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Een pagina omslaan.... 
P Drijvers 

Inleiding 

Zoals u wellicht weet, kan een leerling uit de boven-
bouw van havo of vwo bij het maken van wiskunde-
opgaven veel profijt hebben van de technologische 
hulpmiddelen die tegenwoordig beschikbaar zijn, 
zoals grafische rekenmachines en computer-
algebrapakketten. Dat ik deze twee in één adem 
noem, wil niet zeggen dat het vergelijkbare instru-
menten zijn. De mogelijkheden van een grafische 
rekenmachine zijn beperkt tot het tekenen van gra-
fieken en het uitvoeren van numerieke berekenin-
gen. Een computeralgebrapakket kan ook tekenen 
en numeriek rekenen, maar essentieel is het vermo-
gen om symbolisch te rekenen en met formules te 
manipuleren. In dit artikel plaats ik de grafische 
rekenmachine en computeralgebra ondanks dit ver-
schil op één lijn vanwege de overeenkomsten: beide 
zijn belangrijke wiskundige hulpmiddelen, waaraan 
met name bij analyse veel handwerk kan worden 
uitbesteed. Beide stellen bovendien de inhoud van 
het curriculum en de didactiek ter discussie. En ten-
slotte zullen de grenzen tussen grafische rekenma-
chine en computeralgebra vervagen door de minia-
turisering van de laatste. 

Optimisten stellen dat we een historische episode 
meemaken. Immers, eindelijk zal de technologie ons 
in de wiskundeles bevrijden van het banale reken- 

werk met de bijbehorende fouten, en kunnen we 
onze aandacht besteden aan de essentie van de wis-
kunde, namelijk aan het aanleren van concepten, aan 
redeneren, aan abstraheren. Ten tweede komt er 
ruimte vrij voor probleemoplossen, voor echte 
realistische wiskunde en voor empirisch onderzoek 
waarin de leerling zijn/haar eigen wiskunde ontwik-
kelt. Kortom, het is tijd voor een omwenteling, een 
revolutie, en in het Grote Boek van het Wiskunde-
onderwijs kan een nieuwe pagina opgeslagen wor-
den. 

Sceptici daarentegen stellen zich voorzichtiger op. 
Onder het motto 'eerst zien en dan geloven' wordt 
verwezen naar de 'gewone' rekenmachine, die toch 
evenmin een revolutie teweeg heeft gebracht. (Of 
we daarmee gelukkig moeten zijn is een andere 
kwestie..... ) In elk geval weigeren ze de revolutie: 
beter geen oude schoenen weggooien zolang de 
nieuwe nog niet ingelopen zijn. En dat is natuurlijk 
heel verstandig. 

Het beeld van de revolutie van de nieuwe pagina en 
de voorzichtigheid van de sceptici deed mij denken 
aan een opgave die ik enige tijd geleden in De 
Nieuwe Wiskrant zag staan (zie [11). Ik gebruik 
deze opgave ten eerste om een grafische rekenma-
chine en een computeralgebrapakket naast elkaar te 
zetten. Ten tweede wil ik illustreren hoe naar mijn 
smaak het gebruik van dergelijke hulpmiddelen het 
experimenteren, en het onderzoeken van een pro-
bleemsituatie wel degelijk kan stimuleren. 
Overigens is deze opgave in deze vorm niet met 
leerlingen uitgeprobeerd. Een korte versie staat in 
[2], maar de bedoeling van dit artikel is slechts om 
een boeiend voorbeeld te geven van het gebruik van 
technologie. 

Een gedeeltelijke omwenteling 

Als compromis tussen de optimisten en de sceptici 
stel ik een gedeeltelijke omwenteling voor. 
Eenvoudiger gezegd: een vouw. Men neme een vel 
papier van A4-formaat. Op het pak waar het vel uit-
komt, staat dat de afmetingen daarvan 21.0 bij 29.7 
cm zijn. Vouw het vel om zoals hierna is aangege-
ven. De vraag is nu: hoe groot is de oppervlakte van 
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29.7 
cm 

21.0 cm 

de gearceerde driehoek maximaal? 
Als oriëntatie kunt u zelf met behulp van ruitjespa-
pier een schatting maken. In een klassesituatie is het 
denkbaar dat de schattingen van leerlingen verza-
meld worden. Als u de maximale oppervlakte al 
weet, kunt u meteen nagaan hoeveel leerlingen ver-
geten zijn om door 2 te delen. 

Laten we het onderzoek naar de maximale opper-
vlakte maar beginnen met een grafiekje, nu we een 
grafische rekenmachine bij de hand hebben. 
Daarvoor moet wel wat gerekend worden: 
Pythagoras in de driehoek, en dan het gegeven dat 
de schuine zijde gelijk is aan 21 - y, dat geeft: 

- 21 2 -x2  
2*21 

Dit is als Yl ingevoerd in de grafische rekenmachi-
ne, in dit geval de TI-81 van Texas Instruments. Y2 
is dan de oppervlaktefunctie. Het functiebestand en 
de grafieken ziet u hiernaast. 

De grafiek van Y2 suggereert duidelijk een maxima-
le oppervlakte. Door de grafiek met TRACE te vol-
gen blijkt die oppervlakte ruim 42 te zijn voor een 
x-waarde in de buurt van 12. De waarde van y blijkt 
dan ongeveer 7 te zijn. Natuurlijk kan met ZOOM 
een nauwkeuriger schatting gemaakt worden. 

Deze opgave is bekend en staat in veel boeken. 
Tijdens de conferentie 'Technology in Mathematics 
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Teaching' in Birmingham in september j.l. werd dit 
voorbeeld ook gebruikt. De spreker vond dat het op 
bovenstaande wijze bevredigend afgerond was. Dat 
ik die mening met deel, blijkt uit het vervolg. 

Nu wat precieser 

De optimale y-waarde van ongeveer 7 doet een 
lichtje branden. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar 
die 7 verhoudt zich mooi tot 21, de lengte van de 
zijde die omgevouwen wordt. Zou dat exact klop-
pen? 

Ik ga de analytische methode toepassen, en gebruik 
daarvoor DERIVE (Soft Warehouse) als computer-
algebra pakket. Dit is een voor de hand liggende 
keuze, omdat DERIVE menugestuurd is en in verge-
lijking met grote broers als Maple en Mathematica 
weinig eisen stelt aan de hardware. Lesmateriaal 
waarin DERIVE een rol speelt vindt u in [3]. 

Net als met de grafische rekenmachine kan ik met 
DERIVE ook grafieken tekenen, volgen en uitver-
groten, maar dat is al gebeurd met de TI-8 1 en blijft 
nu buiten beschouwing. 
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1. 	x 	= (2) - 
	

1: 	32LO14_ OPFEHULAKTE(o) 	• 
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Hieronder staat de optimale driehoek afgebeeld. 
Analytisch is nu bewezen dat het de helft van een 
gelijkzijdige driehoek is. In eerste instantie verbaast 
me dat: waarom kom je in een situatie als deze zo'n 
mooie verhouding tegen? Kennelijk is de optimale 
rechthoekige driehoek waarvan schuine zijde en 
rechte zijde samen 21 zijn, een 30160190-driehoek! 

De verklaring hiervoor blijkt na spiegeling van de 
driehoek. Dan ontstaat namelijk een driehoek met 
een vaste omtrek van 42 cm. En van dergelijke drie-
hoeken heeft juist de gelijkzijdige driehoek de maxi-
male oppervlakte. Voor een bewijs hiervan verwijs 
ik naar [4]. 

7 	 14 

In regel 1 en 2 zijn de twee verbanden ingevoerd. 
Hieruit hoef ik niet zelf y op te lossen: dat gebeurt in 
regel 4. In regel 6 ontstaat door substitutie de opper-
vlakte als functie van x. Regel 9 geeft de exacte nul-
punten van de afgeleide van de oppervlaktefunctie. 
Natuurlijk is alleen de positieve oplossing relevant. 
Regel 10 geeft de decunale benadering daarvan, die 
inderdaad in de buurt van 12 ligt. De optimale 
oppervlakte is iets meer dan 42, en de bijbehorende 
y-waarde is exact gelijk aan het derde deel van de 
breedte, te weten 7. (Overigens beschouwt DERIVE 
de breedte van 21 cm als een exacte waarde en niet 
als de afronding die het in werkelijkheid is.) 

Het vermoeden klopt dus! Merk op dat het werk 
voor de gebruiker bestaat uit het bedenken van een 
strategie, het ontwerpen van een plan. De uitvoering 
ervan is niet moeilijk meer. 

Meetkundig standpunt 

De numerieke uitvoer van de TI-8 1 gaf een idee van 
de exacte waarde van de optimale y. Dit idee is door 
het algebraïsch rekenwerk van DERIVE bevestigd. 
Deze uitkomst geeft op zijn beurt aanleiding tot een 
meetkundige kijk op het probleem. Overigens wordt 
deze lijn (grafisch/numeriek - exact - meetkun-
dig) vrij consequent gevolgd in het pakket 
Optimaliseren (zie [2]). 

7v'3 

Verder vouwen 

De eerste ervaringen inspireren tot uitbreiding van 
de omwenteling. Daarom vouw ik de pagina nu 
zoals hiernaast is aangegeven. Hoe groot zou dan de 
maximale oppervlakte van de gearceerde driehoek 
zijn? Ik vraag mij af of de optimale oppervlakte 
gelijk zal zijn aan die bij de eerste manier van vou-
wen gevonden is. En zou er weer zo'n mooie ver-
houding tussen de zijden van de optimale driehoek 
bestaan? 

De werkwijze van het eerste probleem wordt dus 
herhaald. Een aardig punt hier is het feit dat ik 
slechts overal de getallen 21 in 29.7 hoef te verande-
ren. Het doorrekenen van deze variant kost dus wei-
nig moeite. Dit is een algemeen aspect aan het 
gebruik van technologie: het variëren van een pro-
bleemsituatie is erg eenvoudig, hetgeen wegen 
opent naar exploratie. 

14 
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Inderdaad blijkt dat er weer gevouwen moet worden 
op 213 van de zijde en dat dan de helft van een 
gelijkzijdige driehoek met omtrek 2 * 29.7 tevoor-
schijn komt. Hieronder staan de twee optimale drie-
hoeken in één figuur. 

y 

713 

x 	 9.913 

De oppervlakte van de onderste is echter duidelijk 
groter dan die van de bovenste: afgerond 84.879 
versus 42.435. Dat is vrijwel het dubbele, maar niet 
precies. Waarom niet? En vooral: waarom wel 
bijna? Het antwoord ligt in het feit dat de verhou-
ding tussen hoogte en breedte van een vel A4-papier 
in principe gelijk aan f2 is. De afmetingen die de 
fabrikant opgeeft, zijn slechts een benadering daar-
van. Deelt u 29.7 maar eens door 21: de eerste vier 
decimalen zijn goed. Bij een fictief vel papier dat 
het exacte A4-formaat heeft, zou de verhouding van 
de oppervlakten dus exact gelijk aan 2 zijn. 

Vouwen in het algemeen 

Hoe zit het nu bij een vel papier van andere afmetin-
gen? Natuurlijk vervalt de factor (bijna) 2, omdat 
die voortkwam uit de specifieke verhouding tussen 
de zijden bij de afmetingen van A4-papier. Die ver-
houding geldt ook bij de andere A-formaten, maar 
natuurlijk niet bij een willekeurig rechthoekig stuk 
papier. Blijft de rest van het verhaal wel staan? 

Stel dat ik een vel papier van a bij b cm heb. Ik 
vouw de zijde van lengte a om, en bereken met 
DERIVE de maximale oppervlakte van de driehoek. 
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SOLijE— OPP(x) = Ii. 	 11 	= 

En jawel: de zijde moet op lengte a13 omgevouwen 
worden. De driehoek die ontstaat is weer de beken- 
de 30160190 driehoek, zoals hieronder is afgebeeld. 

a/3 

aW3 

Aan de formule van de optimale oppervlakte is te 
zien, dat je het beste de langste zijde kunt omvou-
wen. Maar: de basis van de driehoek is gelijk aan 
a/V. Dit moet natuurlijk wel kleiner dan b zijn, 
anders ontstaat er ,geen driehoek. Bij A4-formaat 
geldt dat b = a/'V12. Omdat \/ < V is aan de 
voorwaarde voldaan. De bevindingen blijken afge-
zien van deze randvoorwaarde ook algemeen geldig 
te zijn. 
Een aardige conclusie! 

Een bundel grafieken 

Als besluit van de exploratie van deze situatie wil ik 
nog enkele grafieken tekenen van de opper-
vlaktefunctie voor diverse waarden van a. Net  
als in het vwo B-examen (1993-1) kan men 
zich afvragen: op welke kromme liggen de 
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toppen van deze grafieken? Uit de bovenstaande 
DERIVE-uitvoer blijkt dat zo'n top coördinaten 

a a2V' 
18 	

heeft. Hieruit valt de vergelijking van 

de kromme door de toppen af te leiden: y = 

Met DERIVE is het volgende plaatje gemaakt, al 
zijn de eenheden op de assen er achteraf bij gezet. 
(Overigens had ik hiervoor evengoed de TI-8 1 kun-
nen gebruiken.) De waarde van a loopt van 5 tot 35 
met stapjes van 5. 

40 

20 

Slotopmerking 

Tot zover het voorbeeld. De sceptici zullen nu wel-
licht opmerken: Mooi, maar alles wat we nu gezien 
hebben kan ook met de hand! En natuurlijk is dat 
zo, maar het is wel een open deur: alles wat een 
rekenmachine of een computer kan, kan ook met de 
hand, want die machines zijn niet slimmer dan wij. 
Het nadeel van het handwerk is alleen dat het lang-
zamer gaat en dat er meer rekenfouten insluipen. 
Gevolg daarvan is dat sommige leerzame activitei-
ten met de hand vaak achterwege blijven: denk aan 
het snel doorrekenen van verschillende gevallen, 
aan het vlug tekenen van een grafiek (of meteen 
maar een heleboel), aan het zoeken van verschillen-
de oplossingen voor hetzelfde probleem, of aan het 

verifiëren van generalisaties. Het gebruik van de 
technologie vergroot de dynamiek en de mogelijk-
heden tot visualisatie, en dat kan een impuls zijn 
voor allerhande wiskundige activiteiten. Daarnaast 
kan het gebruik van de hulpmiddelen de fantasie 
prikkelen en uitdagend zijn, al zal niet iedereen daar 
even gevoelig voor zijn. Dat neemt niet weg dat 
naar mijn mening een zorgvuldige inpassing van 
technologie de wiskundeles interessanter, uitdagen-
der en levendiger kan maken. En in die zin hoor ik 
dus zeker tot de optimisten. 

Noten 
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»> Mededeling 

Studiedag Oude Wiskunde in modern 
onderwijs 

Op zaterdag 4 juni 1994 vindt de Studiedag Oude Wiskunde in 
modern onderwijs plaats, en wel van 10.00 uur tot 15.00 uur in 
Transitorimn 1 van de Rijks Universiteit Utrecht (Leuvenlaan 1, 
Uithof, Utrecht). 
Op het programma staan, na de opening door Jan van Maanen, 
lezingen van John Fauvel (UK), over de waarde en het gebruik 
van geschiedenis in het wiskunde-onderwijs, en van V.Frederick 
Rickey (USA), over geschiedenis als hulpmiddel bij de behande-
ling van de analyse. Verder worden enkele workshops gehouden. 
Opgave vooraf is noodzakelijk. Dit kan, schriftelijk of telefo-
nisch, gebeuren bij Dr.J.P.Hogendijk, Rijks Universiteit Utrecht, 
Vakgroep Wiskunde, Postbus 80010, 3508 TA Utrecht, telefoon 
030-533697. 
Deelname kost f 30,- (voor studenten f 15,-). Dit bedrag dient 
overgemaakt te worden op postgiro 759167 t.n.v. het Landelijk 
Werkverband Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de 
Wiskunde, te Den Dolder. 
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