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Kom naar de Open Dag
Wiskunde kun je doen om de schoonheid en abstractie van de wiskunde zelf. Maar ook de
praktische problemen en toepassingen vormen vaak een grote uitdaging. Een combinatie
van beide leidt vaak tot spectaculaire resultaten. Wil je meer weten over wiskunde studeren
aan de universiteit Leiden? Kom dan op vrijdag 30 november naar de Open Dag van de
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Kijk voor meer informatie op unileidenbachelors.nl/wiskunde

Bij ons leer je de wereld kennen.
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In een rechthoek is een gelijkzijdige driehoek getekend, zoals in de figuur. Als je een schuine zijde
verlengt met 1, kom je op de rand van de rechthoek, op afstand 1 van een hoekpunt. Wat is de oppervlakte van de rechthoek?
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Laat zien dat

14 < 6 5

5 een geheel getal is.

Oplossing. Door het getal bijvoorbeeld op je rekenmachine in te typen, krijg je het vermoeden dat het
getal gelijk is aan 3. Maar we willen dit natuurlijk
onomstotelijk vaststellen.
Omdat 9 > 5, is 3 > 5 , ofwel 3 – 5 > 0.
Daarom geldt:
3< 5

(3 < 5 )

2

14 < 6 5 .

Brengen we de term 5 vervolgens naar de andere
kant, dan houden we inderdaad over
3

14 < 6 5

5.

Dus het gegeven getal is geheel.
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Andrew zoekt een getal waarvoor het volgende
geldt: als je er 2012 bij optelt, dan krijg je een getal met dezelfde cijfers als het oorspronkelijke getal.
Kan Andrew een dergelijk getal vinden?
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Een apparaatje plakt stickers op doosjes, maar
functioneert niet helemaal correct. Per vier doosjes
worden stickers geplakt. Op het eerste doosje plakt
het apparaat keurig netjes een sticker. Het tweede
doosje krijgt een sticker met kans 12 . Voor het derde en het vierde doosje is deze kans respectievelijk
1
en 14 . De al dan niet beplakte doosjes komen te3
recht in een grote container.
Als je uit deze container willekeurig één doosje
pakt, wat is dan de kans dat dit doosje is beplakt
met een sticker?
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Je begint met een wit vel papier. Daarop plak je een
blauwe driehoek; de vorm van die driehoek mag
je zelf kiezen. Vervolgens plak je een witte driehoek naar keuze op het geheel en ten slotte plak je
er weer een blauwe driehoek naar keuze bovenop.
Het blauwe gebied dat dan nog zichtbaar is, bestaat
uit één of meer veelhoeken. In de getekende situatie
bestaat het blauwe gebied uit een achttienhoek. Laat
zien dat door op een slimme manier de driehoeken
te kiezen en te plaatsen, een blauwe twintighoek te
verkrijgen is.

Oplossing.

Gegeven is een vierhoek ABCD. De punten M en
N zijn de middens van respectievelijk AB en CD.
Toon aan: als MN door het snijpunt van AC en BD
gaat, dan zijn AB en CD evenwijdig, en omgekeerd:
als AB // CD, dan gaat MN door het snijpunt van
AC en BD. (Zie illustratie op pagina 32.)
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Gegeven is een positief geheel getal n. Bewijs dat
het aantal gehele oplossingen (x, y) van de vergelijking x2 + xy + y2 = n eindig is en een veelvoud
van 6.

32

Oplossing. We tonen eerst aan dat het aantal oplossingen eindig is. Gegeven een geheel getal x, kunnen we ons afvragen of er een geheel getal y is zodanig dat het paar (x, y) een oplossing is. In dat geval
is y een oplossing voor de tweedegraadsvergelijking
y2 + xy + x2 – n = 0. De discriminant hiervan is
x2 – 4(x2 – n) = 4n – 3x2 en we zien dat als x te
groot of te klein is, de discriminant negatief is en er
dus geen oplossingen bestaan. Verder zijn er voor
elke waarde van x maximaal twee oplossingen voor
y. Hieruit volgt dat het totaal aantal oplossingen
(x, y) inderdaad eindig is.
Stel nu dat (x, y) een oplossing is. Dan is (x + y, –x)
óók een oplossing, want (x + y) 2 – x(x + y) + (–x)2
= x2 + y2 + xy = n. We kunnen nu oplossingen gaan
groeperen door ze als equivalent te zien als ze uit elkaar te verkrijgen zijn door één of meer keer bovenstaande transformatie uit te voeren. Bij de oplossing
(x, y) horen dan ook nog de vijf oplossingen
(x + y, –x), (y, –x – y), (–x, –y), (–x – y, x) en
(–y, x + y) (hierna krijgen we weer (x, y) terug).
Het is bovendien gemakkelijk aan te tonen dat deze
zes oplossingen allemaal verschillend zijn. Omdat
we de oplossingen kunnen verdelen in afzonderlijke groepjes van zes en het totaal aantal oplossingen bovendien eindig is, moet dit aantal deelbaar
zijn door 6.

Illustratie bij opgave 249 (pagina 31):
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Vierhoek ABCD is een koordenvierhoek (een vierhoek waarvan de vier hoekpunten op een cirkel
liggen) zodanig dat BD een middellijn van de omgeschreven cirkel is. Punt P is een punt op het verlengde van BC (aan de kant van C) en R een punt
op het inwendige van AB. Verder is Q het snijpunt
van PR en CA. Als ∠CQP + ∠BAC = ∠ADQ, bewijs dan dat RBPD opnieuw een koordenvierhoek
is.
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Oplossing. We bewijzen eerst dat vierhoek ARQD
een koordenvierhoek is; hiervoor moeten we aantonen dat ∠ADQ + ∠ARQ = 180°. Ten eerste geldt
∠AQR = ∠CQP, vanwege gelijke overstaande hoeken. Omdat verder gegeven is dat ∠CQP + ∠BAC
= ∠ADQ, geldt ∠ADQ + ∠ARQ = ∠CQP + ∠BAC
+ ∠ARQ = ∠AQR + ∠BAC + ∠ARQ = 180°, aangezien dit de hoeken in driehoek AQR zijn.
Als we nu kunnen aantonen dat ∠DRP = ∠DBP
en dus dat R en B op dezelfde boog DP liggen, dan
volgt dat ook RBPD een koordenvierhoek is. Omdat ARQD een koordenvierhoek is, geldt vanwege
gelijke omtrekshoeken dat ∠DRQ = ∠DAQ. Omdat ABCD een koordenvierhoek is, geldt ∠CBD
= ∠CAD. Verder hebben we natuurlijk ∠DRP =
∠DRQ, ∠DBP = ∠CBD en ∠CAD = ∠DAQ. Dus
inderdaad is ∠DRP = ∠DBP, ofwel: RBPD is een
koordenvierhoek.
P YTHAGORAS NOVEMBER 2012

Oplossingen Factorisatiepuzzels
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In het vorige nummer stonden twee factorisatiepuzzels. Hier zie je de oplossingen.
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transsexueel
Toen ik in moeders armen lag
– ze voelde zich bijzonder rijk –
riep zij vol trots naar wie mij zag:
‘Het is een echte kubus, kijk!’
Ik was een kubus, naar men zei,
met zijden, hoeken, waterpas,
maar ach, mijn ziel vertelde mij,
dat ik een piramide was.
Ik trok vanuit een diepe drang
steeds piramidekleren aan.
Ik vocht ertegen, jarenlang,
maar ging steeds piramider staan.
Mijn psychiater gaf het op.
Geen praatgroep wist een therapie.
Ik vond na jarenlang getob
mijn redding in de chirurgie.
In een luguber soort kliniek,
waar men van hoge prijzen houdt,
werd ik – de ingreep was uniek –
tot piramide omgebouwd.
Nu zit ik lekker in mijn vel
en mijn probleem is opgelost,
al heeft die hele grap me wel
vier ribben uit mijn lijf gekost.
Marjolein Kool
Uit: Drs. P & Marjolein Kool, Wis- en natuurlyriek, p. 28
(Nijgh & Van Ditmar, 2000)

