROST, Dr. S. C. VAN VE!j:N en W. VERDENIUS. 

Oplossing van W. BALK. 

Voor i Joo e -n•n:t:(l + x -{) dx schrijven we: 

n=1 1 

f oo ~e-n•n:t:(l -.!) L x a dx. 
1 n=1 

Dit is geoorloofd, want: 
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foo ie -n~~(l + ·x -f)dx J.., ie -n~~(l + x-t)dx + 
1 n=1 1 n=1 

f.., ie -nsm!(l + x -{)dx. 

1 n=N+l 

In de hoofdtenn kunnen we sommatie en integratie ver
wisselen. 

De modulus van de restterm is 

Stellen we e-= t, dan wordt de integraal 

2 f tN+l ' . fe-n; tN fe-n; 
- dt=C --dt<C ----
n ·(1-t)t l t I 

0 0 

Bij gegeven e is N te kiezen zodat de restterm < e wordt. 
Dus kunnen we sommatie en integratie verwisselen en 

geldt: 

i foo e -ns~(l + x -f)dx foo ie -ns=(I + x -{)dx. 

n=ll 1 n=l 

We weten: 

t I ·{ 1 1 } C(s) F(!s)n -as- =f.., x 2(l-sl + x28 x-1 w(x)dx, 
s(s 1) 

1 
0() 

waarin ro(x) = 1: e-n2nz, geldt voor alle s. 
n=l 

(WI:IITTAKER and WATSON, Modern Analysis 4° ed. § 13, 4). 

We vullen ins= 2 
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Het linkerlid is de gevraagde uitkomst. 
;n;2 

We hebben C(2) = ;n;2 B1 = , F(I) = I. 
6 

1 
De uitkomst is dus : 

2 

Vraagstuk XXXIX. 

Snijden de rechten a., door het punt A de kegelsnede K 
in A, en A/, dan vormen de snijpunten van de verbindings
Iijnen van A, en A/ met de met A op een rechte a liggende 
punten C en D een meetkundige plaats, die bestaat uit een 
kegelsnede K' en de dubbelrechte a. Gevraagd wordt, deze 
eigenschap (constructie van Brianchon) te bewijzen met 
behulp van centrale collineaties. 

(J. Vel.) 

Oplossing. 
Zij p de poollijn van A ten opzichte van K, a, een Iijn 

door A, die K snijdt in Ai en A/ en Bi het snijpunt van 
CAi en DAr,'. De centrale collineatie T1 heeft het centrum C, 
de as p en voegt aan Ai het punt Bi toe. De centrale colli
neatie T2 heeft het centrum D, de as p en voegt aan Bi het 
punt A/ toe. De somtransformatie T1 + T2 = T laat de 
punten van p invariant. Is Pi het snijpunt van ai met p, 
dan voegt T aan AiPi de lijn A/Pi toe. De lijnen AtA/ en 
CD zijn invariant, dus hun snijpunt A is invariant. T is de 
centrale collineatie met centrum A en as p, die aan A, het 
punt A,' toevoegt, dus een involutorische centrale colli
neatie, die K invariant laat. 

Door T 1 wordt aan K een kegelsnede K' toegevoegd. Aan 
een punt Ak van K wordt door T1 het punt Bk van K' toe
gevoegd. Bk ligt op CAk. Is - T2 de inverse transformatie 
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van T2, dan is T1 """' T-T11• Ook door de transfonna.tie 
T- T2 wordt aa.n Aft het punt Bk toegevoegd. De trans
formatie T voogt aan All: het punt Ak' toe, dus de transfor
matie T2 aan Ak' het punt Bk. Het punt Br.: ligt op DAt'· 
De punten Bk van K' zijn de snijpunten van de lijnen CAk 
en DAk'· De meetkundige plaats van die snijpunten bevat 
K' en kan verder slechts de lijn CD bevatten op welke de 
snijpunten onbepaald worden. 

Vraagstuk XL. 

Gevraagd wordt een zo eenvoudig mogelijke constructie 
van een regelmatige 17..:hoek met passer en liniaal. 

(Dr. B. L. van der W aerden.) 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Opm,erking voaraf: Het is uit de aard der zaak moeilijk, 
een zo eenvoudig 'mCgeUjke construktie te geven. Wanneer 
wordt het maximum van eenvoudigheid bereikt, en aan 
welke criteria heeft dit maximum te voldoen? 

Men kan het b. v. zoeken in een uiterst eenvoudige gedachte-. 
gang, en overzichtelijkheid, en naar mijn beste weten spant 
in de literatuur de constructie van RICHMOND, die hieronder 
als eerste constructie volgt, de kroon. 

Men kan echter ook, in overeenstemming met de geometro
grafie, het aantal te trekken lijnen en cirkels zooveel mogelijk 
beperken. Weliswaar loopt men dan gevaar, de eenvoud der 
gedachtegang te verminderen. Als tweede constructie geef ik 
dan een variant van de constructie (althans methode) van 
RICHMOND, waarin ik een aanmerkelijk aantal minder lijnen 
en cirkels behoef te trekken. 

Methode I. (RICHMOND) zie fig. I. 
Cirkel 0 met straal R is de gegeven cirkel, die in 17 deelen 

moet worden verdeeld. 
BO j_ OA; BO 4R. 

l n 
L CAO 4: L BAO = {J; L e:AH = 

4 
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Cirkels op CZ en op OH als middellijn. 
Cirkel op CZ (middelpunt N) snijdt OA in P en D. 
PN snijdt c.irkel N in Q; QD snijdt cirkel op OH in G. 

DG = a34• 

B 

Fig. 1 

Bewijs ·(constructie van RICHMOND). 

n=t 

~ e+~+~ ~ ~+~+~+~ 

~=~+~+~+~ ~+~+~+~ 



OPGAVEN. NO. 40. 105 

Dan is 
Yt + Yz = - 1; Y1Y2 = 4. 

[ 
6n 16n ' 12n 14n] 

y2 = 2 cos-+ cos-+ cos-+ cos- = 
17 17 17 17 

[ 
6n 7n 5n 3n] 

2 cos -cos -cos--cos- < 0 
17 17 17 17 ' 

dus y1 > 0, wegens y1y2 = 4. 
y1 en y2 zijn oplossingen van de vierkantsvergelijking: 

y2 y-:- 4 = 0. (1) 

Voer hulphoek fJ in, bepaald door tg 4{J=4, dus cotg 4fJ=i (2) 
n 

0<4fJ<2. 

(l) gaat over in y' + 4y cotg 4{J- 4 = 0 

y =- 2 cotg 4{J ± 2 cosec 4{J. 

dus: y1 = 2 cotg 4{J + 2 cosec 4{J 2 tg 2{J, 

y2 -2 cotg 4{J 2 cosec 4{J =- 2 cotg 2{J . 

z1 = e + e13 + el6 + s4 = 2 (cos ~~ 
z2 s9 e15 + e8 + e2. 

. 4) cos_:: >0. 
17 

z1 z2 y1 ; z1z2 =- 1; z1 > 0 dus z2 < 0. 

z1 en z2 zijn oplossingen van de vierkantsvergelijking: 

z2 -y1z-1 = 0 
z2 -2ztg2{J 1 0. 

Dus z1 = tg 2{3 sec 2{3 tg({J + :) 

8a e5 814 812 

e10 + e11 + e7 + e6 = 2 (cos 
12

n + cos 
14

n) < 0. 
. 17 17 

(3) 
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t1 t2 = y2; t1t2 = 1; t2 + 2t • cotg 2{J l = 0. 

dus t1 > 0 

t1 = - cotg 2/J cosec 2{J 
t2 - cotg 2{J ---' cosec 2{J 

Ten slotte is: 

tg {J 
-cotg fJ. 

Hieruit volgt het bewijs van de constructie van RICHMOND. 

OA =I; OB 4, dus L BAO = 4{J; L CAO = {J; 
co= tg {J. 

D02 = CO . OZ = tg {J • l u1~. 

OH tg({J + : ) u1 + ~· 
OY . YH=OD2=u1~} . Sn n 
Oy YH . 

YH>0Ydus0Y=DG=~=2cos-=2sin-=a34 + =u1+~ 17 34 

Methode II. Deze berust op de zelfde principes, maar ver
eischt minder lijnen en drkels (in aanmerking genomen de 
vele hulpcirkels voor de hoekverdeling bij I). 

cirkel 0 (straal OA), OM OA. 

Met M als middelpunt nog een cirkel met straal OA, die 
de eerste cirkel in E en F snijdt. 

EF snijdt OM in K; KL 20A 

LM snijdt tweede cirkel in R en S. 

RO en OS snijden de eerste cirkel in W en U. 

AW en AU snijden OM inC en H. Verder precies als eerste 
methode. 
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Bewijs: 

2R 
tg LMK == !R = 4, dus L LMK = 4fJ, 

L MSO = L MOS = 2{1 = bgMU. 
:r& 

L HAV = fbgVMU = {J + 4· 
:It :n; 

LROS=bgWMU=-; dus LWAU=-, dus LCAO=fJ. 
2 4 

Verder als bij methode I. 

z 

Fig. 2. 

Opmerking. Methode II vereischt ook minder ruimte 
dan Methode I. 

Oplossing van Dt. B. L. VAN DER W AERDEN. 

Analyse. Volgens de bekende theorie van GAUSS (vgl. 
B. L. v. D. WAERDEN, Mod. Algebra I, § 49) komt de con
struktie neer op de opeenvolgende oplossing van 4 vierkants
vergelijkingen: 
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y2 y- 4 0; wortels "lo > 0 en 'f}1 < 0 

x2 "loX I = 0; wortels eo> 0 en e1 < 0 

X2 -'f}1X 1 = 0; wortels ;1 > 0 en ea < 0 

z2
- ~oZ + ~1 o; wortels C1 > C2• 

2n 8:n; 
C1 =2cos-; C2 =2cos-. 

17 17 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

De construktie van de wortels van een vierkantsvergelijking 
x2 - ax be = 0, waarin a, b en c gegeven lijnstukken 
zijn, kan als volgt geschieden: Trek een willekeurige cirkel 
C0 met middelpunt M. Construeer een punt P, welks macht 
t.o.v. C0 gelijk be is (bv. door op het verlengde van een koorde 
van de lengte c- b het stuk b af te passen, of in 't geval 
b c door op een raaklijn het stuk b af te passen). De 
meetkundige plaats van de punten met dezelfde macht 
t.o.v. C0 • als P is dan een cirkel C1 om M door P. Con
strueert men nu in C0 een koorde OD =a, dan snijdt deze 
koorde (of zijn verlengde) de cirkel cl in 2 punten xl en 
X2, wier afstanden tot 0 de absolute waarden van de wortels 
der vergelijking zijn. Immers men heeft: 

I oxl. X ox2 oxl X DX = (Macht van Xl) = be 
l oxl- OX2 OX1 DX1 OD - a. 

Construktie7 Zij gegeven een cirkel met straal I om 0, 
de eenheidscirkel. Trek door 0 een cirkel C0 met willekeurig 
middelpunt M, waarbij men ervoor moet zorgen, dat OM > 1,3 
is. Pas op een \Villekeurige raaklijn AQ van de cirkel C0 

(raaklijnconstruktie is bekend) vanuit het raakpunt A de 
stukken AB = 1 en BC 1 af. Trek om M cirkels C1 en C2 

resp. door B en door C. De cirkel C0 snijdt de eenheidscirkel 
in S. De lijn OS snijdt de cirkel C2 in twee punten Y0 en Y1 

(Y0 op 't verlengde van OS, Y1 op 't verlengde van SO). De 
cirkel om 0 met straal OY0 snijdt C0 in D. De lijn OD snijdt 
de cirkel C1 in 2 punten X0 en X2 (X0 in 't verlengde van OD). 
De cirkel om 0 met straal OY 1 snijdt C0 in E. De lijn OE 
snijdt C1 in X1 en X3 (X1 in 't verlengde van EO), en de 
eenheidscirkel in een punt F tussen 0 en Een cirkel om 
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0 met straal FX1 snijdt C0 m· G. Het lijnstuk OG snijdt de 
eenheidscirkel in H. Beschrijf om M een cirkel C3 door H. 
De cirkel om 0 door X0 snijdt C0 in I. Het lijnstuk OI snijdt 
C3 in 2 punten Z1 en Z2 (Z1 dichter bij I, Z2 dichter bij 0) en 
snijdt de eenheidscirkel in K. De cirkel om Z1 met straal 1' 
snijdt de eenheidscirkel in L1 en L2• Dan is KL1 KL2 

de zijde van de in de eenheidscirkel beschreven regelmatige 
17-hoek, en oz2 is de straal van de regelmatige 34-hoek. 

Bewijs. De punten van C1 hebben de macht l en die 
van C2 hebben de macht 4 t.o.v. C0• Dus is 

Y 10 X Y 00 = Y 0S X Y 00 4 

Y10- Y,p = Y0S Y00 =OS= 1, 

dus 

Y00 = 'I'Jo en YP = -TJp 
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Verder 

X 00 X X 0D = l 

X00 X0D = OD = OY0 'flo 

dus X 00 = Eo en XoD = - E2. Op dezelfde wijze X 10 = E1• 

Verder is OG = X1F = X10 OF = ~1 1 en OH = 1, 
dus GH = ~1 . De macht van H (en dus van aile punten van 
de cirkel ~) t.o.v. C0 is- HO x HG - 1 . ~1 • Bijgevolg is 

dus 

en 

Z10 x ~o = Z10 x Z1I = e1 

zlo + Z20 = Z10 Z1I = or = OX1 = ~o 

2:7r 
OZ1 = ~1 = 2 cos-

17 

8n 
OZ2 = c. = 2 cos- . 

17 

L1L2 is de middelloodlijn van OZ1 en heeft dus yan 0 de 
2ft 2n 

afstand !OZ1 =cos 
17 

Dus is L IOL1 L !0~ 
17 

de middelpuntshoek van de regelmatige 17 -hoek. Verder is 

Oz 8n . n 
2 =2cos-=2sm-

17 34 

de zijde van de regelmatige 34-hoek. 

Vraag,stuk XLI. 

Wanneer in een vlakke cirkelbogendriehoek de som der 
hoeken 180° is, dan gaan de drie cirkels, waarvan de drie
hoekszijden deel uitmaken, door een punt. Is de som van 
de hoeken < 180°, dan bezitten de drie cirkels een reele 
( eendelige) gemeenschappelijke orthogonaalcirkel. 

(Dr. B. L. van der Waerden.) 

Opgelost door W. BALK, Dr. G. VAN HASSELT. 
Dr. S. C. VAN VEEN en Dr. B. L. VAN miR WAERDEN. 
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Oplossing vtm W. BALK. 

De. hoekpunten van de vlakke cirkelbogendriehoek noemen 
we A, Ben C. 

De drkels door bg AB en bg AC snijden elkaar behalve 
in A ook nog in een punt, dat we 0 noemen. 

We gaan nu de figuur inverteren, met 0 als inversie
centrum. 

De invel'Sic is een conforme afbeelding, en cirkels gaan 
in cirkels over. 

0 is het enige uitzonderingspunt. 
Een cirkel door 0 gaat in een rechte over. 
Als nu A-+ A', B-+ B', C-+ C', 

dan gaat. bg AB in het rechte lijhstuk A'B' over, en bg AC 
in het rechte lijnstuk A'C', en tenslotte bg BC in bg B'C'. 

Nu hebben we 3 mogelijke gevallen: 
1°. bg B'C' ligt in het halfvlakvan de lijnB'C',dat A' bevat, 
2°. bg B'C' ligt in het halfvlak van de lijn B'C, datA' 

niet bevat, 

3°. bg B'C' valt met de lijn B'C' samen. 
In I 0 is de som van de hoeken van de cirkelbogendrie

hoek A'B'C' < 180°. Dus ook voor de cirkelbogendriehoek 
ABC. 

In 2° is de som van de hoeken > 180° en in 30 is de 
som van de hoeken gelijk aan 180°. 
• In geval 1~ kunnen we vanuit A' reele raaklijnen trekken 
aan de cirkel door bg B'C'. De cirkel F' door de raakpunten, 
en met A' als middelpunt snijdt de rechte zijden A'B' en 
A'C' loodrecht, en ook de cirkel door bg B'C'. Deze cirkel 
T' is reeel, en de cirkel r, die door inversie r oplevert, is 
ook reeel. 

r is nu gemeenschappelijke orthogonaalcirkel van de 
cirkels door bg AB, bg AC en bg BC. 

In geval 3° zijn de zijden van de beelddriehoek A'B'C' 
aile rechte lijnen geworden. 

De cirkels door bg AB, bg AC en bg BC moeten dus aile 
door het inversiecentrum 0 gaan. 
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Vraagstuk XLII. 

Gevraagd wordt, de Sylow-ondergroepen (d.w.z: de maxi. 
male ondergroepen van de orde pr, waarbij p een priemgetal 
is) van de symmetrische groep Sn van de orde n! aan te geven, 

(Dr. B. L. van der Waerden.) 

Oplossing. 

Gelijk bekend, is n! door een macht van p deelbaar, welks 
exponent door de uitdrukking 

r=[;J [;2J 
. wordt aangegeven. De vraag is dus, een ondergroep Q van 

deze orde pr aan te geven. 

Vorm uit de nummers 1, 2, ... , n een stel van [; J deel

verzamelingen A11 A2, • • • als volgt: 

A1 {1, 2, ... p}; A2 {p l. .. 2p}; ... 

Er blijven hoogstens p - l nummers over, die tot geen 
der deelverzamelingen A1 behoren. Van de permutaties der 
ondergroep Q wordt nu vooreerst geeist, dat ze de deelver
zamelingen A1 , A2 , • • • of elk afzonderlijk invariant laten, 
Of met elkaar verwisselen, dat ze de cyclische volgorde der 
nummers binnen de verzamelingen A1 , ~, • • • onveranderd 
laten en dat ze de overblijvende nununers elk.afzonderlijk 
invariant laten. 

Vorm verder uit dezelfde nummers een stel van [; J 
deelverzamelingen B1 , B2 , • • • als volgt: 

B1 {1, 2, ... p2}; B2 = {p2 l ... 2p2}; .... 

Van de permutaties van Q wordt nu verder geeist, dat ze 
de deelverzamelingen B1, B2, ••• Of elk afzonderlijk invariant 
laten, Of met elkaar verwisselen, dat ze de cyclische volg
orde der deelverzamelingen A1 in. elke verzameling Bk in~ 

variant laten, en dat ze de overblijvende deelverzamelingen 
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Ak, die tot geen der deelverzamelingen B1 behoren, elk af
zonderlijk invariant laten. 

Zo gaat men door. De groep Q der permutaties, die aan 
al deze eisen voldoen, heeft inderdaad de orde r en is dus 
de gevraagde Sylow-groep. p~] 

Immers Q bevat een ondergroep Q1 van de orde p P , 

welke Av A2 • • • elk afzonderlijk invariant laat, en Q1 is 

met de index i~J bevat in een ondergroep Q2 , welke B1 , 

B2, ••• elk afzonderlijk invariant laat en zoo voort. 
Daar alle Sylow-groepen van de orde pr in S,. geconjugeerd 

zijn, onderscheiden zij zich van elkaar slechts door een 
andere volgorde der nummers 1, 2, ... , n. 

Vraa~stuk XLIII. 

Een vast ruimtestelsel heeft een schroefbeweging om de 
Z-as; de spoed is gelijk s ( =1= 0). De rechte, die in het vlak, 
voorgesteld door 

Ax By Cz D = 0, 

de snelheidsvector van een der punten draagt, heeft als 
meetkundige plaats het raaklijnenstelsel van een parabool. 
Bepaal de coordinaten van het brandpunt en de vergelijkingen 
van de richtlijn van die parabool. Het coordinatenstelsel is 
rechthoekig. 

(Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door H. G. BRINKMAN, Dr. G. VAN HASSELT, 

Mevr.A. G. KERKHOVEN-WIJTHOFF en Dr. W. VANDERWouDE. 

Oplossing van H. G. BRINKMAN. 

Laat P(x0, y0, z0} een punt zijn, waarvandesnelheidsvector 
in het vlak V = Ax + By + Cz + D = 0 ligt. Laat verder 
de hoeksnelheid ru zijn. 

sru 
Zo=-. 

2n 
8 
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Nu geldt: 

Awy0 + Bwx0 

sw 
C-= 0, of Bx0 2n 

Cs 
Ay0 +- = 0. (I) 

2n 

De projectie van de richtlijn van de snelheidsvector van 
het punt P op het vlak z = 0 is 

XXo + YYo = Xo2 Yo2· (2) 
De richtlijnen van de snelheidsvectoren van de punten P 

omhullen een parabool, omdat het de verbindingslijnen zijn 
van 2 projectieve puntenreeksen, waarvan er een op de wijk
lijn van V ligt en de andere op de snijlijn van V met het 

Cs 
vlak Bx- Ay 0. 

We gaan de bolcirkel t = 0 x2 + y2 z2 = 0 snijden met 
de wijklijn van V, dat is t = 0 Ax By + Cz = 0 en vinden 
door eliminatie van z voor de isotrope richtingen in vlak V: 

x2 y2 + (Ax~ Byr 0. (3) 

We zoeken nu onder de lijnen uit (2) die, welke de pro
jecties zijn van de isotrope raaklijnen van de parabool in V. 
Eliminatie van x uit {3) en xx0 yy0 = 0 geeft: 

2 (By-A/
0

)

2 

2 

yz~:2 +Y2+ --c-·· Xo =0,ofyo2+xo2+(Bxo~AYo) 0, 

waaruit in verband met (1) volgt: 
sz 

xtl· + Yo2 + 4n2 0. 

Oplossing van x0 en y0 uit (l) en (4) geeft: 

Cs 
-B- A!_ 

(xo)1,2 = A2 
2n 2n V-(N~ Bz + C2) 

B2 

Cs s 
A- B-

2.n 2.n V-(A2 C2) (Yu)l,2 = A2 + B2 A2+ B2 

(4) 

(5) 



OPGAVEN .No. 43. 115 

De coordinaten van het gevraagde brandpunt vinden we, 
rekening houdende met (4), door oplossing van: 

of van het gelijkwaardige stelsel: 

s2 
x{ (xo)I + (xo)2} + Y{ (Yo}I (Yo)2} + 

2
n2 0 

x{ (xoh- (xo)2} + Y{ (Yo)l- (Yo)2} 0. 

Gaan we hierin de gevonden waarden uit (5) substitueren, 
dan komt er: 

-BCs A Cs 
:rt :rt 

X _A_2_+_B_2 + y. A2 + B2 0 

A~ 

of na vereenvoudiging: 

{A2 + B2)s 
Bx-Ay- 0 

2nC . 

Ax By 0, 

waaruit volgt: 

x = B{A
2 

+ B
2
)s = B-s-. 

2n(A2 + B2)C 2nC 

A(A2 As 
2nC. Y= 

De oo0rdinaten van het brandpunt zijn dus: 

(6) 
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De vergelijking van de parabool in het vlak z = 0, welke 
door (1) en (2} bepaald is, vinden we in puntcoordinaten door 

I. . . . ( ) ( ) B B e 1mmatle van x0 en Yo mt l , 2 en x + - y 2x0 + 2y0 -. 
A A 

Oplossing van x0 en Yo uit de laatste vergelijking en (l) geeft: 

A(Ax +By) 
BCs 

B(Ax By) 
ACs 

Xo = --2-(A-2--B-2)-- ' Yo 

Substitutie hiervan in (2) na enige herleiding: 

A2x2 + 2ABxy 
2ACs C2s2 

y --2=0. 
:n; :n; 

De poollijn van het punt x, y is: 

( 
2BCs) ( 2ACs) 2BCs 2ACs 20·s2 

x 2A2x+2ABy--- +Y 2ABx+2Bry+-- ---x+--9- =' 
:n; :n; :n; :n; ~ 

Substitutie van x en y uit (6) en enige herleiding geeft: 

s 
Bx- Ay = :rcC (A2 + B2 + C2). (7) 

De gevraagde richtlijn is de snijlijn van het vlak V met 
het vlak (7). 

Vraagstuk XLIV. 

Welke betrekking tusschen de co(Hficienten cxik der pro
jectieve transformatie van het platte vlak 

3 

ex/ k tXikxk (i = 1, 2, 3), (cxik =/::- 0) 
k=l 

is noodig en voldoende, opdat er een invariante kegelsnee zij? 

(Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT en Dr. W. VAN DERWounE. 
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Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Zijn 11 , 12 , 13 de wortels van de vergelijking 

(I) 

dan is de kanonieke vonn der transfonnatie uit de opgave: 

QY/ = AiJi (i = I, 2, 3). 

Opdat een kegelsnede bij deze transfonnatie invariant zij, 
is noodig en voldoende, dat zij twee zijden van den driehoek 
Y 1 Y 2 Y 3 in de uiteinden der derde zijde raakt. Haar verge
lijking moet dus zijn: 

Y12 #YV'3 0, Y22- #YaY1 = 0 Of Y32
- #Y!Y2 = 0, 

waarbij p, willekeurig is. De voorwaarden, dat deze laatste 
kegelsneden bij de transformatie (2) invariant blijven, zijn 
resp. 

11
2 - ~.1.3 0, .1.22 A.3.A.1 = 0 en .1.32 - A.1~ = 0. 

Terloops zij opgemerkt, dat, als een van deze drie voor
waarden vervuld is, elk individu van een bundelschaar 
kegelsneden invariant blijft. Wij hebben dus nog de voor
waarde: 

P·t2 A2A3)(~11 
..l3.A.1)(As

2
- A1~) 0 

in de coefficienten ocik uit te drukken. Voor deze laatste 
betrekking schrijven wij: 

.A.l~.A.sP·t3 + A2
3 + A3

3
) A13

A2
3

As
3

( 1\ +; 3 + ).\) 0. (2) 
Jl.l 2 3 

Voor ( l) schrijven wij: 

(1') 

Door elementaire berekening gaat (3) dan over in: 

a3c -..:.. b3 0, 

hetgeen de gevraagde betrekking is. Hier zijn - a, b 
en c resp. de coefficienten van A_ll, .41 en .1.0 in (1). 
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Opmerking van Dr. G. H. A. GROSHEIDE F.W.zn. Het 
vraagstuk is volledig opgelost in mijn artikel ,Collineatie 
en invariante kegelsneden" Nieuw Archie£ Deel XVII, 
biz. 267-275. Een uitbreiding voor Rn, die een antwoord 
ook voor het vlak bevat komt voor in ,Collineatie en Nor
maalkromme", Nieuw Archie£ Deel XVIII, blz. 3-13. Daar 
vindt men ook verdere litteratuurverwijzingen. 

Vraa~stuk XLV. 

Welke oppervlakken kunnen op omwentelingsoppervlak
ken op verschillende wijzen, d.w.z. zonder dat steeds dezelfde 
krommen in meridianen en parallellen overgaan, worden 
afgewikkeld? 

(Dr. W. van der Woude.} 

Opgelost door Dr. H. FREUDENTHAL, Dr. G. VAN HASSELT 
en Dr. W. VAN DER WouDE. 

Oplossing van Dr. H. FREUDENTHAL. 

Langs parallelen is de kromming van GAuss constant. 
Is het oppervlak niet van constante kromming, dan zijn 
dus de parallelen door de inwendige eigenschappen van het 
oppervlak bepaald; hetzelfde geldt dan ook voor de meridi
anen als loodrechte trajectorien der parallelen. Dus komen 
als resultaat ten hoogste de oppervlakken van constante 
kromming in aanmerking. Daar twee oppervlakken met 
dezelfde constante kronuning steeds zoo op elkaar kunnen 
worden afgewikkeld, dat een lijnelement in een willekeurig 
ander lijnelement overgaat, voldoen deze oppervlakken 
werkelijk aan de eisch (in het algemeen natuurlijk slechts 
in het klein). 
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Vraagstuk XL VI. 

K1 en K11 zijn twee kegelsneden, welke beide de rechte l 
in A raken en elkander buiten A nog snijden in twee verschil
lende punten B en C. 

Door een punt D (¢A) van l trekt men eene willekeurige 
rechte s, die K1 snijdt in P en Q en projecteert deze punten, 
nit A als centrum, op K11 in P' en Q'. 

Bewijs, dat het snijpunt van s en P'Q' op BC ligt. 

(Dr. f. A. Barrau). 

Opgelost door W. BALK, J. BANNING, Dr. J. A. BARRAU, 
Dr. M. J. BELINFANTE, C. J. BOUWKAMP, Dr. D. VAN DANTZIG, 
Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, A. VAN HEEMERT, 
Dr. L. DE JoNG, A. KATER, Dr. J. G. VAN DE PuTTE, 
H. VANROSSUM,Dr.L. SWEERTS,R. TIMMAN,Dr.S.C. VANVEEN, 
W. VERDENIUS, Dr. M. VAN VLAARDINGEN en J. WICHERS. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT en 
Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 

Beschouw de kegeL<>neci.en K1, K 11 en het lijnenpaar 
(APP', AQQ'). Deze hebben een gemeenschappelijke koorde 
namelijk AD. Volgens een bekend theorema van STURM gaan 
de 3 andere gemeenschappelijke koorden door een punt. 

Deze zijn: voor K1 en K2: de lijn BC, 

voor K~ en (APP', AQQ'): de lijn PQ, 

voor K2 en (APP', AQQ'): de lijn P'Q'. 

Dus ligt het snijpunt van s en P'Q' op BC. 

Oplossing van Dr. J. A. BARRAU, Dr. M. J. BELINFANTE, 
Dr. L. SWEERTS en J. WICHERS. 

Eene collineatie, welke aan B en C de cirkelpunten 11 

en 12 eener tweede figuur toevoegt, voegt aan K1 en K2 
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twee rakende cirkels toe. Daar het aan A toegevoegde punt 
hun gelijkvormigheidspunt is, zijn de aan PQ en P'Q' toege
voegde rechten evenwijdig en snijden elkander op 1112 ; dit 
geschiedt dus ook in de eerste figuur. 

Opmerking van Dr. J. A. BARRAU. Metbehulpdezerstel
ling kan men de beide rest-snijpunten construeeren vantwee 
kegelsneden, welke eene gegeven rechte in een gegeven punt 
raken en elk nog door drie gegeven punten gaan. Immers 
twee standen van s bepalen BC, die dan met eene der kegel
sneden kan worden gesneden; daar men s telkens door een 
der gegeven punten kan leggen, is aileen de constructie der 
snijpunten met BC quadratisch. Zijn twee kegelsneden ge
geven door een gemeenschappelijke raaklijn met raakpunt, 
een tweede gemeenschappelijk punt, en voor elk nog twee 
punten, dan is de constructie van het vierde snijpunt geheel 
lineair. · 

Oplossing van C. J. BOUWKAMP. 

Dit vraagstuk is een ontaard geval van een algemene 
stelling, die we als volgt kunnen formuleren: 

K1 en K2 zijn twee kegelsneden, die elkaar in vier verschil
lende punten A, B, C enD snijden. Men trekt een willekeurige 
rechte s, niet gaande door A, terwijl s ook geen gemeenschap
pelijke koorde der beide kegelsneden is. P en Q zijn de snij
punten vans met K1. P' en Q' zijn de projecties van Pen Q 
uit A op K2 • 

Zij S het snijpunt van P'Q' en s. 
Te bewijzen, datB,C,D, P, P', Sop een kegelsnede K liggen. 
Het ontaarde geval bewijzen we dan als volgt: Laat D 

tot A naderen, K1 en K2 krijgen dan in A een gemeenschap
pelijke raaklijn. D, P, P' komen dan op een rechte lijn te 
liggen. De kromme K moet dus ontaard zijn in twee rechten. 
Dan liggen de overige drie punten B, C, S dus eveneens 
op een rechte; q.e.d. 

Bewijs van de algemene stelling. 
s is geen gemeenschappelijke koorde, we kunnen daarom 
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veronderstellen, dat een van de punten P, Q niet samenvalt 
met A, B, C of D. Dat punt noemen we P, zoals ook in de 
formulering van de stelling bedoeld is. We houden nu P 
vast en s Iaten we een waaier beschrijven. Q beweegt langs 
K1. De waaiers AQ en PQ zijn dus projectief. Daar P' ook vast 
is, beschrijft dan P'Q' een waaier, die met AQ' projectief is, 
daar Q' langs K2 loopt. Hieruit volgt, dat de waaiers PQ 
en P'Q' met verschillende toppen P en P' projectief zijn. 
Het snijpunt S van P'Q' en s ligt dus op een kromme van de 
tweede graad K. We zien direct, dat B, C en D ook tot K 
behoren, evenals de toppen der waaiers P en P'. Inderdaad 
liggen S, P, P', B, C en D op een K. 

OplossingvanDr. D. VAN DANTZIG, Dr. C. J. VAN GRUTING 
en H. VAN RossuM. 

De kegelsnede K1 heeft de vergelijking: 

de kegelsnede K2 de vergelijking: 

en een kegelsnede K, die door de punten B en C gaat en in 
A raakt aan de lijn l, de vergelijking: 

zijn A. en p, zoo gekozen, dat A.p1 + p,p,2 0, dan heeft K 
de vergelijking: 

dus is ontaard in de lijnen l en BC; uit de vergelijking blijkt 
tevens, dat de lijn BC door het snijpunt van de lijnen PQ 
en P'Q' gaat. 



122 WISKUNDIGE 

Vraagstuk XL VII. 

Op eene rechte l1 zijn drie vaste punten A1, Bv C1 

gegeven; op eene rechte 12, die 11 snijdt, doch niet in A1 , 

B1 of Cv zijn drie punten A2, B2, C2 gegeven, welk drietal 
echter met behoud der onderlinge afstanden langs l 2 ver
schuifbaar is. (A2B2C2 is niet gelijkvormig met A1B1C1). 

Gevraagd wordt eene lineaire constructie (d.w.z. met 
lineaal en ev. parallel-lineaal) voor den stand van A 2B2C2, 

die perspectief is met A1B1C1• (Dr. ]. A. Barrau~) 

0 p g e 1 0 s t door ]. BANNING, Dr. J. A. BARRAU, 
Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, A. VAN HEEMERT, 
Dr. L. DE jONG, A. KATER, Dr. L. SWEERTS, R. TIMMAN, 
Dr. S. C. VAN VEEN en Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 

Oplossing van J. BANNING. 

Met behulp van de (lineaire) constructie van STEINER voor 
projectieve puntenreeksen, kunnen we op 11 het {eigenlijke) 
punt D1 construeeren, zoodat (A1B1C1D1) = {A~2C2D2 .,. ), 

als D2.., het oneigenlijke punt van 12 is. 
Het punt, dat perspectiefcentrum is van A1B1C1 en de 

gezochte stand van A2B2C2, ligt op de rechte l door D1, even
wijdig aan 12 getrokken. 

Opdat de constructie mogelijk zij, moeten we dus veronder
stellen, zoowel dat het snijpunt S van 11 en !2 eigenlijk is, 
als dat D1 ¢ S. 

Wanneer het drietal A2B2C2 langs l 2 verschoven wordt, 
beschrijven haar punten onderling congruente puntenreeksen. 

Projecteeren we deze puntenreeksen op l, resp. uit A 11 

B1 en C1 als centra, dan krijgen we op l drie paarsgewijze 
gelijkvormige puntenreeksen. 

Hieronder komen minstens twee niet-congruente voor, 
omdat anders tegelijkertijd zou gelden, {A1B1D1S} ± 1, 
(B1C1D1S) l, (C1A1D1S) = ± 1. 

Het eigenlijke dekpunt P van dit tweetal is op bekende 
manier met de liniaal aileen te construeeren en blijkt tevens 
dekpunt te zijn van de beide andere paren. 
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De projectie van A1B1C1 op l2, uit Pals centrum, is de ge
zochte stand van A2B2C2• 

Oplossing van R. TIMMAN. 

Wij projecteren A2B2C2 uit A1 en A1B1C1 uit A2• Noemen 
wij het snijpunt van A1B2 en A2B1 B3 en het snijpunt van 
A1C2 en A2C1 C3, dan is C3B3 een intermediaire lijn 13, die 
van A1B1C1 via A3B3C3 naar A2B2C2 door directe perspectivi
teiten voert. N u construeren wij het aan 51, het snijpunt 
yan 12 en l1, toegevoegde punt 52 op 12• (53 52). 

Wanneer wij nu de punten SzA2B2C2 op l2 zo verplaatsen, 
dat 52 valt op 51 en de afstanden gelijk blijven, ontstaan de 
punten 54 = Sv A4 , B4 en C4• 

De producttransformatie van S1A1B1C1 ,.. S2A2B2C2 en van 
S2A2B2C2 ,.. S4A4B4C4 is een transformatie, die 51 invariant 
laat, is dus een directe perspectiviteit met centrum P. 

Oplossing van Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 

Laten A1A2 en B1B2 elkaar snijden in 51 en A1~ en C1C2 in 52• 

De meetkundige plaats van 51 is een kegelsnede K1 namelijk het 
voortbrengsel der projectieve waaiers om A1 en B1 en die van 52 

is een kegelsnede K2, namelijk het voortbrengsel der projectieve 
waaiers om A1 en C1. K1 en K2 hebben l2 tot gemeenschappe
lijke asymptoot en snijden elkaar bovendien nog in A1• Het 
vierde snijpunt Sis blijkbaar een punt, zoodanig, dat SA1 , SB1 

en SC1 op l2 de gevraagde punten A2, B2 en C2 insnijden. 
Een lineaire constructie van dit punt is de volgende: 

neem een stand van A2 , B2 en C2 op 12 aan. Noem het oneindig 
verre punt van 12 even A. 

Van K1 zijn bekend: de punten A1, Bv 51 en de asymptoot l 2• 

Van Kt zijn bekend: de punten A1, C1, 52 en de asymptoot lz.. 
Neem op l 2 een willekeurig punt D aan en bepaal met be-

hulp van de stelling van PASCAL het tweede snijpunt Q van 
DS1 met Kl' 

Trek de lijnen AS1 en AQ en bepaal alweer met behulp 
van PASCAL de tweede snijpunten P' en Q' van deze lijnen met 
K2• Zij R het snijpunt van QS1 met P'Q'. Volgens No. 46 
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moet de lijn AIS door R gaan. Trek dus AIR en bepaal met 
PASCAL het tweede snijpunt S van AIR met K1 (of K2). 

Opmerking van Dr. J. A. BARRAU. Het vierde snijpunt 
der hier gebruikte hyperbolen kan ook lineair gevonden 
worden volgens de opmerking bij vraagstuk 46. 

Vraag.stuk XL VIII. 

Op een vaste rechte l1 zijn drie punten At, B11 C1 ge
geven. Te bewijzen, dat er door een buiten l1 gegeven 
punt A2, bij voorgeschreven afstanden A2B2, A2C2, B2C2, 

vier, waaronder wellicht imaginaire, rechten l2 gaan, waar
op punten B2 en C2 liggen, zoodat AIB1C1 en A2B2C2 

perspectief zijn. 
(A1B1C1 en A2B2C2 zijn niet gelijkvormig). 

(Dr. J. A. BarratL) 

0 p g e I o s t door J. BANNING, Dr. ]. A. BARRAU, 
Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, A. VAN HEEMERT, 
Dr. L. DE jONG, A. KATER, Dr. J. G. VAN DE PUTTE, 
Dr. L. SWEERTS, R. TIMMAN, Dr. S. C. VAN VEEN en 
Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 

Oplossing van, A. KATER. 

Indien l 2 draait om A2 beschrijft het snijpunt S van B1B2 

en C1C2 een kromme k van de vierde graad. Dit blijkt als 
volgt: B2 beschrijft een cirkel Cv die twee punten met 11 

gemeen heeft; het komt dus twee keer voor, dat B1B2 langs 
l1 valt en in beide gevallen komt het snijpunt van B1B2 en 
clc2 in cl terecht; cl is dus een dubbelpunt van k. c2 beschrijft 
een cirkel c2 en op volkomen analoge wijze blijkt, dat B1 een 
dubbelpunt is. 

Meerdere punten heeft k met l1 niet gemeen, want was 
S' zo'n gemeenschappelijk punt, dan vielen S'B1 en S'C1 

samen met 11 en lagen B2 en C2 op lv wat niet mogelijk is. 
De lijn l1 heeft dus met k vier punten gemeen. 

Ook op de rechte AIA2 liggen dan vier, waaronder wellicht 
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niet-reele, punten s, (i = 1, 2, 3, 4} van k. Door elk punt Si 
gaat nu een rechte l2, die aan de vraag voldoet. 

Want c1 en c2 snijden SiB1, resp. SiC1 elk in twee pun ten 
B2', B2", resp. C/, C2", waarvan B2' en C2' met A2 collineair 
kunnen zijn; dan echter zijn B2", C2" en A2 niet op een rechte 
gelegen, omdat B1B2' en C1C2' niet evenwijdig zijn; immers 
de puntenreeksen A1B1C1 en A2B2C2 zijn niet gelijkvormig. 

Oplossing van Dr. L. SWEERTS. 

Trek door A2 een willekeurige rechte l. Pas hierop het 
stuk A2B2 af. A1A2 en B1B2 snijden elkaar in een punt 0. 
De rechte OC1 snijdt lin een punt C2'. Daar we ~B2 aan weers
zijden van A2 kunnen afpassen, ontstaan er op l twee punten 
C2'. Hun meetkundige plaats is een kegelsnede k. Daar 
de afstand A2C2 bekend is, kunnen we uit A2 als middel
punt een cirkel beschrijven met straal A2C2, die k in vier 
punten snijdt. Deze leveren met A2 verbonden vier rechten l2• 

Vraagstuk IL. 

Op een vaste rechte l1 zijn drie vaste punten A, B1, C1 

gegeven. Op een veranderlijke rechte l 2 door A liggen 
. punten B2 en C2 op voorgeschreven onderlinge afstanden 
AB2, AC2, B2C2 (AB2C2 en AB1C1 zijn niet gelijkvormig}. 

Bewijs, dat de meetkundige plaats der perspectiviteits
centra van AB1C1 en AB2C2 een cirkel is, welke met behulp 
van een stand, 12 _L ll, kan worden geconstrueerd. 

(Dr. f. A. Barrau.) 

Opgelost door Dr. J. A. BARRAU, Dr. C. J. VAN GRUTING, 
Dr. G. VAN HASSELT, A. VAN HEEMERT, Dr. L. DE joNG, 
A. KATER, Dr. ]. G. VAN DE PUTTE, Dr. L. SWEERTS, 
Dr. S. C. VANVEEN, W. VERDENIUS en 

Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 

Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING en Dr. L. DEJoNG. 

Beschouwen we een willekeurige stand van de lijnen 11 

en i2 ; is T het perspectiviteitscentrum van AB1C1 en AB2C2, 
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M het snijpunt van l1 met de lijn door T evenwijdig aan l2., S 
het snijpunt van l2 met de lijn door T evenwijdig aan l1 

en zijn L1 en L2 resp. de oneindig verre punten van l1 en 
l 2, dan is: 

en 
(AB2C2L2 )= (AB1C1M). 

Hieruit blijkt, dat M een vast punt van l1 is en AS een lijn
segment van l 2, dat in grootte en richting volkomen bepaald 
is; omdat MT = AS, is dus de meetkundige plaats der pun ten 
T de cirkel, die de straal AS heeft en het middelpunt in M. 

Opmerking. Het punt M en het lijnsegment AS zijn 
volkomen bepaald door een willekeurige stand van l2 t.o.v. 
l1 ; de voorwaarde l 2 j_ l1 is dus niet noodzakelijk. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Zij, voor een willekeurigen niet met l1 samenvallenden 
stand van l2, D het snijpunt van B1B2 en C1C2• Uit de stelling 
van MENELAUS volgt dan 

DB2 B2C2 x AC1 

DB1 AC2 X B1C1 

Laat men l2 om A draaien, dan blijft dus ~:: constant. 

D beschrijft dus een cirkel, die tot centrum heeft bet snij
punt van l1 met de rechte door den initiaalstand van D 
evenwijdig met l2 getrokken. Ret is niet noodig l 2 j_ l1 te 
nemen. 

Opmerking van J. BANNING. 
Ret vraagstuk werd reeds (iets algemeener) gesteld en 

opgelost door STEINER (Ges. Werke I, blz. 275, 276). 

Vraa~stuk: L. 

De hypervlakpunten der ,algemeene" rationale Clln+l in 
R2n (d.w.z. eene kromme, welker 2n + l hypervlakpunten 
onderling verschillend zijn) zijn hypercoplanair. 

(Dr. ]. A. Barr au.) 
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• Opgelost door Dr. J. A. BARRAU, Dr. D. VAN DANTZIG 
en Dr. G. VAN HASSELT. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Men kan bet fundamentaalsimplex zoo kiezen, dat de 
kromme met elk van de 2n + I zijsimplices 2n + I samen
vallende punten gemeen heeft. In elk van die zijsimplices 
ligt dan een hypervlakpunt der kromme. De parametervoor
stelling van de kromme is dan van den vorm 

(i = 1, 2 ... 2n + 1}, 

alwaar ;t de parameter is. De hypervlakpunten worden ge
leverd door de waarden b11 b2 ••• b2n+l van )., De juistheid 
van bet gestelde blijkt dan te volgen uit bet feit, dat een 
scheefsymmetrische determinant van oneven orde nul is. 

Vraagstuk LI. 

Voor bet voorkomen van een gewoon dubbelpunt 
op eene algemeene rationale Cn+1 in Rn is noodig en vol
doende, dat de parameterwaarden van de hypervlakpunten 
eene figuur in bet complexe vlak (z = x iy) vormen, die 
door lineaire transformatie van den parameter kan overgaan 
in de hoekpunten van een regelmatigen (n I)-hoek met 
middelpunt 0. De parameterwaarden 0 en oo behooren dan 
bij bet dubbelpunt. (Dr. ]. A. Barrau.) 

Opgelost door Dr. J. A. BARRAU, Dr. D. VAN DANTZIG en 
Dr. G. VAN HASSELT. 

Oploss.ing van Dr. D. VAN DANTZIG. 

De parametervoorstelling van een algemeene rationale 
em in Rm-1 is voor homogene coordinaten X;. (J. = 1, . .. m) 

ex;.= h. (t) ~ (»:)a;.,. ti. (1} 
i=O 1, 

De parameterwaarden der hypervlakpunten voldoen aan 
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de vergelijking 

dus aan 

/;,. (t) 
6.(t) 

tr-1) (t) 

WISKUNDIGE 

m:L m. ai.,Jt m-1( 1) 
i=O 1, = 0, 

1 i, (l) ;, m. 4.i . a;.,;t 
i=O 'Z 

a,_, mt + a)., m-1 

a)., m-lt ail, m-2 

a).,2 t a)., 1 

ail,l t + a,_, o 

=0. 

Randt men dezen determinant met een rij a).,m I en een 
kolom nullen, dan krijgt men, als voor deze vergelijking 

"' F(t) = E Ai(- t)m-i = o (2) 
i=O 

geschreven wordt, 

ail, m 

ail, m-1 t) 
F(t) (3) 

a)., t) m-1 

a)., o (-t)m 

Is nu gegeven, dat de rationale em in Rm_1 (m n + l) 
een dubbelpunt heeft, dan kan men door op t een gebroken 
lineaire transformatie toe te passen bereiken, dat dit bereikt 
wordt voor t 0 en t = oo. Dan zijn ai.,o en ail, m evenredig. 
Door dus in ~3) de eerste rij na vermenigvuldiging met een 
geschikte constante van de laatste af te trekken, vindt men 

F(t) = (- l)mA0 (tm -1). 

De wortels van de cyclische vergelijking F (t) 0 worden 
in het complexe t-vlak voorgesteld door de hoekpnnten van 
een regelmatigen n-hoek met 0 tot middelpunt. 
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Is anderzijds aan deze voorwaarde voldaan, dan is F(t) 
cyclisch; dus A1 = A2 A"H = 0, A0Am 0. 

We zien dan uit (2) en (3} 

d.w.z. aA.,o en aA..m zijn evenredig. Voor t 0 en t oo krijgt 
men dus evenredige X,t, d.w.z. hetzelfde punt. Dit punt is 
dan dubbelpunt. 

Vraa~stuk LII. 

De bewegelijke raaklijn t aan een cirkel C met middel
punt M wordt met een barer punten A gevoerd langs een 
rechte a. 

Bewijs, dat de banen der punten P van tin het algemeene 
geval een stelsel vormen van circulaire krommen van den 
vierden graad met zelfcontact in het oneindig verre punt 
van a en met een dubbelpunt op de rechte m, door 1lf even
wijdig aan a getrokken, terwijl de cirkel C het stelsel dubbel 
omhult. 

Welke bijzondere gevallen kunnen zich voordoen? 
(Dr. J. A. Barrau.) 

Opgelost door Dr. J. A. BARRAU, A. KATER, W. VERDENIUS 
en ]. WICHERS. 

Oplossing van W. VERDENIUS. 

We voeren een rechthoekig cartesiaansch coordinaten
stelsel in met de oorsprong in M, en de X-as //a. De ver
gelijking van de cirkel zij 

x2 + y2 = r2 

en die der rechte a 

y +a 0. 

Het raakpunt der rechte t met C zij (x0 , y0). De vergelijking 
van t is dus 

XoX + YoY = Y2• 
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Voor bet snijpunt S met a vindt men nu bet punt 

(_YtP'-----+_r_ll' -a) . 
Xo, 

Zij s de afstand (met teeken!} vanS en P. Voor de coordi~ 
naten van P vindt men nu · 

X 
Yoa + Y2 Yo -s-, 

x0 r 
y 

Xo a+s-. 
r 

Hieruit volgt door eliminatie van x0 en y0 in verband met 

Xo2 + Yo2 = r2 

voor de vergelijking der baan van bet punt P 

y2(y + a) 2 + {x(y +a) rs}2 = s2y2• 

X y. 
z y = z mvoeren Als we bomogene coordinaten x 

vinden we 

Y2(Y + aZ)2 + {X(Y + aZ) - rsZ2} s2Y2Z2• 

Bij substitutie blijkt, dat de punten {I, i, 0) en (I,- i, 0) 
voldoen. Hieruit volgt, dat we te maken bebben met een 
stelsel circulaire krommen, die blijkens de vergelijking van 
de vierde graad zijn. 

Aan de vergelijking in bomogene coordinaten zien we, dat 
de termen met X' en X3 ontbreken en de coefficienten van 
X2 en X respectievelijk zijn (Y aZ)2 en 2rs(Y aZ)Z2• 

Hieruit volgt, dat de krommen in bet oneindig verre punt 
der recbte Y + aZ = 0, d.i. de recbte a, een zelfcontact 
bebben. 

Door de substitutie x = x' + p, gaat de vergelijking 
over in 

Indien nu ap = rs, ontbreken in deze vergelijking de 
bekende term, maar ook de coefficienten met x en y. 
Het tweedegraadsdeel is a2y2 (ax' py)2 - sy2• We 
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vinden dus een dubbelpunt der kromme in het punt ( "; , 0). 

De raaklijnen hebben tot vergelijking 

(x2 - s2)y2 + (ax' + py)2 = 0. 

De vergelijking der omhullende dezer krommen vinden 
we Uit. 

y2(y + a)2 + {x(y +a)- rs}2 = s2y2 
d 
ds [y2(y + a)2 {x(y +a) -rs}2-s2y2] = 0. 

Uit deze tweede betrekking volgt 

x(y + a)r 
S= 2 • r 

Dit gesubstitueerd in de eerste vergelijking Ievert o.m. 

x2 + y2-r1! 0, 

dus de vergelijking va:n C. Dat deze cirkel C ook dubbel 
omhult zien we in door te bedenken, dat er bij elke waarde 
van s twee r~klijnen t zijn, zoodat P op C ligt. 

Vervangt men in de vergelijking s door - s dan zien we, 
dat dit neerkomt op een spiegeling t.o.v. de X-as. In het 
verder onderzoek zal nu ook slechts het geval s 2 0 behandeld 
worden. 

Voor a > r hebben we de volgende gevallen te onderscheiden 
1°. s > a dubbelpunt buiten de cirkel. 
20. s a keerpunt op de cirkel. 
3°. 0 < s < a geisoleerd punt binnen de cirkel. Dit volgt 

onmiddellijk uit de gevonden vergelijking voor de raaklijnen 
in het dubbelpunt. 

Steeds raakt de kromme de cirkel C in 2 punten. Voor 
0 < s < a is bovendien nog te onderscheiden 

a) r2 s2 > a2 2 reeele raakpunten met C. 
b) r 2 + s2 = a2 2 samenvallende raakpunten met C. 
c) r2 + s2 < a2 2 imaginaire raakpunten met C. 
Voor a = r valt de kromme uiteen in de rechte a en een 

derdegraadskromme. Hier omhullen de krommen C enke1-
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voudig, want er is nu bij elke waarde van s maar een rechte t, 
waarvoor P op de cirkel valt. Ten aanzien van het dubbel
punt hebben we dezelfde onderscheiding als voor het geval 
a> r. 

Voor 0 < a < r hebben we dezelfde onderscheiding te maken 
ten aanzien van het dubbelpunt. Steeds zijn er twee reeele 
raakpunten met C. De twee takken der kromme keeren nu 
echter weer naar dezelfde kant naar het oneindige terug als 
waarvan ze kwamen. 

Voor a 0 en s > 0 gaat het dubbelpunt naar het oneindig 
verre punt der x-as. 

Voor s 0 ontaardt de kromme steeds in de x-as. 

Opmerking van Dr. J. A. BARRAU. Voor R = 0 wordt 
de kromme, die wij in het algemeene geval ,cyclo-conchoide" 
kunnen noemen, symmetrisch ten opzichte van de X-as en 
gaat over in de gewone conchoide. 

Vraagstuk LUI .. 

Men vraagt in eindigen vorm uit te drukken 

l 
2z 

00 (- l)i+l + (-l)k (2j 

~ 4z2 

1 0 --(2j+l)2 
- n2 

2 

(Dr. C. B. Biezeno.) 

Opgelost door Dr. C. B. BIEZENO, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE ]ONG en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Wij onderstellen k even. Is voor dit geval de reeks gesom
meerd, dan heeft men slechts z door z te vervangen, om 
de uitkomst voor aneven k te hebben. Door eenvoudige her
leiding gaat de reeks over in 

00 

I ""' 2s · L 
V=-00 

1 

1 2. 

;J 4 
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Uit LINDELOF, Le Calcul des Residus (1905), bldz. 53 volgt, 
dat de tweede factor der laatste uitdrukking gelijk is aan 
de som der residuen van de functie 

-11: cot nu 

1 1 z 
voor de polen u = - en u Langs dezen · 

4 4 2n 
weg vindt men, dat voor even k de gevraagde som is 

n4{(z 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Voor even waarden van k herleidt zich de som tot: 
00 

1 . 1 

~ (2f + 1)4 (
1 

(-1)i2z)2 · 
+ (2f+ 1)71: 

s 

Ontwikkelt men nu elke brenk en stelt men daarbij: 

00 1 "' (-1)i 
A2k = ~ (2f + 1 )2k en B2k+I = L -(2·· + 1 )2k+l 

t=O . t=O 1 

dan vindt men: 

S = A4 - 2Bs (~) 3As c:r- 4B7 (~f 
en dus 

00 

s 

Nu is: 

tgz=cotgz 
1 

00 
1 

2cotg2z=-+2z ~---
z L. z2-k2n2 

1 

1 

z 

(
2z)2k+l 

2)- . 
n 

00 1 
8z~---
L.4z2-k~2 

1 
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"' 1 
= 8z f (2k+ 1)2n2 ... }= 

8z ~ (2z)2k Sz 8z ~ . (2z)llk+2 
= -2 L Aak+a - -2 . All + 2 L A2k+4 - . 

n k~o n n n k~o n 

2 

Daar A2 = !!_, volgt hieruit: 
8 

«> (2)2k 4 L A2k+4 - z2k+l = n 2 (tg z- z). 
k-o n 32z 

Met de getallen van EuLER heeft men verder: 

~ (-1)kE2k 
secz = L zllk 

k=O (2k)! 

en daar 
1 )k E2k 22k+2 . 

(2k)! = nllk+l Bak+l lS, dus: 

"' 22k+ll 4 . 16 00 22k+6 
secz= LB2k+l 2k+lz2k=-. Bt+-aJ3az2+ LB2k+5 2k+5z2k+4. 

k=O n n n ~<-o n 
3 

Nu is B1 = !:. en B3 = !:., zoodat hieruit volgt: 
4 32 

(If> 22k+l n' L B2k+o 2k+i z2k+ll = -
2 

{sec z- 1 - iz2
). 

11
_

0 
n 32z 

De gevraagde som is de afgeleide naar z van: 

n4 n (tg z- z- sec z + 1 + lz2) d.i.: 
32z" 

n4 ( z - -2tgz+2secz-2+z+--
32z8 cos2 z 

sin z) z-
cos2z · 

Voor k oneven krijgt men deze uitkomst, na z in - z te 
hebben veranderd. Algemeen dus: 

n4 { . - -2tgz+z +-z-
32z3 cos2z 

(- 1)k (2secz-2-z sinz)}· 
cos2 z 
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Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Voor n < x < + n; m geheel geldt: 

sin kx 
2 00 

=-; sinmn 2 
k=l 

sinkx 2m2 . ~ 
I)k-I +- sm mn L 

k n k=l 

k l)k-1 __ _ 
k2 m2 

X . 
smmn 

sin kx 

k I)k-I __ ~ 
k2-m2 

Analoog: voor 0 < x < 2n, m geheel: 

sin m (n 

sinkx 

n x 2m2 "' -k-
2

• (
2

) 
x) = sin mn + -~~ sin mn ~ ---

n n L k2 m 
k=l 

Dus, door optelling van (I) en (2) vindt men voor 
m =1= geheel: 

sin l)x 

(1) 

sin mx +sin m(n-x) =sin mn 
4m2 . oo 2l + l 
----;-smmn I(2l+I)L...m2. (3) 

1=0 

Evenzo geldt voor -n < x < n (m geheel) 

cosmx=-smmn -+ ~ , . 2 . ( I "' (- I )k-1 m cos kx) 
n 2m L k2 -m2 

k=l 

dus voor 0 < x < n is: 

cos mx- cos m(n- x) 
4m . Ico cos (2l + l)x 
- smmn . 
n (21 1)1:!- m2 

1=0 

(4) 
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Stel hierin x = i + y, dan geldt voor- i < y < 
2 

cos m(::!:2 + y)- cos m(~2 ) - 4m . ~-l)l sin (2l+l)y. 
y - n srnmn Lt (2l+ 1)2-mZ 

Uit (3) en (4) volgt voor 

:It 
0<x< 2 , 

1=0 

m :f= geheel: 

cosm(; + x) -cosm(~ -x) (-1)k-1{sinmx+sinm(n-x)-sinmn} 

m 
(- 1)1+1 + (-l)k2l+i 

mz + 1)2 

4m 00 

=--;--sin mn L sin (2l + l)x. 
1=0 

Het tweede lid wordt gemakkelijk herleid tot: 

2 sin m~ sin mx + (-I)k-1 { 2 sin mn cos mx- sin mn} -
2 t 2 

. mn{. =-2sm2 srnmx+ mn} I)kcosmx + cos 2 . 

Dus: 

sinmx 
mn 

(- 1 )k cos mx + cos-
2 

m 
«> (-l)l+l + 1)k __ 

4m mn' . 2l+ 1 
= - cos -Lt sm (2l + l)x ( l )2 n 2 l=O mz- 2 + l 

Deze uitdrukking geldt voor 0 < x < !:, 
2 

m on even geheel getal (en m :f= 0 voor k = 0 mod 2}. 

· lntegreren wij het kwadraat van linker- en rechterlid 

tussen 0 en ; ,. dan verdwijnen rechts aile integralen 
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n J2
sin (2l 1 }x sin (2l' + 1 )xdx (l ;:/= l'), 

0 
n 

137 

terwijl J2
sin2 (2l+ I)xdx : 

0 

4m2 mnL"" [(-l)l+l + ( -I)k ~]2 
Dus: cos2 

- 2 ( l )2 n 2 m-2 1 
l=O 

m }2 1)k cos mx +cos 
2
n dx = 

f;{ mn 
= I + cos2 

2 
+ (-l)k s~n 2mx 2 . mn+ smmx.cos-

2 
0 

+ 2(- I)k cos mx cos ;n} dx 

mn) I cosmn 
cos2 -

2 
+ (-I)k + 

2m 

mn 
I cos-

+ 2 cos mn ____ 2_ 
2 m 

2 ( l)k mn . m:n _- cos_ sm_ 
m 2 2' 

voor m oneven getal. 

Dus voor m 
2z 

:n4 { 
32z3 cos2 z 

"" r(-I);+l (-I)k ---, __ 2z_l2 
""" (21 + l)n = · 
L 4r2 

i=O -- (2j + 1)2 
;n2 

I+cos2 z r-l)ki·-COS 2z 
2z 

1-cosz )k2 sinzcos z} 
2cosz +(-1 , 

z z 

geldig voor z ;:/= !:. (2n + I) (en z # 0 voor k _ 0 mod 2). 
2 
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Opmerking van Dr. C. B. BIEZENO. 

Het sommeeren van de in deze opgave voorkomende reeks 

voor het bijzonder geval, dat 
2
z een oneven getal is, speelt 

n 

een rol bij het onderzoek van de vraag, onder welke omstan
digheden een in haar uiteinden scharnierend bevestigde, 
zwak gekromde staaf, onder de werking van een in haar 
midden aangrijpende kracht kan ,doorslaan". (Zie Zeitschrift 
fiir angewandte Mathematik und Mechanik, Bnd. 18, 1938, 
bladz. 21 ). De daarbij optredende formule, (waarbij in de 
reeks een term moet worden overgeslagen) kan uit bet vorige 
door limietovergang gevonden worden. 

Vraagstuk LIV. 

Men vraagt de oplossing der vergelijking 

oz 
waarbij voor y = 0, z = f(x) en - = g(x). 

oy 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMAN, C. J. BOUWKAMP, 
Dr. H. BREMEKAMP, Dr. D. VAN DANTZIG, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE ]ONG en Dr. S.C. VANVEEN. 

Oplossing. 

Door de substitutie z = 

o2C 
ox2 

waaraan voldoet 

lg C gaat de vergelijking over in 

ozc 
0, 

oy2 

C = <p1(x + y) <p2 (x y) 1). 

Wij hebben dus <p1 en q;2 zoo te bepalen, dat 

q;l(x) + q;2(x) e-f<x> 

1 ) Sommige inzenders komen tot deze oplossing door x + y en x- y 

als nieuwe onafhankelijke veranderlijken in te voeren. 
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en 

Bepalen wij dus F(x) zoo, dat F'(x) = -- g(x)e-1<~>, dan 
hebben we 

9?1(x) !{e-1<z> + F(x)}, 

912 (x) !{e-1<-"l F(x)}. 

De gevraagde oplossing is dus 

z = lg[i{e-f(x+y) + F(x + y)} + i{e-f(x-y) F(x-y)}]. 

De functie F is natuurlijk slechts op een constante na 
bepaald, wat echter op het eindresultaat geen invloed heeft. 

Vraagstuk LV. 

M.en vraagt de oplossing der vergelijking 

o2z "b2z cz 
ox "by ox2 "by ' 

cz 
waarbij voor x = 0 z = y en -- y. 

' ox 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door C. J. BouwKAMP, Dr. H. BREMEKAMP, 
Dr. D. VAN DANTZIG, Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG 
en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van C. J. BouwKAMP, Dr. H. BREMEKAMP en 
Dr. D. VAN DANTZIG. 

Schrijven wij de vergelijking in den vorm 

() (()z) 
ox i.'ly c2z 

oz - "bx2 ' 

3y 

dan zien we de eerste integraal 
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()z 

()y 

~z 

f(y} eox. 

Voor x 0, blijkt l f(y)e-'Y, dus f(y) = e1• 

Voeren wij, als nieuwe veranderlijke in 'Yl = e", dan gaat 
onze vergelijking over in 

Een volledige integraal hiervan is 

z ax e~ +b. 

Wij zoeken een oplossing, waarbij. voor x 0, z = lg fl· 
Wij moeten dus b als functie van a zoo bepalen, dat de om
hullende van het stelsel platte vlakken z ax earJ + b, 
door de kromme x = 0, z = lg 'YJ gaat. Daartoe moet tegelijk 
voldaan zijn aan 

en 

lgrJ = e0 1J + b 

l 
-=ea. 
'Yl 

Dus moet b = a 1. 

Wij vinden dus de gevraagde oplossing door a te elimineeren 

uit 

en 

z =ax+ e~ a-l 

0 = x + e~-1, 

hetgeen geeft z - (I 
l X 

x}log---x 
'fJ 

of, terugkeerend tot de oorspronkelijke veranderlijken, 

z (I x)y- x ~- (1 x) lg (1 x). 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Door de transformatie van LEGENDRE gaat de vergelijking 
over in 
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0. (I) 

Deze laatste is een partieele differentiaalvergelijking van 
aZ aZ 

de eerste orde voor- en Ievert = f(e-x . Y), alwaar f 
. ()Y oY 

een willekeurige functie is. Hieruit volgt als algemeene op
lossing van ( 1) 

(2) 

met willekeurige functies g en h. De transformatie van 
LEGENDRE is een polarisatie t.o:v. de quadriek 

x2 + y2 2z 0. (3) 

Op grond hiervan moet men van (1) die oplossing hebben, 

d. y aZ X te voor = 1 oplevert Z = 0 en aY - · . 

Hiermede kan men in (2) de functies g en h bepalen. 
Deze oplossing blijkt te zijn 

Z YlogY XY+X-Y+l. (4) 

Tenslotte heeft men de wederkeerige poolfiguur van (4) 
t.o.v. (3) te bepalen en vindt voor de gegeven differentiaal
vergelijking en randvoorwaarden de oplossing 

z = (x 1) log (I x} - xy x y, 

waarvan de juistheid gemakkelijk te verifieeren is. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

In verband met de randvoorwaarden kan men . trachten 
aan de vergelijking te voldoen door z y xl + x2, waarin 
Xl en X2 functies van X zijn. 

Dit Ievert: · X1' {yX1" X2")X1 

uiteenvallend inX1X1" = 0, d.i. X1 = Ax+BenX2" = X1
'. xl 

Nu volgt uit: x 
. oz 

en mtx= 0,ox 
Men heeft dus: 

0, z = y direct: X2(0) = 0 en B = I 

-y: X2'(0) = 0 en A= 

X 1 = I-x. 

I. 
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-1 
Verder: X2" = -- en dus X2' log (I x) + C, met 

1-x 
C = 0, wegens X2'(0) 0, en hieruit weer: 

X2 =- (1-x) log (1-x) (1-x) D, 

waarin, omdat X 2 (0) = 0 is: D = -1 wordt. 

Men vindt dus: 

z (1-x){y -log (I x)} -x. 

Vraagstuk LVI. 

Men vraagt een functie u te bepalen, die voor positieve 
x en y voldoet aan de vergelijking 

o2u ott 
Yox2 oy' · 

terwijl voor y 0, x > 0, u = C en voor x 0, y > 0, 
!lu 

ox 
ay + b'lt, (b > 0). 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP en Dr. S.C. VANVEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

o2u ou 
y- = is identiek met de warmtegeleidingsvergelijking: 

ox2 oy 

Hieraan wordt voldaan door: 

1 f+"' {•-x)! 

u =- v;; e-Y2j(z)dz, 
y -"'> 

(I) 

zoals onmiddellijk door substitutie blijkt (zie b.v. BREME

KAMP, Part. diff. verg. p. ll7). 
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Deze oplossing gaat over in f(x) voor y = 0, zoals een
voudig blijkt. 

Voor x > 0 nemen wij dus f(x) = C. 
Wij zullen voor x < 0 aan f(x) zodanige waarden toekennen, 

dat 
Ie f(x) continu is in x = 0 
2e. voldaan is aan de tweede voorwaarde: 

. ou b ) voor x = 0, y > 0 1s - ay + bu( > 0 . ox 
Schrijven wij daartoe (I) in de gedaante: 

u .Ir f'"' { f(z)e- (z~:l2 + 
y-v no 

(2) 

Dus: 

(lu =~J'"' {t(z) 2(z-x) e 
ox yVn 

0 
Y2 

x) _<•+;lz} 
f(- z) 

2
(z y

2 
e " dz. 

Dus voor x = 0: 

b f'"' 
12 

- e-12 {/(z)+/(-z)} dz. 
Y.y;o 

Wij moeten er voor zorgen, dat /(- z) zo wordt bepaald, 
dat f{z) continu wordt voor z = 0, en verder willen wij er 
voor zorgen, dat f(z) niet co wordt voor z -+ co. 

De eerste integraal levert bij partiele integratie: 
~~ 

e I'"' I f"" -~ 
---:-r {f(z)- /(- z)} 1 + . 1 e r• {f'(z)+f'(-z)}dz. 

y-vn ° yvn 0 

I J"' .• ay = . 
1 

e {2ay} dz. 
yv :n: o 

Dus we moeten zorgen, dat: • 
. II J"' e ~{f'(z) +f'(-z)-2ay 

yvn
0 

b{f(z) + f(-z)}dz=O. 
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Aan deze voorwaarde wordt voldaan, als we f(-z) zo be
palen, dat: 

f'(z) + f'(- z)- 2ay- b{f(z) + f(- z)} 0, 

/'(- z) bf(- z) = f'(z) bf(z} 2ay bC 2ay. 

Stel z = w. 

df - bf(w) = bC 2ay 
dw 

f(w) =A ekw 

De continuiteit in w = 0 vereist: f(O} = C, dus 

A-C 
2a 
-y 
b 

2a 
A= 2C + b y, 

C, 

2a 
f(-z) = C(2e-hz-I) + b y(e-hll 1). 

Hierdoor gaat (2) over in: 

1 Joo { - (:-.. )s - (z+ .. )s 2a - (z+.:)t} 
u = -- . Ce "1 +C(2e-hll-I)e ,.• +by(e-11JJ-l)e ,.• dz 

yv;;o . 

• 
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waardoor de· gevraagde oplossing in fouten-functies is uit
gedrukt. 

Vraagstuk LVII. 

De differentiaalvergelijking 

dy 
dx = f(x,y), 

waarin voor 0 x < a (a een willekeurige positieve constante) 
f(x, y) is gegeven door de volgende definitie: 

voor x = 0 is f(x, y) 0, 

l
y < 0 f(x,y) = 2x 

voor 0 < x . a, 0 < y x2 f(x, y) 2x - 4 ~ 
y > x2 f(x, y) = - 2x, 

is door M. Miiller (Math. Zeitschrift Bd 23, 1927) opgesteld 
om een voorbeeld te geven, waarbij de methode der achtereen
volgende benaderingen van Picard niet tot de oplossing 
voert. 

Men vraagt voor deze vergelijking de oplossing van het 
vraagstuk van Cauchy, d.w.z. de functie y te bepalen, die 
voor 0 x < a aan de vergelijking voldoet en voor een wille
keurig gegeven waarde p. van da t interval een gegeven 
waarde A. aanneemt. 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP en Dr. S. C. VANVEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

De oplossing wordt o.i. aanmerkelijk overzichtelijker, als 
we invoeren: 
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dy dy 

dz 2xdx 

z· 
' 

f(x, y) = g(z, y), 
2x 

waarbij we g(z, y) definieren door: 

g(z, y) I voor y > 0 
1 

( ) 
· g(z, y) = 3 voor z 0, y 0. 

g z, y = + l voor z=O; y < 0' 

0 < z < a2 0 y z, g(z, y) I--· I y < o, g(z, y) I, 2y 

z 
y > z, g(z, y) =-I. 

Het blijkt gemakkelijk, dat g(z, y) continu is voor aile 
waarden van y uit bet gebied (0 z < a2). 

Onder de lijn y 0 zijn de integraalkrommen, die voldoen 

aan dy = I recbte lijnen, van de vorm: y = z +C. 
~ d 

Evenzo boven de lijn y = z, waar ze voldoen aan d~ = - l 

y= D z. 

Tussen y = z en y = 0 voldoen ze aan: 

dy = l- 2y of: z2ddzy + 2zy = z2, 
dz z 

z3 
z2y =-

3 
E, 

z E 
y= 

3 z2 

Zoeken wij nu de integraalkromme, die gaat door x = I" 
y = A. (0 tt < a), 

of door: z = p2, y A., 0 < p2 a2. 

Geval I) A p2- a2. 

De kromme beboort tot bet type I: 

y z c 
A = p2 + C, dus y - A 

voor 0 < z 

It 
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Geval II) 0 A> p,2- a2. 
De kromme behoort tot het type II 

y - A. = z - p,2 snijdt de z-as in z p,2 - A. 

Dus: 

voor: 0 z p,2- A is y A. z- p,2, 

voor p,2 - A. < z a2 gaat de kromme over in: 

z E J.t2 - A. E 
Y = - - · dus 0 = :..___ 

3 z2 ' 3 

y 
z (p,2-A.)3 

3 
2 

Geval IP. 0 < A.< f£
3

. 

3z2 

Ook deze krommen behoren tot het type II. 
Ze voldoen aan: 

Y ; + ~ ; I zs _ p6 
). p,2 + ~ . dus yz2 )..p4 = 3 . 

3 p4 

147 

Deze snijdt de Z-as in: + {/ p,6- 3)..p,4 

= p,'f! p,(p,2 3./l.). 
Dus: 

Voor 0 ~ z ~ p,'f! p,(p,2 - 3)..) is y z- p,'f! ft (p,2 ~ 3A)' 

p,'f! p,(p,2 31.) < z a2 y 
z p,4{p,2 3)..) 

3 3z2 

Geval III. A. 

H
. z E 
teraan voldoet: y =- + -, 

3 z2 

E 
-, dus E = 0, dus 
f£4 

y 
z 

voor 0 < z < a2• 
3 
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2 

Geval IV I!_ < A f.t 2 (type IV). 
3 
z E 

y = 3 + z2 

#2 E 
1.= +-

3 #4 

8 --,--::----:-:----: 
1 I (3A.- ~.t2 )~.t4 

De lijn y = z wordt gesneden in: z = V 
2 

= Y· 

Dus: 
3 3 

voor 0 v(3J. #2)#4 v ~.t(3A. 
Z< y = 2f.t z, 

2 2 
3 v (3A. - #2)/.t a2 

z 3A) 
f.t <z y=-2 - ' 3 3z2 

Geval V A > f.t2 (type V) 
y A ~.t2 z voor 0 < z s a2• 

Schematisch overzicht van de integraalkrommen in het gebied · 
0 < x <a. 

1) A f.t2- a2 ; y z- f.t2 + .l, voor 0 z a2• 

2) f.t2 - a2 < ASO; y = z- #2 A., voor 0 < z < ~.t2 A., 
z ( 2 lt)3 

Y f.t voor uz.__,t <z<a2• 
3 3z2 ' r- - -

2 

2') o < A. < #
3 

; 

y = z- f.t ~ /.t(f.t2- 3A.), voor 0 z f.t~ p(~.t2- 3..4); 

z fi'(f.t2- 3A.) 
y = 3 - 3z2 , voor f.t~ #(#2- 3A.) < z < a2. 

z 
Y=3, voor 0 z a2. 

2 

4) #3 < A. ~ f.t2, 

y = ~ ~ 4~.t(3/,.- #2) - z, voor 0 
p -----

z < - ~ 4~.t(3A. #2)' 
2 
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y 

5) p,2 < A y =- z + p,2 A, voor 0 z a2• 

De oorspronkelijk gevraagde integraalkrommen vindt men, 
door z te vervangen door x2. 

Vraagstuk LVIII. 

Dezelfde vraag te behandelen voor de vergelijking 

dy 
dx f(x, y), 

waarin voor -a< x 0 (a een willekeurige positieve con
stante) de functie f(x, y) is gegeven door de volgende 
definitie: 

voor x 0 is f(x, y) = 2a 
1 {y < 2ax is f(x, y) 2(a + x) 

2ax) 
lvoor-a;;?;x<O 2ax<y 2ax+x2 f(x,y)=2(a+x)---=----

.x 
: 2ax x2 < y f(x, y) = 2(a - x). 

(Deze vergelijking is door M. MUller opgesteld om 
een bewering van J. Bendixson door een tegenvoorbeeld te 
weerleggen). (Dr. H. Bremekamp.} 

Opgelost door Dr. H. BREMEKA:MP en Dr. S.C. VANVEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Stellen wij y 2ax + Y of x =-X 
x -X y =- 2aX + Y. 

Daardoor gaat ons stelsei over in: 
dY dY 

- dX + 2a = f(x, y) - F(X, Y) + 2a, dus dX = F(X, Y) 

Voor X= 0 is F(X, Y) = 0, 

voor ly < 0; 
O<X<a 0 Y 

y >X2; 

F(X, Y) = 2X 4y 
X 2; F(X, Y) = 2X X 

F(X, Y) =-2X 
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Dit is volkomen gelijk aan het stelsel van No. 57. 
Wij vinden dus de gevraagde oplossing, door in het sche

matisch overzicht 
z te vervangen door X2 = x2. 
y te ve~;vangen door Y = y - 2ax. 

Vraa~stuk LIX. 
Bepaal 

l 4 n-l 

6n+3 L 
:V=() 

l ) - lg 2 } . 
2n + 2'11 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door C. ]. BOUWKAMP, Dr. H. BREMEKAMP, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE ]ONG, Dr. S. C. VANVEEN 
W. VERDENIUS en Dr. 1\L VAN VLAARDINGEN. 

Oplossing van Dr. L. DE ]ONG. 

De sommatie-formule van EULER-MACLAURIN Ievert: 

J'
2
" dxx __ 1 l 

log 2 =-. 
2 n 

1 

n+l 
1 1 1 ... + .--

2n-1 2 2n .. 

:4} A 
6' n 

1 
waarin A een eindig getal. Laat men dus machten van -, 

n 
hooger dan de vierde, weg, dan vindt men hieruit: 

2n-l 1 

~ k 
log 2 

l 1 1 

4n * i6n2 -128n4· 

De in de opgave voorkomende som herleidt zich tot: 
4n-l 1 1 2n-l 1 

2 ~ - - ~ - hetgeen met weglating der hoogere 
2nk 2,.k ' 

l 
machten van wordt: 

n 
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2 lo 2+-+--- -- lo 2+-+----( 1 1 1) l( 1 1 1) 
g 8n 64n2 211n4 2 g 4n 16n2 128n4 

3 l 3 
= 2 log 2 + 8n + 210n"' 

De drieterm gaat daarmede over in: 
8

1
4 

en de gevraagde 
2n 

r · t · 
1 

1m1e 1s: 
28 

l -. 
256 

Oplossing van Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 

n I 
Wanneer we stellen: S = l:;k- dan leert een elemen-

n 1 k 
taire omvorming, dat: 

~ ~!{ 2 I } _ 
3 0 2n+2f! l 2n+2v 

4
3 

(2s,n - 3S2n Sn + 2._ S2n-
1 

Sn + 2..) = 
2 2 4n 

8 --s - 3 4n 
10 s 
3 2n 

2 1 
-S +-. 3 n 3n 

(I) 

l . 
Als nu /(x) = --, dan is volgens de sommatiefotmule 

1+x 
van EuLER: 

n-1 fn-1 1 1 
'l;~e f(k) = f(x)dx + -{/(n-1)-/(0)}+-{f(n-1)-fi(O)} 

0 2 . 12 
0 

1 1 
-- {f11 (n-1)-f11 (0)} - {f(n -1}- f(O)}-

720 30340 

- Jn-;7 (x). F 1(x)dx. 

0 

Hierin is P1 (x) - x 

diek bepaald. 

1 . 
- als 0 < x < 1, en verder peno-
2 



152 WISKUNDIGE 

1 

P~(x} =- P1(x) en J P2 (x) = 0 etc. 
0 

Passen we dit nu toe, dan komt er: 

Sn = log n ..:_(~ - 1) + ~(- 1 1)- _I (- ~+6) 
2 n 12 n2 720 n' 

1 
{-

120 
+ 120}-J"J!7 (x) !!_ (-

1
-) dx. (II) 

30340 n6 dx7 1 + x 
0 

Substitueer dit nu in I, dan vindt men gemakkelijk: 

2log 2 ~ + 3~ + 25:n' 0 c~) + 

- ! f'nP;(x) dd77 (-1-) dx + 10 f2nP:(x) . dd71 (-1-)dx. 
3 X I+x 3 x 1+x 

n n 

Wegens de begrensdheid van P7 (x) mag men dus schrijven: 

n' {- _!_ ~ ~: ( 2 1 
- 2 log 2} 

6n 3 f 2n + 2v 2n + 2v 

= n4 
{- 6~ 2 log 2 + 6~ + 25~n' 2log 2 + 0 (:S)}. 

De gevraagde limiet is dus blijkbaar: 

1 
256. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

In het volgende voldoen aile getallen ()k aan 0 < ()" I. 
Wanneer f(x) differentiaalquotienten tot en met dat van 
de zesde orde bezit, dan is: 

~t'() ~ 1 jk(x) 1 t<s>( ()) (1) 
f(x+!) f(x) a x = f:::2 2k k! + 26. 6! x+ 1 , 

s , I)k-ljk(x + 1) 
f(x+i)-f(x) tf'(x+t) = fal- 2kk! 

2 
-

1 
-- j<6l (x + OJ (2) 
26 • 6! ' 
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I<•+ I )-I(•H HI' <•H) = t:~.:t) + ~ 1 I'" <•+0.). (3) 

j(x+l) j(x+l) !f'(x+l) = i (- 1
)k;::;(x + 

1
)-

k=2 

1 
- j<6>(x + 0,). (4) 

2'61 
(l) + 2 x (2) + 2 x (3) + (4) Ievert: 

3 [f(x + I)- f(x) i- {f'(x) + 4/'(x + !) + f'(x + 1)}] 

=-HI" (x+1 )- f" (x) i-{/'"(x)+4f'"(x+i)+f'" (x+ 1)}]-
6 

- 211 •
51 

[/1v (x+ 1 )-pv (x)-t{jY (x)+4/v (x+!) +r (x+ 1) }]-

1 
- -- [fxv (x 1) -pv(x'l] + 

28 • 5! ' 
1 

+ 
26 61 

[/v1{x+Ol)-2/<v11 (x+02)+2r1(x+03}-/v1(x+04)].(5) 

Evenzo: 

3[/"(x+I) f"(x) i-{f'"(x) + 4/"'(x !) + f'"(x+I)}] = 

= --Hf1v(x+I) pv(x) --Hr{x)+4r{x+!)+JY(x+l)}]+ 
I 

+ 2441 [/v1(x+Os)- 2/VI(x+OII) + 2jY1(x + O,)- r 1(x+Os)J. 

3[jlv(x+I)-pv(x) t{r(x) 4r(x+i)+jY(x I)}J= 

i [fv1(x 09) 2/v1(x+010)+2/VI(x+011)-/v1(x+Ou)] (6} 

Uit (5) en (6) volgt: 

3 [f(x + 1) f(x) -i-{t'(x) + 4/'(x + !) f'(x + l)}] 
14 

26
• 

51
U1v(x+I)-lv(x)-t{jY(x)+4t(x+t)+r(x+I)}]-

l 8 
-- [f1v(x + l) pv(x)] J.:AJVI(x+Ok) = 
23 • 5! k=l 

-1 8 
= I [/Iv (x+I)- pv (x)] + ~ BJVI(x + Ok), 

. 5. k=l 

waarin Ak en Bk getallencoiHficienten voorstellen. 
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Hieruit volgt voor: f(x) =log x; x n+ v. 

3 [log n v + 1 1 { 1 4 
n+v 6 n+v 

=- 1:0 tn: v)4- (n + : i )4) 

Dus 

~
1 

[log n v I I { 1 
~0 n v -- 6 n + v + n 

1 n-J ( 1 4 ) 1 n-l I l 1 

=log 2 -6 L ;--;:, + n + v t 6 L n + v + 6n -l2n 
V=O V=O 

1 2 n-l( 2 1 ) 
= + log 2--"' + = 

12n 3 L. 2n+2v+I 2n+2v 
V=O 

1 (I I ) R, 
480 .n4 16n4 

waarin: 

I R I 121 c I "I-1 1 121 em= I < m= ( )6 < . 
v=o n + v n 

Dus: 

{ 
1 4 n-l ( 2 

limn4 -- +-""' ---
~-«> 6n 3 L. 2n V=O 

1 
) -2log 21 = 

2n + 2v J 
I5 1 

240.16 256' 

Vraagstuk LX. 

Bepaal 

1. 4 { 1 nL-1 2n 2v + 1 } 1mn g2-3 . 
n-oo v=O 6(n + v)2 + 6(n v) + 1 

(Dr. H. Bremekamp.) 
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Opgelost door C. J. BouwKAMP, Dr. H. BREMEKAMP, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE ]ONG en W. VERDENIUS, 

Oplossing van C. J. BouwKAMP. 

We stellen even oc = l + t y'3 en {J =i-t '\13; dan is 

___ 2_n ____ 1__ 1 ( I 1 ) 
6(n + v)2 + 6(n + v) 6 v + n +oc + v+n+{J = u,. 

v=n-1 1 
Stellen we, voor positieve a, f(a) = ~ --, dan ver

v=o v +a 
krijgen we voor de som 

· n-1 

S = ~ u, tf(n + oc) + t/(n {J). 
0 

Nu is 
I 

f{n + oc) = 2 (1t + a.) 
1 

1 
2n +IX 

og---
2(2n + oc) n + oc 

+l(n oc}-1(2n+.:x). 
1 

I(n + oc) ----
12(n + 1X)2 

I 
-··-~-- + 0 (n-5) = 
120(n + .:x)4 

1 oc 
- . n-2--n-a 

12 6 (
oc2 1 ) --- n-' + O(n-5). 
4 120 

We kunnen zo f(n + .:x) gemakkelijk naar machten van 
l 

- ontwikkelen; we krijgen dan: 
n 

/(n + oc) = log 2 1 ( 1 ) - - - 3.:x + 3.:x2 n-2+ 
8 2 

7 ( · .:x2 oca) + -8 - oc6 - -- n-3 + 
2 3 

1 ( 1 15oc2 15.:x4) + 32 -4 +2 -15oc3 +2 n-' + O(n-5). 

Met behulp van de relaties 

oc + {J = 1; oc2 (J2 = f; oca + pa i; oc'+ {J' -h, 
vindt men dan 

6S 2log 2- t 2~6• n-4 + O(n-5). 
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De gevraagde Iimiet is dan 

I 1 1 -.2-'=-
12 3 256' 

Oplossing van W. VERDENIUS. 

Uit de sommatiefonnule van EuLER 

b Jb L F(v) = F(t)dt + }F(a) + !F(b) 
v=a a 

k {-I)h+lB + L h{Fih-l(b) 
Ji=l (2h)! 

volgt voor a = 0, b = n ~- 1, k 2 3 en 

F(t) = 6(n 

omdat de in de resttenn optredende reeks onafhankelijk is 
van n en B1 = t, B2 = lo, 

1 
= t log (I2n 3 +v3) 

+ t log {l2n- 3 y3) - t log (6n 3 + y3) 

t log (6n+3-v3) 

+ 
l {21~4 + . . . _2n_

4 
__ ·.-·.-·.} + O(n-a), 

30 .4! n8 +... 16ns 

waarin A, B, C en D constanten zijn. 

Ontwikkelen we nu · aile hier voorkomende vormen naar 
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afdalende mach ten van n dan krijgen we 
n-1 
"" 2n + 2v l 1 ~ 6{n + v)2 + 6(n + '11) + l = t og 

2 + 
V=O 

1 l 1 35 
- 4n + 24n2 - 32n3 + 2304n4 + O(n-') + 

1 
+-

6n 

1 

1 

1 1 1 
-+---12n2 18n3 24n4 

-
1
---

1
- + O(n-li) + 

288n3 576n4 

- + O(n-5) + O(n-5) 
384n4 

1 l 
log 2 O(n-5). = 3 - 2304n4 

Hieruit volgt nu direct 

lim n'{lg 2 3 ~1 __ 2_n_+_2_v _+_I __ } l 
~ 6(n v)Z + 6(n + + 1 = 768. 
P=O 

Vraagstuk LXI. 

157 

Te bewijzen, dat als n niet een negatief geheel getal is 

X 
1 

(1 + ~)u 

=e-x { 1 + n x -(n_+_1_)-(n-:-2-)(_n_+_3_) · · · · } · 

(Dr. H. Bremekamp.) 
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Opgelost door W. BALK, Dr. H. BREMEKAMP, 
Dr. D. VAN DANTZIG, Dr. H. FREUDENTHAL, 
Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, 

Dr. L. DE jONG, DR. E. TROST, Dr. 5. C. VAN VEEN 
en W. VERDENIUS. 

Oplossingen van Dr. L. DE joNG. 

x xz 
I. u =I+ + + ... voldoet aan 

n l (n + I )(n + 2) 
de differentiaalvergelijking: 

du 
x dx + (n -- x)u = n 

dus v = e-xu aan: 
dv 

x nv = ne-x. 
dx 

Om een reeksontwikkeling voor v te vinden, differentieert 
men k maal en vindt: 

xDk+Iv + kDkv + nDkv n . (- I )ke-x 

en hieruit voor den coefficient bk van xk: 

I)k 
bk = _(_:_I _k:_)_ 

;;, k! 

~(-I)lxl 
II. Men heeft e-x L.. waarmede men voor 

l=O l! 
den coefficient van xk uit het tweede lid vindt: 
k 

"" I)' l L....:-.:..... 
l=o l! (n+I)(n+2) .. . (n+k-l) 

n! i(-I)'(n+k)· 
(n+k) 1

1
_

0 
l 

De laatste somis ook de coefficient van xk in: 

(I x x2 + ... xk) (I- x)•t+k = (1 xk+l) (1-x)n+k-I, 

welke coefficient blijkbaar 

(-I)k (n + kk- l) . ( l)k (n+k-1)! 
lS = - k!(n-1)! · 
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Men verkrijgt zoo voor het tweede lid: 

"" (-1)k k 

2 k) X • 
k=O ( 1 +-; k! 

159 

III. Noemt men het eerste lid vn, dan berekent men: 
x x2 2 x3 3 

v -e-:IJ=----. - ---
n n + 1 2! n 2 3! n 3 

X ( 
. 1 

n+1 

X 1 

1! 1 l+-
n+1 

x2 
21 

1 

X 
of: "~ e-:IJ -- v .. n + 1 n+l• 

~-··) 

Voor het tweede lid un geldt echter eveneens, zooals direct 
blijkt: 

X 
Un = e-:IJ -- Un+l· 

n+1 
Daar voor n 0, un = vn 1 is, volgt hieruit, dat ook 

v1 ~. v2 u2 en algemeen vn un is, voor n geheel ::2: 0. 

Oplossing van Dr. E. TROST. 

1) Door volledige inductie is te bewijzen, dat de gevraagde 
be trekking 

Ln(x) = Rn(x) 

geldt voor een niet negatief geheel getal n. 
dit triviaal. Uit de juistheid voor n volgt 

Rn+t(x) = n ~ l{i r ~r 
k=O 1 +-:;:; k J 

Voor n 0 is 

I ) + ... =Ln+l(x), 

( 1 +-1- I! 
n+1 

X 

zoodat de betrekking ook voor n + 1 doorgaat. 
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2} Nu is 

R x = ~.. Pk(n)xk 
n( ) -6 (n + l}(n + 2) ... (n k)' 

waar Pk(n) een veelterm van den graad k in n is. 
Volgens l) heeft men nu Pk(n) = 0 voor n = 0, l, 2, .... 

k, k 1, ... zoodat Pk(n) identiek nul moet zijn. Als n 
niet een negatief geheel getal is, is (n+ 1) . (n+2) ... (n+k) :;t: 0 
voor aile k, dus 

Oplossing van W. BALK. 

We beschouwen: 

n r e-1Xtn-ldt, n > 0. 
0 . 

Na partiele integratie wordt dit 

e-txtn 11 +X fe-txtndt =e-x+ X fe-txtndt. 
0 0 0 

Na herhaalde partiele integratie vinden we: 

Jl { X ~ n e-txtn-ldt = e-x l + --+ -----
0 n l (n 

+ .. J 
Dit is het rechterlid van de te bewijzen betrekking. 

n fl e~tnxtn-ldt 
0 

Jl "' ( x)vtv 
n tn-l 2 --:! dt, 

0 V=O 

de reeks convergeert uniform in t, dus 

als n>O 

dit is het linkerlid van de te bewijzen betrekking. 



OPGAVEN. No. 61. 161 

Opmerking van Dr. S. C. VAN VEEN. 

De bovenstaande uitkomst is een bijzonder geval van de 
transformatie van KUMMER. 

z-i-m M (z) k,m 

of 

{ 
(i+m-k)(i+ m-k) l1 } 

e-z 1 1!(2m l) z 2!(2m + 1)(2m + 2) z + · · · = 
_ i m + k (! + m + k} + m k) 2 
- 1 -l!(2m + 1) z + 2! (2m 1)(2m + 2) z - · · · ·· 

die geldt, als 2m niet een negatief geheel getal is (zie Whit
taker ... Watson, Modern Analysis 16. 11). De voorgaande 

uitkomst volgt hieruit voor k 
n 1 n 
2 2' m 2 

Opmerking van W. VERDENIUS. 
De te bewijzen formule is een bijzonder geval van de 

formule van KUMMER 

F1 (a:, y, x) = exF1(y a, y,- x), 
waarin i oc(oc + I) ... (r;~; + h 1) h 

h=l y(y + 1) ... (y + h -1). h! X • 

(KUMMER, Journal fur die Mathematik XV (1836), p. 139, 
WATSON, Theory of Bessel functions (1922), p. 102, WHIT

TAKER and WATSON Modern Analysis (1927) p. 338.) 
Voor oc 1, y n + l, volgt hieruit de gevraagde for-

mule. Dr. C. S. MEYER vestigde nog mijn aandacht op de 
volgende elegante afleidingen: 

I. Uit 

F (a· b· z) = F(b) f1

e"u(l u)b-a-tua.-ldu 1 
' ' F(b-a)F(a) 

0 

volgt door de substitutie t{ 1 - ~· 

F(b) fl F1 (a; b; z) e" e-zvvb--a-1(1- v)a-ldv, 
F(b- a)F(a) 

0 
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dus F1 (a; b; z) = ezF1 (b a; b; -z) 

(Vgl. MAC-ROBERT, Phil. Mag. (7). 26 (I938) p. 82-93). 

II. Uit 

F(a,b;c;z) = (1-z)l-a-bF(c-a,c-b;c;z), (lz! <I) 
volgt 

F( a, b; c; ~ ) ( 
z )c-a-b z) 

1- b F(c-a, c-b; c; b , (j z !<b). 

Aangezien deze reeksen uniform in b convergeeren, kunnen 
we termsgewijs b-+ cc nemen. We krijgen dan de voor elke z 
geldige formule 

F 1 (a; c; z) = ezF1 (c a; c;- z). 

Vraagstuk LXII. 
Berek en 

I '"' dx 
lgch2x--· 

0 ch x 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. D. VAN DANTZIG, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. J. HoEKSTRA, Dr. L. DE JoNG, 
Dr. S. C. VAN VEEN, W. VERDENIUS en 

Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 

Oplossingen van Dr. J. HoEKSTRA. 

I. De substitutie ch x dz en 

"" :n; 

I = J lg ch 2x dx =52 lg I +cos
2 

z dz. 
chx l-cos2 z 

0 0 

Door ontwikkeling der logarithme en gebruikmaking van 
de gelijkheid 

:n; 

f2
coskz. dz 

0 

:n; 1 . 3 . 5 ... (k - I) 

2 2.4.6 ... k 
(k even) 
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vinden we 
:n; 

I=2 i J2 cos2
.11ln+llz. dz = n ·i I . 3. 5 ... (4n+ 1) .-~-. (l} 

2n + 1 2.4.6 ... {4n+2) 2n+1 
n=O o u=O 

Ontwikkelen we de uitdrukkingen (1 x)-l en (1 + x)-l 
volgens de binomiaalreeks, dan vinden we na deling door x: 

l 
2 ~ 1 . 3. 5 ... (4n + 1) lin ( ) 
~-----':----:-:. • X • 2 
n=02. 4. 6 ... (4n + 2) 

Uit (1) en (2) volgt: 

n Jl( 1 1--
- 2 XVI 

0 
X 

n J1

( 1 
2 X~ 

0 

1) nfl(I 
-; dx+ 2 x 

0 

1 ) dx. 
XV!+ x 

De substituties 1 - x = t2 en l + x = t1
2 geven ten slotte 

J
1 dt JV2 dt1 JV2 dt _ 

I= n 
1 

+ t n -- = n - = n .lg (l+v'2). 
I +t1 l+t 

0 1 0 

II. Stellenwef(a,b)= J""lg(allchllx- dx, (a>b>O) 

0 
chx 

dan is de gevraagde integraal f(y'2, 1). 

De substitutie ch x 
I dx 

- geeft-
sinz chx 

-dz en 

:n; :n; :n; 

J2 all._b2sin2z Ji" 52 
· f(a, b)= lg sinllz dz = lg (a2-b2sin2z)dz-2 lgsinzdz= 

0 0 0 

:n; 

= J2
lg [all cos2 z (a2- b2) sin2 z] dz + n lg 2. 

0 

Deze integraal is bekend; zie bijv. SCHLOEMILCH Ubungs
buch der hOheren Analysis, 2e deel, 1870, blz. 146. 
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We vinden 

f(a, b) nlg 2, 

/h/2. 1) 37; 

Opmerkingen: 

I} Het resnltaat geldt eveneens voor complexe waarden 
van a en b, mits 

a Va2 + b2 

- < 1• 
a+ Va2 + b2 ' 

zie deel 14, nr. 188 van dit tijdschrift. 

2) Op overeenkomstige wijze vindt men: 

( b) _ J"" lg (a2 sh2x + b2
) d _ 1 I a I + I b I + 1 2 g a, - ch x x - n · g 2 n g 

0 

met 
!
a-bl -- <1. 
a+b 

In het bijzonder g(y'2, 1 = f(y'2, 1). 

Oplossing van Dr. H. BREMEKAMP. 

Door de substitutie Sh x = z gaat de integraal over in 

Zij nu 

dan is 

f 
00

lg (2z2 1) _!:___. 
z2 + 1 

0 

/(a) = Joo log (az2 

0 

dz 
1)

~2 + 1 

foo z2dz 
f'(a) = (az2 + l)(z2 

0 

l {J"' dz 
1) = 1-a az2+I 

0 

n l 

2 y'a(l y'a)" 

f .. dz } 
z2+I = 

0 
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Dus 
f(a) = :n; lg (1 + ya} + C 

voor 
a = 0 is f(a) = 0, dus C = 0. 

Onze uitkomst wordt 

/(2} = :n; lg (I + y2). 

Vraagstuk LXIII. 

Op een examen, waarbij iedere vraag met ja of neen 
beantwoord moet worden, wordt iemand geexamineerd, 
die niets van het vak afweet, zoodat bij iedere vraag de 
kans op een goed antwoord ! is. De examinator herhaalt een 
goed beantwoorde vraag niet, doch een verkeerd beantwoorde 
vraag een- en slechts een-maal, ~oodat bij de tweede keer 
het juiste antwoord gegeven wordt. Wat is gemiddeld genomen 
bij n vragen het aantal goede antwoorden? 

(Dr. ]. G. van der Corput.) 

Opgelost door W. BALK, C. J. BOUWKAMP, 
Dr.]. G. VAN DER CORPUT, Dr. D. VAN DANTZIG, 

Dr. H. FREUDENTHAL, Dr. G. VAN HAsSELT, Dr. J. HOEKSTRA, 
Dr. L. DE ]ONG, Dr. E. TROST, Dr. S. C. VANVEEN en 

w. VERDENIUS. 

Oplossing van C. J. BouwKAMP. 

Laat f(m) de kans zijn, dat het antwoord op de m-de vraag 
juist is. De kans, dat het m-de antwoord verkeerd is, is dan 
{1- f (m}}. Is het m-de antwoord goed, dan is de kans, dat 
de volgende vraag juist beantwoord wordt, gelijk aan !; is 
het m-de antwoord verkeerd, dan is deze kans gelijk aan I. 
De totale kans, dat het (m + l )ste antwoord goed is, is dus 

/(m+l) = !/(m) + 1. {1- /(m)} = 1-!. f(m). 
Door de substitutie f(m) = y(m) + f vinden we voor y 

de vergelijking 
2y(m + l) + y(m) = 0; door te stellen y(m) =_Am, 
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zien we, dat l = i voldoet. De oplossing der differentie
vergelijking is dan: 

f(m) = t a(- !)m. 

De constante a wordt uit de beginvoorwaarde f(I) = t 
bepaald op a = }. 

Het gemiddelde aantal juist beantwoorde vragen is 
m=n 
l;f(m) fn-t{I-(-l)n}. 

m=l 

V oor grote waarden van n wordt dus gemiddeld i goed 
beantwoord. 

Opmerking van den Red. Sommige inzenders hebben 
de uitdrukking .,gemiddeld genomen bij n vragen" eenigs
zins anders opgevat dan bedoeld was en vinden dan een iets 
grootere uitkomst. Als voorbeeld daarvan beschouwe men 
de volgende oplossing. 

Oplossing van Dr. J. HOEKSTRA. 

De mogelijke reeksen van n antwoorden behorend bij n 
vragen kunnen we in 2 groepen verdelen: de p-groep, waarbij 
het laatste antwoord goed is en waarvan we het aantal p(n) 
stellen, de q-groep, waarbij het laatste antwoord fout is, 
in aantal q(n). 

Noemen we het totaal aantal goede antwoorden in de 
p(n) verdelingen tX.(n) en het totaal aantal goede antwoorden 
in de q(n) verdelingen {J(n), dan wordt er gevraagd te be
rekenen: 

u(n) oc(n) + {J(n) 
-

s(n) p(n) + q(nf 
n = I, 2, ... (I) 

Beschouw de mogelijke reeksen van n antwoorden en voeg 
er een antwoord aan toe. De p ( n) verdelingen leveren elk 
een verde ling der nieuwe p-groep en een der nieuwe q-groep; 
de q(n) verdelingen leveren elk een verdeling der nieuwe 
p-groep. 

In formules: 

q(n I) = p(n) 
p(n + 1) = p(n) q(n)} 

(2) 
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Uit (2) volgt direct, dat p(n), q(n) en s(n) aan de betrek
king 

tn+2 = tn+l + in 

voldoen, zodat met behulp van de reeks van FIBONACCI 

met t1 t2 = I gevonden wordt: 

p(n) = tn+l ) 

q(n) tn n=l,2, ... 
s(n) tn+2 

(3) 

Het toegevoegde antwoord beinvloedt het aantal goede 
antwoorden als volgt: de oc(n) goede antwoorden leveren 
evenveel goede antwoorden in de nieuwe q-groep; de oc{n) 
{J(n) goede antwoorden leveren na toevoeging van s(n) goede 
antwoorden de goede antwoorden der nieuwe p-groep. 

In formules: 

{J(n + l) = oc{n) 
or.(n + I) cx(n) f3(n) s(n)} 

(4) 

Na enige herleiding vinden we uit (4) en (3): 

a(n + 2) = a(n 1) + a(n) + tn+4 ; n = 1 ,2, 3. . (5) 

Schrijven we de betrekking (5) op voor n = 1, 2, ... , (n-2) 
dan komt er na optelling . 

a(n) 
n-1 

tn + Lt, . tn+3-i 
i=l 

n+2 

- 2tn+2 + L tl . tn+3--i> 
i=l 

(6) 

waarbij gebruik gemaakt is van de beginwaarden a(l) = I 
en a(2) = 4. Om de vorm (6) te herleiden, gebruiken we de 
bekende betrekkingen voor de termen der reeks van FIBONACCi 

1-y5 
2 . (7) 2 

Uit (6) en (7) volgt 

5. a(n) (n + 2)tn+I + (3n- 2)tn+z· (8) 

Het gevraagde volgt direct uit (8), (3) en (1): 

3n-2 
~-- n -1 9 5 . - '~, .... 
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Toevoeging. Daar 

. tn+l y'5 I 
hm --=---

n-+oc tn+2 2 
0,7236 ... 

ZIJn; m.a.w. op den duur zal ruim 72% der antwoorden 
juist zijn. 

Opmerking van Dr. J. G. VAN DER CORPUT. 

Er wordt beweerd, dat dit systeem bij sommige examens 
wordt toegepast en dat het laagste daarbij behaalde cijfer 7 
is, als IO het hoogst te behalen cijfer is. Dit blijkt inderdaad 
in overeenstemming met de uitkomst der berekening. 

VraBgstuk LXIV. 

Gegeven is voor I z I b, oc < u < u' < a, e. > 0: de 
functies 17(u) en C(u) zijn gelijkmatig continu; 117(u)l < b, 
I C(u) I b, C(oc) 17(oc); de functie w (z, u} is gelijkmatig 
(ook in u) continu ten opzichte van z; 

u' 
C(u'} C(u) J w {C(t}, t} dt + e.(u'- u}, (I} 

u 

u' 
17(u') -17(u} J w{17(t), t} dt- e.(u'- u). {2) 

u 

Dan is voor aile oc < u :::;;; a: 

tp(u) = C(u) - 17(u} > 0. 

Voor e = 0 geldt de stelling niet, zelfs indien men in (I) 
en (2) en door > en < en in het gestelde > door 

vervangt. 
(Dr. D. van Dantzig.) 

Opgelost door Dr. D. VANDANTZIG en Dr. H. FREUDENTHAL. 



OPGAVEN. No. 63 en 64. 169 

Oplossing van Dr. H. FREUDENTHAL. 

Zij ~ > 0 zoo bepaald, dat voor alle z, z' met I z'- z I < o, 
I w(z', t) -w(z, t) I <e. (3) 

Is I C(u') TJ(u') I < 6, 

dan bestaat een h > 0 met IC(u) 17(u) I < iJ voor aile u 
met I u' tJ I < h. Dan is wegens (3) 

I ru(/;(t), t) -w(TJ(t), t) I < e 

voor alle t met I t' u I < h, 

dus w(l;(t}, t) + e > w(17(t), t). (4) 

Substitueert men (4) in (I), dan heeft men voor u' u. 

l;(u') -l;(u) f' (ru(/;(t), t) . e)dt f'w (17(t), t)dt, 
u 

en dit is wegens (2) 17(u') -17(u). 

Dus: bij iedere u' met I C(u') -11(u') I < iJ laat zich een 
h > 0 vinden zoo, dat voor alle u met 0 < u' - u < h 

C(u') l;(u) > TJ(u')- TJ(u) (5) 

en voor alle u met - h < u' u < 0 

/;(u') t;(u) < 17(u)- TJ(u') (5) 

(het laatste door verwisseling van u en u' in (1) en (2)). 
Wegens t;(a) 17(a) volgt hieruit C(u') > TJ(u') in een 

heele omgeving van oc (met uitzondering eventueel van oc 
zelve). Is ergens /;(u') < 17(u'), dan is ook ergens C(u') = TJ(u'), 
terwijl l;(u) > 1J(U) voor alle u met oc < u < u'. Volgens 
(5) zou dan echter C(u) < 17(u) moeten zijn voor zekere u 
met oc < u < u'. Uit deze ongerijmdheid volgt, dat (behalve 
eventueel voor u = oc) steeds /;(u) > 17(u) is. 

Wij nemen 

ru(z, u) vTZl. voor z 

V~, voor z 
oc = 0, 

0, 

0, 

l;(u) - cu3 , ( c = constant), 

17(u) = cu3• 
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Dan is voor 0 < u < u' ::;;: a en voldoend groote c 
C(u') C(u) =- c(u'3 - u3 ) >-t vc(u''/, u'/2). = 

f(:_ vct3) dt = s:(C(t), t)dt 

u .. 
en analoog 

'fJ(u')- 'fJ(u) < f'w('fJ(t), t)dt, 

terwijl C(u) < 0 < 'fJ(u) is. 

Vraagstuk LXV. 

Te bewijzen, als n = m X p is (n, men p positief geheel, 
p ondeelbaar > 2), dat 

(
n- l) _ 1 p-1 

deelbaar is door p 2• 

(]. van de Griend Jr.) 

Opgelost door W. BALK, Dr. M. M. BIEDERMAN, 
Dr. D. VAN DANTZIG, j. VAN DE GRIEND Jr., 

Dr. C. j. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DEjONG, 
Dr. J. G. VAN DE PUTTE, Dr. E. TROST, Dr. S. C. VAN VEEN 

en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. E. TROST. 

Volgens het theorema van FERMAT is 

(x l)(x 2) ... (x-P+l)=xP-1 l(mod.p). 

De elementaire symmetriese funkties van 1, 2, •.. , p 1 
zijn dus met uitzondering van (p l) ! door p deelbaar. 
Hieruit volgt 

(
mp -1) = (mp -l)(mp- 2) ... (mp 
p l l.2 ... p-l 

mP-lpp-1 + (p -1)! 2 

- -(p _ 1)! = l (mod p ) . 
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Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Ontwikkelt men A= (mp 1)(mp 2) ... (mp- P+l), 
dan vindt men, machten van p, wier exponenten > 2 zijn, 
weglatend: 

A - mp ( 1 + 2 ... p- 1) I }P-1(p-l)! (mod p2). 

De eerste tenn uit het tweede lid is, wegens 

1 + 2 +· .. p 

deelbaar door p2, zoodat: 

A= (p -1)! (modp2), 

daar p oneven is. 
Het geheele getal 

(
mp -1) = A is dus = ..c:.(P ___ _:_I_+_k_._ 
p-1 (p l)! (p-1)! 

kp2 
omdat eveneens geheel en dus, daar p priem is, 

(p 1)! 
deelbaar is door p2. 

Men heeft dus ( m: -/) I is deelbaar door p2
• 

Opmerking van Dr. S. C. VAN VEEN. 

(; _ D I is oak deelbaar door de priemfactoren van 

m -I, die > p zijn (als die er zijn). 

Vraagstuk LXVI. 

T e bewijzen voor geheele positieve n en p en n < p + l, 

pn-(P l l)(p-l)n (Ptl)(p-2)n ... + 

(- l)P (~- !) 2n (- l)P+l (~ + ~) = (- l)1
HP, 

(]. van de Griend Jr.) 
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Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, Dr. D. VAN DANTZIG, 
J. VAN DE. GRIEND Jr., Dr. C. J. VAN GRUTING, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. ]. HoEKSTRA, Dr. L. DE JoNG, 
Dr. J. G. VAN DE PUTTE, Dr. E. TROST, Dr. S.C. VANVEEN 
en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN 

p-t (P+I) 2 (-- 1)k k (p 
k=O 

(-1)n+P 

... }] + (-1)'~HP=(-l)n+P 
X=O · 

voor p + 1 > n. 
Voor p 1 = n vindt men als uitkomst: (p 1)!- L 

Oplossing van Dr. J. HOEKSTRA. 

Stellen we f0 (x) = xa . (1- x)b, a willekeurig reeel, 
b geheel positief, 

i = 1, 2, ... , b, 

dan zien we gemakkelijk de betrekkingen 

fi(l) = 0, i <: b 

fb(l) = 1)b. b! 

Ontwikkeling van /0 (x) volgens de binomiaalformule en 
d 

herhaalde toe passing der bewerking x dx geeft: 
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/;,(x) = i (- 1)"'. (b). (a+ k)i. xa+k. 
k=O k . 

Voor x = 1 vinden we: 

_ b k (b) t _ { 0 voor i < b 
/,(1)-l:;(- 1) k (a+k)- (-l)b bl "=b 

k=O •• voort . 

Blijkbaar is de gevraagde betrekking een bijzonder geval 
van de zo juist gevonden gelijkheid. 

Stellenwe:a -p, b = p 1, i = n < p + 1 = b, 
dan komt er 

1)P+l = 0, 
of 

Oplossing van W. VERDENIUS. 

De te bewijzen formule is een bijzonder geval van de 
formule 

met q>(x) = a0 + a1x + a~(x-1) + .... 
(Zie P6LYA en SzEGO, Aufgaben und Lehrsatze aus der 

Analysis I, biz. 6 no. 41). 
Voor m = p + 1, ~.p(x) = (p- x)n volgt onmiddellijk de 

gevraagde formule, want in de ontwikkeling van ~.p(x) is nu 
ap+l = 0, omdat p + 1 > n, want ~.p(x) is bier een polynoom 
van de graad n. 
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Vraa~stuk LXVII. 

Een aantal n geheele positieve getallen, die ieder een 
bepaalde grootheid voorstellen, moeten de vaste som S 
hebben (b.v. n politieke partijen, die ieder een aantal zetels 
in een vertegenwoordiging bezitten tot een totaal aantal 
van S zetels). Te bewijzen, dat de kans K~~)m+P' dat 
onder die n getallen m en niet meer dan m zullen voor
komen, die alle = p zijn, bedraagt 

K(S) - (~) n~ 
n, m x P - (S - 1) {;o 

n-1 

Hierbij te stellen (:) = l, ook als a 0 of negatief is, en 

(:) = 0 voor b > a, ook als a en b beide negatief zijn. 

Voorts (~) l voor alle geheele waarden van a. 

(]. van de Griend Jr.) 

Opgelost door J. VAN DE GRIEND Jr. en Dr. L. DE }ONG. 

Oplossing van Dr. L. DE }ONG. 

Ik noem V~ het aantal mogelijke manieren, waarop men 
S kan schrijven als som van n geheele positieve getallen, 
waarbij gelijke getallen mogen voorkomen. 

Men heeft dan: 

V~= V~l + V~ ... V"n::i . . . (A). 

Immers, uitgaande van alle splitsingen van S - l in n - l 
getallen en er het getal l bijvoegend, uitgaande van. die van 
S 2 en er 2 bijvoegend, enz., krijgt men alle V~ splitsingen 
van S in n getallen. 

Nu is V~ I en dus volgens (A): 

(
S-I) V~ = S I; Vi= 

2 
enz. 
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(S-I) Algemeen: ~ = , hetgeen zonder moeite door 
.n-I 

een volledige inductie wordt aangetoond. 
Wanneer verder A~,mp het aantal mogelijke splitsingen 

van S in n getallen voorstelt, waarin m en niet meer dan m 
keer het getal p voorkomt, dan geldt: 

s n s-p 
An,mp = m An-I,<m-lJp· 

Want, beginnend met de A~f.(m-llP splitsingen van 
S - p in n - I getallen met m l keer p, kan men in elke 
splitsing op n plaatsen nogmaals een getal p neerzetten. 
Men heeft dan echter elke splitsing m maal, omdat het 
plaatsen van p naast een reeds aanwezige p m keer dezelfde 
reeks geeft. 

Door herhaalde toepassing hiervan komt er: 

As - n(n-I) ... (n-m+I) AS-mp -(n )As-mp {B) 
• n,mp- m(m I) ... I n-m,OXp- m n-m,OXp · 

Daar A~,np I of 0, naar gelang S np of S =f. np is, 
moet men, als men uit (B) afleidt: 

As _ As-np 
n,np - O,OXp 

aan dit laatste symbool dezelfde beteekenis hechten. 
Rekening houdend met de in de opgave aangaande de 

binomiaalcoefficienten gemaakte afspraak, kan men dus 
stellen: 

AS-np (S- npl- 1). 
O,Oxp 

Nu bestaat, daar de verschillende reeksen van n getallen, 
wier som S is, Of 0, Of I, Of 2 ... Of n keer p bevatten, blijk
baar de identiteit: 

(S-I) 
n-l 

of, gebruik makend van (B): 
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i ( ~ )A;=z~xp (! = D 
k=O 

S doorS mp en n door n m vervangend, dus: 

AS-mp + (n-m) AS-Im+l)p 
n-m,OXp I n-m-l,OXp 

eveneens: 

(n--m) A5-(m+2)p + + AS-np 
2 .L"n-m-ll,OXp ··• "'11,0Xp (

S-m 
n-m 

AS-(mxi)p (n-m- 1) AS-(mX2)p 
n-m-l,Oxp I n-m--ll,OXp AS-np -(S-(m+l 

• • • O,OXp- n-(m+I 

AS-np (S-np-1 
·'"O,oXp -I 

Vermenigvuldiging van deze regels met 1, ( n ~ m), 
+ (n--;-- m) enz., en optelling, doet uit het eerste lid aile 

termeD. behalve de eerste, wegvallen en er komt: 

AS-mp n~ (- l)i (n . m) (S (m + i~p -1). 
n-m,OXp ~ ~ n-(m+~)-1 

~=0 

Volgens (B) is 

A;,mxp(:). maal zoo groot. 

De kans, dat m en niet meer dan m keer het getal p voor
As 

komt, d.W.Z. nv~Xp is dUS: 
n 

(m i)p -- I) (n m) 
(m + i) -1 ~ 

(S-1) 
n-1 

Vraagstuk LXVIII. 

Als Ci5l voorstelt het aantal manieren, waarop een 
gegeven geheel positief getal S kan voorgesteld worden 
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als de som van n onderling verschillende geheele positieve 

getallen ( (n 
2 

1
) s S), vraagt men een terugloopende be

trekking op te stellen, waardoor C~5l kan afgeleid worden uit 
voorafgaande waarden van C, en door middel van die betrek
king C~5> te berekenen voor n 1, 2, 3, 4 en 5. 

(]. van de Griend Jr.) 

Opgelost door J. VAN DE GRIEND Jr. en Dr. L. DEJoNG. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Wij rangschikken de in elke reeks voorkomende getallen, 
wier som = S is, naar opklimmende grootten. 

Men verkrijgt alle splitsingen van S in n ongelijke getallen, 
door v66r alle splitsingen van S - I in n - 1 getallen 2 2 
een 1 te plaatsen, door v66r alle splitsingen van S - 2 in 
n - 1 getallen > 3 een 2 te plaatsen enz. Het aantal manieren, 
waarop S l kan worden geschreven als som van n I 
getallen > 2 is echter hetzelfde als het aantal manieren, 
waarop S - l - (n - l) kan worden geschreven als som 
van n I getallen I, d.i. C~=~· Het aantal manieren, 
waarop S - 2 kan worden geschreven als som van n- l 
getallen 3 is het aantal manieren, waarop S 2 -(n-I) . 2 
kan worden gesplitst inn -I getallen 2 I, d.i. C~~n enz. 

Men heeft dus de betrekking: 

C~ C~~+C~n+c~n+... (A) 

Zij nu C~ de coefficient van :x,S in de ontwikkeling van 9'n(x). 
Uit (A) volgt dan direct: 

9'n(x) 9'n-l(x) · 
1 

xn 

Daar bovendien C~ = I en dus tp1 (x) 

men algemeen: 

X 
is, heeft 

I-x 

x x2 x3 xn 
9'n(x) = -- --

1 -X I ·- x2 l x3 · · · I xn· 

Hieruit vooreerst: C~ I. 
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Verder: 

x3 
lfi2(x) = (I- x) (1 x2) 

en dus Ci = !(S- 2) ! 

Voor tp3 (x) krijgt men, door splitsing: 

tx6 lx6 -§-x6 tx6 __;;_ __ + --- + --
(l-x)3 (I--x) 2 I x I-sx 

waarin s en s2 de derdemachtswortels uit de eenheid zijn. 
Hieruit volgt: 

C5 = .L ( S-
4

) !(S 5) tt+ t(-1)5 t(e5+e~). 
3 6 ' 2 

De grootste waarde van de som der drie laatste termen is 
(voor S een zes-voud) f2; daar Ci een geheel getal is 
heeft men dus 

cs [S
2 

6S + 12] = [S(S 6)] I. 
3 12 12 + 

Voor tp4 (x) krijgt men, door splitsing: 

{ 

J 1 M 
lf!4(x) = xto (I H x)4 + (I~ x)3 + -(1-"-~--'-"---:-::-

-f.x t :f.r(I-c:) i7-(I-e2
) , n } + +--+ + +--. -r-. . 

(I + x)2 1 x I -ex 1 e2x 1 - tx 1 +tx 

hetgeen oplevert: 

cs 2_(S 7) 2_(S- 8) 59 S 
4 24 3 8 2 + 288 ( 

17 
9) 72 + 

I)5 I I 
+ 32 . (S- 9) + 8 (-1)s 27 (1 e)eS--1 + 

l 2S ' 1 1 ·S 1 
(1-s2)s -r --2 --

27 16 16 

Daar dit weer een geheel getal is, kan men het in de vormen 
brengen: 
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en 49] , als 5 oneven. 

Op dezelfde wijze vindt men, na een vrij omvangrijke 
becijfering, die echter geen moeilijkheden oplevert: 

Cs [
s4__ 3053 + 31052 - 1a2os + 2s8o] 

ll 2880 

= [S4
- 3053 + 31052

- 12305 + 
2880 

Vraagstuk LXIX. 

voor 5 even en 

als S oneven. 

Als M het om- en H het hoogtepunt is van fl ABC, 
terwijl m de lijn is, waarop de snijpunten van de zijden 
van den voetpuntsdriehoek met de overstaande zijden 
van fl ABC gelegen zijn, 

a) te bewijzen, dat MH l. m is, 
b) de stukken, die de verlengde zijden van !::. ABC van de 

lijn m afsnijden, nit te drukken in MH en de hoeken van 
den driehoek. 

(]. van de Griend Jr.) 

Opgelost door J. VAN DE GRIEND Jr., Dr. C. J. VAN GRUTING, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE ]oNG, A. KATER, 
Dr. J. G. VAN DE PUTTE, Dr. S. C. VAN VEEN, 
Dr. M. VAN VLAARDINGEN en J. WICHERS. 

Oplossing van Dr. J. G. VAN DE PuTTE. 

a) Zijn AD, BE, CF de 3 hoogtelijnen van flABC. Derech
ten, waarlangs FD en AC vallen snijden elkaar in E'. Evenzo 
zij D' het snijpunt van FE en BC en F' dat van ED en AB. 
AFDC is een koordenvierhoek dus E'F x E'D E' A X E'C. 
E' heeft dus gelijke macht t.o.v. de negenpuntscirkel N 

.. 
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en de omcirkel M. Hetzelfde geldt voor D' en F'; de lijn m 
is dus de machtlijn van ON en OM dus m _l NM of m _l HM. 

b) Zij S het voetpunt van de loodlijn uit Mop BE neer
gelaten en T dat van de loodlijn uit Mop AD.· 

MT = R:sin (B ~C). (Weveronderstellen 90°> A>B>C}. 
In tJ. E'FC is E'F: sin (90 C) = FC: sin (A- C) 

of E'F = b sin A cos C 2R sin B sin A cos C 
sin (A C) sin (A---: C) 

dus 
E'F 2 sin B sin A cos C 

MT sin (A-C) sin (B-
Evenzo is 

D'F 
-= 
MS 

2 sin A sin B cos C dus D'E'C ~ STM. 
(B - C) sin (A C) L L 

d 
, , 2sinAsinBcosC 

us DE= x ST= 
sin (A C) sin (B - C) 

2 sin A sin B cos C X HM sin STM 
sin (A C) sin (B -C) 

HM . sin A sin B sin 2C 

sin (A-C) sin (B- c)" 

Evenzo is E'F' 
HM sin B sin C sin 2A 
--~----~--~~~ en 
sin (B- A) sin (C- A) 

F'D' = HM sin C sin A sin 2B . 
sin (B -C) sin (A- B) 

Vraa~stuk LXX. 

Man finde eine allgemeine, nicht triviale, Losung des 
Systems 

xG y6 + z6 = a2 + b2 + c2 

a& b6 + c6 = u2 + v2 + w2 

in ganzen positiven Zahlen. 
(Dr. A. Moessner.) 

Opgelost door DR. A. MOESSNER EN DR. S.C. VANVEEN. 
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. Oplossing van Dr. A. MoESSNER. 

l. Es gibt bekanntlich allgemein die Relation 

A;+ A~+ . . . A;= (s- A1)n+ (s- A2)n+ ... (s Ay)n, 

2 
wenn s - (A1 A2 + ... + Ar) ist, 

r 

fiir n = I, und n = 2. 

Daraus folgt fiir die vorgelegte Aufgabe 

(f.. xs + ya + z3 = (s- xS) (s- ya) (s- z3), 

{J. .x6 y6 + z6 (s _ x3)2 + (s _ ya)il (s _ z3)2, 

wobei x, y, z beliebig (ganz) gewahlt werden konnen mit der 
xs+ +zs 

Voraussetzung, dass eine ganze Zahl ergibt, 
3 

und wobei s = -f(xa + y3 + z3) gesetzt wird. Die Relation {J 
geniigt der ersten Identitat des zu losenden Systems und 
wir brauchen nur s x3 =a, s y3 = b, s z3 = c zu 
setzen. Da es ~ich urn Iauter gerade Exponenten handelt, 
darf bei den Basen a, b, c ein sich ergebendes negatives 
Vorzeichen ohne weiteres durch ein positives ersetzt werden. 

2. Wir wenden nun den unter I zitierten allgemeinen 
Satz weiter an 

(a3)n + (b3)n + (c3)n = (s' _ as)n (s' _ b3)n (s' _ c3)n, 

wenn s' = i(aa b3 + c3) ist, 

fiir n 1, und n 2. 

Fiir n = 2 ergibt diese Beziehung die zweite Identitat 
des vorgelegten Systems, wenn wir s' - a 3 = u, s' - b3 v, 
s' cs = w setzen. 

Beispiel 
X 4, y 5, Z = 6, 

46 +56+ 66 = 542 + 1452 2562~ 

546 + I456 + 2566 77765462 + 49I66452 + 78078062• 
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Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

De g getallen a.ik• gedefinieerd door het schema: 

voldoen aan de betrekkingen: 

!: a.ik = !: a.7k (~2 1)2 + C2 + u2)2; 
i k 

!: ~ktxil ~ txik'Y.lk = 0 
i k 

k=Fl i=Fl 

(zie b.v. WHITTAKER, Analytische Dynamik der Punkte und 
starren Korper, § 9). 

Hierin zijn ~. fJ, /.;, u willekeurige grootheden. 
Kiezen wij voor ~. r;, /.;, u; x1, y1, z1 willekeurige gehele 

positieve getallen, dan wordt een algemene oplossing van 
het bovenstaande systeem geleverd door: 

x = (~2+n2+f.;2+u2)x1 ; y= (~2+1Jz+t.;2+u2)y1 ; z= (~2+1J2+f.;2+u2)z1 • 

a= (~2+'172+f.;2+u2)2j (~242_f.;2+u2)x1s+2(~1J+Cu)y13+2(~/.;-rJu)z1sl 
b= (~2+172+C2+u2)2j2(~f}-/.;u)xts+ (-~2+ri~-f.;2+u2)Yta+2(1JC+~u)z181 

c (~2+'172+f.;2+u2)2j2(~C+r;u)xts+2('1']/.;-~u)yla+ (-~242+(?+u2)zt31 

u.;_ (~2+r;2+f.;2+u2)21 (f.;2_172_~2+u2)a3+2(~1J+Cu)b3+2(~t.;4u)c3j 

V= (~2+'172+f.;2+u2)2j2(~'1']-/.;u)a3+2(-~2+'172_f.;2+u2)b3+2(1JC+~u)c3j 

w= (~2+'172+f.;2+u2)2j2(~C+'I'Ju)as+2('1']/.;-~u)b3+2(-~2-1J2+C2+u2)c3j. 

Opmerking. Bij gegeven geheele positieve x, y, z levert dit 
systeem steeds oplossingen in gehele positieve getallen voor 
a, b, c, u, v, w, zooals men als volgt ziet 

1) Wanneer x, y, z onderling ondeelbaar zijn, dan is 
~2 + 112 + f.;2 u2 i, d.w.z. een der grootheden, b.v. ~ = l, 
de rest 'fJ, /.;. u = 0. 
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We vinden dan de triviale oplossing: 
x, y, z; a = x3, b = y3, c = z3 ; t{ = x9, v = y9, w z~. 

2) Wanneer x, y, z een gemeenschappelijke deler k > I 
bezitten, kan men k schrijven als de som van 4 kwadraten 
van gehele getallen: ~2 + n2 C2 + uz. 

(Steeds mogelijk, volgens de stelling van LAGRANGE). 
Men vindt dan niet triviale oplossingen. 
Men kan ten slotte de gegeven oplossing nog enigszins 

generaliseren, door in u, v, win plaats van g, 'YJ, C, u een ander 
stelsel waarden ~·. n', C', u' in te voeren, dat voldoet aan: 

~·2 + n'2 + c•2 + u'2 = ~2 'YJ2 + c2 + u2. 

Een andere methode om dergelijke vraagstukken te behan
delen vindt men in A. Gloden ,Sur les egalites multigrades". 

Vraa~stuk LXXI. 

Man finde eine allgemeine, nicht triviale, Losung des 
Systems 

2(AI + A~ + A~) = B1 B2 Ba B4 + Ba + B6 
2(At + A~ + Ai) = Br B; + B~ + B! + B~ + B~ 
2(A~ A~ A~) = Bi B~ + B~ + B! + Bg + Bg 
2(A~ A~ A~) Bt B~ + B~ + B! + B~ Bt 
2(Ai0 + A~0 + A~0) B~ + B~ + B3 B~ Bg Bg. 

in ganzen positiven Zahlen. (Dr. A. Moessner.) 

Oplossing van Dr. A. MoESSNER. 

I. Die Formel 2(i2 + 3k2)n 
+ (2ik i 2 - 3k2)n + (4ik)n fur n 
von der Form 

(2ik 3k2 i2)n 
2,4 liefert Relationen 

2 und 4). 

Die linke Seite dieser Gleichung kann auch so geschrieben 
werden: on + en (0 qn. 

Gilt 011 + en en D" En Fn f.lir n = 2,4. (An-
merkung: Wir setzen der Ubersichtlichkeit wegen D+E =F), 
dann gilt bekanntlich fur beliebiges T auch die Relation 
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(T qn + (T - qn (T - o)n + (T + O)n 
+ (T + C)"' (T qn = (T - F)n (T - E)n + 
+ (T- D)"' (T + D)n + (T E)"'+ (T + F)n ftir 
n = I, 2, 3, 4, 5. Wir bekommen Identitaten von der Form 
2(Xn + yn + zn) = K1•'+K2n+ ... +K6n flir n=I,2,3,4,5. 

Da es sich hier urn eine simultane Identitiit handelt, bei 
welcher die gtiltigen Exponenten eine arithmetische Pro
gression mit dem Anfangsglied I und der Differenz 1 bilden, 
gilt auch sofort 

2[(vX+p)n+(vY +P)n+(vZ+p)nJ = 

= (vK1+P)n+(vK2+P)n+ .. . +(vKs+P)n 

ftir n = I, 2, 3, 4, 5 bei beliebigem v und beliebigem p, wie 
durch den binomischen Lehrsatz leicht bewiesen werden kann. 

II. Die zuletzt erwiihnte Tatsache gibt uns die Moglich
keit, v und p so zu wiihlen, dass vX + p sowie vY + p 
und vZ p Dreieckszahlen werden. Dies ist so oftmal 
moglich, als es arithrnetische Progressionen von der Art a2, 

b2-a2 c2-b2 
b2, c2 gibt, bei welchen C = -C- eine gauze Zahl 

liefert. Dernnach konnen unendlich viele Dreieckszahlen
Tripel gebildet werden. 

Ist nun die Dreieckszahl P gegeben, dann bildet SP + I 
ein rationales Quadrat und es ergibt 

2 {[(vX + p)(8 + I)J2n + [(vY + p)(8 1)]2n + 
+[(vZ p)(8 + 1)]2n} = [K1 • (8 + I)Jn + [K2 . (S+I)]n + 

[K3 • (8 I)]n+ ... + [K6 • (8 + 1 )Jn fiir I, 2, 3, 4, 5 
die Losung zur vorgelegten Aufgabe, wenn man setzt 

v'(vX+P)(8 l)=A1 ; v(vY+P)(8+I)=A2; 

v' (vZ + p)(8 + 1) = A3• 

Exempel: i = 2, k = 1 ftihrt nach der gezeigten Methode, 
wenn T = 8 zur Identitat 2(In gn + 15n) = on 3n + 
+ 5n + 11"' + 13n + 15n flir n 1, 2, 3, 4, 5. Diese Identi
tat flihrt v = 6, p = 30 zur Identitat 2(36"' 78n 120n) = 

30n + 48n + 60t~. + 96n + 10sn 126n fur n=l, 2, ... 5. 
Multipliziert man hier jede Base mit 8 + 1, so ergibt sich 
2(172n 252'11. + 312n) 241n + 385n 48In + 769ft. + 
+ 865n + 1009n flir n l, 2, 3, 4, 5. 



OPGAVEN. N°. 71 en 72. 185 

Vraagstuk LXXII. 

Man lose in ganzen rationalen Zahlen das System 

X~ X~ + ... xg = Y 1 Y 2 • • • Y 6• 

X ~0 X1° ... X}t Yi + Y~ + ... Y~, 
X 1 X 2 X 3 = X, X 5 + X 6, 

x1 + xg xg = x~ + xg x:. 
(Dr. A. Moessner.) 

Oplossing van Dr. A. MoESSNER. 

I. Wir losen erst das System 

f X 1 + X 2 X3 X4 + X 5 X6, 

( Xl X2
5 + X3

5 Xl Xl' + X6
5, indem wir setzen 

X1 = 75a7-230a6b-ll3a5b2+510a4b8-407allb4+62a2b5+125 ab6-150b'; 
X 2 = -175a7+170a6b-39la5b2-30a4b3+45la3b4_602a2b5+115ab6-50b7; 

X3 = 175a7-160a6b+387a5b2__108a4b3+5asb4-336a2b5+265ab6-lOOb1; 
X 4 = 25a'-290a6b+689a5b2-I38a4b3+27a3b4_62a2b'l+I55ab6-150b7; 
(Cs = - 25a7-653a5b2+ 564a4b3-195a3b4_208a2b5+ 1 05ab6-1 00b7; . 
X 6 7 5a7 + 10a6b-I53a5b2-54a4b3+ 217 a3b4_606a2b5+ 245ab6-50b7. 

Exempel: a I, b = 3 ergibt nach Kiirzung durch den 
gemeinsamen Faktor 512 die Losung: 

{
474 + 272 208 442 + 389 + 123 
4745 + 2725 + 2085 4425 3895 + 1235. 

II. Da bekanntlich allgemein A1n A2n A311. + ... 
+ Azn (s- A1)n + (s A2)n + ... + (s Az)n fiir n=l 

. 2 
und 2 gilt, wenn s = -, {A1 + A2 ••• + Az) ist, so muss 

z 
auch 

(Xtli)n (X21i)11. + (Xl)n + ... + (Xl)n = 
(s Xtli)n (s- X25)n + . . . (s- Xl)n 

2 
fiir n = I und 2 gelten, wenn wir setzens = -. (X1

5 + X2
6 + 

1 6 
... + Xl) = 3. (Xtli + x2s + ... + Xs~>). 
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Wirsetzennuns X1
5 = Y1 ; s X2

5 = Y2 ; s- X3
5=Y3 ; 

s -Xi= Y4 ; s X6
5 = Y5 ; s X6

6 = Y6 und haben die 
Losung des vorgelegten Systems. Urn ganzzahlige Losungen 
zu erhalten, ist nur erforderlich, daB 

xls x2s + Xl Xl +X6s 
-

3 3 

eine ganze Zahl ergibt, was keine Schwierigkeiten bereitet. 
Exempel: Das unter I erhaltene numerische Exempel 

ergibt s = !(4745 2725 + 2085 442s + 3895 + 1235) = 
17203564974016 und wir bekommen Y 1 =- 6723625584608; 
Y2 = 15714737000384; Y3 = 16814236045248; 
y4 = 333710090784; y5 = 8296225453067; 
y6 = 17175411917173. 

Vraagstuk LXXIII. 

Van een raaklijnenvierhoek zijn de vier zijden g·:gever. 
Bepaal de grootste waarde, die de straal van den inge
schreven cirkel kan hebben. 

(Dr. N. R. Pekelharing.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, Dr. H. FREUDENTHAL, 
Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE }ONG, 
A. KATER, Dr. N. R. PEKELHARING, Dr. J. G. VAN DE PUTTE, 
Dr. L. SwEERTS, R. Tll\1MAN, Dr. S. C. VAN VEEN 
W. VERDENIUS, Dr. M. VAN VLAARDINGEN en J. WICHERS. 

Oplossing van Dr. M. M. BIEDERMANN. 

Stel de zijden AB =a, BC = b, CD= c, DA d; de 
diagonaal AC x, de straal van de ingeschreven cirkel r, 

ABC=rp, ADC=tp en het oppervlak van devierhoek 0. 
20 

Dan is a c b + d; r = b d , voorts a +c+ 
bestaan nog eenige ongelijkheden tusschen a, b, c en d. 

20 = ab sin rp cd sin tp. 
(Dit geldt ook wanneer een der hoeken inspringend is). 
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dO 
We moeten nu nagaan, wanneer = 0, 

dO dq; d1p dx 
2 -d = ab cos q;- cd cos vr- = X ( ctg q; + ctg "P). 

x dx dx 
. dO 

Daar q; "P < 2:77:, volgt mt dx 0, ljJ + "P n; dan 
d20 

is tevens, {daar dan sin q; > 0 en sin 1fJ > 0), dx
2 

< 0, 

zoodat we voor q; + "P n met een maximum voor 0 te . 
doen hebben. Zonder opheffing van de algemeenheid mogen 
we veronderstellen dat a2 b2 c2 + d2• Zijn x0 en "Po de 
waarden, waarvoor q; "P = 0, en cos "Po y. (y > 0). 

Dan is: 

b2 + 2aby = c2 d2 - 2cdy, zoodat 
d2- (a2 b2) 

2(ab + cd). 

(Inderdaad is y < 1, daar I c- d I < (a+ b)). 

Uit (c- d) 2 (a- b) 2 volgt c2+d2- (a2+b2)=2(cd--ab) 

cd ab . 2~~ 
en cos "Po= -cd--a-b; sm "Po= ab + cd' 

De maximale waarde r 0 van r is dus 

2Vabcd 
r o = ...,-----.,------. 

c +d) 

Vraa~stuk LXXIV. 

Ret quotient van de normaalkromming, die bij de 
richting ill het punt P eener door P gaande kromme 
van een oppervlak behoort, en de geodetische torsie in P 
dezer kromme is gelijk aan de tangens van den hoek, die 
de richting der kromme in P met de daaraan toegevoegde 
richting vormt. (Dr. G. Schaake.) 

OpgelostdoorDr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, 

A. VAN HEEMERT, Dr. L. DEjONG, Dr. j. G. VAN DE PUTTE, 

Dr. G. SCHAAKE en W. VERDENIUS. 
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Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING. 

Is in het punt P de richting ri van de kromme k~, bepaald 

d 
diul . 

oor - het daarbijbehoorende lijnelement dia door 
diu'l: 

dia2 = };.apqdiup . diuq en de normale kromming Di door 
Di. dia2 = };.dpqdiup. diuq (p, q I, 2), dan is de geodeti
sche torsie If-rut van k, in het punt P bepaald door: 

h. dia2 

TU; ~~ 
~ 

da1diu1 da2diual 
a21diu1 + aaadiu2 · 

Is r 1r 2 de hoek, die door de richtingen r1 en r2 wordt gevormd, 

dan l
·s ·. t _ h d1u1 • d2u2 -d2u1 • d1u2 _ g r1r2 - • , . 

};.apqd1uP . d2uq 
deze richtingen zijn geconjugeerd, als: };.dpqd1up. d2uq = 0, 

dus als d2u1 - f(d21d1u1 + d2# 1u2) 

en d2u2 j(d11d1u1 d1# 1u2), 

waarin f een factor is; 
dan is: 

d1u1 • d2u2 - d1u2 • d2u1 f'Ld~1up . d1uq = /D1d1 a2 

en 

:E apqd1uP . d2uq = (a11d1u1 + a1# 1u2) • d2u1 + 
(a21d1u1 + a2zd1~t2) • d2u2 = /E1, 

zoodat: 

(Zie voor de afleiding van de formules het Proefschrift 
van C. J. VAN GRUTING, ,Duale Differentiaalmeetkunde"; 
Hoofdstuk II, 4c, 6, lla, 16c. d, 26a. b, 27, 33b en 34b.) 

Oplossing van A. VAX HEEMERT, 

Laat het punt P de oorsprong van een rechthoekig coordi
natenstelsel zijn en laat dit zoo gekozen zijn,dat in deomgeving 
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van P het oppervlak wordt voorgesteld door de vergelijking 

y2 
2R' 2 

waar R1 en R2 de beide hoofdkromtestralen zijn (vergl. 
GoURSAT, Cours d'Analyse I, 5ieme Edition, p. 622). 

Dan wordt de geodetische torsie der kromme gegeven door 

(_1:_- 2.) sin rp cos rp, indien rp de hoek van de raaklijn 
R1 Ra 

met de x-as is (I.e. p. 622). Laat de hoek van de toegevoegde 
R 

richting met de x-as zijn rp', dan is tg q/ = - - 2 cotg rp. 

Derhalve is 

tg (q/ 

R2 
-- cotgp-tgrp 

rp) = --------
R2 

1--
Rl 

cos2 rp sin2 rp --+ 
Rt R2 

---=--------
(--~)sin rp cos rp. 
Rt R2 

Rt 

cotg rp + tg p 

Rt R2 
1 1 

In deze breuk is de teller de normaalkromming in de 
richting rp (Lc. Chap. XII, § 234) en de noemer is de geode-
tische torsie. ' 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Wanneer op het oppervlak u en v de parameters zijn, 
E, F, G; D, D' enD" de fundamentaal-grootheden van de 
eerste en tweede orde, dan is de normaal-kromming in een 
punt bepaald door: 

D"dv2 

Gdv2 • 

Kiest men als parameterkromme u constant de gegeven 
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kromme en als parameterkromme v =constant de toege
voegde kromme, dan geldt vooreerst: 

1 D" 
Ru G 

Nu is de geodetische torsie van de kromme u =constant: 

1 GD'-FD" 

GVEG-F2' 

maar, daar u en v toegevoegd zijn, is D' = 0 en dus: 

1 -FD" 

Nu is dus: 

VEG-P 
------

F 
VEG-P F . 

y'EG : y'EG = smw: cosw =tgw, 

als w de hoek der parameterkrommen is. 

Opmerking van Dr. G. SCHAAKE. De krommen van 
vraagstuk LXXX deel XVI, (Dr. W. VAN DER WouDE) 
worden dus gekarakteriseerd door de eigenschap, dat langs 
zoo'n kromme het quotient van de bij de richting der kromme 
behoorende normaalkromming en van hare geodetische 
torsie constant is. 

Vraa~stuk LXXV. 

Een quadratisch oppervlak w bevat een regelschaar (!, 

die tot een stralencongruentie r (2,2) zonder singuliere 
kromme behoort. Een niet tot e behoorende rechte van r 
snijde w in de pun ten P 1 en P 2• Onderzoek de involutie 
(PI> P2 ). (Dr. G. Schaake.) 

Oplossing. 

Aan een punt P 1 van w is in het algemeen een punt P 2 

van dit oppervlak toegevoegd. Immers gaat door P 1 een 
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rechte g van r, die van de P 1 bevattende rechte r vane ver
schilt. Deze snijdt w buiten P1 in het bij P1 behoorende 
punt P2 • 

We merken op, dat de congruentie r in het algemeen 
niet een rechte bevat, die tot de van e verschillende regel
schaar CJ van w behoort. Immers is r de doorsnijding van een 
lineair complex, dat twee rechten van CJ bevat, en een quadra
tisch complex, dat in het algemeen vier rechten met CJ ge
meen heeft. 

W anneer P 1 nadert tot een punt F van de biquadratische 
(2, 2}-kromme kf, volgens welke het focaaloppervlak van r 
het oppervlak w aanraakt, nadert het vlak y door g en de P1 

bevattende rechte van e tot het bij F behoorende focaal
vlak der door F gaande rechte van r. Het punt P2, dat is 
het snijpunt van g met de in y gelegen rechte van CJ, nadert 
dan tot het punt, waarin het genoemde focaalvlak het opper
vlak w en ook het focaaloppervlak van r aanraakt, dat is 
dus het tweede snijpunt der door F gaande rechte van (! 

met k4• De puntenparen, waarin de rechten r de kromme k4 

snijden, zijn dus puntenparen der involutie {P11 P 2). 

Wanneer P1 een rechte r van e doorloopt, beschrijft de 
bij P 1 behoorende rechte g een regeloppervlak van den 
vierden graad, dat r tot enkelvoudige richtlijn en tot twee
voudige tarsale beschrijvende heeft, zoodat P2 dan een 
rationale ruimtekromme van den vijfden graad kS door
loopt. Deze kromme snijdt een beschrijvende s van CJ eenmaal, 
namelijk in het snijpunt van s met de van r verschillende 
rechte van r, die gelegen is in het vlak sr, en is dus een 
kromme (4, 1). De vier snijpunten van k5 met r zijn in de 
eerste plaats (zooals uit de voorgaande alinea blijkt) de 
beide focaalpunten van r en verder twee andere punten; 
de bij deze punten behoorende rechten g raken het oppervlak 
w in deze punten aan. 

De rechten g door de punten P1 eener rechte s van a vormen 
een quadratische regelschaar, dies tot richtlijn heeft en twee 
rechten r1 en r 2 van e bevat, namelijk de beide rechten van 
(!, die s op k 4 snijden. Hieruit volgt, dat de punten P2, die 
bij de punten P 1 van s behooren, een rechte s van a vormen. 
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Deze rechte s' gaat door de beide niet op r gelegen snijpunten 
van r1 en r2 met k4. 

De meetkundige plaats van de dekpunten der involutie 
(P, P'} bestaat uit twee rechten, dat zijn de dekstralen der 
involutie (s, s') in de regelschaar a. 

De pun ten P 2 , die toegevoegd zijn aan de pun ten P 1 eener 
kegelsnede k2 van w vormen een rationale zesdegraadskromme 
( 5, 1); immers snijden de krommen, die bij een rechte van e 
en bij een rechte van a behooren, de kegelsnede k2 resp. 
vijf- en eenmaal. 

Het oppervlakw bevat acht op k4 gelegen punten Sv ... , 58, 

die tappen zijn van tot F(2, 2) behoorende waaiers; deze 
tappen kunnen verdeeld worden in vier paren (51, 52), 

(Sa, S4), (55, 56) en {57, 58), zoodanig dat de beide waaiers 
van r, welker toppen een dezer paren vormen, een rechte 
gemeen hebben, die in het algemeen niet tot w behoort. 
De pun ten Sv ... , 58 zijn singuliere pun ten der involutie 
(P1, P 2). Aan 51 zijn namelijk bijv. de punten der door 52 

gaande rechte s2 van a toegevoegd enz. De rechten s1 en s2 

van a, die door 51 en 52 gaan, vorznen een paar der bovenge
noemde involutie (s, s'). De verbindingslijn van 51 en 52 is 
een diagonaal van den scheeven vierhoek, die s11 s2 en de 
beide rechten van 12· welke s1 en s2 op k' snijden, tot zijden heeft. 

De krommen {4, 1) en de krommen {5, 1), die resp. aan 
een rechte r van e en aan een kegelsnede van w toegevoegd 
zijn, zijn resp. de oo1 krommen (4, I) en de oo3 krommen 
(5, 1), die door de punten Sv ... , 58 gaan. 

Twee der genoemde krommen (4, 1) hebben acht snij
punten; dit is in overeenstemming met het feit, dat twee 
rechten van e geen punt gemeen hebben. Oak hebben een 
kromme (4, I) en een kromme (5, 1), die resp. bij een rechte 
vane en een kegelsnede van w behooren, inderdaad een voor 
de involutie (P 11 P 2) niet singulier snijpunt enz. 

Aan een kegelsnede van w door 51 is een kromme ( 4, I) 
toegevoegd, die door 51 en Sa, ... , 58 gaat; aan een kegel
snede van w door 52 een kromme (3, 1), die Sa, ... , 58 bevat 
en aan de kegelsnede van w door 511 52 en 53, de kubische 
kromme van w, die door Sa en S5 ••• , 58 bepaald is. 
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Bij een algemeene kromme (m, n) van ro behoort een 
kromme (m + 4n, n), die in elk der punten S1, ••. , S8 een 
n-voudig punt heeft. 

Opmerking. Wanneer r een rechte van a bevat, liggen 
er op deze rechte twee der punten S1, .•• , S8 en is aan een 
rechte van e een kromme (3, 1) toegevoegd, die door de zes 
overige, voor de involutie (P1, P2) singuliere, punten St gaat. 

Bevat r twee der rechten van a, dan zijn er vier voor de 
involutie (P1 , P2) singuliere punten en behoort bij een rechte 
van e een kromme (2, 1) door deze vier punten. 

In deze gevallen is ieder punt, dat op een gemeenschap
pelijke rechte van r en u ligt, een dekpunt voor de involutie 
(Pv P2}. 

Vraa11stuk LXXVI. 

Er is een en slechts een kegelsnede k2 , die een rationale 
biquadratische ruimtekromme zonder dubbelpunt in vier 
verschillende of geheel of gedeeltelijk samenvallende punten 
snijdt en door twee niet tot k4 behoorende punten A en 
B gaat, als A en B niet beide op het trisecantenoppervlak 
van k4 gelegen zijn en ook niet tot eenzelfde bisecante 
van k4 behooren. (Dr. G. Schaake.) 

Oplossing. 

Wanneer de rechte AB de kromme k' in een puntS snijdt, 
zal een kegelsnede k2, die immers in een vlak door AB moet 
gelegen zijn, het punt S bevatten en bijgevolg ontaarden 
in de rechte AB en een AB snijdende rechte t, die k4 driemaal 
snijdt, namelijk in de drie punten, die het vlak van k2 behalve 
het eenmaal getelde punt S nog met k4 gemeen heeft. Pe 
rechte t is noodzakelijk de trisecante van k4 door het punt, 
dat AB behalve het eenmaal getelde punt S nog met het 
trisecantenoppervlak r 2 van k4 gemeen heeft. 

We onderstellen nu verder, dat AB de kromme k4 niet snijdt, 
en dat A niet op r 2 gelegen is. Er is een kubisch oppervlak 
ro3, dat k4 bevat, A tot dubbelpunt heeft en de rechte AB 
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bevat. Dit oppervlak is niet ontaard, omdat -r2 het eenige 
quadratische oppervlak is, dat de ruimtekromme k4 bevat 
en -r2 niet door A gaat. Ook heeft w3 de rechte AB niet tot 
dubbelrechte. Immers dan zou een vlak door AB nog een 
rechte met w3 gemeen hebben, die k4 in vier punten zou 
snijden, terwijl k4 geen quadrisecante bezit. Ook kan B geen 
ge!soleerd dubbelpunt van w3 zijn. Immers dan lag er in het 
vlak, dat w3 langs AB aanraakt, een k4 viermaal snijdende 
rechte. B is dus steeds een enkelvoudig punt van w 3 • 

Wanneer k2 niet ontaard is, ligt deze kegelsnede geheel 
op w3, omdat ze er zeven punten mee gemeen heeft. Dan 
is ze de van AB verschillende doorsnede van w3 met het 
raakvlak van w3 in B. Indien k 2 ontaard is, moet ze bestaan 
uit een door A gaande bisecante van k4, die geheel op ro3 

gelegen is en de rechte, die het vlak door AB en b nog met 
w3 gemeen heeft, welke rechte dus B moet bevatten. Ook 
in dit geval is k2 dus de van AB verschillende doorsnede van 
het raakvlak in B aan w3 met dit oppervlak. 

Opmerking. Als de punten A en B op k4 liggen, of als 
een dezer punten tot k4 behoort, zijn er oneindig veel kegel
sneden k 2• Ook als de rechte AB een bisecante van k4 is; dan 
zijn alle kegelsneden k2 ontaard. Wanneer A en B beide tot 
het trisecantenoppervlak -r2 van k4 , maar niet tot k4 , behooren, 
zijn de kegelsneden k2 , die, welke uit -r2 gesneden worden 
door de AB bevattende vlakken. 

Wanneer slechts een der pun ten A en B tot -r2, maar niet 
tot k4 behoort, is de kegelsnede k2 ontaard in de door dit 
punt gaande trisecante en een rechte door het andere punt, 
die deze trisecante en k4 snijdt. 

Vraagstuk LXXVII. 

Bepaal betrekkingen tusschen de coefficienten aik' die 
een noodzakelijke en voldoende voorwaarde geven, opdat 
de involutorische (3,3)-verwantschap, die bepaald wordt 
door de vergelijking 
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i=3, k=3 
~ aik il,i pk = 0 

i=O, k=O 

een biquadratische involutie zij. 
(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT en Dr. G. SCHAAKE 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

I. Beschouw de biquadratische involutie (parameter k); 

(a + ka')x4 + (b + kb')x3 + (c kc')x2 

(d + kd')x e ke' = 0. (1) 

Aan een willekeurig te kiezen getal A., worden door ( l) 
drie getallen Pv p2 , p3 toegevoegd. Stelt men nl. 

k = - aA,4 b;t3 d2 + d).. + e 

+ + 
(2) 

dan heeft de verg. (1) de wortel A. en nog drie wortels, die 
wij flv fl2 , fls zullen noemen. Dan is 

en 

Wij stellen 

b + kb' 

a+ ka'' 

c + kc' 
f-l1Pa + flzfla = a+ ka' 

e + ke' 
a+ka'' 

(3) 

(4) 

(5) 

I:, ;, I = Pn. I:, ~~~ = Pia• · .. , ~~ ;, I= p45, (6) 

zoodat Pik = - Pki is. Door eenvoudige berekening volgt 
dan uit (2) ... (6): 

f-l1 + flz fla 
P1sil3+ (P14+P2a)il2+ (Pw+P24)t.+P2fj (

7
) 

PtzA3 + P1a;.2 + pl4;. P11> 

f-l1f-l2+ {t1f-la+ f-lzf-la= Pwl
3

~~f:s:~:~A.~
2

: ~=}~3~~+P35 
(8) 
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Pu)·3 P2s;.:1. + p'Jf>J.. P .. s (9) 
PtP2Pa PtzJ..3 ~sli+ p14;. + p15· 

Uit (7) ... (9) volgt, dat Pv p 2, P3 de wortels zijn van de 
vergelijking: 

PxzA3P3 ProA2p2 (J.. p) + P14J..p(A2 p 2
) 

+ (pl4 P2a)A2P2 + (Pts + P24)J.p(J. + p) 
+ (p25 + Pa4)).p + P'Jf>(J.. + p) + p,5 = 0. 

PtsP·3 P3
) 

p25(J..2 + p2) 

Vergelijkt men deze uit {1) afgeleide (3, 3)-verwantschap 
met die uit de opgave, dan blijkt, dat de coefficienten aik 

van de opgave in ieder geval zoo moeten zijn, dat de tien 
grootheden: 

aaa, a23• axa. aoa• ~2.- ala• a12- aoa. a02• a11- a02> aov aoo 

respectievelijk gelijk kunnen zijn aan de tien lijncoordinaten: 
Pt2• Pta• Pt4• Pts• P2s• P'IA• p25, Pa4• Pa5, P45 van een rechte in R4. 

Onderstellen wij eenvoudigheidshalve a33 0, dan is 
hiertoe noodig en voldoende: 

aaa(au ao2) a2a(aoa- at2) ata(a22- ala) = 0, (10) 
aasaot ~aao2 aoa(a22- a13) = 0, (II) 
aaaaoo- a1aao2 + aoa(al2- aoa) = 0, (12) 

en aan deze drie voorwaarden moet voldaan zijn, wil de 
verwantschap uit de opgave een biquadratische involutie zijn. 

II. Wij zullen nu toonen, dat de voorwaarden (10) ... (12), 
mits a33 -=F 0 is, ook voldoende zijn. Hiertoe laten wij zien, 
dat men de verwantschap van de opgave krijgt door uit 
te gaan van de involutie: 

- kaaax4 + aaaX3 {a23 k(~2- axa)} X2 + 
+ {a13 + k(a12 - a03)}x + a03 + ka02 = 0, (13) 

alwaar weer k de parameter is. Past men op (13) het in I 
beschreven procede toe, dan verkrijgt men de verwantschap: 

aaa2).3ps + a~aaJ..2#2(). + #) + ataaaaAp(J..2 + p2) + 
aoaaaa(A3 + p8) + a2zaaaX"p2 a12aaaAft(A + p) + 

ao:Paa(A2 + P2) + (aaaao2 + a23al2 a23a03 
au2- a22ata)lp+ {~aao2- a2zaoa+ataaoa) (A.+p) + 

(ataao2- an.aoa + a2oa) = 0. 
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Met behulp van (10) ... (12) kunnen de laatste drie termen 
van het linkerlid van deze betrekking zoo vereenvoudigd 
worden, dat ook zij den factor a33 bezitten. Deelt men daarna 
beide leden door a33, dan verkrijgt men de verwantschap 
uit de opgave, w.t.b.w. 

Vraagstuk LXXVIII. 

Onder de n + 2 in een lineaire n-dimensionale ruimte 
gelegen (n - 1 )-dimensionale hypervlakken ni komen er niet 
n I voor, die een punt gemeen hebben. Wanneer Pi de 
harmonische pool is van ni ten opzichte van het simplex, 
dat door de n + I andere hypervlakken bepaald wordt, 
dan is er een en slechts een (n- I)-dimensionale quadratische 
varieteit, waarvoor Pi steeds de pool is van ni. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT en Dr. G. ScHAAKE. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Wij gebruiken homogene coordinaten, onderstellen, dat voor 
z 1, ... n + I de vergelijking van :rei luidt: xi 0 en dat 

(1) 
i=l 

de vergelijking van :rcn+2 is. Dan is P n+:! het eenheids
punt en men verifieert gemakkelijk, dat voor i n 1 
Pi bepaald wordt door den greep, die op de plaats met 
rangnummer i het getal - n- 1 heeft en overigens slechts 
getallen 1 bevat. Zij 

n+l 
tp(xt, X2, • • • Xn+l) = ~ ai~ixk = 0 (aik aki) (2) 

i,lr=l 

de vergelijking van een varieteit, als in de opgave bedoeld 
wordt. Wij stellen 

n+l 
2: apq = bq, (3) 

p=l 

_danheefthet poolhypervlak van Pi t.o.v. (2), mits i n 1 
is, tot vergelijking: 

n-H 

~ {b1- (n + 2)ail}x1 = 0. 
i-1 

(4} 
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De vergelijking van het poolhypervlak van Fn+2 t.o. v. (2) is: 
n+l 
~ b1x 1 = 0. 

:i=l 

Daar dit laatste hypervlak identiek met nn+2 moet zijn, 
moet, zie (1), b1 = b2 ••• = bn+l zijn. Wij stellen bi = b. 
Verder moeten de n + 1 hypervlakken, wier vergelijkingen 
men krijgt door in (4) voor i achtereenvolgens 1, 2, ... n + I 
te nemen, resp. identiek zijn met n1, n2, ••• nn+I· Hiernit 

volgt, zie (4), dat, voor i =!= f, ai; = b moet zijn. Wij 
' n 2 

stellen ail = a voor i j. Dan is dus b = (n 2)a, en 
hiernit en uit (3) volgt dan: aPP + na (n + 2)a, dus 
aPP 2a, voor p = I, 2, ... n + l. 

De eenige varieteit, die aan de eischen der opgave voldoet, 
n+1 

heeft dus tot vergelijking: £ xixk = 0. Zijn de hypervlakken 
i,k 

i;;?_k 

ni reeel, dan heeft deze varieteit geen reeele punten. 

Vraagstuk LXXIX. 

Wanneer de drie wortels der karakteristieke vergelij
king van den reeelen quadratischen vorm 

i, k=3 

I aik xi xk 
i, k=l 

alle van nul verschillen en niet hetzelfde teeken hebben 
en de getallen o:11 o: 2, o:3, /?1 , {J2, {J3 reeel zijn, terwijl {J1 , {J2 en 
( 3 niet aile nul zijn, dan volgt, als L1 de discriminant van den 
gegeven vorm is, uit de betrekkingen 

en 
de ongelijkheid 

L1 I: aik rLi l'l.t > 0 

£ aik o:i fJk = 0 

(Dr. G. Schaake.) 
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Opgelos t door Dr. M. M. BIEDERMANN, 
Dr. G. VAN HASSELT, A. VAN HEEMERT, Dr. G. SCHAAKE en 

W. VERDENIUS. 

Oplossing van A. VAN HEEMERT. 

Het is bekend dat de reeele quadratische vorm 
8 

E ai,.xixk (aik = aki) 
1 

door een reeele orthogonale projectieve transformatie te 
brengen is Op de gedaantej' = (hX1' 2 (!2X2'2 + QaXa'2, Waar 
Qv (;/2 en e3 de karakteristieke wortels zijn. We mogen aan
nemen, dat e1 en e2 b.v. positief en dus ea negatief is. 

Dan is !?1Q2Q3 = Ll en dus Ll negatief. Deze aanname im
pliceert geen beperking der algemeenheid. 

Verder is bekend. dat de coefficienten aik z66 worden ,mee
getransformeerd", dat als we op de IX£, fh en aik gelijktijdig 
de bijbehoorende transformaties toepassen J:aika.i'xk, EaikiX£fJ~c 

en EaikfJifJk absolute invarianten zijn. 
Het is derhalve voldoende, het gestelde aan te toonen in 

het nieuwe reeele coordinatenstelsel. Hierin hebben de 
<~./ en fJ/ reeele verhoudingen; we mogen ze reeel kiezen. 

Dan geldt, als we overal de accenten weglaten: 

!?t<l.t2 + !?2<1.2
2 + Qa<l.s2 < 0 en !?tocl~l + !?zOC2~2 + !?aOCsfJa 0, 

terwijl we moeten bewijzen e1fJ{~ + e2fJ22 + esfJs2 > 0. 
Leggen we nu evenwel ons coordinatenstelsel door het aan

geven van de punten (1, i, 0) en (1,- i, 0) als cirkelpunten 
enz. dan gaat de te bewijzen eigenschap over in de bekende 
eigenschap, dat een ellips in een euclidisch plat vlak, dit 
platte vlak verdeelt in twee gebieden. 

Vraagstuk LXXX. 

Bepaal het aantal der tweedegraadsoppervlakken, die 
lineair afhankelijk zijn van zes, uit zeven algemeen aan
genomen quadratische oppervlakken gekozen, exemplaren 
en het zevende exemplaar volgens een kegelsnede aanraken. 

(Dr. G. Schaake.) 



200 WISKUNDIGE 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT en Dr. G. SCHAAKE. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Wij gebruiken het beginsel van het behoud van het aantal 
en onderstellen, dat de zes gekozen quadrieken aile door de 
vier hoekpunten van het coordinaten,viervlak gaan. Zonder 
beperking kunnen wij als vergelijkingen van de zes basis
quadrieken dan nemen: xixk = 0 (i k). De vergelijking 

4 

der zevende quadriek zij ~ ai~ixk = 0. Wij hebben dan zes 
i, k=l 

getallen Atk = Akizoo te bepalen, dat de rang der matrix 

au a12 ).12 ala- A1a au- llu 

L14 = au- A21 a22 a2a- ~s a24 /.24 
au- Aal as2- As2 ass a34 A34 
au An a,2- A42 a43 A4a aM 

een is. (Zie BARRAU, Anal. Meetk. II, p. 280}. Wij zullen, 
door inductie, bewijzen, dat er i.h.a. 23 = 8 oplossingen 
zijn. Laat b.v. bewezen zijn, dat er 22 stellen waarden voor 
A12, A13, A.23 zijn, voor welke de matrix 

~1 ~2 - Au ala Ats . 
L1s = a21 - ~~ a22 a2s - Asa 

aal - Aat a32 As2 ass 

den rang een heeft. Opdat .:1 4 den rang een hebbe, is dan 
zeker noodig, dat ).12, A13, .it23 een van deze waardenstelsels 
zij. Bovendien moet men nu echter .itw A.24, A34 z66 bepalen, dat 

au ... "·I . au au-:- Au I (2), =0 (1), =0 
a21- .itu ~4-.itll, aa1 As1 a34- As4 

~1 au- Au 
0 (3) 

au A-41 aM 

vervuld zijn. Uit (3) vindt men voor A.u twee waarden en bij 
elk van deze waarden leveren (I) en (2) een waardenstelsel 
voor ll24 en ~· Er zijn dus acht stelsels waarden voor Au/s, 
die den rang van ..1 4 een maken. 
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·Op dezelfde manier kan men elken overgang van L1n-l 
op Lin uitvoeren. 

Daar Ll2 -I ~1 al2 - Au I = 0 
a21- A21 a22 

twee oplossingen heeft, is hiermede bewezen, dat er 2n-l 
stelsels waarden voor de grootheden A.ik zijn, voor welke de 
rang der matrix Lin een is. Het in de opgave gevraagde 
aantal is dus 23 8. Voor het analoge vraagstuk in Rn 
wordt het antwoord 2n-1. 

Vraagstuk LXXXI. 

Bepaal het aantal der tweedegraadsoppervlakken, die 
lineair afhankelijk zijn van drie, uit vier algemeen aange
nomen quadratische oppervlakken gekozen, exemplaren en 
het vierde exemplaar tweemaal aanraken. 

(Dr. G. Schaake.) 

Oplossing. 

De algemeen aangenomen qaudratische oppervlakken 
noemen we <fv <p2, <p3 en <p4, De van <fv <p2 en <p3 lineair afhanke-

. lijke tweedegraadsoppervlakken vormen een net N, dat het 
oppervlak <f4 volgens een net van biquadratische ruimte
krommen k4 van de eerste soort snijdt. Nu zal een oppervlak 
<p van N het oppervlak <p4 tweemaal aanraken als de doorsnij
dingskromme k4 van <p met g;4 in een kubische ruimtekromme 
en een rechte of in twee kegelsneden ontaardt. 

Het kubische complex der rechten, die tot de oppervlakken 
van N behooren, heeft met elk der beide quadratische regel
scharen van tp4 zes rechten gemeen. Voor elk der twaalf 
oppervlakken van N, die een der zoo gevonden rechten be
vatten, ontaardt k4 in een rechte en een kubische ruimte
kromme. 

Ter bepaling van het aantal der krommen k4, die in twee 
kegelsneden ontaarden, projecteeren we tp4 stereographisch 



202 WISKUNDIGE 

op een vlak. De projecties der krommen k4 vormen dan een 
net van vlakke biquadratische krommen k'4, die twee vaste 
dubbelpunten hebben. Wanneer de isotrope punten van het 
projectievlak in deze vaste dubbelpunten gekozen worden, 
hebben . de krommen k'4 in Cartesiaansche rechthoekige 
coordinaten vergelijkingen van de gedaante 

(x2+y2)2+ (ocx+{Jy) (x2+y2) +yx2+bxy+t:y2+Cx+ny+D = 0. 

De vergelijkingen der krommen k'4 zijn die, welke voldoen 
aan zes onafhankelijke lineaire betrekkingen: 

~ ~+~+~+~ ~+~+~ ~=Q 

Een kromme k'4, die in twee cirkels ontaard is, heeft een 
vergelijking 

(x2 + y2 +ax+ by c)(x'2 + y'2 + a'x b'y c') = 0, 

die voldoet aan de zes betrekkingen: 

Ai + Bi(a a') Ci(b b') + Di(c c' aa') + 
+ K,:(ab' a'b) + Fi(c + c' + bb'} + 

+ Gi(ac' a'c) + Hi(bc' + b'c) + K.gcc' = 0. 

Het aantal der in twee cirkels ontaarde krommen k'4 is 
dus gelijk aan het aantal der puntenparen, die toegevoegd 
zijn voor de zes quadratische oppervlakken 

D,x2 + 2Eixy + F1y2 2G1xz + 2Hiyz + Kiz2 + 
2Bix + 2Ciy 2(n,; Fi)z + Ai = 0. 

Dit zijn zes lineair onafhankelijke quadratische opper
vlakken, die harmonisch beschreven zijn om het oppervlak 

x2 + y2 = 2z. 

(immers geldt voor deze oppervlakken de betrekking 
a11 + a22 a34), maar die overigens algemeen en in alge
meene ligging aangenomen kunnen worden. Ze zijn dus, 
projectief genomen, algemeen en algemeen gelegen. 

Het aantal der in twee cirkels ontaarde krommen k'4 is 
bijgevolg gelijk aan het aantal der puntenparen, die voor
komen in het drievoudig oneindig lineaire stelsel der opper
vlakken van de tweede klasse, die in zes algemeen aange-
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nomen oppervlakken van den tweeden graad harmonisch 
beschreven zijn. Dit aantal is tien1). 

Er zijn dus tien van f/Jv f/Js en cp3 lineair afhankelijke opper
vlakken van den tweeden graad, waarvoor k'4 in twee kegel
sneden ontaardt en twee en rwintig van rp1, fP2 en rp3 lineair 
onafhankelijke oppervlakken van den tweeden graad, die 
w4 tweemaal aanraken. 

Vraagstuk LXXXII. 

In de vierdimensionale ruimte R 141 ligt een driedimensionale 
varieteit V, voorgesteld door 

ext A.1AsA., (As + A.,) 
ex2 ~A.,A.o (A., ls) 
exa AsA.sA.l (.45 + ~) 
ex .. = A.,A.l.A.2 (.A.l + l2) 
QXs = ls~As {.42 + As) 

5 

... (1 }, waarbij J: A.i 
i=l 

0 ... (2} 

Gevraagd de doorsnede van V met de lineaire driedimensio
nale ruimte xi =' 0. 

(Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT en 
Dr. W. VANDERWOUDE. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Uit de eerste en de vierde der vergelijkingen (1) vindt men 

e(l2x1 + .43x4) = .41~A.3l4.45 ; 
zoo ook 

e(lax2 + A.,xo) = - AtA.2laA4Ao· 

Uit deze beiden volgt 

.A.2x1 + l 3(- x2 + x4)- A.4x5 = 0. (3) 

1) Zie voor de duale uitkomst Wiskundige Opgaven, deel IZ, Vraag
stuk XCVII) 



ERRATA. 

In de onlangs verschenen ,Nieuwe Opgaven" (Deel XVII 
N°. 126-163) zijn nog de volgeude verbeteringen aan te 
brengen: 

Vraagstuk 139. 
De woorden 

, en dat f(O) = I. moeten vervallen. 

Vraagstuk 143. 
:It 

cos-z 
4 

In de eerste formule moet de term - 2 vervallen. 
z 2 
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Is er wel aan voldaan, dan kan men co1 scheeve vierhoeken 
construeeren, die de gegeven figuur tot projectie hebben. 
Daartoe trekt men door het doorgangspunt van ~.S34 een 
rechte, die ~'11 en S34S

1
34 snijdt, en wel in de punten 

S'u en S.~ Het vlak door SuSN en D1D4 snijdt s,lS1u in 
S,1 ; het vlak door SnS34 en D8D3 snijdt S.S'u in S113• De 
vierhoek S'uStaS34S,1 voldoet dus aan alle gestelde eischen. 
De vluchtpunten der zijden zijn nu niet te bepalen; is een 
dier vluchtpunten echter gegeven, dan zijn de andere drie 
zonder meer te construeeren. 

Vra&astuk LXXXIV. 

Gegeven is een vlakke nodale kromme van de derde graad. 
Bewijs, dat de beide kegelsneden, die de kromme in haar 
dubbelpunt vijfvoudig raken, tevens raken aan de rechte, 
waarop de buigpunten der kromme liggen en dat deze kegel
sneden de enige vijfvoudig rakende, niet ontaarde, kegel-
sneden zijn met deze eigenschap. (Dr. 0. Botlema.) 

Opgelost door Dr. 0. BoTTEMA, Dr. PH. DWINGER · en 
Dr. G. VAN HASSELT. 

Oplossing wan Dr. 0. BoTTEMA. 

Kiest men het punt (0, 0, 1} in het dubbelpunt van de 
.kromme, de assen x = 0 en y = 0 langs de dubbelpuntsraak
lijnen, z = 0 langs de rechte, waarop de buigpunten liggen 
.en zijn t = 0 en t = co de parameterwaarden voor het dub bel-. 
punt, dan kan men de kromme voorstellen door de verge-
lijkingen: ' 

x=t" y=t z=fi3-l. 

De kegelsnede "t1X1 + ~.XY + 2"taXZ + a!2)'1 + 2auJz + 
+"as%'= 0 snijdt de kromme in zes punten, welker para" 
·meters voldoen aan 

.a,.J4 + ~"' + {a11 + 21Ju)t4 + (2a12 - 2a33)t8 + 
+ (aa - 2"t3)t' - 2a2fil + a33 = 0. 
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Ais deze vergelijking vijf wortels t = 0 beeft, dan is 
"tt = "t2 = a28 = tlss = 0, a22 + 2a13; de kegelsnede, die 
in t = 0 vijfpuntig raakt, beeft dus de vergelijking: y9+ :xz = 0, 
die welke in t = oo vijfpuntig raakt: :x2 + yz = 0. Beide 
kegelsneden raken aan z = 0. 

Zes conooniscbe punten van de kromme bebben parameters, 
welk.e voldoen aan t1t'l.t3ti5t6 = I. Als dus een kegelsnede in 
t = p vijfpuntig raakt, dan snijdt zij de kromme nog in bet 
punt t = p-5 (p 0; =1= oo). Voor de coefficienten van de 
vergelijking dezer kegelsnede vindt men a11 = - p5 + lop2 -

- r,p-1 + op-4; au - opa + 1 -sp-a; a22 = 5p4 5p + 
+ Iop-2 - p5, enz. De. kegelsnede raakt aan z = 0 als 
"tlaaa- al'l." = 0, waaruit volgt (pa- I)ll = 0. De vergelij
king p3 = 1 wijst de buigpunten der kromme · aan en de 
vijfvoudig rakende kegelsnede is dan ontaard in de dubbel
getelde buigraaklijn. 

Vra&gstuk LXXXV. 

Ais men door bet punt van LEMOINE van een drieboek 
lijnen trekt evenwijdig aan de zijden, dan worden op de 
zijden lijnstukken uitgesneden, die evenredig zijn met de 
derde macbten van de zijden, waarop zij liggen. Gevraagd 
wordt, deze stelling uit te breiden tot R,... 

(Dr. 0. Bottema.) 

Opgelost door Dr. 0. BOTTEMA, Dr. PH. DWINGER m 
Dr. G. VAN HASSELT. 

Oplossing van Dr. PH. DWINGER. 

Zij gegeven in R,.. een simplex A1A2 ••• An+t dan defenieren 
we· een rechte van LEMOINE als volgt: 

De recbte C~Li is een recbte van LEMOINE als geldt: · 

sin p1" sin Pa' sin p.,.' 
- - . . . . "=constant =C, (1) 

cosec 11'1 i cosec "'a~ cosec '1/.,. 
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als '1'11:' de hoeken zijn die A.L, maakt met de zij~ten -v:an 
het simplex, die in At samenkomen en cp11:' de hoeken die 
zwaarterechte van het simplex gaande door ~ maakt met 
die zijruimten, (deze definitie valt samen voor een R, met 
de daar gel?ende definitie.) 

We bewijzen nu eerst; dat de rechten van LEMOINE door 
een punt gaan. 

Bewijs. Noem de snijpunten van de rechte van LEMOINE. 

door A. en de zwaarterechte door A, met de overstaande 
zijruimte van het simplex resp. L1. en z.,. Noem de inhouden 
van de zijruimten, die in A~ samenkomen 0 1i, o,;', ... 0,;1 

en de inhouden van de ruimten, waarin de zijruimte tegenover 
A, verdeeld wordt door L, met de pun ten A1 , As, ... At-1 , 

AH1 .•• ~+1 teverbinden, P1i, Psi ... P,/. (Pki enOk'snijden 
elkaar volgens een Rn-a van het simplex). Op dezelfde manier . 
defenieren we de inhouden van de ruimten, ontstaan door het 
punt Zi en noemen deze resp. Q1i, Q2" ••• Qni· Noem de 
lengte van A.L,, li en van A;.Zi, zi en de afstanden van 
L, en Zi tot de zijruimten, die samenkomen in A,, resp. 
a11:" en biei (k = I, ... n + I, a: = b~ = 0}. Noem nu verder 
de afstand van At tot de tegenoverstaande zijruimte van 
het simplex h'. 

Nu geldt: 
pkihi = Okiaki, 

Q~h' = o:b1 
(inhoud simplex) 

(k i= l), 

dus 

Zo geldt ook 

P,' Olal 
Qk" = Okibki. 

Nu is a1/ = l" sin 'Pki en bki = zi sin cpk"· 
Dus 

a1t l' sin 'Pk" Cli 

hi' = zi sin tpzi - zi sin cp," sin cpk' 

v~egens (I). 

(2) 

{3) 

(4) 
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Zo is ook 
al Cl' 
b1/' = zi sin fJki sin fJi"' (5) 

Nu is, omdat z, zwaartepunt is, 

Qki = .!..o.: 
n 

{O' = inhoud van de zijruimte van het simplex tegenover A i). 
Dus mede nit (2) en (4:) volgt 

dus 
P~t' 0/J. -=-· 
Pi" Oi'1 

dus geldt 

P ,; . p ' . p i -· 0 i'l. • 0 " . . 0 ' 1 (6) J•t•·•·n-l•l•••••n• 

(Dit resultaat is de generalisatie van de stelling uit 
.,Bottema, Elementaire meetkunde van het platte vlak, 
opgave 14:9, Llz. 122.) 

Noem nu de afstanden van een willekeurig punt X van A1L1 

tot de zijruimten samenkomende in At. x1', x8' ••• x,;', dan 
geldt klaarblijkelijk 

xk' a~r.' 
xl' =a,': 

Nu is ak'Ok~ = P"'h' en a1'01' = P;th', dus 

a~c'O,/' Pk' 0/J. 
,
0 

, = p, = {volgens (6}) = - 2 , 

a, r ' 0;' 

dus 
ak' Ok' 
al =ot 

(7) 

dus x1' : x;.' • •• x"'"' = 0 1' : 0 8': ••• O"'' (8) 

Uit (8) volgt, dat de rechten van LEMOINE door ren punt L 

'""" >,• 
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pan en dat de afstanden van L tot de zijruimten zich ver
houden als de inhouden hiervan (in bet vervolg O' genoemd). 

We zullen nu de stelling van de opgave generaliseren. 
We brengen nu door L ruimten ~-1 evenwijdig aan de 

zijruimten van het simplex, die in A. samenkomen. Deze 
snijden in de zijruimten tegenover A. een zijruimte uit, 
welker inhoud we 0'~ noemen. (De inhoud van de zijruimte 
tegenover At is Qi). 

Er zijn nu ontstaan twee gelijkvormige simplexen~ Noem 
de voetpunten van de hoogtelijnen uit At en L of de over
staande zijruimte ~ en Pi, dan geldt wegens genoemde 
gelijkvormigheid 

(A.~)n-1 Qi 

LP, =o•· 
Nu is, als I de inhoud van het simplex A1 , As .•• A,.+l is, 

ni 
A,H, = ()i 

en 
dus 

LFi = eOi. (e is een getallenfactor), 

n-1 n-1 
Qi X en-1 Qi X ()I 

n•-1 Ln-1 
lm-1 en-1 

=0' X . 
nn-1In-1 

Hieruit volgt dus de gegeneraliseerde stelling: 

Als men door het punt van LEMOINE van een simplex: 
in R. (n - I )-dimensionale ruimten · aanbrengt evenwijdig 
aan de zijruimten van het simplex:, dan worden in deze 
zijruimten simplexen uitgesneden welker inhouden even
redig zijn met de (2n - 1 )-de machten van de inhouden 
van de zijruimten, wiWin zij liggen. 

Vra&gstuk LXXXVI. 

Hoe luidt in de niet-Euclidische meetkunde de stelling 
van ProLEMAEtJS voor een koordenvierhoek? 

(Dr. 0. Boltema.) 
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Opgelost door Dr. M. M. BI~DERMANN,. Dr. 0. BonEMA, 

Dr. C. ]. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HAssm:.T en . 
Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. M. M. BIEDERMANN. 

Stel de straal r, de zijden van de koordenvierhoek a, b, c 
en d en de bij de koorden behoorende middelpuntshoeken 
~· {J, y, a. Dan is in de hyperbolische meetkunde 

sh (a/2) sh r sin ( rt./2), 
voor b, c, d gelden analoge formules 

sh(a/2) . sh (c/2) + sh {b/2) sh (d/2) = 
= sh1 r {sin ( rt./2) sin (y/2) + sin (P,/2) sin (6/2) }. 

Nu is echter 
a. + {J + y {J = 2n, zoodat 

cos 1 (oc + y) +cos !({J + t'5) = 0 en 

sin (a./2) sin (y/2) +sin ({J/2) sin (fl/2) = !{cos !(oc- y) + 
+cosl({J-lJ)}= cosi(cc-r+fJ 1'5). cost(a.-y-{J+«S):=::. 

=sin!{«+ {J). sin i(oc + lJ). 

Verder is 

sb r sin l(oc .+ {J) = sh (e/2); sh r sin !(a. + 6) = sh (f/2), 

waarbij e en f de diagonalen zijn. 

In de hyperbolische meetkunde luidt dus de stelling van 
PToLEMAEUS: . 

sh ( a/2) sh ( c/2) + sh ( b/2) sh ( d/2) = sh { e/2) sh (/12). 

Voor de elliptische meetkunde moet in deze formule de 
sh-functie door de . sin-functie worden vervangen. 

Vr&.agstuk LXXXVII. 

Door elk hoekpunt At, van de driehoek A1M trekt men 
twee verschillende transversalen · Pi en q,, die de over
staande zijde in .. Pi en Q, snijden. Men bepaalt de snij
punten ~. B1 en B3 van resp. Ps en q3, Pa en q1,··P1 en q2 en 
de snijpunten C1, <;en C3 van resp. Pa en q1, P1 en q3, p, en q1• 
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Bewijs, dat de diagonalen BtC,.. B3C1 en B,<; van de zeshoek 
BtCaBaC,.Bs<; dan en alleen. dan door een punt gaan, a1s de 
zes punten Pi en Qi op een kegelsnede liggen. 

(Dr. o. Bottema.) 

Opgelost door J. BANNING, Dr. 0. BoTTEMA, 
Dr. PH. DWINGER, Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VANHASSELT, 

A. KATER, Mevr. A. G. KERKHOVEN-WIJTHOFF, 

Dr. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING. 

Is driehoek A1A,.A3 de co6rdinatendriehoek en zijn 
P1 (o, l, P1), P,(p1, o, 1), Pj,{1, p8, o), Q1(o, q1, 1), Q1(1, o, q1) 

en Q3(q3, I, o) de punten op de zijden, dan zijn p.,, p,-1, q, 
en q,-1 steeds ongelijk nul. 

De kegelsnede door de punten P1, P9 en P3 heeft de ver
gelijking: 

.,-------.._----: + , __ «a_-: + ,-___:;__, = 0; 
X1 X1 X11 

Ps 0 I 
1 Ps 0 

het punt Q1 (0, q1, 1) ligt op de kegelsnede, als: 

---+ ~ + ~ =0, 
PsPs + (j1 I - Ptql p,. (plql - I) 

dus als: 

waarin 

A11Xt- Pa«a + <Xa o, 
Ps{Ptql -1) 

At=------; 
PaPa+ ql 

de voorwaarde, dat de punten Pi en Qi op een kegelsnede 
liggen, is dus: 

I A1 -Pe 
L1 = 1 A2 

! -P~ 1 

1 
Pa =0. 
As 

'" ·"'' 
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Stellen we a, = Pili - 1 en 

dan is: 

dus 

en 

o I Pt 
6= p2 0 1 

1 Ps 0 

6+ a1 

p A + 1 = o(al 1) .Ptql 
s 1 CJ+ ~ = o + al· 

Veronderstellen we de punten P" niet coliineair, is dus o 0, 
dan is het product van de determinanten 

(o 

0 1 Psl 
CJ = Ps 0 1 en L1: 

I Pt o 
o ~ -.P2Pa PaAa 1 

PaAt +:1 o As PsP1 
AI PtPz P1A2 + l 0 

-

q'J. 

o8P1PsPs(qlqlqS- Pt'PsPs) 
(CJ + ~)(6 ~)(o +as) ' 

waaruit blijkt, dat de punten Pi en Q" aileen dan op een kegel-
snede liggen als P1PaPs qiqiJ.a· 

Door een eenvoudige berekening blijkt, dat B1 (p~3• P2• qa) 
het snijpunt is van de lijnen A2P2 en A3Q3 en C1 (1, Ps. q,) 
het snijpunt van de lijnen A2Q2 en AsP3; de vergelijking van 
de lijn B1C1 is: 

(PIJ.s- Paqa)xl + qs(l Ps9.2)Xr. .P2(P~s- 1)xs = 0, 

dus: (a2 - aa)x1 - ~,;c2 aa'ftt.Xs = o, waarin a, = P&c-1. 

De lijnen B,C, gaan dus door een punt als: 
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as- as - av!/s 
adJa aa-~ 
-~q. a.Pt 

(a.- a.Haa-a~)(~- as> 

Ys 
-a.,ql -
~ as 

EptqtOTJa(as- aa) + 
, ~asaa(ptPsPa-qtq'lfl.a) = 

-Ea1'a3 + Easal• + Ea.aa(I + ~)(a2 -as) + 

213 

~ya(ptPJ>s- qtq,g:J = a1a2aa(PtPJ>a- qtqaqs) = 0;. 

de punten P, en Q, vallen niet samen, dus p~~.- 1 = a~, =f.: 0, 
zoodat de lijnen B~C• alleen dan door een punt gaan, als 
PtPJ>a - q1q,g3 = 0, dus a1s de pun ten P..: en Q" op een 
kegelsnede liggen. 

Uit de voorwaarde PtPtPs = q1q2q3 volgt nog, dat q1q,q3=-1, 
· a1s 8 = PtPJ>a 1 = 0 en dat q,g3 = ~ P1 als PJ>3 = - q1 ; 

de lijnen BiCi gaan dus ook door een punt, als de punten 
P, collineair zijn en tevens de punten Q, of als de punten 
Q1, Q3 en P 1 collineair zijn en tevens de pun ten P 1, P 3 en Q1• 

Oplossing van ]. BANNING. 

Zijn de rechten Bt~. B2C2 en B3C3 concurrent, dan is 
PtqJ>,q1P,q3 een zeszijde van BRIANCHON en dus ook 
P1qtP,g,P,g8, d.w.z. de rechten A1C11 A.;,Ca en A8C8 gaan door 
eenzelfde punt B. 

De snijpunten van resp. Q1P2 en A1A2 , Q2P3 en A,.A3 , 

Q3P1 en AsA-1 bepalen nu juist de harmonicaal van B. t.o.v. 
driehoek A1A,.A3 (zie bijv. L. BIEBERBACH: ProjectiveGeome
trie p. 75), m.a.w. P1Q1P2Q2P3Q3 is een zeshoek van PASCAL. 

Opdat de transversalen p1, p", p8, q1, q2 ~n q8 aan eenzelfde 
kegelsnede raken,. is het dus noodig, dat de punten P 1> P 1, 

P 3, Q1, · Q1, Q3 tot eenzelfde kegelsnede behooren. Het omge
keerde volgt door toepassing van bet dualiteitsbeginsel. 

. Opmerking I. In een artikel van J. STEINER (Ges. 
W. I. p. 184), komt een vraagstuk voor, waarv~ het hoven-. 
staande een generalisatie is. 

Genoemd artikel geeft aanleiding tot bet navolgende 
ruirotelijke analogon: 
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Door elke ribbe van een viervlak brenge men twee verschil
lende vlakken aan en snijde deze met de overeenkomstige 
overstaande ribbe. De aldus verkregen twaalf snijpunten 
liggen dan en aileen dan op eenzellde kwadriek, als de twaalf 
vlakken aan eenzellde kwadriek raken. 

Opmerking II. Het vraagstuk is van toepassing op 
de trisectricen van een driehoek (zie nl. J. VAN IjZEREN, 
De stelling van Runge, N. A. v. W. dl. XIX). 

Vraagstuk LXXXVIII. 

Gegeven is een kegelsnede, gaande door de hoekpunten 
van driehoek ABC. Vanuit een willekeurig punt 0 in bet vlak 
der kegelsnede projecteren we deze hoekpunten op de kegel
snede, en verkrijgen aldus de drie punten A', B', C'. Laat 
nu Peen zevende, willekeurig, punt der kegelsnede zijn. De 
verbindingslijnen van P met de drie laatstgenoemde punten 
snijden de zijden BC, CA, AB achtereenvolgens in A", B" 
en C". Gevraagd te bewijzen, dat de punten A", B", C" op 
een rechte liggen. (C. ]. Bouwkamp.) 

Opgelost door J. BANNING, Dr. M. M. BIEDERMANN, 
C. J. BouwKAMP, Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE joNG, A. KATER, MeVr. A. G. KERKHOVEN
WIJTHOFF, P. C. SIKKEMA, M.A. TAAL, Dr. S.C. VANVEEN, 
W. VERDENIUS, Dr. M. VAN VLAARDINGEN en J. WICHERS. 

Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. L. DE }ONG, 
Dr. S. C. VAN VEEN en J. WICHERS. 

Volgens de Stelling van PASCAL, toegepast op de zeshoek 
AA'PB'BC, liggen de punten 0, A" en B", die resp. de snij
punten zijn van de lijnen AA' en B'B, A'P en BC, PB' en 
CA, op een rechte lijn; volgens deze stelling, toegepast op 
de zeshoek BB'PC'CA, liggen eveneens de punten 0, B" 
en C", die resp. de snijpunten zijn van de lijnen BB' en C'C, 
B'P en CA, PC' en AB, op een rechte lijn. De pun ten A", 
B" en C" liggen dus op een rechte lijn door het punt 0. 

. t ?tttfi 
"''~· 
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· Vraaa&tuk LXXXIX. 

Gegeven: 
1) a en b reeel., (b- a) positief geheel, 
2) cp(z) een eenwaardige analytische functie voor as::x:s;;;b, 

z=x+iy, 
3) uniform in x, voor a x b geldt: 

e--. . cp(x ± iy) -+ 0, a1s y-+ oo. 
Bewijs: 

1 3 3 
'P(a + 2) + cp(a + 2 + ... + cp(b-2) + cp(b 2 

f• ( )..z ·Jr.o9'(a+iY)---9'{tv-iy)---cp(b+iy)+cp(b-.-iy) .:~ 
p X u.X-~ .._. u.y. 

e-11 +I 
a o 

Pas deze formule toe voor: 
I. cp(z) = (z + u)-t, a = 0, b = oo, Re(u) > 0 en 

II. tp(z) = (z u)-a, a = 0, b = oo, 0 <uS:: l, Re(s) > l 
arg {z + .u} hoofdwaarde. 

(C. f. Bouwkamp.) 

Opgelost door C. J. BouWKAMP, Dr. G. VAN HAsSELT, 

Dr. E. TROST, Dr. S. C. VAN VEEN en 
Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 

Oplossing van Dr. E. TROST. 

De functie /(z) = cp~ts+ z) integreeren wij langsderecht
e- + l 

hoek C met de hoekpunten ± Ri, m ± Ri, waarbij m b- a 

positief geheel is. De waarde der integraal 2~ J f(z)dz is ge
e 

lijk aan de som der residuen van f{z) in de punten t• i, ... , 
m-!, dus · 

J f(z)dz (f{a + i) + q>(a t) ... + cp(b -!). 
c 

' •. -.,, 
;-!_, 
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Men heeft nu 

ff(z)dz = - i JR'P(a + iy) d - iJR'P(a- iy) d 
ekri+J Y rtn'~~+l Y 

c 0 () 

j'P(a + x-iR} dx iJRfJ(b-iy) d 
J e-2niz-2nR + 1 + e-'lnll + 1 y + 
0 0 

·fR!p(b + iy) d JmqJ(a + X + iR) d 
+ t e2n'll +I y- e-~+inR +I X. 

0 0 

Door f'(a + z) langs de rechthoek met de hoekpunten 0, 
Ri, m Ri, m te integreeren, vinden wij 

-iJRqJ(a-iy)dy + J~(a + x-iR)dx + 
0 0 

+ i fRqJ(b- iy)dy -r q>(a X)dx = 0. 
0 0 

Trekt men deze · betrekking van de voorgaande af, dan 
vindt men, daar 

1 1 
1 ---= ' e_,. +I e!' +I 

na eenige herleiding 

ft(z)dz = r!p(a + x)dx- i fRp(a + ;~; q>~b + iy) dy-

c 0 0 

-ifRif(b-iy)-q>(a-iy) d -fm9'1(a X iR) dx 
ekrl + 1 Y ei1rw+tnR + 1 

0 0 

-fm9'1(a + x + iR) dx 
e-~+!nR + l . 

0 

Vervangt men nu a + x door x, .dan gaat qe eerst~ integraa) 

over in r !f(X}tlx en uit de voorwaarde (3) der Opgave VOigt 
a 

gemakkelijk, dat de laatste twee integralen tot nul naderen, 

'. 
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als R onbegrensd aangroeit. Hiermede is het in de opgave 
gestelde bewezen. 

Onder de voor de toepassingen aangegeven voorwaarden 
nadert de integraal met «p(b + iy)- «p{b- iy) tot nul, 
als b ~ 00. 

1. ( ~ + u) _, + ( : + u) _, + ... = 

1 J\1) ydy 
u - 4u (u' + y')l(et#ll+lf 

0 

Voor u = ! vinden wij de uitkomst van No. 5.2, Deel XVI. 

II. ( ~ + u) _, + (: + u) _, + ... = 

= "
1
_, - .2J .. (u:a + y•)-11-'sin(s bg tg L) S:Y . 

s-1 u e + 1 
0 

Door y = 2v te stellen vindt men een formule van JENSEN 
uit de theorle van de C-functie van RIEMANN. 

Vr&agstuk XC. 
Bewijs: 

fl( 1 1 I 1 ) dt I I 
· 2-7+ -1 + llt-I e= 1 +2c-2log(.2:~t), 

0 

als C de constante van EuLER voorstelt. 
(C. ]. Bouwkamp.) 

Opgelost door. Dr. M. M. BIEDERMANN, C. J. BouWKAMP, 
Dr. G. VAN HAssELT, Dr. L. DE JoNG, Dr. E. TROST, 

Dr. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. L. DE JONG. 

Voor de integraallaat zich schrijven: 
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1 ) dt Ioo 1 dt 
e1-1 -t + 1 t · 

1 

Lim {I I(_!_-_!_) dt 
15~0 2 t t 

~ 

{ 
1 l Ill() 

=Lim 1--logd-- + 
8~0 2 d 

~ 

I oo, l dt} 
~1-t = 

~ 

1 dt}. 
I t 

Nu is 

I
oo dt j«> Ioo 

e-' t = e-'1og t I + e-1 Iog t dt = 

6 8 ~ 

=-e-d log t5 + J00

e-'log t dt~f
1

e-1 logtdi e-dloga-C-F-'Iogtdt. 

Verder: 

0 0 0 

Ill() dt =~ 
t2 {j • ., 

Hiervan gebruik ma.kend. vindt men voor de integraal: 

f l 1 Ioo 1 dt 1 Joo dt 
Lim 1 log a - + ---+- e-1 - + 
8~o 2 {J e1- 1 t 2 t 

8 ~ r I
00

dt 1 } le-d log t5 + !C + i e-1 log tdt p: + "'i = 

1 

0 8 

1 _ _!_} dt. 
1 t t 

De laatste integraal is als volgt te berekenen. 
Men heeft 

foo { . e-t- e-«:1} dt 
(x-1)e-t 

1 
-=log F(x) 

1-e- t 
0 

en hieruit 

J\og F(x)dx =!log (2n) =I 00

{-_!_e-1- -
1

- + ~1 dt. 
2 e'-1 

0 0 

De uitkomst is dus 1 + tC -!log (2n). 
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V~stuk XCI. 

Nee111 in de voorwaarden van No. 89 a = 0, b = oo, en 
stel daarbij, dat de integraal met «p(b+iy)- «p(b- iy) tot 
nul nadert, als b -+ oo. Ook de voorwaarde (2) blijve vervuld, 
behalve dat we toelaten, dat rp in z = 0 niet-analytisch is. 
Als de reeks 

1 3 5 
9'(2) + 9'(2) + rp( 2) 

convergeert, bewijs dan dat haar som gelijk is aan 

Lim. {Joo «p(x)dx -iJo69l(iy);;,; rp(- iy) dy + C(~)J,. 
a-+o e I 

e e 
waar 

r rp(z) Jlf! rp(z) 
C(e) = 2:11-te dz- -~ dz, I z I = f!· 

e +1 . e +I 
-lf} (! 

Leid met behulp van deze formule af: 

C(s, ~ ) =sin (; s) J«~ tg;1t)') dy, 1 < Re(s) < 2. 
0 

(C. ]. Bouwkamp;) 

Opgelost door C. J. BouwKAMP, Dr. G. VAN HAssELT en 
Dr. S; C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. G. VAN HAsSELT. 

Met C wordt in het vlak der complexe veranderlijke z de 
volgende integratieweg aangeduid, waarbij b een natuurlijk 
getal en 0 < f! < i is: 1°) van ! + f! over een kwartcirkel 
met straal f! naar i- ie, 20) van i ie rechtlijnig naar 
! - ioo, 3°) van!- ioo naar b + ! - ioo, 40) van b+f-ioo 
rechtlijnig naar b + i + ioo, 50) van b + ! ioo naar 
i + ioo, 6°). van i + ioo rechtlijnig naar i + ie, 7°) van 
t + #! over een kwartcirkel met straal e naar ! + fl· 
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Wij integreeren cot nz x rp(-! + z) over C, stellen op 
bet deel van C boven de reeele as, in navolging van LINDELOF, 

1 2 
Le Calcul des Residus, bldz. 56, -:-- cot nz = - 1 - -11W 

1 " 1 e -
en . op bet deel van C beneden de reeele as "';""" cot nz = 

2 " + 1 + f Wij nemen aan, dat rp(-! + z) binnen C 

en op den rand van C bolomorf is en laten b onbegrensd 
toenemen. 

Na eenvoudige berleidingen vinden wij dan 

QO JOQ fa> tp(iy)- tp{- iy) 
l':<p(-! + v) = rp(x)dx-i 2ntf dy+ •-I e + 1 

f! (] 

r tp(z) dz- fie rp(z) dz z 
8'l.niiiS + I e-2ni11S + 1 • I I (b 

(I} 

-ie (] 

mits de reeks in bet linkerlid convergeert. V oor e -+- 0 komt 
het gestelde. 

De formule {I) is geldig voor rp(z) = z-s, als Re(s) > 1 
is, en levert: 

QO 1 I 5
00 -i(iy)-B+ i(-iy)-8 

11~1 Y ") _. = (s- I )es-1 + e2n11 + 1 dy+ 
e 

ff! dz fie -d z 
+ z8(e2nu I)+ z8(e-2niiiJ + I)' I z I e 

-~ e 
(2) 

De tweede term in bet recbterlid van (2) is te berleiden tot: 

. ns J a; Tb :r;y sm-
2 ys 

(} 

.ns 
sm-

2 

De derde en vierde term zijn te zamen te berleiden tot: 

. sn 
sm-

2 
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Hierdoor gaat (2) over in: 

00 ns J00
Thny ~ {- t + 11)-s = sin - + O(f!-s+2). , __ 1 . 2 ys 

(! 

.Daar ondersteld is Re(s) < 2, volgt dan voor (! -+ 0 

. ns J00
Thny C (s, i) = sm- dy, voor I < Re(s) < 2. 

2 0 ys 

Vraaastuk XCII. 

f(w) is in de strook A u B een eenwaardige analy
tische functie van de complexe variabele w = u + iv. Zij 
a een getal, dat hoogstens gelijk is aan de halve breedte 
van bovengenoemde strook, dus 0 2a :::;;; B - A. Zij E een 
punt van het segment [A a, B- a]. Verder zal uniform 
in u gelden 

-~'"' e a I /(w) I -+ 0 voor v -+ ± oo, A :::::;; u :::::;; B. 

We stellen verder 

F(a, b)=~ {f(a + ib)- f(a- ib)}. 
2~ 

Bewijs dan, dat voor alle punten E de functie 

x<~> = ~ft<u}du-Joo :~E.u} du 
• o tf +I 

voldoet aan de differentievergelijking 

x(E + a)- x(E- a) = af(E). 

(C. ]. Bouwkamp.) 

Opgelost door C, J. BOUWKAMP, Dr. G. VAN HASSELT, 

.Dr. E. TROST, W. VERDENIUS en Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 
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Oplossing van W. VERDENIUS. 

Volgens de stelling van CAUCHY is 

f n' /(z) dz 0, (I) 
--t(.e+a-,;) 

e a 1 
R 

waarin de integratieweg R bestaat uit de rechten E + ~. E a; 
~+a,E+a+iN;E+a+iN, ~-a+iN;E-a+iN,E a; 
~ -a, ~ ~ ~ en de halve cirkel met straal ~ en middelpunt 
~ gelegen boven de reeele as. Omdat 

n 
- -y 

e a ff(x iy)[.:..;..ovoory->+oo,E-a x<~+a, 

zal de integraal van ~ + a + iN tot ~-- a + iN tot 0 naderen 
als N -!o- oo. Voor de Laurentreeks der integrand rond het 
punt z E vinden we 

/(/;) 
----+···· 
!:.i(z -I;) 
a 

Hieruit volgt, dat de integraal over de halve cirkel nadert 
tot -a/(1;), als ~ ~ 0. Laten we nu in (1) N -lo- oo en~ -o, 

. dan krijgen we 

if"'/(/; a+ iy)dy _ 
?J.y 

1 ea + l 
0 

-ifoo f(!; a+ iy)dy = af(~). 
?:!u 

ea + 1 
0 

Op dezelfde manier bewijst men, uitgaande van 

(2) 

waarin de integratieweg R' bestaat nit de rechten I;+ ~. !; + a; 
~ a,!;+ a -iN; I; a-iN,I;-a-iN; 1;-a-iN,I;-a; 
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E - a, E -6, en de halve cirkel met straallJ en middelpunt E 
gelegen beneden de reeele as 

ff+a 
31 

f(x)dx _if co /(E +:- iy)dy + 
-i(re+a-e> · -11 

~-a e11 + 1 o ea + I 
+ iJ""f(E-a-iy)dy = af(E). (3) 

~. 
o e" + 1 • 

Uit (2) en (3) volgt in verband met de definitie van F(a, b) 

fHaf(x)dx-2 JooF(E+a,y~ F(~-a,y)dy =24/(E). 

~-a o e +1 
Hiernit volgt in verband met de definitie van x(e) 

r.(E +a)- :r.(E- a) = af(E}. 

Vra3.1lstuk XCIII. 

A is een matrix van m rijen en n kolommen (n m) van 
de rang m. Als A' de gespiegelde matrix is, vraagt men te 

· bewiizert, dat de determinant van AN positief is. 
(C. ]. Bouwkamp.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, C. J. BouwKAMP .. 

Dr. H. FREUDENTHAL, Dr. G. VAN HASSELT, Dr. E. TRosT 

en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. E. TROST. 

De determinant van AA' is volgens bekende stellingen 
gelijk aan 

S =!:I a,.,ast I =!:I a,., j. ~ta91 ... a,., , (1) 
• • • 1 a • 

(r, s = 1, 2, ... , m) 

waar de som uitgestrekt wordt over aile (:)m! stelsels 
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(t) = (tl, t,, ... , tm) van m verschillende getallen uit de rij 
I, 2, ... , n. Is n(t) = (~. h2, ••• , hm) een permutatie van (t), 
dan heeft men 

I a,.h I = sgn n I a,.t J, 
' . 

waarbij sgn n = I of - I al naar gelang 11: een even of oneven 
aantal tran~posities bevat. Bij sommatie over aile m! per
mutaties n is derhalve 

:I: sgn n . ~h ~,. •• • amh = I a,., I· 
1 2 - • 

Men kan dus (I) gemakkelijk herleiden tot 

S = :I: I a,., J2, 
• 

(2) 

waarbij in de som de (;) determinanten van de mde ·orde 

voorkomen, die uit de rijen en kolommen van A gevormd 
kunnen worden. Omdat A van de rang m is, zijn deze deter
minanten niet aile nul, zoodat S positief is. 

Opmerking. Men vindt de bovenstaande herleidingvan 
(2) ook bij KOWALEWSKI, Einfiihrung in die Determinanten
theorie, bl. 70. 

Opmer king van Dr. H. FREUDENTHAL: 

Als men complexe elementen toelaat, geldt de stelling 
voor det. AA' (A' is de geconjugeerd gespiegelde van A). 

Vraagstuk XCIV. 

Zij .a een positief getal :::;; 2. Beschouw de functie L(s, a), 
die, als s =a+ it, voor a> 0 gegeven is door 

• I)"' 
L(s, a) = "'---'-----:-. 

k (2n + a)• ,.. .. o 

(De bekende functie 
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- 1 l - 1 . -
L(s) = 1 --+--- + ... (Re(s) > 0) a•. os 7• -

is hiervan klaarblijkelijk het bijzonder geval L(s, 1)). 
Gevraagd wordt 
I. Deze functie analytisch voort te zetten in het gehele 

complexe s·vlak. 
2. Als met behulp van d~ getallen van EULER E.(Eo = 1, 

E, = -l, E4 = 5 ... ~+1 = 0) de volgende. polynomen 
worden gedefini&rd 

V'~(a) = i (~) Ek(a -l)ft-t, 

It-O 

bewijs dan 

L(- m, a) = !V',.(a), m geheel ;;;::; 0. 

· 3. Leid vervolgens de bekende betrekking af 

E. 31tn+l · 
L(2n 1) - (- 1)"' --="':::..,_-

- - - 211n+8(2n) r 
4-. Bewijs 

L'(O a) -1 F(ta)v'i 
' - og 214 {FCl+la)}a' 

waarbij het accent differentiatie naar s aanwijst. 
(C. ]. Bouwkamp en W. Verdeltius.) 

Opgelost door C. J. BoUWKAMP enW. VERDENIUS, 
Dr. G. VAN HASSELT en Dr. S. C. VANVEEN. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

1) Voigt men den weg, gewezen door LERCH, Acta Math. 
deel 11 p. 19, dan komt er 

1 J e...Q.IIIzs-1 

L(s, a)= pm•r(l s) x 
2
m 

1 
+ e-~ dz, (1) 

hierbij wordt geintegreerd langs de reeele as van + oo tot 0, 
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het punt 0 wordt tegen de klokrichting omloopen en daarna 
integreert men van 0 tot + oo langs de reeele as. Op het 
eerste deel van den integratieweg is r 1 = e<s-l)logs met reeele 
log z, en op bet laatste deel is zs-1 = e!s-liogs x e<s-llll:>ri even
eens met reeele log z. 

Voor natuurlijke waarden vans is de integraal in {l) nul. 
Daar deze natuurlijke waarden de eenige polen van F(l- s) 
zijn, blijkt uit {1), dat L(s, a) een geheele functie van sis, 
en geeft het rechterlid van (1) de analytische voortzetting 
van L(s, a) voor het complexe s-vlak, voor 0 <a< 2. 

· n 2e-11 

2). Voor I y I <- is 2Y 
2 1 + e-

2e-· 2e-• Daar = ell-<~>11 x is, is dus de coefficient 
1 + e-2Y 1 + e-zv 

. wikk 2e~ . 
van zm m de ont eling van voor de omgevmg 

van z = 0: 

E (1-a)m 
0 m!OI 

1+ 

{1-a)m-11 (1- a)m-4 
Ea (m-2)121 +E~ (m-4)141 + · · · · 

en derhalve volgt uit (1) voor s -1n: 

{ 
(1-a)m (1-a)m-2 } 

L(-m,a)=(-1)mxmlx! E0 m!O! +Ea{m-2) 121+ ... = 

= t{ (~) Eo(a-1)m (~) E2{a 1)m-ll + .. } 
w.t.b.w. 

3) Ter bekorting verwijzen wij naar LINDELOF, Le Calcul 
des R$idus, bldz. 33 (1905}. E11 aldaar luidt (- l)"E., in 
de notatie van deze opgave. 

4) Voor Re(s) > 1 geldt: 

L(s,a)=2-28{c(s.:)-c(s,: + ~)} (2). 

Het rechterlid van {2) is een geheele functie van s voor 
a> 0, en Ievert dus een, voor elke a> 0 geldige, analytische 
voortzetting van L(s, a) over het complexe s-vlak. 
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Uit (2) volgt: 

L'(s,a)=-2-18+llogs{c(s, :)-c(s.: ~)} 

Nu is (zie b.v. WHITIAKER & WATSON, Mod. Anal. p. 265 
(1915)): 

{;(0, a) = l- a en l;'(s, a)
8 
.. 0 =log F(a)- l log·(b), 

zoodat voor s 0 (3) overgaat in: 

{V{s,a)} log 1) 
s=o 2r(: 2 

r(:) 
' (4) 

Daar (
a 1) _ r(i) . . 

r • + 2 ~ 2-i"+l . Vn . r(:) IS, volgt mt (4) 

bet in punt 4) der opgave gestelde. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

co I)n 
1) De reeks l: -~-- convergeert in bet recbter-half

n=o(2n + a)8 

vlaka > 0, en wel bij vaste 01., w met 0 < 01. < w gelijk
matig voor a :;;;=: 01., I ~ I s w, want stellen wij: 

m 
l: (- 1)n = R(m). 

n-I 

dan is: I R(m) I I. 

Dus voor I p < q, p en q geheel, in ons gebied: 
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~ = ~ = I 
<~ {-1)"' I I <~ R(n)-R(n-1)1 

n=p (2n + a)8 n=p (2n + a)s 

R(p- 1) R(q) I q fln+lll+a du 
- (2p + a)s + (2q + 2 + a)s <wn~P u«+l + 

Bn+a 

I 1 J® du 2 
+ (2pyt. + (2p)" < w utt+l + (2p)cx· 

2P 

De rechterzijde is vrij van s en q en streeft voor p ~ oo 
naar 0. 

Hieruit volgt, dat de functie: 

..., (-1)"' 
~ {

2 
) analytisch is in het rechterhalfvlak u > 0. 

"'""I n +as 
00 

Voor (1 > 0 is (2n + a)-8 F(s) = s.xs-1e-(ln+a)zdx.(argx=0) 
0 

dus voor u > b > 0 is: 

F(s)L(s, a) =lim £ J(-I)"' xs-te-C2n+alz dx = 
N~..., n=0

0 

{ J
«> XS-le-az f«> xs-te-(2N+2+a}:e } 

=lim dx- (-I)N+l dx . 
N~ao I+e-211: I + e-2:1: 

0 0 

De modulus van de tweede integraal 

<f«> xf1-le-<2N+Ha):edx = (2N + 2+oc)-O' F(u)~O voor N~oo. 
0 

Pus voor u < {J, arg x = 0 is: 

} Jao xs-te-CUI 
L s,a =- dx. 

( ) F(s) 
0 

I + e-2:1: (I) 
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Aanalytische voortzettiltg: 

J(O+) (- z)B-le-at/1 
Beschouw, voor a 6, 

1 
e-k dz, 

00 

genomen langs een contour van het Hankeltype (beginnend 
op rJJ van de x-as, tegen de wijzers van een ldok om de 
oorsprong, naar rJJ van de x-as). 

Deze contour mag niet de polen (k+t )m {k=O, 1, 2, 3, ... ) 
van de integrand omsluiten. Langs de contour is veronder
steld I arg (-· z) I ~ n. 

Wij kunnen deze contour omzetten in de volgende cirkel
boog met straal e om 0, en rechte lijnen hoven en onder 
de x-as. 

Op de cirkelboog is de absolute waarde van de integraal 
< ~a -4 0 voor e -4 0. Wij vinden dus voor a ~ ~. e -4 0 

- dz = {tffi(s-1)- e-ni(a-1)} e dx J(o+} ( z)•-:te-a.z foo xs-1 --a; 

1 + r*' I e-k 
00 0 

::::::: 2i sin n(s- I). F(s)L(s, a). 

Dus voor a ;;;::;: o is: 

L(s, a)= 

= _ F(I s) J<o+> (- z)s-l e-a.z dz. 
2m I e-*' 

. (2) 

00 

De rechterintegraal is een eenwaardige analytische functie 
vans voor alle waarden vans. De enig mogelijke singulari
.teiten van L(s, a.) zijn in de singulariteiten van F(I - s), 
dus in de punten s = I, 2, 3 .... 

Wij zagen echter hoven, dat L(s, a) analytisch is voor 
a > 0, dus de uitdrukking {2) laat zien, dat L(s, a.) analy
tisch is in bet gehele complexe s-vlak, en de rechterzijde van 
( 2) Ievert de gevraagde analytische voortzetting. 
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2). De getallen van EuLER Ek kunnen worden gedefini@erd 
door: 

1 (I<) E x2n 
=~~ 

COSh X n=O 2n! 

voor m geheel 0 is: 

(-1)-m-le-w; 
m I X coeff. van zm in 

1 e-2z 

1 e(l-a)z 

m! X coeff. van zm in (-1)-m-1 
coshz 2 

.. . (-1)-m-1( "" E 2 z2n) ( c:r> (a--l)P(-l)PzP) 
= -m! X coeff. vanzmm :E _n_ ~ . 

1 2 n=O 2n! p•O p. 

In het bijzonder geldt: 

L(- m, I) t· Em, dus L(- 2k -I, I) 0, 
k 0, 1, 2, .... 

3} Nemen wij a = 1 en a < 0, 

1 s(-z)s-le-z 
Beschouw -. dz genomen langs een (grote) 

2m 1 + e-2z 
c 

cirkel met straal Nn (N geheel), beginnend bij het punt 
Nn en tegengesteld aan de wijzers van een klok beschreven 
om 0. 

arg (- z) = 0 in z = Nn. 

In het gebied tussen C en de contour uit 1) liggen de enkel
voudige polen 

z (n- !)ni n = 1, 2, ... N 
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Het residu in 

Analoog in: 

_r!_i 

- z = (n- !)ne 2 
· 

{(n _ !)n}s-1 6-!s-1)~. e-<n-!lni 

2 

:'Ji 
{ (n- !)n}•-te(s-1)2 eln-tlni 

2 

sn N 
=cos -.I: (- l)n+l{(n- t)n}s-1. 

2 n-1 

231 

· ·1 e-t~~ l I 1 I Op de cirkel (0~ Nn) is 1 = -- begrensd < K. 
l + e-~.z 

1 
&+ e--tJ 

Dus 

1

.!... J(- z)•-te~ dz I < _I K J+{Nn}alesillj d{) 
2m I+ e-~.z 2n . 

c -31: 

< K{Nn}0e"l•l-+ o, als N-+ oo en a< 0. 

Dus voor a< 0 is: 

( 3t)~r-t. sn oo (-1)"+1 1 JCo+(-z)•-te~ L{s,l) 
- cos-:E ---=-- dz= . 
2 2tt= 1 (2n-I)l-8 2ni I+e-~.z F(l-s) 

QO 

Dus we vinden de functionale relatie: 

(:n;)s-1 sn 
L(s, I)= "2 cos 

2 
F(I-s)L(l-s, I) voor a< 0. 
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Beide zijden zijn analytische functies van s in het gehele 
s-vlak, dus deze relatie geldt voor alle waarden vans. 

Wij k:unnen deze vorm ook schrijven als: . 

sn 

L(s, I) (!:)s-l cos "2 n L(l-s 1) = 
2 F(s) sin ns ' 

(n)s I 
= - L(1- s, 1). 

2 
sinn ~· F(s) 

In het bijzonder is: 

L(2n I, I)= (!!_)tn+1 I L(-2n, 1)= 
2 sin n(n + l)F(2n + 

( 
n) ln+l I Es Ean~+l 

1)'/l 2 2n! -f = (-l)'ll 2h+2(2n)l 

volgens 2). 

4) Voor (J > 1 is: 

• (- 1 )" I .., I 1 • 1 
L(s, a)= :t (2n + a)8 = 411 :E ( a)8 - 4• }Jo( a+2)• = 

n-O n=O n + _ 11>= n + --
4 4 

Het linkerlid is analytisch in het hele s-vlak. 

c( s, :) en c(s.a~- 2) 
hebben een pool van de eerste orde met residu I in s = 1 
en zijn verder analytisch. 

Dus het rechterlid stelt een analytische functie van s in 
het hele s-vlak voor. 

· Dus in het hele s-vlak geldt: 

48 L(s,a) c(s, :)-l;(s,a~.2). 
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Door differentiatie naar s vindt men: 

48L'(s, a}+ 48 log 4. L(s, a) C'(s, : )- "'(s. a~ 2). 

Dus: 

L'( } [' , ( a ) '( a + 2) s, a = 4-a C s, 4 - C s, -
4
- -

Volgens bekende resultaten van LERCH (zie WHITTAKER

WATSON, Modern Analysis, 13.21) is 

C(O, a)= i -a; { ~C(s, a)L-o =log F(a)-! log~. 
Dus: 

L' (0, a) = log r (: ) -log r(: + ~ ) -log 2 

r(:) 
=log . 

2r(~ +_:_) 
. ·4 2 

Volget:ts de verdubbelingsformule der F-functie is: 

a v;r(;) 
rb-)= j-• (a 1) · 

2 r 4+2 

Dus L'{O, a) kan ook in de minder eenvoudige vonn: 

geschreven worden. 
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Vraallstuk XCV. 

Men ~vTaa.gt de oplossing der vergelijking 

ollu ollu olu (}llu 
2-+- 0, 

()x2 ox()y ()y2 ot2 

ou 
waarbij voor t = 0, u f(x, y), ()t = g(x, y), als f en g 

gegeven functies zijn. (Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, Dr. H. BREMEKAliiP 

Dr. G. VAN HAssELT en Dr. L. DE JoNG. 

Oplossing. 

, Door de substitutie x ~ + TJ, y ~- 11, gaat de verge-
lijking over in 

waarvan we een oplossing moeten zoeken zoo, dat voor 

t = o, u ~"" rp(~. n), 
0:e = tp(~. 'f/), waarbij p(E,n)=f(E+Ti• E--rJ) 

en tp(~. n) = g(E + 'fl, E-n). 

Wij hebben dus in 

-ee = c:P(E + t, n) P(E t, n> 
c:P en "P zoo te bepalen, dat dit uitkomt. 

Dat geeft 

o"P(E, 'fl) = (1: ) 
"3e "P "' n , 

waaruit 

c:P(g, fJ) = !<F(~. fJ) + ! J~ "P(g, n)a,, 
a 
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lfJ(~. '1) = h>(~. 'I) t r tp(~. YJ)d~. 
waarbij a een willekeurige constante is, die op het eindresul
taat geen invloed heeft. Dat wordt 

f+l 
u = }fp(E + t, 11) + !9'(~- t, 11) + l J VJ(t YJ)~. 

dus 
~-t 

l-(X + y + 2t X y) (X 
U=Y'I' , +l'f' 

2 2 
y-2t x-y) 
2 ' 2 

en ten slotte 

U=tf(x+t,y+t) !f(x-t,y-t)+ 

::t+Y+ll! 

+! f ll g (~+X 2 Y,!; 

x+~t-21 
-~~-

Vraagstuk XCVI. 

x-y) -- d!;. 
2 

Men vraagt de functie u te bepalen, die binnen den cirkel 
x2 + ys = 1 en voor t 0 voldoet aan de vergelijking 

ollu 
2-
~x~y 

in de punten van dezen cirkel de waarde nul aanneemt en 
0%1 

voor .t , 0 en x2 + yll 1 voldoet aan 0 en u = f(x,y). 
(Jt 

waarbij J een gegeven functie voorstelt, die in de punten van 
den cirkel de waarde nul aanneemt. 

(Dr. H. Bremekamp.) 
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Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, 

Dr. H. BREMEKAMP en Dr. L. DE ]ONG. · 

Oplossing van Dr. M. M. BIEDERMANN en 
Dr. H. BREMEKAMP. 

Volgens de oplossing van het vorige vraagstuk voldoet 

u= 1 (x+y+2t x-y) (x 
;tf{l 2 ' 2 + l'P 

y-2t x-y) 
2 ' 2 

(1) 

aan de differentiaalvergelijking, terwijl voor t = 0, ~u = 0 

(
x+yx-y) ~ 

en u = 'P -
2
-, -

2
- . 

Wij kiezen nu de functie cp zoo, dat binnen den eenheids-

. k 1 (X + y X y) f( ) h b • d' Clr e f{J -
2
-, -

2
- x, y en trac ten ze mten ten 

drkel zoo te bepalen, dat (1) aan den rand voor u steeds de 
waarde 0 geeft. Daartoe bepalen we cp eerst binnen de ellips, 
die de middellijn van den cirkel langs de lijn x + y = 0 
tot kleine as heeft en waarvan de groote as driemaal zoo 
groot is en wel zoo, dat op iedere koorde, evenwijdig aan 
de groote as, cp in een punt buiten den cirkel en in het punt 
binnen den cirkel even ver van het tusschen beide liggende 
punt van den omtrek, steeds tegengestelde waarden aan
neemt. Verder zorgen we, dat op iedere lijn, evenwijdig aan 
x y de functie periodiek is met een periode gelijk aan 
het dubbele van de langs die lijn vallende koorde van den 
cirkel. Met de op deze wijze geconstrueerde functie cp geeft 
(1) de oplossing van het gestelde vraagstuk. 

Het is gemakkelijk, voor de functie 'P een uitdrukking O:P 
te stellen, die geldt in het geheele ter sprake komende gebied. 

x+ x-y 
Noemen we gemakshalve weer 

2 
=E. -

2
- = fJ· De 

vergelijking van den eenheidscirkel gaat dan over in E2 +1J2=t 
1 

<en het bedoelde gebied is dat tusschen de lijnen fJ = ± v2 . 
.Op elke daartusschen liggende rechte evenwijdig aan de E-as 
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ontwikkelen we tp(E, '17) in een sinusreeks met de periode 
4Vi-f12, aldus 

. rp(e. '1) = ~ Ak('l) sin kn (v' E + !) . 
1 2- 4'111 

waarbij 

A~:= 2 J.y..,..,. tp(u, 11) sin kn (.y u + 1) du = 
v2-4f111 2-4111 · 

0 

= v' 
2 

JV1-4'1'f(u+11• U---'1]) sin kn(~ +!) du = 
2 - 41Jil 2 -41}2 

0 . 
1 

= 2 J /(vv'2- 4f11 + '11· vv'2- 4'112 -'11) sin kn (v + i)dv. 

0 

Opmerking. Zonder principieele wijziging noodig te maken 
~u ~u 

kan men de voorwaarde- 0 vervangen door-= g(x, y). ot ~t 

Vra&gstuk XCVII. 

Men vraagt de oplossing der differentiaalvergelijking 

waarbij voor x 

(l}z)ll allz - (l}z)2 ~Bz = 0, 
C)y flx11 ox oy8 

l}z 
0, z log y en - = 1. ox 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, 

Dr. H. BREMEKAMP, Dr. H. FREUDENTHAL, 

Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE }ONG en Dr. E. TROST. 

Oplossing van Dr. G. VAN HAssELT. 

Men ziet dadelijk de intermediaire integraal pq :__ f(z) en 
besluit dan uit 4e randvoorwaarden: f(z) = e-•. Dus is te 
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bepalen die oplossing van pq = e-tJ (1), waarbij voor x = 0 
geldt z =logy. Daar x en y in (1) niet voorkomen, Ievert 
de substitutie z g(x + aly) een volledige integraal en wel 

! 
x a2y + b - 2ae1 = 0. 

Hieruit leidt men op de bekende manier (zie ev. BREMEKAMP. 

Partieele differentiaalvergelijkingen bldz. 24} een integraal 
af, die voor x 0 overgaat in z logy. Men vindt: 
(x + 1 )y-&= 0, zoodat de gevraagde oplossing is: 

z = log(x + 1)y. 

~plossing van Dr. L. DE jONG. 

In verband met de randvoorwaarden kan men trachten. 
aan de vergelijking te voldoen door 

z =logy+ f(x) 

Dit levert: 

met voor f de oplossing: f(x) = log(x +A) +B. 
:Men heeft nu: :r = logy + log (x + A) + B. 
Voor x 0: z = logy + log A + B, dus B = -log A. 

oz 1 I 
en - = -- = -. zoodat A = 1 en B = 0. 

ox x+A A 

De bedoelde oplossing is dus: z = logy + log (x + 1 }. 

Oplossing van Dr. H. FREUDENTHAL. 

Men vindt de oplossing als volgt door een meetkundige 
beschouwing 

oz 
P= -, 

C)x 

oz 
q=-, 

~y 

De differentiaalvergelijking luidt 

qlj>m- psq11 = 0, 

l .. , >'! 
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of 

of :X(~)=:,..(;). 
Wij stellen 

p 
U=-, 

q 

0- . 0-l ( l) 
=-~ op - q_!!_ = - ~ ~ "lJP + p _!1_ = _.2_ ()u. 

p 'ax ox u q 'ax 'ax u "lJx · 

Dus 

.oz 
ox 

-=-U=- --. ou oz 

De gelijkheid der twee eerste vormen toont aan, dat de 
raaklijn van de kromme u = const. langs deze kromme 
een vaste richting heeft, dus dat de krommen u = const. 
rechten zijn. Wegens de tweede gelijkheid zijn dit niet anders 
dan de isoklinen der krommenschaar z = const. Zoo kan 
men inderdaad de krommen z = const. (en daarmede z) 
vinden. 

l 
Volgens de gegevens is u I = y voor x = 0. De 

ly 
lijnen u = c zijn dus de rechten y = c(l + x). De afgeleide 

dy voor de kromme z = constant moet dus in (x, y) gelijk 
dx . d 

d .. U't y 1gt aan - c, us = - ZIJD. 1 -d = - vo 
1 +X X .1 +X 

y(l + x) == const. dus z = tp{ (y(l + x)}. Invullen van de 
voorwaarden voor x = 0 Ievert 

1 == log y(l + ~). 
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Oplossing van Dr. H. BREMEKAMP. 

Stellen wij ez = u, dan vinden wij, na substitutie, voor 
u dezelfde differentiaalvergelijking · 

(Ofi)Z()!u- (()u)2()9u = 0. 
ey ox2 ox ()yz 

(Hetzelfde geldt trouwens, als wij stellen tp{z) = u). De 
au 

grensvoorwaarden worden voor x = o. u = y en - = y. 
ox 

Wij kunnen nu trachten voor u een in de omgeving van 
den oorsprong analytische functie te vinden, die aan alle 

eischen voldoet. W~j hebben voor x 0, u = y, ou = 1, 
0~ = 0 en alle hoogere afgeleiden, waarbij aileen ()~aar y 

;differentiEerd wordt zijn nul. Verder 
011 

y, c!u :_ 1, 
o3u ox cxcy 

oxoyt = 0 en alle hoogere afgeleiden, waarbij slechts eenmaal 

naar x gedifferentieerd wordt, zijn nul. 
De differentiaalvergelijking geeft, voor x = 0 

()2u 
ox2 = 0, 

waaruit volgt, dat alle afgeleiden, waarbij tweemaal naar x 
gedifferentieerd is, nul zijn. 

Door de vergelijking naar u te differentitSeren vinden we, 

dat voor x = 0 ook :~ = 0 en dus alle afgeleiden, waarbij 

drle maal naar x gedifferentieerd is, gelijk aan nul en zoo 
vervolgens. De ontwikkeling in de omgeving van den oor
sprong geeft dus 

u=y+xy 

en dit stelt in het geheele vlak de gevraagde oplossing voor. 
De bedoelde oplossing der gegeven vergelijking is dus 

ea = y(l + x). 
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Vra.allstuk XCVIII. 

Van de vergelijking van LIOUVILLE 

~~~ 
--=& 
~x~y 

wordt gevraagd de oplossing, die voor x = 0 overgaat in 
f{y) en voor y = 0 in 91(x), waarbij 91(0) = /(0). 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDEIWANN, 

Dr. H. BREMEKAMP, Dr. G. VAN HASSELT en 
Dr. L. DE }ONG. 

Oplossing. 

Het is bekend en trouwens gemakkelijk te verifieeren, dat 
aan de vergelijking van LIOUVILLE wordt voldaan door 

2X'Y' 
e"= (X+ Y)=' 

waarin X een tweemaal differenti&rbare maar overigens 
willekeurige functie van x en evenzoo Y van y is (zie b.v. 
GouRSAT, Cours d'Analyse III, Ch. XXIV, I). 

Het komt er dus op aan, deze functies zoo te bepalen, dat 
aan de .gegeven grensvoorwaarden voldaan is. Noemen we 
efi(z) = 911(x) en e'lv> = f1 (y), dan geeft dit 

2 X'Y ' 2X0' Y' 
9't(x) = (X ;

0
)2' ft{y) = (Xo + Y)z • 

waarbij met X. enz. de waarden worden aangegeven, die de 
aangedU:ide functies aannemen, als de onafhankelijk verander
lijke nul is. Zij nu 9Y(x) = p1{x) en F'{y)= ft(y) en bepalen 
we 4}(x) en F(y) zoo, dat 4)(0) = F(O) = 0, dan vinden we 

2Y I 2Xo' 
4}(x) = X +oY-o + Ct, F(y) =- Xo + y+ Ca. 
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Dus 

X --Y 2Y~ 2~ 
- o+<;-w(x}' Y= Xo+ C.-F(y) 

2y, A\.1( ) I 2Y'F'(y) X'= o"' X ""'6 
(C1 W(x) )2 ' y = (C2 - F(y}) s' 

hetgeen geeft 

e"- S~Y~w'(x)F'(y) 
- {2Y~(<;~F(y)) +2~(C1-t1>(x) )- (X0+ Y0)(C1-W(x)(<;-F(y))}' 

TuSsch.en de hier voorkomende constan ten bestaan de 
volgende betrekkingen 

X +Y = 2Y~ = 2~ v' = 2YJ0 y , = 2XJ0 

o o <; C. , "'"'6 c
1
t • o c

2
s · 

Hiermede kunnen wij aile constanten in twee d.aarvan 
b.v. Xo' en Y0' uitdrukken, die dan zullen blijken bij substi
tutie in de uitkomst weg te vallen. 

Wij vinden 

lf-yr 
cl f2/ox!· 
en dus 
2Y~(C2 -·F)+2~(C1-w)- (Xo+ Y0)(C1 t1>)(C1-F) = 

4V2/0X~Y~- 2FY~ 24>~ 

t!2X1.Y. ( 11---v' d--x.' - y ~--0 2/0 -FY 2/0~ -wY 2/0 ---4 
/o Xo Yo 

= o (2fo-F4>) fo , 
4/ F'w' ez = o . 

(2/o-Ft1>)2 
en 

(Als b.v. voor x = 0, z = y en voor y 0, z x, dan 
vinden we 

I 
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Vra&gstuk IC. 

Te bewijzen, dat voor p.2 1 

m-1 { } . ""' (p - l )II k l p.'lmt l 
~ (m + k):U:+l = m-1 2 1 · 

k=O p. . p. p -
(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost d()Or Dr. H. BREMEKAMP, Dr. G. VAN HAssELT, 

Dr. L. DE ]ONG, Dr. E. TROST'" Dr. S. C. VAN VEEN en 
W. VERDENIUS. 

Oplossingen van Dr. L. DE JoNG. 

L Stelt men p. aw , n d · be ·· e , x ::;..-: n. -, an ts te WlJZen: 
2 

sin 2mx . m-1 
. = I; (- I)k(m k}2k+l 2• sinU:x. 

sm2x 1.1-o 

Het tweede lid is in den vorm van een hypergeometrische 
reeks te brengen, n.l. mF(m + 1,-m +I, f,sin1 x). 

sin 2mx 
Dat y = . aan de bijbehoorende differentiaal-

sm2x 
vergelijldng naar sin2 x voldoet, is gemakkelijk aan te toonen. 

Uit y sin 2x = sin 2mx en sin11 x = t volgt: 

dy . 
2 

cos 2x cos 2mx 
dism x+ 2ysin2x= 2m sin2x' 

dl.y . dy ..... 
dt' sm2 2x 6 dt cos 2x 4:y = 4:m _, 

of 
dly dy 
dt' t(l - t) + j(l - 2t) dt - (1 - m2)y = 0, (A) 

waaraan inderdaad F(m + 1, m + 1, t} voldoet. 
V oor t -+ 0 nadert y tot m. Daar bovendien voor t -+ 0, 
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dy (m+l)m. (m- 1) 
T volgens (A) nadert tot- 211, heeft men: 
u-t I. 2. 3 
sin 2mx 

2x 

k=O 

II. Vermenigvuldigt men beide leden met 
p.m-1(p,2 _ 1) = (p. _ 1 )(p,m p,m-1) 

dan is te bewijzen: 
m-1 
I: (m k)2k+1(p.- 1 )2k+l(p.m-k + p.m-1-k) p2m _ 1. 
k-0 

De hoogste en de laagste macht van p, n.l. p,2m en p,0 komen 
in de som slechts een maal voor, n.l. voor k = m 1, en 
wei met coefficienten + 1 en l. 

Men heeft dus aan te toonen, dat de coefficient van p."', 
voor 0 < h < 2m, in het eerste lid = 0 is. 

Deze coefficient is: 

l::{m+k)2k+l(-l)h-m+k{(2k + l)h-m+k- (2k lh-m+k+l}(A) 
k 

Nu is 
l::(m + k)2k+l (- l)k(2k + 1)h-m+k 
k 

l::( 1)k (m + k)! (2k + 1)! 
k- (2k+1)!(m-k-l)! · (h--m+k}l(m-h+k+l)l-

k 
(m+k)l (h-I)!. I: 1) -

k (h-l) !(m-h+k+I)! · (!t---m+k)l(m-k-1)!-
I: (- I)k(h- Ih-m+k(m kh-t· 
k 

Stelt men hierin l = m -- I - k, dan wordt dit 
l:: (- I)m-1-l(h- I), (2m 1 l)1H. 
I 

Dit is niets anders dan (- J)m-1 x de coefficient van 
.x'l-1 in de ontwikkeling van { (1 + x) 1 }h-1(1 + x)2m-h 
en dus = (- 1 )m-t. 

De eerste som van (A} is dus l)A-1. 
De tweede som is 

I)h-m :E {m + k}2k+l (-I)k(2k+I)A-m+k+l· 
k 
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Men krijgt de uitkomst door achter het teeken :E de h uit 
de eerste som te veranderen in h +I; d.w.z. de waarde is 
eveneens (-I)A-m(-I)m-1 = (-l)A-1. De coefficient van 
x"' is dus = 0 en men heeft 

m-1 
'i" (m + k} ( 1)2k+l(um-k um-1-k) ulm-1. ~ llk+l I' r r r 

k..,O 

Oplossing van W. VERDENIUS. 

De algemeene term der links staande som is de coefficient 
van x2m-1 in 

1 
----(I+ (p-l)x)m+k(px2)m-k-1. 
(p,- l)p,m-1 

De gevraagde som is dus de coefficient v-an x1m-t in 
m-1 1 
1: ( I) m-J (I + (p, l )x)m+k(p,xll)m-k-1. 

k-0 p- p 

Deze reeks is elementair te sommeeren. Men vindt na een 
korte herleiding voor deze som 

1 (I ( 1)x}m (1 + (p l)x)m -- (px2)m 
(p l)p,m-1 I'- 1 + (p, I)x- px2 

Hieruit volgt, dat de gevraagde som tevens is de coeffi
cient van x in de machtreeksontwikkeling van 

I (I + {p, __: 1 )x) 11m 
-----

l),um-l · 1 + (p ~ l)x px2' 

Omdat de graad van de teller kleiner is dan 2m I + 2 
mag men de teller vervangen door de rest, die men krijgt, 
als men de deeling uitvoert. Aldus vindt men, dat de gevraagde 
som ook gelijk is aan de coefficient van x2m+t in de macht
reeksontwikkeling van 

( ,. px 1 

want de waarden, die de teller aanneemt voor x = I en 
I 

x =--, zijn resp. p,lm en p,-2m. 
p 



246 WISKUNDIGE 

Deze machtreeks is als som van twee meetkundige reeksen 
direct neer te schrijven. Men vindt voor de coefficient van 

_ p'l. • p'lim-1 + p«m+l 1 p'l.m _ 1 

pam (p" 1) - p,m-1 p2 _ 1 · 

Hiermee is de eigenschap bewezen. 

Opmerking. Laat men p-7 I, dan vindt men rechts 
1 +Ill+... 12m-2= m, in overeenstemming met de 
waarde van het linker lid. 

Laat men p -7 - 1, dan vindt men de formule 
m-1 
l:: (m + k)lk+l(- I)k21k = (- l)m-tm, 

k=O 

in overeenstemming met opgave 39 blz. 6 van PoLY A en SZEGo 
Aufgaben und Lehrsatze aus der Analysis I. 

Vraagstuk C. 
Bewijs, dat 

f
~ ~ 

[J0{(y2-l)x}+ J 0{(v'2+l)x}-2J0(x}J0(xy2)] x log2. 
0 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, Dr. H. BREMEKAMP, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG, Dr. E. TROST en 

Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Ik bereken, algemeney;, voor a> 0, b > 0, c > 1~ 

I f <»{10 (ax) + J0 (bx) -2J0 (x)J0 (cx)} d:. 
0 

Men heeft 
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I= ~ fao J.., 4: {10 (ax)+ ] 0 (bx) 2 cos (xcos 0) J0(cx)} = 
0 0 

= ~ fdo J«> dt Jco e-u{J0(ax)+ J0 (bx}-2cos(xcos9)J0 (cx)}dx. 
0 0 0 

.De bekende identiteit J«> e-:.~JX]0(qx)dx= 1 
geldt ook 

o v'P"+q2 
voor complexe waarden van p. 

Men heeft, voor p = t + i cos 8 en q = c: 

J
oo 1 

e-illl cos (x cos O)J 0 (cx) dx = Re --;::====== 
0 

v' (t + i cos 0)2 + c1 

en derhalve: 

I =-R.e dB dt -1 f Joo { 1 1 ' 2 } 
3t 

0 0 Vt2 + a2 v (t+i cos 8)1+c2 

= ~ Refdo{tog(t+v'tt.+aa)+log(t+~)-
o 

.00 

- 2log [t + i cos (J V (t + i cos ())ll + c2] } I 
t-o 

= ~ Re J"d0{2 log (i cos() v'c2 - cos2 0) -log ab} = 
0 

(daar c > 1 cos2 0) 

1 J" c
2 

=-; d0(2Iog c-log ab) =log ab' 
0 

Voor a= v'2- 1; b = v'2 l; c = y2 is de uitkomst: 
log 2. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Stel in bet additiettheorema van NEUMANN: 
.., 

Jo(R) = ] 0 (r1)J0(r2) + 2 L Jn(r1)Ja{r2) cos nO 
"""I 

(R2 = r1
2 + r2

1 - 2r1r11 cos 0; r1 > r2 > 0) 
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achtereenvolgens: 

r1 =ax; r 2 = bx; () = 0} 
. b 

0 
__ .... a > b > 0, :~ > 0, 

r1 =ax; r2 = x; -~ 

dan vindt men door optelling: 
ao 

Jo{x(a-b)} + ]0{x(a+ b}}-2J0 (xa).J0 (xb)=4 ~J2n(ax)J2n(bx). 
n=l 

Dus: 

Jao dx 
[]0{x(a- b)} + ]0{x(a + b)}- 2]0(xa)]0 (xb)}] "X= 

0 

- ~ j'ao J2n(xa)]2n(xb) d 
-4~ x. 

n=l X 
0 

Volgens een bekende formule (zie o.a. NIELSEN, Cylinder-
funktionen, p. 200 (10)) is: 

Jao Jm(xa)]m(xb} dx __ _ bm ,· 
X 2mam 

a> b> 0}; Re(m) > 0. 
0 

Dus: 

Jao [J0{x(a- b)} + ]0{x(a + b)}- 2]0 (xa) . ] 0 (xb)}] d: = 

o· 
ao b2n ( b2) a2 

= ~ 2n = -log I - 2 = log s- b2 • 
a=l n. a a a 

De bovenstaande formule is hiervan bet bijzondere geval: 

a = v2; b =-~ I. 

Oplossing van Dr. H. BREMEKAMP. 

Zij cp(oc} = J[2J0 (x)J0 (ocx)--J0{(l-oc}x}--] 0{l+oc)x}] ~' 
0 

dan is 

cp'(oc) = J00

[2J0 (x)J0 '(ocx) -+- ] 0'{(1- oc)x}- ] 0'{(I+oc)x}]dx. 
0 



OPGAVEN. NO. 99. 

Nu is 

Jofx) = ~ r cos (x sin y}dy, Jo' (x} = 
0 

:Fin y sin(xsin y)dy. 
0 

dus 

rJD Jo(X)Jo'(rxx)dx =- ~ fct)Jo(X)dx fsinysin {atXsiny)dy = 
0 0 0 

=- ~ r sin, dy fli>Jo(x) sin (ocx sin y)dx.· 
0 0 

Voor -I <a:< 1 is Jct)J0(x) sin (ocx sin y)dx = 0, dus 
0 

Jet) J 0(x)J0'{atX)dx = 0. 
0 

Verder 

foo J0'{(1- oc)x}dx = --
1
-

1
-. f""J0'{(l+cx)x}dx = 

0 0 

dus 

IP'(o:) = _ 1 _1_ = _ 2ot 
'l-ex I+oc 1-a:'' 

<p(o:) C +log (1 - ocs), 

en daar <p(O) = 0, C = 0. 
Dus 

1 

l+a:' 

Jet) [2J0 (x)J0 (rxx) ] 0{(1-a:)x}-J 0{(I+o:)x}l; =log(I-o:11). 

0 

Sll hi . 1 xals. te en we enn oc = -- en voeren we . r meuwe 
v'2 v2 , . 

integratieveranderlijke in, dan komt de gegeven .formule 
voor den dag. 

Opmerking. De integraal voor 91{oc) is voor complexe a: 
in het algemeen divergent. Volgens de methode van MITTAG

LEFFLER vinden we voor o: · i de uitkomst van vraagstuk 
XXII tenig. 
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Vraag,stuk CI. 

Bewijs, dat 

J«~sinz ee ( :rr;) - a;- dz = bg tg tgh- . 
z e +I 4 

0 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, Dr. H. BREMEKAMP, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG, Dr. E. TROST, 
Dr. S.C. VANVEEN, W. VERDENIUS,Dr.M. VANVLAARDINGEN 

en J. WICHERS. 

Oplossing van Dr. M. V. VLAARDINGEN. 

f«~J ~ JlJ«~cosxy e-I = cos xy. tz . dxdy = · .dx.dy-:-
e +I · I+e-tz 

0 0 0 0 

= JlJ«~ {e-a;.cosxy e-3:1.l.cosxy+e-s111 .cosxy- .. . }dxdy. 

0 0 

Nu is: f
oo k 

e-kx cos xydx = --
kz+yz 

0 

Jl{ 1 3 5 
I = 1 y2 - 9 + y2 + 25 + 

0 

en dus: 

De reeks tussen de haakjes is te sommeeren. Uit het on
eindige product voor sin x kan men namelijk heel eenvoudig 
afleiden, dat: 

l =~~(-1),..(2n+I). 
:rr;.cosx L, :rr;s 

o (2n + 1)2 --xll . 4 

iny 
Vervang hierin x door: 

2 
en men vindt: 



CORRIGENDUM. 

In de onlangs rondgezonden ,Nieuwe Opgaven" zijn de 
volgende verbeteringen aan te brengen: 

Vraagstuk 168: regel 2 v. o. aantal met 3, moet zijn 2. 

Vraagstuk 182: de factor l v6or het teeken 1:: moet vervallen. 
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1 =~n (-l)n.(2n+I) of 
iny · ~ n9 n2y2 

n.c.os 2 o (2n+I)". 4 + 4 
I)n. (2n + 1) 1 n I 

=-
(2n + 1)2 + y2 4 

=-. 
1rjJ - 1£11' 2 

cos 
2 

e 2 +e a 

1£1} 

Stel e 2 = t. Er komt dan: 

:n 

f
)" 

l= 
dt !! . i'-1 + 

1 
= arc tg ell- arc tg 1 =arc. tg~ = 

e2 + 1 1 

Oplossing van J. WICHERS. 

I = ~s<n ee<t+il - ee<l-il dz = 

2~ e211 + 1 z 
0 

1 1 + i = 
2
i log tg -

4
- n (zie Dl. XVII, p. 78). 

1-i -n 
1 1 1-ea 

= n.· log ; · 1-i 
- " -.-n 

I+ e 2 

n 
= -bgtg 1 + bgtg} 



252 WISKUNDIGE 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

. cos az 
Ik mtegreer Ch z over een contour bestaande uit de 

reeele as, een rechte op een afstand 237: hieraan evenwijdig 
en twee lijnstukken lang 237: in het oneindige evenwijdig aan 
de Y -as. De beide integralen over de laatste stukken zijn = 0. 

I h b. d 1ig d I n · 3
n · d ·a ·· · · n et ge te gen e po en 2,. en 2 z; e res1 uen ZIJn: 

- i Ch a'!. en + i Ch a 
3
n te zamen + 2i Sh '!.a Sh na. 

2 2 2 

Men heeft dus: 

f
co cos ax f+co cos a(x + 2ni) 
--dx- dx= 
Ch x Ch (x + 2ni) 

-co -co 

n 
4nSh- aShna. 

2 

Door ontwikkeling van den teller in de laatste int~onal 
splitst deze zich in twee deelen, waarvan 

Er komt dus 

f+co sin ax sin 2nai d . 
X= 0 IS. 

Chx 

f+cocosax n 
(1-Ch 2na) -- dx = -4nSh-a Shna 

Chx 2 

-en dus 

J+QDcos ax n 
--dx=--. 
Chx n 

-co Ch -a 
2 

Deze uitkomst volgt ook uit een integraal van 
n 

Dr. H. BREMEKAMP, deel XIV, No. CIX, door daarin a;= -
2 

-en m = ai te nemen. 
Door naar a te integreeren: 
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f+"" sin az dz foo sin az ejl f dt . · 
----=4 -- dz=n --= 

z Chz z 1 + e~ n 
-co 0 0 Ch-I 

2 

f e~l ~ Ia ~a 
=2n l+i"' dt=4bgtge1 

0
=4{bgtg/'-bgtgi)= 

0 
~ 

e'ia I ( n ) = 4bgtg ~ = 4 bgtg Th 4 a 

e2 + 1 
en dus 

Jcosin az ez ( n ) 
-z- 1 +e~dz = bgtg Th 4 a, 

0 

waaruit, voor a= I, de uitkomst volgt. 

Vra&g.stuk Gil. 

Bereken 
co a 
.l; (- 1 )"'-1 bg tg --

1 2n-I 
(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. M. M.-BIEDERMANN, Dr. H. BREMEKAMP, 

Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE joNG, Dr. E. TROST, 

Dr. S. C. VAN VEEN, W. VERDENIUS en 
Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 

Oplossing fJan Dr. ·M. M. BIEDERMANN. 

De reeks 
co (2n-I) 

f(x) = ;.1 (-1)"'-1 (2n -1)2 + xll 

is in het interval 0 s x s I a!, (a zij re~l) gelijkmatig con
vergent, zoodat sommatie en integratie verwisseld mogen 
worden. 
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Voorts is 

'JX 
/(x) == , 

4 cosh (n;) 

f
a ao 

fdx == ~ (-I)n-1 bg tg (a(2n 
n=l 

0 

De uitkomst geldt ook voor complexe a, wanneer slechts 
a i(2tJ + I) (n positief geheel). 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Door beide leden van de identiteit: 

f'"' e-Px cos qxdx = p 
p'l. q2 

0 . 

naar q te integreren, verkrijgt men: 

f oo e-Pm $1 qx dx = fq pdq = bg tg !l, 
X p2+q2 p 

(I 0 

Stelt men nu q = a en p = 2n- 1, dan gaat de som over in 

:i; (- I )n-lJQO e- (2n-l)x sin ax dx = 
n~l X 

0 

f 
00 

e-:x: 2x sin ax dx = bg tg (rh 'JX a) 
.l+e- x 4 

0 

volgens No. 101. 
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Vraagstuk CIIJ. 
Berek en 

f ,smi-0i cos 2f sin 4(j? dtp , 
{cos (2 sin' 9')- cos 2f sin (2 sin' 9')}1' 

0 
(Dr. H. Bremeka.mp.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, Dr. H. BQMEKAMP, 

Dr. G. VAN HA.ssELT, Dr. L. DE JoNG, Dr. K TROST, 

Dr. S. C. VAN VEEN, W. VERDENIUS 

en Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 

Oplossing. 

Door de substitutie 2 sin1 'I' ro gaat de integraal over in; 

Wij stellen: 

Ifn {1 -ro)2dro 
{cosro- (1-w) sinw}2' 

0 

f (1- w)2flco 

{cosw- (1-ru) sinru}:l: 
& 

-Jcxl-ru (1-w) cosrudro _I( ) 
---X -(X. 

cos w · {cosro- (1-ru) sin ru}1 

0 

Dan volgt door parti~le integratie: 

l(cx) = 1 (.() . lco=o;+ r~ = 
cos ru{cos ro- (1- ro) sin w} I cos2 ro 

, co-o o 
·1- « 

=-1+ . +tgcx. 
cos cx{cos «- (I -ex) sm ex} 

De gestelde integraal is lim I(cx). De (elementaire) limiet
oc-,)- ~ 

2 

overgang !evert hiervoor de waarde: 
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Vraagstuk ·ciV. 

Indien f(x) een veelterm in x met geheele coeffloienten 
voorstelt en W(:pa, t) bet aantal natuurlijke getallen h pa+l 
aangeeft met de eigenschap, dat /(h) -t door pa, maar niet 
door P"+l deelbaar is, dan is voor ieder natuurlijk getal 
K > I en voor_ ieder geheel getal t 

KilW(:pa 't) ="" n _P_; 
P-1 Lt p-I 

piK ~ plK 

pais de hoogste macht van p, die inK opgaat; II wordt uit
piK 

gestrekt over aile priemfactoren van K, terwijl :I: uitgestrekt 
~ 

wordt over aUe natuurlijke getallen E :::::;; K2 met de eigenschap, 
/(~) -t 

dat K een geheel getal voorstelt, dat ondeelbaar ten 

opzichte van K is. 
(Dr. ]. G. van der Corput.) 

Opgelost door Dr. J. G. VANDER CoRPUT en Dr. E. TROST. 

Oplossing van Dr. E. TROST. 

Wij bewijzen voor tp(K) =:I: I de betrekking 
~ 

tp(K) = K n wipa, t), 
piK p 

waar W(:pa, t) bet aantal natuurlijke getallen h pa+t aan
geeft met de eigenschap, dat f(h) = t (mod pa) maar 
f(h) ¢ t {mod. pa+1 ). Hieruit volgt onmiddellijk het in de 
opgave gestelde. 

Wij noemen een natuurlijk getal y met de eigenschap, dat 
f(y) = t (mod K) een K-getal. Indien N(K) resp. Q(K) bet 
aantal K-getallen y < K resp. :::::;; mK (m geheel) aangeeft, 
dan is Q(K) = mN(K), omdat voor geheele getallen x en y 
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de congruenties f(y) = t (mod K) en f(y + xK) = t (mod K) 
gelijktijdig bestaan. 

Wij. beschouwen eerst het bijzondere geval, waarin K = pe 
en p priem is. Men heeft blijkbaar 

tp(pe) = p~ (pe) _ pe-lN (pe+l) 

= pe-l(pN(pe) _ N(pe+l)) = pe-lW(pe, t): 

Wij bewijzen nu, dat tp(KL) = 1/'(K)tp(L), als K en L 
onderling ondeelbaar zijn. Daartoe merken we op, dat de 
KL-getallen bepaald zijn door de eigenschap, gelijktijdig 
K- en L-getalleti te zijn. Als k < K een K-getal. en l < L 
een L-getal voorstelt, dan bestaan er volgens de theorie der 
lineaire congruenties twee en slechts twee niet negatieve 
geheele getallen r < L ~ 1 ens s K- 1, zoodat w = k+rK 
= l + sL s KL een KL-getal is. Derhalve is 

N(KL) . N(K)N(L). (1) 

Indien M(K) het aantal K-getallen k s K2 aangeeft met 
de eigenschap, dat (/(k)- t)/K niet ondeelbaar ten opzichte 
van K is, dan geldt blijkbaar 

M(KL) = KN(K)M(L) + LN(L)M(K)- M(K)M(L). (2) 

Uit (.1) en (2) volgt nu 

tp(K)tp(L) = [KN(K) -M(K)]. [LN(L) -M(L)[ = 

= KLN(KL) -M(KL) = tp(KL). 

Is K = p~ ~ . . p:r, p, =t= p1 voor i =/=j, dan heeft men ten
slotte 

r r " W(pe t) 
tp(K) = n tp(P~'> = n p~,-~w{P~'· t> = K n (i· . 

~1 ~1 . ~1 ~ 

Vraagstuk CV. 

Van de veelterm 

/(x) = a0 + a1x + ... + anxn 
wordt veronderstel(l, dat .de coefficienten reeel zijn. dat 

a 0> 0 

• '.:4 
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en 

geldt, als men tp11 het product van alle verschillende oneven 
natuurlijke getallen < 2p bedoeld is. 

Bewijs, dat /(x) een positieve wortel bezit. 
(Dr. H. Freudenthal.) 

Opgelost door Dr . .M . .M. BIEDERMANN, 
Dr. H. FREUDENTHAL, Dr. L. DEjONG en 

Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. DE joNG en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Men heeft 

f <JO f(x) fl- foo xk-! 
I = y'x(I + x)'Hl dx = k~oak (I + x)"-+1 dx. 

0 0 

Door de substitutie .x = u gaat de laatste integraal 
1-u 

u)l'l--k-!du F(k + !)F(n-k + t) 
r(n + l) 

~ . n 
= -- 1. 8. 5 .. {2k-l). l. 3. 5 .. (2n-2k-l)=-- fJk. f'n-k• 

P.nl P.n! 

Derhalve: 

I 
n n 

--1 'E 'l'k · 'Pn-k · ak < 0. 
P · n.k .. o 

Nu is de integrand, wegens a0 > 0, voor kleine waarden 
van x positief en daar de noemer steeds > 0 bljjft, moet f(x) 
een negatieve waarde aannemen en dus een positieve wortel 
bezitten. 

Oplossing van Dr. M. M. BIEDERMANN. 

Uit de veronderstelling, dat f(x) > 0 voor x 0 volgt, 
dat de integraal 



positief is. 
Nu is echter 

OPGAVEN N.0.105 EN 106. 

91, 

A = ~ fl'kPn-kak < 0. 
k=O 

waarmee de in het begin genoemde veronderstelling ad 
absurdurnn ~ gevoerd. 

Opmerkingen. 1°. De definitie der q/s moet nogworden 
aangevuld met p0 = 1. Stelt men p0 = 0 dan is de stelling 
.onjuist. 

20. De stelling is te generaliseeren, door fl'k als volgt te 
definiaeren: f/'o = 1. 

Voor k > 0 is 'Pk het product der k eerste termen in de 
rek:enkundige reeks met eerste term I en een verschil gelijk 
aan een natuurlijk getal. 

Vra&astuk CVI. 

Van de macl:ttreeks 

f(x) = ao + alx + a,.x2 

wordt verondersteld, dat zij een geheele (rationale oftranscen
dente) functie voorstelt, dat de coefficienten reeel zijn, en dat 

(1) 
en 

(2) 

geldt; van de oneindige reeks in (2} wordt daarbij absolute 
oonvergentie verondersteld 

Bewijs, dat f(x) een positieve wortel bezit. 
(Dr. H. Freudenthal.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, 

Dr. H. FREUDENTHAL, Dr. G. VAN IIASSELT, 

Dr. L. DE }ONG. Dr. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 
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Uit 

volgt 
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Oplq-ssing. 

Joo e-38x'"-dx = n! 

0 

Omdat de bier optredende reeks absoluut convergent is. 

n=O 

uniform convergeert op bet segment 0 x N en e-38 

continu is voor x ~ 0 mogen we sommatie en integratie 
verwisselen. 

Uit (1) volgt /(0) > 0. In verband met (2} is 

Joo e-:~;f(x)dx 0. 

0 

Dus bestaan er positieve waarden van x met f(x) < 0 
en wegens de continu'iteit van f(x) ook positieve waarden 
van x met f(x) = 0. 

V~stuk CVII. 

Laat P v ... , P, n verschillende pun ten op een cirkel
omtrek zijn. Onder alle gesloten n-hoeken met P1, •.. , P 5 

a1s hoekpunten heeft de kleinste omvang diegene, waarbij 
de hoekpunten in die volgorde worden doorloopen. zooals 
zij op de cirkelomtrek liggen. Bewijs dit. 

(Dr. H. Freudenthal.) 

:';, 
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Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, 
Dr. H. FREUDENTHAL, Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE jONG, 

en J. WICHERS. 

Oplossing van Dr. G. VAN HAssELT. 

Van een n-h<>ek, waarbij de hoekpunten niet worden door
loopen in de volgorde, waarin zij op den cirkel liggen, zullen 
minstens twee zijden elkaar binnen den cirkel snijden. Zonder 
beperking kunnen wij aannemen, dat P1P2 en PiPi+1 zoo'n 
paar zijden zijn en dat P1P 2 ••• P,_1P,PH1 ... Pn-1Pn die 
n-h<>ek is, dien wij V zullen noemen. Zij Q het snijpunt van 
P1P1 en P,Pi+t· Wij noemen de lengte van de gebroken lijn 
P2P3 ••• P,_1Pi oc en de lengte van de gebroken lijn 
P,+l P~+~ ... P nP1 {J. Dan is de omtrek van V gelijk rx + fJ + 
+ plp2 + pipi+l' ' 

BeSchouw nu den veelhoek 

ptp-tpi-t· · · PaPsPi+lpH2 · · · Pn-tPn, 
dien wij V' noemen. 

De omtrek van V' is dan gelijk oc + fJ P1Pt + P2Pi+1· 
Nu is -- --- -- -- -- --- --

plpi + PliPHt < P1Q + P"Q + P:aQ + PH1Q = PtPa+PlPHt· 

Dus is de omtrek van V' kleiner dan de omtrek van V. Een 
n-hoek, waarbij de hoekpunten niet doorloopen worden in 
de volgorde, waarin zij op den cirkelliggen, heeft dus niet 
den kleinst mogelijken omtrek. 

Daar bet aantal n-hoeken eindig is, volgt hieruit bet gestelde. 
Opmerking van Dr. G: VAN HASSELT en J. WICHERS. Men 

mag den cirkel door een gesloten convexe kromme vervangen. 

Vraaistuk CVIII. 

/(x) zij een reeele, continue, convexe functie {0 :::;;;; x :::::: I), 
/(0) zij 0 en f'(O) existent, an zij het minimum van 

(I) 
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onder de voorwaarde 
n 
~ x, = l. (2) 

'11=1 

Bewijs, dat lim an /'(0). 
(Dr. H. Freudenthat.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, 
Dr. H. FREUDENTHAL, Dr. G. VAN HASSELT, Dr.]. F. KOKSMA 

en Dr. S. C. VANVEEN. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Beschouw de kromme, die op een Cartesiaansch coBrdinaten
stelsel tot vergelijking heeft: y = j(x) en laten de punten 
{x ,f(x,)} (11 = 1, 2, ... n) de hoekpunten van een convexen 
n-hoek Vn zijn. Het zwaartepunt Z van die n punten ligt 
dan binnen v n en heeft tot coordinaten: 

Houdt men n vast en laat men den punten zich over de 
kromme verplaatsen, dan blijft, krachtens {2) xs onver
anderd. Daar f(x) een (naar beneden) convexe functie is, 
is Yz minimum, als den punten samenvallen. Dan 1igt Z nl. 

op de kromme. Dus is an = nf( ~). 
Hiernit volgt: 

lim an =lim/ (_.:_) : _.:_ f'(O), w.t.b.w. 
n-oo n-700 n n 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Nemen wij eerst f(x) convex in de strikte zin, dus: 

I (
x1 + x2 ) /(x1 ) + f(x2) . 

2 < 2 ' 



OPGAVEN. N°. 108. 

dan is volgens een bekende eigen~hap: 

( E x,. ) i f(x.,) 
f !::.!___ < (niet alle xv gelijk). 

n n 

Dus onder bovengenoemde voorwaarden is: 

( 1) a"' I -;; < -;· {I) 

K
. .. 1 
1ezen WI] x 1 = Xa = ... = Xn-l = 

n-
Xn = 0, dan is 

aan (2) voldaan, en we vinden wegens {I) 

an< I: f(xv) = (n-1}/ -- . n ( 1 ) 
t>=l n-1 

{II) 

Uit (I) en (II) volgt voor iedere gehele waarde van n: 

I ( :) /(O) I (n 1 J /(0) 
----- <a < -------1 n- I 

n n-1 

Wegens de veronderstelde existentie van f'(O) vinden wij 
hieruit 

n-oo 

omdat het eerste en het derde lid tot f{O)' naderen voor 
n~ oo. 

Nemen wij vervolgens f(x) convex in beperkte zin 1), dus: 

1( X1 + Xa) < f(x,) f(xa) 
2 - 2 

(zonder de nevenvoorwaarde x ::/:: x1), dan is 

1) PoLYA·SmGO spreekt bier va.n: van onder niet-&ont4af. 
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(= allun als alle x'~' gelijk zijn; of als f{x) lineair is in bet 
hele interval.) .. 

(I) gaat over in t(~) san (I'). Kies x1=x1= ... = X-n= ~-
n n n 

Dan is volgens de definitie van an: 

· n ( 1) an < I: f(x,.) = nf -
v- n 

(II'). 

Uit. (I') en (II') volgt: 

1 I (:) /(0) 
an=!(;) .n =---

1
---

n 

voor aile geheele waarden van n. 
Dus voor n -+ oo 

lim an = f'(O). 
n-+oo 

Oplossing van Dr. J. F. KoKSMA. 

Opmerking. Dat f(x) convex is op 0 x l wil 
per definiHe 1) zeggen, dat de breuk 

f(x) -f(xl) 
x x1 

voor iedere vaste x1 uit 0 x < 1 monotoon~niet-afnemend 
is met toenemende x uit x1 < x <S 1. Wegens /(0) = 0 zijn 
dus de brenk 

f(x) /(0) 
x x--0 

eri eo ipso de functie f(x) met toenemende x in 0 < x 1 

~) In deze definitie wordt, zoo als gebruikelijk is, onder convex verstaan: 
,convex naar beneden". Bij de opvatting: ,convex t.o.v. de x-as", zou 
het vraagstuk zijn juistheid verliezen, zooals bet voorbeeld f(x) = - r 
leert. Dit bezwaar kan worden opgeheven door bij deze opvatting in de 
definitie van a. het woord ,.minimum" door ,maximum" te vervangen, 
indien geldt /(x) S" 0 (O S" 1}. 



~~~'~:l·.!:~,;·;:~~, ~~w~:-.. . .. 
- ~-., ;: \ -

OPGAVEN. NO. 108. 

I • fn f(x). d monotoon-ruet-a emend. De breuk -1s us :2:0, l,en 
X 

monotoon-niet-stijgend als x van rechts -> 0. Dus bestaat 

lim /(x) = f'(O) (afgeleide van rechts). Daarom kan de 
z~ X 
voor.waarde, dat f'(O} existeerl, in het vraagstuk worden weg
gelaten. Ook de voorwaarde, dat f(x) contimt is, is overbodig: 
in het volgende bewijs van het vraagstuk wordt n.l. van 
deze continuiteit geen gebr-zdk gemaakt. Doch zelfs, indien 
van de continuiteit wel werd gebruik gemaakt, zou nog de 
voorwaarde kunnen worden weggelaten daar een op asxsb 
reeele convexe functie steeds continu is (een bewijs dezer 
stelling komt bijvoorbeeld voor bij E. LANDAU, Vorlesungen 
iiber Zahlentheorie II, Satz 406, blz. 51). 

Thans de oplossing van het vraagstuk. 
Bij willekeurige n > 1 komt onder de systemen (x1, x2, 

•.. , xn) met x1 + x 2 + ... + xn = I ook ieder systeem 
(~. x2, •• • , Xn-t• 0) met x1 + x2 + ... + Xn-1 = 1 voor; dwz. 
a,.. is monotoon-niet-toenemend. met n. Wegens an :2:0 bestaat 
dus lim an, en deze limiet is tevens gelijk aan 

lim at.N (N = 0, 1, 2, .•. ). 
N~oo . 

Ik beweer nu, dat voor iedere N ~ 0 bij ieder systeem 
van niet negatieve getallen 

(x1, x1, ••• , xt.N, l) met x1 + x2 + ... + x2N = l 1 geldt: 

Dit is duidelijk v:oor N = 0, zoodat ik de bewering slechts 
behoef aan te toonen, aannemende, dat ze waar is voor 
N -1 in plaats van N( 1}. 

Nu is 

'J!f sN-1 2N-l (X - + X ) 
- :E /(x") = :E {/(Xllm-1) + f(xllm)} > 2 :E I llm-12 2m ' 
-1 m~ m~ 

'·· !; 
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wegens het convex zijn van f(x). De laatste uitdrukking 

nu is wegens de inductieaanname (met : inplaats van l) 

De thans bewezen bewering, toegepast voor l 1, leert 
dus wegens de definitie van an onmiddellijk 

a2N = 2Nf(:N)• 
dus 

lima~ 
N~oo 

t(2~) 
lim = /'(0). 
N~oo 1 

7 

Vrattgstuk CIX. 

Man gebe eine LOsung des diophantischen Systems 

{
A + B + 2C 2E + F G = Q2 
A3 + Ba + 20 2E3 + F3 + Gs = Rll 

in ganzen positiven Zahlen. (Dr. A. Moessner.} 

Oplossing. 

Gilt die pythagoraische Gleichung x2 + ya = e2, dann gilt 
(y-x)2 + (y + x)ll =ell+ ell. Setzen wir y-x a und 
y + x = b, dann gilt auch die Relation 

e~l), e-;1). e 2 1), e 2 1) n (c~l). e-;1). e 2 1). (~l) 
fur n l und 8. 

Man bekommt also Identitaten von der Form 
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{
A+ B + 2. C = 2. E + F + G 
A 3 + B3 + 2 . cs = 2 . E3 + f8 + GS 

in ganzen zahlen. 
Ist nun c- y = 1, dann gilt 

{
A + B + 2 . C = 2 . E + F + G = Q2 

AS + B3 + 2 . cs = 2 . £3 + F3 + GS = R2. 
Exempel: x = 5,·y 12, c = 13 gibt 72 + 172 = 132 + UJ2. 

Wir bekomrnen das Resultat 

{
4 + 9 +2 . 6 = 2 . 7 3 + 8 = 52 
43 + gs + 2 . 63 = 2 . 73 as + sa = 352. 

Ist c- y = 1, dann sind A und B Quadratzahlen und es 
gilt C2 - (AB)Z = M2 und EZ-. (FG) P1• 

Vraaastuk ex. 
Man gebe eine allgemeine (nicht triviale) LOsung des 

diophantischen Systems 

{

Mt +Ms + Ma + M4 +M~.~ pt +Pa +Ps +P4 +Pa 
M:ts+.Mali+Ms2+Mi+Mii2 = pt2+P22+Pa2+p4s+poz 
~+~~~+~+~=~+~+~+~+~ 
~+~~~+~+~=~+~+~+~+~ 

und zwar eine nichtkomplementare LOsung mit nur ganzen 
positiven Zalilen. 

(Die LOsung ist nicht komplementar, wcnn 

M1 < Ms < M3 < M4 < M5 wenn P1 < P2 < P3 < P4 < P6 

und wenn die Bedingung 

~+~=~+~=~+~=~+~=~+~ 
nur teilweise oder iiberhaupt nicht erfiillt ist. 

(Dr. A. Moessner.) 

Oplossing. 

(1) Wir bekommen beliebig viele LOsungen des Systems, 
wenn wir setzen M1= 3a2- 6ab+6b2; M2=aL-4ab 10b2; 

M8 all+2ab- 6b2; M4 = 3a2 + 8ab + 2b2; M5 5aL- 2b2; 

P1=a2+Sab-2b2; P2=5a2+2ab+6b2; P3=-3aL- 4ab+2b2~ 
P4 = a8 6ab + 10b2 ; P6 = 3a2 -6b2. 
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Bei obiger Formel sind a und b beliebige gaiize positive 
oder negative Zahlen. 

(2) Hat man eine LOsung gefunden fiir das System 
M1 , M2, ••• , M6 ~ Pv P 2 ••• , P6 (es ist dies die kiirzere Notie
rung des zur Losung gestellten Problems), so gilt fiir beliebiges 
s auch die Identitiit. 
{M1 + s), (M2 + s), (M3 + s), (M4 + s), (M5+s) ~ (P1 + s), 
(P2 s), (P3 + s), (P4 + s), (P5 s). 
Man kann also dadurch, daB man s beliebig groB wahlt, aus 
einer LOsung, welche positive und negative Zahlen enthalt, 
Losungen bekommen, welche nur positive Zahlen enthalten. 

(8) Numerisches Exempel: a = 1, b 3 gibt 
33, 79, -49, 45, 13 4 7, 65, 3, 71, 51. s = 52 

gibt hieraus, wenn man zugleich die Zahlen nach der GroBe 
ordnet, die IdentiHi.t 3, 39, 85, 97, 131 1,55, 59, 117, 
123. Aus der unter (2) angefiihrten Tatsache folgt, daB bei 
unserem erhaltenen Resultate auch gilt 

3 + 1 "39 1 85 + 1 97 + 1 131 + 1 4 

-2-, 2 2 2 2 -

4 1 + 1 55 + 1 59 + 1 117 + 1 123 + 1 
=-2-, 2 2 2 2 

das ergibt die Losung 
2, 20, 43, 49, 66 4 1, 28, 30, 59, 62. 

Vraagstuk CXI. 

Man gebe (nicht triviale) Losungen des diophantischen 
Systems 
H1 + H2 + H3 + H4 H5 + He + H7 + H8 

= 11 + 12 + 13 + I4 + 15 + Ie + 17 + I8 

Htll + ~ll+ Hs2 + H,ll Hs2 H&2 + Hl+ Hsa = 
= Ita + Iaa + Ia2 + 1,2 + 152 + lea + 172 + Iss 

Hts + Has Has + H4s + H5s Hss H7s + Has = 
= Its+ las + I:l + Il + I~>s + Iss + I,s + Iss· 

H1
6 + H2e + H3e H,e + Hl + H6e H7

6 H8
6 = 

= Il + Ia6 + Ia6 + 1,6 + ls6 + Ia6 + 16
7 + I•s~ 

.in ganzen positiven Zahlen. (Dr. A. Moessner.) 
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Oplossing. 
I. Wir losen zuerst die Relation a1, a2, a3, a4 ~ b1, b2, b3, b4 

mit nichtkomplementaren Zahlen, indem wir setzen 
~ = 4c2 - Sed + 32d2; a2 - 2c2 - 15cd 16d2; 

as = 2c2 + 9cd 32d2; a4 4c2 + 9cd l6d2; 
b1 - 4c2 - 3cd - 32d2; b2 = 2c2 - 15cd 16d2; 
b3 4c2 + 9cd 16d2; b4 = - 2c2 + 9cd + 32d2. 

Exempel: 
c = 8, d = 5 gibt 39, - 47, 13, 21 ~ - 49, - 3, 9, 43. 

Gilt ~. a2, a3, a4 ~ bv b2, b8, b4, dann gilt bekanntlich fiir 
beliebiges s auch 
a1 s, a2 + s, a3 + s, a4 + s~ b1 + s, b2 + s, b3 + s, b, + s. 
s = 50 ergibt aus unserem Exempel wenn man die Zahlen 
zugleich nach Gro.Be ordnet, die Identitat 

3, 37, 71, 89 ~ 1, 47, 59, 93. 
Daraus folgt 

3 + I 37 + I 71 + I 89 + 1 ~ 1 + 1 47 + 1 59+ 1 93 + 1 
-2-, 2 ' 2 2 2 2 -2- ' 2 

also: 2, 19, 36, 45 ~ 1, 24, 30, 47. 
II. . Gilt die nichtkomplementare Relation 

~· a2, a3, a4 ~ bv b2, b3 , b4 

dann gilt fiir t = ! . (a1 + a2 + a3 + a4 ) auch die Identitat 
av a2, as. a4, t- b4, t ba, t- ba, t- bl ~ bl, ba, ba; b4, 
t - a4, t a3, t - a2, t - a1, womit die gestellte Aufgabe 
gelost ist. 

Exempel: Aus dem Exempel unter I ergibt sich 
t = t· (a+ 19 + 36+45)=lH und Wir bekommen die Losung 
2, 19, 36, 45, 4, 21, 27, 50~ l, 24, 30, 47, 6, 15, 32, 49 bei 
Ordnung der Zahlen nach Grosze: 

2, 4, 19, 21, 27, 36, 45, 50~. 6, 15, 24, 30, 32, 47, 49. 

Vraagstuk CXII. 
Bewijs, dat 

fa) [v'es% .J ds =log ehn;x). 
0 

(x reeel, positief} [y] beteekent het grootste geheele getal, 
dat s y. (Dr. B. van der Pol.) 

'! 
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Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, 

Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE joNG, Dr. B. VAN DER PoL, 

Dr. E. TROST, Dr. S. C. VAN VEEN, W. VERDENIUS en 
Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 

Oplossing van Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 

Daar de integrand gelijk is aan [ve: I] gaan we na, 
X 

wanneer gelijk is aan een geheel getal. 
-1 

Stel dus: 

v x = n, of es = 1 + x:. of s lg (1 + nx:). 
es-1 n 

We tekenen dus op de s-as de punten: 

log (1 + x2), log ( 1 x2) ( x2) 
22 ' log l + 32 etc. 

Dit zijn de discontinu'iteitspunten. 

In het interval {log( I + ::) , log ( 1 + (n ~ I )2) } is de 

integrand n en onder de gevraagde integraal hebben we 
dus te verstaan: 

Nu is: sin ~x = ~x Ii( 1 ::) en 
1 

sin i~x = i~xfr( I+::)= ish~. 
1 

TI.., ( x2) Sh ~x I+- =--. n2 ~x 
1 

dus: 
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Bijgevolg is: 

f oo [ x J 00 

( x2) sh nx 
I = v' ds = ""'"' log l + - = log--. 

es-I L. n 2 nx 
0 1 

Oplossing van Dr. B. VAN DER PoL. 

f oo [V X J ds .. f"" V ds (omdat [x] .. _I ) 
es - I eP e•-1 - I eP - l 

0 0 

Stel pv' e8
- I = T, dan wordt de laatste integraal 

2 Joo I p-r f:e foo sin XT 
- ---- d-r==2 dx --d-r= P e?:- I p2 + -r2 • eT- l 

0 0 0 

f:e d { shnx} Sh nx = dx- log-- =log--, 
dx nx , nx 

0 

de -r-integraal behoort tot een bekend type uit de getallen
theorie. 

Vraa~stuk CXIII. 

Bewijs, dat 

Joo dt 
P[at] ( = P(a), 

l + t)2 
(X> 0, 

0 

d 
!P(s) = ds (lg Il(s)). 

(Dr. B. van der Pol.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, 

Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DEjONG, Dr. B. VANDER POL, 

Dr. S. C. VAN VEEN, W. VERDENIUS 

en Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 
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Oplossing van W. VERDENIUS. 

Uit de definitie van [ x] volgt 

11+l dt 

fao !l'[<Xt] dt = i: !l'(h)J <X (1 + t)2 = 
(1 + t)2 h-o 

0 . J 
<X 

i: !l'(h) (-(X - (X ) 
h-0 h + (X h +(X+ 1 

= f ('P(h) _«_ -(('l'(h + 1}- -
1
-) « ) 

h-0 h + (X h + 1 h + (X + 1 

1 
(wegens II (s + 1) = (s+1}II(s) en dus 'JI(s+l)=- +'l'(s)) 

s+I 

( 
N IX N+l( 1 ) IX 0 lim ~ !l'(h)- - ~ 'l'(h)-- -

N_,.ao A=O h + IX h=l h h + 
00 (X 

= 'l'(O) + h~l h(h + «) 

(
_W(_N_+_I) _ (logN) ) .. ~ - 0 -- __,.. 0 . 
N+«+l N 

00 (X 
C + h~lh(h + oc) (C is de constante van EULER.) 

= !I'(«). 

(Vgl. § 12.16 WHITTAKER and WATSON, Modern Analysis). 

Oplossing van Dr. B. VAN DER PoL. 

Uit de definitie 
1 

'l'[x] + C = 1 + l + i + ... + [x] 

(voor x > 0, C = constante van EULER) 
volgt 'l'[x] + C ==·-log (1 e-2'), Re(p) > 0. 

Uit directe integratie volgt voorts, dat 

· log (1- e~) ·. 'l'(p) C, Re(p) > 0 
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Noem ht(x} Y'[x] + C, 

dan 

dus 

/ 1 (p} = -log (I - e-21), 

fs(p) = lJI(p) + C, 

A { li1(x). A(P) 
ft(x) =:: /,(p). 

Voor een stel relaties van type A volgt direct nit de definit:ies 

Jco hs(X) 
/,.(p) .P (p + x)" dx. 

0 

Dit toegepast op het onderhavige geval geeft 

I 
00 lJI[x] + C 

Y'(p) + C = p (p + x)" dx, 
0 

waaruit direct volgt 

'f'(p) = Jco (p : x)l lJ'[x]dx 
0 

dus JQO dt 
lJI(<l) = lJI[(<ll)] {l + t) 1 ' 

0 

Vraagstuk CXIV. 

Bij een rationale kromme klm+l van den graad 2n + 1, 
die in een projectieve lineaire 2n-dimensionale ruimte P:m, 
maar niet in een lineaire deelruimte van P1" gelegen is, be
hoort, a1s er geen lineaire (n- 2)-dimensionale ruimte 
bestaat, die klmH n-maal snijdt, een en slechts een lineaire 
(n 1 )-dimensionale ruimte, die k2n+l (n + l )-maal treft. 

(Dr. G. Schaake.) 

Oplossing. 

We denken ons een projectieve lineaire .(2n + 1)-dim~
sionale ruimte P :m+t• die de ruimte P t.n bevat. De kromme 
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k1""+1 van den graad 2n + 1 is de centrale projectie van een 
in P21t+l gelegen kromme ck+l van den graad 2n + 1, die 
niet tot een lineaire ruimte van minder dan 2n afmetingen 
behoort, uit een niet op ck+l gelegen punt C van P2n+l op P2.,.. 

Er bestaat geen C bevattende lineaire (n- 1)-dimensionale 
ruimte, die n punten met ck+t gemeen heeft. 

Door n + 1 algemeene punten van c2n+l is een c2n+l 

( n + 1 )-maal snijdende lineaire n-dimensionale ruimte P n 

bepaald. We beschouwen de irreducibele varieteit V van 
lineaire n-dimensionale deelruimten van P k+l• die P n tot 
algemeen exemplaar heeft en een afbeelding, namelijk die, 
welke men verkrijgt door aan elke ruimte der varieteit V 
haar punten toe te voegen. 

Op deze afbeelding passen we de betrekking 
a c b+d 

toe. 
Hierin is a de dimensie van de varieteit V, dat is n + 1. 

Verder is c de dimensie van de varieteit der punten, die aan 
P n toegevoegd zijn, dat is dus n. Het getal d is de dimensie 
van de varieteit der exemplaren van V, waaraan een alge
meen punt P van de tot P2n+1 behoorende beeldvarieteit 
toegevoegd is. 

Wanneer P een algemeen punt is van de algemeene 
ruimte P n van V, dan ligt P in geen der n + l linea ire 
(n l )-dimensionale ruimten, die n snijpunten van P n met 
ck+l bevatten. Ging er nu door P een van P n verschillende 
lineaire n-dimensionale ruimte, die n + 1 pun ten met c2"'+1 

gemeen heeft, dan had deze met P n een P bevattende lineaire 
p-dimensionale ruimte P P (0 s p < n) gemeen, die c2"'+1 hoog
stens p maal snijdt. Er bestond dan een (2n - p )-dimensionale 
lineaire ruimte, die minstens 2n p + 2 punten met ck+l 

gemeen heeft, dus een 2n-dimensionale lineaire ruimte, die 
minstens 2n 2 punten van c2n+l bevat, wat onmogelijk is. 
Hieruit volgt, dat d = 0 is. 

We vinden voor b, dat is de dimensie van de tot P2n+l 

behoorende beeldvarieteit de waarde 2n 1. Er gaat door C, 
zooals door ieder punt van P2n+l• dus een cln+l (n+ 1)-maal 
snijdende lineaire n-dimensionale ruimte. Deze snijdt P 2n 
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volgens een lineaire (n- 1)-dimensionale ruimte, die n + 1 
punten met k2tHl gemeen heeft. 

Wanneer er twee lineaire ( n - 1 )-dimensionale ruimten 
waren, die n 1 punten met k2n+l gemeen hebben, gingen 
er door C twee lineaire n-dimensionale ruimten, die c2n+l 

(n + 1)-maal treffen. Deze hadden een C bevattende lineaire 
p-dimensionale ruimte {0 p < n) gemeen, die hoogstens p 
punten van c2n+l bevat. Er bestond dan een (2n- p)-dimen
sionale lineaire ruimte, die minstens 2n - p + 2 punten met 
c2n+l gemeen had, dus .een 2n-dimensionale lineaire ruimte, 
die minstens 2n + 2 punten van c2n+l zou bevatten. 

Vraagstuk CXV. 

Wanneer is het product van drie in het Euclidische platte 
vlak gegeven inversies weer een inversie? 

(Dr. G. Schaake;) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, 
Dr. G. VAN HAsSELT en Dr. G. ScHAAKE. 

Oplossing van Dr. G. ScHAAKE. 

De gegeven inversies noemen we lv Ia, en 13 . Wanneer 
de basiskrommen van I 1 en 12 twee verschillendt: reet>le punten 
S en T gemeen hebben, worden I 1 en 12 door een inversie met 
centrum in S getransformeerd in twee spiegelingen It' en 12' 

t.o.v. rechten it' en i 2', die door het aan T toegevoegde punt 
T' gaan; I 3 wordt · door dezelfde inversie in de inversie 13' 

omgezet. Ret product van It, I2 en 13 zal dan en slechts dan 
een inversie zijn, als hetzelfde voor het product van It', 12' 

en 13' geldt. Nu is het product van I1' en 12' een rotatie R 
om T' over een hoek 2at, als de rechten i 1' en i 2' een hoek a; 

vormen. 
Stel 13' heeft een in het eindige gelegen punt C tot centrum. 

Aan de oneindig verre rechte voegt het product I3'R het 
punt C toe, terwijl de inverse transformatie R-1I3' de oneindig 
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verre rechte omzet in het punt, dat uit C ontstaat door een 
wenteling om T' over een hoek - 2«. Noodzakelijk is dus, 
dat Of 2« == 0 (mod 2:n:} is, dus i1' en i2' samenvallen, Of C 
in T' valt. In het eerste geval is het product I8'I1'I1 ' = Is' 
inderdaad een inversie. Wanneer C in T' ligt, maar i1' en i2' 

niet samenvallen, moet bovendien 2« = n {mod 2:n:) zijn, 
zoodat i 1' en i2' loodrecht op elkaar moeten staan; dan is 
echter ook aan den gestelden eisch voldaan. In het eerste 
geval zijn 11 en 12 identiek, terwijl het tweede geval zich 
voordoet, als de basiskrommen van 11, 12 en I3 elkaar twee 
aan twee loodrecht snijden. 

Beschouwen we nu het geval, dat 13' een spiegeling is, 
t.o. v. een rechte i 3'. Ret product I3'R voegt aan T' het spiegel
beeld T" van T' t.o.v. i 3 ' toe, terwijl R-113' het punt T' in 
R-1 (T"} transformeert. Noodzakelijk is dus dat Of 2« = 0 
(mod 2:11:) is, Of i3' door T' gaat. In het laatste geval is 13'12'11' 

een spiegeling, dus I812It een inversie; dit geval hebben we, 
als de basiskrommen van Iv 12, 13 tot een bundel behooren. 

Wanneer de basiskrommen van I1 en 12 elkaar in een reeel 
punt S aanraken, worden 11, 12 en 18 door een inversie mt-t 
centrum in S resp. getransformeerd in spiegelingen It' en I2' 

t.o. v.evenwijdige rechten i 1' en i 2' en in een inversie Is'. Ret 
product l 2'I1' is dan een translatie T over den afstand 2d, 
als d de afstand van i/ en i 2' is. 

Als het centrum van 13' een eigenlijk punt C is, voegen 
I3'T en T-113' aan de oneindig verre rechte resp. het punt C 
en het punt T-1 (C} toe. Dan moet dus d 0 zijn; hetgeen ook 
voldoende is. In dit geval zijn it' en i2' en dus ook It en I2 
identiek. 

Is 13' een spiegeling met as i 3', dan blijkt terstond, dat, 
wanneer P bijv. een punt van i 3' is, het punt I3'T(P} dan en 
slechts dan met het punt T-1I3' (P) T-1(P) samenvalt, 
als i 3' evenwijdig is met i 1' en i 2'; dit is het geval, als de basis
krommen van 11, 12 en 13 tot een bundel behooren. 

Rebben de basiskrommen van It en 12 geen reeel punt 
gemeen, dat is er een inversie met centrum in een grenspunt 
van den door de basiskrommen van 11 en 12 bepaalden bundel, 
die It, 12 en 13 resp. transformeert in twee inversies It' en 12' 
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met eenzelfde eigenlijk centrum M en in een inversie ! 3'. 

Het product van I1' en Is' is een vermenigvuldiging V uit 

M met den factor .!_, als p en q resp. de mach ten 'van I/ 
p 

en I 2' zijn. 
Heeft 13' nu een eigenlijk centrum C, dan gaat de oneindig 

verre rechte door I3'V over in C en· door V-113' in V-1 (C). 
Noodzakelijk is dus dat Of 11' en Ill' identiek zijn, Of C in M 
valt. In het tweede geval is oak aan den gestelden eisch vol
daan; dit geval treedt op, als de basiskrommen van I10 I2 . 

en I3 tot eenzelfden bundel behooren. 
Wanneer Is' een spiegeling is, voegt het product I 3'V aan 

M het punt I3'(M) en het product V-1Is' aan M het vanuit M 

met t_ vermenigvuldigde punt I 3' (M) toe. Noodzakelijk is 
q 

dus, dat Of I1' en Ill' identiek zijn Of is' door M gaat. Wanneer 
aan de tweede, maar niet aan de eerste voorwaarde voldaan is, 

heeft Is 'V (P) een i. maal en V-lis' een p_ maal zoo grooten 
p q2 q 

afstand tot M a1s P; dus moet dan - = 1 zijn, waaruit 
P' 

q = - p volgt. Dan is I3'V de spiegeling t.o.v. de rechte 
door M, die loodrecht op i8' staat. In dit geval snijden de 
basiskrommen van Iv 13 en 13 elkaar twee aan twee loodrecht. 

Hiermede is het volgende afgeleid: 
Het product van drie in het Euclidische vlak gegeven inversies 

is dan en slechts dan een inversie, als de drie basiskrommen 
der gegeven inversies of tot een bundel behooren of elkaar twee 
aan twee loodrecht snijden. 

Opmerking van Dr. G. VAN HASSELT. 

In Casey, A Sequel to Euclid (1904}, vindt men op bldz.ll2 
een eenvoudig bewijs, dat het hiertoe voldoende is, dat de 
drie cirkels, ten opzichte waarvan geinverteerd wordt, elkaar 
twee aan twee orthogonaal snijden. 

Voorts is het product nog een inversie, a1s de drie boven
genoemde cirkels tot een bundel behooren. - In aile andere 
gevallen is het product geen inversie. 
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Vraagstuk CXVI. 

Gegeven is een parabool :n:. Door een in het vlak van :n; 

gelegen punt Q, dat niet tot :n; behoort, gaat een cirkel k, 
die tevens de raakpunten der uit Q aan :n; getrokken raaklijnen 
bevat. Gevraagd worden de meetkundige plaatsen van de 
centralen, de machtlijnen, de centrale machtpunten en de 
grenspunten der cirkelbundels, die voorkomen in het irredu
cible algebraische cirkelsysteem van twee afmetingen, waar
toe de cirkels k behooren. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. G. SCHAAKE en Dr. M. VAN VLAARDINGEN. 

Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING en Dr. G.vAN HASSELT. 

Is de vergelijking van de parabool 

y2 = 2px + p2, 
dan is de vergelijking van de cirkel, die door het punt Q(a, b) 
gaat en door de raakpunten van de raaklijnen uit Q aan :n;: 

p(x2 + y2) - 2b2x + 2aby- a2 - b2 = 0; 

de cirkel heeft dus het middelpunt M (;
2

, /b), waaruit 

blijkt, omdat het brandpunt F in de oorsprong van het assen
stelselligt, dat de lijnen FQ en FM loodrecht op elkaar staan. 

Stellen we b = am, dan is de vergelijking: 

p(x2 + y2) a 2{2m2x- 2my + p(m2 + 1)} = 0; 

de cirkels van het systeem, dat door deze vergelijking wordt 
gegeven, zijn dus exemplaren van een cirkelbundel, als m 
constant is, dus de punten Q liggen op de lijn A., die de verge
lijking y mx heeft; zoo'n cirkelbundel is opgebouwd uit 
een nulcirkel met middelpunt in F en een machtlijn, waarvar 
de vergelijking is: 

2m2x -- 2my + p(m2 + 1) = 0; 
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de machtlijn is dus de raaklijn aan de parabool evenwijdig 
aan de lijn J.. Omdat de lijnen FQ en FM loodrecht op elkaar 
staan, is de centraal van de bundel de lijn door F loodrecht op 
A.; het centrale machtpunt is het voetpunt van de loodlijn uit F 
op de raaklijn, dus een punt van de topraaklijn; het punt F 
is een der grenspunten van de bundel en het centrale macht
punt ligt op de topraaklijn, het andere grenspunt ligt dus op 
de richtlijn. · 

De meetkundige plaats van de centralen is dus het bran
punt, van de machtlijnen de parabool, van de centrale macht
punten de topraaklijn en van de grenspunten het brandpunt 
en de richtlijn. 

Opmerking van Dr. G. VAN HAsSELT. 

Met behulp van de bekende afbeelding der cirkels van het 
platte vlak op de punten van de ruimte(zie b.v. BARRAU, 

Analytische Meetkunde II, blz. 425) blijkt, dat andere bundels 
dan de hier beschouwde in het onderhavige cirkelsysteem 
niet voorkomen. Bij die afbeelding gaan namelijk de cirkels 
van het systeem over in de punten van een tweedegraads
kegel in de beeldruimte. 

Opmerking van Dr. G. ScHAAKE. 

Wanneer Q op n ligt, behoort bij Q de cirkel k, die :n; in Q 
aanraakt en een straal heeft gelijk aan den halven kromte
straal van :n; in Q. Hieruit volgt, dat dan het midden tusschen 
Q en het kromtemiddelpunt van n in Q met F verbonden een 
rechte geeft, die loodrecht staat op FQ. 

Vra~stuk CXVII. 

Een gegeven niet ontaarde reeele kegelsnede brengt door 
wenteling om een rechte r een oppervlak ro voort. Gee£ 
achtereenvolgens aan voor welke standen van r het opper
vlak a> een ellipsoide, een eenbladige hyperboloide, een 
tweebladige hyperboloide of een paraboloide is. 

(Dr. G. Schaake.) 
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Oplossing. 

We onderstellen eerst, dat de gegeven kegelsnede een 
ellips, maar geen cirkel is. Voor een geschikt gekozen recht
hoekig Cartesiaansch coordinatenstelsel zijn de vergelijkingen 

· vau deze ellips 

De rechte r, die in een symmetrievlak der ellips gelegen 
moet zijn, hebbe op bet aangegeven coordinatenstelsel de 
vergelijkingen 

z= mx + n, y 0. 

Dan is de vergelijking van bet oppervlak w 

h1x2 + a2y1 + (mb2 - ma2 + a2)z2 

+ 2m(b1 - a2)xz- 2ma2z- a2b2 0. 

De wortels van de S-vergelijking zijn 

a2, at, b2 ~ m2(a2- b2), 

· terwijl de discriminant van bet linkerlid der hoven gegeven 
vergelijking van ro gelijk is aan 

a6b2{m2(a2- b2) - n2- b2}. 

De derde wortel der S-vergelijking is negatief, als · de 
richting van r van de ricbting der groote as van de ellips 
gescheiden wordt door de ricbtingen der asymptoten van de 
focaalhyperbool der ellips, nul, als r evenwijdig loopt met een 
dezer asymptoten en positief, als de ricbting van r niet van 
de richting der groote as van de ellips door de ricbtingen 
der asymptoten van de focaalhyperbool gescbeiden wordt. 
Dit blijkt uit de vergelijkingen 

x2 z2 
--- ----= 1 y = 0 as- b2 b2 ' 

der genoemde focaalhyperbool. 
Verder beeft r met deze byperbool twee verscbillende 

reeele snijpunten (waarvan een in bet oneindige kat:lliggen), 
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twee samenvallende reeele snijpunten {die beide oneindig ver 
kunnen zijn), of geen reeel snijpunt, alnaarmate 

m'(a' _. b2) - n2 - b2 < 0, 0, of > 0 
is. 

Wanneer b <a is, is de derde wortel der S-vergelijking 
voor aile waarden van m positief, terwijl de discriminant voor 
alle waarden van m , en n negatief is. 

Hieruit volgt, dat het oppervlak co een ellipsoide is, als 
de recbte r niet loodrecbt staat op bet vlak der ellips, en of 
gelegen is in het symmetrievlak door de groote as, terwijl r 
de beide takken der focaalhyperbool snijdt, Of in hetsymmetrie
vlak door de korte as ligt. Het oppervlak co is een eenbladige 
hyperbololde, a1s r niet loodrecht staat op het vlak der · ellips 
en zoodanig in het symmetrievlak door de groote as gelegen 
is, dat ze met de focaalhyperbool geen (eindig of oneindig 
ver) reeel punt gemeen beeft. Verder is co een tweebladige 
hyperboloide, als r niet loodrecbt staat op het vlak der ellips 
en gelegen is in het symmetrievlak door de groote as, terwijl r 
de focaalhyperbool in twee verschillende reeele punten snijdt, 
die tot eenzelfden tak behooren. Eindelijk is co een elliptische 
paraboloide, a1s r in het symmetrievlak door de groote as 
der ellips ligt en evenwijdig is aan een der asymptoten van 
de focaatphyperbool, maar niet met deze asymptoot samen
valt (dan zou co een cylinder zijn). 

Wanneer de gegeven kegelsnede een cirkel is, geeft iedere 
rechte r, die met de as van den cirkei een in bet eindige 
gelegen punt gemeen heeft, een boloppervlak. 

We bescbouwen nu het geval, dat de gegeven kegelsnede 
een hyperbool is, die op een rechthoekig Cartesiaansch 
co6rdinatenstelsel de vergelijkingen 

.x2 yll 
---=1 z=O aa b2 ' 

heeft. 
In dit geval is de derde wortel der S-vergelijking 

- b8 - m2 (a2 + b2) 

voor alle reeele waarden van m negatief. De discriminant 
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is dan 
- a•bll{m2(all + b2) - n2 + bll}, 

terwijl de rechte r met de focaalellips twee verschillende 
reeele snijpunten, twee samenvallende snijpunten of geen 
reeel snijpunt heeft, alnaarmate 

is. 
Voor de hyperbool 

x2 yil 
--+-=1 a2 b2 

0 of< 0 

zijn de drie wortels der S-vergelijking 

_ a2, _ all, b2 + m2(a2 + b2) 

en is de discriminant 

a•b2{m2(a2 + b2) + ns + b2} 

voor alle reeele waarden van m en n positief. 
Het oppervlak w is dus nu een eenbladige hyperboloide .. 

als de rechte r niet loodrecht staat op het vlak der ltyperbool 
en gelegen is in het symmetrievlak der hyperbool, dat door 
de nevenas gaat of in het symmetrievlak door de hoofdas 
ligt, terwijl r met de focaalellips geen reeel punt gemeen 
heeft. Daarentegen is m een tweebladige hyperboloide, als r 
de focaalellips in twee verschillende reeele punten snijdt en 
niet loodrecht staat op het vlak der hyperbool. 

Bij de beschouwing van het geval, dat de gegeven kegel
snede een parabool is, onderstellen we, dat de vergelijkingen 
der parabool op een rechthoekig Cartesiaansch coordinaten
stelsel zijn 

y2 2px, Z=O. 

De omwentelingsas a hebbe tot vergelijkingen 

z = mx + n, y = 0. 

Dan is de vergelijking van het omwentelingsoppervlak W' 

ys + z2(1-m)2- 2mxz- 2px- 2(pm + n)z = 0. 
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Nu zijn de wortels der S-vergelijking 

I, I, -m2 
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en de discriminant is 

- (m2p2 + 2mnp + n2). 

De rechte r heeft met de focaalparabool twee verschillende 
reeele punten, twee samenvallende punten, of geen enkel 
reeel punt gemeen, alnaarmate 

m2p2 + 2mnp n2 > 0, = 0 of < 0 
is. 

In dit geval is w dus een eenbladige hyperboloide, als r 
niet loodrecht op het vlak der parabool staat en zoodanig 
in bet symmetrievlak der paraboolligt, dat r met de focaal
parabool geen reeel punt gemeen heeft. Echter is w een twee
bladige hyperboloide, als r niet loodrecht staat op het vlak 
der parabool en twee reeele in bet eindige gelegen punten 
met de focaalparabool gemeen heeft en een para boloide als r 
evenwijdig loopt met de as van de gegeven parabool, maar 
niet met deze as samenvalt. 

Vraagstuk CXVIII. 

Een analytisch oppervlak w ligt in een lineaire vierdimen
sionale ruimte R4, maar niet in een lineaire ruimte van minder 
afmetingen. Bewijs, dat de op w gelegen krommen k, waarvoor 
de raakvlakken van w in de punten van k de raakvlakken 
van een ontwikkelbaar oppervlak zijn, gekenmerkt worden 
door de eigenschap, dat elk harer punten P keerpunt is 
van een k in P aanrakende doorsnede van ro met een in R4 

gelegen lineaire driedimensionale ruimte. 
(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT en Dr. G. SCHAAKE. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. · 

Wij plaatsen van een rechthoekig coordinatenstelsel (x,y ,z,u} 
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den oorsprong 0 in een punt P van k, OX zij de raaklijn 
in 0 aan k, OXY zij het raakvlak in 0 aan w, dan kunnen wij 
de vergelijkingen van w aannemen in den vorm: 

z = ax2 + 2bxy + cy2 + ... } (l) 
u = dx2 + 2exy + fy2 + • • . • 

Zij e een klein getal, dan is O'(e, o; 0, 0) op keen naburig 
punt van 0. De vergelijkingen van het raakvlak in 0' aan w 
zijn dan: 

z = 2aex + 2bey-as2} 
u = 2dex 2eey- de2 · 

(2) 

Opdat de raakvlakken aan w in de punten van k raak
vlakken van een ontwikkelbaar oppervlak zijn, is het noodig, 
dat het vlak {2) het vlak OXY volgens een rechte snijde. 
Dus moet gelden: 

(3} 

Wil de doorsnede van een lineaire driedimensionale ruimte 
R8 met w een keerpunt in 0 hebben, dan moet R8 het raakvlak 
OXY in 0 aan w bevatten. De vergelijking van R8 moet dus 
den vorm 

(4} 

hebben. Uit {1), {2) en (4) volgt voor de vergelijking van 
de projectie op OXY van laatstgenoemde doorsnede: 

(Aa- d)x2 + 2(Ab- e)xy + (I.e- f}y'l. + ... = 0. (5) 

Opdat (5) een kromme voorstelle met keerpunt 0 en keer
raaklijn OX, is het noodig en voldoende, dat A. zoo te bepalen 
zij, dat · 

A.a- d = 0 en ).b- e = 0 is. 

Dit voert weer tot de betrekking (3). Daar het punt P 
willekeurig op k gekozen is, is hiermede het gestelde bewezen. 

Oplossing van Dr. G. SCHAAKE. 

Wanneer X, Y, Z, T de coordinaten van een punt zijn voor 
een rechthoekig Cartesiaansch coordinatenstelsel in R4, geven 
de vergelijkingen, 
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L=aX+bY +c 
T=PX+ qY +r, 
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a1s a, b, c, p, q en r analytische functies zijn van een para,; 
meter .A, een systeem J: van ro' in R4 gelegen vlakken. Wanneer 
X en Y door analytische functies van A. vervangen worden, 
bepalen dezelfde vergelijkingen een analytische in R4 gelegen 
kromme c. Het bij een bepaalde waarde van .A behoorende 
punt P(x, y, z, t) ligt in het vlak van J:, dat door dezelfde 
waarde van .A bepaald wordt. Df richtingscoefficienten 
dx, dy, dz; dt van de raaldijn in P aan e voldoen aan de ver
gelijkingen 

dx = adx + bdy + xda + ydb + de 
dy = pdx + qdy + xdp + ydq + dr · 

De kromme c zal dan en slechts dan in ieder harer punte-n P 
.aan het bij P behoorende vlak van J: raken, a1s voor aile 

. waarden van A. geldt: 

xda+ydb+dc=O 
xdp + ydq + dr = 0. 

In het algemeen vinden we zoo bij ieder vlak van J: een 
punt P, zoodanig dat de verkregen punten Peen kromme c 
vormen, die in elk harer punten P aan het bij P behoorende 
-vlak van E raakt. Wanneer echter de rang van de matrix 

(
da db de) 
dp dq dr 

·voor aile waarden van .A gelijk aan een is, vinden we bij 
ieder vlak vanE een daarin gelegen rechte l van punten P. 
De a.ldus gevonden rechten l vormen een oppervlak, z66danig, 
dat iedere op dit oppervlak gelegen kromme in elk harer 
punten aan een" vlak van E raakt. Dit regeloppervlak raakt 
.dus ieder vlak van J: volgens de daarbij gevonden rechte l 
aan en is bijgevolg een ontwikkelbaar oppervlak, waarvan 
.de vlakken E de raakvlakken zijn. 

We denken ons nu een oppervlak ro in R4 gegeven door de 
·vergelijkingen 

Z = 91(X, Y) 
T = 'Jl(X, Y). 
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. ocp acp o2cp • , 
De afgele1den -, -, - 2, enz. dUlden we resp. aan met 

ox oy ox 
CfJ1• Ps· Pn• enz. 

Wanneer voor X en Y analytische functies van een para
meter .a gesubstitueerd worden, geven de vergelijkingen van cu 
een op ro gelegen kromme. Zij P(x, y, z, t) een punt dezer 
kromme, dan zijn de vergelijkingen van het raakvlak aan 
co in P 

Z p1X+p2Y+z-cp1x PsY 
T 1p1X + 1p2Y + t -1p1x "PsY· 

De raakvlakken aan ro in de punten der kromme zullen 
een ontwikkelbaar oppervlak omhullen, als voor alle waarden 
van .a de rang der matrix 

of van 

(
dp1 dq;2 d(z- p1x- P2Y)) 
d'l'1 d1p2 d(z- 1p1x- 'IJ'2Y) ' 

(
dpl dcp2 Xd9J1 + ydp'l. \ 
d1p1 d1p2 Xd1p1 + yd'lpJ 

gelijk aan l is. 
Dit is dan en slechts dan het geval, als de rang van den 

determinant 

gt>lijk aan een is. 
Dus is de differentiaalvergelijking van de projecties op 

het XOY -vlak der op ro gelegen krommen k, die de eigenschap 
hebben, dat de raakvlakken van ro in de punten van k de 
raakvlakken van een ontwikkelbaar oppervlak zijn, 

I 
CfJudx + PtzdY Ptzdx + P~Y I· = O. 
'IJ'udx + "PtzdY "Ptzdx + "P~Y 

of 

(cpn'IJ'I2- Cft2"Pu)dx2 + (cpu'IJ'z2 - lfl22"Pn}dxdy + 
+ (cpl2'1'22 CfJ22"P12)dY2 = 0. 

Bepalen we nu de differentiaalvergelijking van de projec
ties op het XOY -vlak der op ro gelegen krommen k, die de 
eigenschap hebben, dat elk harer punten P keerpunt is van 
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van em k in P aanrakende doorsnede van w met een in R, 
gelegen lineaire driedimensionale ruimtf'. De projectie van 
een ruimtelijke doorsnede van OJ op het vlak OXY heeft 
t.o.v. bet coordinatenstelsel OXY een vergelijking 

AX + p Y + -v<p(X, Y) + e~(X, Y) a = 0. 

Opdat het punt P(.x, y) dubbelpunt zij van een kromme 
(l, p, ,., e. a}, is noodig en voldoende, dat voor A., p, ,, e en a 
de betrekkingen gelden 

A.x+~tY+'Pff +e~ ±a=O 
.a + 'V<J'1 + e~1 o 

It + "9'2 + f!~t 0. 

De richtingsco~fficienten m en n van de raaklijnen aan een 
dergelijke kromme voldoen dan aan de betrekkingen 

,..( ()~ +2 ()B<p m + ~~ m2) +e ( oS, +2 °2~ m+ (Ill~ m•) = 0 
ox• oxoy ()y' ().x' oxay ()y' 

" ( o~ +2 o~ n + o~ ns) + e( osv +2 ()2,p n + o~ na\ .:_o. 
().xl ().x~ ()ya oxs ().x~ ~~ J 

Eliminatie van ..:t, p,, ,, 1! en a Ievert nu, na deeling door 
m - n, de volgende betrekking tusschen m en n 

2{9Ju~u- 'Pn~n) + (m + nHfln~lll- 'P22~11) + 
+ 2mn('Pla~at- 9'ttYlt) = 0. 

De gezochte differentiaalvergelijking vinden we door m 

en n door ~~ t~ vervangen. Dan vinden we juist de differen

tiaalvergelijking voor de krommen k, die we zooeven opge
steld hebben. 

Vra&astuk CXIX. 

Twee oppervlakken van den graad n, die elkaar volgens 
een niet ontaarde kromme van den graad n2 snijden en een 
oppervlak van den graad n + 1 hebben n2 {n + 1) verschil
lende snijpunten. Wanneer n2 van deze snijpunten.in een vlak 
liggen, zijn de ns overige de basispunten van een net van 
oppervlakken van den graad n. (Dr. G. Scbaake.) 
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Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT en Dr; G. ScHAAKE. 

Oplossing van Dr. G. VAN HAssELT. 

Laten a: en {J de oppervlakken van den graad n en r het 
oppervlak van den graad n + 1 zijn. Wij gebruiken homogene 
coordinaten x, y, z en u en onderstellen, dat het vlak u = 0, 
dat wij 6 noemen, n 11 snijpunten van a:, {J en r bevat. De verge
lijkingen van a:, {J en r mogen resp. zijn: 

An(x, y, z) + uAn_1(x, y, z, u) = 0, (1) 
Bn(x, y, z) + uBn_1(x, y, z, u) = 0, (2) 
Cn+1 (x, y, z) + uCn(x, y, z, u) = 0. (3) 

De n1 snijpunten van de (in o gelegen) krommen An = 0 
en Btl.= 0 liggen op de kromme cn+l = o. Volgens de Stelling 
van NoTHER zijn er dan twee lineaire veeltermen in x, y en z 
D1 en E1 z66, dat 

Cn+t = DtAn + EtBn 
is. De vergelijking van r is dus te schrijven in den vorm: 

D1An E 1Bn + uCn 0. (4) 

(4) - D1 X (1) E1 X (2) }evert: 

u(Cn D1An-t- E1Bn_1) = o.. (5) 

Het door ( 5) voorgestelde oppervlak bevat aile snijpunten 
van a:, {J en y. n2 van die snijpunten liggen in o (meer niet, 
want dan zou de snijkromme van a: en {J ontaarden), de n3 

overige liggen dus op het nde graadsoppervlak: 

Cn D1 A.,_1 E1Bn-t = 0 (6} 

Dit laatste oppervlak is lineair onafhankelijk van a: en {J, 
want anders zou elk punt van de snijkromme van <X en {J 
op y liggen en zouden de snijpunten van a:, {J en r niet eindig 
in aantal zijn. De n3 punten uit de opgave zijn dus de 
basispunten van het net, bepaald door a:, {J en (6). 

Oplossing van Dr. G. ScHAAKE. 

Daar de te bewijzen stelling voor n = 1 evident is, nemen 
we aan n > 1. Stel, dat de beide oppervlakken van den graad 
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- in homogene puntoo0rdinaten x1, x1, x3 en- x4 gegeven zijri. 
door de vergelijkingen 

fJ = 0 en 'I' = 0, 

terwijl bet oppervlak van den graad n + I tot vergelijking 
hebbe 

X 0. 
De vergelijking 

fJ(ietX1 + a.x1 + aa.x3 + a4x4) + 
+ V'(b1x1 + b,.x,, + ba.x3 + b4x4) +ex= 0 (I) 

geeft een lineair achtvoudig oneindig stelsel E van opper
vlakken van den graad n l, die door de n2(n + 1) verschil
lende snijpunten van de drie aangenomen oppervlakken gaan. 
Dat I inderdaad achtvoudig oneindig is, volgt hit>nlit, dat 
het linkerlid van de vergelijking (1) niet identiek verdwijnt, 
als de constanten ai, bt en c niet gelijk aan nul genomen 
worden .. Was namelijk c = 0, terwijl onder de getallen ai 
en b1 minstens een van nul verschillend getal voorkwam, dan 
zouden, als het linkerlid der vergelijking (I) identiek ver
dween, de beide niet ontaarde oppervlakken 

(/) = 0, , = 0 

identiek moeten zijn en wanneer c =1= 0 was, zou de doorsnij
dingskromme van de beide gegeven oppervlakken van den 
graad n geheel op bet gegeven oppervlak van den graad n + 1 
moeten liggen. 

We onderstellen nu, dat n2 der snijpunten van de opper
vlakken fJ = 0, 'I'= 0 en x = 0 in een vlak « liggen. Volgens 
de fundamentaalstelling van NoETHER vormen de krommen 
van den graad n + 1 door de n2 in oe gelegen snijpunten een 
lineair vijfvoudig oneindig stelsel, zoodat er onder de lineaire 
betrekkingen tusschen de coefficienten der vergelijking van 
een in oe gelegen kromme van den graad n + 1, die uitdrukken, 
dat de kromme door de. n1 genoemde snijpunten gaat, 

(n+l)(n+3)_
5 

2 

onderling onafhankelijk zijn. De bij deze betrekkingen be-
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boorende punten kunnen door zes in at gelegen punten aange
~d vvorden tot 

(n + 1)(n + 3} + 1 
2 

punten, zoodanig, dat de lineaire betrekkingen tusscben de 
coefficienten der vergelijkingen van een in a: gelegen kromme 
van den graad n + 1, die uitdrukken, dat de kromme door 
deze punten gaat onderling onafhankelijk zijn. Er is een net 
van tot Ebeboorende oppervlakken, die door de zes genoemde 
punten gaan. De oppervlakken van dit net zijn ontaard in 
at en de exemplaren van een net van oppervlakken van den 
graad n, die door de n3 niet in at gelegen snijpunten van de 
oppervlakken 9' = 0, V' = 0 en x = 0 gaan. 

Vraagstuk CXX. 

Bepaal bet aantal der paren van quadratiscbe oppervlakken 
tp en f', die elkaar tvveemaal aanraken, als tp tot een bundel 
(/) en V' tot een bundel 'l' van quadratische oppervlakken 
behoort, tervvijl de bundels (/) en 'l' algemeen en algemeen 
gelegen zijn. 

(Dr. G. Schaake.) 

Oplossing. 

We bepalen eerst bet aantal der paren van quadratiscbe 
oppervlakken 9' en 'lfJ, welker doorsnijding in twee elkaar 
tweemaal snijdende kegelsneden ontaard is. Deze beide 
kegelsneden zullen elk zoowel de basiskromme c4 van (/), 
als de basiskromme k4 van 'l' viermaal snijden. W anneer 
p, " en (! resp. de voorvvaarden voorstellen, dat bet vlak eener 
kegelsnede k2 door een gegeven punt der ruimte gaat, dat k2 

een gegeven recbte snijdt en dat k' een gegeven vlak aan
raakt, wordt de voorwaarde, dat k2 een gegeven biquadra
tische ruimtekromme van de eerste soort viermaal snijdt, 
voorgesteld door 
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- 4p3 v+ 10p1v1 4pVl + ,.4 1). 

Het aantal der kegelsneden, die elk der krommen c' en k' 
viermaal snijden is dus, 

(- 4p3, + Iop1r- 4pr + 'P")1 = 
= I&p•r- sop~>r + t32p''P"- sspa,o+s&pi,S-sp,?+,_s = 
= 16X0-80XO+l32X()....-.88X I+36X 8-8X34+922)=20. 

Door elk dezer kegelsneden gaat zoowel een oppervlak 
van tP als een oppervlak van '1'. Deze beide oppervlakken 
hebben nog een c4 en k' viermaal snijdende kegelsnede ge
meen. Er zijn dus tien paren van quadratische oppervlakken 
q> en "'' die twee elkaar tweemaal snijdende kegelsneden 
gemeen hebben, en elkaar dus in twee punten aanraken. 

Vervolgens vragen we hoeveel oppeivlakken q> en V' er zijn, 
die een rechte en een kubische ruimtekromme gemeen hebben. 
De rechte is dan een gemeenschappelijke koorde van c4 en k'. 
Nu hebben c' en k' 2 x 2 + 6 x 6 = 40 gemeenschappelijke 
koorden. Elk dezer koorden ligt op een oppervlak ip en op 
een oppervlak VJ, die behalve deze koorde nog een haar twee
maal snijdende kubische ruimtekromme gemeen hebben. Zoo 
vinden we nog veertig paren van oppervlakken rp en V'• die 
elkaar tweemaal aanraken. 

Bijgevolg zijn er in totaal viiftig. paren van quadratische 
oppervlakken q> en tp, die elkaar tweemaal aanraken. 

Vraagstuk CXXI. 

· Zij n een natuurlijk getal, dat grooter is dan een en f(x} 
een geheele rationale nde-graadsfunctie van x met rei!ele 
coefficii!nten. Wanneer voor aile reeele waarden van x geldt 

.!! 
lf(x) 1 s (1 + xll) 2 , 

1) F. SEVERI, Ricerche sulle coniche secanti delle curve gobbe (Atti qella 
R. Accad. di Torino 1900 p. 774-790.} 

1) H. ScauBUT, KalkiU @r Abziihlenden Geometrie, p. 95. 
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dan geldt voor aile complexe waarden van x 

~2 

In de Iaatste ongelijkheid kan 2 11 niet door een kleineren, 
eveneens van x en de coefficienten van f(x) onafhankelijken 
factor vervangen worden. {DI'. G. Schaake.) 

Oplossing 

Zij f(x) een geheele rationale nde_graadsfunctie (n > 1) 
van x met reeele coefficienten, die voor alle reeele waarden 
van x voldoet aan de ongelijkheid 

n 

f f(x) [ < (I+ x2)~ (I) 
Wanneer we 

/(
x'coscp-sincp) (,. ) 

• xsmtp COStp 11 

x' sm tp + cos tp 

door '1/'(x') voorstellen, volgt uit de ongelijkheid (1}, dat voor 
reeele waarden van tp en x' geldt (als x' =- cotg cp): 

I '¥' (x') I I (x' sin tp +cos cp)tt I {I + (x: c~s tp- sin cp)t}~· 
X Sin tp + COStp 

of: 
1lt 

1 tp(x') I < {1 + x'll)"i. (2) 

Wegens de continuiteit van het linker- en rechterlid geldt 
deze ongelijkheid ook, als x' = - cotg tp is. 

Nu gelde voor een bepaald niet reeel getal ' = p + iq 

I I<~> I = r<I + I '12>· 
Het niet reeele getal E', dat bepaald wordt door: 

of door 

t::' = _ ~ cos fll + sin cp ( reeel) 
~ 1::' . f{J t 

!> sm tp - cos tp 

~ = ~~ cos fP sin fP 

e' sin f{J + cos f{J 

voldoet dan aan de gelijkheid: 

(3) 
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(
E'cosp-sinq;>) . I . (~'smq;>+cosq;>)n= 
~~ sm q;> + cos q;> 

~ 

= y(~' sin fP + cos p)"' (<I +I:: c:s fP; sin fP It) a. 
sm tp cos q;> I 

Nu is het linkerlid van deze gelijkheid 'I'(~'), terwijl, als 
~~ = P' + iq' is, de modulus van het rechterlid gelijk is aan: 

y{ (p't. + q'2) sin2 q;> + 2p' sin q;> cos q;> cos2 q;> + 
n 

+ (p'll q'i) cos2 fP- 2'/J'q' sin q;> cos q;> + sin1 q;>}2 . · 
n n 

= r(I + P'2 + ¢ 1f;;. = r(I +I~~~ 1)'. 
Dus·is: 

n 

I "'(f) I r(l + I ~~~ !>1 (4} 

Nu kan p z66 bepaald worden, dat 1/'(E') reeel wordt. 
Immers is, wanneer /(E)= (A+ iB)n gesteld wordt, 

y{E') = /(E)(E' sin fP +COR q;>)"' = __ E_sin_q;>.:_:/(:.....:.~-C-OSfJ--,--)n = 

( 
A+iB )"' (· A+iB · )n 

= -Esinp+cosp = _:__psin91+cosq;>-iqsinq;> 

en is p z66 te bepalen, dat 

Aq sin fJ - Bp sin q;> + B cos p = 0 is. 

We denken ons p zoo gekozen. 
Nu is: 

V'(E')=V'(P' +iq')=V'(P')- .£:.. vl'(P') + q'' .,W (p'}-... 
1.2 1.2.3.4 

Volgens (2) hebben we: 
n 

I V'(P') ! < (I + P''f2. 

Echter geldt algemeener 1) 

n-k 
( yCk}(P') 1 n(n -1) ... (n- k + 1)(1 p'tfT. 

1) S. BERNSTEIN, Le~ns sur les proprietes extremales, p. 56. 
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Dus is: 
fl. '2 fl,-11 

!'tJI(E') I ~ (1 + P'2) 
1+ t 

2 
n(n -1)(1 + P'")T + 

'l' ~ 
1. 2. 3. 4 (1 + P'll) 2 + .... 

of: 

('v'l + P'" + q')n + (vi + P'2 - q')'n. I•W> I~ 2 . 

Stellen we 

VI+ p•a + q' 

v2(I + p•a + q'2) 

dan blijkt: 

cos x. VI+ p'2 q' . 
.. =Sin X•· 

V2(1 + p•a + q'2) 

n-lll n 

I•(E') I 2Z(l + I~· 12)
1 (cosn X+ sinn x>· 

Lettend op {4) vinden we nu: 
n-2 

y £1 .. (cosn X+ sin" x), 

waaruit volgt, omdat n > l ondersteld is 

y 
n-2 

Dat de factor 2 T in het rechterlid der te bewijzen 
en nu aangetoonde ongelijkheid niet door een kleineren, 
eveneens van x en de coefficienten van f(x) onafhankelijken, 
factor vervangen kan worden, blijkt als we voor f(x) nemen 

(x + i)'/1. + (x-i)n 
-2 

n 
(I x2)icos (n bg cotg x). 

Voor x = i is dan namelijk: 
n n 

j/(x) I = 2n-l en (I I x III)Z = 2'i, 
dus 

'lt.-2 fl. 

I f(x) I= 22(1 + l x [2)2. 
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Vra&ilstuk CXXII. 

a) Twee cirkels snijden elkaar loodrecht in B en D. 
Als A een willekeurig punt is op den eersten cirkel en C een 
willekeurig punt op den tweeden cirkel, geldt in den vierhoek 
ABCD de betrekking 

AB11 X CD1 +BOX AD2 = AO X BD2• (1) 

b) Twee raaklijnen a en b aan een gegeven kegelsnede 
snijden elkaar op de richtlijn, behoorende bij het brandpunt D. 
Als C een willekeurige derde raaklijn is, en A, B, C, zijn de 
projecties van D op de raaklijnen a, ben c, dan geldt in den 
vierhoek ABCD bovenstaande be trekking ( 1) 

{Dr. f. H. Tummers.) 

Opgelost door Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DEjONG, C. C. J. DE RIDDER, Dr. J. H. TUMMERS, 
W. VEIIDENIUS, Dr. M. VAN VLAARDINGEN en J. WICHERS. 

Oplossing van C. C. J. DE RIDDER. 

Ad a). We hebben dus een willekeurigen vierhoek ABCD, 
waarin aileen geldt: LA+ L C = 90. Daaruit volgt: 
L B + L D = 270°. Zoodat cos C=sin A en cos D = -sin B. 

Noem AB = a, BC = b, CD = c, DA = d, BD = h en 
AC=k. 

We hebben: h1 a2 + d2 - 2ad cos A 

en: h1 = lJ1I + c•- 2bc cos C b2+ca- 2bc sin A 

Derhalve: 

(
a'+ da-;,:.)2 + ( b2 + cll--h" )s =I. 

2ad 2bc 
Evenzoo: 

· kl = c2 + .d2 2cd cos D = cs + d2 + 2cd sin B. 

en: 
k8 = a• + b1 - 2ab cos B. 
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Derhalve: 

( 
a• + bl k" )2 + ( ct + dl- kl )I= 1. 

2ab · 2cd 

Zoodat men vindt: 

h4(a2d2+b2c")- 2hl{a1dl(b2+ct)+blcl(al+d1)} + 
+ aldl(b' + c4) + bllcZ(a" + d'} = 0, 

en: 

k"(aZbZ + clldll) 2kll{allb2(c1 + dl) + ctdl(all + b2)} + 
+ a2b2(c4 + d4 ) + c1d2(a4 + b') = 0. 

We willen nu eerst aan Fig. I eene uitbreiding geven, die 
we noodig bebben. 

"'· "'--/J ' .... , 
/: "',, ---.Jh 

I I ' 
I ' '-

/ : ' 
I 

I 

~~ 
I 

I 
I 

I ---'---J}t,c:_.~ 

Fig. I. 

Laat nit M1 de loodlijnen neer op a en d, en uit M1 op c en b. 
We vinden aldus de middelpunten M3 en M, der omgeschreven 
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cirkels resp. aan de driehoeken ABC en ADC. In vierhoek 
M1MsM,M, za1 L M1M3M2 + L M1M,M1 = 90°, en, daar 
L AM8C het dubbele is van L M1M3M2 (denk de rechte 
BM3 getroJPcen), en iets dergelijk.s bij M4 geldt, is L AM3C + 
L AM4C gelijk aan 2 rechte hoeken. Dns ook L MsAM4 + 
L M3CM4 = 180°, maar deze hoeken zijn gelijk, dus ieder 
is 90°, zoodat ook de cirkels M3 en M4 elkaar loodrecht snijden 
in A en C. Daarin is du~ vie-rhoek ABCD weer een geval van 
f'en vierhoek, waarvan de som van een paar overstaande 
hoeken = 90° is, ditmaal liggen de hoekpunten dier hoeken 
in de snijpnnten der cirkels, zooals b.v. in de oorspronkelijke 
figuur het geval is voor vierhoek BC"DA". De keuze van A 
en C op de bogen was immers vrij; ook de vierhoeken met 
inspringenden hoek voldoen: ABC"D en CBA"D. 

De bovenafgeleide formules hadden we oo,k kunnen vinden 
door op te merken: dat in den koordenvierhoek BM1DM1 

geldt" h X M1M2 = 2R1R:. 
Gekwadrateerd: 

ht. = 4Rt2R:2 . 
Rl:a+ R~t 

en evenzoo vindt men in den koordenvierhoek AM8CM4: 

ka = 4RazR,2 
Rs2 + R.,a· 

N u hierin de stralen der omgeschreven cirkels vervangen 
door de uitdrukkingen in de zijden der dr1ehoeken, en men 
krijgt de boven gevonden formules door geschikte omvorming. 

Noem nn: 

P8 = a1dl(bl+c1)+bllcl(a2+tP) = a'b2(c•+d2)+c2d2(all+b1); 

B, = a1b2+c'dl; C11 = a2c11+bld1; D, = atdll+bl'c•; 

Dan hebben we: 

h11D4 - .2h1P6 + B4C11 :::::: 0, k'B,- 2k2P6 + C4D4 = 0, 

waarnit volgt: 
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Hierin is: 

Dus: 

zoodat: 

Of I): h2D4 k2B4 dat is: (a2d2+bllcll)h11 = (allbll+clldll)kll; 

of II): B4Di~2k2 = Pl- W62 = B4C4,D4, 
of h2k2 = C4 = a2c2 + b2d2. Q. E. D. 

0 p mer kin g. Stel de bterekking I) geldt voor vier
hoek ABCD in Fig. 1. 

Dan hebben we: 

(a2d2 + b2c2). k2 = (a2b2 + c2d2). k2. (1) 

Daar de keuze van A en C respectievelijk op de cirkels 
M1 en M2 vrij is, kunnen we b.v. in cirkel M1 de zijden a en il 
verwisselen. Dat geeft een punt A' en we noemen in den 
nieuwen vierhoek A'BCD de diagonaal A'C = k'. 

We hebben dan: 

(b2d2 + aid') . k'2 = (a2iJ2 + b2c2) • kll. (2) 

N u verwisselen we in den oorspronkelijken vier hoek ABCD 
de zijden c en d in cirkel M4, waardoor het punt D in D' 
overgaat. We noemen BD' = h'. 

Dan geldt: 

(a2b2 + c2d2) • k2 = (a2c2 + b2d2) . h'9• (3) 

Door vermenigvuldigen, en wegdeelen van gelijke positieve 
termen enz. vinden we nit (1), (2) en (3): 

k' = h'. (oc) 

We besluiten, dat de voorwaarde dat I) geldt deze is, dat 
bij verwisselingen als beschreven, de gelijkheid (IX.) optreedt. 

Stel nu, dat de betrekking II) geldt. 
Dan hebben we: 

a2c2 + b2d2 = h2k2. 

Vewissel a en d, dan: 

a2b2 + c2dll = k2k'2, dus ook: (a2b2 + c2d2). k2 = h2k'2k2. 
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· Verwissel echter c en d, dan: 

a"tP + blc1 = k1h'2, dus ook: (alldll blc2) • hll = hllh''Jk1• 

Kon nu 
k' = h' 

worden, dan zou uit de betrekking II) door die verwisselingen 
de betrekking I) kunnen worden afgeleid. Maar ze kunnen 
niet tegelijk gelden; dus indien II) geldt, dan moet bij ver
wisselingen toch steeds blijven gelden: 

k' h'. ({J) 

Ad b). Als kegelsnede is een ellips gekozen. Zie figuur 2 
A, B en C zijn de projekties van het brandpunt D 

r 

Fig. 2. 

respectievelijk op de raaklijnen a, b en c aan de ellips. De 
raaklijnen a en b snijden elkaar in P, een punt van de richt
lijn r, die de poollijn van D is ten opzichte van de ellips. 
De raaklijn c is een willekeurige raaklijn aan de ellips. 
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We hebben een paar bekende eigen.Schappen van de ellips 
noodig. Verleng EA' met een stuk A'A" = A'D. (E is het 
andere brandpunt). Beschrijf uit E als middelpunt den cirkel 
met de groote as tot straal. Beschrijf uit M1 als middelpunt 
den cirkel met de halve groote as tot straal. Dan zal het 
midden A van . DA" op cirkel M1 liggen, daar M1A gelijk 
aan de helft van EA" is; en AA' kan geen tweede snijpunt 
met de ellips hebben (b.v. S), want dan zou ook ES + SD = 
ES +SA" gelijk EA" zijn. Dus AA' is de raaklijn in A, is 
dus de rechte a. Verder nog dit: Daar P ligt op de poollijn 
van D, ligt D op A'B'. Uit een brandpunt ziet men de beide 
raaklijn-stukken P A' en PB' onder denzelfden hoek, dus 
L PDA' = · L PDB' ~ 90°. (De gebruikte eigenschap bewijst 
men gemakkelijk door D te spiegelen t.o. v. de raaklijn b 
(geeft D") en E t.o.v. de raaklijn a {geeft E", waarbij D" 
en E'' op cirkel E liggen); en nu te beschouwen de driehoeken 
EPD" en E"PD, enz.). 

Daar de hoeken bij A, B en L recht zijn, gaat er een cirkel 
door A, D, B, Len P. Zij M2, het midden van DP, het middel
punt van dien cirkel. 

We zien nu, dat in de rechthoekige driehoeken DPA' en 
AA"A L P =LA; maar dan is ook L PAM2 = L DAM1, 

L PAD is echter recht, dus ook L M11AM1 is recht. De cirkels 
M1 en M2 snijden elkaar dus loodrecht, en daarmede is geval b) 
teruggebracht tot geval a). 

Vraagstuk CXXIII. 

Bij een driehoek ABC, een transversaal d, en een punt 0 
behoort een punt H', bepaald door de constructie, die be
schreven is in Deel XVI No. 163. 

Zij nu 0 een punt op een gegeven kegelsnede, terwijl 
driehoek ABC een ingeschreven driehoek is. Als de trans
versaal d door het bij 0 behoorende punt van FRtGIER gaat, 
zal het punt H' op de kegelsnede liggen. 

(&. ]. H. Tummers.) 
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Opgelost door Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HAssELT, 
P. C. SIKKEMA, Dr. J. H. TUMMERS, W. VERDENIUS 

en J. WICHERS. 

Oplossing van W. VERDENIUS. 

We bewijzen de algemeenere stelling: 
Is driehoek ABC een ingeschreven driehoek van de kegel

snede K en d een transversaal waarop een involutie gegeven 
is, dan zal, a1s het snijpuntenpaar van d en K tot de involutie 
hoort, het snijpunt H' van de rechten AA", BB" en CC". 
als A", B" en C" de punten voorstellen, die aan de snijpunten 
van d met BC, AC en AB zijn toegevoegd door de gegeven 
involutie, op K liggen en omgekeerd, mits H' niet met A, 
B of C samenvalt. 

Dat de opgave hiermee direct is in te zien blijkt aldus. · 
Beschouw de involutie, die de rechthoekige involutie in 0 
op d_ uitsnijdt. Hiervan zijn de punten A", B" en C" toege
voegd aan A' B' en C'. Dat de lijn d door het bij 0 behoorende 
punt van FREGIER gaat beteekent niets anders dan dat de 
snijpunten van d en K vanuit 0 onder een rechte hoek 
gezien worden en dus een puntenpaar vormen van de invo
lutie op d. 

Voer algemeene projectieve coOrdinaten in en kies daarbij 
ABC tot coordinatendriehoek. De rechte d leggen we vast 
door twee punten P(p1, p2, Pa) en Q(q1, q2, q3), die aan elkaar 
zijn toegevoegd door de gegeven involutie. Voor de co6rdi
naten van het snijpunt A' van BC en d vindt men 

(o. J:isJ. !::::\) 
Op de rechte d voeren we nu nieuwe coordinaten in met 

P en Q tot grondpunten (1, 0) en (0, 1). De coordinaten 
(Jt, lz} van A' op dit stelsel worden gevonden uit 

;.,pt + Azqt = 0 
J.tPs + lzqz = Ptqz - pzql 
;.,p. + lag a = Ptqa - P~t· 

We vinden voor A'(- q1, + P1). 
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De algemeene vergelijking van een involutie op d; die de 
punten P{I, 0) en Q(O, I) aan elkaar toevoegt is 

ocu .A.1~tt + tX22 As.Us 0 ( tX11 :f: 0 en ~ =I= 0). 

Hieruit volgt voor de coordinaten (.uv.Us) van A" ( r.~.2.,P1, tX11q1). 

De eerst ingevoerde coordinaten voor A" worden dus 

(r.~.s.Jlt2 ocuq;t., oc22P1Ps + ocnqlq2, rxs.JltPs + r.~.uqtqa)· 
Voor de coO!dinaten der rechte AN' vinden we hieruit 

(0, oca.JltPa + ocuq1qs, -· 1'.1.22PtP2- ocuq1q2). 

Op dezelfde wijze vinden we voor de coordinaten van BB" 
en CC" 

(- OC22P.Jla- ocu q~s; 0, «22PtP2 + ocuq1q2) 
(~P.Jls + a.uq,qs, - OCs!PtPs- ocuqtqa, 0). 

Schrijven we hiervoor ter afkorting verder resp. (0, b,- c), 
(-a, 0, c) en (a,- b, 0) dan zien we direct dat deze rechten 
door een punt gaan. Voor de coordinaten van H' vinden we 
(be, ac, ab). 

Zij nu tenslotte de vergelijking van K 

ai~1Xs + a1aX1Xs + a2sX~a = 0, 
dan geldt als H' op K ligt 

abc(au.c + a13b + a23a) = 0, 

en ~s P en Q op K liggen 

auPtP2 + ~sP1Pa aJ.Jla = 0, 

(1) 

(2) 

a1,q1q2 + a1aq1qs + a2aqaqa = 0. (3) 

Uit de definitiP van a, b en c volgt nu onmiddellijk, dat 
uit (2) en {3) (1) volgt en dat omgekeerd uit (I) en (2) 
(3) volgt, mits abc :f: 0, d.w.z. H' valt niet samen met A, 
B of C. Hieruit volgt de stelling. 

Oplossing van Dr. G. VAN HAssELT. 

Polariseert men de figuur t.o.v. een cirkel met centrum 0, 
dan gaat de gegeven kegelsnede over in een parabool, het 
punt van FREGIER in de richtlijn van die parabool en de 
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rechte d in een punt op die richtlijn. Hiermede is het vraag
stuk teruggebracht op het onder 10} gestelde in vraagstuk 
no. 162 van deel 16 der W. 0. 

Oplossing der overige inzenders. 

Door een projectieve transformatie brengen wij d naar het 
oneindige, en de snijpunten van d met de isotrope lijnen door 
0 naar de isotrope cirkelpunten. Onderling loodrechte lijnen 
door 0 blijven daarbij loodrecht op elkaar. De kegelsnede 
gaat dus over in een orthogonale hyperbocil; het punt H' 
wordt het hoogtepunt van de getransformeerde !::::, ABC, en 
zal dus, volgens een bekende stelling, op die hyperboolliggen. 
In de oorspronkelijke figuur ligt H' dus op de kegelsnede. 

Vraagstuk CXXIV. 

Te bepalen 

waarin p(n) de coefficient van MoBIUs voorstelt, k geheel 0. 
(Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, Dr. L. DE JoNG, 

Dr. E. TROST, Dr. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. M. M. BmDERMANN en W. VERDENIUS: 

Als p een priemgetal voorstelt, is 

n (1 
p;S:v 

waarin ' beteekent, dat aileen die waarden van n genomen 
moeten worden waarvoor n = p1, .•. P~e· waarin P1 ..• Pe een 
aantal verschillende priemgetallen voorstellen aile < x. Uit 
de definitie van p(n) volgt nu verder 
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Deze reeksen convergeeren voor s > 1(C(s) is een majo
rante). Laat men nux_,.. oo, dan vinden we 

~ (1 ;) 
Nu is verder dus 

~(~-~) 
~(1- ;s) 

C(s) 
- ~(2s)" 

V oor s 2k laat zich dit nog herleiden tot 

011 p 2{n) C{2k) 22k-Jn2kBk(4k)! 

n~1 (;(4k) = 24k-ln'kB2k(2k} !" 

"" p 2(n) (4k) !B~~: 

n~l n'Jk = (2n)2k(2k} !B2k' 

waarin B~~: de getallen van BERNOULLI voorstellen. 

Opmerking van Dr. L. DEJoNG. 

Uit 

~(2k) 

(;(4k) 

l 

QO ( 1 1 II I-2k +--u- ... ), 
1 1>.. p,. 

waarbij in den noemer aile getallen te voorschijn komen, 
tot de macht 2k, met het positieve of het negatieve teeken 
naar gelang het aantal priemfactoren even of oneven is, 
volgt blijkbaar: 

i l(n) _ C(4k) 
'1'&=1 nllk - ~(2k)' 

l(n) is het symbool van LIOUVILLE, n.l. l(l) = 1 en 
l{tt)= I)", als k het aantal, verschillende of gelijke, 
priemfactoren van n is. 
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Vraftllstuk CXXV. 

Te bepalen 

J QO n(x) dx 

X -- 1 
1 

waarin n(x) het aantal priemgetallen < x voorstelt. 
(Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door Dr. M .. M. BmDERMANN, Dr. L. DE JoNG, 

Dr. E. TROST, Dr. S. C. VAN VEEN m W. VBRDENIUS. 

Oplossing van Dr. M. M. BIEDERMANN, Dr. L. DE JoNG 

en W. VERDENIUS. 

Als {P_.} de rij der priemgetallen voorstelt, is 

I 
00;n(x) dx 00 fptt+l dx 

-:::-- = I: n . 
1 

x I 
11

_ 1 x(x2-l} 
P,. ' 

00 l"fHl - I: n(llog (x +I) -log x +!log (x-1)) · 
n-1 . P., 

= l I; log <P!+1 I)n P!n . 
n=1 P!'+t (P!- I) .. 

=!log TI ,;P! 
1 

=!log (;'(2). 
n-1Pn 

Dus is 

I,., n(~) --::-d_x_ 
"" _ 

1 
= log :n -ilog 6. 

1 

Oplossing van Dr. E. TROST en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Wegens 

lim n(x) log (x -1) =lim (x I) log (x-I)= 0 
z~l x~l 
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1
. n;(x) 
lffi-=0 

a:-+oo X 

is de gevraagde integraal zeker convergent. 
Indien Pn het nde priemgetal voorstelt, dan is 

waar 

Uit 

S = J ao n;(x)dx = lim SN, 
x(x2-1) N-+oo 

1 

N 1 
= t log IT--

1 
+ ro(N), 

n=ll 

P! 

lim n;(x) log x = 
1 

m-+oo X 

volgt na eenige herleiding 

lim ro(N) = 0. 
N-+oo 

Men vindt dus 
n;'l. 

S = l log C(2) = !log-. 
6 
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IN MEMORIAM. 

Op 3 Mei 1940 overleed te Utrecht op 82-jarigen 
leeftijd, 

Prof. Dr. J. DE VRIES 
die van 1897-1923 redacteur was van de .,Wiskundige 
Opgaven." 

Onder de jongere lezers en medewerkers van dit 
tijdschrift zijn er al weer, die de Vries niet meer gekend 
hebben. De ouderen zullen zich even moeten bezinnen, 
om zich van dat feit rekenschap te geven. Want in zijn 
tijd kende ieder Nederlandsch wiskundige jAN DE VRIES. 
Bijna nooit verzuimde hij een vergadering van het 
wiskundig genootschap. Herhaaldelijk ook heeft hij 
daar en voor het Nederlandsch Natuur- en Genees
kundig Congres voordrachten gehouden die steeds uit
niuntten door helderheid. Ook buiten den kring van 
het genootschap was hij bekend en bemind, o.a. door 
zijn veeljarig lidmaatschap van de commissie voor de 
middelbaar acten en door zijn optreden als gecommit
teerde bij de eindexamens der gymnasia, en ik herinner 
mij nog levendig, hoe prettig de leerlingen het vonden 
- als het al gebeurd was - door hem ondervraagd te 
worden. Ook voor den leeraar was er dan altijd wat 
te leeren. 

DE VRIES was zelf van 1880-1894leeraar geweest bij 
het middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs, van 
1894--1897 aan de polytechnische school te Delft, van 
1897 tot zijn aftreden in 1928 hoogleeraar te Utrecht, 
sinds 1894 was hij lid der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen. 

Hoewel DE VRIES met hart en ziel meetkundige was, 
kwam in de lange periode, dat hij de redactie der 
,.Wiskundige Opgaven" behartigde, zijn veelzijdigheid 
tot haar recht en de opbloei, die in dien tijd ook de 
beoefening der analyse in Nederland beleefde, vindt 
men in het door hem geleide tijdschrift weerspiegeld. 

H. BREMEKAMP. 
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Vra&gstuk GXXVI. 

Gevraagd wordt een liniaalconstructie van de kege1snede, 
welke gaat door 

1°. drie, niet op ee~elfde rechte gelegen, punten A1, A..·· 
A8 en 

20. de, niet op een der rechten A1~, A2Aa, AaA1 gelegen, 
dekpunten eener projectiviteit A in een puntenreeks, waarvan 
de drager l geen der punten A1 , A,., A3 bevat. 

(]. Banning.) 

0 p g e 1 o s t door J. BANNING, Dr. E. M. BRUINS, 
Dr. J. DEKNATEL, Dr. G. VAN HASSELT, A. KATER, 
N. H. KUIPER, Dr. S. C. VAN VEEN en D. DE VRIES. 

Oplossing van Dr. J. DEKNATEL. 

Het is voldoende als we de raaklijn b.v. in A2 aan de 
kegelsnede construeren. Verbind A1 met drie punten van l, 
As met de drie eraan toegevoegde pun ten. De overeenkomstige 
stralen snijden elkaar .in P, Q en R. 

De kegelsnede k door Al> A3 , P, Q en R gaat ook door de 
dekpunten D1 en D2 van A. 

De bundel kegelsneden door D1, D2, A1 en A3 heeft als · · 
poolrechten t.o.v. A2 een waaier. Het centrum C van deze 
waaier is te construeren op lineaire wijze. Bepaal daartoe 
b.v. de poolrechten van A2 t.o.v. k en t.o.v. het ontaarde 

· exemplaar, bestaande uit de rechten len A1Aa (de benodigde 
constructies zijn die van PASCAL en het bepalen van een 
vierde harmonisch gelegen punt bij drie gegeven punten); 

Het centrum C ligt ook op de poolrechte van het exemplaar 
van de bundel door A2, m.a.w. ligt op de raaklijn in A2 aan 
dit exemplaar. Hiermee is dus de gevraagde raaklijn ge
construeerd. 

Oplossing van D. DE VRIES. 

We geven A door drie paren correspondeerende punten. 
De rechten A1A2 en A1A3 snijden l respectievelijk in B3 en 
B.2• De toegevoegde ptinten Ba' en B2' kunnen met. de liniaal 

20 
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worden geconstrueerd. (Zie bijv. PRitFER, Projektive Geo
metrie, Kap. III, § 2). 

Het snijpunt van A2B3' en A3B2' noemen we D. D =I= A1, 

daar anders A1A2 en A1Aa door de dekpunten van A zouden 
gaan. 

Wanneer we nu aan een rechte door A1, die lin een punt B 
snijdt, de rechte door D en B' toevoegen, dan ontstaan. er 
twee projectieve stralenwaaiers met toppen A1 en D. 

Deze brengen de gevraagde kegelsnede voort. 

Opmerking. Als B2' bijvoorbeeld op A2A3 valt, dan valt 
D in A2 en is dus A2A3 raaklijn aan de kegelsnede in A2• 

De onderstellingen, dat A1A2, AaA3, A1A3 niet door de 
dekpunten gaan, zijn voor deze constructie niet noodzakelijk, 
daar er altijd een der drie rechten is, die niet door een dekpunt 
gaat, welke we dan A1A2 noemen en dan is de constructie 
verder gewoon uitvoerbaar. 

Vraagstuk CXXVII. 

Eene gesloten reeele continue vlakke kromme is een 
cirkel, als zij invariant is voor twee inversies met negatieve 
macht en in een harer snijpunten met de verbindingslijn der 
centra van die inversies eene raaklijn heeft. 

(Dr. ]. A. Barrau.) 

Opgelost door Dr. J. A. BARRAU, Dr. J. DEKNATEL, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. A. HEYTING, Dr. S. C. VAN VEEN, 
en J. WICHERS. 

Oplossing van J. WICHERS. 

Wij beschouwen twee cirkels M1 en M2 en vragen naar de 
cirkels, die invariant zijn voor inversie met negatieve macht 
ten opzichte van deze cirkels; m.a.w.: bepaal het stelsel 
cirkels, die de omtrekken van cirkel M1 en cirkel M2 hal
veeren. Dit stelsel is een bundel, waarvan de basispunten op 
M 1M 2 liggen. 

Bewijs: Zij N een cirkel, die aan de vraag voldoet, en waar-
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van het middelpunt op M1M2 ligt. Deze cirkel snijde M1M2 

in P en Q. Elke cirkel door P en Q halveert nu de beide 
cirkelomtrekken M1 en M2, want M1 is het machtpunt van 
cirkel Mv cirkel N en een willekeurig ander exemplaar uit 
den door Pen Q bepaalden bundel; hetzelfde geldt voor M2• 

Omgekeerd: als een cirkel de cirkels M1 en M2 halveert, dan 
gaat hij door P en door Q, wat men op soortgelijke wijze 
aantoont. 

Het is duidelijk, dat bij beide inversies P en Q in elkaar 
overgaan. 

Om de gedachten te bepalen, nemen wij Pop het verlengde 
van M2M1, en Q op het verlengde van M1M2• 

Wanneer men nu een punt A1 inverteert ten opzichte van 
cirkel M1, het inverse punt A2 ten opzichte van cirkel M2, 

het nieuwe punt A3 ten opzichte van cirkel M1, enz. dan volgt 
uit de betrekkingen A1M1 • A2M1 = r1

2, A2M2 • A3M2 = r22, 

enz., dat de punten A1, A2, enz. op een cirkel 0 liggen, die 
blijkbaar samenvalt met dien cirkel uit bovengenoemden 
bundel, die door A1 gaat. De cirkelomtrek 0 wordt door PQ 
in twee bogen verdeeld, op de eene boog liggen de punten 
A1, A3, A5 •• • , op de andere de punten A2, A4, A6 •••• Deze 
punten zijn alle verschillend (mits A1 niet op M1M2 wordt 
genomen); de veelhoek A1A2 ••• Ak zal dus nooit sluiten, en 
op elk der bogen PQ liggen dus oneindig veel punten A, 
op beide bogen ligt dus minstens een verdichtingspunt. Uit 
de figuur ziet men onmiddellijk, dat L A1M1Q1 > L A3M1Q > 
> L A5M1Q ... is; deze hoeken vormen dus een monotoon 
dalende rij, waaruit volgt, dat de puntenreeks A1A3A6 ••• 

slechts een verdichtingspunt heeft; hetzelfde geldt voor de 
rij A2A4A6 •••• 

Zij nu rx het verdichtingspunt der punten met oneven 
indices. Men kan dan N zoo groot kiezen, dat voor elke n 2 N 

arc (A2n_1A2n+l) < 2e 

is, waarin e een willekeurig klein, positief getal is. Dan is 

L Aan-1AanA2n+1 < e, 

zoodat M1M2 vanuit A2n wordt gezien onder een hoek, die 
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kleiner dan s is. A2n ligt dus op een cirkel door M1 .en M2, 

met een straal, die grooter is dan M1~2 
, waarin de teller 

2sma 
constant en de noemer willekeurig klein is. Daar A2~~, ook 
op-cirkel 0 ligt, kan men dus N zoo groot kiezen, dat voorelke 
11 N het punt A2n dichter bij P of Q ligt, dan elk willekeurig 
klein bedrag; uit de wijze waarop ge1nverteerd is, volgt, dat 
het punt Q zal zijn. Er ligt dus op cirkel 0 een serie punten 
A2n+l• die Q tot verdichtingspunt hebben; verbindt men 
Q met Aan+I• dan zal deze koorde bij steeds toenemende n 
naderen tot de raaklijn. 

Zij ten slotte A1 een punt van een gesloten, reeele, continue 
vlakke kromme C, die voor beide inversies invariant is. Door 
herhaalde inversie ontstaat een serie punten A1AaA5 ••• A2n-l 
op de kromme C, die ook op een cirkel 0 liggen; de lijn 
QAan-t gaat voor onbeperkt groeiende n over in' de raak:lijn Q 
aan den cirkel, maar ook aan de kromme C. Kiest men voor 
A1 een ander punt van C {mits steeds aan dezelfde kant 
van M1M2), dan ontstaat weer een serie A's met Q als op
hoopingspunt; ook deze punten liggen op een cirkel, die in Q 
dezelfde raaklijn heeft als C. Heeft C nu in Q slechts een 
raaklijn, dan zal deze nieuwe cirkel identiek zijn met den 
vorigen cirkel, m.a.w.: elk punt van C, dat aan dezelfde 
kant van M1M11 ligt als A1, ligt ook op den cirkel 0, en men 
ziet gemakkelijk in, dat voor punten aan de andere zijde van 
M1M2 hetzelfde geldt. De krommen 0 en C zijn dus identiek. 

Oplossing wn Dr. A. HEYTING. 

Laat 0 1 en 0 2 de centra der inversies I1 en I2 zijn: op 0 10 2 

induceren zij twee elliptische involuties, die een reeel paar 
PQ gemeen hebben. 0 1 en 0 2 liggen op het eindige segment 
PQ. Pen Q zijn de snijpunten van de kromme k met 0 10 11• 

Zij Ao een punt van k buiten 0 10 2, y de cirkel AoPQ. y is 
invariant tegenover I1 en 12. Stelt men I1A2~~, = A11:n+I• 

I~zn+l = Alln+l (n = 0, 1, ... ), dan liggen alle punten Ai 
zoowel op k als op y. I1I 2 induceert op y een projectieve 
betrekking met P en Q als dubbelpunten; kiest men P alS 

• t.. ,: ~ 
. t .. 
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nolpunt en Q als oneindigheidspunt van een projectief 
coBrdinatenstelsel op y, dan beeft deze betrel.dcmg de verge. 
lijking x' = kx; k > 0, omdat zowel 11 als 12 de beide bogen 
PQ verwisselt. Hieruit volgt, dat A2n met toenemende n 
tot P of tot Q convergeert, al naar k < 1 of k > l, Conver~ 
geert Ara~t tot P, dan convergeert A~~n+t tot Q, en omgekeerd. 
Wij nemen het eerste aan. Bezit nu k een raaklijn in P, dan 
moet deze de limietstand zijn van de koorde PA2" en dus 
met de raaklijn aan y samenvallen. 

Stel nu, dat k een punt B bevatte, dat niet tot y behoorde. 
Dan zou de raaklijn aan k in P eveneens met die aan de cirkel 
PQB moeten samenvallen, wat niet kan. k is dus een deel 
van y en daar k gesloten is, valt k met y samen. 

Vmagstuk CXXVIII. 

De meetkundige plaats der snijpunten van de cirkels 
van een bundel met de · rechten door hunne middelpun
ten en een vast punt A, is eene circulaire cubische kromme, 
wclker reeele asymptoot evenwijdig is aan de centraal van 
den cirkelbundel, op een afstand daarvan gelijk aan dien van 
A, docb aan de andere zijde. 

Zijn er twee reeele basispunten, dan is de kromme twee. 
deelig, zijn de basispunten imaginair, dan is de kromme een
deelig. 

Zijn de reeele basispunten B1 en B2 en is AB1 evenwijdig 
aan de centraal, dan is B2 een buigpunt, met AB1 als 4ar
monische poollijn; is bovendien AB1 = B1B1, dan is de krom .. 
me harmonisch. (Dr. ]. A. Barrau.) 

Opgelost door Dr. J. A. BARRAU, Dr. W. BouWMAN~ 
Dr. E. M. BRVINS, Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE joNG, 

A. KATER, N.H. KUIPER, P, C. SIKKEMA, Dr. L. SWEERTS, 

R. TIMMA.N, W. VERDENIUS en j. WICHERS. 

Oplossing van Dr. W. BouWMAN. 

De in opgave 128 bedoelde meetkundige plaats is een 
, bijzonder geval van de volgende. 
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Gegeven zijn de punten P1P2Q1Q2 en 0; l zij de verbin
dingslijn P1P2, m de lijn Q1Q2. De kegelsneden van den bundel 
door P1P2Q1Q2, dien wij bundel I noemen, worden gesneden 
door de rechten, die hun polen t.o.v. lijn l verbinden met 
het punt 0. De meetkundige plaats van deze snijpunten 
bestaat uit het lijnenpaar l + m en een cubische kromme. 

De niet op lijn l gelegen diagonaalpunten van den volledigen · 
vierhoek P1P2Q1Q2 noemen wij Pa en P4, hun verbindingslijn q. 
De meetkundige plaats der bovengenoemde polen bestaat 
uit de lijnen len q. De rechte l vervangt de onbepaald geworden 
pool van de kegelsnede l + m. Elke rechte van 0 naar een 
punt van l getrokken correspondeert daarom met de kegel
snede l + m; haar snijpunten met l + m liggen op de te onder
zoeken meetkundige plaats, waarvan de lijnen len m dus deel 
uitmaken. Met dit deel der meetkundige plaats bemoeien wij 
ons verder niet. 

Trekken wij door 0 een willekeurige rechte p, die q in S 
snijdt; S is de pool van een kegelsnede, die in P1 aan SP1 

raakt; de snijpunten van deze met p zijn pun ten van onze 
meetkundige plaats. Doorloopt S lijn q, dan leggen de per
spectieve stralenbundels OS en P1S een projectief verband 
vast tusschen de lijnen pen de kegelsneden. Hun snijpunten 
vormen een cubische kromrne ca, die door 0 gaat. 

De straal OP1 raakt in P1 aan de bijbehoorende kegelsnede 
met S1 als pool en dus ook aan ca. Evenzoo raakt OP2 in 
P2 aan CS. 

Van de ontaarde kegelsnede, die uit P1Q1 en P2Q2 bestaat, 
is Pa de pool; OP3 heeft hier twee snijpunten met de kegel
snede en raakt er dus aan CS; evenzoo is OP4 raaklijn in P4• 

De punten Pv P2, P3, P4 zijn dus vier cotangentieele 
punten met 0 als tangentieelpunt. 

Op ca liggen de punten Q1 en Q2 als basispunten van 
bundel I; verder het snijpunt Qa van q met l. Bij Q3 als pool 
behoort l + m als kegelsnede; de snijpunten van len m met 
OQ3 zijn dus punten van ca. 

Elke C3 zonder dubbelpunt kan op bovenstaande manier 
worden voortgebracht. Men kiest een willekeurig punt 0 
op de kromme, dat echter geen buigpunt mag zijn, en bepaalt 
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de vier punten P1, P3, P3, P4• De verbindingslijn van elke twee 
dezer vier punten kan als rechte l gekozen worden. De bij
behoorende lijn m verbindt de twee niet op lliggende diago
naalpunten van den volledigen vierhoek P1P2P3P4• 

De kromme, die de meetkundige plaats is van de raak
punten der stralen door 0 met kegelsneden van den bundel 
door de vier punten P1, P2, P3, P4, dien wij bundel II noemen, 
is identiek met de beschouwde C3• Zij is eveneens van den 
derden graad, raakt in de punten Pv P2, P3, P4 aanderechten 
OP1 , OP2 , OP3 , OP4 en gaat door de punten 0, Q1 , Q2 en Qa. 

De raaklijn r in 0 aan de kegelsnede van bundel II, die 
door 0 gaat, getrokken, raakt daar ook aan CS. Het derde 
punt op r, dat wij R noemen, dus het tweede raakpunt met 
een kegelsnede van bundel II is het gemeenschappelijke 
punt van de poollijnen van 0 t.o.v. de kegelsneden van 
bundel II. Op elk van deze poollijnen vinden wij nog twee 
punten van C3, de snijpunten met de correspondeerende 
kegelsneden. Deze paren vallen samen voor de drie ontaarde 
kegelsneden; RO, RQ1, RQ2 , RQ3 zijn dus de vier raaklijnen 
uit R aan cs. 

Zijn twee van de vier punten R11 R2, Rs, ~ of van de groep 
0, Ql, Q2, Qa bestaanbaar, dan bestaat ca uit een stuk, anders 
uit twee stukken. Bij twee samenvallende basispunten bij 
een der kegelsnedenbundels krljgen wij een C3 met dubbelpunt. 

Doorloopt het punt 0 de rechte p, terwijl de basispunten 
van den bundel I en dus ook die van den bundel II onver
anderd blijven, dan ontstaat een bundel van cubische krom
men. De basispunten zijn de vier punten P1, P3, P3 , P4 , de drie 
pun ten Q1, Q2, Q3 en twee vaste pun ten op p, die zoowel aan
rakingspunten van kegelsneden van bundel II met p zijn, a1s 
snijpunten met de kegelsnede van bundel I, waarvan S 
pool is. 

Doorloopt nu 0 een rechte o door Q3• Een basispunt op o 
is het punt T op m, daar de kegelsnede van bundel II door 
T iri T aan o raakt. Het tweede vaste punt op o is het punt 
Qa, opgeleverd door de ontaarde kegelsnede l + q van 
bundel II. Punt Q3 is in dezen bundel dus twee keer basis
punt: de cubische krommen hebben dus een gemeenschappe-
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lijke raaklijn t in Q3 • Deze raaklijn, die hoven RQ3 is genoemd, 
scheidt met ode lijnen len q, die samen een kegelsnede van 
bundel II vonnen, hannonisch, omdat 0 en R raakpunten 
van r met kegelsneden van bundel II zijn. 

Ligt 0 in T op m, dan valt ook R met Q3 samen, omdat 
r met .o samenvalt. De cubische kromme heeft dan een buig
punt in Q3 • De drie bij Q3 behoorende cotangentieele punten · 
TQ1 en Q2 liggen op de rechte m. 

Doorloopt 0 de rechte m, dan zijn Q1 en Q2 beide twee 
keer basispunt. De cubische krommen raken Q1P4 en Q11P4 • 

Ten opzichte van bundel II spelen de drie diagonaalpunten 
en de drie diagonalen dezelfde roL Beweegt het punt o·zich 
op een kegelsnede van bundel II, dan blijft de dubbelver
houding O(P1P2P3P4) onveranderd. Door de keuze van deze 
kegelsnede kan men aan de dubbelverhouding een willekeurige 
waarde geven. · 

Het in No. 128 bedoelde bijzondere geval krijgt men door 
voor P 1 en P 2 de isotrope pun ten te kiezen. De lijn q wordt 
de centraal, m de machtlijn van den cirkelbundel. Het punt 0 
wordt A genoemd, Q1 en Q2 worden B1 en B2 , Qa is het 
oneindig verre punt van de centraal. De punten P3 en P, 
zijn de snijpunten van de lijnen uit B1 en B2 naar de isotrope 
punten, en dus imaginair als B1 en B2 reeel zijn, en omgekeerd. 
In het eerste geval heeft bundel II vier imaginaire basis
punten, in het laatste twee. 

Het oneindig ver gelegen punt is buigpunt, als A op de. 
machtlijn ligt, de buigraaklijn ligt evenver van de centraal 
als A. B11 is buigpunt als AB1 parallel is met de centraal. 

Vallen de twee basispunten samen en ligt A op de macht
lijn, dan krijgen wij de rechte strophoide. V oor deze zijn de 
isotrope punten cotangentieele punten met A als tangentieel 
punt. 

Voor het antwoord op de laatste vraag van opgave 128 
keeren wij eerst naar het algemeene geval terug .. Als OP1 

en OP2 de lijnen OP8 en .OP4 harmonisch moeten scheiden, 
raakt de kegelsnede, die de meetkundige plaats is voor de 
punten 0 in P1 aan P1U, als U het snijpunt is van q en m, 
omdat U en Q3 de punten P3 en P4 hannonisch scheiden. 



OPGAVRN. NO. 128. 316 

Als OP1 en OP3 een paar moeten vorme~. raakt de meet
kundige plaats in P3 aan de verbindingslijn van P3 met het 
snijpunt van P1P, met Q1Q3 • Vormen OP1 en OP3 een paar, 
dan raakt de kegelsnede aan de lijn, die P3 verbindt met het 
snijpunt van P2P, en Q1Q3 ; 

De meetkundige plaats voor 0 bestaat dus uit drie kegel
sneden door P1• P2, P3, P,. 

Nemen wij nu het bijzondere geval. Wij kiezen de macht
lijn a1s x-as, de centraal als y-as. De coordinaten van B1 

zijn (-a, 0), van A(- a, + 2a). De cirkel door A heeft 
tot middellijn AB2• Deze middellijn raakt C3 in A, zooals 
boven is aangetoond. Het derde punt op deze raaklijn is 
het andere snijpunt van cirkel en middellijn, valt samen met 
punt B1 ; de raaklijn aan den cirkel in B2 raakt daar dus ook 
aan CS. De vier raaklijnen uit het punt B3 aan de C3 zijn dus 
BaA1, BsB1 , de pas genoemde raaklijn en de lijn evenwijdig 
aan de centraal, omdat het oneindig ver gelegen punt van 
deze het punt ~ is. Deze vier lijnen liggen harmonisch. :Oe 
drie raakpunten B1, A en Q3 liggen op een rechte. Dit bevestigt, 
dat B2 buigpunt is. 

Wij kunnen nu gemakkelijk de vergelijkingen vormen der 
drie kegelsneden. De basispunten zijn de. isotrope pun ten 
en de punten (0, + ia} en (0,- ia), waar de lijnen uit B1 
en B2 naar de isotrope punten elkaar snijden. Een kegelsnede 
door deze pun ten heeft tot vergelijking x2 y2 + ex + a2 =0. 
A1s c = 0 raakt deze in de isotrope punten de lijnen naar 
punt U, dat nu in den oorsprong ligt. 

De eerste kegelsnede is dus x2 + y2 + a2 = 0. 
De tweede kegelsnede gaat door a,+ 2a) en heeft tot 

vergelijking x2 + y2 + 6ax + a2 = 0. 
De derde kegelsnede gaat door ( + a, 2a) en heeft tot 

vergelijking x2 + y2- 6ax + a2 = 0. 

Oplossing van P. C. SIKKEMA. 

Laten de basispunten van de cirkelbundel in een recht
hoekig Cartesiaans coordinatenstelsel zijn: (0, a) en (0,- a). 
De cirkelbundel heeft dan tot vergelijking: 

x2+y2 -2tXX a2=0. (1) 

1 •• ~ 



316 WISKUNDIGE 

De rechte, die het punt A(x1 , y1) met het middelpunt 
(ex., 0) van een cirkel van de bundel verbindt, heeft tot ver
gelijking: 

--=--. (2) 
y-yl -yl 

Eliminatie van <X uit (1) en (2) levert a1s de gevraagde 
meetkundige plaats: 

x2y y3 y1x2 - YIY2 - 2x1xy ally ally1 = 0. (3) 

Daar de punt4:m (1, ± i, 0) voldoen aan de homogene ver
gelijking: 

xlly + y3 + y1x 2z YIY2Z- 2x1xyz a2yz2 + ally1z3 = 0, 

is deze meetkundige plaats een circulaire kubische kromme. 
Daar het punt (1, 0, 0) aan de homogene vergelijking 

voldoet, heeft de reele asymptoot tot vergelijking y + n = 0 
waarin n bepaald wordt door in (3) y - n in te vullen 
en de coefficient van x~ gelijk nul te stellen. Men vindt 
n = y1. De vergelijking van de reele asymptoot is: y + y1 = 0. 

Daar de kromme slechts een reele asymptoot heeft, 
(// x-as), ligt zij geheel tussen twee raaklijnen 1/ x-as. De 
snijpunten met een rechte y = A., in die strook, worden 
gevonden uit: 

xi A. X = __;;;;_ __ __;;;;_ _ ____:c___ _ _.:_,;___;;_;;;_:., y = /.. 

Uitwerken van de vorm onder het wortelteken levert 
- ).4 + ).2(x12 Ylfl. + a2) -allyl !I.· 

Beschouwdekrommez=-l4 + ).2(x12 y1
2 + a2)-ally1

2, 

lk · h · d "1 dz · we e symmetnsc ts t.o.v. e z-as, tei'WlJ d). = 0 1s voor 

).=Oen.A.= 

waarde van z is voor reele a, x1 en y1 aileen nul voor x1 = 0, 
y1 = ± a, voor aile andere waarden positief. 



OPGAVEN. No. 128. 317 

Is a1 > 0, dan zijn er 4 reele wortels A., welke naar opklim
mende grootte zijn A.1 , A,., As en A-4• Is x1 = 0, y = ±a, dan 
ontaardt de kubische kromme in de rechte y = ± a en de 
nulcirkel x2 + ya ± 2ay + a2 = 0, waarin of de bovenste, 
of de onderste tekens genomen moeten worden. De kromme 
is dan tweedelig. Treedt deze ontaarding niet op, dan heeft 
iedere lijn van het stelsel met A,. < A. < As geen enkel reeel 
punt, behalve het oneindig verre, met de kromme gemeen, 
terwijl iedere lijn met A-1 < l < A,., As A A.4 twee en slechts 
twee reele snijpunten met de kromme heeft, indien van het 
oneindig verre punt wordt afgezien en dit voor de asymptoot 
voor enkelvoudig geteld wordt. De snijpunten vallen voor 
A = resp. ~, A-2 , As, A-4 sam en. De kromme is tweedelig en 
ligt in twee stroken welke symmetrisch t.o.v. de X-as liggen, 
terwijl in een daarvan de reele asymptoot ligt. 

Is a2 < 0, dan heeft de kubische kromme met iedere lijn 
van het stelsel met A.1 < .A < ..l4 twee reele snijpunten, welke 
samenvallen voor A. = resp. A.1 , l 4• De kromme is eendelig. 

Is a = 0, dan heeft de kromme in 0 een dubbelpunt met 
verschillende raaklijnen; de kromme is eendelig. 

Is AB1 evenwijdig aan de centraal, a1 > 0 en de ordinaat 
van B1 a, dan is de vergelijking der kromme: 

x2y + ya + ax2- ay2- 2x1xy - a2y + a3 = 0 

of homogeen: 

f(x,y,z) = x2y+ys+ax2z- ay2z- 2x1xyz- a2yz2+a2z3 =.0. 

Zal het punt B2 een buigpunt zijn, dan is noodzakelijk, 
dat geldt: 

en: 

Worden de coordinaten van B2 ingevuld, dan is: 
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~2f ~~~/ ~~~/ ~~~, 
- = Sa3, -- =- 2xl, - =2axl, - = 0. 
~z11 ~x~y ~xoz oyaz 

Vult men deze grootheden in de voorwaarden in, dan 
blijkt, dat B2 een buigpunt is. 

V oor de poolkegelsnede van B2 vindt men nu 

x1xy 2ay11 - ax1x 2a3 = 0 
of wel: 

(y a)(x1x + 2ay + 2all) = 0. 

De harmonische poollijn van B11 is: y a 0 en de buig
puntsraaklijn x1x + 2ay + 2a11 = 0. Is AB1 = B1B11, dus 
x1 = 2a, dan zijn de vier raaklijnen van B2 aan de kromme: 
X + y + a = 0, x y a = 0, x 0 en y = a. De 
dubbelverhouding hiervan is -1, zodat de kromme har
monisch is. 

Vraagstuk CXXIX. 

Op een lijn liggen N punten A, in de volgorde 
A1A2 ••• AN. Een punt beweegt zich op de volgende van het 
toeval afhankelijke wijze langs de lijn. Bevindt het zich in 
A1 resp. in AN, dan verplaatst het zich naar A2, resp. naar 
AN_1• Bevindt het zich in A, {i ¥= 1, i ¥= N), dan verplaatst 
het zich Of naar Ac_1, Of naar A,+11 de kans op elk dezer 
verplaatsingen is f· 

Als het punt aanvankelijk in A1 is, hoe groot is dan de kans, 
dat het zich na n verplaatsingen in A, bevindt? 

(Dr. 0. Bottema.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, Dr. 0. BoTTEMA, 
Dr. A. HEYTING, Dr. L. DE jONG en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Wij denken ons allereerst de puntenrij naar links en naar 
rechts onbegrensd voortgezet en genummerd: 

· · ·-3,- 2, 1, 0, 1, 2 ... enz. 
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Van· 1 naar i = 1 + n- 2k karl men in n verplaatsingen 
komen, wannee:r men daarbij n - k keer naar rechts en 
k keer naar links gaat. Het aantal mogelijke wijzen, waarop 

dit geschieden kan, is (~) e~ de kans a~ om inn keer op i 

te komen is dus 

( n +: -i) · 2
1

• 

.. n+l-i bi 'aal waarbiJ men als het rangnummer · van den nolll1· -
2 

coefficient niet geheel is, a~ = 0 moet nemen. 
Wanneer nu echter 1 de linkergrens der rij wordt, ver

vallen aile verplaatsingen, waarbij l naar ~ wordt over
schreden, terwijl een verplaatsing van 1 naar 2 de dubbele 
waarschijnlijkheid krijgt. Voor de berekening van de kans 
b~ bij grens 1 kan men dus toch aile verplaatsingen, ook die 
naar 0, - 1 enz. mederekenen, mits men de getailen ~ < 1 
door 2 ~ vervangt. Dit brengt tevens mede, dat men ook 
de verplaatsingen met uitkomst 2 - i mederekent. Men 
krijgt zoodoende: bf = af + a:-i als i =F 1 en br =a~. · 

Daar af voldoet aan a~ = !a'f::l !af.;l volgt hieruit 
tevens dat bf ibf .. :l + !bi+l 

b: = bf-1 + !b:-1 
bf = to:-1 

aan welke voorwaarden b~ volgens het gegevene moet voldoen. 
Door inwering van de grens krijgt men dus als waar

schijnlijkheid if die van het bereiken van i en die van het 
bereiken van het spiegelbeeld in i ten opzichte van 1. 

Men vindt: 

b~ _ l {( n ) 
i- 2n l n + ~ ~i 

en b~ 

(n 2nl ;)J 
·~(n) 2n n 

2 

voor i > 1 
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Treedt nu ook een rechtergrens N op, dan volgt eveneens 
,spiegeling" ten opzichte van N. Nu kan echter de spiegeling 
zich herhalen. 

Men krijgt als spiegelpunten van i 1 en N: 

i±2k{N-1) en 2-i±2k{N-1) 

en voor i = I: 1 ± 2k (N - I) 

voor N: N ± 2k(N -1) 

en vindt dus als uitkomst voor de kans c~: 

cZ = ~ j6(n+l-i±:k(N-l)) + 6(n-l+i~2k(N-l))j 
als i 1 en N. 

Als het rangnummer van den binomiaal-coefficient ge-
broken, > n of < 0 is, rekent men den coefficient 0. 

Oplossing van Dr. 0. BoTTEMA. 

Laat !x1(n), resp. -fxN(n) de kans zijn, dat het punt zich 
na n verplaatsingen bevindt in A1 , resp. AN, en xi(n) de 
kans, dat het zich nan verplaatsingen bevindt in A, (i 1, 
i # N), dan is 

x1 (n) = x2(n -1) 

2x,(n) = x.,_1 (n -1) + Xt+l(n- 1) (i # 1, i # N) 

xN(n) = xN_1(n 1). 

Om dit stelsellineaire differentievergelijkingen op te lossen, 
stellen: wij 
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waardoor men krijgt 

.tel = C2 

2/.e~ = C.t_1 + ei+l (i 1, i =I= N) 

.teN eN-1· 
Dit stelsel lineaire vergelijkingen voor de constanten C.e 

heeft · alleen dan een niet-triviale oplossing, als 

- il I 
I - 2A. 
0 I 

0 0 .............. . 
1 0 .............. . 

- 2il I ......... ·.••... = O. 

................ I - 2il I 

................ 0 I -l 

Ontwikkelt men DN(A.) naar de termen der eerste kolom, 
dan vindt men voor N ~ 2: 

DN(A.) =- lEN-l(A.)- EN-2(-t), 

waarbij EN(A.) de volgende determinant van de Nde orde 
voorstelt: 

-2-t I 
I -2A. 
0 1 

0 0 .............. . 
I 0 .............. . 

- 2it I ...........•.. ; 

................... 1 - 2it 1 
0 0 0 0 ... 0 I -.A 

Stelt men - ..t = cos ffJ en ontwikkelt men naar de eerste 
kolom dan krijgt men 

EN(A.) = 2 cos ffJ. EN-l(it)- EN-2(1.), 

waarvan de algemene oplossing luidt 

EN(A.) = P cos NffJ + Q sin NffJ. 

Daar echter E1 (A.) =cos ffJ, E2(A.) = 2il2 - I =cos 2qJ, 
heeft men P = 1, Q = 0, dus 

EN(il} cos Nf{J, 

',_\ 
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zodat 
DN(A) cos p cos (N 1)p- cos (N- 2)p 

-:- -sinp. sin (N -1)p. 

De vergelijking D (A) = 0 heeft dus N verschillende wortels, 
n.l. 

:n;s 
As -cos (/18 = -cos N=r (s = 0, l, 2, .. , N- 1). 

Beschouwen wij de oplossing der differentievergelijkingen, 
welke behoort bij de wortel As, stellen wij de bijbehorende 
waarden van c, voor door c,ll en nemen wij clll 1, dan 
krijgen wij 

-cos IPs = Csa 

2 cos Pa. Cia = cl-1, 8 CH1, 8 

cos Pa . CNa = CN-1, B' 

waaruit volgt 
Cia= {- 1)i-l COS {i l)pa 

zodat in het bijzonder CNs = (-1)N+s-l. 
De oplossing, die behoort bij de wortel A8 luidt dus 

· :n:s(i 1) :n;s 
x"(n) = (-1)1Hi-1 cos N _

1 
cos"' N _ 

1 

en de algemene oplossing luidt 

s-o 

:n;s (i- 1) :n;s 
1)"'+'-1 k cos cos"' --

8 N-1 N-1' 

waarin k8 (s = 0, I, ..• N -1) willekeurige constanten zijn, 
die uit de beginvoorwaarden kunnen worden bepaald. Deze 
zijn in ons geval x1(0) = 2, x"(O) = 0 (i = 2, 3, ... N). 
Voor k8 hebben wij dus de volgende vergelijkingen 

N+l 

Lks=2 

NL-lk :n;s(i- 1) 
8 cos N =0 -1 s-o 

(i = 2, 3, ... N). 

Aan de laatste N - I homogene vergelijkingen wordt vol-
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daan door k0 kN_1 = !. k8 =I (s ¥= 0, s ¥= N -1). Immers 
als i even is ( i = 2m), is de coefficient van k0, gelijk l, die van 

k l 
.. k .. 1 NL-2 ns(2m-l) I . 

N-1 ge lJ - 1, teiWlJ cos = 0. s t on-
N-I 

!1=1 

even (i = 2m+ I), dan zijn de coefficienten van k0, en k:_1 
N-2 

b 'd li'k ·· ""' 2
:n:sm I b d e1 e ge J I, teiWlJl L.. cos N-l = -I. n ver an 

• 8=1 

met de eerste vergelijking hebben wij dus 

I 
ko = kN-1 = (N -1) 

2 
k8 = (s O,s¥-N-1). 

-I 

De gevraagde kansen worden dus bepaald door 

(-I)'<+i-1[ NL-
2 

ns(i-1) ns ] 
xi(n) = I+ (-I)n+i-1+ 2 cos cos'"'-- . 

N-1 N-1 N-1 
8=1 

Opmerking van den redacteur. Het eischt eenig 
rekenwerk en ook eenig overleg, om in te zien, dat deze 
uitkomst en die van de vorige oplossing overeenkomen. 

Vr~stuk CXXX. 

De biquadratische ruimtekromme van de tweede soort 
heeft de eigenschap, dat. elk van haar raaklijnen door twee 
andere raaklijnen wordt gesneden. Is l1 een raaklijn, l2 

een raaklijn welke l1 snijdt, l3 de van l1 verschillende raak
lijn welke l2 snijdt, enz., dan is "t.r, 12, l3 ••• een scheve gebroken 
lijn, omgeschreven om de kromme. Als gegeven is, dat men 
uitgaande van een bepaalde raaklijn een gesloten n-zijde 
verkrijgt, dan zal men uitgaande van een willekeurige raak
lijn, eveneens een gesloten n-zijde verkrijgen. Bewijs dat. 

(Dr. 0. Bottema.) 

Opgelost door Dr. 0. BOTTEMA, Dr. G. VAN HAsSELT, 
Dr.· A. HEYTING en N. H. KUIPER. 

21 
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Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Tusschen de rechten l1 en l,.+1 van de opgave bestaat een 
2 - 2 - verwantschap. Is l1 de raaklijn aan de kromme in 
een buigpunt, dan vallen l2 , Is enz. met l1 samen. 

De genoemde verwantschap heeft dus steeds vier dubbel
elementen, want de biquadratische rationale ruimtekromme 
heeft vier buigpunten. Heeft nu de kromme een gesloten 
omgeschreven n-zijde, dan is er een vijfde dubbelelement en, 
volgens de stelling van CaASLES, zijn er dan oneindig veel 
dubbelelementen, zoodat elke raaklijn een gesloten n-zijde 
oplevert. (Vgl. VANDER WAERDEN, Algebraische Geometric, 
bldz. 139. 

Oplossing van N. H. KUIPER. 

De biquadratische ruimtekromme van de tweede soort is 
rationaal. Er is een eeneenduidig verband tussen haar punten 
(of de raaklijnen in die punten) en aile waarden van een 
parameter A. 

Bij 11 (zie opgaaf) horen twee raaklijnen l 2• Bij elk daarvan 
een van l1 verschillende raaklijn Is enz. Bij elke raaklijn 11 

horen op deze wijze twee raaklijnen ln+t· Voor de parameter 
A betekent dit, dat aan elke waarde van A (A1) twee andere 
waarden (An+t) zijn toegevoegd. Dit is een algebraisch ver
band en bovendien komen A1 en An+1 er symmetrisch in voor, 
want vinden we A.n+1 bij A.1' dan moeten we .. v bij An+l vinden. 

Het verband is dan van de vorm: 

aA.P·!+l + bA.lA.n+l(A.l + An+l) + c(A.~ + -"!+1) + 
+ dA.lA.n+l e(At + An+l) f = 0 

A.~(aA.!+l + bA.n+l c) + A.1 (bA.!+l dln+l +e) + 
+ (cA.!+l + eln+l + /} 0 

Valt nu de ln+l voor een raaklijn l1 'met ~ samen (omge
schreven n-hoek) dan geldt dit ook voor l 2 , Is .. . ln. Er zijn 
dan n verschillende waarden van A, waarvoor 
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l=- b},'l. + d}, + e en (b},2 + d}, + e) 2 
_ c}..2+e}..+f = O. 

2(a},2 + bl+ c) 2(als+bA.+c) aA.a+ b}..+c 

2a.1a + 3bA.a + (2c + d)}, + e = 0. 

Is n > 3 dan moet dit identiek gelden: 

a = 0, b = 0, e = 0, d = - 2c. 

De tweede vergelijking wordt dan: 

f 0, 
c 

/=0. 
Het verband tussen ..1.1 en An+l .wordt dan 

c(A.12 + A.!+l} - 2c}..1An+1) 0, 

(~- An+1)2 0. 

Dit betekent, dat we uitgaande van elke raaklijn een om
geschreven n-hoek krijgen. 

n = 3. Het vlak van, een eventuele omgeschreven drie
hoek heeft 6 punten met de 4° graadskromme gemeen, dat 
kan alleen, wanneer de kromme vlak is. 

Vraaltstuk CXXXI. 

In · een cirkel met middelpunt M en straal r wordt 
een koorde A1Aa getrokken, die een boog van 2oc radialen 
onderspant. De figuur wordt gewenteld om een in het vlak 
van de cirkel gelegen as, die evenwijdig is met A1A2 en tot 
M de afstand R heeft (R r). Bepaal oc zodanig, dat de 
door A1 en A3 beschreven cirkels het oppervlak van de door 
de cirkel beschreven torus halveren. 

(Dr. 0. Bottema.) 

Opgelost door Dr. 0. BoTTEMA, Dr. E. M. BRUINS, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. SwEERTS, Dr. E. TROST, 
Dr. 5. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 
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Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Volgens de stelling van GULDIN is de oppervlakte van 
de torus: 

2~R. 2~r = 4.n2Rr. (I) 

Noem het zwaartepunt van de cirkelboog A1A2( = 2tX < ~) = Z, 

sin tX 
ZM = r --. Dus de oppervlakte van de door de boog 

IX 
A1A2 beschreven figuur is: 

( 
sintX) r. 

2rtX. 2~ R + r 7 , = 4~Rr (tX + R sm tX) 

Vo!gens (I) en {2) moet dus: 

4~Rr ( tX + ; sin tX) = 2~11Rr. 

of: 

of: 

r . ~ 
tX + -smtX = -, 

R 2 

(~-IX}- r sin (~-IX) 
R 

Noemen wij n- tX = p 

r 
R = e I) 

dan hebben wij in: 

p esinp 
2 

-. 
2 

(2) 

(3) 

een speciaal geval van de vergelijking van KEPLER voor ons. 
p kan op 2 essentieel verschillende wijzen in een reeks 

worden ontwikkeld. 
Beide zijn in de astronomie geregeld in gebruik. 
I). Ontwikkeling in een FouRIER-reeks. 
Beschouw algemeen (i. p. v. (3)) p- e sin p = u. 
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00 

sin {J :I: Ak sin ku. 
k=l 

2f" Ak = -; sin {J sin kudu 

0 

2 rsin fJ =-- -dcosku 
n k 

0 

=-- - d{cos k({J- e sm {J)} 2fsin{J . 
n k 

0 

2J~cos{J . . 
= + - 1 --cos k({J- e sm {J)d{J. 

n k 
0 

327 

= : { ~ fcos{(k + l){J -ke sin {J}d{J + ~ J~os{(k l){J- ke sin {J}d{J 
0 0 

1 2 
= k{Jk+l(ke) + Jk-l(ke)} = keJk(ke). 

Dus: sin{J = 

en: {J = u + e sin {J 

2 ~ Jk(ke) • k 
~--sm u. 

e k=t k 

u 2 iJkkke) sin ku. 
k=l 

Wij vinden dus als oplossing in BESSEL-functies van 
vergelijking (3) 

. 2R oo In(~) . n 2R «> (-l)kJ2k+1({2k:l)r) 

sm IX= r L k sm k2 = r kL 2k 1 ' (4) 
k=l =0 

(- I)k J ((2k + l)r) 
n oo 2k+l R 

2~ ~ 
ex. = 2 - f::o 2k + l. . · 

De ontwikkelingen (4) en (4') convergeren voor atle reele 
r 

waarden van R. 
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2}. Men kan met behulp van de omkerings-formule van 
LAGRANGE een ontwikkeling van p (of sin {J) volgens een 
machtreeks van e vinden. 

Men vindt dan: 

/J=U 

co em { m = u + ""' mm-1 sin mu- -(m- 2)m-l sin (m - 2}u L m12m-l 1 
m=l 

m(m-1) } + (m- 4)m-l sin(m- 4)u + . . . . 
1.2 

Dus in ons geval is: 

( 
r )2m+l 

· co - (-1}m 
:n: L R { m m(m-1) · ex= _ _ mm-1+ -(m _ 2)m-l+ (m-4)m-l+ ... 
2 1) I 22m 1 1 . 2 · 

m=O 

( 
r )2m+2 

oo - (-1)m . L R { m m(m-I) } Slnot = mm-l+ -(m-2)m-1+ (m-4)m-l+ .... 
1) I 22m I· I 2 m=O · • 

De reeksen (5) en (5') convergeren niet voor alle reele waar

den van !... Hieraan zijn de klassieke onderzoekingen van R . 
LAPLACE en CAUCHY gewijd, die gevonden hebben, dat de 
reeksen (5) en (5') slechts convergeren voor 

r 
- < 0,6627434 
R 

(dit is de enigepositieve oplossingvan ez(z-1)-e-z(z+I )=0). 
Voor nadere bijzonderheden zie b.v.: TISSERAND, Mecani

que celeste, T. I Ch. XVI. 

Vraa~stuk CXXXII. 

Men vraagt de oplossing van de vergelijking: 
()2z 1 ()z I oz 
--=--+--, oxoy a ox b oy 
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b.. ": "z ( b waar lJ voor x + y = c, z = 0 en - = - = 1. a, en c 
'Ox oy 

zijn constanten.) 
(Dr. H. Bremekamp.) 

• 
Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, D. J. BouMAN, 

Dr. E. M. BRUINS, Dr. H. BREMEKAMP, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE ]oNG, A. KATER, Dr. S. C. VAN VEEN en 
W. VERDENIUS. 

Oplossing van W. VERDENIUS. 

We volgen de methode van PICARD, waarbij we werkeri 
met achtereenvolgende benaderingen. (Vgl. BREMEKAMP, 
Partieele differentiaalvergelijkingen, p. 48}. 

We lossen eer~t de vergelijking 

()2Zo 
--=0 
()xoy 

op, bij de gegevell: randvoorwaarden. We vinden gemakkelijk 

z0 x + y-c. 
Deze waarde substitueeren we in het rechter lid der gegeven 

vergelijking en lossen nu op 

02z1 1 1 
oxey =-;+b. 

Zoo gaan we door, zoodat dus algemeen 

Stellen we z"' = Zn-l + vfi,, dan voldoet vn dus aan 

o2vn 1 ()vn-1 1 ()zn-1 --=--- +---, 
ox'Oy a ox b oy 

b
.. ovn 

waar lJ voor x + y = c, vn = 0 en -
ox 

<>vn 
-=0. 
oy 

(1) 

Integreeren we beide leden van (1) over de driehoek, 

.. 

••• 
• t 
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begrensd door de rechte x + y = c en de rechten door (x, y) 
evenwijdig aan de assen, dan krijgen we de betrekking 

If ( 1 ovn-1 1 ovn-1) d d 
V = - --+ -- X y, 

n a ox oy 

wegens de eenvoudige randvoorwaarden. 
Door de integratie rechts enkele keeren uit te voeren zien 

we de betrekking 

waarin 

dn 
V _ un+l 
n-( . )t , n+ 1. 

1 1 
d = - +- en u = x + y + c. 

a b 
Men bewijst dit resultaat gemakkelijk met volledige 

inductie. 
We vermoeden op grond van deze berekeningen, dat de 

gevraagde oplossing is 

co dh 
z u + ""' u1Hl 

~ (h +I)! ' 
h-1 

1 
of z = d(ed" -1), 

ab ( (.!. +.! )<x+y-c) ) 
Z= eab -1, 

a b 
of 

welke functie bij substitutie aan alle eischen blijkt te voldoen. 

Oplossing der overige inzenders. 

Wij trachten een functie van x + y c = E te vinden, 
die aan aile voorwaarden voldoet. De vergelijking wordt dan 

d2z a+ b dz ---
d~2 ab dg 

en de voorwaarden: 

voor ~= 0: Z= 0, 
dz 
-=1. 
dg 
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Wij vinden dus 

ab a+b~ 
Z= --(eab -1). 

a+b 

De gevraagde functie is dus 

ab { a~b Cm+:u-c 1} z=-- e - . 
a+b 

Vraaastuk CX.XXIII. 

Men vraagt de oplossing der vergelijking: 

o9z o2z o2z 
y-- (x-y)-- x- = 0, 

ox2 oxoy oy2 

33'1 

die in de punten van den cirkel x2 + y2 + a(x y) = 0 is 

gegeven door z = /1 (x), oz = /2 (x). (/1 en /2 zijn gegeven on . 
functies van x). (Dr. H. Bremekamp.) 

Oplossing. 

De vergelijking der karakteristieken is 

ydy2 + (x-y)dxdy-xdx2 = 0 

of (ydy + xdx) (dy- dx) = 0. 

Wij zullen daarom a1s nieuwe onafhankelijk veranderlijken 
invoeren x2 y2 = ~. y- x = 'fJ· Daardoor gaat de verge
lijking over in 

(1) 

Wij moeten nu de randvoorwaarden in de nieuwe verander

lijken uitdrukken. Wij hebben x l(-1] V2~ 172), 

y = !(17 ± V2E' -172), waarbij het bovenste teeken geldt 
in het halfvlak x + y > 0, het onderste in het halfvlak 
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x + y < 0. Elk dezer halfvlakken wordt afgebeeld op een 
gebied binnen de parabool 1')2 = 2E en wei het stuk binnen 
den cirkel x2 + y 2 a(x- y) = 0 op het segment, dat 
wordt afgesneden door de rechte ~ = a1'); de beide helften 
van den cirkelomtrek komen op de koorde, die van deze 
rechte wordt afgesneden. Beschouwen wij eerst het halfvlak 
x + y > 0. In de punten der koorde E = a1'J geldt 

z t~ (- ~ + v:;2~- ~) = 'Pl(~). (2) 

Verder hebben we in die punten 

a a 
x+- y--

~=~ __ 2 v2+~ 2 v2= 
an ax. a ay a 

= oz 2x2+ax+2y2-ay v2+ oz -2x-a+2y-a y2= 
()~ a d1J 2a 

E oz E-a2 oz 
=-; v2 oE +~ v2 01']. 

In de punten der koorde ~ = a1'J geldt dus 

()z az (- E + V2a2~- $2
) 

a~ + (E-a2)- = !a2y'2/2 
()~ 01'J 2a 

(3) 

en volgens (2) 
OZ OZ I 

a-+-= atp1 (E). 
oE ()1'J 

Hierdoor zijn in de punten van die lijn :; en :~ als 

functie van ~ bepaald. Stellen we :; = tp2 (~). 
Nu volgt uit (1) 

dus voor E = a1') 
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waardoor de functie rp bepaald is. 

Wij vinden dan verder z = J; v' rp(e} dE+ /('YJ), 
2E '72 

0 

waarbij f('YJ) bepaald is, daar volgens (2) 

JMJ rp(E) 
f('YJ) = rp1(a'YJ)-

0 

v'2~ _ '12 dE. 

Ten slotte kunnen wij tot de oorspronkelijke verander
lijken terugkeeren. Op dezelfde wijze vinden we de oplossing 
in het halfvlak x + y < 0. Wij vinden dus twee verschillende 
oplossingen, elk geldende in haar eigen halfvlak. 

In de overgangspunten der beide oplossingen op den 
gegeven cirkel raak.t deze aan de door die punten gaande 
karakteristieken. 

Wij. kunnen nog opmerken, dat in de pun ten der grenslijn 
.x + y = 0 de vergelijking parabolisch is. 

Vraa~stuk CXXXIV. 

Men vraagt de oplossing der vergelijking: 

o2u o2u o2u o2u 
-+-+-+-=0, oxa oxoy oxoz ()yoz 

die voor x = 0 voldoet aan: 

au 
=y-z. 

ox 
(Dr. H. Bremekamp:) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, Dr. H. BREMEKAMP 
Dr. E. M. BRUINS, Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DEJoNG, 
A. KATER, R. TIMMAN, Dr. S.C. VANVEENenW. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. E. M. BRUINS, Dr. G. VAN HASSELT en 
Dr. s. C. VAN VEEN. 

Stel 
<>0 .xn 

U = 2:-
1 

fn(y,z). 
n=O n. 

(1) 
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Uit de randvoorwaarden: 

voor x = 0, is u = y2 -z2, 

volgt: 

~ 
-=y-z, 
~X 

fo(y, z) = y2- z2; / 1 (y, z) = y- z). (2) 

Daar (1) aan de gegeven differentiaalvergelijking moet 
voldoen, is 

~ xn{t ·( z)+ ~fn+1 (y, z) + ()/n+1 (y, z) + il2/n(y,z)}=o (3) 
Lt nl n+!! y, ~ . ~z O)'oz 
n-o Y 
voor alle waarden van x, y en z. 

Uit (2) en (3) volgt: 

/ 2(y, z) + I- 1 + 0 = 0, dus /2(y, z) = 0, 

/ 3 (y, z) + 0 = 0, dus f3(y, z) = 0, enz. 

Algemeen: l~~.(y. z) = 0, n > I. 

Dus volgens (1) is: 

u y2 -z2 + x(y-z). 

Oplossing van Dr. M. M. BIEDERMANN. 

Voor de differentiaalvergelijking is te schrijven: 

(~ ~) (~ + ~) u - 0 ox oy ax az - · 
De oplossing van 

ou ou - + - = 0 is u = F(y- x) + G1(z), en van ox ()y 

ou 'Ou 
ox+ oz = 0 u = G(z-x) + F1 (y). 

We stellen nu 

u = F(y x) + F1 (y) + G(z x) + G1 (z) 

en bepalen de 4 onbekende functies zoodanig, dat aan de 
randvoorwaarden wordt voldaan. We hebben: 



OPGAVEN. NO. 134 EN 135. 335 

F + F1 = ys; G + G1 = -z2 ; F' = y; G' = z 

F=-W; ~=W; G=~; ~=-¥ 
We vinden zoo voor de gevraagde oplossing 

u = y2 -z2 + x(y-z). 

Vraagstuk CXXX:V. 

Men vraagt de functie u te bepalen, die voldoet aan de 
differentiaalvergelijking: 

()3u oiu oiu ()2u 

oXS = ox2 + oys + ozs' 

en voor x = 0 aan 

u = ys + z3, 
ou 

= 0, 
ox 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, D. ]. BoUMAN, 

Dr. H. BREMEKAMP, Dr. E. M. BRUINS, Dr. G. VAN HAssELT, 

Dr. L. DE jONG, Dr. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. E. M. BRUINS. 

Ontwikkeling in een reeks van TAYLOR naar machten 
van x Ievert: 

Substitutie 

(osu) 
- -6(y 
oXS :c-o-

m de differentiaalvergelijking Ievert: 

z) en differentiatie der gegeven verge-

lijking naar x Ievert dan voor n > 3 (cnu) = 6(y + z). 
oxn x-o 

De oplossing is dus 

u = y3 + z3 6(eX- !x2 x I) (y + z). 
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Oplossing van Dr. L. DE JoNG. 

Stelt men u ezo a1x a.x2 ••• dan is ao = y3 + z3; 
a1 = a2 = 0. Bij invulling in de differentiaalvergelijking 
blijken de andere coefficienten (y + z) als factor te bevatten. 
Men komt daardoor op het denkbeeld, te trachten aan de 
vergelijking te voldoen door: u = y8 z3 (y + z)f(x) en 
vindt voor f: 

I'"= I"+ 6 

waarvan de oplossing is: 

f = aere bx + c 3x2• 

De randvoorwaarden leveren de constanten; men krijgt: 
a= 6; b c 6 en dus is de oplossing: 

u y3 z3 3(y z)(2em- 2x- 2- x2). 

Oplossing van W. VERDENIUS. 

We volgen de methode van PICARD, waarbij we werken 
met achtereenvolgende benaderingen. 

We lossen eerst de vergelijking 

()Su 
0=0 

(),x3 

op, bij de gegeven randvoorwaarden. Door elementaire 
integratie blijkt 

Uo ys zs. 

Deze waarde substitueeren we in het rechterlid der ge
geven vergelijking en lossen nu op · 

6(y + z). 

Zoo gaan we door, zoodat dus algemeen 

02Un-l ()llun-1 

()y2 ()z2 
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Stellen we Zn = · zn-l + vn, dan voldoet vn aan 

ollvil. o2vn-1 112vn-1 ()2vn-1 { 
oxB = oxll + oyll + ozll ' l) 

b
.. oun ()llun 

waar IJ voor x = 0, v"' = 0 en ~= ox2 0. 

We vinden aldus achtereenvolgens - de integratie ge
schiedt Iangs elementaire weg -

v1 = {y z)x3, 

l . 
Va 4 {y + .z)x4, 

1 
v8 = --(y + z)x5, enz. 

4.5 

We vermoeden dus, dat de gevraagde oplossing te schrijven 
is als 

110 11, 

u y 3 + z3 + 6(y + z) 2: ~! , 
h=3 

waarvoor we schrijven 

u = t. + zS + 6(y + z)(ex- tx2 x -1). 

Deze functie blijkt bij substitutie aan alle eischen te 
voldoen. 

Vraagstuk CXXX:VI. 

Men vraagt ·de oplossing der vergelijking: 

osu ()Bu ()Bu osu oau 
-+-+-+-+ox11oy ()x11oz Oy2()x 0y2oz oz2oX 

die voldoet aan: 

voor X= y + Z, 
y =X+ Z, 
z=x+ y, 

u y3 z3, 
u x3 z3, 

u = x3 + ya. 

(Dr. H. Bremekamp.) 

l(~t-· 
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Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, D. J. BouMAN, 
Dr. H. BREMEKAMP, Dr. E. M. BRUINS, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE }ONG, A. KATER, R. TIMMAN, Dr. S.C. VANVEEN 
en W. VERDENIUS. 

Oplossing van D. J. BouMAN en Dr. H. BREMEKAMP. 

Wij kunnen de vergelijking schrijven in den vorm 

(~: + :) ( :y :J ( :z + ~:) u = 0. 

Stell en wij dus x = 'YJ + ?,; , y = C + ~, z = ~ 'Y/, dan 
~su 

gaat ze over in = 0. 
~~~~?,; 

De grensvoorwaarden geven: voor ~ 0, u = 'Y/s + ~3, 

" 'YJ = 0, u cs + ~a. 
" E = o, u = ~s + rJs. 

Aan de vergelijking voldoet algemeen 

u = l1 (rJ, C) + Is( C, E) + fs(E, n) 

en bet komt er op aan de functies 11 , 12 , / 3 zoo te bepalen, 
dat aan de grensvoorwaarden voldaan is. 

Dat geeft 

h(rJ, ~) 'Y/s + ~s- 12(C, O)- fs(o, n) 
Is( C.~)= C3 + ~ lt(O, C)- Is(~, 0) 
Is (E, n)= ~3 + 'Y/3 - ft('fl, 0}- ls(O, E). 

Bepalen wij uit de twee laatste vergelijkingen / 2(C, 0) en 
j 3{0, 'Y/) en substitueeren we de uitkomsten in de eerste, dan 
vinden we 

lt('fl, C) h(O, C)+ lt('YJ, 0) /2(0, 0} ls(O, 0) 

l1 (rJ, C) kan dus geschreven worden als de som van een 
functie van 'Y/ en een functie van ~. analoog 12 en Is· Zoo 
komen we tot 

u = Pt(~) P2('Y/) Ps(C), 

waarbij, als we p1 (0) = p2 (0) = 0 nemen, ook p3{0) = 0 
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blijkt, daar voor E = 'YJ ~ 

tpa(rJ) + tpa( C) 

0, u = 0 is. Wij vinden dan 

'Y/a +~a. 
tpl(~) . + {/):-(~) Ea +ca. 
tp~(~) + tpa(n) ,;a 'Y/a, 

waaruit tp1(E) = ,;a, tp2(n) na. <J's(C) = ca en dus 

u =,;a 'Y/a ca, 
of daar 

'= }(- x + y + z), 'YJ = t(x- y + z), C = l(x y- z) 
u = t{x3 + ya + z3 + 3x(y z)ll + 3y(z-x)2 + 3z(x-y)2} 

Oplossing van W. VERDENIUS. 

Door de transformatie 

x' -x+ y +z, 
y' = x-:v + z, 
z' x y-z, 

gaat de differen.tiaalvergelijking over in 

osu 
---:----:---: = 0, 
ox'oy'()z' 

en de randvoorwaarden in 

x' 0 
y' = 0 
z' =0 

Uit {I) volgt 

u = t(y'a + z'a), 
u = t(x'a + z'a), 
u = t(x'a + y'a). 

r·rr 03
u dx' dy' dz' 

ox' 0,' ()z' 
0 0 0 

0. 

Door uitvoering der integratie krijgen we 

re(x', y', z')- u(O, y', z') u(x', 0, z')- u(x', y', 0) + 

(I) 

+ u(x~. 0, 0)· + u(O, y', 0) + u(O, 0, z') -u{O, 0, 0) = 0. 

In verband met de randvoorwaarden. volgt hieruit 

u(x', y', z') = t(x'a + y'a + z'a), 
22 
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of op het oorspronkelijke stelsel 

u=t{(-x+y z)3 +(x-y+z)a (x+y z)3}, 

en uitgewerkt 

u = t(x3 + y3 + z3 + 3x2y + 3x2z 3xy2 3y2z 

+ 3xz2 3yz2 18xyz). 

Vraagstuk CX:XXVII. 

Men vraagt de oplossing der vergelijking: 

o3z o3z (a.2 +a.)-- (a.3 + 2a.2-2a.-1) --+ oxS ox11<ly 

die voldoet aan de grensvoorwaarden: 

oz o2z 
voor x = 0, z = rp1(y), - = 'P2{y), ~ = 'Pa(y). 

OX uX 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr.M.M.BIEDERMANN, Dr. H. BREMEKAMP, 
Dr. E. M. BRUINS, Dr. G. VANHASSELTenDr.S.C. VANVEEN. 

Oplossing van Dr. M. M. BIEDERMANN. 

De differentiaaloperator in het linkerlid kunnen we schrijven 
als het product van drie verwisselbare, eerste orde-operatoren: 

(~-a.~) (a.~+~) ((a.+ 1)~-(a.-1)~). 
()x oy ox oy ox oy 

zoodat dus 

gl(a.x + y) + g2 ( a. x + Y) + gs (: +: x+ y) 
aan de gegeven differentiaalvergelijking voldoet. 

g1 , g2 , g3 bepalen we als functies van y zoodanig, dat aan 
de grensvoorwaarden is voldaan. We hebben dan het stelsel 
Iineaire vergelijkingen: 
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De determinant, waarvan de elementen de c~fficienten 
der g's zijn, is 0 voor reeele «. 

De tweede vergelijking integreeren we een keer, de derde 
twee keer en stellen: 

fl1 = l1; Is = f fl2(TJ)dTJ; Is= f' dTJ f'Ps(TJ')d'f'· 
0 0 0 

Ter bepaling van de g's verkrijgen we zoo het stelsel alge
braische lineaire vergelijkingen: 

gl + g2 + g8 = /1 

g, («-1) 
a.g1--;+ («+ 1)ga fs+a 

«2gt + :~ + (: + ~r g3 = Ia + by c. 

Schijnbaar bevat de oplossing nog de integratieconstanten 
a, b en c. We stellen 

gi = G.,; +Pta + Yi(b cy) 

waarbij Gi van de f's, echter niet van a, b en c, afhangt. 
De volgende betrekkingen gelden: 

1'2 (X -1 
«y1-- + --ra=O 

IX «+1 

waaruit volgt dat de oplossing niet van a, b en c afhangt. 
Heeft « een der waarden 0, of -1, dan moeten de gegeven 

functies q; nog aan een voorwaarde voldoen; de oplossing is 
dan niet eenduidig. 

' . 



. .. 

342 WISKUNDIGE 

Vraagstuk CXXXVIII. 

Men vraagt f(x) zoo te bepalen, dat 

f(x + a) = (bx c).t f(x), 

(.A. reeel, a, b en c positief.) 
Te bewijzen, dat in het gebied der reeele getallen f(x) on

dubbelzinnig bepaald is, als bovendien nog gegeven is, dat 
log f(x) voor x > 0 tweemaal differentieerbaar is en de 
tweede afgeleide tot nul nadert, als x onbepaald toeneemt 
en dat f(O) 1. (Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr.M.M.BIEDERMANN, Dr. H.BREMEKAMP, 
D. J. BOUMAN, Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE jONG, 
Dr. E. TROST, Dr. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. E. TROST. 

Men kan voor x > 0, f(x) > 0 veronderstellen. Indien 

x = ay, f(ay) = g(y), aby c = abu, 

g (abua-; c)= h(u), e' = exp t, exp ( ~ log h(u)) = F(u) 

gesteld wordt, dan gaat 

f(x +a) = {bx + c).t f(x) (1) 

over in 

F(u + I)= abuF(u). 

Aan deze betrekking voldoet wegens F(u + 1} = uF(u) 

F(u) = exp {u log ab)F(u), 

Men vindt dus na eenige herleiding 

f(x) = exp (A. bx at clog ab + llog r (bxa-:- c)). (2) 

Als f1 (x) een tweede oplossing van (1) voorstelt, dan geldt, 
ft(x) 

voor q(x) = /(x), q(x a) = q(x). Omdat voor x > 0 log f(x) 
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en log fi (x) tweemaal differentieerbaar zijn en de tweede 
afgeleide tot nul nadert, als x onbepaald toeneemt, kan men 
bij iedere positieve e het getal K zoo bepalen, dat 

,, d" log q(x) I , --dxa- < e, voor x > K. 

Daar q(x) de penode a heeft, geldt deze betrekking voor 
iedere waarde van x > 0 en wel voor iedere waarde van e. 
Hieruit volgt 

d" log q(x) 
dx2 = 0. 

log q(x) is nu een: lineaire periodieke functie, dus een 
constante. In verband met f(O) = /1 (0), volgt q(x) = 1, dus 
/1(x) = f(x). 

W lim 
d2log F(x) . ) d · . fu . . 

egens d = 0 IS (2 e eemge nctle m 
~--""«> x2 

het interval x > 0, die voldoet aan de in de opgave genoemde 

voorwaarde, waarbij /(0) = exp. (A. :b log ab+A log r(;b)) ·. 
Voor ab = c 1 is /(0} = 1. 

Vraagstuk CXXXIX. 

Men vraagt een functie f(x) te bepalen, die voldoet aan 

f(x) f(x + a) = (bx + c)'·, 

A. reeel, a, b en c positief. 
Te bewijzen, dat in het gebied der re~elen f(x) ondubbel

zinnig bepaald is, als bovendien nog gegeven is, dat log f(x} 
VOOr positieve X differentieerbaar is en dat de afgeleide tot 
nul nadert, als x onbepaald toeneemt, en dat /(0) = 1. 

(Dr. H. Bremekamp.) 

OpgelostdoorDr. M. M. BIEDERMANN,Dr.H.BREMEKAMP, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG, Dr. E. TROST, 
Dr. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 

.. 
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Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Vervang in de gegeven functionaalbetrekking x door 
x a, dan blijkt, dat f(x) ook moet voldoen aan: 

f(x) ( bx + c );,. 
f(x + 2a) = bx + ab + c · (I) 

De algemeene oplossing van (I) is: 

/(x) =I r~;) r X g(x). (2) 

alwaar g(x) een periodieke functie met de periode a is. 
Men verifieert dit gemakkelijk en zie, desgewenscht, 

H. MELLIN, Acta Mathematica I5, bldz. 339 (I89I). 
Uit (2) volgt: 

d log f(x) = d log g(x) !:._ {1 r(bx + c ~) -1 r(bx +c)} ( ' 
dx dx + J.. dx og 2ab + 2 og 2ab · a, 

oc 

Ul't dlog F(z) =-C-~-~ (-I- I) 1gt d -m vo , at, 
dz z m+z 

m-1 

voor lim x = oo~ de limiet van den Iaatsten term in (3) 
nul is. 

Indien geeischt wordt: 

lim d log f(x) = O, (4) 
m-l>-+oc dx 

d . (3) ·. lim d log g(x) d ( ) volgt an mt 0, en aar g x een 
m-+oc dx 

periodieke functie is, moet dus g(x) constant zijn. Deze 
constante wordt bepaald door te vergen, dat (2), die aan (I) 
voldoet, ook aan de gegeven functionaalbetrekking voldoet. 

;t 

Dit Ievert voor g(x) de constante (2ab) 2 • 

De eenige oplossing van de gegeven functionaalbetrekking, 
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die aan de voorwaarde {4) voldoet, is dus: 

1

-;-;::-; (bx + c 1 ) ll _ v2abr Tab+ 2 
f(x) - (bx + c) · 

r 2ab 

Vraagstuk CXL. 

Men vraagt de constanten oc, fJ, y, tJ zoo te bepalen, dat 
men een stelsel functies /,.(x) kan vinden, zoodanig dat voor 
ieder natuurlijk getal n voldaan is aan 

oc /.,.~1 (x) + fJ /'IH1(x) = /n~(x), I 
(I) 

r /ft.-l(x) + ~ /'A+l(x) = - /.,.(x}. 
X 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door D. J. BouMAN, Dr. H. BREMEKAMP, 

Dr. G .. VAN HASSELT en Dr. L. DE jONG. 

Oplossing. 

Aan deze vergelijkingen is steeds voldaan, als iedere functie 
/.,.(x) gelijk is aan de constante 0. Van deze triviale oplossing 
zien we verder af. 

Uit bet gegeven stelsel volgt 

(oc~-{Jr)fn-l(x) = IJf~(x) _{J: fn(x}l 
(2) 

(ocd-fJr)/n+l(x) = ocn fn(x) -y/~(x) 
X 

Bescbouwen wij eerst bet geval ociJ - fJy = 0, dan volgt 
. /~ {Jn fJn ~ 

Ult (2} In =ox, en dus /'"' = C.nx6 ..:._ Cnx" . Door dit in 

(1) te substitueeren, vinden we 

_f!.. !!.. fJ 
ocC,._1 X 6 + {JCn+l x!J = n "i"C.nx-1, 

D tJ 
yCn,-l X -d + IJCn+l xd = nCnx-1. 
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Hieraan wordt voldaan door ct = y = 0, {J = - i5, 
n (n-1)! (n-1)1 

en+t = l1 en, dus en= c;n Co, In-: e (!Jx)n en 

y yn-t (yx)n 
door {J=!J=O, oc=y, en=-Cn-1=-

1 
Co, fn=e-

1 
· 

n n n 
Is oc/J- {Jy :f:: 0, dan volgt uit (2) verder 

oc(n-1) , 
(oco {Jy) fn(x) = fn-t(x) -rfn-t (x}, 

X 

(oe3 {Jy) ~~-t (x) = 0/~(x) + {J~ fn(x)- fJn f~(x), 
X X 

dus 

(ct!J- {Jy)2f~(x) = ocd(n :-1} /~(x) oc{Jn{:2-1) fn(x}-

yof~(x) -~ fn(x) + {Jyn t:(x) 
X X 

of 

ylJf~ (x)- n(oco + {Jy)- oc!J t:(x) + 
X 

{Jn + { (oci5- {Jy) 2 + -z (ocn- ct + y)} fn(x) 0, (3) 
X 

maar ook 

of 

y(;f~ (x) - n(ocfJ + {Jy) + {Jy f~ (x) + 
X 

ocn + {(oco {Jy)2 + x
2 

({Jn + {J + (;)} fn(x) = 0. (4) 
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Als f.(x) tegelijk aan (3) en (4) voldoet, moet ook 

rM_+_fJ_y f' ( ) .!!:.. 
"'X + 2 X X 

Tenzij de coefficienten van beide termen in deze. vergelij-
2«/J-fJv+ab 

king nul zijn, volgt hieruit In Bnx «4+/lV '"'. Dit voert 
echter weer tot de reeds gevonden oplossingen. Als a.!J-{Jy 0 
kan op deze wijze dus aan het gegeven stelsel niet worden 
voldaan en moeten we hebben 

en 
a.lJ + {Jy = 0 } 

rM - {Jy = - 2«{J 
(5) 

Hieraan wordt vooreerst voldaan, als « = 0 en {Jy = o. 
of fJ = 0 en a.!J = 0, maar dat voert telkens weer tot oplos
singen van den vorm ffl, cnxl'"', die wij reeds besproken 
hebben. Wij moeten dus aan (5) voldoen door 

~ = - {J, « = y. 

Daardoor gaat (3) (en ook (4)) over in 

I~ ~ I~ ( 4y!J- ::) In = o, 

waarvan de algemeene oplossing is 

In= ~Jn(2xVylJ) + BnYn(2xVylJ). (6) 

De vergelijkingen (2) kunnen wij nu brengen in den vorm 

(7) 

Hieruit blijkt vooreerst, dat Bn 0 moet zijn. In Y n 

komen namelijk termen met negatieve machten van x voor 
en om die na substitutie in (7) te doen wegvallen, vinden 

B 
we voor B n een uitdrukking, die afhankelijk is van de 

n+l 
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exponent, zoodat aileen voor Bn = 0 aile wegvailen. Door 
daama {6) in (7) te substitueeren, vinden we 

2rAn-1Jn-1(2xVyd) =2An ~ J~(2xv'yd) + nAnJn(2xVyd), 
X 

en daar 

1n-1(2xv'yd) = J~(2xvyl)) + ~Jn(2xv'yd), 
2x yo 

y ~ An-1 =An-

Een gelijkwaardige betrekking vinden we bij substitutie 
in de tweede der vergelijkingen (7). Wij vinden dus 

n 

An=C(~f·. 
Aan het stelsel vergelijkingen (l) kan dus voldaan worden, 

als (t = y, p =- d, yen lJ willekeurig. De oplossing is dan 

0 p m e r kin g. Voor y = lJ = ! gaat bet stelsel vergelij
kingen over in bet stelsel, dat door NIELSEN is gebruikt als 
definitie van de functies van BESSEL. 

Vraa~stuk CXLI. 

Men vraagt in eindigen vorm uit te drukken 

~ (-l)n Jo(nx)' -n x n. 
L., nll +as 

1 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door D. J. BouMAN, Dr. H. BREMEKAMP, 
Dr. E. M. BRUINS, Dr. G. VAN HASSELT, Dr. E. TROST, 
Dr. S. C. VANVEEN en W. VERDENIUS. 



OPGA VEN. N°. 140 EN 141. 349 

Oplossing. 

~(-I)nJo(nx) = ~ (- 1)n J cos(nxcosy)dy= 
k n2 + a2 k (n2 + a2)~ 

1 1 0 

= ~ r~ (- l)n cos (nx cosy) dy. 
:n; L n2 + a2 

0 1 

Nu is 

1 :n: Chat? - - + - -- - :n; < # < :n;, 
2a2 2a Sh a:n: ' 

zooals men o.a. kan vinden door het tweede lid in een reeks 
van FOURIER te ontwikkelen. · 

Wij vinden dus voor - :n: ~ x :n; 

!._ f{-~ + ~ Ch (ax cosy) }dy= 
:n; 2a2 2a Sh a:n; 

0 

l .~ ) 
=-- + :fo(ax. 

2a2 2a Sh a:n: 

Opmerking. De formule 

~ (- 1)" ] 0 (nx) = 
L n2 + a2 

1 . ~ J (. ) 
2a2 + 2a Sh a:n; o tax 

l 

geldt voor aile complexe waarden van a, behalve a = 0 en 
de zuiver imaginaire waarden a= mi, waarin m een 
natuurlijk getal is, immers na uitsluiting van deze waarden 
stellen beide leden analytische functies van a voor, het 
eerste lid wegens de uniforme convergentie der reeks. 

Voor a = ib (b reeel) vinden we . 

~ _ 1 n ] 0 (nx) _ ~- :n: 
L ( ) n2 b2 - 2b2 2b sin b:n: Jo(bx). 

1 

Laten we hierin b naderen tot m, dan vinden we, als 
we in de reeks den term met n = m weglaten (en dat door 
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een accent bij het .E-teeken aanduiden) 

~~ J0 (nx) 1 
Lt {- 1)"'n2 -m2 =2m2 • 

1 

Door den limietovergang a-+ 0, vinden we 

~ · J (nx) x2 1tt. Lt 1(-l)n_o __ = ---. 
1 

n2 8 12 

(Dit alles voor -n s x s 1t). 

Vraagstuk CXLII. 

Men vraagt in eindigen vorm uit te drukken 

~ (- 1 )n ],.(nx) - 1t x s 1t, R(,.) > - j. 
~ (nx)"(n2 + a2

)' 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door D. J. BOUMAN, Dr. H. BREMEKAMP, 
Dr. E. M. BRUINS, Dr. G. VAN HASSELT, Dr. E. TROST. 
Dr. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 

Oplossing van D. J. BOUMAN. 

Voor Re(v) > t geldt: 

2(~r ~ . 
J,.(x) = 

2 J 2 cos (x sin 97) (sin q;)211d97. 
F(v !h/1t 

0 

Dus: 

F(x) = ~ (-l)"'J,.(nx) = 
L (nx)"(n2 + a2) 
n-1 

• :t& 

... (-1)"'21-'1' s- . = L 2 
cos (nx sin q;)(sin q;)lh>dq; = 

n~t v'n . F(v + !) o 

21-11 ~ { '"' (-1)" cos (nx sin q;)} 
= F(v + !)V1t. J2 {sinq;)lht ~~ n2 + az dq;, 

0 
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welke herleiding geoorloofd is, omdat 

r ~ < - waarUlt de uruforme I 
(- l)n cos (nx sin ro) I I 1 . . · 

nil + a2 - nil + a2 n2 , 

convergentie volgt. · 

Gebruik makend van de bekende formule: 

an Ch ay 
2 

Loo (---:-1)tt cos ny 
--..:.....=I+2a 

Shan n2 + a2 
n-1 

{BROMWICH, Infinite Series, Sec. Ed. pag. 368) vindt men: 

21-11 :n; 

r(,+!h/:n:. 2a ~an J2
Ch (ax sin tp)(sin tp)'lll1dtp-

0 

21-1' :n: 

- F(v +thin r (sin tp)'Jrpdtp. 
0 

Nu geldt 

en 

dus 

n r( + 1) f Ch (ax sin tp){sin tp)'lll1dtp = " ); I,.(ax) 
o . 2(a; 

n f (sin tp)'11Pdtp !B(v 
0 

F(x) = n Iv(ax) 
2a(ax)"Sh an 

1 

Stelt men hierin , = 0, dan vindt men: 

n Io(ax) 1 

2a Sh an - 2a2' 

welke sommatie in opgave 141 verlangd werd. 
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Vraagstuk CXLIII. 

A1s men stelt 

• 1f; ) 
co sm- (z + 2n 

f!J{Z) = 2: ; + 2n 
0 

dan geldt 
n 

f!J(l + z) + p(1-z) = 2 . 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. E. M. BRUINS, 

Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE ]ONG, P. C. SIKKEMA, 

Dr. E. TROST, Dr.. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. E. M. BRUINS. 

. co sin.::_(z+I+2n) .., sin~(z-1 2n) 

fP(1 + z) + p(l - z) = I z 
4 

1 + 2n +I :- 1 - 2n 
0 0 

1f; 1 Leo 1)n{ n 
=-+ - -- sin- (z + 1) 

2 4 n 4 
-co 

. n )} 1f; sm 4 (z +3 = 
2 

n 1 +ao ( 1 1) 
immers -.-.-=- + "V --+- . (-l)n. 

smnz z L. z n n 
-co 



OPGAVEN. NO. 143. 363 

Oplossing van Dr. H. BREMEKAMP. 

n 
co (IJ cos-z 

n ""(-1)n n ' (-1)n 4 
(f(z) =sin -z L., ~-cos- z L., + . 

4 
0 

z+4n 4 
0 

z+4n-2 z-2 

Dus 

n L<X> (-1)n 
'11(1 + z) = sin- (I + z) 

4 4n+I+z 
0 

. n 

n <X> (-l)n 
-cos- (1+z)"" ( ) 

4 k4n- 1-z 
0 

cos- (I+ z) 
4 

l-z 

· n "" (-I)n 
(f(l-z) =sin- (1-z)"" -

4 L4n+l-z 
0 

n n 
Bedenken we nu, dat de hoeken - (1 z) en - (1-z) 

4 4 
elkaars complement zijn en passen we verder de formule 

toe, dan vinden we 

~~ 
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Vraagstuk CXLIV. 

a# a-u u, 
a,.; ars 0 =0, {i, i=O, 1, ... n; r, s=n+l, •.. n+k; 
u1 0 0 a,.11=a11,. voor p, v=O, ... n+k) 

de vergelijking in homogene hypervlakcoordinaten u, van een 
quadratische varieteit r;_1 in Pn, dan is 

x"aiixt xiais 
0 

ar;Xj arB 

de vergelijking van r;_l in homogene puntcoordinaten xi. 
(Dr. D. van Dantzig.) 

Opgelost door Dr. D. VAN DANTZIG, Dr. G. VAN HASSELT, 

R. TIM:MAN en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van R. TIMMAN. 

Beschouw de P n+k met de puntcoordinaten 

xt, ... xn, xn+t, ... xn+k, 
die P n bevat. De gegeven vergelijking wordt 

ai; ais 
a,.; ara 
U; U8 

u,. = 0 r = n + 1, ... , n + k (I) 
U 8 = 0 S = n 1, . , ., n + k. 

De vergelijking in puntcoordinaten x1 ••• xn+k verkrijgen 
wij hieruit door op te merken, dat bet stelsel vergelijkingen 

aiix; + aisX8 = AU-g} 
a,.ixi + a,.sX8 = AU" 
U;Xi + UsX8 = 0 

u,. = 0 U 8 = 0 

(2) 

bij gegeven ui een oplossing voor x1 ••• xn+k heeft, dat dus 
de pool van de Rn+k-t ui incident is met P n+k-t· 

De vergelijking in puntcoordinaten xt ... xn ontstaat 
hieruit door eerst ui te elimineeren. 
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xiai1xi + xia;.s%8 = A,xiu, = 0 
ar;X; + ars%8 = 0. 

355 

(3) 

Uit deze vergelijkingen verkrijgen wij door eliminatie van 
.x8 de vergelijking in Pn van de kwadratische varieteit F!...:1; 

.. 
1 

xiaii~; xiaisl = 0. 
a,1x1 a~8 

Vraagstuk CXL V • 

De waarschijnlijkheid, dat r geheele getallen den groot~ 
l 

sten gemeenen deeler 1 hebben is -. (V oor het geval 
C(r) 

r = 2 heeft TcHEBYCHEFF de oplossing gegeven.) 
(Dr. M. Kac.) 

Opgelost door N. G. DE BRUIJN, Dr. L. DE joNG, 

Dr. M. KAc, R. TIMMAN, Dr. E. TROST en Dr. S.C. VANVEEN. 

Oplossing van R. TIMMAN. 

Zij p een willekeurig priemgetal. De waarschijnlijkheid, dat 
. 1 

-een van de r getallen p a1s factor bevat, 1s -;p· 
De waarschijnlijkheid, dat de r getallen p a:ls gemeen

:Sehappelijke factor hebben is ..:_. 
P" 

De waarschijnlijkheid, dat de r getallen geen gemeenschap-
1 

pelijke factor p hebben, is dus 1 pr· 

be waarschijnlijkheid dat de r getallen zowel p als q 
(q priem) niet als gemeenschappelijke factor hebben is dus 

(I - ;, ) (I - ;, ) . 
Hieruit volgt, dat de waarschijnlijkheid, dat de r getallen 

geen enkel priemgetal p > I als gemeenschappelijke factor 
hebben is 

TI (1-~) = -~ . 
ppriem P C(r) 

(Zie b.v. WHITTAKER-WATSON, Modern Analysis). 
23 
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Oplossing t1an N. G. DE BRUIJN. 

We beschouwen de geordende grepen van r natuurlijke 
getallen < N. Het aantal van deze, dat tot G. G. D. l heeft, 
zij K(l, N). Onder de gevraagde waarschijnlijkheid willen 

we nu verstaan lim K(l, N) aangezien N" het aantal 
N--+-oo 

beschouwde grepen is. 
~ K(l, N) is het aantal r-tupels met G. G. D. l deelbaar 
mil 

door m, dus het aantal r-tupels, gevormd uit de m-vouden N. 

Het aantal is dan [:r. 

K(l, N) 
Dus Nr 

N 2:/J;;) o(~). 
1 

De gevraagde waarschijnlijkheid is dus 

lim K(I, N) I ~J(m) I 
N-«> Nr mr = C(r) · 

1 

Vraagstuk CXLVI. 

Zij g1(n) het grootste geheele getal m, zoo dat m1fn. 
Bewijs, dat 

g1(n) = ~ tp{;c), 
n1/n 

als tp(K), als gebruikelijk, het aantal geheelen <" en onder
ling ondeelbaar met " aanwijst. 

Leid uit de vorige formule af, dat voor l > 3 

lim 
+ ... gl(n) C(l- I) 

-n C(l) ,._.., 
(Dr. M. Kac.) 
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Opgelost door N. G. DE BRUIJN, Dr. L. DE ]ONG, 

Dr. M. KAc, Dr. E. TROST en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van N. G. DE BRUIJN. 

Uit x1fn volgt xjg1(n) en omgekeerd. De formule van GAuss 
I evert nu direct: 

g1(n) = l: tp(x) = l: tp(x). 
~/g1(n} ~1/n 

Vervolgens: 

1 n 1 n 
G1(n) =- l: g1(m} =- l: l: tp(x} 

n m-1 n m-1 u1fm 
2_ i tp{x) [n,J. (1) 
n u-1 x 

1 

1 .,.,T n I - l: fP(X) l 
n ~-1 x 

(2) 

en 

l:-=l:- II I-- =II 1 1-- l:- -
00 

tp(X) "" 1 ( I ) { ( ] ) GO I } 
1 x' 1 xl-1 PIH p P p v-1 p'IJU-1) -

" 1-p-1 C(l-1) 
= ~ 1-p-{1-1) = t;,(l) . (l 3). (4) 

Uit (1) t/m (4) volgt nu: 

t;,(l-l) 
!~(JJ G1(n) t;,(l) voor l 3. 

Oplossing van Dr. L. DE jONG. 

Stel n = P~1p:a . .. P:'. Veronderstellen wij, dat de expo
nenten a.~~. > Pn . l en < ({311 + 1) l zijn, dan is het grootste 
getal m, z66 dat m1 deelbaar is op n: 

m _ pfJ1o pfl" pfl" - hll • ks a • • • kg,~>. 
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Wanneer" deeler is van m, dan is -x1 deeler van n en om
gekeerd. 

Daar m .I; q;(Y-) is dus ook m = .I; q;(-x). 
ufm "lfn 

Zooals gebruikelijk, wordt q;(1) = 1 gesteld. 

Onder de getallen 1 tfm n zijn er nu [ :, J veelvouden van -x1• 

In den teller komen dus [; J termen voor dezelfde q;(") 

en dus in de breuk een term [:~] . : q;(Y.). 

Men heeft dus te bepalen: 

• co [ n] 1 oo 91(") Lnn .I; 1 . - 91(x) = .I; - 1 , 
n--')oooo u-1 'X n "=1 'X 

welke reeks, wegens l > 3, en 91(") " 1 absoluut con-
vergeert. 

Vermenigvuldigt men nude termen der reeks: 

1 
achtereenvolgens met V' 
krijgt men: 

l 1 
2i' 3z enz. en telt men op, dan 

At A:~ An 
C{l) . s = li + 2' + ... -;;J 

waarin An ~ 91(") = n. 

"'"" 
Derhalve: C(l). s = C(l-1) 

en dus s = C(l- 1) 
C{l} 

Opmerking van Dr. M. KAc. Voor l 1 gaat, daar 
g1 (n) = n, bovenstaande formule over in de klassieke formule 
van GAUSS n ~ q;(Y.). 

"In 
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Vraa~stuk CXL VII. 

Laat •de functie f(x, y) van de reeele veranderlijken 
x en y gedefinieerd zijn voor x A, y > A, waar A een 

positief getal is. Stel, dat de partieele afgeleiden °s
8 

(of) 
Oy ox 

o (o1f) en - -
1 

in dit gebied bestaan en voldoen aan de on-ey ox 
gelijkheden 

I ~ (:~) I < ~ · l ;a (::) I < :. 
waar K een positieve constante is. Laat verder 

lim f(x, y) = o 
x,y~ xy 

zijn. Bewijs, dat 

~ (0') = 0. 
X, y--+N oy OX 

lim 

(Dr. H. D. Kloosterman.) 

Opgelost door Mevr. Dr. T. VAN AARDENNE-EHRENFEST, 

N. G. DE BRUIJN, Dr. H. D. KLOOSTERMAN en Dr. S. C. VAN 

VEEN. 

Oplossing van Mevr. Dr. T. VAN AARDENNE-EHRENFEST. 

Noem ter afkorting: 

fs1 (x, y) = 
0
: {:~), /2u (x, y) 

Is oc een reeel getal grooter dan 1 en is x > A en y > A, 
dan is: 

f(ocx, a;y) -f(x, a;y)- f(ocx, y) f(x, y) = I1 + 12 + I3, 

waar: 

11 = r d~ r11 
dr; / 21(x, y), I 2 = f(Xa; d~ rv d'fJ r dY /221(x, Y), 

:1: v :1: 11 11 

Is= f(Xa; d,; f dX rv d.,7/211 (X, r;). 
';ill ;ill 11 

.. 
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Nu is 11 = (oc-1)2 xyf21(x,y), 

I 121 = (ex -l)xlf d?J rdY /lllll(x, Y) I< 
JIX'II frJ.'/1 K < (oc-l)x d17 dY-y= {oc-I)llxyKlgoc, 
11 11 

r J
('J.II) frJ.y K I Ial < d; dX d?J X = (oc- 1 )2 xy K lg ex. 

ll1 Ill 11 

Dus is 

I tu(x, y) I < I t(cxx, exy) I + I t(x, ocy) I + 
(ex- I )2 xy (ex l)l~ xy 

+ !f(cxx, y) I + lf{x, y) I + 2 Klg ex. 
(ex-l)2 xy (ex-1)2 xy 

Bij elk, nog zoo klein, positief getal e kan men ex z66 

bepalen, dat 2 K lg oc < ~ (en ex > I) is. Aangezien 
2 

1. f(x, y) · k d ·t· f tal M 1m -- = 0 1s, an men ver er een poSI te ge 
ll:,'ll_,..a:. xy 
zoo bepalen, dat voor aile reeele waarden van x en y, 
waarvoor x > M en y > M is, voldaan is aan: 

,I. f..:_(x:....:., y..:...J) I {oc 1 )2 

- < e. 
xy 8ex2 

Voor al deze waarden van x en y is: . 

I /21 (x, y) I <e. Dus is linl f21 (x, y} 0. 
m-oo 
'1/=00 

Oplossing van N. G. DE BRUIJN. 

We nemen Xo >A, y0 >A, h > 0, k > 0, en ontwikkelen 
f(x0 + t, Yo+ k)- f(x0 + t, y0 ) volgens TAYLOR naar t over 
het vak 0 t h (01 , 82 , 03 stellen getallen tusschen 0 en 1 
voor): 



OPGAVEN. N°. 147. 361 

(I) 

+ !ha e:~ (x0 + fJ1h, Yo + k) - ~:~ (xo + fJ1 h, Yo))· 

Op de eerste term van het rechterlid van (l) passen we 
weer TAYLOR toe, met differentiatie naar y: 

of of 
ox (Xo, Yo+ k) -ox (xo, Yo) = 

o of k2 ~a l>f 
= k- - (Xo, Yo) + - - 2 - {xo, Yo + Oak). 

l>y 'ax 2 oy ox 

Op de tweede term de middelwaardestelling: 
(J2f 7J2f 
l>x2 (Xo+ 61 h, Yo+ k) - ()x2 (Xo + 01h, Yo) = 

() ?J2f 
= k- -

2 
(x0 + 61h, Yo + 88k). 

?Jy ox 

(I), (2) en (3) geven tezamen: 

/(Xo+ h, Yo+ k)- f(Xo + h, Yo)- f(xo, Yo+ k) + f(x.,, Yo) = 

(2) 

(3) 

o of o o2/ 

hk oy ox (Xo, Yo) + !ha k oy ox2 (xo + 8lh, Yo + Os,k} + ( 4) 

o2 of 
+ !hk2 ()y2 ox (xo, Yo + Oak). 

We nemen een willekeurige e{O < e <I), en kiezen een 
getal P ~ A, z66, dat voor x0 > P, Yo > P geldt: 

I f(x, y) ] < e3 . xy. 

We kiezen nu h = ex0 en k = ey0 en schatten I ~ ()/ (xo, Yo) I 
oy ox 

met behulp van ( 4): 

I 
o Of ( ) I 4£3 (xo + h) (y0 + k} I hK I kK 
oy ox Xo. Yo < hk + 2 Xo + 2 y; < 

2 2 
< 4e3

-. - + ieK + teK = (16 + K)e. 
e e 
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Wegens de willekeur van e volgt hieruit: 

lim 2._ "1 = 0. 
z, 11~ 'dy 7'Jx 

Vraagstuk CXLVIII. 

Te bewijzen 

f<X> ll([t] + {J) • ll(t + ~> dt 
0 ll([t]) ll(t ~ + fJ + 2) 

1 IX+2 (a 0) 
fJ+llogiX+l' p;;;::.o • 

(Dr. B. van der Pol.) 

Opgelost door Dr. M. M. BIEDERMANN, D. J. BouMAN, 
Dr. E. M. BRUINS, Dr. L. DEJoNG, Dr. B. VANDER PoL, 
Dr. E. TROST, Dr. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. E. M. BRUINS en W. VERDENIUS. 

Noemen we de gevraagde integraal I, dan volgt uit de 
definitie van [t] 

co n+l 
I= L ll(n + {J).J ll(t +IX) dt. 

n-o ll(n) n II(t + IX fJ + 2) 
1 00 

f "' ll(n {J) II(t + n IX) d 
= 

0 
::0 ll(n) II(t + n + IX fJ + 2) t, 

want integratie en sommatie mogen verwisseJd worden. 

I= J1 
JI({J) ll(t +IX) ~ (fJ+l) ... (fJ+n)(t+IX+I) ... (t+~+n) dt. 
ll(t+IX+/1+2) L., n!(t IX +fJ 3) ... (t +IX fJ+2+n) o n=O 

J
1 

ll({J) II(t ex) F 
= II(t+IX+fJ+ 2) (fJ+I;t+IX l;t+IX+fJ+3;l)dt, 

0 

waarin F de hypergeometrische functie voorstelt. Hiervoor 
geldt nu verder (vgl. WHITTAKER and WATSON, Modem 
Analysis, p. 282) 

I= J1 
ll({J)Il(t +IX) ll(t ex+ {J + 2)P(l) dt. 

II(t +IX {J + 2) II(t IX+ 1) II({J + 1) 
0 
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I IX+ 2 
1=--log--. 

fJ+l oc+1 

Oplossing van D. J. BOUMAN. 

I=fO>F([t]+fJ+I). F(t+oc+I) dt= 

0 
F([t] + 1) F(t + oc+ P+ 3) 

- 1 foodt F([t] + P+ l} B 
-F(fJ+2)o F([t]+l) (p 2,t+oc+l)= 

= I f<Xl dtF([t] +P+ I) f\1-x)P+l,f+~Xdx= 
F(fJ+2) 

0 
F([t] + 1} 

0 

1 Jl f<X> t foe = dx(l-x)P+lXX dt x e-uyrtJ+fJdy= 
F({J+2) 

0 0 
F([t]+I) 

0 

1 fl f 00 J<Xl x' [t] = --- dx(l- x)/1+1 XX dy e-u yP __ Y __ dt. 
F({J+2) 

0 0 0 
F([t]+I) 

·Nu is 

I oo x'y[tJ dt .., fk+l x'yk ---=L: -dt 
0 F([t] + l) k=O k kl 

= i yk Jk+\'dt = L yk xk(x-1) = ~ ea:fl, 
k=O k! 0 k! Igx lg x 

dus 

I = 1 J1

dx (l - x)P+l XX Joo dy e-11 yfl x-I&'"= 
F({J+2) 0 0 lg X 

l Jl XX I ... dx (1- x)P+l (x 1)- e-'11 yP emu dy. 
F(fJ+ 2) 0 lg X 0 

Daar J ""e-11 yfl e0011 dy = J oc e--1111-4> yfl dy = F({J + 1) is 
o o (1-x)fl+l ' 
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geldt: 

I Jl Jat.+l 
dx = -- dx xB ds 

P+I 
Qt. 

I= F({J +I). J1 
xa:(x-1) 

F(P 2) 0 lg X 

I Jot.+l fl 
=---

1 
ds xBdx 

+ IX 0 

I J«+l ds 1 « + 2 
P+ 1 s+ 1 =Pllg«+l. 

Qt. 

Vraagstuk. CIL. 

Te bewijzen 

2 J oo [ ss s4 s6 
- 1-- --

11: 21 + 61 + ... 
0 

s''~~- J ds 1 
(4n)! -cos s s4n+s = (4n + 1) I . 

(Dr. B. van der Pol.) 

Opgelost door Dr. E. M. BRUINS, Dr. J. DEKNATEL, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG, Dr. B. VAN DER PoL, 
Dr. L. SWEERTS, R. TIMMAN, Dr. E. TROST, Dr. S.C. VANVEEN, 
W. VERDENIUS en J. WICHERS. 

Oplossing van J. WICHERS. 

Joo [ , s2 s' s6 
I - 1- ---<~n- 21 + 4! 6! 

0 

s'n J ds ... + (4n) 1 -coss -

[ 
82 s4 sG ,s4n . J I 

00

1 
= - I :-- 2T + 4! - 6! + .. · + ( 4n)!- cos s { 4n+ I )s''~~-+1 -

1 foo [ s s& 
4n +I I! 31 

. -sins --· 
s4n-l J ds 

(4n-I)! s4n+l 
0 

De eerste term is aan beide grenzen gelijk aan 0; voor 
s = 0 kan men nl. schrijven: 

Dus: 

1 "" ,s4n+2j 

-----"" (-I)i+l (4n I) s4n+l ;S (4n + 2j) I . · 

0 
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<lO 

l 
0 

+ foo (1 - _· s_ll + _s_' - •.. - _s_'n_-_a_ -cos s) ~]. 
0 

. 21 4! (4n 4ns n 

Op dezelfde wijze als boven blijkt weer, dat ·de eerste tenn 
tusschen de vierkante haken gelijk 0 wordt, zoodat: 

I 
I,n =- (4n + I,n-2· 

Door herhaalde toepassing hiervan vindt men: 

1 

waann 
00 

f oo I cos s ds --- 1 cos s I Joo sins d 1t 
10 = --- -···----- + - s=-. 

s s 2 
0 0 0 

2 2 1 
Dus: I - of: -I =----

4n- (4n + 1)! 1t 4n (4n + 1)! 

Vraagstuk CL. 

Te bewijzen 

f a: Jo(x) dx =log_:_+ C +fa: Jo(x) 
x· 2 x 

00 0 

1 
dx. 

(Dr. B. van der PQl.} 

Opgelost door D. J. BouMAN, Dr. E. M. BRUINS, 

Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DEJoNG, Dr. B. VANDER PoL, 

P. C. SIKKEMA, Dr. E. TROST, Dr. S. C. VAN VEEN en · 
W. VERDENIUS. 
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Oplossing van Dr. E. TROST. 

We maken gebruik van de formules 

Joo } 0 (x) ' cos x 
x dx = lg 2, (deel XV, vraagstuk CXCII) 

0 

. Joo COS X 1 y2 

Ct-(y)= -dx=-. 1 - ... -lgy-C. 
X 2 2. 

y 

Men heeft nu 

Jx Jo(x~- 1 dx + J'lC Jo~X) dx = 

0 X 

lim Uoo Jo(x)- cos x dx + Ci(y) lg x + lgy] = 
31-o x , 

= lg 2-C-lgx = 
X 

C-lg-
2' 

Oplossing van D. J. BOUMAN. 

. I 
Daar lg x + C . lg p en J0 (x) 

w.t.b.w. 

lg .=. + C + fz Jo(x) - I dx 
2 X 

Joo Jo;x) dx : 

0 z 

lg 2~ + foo I - foo d: = 
0 p 

1 
= lg 2p Igp-Ig (p +v'P2+I) + 1im[Ig(2_+V 

1
2 +I) 

v=o 6-o IJ IJ 

= lg ~+ lg p + lim lg (l v'I + ()2) = 0. 
2p 6-o 
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Vraagstuk CLI. 

Bewijs, dat voor "P(a} = ~(~; de volgende symbolische 

(asymptotische) relatie geldt: 

P(a) R:~ log (a + B), 
waarin de logarithme ontwikkeld gedacht is in een machtreeks 

in ~ en vervolgens Bn. vervangen door het Bernoulliaansche 
a . 

getal Bn.. 
(De gebruikte notatie voor de Bernoulliaansche getallen 

is vastgelegd door de definitie 

t Leo B,tn. II -- -t t <2.n.) el-l- n!' 
0 

(Dr. B. van der Pol.) 

Opgelost door Dr. E. M. BRUINS, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE joNG, Dr. B. VAN DER PoL, P. C. SIKKEMA, 
R. TIMMAN, Dr. E. TROST, Dr. S. C. VAN VEEN en 
W. VERDENIUS. 

Oplossing van P. C. SIKKEMA. 

Uit de sommatieformule van EULER-MACLAURIN: 

f+l m B (h) 
91(x+h) 91{z}dz+ L ~{91<v-1>(x+I) -q;<t~-ll(x)}+ 

z v=l 

f
1 B (h-z) 

- m I lfllnt!(x + z) dz, 
o m. 

waarin Bm(u) de periodieke functie met periode I is, die 
in bet interval 0 u < 1 identiek is met de veelterm va~ 
BERNOULLI Bm(u), volgt voor de "P-functie: 

f +l m B (h) 
P(a+h) = "P(x)dx+ L 7{PIP-ll(a+l)-Ph•-ll(a)}+ 

a V=1 

J
1 B (h-x) 

- m 
1 

tp<ml(a + x) dx. 
m. 

a 
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Nu is: 

J
a+1 

"''(x)dx =log F(a + 1) -log F(a) =log a 
a 

I 
'IJ'(a +I)- "l'(a) = -, 

a 

dus lJI<v-11 (a+ I) -'IJ'<v-11 (a) = (-I)'~'- 1 (v-I)! a-v 

m I 
lJI(m) (a+ x) = (- I)m+l m!"' . f:'o (a+x+s)m+l 

Dus: · 

m ( I)'~' B (h) 
"'' (a + h) = log a - "' - v + ~ va'~' 

'11=1 

J1{- 00 

I } + Bm(h- x). (- I)m L (a+ X+ s)m+l dx. 
0 s=O 

Stelt men nu h = 0, dan: 

m (-I)'~' 
"l'(a) =log a-"'-- B.,+ ~ va'~' 

'11=1 

J1{- 00 

I } + o Bm{-x). {- l)m ~(a+ X+ s)m+l dx, 

hieruit volgt: 

m (- I)'~' I""_ dx 
"l'(a) =log a-"'-·- B.,+ Bm(x) ( ) +1. ~ va'~' a+ x m 

'11=1 0 ' 

Dus geldt de asymptotische relatie: 

oo (- I)'~' 
P(a) ~::::J log a-L ---;;;v B.,. 

'11=1 

Vraagstuk CLII. 

Bewijs, dat voor de polynomen vanBERNOULLIBn(x) geldt 

m-1 k) 
Bn(x) =mn-1 2kBn (X~ . 

. 0 
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(De gebruikte notatie is vastgelegd door de definitie 

teet .., en 
- 1-= '-, Bn(.x). 
e -l 7 n. 

(Dr. B. van der Pol.) 

Opgelost door D. J. BouMAN, Dr. E. M. BRUINS, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG, N. H. KuiPER, 
Dr. B. VANDER PoL, P. C. SIKKEMA, R. TIMMAN, Dr. E. TRosT, 
Dr. S. C. VAN VEEN en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. B. VAN DER PoL. 

Deze bekende betrekking kan als volgt door toepassing van 
· symbolische notaties worden gevonden. 

De laatste relatie kan symbolisch geschreven 

tea:t ~ e' . B(x)' 
I 

waarin het rechter lid ontwikkeld gedacht kan worden a1s 
een machtreeks in ten telkens Bn(x) vervangen wordt door 
Bn(x). · 

Nu is 
x+k 

tea:' m2-l te<x+.illt I mL-1 mt . em . mt 1 m2-1 wd. B(x+k) 
--= k-- =- k ~- ke m. 
et- I emt -I m I m 

0 0 0 

Wanneer men de eerste en laatste uitdrukking op de hoven 
gegeven manier symbolisch ontwikkelt, verkrijgt men de 
identiteit in t: 

.., tn 1 oo m:::....t (mt)n (X +' k) Lnr Bn(x) =-Ln L" -Bn -
o . m o o n! m 

waaruit het gevraagde theorema volgt. 

Vraagstuk CLIII. 

Twee cirkels c1 en c2 met verschillende stralen snijden 
elkaar in de punten A en B en worden door een cirkel 
c3 gelijksoortig aangeraakt. Wanneer I het inwendig gelijk-
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vormigheidspunt is van c1 en c2, dan snijdt de loodlijn uit het 
middelpunt van c3 op een uitwendige gemeenschappelijke raak
lijn van Ci en c2 iedere kegelsnede, die IA en IB in A en B 
aanraakt, in twee pun ten, die door c3 harmonisch gescheiden 
worden. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. E. M. BRUINS, Dr. J. DEKNATEL, 
Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, A. KATER, 
N. H. KuiPER, Dr. G. SCHAAKE, Dr. S. C. VAN VEEN, 
W. VERDENIUS en ]. WICHERS. 

Oplossing van A. KATER. 

Wij noemen de middelpunten van cv c2 en CaM, N en 0; 
de meetkundige plaats van de punten 0 is dan een hyperbool 
met M en N tot brandpunten, aangezien het verschil van de 
afstanden van 0 tot M en N gelijk is aan het verschil der 
stralen van c1 en c2• Deze hyperbool gaat door de pun ten A en B 
en heeft IA en IB tot raaklijnen; immers IA en IB delen de 
hoeken MAN en MBN middendoor. Zij behoort dus tot de 
bundel van kegelsneden, waarvan in het vraagstuk sprake is. 

Een willekeurig punt van onze hyperbool is als volgt te 
construeren. Laat een uitwendige gemeenschappelijke raak
lijn c1 en c2 in P en Q aanraken. Trek door het uitwendige 
gelijkvormigheidspunt U een lijn, die c1 snijdt in R en R' 
en c2 in S en S', zodanig dat ND en NS' evenwijdig zijn aan 
MR, resp. MR'. Het snijpunt 0 van MR en NS' en het snij
punt 0' van MR' en NS behoren dan tot de gezochte meet
kundige plaats. 

Want de driehoeken NSS' en MRR' zijn gelijkvormig; 
hieruit volgt ORS' L OS'R, zodat OR OS'. En evenzo 
is O'R' = O'S. 

Uit de constructie volgt tevens dat PR en QS' elkander 
snijden in een punt D van AB. 

Van de driehoeken MPR en NQS' gaan de verbindings
lijnen van overeenkomstige hoekpunten door U, zodat de 
snijpunten van overeenkomstige zijden op een rechte liggen. 
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Het snijpunt van MP en NQ, Den 0 liggen dus op een rechte l, 
die loodrecht staat op PQ; de:re lijn geeft tevens een asympto
tische richting aan van de hyperbool. 

V oorts is gemakkelijk in te zien, dat driehoek ROD gelijk
benig is, zodat de cirkel, die 0 tot middelpunt heeft en c1 

en c9 in R enS' aanraakt door D gaat; het tweede snijpunt 
op OD zij E. 

De kegelsnedenbundel snijdt op l een involutie in, waarvan 
0 het middelpunt is en D het ene dubbelpunt (immers AB 
is een ontaarde parabool van de· bun del) en E het andere. 
Maar elk exemplaar uit de bundel snijdt l in twee punten die 
harmonisch gescheiden worden door de beide dubbelpunten 
Den E. 

Oplossing van Dr. J. DEKNATEL. 

Laat de koorde DE van cirkel Ca een gemeenschappelijke 
raaklijn van Cx en C1 zijn. We zullen eerst bewijzen, dat de 
machtlijn AB van C1 en C1, Ca snijdt in het midden P van 
een der bogen DE. 

Inverteer daartoe t.o.v. P zodat C1 en C11 in zich :relf over-: 
gaa.n. Ca gaat over in koorde DE, dus de raaklijn in P aan Ca 
is evenwijdig aan DE. 

Om het gevraagde te bewijzen merken we op, dat de 
dubbelrechte AB door P gaat, waarbij P een snijtmnt van de 
loodlijn uit het middelpunt van Ca op DE is, Q het andere. 
We behoeven dus nog slechts te bewijzen dat Q het tweede 
dubbelpunt van de involutie is op PQ uitgesneden door de 
bundel, of, dat de poollijn van een exemplaar van de bundel 
t.o.v. P door Q gaat. 

We merken op dat het inwendige gelijkvormigheidspunt I 
van C1 en C1 , het uitwendige U en de punt en A en B op een 
cirkel k liggen, dus L IBU = L IAU = 90°. 

De cirkel met U als middelpunt eq UA = UB als straal 
is dus een exemplaar van de bundel. De poollijn i.o.v. P van 
de:re cirkel gaat door I (de poollijn van I is immers ABP) en 
staat loodrecht op PU. 

Het voetpunt van de:re loodlijn is een snijpunt S van Ca 
met de cirkel k door I, U, A en B. 

24 
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Dit zien we in door een inversie t.o.v. U waardoor 
C1-+ C2, C2 -+ C1 , Ca-+ Ca. k-+ AB dus S-+ P, waannee is 
aangetoond dat P, S en U op een rechte lijn liggen. 

De poollijn IS t.o.v. P gaat dus door Q, waannee het 
bewijs geleverd is. 

Oplossing van Dr. G. ScHAAKE. 

In het vlak " der cirkels c1, c1 en c3 nemen we. een recht
hoekig Cartesiaansch coordinatenstelsel met assen OX en 
OY aan .. De cirkel met vergelijking 

x2 ys 2ax- 2by + c = 0 

worde afgebeeld op het punt, dat t.o.v. een rechthoekig 
coordinatenstelsel in de ruimte met assen OX, OY en OZ 
de getallen a, b en c tot coordinaten heeft. Dan worden de 
puntcirkels van " afgebeeld op de punten der omwentelings
paraboloide n met vergelijking: 

x2 + ya = z. 

De beeldpunten der cirkels, die c1 en c:~~ beide gelijksoortig 
aanraken, vormen een kegelsnede k2, welke n aanraakt in 
de punten Pen Q van n, waarvan A en B de orthogonale 
projecties op " zijn. De kromme k2 is een van de twee kegel
sneden volgens welke de omhullingskegels van n, die de 
beeldpunten van c1 en c2 tot toppen hebben, elkaar snijden. 
De oneindig verre punten 0 1 en 0 2 van k'J. zijn (na een voor 
de hand liggende uitbreiding der aangegeven afbeelding) de 
beeldpunten van de uitwendige gemeenschappelijke raak
lijnen van c1 en c2• 

We beschouwen nu den bundel der quadratische oppervlak
ken w2, die door k2 en door de rechten olzOO en O~oo gaan, als 
Zoo bet oneindige verre punt van de Z-as is. De oppervlakken 
van dezen bun del snijden n volgens de biquadratische krommen 
k4 van n, die in Zoo een dubbelpunt hebben en in Pen Q aan 
k2 raken. De projecties der krommen k' op " zijn de kegel
sneden k''J., die in A en B raken aan de projectie van k2, dat 
is de hyperbool, die de meetkundige plaats is van de middel-
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punten der c1 en c2 gelijksoortig aanrakende cirkels. De 
kegelsneden k''l. zijn dus die, welke door A en B gaan en in 
deze punten IA en IB tot raaklijnen hebben. 

Wanneer C een punt is van k2, dan liggen er op ieder 
oppervlak ro'l een door C gaande rechte, die 0 1Zco snijdt 
en een C bevattende rechte, die OaZ.., treft. De snijpunten 
dezer rechten met :1t liggen op de kromme k4, volgens welke 
het oppervlak ro2 de paraboloide :1t snijdt. 

Nu is een rechte der ruimte het beeld van een cirkelbundel, 
terwijl de punten van 0 1Z.., en van O~co (weerna uitbreiding 
der afbeelding) de beeldpunten zijn der rechten, die resp. 
evenwijdig loopen aan de eene en aan de andere uitwendige 
gemeentschappelijke raaklijn van c1 en c2• 

We zien dus, dat iedere cirkel, die c1 en c'l gelijksoortig 
aanraakt, behoort tot twee cirkelbundels, waarvan de macht
lijnen aan de uitwendige gemeenschappelijke raaklijnen 
evenwijdig zijn en de grenspunten op een willekeurig aange
nomen kromme k'2 liggen. Hieruit volgt, dat de assen dezer 
cirkelbundels, die loodrecht staan op de uitwendige gemeen
schappelijke raaklijnen van c1 en c2 de bijbehoorende kegel
snede k'2 in twee punten snijden, die door den c1 en c2 gelijk
soortig aanrakenden cirkel harmonisch gescheiden worden. 

Nemen we voor k'2 de hyperbool van de middelpunten der 
c1 en c1 gelijksoortig aanrakende cirkels dan geldt het bewijs 
niet, omdat dan de twee drkelbundels samenvallen in een 
bundel, die de oneindig verre rechte van " tot machtlijn 
heeft (w8 is dan de cylinder, die k2 uit Zco projecteert). In 
dit geval is de te bewijzen stelling echter evident, omdat de 
snijpunten van de hyperbool met de loodlijn op een uitwendige 
gemeenschappelijke raaklijn, dan in het middelpunt van den 
aangenomen cirkel en in het oneindige vallen. 

Vr~stuk CLIV. 

Een. cirkel c, die twee in een vlak gelegen cirkels c1 

en. c2 met verschillende middelpunten aanraakt, snijdt een 
kegelsnede, die c1 en c2 tweemaal aanraakt en de gemeen
schappelijke middellijn van c1 en c2 tot symmetrieas heeft, in 
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vier punten. Bewijs, dat twee overstaande zijden van den vol~ 
ledigen vierboek, die deze vier punten tot boekpunten beeft, 
evenwijdig zijn aan de uitwendige of de inwendige gemeen~ 
scbappelijke raaklijnen van c1 en c2, alnaarmate c de cirkels 
c1 en c2 gelijksoortig of ongelijksoortig aanraakt. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, 

Dr. G. SCHAAKE en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING. 

De kegelsnede E, die een brandpunt in den oorsprong 
van bet recbthoekige assenstelsel beeft en waarvan de ver
gelijking in poolcoordinaten is: 

p 
o = , (I) 
~ l+eCOS1p 

raakt aan den cirkel Ci, die bet middelpunt M"(m,, 0} en 
de straal ri beeft, tweemaal, als: 

(1 - e2)m,2 + 2pem, + e2r,/" = 0. 

Stellen wij: 

a) 
b) 
c) 
d) r 1 

f2 = l-e2 

2or.=m1 +m2 

2{J = m1 -m2 

rs (m1 - m2) sin qJ = 2{3 sin qJ, 

(2) 

(3) 

dan vinden wij uit de voorwaarden, opdat E aan de cirkels 
C1 en C2 raakt, door de eerste leden van de vergelijkingen (2) 
van elkaar af te trekken: 

e2(r1 + r2) sin qJ 

en dus in verband met (3, d); 

(4) 

e2r1 sin qJ = - (J·ar.- pe et{J sin2 qJ; (5) 

bieruit volgt door eliminatie van r1 en m1 uit de vergelijking: 

f"'ml· 2pem1 + e2rl· = 0 : 

(/2 + e2 sina q;)(j2a.2. + el·{J2 sin2 q; + .2pea.) + p2e2 = 0. (6) 

··,, 
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Raakt de cirkel C. die het rn.iddelpunt M(m, n) en de straal 
R heeft, de cirkels C1 en Ca uitwendig, dan is: 

(7) 

zoodat: 

(R + r1)1 - (R + r2) 2 = (r1 -'- r2)(2R + r1 + r2) = 
= (2m- m1 - m2)(m2 -1nt). 

dus in verband met (3 . d): 

(2R + r1 + r 11) sin <p = - .2(m- oc), 

waatuit in verband met (3. a), (4) en (5) volgt: 

etR sin <p = oc + pe- e2m 

en 

zoodat: 

n2 sin2 <p = (R + r1)2 sin2 <p- {m m1)2 sin2 p 

= (oc-m + {Jsin2 tp)2- (m-oc-fJ)2sin2 f · 

(8) 

= {(oc -1n)2- fJ2 sin <p} cosll <p. (9) 

De kegelsnede E heeft de vergelijking: 

x2 + y1 - (p -ex)1 = 0, 

zoodat de vorm H behoorende bij den bundel E + k . C = 0 
bepaald is door: 

/ 2 + k 0 pe-km 
H = 0 I+ k -kn 

pe- km - kn - p + k(m2 + n'- R2) 

= (1 +k) {kfm2- k(f2+k)R2- (I+k)pa+2kpem} + (F+k)kn1; 

voor k=-(fcos<p+sin2 <p) = e2cosllp-l =-(f2+e2sinllp), 

dus voor: F+k = - (l+k) tg2 f = - ea sin2 tp, 

is H (I + k){k. A- p2e2 cos2 p}, 

waarin 
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e2A = e2(f2m2 - n2 tg2 fP + e2R2 sin2 fP + 2pem) 
= e2{/2m2 -(a.-m)2+fJ2sin2tp+2pem}+(oc+ep -e2m)2 

= f2oc2 + e2{J2 sin2 fP + 2peoc + p2e2, 

waarbij wij gebruik hebben gemaakt van de betrekkingen 
{8) en (9), dus: 

H = -cos2f(J{(f2+e2 sin2f(J)(f2oc2 e2[J2sin2tp 2peoc) p2e2}. 

Voor die waarde van k is H 0, als de voorwaarde (6) 
geldt, dus de cirkel c de cirkels cl en c2 uitwendig raakt; 
uit (3. d) blijkt, dat fP de hoek is, die de, uitwendige gemeen
schappelijke raaklijnen van C1 en C2 met de centraal maken 
en uit (f2 + k) = (1 + k) tg2 f(J, dat de lijnen, waarin 
het exemplaar van den bundel voor die waarde van k ontaard 
is, dezelfde hoek fP met de centraal maken, dus evenwijdig 
aan die raaklijnen zijn. 

Op eenzelfde wijze is het bewijs voor de ongelijksoortige 
aanraking te leveren; wij hebben daartoe slechts in de formules 
r 2 door - r 2 te vervangen. 

Oplossing van Dr. G. ScHAAKE. 

We gebruiken de afbeelding, die ook in de oplossing der 
vorige opgave toegepast is, met dien verstande, dat de as 
OX langs de gemeenschappelijke middellijn van c1 en c2 

genomen wordt. De beeldpunten der cirkels, die c1 en c2 

gelijksoortig of ongelijksoortig aanraken vormen resp. een 
kegelsnede kl· of kl'· De kegelsneden ~2 en k./' vormen de 
doorsnede van de beide omhullingskegels y1 en y2 van de 
paraboloide :rl, die de beeldpunten cl en c2 van cl en c2 tot 
toppen hebben, en raken 11: aan in de beide punten van dit 
oppervlak, wier projecties op " in de snijpunten van c1 en c2 

vall en. 
De rechten, die gelegen zijn op een oppervlak rul·. door 

k1.2 (i = I of 2) en door de verbindingslijnen van Zoo met de 
oneindig verre punten 0 1 en 0 2 van k2 beelden cirkelbundels 
af, waarvan de machtlijn evenwijdig loopt aan een der uit
wendige (voor i = 1) of inwendige (voor i = 2) gemeenschap-
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pelijke raaklijnen van c1 en c2 • Iedere c1 en c2 gelijksoortig 
(ongelijksoortig) aanrakende cirkel behoort tot twee cirkel
bundels, waarvan de beeldrechten op roi2 gelegen zijn; de 
machtlijnen dezer twee bundels hebben de richtingen der 
uitwendige {inwendige) gemeenschappelijke raaklijnen van 
c1 en c2• De basispunten van een dergelijken bundel zijn de 
projecties op u der snijpunten van ~ met de wederkeerige 
poollijn t.o.v. ~ der beeldrechte en de meetkundige plaats 
der basispunten van de bundels is dus de projectie op u 
van de doorsnijdingskromme van ~ met het wederkeerige 
pooloppervlak van ro,2 t.o.v. ~. De wederkeerige poolopper
vlakken der oppervlakken rol vormen de schaar der quadra
tische oppervlakken, die den t.o.v. ~ aan kl· toegevoegden 
kegel u, volgens een kegelsnede aanraken en door twee Zoo 
bevattende en u1 aanrakende oneindig verre rechten gaan. 
Van deze oppervlakken gaan er twee door een gegeven punt 
der ruimte. 

Nu snijdt de kegel ui het oppervlak ~in de meetkundige 
plaats der polen van de gemeenschappelijke raakvlakken 
van k,2 en ~. Daar deze gemeenschappelijke raakvlakken de 
raakvlakken der omhullingskegels van ~ met toppen C1 en 
C2 zijn, bestaat de doorsnijdingskromme van "t met ~ dus 
uit de kegelsneden volgens welke de kegels y1 en y1 de para
bolo~de ~ aanraken; de projecties dezer kegelsneden op u 
zijn de cirkels c1 en c2• 

De wederkeerige pooloppervlakken der oppervlakken ro,1 snij
den ~ dus volgens biquadratische krommen, die symmetrisch 
zijn t.o.v. het vlak XOZ. in Z<e een dubbelpunt hebben en 
elk der beide aanrakingskrommen van y1 en y2 met ~ twee
maal aanraken. Van deze krommen gaan er twee door een 
algemeen punt van~; haar projecties op u zijn dus de t.o.v. 
de X-as symmetrische kegelsneden r2, die de cirkels c1 en c2 

tweemaal aanraken. 
Iedere cirkel c, die c1 en c2 gelijksoortig (ongelijksoortig} 

aanraakt behoort. zooals we aangetoond hebben, zeker tot 
een bundel, waarvan de basispunten op een dergelijke kegel
snede r2 liggen en de machtlijn evenwijdig loopt met een uit
wendige (inwendige} gemeenschappelijke raaklijn van c1 en c2• 
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1\fet deze gemeenschappelijke raaklijn loopt dus de ver
bindingslijn van twee der snijpunten van c met r 1 evenwijdig. 
Volgens een bekende stelling loopt dan de verbindingslijn 
der beide andere snijpunten van c met r2 evenwijdig aan de 
andere uitwendige (inwendige) gemeenschappelijke raak
lijn van c1 en Cs· 

Opmerking. Een bijzonder geval van de bewezen stelling 
vindt men in vraagstuk XIV, deel XVII, van Dr. G. VAN 

HASSELT. 

Vraagstuk CLV. 

W anneer een op een oppervlak gelegen krommenschaar 
een strictiekromme bezit, die de krommen der schaar niet 
aanraakt, dan is deze kromme dan en slechts dan strictie
kromme van bet regeloppervlak der raaklijnen aan de 
krommen der schaar in de op de strictiekromme gelegen 
punten, als de krommen der schaar Of in die punten een 
geodetische kromming nul hebben Of de strictiekromme 
loodrecht snijden. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. C. J, VAN GRUTING, Dr. G. VANHASSELT, 

en Dr. G. SCHAAKE. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

I) Wij voeren op het oppervlak D kromlijnige coordinaten 
u, v zoo in, dat v = const. (I) de krommenschaar van de opgave 
en u....:... const. (2) de orthogonale schaar is. In een willekeurig 
punt 0 van Q zij u 0 en v 0. In de ruimte voeren wij 
een trirectangulair coordinatenstelsel in met oorsprong in 
0, OX langs de raaklijn in 0 aan v 0, OY langs de raak
lijn in 0 aan u 0. OZ valt dus langs de normaal van Q 

in 0. Zonder beperking kunnen wij nog onderstellen, dat in 0 
<lx (ly . 
- = I en - = 1 is, indien op het stelsel OXYZ de 
()u ov 
parametervoorstelling van !J is: 

x = x(u, v), y y(u, v), z = z(u, v). (3) 

Nu is (zie b.v. H. STAHL und V. KoMMERELL, Die Grund~ 
formeln der allgemeinen FHichentheorie (1893) pag. 105) de 
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strictiekrom:me der schaar v = constant de meetk.undige 
plaats der punten, waar de krommen der orthogonale schaar 
u = constant de geodetische kromming nul hebben. Voor 
laatstgenoemde punten is kenmerkend: 

~:{G:r + e~r + G:r}= o. 

I 0 . ox oz ~ 0 .. 
n IS - = - = 0 en - = 1. Opdat een stnctlepunt 

ov ~v ov 
van de schaar v constant zij, is dus noodig en voldoende: 

~l!:Y 
--=0. (4) ouov 0 

Door den index 0 wordt hier en in het vervolg aangeduid, 
dat de ermee voorziene term voor u = v = 0 moet berekend 
worden . 

. 2) Zij 0 een punt der strictiekromme r der schaar 
v = constant en zij 0' een op die strictiekromme dicht bij 0 
gelegen punt, dat tot kromlijnige coordinaten hebbe {J en e. 
De Cartesiaansche coordinaten van 0' zijn dan x(IJ,e}, 
y(o,e), z(Cl,e). OX is de raaklijn in 0 aan v = 0. Een para
metervoorstelling der raaklijn in 0' aan de kromme v = e is: 

ox 
x = x(o,e) +A.-

~u u = Cl, v =e 

oy 
y ~ y(fJ,e) + l-

ou u = IJ, 'll = e 

. oz 
z=z(o,e)+A.-

ou u = {J, v e 

{5) 

De rechte, die OX en de raaklijn (5) rechthoekig snijdt, 
snijdt OX in een punt A, dat tot x-coordinaat heeft: 

ox ( oy oz) 
( ) 

?; :Y~+z?; 
XA X fJ, B - ( ) 2 ) 2 {6) 

: {:; u = Cl, v = e. 
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Ontwikkeling van den noemer en den tweeden factor in 
den teller der laatste breuk naar opklimmende machten van 
~ en 8 ( daarbij term en van den tweed en of hoogeren graad 
in ., en 8 verwaarloozende) geeft, als men nog bedenkt, 

dat in 0, ()x = ()y = 1 ()x = ()y = ()z = ()z 0 en ook 
()u ()v ' ()v ()u ou ()v 

Wij laten nu 0' langs F tot 0 naderen. Indien F de kromme 

v 0 niet raakt en ook niet loodrecht snijdt, is lim : = k, 
0'-+-0 u 

alwaar k een eindige van nul verschillende waarde heeft. 
Uit (7) volgt dan: 

(8) 

( 
()2y )2 ( ()2z ()2z ) 2 - + -+k-
()u2o ()u2o (lu (lv o 

Indien nu de strictiekromme der in de opgave genoemde 
regelschaar samen moet vallen met de kromme r, is noodig, 

dat de laatste limiet nul is, daartoe moet (I; nul zijn, 
()u o 

hetgeen uitdrukt, dat v = 0 in 0 de geodetische kromming 
nul heeft. 

Indien F in 0 de kromme v = 0 loodrecht snijdt, is 

lim : = oo, en dan volgt uit (7) ook: 
0'-?-0 u 

limxA = 0, 
0'-+0 

zoodat ook dan de strictiekromme van de regelschaar door 
0 gaat. Daar het punt 0 willekeurig op Q gekozen is, is 
hiermede het gestelde bewezen. 



OPGAVEN. NO. 155 EN 156. 381 

Het is misschien nog goed op te merken, dat de voorwaarde, 
dat v = 0 in 0 de geodetische kromming nul heeft, zoowel 
. d o!y . d ()2x b . 
m en vorm - =0 als m en vorm -- = 0 te rengen Is. ou2 ()u ov 0 

De overeenstemming van deze twee vormen blijkt, als men 

C)x ox oy ()y oz az 
ou ov + ou ov + ou ov = 0 

naar u afleidt en daarna u = v = 0 stelt. 

Vraagstuk CLVI. 

De meetkundige plaats van de gelijkzijdige hyperbolische 
punten op bet oppervlak der hoofdnormalen van een ruimte~ 
kromme met constante torsie bestaat uit deze ruimtekromme 
en de hoofdnormalen in de toppen der ruimtekromme. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. E. M. BRUINS, Dr. C. J. VAN GRUTING, 

A. KATER, Dr. G. SCHAAKE, Dr. L. SWEERTS en W. VERDENIUS. 

Oplossing van Dr. L. SWEERTS. 

De vergelijking van bet oppervlak luidt: 

X= a'v x, 
Y = b'v + y, 
Z = c'v + z, 

als x, y en z de coordinaten van een punt A der ruimtekromme 
zijn en a', b' en c' de richtingscosinussen der hoofdnormaal 
in A. v is de afstand van A tot een veranderlijk punt der 
hoofdnormaal en u is de booglengte van A. 

De asymptotische lijnen worden bepaald door 

E'du2 + 2F'dudv + G']lv2 0. 

Nu is G' = 0 dus 

du(E'du + 2F'dv) = 0. 
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Het ene stel asymptotische lijnen wordt dus gevormd 

d d 
.. d du 2F' 

oor e liJnen u = constant en bet andere oor dv = - E' · 

du oo 
De voorwaarde dat de krommen, bepaald door dv en ~v 

elkaar loodrecbt snijden is: 

du oo (du oo) E - . - + F - + - + G = 0. 
dv ov dv ov 

Nu is: 

oo du 2F' 
- = 0 en - = ---. 
0v dv 

De meetkundige plaats der gelijkzijdig byperboliscbe punten 
is dus bepaald door 

2FF' = E'G. 

Met bebulp van de formules van SERRET-FRENET 

vinden we: 

of 

E'= ~. :U(~). 
F'=~ 

T 
F=O 
G=l 

~ :u (~) 0. 

Hieraan wordt voldaan door v = 0 d.i. de ruimtekromme 

en de boofdnormalen in de punten, waar :u ( ~) = 0, 

dat is in de toppen der ruimtekromme. 

Vraagstuk CLVII. 

Bepaal de omhullende van bet stelsel der gelijkzijdige 
hyperb~len, die door twee gegeven punten P en Q gaan, en 
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een door geen dezer punten gaande rechte l, die met P en Q 
in ~en vlak ligt, aanraken. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. W. BouMAN, Dr. E. M. BRUINS, 
Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, A. KATER, 
Dr. G. SCHAAKE en ]. WICHERS. 

Oplossing van J. WICHERS. 

1. Wij stellen eerst de vraag: Wat is de omhullende van 
het stelsel cirkels, die een gegeven rechte l aanraken en een 
gegeven cirkel M loodrecht snijden? 

Zij N een cirkel, die aa:h de eischen voldoet. Inverteert 
men cirkel N en l t.o.v. cirkel M, dan gaat cirkel N in zich
zelf over, en l in een cirkel door M, die cirkel N raakt. 
De omhullende van bet stelsel bestaat uit de lijn. l zelf, en de 
inverse figuur van l t.o.v. cirkel M. 

2. Gevraagd: Wat is de omhullende van het stelsel 
cirkels, die een gegeven rechte l raken, en een andere gegeven 
rechte snijden in twee punten, die harmonisch liggen t.o.v. 
twee gegeven punten A en B dezer rechte? 

Beschrijven wij een cirkel met AB als middellijn, dan zal 
elke cirkel van het stelsel loodrecht hierop staan, waarmee 
dit probleem tot het eerste is teruggebracht. De gezochte 
omhullende · bestaat dus uit de lijn l zelf, en de inverse figuur 
hiervan t.o.v. den cirkel, op AB als middeUijn beschreven. 

3. De in (2) besproken figuur voeren wij nu door een 
projectieve transformatie over in een andere, en wel als volgt: 
de isotrope punten worden overgevoerd in twee punten 
Pen Q, de punten A en Bin_ de isotrope punten. 

Het in (2) gestelde probleem gaat dan over in de oorspron
kelijke opgave; de cirkel op AB als middellijn gaat over in 
een cirkel op PQ als middellijn; de inverse figuur van l gaat 
over in de HIRST'sche inversie van l t.o.v. dezen cirkel, met 
als centrum het oneindig verre punt van een loodlijn, op PQ 
opgericht. M.a.w.: snijd l door een rechte k ..L PQ, en bepaal 
bet vierde harmonische punt K van het snijpunt t.o.v. de 
snijpunten van k met den cirkel op PQ als middellijn; de 
meetkundige plaats van k is (met l zelf) de gezochte omhul-
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lende. Deze meetkundige plaats is een kegelsnede, die door 
P en Q gaat, en door de snijpunten van l met den cirkel op 
PQ als middellijn, en een der asymptoten is de loodlijn, op 
PQ opgericht in het snijpunt van len PQ. 

Gemakkelijk verifieert men nog, dat de andere asymptoot 
loodrecht op l staat, en dat de snijpunten der asymptoten 
met PQ symmetrisch liggen t.o. v. het midden van PQ, en 
tot dit midden denzelfden afstand hebben als het snijpunt 
van l met den tweeden asymptoot. 

Vraagstuk CLVIII. 

Van de punten A, B, C, D, E en F van het projectieve 
vlak liggen er geen drie op een rechte. A en B zijn reeel, 
terwijl C en D, evenals E en F, of reeel Of toegevoegd 
imaginair zijn. Wanneer A in het binnen- (buiten-) gebied der 
kegelsnede door B, C, D, E en F ligt, dan ligt Bin het binnen
(buiten-)gebied of in het buiten-(binnen-)gebied der kegelsnede 
door A, C, D, E en F, alnaarmate een recht segment AB 
met een oneven of een even aantal der zes of twee reeele 
verbindingsrechten van twee der pun ten C, D, E en F een 
punt gemeen heeft. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Dr. E. M. BRUINS, A. KATER, N.H. KUIPER, 
Dr. G. ScHAAKE en W. VERDENIUS. 

Oplossing van N. H. KUIPER. 

Door elk reeel punt van de rechte AB gaat een kegelsnede 
uit de bundel door C, D, E en F die AB nog in een tweede 
punt P' snijdt. De pnntenparen PP' vormen een involutie. 

In het punt B definieer ik de negatieve richting langs de 
lijn AB, als de richting waarin ik direct in het inwendige 
gebied van de kegelsnede door B kom. Aan elk punt van de 
lijn AB kennen we een + of- teken toe, naar gelang het 
inwendige gebied horende bij de kegelsnede door dat punt 
in positieve- of negatieve richting direct bereikt is. 

N oem de snijpunten van de reeele verbindingsrechten door 
C, D, E en F met de lijn AB : Si (i = 1, 2 of i = I, ... 6). 
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Gaande langs AB verandert het aan elk punt toegekende 
± teken in de punten: 

I'. s., waar de kromming der bijbehorende kegelsnede 
( = ontaarding) nul is en binnen en buitengebied in elkaar 
overgaan. Bij de ontaarding zelf is er geen sprake van binnen 
of buitengebied. 

, 20. In de dekpunten D1 en D2, indien reeel, van de involutie. 
De punten PP' worden harmonisch door D1D1 gescheiden. 
Ligt D1 in het binnengebied horende bij AP, dan ook in dat 
horende bij P' want dat is hetzelfde binnengebied. Laten we 
P' tot D1 naderen dan nadert P van de andere kant tot D1 

en bijgevolg verandert in D1 het teken. 
Ga ik uit van Bin negatieve richting (dus naar zijn inwendige 

gebied) en ontmoet ik A v66r een derpuntenA', B', D1, D11, St 
dan ligt A in het binnengebied van B en B in het buitengebied 
van A, omdat A en B hetzelfde teken liebben. Wanneer ver
andert dit voortgaande in negatieve richting langs de lijn? 

In de punten S" waar binnengebied overgaat in buiten
gebied. 

Niet in de dekpunten, want daar bestaat het binnengebied 
alleen uit het dekpunt zelf en naderend tot het dekpunt, 
nadert het binnengebied ook tot dit punt. 

Analoog voor het buitengebied van B. 
Ligt A in het binnen (buiten)gebied van B dan ligt B in 

het buiten (binnen)gebied van A of in het binnen (buiten)
gebied van A naar gelang op het segment AB een even dan 
wel een oneven aantal punten Si liggen. 

Oplossing van A. KATER. 

De beide kegelsneden bepalen een bundel met de punten 
C, D, E en F tot basispunten. Er kunnen zich dan vier ge
vallen voordoen: 

I. De basispunten zijn twee aan twee toegevoegd 
complex. 

II. Twee basispunten zijn reeel en de beide andere toe-
gevoegd complex. 

III. Aile · basispunten zijn reeel. 
I. De kegelsnedenbundel is door centrale projectie om 
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te zetten in een cirkelbundel met twee toegevoegd complex:e 
basispunten. De twee gegeven kegelsneden gaan over in twee 
cirkels, die of gebeel buiten elkander liggen of waarvan er 
een gebeel binnen de andere ligt. De twee reeele verbindings
lijnen van de basispunten zijn nu de wijklijn en de macbtlijn. 
Liggen de cirkels gebeel buiten elkander, dan ligt A buiten 
de cirkel door B en B. buiten de cirkel door A; bet in bet 
eindige gelegen segment AB beeft met de verbindingsrecbten 
der basispunten een oneven aantal punten gemeen, n.l. een, 
want de punten der beide cirkels liggen aan verschillende 
zijden van de macbtlijn. Ligt de- cirkel door B gebeel binnen 
die door A, dan ligt B binnen de cirkel door A en A buiten 
de cirkel door B; bet in bet eindige gelegen segment AB ligt 
gebeel binnen de cirkel door A en beeft een even aantal 
punten gemeen met de verbindingslijn der basispunten, 
n.l. nul, want de punten der beide cirkels liggen aan dezelfde 
zijde van de macbtlijn. 

II. De kegelsnedenbundel is door centrale projectie om 
te zetten in een cirkelbundel met twee reeele basispunten. 
De twee gegeven kegelsneden gaan over in twee elkander 
snijdende cirkels en de twee reeele verbindingslijnen van de 
basispunten in de wijklijn en in de macbtlijn. Ligt A binnen 
de cirkel door B en beeft bet (eindige) segment AB een 
punt met de macbtlijn gemeen, dan ligt B binnen de cirkel 
door A; beeft dit segment geen punt met de macbtlijn ge
meen, dan ligt B buiten de cirkel door A. Ligt A buiten de 
cirkel door B, en beeft bet eindige segment AB een punt met 
de machtlijn gemeen, dan 1igt B buiten de cirkel door A; 
beeft dit segment geen punt met de macbtlijn gemeen, dan 
ligt B binnen de cirkel door A. 

III. . De kegelsnedenbundel is door centrale projectie om 
te zetten in een bundel gelijkzijdige byperbolen. De twee 
gegeven kegelsneden gaan over in twee ortbogonale hyper
bolen en de zes reeele verbindingslijnen in de zijden en boogte
lijnen van een driehoek. Van de vier basispunten liggen er 
nu drie op een tak van elk der exemplaren van de bundel; 
bet vierde basispunt ligt op de andere tak. Een dergelijk 
basispunt zullen we gemaksbalve geisoleerd noemen. V oorts 
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zullen we onder een gelijksoortig gebied verstaan een gebied 
dat binnengebied of buitengebied is voor beide byperbolen; 
een gebied dat binnengebied is voor de ene en buitengebied 
is voor de andere hyperbool noemen we ongelijksoortig. 

Er doen zicb nu twee mogelijkheden voor: 
A). De beide byperbolen die wij bescbouwen bebben 

betzelfde punt F tot geisoleerd basispunt. 
B). Zij bebben twee verschillende punten E en F tot 

geisoleerde basispunten. 
A). Laten de drie overige basispunten zodanig gelegen 

zijn dat D op bet in bet eindige gelegen gebogen segment 
CE ligt. De gebogen segmenten CD van beide byperbolen 
liggen nu aan dezelfde zijde van het overeenkomstige rechte 
segment CD, zodat de verbindingslijn van C en D over baar 
gehele uitgestrektbeid in een gelijksoortig gebied ligt. Dit 
is echter eveneens het geval met de beide andere door C 
gaande rechten CE en CF. Want lag bijv. CF gedeeltelijk in 
bet ongelijksoortige gebied begrensd door de beide (eindige) 
bogen CD, dan moest CF drie punten met een der beide 
byperbolen gemeen hebben, betgeen onmogelijk is. Op analoge 
wijze is aan te tonen dat de drie rechten gaande door D en 
de drie recbten gaande door E dezelfde eigenscbap bebben, 
zodat de zes verbindingsrechten der basispunten in een gelijk
soortig gebied liggen. 

Zijn de punten A en B gelegen op de zoeven genoemde 
gebogen segmenten CD (en wei tussen C en D), zodanig dat 
A ligt in bet binnengebied van BCDEF en B in het buiten
gebied van ACDEF, dan heeft bet rechte segment AB (dat 
in een ongelijksoortig gebied ligt) geen punten met de ver
bindingslijnen gemeen. We bouden nu A vast en laten B 
een der byperbolen doorlopen. Zodra B D gepasseerd is, 
ligt B binnen de kegelsnede ACDEF en dus ook het eindige 
segment AB, dat de drie verbindingsrechten door D snijdt. 
Zodra B E gepasseerd is, ligt B weer in het buitengebied; 
de recbte DE, die zoeven door AB gesneden werd, wordt dit 
nu niet meer; echter wei de beide andere door E gaande 
recbten, zodat in totaal op het eindige segment AB vier 
snijpunten liggen. Op bet andere segment AB (dat oneindig 

25 
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lang is) liggen natuurlijk twee snijpunten. Is B op de andere 
tak van de byperbool aangekomen, dan zijn de functies van 
bet eindige en bet oneindig lange segment verwisseld; op 
bet eindige segment AB liggen dus nu twee snijpunten. 
Passeert B F, dan wordt FC niet Ianger gesneden door bet 
eindige segment AB, ecbter wei FD en FE, zodat in totaal 
op bet eindige segment AB drie snijpunten liggen; B ligt 
nu weer in bet binnengebied. En beweegt B zicb door bet 
oneindige heen naar C, dan beeft bet eindige segment AB 
weer drie punten met de verbindingsrecbten door C gemeen. 

We kunnen ecbter evengoed B vast bouden en A laten 
bewegen; men komt dan tot dezelfde resultaten. En ten
slotte maken we ons van de beginstanden van A en B los door 
op te merken dat het altijd mogelijk is bij een willekeurig 
punt A van de ene kromme een punt B op de andere te kiezen, 
zodanig dat het eindige segment AB geen enkele verbindings
recbte snijdt. 

B). De gebogen segmenten CD van de beide byperbolen 
liggen nu aan verscbillende zijden van bet recbte segment 
CD, zodat de verbindingslijn van C en D over haar gebele 
uitgestrektbeid in een gelijksoortig gebied ligt. Op overeen
komstige wijze a1s onder A) toont men aan dat de beide 
andere door C gaande recbten CE en CF in ongelijksoortige 
gebieden liggen en dat er door elk basispunt twee rechten 
gaan die in ongelijksoortige en een die in gelijksoortige ge
bieden liggen. Op de beide bogen CD kiezen we nu weer twee 
punten A en B, die dus elk in een binnengebied liggen, terwijl 
op het eindige segment AB een snijpunt ligt. Het verdere 
bewijs verloopt dan als onder A). 

Vraagstuk CLIX. 

Van de punten A1, •.• , As der projectieve driedimensionale 
ruimte liggen er geen vier in een plat vlak. Door snijding 
van de tien verbindingsrechten van ' twee der punten 
A1, ••• , A5 en van de tien vlakken door drie dezer 
punten met bet vlak A6A7A8 verkrijgt men de punten en 
de rechten eener configuratie van DESARGUES, die door 
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polarisatie t.o.v. een bepaalde kegelsnede k2 in zich zelf 
overgaat. Wanneer A,, A, en A8 de hoekpunten zijn van een 
pooldriehoek van k2, dan bezit elk drietal der punten A11 •• , As 
de analoge eigenschap. (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door Mevr. Dr. T. VAN AARDENNE-EHRENFES~, 
N. G. DE BRUIJN, N. H. KUIPER en Dr. G. ScHAAKE. 

Oplossing van Mevr. Dr. T. VAN AARDENNE-EHRENFEST. 

Het is voldoende te bewijzen, dat het drietal A1A~3 (dus 
een drietal, dat geen punt met het drietal A6A7A8 gemeen 
heeft) de genoemde eigenschap bezit; immers: heeft men dit 
bewezen, dan kan men het achtereenvolgens van elk drietal 
bewijzen. 

Nu bestaat er een bepaald tweedegraadsoppervlak F2 met 
de eigenschap, dat A1A2A3A4 een pooltetraeder van F2 is 
en A6 de pool van het vlak A6A7A8 t.o.v. F2 is. De kegelsnede 
volgens welke F2 door het vlak A6A7A8 gesneden wordt, is 
juist de kegelsnede, die in de opgave k2 genoemd wordt; 
immers: het snijpunt van A1A2 met het vlak A6A7A8 is t.o.v 
F2 de pool van het vlak AaA4A5 en is dus t.o.v. k2 de pool 
van de snijlijn van deze twee vlakken, en het analoge geldt 
voor de andere punten v. d. configuratie van DESARGUES. 
Zijn nu A6 , A7 en A8 de hoekpunten van een pooldriehoek 
van k2 , dan is A5A8A7A8 66k een pooltetra&ler, van F2. Is 
dus l2 de kegelsnede, volgens welke F2 door het vlak A1A2As 
gesneden wordt, dan vervult l2 in het vlak A1A2As de analoge 
rol als k2 in het vlak A6A7A8• Hiermee is het gevraagde 
bewezen. 

Vraagstuk CLX. 

Twee quadratische oppervlakken, die een rechte l ge
meen hebben, en door de loodrecht op l staande vlakken 
volgens cirkels gesneden worden, hebben behalve l nog een 
niet ontaarde kromme van den derden graad ka gemeen. 
Bepaal de meetkundige plaats van de hoogtepunten der drie
hoeken, die de beide snijpunten van k3 met l en een punt 
van k3 tot hoekpunten hebben. (Dr. G. Schaake.) 
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Opgelost door Dr. W. BouWMAN, Dr. E. M. BRUINS, 
Dr. G. VAN HASSELT, A. KATER, N. H. KuiPER en 
Dr. G. ScHAAKE. 

Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING. 

We nemen het rechthoekige assenstelsel z66, dat de z-as 
langs l valt, de oorsprong in een der snijpunten van de 
kromme met l en de oppervlakken o. bepaald zijn door de 
vergelijkingen: 

0.~, = x2 + y2 - 2aixz- 2bi)lz- 2cix = 0 (I) 

De snijpunten van de kromme met l liggen in de vlakken 
loodrecht l waarin de verbindingslijnen der middelpunten 
van de snijcirkels l snijden; in die vlakken is dus: 

waarin: 
l a1z + c1 b1z [- ( _ ) _ 0 aaZ + c2 baZ - z yz rt - , 

II 
al b1 ell' . a2 ba c2 I = rt, p, y, 

zoodat de kromme de z-as snijdt in de punten A,(O, 0, 0) 

en B ( 0, 0, ; ) . 

Is C(e1 cos q;, e1 sin q;, z) een punt van de kromme, dan 
vinden we door de coordinaten in de betrekkingen (I) in 
te voeren: 

e1
2 - 2e1(a1.z.g cos q; + b1.zt sin q; + c, cos q;) = 0; (2) 

is CD de hoogtelijn op AB, dan bestaan voor de coordinaten 
van het hoogtepunt H(x, y, z) de betrekkingen: 

waarin: e HD 

lx = ecosq; 
y=esintp, 
Z z1 

AD. DB zl (~ -z~) 
CD 
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zoodat in verband met (2): 

z(or. 
fUh = 2(aizx + b"zy + cix); 

Y. 
tusschen de homogene coordinaten van het hoogtepunt 
H(x, y, z, w) bestaan dus de betrekkingen: 

[Ji = (yz- ocw)z + 2(aixz + biY z + c,xw) 0. 

Wij vinden: 

b1!l2- bafl1 = (b1- b2){yz-or.w}z + 2y{-yxz + or.xw) = 
= (yz - ocw ){ (b 1- b2 )z - 2yx} 

en 

c1!l1- cafl1 = (c1- c2)(yz- ocw)z + 2y({Jxz- or.yz) = 
= z{ (c1 - c2)(yz- ocw) + 2y({Jx- ocy )}, 

waaruit blijkt, dat de snijkromme van !11 en !J2 ontaard is 
in de rechte lijnen: 

l1 z=w=O; l11 =x=z=0, la:{Jx-ocy=yz-ocw 0 

en 

l,.= (b1-b2)z-2yx= (c1 -c2)(yz-ocw} + 2y({Jx-ocy}=0; 

de meetkundige plaats van. de hoogtepunten van de drie, 
hoeken is dus de rechte lijn l4 , want C en H liggen niet in 
de vlakken door A of B loodrecht op de z-as, dus z1 = z =1= 0 

01: 

Vraagstuk CLXI. 

A1s A1, B1, C1 de middens der zijden van driehoek 
ABC zijn, dan liggen de volgende drie punten in een rechte: 
het middelpunt van de ingeschreven cirkel ·van driehoek 
A1B1C1, het middelpunt van de negenpuntscirkel van driehoek 
ABC en het middelpunt van de cirkel, die door de drie aan
geschreven cirkels van driehoek ABC inwendig wordt aange
raakt (zie een andere rechte, waarop dit laatste punt ligt: 
vraagstuk XV, dL XVII 1938). (Dr. W. van der Woude.) 
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Opgelost door Dr. E. M. BRUINS, . N. G. DE BRUIJN, 
Dr. J. DEKNATEL, Dr. C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT 
en Dr. W. VAN DER WOUDE. 

Oplossing van N. G. DE BRUIJN. 

We noemen de middelpunten van de in- en aangeschreven 
cirkels van ABC resp. I, lv I2 , 13; P, Q en R de snijpunten 
van 1213 , 1311 , I1I2 met resp. BC, CA en AB; N het middel
punt van de negenpuntscirkel van /.::,. ABC en M het middel
punt van de cirkel, die de cirkels I1 , 12 en I3 inwendig aanraakt. 

Aangezien cirkel N de cirkels I1 , 12 en Ia inwendig aanraakt, 
hebben de punten P, Q en R gelijke machten ten opz. v. de 
cirkels M en N. De lijn MN staat dus loodrecht op de lijn PQR. 

De punten P, Q en R hebben tevens gelijke machten ten 
opz. v. de omgeschreven cirkels van 111218 en ABC; de laatste 
is de negenpuntscirkel van !:.:. I1Isi3 , zoodat de lijn PQR 
loodrecht staat op de Eulerlijn van /.::,. I 1I 11I 3 • Hierop ligt 
ook het hoogtepunt I. Wanneer we deze lijn ten opz. v. het 
zwaartepunt van /.::,. ABC met - ! vermenigvuldigen, gaat 
het middelpunt 0 van de omgeschreven cirkel van /.::,. ABC 
over in N, en het punt I in het middelpunt S van de inge
schreven cirkel van /.::,. A1B1C1 . 

De lijn NS staat ook nog loodrecht op PQR. 
Doordat nu zoowel NS als MN loodrecht op PQR staan, 

liggen M, N en S op een rechte. 

Vraagstuk CLXII. 

Een tweedegraadsoppervlak wordt hier een recht opper
vlak genoemd, als een der wortels van de s vergelijking 

~1-s ~2 ~~~ 

=0 
aal aas aaa s 

gelijk is aan de som der beide andere; hierbij is veronder
steld, dat de vergelijking van het oppervlak is uitgedrukt in 
rechthoekige coordinaten. Bewijs dan 

I} dat van elk stelsel beschrijvenden twee rechten lood
recht staan op vlakken van cirkelsneden; twee van deze 

,·.;,. 
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rechten, die tot · hetzelfde stelsel behooren, heeten hier 
verder een paar voortbrengenden van het oppervlak. 

2} dat in een bundel van quadratische oppervlakken drie, 
of oneindig veel, rechte oppervlakken voorkomen. 

3) dat de drie paren overstaande ribben van een tetraeder 
voortbrengenden zijn van drie rechte oppervlakken, die tot 
een zelfde bundel behooren. (Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door Dr. E. M. BRUINS, Dr. C. J. VAN GRUTING, 

Dr. G. VAN HASSELT, N. H. KuiPER, J. WICHERS en 
Dr. W. VAN DER WOUDE. 

Oplossing van J. WICHERS. 

Wij beginnen met eenige stellingen uit de vlakke meet~ 
kunde: 

I. Trekt men uit twee punten A en B raaklijnen aan een 
kegelsnede E1 , dan liggen A, B en de vier raakpunten op 
een kegelsnede E2• Tusschen de coefficienten van E1 en E2 

bestaat dan de (noodige en voldoende) betrekking: 

ess 4L11(eles- 2L11L12). (I) 

2. Is een kegelsnede E1 en een bundel E2 + lEa = 0 
gegeven, dan zijn er in den bundel drie of oneindig veel 
exemplaren, die met E1 de door (I) bepaalde ligging hebben. 
Immers (I) is van' den derden graad in l; er zijn dus drie 
wortels, tenzij de vergelijking in l identiek wordt, en dus 
elke waarde van A voldoet. 

3. Zijn een kegelsnede Eo en een volledige vierzijde ge
geven, en brengt men door telkens twee overliggende hoek
punten op bovenbedoelde wijze nieuwe kegelsneden aan, dan 
behooren de drie zoo ontstane kegelsneden tot eenzelfden 
bundel. 

Om dit te bewijzen, geven wij de hoekpunten van de vier
zijde de coordinaten (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (-I, 1, 0), 
(1, 0, I) en (0, 1, I); de vergelijking van de kegelsnede zij 

Eo= Ea1.1e xixk 0. 

De toegevoegde kegelsnede door (1, 0, 0) en (0, 1, 1) 
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bepalen wij als volgt: de poollijnen dezer punten t.o.v. Eo 
hebben de vergelijkingen 

Ez = 0 en E2 + E3 = 0 (waarin E-t =~Eo); 
()xi 

de gezochte kegelsnede is dat exemplaar uit den bundel 

Eo lE1(E2 +lis) 0 

dat door (1, 0, 0} gaat. Zoo vindt men voor deze kegelsnede: 

(al2 + au) Eo = E1 (Es Ea)· 

Analoog: aaa a12) Eo = - E2(Ea + E1) 

en 

Optelling geeft 0 = 0, de drie kegelsneden behooren dus 
tot een bundel. 

Wij gaan nu over tot het gestelde ruimteprobleem. 
De vergelijking van een recht oppervlak is, door geschikte 

keuze van het assenstelsel, te brengen in den vorm 

ax2 + hy2 + (a + b)z2 = 1. 

Snijdt men dit oppervlak door V «>, dan vindt men hierin 
de kegelsnede 

E2 = ax2 + by2 + (a + b)z2 = 0, 

de isotrope cirkel in dit vlak is 

El = .x2 + y2 + zs = 0, 
zoodat: 

L1 1 = 1, L1 2 = ab(a b), @1 = a2 + b2 + 3ab, @2 =2(a+b) 

Aan de betrekking (1} is dus voldaan. Dat beteekent, dat 
er twee punten op de oneindig verre kegelsnede van het 
rechte oppervlak liggen, wier poollijn ten opzichte van den 
isotropen cirkel de oneindig verre rechte is van een stelsel 
vlakken van cirkelsneden. Door elk dezer punten gaan twee 
(tot verschillend stelsel behoorende} beschrijvenden van het 
oppervlak, die derhalve loodrecht op de vlakken van die 
cirkelsneden staan. 
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Beschouwt men nu de oppervlakkenbundel 

E + A.E' = 0, 

dan snijdt deze V oo volgens een kegelsnedenbundel 

C + A.C' = 0. 
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Hierin liggen drie (of oneindig veel) exemplaren die (in 
hoven bedoelden zin) ,om" den insotropen cirkel zijn be~ 
schreven; de bijbehoorende oppervlakken zijn de drie (of 
oneindig veel) rechte oppervlakken uit den bundel. 

De ribben van een tetraeder snijden V oo in de hoekpunten 
van een volledige vierzijde; de drie kegelsneden, door telkens 
twee overliggende hoekpunten ,.om" den isotropen cirkel 
beschreven, liggen in een bundel. Elk dier kegelsneden bepaalt 
een · recht oppervlak door twee overliggende ribben van den 
tetraeder. Twee dezer oppervlakken bepalen een bundel, 
wiens doorsnede met V oo identiek is met de zooeven genoemde 
kegelsnedenbundel. Het derde rechte oppervlak gaat door 
de vier hoekpunten van den tetraeder en door een van de 
kegelsneden van den oneindig verren bundel; dit oppervlak 
behoort dus tot den door de beide andere bepaalden bundel. 

Vraagstuk CLXIII. 

In de vierdimensionale ruimte R4 ligt een (reeel) simplex 
0 10 20 30 40 6• Een hyperspheer met middelpunt I raakt aan 
de zijruimten van het simplex; de ruimte <11,, tegenover oi. 
wordt aangeraakt in ~- Op elke straal IH, neemt men 
een punt ~; IK1 = IK2 ••• = IK5 • Bewijs, dat de rechten 
O,Kt een geassocieerd vijftal vormen, d.w.z. dat elk vlak, dat 
vier dezer rechten snijdt, ook de vijfde snijdt. 

(Dr. W. van der W oude.) 

Opgelost door Dr. E. M. BRUINS, Dr. G. VAN HASSELT, 
N.H. KUIPER, W. VERDENIUS en Dr. W. VANDERWoUDE. 

Oplossing van W. VERDENIUS. 

We bewijzen deze stelling algemeener voor een n dimen
sionale ruimte R~ met een simplex 0 1 ••• On+1 • 
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We voeren algemeene proJectieve coordinaten, waarbij 0£ 
tot coordinaten heeft {bil, ... , oi-n+l), (oik 0 als i k en 
t5,;k = I als i = k) en I tot coordinaten heeft (1, I, ... , 1). 
De coordinaten van een punt verhouden zich dan dus als 
de afstanden van het punt tot de zijruimten van het simplex. 

De afstand van Ki tot 0'; is gelijk aan de afstand van 
K; tot Gi. Dit is als volgt in te zien. Het vlak door I, H-e en H; 
bevat' de loodlijnen uit K-e en K1 op Gi en 0'; neergelaten. In 
dit vlak is de bewering nu eenvoudig planimetrisch in te zien. 
Verder is de afstand van Ki tot O'i gelijk aan de afstand van 
K1 tot 0';, zooals nit de definitie van I, Ki en K:l volgt. 

Stel nu, dat de coordinaten van Ki zijn 

(i l ... n I), 

dan is volgens het voorgaande au, akk en aik = aki. 
De coordinaten van de punten van OiKi kunnen we dus 

voorstellen door 

(k = 1 ... n +I) 

waarin A.,· en fli willekeurige parameters zijn, niet beide nul. 
Een willekeurige (n- 2}-dimensionale ruimte heeft tot 

vergelijking 
n+l 

~ Aixi = 0, 
i=l 

0. 

Opdat deze Rn_2 een punt met OiKi gemeen heeft, moet 
het stelsel 

n+l 

I: Ak(A.ioik + ftiaik) = o 
k=l 
'N+l 

I: Bk(A.il'ik + ftiaik} = 0 
k=l 

een oplossing hebben met A.i en Pi niet beide nuL Dus moet 

n+l n+l 
~ Akoik I: Akaik 

k=l k=l 
=0 (I) 

n+l n+l 
I: Bkoik ~ Bkatk 

k=l k=l 
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Nu is echter 
n+l n+l 

n+l ~ Ak{)ik ~ Akailc 

I; k-1 k=l 
-n-+1 n+l i=l 
~ Bk{)ik I; Bkaik 

k=l k=l 

n+l n+l 
= I; I; (AtBii:- AkBt)aik = 0, 

i=l k=l 

wegens AtBk- AkBi = (AkBi AtBk) en aik = aki. 
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Uit n betrekkingen (I) volgt dus de (n + I)ste. Als we 
dus een (n- 2)-dimensionale ruimte R11 _ 2 hebben, die n der 
rechten OiKi snijdt, dan snijdt Rn-a ook de (n + I )ste. De 
rechten OiKi vormen dus een geassocieerd (n I )-tal. 

Oplossing van N. H. KUIPER. 

0 10 3qp40 6 nemen we als coordinatensi!nplex. De pool 
van het hypervlak {l, 0, 0, 0, 0) t.o.v. de varieteit van de 

5 

tweede klasse F = ~ At~c~iek = 0 (Au: Ak,) is het punt 
i,k=l 

6 

0 = ~ A1kek = 0 of in puntcoordinaten: 
k=l 

K1': (Au, Ale• A13, At4• Au;)· 

Een punt op de lijn 0 1K1' is dan (.:tw A12, A13, A14, A16) 

waarin ..:1.11 variabel is. 
Op dezelfde wijze vinden we een punt op de lijn 

02 K2' : (A2v As2• A23, A24, A25) 
0 3 Ka' (A31, A32, A.aa. A34, Am;) 
04 K4' (Au, Aw A43, .:t«, A45) 
0 5 K 5' (A5v A52, A;;a, A54, A.55}. 

Snijdt een vlak 

x1 x2 ~ x4 x5 

Att A12 . A13 Au A15 

A:u ~a A23 A24 A2s 
Aal Aa2 Aaa ~ Ass 

0, 
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dat de eerste drie lijnen snijdt, ook de vierde lijn, dan 
moet voldaan zijn aan 

A.11 A111 A18 A14 A15 

A:11 ~ A23 A24 A15 

Aaz Aaa Aas ~ A35 
Au 1\ta A43 A." A.u; 

Wegens At,1 =Ali volgt hier o.a. uit 

A.11 A111 A18 A14 

A21..l2a A23 ~ =0 
A31 Aas Aas A34 
AatA52 ~ AM 

~ kunnen we dan zo bepalen dat: 

A11 A12 A18 A15 

A21 ~ A23 Au 
Aat Aa2 Ass ~ 
An A511 A58 A55 

=0 

0 

=0 

en dit betekent dat het vlak de vijfde lijn ook snijdt n.l. in 
het punt (A51 , A62 , A53 , A54 , A55) • 

Nemen we nu voor F een met de, in het gegeven voor
komende, hyperspheer concentrische hyperspheer, dan worden 
de punten K/ de punten K, en is het gevraagde bewezen. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Stel den straal der hyperspheer uit de opgave I en I Ki a. 
De polen der zijruimten qi t.o.v. de hyperspheer met centrum 

. I en Straal ya zijn dan de punten R1• Uit vraagstuk 
XXXVII van deel XVI volgt dan het hier gestelde. 
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Vraagstuk CLXIV. 

Is P een punt in het vlak van driehoek ABC, dan snijden 
de raaklijnen in P aan de cirkels (PBC), (PCA) en (PAB) 
de zijden BC, CA en AB opvolgend in de punten D, E en F, 
die op een rechte l liggen. Onderzoek de verwantschap 
tussen P en l. · (Dr. 0. Bottema.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. 0. BoTTEMA, 
Dr. W. BOUWMAN, N. G. DE BRUYN, Dr. C. J. VAN GRUTING, 
Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE }ONG, A. KATER,]. J. SEIDEL, 

L. J. SMID en J. WICHERS. 

Oplossing van L. ]. SMID. 

De raaklijn in P aan cirkel PBC snijdt BC in D. De cirkel 
met middelpunt D en straal DP snijdt cirkel PBC, dus alle 
cirkels door B en C loodrecht, dus ook den omgeschreven 
cirkel y van ABC. De cirkels door P, welke y loodrecht snijden 
vormen een bundel. Het punt D en de beide andere analoge 
punten zijn middelpunten van cirkels uit dezen bundel en 
liggen dus op de as l van den bundel. 

De bedoelde verwantschap is dus die tusschen basispunt P 
en as l van de cirkelbundels uit een net met reeelen grondcirkel y. 

Bij ieder eindig punt P van het vlak behoort een lijn l; 
bij het middelpunt 0 van y behoort de oneindig-verre lijn w; 
bij een cirkelpunt bel::loort een onbepaalde lijn door dat punt; 
bij een ander punt van w behoort w zelf. 

Bij iedere eindige lijn l van bet vlak behooren twee punten 
P en P', welke invers zijn ten opzichte van y, doch bij w 
behoort 0, terwijl het andere punt een onbepaald punt 
van w is. Een eindig punt P is dan en slechts dan incident 
met de bijbehoorende lijn l, als P op y ligt; l is dan de raaklijn 
in P aan y. Indien l niet aan y raakt, zijn de twee bijbe
hoorende punten P en P' verschillend. Indien een reeele 
lijn l cirkel y in twee reeele verschillende punten snijdt, 
.tijn de punten P en P' toegevoegd complex; indien l aan y 
raakt, vallen Pen P' samen in het raakpunt; indien de reeele 

1 



lijn l met y geen reeele punten gemeen heeft, zijn P en P' 
reeel en verschillend. · 

Beschouwen we de lijnen l door een vast eindig punt M. 
M is het middelpunt van een oithogonaalcirkel p van y. 
Elke cirkelbundel met as l door M bevat p. De puntenparen 
behoorend bij de lijnen l door M liggen dus aile op den cirkel p. 
Nemen we echter de lijnen l door een oneindig ver punt, 
dan liggen de bijbehoorende puntenparen der eindige lijnen 
op de loodlijn uit 0, terwijl de lijn w nog het onbepaalde 
punt op w erbij !evert. 

Beschouwen we de punten P van een figuur :n:, welke een 
cirkel of eindige rechte is. Het bijbehoorende inverse punt 
P' doorloopt dan :n:', eveneens een cirkel of rechte. Indien · 
:n: of :n:' door 0 gaat is :n:', 'resp. :n: een rechte, en omgekeerd. 
De middelloodlijn l van PP' doorloopt een klassekromme k. 
De rechten van k door een willekeurig punt M worden ge
vonden door dien orthogonaalcirkel p van y te bepalen, 
welke M tot middelpunt heeft. p snijdt :n: en :n:' resp. in P1P8 

en P1 'P8'. Deze vormen twee paren inverse punten P1P{ en 
P 2P 2', welke de beide gezochte rechten opleveren. M is een 
punt van de omhulde kromme, indien P1 met·P8, dus eveneens 
P 1' met P :/ samenvalt, dus als p aan :n: en :n:' raakt. Deze · 
kromme is dus de meetkundige plaats van de middelpunten 
van die gemeenschappelijke raakcirkels van :n: en :n:', welke 
tot het net van den machtdrkel y behooren. Deze meetkundige 
plaats is dus een kegelsnede met de middelpunten van :n: 
en :n:' tot brandpunten. In het geval dat :n: en :n:' een rechte 
en een cirkel door 0 zijn, wordt het een parabool. Verder 
wordt het een ellips of hyperbool, al naar 0 binnen of buiten 
:n: en :n:' ligt. De kegelsnede gaat door de beide eindige gemeen
schappelijke punten van :n:, :n:' en y, en raakt daar aan y. 
Want de raaklijn van k door M staat loodrecht op de bij
behoorende lijn' OPP', ook in het geval dat P, P' en M in 
een der snijpunten van :n:, :n:' en y samenvallen. 

Opmerking van Dr. 0. BoTTEMA, Dr. G. VAN HASSELT 
en Dr. L. DE ]ONG. Bij het gebruik van homogene afstands
coordinaten ten opzichte van een in de omgeschreven cirkel 
van driehoek ABC beschreven gelijkzijdige_ driehoek, wordt 
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aan bet punt P(x, y, z) ·toegevoegd de recbte (u, v, w) zo
danig dat 

u: v: w = (y2 yz + z2): (z11 + zx + xll) : (x2 + xy + y2). 

Opmerking van Dr. 0. BoTTEMA. De collineariteit van 
D, E en F, met een uitbreiding tot de ruimte vindt men ook 

. bewezen bij CLAUD IAN, Solre unas notables t;ectas de un 
triangulo, Bol. mat. 12, 91-94 (1939). 

Opmerking van den redacteur. De beer J. WICHERS geeft 
bet voomemen te kennen, zijn uitvoerige beschouwingen 
naar aanleiding van dit vraagstuk elders te publiceeren. 

Vraagstuk CLXV. 

BoREL (,Sur le pari mutuel", C. R. Paris, t. 207, 
p. 197-200, 1938) beeft het volgende spel behandeld, dat 
met een willekeurig aantal spelers kan worden gespeeld. Er 
wordt met enige dobbelstenen een worp gedaan; deze kan 
een der getallen gl, g2, ... gn opleveren en de kansen ki, dat 
het getal gi wordt geworpen (i = I, 2, ... n), zijn aan de 
spelers bekend. Te voren heeft elke speler, onafhankelijk van 
(le anderen, op een door hem te kiezen getal een door hemzelf 
vast te stellen inzet gedaan. Wordt nu het getal gk geworpen, 
dan wordt de totale inzet verdeeld over de spelers, die op 
gk hebben gezet en wei in verhouding tot hun inzetten. Heeft 
geen der spelers op gk gezet, dan wordt opnieuw geworpen. 
BOREL be5chouwt bet geval, dat de laatste speler; J, kennis 
heeft van de inzetten der overige spelers en voor · zich. zelf 
heeft vastgesteld; op welk getal (at) hij wil zetten en vervolgt 
dan! ,La regie qui d~termine la mise la plus favorable pour 
J peut ~tre enoncee tres simplement; soit ale total des mises 
des autres ]oueurs sur at et A le total des mises sur at qui 
rend 1~ jeu equitable, pour les joueurs qui misent sur at, les 
autres mises n' etant pas modifiees; J doit miser x- a, de 
maniere que la mise totale x sur at soit la moyenne geometiique 
_de a et de A". Gevraagd wordt, ten eerste deze regel te bewijzen 

'·'! 
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en ten tweede haar uit te breiden tot een voorschrift, dat 
tevens aangeeft op welk getal J moet zetten. 

(Dr. 0. Bottema.) 

Opgelost door Dr. 0. BOTTEMA, Dr. J. B. D. DERKSEN, 
Dr. L. DE }ONG en R. TIMMAN. 

Oplossing van Dr. J. B. D. DERKSEN. 

Zij x~, de totale inzet op het getal gi (i = l, 2 ... n), 
en laat g1 oe, dan moet, omdat het spel ,billijk" is, voldaan 
zijn aan 

(l) 

waarbij het accent aangeeft, dat de sommatie zich uitstrekt 
over alle waarden van i, met uitzondering van de waarde 
i =f. 

Daar, indien het spel gewonnen wordt, de totale inzet 
over de spelers verdeeld wordt naar de grootte van hun 
inzetten, kan de mathematische verwachting van de winst 
van J worden voorgestelq door 

Met gebruikmaking van (1) kan hiervoor ook geschreven 
worden 

x-a 
-- (1- k1)A (x- a)(I- k1) (2) 

X 

Deze uitdrukking bereikt haar maximum voor x = V Aa, 
waarmee de door BoREL aangegeven regel bewezen is. Bij 
invullen van deze waarde van x gaat (2) over in 

(1 k;) (A + a- 2VAa) (I- k;) (VA;- va1)l1, 

waarbij de getallen A en a van den index f zijn voorzien. 
De speler zal derhalve moeten inzetten op het getal g1, 

waarvoor . deze uitdrukking zoo groot mogelijk is. 
Opmerking van Dr. 0. BorrEMA.Voor a= 0 zou volgens 

de formule van BoREL de inzet 0 moeten bedragen, wat 
natuurlijk niet juist is; men moet ,:iets" zetten, om ,mee 
te doen", maar zoo weinig mogelijk. 



OPGAVEN. NO. 165 EN 166. 403 

Vraa~stuk CLXVI •. 

Gegeven is een volledige vierhoek, en een willekeurige 
rechte l. De twee punten, waar kegelsneden van den bundel 
door de vier hoekpunten de lijn l aanraken, de drie diago
naalpunten van den vierhoek, en op elke zijde van den vier
hoek een punt, dat het snijpunt van l met deze zijde 
harmonisch scheidt van de op deze zijde gelegen hoekpunten, 
liggen op een kegelsnede. (Dr. W. Bouwman.) 

Opgelost door W. BALK, J. BANNING, H. B. BoNE, 
Dr. W. BOUWMAN, Dr. C.J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE jONG, A. KATER, J. J. SEIDEL, L. J. SMID, 

.R. TIMMAN en J. WICHERS. 

Oplossing van J. BANNING. 

Zij ABCD de gegeven volledige vierhoek met diagonaal-
punten D1 BC -x DA, D2 = CA x DB, D3 AB X DC. 

Beschouw voorts een zestal punten P 1, P 2, P3, Qt, Qll, Qa 
welke resp. zoodanig gelegen zijn op de zijden BC, CA, AB, 
DA, DB, DC, dat van elk hunner, het t.o.v. de hoekpunten 

· harmonisch toegevoegde punt, op lligt . 
. Om aan te toonen dat het negental punten P.,;. Ot· nl 

(i = 1, 2, 3) conconisch is, dient men wei te onderscheiden: 
1e. l valt samen met een zijde, 
2e. l bevat een diagonaalpunt en geen hoekpunt, 
3e. l is incident met een enkel hoekpunt, 
4e. l gaat noch door een hoekpunt, noch door een diago

naalpunt van den vierhoek. 
Alleen in de beide eerste gevallen is de aan te wijzen 

kegelsnede samengesteld en bestaat met name uit het tweetal 
rechten (AB, D1D2} of (l', D1D2), al naarmate l met AB 
samenvalt of door D3 gaat, waarbij l' de vierde harmonische 
rechte is van l t.o.v. AB en CD. 

Gaat l, overeenkomstig het derde geval, door D en is 
P2' = l X CA, D2' = BP:/ X DA, dan gaat D2D2' door P3 
en P3P2' door P1• · 

Is verder L het harmonicum van l t.o.v. driehoek ABC, 
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dan liggen de punten P :~, = BC X AL, P 9 = CA X BL, 
P3 = AB X CL tezamen met D1, D9 en D3 op een kegel
snede (Dr. 0. BoTTEMA, Vraagstuk No. 87 deel XVII}, 
welke l ·aanraakt in D, omdat bijv. de singuliere zeshoek 
DD1P1PaD;D, DD = l, de eigenschap van PASCAL bezit. 

Voor het geval dat l geen hoekpunt en evenmin een diago
naalpunt van den vierhoek bevat, vindt men een correct 
bewijs bij H. PRiiFER (Projektive Geometrie, biz. 92}; deze 
auteur toont tevens aan, dat de geconjugeerde involutie op 
l t.o.v. de bewuste kegelsnede, identiek is met die involutie, 
welke op l wordt ingesneden door de drie paren overstaande 
zijden des vierhoeks. 

Oplossing van A. KATER. 

Zooals bekend verondersteld mag worden bestaat de meet
kundige plaats van de polen van de rechte l t.o.v. aile exem
plaren van de bundel uit een kegelsnede waarvan we II bij
zondere punten kunnen aanwijzen; deze z.g. elfpuntf;kromme 
is de kegelsnede waarvan in het vraagstuk sprake is. 

In de eerste plaats gaat de kromme door de drie diagonaal
punten van de volledige vierhoek; omdat de pool van een 
rechte t.o.v. een in een lijnenpaar ontaarde kegelsnede in 
het dubbelpunt ligt. In de tweede plaats · gaat de kromme 
door de beide punten op l waar twee exemplaren van den 
bundel l raken. En in de derde plaats gaat de kromme door 
zes pun ten die we als volgt vinden. N oem de snijpunten van 
l en de zijden van de volledige vierhoek S, (i = I, 2, ... 6) ' 
en de punten, die hieraan harmonisch toegevoegd zijn op 
elke zijde t.o.v. de twee op deze zijde gelegen hoekpunten 
S/ (i I, 2, ... 6); deze punten S/ zijn n.L de polen van 
l t.o.v. zekere kegelsneden van den bundel en moeten dus 
van si harmonisch gescheiden zijn door de beide hoekpunten. 

Opmerking van H. B. BoNE en L. J. SMID. Neemt 
men de beide raakpunten op l als isotrope punten van een 
Euklidische maatbepaling, ·dan vindt men de bekende eigen
schap, dat de dlie diagonaalpunten en de middens der zes 
zijden van een volledigen orthogonalen vierhoek op een cirkel 
liggen (negenpuntscirkel). 
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Omgekeerd is, a1s men de eigenschap van den negenpunts
cirkel bekend onderstelt, het gevraagde te bewijzen als 
projectieve generalisatie van deze eigenschap. 

Vraagstuk CLXVII. 

Gegeven zijn een bundel kegelsneden en twee wille
keurige rechten p en q, die door kegelsneden van den 
bundel worden aangeraakt in de punten P1 en P2, Q1 en Qi. 
Men trekt P1Q1 of a, P2Q2 of d, die elkaar in 0 snijden, P1Q2 

of b en P2Q1 of c, die elkaar in 0 1 snijden. Een kegelsnede van 
den bundel raakt in 0 aan 001, een andere in 0 1 aan 001. 

(Dr. W. Bouwman.) 

Opgelost door J. BANNING, H. B. BONE, Dr. W. 'BoUWMAN, 
Dr.C. J. VAN GRUTING, Dr. G. VAN :HASsELT, Dr. L. DEJoNG, 

A. KATER, J. J. SEIDEL, L. J. SMID, R. TIMMAN en J. ·WICHERS. 

Oplossing van L. J. SMID. 

P1 en P2 zijn de dubbelpunten der op p door den bundel 
uitgesneden involutie en zijn dus toegevoegde punten ten 
opzichte van een willekeurige kegelsnede k uit den bundel. 

We bewijzen nu: als twee paren overstaande .hoe~punten 
P1P2 en Q1Q2 van een volledige vierzijde (abed) toegevoegd zi;jn 
ten opzichte van een kegelsnede k, dan is dat ook het gevat 
met liet derde paar 001• 

We onderstellen eerst dat k niet ontaard is. Van de vier 
zijden is er tenminste een, die niet aan k raakt, want als 
het aile . viet raaklijnen waren, zQuden, omdat P 1 en P2 

toegevoegd zijn, de paren raaklijnen ab en cd elkaar har
monisch scheiden, terwijl omdat Q1 en Q2 toegevoegd zijn, 
ac en bd elkaar harmonisch moesten scheiden, wat met elkaar 
in strijd is. We nemen nu aan, data niet aan k raakt. Indien 
de pool A in P1, Q2 of 0 1 valt, ishet bewijs al zeer eenvoudig; 
verder toont men gemakkelijk aan, datA niet in een ander 
punt der'iijnen b, c of d. kan vallen. 

We moeten dus nu nog voor het algemeene geval, dat A 
op geen ,der lijnen a, b, c of d valt, bewijzen, dat de poollijn 

.f: 
" ,,~ 

, ~- ~,K_,; 
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x van 0, welke dns door A gaat, ook 0 1 bevaL De lijnenparen 
(APv AP2) (AQ1, AQ2) (AO, x} behoren tot de involntie 
van toegevoegde lijnen door A. Door de paren overstaande 
hoekpnnten van de vierzijde nit A te projecteeren, vindt 
men dat (APv AP2 ) (AQv AQ1) (AO, A01) paren van een 
involntie zijn. Daar deze door de beide eerste paren volkomen 

· bepaald is, valt x saruen met A01. 

Het bewijs laat zich met weinig verandering voeren voor 
het geval dat k ontaard is. 

0 en 0 1 liggen dus harmonisch ten opzichte van de snij
pnnten van 001 met de kegelsneden nit den bu,ndel; het 
zijn dns de dnbbelpunten van de door den bundel op 001 

nitgesneden involntie, dns de raakpnnten van 001 met twee 
van die kegelsneden. 

Opmerking van Dr. W. BouWMAN. Men stnit op de 
zelf<k eigenschap, als men de cnbische kromme als rneet
kundige plaats van de dnbbelpnnten van de kegelsneden 
van een net voortbrengt. 

Oplossing van J. WICHERS. 

001 snijde p in A en q in B; het snijpnnt van p en q zij C. 
Die kegelsnede nit den bnndel, die door C gaat, gaat ook 
door A en B, want C en A liggen harmonisch met de dnbbel
punten P1 en P2 der involntie, die de bundel op p nitsnijdt; 
hetzelfde geldt voor C en B op q. Op 001 snijdt de bnndel 
eveneens een involntie nit; de pnnten A en B vormen een 
paar hiervan. Het is dnidelijk, dat zij harmonisch liggen 
met 0 en 0 1• 

Knntien wij nn van een tweede kegelsnede nit den bnndel 
de snijpnnten met 001 vinden, en bewijzen, dat ook zij 
harmonisch liggen met 0 en 0 1, dan zijn 0 en 0 1 inderdaad 
de dnbbelpunten van de involntie op 001, waannee het ge
stelde bewezen zon zijn. 

Als tweede exemplaar van den bundel kiezen wij een der 
lijnenparen. Door een projectieve transforrnatie brengen wij 
een der rechten naar het oneindige; A gaat over in A, B in 
B, enz. De tweede lijn' van de ontaarde kegelsnede snijde p 
in X, en q in · daar P 1 en P 2 de dnbbelpnnten der involutie 
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op pen Q1 en Q2 die op q zijn, is nu i\X P2X en Q1Y = Q2Y. 
Volgens een bekende eigenschap van de volledige vierzijde 
zal nuX Y het segment 001 middendoordeelen; het tweede 
snijpunt van de ontaarde kegelsnede met 0 01 ligt in het 
oneindige; deze snijpunten liggen dus harmonisch met 0 en 
'01• Hiermede is bet gestelde bewezen. 

Vraagstuk CLXVIII. 

Het aantal van de kromtecirkels van een gegeven 
vlakke kromme en, die door een gegeven punt 0 gaan, is 
3m + k, als m de klasse van 0" is en k het aantal keerpunten. 

. Raakt en aan de oneindig verre rechte, dan vennindert dit 
aantal met 2. Gaat 0" door de isotrope pun ten, dan vermindert 
het aantal met 6. (Dr. W. Bouwman.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. W. BouWMAN, 
Dr. C.]. VAN GRUTING, Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DEjoNG, 

N. H. KUIPER, L. J. SMID en J. WICHERS. 

Oplossing van N. H. KuiPER. 

Het aantal kromtecirkels van en door 0 is gelijk a;:~.n het 
aantal buigpunten van een kromme C', die uit en door 
inversie met 0 als centrum ontstaat. Inversie betekent een 
Cremonatransformatie 

. I . I 1 
X + ~y = I • I , X - ty = , . ; , z I 

X -ty X ty Z 

t.o.v. de punten 0 en de isotrope punten I en J. De graad 
van C' is n' = 2n. Gaat en eenmaal door I en J d. is 
n' = 2n 2. In 0, I en J liggen n-voudige punten van e' 
overeenkomend met n snijpunten van en met de overstaande 
zijden in D. OIJ. Raaklijnen in de n-voudige punten van C' 
vallen samen, indien genoemde snijpunten samenvallen, b.v. 
wanneer en raakt aan t"". Vallen geen (resp. 2) raaklijnen 
samen, dan kan het n-voudige punt als limietgeval ontstaan 

n(n-1) n(n-I) 
gedacht worden uit dubbelpunten (resp. - I 

2 2 
dubbelpunten en een keerpunt). 

.I 
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De formules van PLucKER geven nu: 

b' = 3n' (n'- 2) - 6d'- Sk' 

"· 3.2n(2n-2)-6{d+3. n(n;l)} -Sk 

= 3{n(n-1) -2d-3k} + k 
=3m.+ k 

Gaat en door I en J, dan wordt dit 

{ 
(n-l)(n-2) 

b' = 3(2n-2){{2n-2} -2}-6 d + 2 
2 

. 

_ (n-2);n-3) }-sk 
=3m+k-6 

Raakt en aan l~, dan wordt het 

b'. 3. 2n(n- 2)-6{ d + 3n(n; 
1
) -1}- S{k + 1) . 

=3m+k-2 

Opmerking van L J. SMID. Volgens een Pliickersche 
formule is, als i het aantal buigpunten van en is, 

3n i =3m+ k, 

zodat het resultaat ook geschreven kan worden 

b' = 3n + i - 211 - 6e. 

In deZe laatste gedaante komt de formule voor bij Prof. 
Dr. H. DE VRIES, Verhandelingen der Kon. Ak. v. We.t: 
Dt4 VIII no. 7 (1904), p. 40., waarbij dit en vele andere 
resultaten worden afgeleid met behulp van FIEDLERS ,eyklo
graphie". Door een andere afbeelding zijn dezelfde uit
komsten verkregen door steller dezes (Verslagen Ak. v. Wet. 
Deel XXXI nos. 5 en 6, p. 302). 

Prof. DE VRIES maakt nog de "Opmerking (I.e. p. 41, 
voetnoot), dat de formule niet 3n + i- 311-.6e kan zijn 
(de coefficient van u niet 3), daar dan door een punt van 
en zelf 3n + i - 3u - 6e -. 3 elders osculerende cirkels 
zouden gaan, Wa.t voor een parabool 0 oplevert, hetgeen 



stellig te weinig is. Een osculatiecirkel van de parabool 
snijdt deze immers nog in een ander punt, zodat door dat 
punt tenminste een cirkel gaat, die aan de vraag voldoet. 

Vraa,astuk. ·CLXIX. 

Men stelt 

IXt. <Xa •••••• Otn 

IXn IXt. IXa •••• <Xn-1 
<Xn-1 Otn IXt. •••• IXn-2 = Ltn(<Xt, IXa • • • <Xn,). 

. . . . . 
IXa IXa IX4 .... fXt 

Van de ,differentiaalvergelijking 

{ L1n (~. ~ .... ~)}m U = 0 
()Xt ()xa ()xn 

vraagt men de particuliere oplossingen, die functies zijn aileen 
van Lfn(.X1, X2, •.•• , Xn)· 

(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelo,st door Dr. H. BREMEKAMP en N. G .. DE BRUYN. 

Oplossing. 

Zij e een primitieve wortel vah xn 1 = 0, dan is 

Lin {xl, X2 • • • Xn) . U1 U2 · • • Un, 

-waarbij 

uk+1=x1+e-kx2+e-2k~+ ... +e-Cn-l>kxn (k=O, 1, 2 ... n-1), 

en dus 

nxk+l u1+eku2+s2kUs+ ... e!n-l>kxn (k=0,1,2 ... n..:....l). 

Men merke op, dat men even g<?ed kan schrijven 

waarbij 

vk+l x1 + ekx2 +silk~+ ... e<n-llkxn (k = 0, l, 2 ... n-1·), 

'·. 

. ','-, 
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want dan is 

V1 U1, Vll = Un, Va Un-1 · · • Vn-1 U:J, Vn = U2. 

V oeren We U1, u2 ... Un als onafhankelijk veranderlijken in, 
dan wordt de differentiaalvergelijking 

en de gevraagde particuliere oplossingen zijn functies van 

w = u1 u2 ..• Un. 

Voeren we nog in log w w, dan is voor de gezochte 
functies 

on dn 
----- = e-(JJ -. 
Ou1ou2 ... oun dwn 

Wij hebben dus op te lossen de gewone differentiaalver
gelijking 

(e-ro D"")m U = 0, 

waarbij voor ~ bet symbool D is geschreven. 

Door herhaaldelijk toe te passen 

brengen we de vergelijking in den vorm 

Wij vinden dus de mn onafhankelijke particuliere oplossingen 

ef'Wwk, (h 0, 1, 2 ... , m 1; k = 0, 1, 2 .... n-1). 

De gevraagde particuliere oplossingen der gegeven verge
lijking zijn dus , 

{An(x1, X2 • •• Xn.)}h {log An(Xv x2 ... x,.)}k. 

(h O,l,2 ... n l;k=0,1,2 ... m-l). 
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Vraagstuk CLXX. 

Bewijs, dat de reeks 

f J<» Jo(x) dx 
k=l X 
~ 

convergeert en bepaal haar som. 
(Dr. H. Bremekamp.} 

Oplos$ing. 

Uit de asymptotische uitdrukking voor ]0 (x) 

J0 (x) = V 2 
cos (.x- .::.) + {J(x~, 

nx 4 xV x 

waarin {J{x) met onbepaald toenemende x tusschen eindige 
grenzen blijft, blijkt, dat voor den kden term van onze reeks, 
uk, geldt 

' (' :n;) Joo cos x-4 
I uk l <a - dx 

~ xVx · foo dx 
b . ,-, 

x2vx 
~ 

waarin a en b geschikt gekozen constanten zijn. Door het 
integratiegebied van de integraal, die in den eersten term 
voorkomt, in stukken te verdeelen door de punten (n + !)n 
en op te merken, dat men zoo geraakt tot een reeks van 
integralen, die afwisselend teeken hebben en in absolute 
waarde steeds; (met uitzondering misschien van de eerste) 
afnemen, vinden we 

an 2b c 
l uk I < · + < -, (1) 

(k- f;) DJs:n;a/a 3ka/s :n;•!a kale 

waaruit blijkt, dat de reeks absoluut convergeert. 
Wij hebben nu 

n · n 
2f~~f~ 2~ foo~~~~ 

uk =-; x cos (x cosw)dw =-;; J dw x dx. 
kn 0 0 kn 

'. 
J 1 

(!) 



414 WISKUNDIGE 

Nu is 

f<J:; cosu 
r.xk:.rcdu .u+ f

'S) e-iv f'S) e_x 
Re . dy = Re . k dx, 

y + cx.k11: x+~cx. 11: 
Q Q 0 

zooals volgt uit 

f e-c 
z icx.h dz = 0, 

als de integratieweg bestaat uit de positieve x-as, een kwart 
cirkel met zeer grooten straal en de positieve y-as, waarbij 
we den straal van den cirkel onbepaald laten toenemen. Wij 
vinden dus 

wegens de uniforme convergentie der reeks onder het laatste 
integraalteeken. Evenzoo 

foou ~~du = 
0 

Imfoo e-x dx = 
x+ir.xk:.rc 

(7) 

en 

«> foo sin u 
~ sin ock11: du 

k=l u+ ockn 
oo Joo k sin. 

n :L e-a.v av = 
k=l v2 + k2n2 

0 0 

f.., -a.v ~ k sin ockn d n e ,... v, 
k=l v2 + k2n2 · 

• 
(8) 

0 

daar ook de laatste reeks uniform convergeert. 
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Om de nu onder de integraalteekens voorkomende reeksen 
te sommeeren, hebben we 

I + 2 "·cos kx Ch a(n:- x) (O < "' <. .,_) 
- a...,a k2=n: ·sh ' ""-· a 1 a+ an: 

en 

2 
$.. k sin kx = _ Sh a(:n;- x) , 
~ a2 + k2 - •• Shan: (O < x < 2n:). 

Men vindt deze formules het snelst door n: Ch a$ en n: Sh ~ 
voor - :n; < ~ < :n; in F ourierreeksen te ontwikkelen en dan 

E door n: - x te vervangen. Stellen we hierin nu a = !. , 
x = «n:, dan komt er n 

vf cos~ =-~+ Chv(l-«) 
. 1 v'+kY 2v 2Shv ' 

. nl: k sin~= Sh v(l-«). 

1 vii+ k%az:2 2 Sh v • 

Wij vinden dus uit (4), (6) en (8) 

~ J!tl ~dx = JQI)e...t1.v {- _!_ +Ch v{l-«) -Sh v(l-«)}dv · 
k~ x 2v 2~v · 

1m 0 

= ---- dv=lim --- - = · Joo ( e-~' e...t:l,f)) . (Jm dv J<IQ e--v dv) 
2Sh v 2v tS~o e9~'-l . 2v 

0 " @ 

=lim {-log vi-e-ltS+llog «~-! J:-~~logvdv) = 1(c +log~).(~) 
ko · · · 2 

' @ 
~ C d~ oonstante van EuLER beteekent. Wij vinden dus 

~ 'f<O cos (x cos ro) d 1 (c 1 cos (J)) 
~ , x = l1' + og--. 

11-1 X 2 · 
1m 

· dus n ao ! fi dro ~ J cos(x cos 110) dx • 
az:.J k-1. X 

0 1m 

2 I!! =!(C-log 2) -4; slog cos rodeo= l(C- 3log 2). (10) 

s 
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Hiermee hebben we de gegeven reeks gesommeerd, als we 
nog bewijzen · 

· n 00 n «> 

f J2 dru J cos (x cos w) dx = J2 dru f J cos (x cos w) dx. (ll) 
k=l X k=l X 

0 k:rt 0 k:rt 

Om hiertoe te komen, merken we vooreerst op 

f~ -~ ~ Ioo cos (x cos w) ~ f~ -0 Ioo cos (x cos w) d 
dw .l-4 dx = .l-4 dw x. (12) 

k=l X k=l X 
0 k:rt 0 k:rt 

Dit volgt uit het feit, dat de reeks onder het integraalteeken 
in het eerste lid in het integratievak uniform convergeert, 
zooals blijkt uit de formules (4), (5) en (7). Uit (5) en (7) 
volgt namelijk, dat de coefficienten van cos a.kn en sin a.kJt 
in (4) met toenemende k monotoon dalen en tot nul naderen, 

1 1 D . k b. .. d "f resp. als Jj en -;;· aarmt an een eWlJS voor e um orme 

convergentie worden afgeleid . 
. Wij laten nu in (12) ~ naar nul .gaan, dan volgt uit het 

voorgaande, dat het linkerlid nadert tot het rechterlid van 
(11). Noemen wij nu den kden term van de reeks in het 
rechterlid van (12) vk, dan hebben we te bewijzen, dat .'E vk 

· naar (J uniform convergeert in een gebied, dat (J = 0 bevat. 
Nu is volgens (2) 

oo n 

vk = J d: r cos (x cos (J) )dru. 
k:rt 0 

Wij vinden door als integratieveranderlijke in te voeren 
1 cos (J) 

U=----
2 

f==-~ 2 
cos (x cos w) dw = 

0 

t-sin~ cos{x(1-2u)} 

f 2 du 
Vu(1-u) 

0 
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= v~{cos .i( 1 + sl(x)) +sin x( 1 + €2(x) )}, 

waarbij s1 (x) en s2 (x) met onbepaald toenemende x tot nul 
naderen, daar 

. f (1-sin O)X COS V f.., COS V 1 (;, 
hm . dv = dv = y _ en 

Z~!X'J 0 v V ( 1 '_ 2:) 0 2 
. J(l-sinoJz sin v J«>sin v 

hm dv= -=dv 
x-r«> v ( v) Vv 0 v 1-- 0 

2x 

Dus 

vk v;{J"'c:~(l+s1(x)}dx+ J«> 5~~(1 + s2{x))dx}. 
Imxx knxx 

Wij kunnen dus, a1s {) beneden een bepaalde grens ligt, een 
. I 

rangnummer k bepalen, zoodat, VOOf alle X > kn, ----"'=':-'- en 
I+~w . 

~ 
1 

monotoon dalen. Dan is van dat rangnummer af 
xvx 

J

(k+!)n cos x J(k+!) n sin X c 
lvkl <al · ~dxl +hi --_dxl <-c---=-

. xVx xVx 
(k-i)n (k-l)n 

waaruit de uniforme convergentie volgt; daar men voor c 
een constante kan aanwijzen onafhankelijk van o. 

Vraagstuk CLXXI 

Men vraagt een stelsel functies fk(x) te vinden, zoodanig 
dat voor ieder natuurlijk getal k voldaan is aan 

f~cH(x +a) = (bx + c)fre+1(x) + fk(x + a), (a, b; c > 0), 
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terwijl 
fo(x) = 0. 

Bewijs, dat het stelsel ondubbelzinnig bepaald is, als 
bovendien gegeven is, dat, voor positieve x, log /1 (x) tweemaal 
differentieerbaar is en de tweede afgeleide met onbepaald 

toenemende. x tot nul nadert, dat fk(x) een algebraische 
fz(x) 

functie is en dat, voor k > 0, /k(or = 1. 
(Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door Dr. H. BREMEKAMP, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE }ONG, N. H. KUIPER, P. C. SIKKEMA, R. TIMMAN 

en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. DE ]ONG. 

Wegens /0 = 0 ~oldoet /1 {x) aan: 

/ 1 (x + a)=(bx + c)/1 (x) 

met de oplossing: 

d2 log f (x) · 1 

voorwaarde 1 -+ 0 voor x -+ oo voldoet. 
dx2 

Men zie No. 138, dl. XVII 1). 

Stellen wij nu fk(x) = <Pk(x)fz(x). 
Men heeft dan: 

<Pk+l (x + a)/1 (x +a) = (bx +c) <Pk+I (x) /1 (x) + (J)k(x + a)/1 (x +a) 

of 

«Pk+l (x +a) (bx+c)f1 (x)= (bx+c)«Pk+l(x)ft(x)+«Pk(x+a) (bx+c)f1(x) 

zooda,t voor de functies <P geldt: 

q,k+l(x + a) = <Pk+1(x) + <Pk(x + a) .•. (A) 

1) Met de aan bet eind van dit deel vermelde verbetering. (Red.). 

': ~' 
, .. ~·A',4;f'" 



met de voorwaarden: 4)k(O) . I en (111(x) = I. 

Men vindt gemakkelijk: 

(112 (x) = : ·+ 1; (113 (x) = ;, (: + 1) (: + 2) 
en algemeen: 

r(:+k). 
(fl~e(x) = ------

r(: + 1). r(k) 

AJs oplossing heeft men dus: 

. ~ r(~) r(-; + k) 
/~e(x)=(abY' .(c) . (x . ) .. 

. r ab r a + I . F(k} 

Stel ei bestond een andere functie fi', die aan de eischen 
voldeed. Neem /1' = g(x) . /1(x) . 
. Uit 

d' log It' = d2 log g + d_2-:-log~h 
dx2 , dx2 dxfl. 

met 

d2log/' d2 logf 
d 2

1 ~oen d 1
1 ~ovoorx~oo 

· X X 

volgt: 

d' log g 
dx

2 
.. ~ 0 voor ;l: ~ oo. 

Daar echter tevens 

fi'(x +a)= g(x + a)f1(x +a)= (bx + c)g(x)Mx) 

en fi(x +a)= (bx + c}/1(x). is g(x +a) = g(x) en dus 
g(x + na) ~ g(x). 
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N 
. d2 Iogg(x+na) d. d2 logg(x) 

u 1s . d -+0 voor n-+ oo, zoo at---::-::--'--.:. 
x2 dx 

0 

moet zijn. 
Derhalve is g(x) = e~!l. Verder is /1'(0) = I = /1{0), en 

dus g(O) '1 zoodat q 0. Eindelijk is g(x + a) :__ tplll+«l = 

2h1ti 
g(x) ev:e en dus p = 

a 
Beperken wij ons tot reeele functies,dan ish = 0 en g(x) = 1. 

ft(x) is in net gebied der reeele functies dus de eenige, die 
aan aile voorwaarden voldoet. 

Stel, er bestond een andere functie gk(x), zoodat gk(x)ft(x) 
een oplossing is. Neem g~~;(x} - l.P~~;(x) + hk(x). 

Daar g~c(O) = 1 en l.P~~;(O) = 1 is h~~;(O) 0 en bovendien 
h1(x) 0. 

Uit (A) volgt nu: h2(x + a) = h2 (x) + h1(x + a) h2 (x) 
h2 (x) is dus periodiek en niet algebraisch, dus constant en 
dan wegens h2(0) 0 steeds = 0. Op dezelfde wijze blijkt 
h3(x) = 0 enz. 

l.P~~;(x)/1 (x) /~~;(x) is dus de eenige oplossing. 

Vraagstuk CLXXII. 

Men beschouwt voor reeele x bet stelsel vergelijkingen 

E(x) a(x)-q(b(x)) f(x), 
-q(x)- a(x)~(b(x)) = ~P(x), 

waarin voor I X I <at; de gegeven reeele functies f(x) en qJ(X) 
. voldoen aan 

I f(x) I M lx 14, 

I~P(x) I < M I x jA, (..\ > I, M een gegeven constante} 

en de gegeven reeele functies a(x) en b(x) aan ., 
I b(x) I <I xI 

I a(x) . b(x) I q I x 1. 0 < q < I. 

Te bewij~en, dat dit stelsel een oplossing heeft, waarbij 
voor I xI < oc 
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I E(x) I ,u [ x 1
1 , 

I 17(x) I ~ ,u I x 11, (,u een nader te. bepalenconstante) 

en dat er niet meer dan een oplossing kan zijn, die deze 
eigenschap heeft. (Dr. H. Bremekamp.) 

Opgelost door H. BoLDER, Dr. H. BREMEKAMP en 
R. TIMMAN. 

Oplossing van H. BoLDER. 

Beschouw de djen functies gedefinieerd door 

Ek+1(x)- a(x) 1fk(b(x)) = f(x), 
1fk+I(x} a(x) ,;~.:(b(x)) = 91(x), (k = 0, 1, 2, .•. ) (1) 

waarin E0(x) = 1'/o(x) = 0. 
Wanneer nu de rijen E~.:(x) en 17k(x) voor k --')>- ro conver

geeren naar E(x) resp. 17(x), dan voldoen $(x) en 11(x) aan de 
functionaalvergeH.jidngen, want · 

I E(x)- a(x)1J(b(x)) f(x) I 
=I ,;(x)- a(x)17(b(x})- [Ek+l(x) _:_a(x)1fk(b(x))] I< 

I E(x)- ~k+l(x) I + \ a(x) l·\1f(b(x)) ~ rJ~.:(b(x)) I· 
Laat k -'l> oo , dan blijkt voor elke x 

I E(x)- a(x)17(b(x)) - f(x) I= 0 

Evenzoo met de tweede functionaalvergelijking. 
Definieer nu een rij functies bk(x) door 

b0(x) = x, 
bk+l(x) b(bk(x)). (k = 0, 1, 2, ... ) (2) 

Uit (1) volgt 

Ek+l(x) -Ek(x} = a(x} [1fk(b(x}) -1fk-1 (b(x)) ], 

1fk+l(x) -11k(x) = a(x) [ E~.:(b(x)) - ~k-l (b(x))] (3) 
. (k = I, 2, 8, ... ) 

E1(x) -E0(x) = E1(x) ~ /(x), 1]1(x) 1J0 (x) ?Jt(X) = 91(x) . 
• 



Volgens (3) is dan 

Es(x) -E1 (x) =a(x). fJ'(b1 (x)), 7Js(x)- 111{x) = a(x) .f(b1{x)), 

E3(x)- E1(xl= a(x) . a(b1 (x)) .f(b1(x) ), 

. 173 {~) -7}1(x} = a(x} . a(ht (x)) . fJ'(b1 (x)),-

enz. 

Gebruik makende van het gegeven over I /(x) I en I f]'(x) I 
vindt men ·' 

IE~+l(x)-E,,;{x) [ ~ la(x). a(b1(x)} ... a(bk_1 (x)) [. M. I b7o:(x) .[.a = 

· = la(x). a(b1 (x) ... a(bk_1(x)). bk(x) j. M/ bk(x) ·ll-t, 
/7Jk+t(x)-7JA:(x) j < 

_ = !a(x) .a(b1{x) ... a(b"_1(x)).bk(x)j.M[bk(x)r-1• {4) 
(k = 1, 2, 3, ... ) 

Volgens de gegevens over a(x) en b(x) geldt verder 

ja(bk-1 (x)}. b~e{x) j ·I a(bk_1 (x)}. b(bk-1 (x}) I< q .[ bk-l(x) [, 

en door herhaling 

!a(x): a(b1{x}) ... a(b._1(x)). bk{x)j < qkjxj (k ;;=; 1). (5) 

Uit (4), (5) en I bk(x) I =::;; I x I volgt 
A . 

I ErHt(x)- E~e(x) I =::;; M. I xI . q", 
. .a 

I7Jte+1(x) -7J~e(x) I < M. I xI . qk, (k;:::: 1) (6} 

Hieruit volgt de convergentie van de rijen Ek(x) en 7J~e(x), 
en tevens 

[~(x)[=/Et(x)+:f: [Ek+l-Ek(x)]I<M.Ixl"'· iqk=
1 

M .1x11 • 
. k-1 k=O q 

!rJ(x) I<~ I xl1, 
l-q 

M . 
dus het gevraagde met p = --. 

1-q 
Wanneer er twee stel oplossingen E(x} en rJ{x), en E'(x) 

en 7J1 (x} zijn, allen in absolute waarde < p I x 1-', dan vol
doen e(x) = E(x)- E'(x) en a(x) = rJ(x) -rJ'(x) aan . 



·' 

e(x) == a(x)a(b(x)), 

a(x) = a(x)e(b(x)), I e(x) I 2ttl x 1'-. I a(x) I 2p.l x 1'-· 
Door herhaaide invulling vindt men 

e(x) = a(x)a(b1(x)) = a(x)a(b1(x))q(b1(x)} = 

= a(x)a{b1 (x))a(b1 (x))a{b3 (x)) ... enz . 

. Uit I e{bt(x)) I :s;;; 2p . I bk(x) I" :s;;; 2p . I bk(x) I . I X 1"-l, 
J a(bk(x)) I :S: 2p I b~c(x) ~ .J x ll-t en (5) volgt 

I e(x) I 2p . I x I . qk, voor k ;;:;;; 1 dus q(x) = 0, 
evenzoo . 17(x) = 0, 

dus de gevraagde eenduidigheid. 

Opmerking van Dr. ·H. BREMEKAMP. Men Virtdt een 
dergelijke bewijsvoering bij E. E. L:Ev.I, Sopra un teorema 
di esistenza per le equazioni aile derivate parziali del secondo 
ordine (Annali di Matematica Tomo XVIII Serle III pag. 287. 

Vraagstuk CLXXIU. 

Gegeven aft. -+ 0 (a"' > 0), n = 1, 2, 3 ... 

bfl. _,... 0 (b,. > 0) 
b 
~ -+l ~ 0. 
a" 

Men rangschikt de rij tit• t;, 4a ••• naar afnemende grootte, 
h~tgeen de rij ~. oct. «a • . . oplevert. Evenzoo geeft b1, ~Js, b8 ••• 

de rij flt, Pa. /Ja · · · 

Bewijs, ~at fJ. -+ l. 
«" (N. G. de Bruyn.) 

Opgelost door H. BoLDER, N. G. DE BRUYn, 
Dr. G. VAN HASSELT, N. H. KuiPER en J. S. MAHLER. 

Oplossing van H. BOLDER. 

Zij van tw~ rijen getallen P11. en '• (n = 1, 2, 3, ... ) ge
geven: Pn >·0, r~ > 0, p'l& :S: r"' voor aile n,·Pn _,.. 0 en rn-+ 0. 
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Dan bewijzen wij eerst, dat, wanneer wij de p-rij en de 
r-rij rangschikken naar afnemende grootte, ook voor de 
nieuwe rijen, die we n.,. en en noemen, geldt: nn f!n voor 
alle n. . 

(De mogelijkheid van deze rangschikking volgt uit de 
voorwaarden p'fl, ~ 0 en rn ~ 0). 

Daartoe rangschikken we eerst de rij p.,. naar afnemende 
grootte tot een rij p~ = n.,., en rangschikken de rij r n mee 
tot een rij r~ zoodanig, dat elke rn in de r'-rij hetzelfde rang
nummer krijgt als Pn un de p' -rij. Dan blijft geld en n.,. = p~ < r~. 
Zij r~ < r~+l• dan blijven bij verwisseling van deze beide 
getallen de ongelijkheden tusschen de overeenkomstige ge
tallen van de rijen p' en r' gelden, want p~ r~ < r~+l en 
PI < I I 

k+l = Pk rk. 
Kiest men een willekeurig natuurlijk getal A, dan kan 

men zeker do01;. een aantal < A van deze · verwisselingen 
bereiken, dat de grootste A getallen van r' in de goede volg
orde voorop staan, dus geldt nn f!n voor n <A, en, daar 
A willekeurig is, voor alle n. 

We vervangen nude voorwaarde Pn rn voor aile n, door 
Pn rn voor n N. We bewijzen dan: er is een getal M, 
zoodat n.,. < f!n voor n > M. 

We vormen weer de rije~ p~ en r~. Er is dan zeker een 
N', zoodat p~ r~ voor n > N', we nemen daartoe N' zoo 
groot, dat 

P~· <min (Pv P2• · · ., PN)· 
We rangschikken nu dat stuk van de rij r~ waarvoor 

n > N' is naar afnemende grootte. Hierdoor ontstaat een 
~ • II 

fiJ rn. 
Volgens het voorgaande geldt nu: p~ r~ voor n > N'. 
Tenslotte ordenen we de r"-rij tot de e-rij. 
Daarvoor zijn nog eindig veel verwisselingen noodig, die 

allen plaats hebben in bet stuk n < M, wanneer M zoo groot 
• dt ft • ('I 1

) 1s, a rllf < mm r1, r2, .•. , rN' . 

Dan geldt dus nn ::::;;; en voor n M. 
We gaan nu over tot de beschouwing van de rijen an en 

bn uit de opgave. • 
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Bijelkee > OiseenN(e),zoodat (l-e)an < b,. < (l + e)an 
voor n > N(e); 

Er is dan te bewijzen: Bij elke e > 0 is een M(e), zoodat 
(l- e)ocn < Pn < (l + e)OCn, voor n :2! M(e). 

We passen daarvoor het voorgaande toe met b .. in plaats 
van Pn• en (l + e)an in plaats van 'n· Voor het gevall = 0 
is dan het gestelde bewezen. Is l > 0, en 0 < e < l, dan 
passen we het voorgaande nogmaals toe, met (l- e)an in 
plaats van Pn en bn in plaats van rn. 

Oplossing van N. G. DE BRUIN en J. S. MAHLER. 

Kies een getal L > l. 
Er bestaat een index n0 z66, dat voor iedere n > n0 geldt: 

bn < L (I) 
an 

Stel: (2) 

Zij N (~) het aantal an's met an ~ (Het is dus ook het 
aantal OCn,'s met OCn > ~). 

Evenzoo M(~) het aantal bn's met bn ~. 

Voor 0 < e <A. bestaat nu de betrekking: 

M(Le) N(e) (3) 

Als b.,. Le en n > n0 is de bijbehoorende an > e wegens (I) 
Als b.,. Le en n n0 is de bijbehoorende an > e wegens (2) 

en e < A.. Het aantal an's, dat e is, is dus niet kleiner dan 
het aantal bn's met bn :2! Le, waaruit (3) volgt. 

Vervolgens gelden wegens de monotonie van ocn en {3.,. 
de betrekkingen: 

ocN(I5) ~ voor iedere ~ > 0 

M(P,J n 

Kies nu n1 zoo groot, dat voor iedere n > n1 geldt: 

{3 .. <A. 
L 

(4) 

(5) 

(6) 
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Voor n > "t is nu, wegens (3) en (5): 

N ( ~) ~ M (fJn) -2: n (7) 

Uit (7} en (4) volgt dan: 

' P,. 
~ ~ «N(~") ~L (8) 

V oor n > n1 is dus {J,. L zoodat lim {J$1, :S: L. 
~ n-+oo ~ 

· Wegens de willekeur van L > l volgt hieruit: 

l (9) 

Y oor l = 0 is hiermee de stelling bewezen. 
a" I Voor l > 0 passen we het voorgaande. toe op b-+ T; 

"' dat geeft: 

lim ~ < __.:. of lim fJ. ~ l (IO) 
'll-+ao /Jn - l n-+oo ~ -

Uit (9) en (IO) volgt dan: 

lim {1" = l. 
n-+«> ~ 

Vr~stuk CLXXIV. 

Bewijs, da~ (e > 0): 

i l' II 1> -I = NB II (I -
2 

) + O(N1+e). 
1=-1 Pllf> +I 31 

p f>(p + 1) 

(f>fl beteekent: p doorloopt de priemgetallen, die deelbaar 
op l zijn). (N. G. de Bruyn.) 

Opgelost door N. G. DEBRUYN en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing. 

n (P- 1
) = n (1 --2

-) = ~p(d)g(a) 
1111 f + I p/l p + 1 il/l 



waarin: 

2 
g(d) = ll -- .voor d >I; g(I) = 1. 

. JJ/4 p +I I 

Dus: 

!! . jJ I N , N . l~] 
I: l2 fl.--. = I: l2 l:p(d)g(d) = I: p(d)g(d) I: m'l.d'J. = 
l=l p/1 P + I 1-1 itll it=l m=l 

= E/~(d)g(d).d2.{ ~ [:J [:+I] (2[:J +I)}. (I) 
~[~J [~ + 1J (2[:J + 1) = ~ (:)(:+_I) e: + t) + 

+{[:J- (:)J{(:r+ (:) + ~ l + . 
+ ~ {[:J _ (:)r I 2(:) + l 1 + ~ {[:J _ (:)r (2) 

Uit (1) en (2) volgt, wegens 0 < (:)-[:J < 1; I p(d) J ~ 1, 

:E l2 n p-1 = f p(d)g(d)d'l. {2(~)~+ a(~)'l. + (!!_)} + 
l=l p/l p + I d=l 6 . d d d 

+ 9 t~~t g(d) . d2 { (:) 
2 

+ 2(:) + I} (I 9 I < I) 
= Na E p(d~(d) + N2 E p(d)g(d) +!!. f d . p(d) . g(d) , 

3 d•l . 2 d=l 6 d-1 . 

N N N 
+ fJND I: g(d) + 29N 1:: d. g(d) + () 1:: d'l.g(d). (3) 

d-1 d-1 'd=l 

. 2 2 2(Dtl) . 
c(d)=ll-< n -=-

p/d 1 + p p<d p d 

waarin D{d) = aantal pfd . 
. Nu is: 

2f1Cd) A~ 

bij willekeurige e :> 0, waarin A alleen van e afhangt (zie 
LANDAU Zahlentheorie I. Satz 22I). 
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A 
g(d) < fil-E • 

Dus: I d~1tt(d)g(d) I 
N 

~ g(d) = 0 {N6
). 

d=l 

I 
~ tt(d) . d . g(d) 1 

d=l 

N 

~ . dg(d) = O(N1+8) 
d=l 

N ; 
~ d2 g(d) = O(N2+8). 

d-1 

. Uit (3) en (4) volgt: 

(4} 

~ tz II p -1 = Na :i'; tt(d)g(d) O(N2+8). (5) 
l=.l pfl p 1 3 d=l d 

De reeks ~ p(d)g(d) · convergeert absoluut, wegens 
d 

A 
g(d) < (s < 1). 

Dus ~ p(d)g(d) 
d=l d 

:i p(d)g(d)- i p(d)g(d) 
d=l N+l d 

(6) 

:f p(d)g(d) = II (1- g(p)) II ( 2 ) 
d=l d 'P p 'P 

1 
p(p + 1) 

(7) 

I .. t f2~d) g(d) l < :f ~e = O(Ne-1). (8) 
N+l d N+l fl'J 

Uit (5), (6), (7) en (8} volgt: 

~ l2 II L...!. = N3 II (1 - -.,----2--c) IH 41 . + O(N 6). w.t.b.w. 
l=l pfl p + I 3 p p(p I) 

Opmerking van Dr. S. C. VANVEEN. Op analoge manier 
bewijst men: 

N -1 Nk+l ( 2 ) 
~ lk II =--II I- + O(Nk+e) 
1=1 p/l p +I k + I p p(p + I) . 

(k geheel, > 0). 
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Vraagstuk CLXXV. 

Zij B(N) het aantal tripels van natuurlijke getallen 
{l,m,n} met l < N, m N, n < N, waarin l, men n 
twee aan twee onderling ondeelbaar zijn. Bewijs, dat 

B(N) =- 2 + 3 :_E ~ p(k) {~ p(d/ !d]}
2

, 
l=l kEtp(l) djl Lk . 

waarin keqJ(l) beteekent, dat k de natuurlijke getallen l en 
onderling ondeelbaar met l doorloopt, terwijl p (k) het symbool 
van MoBIUS is; en verder (e > 0): 

B(N) = Ns ~( 1- ap -pa 
2

) + O(N2+e) . 

. (N. G. de Bruyn.) 

Oplossing. 

Het aantal gezochte. tripels met l m, l n IS 

B(N} + 2 
C(N) = 

3 
· . Is c(l) het aantal paren {m, n} met 

me tp(l), n e tp(l), (m, n) = 1, dan is 
N 

C(N} = ~ c(l). (1) 
l=l 

Zij E(l, k) het aantal getallen l, onderling ondeelbaar 
met l en deelbaar door k. Dan is, als (k, l) = 1, volgens 
LEGENDRE: 

E(l, k) = ~ p(d) [:dJ. (2) 

Het aantal paren {m, n} uit tp(l), waarvan beide com
ponenten deelbaar zijn door k, is 32(1, k). Een bepaald paar 
{m, n} geeft in de som 

d(l) ~ p(k) 32(1, k) (3) 
kEtp(l) 

de bijdrage ~ p(k) = ~ p(k) = { 
0
1 alsls ((m, n)) = 

1
1• 

kEtp(l) ki(m,'ll.) a m, n > . 
k/(m,n) 

Hieruit volgt d(l) = c(l). Uit (1), (2) en (3) volgt nu de 
exacte formule voor B(N). 
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Nu is 

of 

l: p{d) Ll:J I s aantal deelers van l = O(f!) 
tlll -

B(l, k) = rp(l) + O(l" ), 
k . 

waarin rp(l) de indicator van EuLER is. Hieruit volgt 

82(1. k) _ 'P:~) = O(l28) + o cl:1 
l: p(k) 82(1, k) - :E pk(!) rp2 (l) = 

kEcpW kEcp(l) 

= O(t1+28) + o f (11+~ = o(ll+2B). (4) 
k-1 k -, 

Hierin is rp2(l) I: p(!) = q;Z(l) f P (!) + 0 (q;Z(l)) = 
kEep(!) k k=l k J 

(k,l)-1 

= rp2 (l) II (I-:-~)+ O(l) =~II (t-_:) 2(1- ~)-1

+0(1)= 
p/1 P2 C(2) pfl P . P2 

J2 p-l 
= ,(2) ~~ p + 1 + O(l) 

(5) 

Uit (4) en (51, ingezet in de exacte formule -voor B(N), 
volgt nu 

Het resultaat van de vorige opgave geeft nu direct (2e = e'}: 

B(N) = 3 . N
3

II (1-~) II (1- (p 
2 

)) + O(N2
H') 

3 11 p 11 p +I 

= N3 II (1 - 3p-
2) + O(~+lf). 

Jl p• 
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Vr&agstuk CLXXVI. 

n-1 

I: I aiA I < 1, i .= 1, 2,' ... , n, 
1=1 

431 

en zijn Ll1, Ll2, ••• , Lin de determinanten van de orde n-1 
uit de matrix der aiA• dan is 

De grens kan bereikt worden. 
(Dr. D. van Dantzig.) 

Opgelost door N. G. DE BRUYN en Dr. D. VAN DANTZIG. 

Oplossin'g van N. G. DE BRUYN. 

11. 

We kunnen I: I Lli I in determinantvorm schrijven door een 
i=l 

kolom met geschikt gekozen ain toe te voegen (alle I ain 1=1). 
We zullen dezen determinant vervangen door andere. 
waarvan de absolute waarde niet kleiner is. We kunnen hem 
schrijven in den vorm: 

n-1 

0, t,, = 1, I: til < 1 (1}. 
l=l 

L1 = det (t-t;.Di;t) is een complexe line~ire vorm in t111 

t12, ••• , t1n_1; het door deze coordinaten bepaalde punt ligt 
binnen het (n- 1 )-dimensionale simplex ti;t :2::: 0 {l = I, 

n-1 · 

2, .. . , n - I), I: ti;. I. Het maximum van dezen vorm 
l=l 

wordt in een hoekpunt van het simplex aangenomen 
(dit blijkt door herhaalde toepassing van de eigenschap, 
dat I «.t + P I zijn maximum in een eindig reeel interval in 
een van de eindpunten aanneemt), zoodat er een determinant 
L1 1 is met I Ll1 I I Lll, die voldoet aan de voorwaarden (1), 
terwijl de getallen tu. (l = I, 2, ... , n - I) alle 0 of I zijn, 
waarbij de 1 hoogstens een keer kan voorkomen. 
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Dit proces voeren we achtereenvolgens voor alle rijen nit. 
We krijgen dan een determinant Ll' = det (t~ #i.A) met de 
volgende eigenschappen: 

L I Di;. I = 1, tin 1. 

2. Voor iedere i geldt: de til> tia• ... , tin-t zijn aile 0 of 
1, terwijl hoogstens een keer I voorkomt. 

3. ILl' I >I Lll. 
We mogen onderstellen, dat in de A.-de kolom (I <A.< n) 

minstens een keer ti). = 1 is, want anders is Ll'- 0 en het 
gestelde triviaal. In hoogstens een van die kolommen kan 
dan twee maal ti;. = I zijn. Door verwisseling van rijen en 
kolommen en vermenigvuldiging met unimodulaire factoren 
kunnen we Ll' nu schrijven als de absolute waarde van 

1 0 0 ................................... , ........... 0 1 
0 1 0 .............................................. 0 1. 

0 0 1 

1 0 
0 0 .......... , .................................. " 0 1 I 

0 0···············································0 1? 1 

met I 1? I = 0 of l. , 
We trekken nude (n- I)-de rij, vermenigvuldigd met fJ 

van de n-de af, zoodat ILl' I II fi I :::;;;; 2. 
De grens wordt bereikt, door in bovenstaanden deter

minant 1? = I te nemen. 

Vraa~stuk CLXXVII. 

Is p ::?: q 0, p + q = n, 
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dan is 
I det (apl) I < 2!l. 

De grens kan bereikt worden. 

(Dr. D. van Dantzig en N. G. de Bruyn.) 

Oplossing van N. G. DE BRUYN. 

We passen op de eerste p kolommen hetzelfde proces toe 
als in de oplossin.g van het vorige vraagstuk. We krijgen 
dan ·een determinant LJ' = det aJ.,u met de volgende eigen
schappen: 

1. Voor iedere p. zijn de getallen a~ (A.= l, 2, .. . , p) 
alle 0 of 1, terwijl hoogstens een keer l voorkomt. 

n 

2. ~ I a~.\ l < l voor alle p.. 
A=.P+l 

a. I LJ' I = I det (a~,t) I > 1 LJ I = 1 det (a,u,t) 1·. 

We kunnen weer onderstellen, dat in iedere kolom met 
0 <A.< p minstens een keer l voorkomt, zoodat we door 
veiwisseling van rijen kunnen zorgen, dat a~,t = ~,u.l (Kro
neckersymbool )voor 0 < p. < p, 0 <A.< p. We kunnen 
nu de termen uit de matrix p + l :::;;; p. < n; 0 :::;;; A. < p 
als volgt verwijderen: is in de p.-de rij de a~ = l 
(p + 1 < p.:::;;; n, 0 < s < p; dit is voor hoogstens een s 
het geval), dan trekken we de s-de rij van de ,u-de af. In 
het vierkant p + 1 < p. < n, p + l < A. < n heeft dit 
ten · gevolge, dat de som van de absolute waarden van de 

' n 
termen van de wde rij wordt: ~ I a~,t- a~,t I, hetgeen niet 

.l=.v+I 
n n 

gr~ter is dan ~ I~ a I + ~ I a;.\ I < 2. Wanneer zoo alle 
A=.v+l A=.v+l 

termen uit den. rechthoek p + l < p. < n, 0 :::;;; A. < p zijn 
verwijderd, wordt de determinant gelijk aan 

n 
LJ' = det (a~,t). met ~ I a~,t I :::;;; 2. 

p+I;>;l£;>;n A=.P+l 
. .v+l;>;l;;;n 

Hierin geldt I LJ' I < 2!l. Dit is b.v. in te zien door vol-
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ledige inductie naar q; we kunnen echter ook de methode 
met de reeele parameters t).p nog eens toepassen en den 
determinant in diagonaalvorm brengen. 

De grens kan bereikt worden door ervoor te zorgen, dat 
a~). = 2~pl wordt. Dat dit voor p 2 q steeds mogelijk is, 
blijkt uit het volgende voorbeeld, waarbij duidelijkheids
halve p = 3, q = 2 is genomen: 

L1' = det (a~).) 

1 o oj-I o 
0 I 0 [ 0 -I 
0 0 I l 0 0 
·~··H •.• ~ .. ·~·~· 0 .. •••••• ·-· ...• H -~·· .. ·~···· 

1 0 0 
0 I 0 

1 
0 

0· 
I 

Vraagstuk CLXX:VIII. 

Als een driehoek geen stompe hoek heeft, dan is de 
langste hoogtelijn minstens zoo lang als de som van de 
stralen der om- en ingeschreven cirkels. 

(Dr. E. R. van Kampen.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. W. BOUWMAN, 
H. G. BRINKMAN, Dr.J.B.D.DERKSEN, Dr. C.J. VANGRUTING, 
Dr.B. HEYNA,Dr. L.DE}ONG,Dr.E.R. VANKAMPEN,A. KATER, 

N. H. KUIPER, C. C. J. DE RIDDER, P. C. SIKKEMA, 
M.A. TAAL, Dr. E. TROST, Dr. 5. C. VANVEEN en J. WICHERS. 

Oplossing van Dr. L. DE JONG. 

Zij a de kleinste zijde, ha dus de langste hoogtelijn. Men 
heeftdan: 2 X Inh. 6, = aha=aR cos A+bR cos B+cRcosC 
(de dubbele inhouden van de driehoeken, die de zijden tot 
basis en het middelpunt van den omgeschreven cirkel tot 
top hebben). 

Dus aha aR(cos A+ cos B cos C), daar de cos. po
sitief zijn of 0. 

h R( . A . B . C) R a a > I + 4 Sill 2 Sill 
2 

sm 2 = + r. 
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Degrens treedt op. als: b cos B+c cos C =a cos B + acosC 
(b- a) cos B + (c- a) cos C = 0. 

Daar b ;;:::: a; c ;;:::: a; c?s B 0; cos C ;;:::: 0 zijn aileen de 
volgende gevallen mogelijk: 

I} cos B = 0; cos C 0 
2) cos B = 0; c = a 
3) cos C = 0; b = a 
4) b =a, c =a 

I) vervalt en de andere gevallen leveren: een gelijkbenigen 
rechthoekigen driehoek en een gelijkzijdigen. 

Vrattgstuk CLXXIX. 

Bewijs 

n'fao lim ate a {A(x}- nx}e-amdx = 4n. · 
a~ 
a>O 0 . 

A(.x) is het aantal roosterpunten binnen en op de cirkel
omtrek met straal vx om de oorsprong. 

(Dr. L. W. Nieland.} 

Opgelost door N. G. DE BRUYN, Dr. L. DE JoNG, 
Dr. L. W. NIELAND ·en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van N. G. DE BRUYN. 

A(x) = l; l; I, dus 
n•+mt;:;;x 

f
<>O (t) QOJQO l"'QO 
A(x)e-aa: dx = ~ ~ e-Qtl;dx =- ~ ~ e-a<m:a+n1

l 
n=-QQ m=-oo a -oo -oo 

0 ~+~ 

= .!_ ( i e-am•)2 = I 1J>2 (a) . 
. a -QQ a n 

Hierop passen we de formule van CAUCHY toe: 

1J>(Z) = ;; 1J> (+)· 
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Dit geeft 

Verder 

zoodat 

Jao n +"l _n:'(n•+mB) 
(A(x}- nx} e-az dx =- :-E :-E' e a , 

a2 -"l . 
0 

waarin het accent beteekent, dat de term met m n = 0 
weggelaten wordt. 

Nu is 

lim a2 e~~ Joo {A(x) 
a-+0 
a >O 0 

n. (aantal roosterpunten met afstand 1 tot de oorsprong) = 4n. 

Oplossing van Dr. L. DE jONG~ 

Is U(k) het aantal m:anieren, waarop k als som van twee 
kwadraten is te schrijven, dan heeft men: 

[X] 

A(x) = 1 + :-E U(k). 
k=l 

Dus i&: 

foo Jl ® fn+l ao 
I= A(x) e-"f~Zdx = e-azdx + :-E :-E U(k)e-azdx = 

n=l k=l 
0 0 n 

1-e-4 OQ n e-na_e-(n+lla 1 { 
= + :-E :-E u (k) =- 1 

a n=lk=l a a 

Nu is fJ(x) = 1 2 f e-n•nx en dus {} (!!_) = l + 2 f e-nla. 
n=l , n n=l 

Maar dan is: -82(:) 1+ ~1U(n)e-n«. burners bijhetkwadra-

teeren van #(:) krijgt men juist even veel keeren den 
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factor e-M als n te schrijven is a1s som van twee kwadraten . 

. Derhalve: I = + {)" ( : ) en dus is te bepalen: 

~{ 1 ·(a) Lim a2 ea -1}2 -
a~o a n 

;}. 
Nu geldt: 1J.(x) = :;{}(:)en dus {}(:) = v: {}(:)· 

Zoodat te bepalen is: 

. LimeW { n1J.2 (~) 
a~o . a 

n} . 

Daar 1)2(:) 
na n• nl 

{I +2e-li +2e -"-; ... }2 1 4e --a+e 
:n;l 

met Lim ea. q = 0, :is de gevraagde limiet: 
a~O • 

n* n• 
Lim ea (4ne -a-+ ne) = 4n. 

Opmerking. Men berekent: 

f
«> 1 

A(x) e-nx dx = --;- 1)2(1) 
0 

~{I+ 2e-n + 2e-4n + ... }2 {F(i)}
2 

n 2ailn 4ft. 

Zie opgave 170, dl. XV. 

Vraagstuk CLXXX. 

Aan elke functie V'(v), die in bet interval 0 v:::;; 1 
minstens tweemaal continu differentieerbaar is en waarvoor 
geldt 

V'(O) = 0, V'{l) = 1, V''(O) = 0, '1''(1) 0, 
l V'(v) I :::;; 1 (0 :::;; v ::;;;; 1), 

kan men een getal ,.. ' zoo .klein mogelijk gekozen, toevoegen, 
zoodat 

I V''(v) I y en I V'" (v) I s 2y2 
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is in het interval 0 
deze getallen y. 

v < I. Bepaal de onderste grens van 
(Dr. L. W. Nieland.) 

Opgelost door Dr. B. HEYNA, N. H. KUIPER, 
Dr. L. W. NIELAND en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. L. W. NIELAND. 

Beschouw . het gelijkbeenige trapezium OABC, waarbij 
0 = (0,-0); A= (1, 0); B (J, }); C = (t, t). 

Dan is opp. OABC = 1, de hoogte j., terwijl de richtings
coefficienten der opstaande zijden t en - ! zijn. Is D nu 
een punt op OA met abscis v en stelt men het hoven OD 
gelegen oppervlak voor door tp(v), dan geldt tp{O) , 0, 
tp(l) = I, tp'(O) = 0, tp'(1) = 0, tp'(v) < t. ltp"{v) I ~ 2(!)11• 

Men kan de gebroken lijn OCBA willekeurig dicht benaderen 
met krommen u = tp'(v), zoodat dus limy t is. 

Voldoet echter tp(v} aan de voorwaarden, dan moet de 
kromme u = tp'(v) de lijn OCBA snijden, wegens tp(1) = 1 
en opp. OABC = I. 

Wordt OC of AB gesneden, dan is I tp"(v) I minstens een
maal ~ 2(f)2; wordt CB gesneden, dan is tp'(v) minstens 
eenmaal >t. 

Hieruit volgt lim r = J. 

Opmerking: Men vindt dezelfde onderste grens, als men 
de voorwaarde I tp(v) I 1 schrapt. 

Oplossing van Dr. B. HEYNA. 
' 

Stel I "'" (x) I b, dus b 0 (1) 

tp" (x) en tp' (x) zijn begrensd, want ze zijn continu op 
0 .:::: x < 1. Dan is 

I tp' (x} - tp' (xo) I b I x-xo I {0 X< 1 
0 <x0 1 

Uit x0 = 0 volgt I"'' (x) I bx (2) 

Uit x = 1 volgt I tp'{x0 ) I < b(l- x0 ) (3) 
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Stel lv'(x) I <a, dan is, met behulp van (2) en (3}, 
a a 

1 . f1p'(x)dx = f6 
v'(x)dx + fv'(x)dx + Jl-6 

v'(x)dx 
o o 1 _2., a 

b ;; 

< fbxdx + fbxdx + r-% a. dx 
0 1 _2., a 

b ;; 

az a2 2a2 a2 
= 2b + 2b +a--,; a--. 

b 
a2 

Dus I ~ a-b, waaruit volgt: 

Of a~ 1,5 } 
Of b- 4,5 -+ r ~ 1•5· 

. a2 
Stel nl. b < 4,5, dan is 1 <a--- - 4,5 

4,5 ____:. 4,5a + a2 = 0 
1,5 a 3 

a2 
anderzijds a I,5, dan is b < a- 1 

I 1 I 1 I 1 
b · -a-~ < 1,5 = 2,25-4,5 

dus b 4,5. 
Dus onderste grens van r is ~ 1,5. 
De functie bepaald door tp0 (0) = 0, 1p0 (l) = 1, tp'(O) = 0 

1p0' (x) = 4,5x voor 0 x i 
1p'0 (x) = 1,5 voor i s x < i 
tp0'(x) = 4,5(I x} voor i < x s l 

Ievert y = 1,5, maar is niet 2 maal differentieerbaar in de 
punten x = t en x = f.· Het is gemakkelijk in te zien, dat 
we 1/'o door een twee maal differentieerbare functie 1p kunnen 
benaderen, die aan de premissen voldoet en waarvoor geldt: 

lv' 1/'o I e, lv" - 'Po" I 2e2 

vooriedere e > 0. Hiermee is dus bewezen dat 1,5 de onderste 
grens is van r. 



Vraagstuk CLXXXI. 
~ 

. Aan elke functie 1J'(V}, die in bet interval 0 s:;; v s:;; I 
minstens driemaal continu differentieerbaar is en waarvoor 
geldt 

tp(O) _- 0, w(I) = 1, w'{O) = tp'{l) = tp"{O) . tp"{l) = 0, 

I tp(v) I < 1 (o v 1), 

kan men een getal y, zoo klein mogelijk gekozen, toevoegen, 
zoodat 

I w' (v) J s:;; y, I tp" (v)"j < 2y2 en I tp"' (v) I 6y3 
is in bet interval 0 < v 
deze getallen y. 

1. Bepaal de onderste grens van 
(Dr. L. W. Nieland.) 

Opgelost door N. H. KuiPER en Dr. L. W. NIEL~D. 

Oplossing van Dr. L. W. NIELAND. 

Als I. = \ 1 is, vormen de volgende parabool- en recbtelijn
segmenten P l• R1, · P 2 en R2 samen een continue kromme 

_..s:;; v < - . ( l l) 
3/.- = 2l • 

( 5 'I) 21 ). Rs ... u =A. 6.A 

Trek verder een kromme die met deze symmetriscb is t.o.v. 
de recbte v = t· De nu verkregen kromme r is continu en 
bezit in ieder punt een raaklijn. Is D nu een punt met abscis 
v (0 v 1), dan stelt men het boven OD gelegen opper
vlak voor door cp(v). Door integratie blijkt q>(l) l. Nu 
geldt: 

q>{O) = 0; 1J1(1) = l; IP'(O) = q>'(1) = IP"(O) = IP"(l) = 0; 

cp' (v) < l; I q>" (v) I 2l2; liP"' (v) I 613• 

Men kan u IP'(v) willekeurig dicht benaderen met krommen 
u ~ tp'(v), zoodat lim r ). is. 



Wij zullen nu bewijzen, dat lim y = A is. Dit is bewezen, · 
als blijkt; dat voor elke ?f'(v)minstens een der volgende 
ongelijkheden geldt voor zekere v tusschei~; 0 'en 1: 

I¥'' (v) I .a, I¥'" (v) I :2::: 2l2, I¥''" (v) I > 618• 

Als u = 1f'
1 (v) ergens hoven ~ loopt· of R2 snijdt, is daar 

1p'(v) ·.a. Als u = 1p'(v) ergens hoven P1 of R1 loopt, dan 

is 1p"'(v) :2::: q>"(v) voor zekere v tusschen 0 en~. Ligt deze 
I 1 2A 

v tusschen 
31 

en 
2
il,dan is ?f'"(v) :2::: 2l2, ligt deze v tusschen 

1 
Oen SA. dailisereenvdO v1 v)met?f'111 (v1)2p"'(vi)=6l3 • 

Dezelfde methode wordt gevolgd voor de symmetrisch ge~ 
construeerde segmenten. Daar ?f'(O) = p(O) = Q en ?f'(l)= 
q>(1) = 1 is, wordt r gesneden door elke u = ?f''(v). Men moet 
dus aileen nog heschouwen snijding van P 2 en wel in 
minstens twee pun ten, waarhij de kromme u = 1p' (v) tusschen 
de snijpunten hoven P 2 loopt (immers wegens bet voorgaande 
mag ondersteld worden, dat u ?f''(v) onder P1, R1 en R8 

loopt). 
Dan bestaan er zeker twee getallen v2 en v8 z66, dat 

¥'" (v2) > p" (v2) tp" (v3) < q>" (v3) (2~ v2 < v3 < :J 
en dus 

zoodat tp"'(v4.) - 6la. 

Uit bet voorgaande volgt dus limy = 1
6
1

• 

Opmerking. Men vindt dezelfde onderste grens, als men 
de voorwaarde i"P(v) I < I schrapt. 

Vra~stuk CLXXXII: 

Bepaal 

{ 

<A) I» l } 
lime~nl_2n+l I: I: a· 

l-'J>.«> n=-oc m--oe· (n2 + m2 + ~) t. 
(Dr. L. W. Nieland.) 
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Opgelost door N. G. DE BRUYN, Dr. L. DE jONG, 
Dr. L. W. NIELAND en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van N. G. DE BRUYN. 

Volgens de somformule van PoiSSON--:-FouRIER is: 

+oo . I .. co JCOJCO et/'(,i!!Jt+'br.(f.li/1 

S1 =I: I: 3 = I: I: 8 dxdy. 
-·«> {n2+m2+l2}i ,=-co p-=-«>-co _.., (x2 + y2 + za)"i 

Door transformatie (draaiing) iri de dubbelintegraal ver-
krijgt men daarvoor (v2 + p," = /.2, A. 0, l > 0): 

f., cos (2nA.') d~ foo d'Yj ! = f«> cos (2n~) d~. B(l, l) = 
-oo ..,.«> {~2 + 'f/2 + 12}' -co ~ + l 

2n T e-2nll (LAPLACE) .. 

Nu is lS1 - 2n = 2n I: 1::' e-2nlv' n•+p•, waarin het accent 
beteekent, dat de term met " = p, = 0 weggelaten is. De 
gevraagde limiet is dus 2n. (aantal roosterpunten met af
stand 1 tot de oorsprong) = Sn. 

Oplossing van Dr. L. DE joNG. 

(3) 3 - 3 F 2 ICi = tV n Ot-i VOigt: 

1 a= 2- foo e-<n•+m•+P) xidx. 
(n2 + m2 + tJ)i v'n 0 

+«> 
Maar dan is, 8(u) = l::k e-ktnu invoerend, 

-co 

lr n E' m 
1 

a= -
2-f""ea (.:.)e-Pxxidx. 

-"" _.., (n2 + m2 + l2)i v;; o n 
Door 

de substitutie l 2x = t, gaat dit over in: 

E I: = ;; l! 92 (:Z2) e-ttt~t. 
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Nu geldt: 8(u) ;u 8 ( ~) en dus: 

l :E :E = 2v; J,., 8 2 ( ~f~)e-1ridt. 
0 

Kwadrateeren van 

. :nJ2) _nsla -~ 
8(-t =1+2e 

1 
+2e 

1 +··· 
Ievert, gelijk zonder moeite blijkt: 

nil• zn•z• 
82(~:

2

) 1 + 4e--t + o(e--, ). 
Men vindt hiermede: 

n•l• 
l:E :E = 2V; f.., e-'ridt + sv; J«> e --, -•rt dt + 

0 0 

21f:llB ) + foo o(e --,--I riat. 

0 

Om de tweede integraal te berekenen stel ik: 

u = J"" e -;.-s x-iax = v;: f., e -t--f t-!dt ( substitutie x = ~) 
0 0 

du foo _:,!_x a 1 
terwijl: doc =- e • x-"t.dx =-y;. u. 

0 

du 1 
Aan - =-~u voldoet u = C e-avi'. Daar verder 

doc v;: 
voor rx. = 0, u overgaat in r(!) = v;, is C = y; en dus 
u = v;e-2V'«. · 

Dus wordt: 

ll: l: = 2v; . v; + sv; . -v; e-sm + O(e-~nt.Vi) 
en dus: 

Lim ~sm {l :E :E- 2~} = 8~. 
l-+oo · 
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Vraagstuk CLXXXIII. 

Bewijs de volgende . eigenschap van · de ,contragrade" 
reeks van bolfuncties (waarin de ordegetallen tegen el~aar 
inloopen): 

m-n 
~ P m(cos 0} . P ~-m(cos 0} 

.sin (n + 1)0 
sinO: m-o 

(Dr. B. van der Pol.) 

Opgelost door W. BALK, D. J; BouMAN, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE jONG, Dr. B. VAN DER POL, R·. TIMMAN en 

. Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van D. J. BouMAN. 

J. C. MAXWELL (Treatise on Electricity and Magnestism 
Ch. IV) gaf de volgende definitie voor de bolfuncties: 

(.....:.. I)n on (2_) = R-<n+1> P (cos 0) . 
. n! ozn R n 

Hierin is R , v x2 + z2 ; z . R cos 0. 

Met behulp van deze definitie vindt men: 

~ 

l:: P m(cos 0) Pn-m(cos 8) 
m-o 

= (- l)n. Rn+2. i: n! 0m (2_) 0n-m (2_) = 
, n! m .. om!(n- m)! ozm R ozn-m R 

= (- I)nRn+2 0n (__:_). 

n! ozn R2 

Bewezen moet dus worden dat de laatste uitdrukking 

1 
.. k . sin (n + 1)0 

ge lJ 1s aan sin 
0 

. 

Gemakkelijk is in te zien, dat dit voor n = 1 het geval is. 
Voor algemeene n bewijst men de gelijkheid door volledige 
inductie aldus: 
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() () 
Daar - = cosfJ.-oz . oR 

_:sin () ~ is dit laatste gelijk 
R 'ofJ 

aan: 

--- cosO--- smO- . -- = 
R1l+3 { o. I . o }{sin (n 1}6 I } 

n + l oR . R · oO sin (J Rn+z . 

1)0 cos 0 +cos (n + 1)9 sin 0 sin (n + 2)8 

sin 0 sin 8 

Opmerking. Men vergelijke de fonnule van deze opgave 
met enige van Dr. W. KAPTEYN. W. 0. IV opgave 13 (1889). 

. . 
Oplossing van Dr. B. VAN DER PoL. 

Door integratie of anderszins is eenvoudig af te leiden, 
dat in de taal der operatorenrekening de volgende relaties 
gelden: 

y2 .-Sinh f. 
2 . 

VCosh p 8 :- p[xJ{cos 8), x > 0 (1) 
cos Rep> 0 

en 
(eP 1) . sin 0 . . __.:_ __ ..:;__ __ - Sln [X 

2 (Coshp- cosO):--

. ' 

1]0, x·> 0 
Rep>O 

(2) 

waarin [ x] het grootste geheele getal voorstelt in x begrepen. 
Men kan · nu het ,compositieprodukt" vonnen: 

1 v'2 . Sinh t. y2 Sinh t 
A. • ~-;=.::: /Cos==h=p==

2
= · 

2 
· [Pr;1 (cos 0) . Prx-~1 (cos 0) . dE. 

r ·v cos (J VCosh p- cosO· 
0 

· 
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N eemt men hierin voor x de geheele waarde n, dan gaat 
de integraal over in de ,.contragrade" reeks 

m=n 
:E Pn(cos 0) . Pn-m(cos 0). 

m=O 

Maar het linker lid kan ook geschreven worden als: 

l 1 - e-P (ell - 1) sin 0 

p · sin 0 2(Cosh p cos 0) ' 

in welke uitdrukking men (2) herkent. Volgens de regels 
van de operatorenrekening is het .,origineel" van deze uit
drukking 

1 Jx --:--
0 

· {sin [x + 1]0- sin [x]O}dx 
sm 

0 

welke integraal, wanneer wij wederom de bovengrens x n 
nemen, overgaat in de sommen 

I {m=n. < m=n. } sin (n +I)O --:--n :E sm(m + 1 )0- :E sm mO = . 
0 

. 
sm v m=O m=O Sin 

waarmede het gevraagde bewijs geleverd is. 

Oplossing der overige inzenders. 

< Uitgaande van de definitie-vergelijking der bolfuncties: 
<C 

(z2 -2xz+ I).J./, =LznPn(x), 
n-o 

heeft men: 
n 

:E P m (cos 0) . Pn-m(cos 0) is de coeffident van z• in de 
m-o 
ontwikkeling van (z2 - 2z cos 8 + I)-t. 

Nu is 

en de coefficient van zn is dus: 

1 
{eln+t)iO _, e-tn+lliO} -,it},.--..-,-;: 

e 
sin (n + 1)8 

sin 6. 
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Bewijs voor x > 0 de .volgende geli]kheid: 

[x]- x + i =f .. ·1 1)[2"~1 . 
1 2n+l 

(Dr. B. van der Pot.) 

6pgelost door W. BALK, D.· J. BOUMAN, Dr. L. DE jONG, 

Dr .. B. VAN DER POL en R. TIMMAN. 

Oplossing van D. J. BouMAN. 

Stel x = [x] + () 0 s 9 <I. 
Dan is het linkerlid [x] -x +! =! 9. 
Ontwikkel 9 in een oneindig voortlopende duale breuk 

[~x] = [~{[x]+O}] = [~ [x]+~] · ~[x}+ [2n{i]-:- [~6]. · (mod 2). 

[2n{i] = [2n ~ ek2-k] . [ 1; e~~-k] = f e~n-k E eft (mod 2). 
k=l k=l ·k=l . 

f 2-ln+l• (- 1 )E2"~1 = f (- ~!e,. = ! f (- 1 )e,. 2-. 
fl.-1 a=l 2"" n=l 

Nu is als: e.,.= 0 (-1)8
" = 1 

en= 1 {- 1)e, = 1, dus: 

®- . ~ ~ 

i E (-1)e..2- = i{ E 2--2 E 811 2-} = i fJ h.t.b.w. 
n-1 n=l n-1 

Opmerking van Dr. L. DE JoNG. Op analoge wijze 
toont men aan 

1 ~ 8[S"g] +1_ B2[S"g] 

!-x + [x] = -- E ---'---
e -1 n=l 3'1' 

Opmerking van Dr. B. VAN DER PoL. Bij de gegeven 
ontwikkeling van het linkerlid doet zich in tegenstelling met 
een Fourierontwikkeling .geen Gibbsphenomeen voor. 
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Vraaf!lstuk CLXXXV. 

Bewijs dat 

·f:(s -.;). ds =--:--. ,(n), 
sm3Zn 

0 

-1 < n < 0, 

waarin p ( s) de logarithme van de restfactor is in de Stirling
formule 

F(s) V23ZS ss-t. e-8• ef.'(a) 

en '(n) RIEMANN's zeta-functie is. 
(Dr. B. van der Pol.) 

Opgelost doorW. BALK, Dr. B. VANDER PoL, P. C. SIKKEMA, 
R. _TIMMAN en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van W. BALK en P. C. SIKKEMA. 

Uit 

fcc z dx 
p(s) = 2 bg tg s e-=.-_-

1 
0 

volgt: 

fco 1 fcc .!. 
= 2 dz . ~ - 1 bg tg( z . sn )ds. 

0 0 

Stel 
1 

q, dus q > 1 
n 

f
<XI 1 

bg tg (z. sn)ds 
0 

]

<XI f<XI !I 
s bg tg (zs-a) + qz s-

2 2 
ds. 

1 + z s-a 
0 0 

Wegens q > 1 is de eerste term nul, dus de integraal wordt: 

fco s!l 
qz ds. 

. . s2!l + z2 
0 
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Door middel van de substitutie s2a = u2'lz2 blijkt: 

0 1 1 Joe u<I 1 :rt :rrz-n 
bg tg(zsn)ds = qz7i du = qz'i - -=--=--:-----c 

u2<I+ 1 . + 1 2sin}:rr(1-n)· 
o 2qsm :rr 

2q Dus: 

foe - .!. . foe 1 nz-n 
p.( s n )ds = 2 dz . sn . . 1 { } = 

e •-1 2sm 11n 1-n 
0 0 

:rr f~ z-n 
= . . dz 

sm !n(1- n) e2nz- 1 
n . ~(n) =~C(n). 

sin!n(I-n) 2 sm !:rrn sm :rrn 
() . 

Oplossing van Dr. B. VAN DER PoL.· 

Wanneer 

en 

f:(P). · h1(x) . U(x), Rep> 0, 

geldt, wanneer convergent, dan is 

f
oe d foe d 
h1(s). f1(s) 

5

5
= h2(s). ft(s) 

5

5
• 

0 0 

· Substitutie van 

en 
x-n-1 

f·AP) = pn+t. · ll(- n _
1

)U{x) = h2 (x)U(x), Rep> 0, n < 0, 

I evert 

Jao 1 ( 1 

s ett-1 
0 

of 

1 1 ) ds foo s-n-1 ds - +- sn+l_ = . sp.(s)-, 
s 2 s ll(-n- 1) s 

. 0 

Jao( 1 1 I) 1 Jao ds ---- +- sn-1ds= p.(s) -, 
e'-1 s 2 ll(-n-1) sn+l 

0 0 



welke uitdrukkingen converg~eren in het gebied- 1 < n < 0. 
Het linker lid stelt aldaar voor Il(n- I) C(n) en een een
voudige transformatie levert tenslotte 

f
oo 1 

,u(s-n)ds = ~. C(n). 
sm nn 

0 

-1 <n <0. 

Vraagstuk CLXXXVI. 

Bewijs, dat de door RAMANUYAN en HARDY bestudeerde 
functie 

1 { ... xn J"" ~ } y(x) = -v; ~· Il(n) ____, Il(s) ds- t 
0 

zelfantireciprook is in de Besselfunctie-J1-transformatie, in 
de zin dat 

y(x) = -Jj1(2Vsx). y(s). ds. 
0 

(Dr. B. van der Pol.) 

Opgelost door Dr. B. VAN DER PoL, R. TIMMAN en 
Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

Onder bepaalde voorwaarden geldt, volgens de theorie 
der residuen (zie ~INDELoF: Calcul des residus, p. 61. Form IV) 

~ /(v) = !/{O)+ foof(-r)d7:- :i foo f(it~ f(-;it) dt. (1) 
0 0 . 

Aah deze voorwaarden voldoet 

dus 

f(z) = ~ (zie hieronder), 
Il(z) 

y(x) =~{:i-~ -f
00

~ds-!} = Vx o II(n) II(s) 
0 

. _xil _x-it 

= _!_ Joo F(it+I) F(-it+I) dt. (2) 
Vi ef'nl --,-- 1 

0 



Volgens een bekende formule is 

JQO ' 2 Jill . J1(2VSX) sil-l ds = ·xiHt . J1(2y). y'lll1dy = 
0 . 0 

I F(it + I) 

= x'"+i F(-it 1) 
(3} 

(wegens ffi(2it) = 0 < !; ffi(l + 2it) = 1 > l; vgl. NIEL- · 
• SEN Cylinderfunktionen. p. 189. Form (2)). 

Evenzo is · 

foo . VsX -U-t 1 F(- it + 1) (3') 
o Jt(2 sx)s ds = x-"+t. F(+ it+ I). 

Dus: 

foo - . foo I® s'U-idt 
+ J1 (2Vsx). y(s)ds = i J1{2Y$;)ds. F(it+1)(ef-1''- 1) 

0 0 . 0 

f
oo · foo -U-! dt 

i J1(2VSX)ds. F(-i;+I)(~'- 1 ) ((wegens 2)) 
0 0 . 

- . foo dt f<SJJ . r-} 11-id 
. -$ . F(it+l)(ef-1''-l) 1 (2v sx s s-

o 0 ( «) 

- ·f<IO dt fooJ ( V-). -U-i d -
$ F(-it+l)(e~nt_I) 1 2 sx s s-

0 0 . 
. ' 

. -it-t it-t 
00 X X if F(-it+I) -F-(#_+_1_) dt (volgens (3) en (3')) 

e231 -1 
0 

= -y(x), wegens (2). 

Formule (1) geldt, a1s 
1°. /(z) holomo~ is voor 0 ffi(z) < oo, voor iedere waarde · 
.van ,3(z}. 

20. lim e-tnltl . /(T +it) = () 
1--+:l:oo 

gelijkmatig voor 0 T < oo . 

.. 
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0. 

Het is gemakkelijk te zien, dat aan deze voorwaarden 
~ 

wordt voldaan door f(z) F(z +I) voor reele x, wegens 

~log F(T +it I)= (1: t) log VT2 + t2 

-tbgtg-t -,;+ilog2J"t+ o(~)· 
7: -,;2+t2 

De omkeerbaarheid der integratievolgorde ·bij (oc) blijkt 
uit het criterium van DE LA VALLEE-POUSSIN. 

I0• J«> J 1 (2V;;) s±it-i ds convergeert gelijkmatig in ieder 

0 

t-interval. 

2o. s convergeert ge J atlg m te er f«) ±it-!dt li'km . . . d 

F(±it+l)(~'-1) s-interval. a> 0. 
a 

f
oo - f{J s±U-idt 

3°. J1 (2Vsx) ds F(±it+I)(e2m-l) 
0 0 . 

convergeert gelijkmatig in ieder onbegrensd P-interval. 

Oplossing van R. TIMMAN. 

Volgens TRICOMI (Atti dei Lincei, vol. 22, I935 bldz. 567) 
is de transformatie van HANKEL 

Sj~v) [F(x)] foo 1v(2Vxy). F(y)dy 

0 

aequivalent met 

l "' NlLt,.[t •.F(t)] 
s 

als, > -1. 

Hierbij stelt L8 F(t) J""e-•'F(t). dt de LAPLACE trans
o 
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formatie voor en de formule geldt in de veronderstelling, 
dat de LAPLACE-getransformeerden van de functies bestaan. 

Wij moeten dus bewijzen, dat 

L,{t%y(t)} = - s-2 L11. {t%. y(t)}. 

{ 

co X"' foo X"' . }· 
L {t%y(t)}=L ~ -- -du-l = 

s s n=oll(n) ll(u) . 
0 

=L,{~-!- Jooa~u/u }· 
. 0 

I
co 1 

L, {e*} = e-sX+z. dx = 
s

o 

1 
L {-!}=--. 8 2s 

I. {. Joo xu } Jao foo x" f<» du foo 
L, n (u)du = e-BX. n u). du. dx = ll(u). e-BZ. x• .dz = 

0 0 0 ( 0 0 

f. <» du 1 . fco du 1 Joo 1 
= ll(u). s"+l. r(u+1) = s~Hl =-;. s-u. du=S lg s' 

0 0 0 

Evenzo: 
1 s 

Ltj,{~} = lf,-1 = 1-s 

. s 
L11• {-H = --. 

2 

Dus: 

{ Jco x" } 1 1 1 s+l . 1 
L, tf-l- --du =----+--= +-. 

ll(u) s-1 2s slgs 2s(s-1) lgs 
0 . 

L1t.fe*-!- ru:) du}= ~-; -lo~s = ;~:::; lo;s 
0 . 

waarnit het gestelde volgt. 
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Vraagstuk CLXXXVII. 

Als C en C twee bij elkaar behoorende krommen van 
BERTRAND zijn en het punt p van. C aan het punt P van 
C toegevoegd .is, terwijl K en K resp. de kromtemiddelpunten 
van C in P en van C in P en T en 'T resp. de torsies van C in P 
en van C in P voorstellen, dan gelden op de willekeurig 
georienteerde rechte PP de betrekkingen 

TPK2 :fPK8 

1 + T1PK1 - 1 + rPK2• 

en 
-PK PK -

1 + :fsp Ka = PP. 

(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, P. C. SIKKEMA en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

Wij noemen C, C ,geassocieerde" krommen, P, P geasso
cieerde punten en verder elk paar grootheden, figuren of 
betrekkingen geassocieerd, die op overeenkomstige manier 
afhangen van (C, P) en van (C, P); de onderscheiding door 
overstreping breiden wij tot aile geassocieerde entiteiten uit. . 

De te bewijzen betrekkingen volgen uit het bekende feit, 
dat de FRENET-trieders van C in P en van C in P een figuur 
van onveranderlijke gedaante vormen, zoodat zij, bij in
voering van een ,,tijd" t, waarvan de booglengte sin P langs 
C, - dus ook de geassocieerde boog s in P langs C -, een 
steeds aangroeiende differentieerbare functie is, 

I e. evengroote instantane · rotatiesnelheid, 
2e. dezelfde instantane schroefas hebben. 
Uit le zal de eerste, .uit 2e de tweede der te bewijzen be

trekkingen worden afgeleid. 
Als positieven zin op de hoofdnormaal in een punt eener 

kromme kiezen wij den zin van dat punt af naar het kromte-



I 

. . 1 
centrum toe; voor de torsie, die wij ook met T (= T) aan-

duiden, gelde de gebruikelijkste teekenafspraak, die bij een 
rechtshandig coordinatenassenstelsel aan een rechts gewonden 
schroeflijn negatieve torsie toekent. ---§ 1. Ter bepaling der aandacht zij PK de positieve zin 
op de rechte PP; verder zij 8 = + 1 of = ---:--1, naargelang 

PK f . D ( eed . . ) k a1 .. PK > 0 o < 0 1s. e st s posttleve ro~testr en . 

duiden wij aan met e(= PK), e(= 8. PK) en stellen 
. PP = k(~ 0), een consta~te. Tenslotte duide a den (alge
braisch gerekenden) hoek aan der rotatie om de hoofdnormaal 
van C iii P, die de positieve raaklijn in P aan C gelijkzinnig 
evenwijdig maakt aan die in P aan E. (de positieve ziii der 
rotatie is door het vorige en de orientatie der assen van het 
FRENET-trieder volkomen bepaald). 

De snelheidsdistributie in het FRENET-trieder van C .in P 

·-di· 1 . ids d .. 
1S e tengevo ge van een rotatte =- -d om e posttleve 

· · . e t Ids 
pool-as (as van den kromtecirkel) en een rotatie = __, T dt 

om de positieve raaklijn. De orthogonale projectie der snelheid 

-p . .1 · d k ds And "ds van op genoemde poo ~:s 1s us = - T dt. erziJ 

is die snelheid zelf = ds. dus haar genoemde projectie 
ds dt 

= -sin t1 • -d • Men heeft dus 
t. 

kds . ds 
T dt = sm a· dt (1) 

en evenzoo de geassocieerde betrekking, waarin k = - 8k, 
q = ~ Ba is, zoodat zij geschreven kan WOrden 

kds. ds = . - = sm a . -. . (2) 
T dt dt 

Uit (l) en (2) volgt 

(:r = T = (~r = T. (3) 
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De gelijkheid der quadraten van de rotatiesnelheden der 
geassocieerde FRENET-trieders levert 

c2 + ;2) e:r = (;2 + ;2) (:r 
dus, wegens (3) 

of wei 

e~~T i2'f 
"if + T2 = (i2 + T2. 

Dit is de eerste der gestelde betrekkingen, daar !? = PK, 

- -- I - I 
!? = s . PK, T = -, T -· .. .. 

§ 2. In bet met de snellieidsdistributie van het FRENET
trieder verbonden nulsysteem zijn de dragers der beide in 
§ 1 genoemde rotaties, te weten poolas en raaklijn van C in 
P, toegevoegde poolrechten, dus haar gemeenschappelijke 
snijdende loodlijn PP snijdt ook de instantane · schroefas 
loodrecht, zeg in Y, waarvoor PY = y zij. Daar in Y de 
snelheids- en de rotatie-vector collocaal zijn, is 

-~(y-p) y 
e T 

=--
1 1 

T e 
eT2 - eT2 

-
dus y = ~a T . Evenzoo is y = T 2 en, daar Y = Y 

e + 2 e2 + 
dus PP = y e . y is, volgt hieruit 

eT2 e(i. T2 -

f!2 T2 f!2 'f2 = PP, 

d.i., op notatie na (zie slot van§ 1), de tweede der te bewijzen 
betrekkingen. De beweringen der opgave zijn hiermee 
bewezen. 
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Oplossing ·van Dr. L DE ]ONG. 

Zijn x, y, z de coordinaten van P, oc, {J, y; ~. 'f/, C; A, p, v 
de richtingscosinus van raaklijn, hoofd- en binormaal van 
C in P, f! en T de kromte- en torsiestralen en worden de 
overeenkomstige grootheden van P op C door accenten aan
geduid, dan geldt, als PP = k, 

x1 x+k~; oc1 =occosa+lsin0'; A-1 =-ocsinO'+A.cosO'. 

k en 0' zijn constanten. 
Door differentieeren naar de booglengte s van C en toe

passing van de formules van FRENET volgt hieruit: 

oc1 ~1 = oc + k ( f! at-~) ~ oc (I-;)- A.~ 
en dus 

k k 
I--

f! . T 

cos a = -Vr(=
1
==;==)=2 =+=. =~=: en sm a ~ v ( 

1 
_ : )' + ~. 

Verder: 
E1 ds1 E E . 

:- cos 0' + T Sin G' 
flt ds o.: 

E1 ds1 E • E 
-·-=--SinO'+ Tcos 0' 
T1 ds f! 

en 

en hieruit door deeling: 

th 

Als men nu de torsie l' 

k 
!--

(! k 

I T invoert, herleidt zich dit tot 
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dus 

..1.(A + dA)+ 11(B +dB) + 11(C dC) = 0 (4) 

Uit (3} en (4) volgt: de beschrijvende van (! staat loodrecht 
op de normalen op w in twee bij P successieve pun ten van k; 
zij hl'eft dus de richting van de snijrechte der raakvlakken 
aan w in die punten, d.i. de aan die van k in P toegevoegde 
richting. 

Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING. 

We bewijzen het analogon van de stelling in de elliptische 
ruimte 1). Is een regelvlak bepaald door de vergelijkingen: 

Yi =xi cos u2 zi sin u2 (i = 1, 2, 3, 4}, 

waarin x~, en z" functie's van u1 zijn, z66 dat: 

(x,x) I= (z,z)-1 = (x,z)= 0, dus ook (y,y) 1 = 0, 

dan is de voorwaarde, dat een beschrijvende lijn van het 
regelvlak een torsaalrechte i~ 

I 
x . dx . z . !:.:._ I = 0. 

du1 du1 

(1} 

Is. nu het oppervlak w gegeven door de vergelijkingen: 

Yi Fi(vl. v2), 

is k een exemplaar van een krommenschaar van w, die be
paald is door de vergelijking: 

dlvl 
dtv2 

. en is de parameter u1 het gereduceerde boogelement r1 van 
k, dus du1 = d1r1, dan is: 

1) Zie: Duale Dilferen#aalmeetkunde; proefschrift van C. J. VAN GRU'l'ING. 
Leiden. 1933. § 22, 23, 26, 34. 
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zijn de beschrijvende lijnen van het regelvlak de raaklijnen 
van de krommen van een krommenschaar ro, die bepaald 
is door de vergelijking: 

dan is dus: 

zoodat: 

dz.Vl 
-d = P2(v1 · V2), 

2V2 

dzi = :E . d2vP • d2vq + :E lJxi • d22v: • d2a (p, q I, 2), 
du1 p,aU'tJplJvq d2a dt.G P CJvP d2a d1G 

dus in verband met de uitdrukking 

. I lJx lJx lJ2x I 
h . dpq = - x . {Jvl • {Jv2 • ltvPfJv<l : 

X 

ox d1v1 fJx d!'V2 -.-+ .-
001 d1a lJv2 d1a 

ox d2v1 lJx d2vs --. +-.-
(Jvl d2G fJv2 d2G 

dz 
du1 

= d1v1 • d.~;v2 - d2v1 • d1v2 ·I x . lJx • (lx . .!!._ I = 
d1a • d2a lJv1 lJv2 du1 

. d2vl dlvl 
Deze uitdrukking is dus geliJk nul als d- = d- dus 

2V2 1V2 

in de punten van ~. waarin de beschrijvende lijn raakt 
aan k, of a1s :Ed~2vP. d1v 11 = 0, dus in de punten van k 
waarin k en het exemplaar van de tweede schaar, dus k 
en de beschrijvende lijn geconjugeerde richtingen hebben. 



WIS:KUNDIGE 

Opmerking. 

Is Y-t =xi. cos u8 + Zt. sin u2, 

dus 

en 

waarin 

dan is: 

IJ • du =_,.I Y. ~ . ~ . ()2y I =-I x. x'. z. z' l· (2) 
f)ul t5us f)u1f)ua 

Is k de eerste richtkromme van h,et regelvlak, dan is door 
een wa~rde van u1, die aan (1) voldoet een punt P van k 
bepaald, waarin de beschrijvende lijn een torsa8.lrechte van 
het regelvlak is; uit (2) volgt dan, dat in P de parameter
krommen geconjugeerde ·richtingen hebben, dus dat de rich
ting van de torsaalrechte toegevoegd is aan de .richting van k. 

Is een beschrijvende lijn van het regelvlak een r<j.aklijn 
va:n k, dan volgt uit z, = x/, dat dan eveneens de voorwaarde 
(1) bestaat. 

Uit het voorgaande blijkt, dat een torsaalrechte van een 
regelvlak Of een beschrijvende lijn is, die aan de richtkromme 
raakt of een beschrijvende lijn, waarvan de richting toege
voegd is aan de richting van de raaklijn aan de richtkromme 
in het snijptmt van die torsaalrechte met de richtkromme. 

Vraagstuk CL:XXXIX. 

De rechten, die een gegeven cirkel k en de as a van k 
snijden en evenwijdig loopen met een gegeven vlak rp, vormen 
een oppervlak w. Een vector op w, die in een punt van k 
aangrijpt, worde quasi-parallel langs den geheelen omtrek 
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van k verschoven. Wat is de hoek tusschen ~n- en eind-
stand van dezen vector? (Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoNE, N. H. KUIPER, Dr. G. ScHAAKE 

en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

In k trekken wij een straal OX loodrecht op de snijlijn 
van het vlak V van k met vlak rp en bepalen het veranderlijk 
punt Pop k door L XOP · B, in voorgeschreven zin positief 
gerekend. Snijdt het vlak door P evenwijdig aan rp de as a 
in Q, dan is PQ een beschrij.vende van co. Is o: de scherpe 
hoek van rp met V (het geval rp j_ V is triviaal: co is dan 
de omwentelingscylinder door k, en de gevraagde hoek= 0), 
danisOQ (indenjuisten zinpositiefgerekend) =R .cos 1J. tgo:, 
als R den straal van k voorstelt. V oor p als hoek van V met 
het raakvlak in P aan co geldt dus 

tgp=tgo:.cosB (1) 

Bij een infinitesimale verplaatsing van P langs k, waarbij 
0 toeneemt met dO, ondergaat het raakvlak twee rotaties: 

een om a ter grootte dB, 
een om de raaklijn t in p aan k. 

Aileen de eerste rotatie heeft een component loodrecllt op 
het raakvlak, ter grootte cos p,. d() dus, wegens (1), 

d() dB 

= v' 1 + tg2 o: cos2 () = cos o: · v' 1 - sin2 ex sin2 0 

en deze is de differentiaal van den hook des quasi
parallel verschoven vectors met den door de eerste rotatie 
verplaatsten vector Jangs de raaklijn. V oor den gevraagden 
hoek vinden wij dus een met constanten factor vermenig
vuld.igde complete elliptische integraal van de eerste soort, n.l. 

. n 

f2n d(J fi dO . 
cos o: · = 4cos o: . 

0 
v'1-sin2 cx.sin2() 

0 
v'I-sin2 cx.sin2 8 

5 



Vr&agstuk CXC. 

(A11 A 2, A3) en (A4, A1, A6) zijn twee collineaire punten
tripla met elkaar kruisende dragers. Bepaal het aantal der 
rationale biquadratische ruimtekrommen, die door At, A2, ••• ,As 
gaan, als (A7, As) een algemeen puntenpaar der ruimte is. 

(Dr. G. Schaake.) 

Opgelost door H. B. BoN~ en Dr. G. SCHAAKE. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

Daar een rationale quartische kromme C4 door de acht 
punten Ai (i = I, ... , 8) trisecanten heeft, nl. de rechten 
l1 = A1A,.A3 en l2 = A4A6Ar,, heeft zij geen dubbelpunt en 
is van de tweede soort. Zij ligt dus op precies een quadriek 
Q2 door de acht punten en dus door Zt, l2 en de transversalen 
m11 m2 van l 11 l2, die door ~. As tesp. gaan. De quadrieken
bundel met genoemde vier rechten als basis heete (B). 
De door A8 gaande trisecant d van C4, gelegen op Q2, 

snijdt mt. 
De projectie van C4 uit As op een niet door As gaand vlak 

1C is een cubische kromme C 3 door de zeven punten 
A/, A2', ••• , A7' (Projecties onderscheiden wij doorloopend 
van haar origineelen door toevoeging van een accent) met 
dubbelpunt in het snijpunt D' van d met n, welk snijpunt 
ligt op de door A7' gaande rechte mt'· 

Omgekeerd is elke cubische kromme C'3, die gaat door 
A1', A2', ••• , A7' en. een dubbelpunt D' op m{ bezit, de 
projectie van precies een rationale C4 door At, A2, ••• , As; 
immers de quadriek Q2 in (B), waarop zulk een C4 ligt, is 
ondubbelzinnig bepaald door de rechte AsD' =. d (welke 
~ en m1 snijdt), die zij moet bevatten. 

Het gevraagde · aantal is dus dat der cubische krommen 
C 3 door At', A2', ••• A./, die een dubbelpunt op m1' hebben. 
Nu is de meetkundige plaats der dubbelpunten van in het 
net {N} met basis (At'• A2', ••• , A7') gelegen cubicae een 



kromm.e van de zesde orde met dubbelpunten in de basis
puntert van {N}. Tot deze kromme bebooren de recbten 
11', l1r.' (die nl met een vrije rechte door A./ een individu 
van bet net geven met op l1', l2' veranderlijke dubbelpunten) 
en de rest-Jacobiana is dus van de vierde orde en beeft een 
dubbelpunt in A./ (en enkelvoudige punten in A/, A2', ••• , A6'). 

De twee snijpunten dezer kromme met m/buiten A,' bewijzen, 
dat bet aantal der krommenC'3 als verlangd, dus ook bet 
in de opgave gevraagde aantal, twee is. . 

Oplossing van Dr. G. ScHAAKE. 

. . \ . 
We nemen bet viervlak A1AaA4A6 als coordinatentetraeder 

rum en passen de transformatie 

X I 

i 
1 

(i 1, 2; 3, 4) 

toe. Door deze transformatie wordt aan een door A1, •.• , Ae 
gaande rationale biquadratiscbe ruimtekromme een kegel
snede toegevoegd, die een door A1A2 gaand vlak ex en 
een door A~r. gaand vlak {3 resp. op A1A2 en A4A6 aan
raakt. 

Het gezocbte · aantal is gelijk aan dat der kegelsneden, 
die door de tesp'. aan A;. en As toegevoegde punten A;' en · 
As' gaan en « en {3 resp. op A1A2 en op A1A6 aanraken. 

Dit aantal is gelijk · aan dat' der cirkels, welker vlakken 
evenwijdig aan een gegeven vlak 'If zijn en die twee gegeven 
loodrecbt op 'If staande vlakken q; en ~ resp. op een in q; 

, gelegen rechte f en op een in n gelegen recbte p aanraken. 
Om deze cirkels te vinden, denken we ons p om de snijlijn 

vap q; en n in n gewenteld en met f gesneden. Daar dit op . 
twee manieren gescbieden kan, verkrijgen we zoo twee 
punten. 'In elk vlak door een van deze punten, dat evenwijdig 
is met· tp, vinden we een cirkel, die aan alle gestelde eiscben . 
voldoet. 

Er zijn dui /.wee rationale biquadratiscbe ruimtekromm.en, 
die door A1, .•. , A8 gaan. . 

• · .. l~ • 



466 WISKUNDIGE 

Vraagstuk CXCI. 

Te bepalen: 
. :n: 

lim _I_ f2j sin (~n +I)x I dx. 
n~«> log nJ sm x 

0 

(Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT, N. H. KUIPER, 

P. C. SIKKEMA en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

Wij gaan uit van 

:n: 
_I_ J21 sin (2n + I)x I dx 
log n sinx 

I 
8 «> 

=- ~ 
n k=l 

0 

I I I 
3 + 5 + · · · + 2k(2n + I} -I 

(4k2 - I) log n 

(zie WoLFF, Fouriersche Reihen, pag. 15 no. 38). 

(I) 

Door een geoorloofde andere groepeering der termen in 
de dubbele som in het tweede lid van (1 ), vinden wij na korte 
herleiding: 

1 1 1 

«> 
1 3 + 5 · · · + 2k(2n - 1 

~------------~~----~--
k=l (4k2 - 1) log n 

I 1 I 

8n + 5 + 7 + · · · + 12n + 5 + --------=------- + ... 
2.5.logn 

(2} 



OPGAVEN. N°. I9l. 4:6'7 

Nu is 
I I 

I+-+ ... 
lim 3 4n+I 

no+ao logn 
1 I I I 1 I 

I+2+3+···+4 +I 1 I 2+3+···+2n 
=lim n --lim---------

n-+oo log n · 2 ,.-+oo log n 
I 1 

=1--=-· 
2 2 

Zonder moeite ziet men, dat van aile volgende termen in 
het tweede lid van (2) de limiet, voor n-+ oo, nul is. Dus is 

I 1 1 
ao 

1 + 3 + 5 · · · + 2k-(2_n_+_1 )---1 1 
lim ~ = -. (3) 

n-+w k=l (4k2 1) log n 4 
2 

Uit (1) en (3} volgt voor de gevraagde limiet de waarde -. 
7e 

N.B. Bij de afleiding van (2) is toegepast: 

I 1 I 1 I 
1.3 3.5+···=2·. 3.5+5.7+··· 

1 

6 
enz. 

Oplossing van P. C. SIKKEMA. 

n 

Deintegraal J2
1 sin (

2
n;l)x I dx bepalen we asymptotisch. 

0 
n . n . f I sm~~:1)x I dx = Jji Ism (2:+1)x I dx + 

0 0 
n 

ji I sin (2n + 1)x].{-.1--~}dx. J . · sm x x 
0 

De laatste integraal is begrensd. 
Voor de eerste schrijven we: 

s~ Is _in_(_2n_x_+_1_)x' dx = r + f~. 
o o n 
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r r 
Voor A = - eif1 + - 2 en B = - e-iO + __!_ vindt 

2 2 2 2 
men voor het eerste lid van (1): 

d ""ff' . t tO • lV1'I1+1's•-21VaOOs8 (t-]-) J (R) ecoe .ICten van me = 0 • 

Vraa~stuk CXCIII. 

Bewijs, dat voor aile reeele waarden van x 

IJo(x) I ~ VI +/o(2x)' 

envoork>O 

I Jak(x) r !VI+ Jo(2x), 

l 12k+t(x} I ! VI- ] 0 (2x}. 

(verscherping van de ongelijkheden van HANSEN: 

I Jo(x) ! ~ I, I Jk(x) I ~ h/2, k > 0.) 

(Dr. S. C. van Veen.) 

OpgelostdoorW. BALK, D. J. BouMAN, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE ]ONG, R. TIMMAN en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van W. BALK en D. J. BouMAN. 

Bekend zijn de formules 

I fn: 
] 0 (x) =; cos {x sin q;)dq; 

0 

J:an (x) ~ fn: cos 2nrp . cos (x sin rp)drp 
0 

If . J:an+i(X) =; sin (2n + l)rp. sin (x sin rp)drp. 
0 

Door hierop eenmaal de ongelijkheid van SCHWARZ toe 
te passen volgt 



dus 

of 

OPGAVEN. NO. 192 EN 193. 

J:n(x} = ~ { r cos 21Up·. cos (x sin p}dp} < 
0 

< ~~~ r cos2 2np dp. fn cos2 (x sin p) dp = 

0 0 

471 

=~Jnl+cos 
~2 2 

d r 1 +cos (2xsinp) d 
(/) 2 p, 

0 0 

J:n (x) ~ i(I J0 (2x) ), 

I J2n(x) I ~!VI } 0 (2x). 

Evenzoo 

J~+l(x) ~ { r sin (2n -t 1)p sin (x sin p)dp r ~ 

dus 

0 

1 fn fn . n" sin2 (2n + 1 )p dp · sin2 (x sin p )dp = 

0 0 

= ~ri-cos(4n+2)p Jni-cos(2xsinp) J~ 
n2 2 dp 2 wy;, 

0 0 

1-J0(2x) [ [ • 1 _ __::__:.__;_____:..., J2n+l(x) < f-v 1-J0 (2x). 
4 

Zoo vindt men ook 

1 + ; 0(2x), I Jo(x) I< y1 } 0 (2x) 
2 

Oplossing der overige inzenders. 

Stelt men in het additie-theorema r1 = r 2 = x en achter
eenvolgens () = 0 en () = ~. dan komt er: .. 

Jo(O) 1 = } 0
2 (x) + 2 ~ Jn2 (x) 

1 
. .. 

en J0 (2x) = j 0
2 (x) + 2 ~ (- 1 )n Jn11 (x), 

1 

. / 



waatuit door optelling: 
.., 

1 + J0 (2x) = 2J0
2(x) + 4 ~ J:,.(x) {A) 

1 

en dus: 

1 + J0 (2x) 2 2j0
2 (x) of J J0(x) j ::;;; V1 

+ ;o,{2
x). ' 

Uit {A) volgt verder: 

1 + J 0 (2x) = 2J0
2{x} + 4J~(x) + P, waarin P > 0, 

dus: 4J~(x) l J 0 (2x) 2J0
2(x) < 1 +J0 (2x) 

en I J 2t(x) I !VI + ] 0 (2x). 

Door aftrekking van de twee eerste gelijkheden: 

.. ' 

l-J0 (2x} 4~J:k+1{x)=4J~+l(x)+P, P 0, 

· waaruit: 

of 

k=O . 

4J~+l(x) < 1- j 0 (2x), 

I J2k+l(x) I <!VI- j 0(2x). 

Vraagstuk· CXCIV. 

Te bewijzen, voor aile reeele waarden van x: 

I Jo(xy2) I 
l + j 0(2x) 

2 

(Dr. S. C. van Veen.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HAssELT, Dr. L. DE jONG, 

R. TIMMAN en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing. 

Uit het additietheorema van NEUMANN . (zie vraagstuk 
. n 

192) volgt voor r1 = r2 = x, fJ = -: 
2 

.., 
Jo(xy'2) = {J0 (x)}2 2. ~ 

1!.=1 
(I) 



In de tweede oplossing van het voorgaande vraagststuk 
is bewezen: 

I+ J0(2x) ... 
{Jo(x)}2 + 2. ~ {Jl!n(x)}~. 

tt=l 2 

Uit (I) en (2) volgen: 

Dus is 

1 + Jo(2x)- Jo(xy2) 
2 

0, 

C + ~o(2x)y > {Jo(xv2W~ 

en hieruit volgt bet gestelde, omdat 1 + j 0 (2x) > 0 is. 

Vraaastuk cxcv. 
Te bewijzen, voor aile reeele waarden van x: 

I Jo(x) I :s;;; !VI + 2J0(xy2) + ] 0(2x), 

Ua(xj I ;;: iV2{1 + 2J0 (xy2)+ J 0(2x)}, 

(2) 

. ' ll,n+2(x)l s; iv2{I- 2Jo{xy2) + Jo(2x)}. 

(verscherping van de ongelijkheden van vraagstuk 193.) 
'(Dr. S.C. van Veen.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE JoNG, 

R. TIMMAN en Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing. 

Uit de voorgaande twee oplossingen zijn bekend: 
. . 00 

2]0{xv'2) = 2{J0 (x)}2 + 4. ~ (- I)1t Utn(x)}2 , {I) 
' u=l 

00 

] 0(2x) = {J0(x)}2 + 2. :£ (-I)n Un(x)}2, (2) 

00 

1 = {J0 (x)}2 + 2. l:: {J,.(x)}2
• (3) 

n-1 
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Dus is 
(tJ 

! {1 + 2J0 (xv2) + j 0 (2x)} Uo(X)}2 + 2 · ~ Utn(x)}2 
• 

n=l 

Hieruit volgen de eerste twee gestelde ongelijkheden. 
Uit (1), (2) en (3) volgt ook: 

<X> 

t{1- 2Jo(xv2) + ] 0(2x)} 1: U4n+2(x)}2 

en dit levert de derde gestelde ongelijkheid. 

Vraagstuk CXCVI. 

Te bewijzen: 

I; 1 =..::.-..::.. 
n=l (e""- e-~S. 24 8~ 

(GAUSS, Werke III p. 420 [12]). 

(Dr. S.C. van Veen.) 

Opgelost door W. BALK, Dr. G. VAN HASSELT, 
Dr. L. DE jONG, Dr. L. W. ·NIELAND, Dr. E. TROST en. 

Dr. S. C. VAN VEEN. 

Oplossing van Dr. G. VAN HAsSELT. 

N.B. Voor de hier gebruikte notaties raadplege men 
R. FRICKE, Analytisch-funktionentheoretische Vorlesungen, 
hoofdstuk IV (1900). 

Als perioden van een WEIERSTRASS-sche .):l-functie kiezen 
wij w1 = i, w2 =.1. Voor de grootheden "11 en r12 geldt dan 
'1}1 = -iTJ2 (t.a.p. bldz. 185 (15) en (17)}. Uit de betrekking 
van LEGENDRE: ro11J2 w2171 2i~ volgt in ons geval 
TJz = ~. 

De formule (1) t.a.p. bldz 195 voor l;(u) levert nu 

, I 
l;(u) =~u+:~rcotnu+4nsin~u. ·~ _2"" 2nn· 

n=l e - 2 cos 2~u+e 
Hieruit volgt 

f --·-~-·-=lim l;(u)-~u ncotnu (1) 
n=l (e""- e-"")2 u-?O 4n sin 2~u 



en 

OPGAVEN. N°. I95 EN I96. 

Nu is (t.a.p. bldz. I93 (II)) 

1 g'J. 
'(u) =--;;- 60 us + ... 

1 1 
n cot nu = - -- :n;2 u + 

u 3 

Uit (1), (2) en (3) volgt 

«> 1 1 1 

n~l (enn- e-nn)2 = - 8:n; + 24' 

Oplossing van Dr. L. DE ]ONG. 

Stelt men e-n= q, dan wordt de gevraagde som: 

475 " 

(2) 

(3) 

«> q2n 00 «> «> «> 00 k.q2k 
~ 2n2=~ ~k.q2lm=~k~q2lm ~ 2k 
n=l (1-q ) n=l k=l k=l n=l k=l 1-q 

Nu is, in de gewone notatie der elliptische functies (Hal
phen, pag. 408): 

#~ = (~l(v)) 
:rt sm V:rt v=O 

en dus 
d , 1 «> 2kq2k-l 

-d log#l = --3 ~ 2k' 
q 4q k=l 1-q 

zoodat 
00 kq2k 1 1 d , 
~ · =---q-log#1 . 

k=l 1 - q2k 24 6 dq 

Aan den anderen kant is echter (pag. 259): 

'WII = 2_ n2 d log #~ = 2_ n2 • q d log b1 

.,_ 3 d log q 3 dq • 

waaruit volgt: 

«> kq2k I I 
.I: 2k=--- 'YJW· 

lc=t I - q 24 2n2 



Dit geldt dan voor een elliptische functie met vierkant 
periode-parallelogram, waarvoor q =e-n; m' = im; e2 = 0 

n . ; . 1 ., I 
en 'YJW =- (pag. 281). De uitkomst wordt dus: ---.. 

4 . . 2-t Sn 

Oplossing van Dr. L. W. NIELAND. 

(IX> 0) 

f
oo N N } f"" N -21JXm N 
x ~ e-2.:1mxm ~ 2 cos 2nnx dx = --2 x ~ e-ot -. ~ 2 cos 2nnxdx. ( 1) 

m=l n=l IX m=l n=l 
0 0 

Yoor bet linkerlid van (1) vindt men, als N-+ oo 

lim { f
oo xe-2n<XX sin (2N + l)nxd :, f.., -~md . ---=-- -- x- kl xe x-

N-+oo 1 '--e-2m~CX sin nx m=l 
0 0 

f""xe-IN+1)2m~CX sin(2N + l)nx f""xe-CN+t)!lnotX } 
- · dx+ dx = 

1--e -2m~CX sin :nx 1 - e-t:notx 
0 0 

xe-2n<XX oo e-23!:otl 1 oo I 
!lim +~t -- ~ --

X-+0 1-e-2n<XX l=l l 'e-23!:otl 4n21X2 m=l m2 

. xe-(2N+ll:n~ sin (2N + l)nx 
-hm dx= 

N-+oo {I (1 - 2n~XX) }nx 

· 1 ro e-23!:otl l 1 f"" sin u 
= -· + ~ l - -- - -- e-otu __.___ du. 

4niX l=t 1--e-iii&J 24oc2 2n21X u 
0 ' 

Uit (1) volgt dus 

1 oo e-231:otl 1 1 -+ ~t t.lnotl-- --bgtgoc= 
4:n:IX l=l 1-e- 241X2 2n21X 

l 

1 ( 1 <rJ e -231:« 1 1 1) 
=---+~l ,-----bgtg-' 

IXa 1 1_ 1 2n- · 1 I · IX 
4n- 1 - e « 24- 2n2-

oc · IX2 IX · 



I I ( l} --+- «+-. 
4n 24: « 

(2) 

· I· d "' 1 e~lln«m "' e-lln«m «> 1 
= --:-- -d :I: - 2ncx = :I: { 2ncx 2 = :I: (~ -n<Xm)2" 2n «m-1m 1-e- m ·m=.11-e- m) m=l m e . 

Wegens (2) geldt dus voor a> 0 

"' l l"' 1 l I( 1) 
(X ~ + - :I: - - + :--- « + - . (3) 

( .3mtll -n<Xm)2 run run · A- 24 m-1 l'···-··-e «m=l (- - -)2 '±;/!; - . « ---- e oc - e oc . 

Voor ·a 1 vindt men het gevraagde resultaat. 

Opmerkfng. Formule {3) is ook gevonden door .HURWITZ 
• en later door HEeKE. Het bewijs van HECKE is korter dan 
, de hier gegeven afleiding. Langs den hier gevolgden weg 

kan men echter nog meer bereiken door te beschouwen 

f"' ~ N 
X l:; Cm e-~n l:; Cn COS 2aonx dx, 

m=l n=l 
0 

Oplossing van Dr. S. C. VAN VEEN. 

l ' 1 
I) Integre~r f(z) = ~ . tf!Jz -m)2 over het vier-

1 -1 ( -e 
kant (N + !)(± l ± i); N geheel > 0. 

Op de 'fechterrand is: 

. z = (N + i) + iy; I y I N +f. 

I t<z) I 1 

Evenzo op de tinkerrand: 

z = _:_ (N + !) + iy; I y I N + t. 
ttn I 1 . . I - O( -n(IN+l)) 

Z e-ln)l + I {lf'(N+i) ---;-e-n(N+t))2 -, e . . . 



I, 
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Op de onderrand is z x- (N + i)i; I xI N t· 

I t(z) I 1 1 
--:::-::---;;-:--- ...,.----- - O(e-n(tN+l)) 
e2n(N+!J -1 {~ + e-M}2- • 

op de bovenrand echter is het gedrag anders: 

z = X + (N + t )i; I X I < N + t· 
f(z) (zonder modulusstrepen!) 

1 2niX 1 
- 1- e-(2N+1Jn · e · {~ + e-m}a 

1 e-ttN+llnFiX 1 
- I 

- (~+e-n-")2 1 I e-(tN+l)n~ (~ + 8-M)2-

I () e-<tN+lln 1 

8-M)2 + 1 (eM+ e M)2; I () I < 1. 

Langs rechter-, linker- en onderrand is bij ieder: 

Jt(z)dz = 0. (Ne-n<2NHJ) -+ 0 voor N-+ oo. 

Langs de bovenrand daarentegen is: 

·s-(N+!) - s-(N+j) dx ()e-(tN+l)n s-(N+!) dx 
f(z)dz - (~ + e-M)i 1 e-(2N+1Jn (en:x+e-nz)t = 

+(N+t) +(N+t) +(N+t) 

~ { .......,....,..,...,
1
-=-+-1 - e-n(tN ~ 1) + I }{ 1 + 1() _::~::N+::~n} -+ 

1 
-+-- voor N-+ oo. 

2:n: 

Dus de contourintegraal Jt(z)dz-+ 
1 

-voorN-+ oo, (1) 
2:n; 

/(z) is meromorf op en binnen deze contour; in de punten 
± k (k = 1, 2, ... N) liggen polen van de eerste orde met 
residu 

1 1 

2:n:i (tftk-e-n~:ra' 
(2) 

in de punten ± ki (k = 1, 2, ... N) liggen polen van de 
tweede orde. 



.. 
·Stelz=+ki+tl 

1 1 
f.(z) = 8=Ftk!H~- 1 · + 43tll01(1 + All" + ... ) ~ 

( 
l 2nie=Fikn • o · ) ( l ) 

= e=F~.;._ 1 ~ (e=Fikn_1)ll + O(tJil) 4n"DI( 1 + 0(01)) · 

Het residu in het punt ±hi bedraagt dus: 
1 e=F*' 1 · e*' 1 1 ' 

+ ¥ (e=Ftk#- 1 )1 = + 23fi· (e~- 1 )2 = + 2ni (eA:n-e-kn)s' (
3
) 

T€mslotte is in de omgeving van het. punt 0: 

f(z) = { 2~z- ~ + 1~ (biz) + O(z2
)} { ~z2 ( 1 - ~zl + O(zt)) l 

Hieruit volgt voor het residu in de oorsprong: 

1 1 1 
- 24ni- 24m= -12nf (4) 

Uit (1)., (2), (3) en (4) volgt voor N--* oo. 

. 1 { 1 +.., · 1 1 +co 1 1 l 
- ~ = ~m 2#i "'""~• (en•-:- e-n•)l + 2ni '4~«> (en" ""--e-n")11 - 12m ... 

(l::' strekt zich uit over alte ± gehele getallen, beJ,alfle 0). 

co . 1 1 1 
of 41: . =---

. """1 (~ ~ e-:~JtJ)ll · 6 2n' 

waarmede de uitkornst van GAtrss bewezen is. 

Vraagstuk CXCVII. 

Te ·bewijzen: 

010 1 1 
E L =-· 

•-1 (h -1)!!. - (2n-1)!!}' 8n 
. t + e t 

(GAuss, Werke III,· p. 420 [l2]). 

(D¥. S: C. H~ Vem.) 

Opgelost door Dr. G. VAN HASSELT, Dr. L. DE jONG, 

Dr. L. W. NIEI:AND, P. C. SIKKEMA en Dr. S. C. v-AN VEEN. 

. 6 
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Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT .. 

Voor de functie a8 (u; i, 1) van WEIERSTRASS geeft in ons 
geval de formule (7) op bldz. 228 van het in onze oplossing 
van het vorige vraagstuk genoemde hoek 

u3 (u; i, I) 
2 cos 2nu. e-Ciln-t}:n; + e-l4n-2):n; 

(1 + e-C2n-I}:n;)z 

Hieruit volgt 

u;(u; i, I) --'------'-·- = nu f - 4n sin 2nu. e-Clln-pn 

u3(u; i, 1) n=l I 2 cos 2nu. e-<2n l}:n; e (<tn-2):n; -

oo · I 
nu- 4n sin 2nu. ~ (2n-l):n; (ll l) • 

n=l e + 2 cos 2nu e- n- :n; 

Dus is het linkerlid van de formule uit de opgave gelijk aan 

lim {nu- u~(u; ~' 1~} : 4n sin 2nu. 
u~o u3 (u;t,l 

Nu is u3 (0; i, 1) = 1 (zie 2 bldz. 224 t.a.p.). Verder is 
u3(u; i, 1) een even functie van u, zoodat u;(o; i, 1) = 0 is. De 

nog. te bepalen, limiet is dus _!!_ ~ waa.rmede het ge-
8n2 8n ' 

stelde bewezen is. 

Oplossing van Dr. L. DE joNG. 

Uit een product-ontwikkeling der elliptische u-functie 
(Halphen, Ch. XII, form. I7) 

nu 
'f"t 

1 
I _ 2q2n-1 COS _ + q2(2n-1) 

-2m a(u+ro) _..,. Iloo ro . e e .,u = 
a(ro') n=l (1 -

volgt door logarithmisch differentieeren: 
nu (qlln-l+q&n-3) COS __ 2q4n-2 

'fJ ( n )2"' ro .p(u+ro')+-. =-2- ~---------
ro. . ro 1 ~ (1 - 2q2n-l cos + q4n-;)2 

(I) 
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Stelt men hierin u = w, dan krijgt men: 

'fj (" )2 00 q2n-1 
e2 + - 2 - :I: ----

ro w 1 (1 + q2n-1)2. 

niot 
Wanneer men nu verder in q e 00 stelt ro' = iro, dan 
wordt q e-n. Het periode-:parallelogram is dan ,vierkant, 

e2 = 0 en 'YJW = ~. zoodat men vindt: 
C"l; 

n oo e-n(an-1) oo . 1 
= 231:2 :I; (2n 1) 2 = 2" 2 :I; n n · 

4 ' 1 (1 +en ) 1 '( -(2n-l) -.,.<zn-1))2 
e 2 +e .. 

1 
De gevraagde som is dus: 

Sn 

Oplossing van P. C. SIKKEMA. 

f { . 1 
}

2 
=2_ f sech2 (2n-l)~ 

n=l (2n-ll:! -(2n-ll!! 4 -n=1 2 
e a -e 2 

I oo n 1 oo ( n
2

). =- :I: sech2 (2n 1)- = - '.t sech2 nn 
8 n--oo 2 8 n=-oo 

Neemt. men in de formule 

00 

:I: sech2 (x + nro) 
n=-co 

2nnx 
ncos-

w 

nn2 

sinh
ro 

(zie BROMWICH, Infinite series, pag. 472) 

X= ro = n, 

dan is: 

l. f sech2 (nn-!!..) =2_ f ncosnn-
8 n--oo 2 4 n=-a> sinhnn 

=·2._ f n.cosnn + 2_. 
2 n=l smh nn 4n 



Nu· volgt uit de gelijkheid van CAucHY: 

f (-I)-n n = --~--~ f (-l),..n 
n-1 . cran- e-1/:a'IJ 4na a2 n=l ~ -~ 

e"-e 11 

(LINDELoF, Le calcul des residus, blz. 55) 

· voor a= 1, dat de som gelijk is aan -~. zodat de uit-
1 4n 

komst is: -. 
. 8n 

Opmerking van Dr. S. C. vAN VEEN. GAuss geeft. t.a.p. 
de uitkomst van dit en hyt vorige vraagstuk zonder bewijs. 
Uit het verband, waarin deze fortnules voorkomen, valt op 
te maken, dat hij ze heeft afgeleid uit de th~rie der lem
niscatische functies (bijzonder geval der elliptische functies). 

Vraa~stuk CXCVIII. 

Gegeven zijn een oppervlak fJ van de tweede klasse en 
(1) (I) {II) 

zes algemeen gelegen punten P, P, ... P, resp. met de verge-
lijkingen ' 

(«) 

P = 0 (at-:- I, ... 6). 

Bewijs dat er twee punten P7 zijn, zoodat fJ voorgesteld 
kan worden door 

7 ({J) 

. /J~l Sp P•_ . 0 

en dat deze beide met de zes gegeven punten de hoekpunten 
vormen van een net [ 11] van quadratische oppervlakken. 

(Dr. W. van der W oude.) 

Opgelost dfJor H. B .. BoNE, Dr. C. J. VAN GRUTING, 

. Dr. G. VAN HASSELT, R. TIMMA~ en'Dr. W. VANDERWOUDE. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

Het oppervlak fJ worde voorgesteld door de vergelijking 
in vlakcoordinaten 

[J = 0. 



Weg~ns de tilgemeenheid der gegeven figuren zijn de zeven 
vergelijkingen in vlakco<Srdinaten 

(«) ' 

P1l = 0 (« = I, ... , 6), fJ = 0 

lineair onafhankelijk. (In bet bijionder zijn de punten P 
niet hoekpunten van een poolzeshoek bij !J.) De erdoor 
gegeven oppervlakken van de tweede klasse worden dus 
verbonden door een lineair systeem 1:, cr:l•, van zulke opper
vlakken. Elk individu van 1: is harmonisch inbeschreven in 
elk: individu van een ondubbelzinnig bepaald net [v] van 
oppervlakken van de tweede orde. Wegens de dubbelpunten 
~ - . ~ 

pa =om 1: gaat elk: individu van [11] door elk punt P: de 
(«) 

pqnten P zijn ba.Sispunten van [ v]. De beide andere basis-
• tr){'1) 

punten P, P' van [t~] coincideeren, daar zij, beschouwd als 
oppervlakken · der tweede klasse, harmonisch inbeschreven 
zijn in elk individu van [tt], elk met een dubbelpunt in 1:: 
(7) • (7) 

PI= 0 en P'1 = 0 behooren tot 1:, m.a.w. er bestaan con
stanten s(J en sp' (fJ = 1, ... , 7) zoo, dat 

(1) . (6) (7) . (1) (G) · · (7) 

D := s1P + ... + s1~ + s7PI (1) en fJ --s1'P2 + ... + s1'P1 +s7'P'I 

(s1s7' =1= 0). 

Omgekeerd:· uit een identiteit als (1), zeg 
(1) (I) 

D = t1F2 + ... + t6P"' + t . Q2, . (t '=/= 0) 

volgt,\ dat Q1 = 0 in 1: ligt dus punt Q op alle individuen 
(Cl) 

van ( 1'] (zonder met een der zes gegeven punten P samen 
te vallen, daar deze zes 'punten anders een poolzeshoek 

(7) rn 
voiJUd,en), m.a.\v. samenvalt Of met P of met ·P'. 

Hiermee is het theoiema der opgave bewezen. 

Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING. 

Wij doen aan de algemeenheid van het vraagstuk niets 
(1) (2) (3) (4) 

af, als wij de punten P, P, Pen P als de hoekpunten van 
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(5) 

den coordinatentetraeder nemen; is P bepaald door de 
(6) 

vergelijking {P ·e) Ptfll + P2f.!s + Pses+ P4.fl4 = 0, P door 
(7) 

(q. e) = 0, P door (r. e) = 0 en heeft D de vergelijking 
l:: rxikt!if.!k = 0, dan moeten de coefficienten r, zoo bepaald 
worden, dat de vergelijking 

l:: IX1,k£!?l!k = Sl£!1
2 + S2f.!2

2 + Saf!s2 + s,e,2 A(P. e)2 + p,(q. f.!) 2 +(r. e)'!. 

een identiteit is; de voorwaarden zijn: 

~k = A.pipk + MiHk + ri,rk (1) 

en (i =P k = 1, 2, 3, 4) 

~i s, + ;.,pi2 + Mi2 + r-t2 (2) 

Uit (1) volgt: 

r1r2'Y3r4 (I.PtP2 + Mtq2-oc12)(APsP, + Msq, ~ ~Xs£) 

= P·PtPa + p,q1qs -rxta) (l..p~, + p,q2q, - rx24) 

= ('APtP, p,qtq, -!Xu) (').p~a + M2qs ~ rx.23); 

wij vinden hieruit twee vergelijkingen van den vorm 
AJ..p, + BA + Cp, + D 0, waaraan twee stellen waarden 
van A. en p, voldoen. Voor ieder stel vinden wij door middel 
van (1) dan een stel waarden van r1rk en dus ook een stel 
waarden van ri. 

Zijn door de waarden 1..1 en p,1 de coefficienten ri bepaald 
en door de waarden A2 en tt2 de coefficienten r/, dan gelden 
hiervoor de betrekkingen (1) en (2). 

(1) (6) 

Beschouwen wij nu het oppervlak door de punten P, ... P; 
heeft het oppervlak de vergelijking :E {Jikxixk = 0, dan zijn 
dus de voorwaarden: 

fJ1.i = o (i I, 2, 3,4) en :E Pik PiPk = :E fl-tkq&k = o. 
(7) 

De voorwaarde, dat het punt P{ri) op het oppervlak ligt, is: 

l:: fJikrirk = :E{Jik(~k ;.tpipk- tt1qiqk) = 

:E fJikrx,k- A.11':: fJikP>P~~:- #1 :E {Jikqiqk = :E fJitA.k = Q_ 
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(7) 

en dit is dus tevens de voorwaarde, dat het punt P' (r/) 
op het oppervlak ligt, het net van de oppervlakken door de 

(1) (7) (7) 

punt en P, ... P gaat dus ook door f' . 

. Vraagstuk CXCIX. 

Wordt met !J (zie het vorige vraagstuk) de isotrope 
cirkel bedoeld, dan bestaat het net [v] uit de orthogonale 
quadratische oppervlakken door de zes gegeven punten. 

(Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door H. B. BoNE, Dr. C. J. VAN GRUTING, 
Dr. G. VAN HASSELT en Dr. W. VANDERWoUDE. 

Oplossing van H. B. BoNE. 

Is ·!J de isotrope cirkel als oppervlak van de tweede klasse, 
dan bestaat [v] volgens de oplossing van het vorige vraag
stuk nit de oppervlakken van de tweede orde door de zes 

(IX) 
pll;nten P, welke harmonisch omgeschreven zijn om !J, d.i. 
omgeschreven-orthogonaal zijn. 

Oplossing van Dr. C. J. VAN GRUTING. 

De isotrope cirkel heeft de vergelijking f!l' + e,l• + £!32 = 0; 
(k) 

zijn de zes punten P bepaald door de vergelijkingen (pk. e)=O 
(7) 

en zijn P(pi) en Q(qi) de punten P van het vorige vraagstuk, 
dan is 

f!t2 + el· + £!3s = l;sk(pk. e)2 + s(p. e)2 = l;tk(qk. e)2 + t(q. e)2,"' 

zoodat: 

1 "ir' k k8 "ir' 2 k,.k8 _,!! = ~s Pt. + ~s Po& = t 'li + t 'U• 

o = ~ skp~' + s P: = ~ tk~~ t ~ 

(i = 1, 2, 3) 

en 0 = l::skp~p':n spfp!,_ =l::tkqfq!,+tt,q!, (l:#=m= 1,2,3,4). 
(k) 

Op het oppervlak 1:: fJ1mx1xm = 0 liggen de punten P, als 
~ /J1m P:P':n = 0 en dus ook het punt P, als 

s~PtmPtPm = /Jn + fJs2+fJ33- ~fJlmskp~p':,. = /Jn + fJ22 + {J33 = 0; 
. ~-· 



dit is de voorwaarde voor een orthogonaal oppervlak en 
tevens de voorwaarde, opdat Q op het oppervlak ligt. 

Vraagstuk CC. 

Wanneer een vast vrij lichaam in rust een stoot ont~ 

vangt, is het mogelijk, dat de beginbeweging een rota tie· 
is. Bewijs, dat dan de rotatieas behoort tot het complex der 
hoofdtra,agheidsassen van dit lichaam. 

(Dr. W. van der Woude.) 

Opgelost door H. B. BoNE, H. G. BRINKMAN, 
Dr. G. VAN HASSELT en Dr. W. VAN DER WoUDE. 

· Oplossing van Dr. G. VAN HASSELT. 

De stoot S geve aan het ·lichaam een rotatie. Het zwaarte
punt G krijgt een aanvangssnelheid in de stootrichting. De 
rechte l, volgens welke S werkt, staat dus loo<lrecht op het 
vlak gebracht door G en de as der aanvangsrotatie. 

Wij gebruiken een rechthoekig coordinatenstelsel, waarvan 
de as OX Sa.:fD:.envalt met de as der aanvangsrotatie en waar-. 
van het vlak YOZ de rechte l bevat. Bekend is voor een 
rotati~. wier as door 0 gaat: 

{ 

Px = Apx- BJhu - B.:r,~».~~ 
p11 = A,pg- BJU11 - BxtfOx 
P11 = Ap.~~- BMf-0.:~:- B,p1,. 

Zie b.v. WHITTAKER, Anal. Dynarirlcs (1917} p. 125. 
• Hierin zijn cox, co,, cos de rotatiecomponenten, Px• p,; p11 

de mome~ten der hoeveelheid van beweging om de coordi
naatassen, Ax• Ay, A.~~ de traagheidsquadraten, BX'II' Bxs• Bf/S 
de traagheidsproducten t.o.v. de coordinaatassen. De toe
name van het moment van de hoeveelheid beweging om 
een as is gelijk aan het moment van de ontvangen s~oot 
t.o.v. die as. De stootrechte l ligt in OYZ. Dus p11 en Ps 
zijn nul. Ook zijn co, en co,~~ nul want de OX is de as der 
aanvangsrotatie. Uit bovenstaande betrekkingen volgt dan 
BX'II = BX~~ = 0, en derhalve is OX een hoofdtraagheidsas 
voor het punt 0. 



Oplossing. van H. G. BRINKMAN. 

De cofu'dina'atassen zijn de hoofdtraagheidsassen door 
· het zwaartepnnt. Zij_ de stoot s = {e, 11· C} a.angebracht in· 

het punt P = (a, b, c). De snelheidsvector van de oorsprong 

wordt dan v = { !· ~· ~}, waarin M de massa van het lichaam 

. · {bt-c11 cE-~ a11-b'}. 
voorstelt, e11 de rotatlevector m = A , . B · • C ' 

ter bekorting van de berekening voorgesteld door {IX, {J, y}, 
waarbij A, B en C de traagheidsmomenten t~o.v. de coor
dinaatassen voorstellen. · 

De beginbeweging is een rotatie als: 

m =#= {0, 0, 0} en v. m = 0 (1) 

De vergelijking van. bet complex der hoofdtraagheidsassen 
in lijnco6rdinaten is: 

APJ1« + B-l>m'Pu + C.Pl'I:P34 = o (2) 

(Zie b.v. ROUTH, Die Dynamik der Systeme Stairer Korper, 
I § 60). 

De afstand van de oorsprong tot de rotatieas zij d. 
De vergelijkingen van het vlak door de rotatieas evenwijdig 

met v en van het vla.k door de oorsprong en de· rotatieas 
zijn resp. 

X I.Y z 
-~ 11 ' - k = 0 ' (3) 
IX {J ')' 

waarin k ·· d l; (w -l;(J)2, en 

xE + Y11 + zl; = 0 · • 

Uit (3) en (4) volgt voor de lijnco0rdinaten van de rotatieas: 

. P1a = 117- 11l:fJ -CE« + E7. 
Pu = 11Cr -C2{J- E2{J + E111X, 
PI. = C21X -l;l;y - 11EfJ + 1121X; 

Pt« = kl;, 

Pu . k11, 
PM = kt;. 



,. 
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In verband met {I) of ~oc + '111 + Cy = 0 wordt dit: 

P12 'J'S
2

, P1c k~, 
Pa = - fJs2

, PM = k'Yj, 
Pu = OCS2, Pa& = kl;. 

S.ubstitutie hiervan in (2) geeft: 

APmfttc+ BPstPu + CPt2P34 = Aocs2M B{Js2k'1 + Cys2kC = 

ks2 (A~ Bf1'1 + OyC) , ks2 (bCE- C1J~ + cE17 at; 1J + a17C- bEl;) = 0, 

waaruit blijkt, dat de rotatieas tot het complex der hoofd
traagheidsassen behoort. 



Biz. 

Biz. 

Biz. 
Biz. 

Biz. 

VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN IN 
DEEL XVII. 

3. 

8. 

52.' 
78. 

93. 

regel 13 v. b. de x, die als bovengrens bij bet 

teeken J staat, moet zijn oo. 

aan het eind van de opmerking bij vraagstuk II 
toe te voegen de woorden: en oneven is. 
regel 13 v. o. staat (!1n moet zijn elm. 

Blz. 142. 

Onder vraagstuk XXVII behoort te staan opge
lostdoorDr. C.J. VAN GRUTINGen Dr.G.SCHAAKE. 
Onder de oplossers van vtaagstuk XXXIV behoort 
te worden vermeld Dr~ C. J. VAN GRUTING. 
Vraagstuk LVI. Het bewijs, dat de gevonden op
lossing aan aile eischen van het vraagstuk vol-
doet, is niet correct. Daar er bovendien in de op
lossing eenige rekenfouten voorkomen, heeft 
Dr. S.C. VANVEEN ze geheel opnieuw geredigeerd. 
Zij volgt hieronder. 

Oplossing van vraagstuk LVI. 

()2u ()u 
y -

2 
=- is identiek met de warmtegeleidingsvergelij-

()x ()y 
king: 

()2u 'du 'd2u 'du y2 
-=-of-=- met z=-. 
()x2 y2 ox2 ()z 2 

()::.-
2 

Aan de laatste vergelijking wordt voldaan door: 
I J+"" (v-x)B l f+"" ln-x)

1 

u= .r= e-----.sf(v)dv=---= e-tiilj(v}dv, (1} 
2v~ yv~ 

-~ -® 
I 

zoals onmiddellijk door substitutie blijkt (zie b. v. BREl\lE-
KAMP, Part. diff. verg. p. ll7). 



Deze oplossing gaat over in f(x) voor y-+ 0,. zoals een
voud.ig blijkt. 

Voor x > 0 nemen we clus f(x) = C. 
We zullen voor x < 0 aan f(x) zodanige waarden toe

kennen, dat: 
le. f(x) continu is in ~ = 0. 
2e. voldaan is aan de tweede voorwaarde: '· 

'3u 
voor x 0, y > 0, is - = ay bu. (b > 0) 

~X 

Schrijven we daartoe (1} in de gedaante: 

1 J~{ _w-~2 _w+~·} 
u . ---= f(v) e 2tf' + f(-v)e llfl · dv, (2) 

yv'2n 
0 

, 

dus: 

~u 1 J.., { v-x _tu-%)
1 

- = -- f(v)~ .e 2t1• 
~X yv'i',; y:~ 

0 

dus voor x 0: 

V +X _tv+%)} 
/(- v) ~ e 2u• dv, 

} J"" 11

1 

-- we-_. {/(v}- /(- 'll)}dv = 
y•v'i',; ' 

0 

b f"" ul 
= ay +-----.:;;;;: e-2t11{f(v) + f(-~)}dv. 
. yv'2n

0 

We moeten nu zorgen, dat /(- v) zo wordt bepaald, 
dat f(v) continu wordt voor v = 0, en verder willen wij. er 
voor zorgen, dat /(v) niet oo wordt voor v-+ oo. 

De eerste integraal levert bij parti~le integratie: 

"' 
[ - e~:.{/(v}-f(-v)}]'"'+ 1

_J'"'e-::;1 {f'(v) +f'(-v)}dv. 
yv2~ o yV2n 

0 ' 

a f., v• l f'"' v• -
ay =- e -2t1•vdv =--= e-"'111 (avV23t) dv. 

yo yv'2n o 

Dus we moe ten zorgen, dat: 
1 J<» . va 

• r.;- · e -.,1 [/'(v) + f'(-v) -avVb...,-b{f(v) + f(-v>}]dv= 0. 
yvb , 

0 
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· . Aan ~ voorwaarde wordt voldaan, als we /(-'- t~) zo 
bepalen. · dat: 

f'tv) + /'{- v)- a""v'~- b {f(v) + f(-v)} = o· 
f'(-v)-b /(-v) =-/'(v)+bf(v)+avV2n = bC+avV2n. 

Stel - v1 = w: 

tlf .b .1- • ' 
tlw- f(w) = bC- awv 2n, waannt volgt: 

. - aV2n aV2n . D .r.s 
/(w) =-· C + ---b- w + --,;2" + e- · 

De continuiteit in w = 0 vereist /(0) = C, dus: 

av'h · aV2; · 
. C=-C+~ +D of D=2C-""[)!. 

Dus: 

. (. · av'h} av'h av'h 
.f(-v) = 2C_;_~ e-""-C--b-v+[jt· 

··~ 
' 

. ' 
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(
2C av'2) bx+b~tt•f"" ay -~ axv'2r + ---- e · 2 e-'"1du- e 2u•+-- e-u=du 
v'n b2 · b b . ' 

+-X-+~ +~ 
11V2 v2 yV2 

waardoor de gevraagde oplossing in foutenfuncties is uit
gedrukt. 

Biz. 150. regel 8 v. b. staat lg 2, moet zijn 2 lg 2. 

Biz. 240. regel 9 v. o. staat u moet zijn x. 
Biz. 343. In vraagstuk CXXXIX moeten de woorden 

,en dat /(0) = 1" vervallen. In vraagstuk 
CXXXVIII daarentegen, waar de gevraagde 
functie in de gegeven functionaalvergelijking 
homogeen voorkomt, is de oplossing eerst bepaald, 
als de waarde der functie in .eenig punt is voor
geschreven. Inderdaad kan in de formule (2) 
van de oplossing van Dr. E. TROST een wille
keurige constante factor worden toegevoegd. Zij 
kan dan als volgt geschreven worden 

f(x)' = c { rbx ab c }\ab) ~: 
Uit de voorwaarde /(0) 
vinden 

I, v~lgt dan C en wij 

f(x) lr:tr·b)¥. 
Biz. 349. regel 2 v. b. staat J moet zijn f· 

0 0 

Biz. 392. Onder de oplossers van vraagstuk CLXI behoort 
te worden vermeld J. WICHERS. 

regellO v. b. staat inwendig moet zijn uitwendig . 
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