
C van Cardano tot Gauss GvdW maart 2019

1. Cardano (in Ars Magna, 1545) geeft onder andere een recept voor het oplos-
sen van kubische vergelijkingen van type

x3 + px = q.

Hij geeft er ook een (meetkundig) bewijs bij, waarvan de algebräısche versie
ongeveer als volgt gaat.

Laat de grote kubus zijde u hebben, en het kleintje in de hoek zijde v. Stel
u en v zijn zo gekozen dat

u3 − v3 = q, (1)

3uv = p. (2)

(a) Ga na dat x = u− v voldoet aan de op te lossen kubische vergelijking.

(b) Vermenigvuldig (1) met u3 en los op voor u.

(c) Laat nu zien dat
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Bij Cardano zijnde coëfficiënten p, q altijd positief en dus moet hij voor elk
type vergelijking zoals x3 = px + q, x3 + q = px etc. steeds opnieuw een
oplossing vinden. Wij kunnen ook p, q ≤ 0 toelaten; in alle voorkomende
gevallen kunnen we vervolgens dezelfde formule (3) gebruiken.

(d) Controleer (3) in het geval x3 +6x = 20. Hint: kijk ook naar (1+
√

3)3.

(e) In de figuur hieronder staat in het kadertje Cardano’s eigen oplossing
bij deze vergelijking. Probeer zijn notatie te ontcijferen.



2. Bij sommige vergelijkingen lijkt de Cardanoformule onzinnige antwoorden te
geven.

(a) Los op x3 = 15x+ 4. Wat gebeurt er voor vreemds?

Cardano’s tijdgenoot Tartaglia gebruikte voor zulke gevallen de uitdrukking
casus irreducibilis, om aan te geven dat de oplossingsmethode niet werkt.
Maar niet veel later beweerde Bombelli (l’Algebra, 1579) dat je “gewoon”
door kon rekenen alsof er niets aan de hand was.

(b) Vereenvoudig je antwoord van de vorige opgave. Hint: werk (2+
√
−1)3

uit.

3. Bewering: de casus irreducibilis treedt precies dan op als het polynoom
x3 + px − q drie reële nulpunten heeft. Deze bewering heeft een nogal per-
verse consequentie: juist als alle wortels van de veelterm reëel zijn, geeft de
Cardanoformule een ogenschijnlijk complex antwoord! Ga het volgende rijtje
na om deze bewering te staven:

• de (reële) kromme y = x3+px−q heeft lokale extrema bij x = ±
√
−p/3

indien p < 0;

• het maximum is M = 2(−p
3
)3/2 − q;

• M > 0 precies als
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;

• na een beschouwing van het minimum volgt de bewering.

4. Viète (ca. 1593) had een algemene reductieformule gevonden om cosnθ en
sinnθ uit te drukken in cos θ en sin θ, bijvoorbeeld

cos 3θ = cos3 θ − 3 sin2 θ cos θ.

(a) Substitueer hierin cos θ = x, cos 3θ = y en zoek uitdrukkingen voor p,
q in termen van x, y, zodanig dat x3 + px = q.

(b) Los de vergelijking op met (3). Vereenvoudig zo ver mogelijk.



(c) Substitueer cos θ en cos 3θ terug. Je ziet nu als het goed is een “onmo-
gelijk” resultaat. Welk?

Op deze en vergelijkbare manieren zagen wiskundigen aan het begin van de
18e eeuw een (vaag) verband opduiken tussen complexe getallen en gonio-
metrie. Bijvoorbeeld: Cotes had

ix = log(cos x+ i sinx),

maar hij beschikte nog niet over de e-macht. Euler wel: hij kende de expo-
nentiële functie als (modern gezegd) de limiet

ez = lim
n→∞

(1 + z
n
)n.

5. Euler (Introductio in analysin infinitorum 1748) laat zich inspireren door

cos2 x+ sin2 x = 1;

het linkerlid hierin factoriseert hij als (cosx + i sinx)(cosx − i sinx). Ver-
volgens gaat hij “vrij spelen” met de factoren. Om te beginnen laat hij zien
dat

(cosx+ i sinx)n = cosnx+ i sinnx.

(a) Controleer dit algebräısch voor n = 2 en n = 3.

(b) Laat zien dat dan ook geldt:

cosnx = 1
2

((cosx+ i sinx)n + (cosx− i sinx)n) ,

sinnx = 1
2i

((cosx+ i sinx)n − (cosx− i sinx)n) .

(c) Het volgende is typisch Euleriaans: hij substitueert z = nx, en bij vaste
positieve z laat hij x→ 0, n→∞ gaan. Ga na dat hij dan krijgt:
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)
,

sin z = 1
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(
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)
.

Hint: Taylor, en ez hierboven.

Dit is niet alleen Euleriaans, maar ook een mooi voorbeeld van hoe men in
de 18e eeuw vertrouwen had gekregen in het manipuleren van symbolen en
formules, los van een meetkundige betekenis ervan (zoals die bij o.a. Viète
nog sterk voelbaar was). Maar een heldere definitie van complexe getallen,
of zelfs ook maar van getallen in het algemeen, ontbrak, getuige dit citaat:

Hoewel de complexe getallen met name in Eulers handen een
machtig analytisch werktuig waren geworden dat in de algebra ab-
soluut noodzakelijk was, en hoewel Cauchy al een veelomvattende
theorie van [complexe] functies had opgezet, toch bleven ze “nog
steeds niet zozeer ingeburgerd alswel gedoogd, en ze leken meer
op een inhoudsloos tekenspel waaraan men een voorstelbare basis
ten stelligste onthoudt, zonder evenwel de rijke opbrengst welke
dit tekenspel uiteindelijk in de schatkist van de betrekkingen der
reële grootheden stort, te willen versmaden.”



Het citaat is van Hermann Hankel, Theorie der complexen Zahlensysteme,
Leipzig 1867, p. 71, en het citaat in het citaat is van Carl Friedrich Gauss,
Göttingische gelehrte Anzeigen 23 april 1831, zie Gauss Werke, band 2,
p. 175.

6. Gauss kijkt naar de complexe gehele getallen a+ bi met a en b geheel. Deze
getallen noemen we tegenwoordig “Gaussische gehelen”. Net als bij de gehele
getallen onderscheidt hij complexe gehele getallen die “samengesteld” zijn,
d.w.z. die een factorisatie hebben, en “priem” zonder factorisatie. Zo zijn
2 = (1 + i)(1 − i) en 5 = (1 + 2i)(1 − 2i) samengesteld, net als elk ander
priemgetal van de vorm 4n+ 1.

(a) Laat zien dat 13 en 17 samengesteld zijn. Hint: factoriseer a2 + b2.

(b) Daarentegen zijn 3, 7 en 19 ook in de complexe wereld priem, net als elk
ander priemgetal van de vorm 4n+ 3. Kijk of je Gauss’ eigen argument
daarvoor kunt volgen:

Vertaling: Daarentegen zijn reële positieve priemgetallen van de vorm
4n + 3 altijd complexe priemgetallen. Want als zo’n getal q zou zijn
= (a + bi)(α + βi), dan zou ook q = (a − bi)(α − βi), en evenzo
qq = (aa+ bb)(αα+ ββ): maar qq kan slechts op precies één manier in
positieve factoren groter dan de eenheid ontbonden worden, te weten
als q × q, waardoor het wel moet zijn dat q = aa + bb = αα + ββ,
tegenspraak (Q.E.A.=quod erat absurdum), omdat de som van twee
kwadraten niet van de vorm 4n+ 3 kan zijn.
(uit: Theoria residuorum biquadraticorum commentatio secunda, §33,
Gauss Werke Band 2 p. 104.)


