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verschijnt 5 x per schooljaar

Dit fraaie lijnenspel speelt zich af binnen een welbekende figuur: een uitbeelding van de stelling van
Pythagoras. We vonden deze figuur in het Engelse jeugdtijdschrift voor wiskunde; Mathematica! pie.
Zou je het constructievoorschrift kunnen achterhalen?

Koeltorens zijn technische installaties en geen monumenten. Toch zijn het prachtige ruimtelijke figuren. In het artikel: Een hyperbool in een koeltoren, gaan we daar nader op in.

De hoogtelijnmethode
In fig. 2 zijn de lijnen a en è getekend en
hun snijpunt S ligt buiten het tekenblad.
Gevraagd: teken een lijn die het gegeven
punt P met het snijpunt van A en B verbindt.
De hele truc is nu, dat we zorgen dat P
het hoogtepunt wordt van een driehoek.
waarvan de zijden op a en ö liggen, en
waarvan het onbereikbare snijpunt S de
tophoek is.

Fig. 2. De hoogtelijnmethode.
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Fig. 3. De verdwijnpunten van de meeste perspectivische tekeningen liggen buiten het tekenblad.

en steeds andere punten A en B opa en b
krijgen. Dit is tijdrovend en het tekenblad
wordt ontsierd door talloze hulplijnen.
We maken dan gebruik van een zg. verdwijnpuntliniaal. Om te begrijpen hoe die
werkt, kunnen we het beste uitgaan van
een gelijkbenige driehoek APB (fig. 4),
waarvan de hoekpunten op een cirkel liggen. De deellijn van LP gaat door M en
snijdt de cirkel in S. Nemen we nu een
punt Q en verbinden we dit met A en B,
dan zullen Z_P en LQ gelijk zijn en QS is
de deellijn van LQ. Dit berust allemaal op
een stelling uit de meetkunde: de omtrekshoek is gelijk aan de helft van de
boog waarop hij staat.

Trek daarvoor door /"loodlijnen op a en ö
(gestippeld in fig. 2). Trek de lijn AB en
laat vanuit P een loodlijn PQ neer op AB.
Het verlengde van PQ zal nu door het onbereikbare snijpunt S gaan, omdat de
loodlijnen van A ABS door een punt gaan.
De verdwijnpuntliniaal
Bij perspectiefconstructies is deze methode onhandig, omdat daar meestal een
groot aantal lijnen door het onbereikbare
verdwijnpunt getekend moeten worden,
zoals voor het tekenen van fig. 3. Met de
hoogtelijnmethode zouden we steeds
weer nieuwe hoogtelijnen moeten trekken
26

Fig. 4. LP = LQ.

Als we de stompe hoek met zijn deellijn
kunnen 'materialiseren', hebben we een
instrument waarmee we lijnen kunnen
trekken, die altijd door een zelfde punt S
gaan. In fig. 5 zien we hoe dat kan. De
stompe hoek en zijn deellijn zijn uit karton geknipt of gemaakt van plastic of
hout. A en B zijn punaises die in de te-

kenplank geprikt worden, zo, dat de benen van de hoek erlangs kunnen schuiven.
In elke stand van de verdwijnpuntliniaal,
zal de deellijn steeds door hetzelfde punt
gaan, als de benen van de hoek maar
tegen de punaises rusten.
In fig. 6 zie je hoe de verdwijnpuntliniaal
gebruikt wordt.

pZ*

Fig. 5. De verdwijnpuntliniaal.

1 'A

Fig. 6. Zo wordt de verdwijnpuntliniaal gebruikt.

"Denkertje 1: Optelling in nationale kleuren
In deze optelsom komen tien verschillende letters voor. De bedoeling van
deze puzzel is, de letters te vervangen door cijfers. Een zelfde letter moet
steeds door een zelfde letter, en verschillende letters natuurlijk ook door verschillende cijfers vervangen worden. Dit moet op dusdanige wijze geschieden,
dat een kloppende som ontstaat.
In deze optelling mag geen der getallen met een nul beginnen. Daar de cijfers
D en T onderling omwisselbaar zijn, zullen er driemaal twee oplossingen
bestaan.

/

ROOD
WIT

B LAUW
Het zal niet veel moeite kosten die oplossing te vinden, die voor elk der
termen ROOD, WIT en BLAUW, drie getallen oplevert, die ieder zijn opgebouwd uit opeenvolgende cijfers.
(Ir. Nijon, Paramaribo, Suriname)
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'Een hyperbool in een koeltoren

Terugkerend van een vakantie in ZuidLimburg passeerden we de Maas bij Maasbracht en zagen daar de twee grote koeltorens van de elektriciteitscentrale van de
P.L.E.M. (fig. 1). We hebben in dit tijdschrift al eens meer geëxperimenteerd
met krommen, herkenbaar bij dingen van
alle dag. Hier gaat het duidelijk om een
hyperbool. Welke? We hebben de torens
in het voorbijgaan gefotografeerd om daar
nu wat verder aan uit te zoeken.

Fig. 2. Een hyperbool als silhouet van een koeltoren.

In het algemeen is de tweedegraadskromme die bij deze vorm hoort te schrijven
als:
Fig. 1. Koeltorens aan de Maas bij Maasbracht.

Foto en grafiek
We leggen op de foto (fig. 2) de j'-as in de
verticale richting, dus samenvallend met
de as van de toren.
Voor de richting van de .x-as kiezen we de
kortste afstand tussen beide takken. Zo
worden x- en v-as symmetrie-assen van de
koeltoren.
We proberen nu de vergelijking van de
contourenkromme te vinden.
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a^

b^

We moeten nu de waarden van a en b
bepalen. Daarvoor moeten we eerst een
eenheid kiezen. Het beste lijkt daarvoor
de halve 'taillebreedte' te nemen. Op die
manier wordt a gelijk aan 1.
We kunnen de waarde b berekenen door
de coördinaten van een gegeven punt in te
vullen.
Om een zo goed mogelijk samenvallen van
het silhouet van de toren en de hyperbool
te garanderen, kunnen we daarvoor het
best een uiterst punt aan de voet van de
toren nemen.

Voor de coördinaten van P lezen we af:
Als we dit invullen vinden we voor
b'=^.Reken di^elf maar na.
De vergelijking voor de kromme wordt
dan:
36x^ - 5y^ = 36
De hyperbool is nu verder wel te tekenen.
We kunnen nog een waarde voor x kiezen,

bijvoorbeeld x = 3. Als we dan;' uitrekenen vinden we daarvoor y = ±7,6. Vanwege de symmetrie hebben we dan gelijk
weer 3 andere punten.
Voor het bereik van y lezen we af: [-3;
+ 1].
Zo is dus 36JC^ - 5y'^ = 36 het wiskun-

dige visitekaartje van de koeltorens aan de
Maas bij Maasbracht.

Denkértje 2: Rekenpuzzel
Probeer de nog niet gemaakte opgaven te vinden. In elke opgave moet negen
keer hetzelfde cijfer gebruikt worden.
1-111 - 1-11 + 1 - 1

=
=
=
=
=

100
100
100
100
100

66 + 6 - 6 - ^ g^+ 6 - 6

=
=
=
=

100
100
100
100

9 9 + 9999

999

Tovervierkanten in formule
Tovervierkanten zijn wel eens eerder in Pythagoras aan de orde geweest. Het hier volgende
artikel, ingezonden door Jules van der Spek uit Zoetermeer, bekijkt deze vierkanten weer
op een andere manier.
Eerst wordt beschreven hoe men bepaalde tovervierkanten kan construeren, daarna wordt
deze constructie omgezet in formules, waarmee elk getal uit zo'n vierkant berekend kan
worden.
Tot slot laten wij een computer met behulp van deze formules twee flinke vierkanten
opstellen.
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Na enig zoeken vinden we voor deze

of verder uitgewerkt:

tweede term de waarde E^-i^—).

0„(a, b) =

Ten slotte komt er in de vergelijkingen
nog een term (1 — a) voor, zodat de totaalvergelijking wordt:
0„{a,b) =

E^^^^.Ei^
(« + 1) + C + (1 -fl)

is(^)+4)
(n+

\)+E(-^)-a-^2

Deze formule is opgesteld voor een 'primitief vierkant 5 x 5 en voor positieve a
en b, maar bij nader onderzoek blijkt dat
de formule te gebruiken is voor élke oneven n, waarbij a en b uit Z gekozen mogen worden.

Voorbeeld
Het bovenste getal in het vierkant van fig. 6, de 5, ligt in het vakje ( - 1 , 3):
05( 1,3) =
=

Ei^)-Eil)^

(5 + l) + £ - ( - ) - ( - l ) + 2

£-(-1)+£•(!, 5)

• 6+£'(2,5) + 3

-1 + 1
=

6+2+3

5

Merk op dat we nu slechts de grootte van
die getallen kunnen berekenen, waarvan
de som van de coördinaten even is.
Hiernaast (fig. 7) is het 'primitieve' vierkant 5 x 5 nog eens afgebeeld:
Binnen het tovervierkant onderscheiden
we vier gebieden:
Gebied I, waar geldt: a <b'^ a + b> n, en
waar de getallen bij A in komen te vallen.
Gebied ll, a < b ^ a + b < «, waar de getallen uit B terechtkomen.
Gebied lil, a> b'- a -^ b <,n, waar de getallen uit C terechtkomen.
Gebied IV, a>b^a
tallen uit D.

+ b>n, voor de ge-

De getallen uit A komen het vierkant binnen door op elk getal uit A een translatie
over de vector («) toe te passen. Omgekeerd komen we vanuit een open vakje
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in gebied I bij het corresponderende getal
in A, door een translatie over de vector
5
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We komen nu tot de volgende conclusie:
iG^{a, b) stelt het getal voor, dat in het tovervierkant van n xn op positie (a, b) hoort te
staan.)
I 0„(a, b) als (a + b) is even
G„(a, è) - I ^^^^^ ^ _ ^^ ^j^ ^^ + b)iso
als (a, è) in gebied I ligt ofwel als geldt: a<b^

a + b>n

Op dezelfde manier is af te leiden, dat:

"

I 0„(a, b) als (a + b) even
1 G„(a + n, è) als (a + è) oneven

als a < è'^ a + è < « (gebied II)
^ . ^x = 1 0«(^' *) als (a + b) even
"''^' '' I G„(a, è + «) als (a + 6) oneven
a l s a > è ' ' a + Z)<n (gebied III)
a loopt van 1 t/m n

«^'^'^

| G „ ( a - n , &)als(a+ö)(oneven

a l s a > 6 ' ^ a + 6 > « (gebied IV)

b loopt van 1 t/m n

druk af; Gn(a,b)

Als we deze vier samenstellen, dan levert dit de volgende
definitie op:

G„(a, b)

0„(a, b) als (a + b) even
G„(a, è - «) als (a + è) oneven ^a<b'^a + b>n
G^{a + n, b) als (a + A) oneven
^a<b^a+b<n
cja, b+n) als (a + b) oneven '^a>b'^a + b<n
G„(a - n, b) als (a + b) oneven '^ a>b'"
a-^b>n

HERHAAL

Beg i n op nieuwe regel

HERHAAL

Met dit resultaat is het mogelijk een vrij
eenvoudig programma te schrijven. Hiernaast is het blokschema van zo'n programma weergegeven.
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Fig. 8 toont een, met behulp van dit
schema verkregen, vierkant. De 961 getal-
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Fig. 8. Tovervierkant met « = 31 en met de constante som 14911.

Het tovergetal van de op deze wijze verkregen vierkanten is eenvoudig in n uit
te drukken. Dit getal is namelijk gelijk
aan de som van alle getallen in het vier-

T=

36

1 +2 + 3 + .. . + « '

«H«' +1)

kant, gedeeld door het aantal kolommen
(n). Aangezien het vierkant bestaat uit
de getallen 1 t.e.m. n wordt het tovergetal:

°Hoe diep is dat gat?
Als je wilt weten hoe hoog een toren is dan is het niet nodig om een touwtje te spannen
van de top tot de voet en dan de lengte van dat touw op te meten. Het zou zelfs niet
kunnen als je de toren niet op mocht. Nee, je kunt gewoon beneden op de grond blijven.
Zo'n meting gaat met hoeken. Zo kunnen we de afstand tot de zon meten, zonder naar de
zon te reizen.
Een soortgelijk probleem heb je bij een
pijp, waarvan je de lengte of de diepte
wilt meten. Ook hier stellen we als spelregel: je kunt niet naast de pijp komen
en ook het gat niet inkruipen met een
meetlint.

Het zou spannend zijn als we in onze
opzet konden slagen en een relatie wisten
te leggen tussen die cirkelgrootte en de
pijplengte.
En als spelregel geldt dan: voer de meting
helemaal uit bij het begin van de pijp.
Trouwens als zo'n pijp ingebouwd is zouden we niet anders kunnen.
"Een manier

Fig. 1. Inkijk in een diep gat.

In fig. 1 is een pijp getekend waar we
inkijken in de richting van de as. Door de
perspectiefwerking lijkt de cirkelvormige
begrenzing bij het eind van de pijp kleiner
dan die aan het begin. De grootte van die
cirkel is op een of andere manier een
maat voor de diepte van het gat. Immers,
hoe dieper de pijp hoe kleiner die eindcirkel wordt.

Ga zover van de pijp af achteruit, dat de
eindcirkel een schijnbare diameter krijgt,
die precies de helft is van die aan de voorkant (fig. 2). Zouden we daarmee de pijplengte kunnen achterhalen?
OMNis de as van de pijp; r de straal.
O is de positie van ons oog en a de afstand OM van ons oog tot de pijp.
We zien gemakkelijk dat AOIWS het rotatiebeeld is van AQPS, zodat we weten dat
x =a.
De onbereikbare pijplengte x is op die
manier naar buiten gekomen en wel als de
afstand a van het oog tot de pijprand.
Om precies op te maken of we op de
goede afstand van de pijp zitten, kunnen
we het best gebruik maken van een meet-

(oog)

,.as van
N de pi|p

Fig. 2. Hoekverkleining door Perspectief.
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vraagde afstand. Dat evenwijdig lopen aan
rechte a is in de praktijk natuurlijk moeilijk. Je kunt je voorstellen dat iemand
over de lijn a, steeds zorgend het schip
achter paal A te houden, met Thales meeliep, waarbij die twee hun onderlinge

afstand gelijk hielden door een strak
touw. Hoe het allemaal precies in z'n
werk is gegaan weten we niet. Het is zelfs
niet helemaal zeker dat Thales nu juist de
drie palen methode gebruikte of dat hij
een andere oplossing had.

"Pythagoras: eindeloos!
Er is waarschijnlijk in de wiskunde geen
stelling zo beroemd als de stelling van Pythagoras. In de loop van de tijd hebben de
mensen zich eindeloos uitgesloofd om er
bewijzen voor te bedenken. Een grappige
manier is de methode van knippen en
plakken, van passen en meten. Hier is er
weer zo een.

Fig. Ib.

Driehoeken stapelen
We nemen een rechthoekige driehoek met
rechthoekszijden a en 6, en een schuine
zijde c. Hierbij veronderstellen we dat a
kleiner is dan b (fig. 1 a).
Meet nu vanaf hoekpunt A een afstand
even groot als a, langs de helling omhoog.
Zet op het resterende stuk van de helling
een rechthoekige driehoek met dezelfde
hoeken als de oorspronkelijke (fig. Ib).
Herhaal het proces 'eindeloos', zolang als
de nauwkeurigheid van tekenen dit toelaat (fig. Ic), of zolang tot je geduld op
is.
Als we het proces eindeloos konden voortzetten, zouden we precies vier van dergelijke 'overhangende gebergten' samen
kunnen voegen tot een perfect vierkant
(fig. 2).
Ga zelf maar na dat dit inderdaad kan.
Let daarbij speciaal op de grootte van zijden en hoeken.

Fig. Ic.
Driehoeken stapelen.

Fig. 2. Vier series driehoeken vormen samen
een vierkant.
Fig. la.
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°°De stelling van F
Het is mogelijk uit deze merkwaardige
knipfiguur de stelling van P te bewijzen.
Stel eens dat geldt: a = \b. Dan heeft de
tweede driehoek zijden die twee keer zo
klein zijn als die van de eerste; de oppervlakten van beide driehoeken verhouden
zich dan als 1 : 4. De volgende driehoek
wordt in oppervlakte weer vier keer zo
klein enz.
In het algemeen: als de lengteverkleining
(c) : {b - a) wordt zal de oppervlakteverkleining (c)^ : {b - a)^ worden.
We zeggen liever: de oppervlaktevergro. . {b - af
tmgis—p—.
Stellen we deze voor het gemak even p.
De waarde p is dan kleiner dan 1 en stelt
de factor voor waarmee vermenigvuldigd
moet worden om de oppervlakte van een
volgende driehoek uit die van de vorige af
te leiden.
Zo is de oppervlakte van de eerste driehoek \ab, van de tweede p{S.<^b'), van de
derde p ^ ( ï a è ) enz.
Omdat de oppervlakte van de vier 'gebergten' samen gelijk is aan die van het vierkant, geldt:

We hebben dan:
C^=2tó(:f4^)0fc^(l-p) =
= 2ab of c^ =2ab + c^p
Vullen we daar weer in: p = ^~p—
pc^ ={b - af

of

dan:

c ' = lab
+{b-af
c^ =2ab+ b^ -lab + a^
o f < : ^ = a ' + * ' !!
en daar staat dan de stelling van P.
De rij (1 + p + p ^ +p^ +...)
We willen nu nog de afleiding geven voor
de somlimiet van de oneindige rij. Laten
we maar met een voorbeeld beginnen.
Hoeveel is: 1 + ^ + ^ + i + ..-?
In fig. 3 is gemakkelijk te zien dat een
hele appel, plus een halve, plus een kwart,
plus... op de duur 2 appels geeft.
Zo wordt 1 +\ + 5 + 2S + ••• op de duur j .
Probeer dat maar eens met een soortgelijke tekening als in fig. 3 aan te tonen.
Maar is het ook mogelijk zoiets in het algemeen uit te zoeken.

c^ = 4 • {\ab + \pab + \p'^ab + \p^ab + ...)
ofc^ = lab{l + p + p ^ + p ^ + ...)
Misschien lijkt het dat de vorm tussen
haakjes een oneindig grote waarde op de
duur gaat bereiken, maar een enkele blik
op de tekening ontneemt ons dat gevoel
al.
Dat komt doordat p kleiner dan 1 is.
We geven even de uitkomst of, zoals dat
wel heet, de somlimiet:
(1 + p + p ^ + p 3 + . . . ) = j - 3 ^
Het bewijs daarvoor staat in het slot van
dit verhaal. Voor het moment gaan we
even verder kijken, naar wat daaruit
volgt.

Fig. 3. 1 + i- + i + i + . . . = 2.
We demonstreren de werkwijze aan de
hand van:
5 = l + i + j ^ +1V5 +fÏT + Nu komt de truc!
Vermenigvuldig beide leden met \.
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Als echter meer decimalen vereist zijn,
kan millimeterpapier niet meer helpen.
Om een betere weg te vinden letten we
nog eens op de vergelijking (2).
Wat is een wortel van die vergelijking? In
het algemeen is dat die waarde van x, die
na substitutie een ware bewering geeft. In
het bijzonder kan hier worden geschreven: Die waarde van x, die gesubstitueerd
in het rechterlid dezelfde waarde van x
weer oplevert.
1
Is 0.7 een wortel?
= 0,6711409.
1 +0.7 "
Dat scheelt 0,7 - 0,6711409 = 0,03. Is
0,611409 een wortel?
origineel

0,6711409

functiewaarde
1
1 +X

In fig. 2 betekent dat: stoppen als de afstand tussen de twee laatst gevonden origineelpunten kleiner is dan 0.0001.
Een algoritme zoals deze heet convergent.
Nu is het moment gekomen om te starten
met je eigen rekenapparaat. Kies een beginorigineel, bijvoorbeeld x , = 0.7 en bereken giO.1) = ^ .^.Q-j2 Verricht zo min

een bij de eigen rekenmachine passende
manier uitgerekend worden.
Uit (|)volgtX2 =0.6711409
Nu is gix2) = g(0.61l 1409) aan de beurt
en je vindt de uitkomst, als je precies dezelfde handelingen verricht als reeds beschreven. In schemavorm kan het programma geschreven worden als:

mogelijk handelingen.
Na aantikken van 0.7:
0 . 7 x 0 . 7 uitX-toets
op het scherm
=-toets
nu 0.49
+1
uit+-toets
1-toets
op het scherm
=-toets
nu 1.49
1
uitf-toets
1 +0.7^
1
op het scherm
—toets
x
nu 0.6711409

Op de voor dit artikel gebruikte zakrekenmachine kwam ten slotte:
Xi3 =0.6824040
A : I 4 = 0.6822794

Xis =0.6823585
| X i 4 - x , 3 1 = 0.0001246 > 0.0001
|jc,5 -JCi4 1 = 0.0000791 < 0.0001

Opmerking:
Als de f-toets ontbreekt, moet r ^

kies als benadering X, = 0,7

toetsen
X

<

Is I laatstebenaderlng-voorlaatste|<0,0001 ?

X i 6 = 0.6823083
x,7 =0.6823402

op

We stoppen dus bij Xjs. De laatste drie
decimalen zijn niet betrouwbaar en een
aanvaardbare benadering is dus 0.6823.
Ga op je eigen zakrekenmachine eens
door voorzover de capaciteit het toelaat.
Let nu nog even op vak A in het schema.
De tekentjes die daarin staan, kun je opvatten als een soort machinetaal passend
bij het gebruikte minirekenapparaat. Een
echte computer, die nog meer kan dan alleen rekenopdrachten uitvoeren, vereist
andere tekens. Herhaald toetsen indrukken is ook niet nodig; de machine controleert zelf I x„ + 1 - x„ | < 0.0001 en begint eventueel zelf aan herhaling van het
programmadeel. Uiteindelijk wordt de
uitkomst afgedrukt.
De persoon die de instructievolgorde met
behulp van de juiste tekentaal (programmeertaal) klaarmaakt, heet programmeur.
Zoals in het gegeven voorbeeld (T) herschreven werd tot (2), zoekt hij naar de
juiste en meest voordelige aanbieding van
de verkregen opdracht.
Vind je het bepalen van zo'n algoritme
een fijne wiskundige bezigheid? Let dan
vooral ook op de gevaren, die op de loer
liggen.
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\/30 berekenen?
Bijna automatisch, enigszins naar analogie van het bovenstaande, kun je schrijven:
X =V30
x^=30
30

JC

=

y-as

—
X

Deze vorm lijkt op (2) maar helaas, er
ontstaat geen convergerende algoritme,
zoals in fig. 3 te zien is en ook eenvoudig
J—x-as

Fig. 4.

Voor y geldt: f(x) = - | y . Dus ƒ'(V30)
= -1.
Voldoet niet aan (?), geen convergentie.
Maar:
30
X

2x
X

Fig. 3

blijkt bij het nemen van een gemakkelijk
beginorigineel:
X

5—6
6—5
5 -* 6 enz.
De vraag dringt zich nu op, wanneer convergeert een algoritme en wanneer niet?
Grafisch afgebeeld: wanneer ontstaat fig.
2 (convergerend), wanneer fig. 3 of eveneens teleurstellend fig. 4 (divergerend).
Zonder verder bewijs stellen we hier:
Als in de omgeving van de gezochte wortel geldt:

l/^(-^)l<l

dan convergeert de algoritme.
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Ax)

fix)

x+-

30

=fe.f)

®

= K-f
= io-f.

/ V 3 0 ) = i ( l - l ) = 0.
Een snelle convergentie.
Probeer (s) nu eens toe te passen op je
eigen zakrekenmachine. Je zult nu wel
begrijpen, hoe het gaat. Na slechts een
paar herhalingen komt er
Vso = 5,47722557.
Wie van soortgelijk wiskundig 'puzzelen'
houdt, kan van die hobby een beroep maken: computergebruik vindt steeds meer
toepassing. Er worden ook goede programmeurs gevraagd.

De waarden hiervan staan in de tweede
tabel. De procentuele fout is veel kleiner
dan bij Stirling en neemt af, daarom lijkt
het me een goede benadering, bovendien
omdat als /; ^ oo Je nieuwe benadering
naar»! gaat, want:
urn

tin

V2n^(^'

1

(Hieruit volgt de formule van Stirling)
lim

lim

lim

«-lim
n ->

12« + i
12«

12« + ^ \

nn-\j

r:—,in\n
\J2itn

\e

V2^(^)«
l2n+\

nn-\

- = 1

Deze benaderingsformule zal nog wel verder te verbeteren zijn, maar dat heb ik
niet geprobeerd, want omdat de fout nu
zo klein is, gaat daarin de onnauwkeurigheid van de rekeninachine een grote rol
spelen.
Naschrift redactie
Een prima stuk onderzoek van Carel (klas
A6/3, Rijksscholengemeenschap, Tiel). We
moeten eerlijkheidshalve iets meer eer geven aan de wiskundige Stirling dan uit de
tabellen 1 en 2 blijkt. Ten eerste is de formule bedoeld voor het vereenvoudigen
van de berekening van w-faculteit voor
grote waarden van n. Ten tweede luidt
het oorspronkelijke resultaat van Stirling:
sjlmi (-)
<n\<
e
waaruit blijkt dat de geciteerde formule
bewust 'van de onderkant af' benadert.
De 12« die in de exponent van de factor
helemaal rechts voorkomt heeft bovendien nog iets te maken met de 12/7 die in
Carels correctiefactor zit. Het zou te ver
voeren om hierop nu in te gaan.

'Een hoogst merkwaardige wortel
%^125 = 5 want 5^ = 125. Dat lijkt nogal
duidelijk.
Moeilijker wordt het als we willen weten:
hoeveel is >^125? We willen dan het getal
weten dat in het kwadraat 125 zal opleveren. We kunnen zelf al verzinnen dat
de uitkomst ruim 11 zal zijn, want 11^ =
121. Gelukkig hebben we tegenwoordig

voor zulk werk een rekenmachientje. Dat
geeft snel en vrij correct: v'125 =
11,180339. Is het wel zo correct? Als je
het apparaat 11,180339 laat kwadrateren,
krijg je als uitkomst 124,99998. Hieruit
blijkt dan wel dat je zelfs machientjes niet
geheel kunt vertrouwen.

Eigenlijk wisten we zelf ook al dat yjlli niet door een breuk met een eindig aantal decimalen is aan te geven. We zeggen dan ook: \ / l 2 5 is irrationaal.
We nemen nog even wat voorbeelden om de betekenis van macht- en wortelexponenten
na te gaan.
^125=>^53=53 = 5' =5
>^125=>^53 = 5 5 = 11,180339
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Zo kunnen we ook aan v'S een betekenis toekennen en wel 5' of 5.
Ga na dat op die manier ^s hetzelfde wordt als 5^ of 25.
We zouden elk positief rationaal getal wel als wortel- of machtsexponent kunnen toelaten.
In het algemeen betekent dan -^Ö^ hetzelfde alsa''''' en daarmee bedoelen we dat we een
getal a in de ^-de macht moeten zetten en daar dan weer de p-de machtswortel uit moeten
trekken. Als we die bewerkingen in omgekeerde volgorde uitvoeren, blijft het resultaat
hetzelfde.
^x
We gaan nu een heel merkwaardige wortel onderzoeken en wel die waarbij het grondtal
gelijk is aan de wortelexponent.
We schrijven dat als \/x.
Welke waarden krijgen dergelijke uitkomsten?
We zoeken er enkele op en laten ons rekenmachientje daarbij het zware werk opknappen.
>yi = 1,00000
N^4= 1,41421

>^2= 1,41421
>^5= 1,37973

>^3= 1,44225
^6=1,34801 enz.

Het valt al snel op dat de uitkomsten voor stijgende waarden van x, eerst toenemen en
daarna weer afnemen. Zou er een maximale uitkomst in deze rij zitten? Het is niet moeilijk in te zien dat voor erg grote waarden van x de uitkomst van de wortel steeds kleiner
zal worden, maar .. . toch altijd groter dan 1 zal blijven.
Laten we nog eens wat uitrekenen voor grotere waarden van x. We zoeken op:
'^10= 1,25893 (controle: 1,25893'" = 10,0004)
"'>yiOO= 1,04713 " " 7 1 0 0 0 = 1,00693 " " " 7 l 0000 = 1,00092
Om enig idee te krijgen hoe nauwkeurig dergelijke uitkomsten zijn hebben we ook opgezocht:
1,00091'""°° = 8919,54 1,00092'°°°° = 9857,62 en 1,00093'°°°° =10894,4. Het
eerste is duidelijk te laag en het laatste te hoog.
Al met al zien we erg duidelijk hoe voor grotere waarden van x (element van de natuurlijke getallen) de uitkomst van \/x van boven nadert tot 1.
Voor waarden van x onder 1
Wat gaat er gebeuren met de uitkomsten van \Jx voor waarden van x tussen O en 1 ?
Uit enkele voorbeelden kan dat snel duidelijk worden.
h={h?=4

V o , l = ( 0 , l ) ' ° = 10-'°enz.

Zo zien we dat de wortel, voor x naderend van boven tot nul, tot nul nadert.
In fig. 1 is de grafiek van de wortelfunctie getekend.
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1

2

I 3

x=2,7
Fig. 1. Grafiek van de functie: x -y^/x.

Het domein van 2 tot 4
In het gebied voor waarden van x tussen 2 en 4 loopt de kromme uiterst vlak. Toch is wel
zichtbaar dat er een maximum optreedt in de buurt van 3. Voor welke waarde van ;c
treedt dat precies op en hoe groot is dat maximum?
Al snel blijkt dat het voor een waarde van x onder 3 is.
We zoeken het gebied verder af.
1,44361 ^;/'2,8= 1,44442 ^^?'2,7 ^ 1,44466 ^^2,6 = 1,44413 enz.
De top lig bij A: = 2,71!
'<^2,9:

Misschien dat sommige lezers de zaak al doorzien. Er is een wonderlijk getal in de wiskunde. We noemen het: het getal van Euler en het symbool is e. De waarde van e is
2,718281828459045 . . . Het is een irrationaal getal. En, inderdaad, het blijkt juist deze
waarde voor x te zijn, die de wortelvorm maximaal maakt. Zeer merkwaardig!!
Die hoogste waarde wordt dan y e = 1,44467!
Voor wie enig bewijs hiervoor wil zien, het volgende.

"Voor wie het precies weten wil
De grafiek van y = \/x heeft in de buurt
van 2,7 een maximum.
Het punt is precies te berekenen door de
functie te differentieren. Dat lijkt een
beetje moeilijk.
Het is mogelijk de wortelvorm als een
e-macht te schrijven. Zo kun je in plaats
van X ook schrijven e^" ^.

In X
In ons geval: y/x A lx
:= gl/xln x
De afgeleide daarvan wordt:

i/x

4-2

(1 - In J:) x^
en die functie kan alleen nul worden voor x =e. Daar ligt dan
ook de top.

Oplossing van de denkertjes
1. Optelling in nationale kleuren
We zien gemakkelijk dat B = 1; R = 9 en L = nul moet zijn. Voor D + T eindigende op W bestaan,
zonder cijferherhaling slechts de volgende mogelijkheden, gezien de eerste 3 kolommen der eenheden.
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