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OVER HET ONTSTAAN 

VAN OPPERVLAKKEN VAN "DEN VIERDEN GRAAD 

MET DUBBELRECHTE DOOR MIDDEL 

VAN PROJECTIEVE BUNDELS VAN KWADRATISCHE OPPERVLAKKEN 

DOOR 

J. CARDIN AAL, 

Leeraqr aal~ de H. B. S. te Tilburg. 

1. In een voorgaande verhandeling) werd een constructie en 
indeeling van oppervlakken van den vierden graad met dubbel 
kegelsnede medegedeeld, waarbij als grondslag diende het construee
ren van het oppervlak als doorsnede van de homologe elementen 
van twee bundels kwadratische oppervlakken. Elk der basiskrom
men van de beide bundels bestond uit twee kegelsneden, terwijl een 
kegelsnede van de eene basiskromme samenviel met een kegelsnede 
van de tweede. 

Op denzelfden gronuslag kan men ook de oppervlakken van den 
vierden graad met dubbelrechte construeeren en in groepen verdee
len. In Salmon-Fiedler (Geometrie des Raumes 11 § 335 vgg.) 
vindt men eenige eigenschappen dezer oppervlakken aangegeven; 
zij bepalen zich evenwel tot de aanduiding der aanwezigheid van 
zestien rechten op het oppervlak, tot de opsomming van eenige bij
zondere gevallen, waarin de dubbelrechte kan verkeeren en tot een 
paar opmerkingen omtrent het oppervlak met acht kegelpunten. 

Aan het slot dezer verhandeling zal in het kort worden aange-

1) TTer8lagell en MededeelillfJen der K01tinklijke Akademie "an IYeten8clJappe". Afdee
ling Natuurkunde, 3e Reeks, Deel VII/. 

F 1 
Verband. Kon. Akad. v. Wetenscb. (le Secf~\ T>I. 1. 
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wezen, welk verband er tusschen de hier verkregen resultaten en 
de vormen van Salmon bestaat. 

Het doel nu van de meetkundige behandeling is, even als bij de 
vroeger gegeven beschouwingen, tweeledig, t. w. het vaststellen van 
de algemeene constructie en het opsporen ,-Ier bijzondere punten. 

Op grond van het voorgaande laat zich vermoeden, dat een zeer 
groot aantal bijzondere gevallen zal ontstaan; daarom zal zich deze 
verhandeling slechts met een deel der mogelijke vormen bezig hou
den. Bij de bespreking der indeeling zal dan blijken, welke vormen 
in aanmerking komen en welke voorloopig nog buiten bespreking 
blijven. 

1. ALGEMEENE CONSTRUCTIE VAN HET OPPERVLAK. 

2. Men denke zich gegeven vier kwadratische oppervlakken A , 
B'J., fY, F2, die met elkander de rechte d gemeen hebben. 

De oppervlakkenbundels A2 JJ2 en C2 p'2, in projectief verband ge
bracht, doen door de doorsnijding hunner homologe oppervlakken 
het oppervlak ()4 ontstaan, waarop d als dubbelrechte gelegen is. 

3. Evenals Yroeger zal bij de verdere ontwikkeling gebruik ge
maakt worden van de verwantschap, aangegeven door TH. REYE, 
(Geometl·ie der Lage 11, Vortrag 28.) Bij de aangehaalde verhan
deling over de oppervlakken met dubbelkegelsnede is, behalve van 
de algemeene beginselen, voornamelijk gebruik gemaakt van het 
b!jzondere geval van deze verwantschap (REYE, G d. L. bI. 285 
N0. 101-121). 

Bij het opstellen van de hier volgende verhandeling nu deed de 
noodzakelijkheid zich gevoelen een geheel nieuwe ontleding dier 
verwantschap te ontwerpen voor het geval, dat de vier bepalende 
oppervlakken van het stelsel kwadratische oppervlakken een rechte 
lijn met elkander gemeen hebben. De uitgebreidheid van dit onder
werp heeft het noodig gemaakt deze ontleding tot onderwerp eener 
afzonderlijke verhandeling te kiezen, waarop later zal worden terug
gekomen. 

'fot recht begrip van het hier volgende zal het voldoende zijn, 
een schematisch overzicht te geven van de in dit geschrift verkregen 
uitkomsten; voor de bewijzen en afleidingen verwijs ik naar de 
verhandeling zelve. 

4. Zij de ruimte, waarin (/ gelegen is, R; de daarmede in pro
jectief verband gebrachte ruimte Rl, dan gelden de volgende be
trekkingen. 
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a. Met een punt MI in RI ,komen vier gekoppelde punten M, 
M' Mil M"" R , , III overeen. 

b. De hoofdstralen van het stelsel verbinden gekoppelde punten 
of snijden d. 

c. Het kernoppervlak K4 van het stelsel is een regelvlak van den 
vierden gr'aad, dat d tot drievoudige rechte heeft. De beschrijvende 
rechten zijn de snijlijnen van alle vlakkenparen van het stels~l. 

d. Het oppervlak van de vierde klasse, welks raakvlakken over
eenkomen met de kegelvlakken van het stelsel, is een dubbel tL~ 
tellen oppervlak van den tweeden graad K12, welks raakvlakken 
met de eigentlijke kegelvlakken overeenkomen, omhuld door een ont
wikkelbaar oppervlak van den zesden graad en de vierde klasse K16, 

dat gevormd wordt door de vlakken, die KI2 raken in de punten 
eener rationale ruimtekromme van den vierden graad C14• Met de 
raakvlakken aan dit laatste oppervlak komen de vlakkenparen van 
het stelsel overeen. 

e. Met een rechte II komt een kubische ruimtekromme ZS over
een, diE! d tot koorde heeft; is l1 een raaklijn aan K16, dan gaat ZS 
over in een rechte lijn l, die d snijdt, in verbinding met een kegel
snede l2; is II een dubbelraaklijn aan K16, dan gaat lIs over in 
een hoofdstraal d', die d kruist en twee transversalen l en l' van 
d en d'. Wordt tI een beschrijvende rechte van K 16, dan vallen 
de beide rechten l en l' te zamen in een beschrijvende rechte 
van K4. 

f. Met de punten van d komen die beschrijvende rechten van 
K I 2 overeen, die CI 4 in drie punten snijden (het stelsel PI) Met 
een rechte van het stelsel PI komen omgekeerd drie stralen uit één 
punt van d overeen. Het andere stelsel beschrijvende rechten van 
K12, welke dus Cl4 slechts in een punt snijden, is het stelsel' ql' 

g. Met een vlak (p in R komt in RJ een kubisch regel vlak FIS 

overeen, dat een rechte van het stelsel PI tot enkelvoudige richtlijn 
heeft en een dubbelraaklijn van K J6 tot dubbelrechte en dat K l 6 

volgens een ruimtekromme van den vijfden graad raakt. 
5. Voor het ontstaan van het oppervlak 0'1, denkt men zich 

weder een beeldoppervlak 0 1
2 in RI, ontstaan door twee projectieve 

vlakkenbundels, het overeenkomstige oppervlak 01- is dan het opper· 
vlak met duhbelrechte d. 0 1

2 kan, zoowel ten opzichte van K12 

als van K 16, bijzondere standen innemen; ook kan het stelsel 
oppervlakken, behalve d, nog een twee of drie punten bezitten, 
die aan alle oppervlakken gemeen zijn. Nog kan Ols zoowel een 
algemeen kwadratisch oppervlak als een kegeloppervlak zijn. Hier 
uit vloeien een zeer groot aantal bijzondere gevallen voort. Om het 
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overzicht gemakkelijker te maken, zullen voorloopig die gevallen 
buiten bespreking blijven, waarin het beeldoppervlak een bijzonderen 
stand her,ft ten opzichte van K 16. In een enkele groep worden dus hier 
vereenigd het algemeene geval en de bijzondere standen van 0 1

2 ten 
opzichte van K12. De bijzondenC1 standen ten opzichte van K I6 vor
men dan een later te behandelen groep; zij bedragen mede een 
aanzienlijk aantal. 

De nu bepaalde groep oppervlakken verdeelt zich alzoo in de 
hier onderstaande gevallen. 

A. Het stelsel oppervlakken verkeert in het algemeen geval; het 
beelrloppervlak 0]2 is een regr,lvlak in geen bijzonderen stand. 

B. Het oppervlakkenstelsel verkeert in het algemeen geval; het 
beeldoppervlak 0 1

2 is een regelvlak en heeft een bijzonderen stand 
ten opzichte van Kl~. 

C. Het stelsel heeft een, twee of drie punten, die aan alle 
oppervlakken gemeen zijn; 0 1

2 is een regelvlak in geen bijzonderen 
stand. 

D. Het stelsel heeft een, twee of drie punten, die aan alle 
oppervlakken gemeen zijn; 0 1

2 is een regelvlak in' een bijzonderen 
stand ten opzichte van K]~. 

E.Het stelsel verkeert in het algemeen geval; 0 1
2 is een kegel

vlak in geen bijzonderen stand. 
F. Het stelsel verkeert in het algemeen geval; 0 1

2 is een kegel
vlak in een bijzonderen stand ten opzichte van K12. 

G. Het stelsel heeft een, twee of drie punten, die aan alle 
oppervlakken gemeen zijn; 0 1

2 is een kegelvlak in geen bijzonde
ren stand. 

H. Het stelsel heeft een, twee of drie punten, die aan alle 
oppervlakken gemeen zijn; 0 1

2 is een kegelvlak in een bijzonderen 
stand ten opzichte van K12. 

Il. GEVAL A. 

6. Men denke zich, volgens het voorgaande, het oppervlakken
stelsel en het beeldoppervlak 0]2 gegeven en daaruit ~ afgeleid. 
In de eerste plaats kunnen nu de verschillende krommen op 04. be
schouwd worden. 

Met elke rechte op 0]2 komt eén kubische ruimtekromme op 04-
overeen (4 e), die d tot koorde heeft. Zij nu II een rechte, welke 
op 0 1

2 ligt; met de snijpunten van 11 met K]2 komen dan de snij
punten van de overeenkomstige kromme lS met d overeen, Deze 
krommen vormen twee groepen; een kromme van de eerste groep 
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snijdt een kromme van de tweede groep in vier gekoppelde punten 
en zij beiden liggen op een oppervlak van het stelsel; twee krom
men van een zelfde groep hebben daarentegen geen punt ge
meen. Er zijn vier rechten van elk der groepen op 0)2, die K 12 

raken, alzoo zijn er ook vier krommen van elk der op 0"' · gelegen 
groepen, die draken. 

Met alle kegelsneden van 0 1
2 komen ruimtekrommen van den 

zesden graad op 0'" overeen: daar een dier krommen door een vlak 
a in evenveel punten gesneden wordt als de kegelsnede door het 
overeenkomstige oppervlak A 13 (4 g). De krommen ontstaan door de 
snijding van 04 met oppervlakken van het stelsel. 

Daar de kegelsneden op 0 1
2 het oppervlak K]9 in vier punten 

snijden, zullen ook de ruimtekrommen van den zesden graad vier 
punten met d gemeen hebben. 

Legt men door d en zulk een kromme een oppervlak van het 
stelsel, A 2, dan worden alle rechten van A 2, die tot hetzelfde stel
sel als d behooren, in vier punten gesneden; alle beschrijvende 
rechten van het andere stelsel, die cl snijden, worden dus in twee 
punten gesneden. 

7. Onder deze ruimtekrommen van den zesden graad zijn er, die, 
aan b!jzondere voorwaarden voldom. Haar snijpunten met d kun
nen namelijk samenvallen en daardoor in raakpunten overgaan. 
Hieruit vloeien de volgende gevallen voort. 

a. De kromme snijdt d in twee punten en raakt d in een punt. 
b. De kromme raakt d in twee punten. 
c. De kromme snijdt cl in een punt en heeft in een ander punt 

drie opvolgende punten met d gemeen, zoodat aldaar een buigpunt 
ontstaat. 1) 

d. De kromme heeft vier opvolgende punten met d gemeen, 
zoodat aldaar een undulatiepunt ontstaat. 

Al deze krommen kunnen uit de overeenkomstige kegelsneden in 
Rl worden afgeleid. Zooals boven opgemerkt is, snijdt een wille
keurige kegelsnede van 0 1

2 Kl2 in vier punten, welke met de vier 
snijpunten van d met de ruimtekromme overeenkomen; het is dus 
noodig de voorwaarden te onderzoeken, waaronder de snijpunten in 
Kl2 samenvallen. 

Daartoe bepale men de snij kromme k1'" van K 12 en 0 1
2• Alle 

vlakken, door raaklijnen aan kl '" gebracht, snijden 0 1
2 volgens kegel-

I) Het woord buigpunt even als bet daaropvolgende undu·laiif"I.JUnt heeft hier 
dezelfde beteekenis als bij vlakke krommen. 
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sneden, die Kl2 in twee punten snijden en in een punt raken. Alle 
raakvlakken aan de vier kegels van de tweede orde, die door kl 4. 

kunnen gebracht worden, snijden 0}2 volgens kegelsneden, die K}2 

in twee punten raken. Alle kromte vlakken van K14 snijden 0 1
2 

in kegelsneden, die K12 in een punt snijden en in een ander punt 
osclIleeren. Eindelijk zijn er op elk kwadratisch kegelvlak vier 8tra
len, die Irl 4- raken; de vlakken, welke de ke6'els volgens deze 
stralen uken, snijden Oi2 volgens kegelsneden, die K12 in vier 
op elkaar volgende punten snijden, daarmede alzoo een raking van 
de derde orde hebben. Daar nu het totaal aantal kegelsneden op 
0 1

2 een oneindigheid van de derde orde vormt, komt men tot de 
navolgende groepeering. 

Met de kegelsneden op 0}2 komen ruimtekrommen van den zesden 
graad op 04 overeen; zij snijden d in vier punten en vormen een 
oneindigheid van de derde orde; onder deze is een aantal, vormende 
een oneindigheid van de tweede orde, die d in een punt raken en 
in twee punten snijden. Onder deze laatste zijn er weder een aan
tal, ,vormende een oneindigheid van de eerste orde, die of wel d in 
een punt snijden en waarbij het tweede snijpunt uit drie opvolgende 
punten bestaat, Of wel die d in twee punten raken. Deze laatste 
krommen kunnen . in vier groepen verdeeld worden. Bij elk der 
vier groepen behooren eindelijk vier krommen, die d in vier opvol
gende punten snijden, zoodat het geheel aantal dezer laatste zestien 
bedraagt. 

Het is duidelijk, dat onder de gemelde snijpunten men even goed 
tot reëele als tot imaginaire punten geraakt. Hetzelfde geldt van 
de gemeenschappelijke punten der krommen, daar deze gedurig uit 
viertallen gekoppelde punten ontstaan, welke even goed imaginair 
als reëel kunnen zijn. Voorloopig zal met dit verschil geen reke
ning gehouden worden, wegens de omvangrijkheid van het onder
werp. Deze opmerking geldt ook voor het vervolg. 

l.'en slotte zij evenwel opgemerkt, dat de vroeger besproken op 
0" liggende kubische ruimtekrommen als bijzondere gevallen der 
behandelde ruimtekrommen van den zesden graad kunnen beschouwd 
worden. Een tweetal van eerstgemelde krommen, die elkander in 
vier gekoppelde punten snijden vormt, als geheel beschouwd, een der 
genoemde krommen van den zesden graad. 

8. De voorgaande ruimtekrommen zijn allen ontstaan door de 
snijding van 0" met oppervlakken van het stelsel; thans komt nog 
de gedaante in aanmerking, die zij aannemen, als de oppervlakken 
van het stelsel zelve in een bijzonder geval verkeeren. Deze bij
zondere gevallen zijn : 
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a. Het oppervlak van het stelsel is een kegelvlak. 
b. Het oppervlak gaat over in twee elkaar snijdende vlakken. 
a. De top van elk kegelvlak van het stelsel ligt op d. Brengt 

men een vlak a door d, dan snijdt dit den kegel volgens d en nog 
een anderen straal en 04 volgens d en een kegelsnede; cc raakt ()4 in 
de snijpunten van de kegelsnede met d. Met het kegelvlak komt in 
Rl een vlak al overeen, dat gebracht wordt door een beschrijvende 
rechte al van K12, tot het stelsel PI behoorende. Met al komt dan 
de top A van den kegel overeen. Het vlak al snijdt K l6 volgens 
een kromme van de vierde klasse en den zesden graad, die al tot drie
voudige raaklijn heeft en de met al in hetzelfde vlak al liggende 
andere beschrijvende rechte bI van KI2 tot enkelvoudige raaklijn. Met 
de raaklijnen dezer kromme Cl6 komen de kegelstralen overeen. 
Tevens ligt nog in al de snij kromme Cl2 van al met 01

2• Men 
kan nu de onderstaande gevolgen t.rekken. 

De krommen Cl6 en Cl2 hebben acht gemeenschappel!jke raaklijnen. 
Er zijn dus acht stralen van den kegel, die de ruimtekromme van 
den zesden graad, volgens welke hij Q4 snijdt, raken. 

De kegelsnede Cl 2 snijdt bI in twee punten, de genoemde ruimte
kromme snijdt dus d in twee punten. De kegelsnede Cl2 snijdt al 

in twee punten; er kunnen dus uit A twee stralen getrokken wor
den, zoo danig dat een der beide snijpunten in A zelf komt A is 
alzoo een dubbelpunt der kromme en deze beide stralen zijn de 
raaklijnen aan dit dubbelpunt. 

Men komt tot alle vormen dezer ruimtekrommen van den zesden 
graad met. dubbelpunt, wanneer men zich al bewegelijk voorstelt. 
Daarbij zijn twee bewegingen denkbaar: een draaiïng van alom een 
beschrijvende rechte al van het stelsel PI en de voortbeweging van al 
met het bewegelijke vlak al over het oppervlak K12. 

Denkt men zich vooreerst al willekeurig en draait men alom 
deze rechte als as, dan doen zich de navolgende bijzondere standen 
voor. 

Het gebeurt twee malen , dat al Kl2 raakt in een snijpunt van al 
met 0 1

2 ; alsdan gaat C)2 door het snijpunt van al en bI, een der 
beide snijpunten van de ruimtekromme met d valt dan in A. Onder 
de ruimtekrommen op 0\ die een bepaald punt A van d tot dub
belpunt hebben, zijn er dus twee, die d tot raaklijn hebben . 

Het gebeurt viermalen, dat de beschrijvende rechte bI (stelsel ql) de 
kegelsnede CI2 raakt; uit A als dubbelpunt gaan dus vier ruimte· 
krommen van den zesden graad, die d in een ander punt raken. 

Thans kan ook aan al een bijzondere stand gegeven worden. 
Laat in de eerste plaats al een raaklijn van 0 1

2 zijn. De beide . 
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raaklijnen, die uit de snijpunten van al met C12 kunnen getrokken 
worden, vallen nu te zamen, het dubbelpunt wordt alzoo een keer
punt; laat men om deze bijzonder gelegen rechte al het vlak al weder 
draaien, dan is er een dezûr vlakken, dat Kl'" juist in dit raakpunt 
van a 1 met C12 raakt. 

Verder zijn er vier beschrijvende rechten van het stelsel PI, die 
0 1

2 raken, op deze vier lijnen kan men de genoemde constructiën 
toepassen. Uit dit alles volgt: 

Er zijn op de dubbelrechte d vier punten, zoodanig dat de ruim
tekrommen van den zesden graad op 0 4 dit punt tot keerpunt heb
ben; in elk dezer punten is er een dezer krommen, die d tot raaklijn 
in het keerpunt heeft. 

Iaat verder al getrokken zijn door een der raakpunten van een 
rechte bI van het stelsel ql met 0}2. Legt men dan het vlak UI door 
al en bh dan is bI een raaklijn van Cl2 in het snijpunt van al en 
bI. In het dubbelpunt der kromme valt dus tevens een raakpunt 
van de kromme met d; alzoo zullen er in dit dubbelpunt vier op
volgende punten liggen; de raaklijn d in dit punt is dus tevens 
raaklijn in een buigpunt. Deze bijzondere punten zijn in het geheel 
ten getale van vier. 

9. Terwijl het geval a zich bezig hield met de doorsneden van 
()4. met kegelvlakken, zoo zullen nu de doorsneden met vlakkellparen 
nader beschouwd worden. Vooreerst is het dadelijk zichtbaar, dat 
een vhkkenpaar ft af van het stelsel 0 4 snijdt in een kegelsnede, 
liggende in het door d gaande vlak a en een kromme van den vierden 
graad met dubbelpunt, liggende in het vlak a'. Beide krommen kun
nen evenwel bijzondere vormen verkrijgen of standen innemen; deze 
zullen nu onderzocht worden. 

De kromme van den vierden graad kan, behalve het dubbelpunt in 
d, nog een, twee of drie dubbelpunten bezitten. In het laatste geval 
gaat zij over in twee kegelsneden. De kegelsnede in a kan in twee 
elkander snijdende rechten overgaan. Tusschen beide vormen bestaat, 
zooals blijken zal, verband. De vormen der vlakke doorsnede met 
twee of drie dubbelpunten hebben betrekking op enkelvoudige of 
tweevoudige raakvlakken; hun aantal bedraagt dus een oneindigheid 
van de tweede of eerste orde; gaat daarentegen de snij kromme in 
twee elkander snijdende kegelsneden over, dan is het snijvlak een 
drievoudig raakvlak; het aantal dezer vlakken is beperkt. Zij nu 
q; zoodanig drievoudig raakvlak en a2 en b2 de daarin gelegen 
kegelsneden, die elkander in het op d gelegen punt A en in nog 
drie andere punten snijden. Nu moet een dezer twee kegelsne
den door een rechte op ()4. gesneden worden; zij dit bij ai het 
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geval. Legt men dan door deze rechte I, d en a2 een kwadratisch 
oppervlak 02, dan zal dit ()4 volgens een kubische ruimtekromme 
c3 snijden; deze kromme wordt door l in slechts een punt gesneden, 

, de snijpunten met d en met a2 vertegenwoordigen de andere drie 
snijpunten. Door de kegelsnede a2 in verbinding met de lijn l kan 
evenwel een bundel kwadratische oppervlakken gebracht worden, 
alzoo ontstaat er . ook een bundel kubische ruimtekrommen welke 
een beperkt aantal bijzondere gevallen toelaat, voor welke bijzondere 
gevallen de kromme overgaat in een rechte I' verbonden met een 
kegelsnede. De rechte l' ligt of wel snijdend of wel kruisend ten 
opzichte van 'I. Het eerste geval is alleen mogelijk als het kwa
dratisch oppervlak door a2 en I overgaat in het vlakkenpaar, bestaande 
uit ffJ en l d; alsdan wordt b2 gesneden door de rechte I' en b2 is 
zelve de daarbij behoorende kegelsnede. In het tweede geval snijdt 
de bij [' behoorende kegelsnede a2 in twee punten en I in een punt, 
terwijl I' een punt met a2 gemeen heeft. 

Het eerste geval komt evenwel eenmaal voor, alzoo zal, als a2 

door een rechte op ()4 gesneden wordt, dit ook met b2 het geval zijn. 
De rechten van 0 4 zijn dus zoodanig verdeeld, dat gedurig een van 
elk paar een kegelsnede van elk kegelsnedenpaar snijdt, Ter op
sporing van de drievoudige raakvlakken is dus allereerst de opspo
ring der rechten noodig. 

10. Rechten in R, die d snijden, komen overeen met raaklijnen 
aan K 16 (4 e); men bepale alzoo die beschrijvende rechten van 
0 1

2 , die tevens raaklijnen van K 16 zijn, en daartoe construeere men 
de gemeenschappelijke raakvlakken van K16 en 0 1

2• Daar K16 van 
de vierde klasse is, zijn er acht gemeenschaepelijke raakvlakken van 
0 1

2 en K I6 en dus ook acht vlakken door d, die 0 1
4 in twee elkaar 

snijdende rechten snijden. Het snijpunt dezer rechtenparen duidt het 
raakpunt van het vlak met ()4 aan. 

Door deze gemeenschappelijke raakvlakken wordt dadelijk een 
deel der drievoudige raakvlakken bepaald. De gevonden gemeen
schappelijke raakvlakken van K 16 en 0 1

2 bepalen namelijk rechten 
in Rb zoo danig dat daarmede in R overeenkomen kubische ruim
tekrommen die in een rechte en een kegelsnede zijn overgegaan 
(4 e). Dit geeft aanleiding tot een nader onderzoek van den stand 
van deze rechten en kegelsneden ten opzichte van elkander. 

Laat al een gemeenschappelijk raakvlak van 0 1
2 en KIB zijn en 

een der daarin liggende beschrijvende rechten van 0 1
2 worde al ge

noemd. al wordt door acht der genoemde beschrijvende rechten van 
0 1

2 gesneden; van deze ligt er een in het vlak al; de andere zeven 
liggen met al in raakvlakken van 01

2, die met oppervlakken van 
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het stelsel overeenkomen. N u komt met al in Reen vlakken
paar a en a' o.vereen, en van deze vlakken gaat er een door d 
(4 á) ; alzoo komen met de twee in al liggende beschrijvende rech
ten al en bI twee rechten a en b overeen, die elkaar snijden, 
en de beide daarmed~' gekoppelde kegelsneden snijden elkaar in 
drie punten Zij verder in Rl een der andere beschrijvende rech
ten, die al snijdt, Cl, dan komt met Cl een rechte c met de dáar
mede gekoppelde kegelsnede c2 overeen, en deze liggen zoodanig 
ten opzichte van a en de met deze gekoppelde kegelsnede aZ, dat 
c de kegelsnede uZ snijdt en omgekeerd a CZ snijdt, terwijl aZ en c2 

twee punten met elkander gemeen hebbell. Hieruit volgen de stan
den van rechten en kegelsneden ten opzichte van elkander. 

Men noeme daartoe die rechten op 0\ die met het eene stelsel op 
01

2 overeenkomen pa , pb , pc ... Ph; diegenen, die met het andere 
stelsel overeenkomen, l~ , h, Ic . . . lh en de met beide gekoppelde 
kegelsneden Paz, Pbz, pe2, ••• Phz; laz, lbz, lez, •.. hZ, dan heeft men 
het volgende schema van snijdingen: 

la wordt gesneden door Pa; laZ ; Pbz, pez • •• Ph2 ; 

Ea wordt gesneden door la; Pa2 ; Ib2, t}, ... Ih2 j 

7a2 wordt gesneden door la; Pb, pC' " Ph; Pa2
, Pb2 

••• Ph2
; 

pa2 wordt gesneden door pa; lb, Ic . . . lh; la2, lb}," . Ih2 ; 

la2 wordt verder door Pa2 in drie punten gesneden, door de andere 
kegelsneden van de groep p2 in twee punten. 

11. Hiermede is evenwel de vraag naar het aantal kegelsneden
doorsneden nog niet als volledig opgelost te beschouwen; blijkbaar 
zijn alleen die verbindingen van kegel"neden met rechten be
schouwd, die tevens bijzondere gevallen zijn van kubische ruimte
krommen van het ste1sel; om de algeJneene oplossing te viuden 
behoort men dus nog te onderzoeken een willekflurige kegelsnede c2 

in de ruimte R, en nagaan, wat daarmede overeenkomt in de ruimte 
Rl' Stel nu, dat deze kegelsnede c2 gegeven is en zij haar snijpunt 
met d A, dan komt hiermede in Rl een kromme overeen, die met 
een willekeurig vlak UI evenveel punten gemeen heeft als de kegel
snede c~ met het overeenkomstige oppervlak AZ van het stelsel. Daar 
dit laatste aantal {behalve A) àrie bedraagt, zoo is de met CZ over
eenkomstige kromme Cl

3 van den derden graad. De kegelsnede c2 snijdt 
verder het kernoppervlak Kj, (behalve in A) in vijf punten, alzoo 
moet C13 het oppervlak K l 6 in vijf punten raken . . Wil men dus de 
overeenkomstige krommen construeeren van de kegelsneden-door· 
sneden op ()4, dan moet in Rl het aantal kubische ruimtekrom
men bepaald worden, dat gelegen is op 0 1

2 en de snij kromme 
van K I6 en 0 1

2 in vijf punten raakt. Dit vraagstuk nu geeft aan-
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leiding tot een ûepaald aantal oplossingen, welke gedurig twee aan 
twee optreden; er zijn namelijk vijf gegevens noodig ter constructie 
eener kubische ruimtekromme. welke op een kwadratisch oppervlak 
moet liggen, en het aantal oplossingen laat zich in tweetallen split
sen, daar zoowel een beschrij ven de rechte van het eene als van het 
andere stelsel als koorde kan optreden, , 

Zooals uit het bovenstaande blijkt, is het algemeene vraagstuk 
zeer samengesteld, in sommige bijzondere gevallen is de meetkundige 
oplossing eenvoudig; deze bijzondere gevallen . zullen zich bij de 
verdere behandeling van het onderwerp voordoen en de oplossingen 
zullen alsdan worden aangegeven. Het zij hier evenwel opgemerkt, 
dat het vraagstuk in de ruimte op de navolgende wijze terug kan 
gebracht worden tot een vraagstuk, in het platte vlak op te lossen. 

Men projeeteere uit een punt van 01
2 de snij kromme van K 16 en 

01
2 op een plat vlak. Deze snij kromme is van den twaalfden graad; legt 

men een raakvlak aan 0 1
2, dan ziet men dat elk der daarin liggende 

beschrijvende rechten de vlakke snij kromme met K I6 in zes punten 
snijdt; elk der beschrijvende rechten van 0 1

2 zal dus de ruimtekromme 
van den twaalfden graad in zes punten snijden; hare centrale pro
jectie zal dus een vlakke kromme van den twaalfden graad C]]2 met 
twee zesvoudige punten zijn. De (lP U1

2 te construeeren kubische 
ruimtekromme zal zich nu projecteeren als er.n vlakke kromme van 
den derden graad CIS, welker dubbelpunt met een der zesvoudige punten 
van Cl!:! samenvalt; het andere zesvoudige punt van C]12 is een 
enkelvoudig punt van CIS. Deze twee punten van C]12 vertegenwoor
digen alzoo 3 + 1 = 4 gegevens van CIS, men kan dus nog vijf 
voorwaarden aannemen, waaraan Cl 3 voldoen moet; dit zijn de vijf 
aanrakingen, die Cl3 met C I

12 moet bezitten. Het aantal snijpunten 
van CIS en rJ12 , dat door deze gegevens vertegenwoordigd wordt, is 
voor de zesvoudige punten 12 en 6, voor elk der raakpunten 2, 
alzoo 28 snijpunten; daar het geheel aantal snijpunten eener vlakke 
kromme van den twaalfden graad met een van den derden graad 36 
kan zijn, is het vraagstuk mogelijk en laat het een bepaald aantal op
lossingen toe. Verder komen de oplossingen dubbel VOOI', daar zoo
wel bet een als hl't andere zesvoudige punt een dubbelpunt van CIS 

kan zijn. 
Houdt men alleen ue kegelsneden op fY' in het oog, die tot het 

stelsel behooren, dan ontstaan er acht kegelsnedenvlakken. 
12. Twee andere bijzondere standen van vlakken door d vindt 

men, wanneer men onderstelt: 
o. Dat de beitle raakvlakken in een enkel punt van d samen

vallen. Dit geschiedt in de klempunten. 
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b. Dat de kegelsnede, volgens welke ()4. gesneden wordt door een 
vlak door d, deze lijn d raakt. Daar dit vlak meermalen besproken 
zal worden, zal het bij analogie een klemvlak genoemd worden. 

Beide bijzondere vlakken zijn bekend, zoodra de overeenkomstige 
raakvlakken va.n Kl 6 bekend zijn. 

a. De ruimtekromme cI\ volgens welke Kl 6 aan Kl2 raakt, is 
een rationale kromme (4 d), die door de rechten van het stelsel ql 
in een punt gesneden wordt (4 f); er gaat dus door elke rechte bI 
van dit stelsel één raakvlak aan K 16, rakende in het snijpunt van 
bI en C1 4• Neemt men nu een rechte al van het stelsel PI, dan 
snijdt deze 01

2 in twee punten A 1 en BI; door elk dezer punten 
gaat een re(\hte van het stelsel gl, en door elk der laatstgengemde kan 
men één raakvlak aan K I6 leggen. Met deze raakvlakken komen 
in R die vlakken door d overeen, die Q4 raken in het punt A, dat 
met al overeenkomt (vergelijk N0. 8). Vallen nu Al en BI te 
zamen, dan vallen de twee raakvlakken in A eveneens te zamen 
en A is een klempunt. Hieruit volgt: 

Met de vier beschrijvende rechten van het stelsel PI' die 0)2 raken, 
komen de vier klempunten op d overeen. Deze klempunten zijn 
tevens uitgangspunten der ruimtekrommen van den zesden graad met 
keerpunt (8). 

b. Men legge een vlak a door d, dat Q4 volgens de kegelsnede 
c2 snijdt. Hiermede komt in Rl het vlak al overeen, dat Ot2 vol
gens een kegelsnede Cl2 snijdt en Kt(J raakt; de beide snijpunten 
van Cl2 met die beschrijvende rechte bI van het stelsel ql op 0 1

2
, 

welke in al gelegen is, komen met de snijpunten van d en c2 over
een. Ware bI een raaklijn aan C1 2, dan zoude dus d een raaklijn 
aan c2 zijn. Hieruit volgt: 

Legt men door die beschrijvende rechten van het stelsel ql, die 02
1 

raken, de raakvlakken van KI(J, dan komen hiermede de vier klem
vlakken van Q4 overeen. 

De punten, waarin de kegelsneden, die de doorsnede met Q4 vor
men, raken, zijn tevens die punten, waarin d een dubbelpunt en 
nog twee opvolgende punten met de ruimtekromme van den zesden 
graad gemeen heeft. 

111. GEVAL B. 

13. Dit geval omvat de bijzondere gedaanten, die Q4 aan kan 
nemen ten gevolge van de bijzondere standen, die 0 1

2 ten opzichte 
van Kl2 kan innemen. Neemt men daarbij niet in aanmerking de 
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bijzondere standen van 0/' ten opzichte van K16 of cl \ dan komt 
men tot de volgende standen. 

a. 0 1
2 raakt K}2. 

b. 0}2 raakt K}2, zood at er een keerpunt in de snijkromme ontstaat. 
c. 0 1

2 snijdt K}2 volgens een kubische ruimtekromme metkoorde, 
behoorende tot het stelsel Pl' 

d. 0}2 snijdt K} g volgens een kubische ruimtekromme met koorde, 
behoorende tot het stelsel IJ}. 

e. 0}2 snijdt Kl'! volgens een kubische ruimtekromme met daaraan 
rakende koorde van het stelsel Pl' 

f. 0}2 snijdt Kl2 volgens een kubische ruimtekromme met daaraan 
rakende koorde van het stelsel ql' 

g. Oi2 snijdt K}2 volgens twee kegelsneden. 
h. De beide kegelsneden, volgens welke 01

2 K}2 snijdt, raken 
elkander. 

i. 0}2 snijdt K}~ volgens een kegelsnede en twee elkaar snijdende 
rechten. 

j. Het snijpunt dezer rechten ligt in de kegelsnede. 
k. 0}2 snijdt Kl2 volgens een scheeve vierzijde. 
l. "Van deze vierzijde vallen de twee overstaande zij den, die tot 

het stelsel p} behooren, oneindig dicht bij elkaar. 
m. 0)2 raakt K}2 volgens een kegelsnede. 
n. Van de vierzijde k vallen de twee overstaande zijden, die tot 

het stelsel Ijl behooren, oneindig dicht bij elkaar. 
o. De kegelsnede m gaat over in twee elkaar snijdende rechten 1). 
14. De standen a en b komen in de eerste plaats in aanmerking. 

Voor deze beide standen, even als voor elk der volgende, treden 
wijzigingen in wat betreft de ligging van de verschillende ruimte
kromm('n, krgcl sneden en rechten op OJ,. Het zal voldoende ge
ach~ worden, zoo bij elk der bijzondere gevallen alleen de afwij
kingen in het licht gesteld worden. 

a. Daar de snij kromme k}4. van A}2 en het beeldoppervlak O}'l 

slechts door twee rechten van het stelsel Pb zoowel als van het stèl
sel 'll, geraakt wordt, zijn er slechts twee klempunten en twee klem
vlakken. Er ontstaat tevens op d een bijzonder punt A, overeen
komende met het raakpunt Al van Kl2 en 0}2; dit bijzonder punt 
is ontstaan uit de samenvloeiing van twee klempunten met twee 

I) Deze vijftien gevallen laten zicb tot twaalf gevallen terugbrl'ngen danr c en d, 1 en IJ 
zoowel nIs e en f meetkundig overee.nstemmen. Men vindt het analytiscb bewijs, dat 
biermede bet mogelijke aantal uitgeput is in: Vorlesungen über Geometrie von 
Clebscb-LindemanJl [[, § X blz. 215, waarbij tevens de literatuur van dit onderwerp. 
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raakpunten van kegelsneden. Daar de snij kromme k l + slechts twee 
dubbel-projecteerende kegelvlakken bezit, behalve den kegel, die Al 

tot top heeft, vervallen er twee groepen van tweevoudig rakende 
ruimtekrommen van den zesden graad. De vroeger verkregen uitkom
sten geven dus nu aanleiding tot de volgende wijzigingen. 

Onder de krommen zonder dubbelpunt zijn er vier, die d in vier 
opvolgen,le punten snijden. Deze vier undulatü:punten liggen bui
ten A. 

In den krommenbundel, die een bepaald punt van d tot dubbel
punt heeft, zijn er twee, die d nog in een ander punt buiten A 
raken. 

Er zijn buiten A twee punten op rI, zoodanig dat de daardoor 
heengaande bundel krommen dit punt als keerpunt van alle krom
men heeft. 

Er zijn buiten A twee punten op d, zoodanig dat d een raaklijn 
is in het dubbelpunt der kromme, terwül d in deze punten vier 
samenvallende punten met de kromme gemeen heeft. 

Bovendien gaat er uit het punt A nog een aantal krommen, die 
een oneindigheid van de tweede orde vormen en thans nader moeten 
worden beschouwd. 

Met deze krommen komen in Rl de kegelsneden door AJ overeen; 
deze laatste raken K12, alzoo zullen alle ruimtekrommen van den 
zesden graad door A I de dubbellijn d in dit punt raken. De snij
vlakken in Rl die de kegelsneden doen ontstaan kunnen evenwel 
bijzondere standen hebben, waarvan de voornaamst:e zullen volgen. 

1. Het vlak al kan gebracht worden door Al en een raaklijn van 
de snij kromme k1

4 van 0 1
2 en K12. 

2. al gaat door een raaklijn van k1
4 in het dubbelpunt .41, 

3. al gaat door een raaklijn aan k1
4 in Al en raakt aan den 

dubbelprojecteerenden kegel van kl \ die Al tot top heeft. 
4. al gaat door de beschrijvende rechte al van het stelser PI, 

die door Al gaat. 
5. al gaat door een der beschrijvende rechten van 0 1

2, die door 
Al gaat. 

6. al gaat over in het gemeenschappelijk raakvlak van 0 1
2 en K12. 

De eerste drie standen doen zien, dat er onder de krommen, die 
d in A raken, een oneindig aantal zijn, die d nog in een ander 
punt raken en ook een oneindig aantal, die A tot buigpunt hebben; 
er zijn verder twee dezer krommen, die A tot undulatiepunt hebben. 

De vierde stand geeft die krommen van den zesden graad, welker 
keerpunt in .-1 gelegen is; zij zullen in het algemeen d nog in twee 
punten snijden, twee daarvan zullen draken. 
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De vijfde stand geeft het ontstaan aan van die krommen van den 
zesden graad, die zich in twee kubische ruimtekrommen splitsen; 
een dezer krommen raakt d in .,1, de andere heeft d tot koorde; 
onder deze laatste zijn I!r wf>derom twee, die d in een ander punt 
als A raken. 

Eindelijk geeft de zesde stand aanleiding tot twee kubische 
ruimtekrommen op 04", die beiden de dubbelrechtc d in het punt A 
raken en dus nog twee punten met elkander gemeen hebben. 

In het punt A van d zal cr VI:.'rder slechts een raakvlak aan ()4 

zijn; dit raakvlak snijdt 0\ behalve in d, in een kegelsnede, die 
d in A raakt; met dit raakvlak komt in Rl het raakvlak aan K l 6 

overeen, dat gebracht kan worden door de besûhrijvende rechte van 
het stelsel q h die door A gaat. 

Uit den stand a nu laat zich de stand b afleiden. Is Al weder 
het raakpunt van Kl ':!. en 0 1

2, dan ontstaat er op d een punt A, 
dat beschouwd moet worden als de vereeniging van drie klempunten 
en drie raakpunten van kegeisneden. De snij kromme kI

4 heeft nu 
slechts één dubbelprojecteerenden kegel, behalve den kegel met den 
top in Al; elke beschrijvende rechte van een der stelsels op Kl2 wordt 
slechts door één raaklijn van k l

4 gesneden; hieruit vloeien weder 
de verschillende bijzondere vormen der krommc van den zesden graad 
voort. In het punt A zal weeler een kegelsnede van 04 aan draken 
en twee kubische krommen beiden insgelijks aan draken . 

. Zoowel in het geval a als het geval b ondergaat het aantal 
rechten geen verandering. 

15. Insgelijks kunnen de standen c en e gezamenlijk beschouwd 
worden. Zij al de gemeenschappelijke beschrijvende rechte en alS 

de bijbehoorende kubische ruimtekromme. 
Men legge een raakvlak al aan K16, dit snijdt 01

2 in een kegel
snede CI2 en Kl2 in twee beschrijvende rechten II en mI! tot het 
stelsel PI en ql behoorende. 

De rechte mI snijdt CI2 in twee punten, waarvan een het punt Al 
op al is. Bij verplaat~ing van het raakvlak al, zood at het bij zijn 
beweging het ontwikkelbare oppervlak }(16 beschrijft, verandert ook 
het snijpunt Ab doch het blijft steeds op al. Met het veranderlijke 
vlak al nu komt een vlak a door dovereen; dit snijdt dus Oi in 
een kegelsnede, die d in twee punten snijdt. Volgens .het voor
gaande is, bij draaiing van a, een dezer snijpunten, dat A genoemd 
zal worden, standvastig, het andere is veranderlijk. Hieruit volgt, 
dat elke rechte door A 04, behalve in A, nog in één punt snijdt; 
alzoo is A een drievoudig punt. De raaklijnen, aan de verschillende 
doorsnijdingskegelsneden door dit punt getrokken, vormen eeh kegel-

F 2 
Verhand. Kon. Mad. v. Wetensch. (Ie Sectie). Dl. 1. 
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vlak, en van de vlakken, die dezen raakkegel omhullen, kunnen de 
overeenkomstige in Rl opgespoord worden. Men trekke daartoe in 
het snijpunt A~ van Cl2 en mI een raaklijn aan C]2; de raaklij
nen, die bij verandering van (.(1 verkregen worden, beschrijven als 
meetkundige plaats een regelvlak , dat met den raakkegel van 
het punt A overeenkomt. Bij de voornoemde beweging wordt a 
tweemalen raakvlak; hiermede komen die standen van {tI overeen, 
waarbij al door een der snijpunten van al met al3 gaat; door dit 
snijpunt gaan vier raakvlakken aan K 16; drie daarvan gaan door al, 

het viede gaat door de rechte mI, die tot het stelsel ql behoort Dit 
laatste raakvlak snijdt Kl2 in twee beschrij vende rechten, waarvan mI 

raaklijn aan Cl2 is; de raaklijn aan C)2 valt in R dus samen met d. 
Daar er twee diergelijke raakvlakken zijn, is deen dubbelstraal van 
den raakkegel van den derden graad. 

Legt men in Rl een willekeurig vlak (~I! dan zal dit vlak 0 1
2 

volgens een kegelsnede snijden, die Kl2 in vier punten snijdt, waar
van er wederom een op al valt Hieruit volgt: 

Alle ruimtekrommen van den zesden graad, welke ontstaan door 
doorsnijdingen met oppervlakken van het stelsel, gaan door A. Ins
gelijks gaan die kubische ruimtekrommen, welke overeenkomen met 
de beschrijvende rechten van 0)2, die al snijden, door het drievoudige 
punt A. 

De kromme al3 wordt verder nog geraakt door twee beschrijvende 
rechten van het stelsel PI; er zijn dus nog twee klempunten op d, 
die even als voren als keerpunten optreden van twee bundels krommen 
van den zesden graad; daar er geen beschrijvende rechten van het 
stelsel (11 zijn, die al3 raken, zijn er geen klemvlakken buiten 
de raakvlakken aan den rarlkkegel in A. 

Het levert, door vergelijking met den stand a, geen bezwaar op, 
de vormen op te sporen der b!jzondere ruimtekrommen van den zesden 
of derden graad, die door A ga:tl1; daarvoor constmeere men verder 
i'l'l RI de verschillende standen der door cen snijpunt van ((1 met 
al3 gebrachte snijvlakken. l\adere opheldering vergt evenwel de bij
zondere ligging der zestien rechten. 

Gelijk vroeger aangetoond is, vindt men deze rechten door in 
RI de acht gemeenschappelijke raakvlakken van K l 6 en °12 te 
bepalen . Van deze acht raakvlakken gaan cr drie door al; daarin 
liggen, behalve aI! nog drie andere der beschl'ijvende re C'hten van 01

2• 

Met al nu komen overeen drie rechten door A gaande, met 
de andere drie rechten op 0\ die d snijden in punten, overeen
komende met hUj),r snijpunten met die beschrijvende rechten van 
K12, die tot hetzelfde stelsel als al behooren. De andere vijf gemeen-



DUBBELRECHTE DOOR MIDDEL VAN PROJECflEVE BUNDELS. i9 

schappelijke raakvlakken van 012 en K l 6 geven wederom vijf rechten:' 
paren op 0 1

2, van elk dezer paren snijdt er een het oppervlak Kl'}, 

in een punt van al. Van de overeenkomstige rechten op 04 gaan er 
dus vijf door A, de andere vijf snijden d in punten, die overeenkomen 
met buiten al gelegen snijpunten van beschrijvende rechten van 01 2 

met K12. De acht rechten, welke door A gaan, zijn tevens de stra
len, volgens welke de raak kegel uit A het oppervlak ()4 snijdt. 

De beschouwing van dezen stanu c geeft tevens de bijzonderheden 
van den stand e aan; het punt Al, waar de beschrijvende rechte al 
en de kromme al3 elkander raken, geeft weder op 0 4 aanleiding tot 
het drievoudige punt A. Dit punt bezit ook nu een raakkegel van 
den derden graad; er is evenwel in Rl sleehts een sta.nd, waarin het 
bewegelijke raakvlak al van K l 6 raakvlak wordt aan een gemeen
schappelijk punt van al en als; deze stand wordt bepaald door het 
raakpunt Al van al met a13• Alzoo heeft de dubhelstraai van den 
raakkegel slechts een raakvlak; deze dubbelstraal is een keerstraal 
geworden. 

Ook hier geeft het opsporen van den stand en de eigenschappen 
der verschillende ruimtekrommen en rechten op ()4 geen aanlei
ding tot bijzondere opmerkingen; slechts worde in het oog gehou
den, dat, daar er behalve al slechts een beschrijvende rechte van 
het stelsel PI is, die al3 raakt, er slechts een klempunt behalve A 
op d zal liggen en A dus als de vereeniging van drie klempunten 
moet worden beschouwd 

16. Een geheel andere bijzonderheid treedt in, wànncer de be
schrijvende rechte bI, die 0}2 en K}2 met elkander gemeen hebben, 
tot het stelsel q} behoort; hiermede worden dus de standen d en f 
aangeduid. 

Zij de bij bI behoorende kubische ruimtekromme b1
3, dan zullen 

de beschrijvende rechten van K12, die tot het stelsel PI behooren, 
het beeld-oppervlak 0 1

2 snijden in punten van bI en bIS. Legt men 
nu door een snijpunt van bI met een dezer beschrijvende rep,hten een · 
raakvlak aan K 16, dan is dit gedurig het raakvlak, gaande door bI 
en Kl2 rakenue in het snijpunt van bI met de raakkromme C14 van 
K19 en K 16. De twee raakvlakken van o~ in een punt van d worden 
dus in Rl vertegenwoordigd door een raakvlak aan Kl 6 door een 
punt van bI en een, door een punt van bl

3 aangebracht. Daar het 
eerste raakvlak in Rl standvastig is, zoo zal ook een der raakvlakken 
in een punt van d standvastig zijn. Dit standvastige raakvlak in Rl 
snijdt 0 1

2 in twee rechten, waarvan er een langs bI valt. Uit dit 
alles volgt: 

Voor dezen bijzonderen stand heeft 01' langs alle punten der 
2* 



20 ONTSTAAN VAN ÖPPERVLAKKEN VAN DEN VIERDEN GRAAD MET 

dubbel rechte d ééll standvastig en een veranderlijk raakvlak. Het stand
vastige raakvlak snijdt ()4 in twee rechten, waarvan er een langs d 
valt. Daar b1

3 geen der beschrijvende rechten van het stelsel P1 tot 
raaklijnen heeft, zijn er geen klempunten, behalve de punten van d, 
die overeenkomen met de snijpunten van bl en b13• In deze punten 
valt het standvastige raakvlak van KIG met het veranderlijke samen, 
alzoo zal ook op d het standvastige raakvlak van Ot. tevens het 
raakvlak der beide klempunten zijn. Er zijn nog twee klemvlakken, 
daar b1

3 door twee beschrUvende rechten van het stelsel fJl geraakt 
wordt. 

De stand der krommen van den zesden en oerden graad op ()4 is 
weder uit dien van stand a en IJ af te leiden; slechts kunnen eenige 
bijzondere opmerkingen gemaakt worden over de krommen, die door 
de beide klem punten gaan. Zij een der snijpunten van bI en bIS Al 
en het overeenkomstige punt op d A; gaat men nu de verschillende 
standen van een snijvlak door .. 11 na en vergelijkt men met de ont
staande kegelsneden de overeenkomstige ruimtekrommen op 0\ dan 
komt men tot de navolgende uitkomsten. 

Het punt A kan als een dubbel klèmpunt beschouwd worden; alle 
ruimtekrommen van den zesden graad door A raken d in A, onder 
deze zijn er een oneindig aantal, die cl nog in een ander punt raken. 
Verder is er een oneindig aantal dezer krommen, die bij A d in 
drie opvolgende punten snijden en eene, die bij A d in vier opvolgende 
punten snijdt. Door A gaan een oneindig aantal dezer krommen, die 
A tot keerpunt hebben; verder zal er een kubische ruimtekromme 
kunnen geconstrueerd worden, die in A d tot raaklijn heeft. 

De stand f eindelijk kan besrhouwd worden als een bijzonder 
geval van den stand d. De beschrijvende rechte bI van het stelsel ql 
is nu in een raaklijn aan b1

3 overgegaan; de beide dubbele klem
punten van het voorgaande geval zijn in een enkel bijzonder punt 
B samengevloeid; dit punt moet uus als een viervoudig klempunt 

. beschouwd worden. Even als bij oen vorigen stand ontstaat er nu 
een standvastig raakvlak voor elk punt van d; terwijl er slechts 
een klemvlak behalve dit standvastige raakvlak is. 

17. De standen 9 en h geven eveneens aan]piding tot het ontstaan 
van twee dubbele klempllnten of een viervoudig klempunt ; ver
geleken met de vorige twee stanuün zijn er evenwel ecnige afwij
kingen, die nauel" zullen beschouwd worden. 

In de eerste plaats de snijding van All, en 0[2 volgens t.wee 
kegelsneden v[i! en d[z, die el kaal· iu de punten A[ en BI snijden, 
beschouwende, ziet men, dat er nu geen beschrijvende rechten van 
Kl2 meer zijn, dio do snijkromme raken; hieruit volgt, dat er, buiten 
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de dubbele klempunten A en B, geen klempunten meer zijn j terwijl 
de raakvlakken dezer beide punten klemvlakken zijn en er ook 
buiten deze geen andere zijn. Deze laatste klemvlakken kunnen 
dus dubbele klemvlakken genoemd worden. In onderscheiding der 
standen c tot f is er evenwel geen bijzondere ligging der rechte 
lijnen op te merken. 

Onder de ruimtekrommen van den zesden graad zijn er geen die 
d in drie opvolgende punten snijden; de beide dubbelprojecteerende 
kegels van Cl2 en dl

2 doen twee bundels krommen ontstaan, die d 
in twee punten, buiten A en B gelegen, raken. 

Legt men een willekeurig vlak door AI' dan komt daarmede een 
oppervlak van het stelsel overeen, dat 04 snijdt volgens een ruimte
kromme van den zesden graad, die d in A raakt; wordt het vlak door 
een raaklijn aan Cl 2 of dl

2 gelegd, dan wordt A een buigpunt der 
kromme, wordt het door de beschrijvende rechte van het stelsel PI, die 
door A 1 gaat, gelegd dan ontstaat er een kromme, die A tot keer
punt heeft, eindelijk zal het gemeenschappelijke raakvlak van 0 1

2 

en KI2 in A1 aanleiding geven tot twee kubische ruimtekrommen, 
die elkander in A raken met d als gemeenschappelijke raaklijn. 
Verder ziet men, dat er een bundel krommen van den zesden 
graad ontstaat, die d in A en n raken. Zli komen overeen met 
de kegelsneden. op 0 1

2 bepaald door vlakken door Al BI ge
bracht. Onder die vlakken door Al BI behooren de vlakken der 
kegelsneden C12 en d1

2, daar de hierdoor ontstane krommen een on
eindig aantal punten met d gemeen hebben, zoo splitsen zij zich 
in d en een ruimtekromme van den vlifden graad; er liggen dus 
op ()4 twee dezer ruimtekrommen van den vijfden graad. 

Bij den stand h worden de beide kegelsneden rakende aan el
kander; er ontstaat een viervoudig klempunt zonder bijzondere lig
gingen van rechten; in dit punt is er een raakvlak, dat Ot. snijdt 
volgens een kegelsnede, die d aldaar raakt. De twee ruimtekrom
men van den vlifden graad zullen ook nu ontstaan en raken elkan
der in de drie aan het viervoudige klempunt toegevoegde punten. 
Er is verder een bundel krommen van den zesden graad, die allen 
het viervoudige klempunt tot undulatiepunt hebben. 

18. Uit de behandelde standen kunnen de eigenschappen der 
oppervlakken, die uit de standen i, j, k, lontstaan afgeleid worden, 
om welke reden deze hier nu in algemeene trekken behandeld zul
zeI worden. 

Men beschouwe eerst den stand i. Laten de rechten der stel
sels PI en gl, volgens welke Kl2 en 0 1

2 elkander snijden, al en bI 
zijn en de kegelsnede C12• Brengt men dezen stand in verband 
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met de uitkomsten, in C en d verkregen, dan geraakt men tot het 
volgende. 

Er gaan drie raakvlakken van KIB door al en één raakvlak door 
bI; dus blijven er nog vier gemeenschappelijke raakvlakken van K l 6 

en 0}2 over. Alzoo heeft 0 4 een drievoudig punt A op d, over 
eenkomende met het snijpunt van al en Cl2 en met de geheele rechte 
al; evenzoo heeft 04 een standvastig raakvlak door d, overeen
komende met het raakvlak door bI aan KIB. De raakkegel van den 
derden graad in A heeft d tot dubbelstraal en een der raakvlakken in 
dezen dubbelstraal is het standvastige raakvlak. Alle kegelsneden, 
volgens welke de vlakken door d 01, snijden, gaan door A. Door A 

gaan zeven rechten, welke op o~ overigens een willekeurigen stand 
hebben en een achtste rechte valt met d samen; de overige rechten 
gaan niet door A. Er is nog een klempunt, overeenkomende met 
het snijpunt van Cl 2 en bi, dit klempunt is dubbel te tellen; de 
beide andere zijn in A vereenigd; ook is er nog een klemvlak. 
De ligging der ruimtekrommen van den zesden en derden graad is 
af te leiden uit de vorige standen, benevens uit den stand k, waarbij 
dit nog nader aan de orde zal worden gesteld. 

Uit den stand 1: zijn de bijzonderheden van den stand j dadelijk 
af te lE'iden. Als het snijpunt van al en bI op Cl2 valt, dan moet 
het drievoudige punt A beschouwd worden als de vereeniging der 
bijzondere punten. De raakkegel in A is van den derden graad1 maar 
daar de raakvlakken in den dubbelstraal d, ten gevolge van het 
samenvallen der snijpunten al bI en ~ samenvallen, zoo is d 
een keerstraal geworden en het raakvlak in dezen keerstraal is het 
standvastige raakvlak. Bij de laatste twee standen ontstaat er op 
Q4 een ruimtekromme van den vijfden graad, die bij den stand j 
rakende zal zijn aan de met al en b} overeenkomende rechten 
en kegelsneden. 

Bij den stand Ir snijden de oppervlakken °12 en Kl2 elkander 
volgens een scheeve vierzijde ; het daardoor ontstaande oppervlak 
onderscheidt zich door symmetrie, om welke reden het eenigszins 
uitvoeriger beflchouwd zal worden. 

Laten de overstaande zijden al, Cl en bI, dl zijn en de snijpunten 
UI bh bI Cl) Cl dl ) dl al Al) BI, Cl, lh genoemd worden. Laten ver
der al~ Cl tot het stelsel Pb bI en dl tot het stelsel 11 behooren. 
Met de beschrijvende rechten al en Cl komen in Rl de twee drie
voudige punten A en C op dovereen; verder zijn er twee vaste 
raakvlakken /1 en ~ door d, overeenkomende met de raakvlakken, 
door bI en dl aan KIB gelegd. Van de acht gemeenschappelijke raak-
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vlakken van K l 6 en 01
2 gaan er drie door al' drie door Cl, een door 

bI en een door dl' Met de eerstgenoemde raakvlakken komen vlak
ken overeen, die ~ snijden volgens twee rechten, door A en C 
gaande; met de tweede vlakken, die ~ snijden in een rechte, die 
met d samenvalt en een, die een willekeurigen stand heeft. Uit dit 
alles volgt: 

Alle vlakken door d snijden o~ in kegelsneden, gaande door A 
en C; het gebeurt zesmaal, dat deze kegelsnede overgaat in eeu 
rechte, gaande door A en een, gaande door C; het gebeurt twee
malen, dat de kegelsnede overgaat in de rechte .1 C (d) en een, 
willekeurig op ~ gelegen. De drievoudige punten A en C zijn top
pen van raakkegels van den derden graad, d is hun gemeenschap
pelijke dubbelstraal, de raakvlakken aan dezen dubbelstraal zijn bij 
beide kegels dezelfde, het zijn de twee standvastige raakvlakken. 

Brengt men in Rl een willekeurig snijvlak UI aan, dan snijdt dit °1
2 volgens een kegelsnede, die met al en Cl een punt gemeen 

heeft, zoodat hieruit dadelijk volgt, dat alle ruimtekrommen van den 
zesden graad op 0'" door de punten A en C gaan; zij snijden tevens 
d in twee andere punten, met de snijpunten der overeenkomstige 
kegelsnede met bI en dl overeenkomende; in het algemeen zijn er 
onder deze krommen geen, die d in punten buiten A en Craken. 

Is al gebracht door een beschrijvende rechte van het stelsel PI, 
dan heeft de kromme van den zesden graad een dubbelpunt en twee 
enkelvoudige punten A en C. Wordt al gebracht door een der 
hoekpunten van de scheeve viel,zijde, b. v. A 1, dan raakt de ruim
tekrommen van den zesden graad d in A; hieruit volgt, dat het 
aantal dezer krommen, die d in A raken, een oneindigheid van den 
tweeden graad vormen; terwijl er nog een oneindig aantal zijn, die 
d zoowel in A als in Craken. 

De kubische · ruimtekrommen laten zich in twee groepen verdeelen; 
alle krommen, behoorende tot de eerste groep, snijden d in A en 
C; die van de tweede groep snijden d in twee andere punten, twee 
krommen van verschillende groepen liggen op een zelfde oppervlak 
van l het stelsel. Evenals alle rechten van het oppervlak door A en 
C gaan, behalve die welke bij de rechten behooren, die met d 
samenvallen, zoo behoort er bij een rechte door A gedurig een 
kegelsnede, door C gaande, en omgekeerd. 

Bij dit bijzondere geval van 04 vallen verschillende drievoudige 
raakvlakken dadelijk in het oog; het is namelijk zichtbaar, dat elk 
vlak, gebracht door twee rechte, die in A samenkomen, 04 nog 
buitendien in een kegelsnede snijden; het punt A vertegenwoordigt 
dan een der drie raakpunten. Het behandelde geval is dus een dier 



24, ONTSTAAN VAN OPPERVLA.KKEN VAN DEN VlERDEN GRAAD MET 

in No. 11 vermelde bijzondere gevallen, waaruit blijken kan, dat 
het aantal· drievoudige raakvlakken niet beperkt is tot die kegel
snedenvlakken, die tot vlakkenparen van het stelsel behooren. 

Neemt men, zooals bij den stand l ondersteld wordt, aan, dat de 
overstaande zijden al en Cl samp,nvallen, dan is elk vlak door al 
een raakvlak, zoowel van KI2 als van 0 1

2 en wel in hetzelfde punt. 
Denkt men dus zulk een vlak al geconstrueerd, dan wordt K I6 ge
sneden volgens een kroijlme van den zesden graad C16, die al tot 
drievoudige raaklijn heeft en een tweede beschrijvende rechte van 
KI2 tot enkelvoudige raaklijn. Hieruit volgt, dat alle raaklijnen van 
K 16, die in de punten van al tevens raaklijnen zijn van °1

2, samen
vallen met de beschrijvende rechten van K12, die tot het stelsel ql 
behooren j zij vallen in R dus langs d. Drie der vlakken door al 
zijn tevens omhullende vlakken van K 16, alle hierin gelegen lijnen 
zijn dus raaklijnen van KIB j in deze drie vlakken kan men dus door 
het raakpunt met 0 1

2 een bundel raaklijnen trekken. De wijzigin
gen, die alzoo intreden, zijn de navolgende: 

Wanneer al en Cl samenvallen vallen ook de drievoudige punten 
A en Csamen; de dubbelrechte d wordt een drievoudige rechte 
van den raakkegel van den derden graa(l, die alzoo triplanaar wordt; 
de drie vlakken, waarin de raakkegel zich verdeelt, · komen overeen 

. met de drie vlakken door al, die KIB raken. 0 4 bezit buitendien 
de twee standvastige raakvlakken I~ en~. De zes rechten uit A 
vallen samen met die uit C j er zijn alzoo drie vlakken, die ()4 

snijden volgens twee rechten. Verder vallen twee der rechten met 
d samen en er zijn nog twee, willekeurig op 04 gelegen. Alle 
vlakken door d snijden 04 volgens een kegelsnede, die d in A 
.raakt. 

Ook in dit geval zijn een aantal drievoudige raakvlakken gemak
kelijk te construeeren, zij gaan door tweetallen der rechten uit 
A. Van deze opmerking kan ook partij worden getrokken voor de 
standen C en e. 

19. Ten slotte volgt de behandeling der gevallen m, n en o. Als 
het beeldoppervlak °1

2 het oppervlak Kl2 raakt volgens een kegel
snede C1

2, dan zijn er oneindig veel Lescln'ijvende rechten van het 
stelsel Pb 7.oowel als van llCt stelsel qh oio 01

2 raken; de geheele 
dubbelrechtc rl is alzoo een keerrechte gewol'(1en en in elk punt van 
d zal er slechts één raakvlak zijn; in alle vlakken door d zal verder 
de kegelsnede, volgens welke zij 04 snijden aan d raken. Met een 
raakvlak aan een punt A van d komt in RI een raakvlak overeen, 
gebracht door het overeenkomstige punt A I van de kegelsnede Clio 

Om dit te verkrijgen trekke men door A I de beschrijvende rechte van 
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het stelsel ql en legge door deze het raakvlak al aan K16 • . Dit raak· 
vlak is dus voor de verschillende punten van d niet hetzelfde. 

De oppervlakken KIG en °12 hebben, evenals in het algemeene 
geval, gemeenschappelijke raakvlakkC'n. Deze raakvlakken worden 
daar aangebracht, waar de kromme Cl40 de raakkegelsnede snijdt. 
Deze vier gemeenschappelijke raakvlakken geven dus aanleiding tot 
acht rechten op 0}2, die K l 6 raken, dus komen daarmede vier 
paren rechten op Ol' overeen, welker snijpunten gedurig op d 
liggen. 

Legt men in Rl een willekeurig snijvlak al, dan snijdt dit K12 
en OJ2 in twee elkaar in twee punten rakende kegelsneden, hieruit 
volgt: 

De ruimtekrommen van den zesden graad zullen allen de dub
belrechte d in twee punten raken. 

Het vlak al kan gelegd worden door een raaklijn aan C12, ofwel 
kan een raakvlak aan Kl2 zijn, hieruit vloeien de navolgende vor
men voort: 

In elk punt van d zijn er een oneindig aantal krommen van den 
zesden graad, die dit punt tot undulatiepunt bezitten; eveneens zijn 
er in elk punt van d een oneindig aantal krommen, die dit punt 
tot keerpunt hebben. 

Met de kegelsnede Cl2 komt verder op ()40 een ruimtekromme van 
den vijfden graad overeen; deze snijdt d in vier punten, welke in 
Rl vertegenwoordigd worden door de vier snijpunten van Cl2 met CI40• 

Uit elk punt van d. gaan verder twee kubische ruimtekrom
men, die daarin draken. De rechten zijn gekoppeld met kegel
sneden; haar snijpunt met deze kegelsneden ligt op d; hieruit 
volgt: 

De vier punten van d, die als uitgangspunten dienen van de vier 
paren rechten, zijn tevens punten door welke een drievoudig raak
vlak van 0 40 kan worden gebracht. Elk der beide kegelsneden in 
dit vlak behoort bij een der rechten, uit dit punt gaande. 

Gaat men thans na, hoe de voorgaande beginselen op den stand 
n kunnen worden toegepast, dan ziet men, dat de beide standvastige 
raakvlakken, in den ' stand k verkregen, samenvallen, zoodat er weder 
een oppervlak ontstaat met een keerrechte ; bij dit oppenlak is 
evenwel het keerraakvlak standvastig. 

Alle vlakken door d snijden 0 4 in kegelsneden, die d in twee 
vaste punten snijden; deze vaste punten A en C komen overeen met 
de rechten al en Cl; het zÜn drievoudige punten, welker raakkegels 
d tot keerstraal hebben; het standvastige raakvlak (J is het keer
raakvlak. 



26 ONTSTAAN VAN OPPERVLAKKEN VAN DEN ~'IERDEN GRAAD MET 

Door elk der beide drievoudige punten gaan zes rechten, buiten· 
dien snijdt het standvastige raakvlak /1 het oppervlak ()4 nog in een 
rechte met d samenyallende en in eene willekeurig gelegen rechte. 
De gedaanten der krommen van den zesden graad en de eigenschap
pen van die van den derden graad zijn uit het voorgaande af te leiden. 

Eindelijk grijpt bij den stand 0 de raking van 01
2 en K12 plaats 

volgens twee elkaar snijdende rechten al en bI, welke tot de stel
sels PI en ql behooren. Nu treedt blijkbaar een verbinding van de 
bijzonderheden van l en n op, die aldus kunnen worden samen
gevat: 

De dubbelrechte d wordt keerrechte ; in elk harer punten heeft zij 
een vast raakvlak /1; dit vlak /1 snijdt 0' in een rechte, die met d 
samenvalt en in een, die willekeurig gelegen ie. Op de keerrechte d 
bevindt zich een bijzonder punt A, ontstaande uit de samenvloeiing van 
twee drievoudige punten; elk vlak, gaande door d, snijdt 04 volgens 
een kegelsnede, die d in A raakt: het punt A is triplanaar, daar de 
raakkegel zich weder verdeelt in drie vlakken, overeenkomende met 
de drie vlakken door al' die K1G raken. De rechten zijn, behalve 
de twee bovengenoemde, zes in getal en liggen bij paren in de drie 
raakvlakken, die den raakkegel vervangen. 

Aansluitende aan de opmerking, bij stand l gemaakt, blijkt het 
ook in dit geval, dat de rechten door het triplanare punt moeten 
beschouwd worden als twee rechten, die samen zijn gevallen, 
zood at ook nu vlakken te construeeren zijn, die 04 in twee samen
vallende rechten snijden. Deze vlakken kan men als bijzondere ge
vallen van drievoudige raakvlakken beschouwen, zoodat het overige 
der doorsnede uit een kegelsnede moet bestaan. Op deze opmerkin
gen omtrent de drievoudige raakvlakken zal, even als op de vroegere 
nog nader worden teruggekomen. 

IV. GEVAL C. 

20. In dit hoofdstuk zullen opvolgend de vormen behandeld worden, 
die 04 aanneemt, wanneer het oppervlakkenstelsel een, twee of drie 
punten bezit, die aan alle oppervlakken gemeen zijn. Hiertoe be
hooren in de eerste plaats de wijzigingen, die intreden, wanneer 
het oppervlakkenstelsel een vast punt A bezit. Alsdan heeft men, 
vergeleken met het algemeene geval, de volgende wijzigingen. 

a. Met een punt M zijn, behalve A, nog de punten M, .rl l , 

M" gekoppeld. 
b. Het oppervlak K 16 gaat over in een ontwikkelbaar oppervlak 

K14 van de derde klasse en den vierden graad; dit wordt gevormd door 
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de vlakken, die aan Kl2 in de punten eener kubische ruimte
kromme Cl3 raken. Tot dit oppervlak moeten tevens gerekend wor
den alle vlakken, gebracht door een rechte al van het stelsel qI 
oie dus Cl 3 in één punt snijdt. Tot de laatste vlakken behoort het, 
vlak a], gebracht door het snijpunt van al en CIS en rakende aan K12. 

c. Het kernoppervlak K4, gaat over in een regelvlak van den der
den graad KS met d als dubbelrechte en het vlak Ad. A ligt op KS. 

d. Met alle vlakken door a] komen vlakkenparen overeen, waarvan 
A d er een is; zij vormen een bundel, welks as d kruist. Met de 
punten van al komen de stralen van den stralenbundel Ad overeen. 

De hoofdstralen zijn drieërlei; met de hoofdstralen, die d snijden, 
komen de raaklijnen van Kl4 overeen; met de hoofdstralen door A 
de dubbelraaklijnen van K14; met de hoofdstralen, die niet door A 
gaan en d kruisen, de raaklijnen van Kl 4, die al snijden. 

e. Met een rechte I van R komt een kegelsnede II2 overeen, die 
al snijdt en Kl4 in drie punten raakt. 

f. Met p.en vlak (p in R komt een oppervlak van den derden graad 
F l 3 overeen, dat een rechte van het stelsel PI tot enkelvoudige richtlijn 
heeft, en waarvan al een van de beschrijvende rechten is; FIS raakt 
Kl4 in een kromme van den vierden graad. Gaat IJ! door A, dan 
gaat FIS over in een kwadratisch oppervlak Fl2 in verbinding met 
het vlak u], Fl2 gaat door een rechte van het stelsel PI en raakt 
K]4 volgens een kubische ruimtekromme. 

21. Het beeldoppervlak 0]2 hebbe nu een willekeurigen stand; 
met een rechte II in Rl komt een ruimtekromme l3 door A overeen; 
snijdt II het oppervlak 0/ in twee punten, . ..l:/.I en NI, dan komt 
met elk dezer punten het punt A en nog drie gekoppelde punten 
overeen; alzoo treedt A in de plaats van twee snijpunten van lS 
met O~. .4 is dus een dubbelpunt, welks eigenschappen onderzocht 
kunnen worden. 

Wanneer A een kegel punt is, welks raakkegel zich niet splitst, 
dan moeten de stralen van dien raakkegel overeen komen met de 
beschrijvende lijnen van een regel vlak in Rl, Dit oppervlak moet 
dan van den vierden graad zijn, daar het door een rechte II in 
evenveel punten gesneden moet worden, als de overeenkomstige 
door A gaande kromme IS den raakkegel snijdt d. i. in vier pun
ten. Venkt men zich nu door A een rechte l getrokken, dan is 
de overeenkomstige rechte II een dubbeIer raaklijn van K I 4 en elk 
punt van II komt, behalve met A, met nog een punt van lovereen. 
Er is evenwel p.én punt van lI, dat met A dubbel overeenkomt, dit 
is het punt, waarin II het raakvlak al snijdt (20 b). Hieruit volgt: 

Het regelvlak in Rl, dat overeenkomt met denraakkegel 
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van A, wordt verkregen (1001' uit elk punt der kegelsnede C}2, waarin 
al het becluoppervlak 0}2 snijdt, de cluhbelraaklHnen te trekken aan 
K..... Neemt men een punt PlOP C1

2, dan zijn hieruit drie raak
vlakken aan K}4 te trekken; deze raakvlakken snijden elkaar in drie 
dubbelraaklijnen, waarvan er twee in al liggen. Met deze laatste 
komen in R overeen rechten, door A in het vlak Ad getrokken, met 
de dubbelraaklijn buiten al komt een beschrijvende rechte overeen 
van het regelvlak, dat met den raakkegel uit A overeenkomt. Dit 
regelvlak wordt dus beschreven door de dubbelraaklijnen, getrokken 
aan een ontwikkelbaar oppervlak ucr dcrde klasse uit de punten 
eener kegelsnede, die in pen raakvlak daarvan ligt. Dit oppervlak 
is dus wederkeerig met het oppervlak, dat ontstaat wanneer men 
een kubische ruimtekromme aanneemt en een kwadratische kegel, 
welks top op deze kromme ligt èn koorden dera kromme trekt, 
die aan den kegel raken. Dit oppervlak, ook wel oppervlak van 
Ohasles genoemd, is wederkeerig met zich zeI ven, zoodat ook het 
eerste oppervlak het oppervlak van Chasles blijkt te zijn; het opper
vlak KI4 is de dubbelrakende ontwikkelbare van het regeloppervlak I). 

Uit A als top kan ook een kegelvlak geconstrueerd worden, welks 
stralen 04 raken in andere punten dan A. Ter onderscheiding van 
den vorigen wordt deze kegel de omhullingskegel genoemd. Het 
overeenkomstige regel vlak in RI zal nu van den achtsten graad zijn, 
daar de omhullingskegel zelf van den vierden graad is. Om beschrij
vende recht~n van het overeenkomstige oppervlak in Rl te bepalen, 
legge men raakvlakken aan KI\ deze snijden K}4 nog buitendien 
in een kegelsnede k1

2 en 0 1
2 in een kegelsnede C1 2• 

De vier gemeenschappelijke raaklijnen van beide vertegenwoordigen 
vier stralen van den omhullingskegel uit A, welke gelegen zijn in 
het vlak, dat met het raakvlak aan K14 overeen komt. 

Beide kegels zullen elkander raken volgens vierpuntige raaklijnen, 
ten getale van vier. 

22. Thans kunnen ook bij dit oppervlak de verschillende daarop 
liggende krommen onderzocht worden. In de eerste plaats zij op
gemerkt, dat, daar 0 1

2 een niet bijzonderen stand inneemt ten 
opzichte van K12, alle bijzonderheden, di ~ voortvloeien uit de bij
zondere vormen der snij kromme van heitIe oppervlakken, achterwege 
zullen blijven en dus tcn opzichte van klempuntcn, klemvlakkcn, be
nevens de raking van krommen van den zesden graad aan de dubbel-

1) In een vroegere verhandeling, JT Br8lagen en Mededeelingen der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen, 3e Reeks, Deel V, is dit oppervlak door mij gesteld 
bij Groep Il, geval A. 
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rechte d, en de daarop liggende dubbelpunten de uitkomsten van de 
beschouwingen van gevai B kunnen worden overgenomen. Er ontstaan 
evenwel eenige bijzonderheden door het aanwezig zijn van het 
dubbelpunt A, die zullen worden nagegaan. 

De punten van °1 2, die dubbel overeenkomen met het punt A, 

liggen op de doorsnede C12 van al met U1
2; daar nu een willekeurige 

kegelsnede k1
2 van 0 1

2 C1 2 in twee punten snijdt, zoo volgt hieruit: 
Alle ruimtekrommen op O+, die overeen komen met kegelsneden 

ol' 0 1
2 , hebben het kegelpunt A tot dubbelpunt. 

Met de rechten, die A verbinden met punten der kromme, komen 
in Rl overeen de niet in al liggende dubbel raaklijnen van Kl+, die 
door punten der kegelsnede k. 2 gaan. 

Met de beide raaklijnen der ruimtekromme in A komen de twee 
dubbelraaklijnen overeen, die uit de beide snijpunten van k. 2 en c. 2 

te trekken zijn. 
Hieruit volgt dus, dat er door het punt A een aantal dezer 

krommen gaan, welke een oneindigheid van de tweede orde vormen, 
die A tot keerpunt hebben. Zij komen overeen met die kegelsneden 
op Ol~, die C1 2 raken. 

In het vlak eener kegelsnede van 0 1
2 ligt een dubbelraaklijn van 

K14 er kan dus uit A een rechte getrokken worden, die de kromme 
nog in twee punten snijdt. 

Met de rechten op 0 1
2 komen weder kubische ruimtekrommen 

overeen, die allen weder door _1 zullen gaan. 
De rechten op ()4 verdeelen zich in de rechten door A en in die

genen, die niet door A gaa,n. Met de eerstgenoemde komen in R de 
twee snijpunten van al met 0 1

2 overeen; alzoo zijn er twee rechten 
door A, die in de plaats treden van vier rechten van het algemeene 
oppervlak. Verder kunnen cr zes gemeenschappelijke raakvlakken 
aan 0 1

2 en K14 worden gebracht, waarin alzoo nog twaalf reehten 
van 0 1

2 liggen, die K1 4 raken; hiermede komen in R nog twaalf 
rechten overeen. 

Ook bij (lit oppervlak is er geen bezwaar in het bepalen van die 
kegelsneden-doorsneden, die met de gegeven rechten op oppervlakken 
van het stelsel liggen. Laat in Rl de snijpunten van al met Kl2 

Al en Al' zijn, dan gaan door AI twee beschrijvende lijnen van 0 1
2 ; 

hieruit volgt, dat met de door A gaande en met A 1 overeenkomende 
rechte a op ()4 (2 \) d) twee kegelsneden gekoppeld zijn, en op de
zelfde wijze zijn met de andere door A gaande rechte a' eveneens 
twee kegelsneden gekoppeld. 

Een beschrij vende rechte 0l' 0 1 ~, die JOOl' A I gaat, ligt met een der 
beschrijvende rechten door Al' in een vlak, dat door al gaat. Hieruit 
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volgt, dat met dit vlak in R een vlak overeenkomt, dat met het 
vlak A deen vlakkenpaar van het stelsel vormt, dit snijdt dus ()4 

volgens twee elkander snijdende kegelsneden; zoo is er nog een 
tweede vlak, in Rl bepaald door het tweede paar in een vlak lig
gende beschrijvende rechten van 0}2, die a} snijden. De gevonden 
kegelsneden, behoorende bij de rechten a en a', liggen dus zoo
danig, dat een daarvan een van de drie overigen in drie punten, 
een tweed~ in twee punten snijdt en met de derde geen punt gemeen 
heeft. Vergelijkt men alzoo de gevonden rechten op u/' met die
genen, die in N°. 10 bepaald zijn, dan ziet men, dat er in dit geval 
eveneens acht rechten van elk stelsel beschrijvende rechten op 0}2 

ontstaan, welke aanleiding geven tot acht raakvlakken, die met drie
voudige raakvlakken van 0-1: overeenkomen. De ligging der rechten 
en kegelsneden ten opzichte van elkander kan dus zonder moeite 
uit het algemeene geval afgeleid worden. 

23. Onderstellen wij nu, dat alle oppervlakken van het stelsel 
twee punten A in IJ met elkander gemeen hebben, dan ondergaat 
het stelsel oppervlakken de navolgende veranderingen. 

a. Met een punt M is, behalve cl en B, het punt M' gekoppeld. 
b. Het kernoppervlak gaat over in de vlakken A d en B d en 

een regelvlak van den tweeden graad K2, 
c. Het ontwikkelbaar oppervlak K}G gaat over in een raakkegel 

Ll2 van K12, welks raakkegelsnede Cl 2 in verbinding met de be
schrijvende rechten a} en b} van het stelsel 'ft de kromme C}4 ver
vangt. 'fot KIG behoorell ook nog de vlakkenbundels door al en 
bI; de vlakken dier bundels, die Kl2 in de snijpunten van al en bi 
met Cl

2 raken zullen Cl} en (11 genoemd worden. 
d. - Met de raakvlakken van L}'J komen de vlakkenparen overeen, 

waarvan er gedurig een door de rechte A H en het andere door d 
gaat, Met de vlakkenbundels al en bI komen de bundels overeen, 
waarvan A d of 11 d een vlak is; met de rechte A B komt de top 
Tl van L 12 overeen. MeI. de vlakken UI en I~l komen A d en B d 
overeen in verbinding met de vlakken door A en H. 

e. Met de hoofdstralen, die cl snijden, komen de raaklijnen aan 
Ll overeen; met de hoofdstralen door A of door B de raaklijnen 
van 1112, die bI of al snijden; met de overig'e hoofdstralen de rechten, 
die al en b} snijden. 

f. Met een rechte l in R komt in R} een kegelsnede ll2 over· 
een, die Ll2 in twee punten raakt en met al en hl een punt ge
meen heeft j met een vlak cp een kubisch regelvlak FIs, dat Ll2 
in een kubische ruimtekromme raakt. De enkelvoudige richtlijn van 
FIs is een beflchrijvende rechte van het stelsel PI, die met het snij-
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punt q! d overeenkomt, al en bI zijn beschrijvende rechten en Tl is 
een punt van FIs. Gaat cp door A of E, dan splitst F l 3 zich in al 

of til en een kwadratisch oppervlak I'l· 
24. Men neme nu weder het beeldoppervlak in een willekeurigen 

stand; de resultaten laten zich uit het voorgaande afleiden. Men 
neme in Rl een willekeurige rechte liaan; daarmede komt in R 
een kubische ruimtekromme [3 overeen, die door A en B gaat. Snijdt 
nu [1 het oppervlak 0 1

2 nog in twee punten MI en NI, dan 
komen met MI de beide punten M en M' overeen benevens A 
en IJ; met NI op dezelfde wijze N en N'; hieruit volgt, dat A en 
B dubbelpunten van 01. zijn, welker aard weder onderzocht moet 
worden. 

Daartoe zoeke men eerst de rechten in Rl, die overeenkomen met 
de stralen van den raakkegel in A. Deze rechten vormen een regel
vlak, verkregen door uit elk punt der kegelsnede C12, waarin al 

het oppervlak °12 snijdt, rechten te trekken, die bI snijden en Ll2 

raken. Neemt men daartoe weder een punt PlOP Cl2 aan, en con
strueert men de raakvlakken aan L12, dan is een dier raakvlakken 
al, i!! het andere ligt een rechte die, door 1\ gaande, bI snijdt; 
zoo kan men dan uit elk punt v:tn Cl2 een raaklün trekken. Even
eens kan men door elk punt van bI twee raakvlakken aan L12 trek
ken; het eene daarvan is til, in het tweede liggen twee raaklijnen 
van L12, die Cl 2 snijden. De raaklijnen doen dus een regelvlak 
van den vierden graad ontstaan, dat bI tot dubbellijn heeft en Ll2 

tot dubbelrakende ontwikkelbare; dit oppervlak heeft dus tot dubbel
kromme een rechte en een kegelsnede, die met haar een punt 
gemeen heeft. 

Met den omhullingskegel uit A komt in Rl eveneens een regel..; 
vlak overeen. Men verkrijgt daarvan de beschrijvende rechten 
door de raakvlakken aan Ll2 te construeeren en uit het snijpunt 
van bI met deze raaklijnen te construeeren aan de kegelsnede, vol
gens welke zij 0 1

2 snüden; dit worden dus de gemeenschappelijke 
raaklijnen van L12 pn 0 1

2, die bI snijden; het genoemde regel
vlak is van den zesden graad; de omhullingskegel uit A is name· 
lijk van den vierden graad en heeft A B tot dubbelstraal ; een 
rechte tI nu snijdt het oppervlak in evenveel punten als de over
eenkomstige kubische ruimtekromme c3 den omhullingskegel. Vier 
dezl'r snijpunten vallen in A, 2 in A B, alzoo blijven er nog zes 
over. 

25. De opmerkingen, in het vorige geval gemaa~ct over den vorm 
der op 0 4 gelegen ruimtekrommen van den zctiden graad kunnen ook 
nu herhaald worden. De bedoelde ruimtekrommen zullen twee dub-
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belpunten hebben, A en B; een der beide dubbelpunten, of ook wel 
beide, kan in een keerpunt overgaan; heeft de kromme een keer
punt, zoowel in A als in /i, dan komt met haar ·in Rl een kegel
snede overeen, gelegen in een vlak, dat de kegelsneden, volgens 
welke al. en fil het oppervlak 0 1

2 snijden, raakt. Zoo ook zullen 
de kubische ruimtekrommen elkander in A en B ' snijden. 

Uit elk der punten A en ]i gaan twee rechten, op o~ gelegen, 
. deze rechten komen in Rl overeen met de snijpunten van al en 

bI met 0[2. Verder hebben L 12 en 0 1
2 nog vier gemeenschappelijke 

raakvlakken, in elk dezer raakvlakken liggen twee beschrijvendp. 
rechten, zoodat er nog acht rechten op ()4 liggen, die niet door A 
of B gaan. 

De kegelsneden, die bij deze rechten behooren en met haar ge
durig een bijzonder geval van een kubische ruimtekromme van het 
stelsel vormen, zijn volgens de vroeger gestelde regels op te sporen. 
Hierbij is dan nog het volgende in het oog te houden: 

Gaat de rechte door A, dan gaat de bijbehoorende kegelsnede door 
B en omgekeerd. 

Gaat de rechte niet door A of B, dan gaat de bijbehoorende 
kegelsne~e, zoowel door A als door B. 

Bedenkt men verder, dat er op 0 1
2 acht beschrijvende rechten van 

elk st~lsel zijn, die overeenkomen met kegelsneden die met rechten 
gekoppeld zijn, dan geeft het opsporen van den stand der kegel
sneden en rechten ten opzichte van elkander evenmin bezwaar als 
bij het voorgaande geval. De zestien beschrijvende rechten in Rl 
zijn de acht beschrij vende rechten, gaande door de snijpunten van 
0 1

2 met al en bi en de acht beschrijvende rechten, liggende in de 
gemeenschappelijke raakvlakken van OIOt en L12. 

Het volgende geval zal voidoende de gelegenheid geven om het 
bepalen der drievoudige raakvlakken bij oppervlakken van den vier
den graad met dubbelrechte volledig te behandelen. 

26. Wanneer men onderstelt, dat het oppervlakkenstelsel drie 
punten A, B en C bezit, die aan alle oppervlakken gemeen zijn, 
dan treden de volgende bijzonderheden in. 

a. Met een punt MI in Rl komt behalve A, B en C, nog een 
punt J1 overeen. . 

b. Het oppervlak Kla gaat over in de rechten al, bl) Cl van het 
stelsel ql en de rechte dl van het stelsel Pl. 

d. Het kernoppervlak K4 gaat over in de vlakken A d, B d, Cd 
en ABC. 

d. Met den vlakkenbundel door dl komt de vlakkenbundel door 
d in verbinding met ABC overeeJl. Met de vlakkenparen, gevormd 
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door Ad en de vlakken door BO komen de vlakken door al overeen; 
op dezelfde wijze is het gesteld met de vlakkcn door bI en Cl. 

e. Met de hoofdstralen, die d snijden, komen de rechten overeen, 
die dl snijden, met diegenen, die door A gaan, de transversalen van 
bl en Cl; zoo ook met de hoofdstralen door B en C. 

f. Met een rechte l in R komt een kegelsnede l12 overeen, die 
al, bI, cl) dl ieder in een punt snijdt. Met een vlak cp komt een 
kubisch regelvlak FIS overeen, dat al) bI, Cl tot beschrijvende rech
ten heeft, dl tot dubbel rechte en een beschrijvende rechte van het 
stelsel PI tot enkelvoudige richtlijn. Dit oppervlak kan van den 
tweeden of eersten graad worden als cp door een of twee der punten 
4, B, C gaat. 

27. Op een wijze, overeenstemmende met die bij de beide vorige 
vormen gevolgd, vindt men, dat dit oppervlak drie kegelpunten A, 
B en C bezit; in elk dezer punten is een raakkegel, die dit punt 
tot top heeft. Met de stralen van den raakkegel, welks top A is, 
komen in Rl overeen de rechten, die uit de punten van de kegel
snede C12, volgens welke al het beeldoppervlak °12 snijdt, getrokken 
worden, zoodat zij de rechten bI en Cl snijden. Deze rechten zijn 
de beschrijvende rechten van een regelvlak van den vierden graad 
dat C12 tot enkelvoudige richtlijn en bI en Cl tot dubbel rechten heeft; 
de verbindingslijn van de snijpunten van bI en Cl met al is de 
derde dubbelrechte. 

Uit A als top is verder nog een omhullingskegel te construeeren; 
deze omhullingskegel is, als vroeger, van den vierden graad en heeft 
twee dubbelstralen AC en A B. 

Met de stralen van dit kegelvlak komen in Rl de beschrijvende 
rechten overeen van een regel vlak , die getrokken worden, rakende 
aan 0 1

2 en bI en Cl snijdende. Dit regel vlak is van den vierden 
graad. 1) 

28. In overeenstemming met het voorgaande ziet men, dat de 
ruimtekrommen van den zesden graad op ()4, die met kegelsneden 
op 0 1

2 overeenkomen, drie dubbelpUllten A, B en C hebben. Ter
wijl er een oneindig aantal dezer krommen zijn, die A en B tot 
keerpunten hebben, zal er een beperkt aantal krommen zijn, die A, 
B en C tot keerpunten hebben. Deze worden in Rl vertegenwoor
digd door die kegelsneden, die zoo wel de doorsneden van al als die 

I) De beide in deze paragraaf beschreven regelvlakken zijn mede in de vroeger 
aangehaalde verhandeling (21) besproken. Aldaar zijn zij gebracht tot de tweede 
Groep, geval Oen tot de eerste Groep, geval A. Het oppervlak vnn nO. 24 behourt 
eveneens tot de tweede Groep, geval B. 

F 3 
Verhand. Kon. Mad. v. Wetens. (Ie Sectie). Dl. J. 
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van &1 en rl met 0 1
2 raken. Hierdoor wordt het vraagstuk terug

gebracht tot het navolgende: 
Een vlak te construeeren, rakende aan drie kegelsnedon, die elkan

der twee aan twee in twee punten snijden. 
Alle vlakken, die de beide eerste kegelsneden raken , omhullen 

twee kegelvlakken van den tweeden graad, die door de eerste twee 
kegelsneden te construeercn zijn . Oncler de raakvlakken van ieder 
dezer kegelvlakken zijn er vier, die tevens aan de derde kegelsnede 
raken, alzoo zijn er in het geheel acht vlakken, die de drie kegel
sneden raken en dus ook acht ruimtekrommen van den zesden graad 
op ()4, die A, B en C tot keerpunten hebben. 

29. De vermelde ruimtekrommen van den ze"lden graad kunnen 
zich, even als bij de vroegere gevallen ; verdeelen in twee kubische 
ruimtekrommen. De bespreking hiervan geeft evenwel geen aanlei
ding tot nieuwe gezichtspunten. Uit is wel het geval met de op 
0 4 liggende rèchten en kegelsneden; bij het oppervlak met drie 
kegelpunten is een vollediger studie daarvan mogelijk dan bij de vroe
gere vormen. Het is namelijk vroeger (11) gebleken, dat er , behalve 
de kegelsneden, welke met rechten op O~ gekoppeld een bijzondere 
kubische ruimtekromme uit het stelsel vormen, nog meer kegelsneden 
op 0 4 kunnen liggen; de oplossing nu van dit vraagstuk is bij het 
oppervlak met drie kegelpunten op eenvoudige wijze uitvo~rbaar. 

Daarvoor moeten in Rl de figuren bepaald worden, die met kegel
sneden in Rovereenkomen. 

Een kegelsnede k2 in R, die à in een punt snijdt) wordt door 
een oppervlak van het stelsel in drie punten buiten d gesneden, 
door de vlakken Ad, Bd en Gd nog in een punt en door het vlak 
A BG in twee punten Hieruit volgt, dat in de ruimte Rl met k2 

een kubische ruimtekromme overeenkomt, die een punt met ieder 
der rechten al, bI en Cl gemeen heeft en twee punten met dl' 

Gaat deze kegelsnede k2 door A, dan wordt door haar een opper· 
vlak van het stelsel bepaald, daar k2, de rechte d, die er een punt 
mede gemeen heeft, benevens de punten B en C negen punten van 
een kwadratisch oppervlak vertegenwoordigen; de overeenkomstige 
kromme in Rl ligt dus in een plat vlak; daar een oppervlak van het 
stelsel k2 in twee punten buiten A en d snijdt, zoo is de kromme 
in Rl insgelijks een kegelsnede, die met bI, Cl en dl een punt ge
meen heeft. 

Gaat k2 door A en B, dan bepaalt zij een hun del oppervlakken 
van het stelsel; in Rl komt met haar een rechte overeen, die Cl 

snijdt. In het eerste geval wordt de graad der kromme door al, 
in het tweede door al en bI tot den derden aangevuld. 
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Gaat eindelijk Jr2 door A, B en C, dan wordt door haar een net 
oppervlakken van het stelsel bepaald; met haar komt dus in Rl een 
punt van dl overeen. 

30. Overeenkomstig deze indeeling heeft men nu in Rl te be
schouwen: 

a. De kubische ruimtekrommen op 0 1
2, die door de twee snij

punten van 01
2 met dl gaan, en door een van elk der snijpunten 

met al, bI, Cl' 

b. De kegelsneden van 0 1
2, die door een punt van dl en door twee 

der snijpunten van de rechten bI, Cl; al, Cl; of al, bI met 0 1
2 gaan. 

c. De rechten op 01
2, die door een snijpunt van ah bI of Cl met 

0 1
2 gaan. 
Noemt men nu de snijpunten van al met 0 1

2 Al en A'l' die van 
bI BI en B'l en zoo eveneens bij Cl en dj, dan kan men de kegel
snedendoorsneden volledig bepalen. 

a. De beide punten Lh en D\ vormen met een snijpunt van 
elk der rechten al, bI, Cl gedurig een vijftal punten; door dit vijftal 
punten kunnen twee kubische ruimtekrommen gebracht worden, welke 
geheel op 0 1

2 liggen; elk dezer krommen heeft een der stelsels be
schrijvende rechten van 0 1

2 tot koorden. Zij een der ruimtekrom
men (lI3) gebracht door de punten Dl, D 'I, .Al, Rl, Cl; daar deze 
punten op Kl2 liggen, zoo snijdt ll3 het oppervlak Kl2 nog in een 
zesde punt PI; door PI gaat een beschrijvende rechte II van het 
stelsel PlOP K12; II is dus de enkelvoudige richtlijn van een kubisch 
regel vlak F l 3 (26 f), waarop ll3 gelegen is. F l 3 nu snijdt 0 1

2 nog 
in een tweede kubische kromme, dit moet dus een der andere ruimte
krommen op 0 1

2 zijn. Daar elk der beschrijvende rechten van 0 1
2 

F l 3 in drie punten snijdt, zoo zullen de beide kubische krommen, 
waarm zich de doorsnijding splitst, tot verschillende stelsels behoo
ren en daar al, bI, Cl beschrijvende rechten van F l 3 zijn, zoo ligt 
op elk dezer rechten een punt van ieder der krommen. Hieruit 
volgt: De kubische ruimtekromme. die met ll3 op een regelvlak F l 3 

ligt, gaat door de punten Dl, D'l, A'l B'l, C'l, en heeft tot koorden 
die beschrijvende rechten van 0 1

2, die ll3 slechts in een punt snij
den. Met F l 3 komt in R een drievoudig raakvlak van 04 overeen. 

D'l en Dl geven met de snijpunten van al, bI' Cl met Kl2 aan
leiding tot de volgende 6'roepeering: 

Al BI Cl' A'l B'l C'l; A'l BJ Cl' Al B'l C'l; Al B'l Cl' A'l BI C'l' 
Al BI C']. A\ B'l Cl' 

Door elk drietal punten is een paar kubische ruimtekrommen be
paald; er zijn dus acht drievoudige raakvlakken, die niet door een 
der dubbelpunten gaan. 

3* 
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b. Zij de kegelsnede {)2 gebracht door de punten Ab Bb D); 
l)2 snijdt K)2 nog in een vierde punt p); door p) gaat een beschrij
vende rechte l) van het stelsel PI, op K)2 gelegen, tI is dus een 
beschrijvende rcchte van een kwadratisch regelvlak, waarop 1)2 ligt. 
Dit oppervlak F)2 snijdt 0)2 nog in een tweede kegelsnede, die door 
A'l, H), D\ gaat; met deze beide komen in R twee kegelsneden 
overeen, die op een drievoudig raakvlak liggen. 

Men kan nu de punten weder in de volgende paren van twee- . 
tallen groepeeren: 

Al BI' A') B\: AI C;. A'l (;\; BI Cl' B') C); A'l B). B') Al; A'l Cl' 
A) C'); B') Cl' B) C'l' 

Door elk paar dezer tweetallen zijn vier kegelsneden bepaald, die 
aanleiding geven tot twee kwadratische oppervlakken; deze zijn b.v. 
voor het eerste paar de kcgehmeden, bepaald door de punten: 
Al Rl D), A\ R'l D'I; A'l B'l D), Al BI D'l; met elk oppervlak 
komt een drievoudig raakvlak overeen, alzoo zijn er twaalf dezer 
drievoudige raakvlakken. 

c. Door elk der snijpunten van a), bI, Cl met 0 1
2 gaan twee 

besehrijvende rechten van 0 1
2 ; dit geeft alzoo aanleiding tot twaalf 

rechten, die bij tweetallen in vlakken liggen, door al, bI of Cl gaande. 
Hiermede komen in R zes drievoudige raakvlakken overeen, gaande 
elk door twee kegelpunten. 

d. Met de twee punten D) en D') komen twee kegelsneden over
een, die in een drievoudig raakvlak door de drie kegelpunten lig
gen. Het geheel aantal drievoudige raak v lakken bedraagt alzoo 27. 

31. Na het voorafgaande laten zich nu de overige bijzonderheden 
van dit oppervlak licht afleiden. 

Met de punten A)A'I, BIB'). C) C) stemmen drie paren rechten 
overeen, opvolgend gaande door de punten A, B en C. 

Brengt men door dl de beide raakvlakken aan 0 1
2, dan snijdt elk 

dezer 0/' volgens twee rechten; daarmede komen vier rechten op 
()40 overeen, die niet door de puntrn A, B of C gaan. 

Wanneer men door Dl een raakvlak aan 01
2 construeert, dan 

snijdt dit 01
2 volgens twee beschrij vende rechten; elke rechte door 

Dl in dit raakvlak getrokken raakt 0)2. Met dit raakvlak komt in 
R een kwadratisch oppervlak overeen. Hetzelfde kan gedaan wor
den bij het punt D\. Hieruit volgt: 

Legt men het vlak ABC en construeert men door elk punt der 
kegelsneden, volgens welke dit o~ mijdt, een raaklijn aan 0\ die 
d snijdt, dan ontstaan twee kwadratis(·he regel vlakken , die ieder 
met ()4 nog twee der rechten gemeen hebben, die niet door een 
der kegelpunten gaan. 
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32. Ten slotte behoort nog het geval beschouwd te worden, 
waarin het oppervlak ()4 kan verkeeren wanneer twee der punten 
A, B, C te zamen vallen. Het oppervlakkenstelsel verkeert dan in 
een van de volgende twee omstandigheden. 

a. Alle oppervlakken van het stelsel raken aan de rechtp. a in 
het punt A. 

b. Alle oppervlakken van het stelsel gaan door het punt B en 
raken aan de rechte a in het punt A. 

Het zal in de eerste plaats noodig zijn, na te gaan welke wijzi
gingen er in de oppervlakken K l 6 en K4 komt, wanneer men deze 
vergelijkt met de resultaten in nO. 23 en 26. Deze zijn: 

a. De vlakken Ad en Bd vallen samen. 
De beschrijvende rechten al en bI, benevens de vlakken al en ~l, 

vallen samen. 
Met de hoofdstralen, die niet door A gaan en ook d niet snijden, 

komen in Rl de rechten overeen, die Kl2 raken in punten van al' 

b. De vlakken Ar! en Cd vallen samen; Bd blijft afzonderlijk. 
De rechte Cl valt samen met al, zoo ook het vlak rl met al' 

Met de hoofdstralen door B komen in Rl de rechten overeen, 
die K)2 raken in punten van al' 

Het is nu wel af te leiden, welke in dit geval de overeenkom
stige vormen in Rl zijn van rechten, kegelsneden en andere krommen. 

Vielen de drie punten A, B, C in een punt te zamen, dan zoude 
het oppervlak ()4 twee elkaar snijdende dubbelrechten bezitten, den 
de rechte, die het snijpunt van d met het vlak ABC verbindt met 
het punt, dat de drie samenvallende punten vertegenwoordigt. Dit 
oppervlak behoort dus tot een andere groep. 

33. Beschouwen wij eerst het geval a en denken wij ons een 
willekeurig beeld-oppervlak 0 1

2 gegeven. Alsdan vallen de beide 
kegelpunten A en B samen en gaan over in een bi planaar punt van 
de tweede soort A, een punt, dat zich dus onderscheidt van een 
biplanaar punt van de eerste soort, waarbij de raakkegel in twee 
vlakken is overgegaan. Even als bij het geval, waarin de kegel
punten A en B gescheiden zijn, kan men in R) de stralen opsporen, 
die met de stralen van raakkegel en omhullingskegel overeenkomen. 
Construeert men de eerstgemelde stralen, overeenkomstig met nO. 24, 
dan blijkt het, dat men uit de punten der kegelsnede C)2, waarin 
al het beeld-oppervlak 0)2 snijdt, rechten moet trekken, die zoowel 
den kegel Ll2 raken als bI snijden. Daar bI evenwel samenvalt 
met al, valt een gedeelte dier raaklijnen in het vlak al. Uit elk der 
snijpunten van al met Cl2 kan men, behalve a), nog een raakvlak 
aan L12 trekken j alzoo gaan de ueide regel vlakken van het geval 
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der twee kegelpunten over in twee vlakken, welke L12 raken, en 
waarmede dus in R twee vlakken overeenkomen, die elkaar in a 
snijden. 

De omhullingskegel uit A heeft de rechte a tot dubbelstraal ; elk 
der raakvlakken in A snijdt dezen in twee stralen. 

Uk der raakvlakken in A zal verder Ol' snijden in een kromme 
van den vierden graad, die A tot drievoudig punt heeft; daar deze 
kromme ook in een punt van d een dubbelpunt moet bezitten, ver
deelt zij zich in een kromme van den derden graad 'met het dub
punt A en in een rechte, die A met het snijpunt van het raakvlak 
en d verbindt. Hieruit volgt tevens, dat er door A twee rechten 
van 04 gaan, ieder liggende in een der beide raakvlakken, waarin 
de raakkegel is overgegaan . 

Men neme een kegelsnede k l
2 op °12 aan. Hiermede komt in R 

een ruimtekromme van den zesden graad op o~ overeen, die in A 
twee samenvallende dubbelpunten, alzoo een dubbelknoop bezit; de 
raaklijn aan dezen dubbelknoop is a. De kegelsnede k1

2 heeft twee 
punten gemeen met de kegelsnede C1 2, volgens welke het beeldop
pervlak 0 1

2 snijdt, de overeenkomstige kromme k6 wordt dus door 
den dubbelknoop in twee deelen verdeeld; raakten k1

2 en Cl 2 elkan
der, dan verdwijnt een der beide deelen, door den dubbelknoop ge
scheiden; hieruit volgt, dat voor dit geval de dubbelknoop overgaat 
in een snavelpunt; van deze ruimtekrommen met snavelpunt zijn er 
dus een oneindig aantal. 

Alle kubische ruimtekrommen, die met rechten op 0 1
2 overeen

komen, hebben in het punt A de rechte a tot raaklijn. 
Behal ve de beide door .A gaande rechten zijn er verder nog acht 

rechten, die niet door A gaan. 
34. Bij het geval b ontstaat er, nevens het biplanare punt A, 

nng een kegelpunt B. Dit oppervlak bezit vier rechten, door A en 
B gaande, en vier niet bijzonder gelegen rechten. 

Ook nu is men in staat het aantal drievoudige raakvlaken volle
dig te bepalen. Volgt men daartoe den weg, in nJ. 30 aangewezen, 
en vervangt men de rechten Cl door al en de punten Cl en C'l 
door A 1 en .r1 '1 dan blijkt het, dat op de oppervlakte van 0 1

2 de 
navolgende drietallen van punten blijven bestaan: 

Al BI Al; Al B'l Al; A'l BI A'l! A'] B'l A'l' 
Voor de tweetallen punten blijven bestaan: 

Al Al; Al BI; A'l iJl; Al B\; A'l A'l; A'l B\. 
Bij deze combinatiën zijn Al Al en A'l A'] de voorstelling van 

raaklijnen, door Al of A'l getrokken aan OJ2. 
Van de beschrijvende rechten op 0 1

2 , die overeenkomen met kegel-
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sneden, vallen die door Cl en C\ getrokken worden met die door 
Ai en 11\ samen, alzoo zijn er vier dezer beschrijvende rechten of 
wel twee drievoudige raakvlakken minder. 

Het geheel aantal raakvlakken bedraagt dus 12 minder dan in 
het geval der drie kegelpunten ; alzoo wordt dit 15 drievoudige 
raakvlakken. 

v. GEVAL D. 

35. Dit geval ontstaat uit de verbinding der beide gevallen B 
en C; bij de bespreking zullen dus die standen van 0 1

2 ten opzichte 
van Kli voorkomen, die reeds in N°. 13 opgesomd zijn. Daaruit 
laat zich afleiden, dat bij de behandeling met een kort overzicht 
volstaan kan worden; men stelt daarbij die gevallen voorop, waarin 
het stelsel oppervlakken een, twee of drie punten bezit, die aan 
alle gemeen zijn; cn past daarop vervolgens de bijzondere standen 
van 0 1

2 ten opzichte van Kl2 toe, en wel in de volgorde a tot 0, 

die in N°. 13 is aangewezen. 
36. Laat A het aan alle oppervlakken gemeenschappelijke punt 

zijn, dan is dit een kegelpunt van 04• De standen a, b, g, h geven 
alleen aanleiding tot de opmerking, dat dit kegelpunt hierbij voor
komt in verbinding met twee, drie of vier samenvallende klempun
ten ; eveneens treden er geen bepaalde bijzonderheden in bij de 
standen d en t, behalve het feit, dat een kegelpunt hier voorkomt 
in verbinding met een standvastig raakvlak. Het aantal rechten 
op 0 4 is klaarblijkelijk gedurig twee minder dan in een der meer 
algemeene gevallen, zooals deze in N°. 14, 16, 17 behandeld zijn. 

Bij de standen c, e, i, j, k valt op te merken, dat daar, nevens 
het kegelpunt A, een of twee drievoudige punten op d voorkomen. 
Van de rechten, welke door A gaan en op 0 4 liggen, gaat er steeds 
een door het drievoudige punt heen. Zij bijv. voor het geval c of 
e ml de gemeenschappelijke beschrijvende rechte van 0 1

2 en K12 

en het daarmede overeenkomende drievoudige punt op d M, dan 
ziet men, dat de beschrijvende rechte al, die bij het ontwikkelbare 
oppervlak K 14 behoort, 0 1

2 in een punt van mI en in een punt 
buiten mI snijdt Construeert men nu weder de gemeenschappelijke 
raakvlakken van Kl'" en 0]2, dan ziet men, dat er daarvan twee 
door m] gaan, terwijl er buitendien nog vier zijn; hierdoor ontstaan 
zes rechten door M; de zevende komt overeen met de snijding van 
mI en al; zij verbindt de punten A en M. Overigens zijn er nog 
zes rechten, die niet door A gaan en een rechte door A. Past men 
nu dezelfde redeneering toe voor de standen i, j, k, t, dan blijkt 
het, dat daarbij nog een of twee standvastige raakvlakken voorko-
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men; tevens zijn in den stand k elk der beide drievoudige punten M 
en N met A door een rechte op ()4 verbonden en in den stand l is 
er een rechte, dio het punt A met de samengevallen punten Men N 
verbindt; A d is dan een raakvlak, dat 0 4 langs deze rechte raakt. 

In den stand rn ontstaat cr een oppervlak met keerrechte en 
kegelpunt A. De rechten, die met rechten op 01. overeenkomen, 
vindt men door de snijpunten te construeeren van de raakkromme 
C13 van K14 en Kl2 (20 b) en van al met de raakkegelsnede van 
0 1

2 en K12. Het eerste drietal snijpunten geeft weder op ()4 drie 
rechtenparen, welker snijpunten op d liggen; het snijpunt van al 

met de raakkegelsnede geeft een rechte door A. Wederom is A d 
een vlak, dat 04, langs deze rechte raakt. Het geheel aantal rech
ten voor dit geval bedraagt dus zeven. 

Bij den stand n zijn er twee rechten, die A met de beide drie
voudige punten M en N verbinden; door elk dezer punten gaan 
nog vier rechten, terwijl een der rechten met d samenvalt en er 
nog een willekeurig gelegene overblijft. 

Eindelijk geeft de stand 0 aanleiding tot een oppervlak met een 
triplanaar punt M, een rechte, die M met A verbindt, en nog vier 
rechten, die door M gaan en niet door A. Er is een standvastig 
raakvlak, dat 04< snijdt volgens een rechte, die met d samenvalt en 
een willekeurige rechte. 

37. Na hetgeen thans gevonden is, is het licht in te zien, welke 
vormen er ontstaan zoo het oppervlakkenstelsel twee punten A en 
B bezit, die aan alle oppervlakken gemeen zijn. 

De standen (l, h, g, h geven weder aanleiding tot een oppervlak 
met twee kegelpunten en met klempunten, die op verschillende 
wijzen met elkander samenvallen; terwijl bij d en f bij de kegel
punten zich een standvastig raakvlak voegt. Het aantal rechten is 
vier minder dan in het algemeen geval. Bij de standen c, e, i,j, k, l, 
komen er, nevens de beide kegelpunten, een of twee drievoudige 
punten. Deze drievoudige punten zijn zoowel met A als met B te 
verbinden door rechten, die geheel op ()4 liggen. Bij den stand m 
ontstaat er een oppervlak met keerrechte en twee kegelpunten A en 
B; het geheel aantal rechten bedraagt zes, waarvan er een door A 
en een door B gaat, de beide andere paren hebben haar ontmoe
tingspunt in d. In den stand n is er weder een standvast.ig raak
vlak en twee drievoudige punten, terwijl er in den stand 0 twee 
rechten zijn, die het triplanare punt M met A en B verbinden; 
buitendien is er nog een rechtenpaar, dat haar snijpunt in M heeft 
en een, dat zich verdeelt in een rechte langs d en een willekeurig 
gelegen rechte. 
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Vallen A en B te zamen in een punt A, dan wordt A een bipla
naar punt van de tweede soort; het aantal rechten ondergaat nu 
die veranderingen, die in N°. 313 zijn aangeduid. Zoo heeft b. v. 
een oppervlak met twee drievoudige punten (stand k) twee rechten, 
die A met de beide drievoudige punten verbinden, en uit elk der 
drievoudige punten gaan er twee rechten, terwijl er twee langs d 
vallen en : twee willekeurig liggen. Het oppervlak met keerrechte 
en biplanaar punt A (stand m) bezit een rechte, die door A gaat, 
en nog twee paren, welker snijpunten in de keerrechte d vallen. 

38. Insgelijks kan met een korte aanwijzing volstaan worden, 
wanneer het oppervlakkenstelsel drie punten A, B en C heeft, die 
aan alle oppervlakken gemeen zijn. De drie kegelpunten A, B en 
C verminderen, even als vroeger, het aantal der rechten met zes, daar 
de rechten van 04 door elk dezer punten gedurig twee rechten ver
tegenwoordigen Neemt men als voorbeeld het oppervlak met twee 
drievoudige punten M en N en het oppervlak met keerrechte, dan 
zijn er in het eerste geval de rechten AM, B M, CM; A N, B N, 
eNen de twee raakvlakken door d, die 04 in een willekeurige 
rechte snijden, verbonden met een rechte, die met d samenvalt. In 
het tweede geval heeft men een rechte door elk der kegelpunten A, 
B en C en nog een paar rechten, welker snijpunt in d valt. Van 
de laatste vindt men de overeenkomstige in Rl door in het snijpunt 
van dl met de raakkegelsnede van 0 1

2 en K12 een raakvlak aan 0 1
2 

te leggen; de beide beschrij vende rechten, volgens welke dit raakvlak 
0 1

2 raakt, komen met de genoemde rechten overeen. 
Vallen eindelijk de punten A en B te zamen in het biplanare 

punt A, dan vallen de oorspronkelijk gescheiden rechten door A en 
B ook samen, uit welke opmerking zich voor elk der gevallen het 
aantal der rechten laat afleiden. 

VI. GEVAL E. 

39. In dit geval vertoont het stelsel oppervlakken geen bijzon
derheden, maar het beeld-oppervlak 0 1

2 is een kwadratisch kegel
vlak, welks top Dl is. Een willekeurige rechte II snijdt 0 1

51 in 
twee punten, met welke in R de twee viertallen gekoppelde punten 
overeenkomen, waarin de overeenkomstige kubische ruimtekromme 
iS 0 4 snijdt (4a). Is evenwel II door Dl getrokken, dan worden 
deze acht in vier raakpunten van lS met 0 4 samengetrokken, en 
daar dit voor elke rechte door Dl het geval is, zijn de met .Dl 
overeenkomende gekoppelde punten A, B, C, D dubbelpunten van 
04, welker aard nader onderzocht moet worden. 
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Men legge daartoe een vlak CfJl door den top Dl van Ol2; dit 
snijdt Ol2 volgens twee elkaar snijdende rechten II en mlo Met Cf) 

komt in R een oppervlak FJ overeen, dat tot het stelsel behoort; 
hieruit zijn in de eerste plaats gevolgen te trekken. 

Het oppervlak F2 van het stelsel snijdt alzoo 0 4 in twee kubi
sche ruimtekrommen, die de vier gekoppelde punten A, B, 0, IJ 
gemeen hebben. Beschouwt men II en mi als de [assen van de 
twee projectieve vlakkenbundels, die 012 doen ontstaan, dan ziet 
men, dat men op dezelfde wijze de overeenkomstige krommen lS en 
m3 beschouwen kan als de basiskrolllmen van twee projectieve op
pervlakkenbundels, tot het stelsel behoorende ; de doorsnijdingen der 
homologe oppervlakken zijn kubische ruimtekrommen, die door hare 
beweging 0 4 beschrijven. Trekt men nu door een der gekoppelde 
punten, b. v. A, raaklijnen aan deze krommen, dan vormen deze 
de stralen van den raakkegel in het dubbelpunt A. De raaklijn 
aan lS of m3 kan ook beschouwd worden als de snijlijn van de 
raakvlakken, in het punt A aan alle oppervlakken van den bundel 
getrokken, welker basiskromme l3 of mS is, en daar men elk der 
door de gekoppelde punten gaande krommen als basiskromme van 
oppervlakkenbundels beschouwen kan, zoo kan men de raaklijnen 
aan de krommen beschouwen als snijlijnen van twee homologe vlak
ken van de raakvlakkenbundels, bij de basiskrommen lS en mS be
hoorende. Deze snijlijnen beschrijven alzoo een kwadratischen kegel, 
welke de raakkegcl in A is. Daar dezelfde redeneering voor de 
punten E, C en D gemaakt kan worden, zoo volgt hieruit, dat de 
vier punten A, B, C, D kegelpunten zijn. 

Deze kegelpunten stemmen dus in eigenschappen overeen met die, 
welke voor het geval C gevonden zijn, hoewel hun oorsprong een 
geheel andere is; ook het oppervlak in RI, dat met den raakkegel 
overeenkomt, verschilt, daar met de stralen van den raakkegel kegel
sneden in Rl overeenkomen. 

Even als voren is de omhullingskegel uit A als top een kegel 
van den vierden graad; deze heeft nu drie dubbelstralen A B, A C 
en A D en raakt weder den raakkegel volgens vier stralen, welke 
de vierpuntige raaklijnen in A zijn. Hetzelfde geldt van de raak
en omhullingskegels met de andere kegelpunten als toppen. 

40. Een willekeurig vlak epl snijdt Ol2 in een kegelsnede, met 
welke, even als vroeger, een ruimtekromme van den zesden graad 
op ()4 overeen komt, welke d in vier punten snijdt. Deze ruimte
krommen kunnen in vele bijzondere gevallen verkeeren; het onder
zoek van deze en de uitkomsten, waartoe het leidt, sluiten zich aan 
bij hetgeen daaromtrent in het algemeen geval A. gevonden is. 
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Evenwel zij opgemerkt, dat in het algemeen geval beschouwd zijn 
de raakvlakken aan de vier kwadratische kegels, die door de snij
kromme van 0 1

2 en K 12 gebracht kunnen worden; in het thans be
schouwde geval is 0 1

2 zelf een dezer kegels en ondergaat dus het 
aantal groepen of bijzondere vormen van ruimtekrommen een ver
mindering. Zoo zal bijv. het aantal dezer krommen, dat vier op
volgende punten met d gemeen heeft, twaalf bedragen. 

Op dit oppervlak zijn geen ruimtekrommen van den zesden graad 
mogelijk, die ,B, C en D tot dubbelpunten hebben; daarin wijkt 
het af van dat met een geringer aantal kegelpunten. Deze uitslag 
was te voorzien; zij namelijk cG een der ruimtekrommen op een 
oppervlak met drie kegelpunten, die in deze punten dubbelpunten 
bezit. Wanneer men cG projecteert uit een punt van d, dan ont
staat een vlakke kromme van den zesden graad met een viervoudig 
punt en vier dubbelpunten; daa..:· het viervoudige punt gelijkwaardig 
is met zes dubbelpunten, moet deze kromme beschouwd worden als 
hebbende tien dubbelpunten; dit is evenwel de grens van het 
aantal dubbelpunten eener kromme van den zesden graad; alzoo zal 
zij zich, bij nog één dubbelpunt meer, moeten splitsen. Dit nu ge
beurt hier werkelijk, want legt men, ten einde de dubbelpunten in 
de kegelpunten te verkrijgen, het vlak ((JI door Dl, dan splitst zich 
de kegelsnede in twee rechten en alzoo de ruimtekromme van den 
zesden graad in de twee kubische ruimtekrommen, die d tot koorde 
hebben; de basiskrommen der oppervlakkenbundels, die 0 4 doen ont
staan, moeten dus beschouwd worden als gedeelten van ruimtekrommen 
van den zesden graad. 

Daar er vier stralen van 0 1
2 zijn, die K12 raken, zijn er vier 

kubische ruimtekrommen door de kegelpunten, die draken. 
De vlakken, die 0 1

2 raken, komen overeen met oppervlakken van 
het stelsel, die o~ volgens een kubische ruimtekromme raken; deze 
vlakken vormen een oneindigheid van de eerste orde. 

Uit dit alles volgt, dat een oppervlak van den vierden graad met 
dubbelrechte en vier kegelpunten geconstrueerd kan worden, zoodra 
daarvan gegeven zijn de dubbelrechte, de vier kegelpunten en nog 
vijf punten, met deze gegevens toch komen in Rl overeen de top 
Dl van den kegel en vijf punten. De constructie verloopt als volgt: 

Zijn A, B, C, D de kegelpunten, d de dubbelrechte en 1, 2, 3, 
4, 5 de gegeven enkelvoudige punten, dan construeere men een 
kubische ruimtekromme, die door A, B, C, D, 1 gaat en d tot koorde 
heeft, en eene, die door A, B, C, D, 2 gaat en d tot koorde heeft. 
Men legge nu door elk dezer krommen en de punten 3 4 5 drie , , 
kwadratische oppervlakken, dan is de projectiviteit der oppervlakken-
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bundels bepaald, en men kan een willekeurig aantal homologe op
pervlakken van beide bundels construeeren, die elkaar snijden vol
gens kubische ruimtekrommen op 0 4 liggende. 

Daar elk der kegelpunten vier voorwaarden vertegenwoordigt 
en de overige vijf punten ieder met een gelijk staan, en een alge
meen oppervlak van den vierden graad door 34 punten bepaald is, 
zoo volgt hieruit: 

De dubbelreehte van een oppervlak van den vierden graad ver
tegenwoordigt 13 voorwaarden van constructie. 

Eindelijk doet de ligging der beschrijvende reehten van de stel
sels PI en qI op Kl2 zien, dat er geen bijzonderheden bij de ligging 
der klempunten of den stand der klemvlakken behoeven in te treden. 

41. Door den top Dl van 0 1
2 kunnen vier raakvlakken aan K I6 

gelegd worden; deze snijden 0 1
2 in acht stralen, waarmede in R 

aeht rechten op Q4 overeenkomen, met deze acht rechten zijn tevens 
acht kegelsneden gekoppeld. Daar in Rl de rechten allen door Dl 
gaan, zoo gaan rechten en kegelsneden allen door de vier gekop
pelde punten A, B, C en D, waaruit de navolgende verdeeling volgt: 

a. Door elk der kegelpunten gaan twee rechten. 
b. Door elk drietal kegelpunten gaan twee kegelsneden. 
c. De kegelsneden, die niet in een vlak liggen, snijden elkaar 

in twee punten. 
d. Door elk der kegelpunten gaan in het geheel alzoo zes kegel

sneden j deze zes kegelsneden zijn gekoppeld met de zes rechten, 
die door de andere kegelpunten gaan. 

Het blijkt alzoo bij dit oppervlak, dat er geen rechten op liggen, 
die niet door een der kegelpunten gaan. Bij het optreden van elk 
kegelpunt zijn gedurig vier rechten tot twee samengevloeid, zoodat 
de vier groepen van vier rechten nu tot vier groepen van twee zijn 
overgegaan. 

Hieruit blijkt, dat men bij het nu behandelde oppervlak gekomen 
is aan een grens van het aantal kegelpunten. Dat die grens bereikt 
is blijkt ook hieruit, dat de omhullingskegel uit een der kegelpunten 
gedurig een dubbelstraal aanneemt voor elk kegelpunt, dat nog 
daarenboven optreedt. Bij een oppervlak met vijf kegelpunten zoude 
de omhullingskegel vier dubbelstralen moeten hebben en zich dus 
moeten splitsen. Uit dit alles laat zich het later te ontwikkelen 
beginsel afleiden, dat, wanneer een oppervlak van den vierden graad 
met dubbelrechte meer dan vier kegelpunten bezit, deze een bijzon
deren sta.nd ten opzichte van elkander moeten hebben. 

Verder is het duidelijk, dat het opsporen van het aantal drievou
dige raakvlakken in dit geval onvolledig opgelost is, daar alleen die 
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kegelsneden besproken zijn, die met rechten gekoppeld zijn. Daar 
dit oppervlak in een andere afdeeling (G) weder te voorschijn komt, 
zal de volledige behandeling aldaar gegeven worden. 

VII. GEVAL F. 

42. Het oppervlakkenstelsel verkeert in hst algemeene geval; 
het beeld· oppervlak 0]2 is een kegel, die een bijzonderen stand in
neemt ten opzichte van het oppervlak K 12. Even als bij het geval 
B wordt een opsomming van de bijzondere standen vooropgesteld. 

a. 0 1
2 raakt K]2. 

b. 0 1
2 raakt K12, zoodat het raakpunt een keerpunt in de snij

kromme is. 
c. De top DJ van 0 1

2 ligt op K12. 

d. De top Dl van 0]2 ligt op K12 en Dl is een keerpunt der 
snijkrom.me. 

e. 0 1
2 snijdt K12 volgens een kubische ruimtekromme met koorde 

van het stelsel Pl' 
f. 0 1

2 snijdt Kl2 volgens een kubische ruimtekromme met koorde 
van het stelsel ql' 

g. 0 1
2 snijdt K12 volgens een kubische ruimtekromme met daar

aan rakende koorde van het stelsel Pl' 
h. 0/' snijdt K12 volgens een kubische ruimtekromme met daar

aan rakende koorde van het stelsel ql. 
i. 0 1

2 snijdt K12 volgens twee kegelsneden. 
k. De beide kegelsneden, volgens welke 0 1

2 het oppervlak K12 

snijdt, raken elkander. 
l. 0 1

2 snijdt KI2 volgens een kegelsnede en twee elkaar snij
dende rechten. 

m. 0 1
2 raakt K12 volgens een kegelsnede. 

43. Even als bij het geval B zullen de opvolgende standen door
loopen worden; van vele zijn de bijzonderheden zoo overeenstemmend 
met die van het genoemde geval, dat zij zeer kort kunnen bespro
ken worden; bij andere verdienen de bijzonderheden afzonderlijke 
beschouwing. De bespreking zal dit nader in het licht stellen. 

De standen a en b worden weder vooropgesteld. Zooals uit het 
voorgaande blijkt, zijn er bij den stand a twee klempunten en twee 
klemvlakken, behoudens het bijzondere punt P, dat met het raakpunt 
PI van 0)2 en Kl2 overeenkomt. Het aantal dubbelprojecteerende 
kegels van de snijkromme van 0]2 en K12 is nu drie, waarvan 0 1

2 

zelf er een is en een tweede PI tot top heeft; hieruit volgt, dat er 
slechts een groep ruimtekrommen van den zesden graad op ()4 zal 
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liggen, die d in twee punten raken zullen en daaronder slechts 
twee, die d tot raaklijn in een undulatiepunt hebben. Deze krom
men hcbbcn gecn dubbelpuntcn in ecu der kegelpunten. Op een 
wijze, overeenkomende met die van geval B 14 vindt men verder 
de bijzonderheden der krommen, die door P gaan. 

Onder de kubische ruimtekrommen, die door de vier kegelpunten 
gaan, is er een, die d in het punt P raakt; zij komt overeen met 
de beschrijvende rechte van 0}2, die Kl2 raakt; nog twee andere 
dezer krommen raken d in een ander punt. 

De stand b geeft geen aanleiding tot nieuwe opmerkingen j zijn 
bijzonderheden zijn uit het voorgaande af te leiden. 

Het aantal rechten bedraagt als voren acht. 
44. Wanneer, gelijk bij stand c ondersteld wordt, de top Dl op 

K12 ligt, dan komt van de vier gekoppelde punten A, B, C, Deen 
op d; de andere drie liggen willekeurig op het oppervlak. Hieruit 
volgt, dat dit oppervlak insgelijks vier kegelpunten bezit, maar dat 
een daarvan op de dubbelrechte d is komen te vallen. Zij nu D 
dit dubbelpunt op d, dan ligt er op o~ weder een bundel kubische 
ruimtekrommen, die ditmaal d in het vaste punt D snijden, terwijl 
het andere snijpunt veranderlijk is; onder deze ruimtekrommen zijn 
er twee, die draken; deze laatste komen overeen met de beide 
raaklijnen van K12, die tevens stralen van 01

2 zijn. De raaklijnen 
aan de krommen zijn de stralen van den raakkegel in D. De over
eenkomstige rechten in Rl verkrijgt men door uit Dl het raakvlak 
te trekken aan K16, dat door de beschrijvende rechte van het stelsel 
ql gaat. Alle rechten, door Dl in dit raakvlak getrokken, snijden 
0 1

2 uitsluitend in Dl en hunne overeenkomstige snijden 04 in D 
viervoudig; zij liggen allen in een vlak door d, het vlak, dat met 
het geconstrueerde raakvlak overeenkomt en er liggen in dit vlak 
twee rechten door D, die geheel op Q4 liggen. De raakkegel gaat 
dus over in het vlak, waarin de twee rechten uit D gelegen zijn; 
de stralen door D zijn ook gedurig de raaklijnen aan de dubbel
knoopen der krommen van den vierden graad, waarin een vlak door 
IJ Q4 snijdt. 

Dc omhullingskegcl uit D kan insgelijks geûonstrueerd worden. Brengt 
men een vlak door D, dan kunnen uit den dubbelknoop vier raak
lijnen aan de doorsnedc getrokken worden; voor de vlakken door d 
wordt de doorsnede een nict door 1) gaande kegelsnede, hieraan 
kunnen uit D dus twec raaklijnen gctrokken worden; voor de vlak
ken door D en een del' andere kegelpunten, b. v. A, gaat de door
snede over in een kromme van den vierden graad, die, behalve den 
dubbelknoop D, nog een dubbelpunt A bezit en waaraan dus uit 
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D slechts twee raaklijnen getrokken kunnen worden. Hieruit volgt: 
De omhullingskegel uit D is een kegel van den vierden graad 

met vier dilbbelstralen D A, DB, De en cl; hij is dus overgegaan 
in twee elkaar snijdende kwadratische kegels. Met deze kegels 
komen in Rl de beide raakvlakken overeen, die aan 0 1

2 kunnen 
gelegd worden door de beschrijvende rechte van het stelsel Pb die 
door Dl gaa~; trekt men in die vlakken de raakiijnen aan hunne 
doorsneden met K 16, dan komen deze raaklünen met de stralen der 
kegels overeen. De omhullingskegels uit D zÜn dus kf'gelvlakken 
van het stelsel oppervlakken. Het vlak, dat den raakkegel in D ver
vangt, moet als dubbel beschouwd worden; het snijdt elk der beide 
omhullingskegels, behalve in d, in nog een rechte . 

Van de beschrijvende rechten van K12 zijn er twee van elk stel
sel, die 0 1

2 raken; het oppervlak 0 4 heeft dus twee klempunten en 
twee klemvlakken, de beide andere klempunten zijn vereenigd in 
het punt D, en de beide andere klemvlakken in het bij dit punt 
behoorende vlak. 

De bijzonderheden, die bij den stand d intreden, zijn oogenblik
kelijk uit die van stand e af te leiden. 

Wederom heeft 01. vier kegelpunten, wa'lrvan er een op d valt. 
Door het punt D gaat een kubische ruimtekromme, die door de 
kegelpunten gaat en d in D raakt; dit punt d vervangt drie klem
punten en het daarbij behoorende raakvlak drie klemvlakken, zoo
dat er nog een klempunt en een klemvlak oversehiet. De omhul
lingskegel uit J) bestaat eveneens uit twee kwadratische kegels. 

De rechten zijn ten getale van acht; hiermede zijn acht kegel
sneden gekoppeld, liggende in vier vlakken, elk drie der kegelpun
ten bevattende. Ook omtrent de ruimtekrommen van deu zesden en 
derden graad zijn geen nieuwe opmerkingen te maken. 

45. De thans aan de orde zijnde standen e en g laten zieh ver
gelijken met de standen c en e van geval 13j zij doen een drievou
dig punt op de dubbelrechte d ontstaan. Dit drievoudig punt D is 
nu tevens een der kegelpunten A, B, C en D, zoodat het van be
lang is zijn bijzonderheden nader te onderzoeken Daartoe is de 
kennis van den raakkegel noodzakelÜk. 

Ten einde dezen te bepalen construeere men, overeenkomstig de 
methode, gevolgd bij de genoemde standen van het geval B, die 
raaklijnen van K16, die tevens 0 1

2 raken in de punten der beschrij
vende rechte al' dic 0 1

2 en K12 met elkander gemeen hebben. Deze 
raakl!jnen splitsen zich in twee dcelen. VoorN'rst heeft 0)2 langs 
a) een standvastig raakvlak a); al de raaklünen van 0 1

2 , die niet 
door Dl gaan, liggen dus in al, verder gaat er door D] nog een 



48 ONTSTAAN VAN OPPERVLAKKEN VAN DEN VIERDEN GRAAD MET 

raakvlak (11 aan K 16, het is dat raakvlak, dat gebracht wordt door 
de rechte bI, die, behalve al, door Dl op K12 getrokken kan wor
den. Alle rechten, door Dl in dit vlak (11 getrokken, zijn raaklij
nen aan K 16, met welke in R eveneens rechten, behoorende tot den 
raakkegel in D, overeenkomen. Hieruit volgt: 

De raakkegel in D splitst zich in twee deelen; een deel is een 
kwadratische kegel IJ2, deel uitmakende van het oppervlakkenstelselj 
het tweede deel is een vlak ~ door dj het drievoudig punt D is 
dus planaar en men kan den raak kegel beschouwen, als den vorm, 
waarin een kubische kegel overgaat, wanneer hij twee dubbelstralen 
bezit. 

Het is, evenals bij het geval B, duidelijk dat alle ruimtekrommen 
van den zesden of derden graad, die tot het stelsel behooren, door 
D gaan; voor het onderzoek der bijzondere vormen van deze merke 
men dan nog op, dat er, behalve 0l~ zelf, slechts een dubbel pro
jecteerende kegel van de snij kromme is. Er zijn verder, even als 
vroeger, nog twee klempunten op d, terwijl klemvlakken ontbreken. 

Het punt D en het vlak ~ vervangen de ontbrekende punten en 
vlakken. 

Het aantal rechten is acht gebleven, want door Dl kunnen aan 
K 16 drie raakvlakken gelegd worden, die 0)2 snijden volgens al en 
nog een straal, benevens het vroeger genoemde raakvlak (11, dat 
0 1

2 volgens twee stralen snijdt. Met toepassing der vroeger toege
paste beginselen vindt men dus nu: 

Van de acht rechten gaan er vijf door D. Drie van deze ver
binden D met elk der kegel punten A, B en C, twee andere liggen 
in een vlak door d; dit vlak 0 vormt tevens een deel van den 
raakkegel in D; door elk der kegelpunten A, B en C gaat nog 
een rechte van ()40, die d in een punt snijdt. Op d zijn verder nog 
twee klempunten. 

De bijzonderheden van den stand g zijn nu gemakkelijk uit de 
hierbij opgesomde af te leiden. Wederom zal het kegelpunt D zich 
op d plaatsen en daar een drievoudig punt doen ontstaan. In de 
ruimte Rl zal de gemeenschappelijke beschrijvende rechte al van 
01

2 en K12 de kubische ruimtekromme, die het overige der snij
kromme vormt, raken; in dit raakpunt ligt dus de top Dl van 01

2 

en het raakvlak aan 01
2 langs al bevat tevens de tweede beschrij

vende rechte bI van K12, die door DJ gaat, bI is dus de snijlijn der 
beide vlakken, die in R vertegenwoordigd worden door den kegel 
van het stelsel, die D tot top heeft en het vlak O. Hieruit volgt: 

De stand g geeft aanleiding tot een drievoudig punt, welks raak
kegel bestaat uit een kegel van het stelsel, die D tot top heeft en 
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een daaraan rakend vlak 0 door d. Dit drievoudig punt is dus ook 
een bijzonder geval van een planaar punt. In het drievoudig punt 
zijn drie klempunten vereenigd. 

46. De standen f en h doen, even als de standen d en f van 
van geval B, oppervlakken met een standvastig raakvlak in alle 
punten van d ontstaan; deze bijzonderheid verbindt zich met de 
ligging van het kegel punt D op de dubbelrechte d. De raakkegel 
van D is weder overgegaan in een vlak 0, dat door d gaat en dus 
dubbel geteld moet worden. Het komt overeen llit't het raakvlak, 
door Dl aan K l 6 gebracht, dat door de gemeenschappelijke beschrij
vende rechte bI van K12 en °12 gaat. 

Dit vlak 0 is tevens het standvastige raakvlak en snijdt ()40, be
halve in d, in twee rechten, waarvan er een langs d valt. 

Met de stralen van den omhullingskegel uit D komen in Rl de 
raaklijnen overeen, getrokken zoowel aan K l 6 als aan °12 uit de pun
ten der beschrijvende rechte al van K12, die de beschrijvende rechte 
bI in DI snijdt. Deze raaklijnen 1iggen in de beide raakvlakken, 
die door al aan 01

2 kunnen worden gebracht; met deze vlakken 
komp,n in R twee kegelvlakken van het stelsel overeen, die elkander 
in D A, D IJ, J) C en d snijnen; beide kegels raken ()4- volgens een 
kubische ruimtekromme. De beide kegels snijden het vlak der raak
lijnen 0, behalve in d, nog in een andere rechte, die met ()4- vier 
opvolgende punten gemeen heeft. Even als vroeger behoort deze 
rechte dubbel geteld te worden. 

Het punt D moet beschouwd worden als samenvloeiing van twee 
klem punten ; zoo ook het punt van d, dat overeenkomt met het 
andere snijpunt van bI met de kubische ruimtekromme, volgens 
welke 01

2 en Kl2 elkander snijden; er zijn buitendien nog twee 
klemvlakken. Omtrent de verschillende op 0 4 liggende krommen 
merke men alleen op, dat van de acht rechten er een met d 
samenvalt. 

Vallen, gelijk bij den stand h ondersteld wordt, de beide snij
punten van bI met de kubische ruimtekromme samen, en wordt dus 
bI raaklijn daaraan, dan raakt een der raakvlakken, van al aan 01

2 

getrokken, dit oppervlak volgens bI; hieruit volgt alzoo : 
Wanneer het op d liggende kegelpunt D tevens een viervoudig 

klempunt is, (1 ti) dan raakt een der beide omhullingskegels uit D 
als top aan het raakvlak in dit punt D. 

47. Terwijl de standen i en k geen aanleiding geven tot bijzon
dere bespreking en dus kunnen worden voorbij gegaan onder ver
wijzing naar geval B, zullen de standen l en m nog nader wordim 
besproken. 

F 4 
Verhand. KOIl. Akad. v. Wetellsch. (1 e Sectie). Dl. 1. 
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Laat in den stand 1 (11 en bi de gemeenschappelijke beschrijvende 
rechten van 0)2 en f{ 12 zijn, waarvan a J tot het stelsel PI behoort; 
er gaan door DI vicr raakvlakken aan KIG, waarvan drie door al 
en een door bi; de verbinding van de bijzonderheden van de stan
den e en f geeft : 

Er zijn op o~ drie kegel punten .-/, B en C en een drievoudig 
punt op d. Dool' dit punt gaan de rechten ]).1, IJ B, De, een 
rechte langs d en een die willekeurig ligt. Door elk der punten 
A, B en C g-~at ll f) .~· een rechte, (lie d niet in D snijdt; het drie
voudig punt D is planaar; het platte vlak, tJt Jen raakkegel be
hoorende, is het standvastige raakvlak 0; D is verder een samen
vloeiïng van drie klem punten. 

Bij den stand ru, raking van 0)2 en K)2 volgens een kegelsnede, 
ontstaat er, evcn:l1s vroeger, een keerrechte. Door DI zijn vier 
raakvlakken van K)G te brengen; deze vlakken zijn ook raakvlakken 
van K)2; maar, (laar 0 1

2 een omhullingskegel van Kl2 is, zijn zij 
eveneens raakvIH! ·: l ~, il \'nn 0,2; zij gaan dool' de snijpunten van de 
raakkromme Cl4 van Kl 6 en K)2 en Je l'àakkege!snede van 0)2 en 
K12. Daar zij slechts een straal met 0[2 gemeen hebben, volgt 
hieruit: 

Het oppervlak met keerrechte en vier kegelpunten telt vier rech
ten, die er geheel op liggen; zij gaan opvolgend door :1, H, C en 
D; de vlakken Ad, Bd, Cd, /ld raken 04 langs deze rechten. Legt 
men een vlak door een der kegelpunten A, B, C of D, dan ziet 
men, dat er uit een dezer punten slechts drie raaklijnen aan de 
doorsnede kunnen getrokken worden, de omhullingskegels uit deze 
punten worden alzoo kegels van den LIerden graad, welker graad 
door de vlakken Ad, Bd, Cd en Del tot den vierden wordt aan
gevuld. 

Alle kubische ruimtekrommen, dip, door de kegelpunten gaan, 
raken d in twec punten; zij zijn de krommen, volgens welke opper
vlakken van het stelsel 0 4 raken. 

VlIr. GEVAL G. 

48. Bij (lit geval onderstelt men, dat het beeldoppervlak 0)2 een 
kegelvlak is, en dat het oppervlakkem;telsel een of meer vaste pun
ten bezit, die aan alle oppervlakk en gcmeen zijn. Wanneer nu in 
de eerste plaats de hijzonderheden worden nagegaan, die intreden 
wanneer het stelsel een vast punt bezit, kunnen de overige daaruit 
worden afgelcid. Zij dit vaste pIJnt A en de top van kegel 0)2 Dl' 

Beschouwt men, als bij geval C, een l' -.!uhte t) in de ruimte Rl, 
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dan snijdt deze den kegel 0 1
2 in twee punten; met elk dezer pun

ten komen vier gekoppelde punten overeen, waarvan er van elk 
viertal een in A gelegen is, A is dus ook een dubbelpunt; men 
kan op dezelfde wijze als bij het genoemde geval (21) bewijzen, dat 
het een kegelpunt is. Gaat lIdoor D}, dan komt met DJ, behalve 
het punt A, het drietal gekoppelde punten D, B en Covereen (20) ; 
hieruit blijkt, dat ook deze punten dubbelpunten zijn, van welke, 
even als bij geval E, men aantoonen kan, dat ook deze kegel punten 
zijn; alzoo bezit ook nu o~ vier kegelpunten, die met elkander ge
koppeld zijn, zoodat het oppervlak overeenstemt met dat van geval E. 

Het is onnoodig voor dit geval een afzonderlijk onderzoek in te 
stellen naar de raak- en omhullingskegels uit deze kegelpunten, daar 
de vroeger gemaakte redeneeringen geheel herhaald zouden worden. 
Hetzelfde geldt van de verschillende ruimtekrommen, op Ol. gelegen; 
slechts ten opzichte der rechten op ()4 moge het volgende vermeld 
worden. 

De rechten ontstaan op twee wijzen. Het ontwikkelbaar opper
vlak K 14 is van de derde klasse geworden, alzoo kunnen uit 
drie raakvlakken daaraan gebracht worden, deze drie raakvlakken 
snijden 0 1

2 elk in twee stralen, waarmede drie tweetallen van rech
ten overeen komen, door de kegelpunten D, B, C gaande. De 
rechte a}, die bij K14 behoort, snijdt °12 in twee punten; met deze 
twee punten komen nog twee rechten door .4 overeen; zoodat 0' 
weder acht rechten bezit, waarvan er door ieder kegelpunt twee gaan. 

Men geraakt tot volkomen dezelfde uitkomsten, wanneer men 
onderstelt, dat het stelsel oppervlakken twee vaste punten A en B 
bezit, die aan alle oppervlakken gemeen zijn; deze punten doen 
twee kegelpunten ontstaan, bij welke zich nog de kegelpunten C 
en D voegen, die daarmede weder een viertal gekoppelde punten 
vormen. Een afzonderlijk onderzoek is dus ook hier niet noodig, 
wel is dit het geval als het stelsel oppervlakken drie gemeenschap
pelijke punten A, B en C bezit, want hoewel ook hierbij als vor~n 
vier gekoppelde kegel punten ontstaan, biedt dit geval de gelegenheid 
tot het bepalen van het volledig aantal drievoudige raakvlakken van 
()4, om welke reden deze bijzonderheid nader zal worden beschouwd. 

49. Men onderstelle wederom als gegevens, gelijk in hoofdstuk 
IV 29 en 30, het beeldoppervlak 0}2 en de rechten al' hl, Cl en dl, 
waarin het ontwikkelbarp oppervlak Kl 6 zich gesplitst heeft. Om de 
krommen te vinden, waarmede in Rl kegelsneden op 04 overeenko
men, heeft men dus te bepalen: 

a. De kubische ruimtekrommen op °12, die door de twee snijpun
ten van 0}2 met dl gaan en door een van elk der snijpunten van 

4* 
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0 1
2 met aI, hl' Cl' Deze snijpunten zullen wederom door Al, A 'I' ••. 

aangeduid worden 
b. De kegelsneden op 01

2, die door een punt van dl en door 
twee der punten A), BI .... gaan. 

c. De rechten op 0 1
2, die door een der snijpunten van al) bI, Cl 

met 0 1
2 gaan. 

d. De snijpunten van dl met 01
2• 

a. De beide punten Dl en D'I vormen met een drietal der pun
ten AI, BI, Cl .... enz. gedurig een vijftal punten, waardoor een 
kubische ruimtekromme g'0bracht k~lll worden, clie geheel op 0 1

2 ligt; 
deze ruimtekromme gaat door den top, die bij deze beschouwing, 
om dubbelzinnigheid te voorkomen, T) g~noemd zal worden. Door 
elk vijftal dezer punten is nu een kubische ruimtekromme bepaald; 
even als bij geval (; :W liggen deze krommen twee aan . twee op 
een kubisch oppervlak FIS, waarmede in R een plat vlak overeen
komt. De krommen, die bij elkander behooren, zijn diegenen, die 
bepaald zijn dl)or de punten oh, l.h, Cl en A'I, 1/), C'I en zoo 
vervolgens. Er zijn dus in het geheel vier groepen, elk bestaande 
uit twee drietallen van punten; deze vier groepen geven in R aan
leiding tot vier drievoudige raakvlakken; in elk dezer zijn twee 
kegelsneden gelegen. 

Hierbij worde opgemerkt, clat de kegelsneden, die niet door 
de punten A, B of C gaan, door D moeten gaan, daar de 
overeenkomstige ruimtekromme. door den top van 0 1

2 gaat; hier
uit volgt: 

Bij een oppervlak van den viflrden graad met dubbelrechte en 
vier kegelpunten, bevat elke daarop gelegen kegelsnede minstens 
een kegelpunt. 

b. Groepeert men de zes punten A), .... A'l, .... in tweetallen, 
en zondert men daaruit af het tweetal Al A'l .... 1 dan komt men tot 
twaalf tweetallen; door elk dezer is, in verbinding zoowel met Dl als 
met D'b een vlak bepaald, alzoo zijn er als voren vierentwintig 
kegelsneden, die door een kegel punt gaan, waardoor twaalf drie
voudige raakvlakken bepaald worden. Hoewel deze twaalf drievou
dige raakvlakken een geheel anderen oorsprong hebben dan het voor· 
gaande viertal, stemmen zij toch daarin overeen, dat elke kegelsnede 
een kegelpunt bevat; deze twaalf drievoudige raakvlakken vormen 
dus met de voorgaande .een enkele groep. 

c. Door elk der snijpunten van 0 1
2 met al, b) of Cl gaat een 

straal van 0)2, die twee aan twee in vlakken liggen, door al, bi 
of Cl gaande. Hiermede komen dus drievoudige raakvlakken overeen, 
die door D gaan. 
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d. Eindelijk komen met de beide snüpunten van dl met 0 1
2 

twee kegelsneden overeen, die in een drievoudig raakvlak liggen. 
Het geheel aantal drievoudige raakvlakken bedraagt dus 20, 

waarvan er 16 door een kegelpunt, en 4 door drie kegelpunte gaan. 
Vallen twee der vaste punten ..J en C te zamen in A, dan bezit 

()4 twee kegelpunten, die in een biplanaar punt van de tweede soort 
A zijn samengevallen en nog twee enkelvoudige kegelpunten B en 
D. V olgens de methode, in geyal C 34 gevolgd, vindt men dat 
dit oppervlak in het geheel zes rechten bezit, waarvan er twee door 
elk bijzonder punt gaan; de rechten door het biplanare punt A lig
gen ieder in een der raakvlakken. 

Ook in dit geval kan de opsporing der drievoudige raakvlakken 
geschieden. Zijn in Rl al en Cl saamgevallen in al en hebben de 
punten Ab BI .... de zelfde beteekenis als vroeger, dan heeft men 
de drietallen punten: 

Al BI Al; Al B'l Al; A\ BI A'l; A'l B'l A\; 
en de tweetallen: 

Al Al' Al BI' A'l BI' A\ B'l' Al B'lt A'l A\. 
waarin Al Al en A\ A'l weder de raaklijnen voorstellen, door de 
punten Al en A'l aan 0 1

2 getrokken. Hieruit volgt: 
Op 0 1

2 liggen vier kubische ruimtekrommen, die met kegelsneden 
op ()4 overeenstemmen; deze bepalen twee drievoudige raakvlakken; 
de raakvlakken gaan door D. 

Op 0 1
2 liggen twaalf kegelsneden, die met kegelsneden op ~ 

overeenkomen; deze bepalen zes drievoudige raakvlakken, die of 
door A of door B gaan; de beide raakvlakken, die met de kegel
sneden, door Al Al en A'l A' l bepaald, overeenkomen gaan door B, 
de overige door A. 

De stralen door Al, A'l, BI' B'l bepalen twee drievoudige raak
vlakken, gaande door D met de raaklijn a in het biplanare punt A 
en door DAB. Eindelijk geeft de rechte dl aanleiding tot een 
drievoudig raakvlak door B a. 

Het geheel aantal drievoudige raakvlakken bedraagt dus 11. 

IX. GEVAL H. 

50. Even als het geval D uit de gevallen B en 0 werd afge~ 
leid, kan men de oppervlakken, tot dit geval behoorende, uit de 
groepen F en G afleiden. 

Het oppervlak, welks beeldoppervlak nu de kegel 0 1
2 is, in een 

bijzonde~en stand ten opzichte van K12 geplaatst, terwijl het stelsel 
de drie vaste punten A, B en C bezit, heeft noodzakelijk vier ge-
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koppelde kegel punten. In de voorgaande gevallen toch is gebleken, 
dat kegel punten even goed ontstaan als het stelsel oppervlakken geen 
vaste punten bezit, dan wanneer dit wel het geval is. De bijzondere 
stand van °12 doet de kegelpunten eveneens bijzondere standen aan
nemen. Deze gaan gepaard met een wijziging in het aantal klem
punten en klemvlakken. Geeft men nu aan °1 2 opvolgend de bij
zondere standen, die in geval F 42 door de letters a - m zijn 
aangeduid, dan komt men tot het volgende besluit: 

De vormen, die het oppervlak ()40 aanneemt, stemmen met die 
van het geval F overeen; men kan dus de aldaar verkregen resul
taten zonder verandering overnemen. Als nieuwe vorm treedt alleen 
het oppervlak in, dat een biplanaar punt van de tweede soort bezit 
en waarbij de vermindering vàn klem punten of de bijzondere stand 
van een kegelpunt intreden. Het is dus voldoende zich tot dit ge
val te bepalen. 

51. De standen a, b, i, k, van °12 ten opzichte van K 12 doen 
een oppervlak 04 ontstaan met biplanaar punt van de tweede soort 
en twee kegel punten ; de verschillende groepeering der klempun
ten is: 

a. Een dubbel klem punt en twee enkelvoudige klempunten. 
b. Een drievoudig klempunt en een enkelvoudig klempunt. 
~. Twee dubbele klempunten. 
Ic. Een viervoudig klempunt. 
Het aantal rechten bedraagt twee uit elk kegelpunt en twee uit 

het biplanare punt, al zoo zes. 
De standen c en d geven aanleiding tot een oppervlak met bipla

naar punt en twee kegelpunten, waarvan er een op d ligt. Het 
aantal rechten bedraagt eveneens zes. 

Uit de standen e en g ontstaat een oppervlak met een biplanaar 
punt van de tweede soort, een kegel punt en een planaar drievoudig 
punt op de dubbelrechte d. 

I )oor het drievoudig punt gaan viel' rechten, waarvan er een naar 
het kegel punt en een naar het biplanare punt gaat. Door elk der 
beide laatstgenoemde punten gaat nog een rechte. 

De standen f en h doen een oppervlak ontstaan met biplanaar 
punt en twee kegelpunten, waarvan er een op d ligt. Uit dit laat
ste gaan twee rechten, waarvan er een langs d valt. Door de andere 
twee punten gaan nog twee tweetallen van rechten. 

De stand l doet een oppervlak ontstaan met biplanaar punt, een 
drievoudig punt op d en een kegelpunt; tevens is er een standvastig 
raakvlak langs d. Zoowel door het biplanare als door het kegelpunt 
gaan twee rechten1 waarvan er twee naar het drievoudige punt gaan. 
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Door dit laatste gaan twee rechten, waarvan een met d samenvalt. 
Eindelijk ontstaat uit den stanu 111 een oppervlak met keerrechte, 

biplanaar punt en twee kegelpuntell. Uit elk dezer laatste punten 
gaat een rechte naar d, zoodat el' in het geheel drie zijn. 

52. Rij elk der vormen, die o~ in deze afdeeling aanneemt, kan 
men het onderzoek instellen naar de vlakken, die in twee kegelsneden 
snijden, vlakken, welke, ook wanneer zij door een of meerdere kegel
punten gingen, met den naam van drievoudige raakvlakken bestem
peld zijn De methoden yoor dit onderzoek zijn aangewezen en 
kunnen dus op elk geval worden toegepast; het zal al zoo voldoende 
zijn, uit de zieh voordoende gevallen de behandeling te geven van 
diegenen, die opmerkenswaardige uitkomsten leveren. Als voorbeeld 
daarvan wordt het oppervbtk met keel'l'eehte en vier kegelpunten 
gekozen. 

Men verkrijgt, gelijk bekend is, dit oppervlak door te onderstellen, 
dat 0)2 een raakkegel aan Kl'1, is; <laar al, bI, (:I, d) beschrijvende 
rechten yan J{1 2 zijn, zullen ook zij 0 1

2 rilken in de punten 11 I, 
B), C) D) Met kegelsneden ol' o~ zullen nu overeen komen: 

a. De kubische ruimtekroallne op 0)'1" welke door A), B)) Cl 
gaat en dl tot raaklijn in IJl heeft. 

b De kegelsnedcn-doorsne(len van 0 1
2, gaande door D) en de 

tweetallen AI BI! A) Cl, iJl Cl' 
c. De rechten, die de punten A), BI, L\ met den top verbinden. 
d. Het punt D). 
Construeert men door de kromme a het kubisch oppervlak PIS, 

dat met het vlak overeenkomt, dat door de kegelsnede in R gaat, 
dan zal dit oppervlak KJ'}, raken, daar zoowel de besp-hl'ijvende rech· 
ten als de dllbbelrechte dl raaklijnen van K,2 zijn; dezelfde opmer
king kan gemaakt worden bij de kwadratische oppervlakken, door 
de kegelsneden b bepaald en bij de vlakken, door c bepaald; de 
overeenkomstige vlakken zullen dus 0 40 volgens een kegelsnede raken. 
Hieruit volgt: 

Bij een oppervlak van den vierden graad met keerrechte en vier 
kegelpunten kan door elk kegelpunt een vlak gelegd worden, dat 
()4 volgens een kegelsnede raakt, ook de vier vlakken, door drie 
der kegelpunten gelegd, raken 04, volgens een kegelsnede. 

Worden de kegelpunten A en C samengetrokken in een biplanaar 
punt van de tweede soort, dan vallen al en c) en dus ook A) en 
(\ te zamen; hierdoor verdwijnen twee dezer bijzondere raakvlak
ken, zoodat er in het geheel zes overblijven. Drie dezer bevatten 
een der bijzondere punten of wel het kegelpunt en de raaklijn a.an 
het biplanare punt. 
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X. ALGEMJ<:ENE OPMERKINGEN. 

53. Aan het einde dezer indeeling komt het mij gewenscht voor 
de gevondene uitkomsten te vergelijken met het daaromtrent be
staande en door een algemeen overzicht de vormen van het opper
vlak bijeen te brengen. 

Gelijk reeds in den beginne werd opgemerkt, zijn door Salmon 1) 
eenige bijzonderheden van het nu besprokene oppervlak vermeld; 
deze bespreking steunt, overeenkomstig den aard van het genoemde 
werk, op de bijzondere gedaanten, die de vergelijking aan kan 
nemen. Daar bij Salmon evenwel de meetkundige beteekenis der 
verschillende bijzondere gevallen Vàn de vergelijking slechts zeer 
ter loops en zeer onvolledig in het licht wordt gesteld, zal nu in 
de eerste plaats worden nagegaan, welke der in deze verhandeling 
gevonden vormen ook bij Salmon voorkomen en door welk der bij
zondere gevallen der vergelijkingen zij worden voorgesteld. 

Daartoe vol ge vooreerst de opf:omming der vormen van de verge
king, waarbij voor de verdere beteekenis naar Salmon zelven wordt 
verwezen. 

De vergelijking vall het oppervlak 0 4 met dubbf'lrechte luidt in 
haar algemeensten vorm: 

Hierin is Xl = 0, X2 = 0 de dubbelrechte en U.j., U3.... enz. zijn 
functiën van Xl en X2, den graad bezittende door de indices aan
gegeven. 

De bijzondere gevallen, door Salmon behandeld zijn: 

t2, u2, V2 hebben een gemeenschappelijken factor; . . . . . . . . . (2) 
t2X32 + U2X3X4 + 1)2X.j.2 wordt (ax3 + bX4)(U2X3 + V2X4); •••••• (3) 
t 2 x 3

2 + U2X3X4 + V2X42 wordt (ax i + bX2) (a'x3+ b'X4) (Xl X3 +X2X4)j (4) 
t2X32 + U2X3 X4 + V2X42 wordt (a XIII + 2 bXI X2 + CX2

2) 

(dOX3
2 + 2 dl x 3 x 4 +d2X42) j (5a) 

t2xa2 + U2X3X4 + V2 X42 wordt (axI2+2 b Xl X2+CX22) (dOX3+dl X4)2j (5b) 

t2X32 +U2X3X4 + V2X42 wordt (Xl X3 + X 2 X 4)(U) X3 + VI X4); ••••• (6) 
t2X32 + U2 X3 X.j. + V2 X.j.2 wordt (x) Xs + X2 X.j.)2 ...••.•••••• (7) 
t2X32 + U2X;3X.j. + V2X42 wordt X)2XSX4 (Sa) 

t 2 xS2 + U2X3X4+ V2X42 wordt X)2XS2 •.•••••.•••••••• (8b) 

1) Salmon-Fiedler, Analytische Geometrie des Raumes, I1 Th. Ste Auflage, 4 335-
337, blo 442-446. 

file://-/-UzXsXi-/-Vnxf
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Deze acht bijzondere gevallen hebben betrekking op een opper
vlak zonder kegelpunt ; men zal de overeenkomstige vormen van 0' 
dus moeten vinden bij de 17 standen van geval B; uit het onder
zoek zal inderdaad blijken, dat deze tien gevallen daartoe behooren. 

54. De standen a - 0 van geval B 13 kunnen uit de hierboven 
aangehaalde vergelijkingen afgeleid worden door een vlak door de 
dubbelrechte te leggen en den stand der kegelsneden ten opzichte 
der dubbelrechte na te gaan. Zij dit vlak gegeven door de ver
gelijking: 

Substitueert men de waarde van Xl, dan wordt de vergelijking tI) 
deelbaar door X22 en stelt men daarna XC), = 0, ten einde de snij
punten der gevonden kegelsnede met de dubbelrechte te bepalen, 
dan wordt zij van den vorm: 

daar de eerste drie termen geheel verdwijnen. 
De coëfficiënten A, B, 0 zijn afkomstig uit de vormen van den 

tweeden graad t2, U1h V21 en de vergelijking is alzoo te schrijven: 

(a2m2+ 2 al m + ao)xs2 + 2 (b2 m2 + 2 bi m+ bO)XSX4+ 
+(C2m2 + 2 Cl m+ Co) xl' = o. 

Deze vergelijking ondergaat verandering naar gelang der bijzondere 
gevallen, in de opsomming 1 .... (Sb) opgenomen. 

Stelt men voor het geval (2) den factor, dien U2' V2, t2 met elkan
der gemeen hebben a Xl + b X21 dan wordt de vergelijking van de 
snijpunten der kegelsnede: 

In deze vergelijking stellen A', B', O' de waarden voor die A, B, 
o verkrijgen door afzondering van den factor am + b. 

b 
Voor m = - - worden de laatste drie termen der vergelijking a . 

(1) = 0 en de geheele vergelijking wordt deelbaar door x'),s = 0; een 
der rechten valt met de dubbel rechte samen en het geval (2) van 
Salmon komt alzoo overeen met stand d of f. Om te beslissen, welk 
van deze beide de overeenkomende is, merke men op, dat er bij 
stand d nog twee klemvlakken zijn, bij stand f slechts een dezer is. 
Beschouwt men dus m als veranderlijke grootheid en voert men de 
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voorwaarde in, dat de kegelsnede de rechte Xl = 0, x2 = 0 raakt, 
dan moet men de waarde van m vinden, die de klemvlakken levert. 
De voorwaarde is alzoo: 

B'2= A'C' 

deze vergelijking geeft twee waarden voor m, alzoo is stand d de 
overeenkomstige; voor stand f zoude een der wortels dezer verge-

lijking = _.!!..... moeten zijn. 
a 

55. Voor het geval (3) gaat na substitutie als boven de verge
lijking over in : 

De beide snijpunten met de dubbel rechte worden dus verkregen door 
deze factoren afzonderlijk = 0 te stellen; hieruit volgt, dat voor elke 
waarde van m een der beide snijpunten standvastig blijft, het andere 
is veranderlijk; dit geval is dus vertegenwoordigd door stand c of e. 
Om weder te bepalen met welk dezer beide standen men te doen 
heeft, bepale men de snijpunten der rechte Xs = P X4, Xl = m X2 met 
het oppervlak; deze rechte zal een raaklijn in een punt der dubbel
rechte zijn wanneer een harer snijpunten in de dubbelrechte valt; 
alzoo stelle men weder in de vergelijking van den tweeden graad 
X2 = 0; deze opvolgende substitutiën doen de vergelijking voor het 
oppervlak met drievoudig punt overgaan in: 

Deze vergelijking wijst de betrekking aan tusschen m en p opdat de 
aangenomene rechte een raaklijn zij in een punt der dubbelrechte. 

Bij een klempunt moeten twee waarden van m samenvallen; stelt 
men dus de ontwikkelde vergelijking: 

dan is deze voorwaarde: 

hieruii: volgt, dat het oppervlak nog twee klempunten bezit, behalve 
b 

het drievoudige punt, gegeven door de waarde p = - -; het opper
a 
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vlak (3) stemt dus met den stand covereen; om den stand e te 

verkrijgen moet een der wortels dezer vergelijking _!!.... zijn. 
a 

De vorm der vergelijking (4) doet dadelijk zien, dat daarin de 
beide voorgaande gevallen gecombineerd voorkomen, zoodat zij over
eenstemt met de standen i of j. De vergelijking wordt, na invoering 
van Xl == m X2 en het stellen van X2 == 0 : 

. a' 
IS m = lï' dan gaan de beide laatste factoren over in het kwa-

draat van a' Xs + b' X4 ; er zal alsdan een klem vlak zijn; de vergelij
king (4) geeft dus een beeld van den stand i, die, gelijk bekend is, 

b' b 
nog een klemvlak toelaat; de stand j ontstaat, wanneer -; = - IS. 

a a 
56. Uit de vergelijking (5a) vindt men voor de snijpunten der 

kegelsnede met de dubbelrechte, d door a vervangende: 

(c + 2m b + m2a) (aoxs2+ 2alXSX.+ a2x.2) = 0, 

deze splitst zich in: 

De eerste vergelijking toont aan, dat er twee standvastige waarden 
van m zijn, waarvoor de vergelijking van ()4' deelbaar wordt door 
X2; er zijn dus twee standvastige raakvlakken. 

De tweede vergelijking doet zien, dat er twee drievoudige punten 
zijn, zoodat de stand k wedergevonden is. 

Deze twee drievoudige punten vallen te zamen wanneer ao xs'" + 
2 al Xs X4 + a2 X42 een volkomen vierkant is, zoodat het geval (5b) der 
vergelijking met den stand I blijkt overeen te stemmen. 

De vergelijking (6) geeft aanleiding tot de vergelijking: 

(xs + mx.) {(al m + ao)xs + (bI m + bo)x4} == 0; 

het voorkomen van een klemvlak wordt dus hierbij bepaald door de 
voorwaarde : 

daar deze vergelijking van den tweeden graad in m is, zoo zijn er 
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twee klemvlakken ; Jeze beide klemvlakken dienen dubbel geteld te 
worden en het hiel' voorkomende geval is dus de stand g. 

De stand ft trepdt in wanneer Je beitie wortels dezer vergelijking 
aan elkander gelijk worden, waaruit een verband tusschen de groot
heden a en b volgt. 

57. De vergelijking (7) gaat na de vroeger aangegeven substitu
tiën over in: 

Voor alle waarden van m wordt nu aan de voorwaarde van een 
klemvlak en klempunt voldaan, de dubbelrechte is dus een keerrechte 
geworden. Het blijkt evenwel, Jat, voor verschilienJe waarden van 
m, men ook verschillenJe raakpunten van de kegelsnede met de 
dubbel rechte verkrijgt, het raakvlak is dus in elk punt der keerrechte 
verschillend en de vergelijking (ï) stemt overeen met den stand m. 

Bij de vergelijking (8a) en (8b) verkrijgt men: 

m2xSX4 == 0 

m2xS2==0. 

De eerste dezer vergelijkingen is deelbaar door m2 ; zij wijst dus 
op twee standvastige samenvallende raakvlakken; er zijn tevens twee 
drievoudige punten Xs == 0 en X4 == 0; zij heeft dus betrekking op 
den stand n; terwijl eindelijk bij rle tweede dezer vergelijkingen de 
beide drievoudige punten samenvallen en Jns de stand v optreedt. 

58. Zooals uit het bovenstaande blijkt, zijn door Salmon de stan
den a, b, e, t, h, j niet opgenomen De laatste vier hebben hun 
plaats in deze beschouwing reeds gevonden; de standen a en b kun
nen insgelijks afgeleid worden en wel op de volgende wijze: 

Herneemt men de algemeene vergelijking: 

(a2m2+ 2a} m + ao) xs2 + 2 (b2m2 + 2b} m +bo} XSX4+ 

+ (C2m2+ 2c}m+ co)x/'== 0, 

dan vindt men klemvlakken door de voorwaarde van gelijkheid van 
wortels in te voeren. De daaruit voortvloeiende vergelijking is van 
den vierden graad in m; de stand a nu stemt overeen met de 
voorwaarde van gelijkheid van twee wortels dezer vergelijking, de 
stand 7, met de voorwaarde van gelijkheid van drie wortels. Men 
verkrijgt verder de systematische volgorde van standen, zooals zij 
bij het &,eval B meetkundig gevonden is) terug, wanneer men de 
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mogelijke bijzondere gevallen van de wortels dezer algemeene ver
gelijking nagaat. 

59. Een oppervlak 0 4 van den vierden graad met vier kegel
punten is, blijkens het behandelde in nO. 40, te construeeren, wan
neer gegeven zijn de dubbelrechte, de kegelpunten en nog vijf pun
ten, waaruit afgeleid is, dat de dubbelrechte 13 voorwaarden ver
tegenwoordigt. 

Stelt men de voorwaarden vast, waaronder een oppervlak van den 
vierden graad door middel van vlakke doorsneden construeerbaar is, 
dan komt men ook langs dicn weg tot de ervaring, dat de dubbel
rechte voor dertien voorwaarden moet geteld worden Zij daartoe 
de dubbelrechte d gegeven en laten de opvolgende vlakken van door
snede all «2' .. genoemd worden, dan heeft men ter constructie het 
volgende aantal punten noodig: 

((1 snijdt d in een punt Dl! en 0 4 in een vlakke kromme C14o ; 

van deze laatste is gegeven Dl, alzoo moeten er nog 11 punten ge
geven zijn; 

a2 snijdt d in D2 en de kromme Cl4 in vier punten, alzoo zijn er 
ter constructie der doorsnede C240 nog noodig 7 punten; 

as snijdt d in Ds en de krommen Cl 40 en C240 in acht punten, alzoo 
zijn er nog noodig ter constructie van Cs 4 3 punten. 

Zijn deze krommen gevonden, dan is het oppervlak bepaald en ter 
geheele bepaling zijn dus noodig geweest 11 + 7 + 3 = 21 punten. 
Daar nu een oppervlak van den vierden graad ter constructie 34 
punten behoeft, zoo vertegenwoordigt d 13 punten. 

Hieraan kan toegevoegJ worden, het onderzoek hoeveel voorwaar
den het aannemen van het bestaan eener dubbelrechte vertegenwoor
digt, m. a. w. het bepalen van het aantal willekeurig gekozen pun
ten, noodig ter constructie van een oppervlak 0 4 met dubbelrechte. 
Noemt men weder al, a 2 • " de opvolgende vlakken en Cl\ C24o ••• 

de opvolgende doorsneden, dan heeft men: 
Cl4 moet een dubbelpunt hebben, alzoo is zij bepaald door 13 

punten, daar deze voorwaarde met het aannemen van een punt ge
lijk staat; 

«2 snijdt C}4o in vier punten, C240 heeft dus voor hare constructie 
nog 9 punten noodig. 

Nu kan d getrokken worden; van cs4 is dus gegeven het dubbel
punt Dg, benevens 8 punten; voor de constructie van Cg4 zijn dus 
nog noodig :3 punten. 

Als voren is nu 0 4 bepaald; men heeft alzoo 0 4 uit 13 + 9 + 3 = 25 
punten geconstrueerd en het aanwezig zijn eener dubbelrechte staat 
dUB gelijk met het aannemen van 9 punten. 
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Een kegel punt vertegenwoordigt vier voorwaarden; twee kegel
punten staan dus met acht voorwaarden gelijk; vereenigen deze zich 
tot een biplanaar punt der tweede soort, dan zijn dit evenwel slechts 
dan acht voorwaarden als de raaklijn tevens gegeven is; is het 
bi planaar punt zonder meer gegeven, dan zijn dit zeven voorwttarden. 

60. Zooals uit N°. 11, N°. 30 en N°. 49 blijkt, is de bepaling 
van de drievoudige raakvlakken in het algemeene geval bezwaarlijk, 
maar in de bijzondere gevallen, dat het oppervlak drie of vier kegel
punten heeft, eenvoudig. Hoewel de bepaling van het aantal drie
voudige raakvlakken niet direct geschied is, zoo kan wellicht de 
navolgende weg ingeslagen worden ter volledige bepaling van dit 
aantal. 

Het is gebleken (4\1) dat, wanneer het beeldoppervlak een kegel 
is, en het stelsel oppervlakken drie punten bezit, die aan alle opper
vlakken gemeen zijn, het totaal aantal drievoudige raakvlakken 20 
is. Tevens is gebleken, dat het oppervlak met vier kegelpunten 
eveneens ontstaat, wanneer het oppervlakkimstelsel geen vaste punten 
bezit, terwijl insgelijks het beeldoppervlak een kegel is. N u is in 
het algemeen de met een kegelsnede van ()4 overeenkomende kromme 
in RI een kubische ruimtekromme, die K16 in vijf punten raakt (11); 
brengt men nu deze uitkomsten met elkander in verband, dan volgt 
hieruit: 

Construeert men de ruimtekromme Cl12 van den twaalfden graad, 
volgens welke K 16 het beeldoppervlak 0 1

2 snijdt, dan zijn er 40 ku
bische ruimtekrommen op Ol te construeeren, die Cl12 in vijf pun
ten raken. 

Deze 40 krommen liggen in tweetallen op een kubisch regelvlak, 
zoodat er 20 dezer regelvlakkeIl zijn . Met deze komen 20 drievoudige 
raakvlakken in R overeen. Onder deze ruimtekrommen zijn er acht, 
die overgaan in stralen van den kegel 0 1

2, deze geven aanleiding 
tot vier vlakken (raakvlakken aan K 16), waarin vier der gemelde 
regelvlakken overgaan. 

Bij een oppervlak zonder kegelpunten wordt het aantal noodzake
lijk grooter; alsdan is 0 1

2 een willekeurig kwadratisch regelvlak en, 
terwijl door vijf punten op een kegeloppervlak slechts een kubische 
ruimtekromme op dit oppervlak kan geconstrueerd worden, zoo is dit 
bij een willekeurig regelvlak twee, daar de beide op den kegel ver
eenigde stelsels beschrijvende rechten hier gescheiden zijn. Zoo deze 
regel voor alle aannamen doorging, zoude het aantal drievoudige 
raakvlakken 40 bedragen. 

61. Vat men eindelijk de verkregen vormen van 0 4 te zamen, 
dau ziet men dat de volgende uitkomst bereikt is. 
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a. Door middel van de behandelde bijzondere standen en vormen 
van °12 kan men geraken tot alle vormen van oppervlakken van den 
vierden graad met dubbelrechte, bij welke het aantal kebelpunten 
hoogstens vier bedraagt. 

b. Insgelijks kan men bij alle oppervlakken zonder of met hoog
stens vier kegel punten alle verschillende bijzondere gevallen van 
klempunten en klemvlakken verkrijgen. 

c. De dubbelrechte kan in een keerrechte overgaan, waarbij kegel
punten tot het grensgetal vier kunnen voorkomen. 

d. Zoodra meer dan vier kegel punten voorkomen kunnen deze 
geen willekeurigen stand tegenover elkander hebben en moeten zij 
aan bijzondere voorwaarden voldoen. 

Op grond hiervan kan deze beschouwing als een gesloten geheel 
beschouwd worden; zij wijst tevens den weg ter verkrijging van de 
andere bijzondere vormen van 0 4 ; deze zullen blijkbaar te voorschijn 
komen, wanneer men de bijzondere standen van 0}2 ten opzichte 
van K 16 en C14 beschouwt. 

11 it het voorgaande laat zich evenwel afleiden, dat hierin de stof 
. voor een geheel op zichzelf staande afzonderlijke behandeling be
sloten ligt. Bij die behandeling, die ik hoop te laten volgen, zal 
gelijktijdig op den voorbereidenden arbeid worden teruggekomen. 

Juni 1892. 

De verhandeling, waarin de beginselen, waarop de boven behan
delde theorie der oppervlakken van den vierden graad berust, in 
den breede ontwikkeld worden, zal in Hd. eXI van het Journal für 
die reine. und angewandte Mathematik verschijnen. 

ERRATA. 

BI. 4, regel 12 van boven, staat A, lees A'. 

BI. 8, regel 2 van boven, staat orde, lees graad. 
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