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Redactioneel 
Dit nummer is het laatste nummer van de jaargang 1996-1997. In dit nummer het laatste 
artikel uit de chaos-serie, over het regelen van chaos met behulp van ideeën uit de sys-
teemtheorie. Op deze plaats willen we prof. Floris Takens en prof. Henk Broer hartelijk 
bedanken voor de inhoudelijke verzorging van deze serie. 
De komende jaargang probeert de redactie van Pythagoras met wervende activiteiten de 
belangstelling voor het blad te stimuleren. Het nieuwe thema is 'Priemgetallen', onder re-
dactie van Peter Stevenhagen. Bij deze serie hoort een poster, waarvan een schets op deze 
pagina te bewonderen is. De poster is nu al te bestellen. Abonnees van Pythagoras krijgen 
natuurlijk korting. Verder komen er met ingang van volgend schooljaar nieuwe schoola-
bonnementen. Eén jaargang Pythagoras kost voor middelbare scholieren en studenten aan 
lerarenopleidingen dan f25.-. Een aanmeldingsformulier voor poster en schoolabonne-
menten is los bijgevoegd. -^ 

^ n ^ 



JC Kleine mxujes zijn eenvoudige vraagstukken die door iedereen 'gekraakt' kunnen 
Qc oplossingen staan op de binnenkant van de achterflap vim dit nummei\* ^ 

Kleine nootjes 
Een handige ruil 
Een dame koopt in de winkel een paar 
schoenen. Na veel passen aarzelt zij ten-
slotte tussen een paar van f. 9 5 , - en een 
paar van f. 190,-. Tenslotte kiest zij in 
een vlaag van zuinigheid het goedkoop-
ste paar, betaalt het en gaat ermee naar 
huis. De schoenen blijken haar evenwel he-
lemaal niet prettig te zitten, en de vrouw 
krijgt spijt van de koop; zij had toch lie-
ver het duurdere paar genomen, die had-
den een veel betere pasvorm. Daarom gaat 
zij de volgende dag naar de winkel terug, 
en ruilt de schoenen. Zij wil nu zonder 
meer de winkel verlaten, doch de winke-
lier trekt haar bij de arm: "U moet nog be-
talen, mevrouw!" De klant antwoordt ver-
baasd: "Betalen? Man, wat deukje wel! 
Deze schoenen kosten f. 190.-. Gisteren 
heb ik u f. 9 5 . - betaald, vandaag breng ik 
u een paar schoenen ter waarde van f. 95 . - , 
maakt samen f 190.-. U hebt daarom niets 
meer van mij te eisen". En daarmee verliet 
zij de winkel. Maar had de klant gelijk? 

Het valse honderdje 
Bij dezelfde schoenhandel komt een paar 
dagen later een klant een paar schoenen ko-
pen, die f. 75 . - kosten. De man wil betalen 
met een biljet van f. 100.-, maar de win-
kelier heeft geen wisselgeld; daarom laat 
hij het biljet bij zijn buurman 'klein' ma-
ken. Vervolgens geeft hij de klant f.25.-
terug, en de man vertrekt met zijn nieuwe 
schoenen. Uren later stuift de buurman op-
gewonden de schoenwinkel binnen: "Dat 
honderdje is vals! Ik wil mijn geld terug!". 
En de schoenhandelaar, die een fatsoenlijk 
man is, betaalt de buurman honderd gulden 
terug. "Wat een schurk", klaagt hij, zijn 
klant bedoelend. "Wat een strop! Dat is 
een schade van f. 125,-, nog niet gerekend 
de schoenen, die me f. 55 . - inkoop gekost 
hebben!" — Zoals gezegd: de schoenhan-
delaar is een fatsoenlijk man, maar is hij 
ook een goed rekenaar? 
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Voetbal 
In de PTT-Telecompetitie spelen elk sei-
feoen 18 ploegen een volledige competitie. 
Pll£i-een wedstijd kan een ploeg O, I of 3 
punten verdienen (respectievelijk: verlies, 
gelijkspel of winst). Hieronder zie je de 
eindstand van het afgelopen seizoen. 

PSV 77 Groningen 39 
Feyenoord 73 Forturn a S. 39 
FC Twente 65 FC Utrecht 38 
Ajax 61 Sparta 38 
Vitesse 55 Volendam 38 
Roda JC 55 Willem II 35 
Heerenveen 50 RKC 34 
Graafschap 45 NEC 32 
NAC 40 AZ 25 

Hoeveel wedstrijden eindigden in een ge-
lijkspel? 

Cijfers en letters 
Normaal gesproken moetje bij puzzels van 
het onderstaande soort voor elke letter één 
cijfer invullen zó, dat de optelling klopt. 
Deze keer is de opdracht: waarom kan dat 
in dit geval niet? êm 

d r i e 
d r i e + 

n e g e n 

Zoekt en gij zult vinden 
In deze zin sitten drie fauten. Kun jij ze vin-
den? 

Kluiskraker 
Een kluis kan worden geopend door de cor-
recte combinatie van vier cijfers. Elk van 
de vier onderstaande cijfercombinaties be-
vat precies twee juiste cijfers op de goede 
positie. 

1791 1457 5947 4995 

Welke cijfercombinatie opent de kluis? 

De kaasmaaltijd 
Zevenentwintig kubusvormige blokken 
kaas zijn opgestapeld tot één grote 3 x 3 x 3 
kubus (zie de figuur). In het middelste 
kaasblok bevindt zich een muis. De muis 
wil alle 27 blokken opeten. Eerst eet hij het 
middelste blok op, dan begint hij aan één 
van de horizontaal of vertikaal aangren-
zende blokken, dan aan één van de overge-
bleven aangrenzende blokken kaas, enzo-
voort. De muis mag dus niet van een blok 
naar een diagonaal aangrenzend blok. Tij-
dens de maaltijd blijven de blokken kaas op 
hun plaats (vallen dus niet naar beneden). 
Kan de muis zijn maaltijd zó inrichten dat 
hij één voor één alle blokken opeet? 



�+20$5 �6,(/6-(5 
�(44,6 8$1 �,-. 

�1 ,HLL>J=:F
 HI A>L )HHJ=>J>BE:G=
 KL::L 
>>G @JHL> H;>EBKD :EK @>=>GDL>D>G NHHJ 
.AHF:K -LB>ELC>K� 0E:D;BC �H>NHJ=>G EB@L 
A>L -LB>ELC>KD:G::E� $G ;>B=> @>N:EE>G @::L 
A>L GB>L HF => OBKDMG=B@> .AHF:K %:G 
-LB>ELC>K �.HF�
 F::J HF RBCG N:=>J
 =B> =>�
R>E?=> NHHJG:F>G A:=� 3BCG N:=>J O:K <B�
NB>E BG@>GB>MJ >G EB= N:G => .O>>=> &:F>J� 
#BC @>GHHL >>G L:F>EBCD @JHL> ;>D>G=A>B=� 
*GR> .HF BK FBG=>J ;>D>G=� $G '>B=>G BK 
G::J A>F >>G KLJ::L N>JGH>F=
 >N>G:EK BG 
�FKL>J=:F >G  BG=AHN>G� 
.HF =HHJEB>I => #H@>J> �MJ@>J -<AHHE >G 
;>@HG BG ���� RBCG KLM=B> ::G => +HEQL><A�
GBK<A> -<AHHE L> �>E?L �=> AMB=B@> ./�� #BC 
@BG@ G:MO>EBCDK G::J <HEE>@>
 F::J ;J:<AL 
RBCG LBC= NHHJG:F>EBCD =HHJ BG => ;B;EBH�
LA>>D O::J ABC => O>JD>G N:G => ;>JH>F=> 
OBKDMG=B@>G ":MKK >G %:<H;B ;>KLM=>>J=>� 
0HHJ A>L IJHI>=>MLBK<A >P:F>G KE::@=> ABC 
GB>L� *HD GB>L BG ���� >G ����� 3BCG N:�
=>J R:@ O>E BG =:L A>L RH GB>L N>J=>J @BG@ >G 
RH<AL <HGL:<L F>L IJH?� #�"� N:G => -:G=>�
�:DAMQR>G
 =BJ><L>MJ N:G => '>B=K> -L>J�
J>GO:<AL� $G �IJBE ���� O>J= .HF ::G�
@>KL>E= :EK J>D>G::J ;BC => -L>JJ>GO:<AL� 
.HF ;>KL>>==> N>>E N:G RBCG NJBC> LBC= ::G 
OBKDMG=>� #BC DO:F BG <HGL:<L F>L => 
;>JH>F=> !J:GK> OBKDMG=B@> �A:JE>K #>J�
FBL>� *F=:L .HF BG >B@>G E:G= GB>L ::G => 
;:D DO:F :EK OBKDMG=B@>
 A::E=> #>JFBL> 
.HF >G RBCG @>RBG G::J !J:GDJBCD� #BC O>J= 
AHH@E>J::J BG .HMEHMK>� �::J A>>?L ABC RBCG 
;>KL> OBKDMG=B@> O>JD @>=::G
 RH:EK ::G 
=> G::J A>F @>GH>F=> -LB>ELC>K�BGL>@J::E� 
#BC BK HI ���C:JB@> E>>?LBC= ::G >>G HG=MB�


  $,,$ �,5624,&$ 

=>EBCD> RB>DL> HN>JE>=>G� .HF BK >J>=H<�
LHJ N:G => '>B=K> /GBN>JKBL>BL� #>L =H<LH�
J::L RHM A>F OHJ=>G N>JE>>G= LBC=>GK >>G 
H??B<BWE> <>J>FHGB>� $G A>L :J<AB>? N:G => 
'>B=K> /GBN>JKBL>BL ;>NBG=L RB<A >>G ;JB>? 
N:G -LB>ELC>K O::JBG ABC RB<A N>JHGLK<AME�
=B@L NHHJ A>L ?>BL =:L ABC A>L CMBKL> MMJ N:G 
=> IJHFHLB>IE><ALB@A>B= N>J@>L>G O:K� 
�> �@>OHG>� BGL>@J::E 3,3GD�1D BK => EB�
FB>L NHHJ G a�] H\ N:G => JBC KHFF>G 

�d�2S ��%�S � %.H� 	 ] ] L��36DJ�GDJ �2b8
 �� 

O::J;BC A>L BGL>JN:E ).�/+ BK HI@>=>>E= BG 
KLMDC>K F>L =>>EIMGL>G:�PH �D* � LLL � 
C?b�� �(;I/� �> -LB>ELC>K�BGL>@J::E O>JDL 
:G=>JK� �BC =>R>E?=> N>J=>EBG@ N:G A>L BG�
L>JN:E G>F>G O> :EK KHFF>G 

�3*D*�G4�D*�
4�D$�� � 


 � 
3 G4GDJ�
4�DJ-6�� 

O::J;BC 4 >>G KLBC@>G=> ?MG<LB> BK HI 
*.	/+	 ;BCNHHJ;>>E= �!��� �D,� &B>R>G O> 
4GD� � (	 =:G DJBC@>G O> => @>OHG> BGL>�
@J::E� �> -LB>ELC>K�BGL>@J::E OHJ=L @>GH�
L>>J= F>L 3�63GD�14GD�� -LB>ELC>K @>;JMBDL> 
=>R> BGL>@J::E ;BC => KLM=B> N:G 82@@6;4

/>2A82; >G A>L RH@>G::F=> :<:2;@2;=><

/922:� �> BGL>@J::E A>>?L N>>E LH>I:KKBG�
@>G BG => KL:LBKLB>D >G => G:LMMJDMG=>� �, 



Chaotische .systemen zijn onvoorspelbaar Hoe zou je ze dan kunnen besturen of 
regelen ? Toch kan dat: er zijn methoden om chaos te bedwingen. Gebaseerd op 
dergelijke methoden worden pacemakers ontwikkeld om het hart te regelen en wordt 
onderzocht hoe epileptische aanvallen voorkomen kunnen worden. 

* Chaos onder controle 
Erjen Lefeber en Henk Nijmeijer 

We hebben in de afgelopen nummers ken-
nis gemaakt met een aantal chaotische sys-
temen: het weer, de dubbele slinger en de 
schommel. Kenmerkend voor deze sys-
temen is dat ze moeilijk te voorspellen 
zijn. Een goed voorbeeld is de Hénon-
aantrekker. Dit chaotische systeem heeft de 
volgende vergelijkingen: 

-.y„ + \-\.Axl, 
,=0.3.ï„. 

Deze formules bepalen voor een 
punt (jTo. Vü) in het platte vlak een volgend 
punt (.vi.vi). Door dezelfde formules op 
dit nieuwe punt toe te passen krijgen we 
een punt (.V2. V2) (dit heet itereren). De op-
eenvolgende iteraties van een beginpunt 

Xn+\ 

V 

Figuur 1. De Henon-attracton De iteraties 
van nabijgelegen punten in het vlak worden 
naar deze 'vreemde aantrekker' toe 
gezogen. 

vormen de baan van dit punt en de kunst is 
de baan van een gegeven startpunt te voor-
spellen. In het vorige nummer van Pytha-
goras hebben we gezien dat in de buurt ge-
legen punten naar een merkwaardig gebo-
gen kromme toe bewegen, de zogenaamde 
Hénon-aantrekker (figuur 1). 
Wat gebeurt er als we met het volgende 
punt beginnen? 

( 4 + 28 ^ 

Als je de 
toepast, dan 
het volgende 

/609 

609. - + 4v^6Ö9) 40 ' 280 

iteratieformules hierop 
kun je narekenen 

punt gelijk is 
dat 
aan 

Het-
zelfde punt dus! Als we dit punt als start-
punt nemen en gaan itereren, dan weten we 

Figuur 2. Een evenwichtspunt en de baan 
van een punt vlak daarbij. Het evenwichts-
punt blijft op zijn plaats, maar de iteraties 
van het andere punt 'lopen weg' over 
de Hénon-aantrekker 
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dus wat er gebeurt: niets, want alle iteraties 
zijn gelijk. Dit punt heet daarom een even-
wichtspunt of een dekpunt. 

Het evenwichtspunt heeft coördinaten 
.r = 0,631354... en v = 0,189406... Als 
we beginnen te itereren in het nabijgele-
gen punt (0.63I3;0.1894), dan kun je in 
figuur 2 zien wat er gebeurt. De eerste paar 
iteraties blijven nog in de buurt van het 
evenwichtspunt, maar de volgende pun-
ten springen wild heen en weer langs de 
Hénon-aantrekker. De twee verschillende 
beginpunten hebben dus bijna dezelfde 
coördinaten, maar hun uiteindelijke banen 
zijn compleet anders. Dit noemen we ge-
voelige afhankelijkheid van de beginvoor-
w aarden. 
De evenwichtspunten van het Hénon-
systeem zijn niet moeilijk te berekenen. De 
iteratie van zo'n evenwichtspunt is gelijk 
aan het punt zelf, dat wil zeggen: 

Xn => '«+! - l-4.ï,̂ , 
y„=0,3x„. 

Als we hieruit y„ elimineren krijgen we 
x„ = Y -2.xl. De afoc-formule geeft 
Xi, = -\±4^\/6()9. We vinden dus twee 
oplossingen voor x„ en hiermee correspon-
deren twee evenwichtspunten, te weten: 

(-1 + 2^^609.-^ + 215^609); 
( - i - ^ V ^ . - ^ - 5 | ö ^ 6 Ö 9 ) . 

Vraag. Een punt heeft periode k als 
(xn-y,,) = {x„+k-yn+k) voor alle w > 0. Een 
evenwichtspunt is een punt van periode 1. 
Bereken de punten van periode 2 (het zijn 

er vier, de twee evenwichtspunten plus 
twee andere). 

Zadelpunten 
We hebben gezien dat als we dicht bij het 
eerste dekpunt beginnen te itereren, we er 
uiteindelijk toch ver vandaan raken. Hoe 
zit dit nu precies? Dat laat zich het een-
voudigst uitleggen aan de hand van een iets 
simpeler model, dat de volgende vergelij-
kingen heeft: 

-'̂ n + l — 2x„ 

yn+\ — 2-^" 

We zien dat (0.0) een evenwichtspunt van 
deze vergelijkingen is. De baan van het 
punt (O.v) is gelijk aan (0. j.v), (0. |v), 
(0. gv), ... Punten op de y-as gaan na her-
haald itereren steeds dichter naar de oor-
sprong toe. De baan van het punt (jc.0) is 
gelijk aan (Zv.0), (4x.0), (8x.0), ... zo-
dat we concluderen dat punten op de x-as 
steeds verder van de oorsprong weglopen, 
met uitzondering van de oorsprong zelf. In 
figuur 3 staat aangegeven hoe in dit mo-
del de opeenvolgende iteraties zich in het 
vlak voortbewegen. De punten op de y-as 
bewegen naar de oorsprong toe, maar alle 
andere punten bewegen uiteindelijk van de 
oorsprong af. 

Dit gedrag rond het evenwichtspunt kun je 
vergelijken met een balletje dat over een 
zadel rolt (zie figuur 4). Als je in de ene 
richting kijkt ligt het midden als het ware 
in een dal en rolt het balletje vanzelf naar 
het midden toe. Als je in de andere rich-
ting kijkt, dan ligt het midden als het ware 
op de top van een heuvel en het balletje 
rolt bij de minste of geringste verstoring 
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naar beneden. Ligt het balletje ergens an-
ders op het zadel, dan zal het misschien in 
het begin nog wel een beetje richting het 
midden rollen, maar uiteindelijk toch naar 
beneden vallen. Een dergelijk evenwichts-
punt wordt een zadel punt genoemd. 

Regelen 
Het evenwichtspunt op de Hénon-
aantrekker is een zadelpunt. Vandaar het 
gedrag in figuur 2: als we niet precies in 
dit punt beginnen, dan lopen de iteraties 
weg van het evenwichtspunt. In praktische 
toepassingen willen we een systeem juist in 
een evenwichtstoestand houden. Bij zadel-
punten is dit een probleem, want de kleinste 
verstoring stuurt alles in de war. 
Vaak kun je het gedrag van een systeem 
beïnvloeden. Door het zadel voorzichtig 
heen en weer te bewegen, is het mogelijk 
het balletje op het zadel te laten balanceren. 
Telkens als het balletje van het zadel dreigt 
te rollen beweeg je de 'rug' van het zadel 

Figuur 3. Het gedrag rond een even-
wichtspunt. Alleen de punten op de y-as 
worden aangetrokken door het evenwichts-
punt (0,0). De overige punten bewegen 
uiteindelijk van het evenwichtspunt af. 

7 Wiskunde en chaos 

onder het balletje zodat het balletje keurig 
naar het evenwichtspunt toe rolt, zonder dat 
je verder nog iets hoeft te doen! 
Net als het balletje op het zadel kunnen we 
ook het systeem van Hénon proberen te sta-
biliseren. In plaats van heen en weer te 
bewegen, gaan we het systeem corrigeren 
met behulp van stuursignalen. Om dit dui-
delijk te maken bekijken we eerst het een-
voudige model van de vorige pagina. We 
beïnvloeden dit systeem met behulp van 
een stuursignaal M„ dat we zelf kunnen kie-
zen: 

Xn+\ — 2x„ + Uu 

Alleen de y-variabele wordt beïnvloed. Dit 
is in overeenstemming met de praktijk, 
waarin we op maar een beperkt aantal va-
riabelen invloed uit kunnen oefenen. 
Als je denkt aan het balanceren van het bal-
letje op het zadel, dan is het logisch dat het 
stuursignaal zal afhangen van de fout, of-

Figuur 4. Een zadelpunt. Een balletje dat 
precies op de 'rug' van het zadel ligt 
zal naar het evenwichtspunt toe rollen. 
Vanuit elke andere positie rolt het balletje 
onherroepelijk van het zadel af. 



tewel van het verschil tussen de gewenste 
toestand en de huidige toestand. Het voor-
schrift dat M„ als functie van x,, en y„ geeft 
noemen we de regelwet. 
Als we in dit voorbeeld als regelwet 
M„ = —2x„ nemen, dan krijgen we: 

Xn+\ = 0 . 

yn+\ = y„-
In dit systeem gaan alle punten naar de oor-
sprong toe! Natuurlijk kan je ook andere 
keuzes voor u,, maken. 

Vraag. Ga eens na wat er gebeurt als je 
«n = —2,5x„ neemt, of M„ = — 1.5x„ +y„. 

Het regelen van chaos 
In praktische situaties is de grootte van het 
stuursignaal belangrijk. Als het stuursig-
naal door een motor geleverd wordt, dan 
kan het stuursignaal niet groter zijn dan het 
motorvermogen. Als het stuursignaal de 
stroomstoot van een pacemaker is, dan kan 
een te groot signaal fataal zijn! Als het 
stuursignaal zoals boven gelijkmatig van 
de fout afhangt, dan zal, als de fout heel 
groot is, ook het stuursignaal erg groot zijn. 
Dit is in de praktijk niet altijd gewenst. 
Bij chaotische systemen met een 'vreemde 
aantrekker' kun je een regelmethode be-

denken die dit bezwaar opheft. Punten in 
de buurt van de chaotische aantrekker be-
wegen namelijk altijd naar de chaotische 
aantrekker toe. En als je maar lang genoeg 
wacht, dan komen de iteraties van zulke 
punten vanzelf willekeurig dicht bij elk ge-
wenst punt op de aantrekker, dus ook bij het 
evenwichtspunt. Watje nu moet doen is het 
volgende. Ga als een kikker of kameleon 
op het evenwichtspunt zitten en wacht af. 
Het punt datje wilt stabiliseren vliegt cha-
otisch rond en komt vanzelf wel eens dicht 
bij je in de buurt. Op dat moment steek je je 
tong uit en het punt is gevangen. In plaats 
van onmiddellijk te gaan bijsturen wacht 
je dus totdat het punt voldoende dicht bij 
het gewenste evenwichtspunt gekomen is. 
Pas dan stel je het stuurmechanisme in wer-
king. Als je dan de grootte van je stuursig-
naal evenredig kiest met de fout, zal je met 
kleine stuursignalen je systeem op het ge-
wenste evenwichtspunt krijgen. 
Dit is in principe het idee dat Ott, Grebogi 
en Yorke in een artikel in 1990 presenteer-
den en dat sindsdien bekend staat als de 
OGY-methode voor het regelen van chao-
tische systemen. 

Deze OGY-methode kunnen we hier niet 
verder behandelen, daarvoor zou veel meer 

Figuur 5. Computersimulatie van de OGY-methode. We beginnen met XQ = yo = O 
en passen geen regeling toe. We zien de iteraties van het beginpunt chaotisch heen 
en weer springen over de Hénon-aantrekker Na 100 iteraties passen we de regelwet 
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ruimte nodig zijn. We geven alleen een 
voorbeeld. We passen de methode toe op 
het Hénon-systeem. Stel dat we dit sys-
teem met behulp van een stuursignaal «„ als 
volgt kunnen beïnvloeden: 

x„+i =yn + \ 
Jn + l ^0,3x„-

[A.xt 

We gaan het systeem stabiliseren rond 
het evenwichtspunt (x.y) van pagina 5: 

609. 3 
40 ' 280"^ 

OGY-methode vertelt ons 
+ : 609). De 

dan hoe het 
stuursignaal «„ uit de bovenstaande formu-
les er uit moet zien. Als |M„| > 0.25, dan 
vinden we het stuursignaal te groot en zet-
ten we M„ = 0. Als |M„| < 0,25, dan nemen 
we 

,<„^-4(x„-x) + 2(y„-y). 

Zoals je ziet is de regelwet ook nu weer 
een functie van de fouten in de x- en de 
y-richting. Dit is niet verbazingwekkend, 
want als we in het evenwichtspunt (x,y) zit-
ten hoeft er ook geen stuursignaal gegeven 

evenwichtspunt 

te worden. Als we de coördinaten van het 
evenwichtspunt invullen dan krijgen we 

u„ = -4x„ + 2y„ - 25 + ra) "^^ 
= -4x„ + 2y„ + 2,4166 

In figuur 5 staan de resultaten van een com-
putersimulatie afgebeeld, waarin deze re-
gelwet toegepast wordt. 

Op het ogenblik wordt er nog heel veel on-
derzoek gedaan naar het regelen van chao-
tische systemen. De ontwikkelde ideeën 
worden op 'echte' fysische systemen toe-
gepast. Zo is bijvoorbeeld ons hart een 
systeem dat periodieke toestanden heeft 
(het hart kan in allerlei verschillende rit-
mes kloppen). De hartspier kan met be-
hulp van elektrische stroompjes geacti-
veerd worden. De ideeën van de OGY-
methode zijn met succes toegepast in 'cha-
otische pacemakers'. Vergelijkbare ideeën 
zullen ook gebruikt worden om epilep-
tische aanvallen te voorkomen door in een 
vroeg stadium het desbetreffende gedeelte 
in de hersenen te prikkelen. ^ 

(/„ = -4.Y„ + 2y„ + 2,l466 toe, maaralleen als \u„\ < 0.25. Als \u„\ > 0,25, dan vinden 
we het benodigde stuursignaal te groot en wachten af. Resultaat: het punt wordt vrijwel 
onmiddellijk 'ingevangen' en gestabiliseerd op het evenwichtpunt. 
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Als je twee breuken op elkaar deelt dan krijg je weer een breuk. Maar als je twee gehele 
getallen op elkaar deelt dan komt daar lang niet altijd een geheel getal uit. Dit is alleen zo 
als het ene getal een deler is van het andere. 

De delers van een getal 
Riet Roos-Rietdijk en Rob Tijdeman 

We kijken naar de deelbaarheid van de na-
tuurlijke getallen 1, 2, 3, 4, 5, . . . Een ge-
tal dat een geheel aantal keren in een an-
der getal past, heet een deler van dat getal. 
Het getal a is dus een deler van het getal n 
als n/a geheel is. Zo is 7 een deler van 28, 
maar niet van 30. Hieronder staat een tabel 
met de getallen n van 1 tot en met 25, de bij-
behorende delers en het aantal delers d(n). 

n dek'rs aantal delers (/(/j) 

2 1.2 2 
3 1.3 2 
4 1.2.4 3 
.5 1.5 2 
6 1.2,3.6 4 
7 1.7 2 
8 1.2.4.8 4 
9 1.3.9 3 
10 1.2.5.10 4 
11 1.11 2 
12 1.2.3.4.6.12 6 
13 1.13 2 
14 1,2.7.14 4 
15 1.3.5.15 4 
16 1.2.4.8,16 5 
17 1.17 2 
18 1.2.3.6.9.18 6 
19 1.19 2 
20 1.2.4.5.10.20 6 
21 1,3,7,21 4 
22 1,2.11.22 4 
23 1.23 2 
24 1.2,3.4.6.8.12.24 8 
25 1,5.25 3 

Elk getal heeft 1 en zichzelf als delers. Dus 
is 1 het enige getal met één deler. Een ge-
tal met maar twee delers heet een priemge-
tal. Een priemgetal heeft geen delers tus-
sen I en zichzelf in. De kleinste priemge-
tallen zijn 2, 3, 5, 7, II, 13, 17, 19 en 23 
(zie tabel). 

Een getal met meer dan twee delers heet sa-
mengesteld. Van de getallen onder de 10 
zijn dus 4, 6, 8 en 9 samengesteld. Als een 
getal n meer dan twee delers heeft, is er 
minstens één deler tussen 1 en n en kunnen 
we schrijven n = axb met aenb tussen I 
en n in. Voorbeelden: 9 = 3 x 3 , 10 = 2 x 5 
en 12 = 2 X 6. We zeggen dat het getal n sa-
mengesteld is uit de factoren a en b. 
Kijk nog eens naar de kolom 'aantal delers 
d(n)'. Opvallend is dat verreweg de meeste 
getallen in deze kolom even zijn. Het aan-
tal delers is alleen oneven voor de getallen 
1, 4, 9, 16, 25. Herken je deze getallen? 

1 = 1 x 1 . 
4 = 2 x 2 . 
9 = 3 x 3 . 

16 = 4 x 4 . 
25 = 5 x 5. 

Het zijn alle kwadraten uit de tabel. Het 



volgende kwadraat is 6 x 6 = 36. Dit getal 
is deelbaar door 1,2, 3,4, 6, 9, 12, 18 en 36. 
Dat zijn 9 delers en ook 9 is oneven. Zou-
den we kunnen bewijzen dat elk kwadraat 
een oneven aantal delers heeft? Schrijf de 
delers van 36 maar eens in een boogvorm: 

1 - 2 - 3 - 4 .̂  
6 

36 - 18 - 12 - 9 ^ 

Als je de recht onder elkaar staande getal-
len samenvoegt, krijg je vier paren getal-
len die met elkaar vermenigvuldigd 36 op-
leveren: lx 36 = 2x18 = 3x12 = 4 x 9 = 
36. Alleen 6 blijft over, maar het getal 6 
is met zichzelf vermenigvuldigd ook gelijk 
aan 36. Bij 10 x 10 = 100 gaat het ook zo: 

1 - 2 - 4 - 5 ^ 
10 

100 - 50 - 25 - 20 -̂  

maar bij 24 houd je geen getal over: 

1 - 2 - 3 - 4 -. 

24 - 12 - 8 - 6 -^ 

Op deze manier kunnen we de delers van 
een willekeurig getal n in paren verdelen. 
Als a namelijk een deler van n is, dan is n/a 
een geheel getal en zelf ook een deler van n. 
Bij elke deler a hoort dus een tweede de-
ler n/a. Omgekeerd hoort bij n/a weer het 
getal a. Bij elke deler hoort dus een andere 
deler, behalve misschien als a = n/a. Dan 

is n — a-. Het getal n is dan een kwadraat 
en a is gelijk aan y«. De delers van n spht-
sen dus op in paren, behalve als n een kwa-
draat is, dan schiet de deler ^/n over. 

CONCLUSIE. Elk kwadraat heeft een one-
ven aantal delers. Elk getal dat geen kwa-
draat is heeft een even aantal delers. 

In elk paar delers van een getal n is één 
van de twee delers niet groter dan >/« (ga 
na). Om alle delers van n te vinden hoefje 
dus alleen de delers te bepalen die niet gro-
ter zijn dan y^. Deze opmerking is nuttig 
bij de volgende opgaven die van makkelijk 
naar moeilijk geordend zijn. De antwoor-
den kun je vinden op de homepage van Py-
thagoras. Als je geen Internet hebt, stuur 
dan even een briefje naar de redactie, dan 
krijg je de antwoorden thuisgestuurd. 

Vragen. 1. Bewijs dat voor elk getal n het 
aantal delers van n kleiner is dan 2>/n. 
2. Wat is het grootste getal n met 
d{n) = \n1 
3. Laat zien dat wanneer je alle delers 
van n met elkaar vermenigvuldigt je het ge-
tal n''("'/2 krijgt. 
4. Hoe kun je zonder alle delers uit te re-
kenen aan een getal n zien of 3 een deler is 
van d{n)7 Met andere woorden, wat karak-
teriseert de getallen 4,9,12, 18, 20,25,...? 
5. Voor hoeveel van de getallen n kleiner 
dan 10000 is 3 een deler van J(«)? Maak 
een (grove) schatting. ^ 
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Hoe vindt een bestandje dat ik aanklik de weg naar 
mijn computer als ik via Internet verbinding heb met 
een computer in Amerika? Wat is de route geweest 
en wie bepaalt die route? Wat gebeurt er als onderweg 
een computer uitvalt? Kan een berichtje verdwalen? 

Routing op Internet 
Leendert van Gastel 

Een computernetwerk is wiskundig gezien 
een graaf: een verzameling van knopen 
(de computers) en kanten (de elektroni-
sche verbindingen ertussen). In het dage-
lijks leven kom je meer grafen tegen: de 
NS-plattegrond van Nederland is een goed 
voorbeeld. De stations zijn de knopen en de 
spoorverbindingen de kanten. Het vinden 
van de kortste route tussen twee stations is 
een wiskundig probleem dat je kunt oplos-
sen met behulp van kennis van de graaf van 
het NS-net. 
Twee standaardvormen van grafen die we 
tegenkomen bij computernetwerken zijn de 
ster, die één middelpunt heeft waarmee alle 
andere knopen verbonden zijn, en de kring, 
waarin alle knopen met precies twee andere 
knopen verbonden zijn. 

Ook het Internet is een graaf. Elke op het 
Internet aangesloten computer (server) kan 
verbinding maken met een willekeurig an-

knoop 

Figuur 1. Een sternet en een kringnet 

dere computer. Het Internet is oorspron-
kelijk opgezet door het Ministerie van De-
fensie van de Verenigde Staten. Het heette 
toen nog het ARPAnet. Toen niet-militaire 
instellingen toegelaten werden, is de naam 
veranderd in Internet. Vanuit militair oog-
punt was het belangrijk dat het ARPAnet 
onder slechte omstandigheden kon blijven 
functioneren, zelfs als een paar knopen of 
kanten er niet meer waren. Deze zogeheten 
robuustheid was bijvoorbeeld nodig als het 
netwerk onder vijandelijk vuur zou komen 
te liggen. Ook in onze moderne wereld ha-
peren computers nog regelmatig: ze raken 
overbelast of crashen. Het succes van In-
ternet is mede te danken aan de robuuste 
structuur ervan. 

Robuustheid 
De meest betrouwbare netwerkstructuur is 
natuurlijk die waarbij elke computer direct 
met elke andere verbonden is. Het zal ech-
ter duidelijk zijn dat dit veel te duur is. 
Vanuit beheersoogpunt moet de aansluiting 
van een nieuwe computer juist zo eenvou-
dig en goedkoop mogelijk zijn. Eén ka-
bel zou eigenlijk voldoende moeten zijn om 
een nieuwe computer op een bestaand net 
aan te sluiten. Robuustheid en lage kosten 
lijken tegenstrijdige eisen. 
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Voor de gateways van Internet zijn de ster-
en kringnetwerken niet robuust genoeg. Bij 
een ster ligt het netwerk plat als de cen-
trale machine uitvalt. De kring is in elk 
geval bestand tegen het uitvallen van één 
knoop, maar een tweede uitvaller kan al 
maken dat de graaf niet meer samenhan-
gend is, dat wil zeggen, uiteenvalt in afzon-
derlijke stukken die niet meer met elkaar in 
contact staan. 

Vragen. 1. Als na twee uitvallers de graaf 
nog samenhangend moet zijn, moeten er 
minimaal 3 kanten aan een knoop zitten. 
Hoe zit dit bij n uitvallers? 
2. Stel we hebben een graaf met 4 kno-
pen. Hoeveel kanten hebben we minimaal 
nodig om te zorgen dat na het uitvallen van 
2 willekeurige knopen, het overblijvende 
netwerk nog steeds samenhangend is? En 
bij 5? En bij 6? 

In de praktijk zien we dat een lokaal net-
werk van een bedrijf of een provider één 
centrale machine heeft die als poort naar 
buiten fungeert: deze computer heet een 
gateway. De gateways zijn op hun beurt in 
een robuuster netwerk georganiseerd. 
Bij het ontwerp van een computernetwerk 
heb je een grote mate van vrijheid hoe je de 
verbindingen aanlegt. De geografische om-
standigheden zijn niet zo belangrijk, omdat 
de reistijd de milliseconden niet te boven 
gaat. De capaciteiten van de gateways (de 
knopen) zijn veel belangrijker. 

Route en afstand 
Hoe weet een computer via welke gateways 
een berichtje verstuurd moet worden? Dit 
gaat met routeringstabellen: elke compu-

ter heeft een tabel met daarin vermeld waar 
pakketjes met een bepaald achtervoegsel 
heen moeten. In de routeringstabel staat 
wat lokaal behandeld dient te worden, en 
naar welke gateway de rest moet. De ga-
teway heeft op zijn beurt weer een route-
ringstabel en op een hoger niveau herhaalt 
hetzelfde zich. De niveau's kun je grof-
weg indelen: eigen computer, locaal net-
werk, landelijk net, internationaal net. Dit 
systeem is vergelijkbaar met de post: als 
de post in het postkantoor verzameld is, 
wordt de lokale post apart gehouden van 
de rest. De rest gaat door naar een hoger 
niveau. De postbode in je eigen stad kent 
niet alle straten van Parijs, maar een brief 
daarheen komt toch aan. In de laatste pa-
ragraaf van dit artikel staat een voorbeeld 
van een Internet-route van Amsterdam naar 
Bordeaux. Merk de verschillende Euro-
pese landen op die aangedaan worden. Als 
reiziger zou je zo'n route niet snel kiezen. 

Figuur 2. Surfnet, het netwerk van de 
Nederlandse universiteiten. 
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Hoe worden routeringstabellen gemaakt? 
Belangrijk is dat de route zo kort moge-
lijk is, maar wat is kort? Voor het Internet 
is niet de geografische lengte van de ver-
bindingen doorslaggevend, maar het aan-
tal tussenstations. Vandaar dat we de af-
stand tussen twee knopen van Internet aan-
geven in hops. Eén 'hop' is een sprong 
van een knoop naar een andere knoop zon-
der tussenstation (een hop is dus een kant 
van de Internet-graaf). De afstand tussen 
twee knopen op Internet is het kleinste aan-
tal hops dat nodig is voor een route van de 
ene knoop naar de andere. Voor het bepalen 
van de kortste weg in een graaf is geen alge-
mene formule. Wel zijn er methoden om dit 
efficiënt uit te zoeken. Zo'n methode heet 
een algoritme. 

Vraag. Hoe zou jij zoiets aanpakken? 
Hoe vind je de korste weg tussen twee 
gegeven knopen in een graaf? [Een 
algoritme kun je vinden op Internet: 
www.cs.pace.edu/-caria/dijkstra.html] 

Overbelasting 
Als een gateway overbelast raakt, raken 
alle inkomende berichten verloren. Het-
zelfde gebeurt bij een crash van een gate-
way. De laatste doorsturende knoop merkt 
dit, want elk berichtje dat goed aankomt 
wordt beantwoordt met een tegenberichtje 
"ik heb het ontvangen". Als zo'n beves-
tiging niet aankomt, dan merkt de laatste 
doorsturende knoop dit en concludeert dat 
het pakketje niet aangekomen is. Deze 
computer zal dan de routeringstabel raad-
plegen waarin ook alternatieve gateways 
vermeld staan. Het eerste alternatief uit 
de routeringstabel wordt gebruikt. Dus bij 

overbelasting of uitval van een computer 
'weet' het netwerk toch hoe het berichtje 
verstuurd moet worden. 

Rondzingen 
Routeringstabellen zijn niet feilloos. Een 
pakketje kan verdwalen. Het komt niet 
op zijn bestemming aan en wordt van de 
ene computer naar de andere rondgestuurd. 
Dat zo'n pakketje niet aankomt is niet zo 
erg, want iemand die het echt nodig heeft 
trekt wel aan de bel. Maar pakketjes die 
blijven 'rondzingen' kunnen een rampza-
lige overbelasting van het netwerk veroor-
zaken. Om dit te voorkomen wordt aan 
elk pakketje een getal geplakt, het maxi-
male aantal af te leggen hops. Als een pak-
ketje één hop maakt, wordt dit getal door de 
ontvangende computer met één verlaagd. 
Als dit getal kleiner dan nul wordt, wordt 
het pakketje weggegooid door de compu-
ter waar het pakketje op dat moment is. Die 
maximaal af te leggen afstand wordt de le-
vensduur van het pakketje genoemd. Door 
alle pakketjes een beperkte levensduur mee 
te geven wordt rondzingen voorkomen. 

Traceroute 
Er zijn verscheidene programma's die de 
Internet-route van je eigen computer naar 
een andere computer bepalen. Je kunt ze 
vinden op www.softseek.com (zoek naar 
'traceroute'). Eén van die programma's is 
CyberKit, gemaakt door Luc Neijens uit 
België (www.ping.be/user/Luc.Neijens). 
Om deze programma's te gebruiken, heb 
je een naam nodig van computers el-
ders in de wereld. Achter machinenamen 
kun je komen door wat te surfen op In-
ternet en het computerdeel uit een URL 
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(Internet-adres) te nemen. De compu-
ternaam is het gedeelte tussen de // en 
de daaropvolgende / in een URL. Bij-
voorbeeld, de URL van Pythagoras is 
http://www.wins.uva.nl/misc/pythagoras  
en de naam van de server is dus 
www.wins.uva.nl. . ^ 

gastel®volta> t r ace rou te ing r id . l ab r i . u -bo rdeaux . f r 
t r ace rou te to i ng r id . l ab r i . u -bo rdeaux . f r (147.210.8.94), 30 hops max, 
40 byte packets 

1 phys-ia-gw.phys.uva.nl (145.18.222.1) 4 ms 10 ms 5 ms 
2 e t h l 7 . r e - r l . n e t . u v a . n l (145.18.50.1) 7 ms 5 ms 9 ms 
3 se r l -0 .wcw-r l .ne t .uva .n l (145.18.2.1) 20 ms 34 ms 14 ms 
4 e t h 5 . s a r a l . n e t . u v a . n l (145.18.1.2) 19 ms 22 ms 19 ms 
5 s a r a - r 3 . r t r . s a r a . n l (145.100.5.3) 13 ms 25 ms 28 ms 
6 pop-rl.sara.nl (145.100.1.2) 20 ms 19 ms 14 ms 

7 Amsterdamll.router.surfnet.nl (145.41.10.33) 9 ms 24 ms 29 ms 

8 Amsterdam6.att-unisource.net (145.41.6.8) 11 ms 11 ms 24 ms 

9 amsterdam5.att-unisource.net (195.206.64.17) 61 ms 23 ms 19 ms 

10 stockholm5.att-unisource.net (195.206.64.34) 39 ms 32 ms 37 ms 

11 london5.att-unisource.net (195.206.64.38) 60 ms 70 ms 91 ms 

12 DE.ten-34.net (195.206.64.70) 62 ms 74 ms 93 ms 

13 uk.FR.ten-34.net (193.203.228.1) 71 ms 78 ms 139 ms 

14 rbsl.renater.ft.net (193.203.228.6) 116 ms 87 ms 87 ms 

15 stamandl.renater.ft.net (195.220.180.49) 80 ms 79 ms 79 ms 

16 bordeaux.renater.ft.net (195.220.180.162) 156 ms 85 ms 93 ms 

17 bordeauxl.aquarel.ft.net (193.55.249.241) 96 ms 116 ms 101 ms 

18 u-3-reaumur-bordeaux.aquarel.ft.net (193.55.249.46) 101 ms 131 ms 

19 b9al-aquarel.u-bordeaux.fr (193.51.10.2) 112 ms 110 ms 99 ms 

20 b3al.u-bordeaux.fr (147.210.254.254) 100 ms 100 ms 116 ms 

21 ingrid.labri.u-bordeaux.fr (147.210.8.94) 105 ms 136 ms 90 ms 

Figuur 3. De afstand van de computer van de auteur in Amsterdam naar een computer in 
Bordeaux (21 hops). De getallen tussen de haakjes zijn de Intemet-nummers van de 
machines. Er worden drie pakketjes gevolgd. De tijden in milliseconden zijn de 
verzendtijden van één pakketje naar de desbetreffende machine. Merk op dat deze route 
van Nederland naar Frankrijk over Zweden en Engeland loopt. 
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Kun jij de onderstaande opgaven oplossen ? 
Stuur dan je oplossing naar het onderstaande adres 
en maak kans op een boekenbon van 25 gulden! 

Pythagoras Olympiade 

Opgave 25 
Op elke strippenkaart staat een getal van 
6 cijfers (van 000000 tot en met 999999). 
Als de som van de eerste drie cijfers ge-
lijk is aan de som van de laatste drie cijfers, 
dan heb je mazzel en krijg je drie kwart-
jes korting op de strippenkaart. Bewijs dat 
het aantal 'mazzel-strippenkaarten' gelijk 
is aan het aantal strippenkaarten waarvan 
de som van de cijfers 27 is. 

Opgave 26 
Gegeven zijn 32 stenen die allemaal een an-
der gewicht hebben. Laat zien dat 35 keer 
wegen met een balans voldoende is om de 
zwaarste en de een-na-zwaarste steen te 
vinden. Je mag geen andere gewichten ge-
bruiken, alleen de 32 stenen. 

' STRIPPED * ' 

003- 05 605236 

. 3 

Stuur je oplossing naar: 

Pythagoras Olympiade 
TU Eindhoven 
Faculteit Wiskunde 
Hoofdgebouw kamer 9.50 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
email: sander@win.tue.nl 

Vermeld bij de oplossing je naam, adres, 
school en klas. Stuur bij de antwoorden 
ook een toelichting, waarin uitgelegd wordt 
hoe je aan het antwoord gekomen bent (een 
berekening of een bewijs). Insturen is mo-
gelijk tot en met 15 september 1997. Onder 
de inzenders van goede oplossingen wordt 
per opgave een boekenbon van 25 gulden 
verloot. De oplossingen van deze opgaven 
verschijnen te zijner tijd op de homepage 
en in het novembernummer van Pythago-
ras. Op de bladzijde hiernaast staan de op-
lossingen van de opgaven 21 en 22 uit het 
aprilnummer. 

Veel succes, 

Wim Oudshoorn, 
Ronald van Luijk en 
Sander van Rijnswou. 
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Opgave 21 
Van een 8 x 8-schaakbord is een aantal vak-
jes 'ziek'. Als van een vakje twee of meer, 
horizontaal of vertikaal aangrenzende vak-
jes ziek zijn, wordt het vakje zelf ook ziek. 
Op deze manier breekt een epidemie uit. 
Aan het einde blijken alle vakjes ziek te 
zijn. Hoeveel vakjes waren er aan het be-
gin minstens /iek'^ 

OPLOSSING. Veel mensen hadden in de 
gaten dat er in het begin 8 vakjes of meer 
ziek moesten zijn, maar niemand kon een 
overtuigend bewijs geven. Dat 8 vakjes 
voldoende zijn is gemakkelijk. Neem bij-
voorbeeld de diagonaal ziek, dan wordt 
daarna het hele bord ziek. We zullen aan-
tonen dat 8 vakjes ook echt nodig zijn. We 
doen dat met een trucje. Van elk stuk van 
het bord dat ziek is berekenen we de omtrek 
en tellen dat op. Als in het begin bijvoor-
beeld 6 vakjes ziek waren waarvan er 4 los 
lagen en 2 aan elkaar vast, dan is de totale 
omtrek (4 x 4) 4- (1 x 6) = 22. Door de mo-
gelijkheden af te gaan zie je gemakkelijk in 
dat de totale omtrek nooit kan stijgen als er 
vakjes ziek worden. Als het hele bord ziek 
is dan is de totale omtrek 4 x 8 = 32. De 
totale omtrek aan het begin was dus 32 of 
meer. Maar met 7 zieke vakjes krijg je ten 
hoogste een totale omtrek van 7 x 4 = 28. 

Opgave 22 
In een gelijkzijdige driehoek AABC ligt 
een punt P. De punten D, £ en F zijn de 
voetpunten van de loodlijnen uit P op BC, 
CA en AB. Laat zien dat PD + PE + PF niet 
afhangt van de positie van P. 

c 

OPLOSSING. We noteren de oppervlakte 
van een driehoek AABC met OABC- De op-
pervlakte van driehoek AABC is de som 
van drie andere oppervlaktes: OABC = 
OpAB + OpBc + OpcA- De oppervlakte van 
een driehoek is gelijk aan 4 x basis x 
hoogte. Bijvoorbeeld OPAB = J X AS X PF. 
Als we dit invullen en gebruiken dat AB = 
BC = CA, dan krijgen we: 

2 OABC = ABPF + BC PD + CAPE 
= AB{PF + PD + PE). 

De som PD + PE + PF is dus gelijk aan 
2 OABC/^B en dit is constant. 
Deze opgave werd opgelost door Jeanine 
Daems van het Bouwens van der Boije-
college in Panningen, Peter Deleu, Mischa 
Rademakers van het Vellesan College in 
IJmuiden, Jun Hoo van het Aletta Jacobs 
College in Hoogezand, Gertjan Kok van 
het Sint-Maartenscollege te Voorburg en 
Bart Vandewoestijne. De boekenbon gaat 
naar Peter Deleu. -^ 
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verliest dan zijn samenhang en wordt stof- vlak na te gaan of de bijbehorende Julia-
achtig als losse korrels zand (figuur 2). verzameling samenhangend is of niet. Is de 

Julia-verzamefing samenhangend, dan ma-
Elke Julia-verzameling wordt bepaald door ken we het bij behorende punt in het ab-vlak 
twee parameters a en b. Bij elk punt in het zwart en anders niet. 
ab-v\ak hoort dus een Julia-verzameling 
en deze kan samenhangend zijn of het te- Als we dit voor alle punten gedaan heb-
genovergestelde, stofachtig. We kunnen ben, dan vormen de zwarte punten de 
nu een soort atlas maken van alle Julia- Mandelbrot-verzameling. De Mandelbrot-
verzamelingen door van elk punt in het ab- verzameling bestaat dus uit alle punten in 

a = 0. è = 1 

a = 0.11, & = 0.65 

Figuur 3. Bij elk punt in het ab-vlak hoort een Julia-verzameling. De Mandelbrotvena-
meting is de grijs aangegeven figuur De corresponderende Julia-verzamelingen zijn voor 
punten binnen deze verzameling samenhangerui, voor punten daarbuiten stofachtig. 
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het a^-vlak waarvoor de Julia-verzameling 
samenhangend is. Voor punten buiten 
de Mandelbrot-verzameling is de bijbeho-
rende Julia-verzameling stofachtig of onsa-
menhangend. 

Om te weten of een Julia-verzameling sa-
menhangend is of niet bestaat een eenvou-
dige methode, waarvoor je niet de hele 
Julia-verzameling hoeft te tekenen. Deze 
methode maakt gebruik van het volgende 
criterium: 

Stelling. Neem (0.0) als beginpunt en 
itereer de kwadratische afbeelding. Als 
dit punt 'naar oneindig' gaat is de Julia-
verzameling onsamenhangend (stofachtig) 
en anders samenhangend. 

In plaats van alle punten in het .rv-vlak hoe-
ven we dus alleen maar (0.0) te itereren. 
De baan van dit punt bepaalt of de Julia-
verzameling samenhangend is. 
Dit criterium kunnen we met de computer 
controleren. In het volgende programma 
wordt een rechthoek van 400 x 300 

Figuur 4. De Mandelbrot-verzatneling 

punten in het «/j-vlak gescand en steeds 
100 iteraties van het punt (0,0) uitgere-
kend. Ligt de laatste iteratie nog steeds 
redelijk dicht bij de oorsprong dan doen 
we alsof het punt {a.b) tot de Mandelbrot-
verzameling behoort. Als na een aantal 
stappen het punt voor verder dan een ge-
geven afstand van de oorsprong verwijderd 
is (in het programma S=100), dan mogen 
we aannemen dat de het punt naar oneindig 
gaat. Vanwege de horizontale symmetrie 
hoeft slechts de helft van alle punten gecon-
troleerd te worden. Het startpunt is steeds 
(fl,/?), dit is de eerste iteratie van (0,0). Het 
resultaat is afgebeeld in figuur 4. 

SCREEN 12 : CLS 
WIND0W(-32O,-240)-(319,239) 
FOR I=-200 TO 200 

A=0.0075*1-0.65 
FOR J=0 TO 150 
B=0.0075*J 
X=A: Y=B: K=0 
DO 

Z=X: X=X*X-Y*Y+A: Y=2*Z*Y-HB 

S=X*X+Y*Y: K=K+1 
LOOP UNTIL S>100 OR K=100 
IF K=100 THEN 
PSET(I,J): PSET(I,-J) 
END IF 

NEXT J: NEXT I 
END 

Om niet alleen zwart-wit plaatjes te maken, 
vervang dan de BASIC-code IF K=100 
. . . END IF door 

L=l+K MOD 15 
PSET(I,J),L: PSET(I,-J),L 

20 Wiskunde met de Computer 



De Mandelbrot-verzameling wordt dan 
zwart en het gebied rond de Mandelbrot-
verzameling wordt ingekleurd met ver-
schillende kleuren. 

Het grootste gebied van de Mandelbrot-
verzameling is niervormig en symmetrisch. 
Het wordt begrensd door een cardioïde 
of hartlijn. De rand van de Mandelbrot-
verzameling is onvoorstelbaar ingewik-
keld, hoe meer we uitvergroten des te ge-
compliceerder is wat we gaan zien. Met de 
snelle huiscomputers van tegenwoordig is 
het niet moeilijk om heel kleine details van 
de rand van de Mandelbrot-verzameling 
tot enorme proporties op te blazen (zie fi-
guur 5). 
Om deze details te krijgen moet je de ge-
tallen in het programma zodanig wijzigen 
dat je slechts een klein gedeelte van de 
Mandelbrot-verzameling 'scant'. Je moet 
dan wel met dubbele precisie werken. Bo-
vendien is het dan niet meer voldoende 
om de DO . . . LOOP opdracht te laten lo-
pen tot K=100, je krijgt dan hoogstwaar-
schijnlijk te weinig details. Experimenteer 
maar eens met grotere waarden van K. Een 
volledig programma kun je vinden op de 
computerrubriek-pagina van de homepage 
van Pythagoras. ^ 

Figuur 5. 'Ingekleurde' details van de 
Mandelbrot-verzameling 
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Primitiveren 
Klaas Pieter Hart 

De oude Griekeft_kQnden:yiin_y£ÊjJiguxen I3e_e£jsJe_Jw_e_e__antwxL0Jïl.eiLJaiJQ_j_e_j.eJJL 
de oppervlakte bepalen maar beschikten 
niet over een algemene methode. In de ze-
ventiende eeuw werd het differentiëren uit-
gevonden door Newton en Leibniz. Daarna 
kwam integreren, dit is het omgekeerde van 
differentiëren. De oppervlakte onder de 
grafiek van een functie ƒ is de integraal 
Ji' f(x)dx en op school leer je een een-
voudige methode om deze te berekenen: 
zoek een functie F(.K) waarvoor geldt dat 
F'{.x)=f{x). Er geldt dan 

' f{x)dx = F{b)-F{a). 

De functie F(x) heet een primitieve 
van f{x). Functies kun je gemakkelijk en 
mechanisch differentiëren, maar het omge-
keerde proces, primitiveren, is moeilijker. 
Door de eeuwen heen zijn van heel wat 
functies primifieven bepaald; er zijn dikke 
tabellenboeken gemaakt waar je die op 
kunt zoeken. Zo'n tien, twintig jaar ge-
leden is men gaan proberen of men com-
puters kon leren differentiëren en pri-
mitiveren. Dat is min of meer gelukt. 
Eén van de resultaten is de Integrator 
(www.integrals.com), ook te vinden in het 
wiskundelokaal van de Digitale School (zie 
Pythagoras nr. 5). Deze Integrator kan van 
een heleboel functies een primitieve bepa-
len. We laten een drietal voorbeelden zien. 

controleren (differentieer de antwoorden 
maar). De Integrator kan je dus bij een 
heleboel integreersommen goed helpen. 
Maar aan het derde antwoord zul je niet 
veel hebben, want wat is Erf(.v) nu weer? 
Daar kun je achter komen door op de 'How 
to type in your own integral" knop te klik-
ken, vervolgens op 'Higher mathematical 
functions' en tenslotte op 'Error function 
and related funcfions'. Veel wijzer word 
je daar niet van, je ziet namelijk dat Erf[jr] 
de 'Error function' is maar je krijgt verder 
geen formule. 
We geven het nog niet helemaal op want 
het programma dat achter de Integrator zit 
heet Mathematica. Dit programma kan een 
heleboel symbolisch rekenwerk verrichten 
en geeft uitgebreide hulp over alles waar 
het voor geprogrammeerd is. Als je om 
hulp over de functie Erf[A] vraagt dan ver-
telt Mathematica je dat 

Jl Enter any integral 

ranciom sample 
How to type in 

your own inToqrat 

|"f2x/(x'^2+l) 

Jl Here's your answer 

l o g ( X ' + 1) 
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We redeneren nu als volgt. Omdat het rech-
terlid een nulpunt heeft in x := O geldt dit 
ook voor het linkerlid. Dus ook Q(.x) heeft 
een nulpunt in x = O en is dus te schrijven 
als c.x"' + hogere machten van x. Deze m 
heet de multipliciteit van het nulpunt. Dus 
ö'(x) heeft multipliciteit 2m. 
Van het rechterlid kunnen we ook de mul-
tipliciteit berekenen. De factor x heeft 
multipliciteit I. De multipliciteit van de 
factor P'(x)Q(.x) - P{x)Q'{x) is lastiger. 
Omdat Q(.x) multipliciteit m heeft, heeft 
ö'(x) multipliciteit m—1 (differentieer 
Qix) maar). Daarom heeft ook P{x)Q'(.x) 
multipliciteit m- \, want P(x) heeft geen 
nulpunt in x = O (P{x) en Q{.x) hebben 
geen nulpunten gemeenschappelijk). Dus 
P(.x)Q'{.x) = ex"'"' -(- hogere machten 
van X. Daarentegen zijn de exponenten 
van de machten van x in P'{.x)Q{x) min-
stens m. Dus is P'{.x)Q[.x) - P[x)Q'{x) = 
tx"'"' + hogere machten van x. Onze con-
clusie isdatx(P'(x)ö(x) -P{.x)Q'{.x)) mul-
tipliciteit m heeft. 

Vergelijken we nu de multipliciteiten links 
en rechts, dan krijgen we 2m = m. Dus 
m = 0. Dit is in tegenspraak met het feit dat 
Q(x] een nulpunt heeft in x = 0. Dit bete-
kent dat de primitieve van I /x niet beschre-
ven kan worden met een (eindige) combi-
natie van machten van x. De primitieve van 
1 /x is echter wel degelijk een nette functie, 
namelijk Inx. 

In de vorige eeuw begon men het vermoe-
den te krijgen dat lang niet elke functie met 
behulp van een 'mooie' formule te primi-
tiveren is. Net als de primitieve van l/x 
niet met machten van x te beschrijven is, 

is de primitieve van e *" niet met behulp 
van machten van x, wortels, e-machten en 
logaritmen, goniometrische functies en hun 
inversen te beschrijven. Een functie die 
wèl zo te beschrijven is noemen we ele-
mentair. De Franse wiskundige Liouville 
(1809-1882) ontdekte een stelling waarmee 
je van een heleboel functies kunt zien of 
de primitieve een elementaire functie is. 
De manier waarop je deze stelling toepast 
is vergelijkbaar met wat we hierboven ge-
daan hebben, maar zou hier veel te ver voe-
ren. Liouville toonde aan dat e^'^' geen 
elementaire primitieve heeft. Vandaar dat 
/ e"'" dx een eigen naam gekregen heeft, 
de error functie. 

Computer-algebra 
De Integrator gebruikt het programma Ma-
thematica. Dit is een voorbeeld van een 
computer-algebra programma. Er zijn 
meer van dergelijke programma's, bijvoor-
beeld Maple en Derive. Deze program-
ma's kunnen symbolisch differentiëren en 
primitiveren. Deze programma's zijn han-
dig als je een probleem hebt dat gewoon te 
veel tijd en papier zou kosten als je het met 
de hand op zou moeten lossen. De primi-
tieve van sin-''(x) kun je best met de hand 
vinden en het is een nuttige oefening dat 
te doen, maar soms is het gewoon handig 
om het door een computer te laten doen. 
De laatste decennia zijn er algoritmen be-
dacht die van de meeste bekende functies 
(en een heleboel andere) kunnen vaststel-
len of ze een elementaire primitieve heb-
ben en hoe die primitieve er dan uitziet. In 
de meeste computer-algebra programma's 
zijn dit soort algoritmen ingebouwd. .A 
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I>J N>J=B>IBG@ ƒ144,— zijn. De verlichting 
op de begane grond moet door 10 perso-
nen betaald worden, de verlichting op de 

eerste verdieping door 8 personen, etc. Ie-
mand op de eerste verdieping betaalt vol-
gens hem dus ƒ14,40. De overige bedra-
gen zijn dan ƒ32,40, ƒ56.40, ƒ92,40 en 
ƒ164,40. Welke oplossing is nu beter: deze 
of die uit Pythagoras nr. 4? 

De derde brief is van Derk Boonstra. 
Hij schreef ons naar aanleiding van 
het stukje over Derwisj getallen. Hij 
merkte op dat het al snel in te zien is dat 
(n-)-l,n-|-l,...,n-l-l) een Derwisj «-tal 
is en stelde zich daarom de vraag: "Hoe 
maak ik er een echt interessant wiskun-
dig probleem van?" Door als extra voor-
waarde op te leggen dat een Derwisj n-
tal uit verschillende getallen moet bestaan 
wordt het probleem al aardiger, maar het 
is nog steeds niet moeilijk om een oplos-
sing te vinden: immers (2,4,... ,2") is een 
Derwisj «-tal voor alle n. In zijn brief geeft 
Derk Boonstra meerdere uit verschillende 
getallen bestaande rijen waarvoor geldt dat 
de eerste n termen voor alle n een Der-
wisj «-tal vormen. Intrigerend is de rij 
(2,3.7.43,1807.3263443....) waarvoor 
geldt dat elke volgende term gelijk is aan 
het kleinst gemene veelvoud van alle vo-
rige termen plus 1. Hij vraagt zich af of 
deze rij voor alle n een Derwisj «-tal ople-
vert. Het lijkt wel zo te zijn, maar wie kan 
een bewijs geven? JÊi 

25 Brieven van lezers 
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Oplossingen p. 2 en 3 Over de medewerkers 

Een handige ruil 
De vrouw kan de betaalde f.95.— en de 
waarde van het eerste paar schoenen niet te-
gelijkertijd claimen; pas nadat zij afstand 
gedaan heeft van de schoenen heeft zij 
recht op de betaalde f.95,—. 

Het valse honderdje 
De transactie heeft de winkelier f.25.— 
plus een paar schoenen van f.55.— gekost. 
Het valse honderdje was helemaal niet van 
hem en levert geen verlies op. 

Voetbal 
Van de 306 wedstrijden eindigden 79 in een 
gelijkspel. 

Cijfers en letters 
Het kan niet omdat de linker « een 1 is, ter-
wijl de rechter « een even getal is. 

Zoekt en gij zult vinden 
Er zitten maar twee spelfouten in de zin. 

Kluiskraker 
De correcte combinatie is 1997. 

De kaasmaaltijd 
Verf de kaasblokken om en om donker en 
licht als in de figuur. De muis begint dan 
in een licht blok en eet om en om een licht 
en donker blok op. Als de muis zich een 
route door de 27 blokken zou kunnen eten, 
dan eindigt hij met een licht blok en veror-
bert dan 14 lichte en 13 donkere blokken. 
Er zijn echter 13 lichte blokken en 14 don-
kere (tel maar na). Het kan dus niet. 
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