
Marsopgave 4

Inleiding: Oude wiskundigen (zoals al-Khwārizmı̄) losten de kwadratische
vergelijking x

2 +px = q voor bekende p > 0 en q > 0 als volgt op met behulp
van een meetkundige figuur:
Als we x voorstellen als een (onbekend) lijnstuk, is x

2 het vierkant op dat
lijnstuk. Nu kunnen we px verdelen in twee gelijke rechthoekjes
1

2
px en 1

2
px en deze aan dat vierkant plakken.

Het resultaat hiervan, x
2 + px, heeft een bekende oppervlakte q.

Als we nog het (bekende) vierkantje 1

4
p

2 toevoegen, krijgen we een groter
vierkant, dat ook bekend is (het is som van twee bekende oppervlakten). Dit
grotere vierkant is echter ook (x + 1

2
p)2. Nu kunnen we x afleiden.
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Marsopgave: 1. Probeer zoiets ook voor x
3 + px = q met p > 0 en q > 0.

De situatie is nu veel moeilijker, maar er is (met een dosis slimheid) wel uit
te komen. Hint: je wil aan een kubus blokken toevoegen, maar het is niet
meteen duidelijk wat de zijde van die blokken moeten zijn. Die kun je als
extra onbekende nemen.
Vermoedelijk heeft de Italiaanse wiskundige Scipione del Ferro, omstreeks
1530, zo als eerste de algemene derdegraadsvergelijking x

3 +px = q opgelost.
2. Los nu op deze manier op: x

3 + 3x = 4. Krijg je zo de wortel x = 1?
3. Los nu op x

3 = 15x + 4.

NB De vraag werd gesteld, wat de zin is van zo’n opgave. Deze opgave
verschaft inzicht in de manier, waarop de derdegraadsvergelijking opgelost
is (c.q. zou kunnen zijn), dus inzicht in het oplossen van een probleem.
Wanneer de oplossing uit een boekje of het internet wordt gehaald, dan komt
deze vaak ’uit de lucht vallen’.


