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1 Voorwoord

De reden dat ik voor dit onderwerp gekozen heb, heeft te maken met mijn visie op de toekomst. In
mijn ogen heeft wiskunde een positieve invloed op het leven. Veel dagelijkse problemen kunnen met
wiskundig inzicht opgelost worden. Wat in mijn ogen een probleem is, is dat de manier waarop studen-
ten op dit moment wiskunde aangeleerd krijgen te abstract is, zonder link naar de achtergrond van de
stof (waar komen formules vandaan?). Afgelopen jaar heb ik mijn bachelor eind project voor Industrial
Design afgerond, waarbij ik ervoor gekozen heb een product te gaan ontwikkelen voor leerlingen van het
wiskundig middelbaar onderwijs (voornamelijk de 2e/3e klassers van HAVO en 3e/4e klas van VWO).
Mijn eindproject richtte zich op de onderwerpen: kwadratische vergelijkingen, goniometrie, oppervlaktes
en procenten. Mijn product werd een tastbaar spel dat leerlingen kunnen gebruiken na de uitleg van de
docent om te oefenen met de stof en te zien hoe het toegepast kan worden in het dagelijkse leven (dus
het spel bootste een bepaalde situatie na die in het dagelijkse leven plaats zou kunnen vinden). Door
het spel heen komen de leerlingen dan obstakels tegen waarbij ze de wiskundige stof moeten toepassen
om verder te kunnen. Wiskundig denken speelde een belangrijke rol bij dit spel. Verder hoopte ik met
dit spel leerlingen te motiveren om met wiskunde bezig te zijn en de wiskunde ook daadwerkelijk toe te
passen. Ik ontwikkelde dit product in samenwerking met Malmberg, een grote uitgeverij van schoolboe-
ken en materialen.

In mijn bachelor eindproject voor de studie Technische Wiskunde wilde ik het motiveren en wiskundig
denken van leerlingen op een andere manier stimuleren, waarbij ik mij richtte op een andere doelgroep
(wiskunde D klas 6). In plaats van in spelvorm en in plaats van het nabootsen van een situatie uit het
dagelijks leven heb ik ervoor gekozen mij meer te focussen op het aanbieden van een nieuw stuk theorie
waar leerlingen nog (grotendeels) mee onbekend zijn. Daarnaast wilde ik mij graag focussen op hoe ik
dit op een goede didactische manier kan overbrengen op leerlingen en hoe ik de toepasbaarheid van de
wiskunde kon verduidelijken met een vrij praktisch maar toch theoretisch project.

Het doel van dit verslag is om leerlingen op middelbare scholen te onderwijzen over een wiskundig on-
derwerp (transformaties in het complexe vlak) dat voortbouwt op het onderwerp complexe getallen bij
Wiskunde D op de middelbare school en ook aan bod gaat komen bij universitaire studies Wiskunde
(maar ook bij Natuurkunde en Electrotechniek) in het vakgebied complexe functietheorie. Hiermee wil
ik proberen leerlingen op een leuke manier stof bij te brengen, waarbij zij gemotiveerd worden om wis-
kundig te denken en waarbij zij begrijpen hoe de stof in het dagelijks leven kan worden gebruikt. Ik heb
ervoor gekozen om dit te doen met behulp van het werk ’Prentententoonstelling’ van M.C. Escher. Het
kunstwerk lijkt op het eerste oog een bijzonder beeld dat gemaakt is met artistiek talent. Wanneer het
kunstwerk echter benaderd werd met een model gemaakt door H.W. Lenstra en B. de Smit[2], bleek dat
er stiekem toch ook veel wiskunde nodig was om dit beeld te creëren. Ik hoop leerlingen te laten zien
dat wiskunde dus een groot belang heeft op vlakken waar zij voorheen niet aan gedacht zouden hebben.
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2 Wiskundige theorie met behulp van het werk ’Prentententoonstel-
ling’ van M.C. Escher

2.1 Introductie

In dit verslag worden berekeningen uitgevoerd over de wiskundige achtergrond van het kunstwerk ’Pren-
tententoonstelling’ van M.C. Escher, om zo te beschrijven wat transformaties in het complexe vlak zijn.
Vervolgens zal dit gebruikt worden om de basis van de wiskundige theorie didactisch over te dragen aan
middelbare scholieren. Niet alleen om hen te leren over transformates in het complexe vlak, maar ook
om hen te laten zien hoe complexe getallen in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Figuur 1: Originele Prentententoonstelling door M.C. Escher

M.C. Escher (Maurits Cornelis) is geboren in 1898 en is een van de meest beroemde grafici van de wereld.
Hij groeide op in Leeuwarden en verhuisde na 5 jaar naar Arnhem. Hij zakte voor zijn eindexamen en
begon met het volgen van lessen bouwkunde aan de School voor Bouwkunde en Sierende Kunsten in
Haarlem. Vanaf 1926 werd Escher bekender en werd hij in Nederland steeds vaker gevraagd voor expo-
sities. Niet veel later kreeg de internationale kunsthandel ook interesse in Escher’s werk. Uiteindelijk
heeft Escher in zijn leven 448 litho’s en houtsnedes gemaakt en meer dan 2000 tekeningen en schetsen [5].

De kunstwerken van Escher stonden bekend om de overgangen van twee naar drie dimensies, verschil-
lende perspectieven en onmogelijke figuren[5].

Het kunstwerk Prentententoonstelling maakte Escher in 1956[6]. Escher gebruikte technieken in dit
kunstwerk, die in de ogen van wiskundige gezien worden als het gebruiken van wiskundige theoriën.
Escher wilde met dit kunstwerk het oneindige representeren. Wanneer gekeken wordt naar de originele
Prentententoonstelling van M.C. Escher, zie figuur 1, dan is dit te herkennen. Kijkend van linksonder
in het schilderij naar linksboven is een jongen te zien die in een galerij naar een prent staat te kijken,
waar een boot op staat afgebeeld aan een kust van gebouwen. Kijkend van linksboven naar rechtsboven
worden de gebouwen steeds groter en komen ze als het ware de print uit. Kijkend van rechtsboven
naar rechtsonder is een vrouw afgebeeld, die zich boven het dak van een prentengalerij bevindt. Vanaf
rechtsonder naar linksonder is dan weer van buitenaf de prentengalerij te zien waarin de jongen dan
vervolgens zichzelf ziet afgebeeld. Wanneer de jongen zichzelf weer ziet in de galerij, is het mogelijk om
vanuit de ogen van het beeld van de jongen opnieuw de prent in te kijken. Zo zal ook hij zichzelf weer
opnieuw terugzien in de prent. Dit proces kan oneindig lang herhaald worden. De jongen is dus niet
alleen toeschouwer van de prent, maar maakt er ook deel van uit. Dit heet ook wel het Droste Effect,
waar later nog meer over verteld zal worden[7].

In het midden van het kunstwerk is een witte cirkel te zien. De reden dat deze er zit, is niet helemaal
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bekend. Het kan zijn dat het Escher niet lukte dit op een correcte manier op te vullen. Ook kan het zijn
dat de details van deze cirkel te klein waren om duidelijk neer te zetten op het handgemaakte kunstwerk.
Er wordt in dit verslag niet alleen gekeken naar de wiskundige achtergrond van het kunstwerk en de
juiste opvulling van het gat, maar ook naar hoe het mogelijk is om deze wiskundige theoriën didactisch
over te brengen op middelbare scholieren.
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2.2 Het creëren van het Escher rooster

Toen Escher aan het kunstwerk Prentententoonstelling begon, startte hij met het maken van een rooster
van rechte lijnen[1], zie figuur 2. Kijkend vanuit rechtsonder, is een vierhoekig figuur te zien dat naar
linksonder toe, 4× zo groot wordt[1]. Vanuit linksonder, wordt het vierhoekige figuur dan naar linksbo-
ven, weer 4 keer zo groot, en zo verder. Wanneer de wandeling wordt afgemaakt tot het beginpunt weer
is bereikt, wordt dus uiteindelijk 4 maal een vergroting met factor 4 gemaakt en zal er dus uiteindelijk
in totaal een vergroting van 4× 4× 4× 4 = 256 worden bereikt. Hier wordt later in dit hoofdstuk dieper
op ingegaan. Dit is een keuze die Escher heeft gemaakt in zijn kunstwerk. Andere vergrotingen waren
dus ook mogelijk geweest, maar Escher heeft gekozen voor een vergroting van 4 per kant [1][3].

Figuur 2: Rooster van rechte lijnen

Uiteindelijk heeft Escher er echter, vermoedelijk intüıtief, voor gekozen om met gebogen lijnen te
werken[1], zie figuur 3.

Figuur 3: Rooster van gebogen lijnen

Met dit in gedachten creëerde Escher het hele rooster van het kunstwerk, zie figuur 4. Escher tekende
het kunstwerk Prentententoonstelling met de hand. In het middden van het kunstwerk is een gat te zien.
Vanaf dit witte gat in het midden kon Escher hoogstwaarschijnlijk de details van het rooster niet meer
goed op papier krijgen.
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Figuur 4: Het rooster gecreëerd door Escher zelf

2.2.1 Het Escher rooster

Het rooster, te zien in figuur 4, is het rooster dat Escher zelf tekende voor het kunstwerk Prenten-
tentoonstelling. Het rooster te zien in figuur 5 is het wiskundige model van het rooster dat Escher
creërde. Het getekende rooster van Escher is bij benadering hetzelfde als het wiskundige model. De wis-
kundige benadering van het rooster (het wiskundig model) zal vanaf nu de naam ’Escher rooster’ krijgen.

Om meer inzicht te krijgen in het Escher rooster, wordt er een ’wandeling’ gemaakt, aangegeven in figuur
5[1].

Figuur 5: Een wandeling door het Escher rooster

In het rooster staan 4 punten aangegeven: A, B, C en D. In het rooster dat Escher tekende (te zien in
figuur 4) vormden deze 4 punten een vierkant. Echter, omdat Escher het rooster met de hand tekende,
zijn er een aantal kleine afwijkingen in zijn rooster ten opzichte van de wiskundige benadering. In de
wiskundige benadering (te zien in figuur 5, het Escher rooster, zijn de lijnstukken tussen de verschillende
punten (A, B, C en D) namelijk wel gebogen. Hier wordt later in dit hoofdstuk nog op teruggekomen.

De wandeling wordt gestart in punt A, in figuur 5 rechts onderin te zien. Van punt A wordt naar punt
B gelopen (links onderin), van punt B vervolgens naar punt C (links bovenin), van punt C naar punt D
en de wandeling wordt afgemaakt tot hij weer aangekomen is in punt A. Te zien is dat deze wandeling
een gesloten pad is waarbij het startpunt en het eindpunt hetzelfde punt zijn, namelijk punt A. Bij punt
A wordt een klein vierhoekje, een gebogen vierkantje, gekozen (weergegeven in figuur 5 als een heel klein
dikgedrukt vierhoekje bij punt A). We volgen de lijnen, waar de zijden van het vierhoekje op liggen,
naar punt B. Nu is te zien dat het vierhoekje daar 4× zo groot is geworden. Dit is in figuur 5 zichtbaar
gemaakt met het dikgedrukte vierhoekje bij punt B. Worden de lijnen, waar de zijden van het vierhoekje
op liggen, vervolgens naar C gevolgd, dan wordt het vierhoekje ook nu weer 4× zo groot. Het vierhoek
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in punt C ten opzichte van het kleine vierhoekje waar we mee begonnen in punt A, is nu vergroot met
een factor van 4×4 = 16. Ook dit is weer te zien in figuur 5, het vergrote vierhoekje staat ook in punt C
weer dikgedrukt afgebeeld. Dit betekent dat vervolgens in punt D er een vergroting bereikt zal worden
met factor 4 × 4 × 4 = 64. Als uiteindelijk de wandeling (van A naar B, van B naar C, van C naar D
en van D naar A) beëındigd wordt in (beginpunt en) eindpunt A is er een vergroting bereikt met factor
256 (namelijk 4× 4× 4× 4 = 256)[1][2].

In het kunstwerk Prentententoonstelling (figuur 1) is deze vergroting ook terug te vinden. Zoals in
figuur 1 te zien was, ziet de jongen, links op het kunstwerk afgebeeld, zichzelf weer terug in de prent
waar hij naar kijkt in de galerij. De jongen is in de print dan 256× (28×) kleiner afgebeeld. Dit effect is
een voorbeeld van wat het Droste Effect wordt genoemd[2]. Wanneer de jongen zichzelf weer ziet in de
galerij, is het mogelijk om vanuit de ogen van het beeld van de jongen opnieuw de prent in te kijken. Zo
zal ook hij zichzelf weer opnieuw terugzien in de prent. Dit proces kan oneindig lang herhaald worden,
wat ook weergegeven is in figuur 6, waarbij er een cykel te zien is van 8 beelden, telkens ingezoomed
met een factor van 2. Echter, omdat in het kunstwerk de verkleining steeds groter en groter wordt (de
jongen ziet zichzelf elke keer 256× (28×) kleiner), is de verkleining met het blote oog niet te zien (een
vergroting van 256 zelf is al heel groot natuurlijk).

Figuur 6: Het Droste effect in het kunstwerk Prentententoonstelling

Om nog beter te begrijpen wat het Escher rooster voor effect heeft gehad in het uiteindelijke kunstwerk
Prentententoonstelling worden er nog meer wandelingen gemaakt door het Escher rooster.

Wanneer teruggekeken wordt naar figuur 5, dan is te zien dat er tussen elk punt A, B, C en D in de
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wandeling een afstand van 6 stappen zit. Dit wordt gëıllustreerd met het volgende voorbeeld:

Er wordt gestart in punt A. Vanuit punt A moet punt B bereikt worden. Er wordt gelopen over de
gebogen lijn van A naar B. Telkens wanneer een dikkere lijn wordt gepasseerd is er één stap gezet. Dit
is op het begin telkens na 4 dunne lijnen, maar daarna is dit na 16 dunne lijnen (door de vergroting met
factor van 4 die zich zoals eerder besproken in het rooster bevindt wanneer van hoekpunt naar hoekpunt
gelopen wordt). Tussen punt A en B (maar ook tussen punt B en C, C en D etc.) zit een afstand van 6
stappen. In figuur 7, is elke stap van punt A naar B weergegeven.

Figuur 7: De 6 stappen van punt A naar D in het Escher rooster

In een rechthoekig rooster, een cartesisch rooster, is het ook mogelijk om een wandeling te maken. Een
cartesisch rooster is een rooster waarbij de afstand tussen twee punten in het rooster steeds constant is.
Er wordt gekozen om steeds een vast bepaald aantal stappen te zetten, om vervolgens een rechte bocht
naar rechts te maken. Uiteindelijk wordt dan een vierkant gevormd, met begin- en eindpunt hetzelfde
punt. In figuur 8 zijn verschillende wandelingen weergegeven (wandelingen met 5, 7 en 9 stappen). Let
op: dit zijn dus wandelingen in een rechthoekig rooster, niet in het Escher rooster. Escher tekende
zijn kunstwerk eerst in een rechthoekig rooster en daarna vervormde hij de tekening. Dit rechthoekige
rooster wordt dus gebruikt om een beeld te scheppen van het rooster waar Escher de rechte tekeningen in
tekende. Dit rooster wordt nu alleen gebruikt om te vergelijken met de wandelingen in het Escher rooster.

Figuur 8: Verschillende wandelingen in het cartesisch rooster

Het bijzondere aan deze wandelingen en aan de wandeling in figuur 5, is dat het eindpunt hetzelfde punt
is als het beginpunt, namelijk punt A. Een ander voorbeeld van een wandeling in het Escher rooster,
waarbij het begin- en eindpunt hetzelfde punt zijn, is een wandeling met stappen van 5. Er wordt weer
begonnen in punt A. Ook hier weer heeft één stap dezelfde betekenis als net. Na 5 stappen gezet te
hebben, wordt er een rechte hoek naar links gemaakt. Dit is in figuur 9 weergegeven. Met stappen
van 5 is nu weer te zien dat er een vervormde vierhoek ontstaat, waarbij beginpunt A nu opnieuw ook
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eindpunt A is. Zowel in het cartesisch rooster (zie figuur 8) als in het Escher rooster (zie figuur 9) vormt
deze wandeling dus een gesloten pad met begin- en eindpunt A[1][2].

Figuur 9: De wandeling met stappen van 5

Een voorbeeld waarbij het begin- en eindpunt niet hetzelfde punt zijn, is bij een wandeling met stappen
van 7. De wandeling met stappen van 7 in het cartesisch vlak is ook in figuur 8 weer te zien. Hier
vormt de wandeling wel een gesloten pad met begin- en eindpunt hetzelfde punt (punt A). In het Escher
rooster wordt vanuit punt A ook 7 stappen gezet (dit keer omhoog) en vervolgens wordt er een rechte
hoek naar links gemaakt. Wanneer er vervolgens weer 7 stappen wordt gezet, begint het op te vallen
dat er geen vierhoek meer zal ontstaan. Het beginpunt A zal in dit geval niet het eindpunt worden.
De wandeling buigt zich nu namelijk af naar het midden, zoals te zien is in figuur 10. Er ontstaat een
nieuw eindpunt die de naam A’ zal krijgen. Eindpunt A’ ligt aan de rand van het witte gat in het
midden van het originele kunstwerk, dat te zien was in figuur 1. Het bijzondere aan dit geval is, dat
de wandeling met 7 stappen in het cartesische rooster (zie figuur 8) wel hetzelfde begin- en eindpunt
heeft, namelijk punt A. In het Escher rooster (zie figuur 10) is dit dus niet meer het geval, want nu is
het eindpunt A’. Dit betekent dat punt A’ het eindpunt A representeerd. Op punt A in het originele
kunstwerk (zie figuur 1) staat een kleur van het kunstwerk afgebeeld. Omdat punt A’ eigenlijk hetzelfde
punt representeerd als het eindpunt A, moet op punt A’ hetzelfde worden afgebeeld als wat er op punt A
te zien was. Onder andere hierdoor ontstaat er een Droste Effect. Echter is in het kunstwerk Prententen-
toonstelling dit punt A’ niet meer zichtbaar, omdat hier in het kunstwerk zich het witte gat bevindt[1][2].

Figuur 10: De wandeling met stappen van 7
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2.3 Transformaties

In de volgende paragrafen zal de wiskunde achter het kunstwerk Prentententoonstelling van M.C. Escher
nog meer naar voren komen. Verschillende wiskundige termen komen aan bod en deze zullen daarom
gedefinieerd worden.

2.3.1 Transformaties in het cartesische vlak

Een van de termen die vaak terug zal komen is een transformatie. Daarnaast zal ook de term afbeelding
vaak veel gebruikt worden. Een afbeelding f is een relatie tussen twee verzamelingen A en B, met
de eigenschap dat aan ieder element a ∈ A precies één element b ∈ B wordt gekoppeld. Dit wordt
geschreven als: f : A → B. Het unieke element b ∈ B dat gekoppeld is door f aan het element a ∈ A
wordt geschreven als f(a). Het element b wordt ook wel het beeld van element a genoemd[12][11]. De
verzameling A wordt het domein van de afbeelding f genoemd. Verder wordt de verzameling B, de
beelden van de elementen uit A, het bereik {f(a)|a ∈ A} van f genoemd.

Een synoniem voor afbeelding is functie. Een transformatie is een bijzonder geval van een afbeelding.
Een transformatie is namelijk een afbeelding van een verzameling A naar zichzelf, met de eigenschap dat
elk element a ∈ A hoogstens eenmaal dient als beginpunt van een koppel van de afbeelding. Dit wordt
geschreven als: f : A→ A[12][11].

In de vorige paragrafen zijn er wandelingen door het Escher rooster gemaakt, om zo beter inzicht te krij-
gen in het Escher rooster. In de komende paragrafen zal er gefocust worden op hoe het Escher rooster
eigenlijk ontstaan is. Het uiteindelijke doel is om een transformatie te vinden van het Droste rooster (hier
wordt later meer over verteld) naar het Escher rooster, om zo het kunstwerk ’Prentententoonstelling’
te kunnen creëren. Hiervoor is het eerst van belang meer te weten te komen over transformaties in het
algemeen. Het probleem van de invulling van het witte gat in het midden van het originele kunstwerk
wordt uiteindelijk ook opgelost met behulp van deze transformaties, echter zal dit even geparkeerd wor-
den tot later in dit verslag.

Bepaalde punten in een rooster moeten genoteerd kunnen worden. Hiervoor worden niet alleen carte-
sische coördinaten gebruikt, maar ook poolcoördinaten. Poolcoördinaten worden als volgt genoteerd:
(r,Θ). Hierbij staat r voor de afstand van een punt in het rooster tot de oorsprong. Verder staat Θ
voor de hoek die het lijnstuk, van het punt in het rooster tot de oorsprong, maakt met de positieve
horizontale as. In figuur 11 is dit weergegeven.

Figuur 11: Poolcoördinaten (r,Θ) van p

Escher is te werk gegaan door eerst te tekenen in een rechthoekig rooster (het Droste rooster, waar later
meer over verteld wordt) en het vervolgens te transformeren naar het Escher rooster, wat in dit geval het
beeld van de transformatie is. Een aantal transformaties vormen een basis voor de samengestelde trans-
formatie die in Escher’s kunstwerk terug te vinden is. Deze basis transformaties zijn belangrijk omdat zij
heel gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden, maar ook weer heel gemakkelijk ongedaan kunnen worden.
De drie transformaties die deze basis vormen zijn een translatie, een schaling (vergroting/verkeining) en
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een rotatie. Deze drie transformaties zijn alledrie bijecties[10]. Een afbeelding f , f : A → B, is een
bijectie als elk element b ∈ B het beeld is van precies één element a ∈ A met b = f(a)[11]. Dat geldt
niet voor alle transformaties. Deze drie transformaties zijn dan ook fundamenteel. Een vierde basis
transformatie kan aan het rijtje worden toegevoegd, namelijk een spiegeling. Echter wordt deze niet
gebruikt in het werk Prentententoonstelling van Escher en deze zal daarom achterwege worden gelaten.
Een korte beschrijving van de andere drie basis transformaties wordt hieronder gegeven.

1. Translatie. Een translatie is een transformatie waarbij een punt of vlak verschoven wordt naar een
andere plek in het rooster. In een cartesisch rooster luidt het functievoorschrift (met a en b vaste
getallen):
(x, y)→ (x+ a, y + b)

2. Schaling. Een schaling is een transformatie waarbij een punt of vlak alleen in de x-richting (hori-
zontale richting) een aantal keer groter of kleiner wordt afgebeeld, of juist in de y-richting (verticale
richting), of juist in beide richtingen (in horizontale én verticale richting). In een cartesisch rooster
luidt het functievoorschrift (met a en b verschillend):
(x, y)→ (ax, by)
Varianten van een schaling zijn vergroting en verkleining. Een vergroting is een transformatie
waarbij een punt of vlak een bepaald aantal keer groter afgebeeld wordt en een verkleining is een
transformatie waarbij een punt of vlak een bepaald aantal keer kleiner wordt afgebeeld. In een
cartesisch rooster luidt het functievoorschrift:
(x, y)→ (ax, ay)

3. Rotatie. Een rotatie is een transformatie waarbij elk punt van het vlak over een bepaalde hoek
gedraaid wordt om het centrum van de rotatie heen. Dit betekent dat er altijd één punt van het
vlak op dezelfde plek blijft (dit punt is het centrum van de rotatie), en de rest verplaatst wordt.
Om met rotaties te rekenen is het handig om poolcoördinaten te gebruiken. In een cartesisch
rooster luidt het functievoorschrift:
(r,Θ)→ (r,Θ + a)

2.3.2 Transformaties in het complexe vlak

In het Escher rooster worden beelden onder andere vergroot en gedraaid. Zoals in de vorige paragraaf
besproken was, komen de vergroting en de draaiing voort uit de transformaties schaling en rotatie. In
de vorige paragraaf werd besproken hoe deze transformaties uitgevoerd kunnen worden in een cartesisch
rooster. Echter is het Escher rooster veel makkelijker te maken met behulp van het complexe vlak.
Hierdoor zal er vanaf nu met het complexe vlak gewerkt worden en zal beschreven worden hoe deze
transformaties in het complexe vlak uitgevoerd worden[1].

Als eerste zal uitgelegd worden wat het complexe vlak inhoudt. Het complexe vlak is een weergave van
complexe getallen z = a + bi, waarbij a het reële deel van z is en b het imaginaire deel van z. Het
complexe vlak bestaat uit een reële as (horizontale as) en een imaginaire as (verticale as). Deze twee
staan loodrecht op elkaar. In figuur 12 is een representatie van een complex getal z = a + bi in het
complexe vlak weergegeven.
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Figuur 12: Het complexe vlak

In het complexe vlak is kan er ook met poolcoördinaten gewerkt worden, zoals ook in figuur 12 te zien
is. Echter krijgen r en Θ in het complexe vlak een nieuwe naam, namelijk de modulus en het argument.
Onder modulus |z| verstaan we de afstand van het complexe getal z = a+ bi tot de oorsprong, te bere-
kenen door |z| =

√
Re(z)2 + Im(z)2. Het argument arg z van een complex getal z = a + bi is de hoek,

die het lijnstuk (van de oorsprong naar het complexe getal) maakt ten opzichte van de positieve reéle
as (positief gerekend tegen de wijzers van de klok in). Deze kan vaak afgelezen worden, maar is ook te
berekenen met de formule arg z = arctan ( ba). Met de formule a = |z| · cos (arg z) kan het reële deel a
van het complexe getal z = a+ bi gevonden worden. Op dezelfde manier kan het imaginaire deel b van
het complexe getal z = a+ bi gevonden worden met de formule: b = |z| · sin (arg z).

Hieronder zijn voorbeelden weergegeven van een optelling van complexe getallen in het complexe vlak en
een vermenigvuldiging van complexe getallen in het complexe vlak. Er wordt begonnen met de formule
f(z) = z. Het eerste figuur beeldt de werking van de optelling met het complexe getal 2 + i uit. Het
functievoorschrift is dan f(z) = z + 2 + i, waarbij een rooster wordt verplaatst: 2 naar rechts en 1 naar
boven, zie figuur 13. Het tweede figuur beeldt de werking van de vermenigvuldiging met het complexe
getal 2 + 2i uit. Het functievoorschrift is dan f(z) = z · (2 + 2i), waarbij het vlak 45 graden wordt
gedraaid en

√
8 keer wordt vergroot, zie figuur 14.

Figuur 13: Translatie over 2 + 2i
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Figuur 14: Vermenigvuldiging met 2 + 2i

Wat goed te zien is, is dat de optelling in figuur 13 dus een translatie oplevert en dat de vermenigvul-
diging in figuur 14 een schaling en rotatie oplevert. In het complexe vlak kun je translaties, schalingen
en rotaties dus met behulp van de complexe optelling en vermenigvuldiging beschrijven. Wiskundig kan
dit als volgt beschreven worden. Wanneer een complex getal z = a + bi wordt opgeteld bij een ander
complex getal w = x+ iy, ontstaat er een translatie:

(x+ iy) + (a+ bi) = x+ a+ (y + b)i

Wanneer een complex getal z = a+ bi wordt vermenigvuldigd met een ander complex getal w = x+ iy,
ontstaat er een schaling en een rotatie (details volgen later):

(x+ iy) · (a+ bi) = xa+ xbi+ yai+ byi2

= xa− yb+ (xb+ ya)i

Zo komen in een optelling en vermenigvuldiging van complexe getallen de drie basis transformaties trans-
latie, schaling en rotatie weer terug. Bij de vermenigvuldiging is het misschien wat moeilijker in te zien
hoe een schaling en rotatie zijn ontstaan. De schaling en rotatie ontstaan omdat de moduli (meervoud
van modulus) van de complexe getallen w en z met elkaar worden vermenigvuldigd en de argumenten
van de complexe getallen w en z bij elkaar opgeteld worden[10][14]. In het blok hieronder wordt dit
bewezen. Andersom kan ook een rotatie over de hoek Θ uitgevoerd worden door een complex getal z te
vermenigvuldigen met cos Θ + i · sin Θ.
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Er zal bewezen worden dat, door vermenigvuldiging van twee complexe getallen, de modulus van
het nieuwe getal wordt gevonden door de moduli van de originele complexe getallen met elkaar te
vermeniguldigen[10]. Om de absolute waarde (de modulus) te vinden van een bepaald complex getal z
moet het volgende uitgerekend worden:

|z| =
√
Re(z)2 + Im(z)2

Voor het complexe getal xa − yb + (ya + xb)i, wat het resultaat was van de vermenigvuldiging van de
twee complexe getallen w = x+ iy en z = a+ bi, geldt het volgende:

|wz| =
√

(xa− yb)2 + (ya+ xb)2

=
√
x2a2 − 2xayb+ y2b2 + y2a2 + 2xayb+ x2b2

=
√
x2(a2 + b2) + y2(a2 + b2)

=
√
x2 + y2

√
a2 + b2

= |w||z|

Dus |wz| = |w||z|.

Er zal ook bewezen worden dat, door vermenigvuldiging van twee complexe getallen, het argument van
het nieuwe getal wordt gevonden door de argumenten van de originele complexe getallen bij elkaar op te
tellen[10]. Stel dat w een argument van α heeft en z een argument van β heeft. Dan kan w geschreven
worden als w = |w|(cosα + i · sinα) en z kan geschreven worden als z = |z|(cosβ + i · sinβ). Er geldt
dan:

wz = |w|(cosα+ i · sinα) · |z|(cosβ + i · sinβ)

= |w||z|((cosα cosβ − sinα sinβ) + i · (cosα sinβ + sinα cosβ))

= |w||z|(cos (α+ β) + i · sin (α+ β))

Dus argwz = argw + arg z (mod 2π).

2.3.3 De complexe exponentiële functie ez en de complexe logaritmische functie log z

In de vorige paragraaf is beschreven hoe de basis transformaties translatie, schaling en rotatie in het
complexe vlak uitgevoerd kunnen worden. Voor het kunstwerk Prentententoonstelling van Escher zijn
echter twee andere transformaties belangrijk, namelijk de transformaties met de complexe exponentiële
functie ez en de complexe logaritmische functie log z.

Voor complexe getallen van de vorm z = a + bi is de complexe exponentiële functie ez gelijk aan
ea · (cos b + i · sin b). De complexe logaritmische functie is een meerwaardige functie. Later in deze
paragraaf zal hier meer uitleg over volgen. Voor complexe getallen z ( 6= 0) van de vorm z = a+ bi is de
complexe logaritmische functie log z gelijk aan ln |z|+i ·(arg z+2kπ) met k een geheel getal. Hierbij is |z|
de modulus van z, de afstand van het complexe getal tot de oorsprong. Verder is arg z het argument van
z, de hoek die het lijnstuk, van het complexe getal tot de oorsprong, maakt met de positieve horizontale
as. Later zal gewerkt worden met een eenwaardige beperking van de logaritme, details volgen later.

Als eerste zal de focus liggen op de complexe exponentiële functie, de afbeelding met functievoorschrift
f(z) = ez. We bepalen het beeld van de reële as en het beeld van de imaginaire as. Het beeld van een
punt z = a + 0i op de reële as is gelijk aan ea. Als a door de reële getallen loopt, dan doorlopen de
beelden ea de positieve reële getallen. Het beeld van een punt z = 0 + bi op de imaginaire as is gelijk
aan eib = cos b+ i sin b. Als b door de reële getallen loopt, doorlopen de beelden cos b+ i sin b (meerdere
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malen) de eenheidscirkel. Wordt b gekozen op het interval [0, 2π〉, dan wordt de eenheidscirkel precies
één keer doorlopen.

Over het algemeen zorgt de exponentiële functie er voor dat een ’rechthoekig’ rooster wordt afgebeeld
op een ’cirkelvormig’ rooster, waarbij verticale lijnen op cirkels worden afgebeeld en horizontale lijnen
op halve lijnen vanuit de oorsprong. Ter verduidelijking zal een lijnstuk worden gekozen en hier zal het
beeld met behulp van de complexe exponentiële functie van worden berekend. Gekozen wordt voor het
horizontale lijnstuk dat door de punten z = −2 + 3

4 iπ, z = 0 + 3
4 iπ, z = 2 + 3

4 iπ en z = 4 + 3
4 iπ loopt.

• z = −2 + 3
4 iπ beeldt af op ez = e−2+ 3

4
iπ = e−2e

3
4
iπ = e−2 · (cos 3

4π + i sin 3
4π)

• z = 0 + 3
4 iπ beeldt af op ez = e0+ 3

4
iπ = e0e

3
4
iπ = (cos 3

4π + i sin 3
4π)

• z = 2 + 3
4 iπ beeldt af op ez = e2+ 3

4
iπ = e2e

3
4
iπ = e2 · (cos 3

4π + i sin 3
4π)

• z = 4 + 3
4 iπ beeldt af op ez = e4+ 3

4
iπ = e4e

3
4
iπ = e4 · (cos 3

4π + i sin 3
4π)

Deze beeldpunten liggen allemaal op een halve lijn in het linkerbovenvlak. Een ander voorbeeld wordt
gegeven door een verticaal lijnstuk te kiezen en hier het beeld van te bepalen. Het verticale lijnstuk dat
gekozen wordt is het lijnstuk dat door de punten z = 2 + 0i, z = 2 + 1

2 iπ, z = 2 + iπ en z = 2 + 3
2 iπ

loopt.

• z = 2 + 0i beeldt af op ez = e2+0i = e2e0i = e2

• z = 2 + 1
2 iπ beeldt af op ez = e2+ 1

2
iπ = e2e

1
2
iπ = e2 · (cos 1

2π + i sin 1
2π)

• z = 2 + iπ beeldt af op ez = e2+iπ = e2eiπ = e2 · (cosπ + i sinπ)

• z = 2 + 3
2 iπ beeldt af op ez = e2+ 3

2
iπ = e2e

3
2
iπ = e2 · (cos 3

2π + i sin 3
2π)

Deze beeldpunten liggen allemaal op de cirkel met als middelpunt de oorsprong en straal e2. In figuur
15 is te zien wat er verder met een ’rechthoekig’ rooster gebeurt wanneer deze getransformeerd wordt
met de complexe exponentiële functie.

Figuur 15: Transformatie van het vlak met behulp van de complexe exponentiële functie

De volgende stap is om te kijken naar de complexe logaritmische functie, de afbeelding met functievoor-
schrift f(z) = log z. De complexe logaritmische functie en de complexe exponentiële functie zijn vrijwel
elkaars inverse, maar niet helemaal. Dit komt door de meerwaardigheid van de complexe logaritmische
functie, waar later in meer detail over gesproken wordt. Door het domein en bereik geschikt in te perken
worden deze twee functies wel elkaars inverse, zoals in figuur 16 te zien is:

Figuur 16: Het domein en bereik van de inverse functies
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In het blok hieronder worden een aantal eigenschappen van de complexe logaritmische functie (met a
en b gehele getallen (a 6= 0, b 6= 0), z1 en z2 complexe getallen (z1 6= 0, z2 6= 0) en k een geheel getal)
gegeven die nodig zijn in het vervolg van dit verslag[13]:

log a+ log b = log (ab)

log a− log b = log
a

b

a log b = log ba

log e = 1

log ea = a

log (z1z2) = log z1 + log z2 + k · 2iπ

log
z1

z2
= log z1 − log z2 + k · 2iπ

log ez1 = z1 + k · 2iπ

Wanneer het argument Θ van het complexe getal in het interval [0, 2π〉 wordt gekozen, dan geldt dat de
complexe logaritmische functie een eenwaardige functie is. Dit betekent dat de originele waarden van
het complexe getal allemaal maar op één beeldpunt worden afgebeeld. Over het algemeen, zonder de
restrictie voor het argument Θ, geldt namelijk dat de complexe logaritmische functie meerwaardig is.
Hiermee wordt bedoeld dat de originele complexe getallen op meerdere beeldpunten worden afgebeeld.
Om dit te illustreren zal er gewerkt worden met poolcoördinaten, waarbij het complexe getal in polaire
vorm wordt geschreven als z = r · eiΘ. Hieronder worden de beelden van dit complexe getal berekend,
waarbij geldt dat ek·2iπ = 1 met k geheel:

log (r · eiΘ) = log r + log (eiΘ)

= log r + log (eiΘ · ek·2iπ)

= log r + log (eiΘ) + log (ek·2iπ)

= log r + iΘ + k · 2iπ

Onder deze restrictie voor Θ geldt ook dat de complexe logaritmische functie de ’inverse’ van de com-
plexe exponentiële functie is. Naast de meerwaardigheid van de complexe logaritmische functie is er nog
een probleem met de complexe logaritmische functie. In het beeldpunt 0 bestaat de complexe logarit-
mische functie namelijk niet. Het punt 0 wordt in dit geval een vertakkingspunt genoemd, een punt
waarop de complexe logaritmische functie discontinu is. Met behulp van een vertakkingssnede worden
de vertakkingspunten uit de weg gegaan. Een vertakkingssnede S is namelijk een snede in het complexe
vlak waarop de complexe logaritmische functie discontinu is en bezit dus de vertakkingspunten van de
complexe logaritmische functie. Dat betekent dat op het nieuwe domein G met G = C \ S de complexe
logaritmische functie continu is. De vertakkingssnede kan in principe vrij gekozen worden, als in ieder
geval geldt dat de vertakkingspunten in S liggen (in dit geval moet dus gelden dat 0 ∈ S) en dat G
continu is. Omdat zojuist duidelijk werd dat de complexe logaritmische functie een eenwaardige functie
is wanneer Θ gekozen wordt in het interval [0, 2π〉, is het in dit geval een logische keuze om de positieve
reële as te kiezen als vertakkingssnede, waarbij S0 = {z ∈ C|z = t, t ≥ 0}[13].

In de rest van dit verslag zal dan ook de keuze gemaakt worden om Θ alleen in het interval [0, 2π〉 te
kiezen, om zo de meerwaardigheid en de vertakkingssnede van de complexe logaritmische functie uit de
weg te gaan.

Zoals eerder genoemd beeldt de complexe exponentiële functie verticale lijnen af op cirkels en horizontale
lijnen op halve lijnstukken vanuit de oorsprong. De complexe logaritmische functie beeldt daarentegen
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juist cirkels af op verticale lijnstukken in het interval [0, 2iπ〉 (door de gekozen restrictie van Θ) en de
halve lijnstukken worden afgebeeld op horizontale lijnen (deze zijn onbegrensd), te zien in figuur 17.
Het bereik van het rooster ligt dus in het interval 〈−∞,∞〉× [0, 2π〉, terwijl het domein van het rooster
onbegrensd is.

In dit voorbeeld zal aangetoond worden dat een cirkel (met middelpunt de oorsprong) daadwerkelijk
wordt afgebeeld (met behulp van de complexe logaritmische functie) op een verticaal lijnstuk met ima-
ginaire waarde in het interval [0, 2π〉. Hierbij wordt onder andere gebruikt dat log z = ln |z| + i · arg z.
Er wordt gekozen voor de cirkel die door de punten z = 2 + 0i, z = 0 + 2i, z = −2 + 0i en z = 0 − 2i
gaat. De beeldpunten worden berekend met behulp van de complexe logaritmische functie:

• z = 2 + 0i beeldt af op log z = log (2 + 0i) = log 2 = ln
√

(2)2 = ln 2

• z = 0 + 2i beeldt af op log z = log (0 + 2i) = log 2i = ln
√

(2)2 + i1
2π = ln 2 + 1

2 iπ

• z = −2 + 0i beeldt af op log z = log (−2 + 0i) = log−2 = ln
√

(−2)2 + iπ = ln 2 + iπ

• z = 0− 2i beeldt af op log z = log (0− 2i) = log (−2i) = ln
√

(−2)2 − i1
2π = ln 2− 1

2 iπ

Deze punten liggen allemaal op de verticale lijn met reële waarde ln 2 en imaginaire waarde in het interval
[0, 2π〉. Wanneer het beeld van alle andere punten op deze cirkel uitgerekend zou worden, zal blijken dat
ook deze punten allemaal op deze verticale lijn liggen met reële waarde ln 2 en imaginaire waarde in het
interval [0, 2π〉[1][4]. In figuur 17 is te zien wat er verder met een ’cirkelvormig’ rooster gebeurt wanneer
deze getransformeerd wordt met de complexe logaritmische functie.

Figuur 17: Transformatie van het vlak met behulp van de complexe logaritmische functie
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2.4 De transformatie van het Droste rooster naar het Escher rooster

Op dit moment zijn alle transformaties die nodig zijn in het kunstwerk Prentententoonstelling beschre-
ven. In deze paragraaf zal de samengestelde transformatie gevonden worden die gebruikt is in het model
van het kunstwerk Prentententoonstelling van M.C. Escher.

Om de transformatie achter het kunstwerk te kunnen beschrijven, is het Droste rooster nodig om uit-
eindelijk een Droste Effect te kunnen creëeren. Het Droste rooster is een rechthoekig rooster, waarbij
de afstand tussen de lijnstukken naar het centrum toe (de oorsprong) fijnmaziger wordt. In figuur 18
is het Droste rooster te zien. Aan de buitenkant van het rooster is de afstand tussen de lijnstukken 4×
zo groot als de afstand tussen de lijnstukken in het midden van het rooster. Verder naar het centrum
toe wordt deze schaling kleiner en kleiner. In de komende paragraaf zal er een transformatie gevonden
worden van het Droste rooster naar het Escher rooster. Dit is de transformatie die in het kunstwerk
Prentententoonstelling ook gebruikt is. Het Escher rooster is in figuur 19 nogmaals weergegeven.

Omdat in het Escher rooster een vergroting te vinden is van 256, wordt dit in het Droste rooster ook
toegepast. Dit betekent er in het Droste rooster naar het centrum toe ook een verkleining te vinden zal
zijn met een factor van 256[1][2].

Figuur 18: Het Droste rooster

Figuur 19: Het Escher rooster

Er zijn een aantal eigenschappen die de transformatie tussen het Droste rooster en het Escher rooster
moet bezitten. Er moet namelijk gelden dat de transformatie die gedaan wordt conform en injectief is.

Een transformatie is injectief als voor alle a, a′ ∈ A geldt dat als f(a) = f(a′), dan a = a′[11]. Een
voorbeeld van een injectieve transformatie is f(z) = 3z + 2. Wordt er gekozen voor twee verschillende
waarden voor z, bijvoorbeeld z = a en z = b, dan is te zien dat de beelden 3a + 2 en 3b + 2 alleen
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hetzelfde kunnen zijn als a = b. Deze transformatie is dus inderdaad injectief. Een non-voorbeeld is de
transformatie f(z) = z2. Wordt er gekozen voor twee verschillende waarden voor z, bijvoorbeeld z = a
en z = b, dan is te zien dat de beelden a2 en b2 niet alleen hetzelfde hoeven te zijn als a = b. Als a = 1
en b = −1 dan zijn de beelden namelijk ook hetzelfde (f(1) = 1 en f(−1) = 1). Deze transformatie is
dus niet injectief.

De reden dat de transformatie van het Droste rooster naar het Escher rooster injectief moet zijn, is om-
dat gewerkt wordt met kleuren en tekeningen. Elk punt in het Droste rooster heeft een bepaalde kleur
en na de transformatie moet op zijn beelpunt in het Escher rooster dezelfde kleur afgebeeld staan. Ter
illustratie wordt in het volgende voorbeeld de transformatie met functievoorschrift f(z) = z2 gebruikt,
die niet injectief is zoals net aangetoond is. Er zou het volgende gebeuren: wanneer z = 1 en z = −1 op
hun plek in het originele rooster dezelfde kleur hebben en de omgeving hetzelfde is, is er niks aan de hand.
Echter, wanneer er op beide plekken iets anders afgebeeld zou staan (het ene punt is bijvoorbeeld blauw
en het andere punt rood in het originele rooster), dan zou dit na de transformatie niet meer mogelijk
zijn om af te beelden, omdat er nu twee verschillende kleuren op één plek moeten komen te staan (op
f(z) = 1 moet dus zowel de kleur blauw als de kleur rood weergegeven worden). Bij de transformatie
van het Droste rooster naar het Escher rooster vormt dit een probleem en het is daarom van belang dat
de transformatie tussen het Droste rooster en het Escher rooster injectief is[1].

Zoals hierboven al genoemd, is het ook van belang dat de transformatie tussen het Droste rooster en het
Escher rooster conform is. Een transformatie f : U → V met U, V ⊂ Rn heet conform of hoekgetrouw in
het punt u ∈ U als voor elk paar lijnstukken door U de georiënterende hoek tussen de lijnstukken na de
transformatie behouden blijft[14]. In andere woorden: een conforme transformatie zorgt er dus, volgens
de definitie, voor dat 2 recht kruisende lijnstukken elkaar onder dezelfde hoek kruisen als wanneer ze
worden getransformeerd naar 2 vervormde lijnstukken, zie figuur 20[1].

Figuur 20: Een conforme transformatie

Dat de transformatie van het Droste rooster naar het Escher rooster conform moet zijn heeft te maken
met het feit dat Escher een realistisch beeld wilde waarborgen na de transformatie. Dit uit zich in het
feit dat hij er vermoedelijk intüıtief voor gekozen heeft om hoeken in het beeld even groot te houden als
in het origineel. Zoals in het originele kunstwerk te zien is (zie figuur 1), heeft bijvoorbeeld de rand van
de prent waar de jongen naar kijkt nog steeds rechte hoeken, net als bij een gewone prent het geval is.
Dit betekent dat, ondanks dat dit het beeld is na een transformatie, de prent nog steeds hoeken heeft
van 90 graden. Ook alle andere hoeken in het kunstwerk blijven in tact. Wanneer dit niet het geval zou
zijn, dan zou het beeld dat gecreëerd wordt na de transformatie geen begrijpelijk beeld opleveren. Om
dit te verduidelijken staat in figuur 21 opnieuw de wandeling in het Escher rooster met stappen van 5
weergegeven. Zoals eerder genoemd kan deze wandeling in het cartesisch vlak ook uitgevoerd worden,
waarbij er steeds een rechte hoek werd gemaakt na 5 stappen. Als gekeken wordt naar de wandeling in
het Escher rooster, is ook goed te zien dat de wandeling ook hier rechte hoeken heeft. Dit is dan ook
een mooi voorbeeld van een conforme afbeelding.
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Figuur 21: De wandeling met stappen van 5

De complexe exponentiële functie en de complexe logaritmische functie (met de gegeven restrictie voor
Θ in het beeld van de functie) zijn beide injectief en conform, wat nodig is om te weten bij het vinden
van de juiste transformatie tussen het Droste rooster en het Escher rooster.

In figuur 22 is links het Droste rooster weergegeven en rechts het rooster dat ontstaat na transformatie
met de complexe logaritmische functie (waarbij Θ gekozen is op het interval [0, 2π〉, waardoor dit roos-
ter dus een bereik heeft op het interval 〈−∞,∞〉 × [0, 2π〉). Met behulp van de complexe exponentiële
functie (f(z) = ez) kan het rooster aan de rechterkant terug getransformeerd worden naar het Droste
rooster. In figuur 22 is dit met pijlen weergegeven. Zoals eerder beschreven, worden cirkels na transfor-
matie met de complexe logaritmische functie afgebeeld op verticale lijnstukken. In figuur 22 is aan de
linkerkant het Droste rooster weergegeven en aan de linkerkant het Droste rooster getransformeerd met
behulp van de complexe logaritmische functie. De cirkels die in het rooster links te zien zijn, zijn in het
rooster rechts terug te vinden als verticale lijnen. In het Droste rooster zit een vergrotingsfactor van
256 (vrijwillige keuze van Escher). Een cirkel met straal 1 wordt dus vervolgens een cirkel met straal
256. In het rechter rooster leidt dit ertoe dat tussen twee verticale lijnstukken er een afstand zit van
log 256. Verder worden de lijnstukken uit het Droste rooster met behulp van de transformatie van de
complexe logaritmische functie afgebeeld op bogen in het rechter rooster. Het rooster is beperkt tot
het interval 〈−∞,∞〉 × [0, 2π〉. In horizontale richting loopt het rooster dus oneindig ver door. In ver-
ticale richting zal het rooster zich herhalen op het moment dat er een verticale afstand is afgelegd van 2π.

Figuur 22: Het Droste rooster (links) getransformeerd met behulp van de complexe logaritmische functie
(met bereik op het interval 〈−∞,∞〉 × [0, 2π〉)

Escher maakte in eerste instantie rechte tekeningen met behulp van het Droste rooster, die hij daarna
met zijn eigen geschetste Escher rooster vervormde. In figuur 23 is een deel (de jongeman en de prent)
van één van de rechte tekeningen van Escher gëıllustreerd. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk
wordt hier in meer detail over verteld. In figuur 24 is figuur 23 getransformeerd met de complexe loga-
ritmische functie. Dit is dus dezelfde transformatie die wordt uitgevoerd in figuur 22 om van het linker
rooster naar het rechter rooster te gaan. Figuur 24 is bedoeld om te laten zien hoe deze transformatie
invloed heeft op de tekeningen van Escher. Het Droste effect komt in deze figuren niet terug. Dit is dan
ook de reden dat maar een klein deel van de transformatie zichtbaar is.
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Figuur 23: Een illustratie van een deel van één van de rechte tekeningen van Escher

Figuur 24: Het beeld dat ontstaat van figuur 23 na transformatie met de complexe logaritmische functie

Bij het Escher rooster kunnen de transformaties van de complexe logaritmische en exponentiële functie
ook toegepast worden. Dit is te zien in figuur 25. In dit figuur is rechts het Escher rooster weergegeven en
links het beeld van het Escher rooster dat ontstaat na een transformatie met de complexe logaritmische
functie (waarbij Θ gekozen is op het interval [0, 2π〉, waardoor dit rooster dus een bereik heeft op het
interval 〈−∞,∞〉× [0, 2π〉). Het centrum in het Escher rooster wordt steeds detailleerder en zoals eerder
besproken kan het beeldpunt log 0 niet bepaald worden. Echter worden deze kleine moeilijkheden uit de
weg gegaan met behulp van de vertakkingssnede en de gekozen restrictie op het interval [0, 2π〉 voor Θ,
zoals eerder besproken.
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Figuur 25: Het Escher rooster (rechts) na transformatie met behulp van de complexe exponentiële functie

De twee roosters die vanuit het Droste rooster en het Escher rooster ontstaan na een transformatie met
de complexe logaritmische functie zijn naast elkaar weergegeven in figuur 26. Tussen de twee logarit-
mische roosters zit niet veel verschil. Om van het linker naar het rechter rooster te komen in figuur 26
moet er namelijk alleen een transformatie van een rotatie en een schaling (verkleining) worden uitgevoerd.

Figuur 26: De transformatie van het Droste rooster (links) en de transformatie van het Escher rooster
(rechts) naast elkaar

Een rotatie en schaling zijn, zoals eerder beschreven, het resultaat van een vermenigvuldiging met een
complex getal. Dit is hier ook het geval. Het complexe getal waarmee in figuur 26 wordt vermenigvuldigd
is van de vorm a+ bi. Wat de waarden voor a en b zijn, wordt later nog duidelijk.

Zoals eerder genoemd, wordt er gezocht naar een transformatie tussen het Droste rooster en het Escher
rooster. Hiervoor worden de logaritmische roosters gebruikt die gevonden waren in figuren 22 en 25.
Tussen de logaritmische roosters zat verder een transformatie van een vermenigvuldiging met het getal
a+ bi, wat in figuur 26 duidelijk werd. Om nu een transformatie te vinden van het Droste rooster naar
het Escher rooster worden de vier verschillende roosters in één figuur vergeleken, namelijk in figuur 27.
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Figuur 27: De transformaties

Te zien is dat, om van het Droste rooster naar het logaritmische rooster links boven te komen, eerst een
transformatie met de complexe logaritmische functie log z wordt uitgevoerd. Hierbij moet weer rekening
gehouden worden met de gekozen restrictie op het interval [0, 2π〉 voor Θ. Vervolgens, om van het logarit-
mische rooster links boven naar het logaritmische rooster rechts boven te gaan, moet er een transformatie
uitgevoerd worden van de vorm f(z) = z · (a+ bi), een vermenigvuldiging met het complexe getal a+ bi
zoals eerder aangetoond. Het vinden van een transformatie tussen het Droste rooster en het logaritmische
rooster rechts boven is nu niet zo moeilijk meer. Deze kan namelijk gevonden worden door de transfor-
maties (die uitgevoerd worden om van het Droste rooster naar het logaritmische rooster rechtsboven te
komen via het logaritmische rooster linksboven) achter elkaar uit te voeren. Dat betekent dat tot nu toe
er een transformatie gevonden is van f(z) = (a + bi) · log z. Van het logaritmische rooster rechtsboven
naar het Escher rooster zal er een transformatie uitgevoerd worden van f(z) = ez. Dat betekent dat,
wanneer vanaf het Droste rooster (linksonder) naar het Escher rooster (rechtsonder) gelopen wordt, er
een samengestelde transformatie uitgevoerd wordt gegeven door het voorschrift: f(z) = e(a+bi)·log z met
z een complex getal ( 6= 0). In de stap hieronder is dit nogmaals duidelijk gemaakt[1]:

z → log z → (a+ bi) · log z → e(a+bi)·log z

Merk op: ook deze transformatie is in verticale richting beperkt tot het interval [0, 2iπ〉, vanwege de
restrictie voor Θ van de complexe logaritmische fucntie zoals eerder genoemd.

Wat nu nog onbekend is, zijn de waarden voor a en b in de vermenigvuldiging met factor a+bi, de verme-
nigvuldigingsfactor van de transformatie tussen het logaritmische rooster linksboven en het logaritmische
rooster rechtsboven, te zien in figuur 27. Deze waarden worden gevonden door twee verschillende cirkels
uit het Droste rooster te kiezen en stapsgewijs te kijken naar hun beelden na elke transformatie die
uitgevoerd wordt om van het Droste rooster naar het Escher rooster te komen.

Zoals eerder genoemd zit er in het Droste rooster een vermenigvuldigingsfactor van 256. Een cirkel met
straal 1 zal dus vervolgens een cirkel worden met straal 256. Escher tekende in eerste instantie rechte
schetsen met behulp van het Droste rooster. Dit betekent dat op de cirkel met straal 1 een deel van deze
schets staat weergegeven. Op de cirkel met straal 256 staat dan vervolgens hetzelfde deel van de schets
weergegeven, echter nu vergroot met een factor 256. Op deze manier wordt het Droste effect gecreëerd.
Deze cirkels met straal 1 en straal 256 worden gekozen wanneer er van het Droste rooster naar het Escher
rooster wordt lopen via de verschillende transformaties. Op deze manier wordt het beeld van de twee
cirkels in het Escher rooster bepaald en worden de waarden voor a en b gevonden.
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De eerste stap in de transformatie van het Droste rooster naar het Escher rooster is om het complexe
punt z te transformeren met log z. De cirkel met straal 1 wordt afgebeeld op het verticale lijnstuk met
reële waarde log 1 = 0 en imaginaire waarde op het interval [0, 2π〉. De cirkel met straal 256 wordt
afgebeeld op het verticale lijnstuk met reële waarde log 256 en imaginaire waarde op het interval [0, 2π〉.
In figuur 28 zijn aan de linkerkant de twee cirkels van het Droste rooster met straal 256 en straal 1
weergegeven. Aan de rechterkant zijn de verticale lijnstukken te zien die ontstaan na de transformatie
met de complexe logaritmische functie, zoals zojuist besproken. Deze verticale lijnstukken worden later
getransformeerd met een vermenigvuldiging van a+ bi (een rotatie en verkleining).

Figuur 28: De logaritmische transformatie

Zoals zojuist genoemd horen op de cirkels met straal 1 en 256 dezelfde schetsen te staan, om zo het
Droste effect in Escher’s kunstwerk te kunnen creëren. Dat betekent dat, na de transformatie, de verti-
cale lijnstukken opnieuw dezelfde schetsen moeten representeren. De schets die op het punt (0, 0) staat
weergegeven, staat dus opnieuw weergegeven op het punt (log 256, 0). Ook de schets die op het punt
(0, 2π) staat weergegeven staat dus opnieuw weergegeven op het punt (log 256, 2π). Dit is ook zichtbaar
gemaakt in figuur 29. Zoals eerder genoemd is de complexe logaritmische functie meerwaardig. Er is
gekozen om de transformatie uit te voeren met imaginaire waarde op het interval [0, 2π〉, waarbij de
complexe logaritmische functie werkt als eenwaardige functie. In figuur 28 leidt dat ertoe dat de omge-
vingen van de hoekpunten (0, 0), (log 256, 0), (0, 2π) en (log 256, 2π) dezelfde schets weergeven, omdat
het patroon vanaf deze punten opnieuw herhaald zal worden. Ook dit is terug te zien in figuur 29.

Figuur 29: Het rooster dat ontstaat wanneer het Droste rooster met de complexe logaritmische functie
wordt getransformeerd

Omdat de omgevingen van de hoekpunten (0, 0), (log 256, 0), (0, 2π) en (log 256, 2π) dezelfde schets weer-
geven, wordt er nu voor gekozen om de lijnstukken zo te draaien en te schalen dat hoekpunt (log 256, 2π)
boven hoekpunt (0, 0) ligt. Op deze manier wordt de verticale afstand tussen twee dezelfde schetsen
opnieuw 2π. De horizontale afstand zal echter verkleinen. In figuur 30 is dit gëıllustreerd. Links is
het rooster te zien uit figuur 29, echter wordt er nu gekozen om tussen twee andere hoekpunten de
afstand gelijk te maken aan 2π. Rechts is het rooster te zien nadat het zo gedraaid (en geschaald) is
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dat deze hoekpunten boven elkaar komen te liggen. Het is ook mogelijk de keuze te maken om een
willekeurig ander hoekpunt naar de verticale as te draaien, echter levert dit uiteindelijk (na de volledige
samengestelde transformatie) een ander rooster op dan het Escher rooster (omdat er met een andere
vermenigvuldigingsfactor is gewerkt).

Figuur 30: Het rooster dat ontstaat wanneer het ’getransformeerde’ Droste rooster uit figuur 29 wordt
gedraaid en geschaald

Wat gebeurd is in figuur 30 zal nu ook toegepast worden op de verticale lijnstukken uit figuur 28.
Zoals zojuist duidelijk werd, worden de verticale lijnstukken in figuur 28 met een factor a + bi verme-
nigvuldigd, waarbij het originele hoekpunt (log 256, 2π) op de verticale as komt te liggen en zodat de
verticale afstand tussen twee hoekpunten (twee dezelfde schetsen) gelijk zal zijn aan 2π. In figuur 31
is nog eens in beeld gebracht wat er met de verticale lijnstukken gebeurd na vermenigvuldiging met a+bi.

Figuur 31: De vermenigvuldiging met a+ bi

Het punt log 256 + 2iπ wordt na de transformatie het punt (a+ bi) · (log 256 + 2iπ). Dit punt ligt op de
verticale as en heeft een verticale afstand van 2π tot de oorsprong. Dit samen betekent dat het hoekpunt
dat in figuur 31 gegeven is als (a+ bi) · (log 256 + 2iπ) dus gelijk moet zijn aan 2iπ [1]. Er geldt dus:

(a+ bi) · (log 256 + 2iπ) = 2iπ

a+ bi =
2iπ

log 256 + 2iπ

Dit zal gebruikt worden om de waarden van a en b te vinden in de transformatie met vermenigvuldi-
gingsfactor a+ bi. Dit werkt als volgt:

a+ bi =
2iπ

log 256 + 2iπ

2iπ

log 256 + 2iπ
· log 256− 2iπ

log 256− 2iπ

=
2iπ log 256− (2iπ)2

log 2562 − (2iπ)2

=
2iπ log 256 + (2π)2

log 2562 + (2π)2
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=
(2π)2

log 2562 + (2π)2
+ i · 2π · log 256

log 2562 + (2π)2

Voor a is nu dus de waarde (2π)2

log 2562+(2π)2
gevonden. Voor b is de waarde (2π)·log 256

log 2562+(2π)2
gevonden.

In het Escher rooster zit een bepaalde draaiing en schaling die ontstaan is door de transformaties uit te
voeren. Het enige dat op dit moment nog onbekend is, zijn de getallen (r en θ) waarmee het rooster
gedraaid en geschaald is. Deze worden in het vervolg van deze paragraaf gevonden met behulp van
berekeningen.

Om de waarden van r en Θ te bepalen worden twee punten gekozen uit het Droste rooster, punt A en
punt B. Op punt A en punt B staan in het Droste rooster dezelfde schetsen weergegeven (door middel
van het Droste effect). Punt A ligt op de cirkel met straal 256q en punt B ligt op de cirkel met straal q.
De transformatie met functievoorschrift f(z) = e(a+bi)·log z wordt nu opnieuw gebruikt, dit keer om de
waarden van r en Θ te vinden. Echter wordt in dit geval de transformatie in één geheel uitgevoerd. De
eerste stap is om het beeld van punten A en B in het Escher rooster te vinden[1]:

f(A) = f(256r) = e(a+bi)·log (256q)

f(B) = f(r) = e(a+bi)·log q

Met de transformatie van f zijn nu dus de beelden uit het Escher rooster gevonden van twee punten A
en B uit het Droste rooster. De volgende stap is om op zoek te gaan naar de factor waarmee het beeld
van punt B moet worden vermenigvuldigd om het beeld van punt A te krijgen (omdat ook in het Escher
rooster dezelfde schetsen weergegeven moet worden op punten A en B). Oftewel, er wordt gezocht naar
een factor waarvoor geldt f(A) = factor · f(B). Deze factor wordt als volgt gevonden[1]:

f(A) = e(a+bi)·log (256q)

= e(a+bi)·(log 256+log q)

= e(a+bi)·log 256 · e(a+bi)·log q

= e(a+bi)·log 256 · f(B)

Dus de factor die gezocht werd is e(a+bi)·log 256. Voor a + bi wordt nu (2π)2

log 2562+(2π)2
+ i · (2π)·log 256

log 2562+(2π)2

ingevuld, de waarde die eerder al gevonden was. De factor ziet er dan als volgt uit[1]:

e
(

(2π)2

log 2562+(2π)2
+i· (2π)·log 256

log 2562+(2π)2
)·log 256

= e
(2π)2·log 256

log 2562+(2π)2 · ei
(2π)·log 2562

log 2562+(2π)2

De gevonden factor is nu geschreven in de vorm r · eiΘ, waarbij r gelijk is aan e
(2π)2·log 256

log 2562+(2π)2 en Θ gelijk is

aan (2π)·log 2562

log 2562+(2π)2
. Door deze waarden uit te rekenen worden de volgende getallen voor r en Θ gevonden[1]:

Θ =
(2π) · log 2562

log 2562 + (2π)2

= 2, 75...rad

= 2, 75... · 180

π
= 157, 6244...◦

r = e
(2π)2·log 256

log 2562+(2π)2

= 22, 5836...

Dat de waarde voor r en Θ op deze getallen uit komt is een keuze die Escher in zijn kunstwerk ’Prenten-
tentoonstelling’ zelf heeft gemaakt. Nu alle waarden bekend zijn kan de transformatie van het Droste
rooster naar het Escher rooster uitgevoerd worden en de wiskundige benadering van het kunstwerk Pren-
tententoonstelling gevonden worden.
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2.5 De wiskundige benadering van het kunstwerk Prentententoonstelling

Als eerste zal hier nogmaals het originele kunstwerk Prentententoonstelling door M.C. Escher weergege-
ven worden in figuur 32.

Figuur 32: Originele Prentententoonstelling door M.C. Escher

Wanneer de gevonden transformatie van het Droste rooster naar het Escher rooster in omgekeerde
richting (dus van het Escher rooster naar het Droste rooster) wordt toegepast op het originele kunstwerk
Prentententoonstelling van M.C. Escher ontstaat het beeld te zien in figuur 33. Escher zelf maakte
vier schetsen in een recht rooster die cyclisch in elkaar pasten door met een factor van 4 te schalen
(uiteindelijk ontstaat er dan dus een vergroting van 44 = 256). Op deze manier kon hij het Droste effect
terug laten komen in het kunstwerk Prentententoonstelling. Figuren 33 en 34 komen overeen met twee
van de schetsen van Escher. Tussen figuren 33 en 34 zit een vergrotingsfactor van 4.

Figuur 33: Eén van de beelden die ontstaat na uitvoering van de omgekeerde transformatie op het
kunstwerk Prentententoonstelling
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Figuur 34: Een tweede beeld die ontstaat na uitvoering van de omgekeerde transformatie op het kunst-
werk Prentententoonstelling

Te zien is dat er een groot deel van de tekeningen mist, omdat het witte gat in het centrum van het
originele kunstwerk Prentententoonstelling van M.C. Escher naar buiten toe spiraliseerd. Ook zijn niet
alle lijnstukken volledig recht na de transformatie. Om het witte gat in het originele kunstwerk met
behulp van de wiskundige benadering op te kunnen vullen, zal eerst deze witte veeg opgevuld moeten
worden. Vervolgens wordt de opgevulde rechte tekening opnieuw getransformeerd[1].

Een aantal tekenaars (Hans Richter en Jacqueline Hofstra) hebben de scheve lijnstukken in de vier beel-
den rechtgetrokken en in de stijl van Escher de witte veeg in de tekening opgevuld. In figuur 35 zijn
twee van de vier tekeningen weergegeven die Richter en Hofstra maakten[1]. Deze opgevulde tekeningen
komen overeen met de beelden uit figuren 33 en 34.

Figuur 35: De opvulling van de witte veeg in twee van de beelden ontstaan na de omgekeerde transfor-
matie

Jacqueline Hofstra heeft vervolgens, met behulp van de beelden die ontstaan na de ingevulde tekeningen
te hebben getransformeerd met behulp van de complexe logaritmische functie, de nieuwe beelden voorzien
van grijstinten en meer detail. Dit is te zien in figuur 36[1].
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Figuur 36: Het opgevulde en gedetailleerde beeld na de logaritmische transformatie door Jacqueline
Hofstra

Door Joost Batenburg is uiteindelijk met een computerprogramma de wiskundige benadering van het
kunstwerk Prentententoonstelling gevonden[1]. In figuur 37 is de wiskundige benadering van het kunst-
werk Prentententoonstelling te zien, waarbij dus nu het witte gat in het centrum van het kunstwerk is
opgevuld. Wanneer er naar het centrum van het kunstwerk wordt ingezoomed, zal er ook daadwerkelijk
een geroteerde versie van de prent terug te zien zijn.

Figuur 37: De wiskundige benadering van het kunstwerk ’Prentententoonstelling’
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3 Didactische theorie

Het doel van dit verslag is niet alleen om de wiskunde achter het kunstwerk ’Prentententoonstelling’
van M.C. Escher te achterhalen, maar ook om uit te zoeken hoe deze theorie gebruikt kan worden om
leerlingen op de middelbare school te onderwijzen over hoe complexe getallen gebruikt kunnen worden
en hoe transformaties in het complexe vlak werken.

Het project sluit in het middelbaar onderwijs aan op het wiskundige onderwerp ’complexe getallen’. In
het curriculum op de middelbare school wordt dit onderwerp behandeld in de bovenbouw op het VWO
bij het vak wiskunde D. Voor er aan dit project begonnen zal worden, wordt er bepaalde basiskennis
over complexe getallen van de leerlingen verwacht:

• Leerlingen zijn op de hoogte van wat een complex getal is

• Leerlingen weten wat een complex rooster is en hoe zij deze moeten tekenen

• Leerlingen weten wat het reële deel en het imaginaire deel van een complex getal is

• Leerlingen zijn op de hoogte van wat een modulus en argument is en zij weten hoe zij deze uit
moeten rekenen

• Leerlingen weten wat een eenheidscirkel is en hoe zij hier berekeningen mee kunnen uitvoeren

• Leerlingen weten hoe zij operaties moeten uitvoeren met complexe getallen (optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen etc.)

• Leerlingen kennen de definitie van de complexe logaritmische functie

Het project zal van start gaan met een presentatie over wie M.C. Escher is en waarom het kunstwerk
’Prentententoonstelling’ zo bijzonder is. Daarna zal er een stuk theorie komen over de wiskundige wer-
king achter het kunstwerk. Na elk stukje theorie volgen er praktische opdrachten, waar leerlingen in
groepen van 2 aan werken. Samenwerken (in tweetallen) kan zorgen voor meer motivatie bij leerlingen,
zoals beschreven staat in hoofdstuk 6 uit bron [15]. De opdrachten variëren van het opzoeken van wis-
kundige theoriën, tot het doen van wiskundige berekeningen en het handmatig werken met wiskundige
vormen en functies.

Het project zal de leerlingen meer inzicht geven in vlakvullingen, het uitvoeren van transformaties in het
complexe vlak en het gebruiken van complexe getallen in de praktijk. Het project zal ongeveer 20 uur
per leerling in beslag nemen.
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3.1 Omgaan met praktische problemen

Met dit project wordt geprobeerd om ervoor te zorgen dat leerlingen leren hoe zij complexe getallen in
de praktijk kunnen gebruiken, specifiek hoe zij transformaties in het complexe vlak kunnen gebruiken
in de praktijk. Zij komen open vragen en opdrachten tegen waarbij zij hun eigen leerproces in handen
nemen. Met behulp van bron [16] zijn 3 aspecten samengesteld waar in het project op gelet wordt:

• Actief leren

• Motivatie

• Opeenvolgende fasen: exploratie, formalisatie, assimilatie

Bij actief leren doen leerlingen het werk, gebruiken ze hun hersens, lossen ze problemen op en passen ze
toe wat ze leren. Hierbij moeten ze zelf dingen ontdekken, met elkaar discussiëren, voorbeelden beden-
ken, vragen stellen en hun eigen leerproces begeleiden. Actief leren wordt gezien als ’leuk’, ’stimulerend’
en de actieve leerling is persoonlijk betrokken bij het leerproces[17].

Een belangrijk voorbeeld van actief leren is wiskundig denken. Wiskundig denken is in de opdrachten
van dit project ook toegepast. Er is nagedacht over de vragen die bij de opdrachten gesteld worden,
waarbij er goed nagedacht is over het specifieke doel van de opdracht[18]. Leerlingen moeten in staat
zijn om een probleem op te lossen met hun eigen kennis. Wiskundig denken is probleem oplossen met
behulp van eigen kennis en denkvermogen om zelf tot kloppende oplossingen te komen. ”First and fo-
remost, it should teach those young people to THINK”[19]. Bij wiskundig denken horen 3 belangrijke
aspecten: probleem oplossen, modelleren en abstraheren. Bij probleem oplossen is het belangrijk om aan
te sluiten bij de voorkennis en ervaring van leerlingen[18]. Bij modelleren krijgen leerlingen veel infor-
matie in context en is het van belang dat zij de belangrijke punten en aspecten eruit kunnen vissen om
hiermee nieuwe berekeningen te kunnen doen. Bij abstraheren gaat het erom dat de leerling in concrete
probleemsituaties overeenkomsten en verschillen opmerkt[18].

Motivatie is in het onderwijs opgedeeld in 2 verschillende vormen: intrinsieke en extrinsieke motivatie.
Intrinsieke motivatie focust op het uitvoeren van een activiteit omdat een leerling dit leuk of interessant
vindt. De inhoud van het vak is voor de leerling de motiverende bron[20]. Extrinsieke motivatie daaren-
tegen betekent dat een leerling gemotiveerd is te werken omwille van een uitkomst die buiten de activiteit
gelegen is. De inhoud is nu dus niet de bron van motivatie, maar juist de uitkomsten van het werk. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan goede cijfers en een mooi rapport[20]. In het onderwijs is het van belang zowel
intrinsieke als extrinsieke motivatie te bevorderen. In dit project zal voornamelijk gefocused worden op
intrinsieke motivatie.

In het leerproces zijn er 3 opeenvolgende fases volgens Pólya[21]. Hij zegt: ’Learning begins with action
and perception, proceeds from thence to words and concepts, and should end in desirable mental habits.’
De fases zijn exploratie, formalisatie en assimilatie. Exploratie ligt dichtbij actie en perceptie en het
gaat hier vooral om eigen intüıtie. Het is ook van belang dat leerlingen op de hoogte zijn of zoeken naar
essentiële soortgelijke problemen en waar nodig ook naar problemen die overeenkomsten hebben maar
net wat aangepast zijn[21]. Bij de formalisatiefase wordt er naar een meer conceptueel niveau gestegen.
Het probleem is herkend en definities en bewijzen kunnen gëıntroduceerd worden[21]. Uiteindelijk is de
assimilatiefase aan de beurt. In deze fase wordt de ’innerlijke grond’ van dingen waargenomen, waar-
bij gehoopt wordt dat het nieuwe geleerde daadwerkelijk door de leerlingen wordt opgenomen in hun
kennis[21]. Over het algemeen geldt dat een verkennende en ontdekkende fase vooraf moeten gaan aan
een fase van conceptvorming. Op deze manier wordt gehoopt dat het nieuwe geleerde ook daadwerkelijk
door de leerlingen wordt opgenomen in hun bron van kennis [21].

Het doel van het leerlingen project dat in de volgende paragraaf besproken zal worden is om leerlingen
met behulp van open opdrachten actief te laten nadenken over transformaties, waarbij voornamelijk
wiskundig denken en intrinsieke motivatie een belangrijke rol spelen. Er is hierbij geprobeerd om de
drie fases van Pólya te combineren in dit project om op de beste manier om te gaan met het aanbieden
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en aanpakken van de praktische problemen. Om de concentratie van de leerlingen vast te houden, is
de keuze gemaakt om korte stukken instructie te houden en hierop volgend praktische opdrachten uit
te voeren in tweetallen. De leerlingen kunnen hier hun eigen ideeën op loslaten en er wordt interactie
gecreëerd met de docent[16].
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3.2 Het leerlingen project over transformaties

In dit hoofdstuk worden de didactische opdrachten beschreven die de leerlingen uitvoeren in het project.
Voorafgaande aan de praktische opdrachten krijgen de leerlingen een presentatie over Eschers werk, met
nadruk op het kunstwerk Prentententoonstelling. In deze presentatie komen een aantal onderwerpen
terug:

• Wie is Escher?

• Wat beeldt het kunstwerk Prentententoonstelling uit en wat is er bijzonder aan dit kunstwerk?

• Wat is het Droste Effect?

• De wiskundige achtergrond achter het Escher rooster van het kunstwerk Prentententoonstelling

– Hoe ziet het Escher rooster er uit?

– Wat is een transformatie?

– Wat zijn de eigenschappen van een transformatie (wat betekent conform en injectief)?

– Welke roosters en transformaties zijn er gebruikt bij het kunstwerk Prentententoonstelling?

– Hoe ziet dit eruit wanneer we de roosters gebruiken om de tekeningen van Escher in het
kunstwerk Prentententoonstelling te transformeren?

De keuze is gemaakt om deze presentatie niet uit te werken, omdat deze onderwerpen allemaal beschre-
ven staan in het eerste deel van het verslag, waar gefocust wordt op de wiskundige achtergrond van het
kunstwerk Prentententoonstelling van Escher.

In de komende praktische opdrachten die de leerlingen uitvoeren leren de leerlingen over vlakvullingen,
het bewijzen van stellingen, transformaties met zowel figuren als wiskundige formules, het complexe vlak
en eigenschappen van transformaties. Het algemene doel van de opgaven is om leerlingen in aanraking
te laten komen met transformaties in het complexe vlak en hoe zij deze theorie in de praktijk kunnen
gebruiken (zoals in het kunstwerk Prentententoonstelling). De opdrachten zijn in verschillende subca-
tegorieën opgedeeld. Eerst wordt gefocust op vlakvullingen en transformaties in het cartesische vlak,
vervolgens wordt er gekeken naar transformaties in het complexe vlak.

Hieronder is het leerlingenproject weergegeven met aanvullingen voor een docent. Zo staan de doelen van
de opdrachten er bij en wordt er aangegeven waarom bepaalde opdrachten belangrijk zijn in het project.
Bij een aantal opdrachten is het voor een docent misschien niet meteen duidelijk hoe het antwoord
gevonden kan worden. Vandaar dat er in dikgedrukte letters onder een aantal vragen tips of antwoorden
staan voor de docent. In de bijlages staat het leerlingen project nogmaals, maar nu zoals de leerlingen
het project zouden ontvangen.

3.2.1 Vlakvullingen met figuren en vormen[22] en transformaties in het cartesische vlak

In de eerste set vragen leren de leerlingen over vlakvullingen. Zoals bekend kunnen veel van Escher’s
kunstwerken wiskundig benaderd worden. Echter schuilt er achter de kunstwerken niet altijd dezelfde
wiskunde. In een aantal van Escher’s kunstwerken komen de vlakvullingen terug. Zo krijgen de leer-
lingen meteen te maken met het werk van Escher. Bij vlakvullingen wordt gebruik gemaakt van een
aantal fundamentele transformaties, zoals translatie, (glij)spiegeling en rotatie. Op deze manier krijgen
de leerlingen langzaam te maken met transformaties, zien zij hoe deze uitgevoerd kunnen worden en hoe
Escher’s werken hiermee benaderd kunnen worden. Leerlingen gaan in deze set vragen vooral exploreren
door op het internet op zoek te gaan naar definities en eigenschappen van transformaties en vlakvul-
lingen. Dit zal de leerlingen helpen om later in dit project te begrijpen hoe deze transformaties, met
behulp van vlakvullingen, terug te vinden zijn in Escher’s werken.

Jullie hebben zojuist een presentatie gekregen over M.C. Escher en zijn kunstwerken. In het komende
project staan de kunstwerken van Escher centraal en gaan we deze kunstwerken met behulp van wiskunde
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benaderen. Transformaties gaan daarbij een belangrijke rol spelen. Zoals jullie weten wijst een functie
een waarde toe aan een variabele x. Zo ontstaat er een nieuwe variabele y, oftewel het beeld van x. Het
verband tussen de twee variabelen wordt door de functie f beschreven als y = f(x). Een transformatie
werkt eigenlijk op dezelfde manier als een functie. Een transformatie wijst namelijk een waarde toe aan
een punt in het vlak. Daarmee bedoelen we dat een transformatie een waarde toewijst aan een punt
(x, y) uit het vlak, waarbij een nieuw punt (x′, y′) ontstaat, oftewel het beeld van (x, y). Het verband
tussen de twee punten wordt door de functie f beschreven als (x′, y′) = f(x, y). In dit project gaan
we hiermee experimenteren. We gaan in het eerste stukje alleen met enkele basistransformaties aan de
slag. Deze basistransformaties zijn translaties, rotaties, spiegeling en glijspiegeling. Deze transformaties
zijn bijzonder, omdat ze het originele plaatje niet veranderen qua grootte of vorm, maar alleen qua positie.

Opdracht 1. Zoek op wat translaties, rotaties, spiegelingen en glijspiegelingen in het vlak binnen de wis-
kunde (meetkunde) zijn en geef van elk van de termen een definitie. Laat deze definities controleren door
je docent voor je met de volgende vraag start.

Deze definities zijn in veel boeken terug te vinden. Een voorbeeld van een boek waar deze
definities in terugkomen is bijlage [9]. De definities zijn te vinden in paragraaf 3.6.

Deze basistransformaties hebben nog iets bijzonders gemeen. Met ten hoogste 3 spiegelingen is het na-
melijk mogelijk om een translatie, rotatie, spiegeling of glijspiegeling te creëren. De volgende stelling
beweert dat: ’elke isometrie is een product van ten hoogste 3 spiegelingen’. Met isometrie wordt dan
een transformatie bedoeld waarbij de afstand tussen elke twee punten A en B hetzelfde is als de afstand
tussen hun beeldpunten A’ en B’. Dit blijken plaatjes te zijn die in het platte vlak (2-dimensionaal) na
een transformatie dezelfde vorm aanhouden[9]. Dit is een stelling uit de wiskunde. Een translatie, ro-
tatie, spiegeling en glijspiegeling zijn allemaal voorbeelden van isometrieën. Hieronder zijn voorbeelden
van deze stelling weergegeven. De zwarte paarden zijn steeds het originele plaatje en het beeld van het
plaatje na de transformatie. De grijze paarden geven de tussenstappen weer die nodig zijn om tot het
beeld te komen.

Figuur 38: Eerste transformatie
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Figuur 39: Tweede transformatie

Figuur 40: Derde transformatie

35



Figuur 41: Vierde transformatie

Opdracht 2. Geef voor de figuren 38, 39, 40 en 41 aan welke transformatie er plaats heeft gevonden en
hoeveel spiegelingen hiervoor gebruikt zijn.

Op volgorde: rotatie (2) - spiegeling (1) - translatie (2) - glijspiegeling (3).

Voor de komende opdrachten gebruiken we de basistransformaties om bepaalde plaatjes te verplaatsen,
net zoals hierboven met het paard is gebeurd. We gaan dit gebruiken om vlakken te vullen. Wanneer we
een vlak vullen met een oneindig voortgezet patroon, met steeds dezelfde basisfiguren, noemen we dit
een ’vlakvulling’. Er bestaan verschillende soorten vlakvullingen, een voorbeeld van een vlakvulling is
te zien in figuur 42. Hier worden veelhoeken gebruikt als basisfiguren. De veelhoeken die hier gebruikt
zijn, zijn driehoeken, vierhoeken en zeshoeken. Deze vlakvulling behoort tot de zogenaamde categorie
semi-regelmatige vlakvullingen. Naast de semi-regelmatige vlakvullingen bestaan er ook regelmatige
vlakvullingen, vlakvullingen gebaseerd op translatie symmetrie en vlakvullingen gebaseerd op rotatie
symmetrie[22].
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Figuur 42: Een 3-4-6-4 vlakvulling

Opdracht 3. Zoek op wat de verschillende soorten vlakvullingen (regelmatige vlakvulling, semi-regelmatige
vlakvulling, vlakvulling gebaseerd op translatie symmetrie en vlakvulling gebaseerd op rotatie symmetrie)
zijn. Geef daarbij ook één eigenschap per vlakvulling (een voorbeeld van een eigenschap is: ’een regelma-
tige vlakvulling moet een vlak bedekken zonder overlappende delen of gaten tussen de veelhoeken’). Het
gegeven voorbeeld mag niet meer gebruikt worden. Laat je antwoord controleren door je docent voor je
met de volgende vraag start.

Op het internet is veel te lezen over de verschillende vlakvullingen. Zo wordt in bijlage
[23] veel verteld over wat vlakvullingen zijn en hoe Escher hier gebruik van heeft gemaakt.

Om erachter te komen of we een bepaalde vlakvulling kunnen creëren, moeten we weten hoeveel graden
de hoeken van een bepaalde regelmatige n-hoek heeft (n staat hier nu voor het aantal hoeken van de
veelhoek, voor bijvoorbeeld een driehoek is n dus gelijk aan 3). We weten dat een regelmatige driehoek
hoeken heeft van 60 (180

3 ) graden en een regelmatige vierhoek hoeken heeft van 90 (360
4 ) graden. Om een

vlakvulling te creëren kunnen we regelmatige n-hoeken gebruiken om het vlak op te vullen. Op elk hoek-
punt in een vlakvulling, waar verschillende n-hoeken samenkomen, moet de som van de hoeken gelijk zijn
aan 360 graden. Daarom is het belangrijk dat we per regelmatige n-hoek makkelijk uit kunnen rekenen
hoeveel graden de hoeken zijn. In figuur 43 is dit met behulp van de vlakvulling uit figuur 42 weergegeven.

Figuur 43: Op de hoekpunten moet de som van de hoeken gelijk zijn aan 360 graden

In de komende set met vragen gebruiken de leerlingen opnieuw hun eigen kennis en denkvermogen om
zo inzicht te krijgen in vlakvullingen en waarom niet alle figuren gebruikt kunnen worden om een vlak
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te vullen.

Opdracht 4. Stel een formule op voor het vinden van de grootte van de hoeken van een regelmatige
n-hoek. Tips: teken eerst een n-hoek naar keuze. Trek vanuit één hoekpunten rechte lijnen naar alle
andere hoekpunten van de n-hoek. De n-hoek is nu opgedeeld in driehoeken. Hoeveel graden zijn de
hoeken van de driehoek samen? Wat is het verband tussen het aantal driehoeken in het figuur en het
aantal hoekpunten in het figuur?

hoek = 180− 360
n

Een stelling uit de wiskunde luidt: er zijn in totaal 3 regelmatige vlakvullingen te maken met regelmatige
n-hoeken. Dit zijn namelijk vlakvullingen die te maken zijn met driehoeken, vierhoeken en zeshoeken[22].

Opdracht 5. Teken deze vlakvullingen. Doe vervolgens ook poging om een vlakvulling te tekenen met
een andere regelmatige n-hoek (bijvoorbeeld met een achthoek of met een vijfhoek). Je zult zien dat deze
vlakvulling niet voldoet aan de eigenschappen van een regelmatige vlakvulling. Waarom ontstaat er met
deze regelmatige n-hoek geen vlakvulling?

Dit zijn regelmatige vlakvullingen met driehoeken, vierhoeken en zeshoeken. Dit zijn de
enige drie vlakvullingen waarbij de som van de hoeken van de n-hoeken die samenkomen in
een bepaald hoekpunt (in een vlakvulling) gelijk is aan 360 graden. Andere vlakvullingen
kunnen geen vlak vullen zonder overlap of gat in het vlak.

Je hebt nu uitgevonden dat een regelmatige vlakvulling met n-hoeken met n 6= 3, 4, 6 niet bestaat, omdat
deze voldoet niet aan de eigenschappen van een regelmatige vlakvullen. Maar met alleen één tegenvoor-
beeld hebben we de stelling nog niet bewezen. Dat deze 3 écht de enige drie regelmatige vlakvullingen
met regelmatige n-hoeken zijn willen we daarom bewijzen. Hiervoor gebruiken we onder andere de for-
mule die we in opdracht 4 gevonden hebben voor het vinden van de grootte van de hoeken van een
regelmatige n-hoek.

Opdracht 6. De som van de hoeken van de figuren die samenkomen in een bepaald hoekpunt (in een
vlakvulling) moet gelijk zijn aan 360 graden. Stel een formule op voor het aantal regelmatige n-hoeken
dat samenkomt in een bepaald hoekpunt. Gebruik hiervoor de formule gevonden in opdracht 4. Gebruik
in de formule dat n staat voor het aantal hoeken van de regelmatige n-hoek en k staat voor het aantal
regelmatige n-hoeken dat samenkomt in een bepaald hoekpunt[24].

De eerste stap is om in te zien dat k · (180 − 360
n ) = 360. Daarna is het een kwestie van

omschrijven.

Opdracht 7. Schrijf de formule uit opdracht 6 om, waardoor we een formule krijgen voor n[24].

Het antwoord waar de leerlingen op uit moeten komen is n = 2k
k−2 .

Als eerste gaan we de gevonden functie in een grafiek tekenen, om zo een vermoeden te krijgen dat de
stelling klopt. Daarna gaan we met behulp van de formule de stelling ook daadwerkelijk bewijzen.

Opdracht 8. Maak een grafiek van de formule gevonden in opdracht 7, met op de verticale as de waarden
van n en op de horizontale as de waarden van k[24].

In de grafiek is af te lezen dat er precies 3 punten (k, n) te vinden zijn die voldoen aan de eigenschappen
van een regelmatige vlakvulling van regelmatige n-hoeken.

Opdracht 9. Welke drie punten zijn dit en welke vlakvullingen leveren deze punten op?
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Eén van de eigenschappen van een regelmatige vlakvulling is dat de waarden van k en n
geheel moeten zijn. Dit is enkel het geval wanneer de coördinaten van de functie op een
roosterpunt liggen. De volgende coördinaten zijn de enige drie die hieraan voldoen: (3, 6);
driehoeken waarbij er 6 driehoeken in elk punt samenkomen, (4, 4); vierhoeken waarbij er
4 vierhoeken in elk punt samenkomen en (6, 3); zeshoeken waarbij er 3 zeshoeken in elke
punt samenkomen.

We hebben nu een vermoeden gecreëerd dat er precies 3 regelmatige vlakvullingen te maken zijn met
regelmatige n-hoeken. Met behulp van de formule gaan we dit bewijzen.

Opdracht 10. Schrijf de formule uit opdracht 7 om tot een formule van de vorm n = a+ b
k−c , met a, b, c

gehele getallen.

Het antwoord waar de leerlingen op uit moeten komen is n = 2 + 4
k−2 .

Opdracht 11. Een vlakvulling is te vormen wanneer er punten (k, n) gevonden worden waarbij k en n
gehele getallen zijn. Voor welke waarden van k levert de formule uit opdracht 10 gehele waarden voor n
op? Welke vlakvullingen leveren deze punten op?

Alleen voor k = 3, 4, 6 zal de formule gehele waarden voor n opleveren.

We hebben nu bewezen dat er precies 3 regelmatige vlakvullingen te maken zijn met regelmatige n-
hoeken. Bij het maken van een semi-regelmatige vlakvulling zit het echter anders. Bij een semi-
regelmatige vlakvulling zijn er namelijk 8 mogelijkheden voor het maken van vlakvullingen met behulp
van regelmatige n-hoeken. Om deze te vinden, moet je systematisch alle mogelijkheden langsgaan. Hier-
voor heb je alleen de driehoeken tot en met de twaalfhoeken nodig.

Eén voorbeeld van een semi-regelmatige vlakvulling was weergegeven in figuur 42. Rondom ieder hoek-
punt zien we een driehoek, 2 vierhoeken en een zeshoek. We willen een notatie vinden voor dit soort
vlakvullingen. We beginnen bij het noteren met de n-hoek met de kleinste aantal hoeken, dat is in het
figuur 42 een driehoek. Vervolgens gaan we rond het hoekpunt en noteren we steeds het aantal hoeken
dat de volgende n-hoek heeft. In dit geval is dat dus 3, 4, 6 en 4. We noemen dit dan een 3-4-6-4
vlakvulling. We proberen dus altijd van laag naar hoog te nummeren. We kunnen het dan alleen niet
een 3-4-6-4 vlakvulling noemen, want de n-hoeken moeten aaneensluitend zijn. Als we rondlopen zitten
de vierkanten niet naast elkaar, dus mogen we deze in de notatie ook niet zomaar naast elkaar zetten[22].

Met behulp van praktische opdrachten worden de leerlingen in de komende set vragen intrinsiek gemoti-
veerd door creatief aan de slag te gaan met hun eigen ideeën. Ook krijgen de leerlingen hier kunstwerken
van Escher te zien waar vlakvullingen in terug te vinden zijn. Zo krijgen zij een beeld van hoe transfor-
maties in Escher’s kunstwerken terug te vinden zijn.

Opdracht 12. Vind de 8 mogelijkheden voor het creëren van een semi-regelmatige vlakvulling met behulp
van regelmatige n-hoeken en geef de namen van deze mogelijkheden (degene die we hierboven als voor-
beeld hebben gebruikt is er daar dus één van). Tip: in de bijlage vinden jullie een blad met alle n-hoeken
met n tussen de 3 en de 12. Print deze een aantal keer uit en knip de vormen uit. Dit kan helpen om
verschillende vlakvullingen uit te proberen en de juiste te vinden. Je hoeft niet per se alle n-hoeken te
gebruiken! Pas op: wanneer je dit doet, krijg je meer dan 8 mogelijkheden. Echter kunnen niet al deze
mogelijkheden een vlak vullen. Welke kunnen dat wel en welke kunnen dat niet?

Hieronder in figuren 44 en 45 zijn werken van Escher weergegeven waarbij hij gebruik maakt van een
vlakvulling gebaseerd op translerende symmetrie en vervolgens van een vlakvulling gebaseerd op rote-
rende symmetrie. Ze zijn beide gebaseerd op een regelmatige vlakvulling.
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Figuur 44: Een vlakvulling gebaseerd op translerende symmetrie

Figuur 45: Een vlakvulling gebaseerd op roterende symmetrie. De zwarte punten zijn de rotatie punten

Opdracht 13. Zoek uit welke vlakvullingen bij figuren horen (welke regelmatige n-hoeken hier dus voor
gebruikt zijn) en ontwerp zelf een vlakvulling naar keuze. Kies hiervoor eerst een bepaalde regelmatige
n-hoek (dit kunnen dus alleen driehoeken, vierhoeken of zeshoeken zijn) en vervorm deze tot een bepaalde
vorm/figuur. Teken vervolgens het vak, gebruik makende van jouw eigen gevormde vorm/figuur en de
regelmatige vlakvulling passend bij jouw gekozen regelmatige n-hoek. De regelmatige vlakvulling die je
uiteindelijk gevonden hebt moet in ieder geval gebruik maken van translaties of rotaties. Tip: teken je
vorm/figuur, gebaseerd op een regelmatige n-hoek, en kopieer deze een aantal keer. Knip de figuren uit
en creëer de vlakvulling.

Leerlingen hebben in de vorige set met vragen definities en bewijzen gegeven met betrekking tot vlakvul-
lingen. Vanaf nu passen leerlingen de transformaties die zij onderzocht hebben ook toe in het cartesisch
rooster. Deze opdrachten dienen vooral als overstap naar transformaties in het complexe vlak. De wis-
kundige stof die de leerlingen voor de komende set met vragen nodig hebben, beheersen zij al. Deze
opdrachten zijn voor de leerlingen dus voornamelijk herhaling. Verder experimenteren de leerlingen hier
met behulp van voorbeelden zonder dat zij al te veel voorkennis gekregen hebben, om zo hun eigen
denkvermogen te gebruiken om de theorie beter te gaan begrijpen.

Zoals te zien in deze opdrachten maakte Escher dus ook gebruik van vlakvullingen en transformaties.
Wanneer we het kunstwerk Prentententoonstelling wiskundig benaderen zien we dat ook hier transfor-
maties in terugkomen. We gaan daarom in de komende opdrachten dieper in op transformaties. De
eerste stap is om te werken met translaties en rotaties.

Opdracht 14. Teken een vlak met 4 hoekpunten (A, B, C en D) in een assenstelsel. Geef de coördinaten
van hoekpunten A, B, C en D.

Leerlingen mogen zelf weten hoe groot het vlak wordt, als er uiteindelijk maar een vierhoek
wordt gevormd met hoekpunten A, B, C en D waarvan de coördinaten bekend zijn.
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Opdracht 15. Transleer het vlak 3 eenheden naar rechts en 3 naar boven. Doe dit door de coördinaten
van de hoekpunten te veranderen.

Opdracht 16. Roteer nu het vlak naar links, tegen de wijzers van de klok in, onder een hoek van 30
graden. Doe dit door het hoekpunt linksonder als centrum van de rotatie te kiezen en de coördinaten van
de andere hoekpunten te veranderen.

Zoals in de presentatie werd verteld is het kunstwerk Prentententoonstelling niet gebaseerd op het car-
tesisch vlak, maar juist op een complex vlak. Daarom is de volgende stap om transformaties uit te gaan
voeren in het complexe vlak.

3.2.2 Transformaties in het complexe vlak

In de komende set met vragen zijn de vragen op dezelfde manier opgebouwd, echter wordt hier de over-
stap gemaakt naar het complexe vlak. Vanaf dit moment leren leerlingen hoe zij de basistransformaties
in het complexe vlak kunnen uitvoeren. Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij al kennis beheersen
over complexe getallen. Dit project zal namelijk voortbouwen op de stof die de leerlingen op dit moment
al krijgen over het onderwerp complexe getallen in de 6e klas. Wat precies als voorkennis wordt verwacht
over complexe getallen is terug te vinden in de inleiding op het begin van het hoofdstuk ’Didactische
Theorie’. Ook nu gaan de leerlingen experimenteren met behulp van voorbeelden zonder dat zij al te
veel voorkennis gekregen hebben, om zo hun eigen denkvermogen te gebruiken om de theorie beter te
gaan begrijpen.

Bij de vorige opdrachten hebben we basistransformaties (translaties, rotaties, glij(spiegelingen)) be-
handeld en hebben we gewerkt in het cartesische vlak. Escher gebruikte echter ook andere soorten
transformaties in zijn kunstwerken. Daarnaast, zoals we net al noemde, is het kunstwerk Prententen-
toonstelling ontworpen in een complex rooster. In deze set van opdrachten voeren we daarom eerst de
basistransformaties uit in het complexe vlak. Daarna gaan we werken met andere transformaties in het
complexe vlak. Zo wordt er meer geleerd over hoe het kunstwerk Prentententoonstelling met behulp van
transformaties gemaakt kan worden.

Zoals jullie weten zit het complexe vlak iets anders in elkaar dan het cartesische vlak. Het punt z = 2+2i
heeft reeël deel 2 en imaginair deel 2. De horizontale as is gelijk aan de reële as en de verticale as is gelijk
aan de imaginaire as. In het assenstelsel wordt het punt z = 2 + 2i dus weergegeven op het roosterpunt
(2, 2), zoals te zien is in figuur 46.

Figuur 46: Het punt z = 2 + 2i in het complexe vlak

Opdracht 17. Teken de volgende punten in een assenstelsel:
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• z1 = 1 + i

• z2 = 1 + 2i

• z3 = 2 + 2i

• z4 = 2 + i

Opdracht 18. Verbind z1 met z2, z2 met z3, z3 met z4 en z4 en herken een vierkant.

We hebben nu een vierkant in het complexe vlak getekend. Dit vierkant gaan we transformeren. De
eerste transformatie die we gaan toepassen is een translatie, gegeven door de formule f(z) = z + p, met
p = 3 + i. We voeren dus een translatie uit van 3 + i.

Opdracht 19. Transformeer de hoekpunten van het vierkant gevonden in opdracht 18 en teken de nieuwe
hoekpunten in het assenstelsel. Verbindt de hoekpunten daarna weer aan elkaar.

Leerlingen krijgen nu opnieuw een vierkant, die niet veranderd is qua grootte, alleen qua
positie.

In het complexe vlak kan ook gewerkt worden met poolcoördinaten (r,Θ). Hierbij is r de modulus zan
z = a+ bi, oftewel de lengte van het punt tot de oorsprong. De modulus van z is ook te berekenen door
r = |z| =

√
Re(z)2 + Im(z)2. Verder is Θ de hoek van z = a+ bi met z 6= 0, oftewel het argument van

z. Hiermee bedoelen we de hoek die het lijnstuk van het punt tot de oorsprong maakt met de positieve
horizontale as. Het argument is tot op gehele veelvouden van 2π na bepaald. Voor dit project kiezen
we Θ alleen in het interval 〈−π, π]. Het argument is vaak af te lezen, maar kan ook berekend worden
door: Θ = arg z = arctan b

a . In figuur 47 is dit voor het voorbeeld z = 2 + 2i dat eerder gebruikt werd
weergegeven.

Figuur 47: Het punt z = 2 + 2i in het complexe vlak

Opdracht 20. Schrijf de hoekpunten van het laatst gevormde vierkant uit opdracht 19 in poolcoördinaten
(r,Θ).

We kunnen dit nieuwe vlak ook roteren. We willen een rotatie uitvoeren van 1
4π naar links.

Opdracht 21. Teken het nieuwe (geroteerde) vierkant in het assenstelsel. Dit doen we opnieuw door de
hoekpunten te veranderen. Kies hierbij het hoekpunt linksonder als centrum van de rotatie.
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Opdracht 22. Schrijf de hoekpunten van het nieuwe gevormde vierkant ook in poolcoördinaten (r,Θ)
op. Vergelijk de hoekpunten met de hoekpunten die we gevonden hadden in opdracht 20, voordat we het
vierkant roteerde. Wat valt je op?

De waarde voor r zal niet veranderd zijn. De waarde voor Θ is echter 1
4π groter geworden.

De leerlingen hebben op dit moment nog geen kennis over andere transformaties dan translatie, (glij)spiegeling
en rotatie. Daarom zal er in het vervolg van deze paragraaf gefocusd worden op het uitvoeren van andere
transformaties in het complexe vlak. Ook nu gaan de leerlingen experimenteren met behulp van voor-
beelden, om zo hun eigen denkvermogen te gebruiken om de theorie beter te gaan begrijpen. Ook voeren
zij met behulp van hun eigen ideeën transformaties in het complexe vlak uit. Zo mogen zij zelf figuren
tekenen en deze transformeren. Op deze manier worden de leerlingen intrinsiek gemotiveerd en wordt
er een overstap gemaakt naar de wiskunde achter het kunstwerk Prentententoonstelling van M.C. Escher.

We gaan een nieuw vierkant tekenen met hoekpunten 2 + 2i, 2 + 3i, 3 + 3i en 3 + 2i. Dit vierkant gaan
we vervolgens weer transformeren. De transformatie die we uitvoeren is f(z) = z · (

√
3 + i). Dit is een

voorbeeld van een transformatie waarbij ook de grootte van een figuur veranderd.

Opdracht 23. Teken eerst het vierkant met hoekpunten 2 + 2i, 2 + 3i, 3 + 3i en 3 + 2i. Teken vervolgens
het nieuwe vierkant in hetzelfde assenstelsel, die ontstaat na de transformatie met functievoorschrift
f(z) = z · (

√
3 + i).

Leerlingen moeten de nieuwe hoekpunten berekenen met behulp van de transformatie
f(z) = z · (

√
3 + i). Daarna kunnen ze de hoekpunten verbinden en ontstaat het nieuwe

vierkant.

De transformatie die we hebben uitgevoerd is z · (
√

3 + i). Wat opvalt, is dat ons originele vierkant
gedraaid en vergroot is. We zijn dus een rotatie en een vergroting ondergaan.

Opdracht 24. Wat is de vergrotingsfactor van het vierkant en wat is de draaihoek? Kijk hier naar de
transformatie die de individuele hoekpunten zijn ondergaan. Het is wellicht handig om naar de pool-
coördinaten van de hoekpunten te kijken!

De vergrotingsfactor van het vierkant is nu
√

10 en de draaihoek is π
6 .

We willen nu kijken hoe deze rotaties, vergrotingen en translaties bepaalde vormen of figuren veranderen.

Opdracht 25. Teken een vorm/figuur in het complexe vlak en geef coördinaten aan elk hoekpunt dat het
figuur heeft. Voer nu een translatie en een rotatie uit naar keuze en teken ook het nieuwe gevonden
figuur in het complexe vlak. Laat je tekeningen en berekeningen aan je docent zien voor je doorgaat met
de volgende vraag.

Leerlingen moeten in staat zijn om aan te geven welke translatie en rotatie ze gebruikt
hebben en wat de beelden van de hoekpunten zijn.

Op dit moment hebben we alleen gewerkt met de basistransformaties translatie, rotatie en (glij)spiegeling.
Er zijn echter nog enorm veel andere transormaties. Een voorbeeld van een andere transformatie is de
complexe exponentiële functie. De complexe exponentiële functie zorgt ervoor dat een rechthoekig roos-
ter wordt getransformeerd naar een cirkelvormig rooster, waarbij de verticale lijnen cirkels worden en de
horizontale lijnen halve lijnen vanuit de oorsprong.

Opdracht 26[1]. In deze opdracht ga je deze transformatie zelf ervaren. Pak een A4 vel en leg de lange
kant van het vel onder. Teken nu over het hele vel een rechthoekig rooster, waarbij elk hokje 2 bij 2 cm
is. Teken de horizontale lijnen in het blauw en de verticale lijnen in het rood. Rol vervolgens het papier
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in een koker vanaf de lange zijde en zorg dat de uiteinde 2 cm overlappen. Plak de uiteinde aan elkaar
vast. Kijk door het rooster en herken het exponentiële rooster! In het figuur 48 zie je het resultaat dat
moet ontstaan.

Figuur 48: Transformatie van het vlak met behulp van de complexe exponentiële functie

Leerlingen krijgen het volgende resultaat:

Figuur 49: Het resultaat van het oprollen van een rechthoekig getekend vlak

3.2.3 Transformaties in het kunstwerk Prentententoonstelling van M.C. Escher

In deze paragraaf krijgen de leerlingen te maken met de wiskundige benadering van het kunstwerk
Prentententoonstelling van M.C. Escher. Leerlingen krijgen eerst informatie over de verschillende trans-
formaties die terugkomen in de wiskundige benadering van het kunstwerk. Daarna worden een aantal
eigenschappen van deze transformaties bewezen door de leerlingen. Dit vergt opnieuw denkvermogen
van de leerlingen. Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij al kennis bezitten over de complexe
logaritmische functie. Uiteindelijk voeren de leerlingen op een creatieve manier een transformaties ook
zelf uit en analyseren zij deze. Hier hebben de leerlingen vrijheid om eigen ideeën in te brengen. Als
afsluitende opdracht wordt er van de leerlingen verwacht dat zij ook daadwerkelijk terugdenken over wat
ze hebben geleerd in dit project en waar ze het geleerde voor kunnen gebruiken.

We hebben gezien dat bij transformaties bepaalde figuren niet alleen van positie kunnen veranderen,
maar ook ineens enorm van vorm kunnen veranderen. Toen het kunstwerk Prentententoonstelling wis-
kundig benaderd werd, werd hier ook gebruik van gemaakt. In de presentatie hebben jullie gezien dat
er verschillende soorten roosters zijn gebruikt bij het wiskundig benaderen van het kunstwerk Prenten-
tentoonstelling. Met behulp van transformaties kan er vervolgens een overgang gemaakt worden tussen
de verschillende roosters.

De roosters die belangrijk waren bij het creëren van het Escher rooster zijn hieronder in figuur 50 weer-
gegeven.
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Figuur 50: De transformatie

Links onderin zien we het Droste rooster, waar in de presentatie meer over verteld is. Wanneer we
ons naar boven verplaatsen, voeren we een transformatie uit met de complexe logaritmische functie
f(z) = log (z). Verplaatsen we vervolgens naar rechtsboven, vermenigvuldigen we het rooster met een
complex getal. We krijgen hier dus de transformatie f(z) = z · (a+ bi). In opdracht 20 hebben we iets
soortgelijks gezien, waarbij we een transformatie van f(z) = z · (

√
3 + i) uitvoerden. Hier vermenigvul-

digen we ook 2 complexe getallen met elkaar. We zagen daar al dat het rooster van vorm veranderde en
ook gedraaid werd. Hier wordt het rooster ook gedraaid en in dit geval verkleind. Verplaatsen we ons
vervolgens van het rooster rechtboven naar het rooster rechtsonder, dan zien we dat we een transformatie
met de complexe exponentiële functie f(z) = ez uitvoeren. We eindigen dan in het Escher rooster. Deze
transformaties heeft Escher ook gebruikt om schetsen te maken en ze te vervormen, zoals jullie uitgelegd
is in de presentatie.

We focussen ons nu op de eenwaardige transformatie met de complexe logaritmische functie f(z) = log (z)
die ons van het Droste rooster links onder naar het rooster links boven brengt. We noemen het roos-
ter linksboven het ’getransformeerde Droste rooster’. Voor de complexe logaritmische functie geldt dat
log z = ln |z|+ i arg z, met z een complex getal van de vorm a+ bi.

In het originele Droste rooster zijn zowel cirkels als lijnstukken, die vierkanten vormen, getekend. Om
duidelijk te maken wat er met de individuele lijnstukken en cirkels gebeurd na de transformatie, pakken
we één vierkant en één cirkel (met straal 2), die elkaar raken. Hieronder zien jullie eerst het Droste
rooster en vervolgens een vierkant (dit zijn dan dus 4 verschillende lijnstukken die samen een vierkant
vormen) en een cirkel die een gedeelte van het Droste rooster nabootsen.

Figuur 51: Het droste rooster
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Figuur 52: Eén cirkel en vierkant die het droste rooster representeren

Het vierkant bestaat hier eigenlijk uit 4 lijnstukken. Deze worden dan ook allemaal afzonderlijk getrans-
formeerd. Eén lijnstuk is dus bijvoorbeeld het lijnstuk van het hoekpunt (−2, 2) tot het hoekpunt (2, 2).
De cirkel wordt als één geheel getransformeerd.

Op de cirkel en de lijnstukken, die het vierkant vormen, voeren we nu de eenwaardige transformatie van
de complexe logaritmische functie f(z) = log z uit. Het resultaat dat we krijgen ziet er als volgt uit:

Figuur 53: De transformatie met de logaritme van de cirkel en de lijnstukken

Opdracht 27. De punten z = −2, z = 2i, z = 2 en z = −2i zijn de raakpunten van de cirkel en de
lijnstukken uit figuur 52. De punten z = −2+2i, z = 2+2i, z = 2−2i en z = −2−2i zijn de hoekpunten
van de lijnstukken uit figuur 52. Bereken de beeldpunten van deze 8 punten met behulp van de complexe
logaritmische functie f(z) = log z. Gebruik hierbij dat log z = ln |z|+ i arg z met z een complex getal van
de vorm a+ bi.

• z = −2+2i beeldt af op z = log (−2 + 2i) = ln
√

(−2)2 + 22 + i3
4π = ln

√
8+ 3

4 iπ = ln 2
3
2 + 3

4 iπ =
3
2 ln 2 + 3

4 iπ

• z = 2 + 2i beeldt af op z = log (2 + 2i) = ln
√

22 + 22 + i1
4π = ln

√
8 + 1

4 iπ = ln 2
3
2 + 1

4 iπ =
3
2 ln 2 + 1

4 iπ
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• z = 2− 2i beeldt af op z = log (2− 2i) = ln
√

22 + (−2)2 − i1
4π = ln

√
8− 1

4 iπ = ln 2
3
2 − 1

4 iπ =
3
2 ln 2− 1

4 iπ

• z = −2 − 2i beeldt af op z = log (−2− 2i) = ln
√

(−2)2 + (−2)2 − i3
4π = ln

√
8 − 3

4 iπ =

ln 2
3
2 − 3

4 iπ = 3
2 ln 2− 3

4 iπ

• z = −2 beeldt af op z = log−2 = ln
√

(−2)2 + iπ = ln 2 + iπ

• z = 2i beeldt af op z = log 2i = ln
√

(2)2 + i1
2π = ln 2 + 1

2 iπ

• z = 2 beeldt af op z = log 2 = ln
√

(2)2 = ln 2

• z = −2i beeldt af op z = log−2i = ln
√

(−2)2 − i1
2π = ln 2− 1

2 iπ

Opdracht 28. Welke lijn vormt het beeld van de cirkel? En welke lijnen vormen het beeld van de lijn-
stukken? Hoe kom je aan dit antwoord?

De verticale lijn is het beeld van de cirkel. In paragraaf 2.3.3. uit dit verslag wordt dit
uitgebreid besproken met behulp van voorbeelden. De bogen zijn de beelden van de lijn-
stukken. De punten z = −2, z = 2i, z = 2 en z = −2i raken de verticale lijn in het beeld van
de complexe logaritmische functie uit figuur 53. De punten z = −2 + 2i, z = 2 + 2i, z = 2− 2i
en z = −2− 2i zijn de punten waarop de bogen eindigen.

Dit lijkt al op een deel van het getransformeerde Droste rooster dat we wilden creëren. In het Droste
rooster zien we echter meerdere horizontale en verticale lijnen. Daarom tekenen wij deze in ons rooster
er ook bij, te zien in figuur 54. We kiezen lijnstukken van lengte 4, met afstanden van 0, 2 tussen de lijnen.

Figuur 54: Eén cirkel en een rooster van lijnstukken die het Droste rooster representeren

Alle horizontale en verticale lijnen worden nu als individuele lijnstukken getransformeerd. Dit levert het
volgende figuur op:
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Figuur 55: De transformatie met de logaritme van de cirkel en het rooster van lijnstukken

We zien dat dit figuur een deel representeert van het getransformeerde Droste rooster dat we wilden
nabootsen. We hebben niet alle lijnstukken en cirkels uit het Droste rooster overgenomen. Wanneer we
dit wel gedaan hadden, dan zouden we het volledige getransformeerde Droste rooster vinden. Echter
hebben we met het deel dat we nu gecreëerd hebben genoeg informatie om berekeningen te doen.

Eén van de eigenschappen die we namelijk willen aantonen is dat de transformatie met de complexe
logaritmische functie conform is.

Een transformatie f : U → V met U, V ⊂ Rn heet conform of hoekgetrouw in het punt u ∈ U als voor
elk paar krommen (lijnstukken) door U de georiënterende hoek tussen de krommen bij de afbeelding
behouden blijft[14].

Een conforme transformatie zorgt er dus voor, volgens de definitie, dat 2 snijdende lijnen elkaar onder
dezelfde hoek snijden als wanneer ze worden getransformeerd naar 2 vervormde lijnen. Dit is te zien in
figuur 56. Dit willen we ook aantonen in onze gevonden plaatjes.

Figuur 56: Een conforme transformatie

Dat de transformatie conform moet zijn heeft te maken met het feit dat Escher een realistisch beeld wilde
waarborgen na de volledige transformaties. Dit uit zich in het feit dat hij er vermoedelijk intüıtief voor
gekozen heeft om hoeken in het beeld even groot te houden als in het origineel. Zo heeft bijvoorbeeld de
rand van de prent waar de jongen naar kijkt in het originele kunstwerk Prentententoonstelling nog steeds
rechte hoeken, net als bij een gewone prent het geval is. Dit betekent dat, ondanks dat dit het beeld is
na een transformatie, de prent nog steeds hoeken heeft van 90 graden. Ook alle andere hoeken in het
kunstwerk blijven in tact. Wanneer dit niet het geval zou zijn, dan zou het beeld dat gecreëerd wordt na
de transformatie geen begrijpelijk beeld opleveren. In de presentatie die jullie gekregen hebben voor het
project hebben jullie dit gezien. We willen in deze opdrachten aantonen dat de complexe logaritmische
functie een conforme transformatie is.

We kunnen dit bijvoorbeeld doen door op bepaalde punten op de lijnen te kijken welke richting de lijn-
stukken op gaan. Wanneer de lijnen elkaar alleen raken, dan gaan de lijnen op het raakpunt dezelfde
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richting op en is de hoek waaronder de lijnen elkaar snijden gelijk aan 0. Als de lijnen loodrecht snijden,
is de hoek waaronder de lijnen snijden bijvoorbeeld gelijk aan 90.

Opdracht 29. Onder welke hoek snijden de verschillende lijnstukken in figuur 52 elkaar? Onder welke
hoek snijden de lijnstukken en de cirkel in figuur 52 elkaar? Hoe kom je aan dit antwoord?

De lijnstukken snijden elkaar onder een hoek van 90 graden. Het is namelijk een recht-
hoekig rooster. De lijnstukken en de cirkel snijden elkaar niet, maar raken elkaar. Dat
betekent dat in het raakpunt de cirkel en de lijnstukken dezelfde richtingscoöficient hebben
en de hoek waaronder ze snijden is dus gelijk aan 0.

We kijken nu naar het getransformeerde figuur van de lijnstukken en de cirkel, te zien in figuur 53.

Opdracht 30. Onder welke hoek snijden de verschillende lijnstukken in figuur 53 elkaar? Onder welke
hoek snijden de lijnstukken en de cirkel in figuur 53 elkaar? Hoe kom je aan dit antwoord?

De lijnstukken snijden elkaar opnieuw onder een hoek van 90 graden. De lijnstukken en
de cirkel raken elkaar ook in het beeld. Dat betekent dat in het raakpunt de cirkel en de
lijnstukken opnieuw dezelfde richtingscoöficient hebben en de hoek waaronder ze snijden
is dus gelijk aan 0.

Opdracht 31. Welke conclusie kun je hieruit trekken?

Deze transformatie is conform.

Opdracht 32. Ga terug naar de map met files en open het bestand ’mijnfotovervormen.nb’. Sleep een
foto tussen de operator [ ], op de plek waar nu ’FOTO’ staat, in de code ’foto = Image[FOTO]’. Kies
ook een transformatie die je op de foto wilt uitvoeren. Je kunt kiezen uit de transformaties f(z) = log z,
f(z) = z2, f(z) =

√
z en f(z) = ez. Run vervolgens het programma.

Leerlingen mogen hier zelf kiezen welke transformatie ze gebruiken.

Opdracht 33. Je ziet nu de originele foto en de vervormde foto naast elkaar. Bekijk eerst de hoekpunten
punten van de originele foto. Het hoekpunt linksboven heeft coördinaten (−3.25, 3.25) en het hoekpunt
linksonder heeft coördinaten (−3.25,−3.25). Waar worden deze coördinaten naartoe verplaatst na de
transformatie? En wat gebeurd er met andere punten uit de originele foto? Hoe is dat in de vervormde
foto terug te zien? Geef een duidelijke beschrijving van wat er gebeurd is in de vervormde foto ten op-
zichte van de originele foto door middel van je gekozen transformatie.

Hier moeten leerlingen echter duidelijk kunnen beschrijven wat er met de vervormde foto,
oftewel het beeld na de transformatie, gebeurd is. Dit is natuurlijk afhankelijk van de
gekozen transformatie.

Jullie hebben nu kennis gemaakt met vlakvullingen en verschillende transformaties uitgevoerd in zowel
het cartesische vlak als het complexe vlak. Daarnaast hebben jullie eigenschappen van transformaties
gezien en hier berekeningen mee uitgevoerd.

Opdracht 34. Reflecteer op je bevindingen. Wat heb je geleerd van de opdracht? Hoe kun je dit in de
praktijk nog meer gebruiken?

Voor het beoordelen van de opdrachten worden drie gevallen onderscheiden: opdrachten waarbij maar
één antwoord mogelijk is, opdrachten waarbij meerdere soortgelijke antwoorden mogelijk zijn en op-
drachten die door de leerlingen zelf ingevuld kunnen worden. De opdrachten waarbij maar één antwoord
mogelijk is zijn opdrachten 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
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30 en 31. De opdrachten waarbij meerderer soortgelijke antwoorden mogelijk zijn, zijn opdrachten 1, 3,
14, 15 en 16. De opdrachten die door de leerlingen zelf ingevuld kunnen worden zijn de opdrachten 13,
25, 32, 33 en 34. De opdrachten waarbij maar één antwoord mogelijk is of waarbij meerdere soortgelijke
antwoorden mogelijk zijn kunnen het makkelijkst met een puntentelling beoordeeld worden. Punten
worden toegekend aan de opdrachten en op deze manier kan de score van leerlingen bepaald worden.

Echter zal het leerproces van de leerlingen vooral zichtbaar zijn bij de opdrachten die door de leerlingen
zelf ingevuld kunnen worden. Om deze opdrachten te beoordelen is het een idee om de leerlingen hun
werk te laten presenteren. Dit is natuurlijk optioneel, al zal het leerproces van de leerlingen op deze
manier goed naar voren komen. Een andere optie is om de leerlingen een verslag te laten schrijven.
Bij beide opties laten de leerlingen zien wat ze gemaakt hebben in opdrachten 13, 25, 33 en 34 om zo
hun voortgang in woorden uit te kunnen drukken. Voor de docent is het handig om zo te zien wat de
leerlingen hebben gedaan, hebben geleerd en wat ze hieruit meenemen. Bij elk van deze vragen moeten
leerlingen eigen kennis en ideeën toepassen om zo tot een antwoord te komen. Hierbij moeten ze gebruik
maken van wat er in de opdrachten geleerd is om zo zelf tot nieuwe inzichten te komen en de kennis toe te
passen. Er wordt dus in elke opdracht sowieso beoordeeld op creativiteit van de leerlingen. Bij opdracht
13 zal er dus gekeken moeten worden of leerlingen de kennis over vlakvullingen begrijpen, inzien wat voor
vlakvullingen er zijn en welke zij zelf gebruikt hebben. Bij opdracht 25 passen de leerlingen kennis over
transformaties met cartesische coördinaten toe. Er wordt hier dus beoordeeld op kennis over rotaties
en translaties. Bij opdracht 33 moeten leerlingen een transformatie van een foto kunnen beschrijven.
Hier wordt gekeken of zij transformaties in het complexe vlak begrijpen en kunnen verklaren wat er
met bepaalde punten en lijnen gebeuren na een transformatie met de complexe logaritme. Uiteindelijk
zal opdracht 34 peilen wat de leerlingen zelf meenemen uit het project en moeten zij met duidelijke
leerpunten komen en stappen om verder te groeien.
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4 Nawoord

Dit eindverslag heeft me veel nieuwe inzichten gegeven, zowel op wiskundig gebied als op didactisch
gebied. Op het eindresultaat van het project ben ik erg trots. Er zijn een aantal mensen en programma’s
die mij in deze periode geholpen hebben om mijn project naar een hoger niveau te tillen. Deze mensen
wil ik daarom enorm bedanken voor hun hulp de afgelopen tijd:

• Hans Sterk. Voor de goede begeleiding door het project heen en voor het helpen bij het maken
van cruciale keuzes

• Jan-Willem Knopper. Voor het helpen bij het doen van berekeningen in Mathematica

• Benne Weger. Voor het helpen bij het invoeren van foto’s en plaatjes in Mathematica

• LaTeX [25].

• Mathematica [26].
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5 Bijlages

5.1 De opdrachten van het leerlingen project

Hieronder zijn de opdrachten weergegeven van het leerlingen project, dit maal zonder de aanvullende
informatie voor de docent.

5.1.1 Transformaties in het carthesische vlak en vlakvullingen met figuren en vormen[22]

Jullie hebben zojuist een presentatie gekregen over M.C. Escher en zijn kunstwerken. In het komende
project staan de kunstwerken van Escher centraal en gaan we deze kunstwerken met behulp van wiskunde
benaderen. Transformaties gaan daarbij een belangrijke rol spelen. Zoals jullie weten wijst een functie
een waarde toe aan een variabele x. Zo ontstaat er een nieuwe variabele y, oftewel het beeld van x. Het
verband tussen de twee variabelen wordt door de functie f beschreven als y = f(x). Een transformatie
werkt eigenlijk op dezelfde manier als een functie. Een transformatie wijst namelijk een waarde toe aan
een punt in het vlak. Daarmee bedoelen we dat een transformatie een waarde toewijst aan een punt
(x, y) uit het vlak, waarbij een nieuw punt (x′, y′) ontstaat, oftewel het beeld van (x, y). Het verband
tussen de twee punten wordt door de functie f beschreven als (x′, y′) = f(x, y). In dit project gaan
we hiermee experimenteren. We gaan in het eerste stukje alleen met enkele basistransformaties aan de
slag. Deze basistransformaties zijn translaties, rotaties, spiegeling en glijspiegeling. Deze transformaties
zijn bijzonder, omdat ze het originele plaatje niet veranderen qua grootte of vorm, maar alleen qua positie.

Opdracht 1. Zoek op wat translaties, rotaties, spiegelingen en glijspiegelingen in het vlak binnen de wis-
kunde (meetkunde) zijn en geef van elk van de termen een definitie. Laat deze definities controleren door
je docent voor je met de volgende vraag start.

Deze basistransformaties hebben nog iets bijzonders gemeen. Met ten hoogste 3 spiegelingen is het na-
melijk mogelijk om een translatie, rotatie, spiegeling of glijspiegeling te creëren. De volgende stelling
beweert dat: ’elke isometrie is een product van ten hoogste 3 spiegelingen’. Met isometrie wordt dan
een transformatie bedoeld waarbij de afstand tussen elke twee punten A en B hetzelfde is als de afstand
tussen hun beeldpunten A’ en B’. Dit blijken plaatjes te zijn die in het platte vlak (2-dimensionaal) na
een transformatie dezelfde vorm aanhouden[9]. Dit is een stelling uit de wiskunde. Een translatie, ro-
tatie, spiegeling en glijspiegeling zijn allemaal voorbeelden van isometrieën. Hieronder zijn voorbeelden
van deze stelling weergegeven. De zwarte paarden zijn steeds het originele plaatje en het beeld van het
plaatje na de transformatie. De grijze paarden geven de tussenstappen weer die nodig zijn om tot het
beeld te komen.

Figuur 57: Eerste transformatie
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Figuur 58: Tweede transformatie

Figuur 59: Derde transformatie
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Figuur 60: Vierde transformatie

Opdracht 2. Geef voor de figuren 57, 58, 59 en 60 aan welke transformatie er plaats heeft gevonden en
hoeveel spiegelingen hiervoor gebruikt zijn.

Voor de komende opdrachten gebruiken we de basistransformaties om bepaalde plaatjes te verplaatsen,
net zoals hierboven met het paard is gebeurd. We gaan dit gebruiken om vlakken te vullen. Wanneer we
een vlak vullen met een oneindig voortgezet patroon, met steeds dezelfde basisfiguren, noemen we dit
een ’vlakvulling’. Er bestaan verschillende soorten vlakvullingen, een voorbeeld van een vlakvulling is
te zien in figuur 61. Hier worden veelhoeken gebruikt als basisfiguren. De veelhoeken die hier gebruikt
zijn, zijn driehoeken, vierhoeken en zeshoeken. Deze vlakvulling behoort tot de zogenaamde categorie
semi-regelmatige vlakvullingen. Naast de semi-regelmatige vlakvullingen bestaan er ook regelmatige
vlakvullingen, vlakvullingen gebaseerd op translatie symmetrie en vlakvullingen gebaseerd op rotatie
symmetrie[22].

Figuur 61: Een 3-4-6-4 vlakvulling
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Opdracht 3. Zoek op wat de verschillende soorten vlakvullingen (regelmatige vlakvulling, semi-regelmatige
vlakvulling, vlakvulling gebaseerd op translatie symmetrie en vlakvulling gebaseerd op rotatie symmetrie)
zijn. Geef daarbij ook één eigenschap per vlakvulling (een voorbeeld van een eigenschap is: ’een regelma-
tige vlakvulling moet een vlak bedekken zonder overlappende delen of gaten tussen de veelhoeken’). Het
gegeven voorbeeld mag niet meer gebruikt worden. Laat je antwoord controleren door je docent voor je
met de volgende vraag start.

Om erachter te komen of we een bepaalde vlakvulling kunnen creëren, moeten we weten hoeveel graden
de hoeken van een bepaalde regelmatige n-hoek heeft (n staat hier nu voor het aantal hoeken van de
veelhoek, voor bijvoorbeeld een driehoek is n dus gelijk aan 3). We weten dat een regelmatige driehoek
hoeken heeft van 60 (180

3 ) graden en een regelmatige vierhoek hoeken heeft van 90 (360
4 ) graden. Om een

vlakvulling te creëren kunnen we regelmatige n-hoeken gebruiken om het vlak op te vullen. Op elk hoek-
punt in een vlakvulling, waar verschillende n-hoeken samenkomen, moet de som van de hoeken gelijk zijn
aan 360 graden. Daarom is het belangrijk dat we per regelmatige n-hoek makkelijk uit kunnen rekenen
hoeveel graden de hoeken zijn. In figuur 62 is dit met behulp van de vlakvulling uit figuur 61 weergegeven.

Figuur 62: Op de hoekpunten moet de som van de hoeken gelijk zijn aan 360 graden

Opdracht 4. Stel een formule op voor het vinden van de grootte van de hoeken van een regelmatige
n-hoek. Tips: teken eerst een n-hoek naar keuze. Trek vanuit één hoekpunten rechte lijnen naar alle
andere hoekpunten van de n-hoek. De n-hoek is nu opgedeeld in driehoeken. Hoeveel graden zijn de
hoeken van de driehoek samen? Wat is het verband tussen het aantal driehoeken in het figuur en het
aantal hoekpunten in het figuur?

Een stelling uit de wiskunde luidt: er zijn in totaal 3 regelmatige vlakvullingen te maken met regelmatige
n-hoeken. Dit zijn namelijk vlakvullingen die te maken zijn met driehoeken, vierhoeken en zeshoeken[22].

Opdracht 5. Teken deze vlakvullingen. Doe vervolgens ook poging om een vlakvulling te tekenen met
een andere regelmatige n-hoek (bijvoorbeeld met een achthoek of met een vijfhoek). Je zult zien dat deze
vlakvulling niet voldoet aan de eigenschappen van een regelmatige vlakvulling. Waarom ontstaat er met
deze regelmatige n-hoek geen vlakvulling?

Je hebt nu uitgevonden dat een regelmatige vlakvulling met n-hoeken met n 6= 3, 4, 6 niet bestaat, omdat
deze voldoet niet aan de eigenschappen van een regelmatige vlakvullen. Maar met alleen één tegenvoor-
beeld hebben we de stelling nog niet bewezen. Dat deze 3 écht de enige drie regelmatige vlakvullingen
met regelmatige n-hoeken zijn willen we daarom bewijzen. Hiervoor gebruiken we onder andere de for-
mule die we in opdracht 4 gevonden hebben voor het vinden van de grootte van de hoeken van een
regelmatige n-hoek.

Opdracht 6. De som van de hoeken van de figuren die samenkomen in een bepaald hoekpunt (in een
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vlakvulling) moet gelijk zijn aan 360 graden. Stel een formule op voor het aantal regelmatige n-hoeken
dat samenkomt in een bepaald hoekpunt. Gebruik hiervoor de formule gevonden in opdracht 4. Gebruik
in de formule dat n staat voor het aantal hoeken van de regelmatige n-hoek en k staat voor het aantal
regelmatige n-hoeken dat samenkomt in een bepaald hoekpunt[24].

Opdracht 7. Schrijf de formule uit opdracht 6 om, waardoor we een formule krijgen voor n[24].

Als eerste gaan we de gevonden functie in een grafiek tekenen, om zo een vermoeden te krijgen dat de
stelling klopt. Daarna gaan we met behulp van de formule de stelling ook daadwerkelijk bewijzen.

Opdracht 8. Maak een grafiek van de formule gevonden in opdracht 7, met op de verticale as de waarden
van n en op de horizontale as de waarden van k[24].

In de grafiek is af te lezen dat er precies 3 punten (k, n) te vinden zijn die voldoen aan de eigenschappen
van een regelmatige vlakvulling van regelmatige n-hoeken.

Opdracht 9. Welke drie punten zijn dit en welke vlakvullingen leveren deze punten op?

We hebben nu een vermoeden gecreëerd dat er precies 3 regelmatige vlakvullingen te maken zijn met
regelmatige n-hoeken. Met behulp van de formule gaan we dit bewijzen.

Opdracht 10. Schrijf de formule uit opdracht 7 om tot een formule van de vorm n = a+ b
k−c , met a, b, c

gehele getallen.

Opdracht 11. Een vlakvulling is te vormen wanneer er punten (k, n) gevonden worden waarbij k en n
gehele getallen zijn. Voor welke waarden van k levert de formule uit opdracht 10 gehele waarden voor n
op? Welke vlakvullingen leveren deze punten op?

We hebben nu bewezen dat er precies 3 regelmatige vlakvullingen te maken zijn met regelmatige n-
hoeken. Bij het maken van een semi-regelmatige vlakvulling zit het echter anders. Bij een semi-
regelmatige vlakvulling zijn er namelijk 8 mogelijkheden voor het maken van vlakvullingen met behulp
van regelmatige n-hoeken. Om deze te vinden, moet je systematisch alle mogelijkheden langsgaan. Hier-
voor heb je alleen de driehoeken tot en met de twaalfhoeken nodig.

Eén voorbeeld van een semi-regelmatige vlakvulling was weergegeven in figuur 61. Rondom ieder hoek-
punt zien we een driehoek, 2 vierhoeken en een zeshoek. We willen een notatie vinden voor dit soort
vlakvullingen. We beginnen bij het noteren met de n-hoek met de kleinste aantal hoeken, dat is in het
figuur 61 een driehoek. Vervolgens gaan we rond het hoekpunt en noteren we steeds het aantal hoeken
dat de volgende n-hoek heeft. In dit geval is dat dus 3, 4, 6 en 4. We noemen dit dan een 3-4-6-4
vlakvulling. We proberen dus altijd van laag naar hoog te nummeren. We kunnen het dan alleen niet
een 3-4-6-4 vlakvulling noemen, want de n-hoeken moeten aaneensluitend zijn. Als we rondlopen zitten
de vierkanten niet naast elkaar, dus mogen we deze in de notatie ook niet zomaar naast elkaar zetten[22].

Opdracht 12. Vind de 8 mogelijkheden voor het creëren van een semi-regelmatige vlakvulling met behulp
van regelmatige n-hoeken en geef de namen van deze mogelijkheden (degene die we hierboven als voor-
beeld hebben gebruikt is er daar dus één van). Tip: in de bijlage vinden jullie een blad met alle n-hoeken
met n tussen de 3 en de 12. Print deze een aantal keer uit en knip de vormen uit. Dit kan helpen om
verschillende vlakvullingen uit te proberen en de juiste te vinden. Je hoeft niet per se alle n-hoeken te
gebruiken! Pas op: wanneer je dit doet, krijg je meer dan 8 mogelijkheden. Echter kunnen niet al deze
mogelijkheden een vlak vullen. Welke kunnen dat wel en welke kunnen dat niet?

Hieronder in figuren 63 en 64 zijn werken van Escher weergegeven waarbij hij gebruik maakt van een
vlakvulling gebaseerd op translerende symmetrie en vervolgens van een vlakvulling gebaseerd op rote-
rende symmetrie. Ze zijn beide gebaseerd op een regelmatige vlakvulling.
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Figuur 63: Een vlakvulling gebaseerd op translerende symmetrie

Figuur 64: Een vlakvulling gebaseerd op roterende symmetrie. De zwarte punten zijn de rotatie punten

Opdracht 13. Zoek uit welke vlakvullingen bij figuren horen (welke regelmatige n-hoeken hier dus voor
gebruikt zijn) en ontwerp zelf een vlakvulling naar keuze. Kies hiervoor eerst een bepaalde regelmatige
n-hoek (dit kunnen dus alleen driehoeken, vierhoeken of zeshoeken zijn) en vervorm deze tot een bepaalde
vorm/figuur. Teken vervolgens het vak, gebruik makende van jouw eigen gevormde vorm/figuur en de
regelmatige vlakvulling passend bij jouw gekozen regelmatige n-hoek. De regelmatige vlakvulling die je
uiteindelijk gevonden hebt moet in ieder geval gebruik maken van translaties of rotaties. Tip: teken je
vorm/figuur, gebaseerd op een regelmatige n-hoek, en kopieer deze een aantal keer. Knip de figuren uit
en creëer de vlakvulling.

Zoals te zien in deze opdrachten maakte Escher dus ook gebruik van vlakvullingen en transformaties.
Wanneer we het kunstwerk Prentententoonstelling wiskundig benaderen zien we dat ook hier transfor-
maties in terugkomen. We gaan daarom in de komende opdrachten dieper in op transformaties. De
eerste stap is om te werken met translaties en rotaties.

Opdracht 14. Teken een vlak met 4 hoekpunten (A, B, C en D) in een assenstelsel. Geef de coördinaten
van hoekpunten A, B, C en D.

Opdracht 15. Transleer het vlak 3 eenheden naar rechts en 3 naar boven. Doe dit door de coördinaten
van de hoekpunten te veranderen.

Opdracht 16. Roteer nu het vlak naar links, tegen de wijzers van de klok in, onder een hoek van 30
graden. Doe dit door het hoekpunt linksonder als centrum van de rotatie te kiezen en de coördinaten van
de andere hoekpunten te veranderen.

Zoals in de presentatie werd verteld is het kunstwerk Prentententoonstelling niet gebaseerd op het car-
tesisch vlak, maar juist op een complex vlak. Daarom is de volgende stap om transformaties uit te gaan
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voeren in het complexe vlak.

5.1.2 Transformaties in het complexe vlak

Bij de vorige opdrachten hebben we basistransformaties (translaties, rotaties, glij(spiegelingen)) be-
handeld en hebben we gewerkt in het cartesische vlak. Escher gebruikte echter ook andere soorten
transformaties in zijn kunstwerken. Daarnaast, zoals we net al noemde, is het kunstwerk Prententen-
toonstelling ontworpen in een complex rooster. In deze set van opdrachten voeren we daarom eerst de
basistransformaties uit in het complexe vlak. Daarna gaan we werken met andere transformaties in het
complexe vlak. Zo wordt er meer geleerd over hoe het kunstwerk Prentententoonstelling met behulp van
transformaties gemaakt kan worden.

Zoals jullie weten zit het complexe vlak iets anders in elkaar dan het cartesische vlak. Het punt z = 2+2i
heeft reeël deel 2 en imaginair deel 2. De horizontale as is gelijk aan de reële as en de verticale as is gelijk
aan de imaginaire as. In het assenstelsel wordt het punt z = 2 + 2i dus weergegeven op het roosterpunt
(2, 2), zoals te zien is in figuur 65.

Figuur 65: Het punt z = 2 + 2i in het complexe vlak

Opdracht 17. Teken de volgende punten in een assenstelsel:

• z1 = 1 + i

• z2 = 1 + 2i

• z3 = 2 + 2i

• z4 = 2 + i

Opdracht 18. Verbind z1 met z2, z2 met z3, z3 met z4 en z4 en herken een vierkant.

We hebben nu een vierkant in het complexe vlak getekend. Dit vierkant gaan we transformeren. De
eerste transformatie die we gaan toepassen is een translatie, gegeven door de formule f(z) = z + p, met
p = 3 + i. We voeren dus een translatie uit van 3 + i.

Opdracht 19. Transformeer de hoekpunten van het vierkant gevonden in opdracht 18 en teken de nieuwe
hoekpunten in het assenstelsel. Verbindt de hoekpunten daarna weer aan elkaar.

In het complexe vlak kan ook gewerkt worden met poolcoördinaten (r,Θ). Hierbij is r de modulus zan
z = a+ bi, oftewel de lengte van het punt tot de oorsprong. De modulus van z is ook te berekenen door
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r = |z| =
√
Re(z)2 + Im(z)2. Verder is Θ de hoek van z = a+ bi met z 6= 0, oftewel het argument van

z. Hiermee bedoelen we de hoek die het lijnstuk van het punt tot de oorsprong maakt met de positieve
horizontale as. Het argument is tot op gehele veelvouden van 2π na bepaald. Voor dit project kiezen
we Θ alleen in het interval 〈−π, π]. Het argument is vaak af te lezen, maar kan ook berekend worden
door: Θ = arg z = arctan b

a . In figuur 66 is dit voor het voorbeeld z = 2 + 2i dat eerder gebruikt werd
weergegeven.

Figuur 66: Het punt z = 2 + 2i in het complexe vlak

Opdracht 20. Schrijf de hoekpunten van het laatst gevormde vierkant uit opdracht 19 in poolcoördinaten
(r,Θ).

We kunnen dit nieuwe vlak ook roteren. We willen een rotatie uitvoeren van 1
4π naar links.

Opdracht 21. Teken het nieuwe (geroteerde) vierkant in het assenstelsel. Dit doen we opnieuw door de
hoekpunten te veranderen. Kies hierbij het hoekpunt linksonder als centrum van de rotatie.

Opdracht 22. Schrijf de hoekpunten van het nieuwe gevormde vierkant ook in poolcoördinaten (r,Θ)
op. Vergelijk de hoekpunten met de hoekpunten die we gevonden hadden in opdracht 20, voordat we het
vierkant roteerde. Wat valt je op?

We gaan een nieuw vierkant tekenen met hoekpunten 2 + 2i, 2 + 3i, 3 + 3i en 3 + 2i. Dit vierkant gaan
we vervolgens weer transformeren. De transformatie die we uitvoeren is f(z) = z · (

√
3 + i). Dit is een

voorbeeld van een transformatie waarbij ook de grootte van een figuur veranderd.

Opdracht 23. Teken eerst het vierkant met hoekpunten 2 + 2i, 2 + 3i, 3 + 3i en 3 + 2i. Teken vervolgens
het nieuwe vierkant in hetzelfde assenstelsel, die ontstaat na de transformatie met functievoorschrift
f(z) = z · (

√
3 + i).

De transformatie die we hebben uitgevoerd is z · (
√

3 + i). Wat opvalt, is dat ons originele vierkant
gedraaid en vergroot is. We zijn dus een rotatie en een vergroting ondergaan.

Opdracht 24. Wat is de vergrotingsfactor van het vierkant en wat is de draaihoek? Kijk hier naar de
transformatie die de individuele hoekpunten zijn ondergaan. Het is wellicht handig om naar de pool-
coördinaten van de hoekpunten te kijken!

We willen nu kijken hoe deze rotaties, vergrotingen en translaties bepaalde vormen of figuren veranderen.

61



Opdracht 25. Teken een vorm/figuur in het complexe vlak en geef coördinaten aan elk hoekpunt dat het
figuur heeft. Voer nu een translatie en een rotatie uit naar keuze en teken ook het nieuwe gevonden
figuur in het complexe vlak. Laat je tekeningen en berekeningen aan je docent zien voor je doorgaat met
de volgende vraag.

Op dit moment hebben we alleen gewerkt met de basistransformaties translatie, rotatie en (glij)spiegeling.
Er zijn echter nog enorm veel andere transormaties. Een voorbeeld van een andere transformatie is de
complexe exponentiële functie. De complexe exponentiële functie zorgt ervoor dat een rechthoekig roos-
ter wordt getransformeerd naar een cirkelvormig rooster, waarbij de verticale lijnen cirkels worden en de
horizontale lijnen halve lijnen vanuit de oorsprong.

Opdracht 26[1]. In deze opdracht ga je deze transformatie zelf ervaren. Pak een A4 vel en leg de lange
kant van het vel onder. Teken nu over het hele vel een rechthoekig rooster, waarbij elk hokje 2 bij 2 cm
is. Teken de horizontale lijnen in het blauw en de verticale lijnen in het rood. Rol vervolgens het papier
in een koker vanaf de lange zijde en zorg dat de uiteinde 2 cm overlappen. Plak de uiteinde aan elkaar
vast. Kijk door het rooster en herken het exponentiële rooster! In het figuur 67 zie je het resultaat dat
moet ontstaan.

Figuur 67: Transformatie van het vlak met behulp van de complexe exponentiële functie

5.1.3 Transformaties in het kunstwerk Prentententoonstelling van M.C. Escher

We hebben gezien dat bij transformaties bepaalde figuren niet alleen van positie kunnen veranderen,
maar ook ineens enorm van vorm kunnen veranderen. Toen het kunstwerk Prentententoonstelling wis-
kundig benaderd werd, werd hier ook gebruik van gemaakt. In de presentatie hebben jullie gezien dat
er verschillende soorten roosters zijn gebruikt bij het wiskundig benaderen van het kunstwerk Prenten-
tentoonstelling. Met behulp van transformaties kan er vervolgens een overgang gemaakt worden tussen
de verschillende roosters.

De roosters die belangrijk waren bij het creëren van het Escher rooster zijn hieronder in figuur 68 weer-
gegeven.
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Figuur 68: De transformatie

Links onderin zien we het Droste rooster, waar in de presentatie meer over verteld is. Wanneer we
ons naar boven verplaatsen, voeren we een transformatie uit met de complexe logaritmische functie
f(z) = log (z). Verplaatsen we vervolgens naar rechtsboven, vermenigvuldigen we het rooster met een
complex getal. We krijgen hier dus de transformatie f(z) = z · (a+ bi). In opdracht 20 hebben we iets
soortgelijks gezien, waarbij we een transformatie van f(z) = z · (

√
3 + i) uitvoerden. Hier vermenigvul-

digen we ook 2 complexe getallen met elkaar. We zagen daar al dat het rooster van vorm veranderde en
ook gedraaid werd. Hier wordt het rooster ook gedraaid en in dit geval verkleind. Verplaatsen we ons
vervolgens van het rooster rechtboven naar het rooster rechtsonder, dan zien we dat we een transformatie
met de complexe exponentiële functie f(z) = ez uitvoeren. We eindigen dan in het Escher rooster. Deze
transformaties heeft Escher ook gebruikt om schetsen te maken en ze te vervormen, zoals jullie uitgelegd
is in de presentatie.

We focussen ons nu op de eenwaardige transformatie met de complexe logaritmische functie f(z) = log (z)
die ons van het Droste rooster links onder naar het rooster links boven brengt. We noemen het roos-
ter linksboven het ’getransformeerde Droste rooster’. Voor de complexe logaritmische functie geldt dat
log z = ln |z|+ i arg z, met z een complex getal van de vorm a+ bi.

In het originele Droste rooster zijn zowel cirkels als lijnstukken, die vierkanten vormen, getekend. Om
duidelijk te maken wat er met de individuele lijnstukken en cirkels gebeurd na de transformatie, pakken
we één vierkant en één cirkel (met straal 2), die elkaar raken. Hieronder zien jullie eerst het Droste
rooster en vervolgens een vierkant (dit zijn dan dus 4 verschillende lijnstukken die samen een vierkant
vormen) en een cirkel die een gedeelte van het Droste rooster nabootsen.

Figuur 69: Het droste rooster

63



Figuur 70: Eén cirkel en vierkant die het droste rooster representeren

Het vierkant bestaat hier eigenlijk uit 4 lijnstukken. Deze worden dan ook allemaal afzonderlijk getrans-
formeerd. Eén lijnstuk is dus bijvoorbeeld het lijnstuk van het hoekpunt (−2, 2) tot het hoekpunt (2, 2).
De cirkel wordt als één geheel getransformeerd.

Op de cirkel en de lijnstukken, die het vierkant vormen, voeren we nu de eenwaardige transformatie van
de complexe logaritmische functie f(z) = log z uit. Het resultaat dat we krijgen ziet er als volgt uit:

Figuur 71: De transformatie met de logaritme van de cirkel en de lijnstukken

Opdracht 27. De punten z = −2, z = 2i, z = 2 en z = −2i zijn de raakpunten van de cirkel en de
lijnstukken uit figuur 70. De punten z = −2+2i, z = 2+2i, z = 2−2i en z = −2−2i zijn de hoekpunten
van de lijnstukken uit figuur 70. Bereken de beeldpunten van deze 8 punten met behulp van de complexe
logaritmische functie f(z) = log z. Gebruik hierbij dat log z = ln |z|+ i arg z met z een complex getal van
de vorm a+ bi.

Opdracht 28. Welke lijn vormt het beeld van de cirkel? En welke lijnen vormen het beeld van de lijn-
stukken? Hoe kom je aan dit antwoord?

Dit lijkt al op een deel van het getransformeerde Droste rooster dat we wilden creëren. In het Droste
rooster zien we echter meerdere horizontale en verticale lijnen. Daarom tekenen wij deze in ons rooster
er ook bij, te zien in figuur 72. We kiezen lijnstukken van lengte 4, met afstanden van 0, 2 tussen de lijnen.
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Figuur 72: Eén cirkel en een rooster van lijnstukken die het Droste rooster representeren

Alle horizontale en verticale lijnen worden nu als individuele lijnstukken getransformeerd. Dit levert het
volgende figuur op:

Figuur 73: De transformatie met de logaritme van de cirkel en het rooster van lijnstukken

We zien dat dit figuur een deel representeert van het getransformeerde Droste rooster dat we wilden
nabootsen. We hebben niet alle lijnstukken en cirkels uit het Droste rooster overgenomen. Wanneer we
dit wel gedaan hadden, dan zouden we het volledige getransformeerde Droste rooster vinden. Echter
hebben we met het deel dat we nu gecreëerd hebben genoeg informatie om berekeningen te doen.

Eén van de eigenschappen die we namelijk willen aantonen is dat de transformatie met de complexe
logaritmische functie conform is.

Een transformatie f : U → V met U, V ⊂ Rn heet conform of hoekgetrouw in het punt u ∈ U als voor
elk paar krommen (lijnstukken) door U de georiënterende hoek tussen de krommen bij de afbeelding
behouden blijft[14].

Een conforme transformatie zorgt er dus voor, volgens de definitie, dat 2 snijdende lijnen elkaar onder
dezelfde hoek snijden als wanneer ze worden getransformeerd naar 2 vervormde lijnen. Dit is te zien in
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figuur 74. Dit willen we ook aantonen in onze gevonden plaatjes.

Figuur 74: Een conforme transformatie

Dat de transformatie conform moet zijn heeft te maken met het feit dat Escher een realistisch beeld wilde
waarborgen na de volledige transformaties. Dit uit zich in het feit dat hij er vermoedelijk intüıtief voor
gekozen heeft om hoeken in het beeld even groot te houden als in het origineel. Zo heeft bijvoorbeeld de
rand van de prent waar de jongen naar kijkt in het originele kunstwerk Prentententoonstelling nog steeds
rechte hoeken, net als bij een gewone prent het geval is. Dit betekent dat, ondanks dat dit het beeld is
na een transformatie, de prent nog steeds hoeken heeft van 90 graden. Ook alle andere hoeken in het
kunstwerk blijven in tact. Wanneer dit niet het geval zou zijn, dan zou het beeld dat gecreëerd wordt na
de transformatie geen begrijpelijk beeld opleveren. In de presentatie die jullie gekregen hebben voor het
project hebben jullie dit gezien. We willen in deze opdrachten aantonen dat de complexe logaritmische
functie een conforme transformatie is.

We kunnen dit bijvoorbeeld doen door op bepaalde punten op de lijnen te kijken welke richting de lijn-
stukken op gaan. Wanneer de lijnen elkaar alleen raken, dan gaan de lijnen op het raakpunt dezelfde
richting op en is de hoek waaronder de lijnen elkaar snijden gelijk aan 0. Als de lijnen loodrecht snijden,
is de hoek waaronder de lijnen snijden bijvoorbeeld gelijk aan 90.

Opdracht 29. Onder welke hoek snijden de verschillende lijnstukken in figuur 70 elkaar? Onder welke
hoek snijden de lijnstukken en de cirkel in figuur 70 elkaar? Hoe kom je aan dit antwoord?

We kijken nu naar het getransformeerde figuur van de lijnstukken en de cirkel, te zien in figuur 71.

Opdracht 30. Onder welke hoek snijden de verschillende lijnstukken in figuur 71 elkaar? Onder welke
hoek snijden de lijnstukken en de cirkel in figuur 71 elkaar? Hoe kom je aan dit antwoord?

Opdracht 31. Welke conclusie kun je hieruit trekken?

Opdracht 32. Ga terug naar de map met files en open het bestand ’mijnfotovervormen.nb’. Sleep een
foto tussen de operator [ ], op de plek waar nu ’FOTO’ staat, in de code ’foto = Image[FOTO]’. Kies
ook een transformatie die je op de foto wilt uitvoeren. Je kunt kiezen uit de transformaties f(z) = log z,
f(z) = z2, f(z) =

√
z en f(z) = ez. Run vervolgens het programma.

Opdracht 33. Je ziet nu de originele foto en de vervormde foto naast elkaar. Bekijk eerst de hoekpunten
punten van de originele foto. Het hoekpunt linksboven heeft coördinaten (−3.25, 3.25) en het hoekpunt
linksonder heeft coördinaten (−3.25,−3.25). Waar worden deze coördinaten naartoe verplaatst na de
transformatie? En wat gebeurd er met andere punten uit de originele foto? Hoe is dat in de vervormde
foto terug te zien? Geef een duidelijke beschrijving van wat er gebeurd is in de vervormde foto ten op-
zichte van de originele foto door middel van je gekozen transformatie.

Jullie hebben nu kennis gemaakt met vlakvullingen en verschillende transformaties uitgevoerd in zowel
het cartesische vlak als het complexe vlak. Daarnaast hebben jullie eigenschappen van transformaties
gezien en hier berekeningen mee uitgevoerd.

Opdracht 34. Reflecteer op je bevindingen. Wat heb je geleerd van de opdracht? Hoe kun je dit in de
praktijk nog meer gebruiken?
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5.2 Mathematica code

De volgende code wordt gebruikt door de leerlingen om hun foto te vervormen. Na elke regel code is een
stuk uitleg toegevoegd om te beschrijven hoe de code werkt. Zowel de originele foto als de vervormde
foto zijn zichtbaar na het runnen van het programma. De code die hieronder is gegeven is de code
die gebruikt wordt bij een transformatie met de complexe logaritmische functie f(z) = log z. Leerlingen
hadden ook de optie om te kiezen uit de transformaties f(z) = z2, f(z) =

√
z en f(z) = ez. Er is gekozen

om de code voor de complexe logaritmische functie f(z) = log z uit te werken, omdat deze transformatie
van de vier het duidelijkst naar voren komt in het leerlingen project. Een toekomstdoel zou zijn om de
codes voor de andere drie transformaties ook uit te werken, zodat deze gebruikt kunnen worden wanneer
dit project aangeboden wordt.

f o t o = Image [ ] (∗Hier wordt een f o t o geupload , we noemen deze \
a f b e e l d i n g ’ foto ’ . Deze wordt na het runnen van het programma ook \
gepr in t . ∗ )
(∗Omdat we met een complexe l o g a r i t m i s c h e t r an s f o rmat i e gaan werken \
bestaan er punten in het o r i g i n e l e p l aa t j e , waar de f u n c t i e moeite \
mee h e e f t . Op het moment dat de f u n c t i e het derde kwadrant moet \
u i t r ekenen ( het r e c h t e r bovenste dee l van het p l a a t j e ) , moet h i j \
l angs de ver takk ings snede lopen . Hierdoor raakt de f u n c t i e van s l a g \
en p r in t h i j ’ over ’ het o r i g i n e l e p l a a t j e heen . Oftewel , de \
t r an s f o rmat i e van de derde kwadrant p r i n t n i e t n e t j e s u i t , maar g e e f t \
een e r r o r . Om d i t op te l o s s e n heb ik ervoor gekozen om het p l a a t j e \
na de t ran s f o rmat i e van kwadranten 1 , 2 , en 4 in een p l a a t j e te \
pr in ten en vervo lgens het p l a a t j e na de t ran s f o rmat i e van het 3e \
kwadrant in een apart p l a a t j e te pr in ten . Daarna voegen we de \
p l a a t j e s samen . Je z i e t h i e rdoor in het u i t e i n d e l i j k e p l a a t j e een \
’ haak ’ op ongeveer 3/4 e van het p l a a t j e . Hier z i j n de 2 p l a a t j e s dus \
b i j e l kaa r gevoegd . Helaas i s d i t n i e t gemakke l i jk op te l o s s e n \
binnen Mathematica , maar de l e e r l i n g e n z i en voldoende van de \
t r an s f o rmat i e van de foto ’ s om h i e r i n f o r m at i e u i t te halen . ∗ )

fun124 = I f [ Not [ # [ [ 1 ] ] < 0 && # [ [ 2 ] ] < 0 ] , Log [ 0 ] ,
Log [ # [ [ 1 ] ] + I ∗# [ [ 2 ] ] ] ] &;

(∗Hier b e s c h r i j v e n we dat wanneer we ons in het 3e kwadrant bevinden \
( dus a l s x en y a l l e b e i k l e i n e r z i j n dan nul ) dat we de t r an s f o rmat i e \
moeten u i tvoe r en met de complexe logar i tme . ∗ )

func124 = Through [{Re , Im} [ fun124 [ # ] ] ] &
(∗Hier zeggen we vervo lgens dat we de waarde d i e u i t de t r an s f o rmat i e \
stromen coord inaten moeten geven d i e gep r in t kunnen worden . De \
x−waarde i s dan de r e e l e waarde van het punt en de y−waarde i s de \
imag ina i r e waarde van het punt na de t ran s f o rmat i e . ∗ )

fun3 = I f [ # [ [ 1 ] ] < 0 && # [ [ 2 ] ] < 0 , Log [ 0 ] , Log [ # [ [ 1 ] ] + I ∗# [ [ 2 ] ] ] ] &;
(∗Hier b e s c h r i j v e n we dat wanneer we ons in het 3e kwadrant bevinden \
( dus a l s x en y a l l e b e i n i e t k l e i n e r z i j n dan nul ) dat we de \
t r an s f o rmat i e moeten u i tvoe r en met de complexe logar i tme ∗)

func3 = Through [{Re , Im} [ fun3 [ # ] ] ] &;
(∗Hier zeggen we vervo lgens dat we de waarde d i e u i t de t r an s f o rmat i e \
stromen coord inaten moeten geven d i e gep r in t kunnen worden . De \
x−waarde i s dan de r e e l e waarde van het punt en de y−waarde i s de \
imag ina i r e waarde van het punt na de t ran s f o rmat i e . ∗ )

67



max = 3 . 2 5 ; ( ∗ Hier geven we ’max ’ een waarde , waarmee we d a l i j k de \
DataRange van de o r i g i n e l e f o t o i n s t e l l e n . ∗ )

imgce124 =
ImageForwardTransformation [ foto , func124 ,

DataRange −> {{−max , max} , {−max , max}} ,
PlotRange −> {{−4, 1 . 5} , {−3,

3 } } ] ; ( ∗ Hier voeren we daadwerkel ing de t r an s f o rmat i e u i t . We \
zeggen dus dat we een a f b e e l d i n g ( namel i jk f o t o ) gaan trans formeren \
met behulp van func124 , waarb i j we dus a l l e e n k i j k en naar het 1e , 2e \
en 4e kwadrant van het p l a a t j e en waarb i j we na de t r a n s f o r m a t i e s de \
waarde coord inaten hebben gegeven . De DataRange i s i n g e s t e l d om het \
o r i g i n e l e p l a a t j e bepaalde coord inaten te geven d i e h i j ve rvo lgens \
kan trans formeren . De PlotRange i s i n g e s t e l d , waarmee p r e c i e s het \
p l a a t j e na de t r an s f o rmat i e wordt gep r in t . ∗ )

imgce3 = ImageForwardTransformation [ foto , func3 ,
DataRange −> {{−max , max} , {−max , max}} ,
PlotRange −> {{−4, 1 . 5} , {−3, 3 } } ] ;

(∗Hier voeren we daadwerkel ing de t r an s f o rmat i e u i t . We zeggen dus \
dat we een a f b e e l d i n g ( namel i jk f o t o ) gaan trans formeren met behulp \
van func3 , waarb i j we dus a l l e e n k i j k en naar het 3e kwadrant van het \
p l a a t j e en waarb i j we na de t r a n s f o r m a t i e s de waarde coord inaten \
hebben gegeven . De DataRange i s i n g e s t e l d om het o r i g i n e l e p l a a t j e \
bepaalde coord inaten te geven d i e h i j ve rvo lgens kan trans formeren . \
De PlotRange i s i n g e s t e l d , waarmee p r e c i e s het p l a a t j e na de \
t r an s f o rmat i e wordt gep r in t . ∗ )

f i n a l i m = ImageAdd [ imgce124 , imgce3 ]
(∗Hier pr in ten we de ’ f i n a l image ’ , o f t e w e l het u i t e i n d e l i j k p l a a t j e . \
H i e r b i j hebben we de 2 l o s s e p l a a t j e s na de ( z e l f d e ) t r an s f o rmat i e \
b i j e l kaa r gevoegd , zodat we gewoon 1 v o l l e d i g p l a a t j e k r i j g e n d i e na \
de t ran s f o rmat i e zou moeten ontstaan . Dit p l a a t j e wordt dus ook \
daadwerke l i j k g ep r in t a l s we het programma runnen . ∗ )

RemoveBackground [ f i n a l i m ]
(∗Hier ve rw i jde ren we nog de zwarte achtergrond van het u i t e i n d e l i j k e \
p l a a t j e . In p r i n c i p e i s d i t n i e t r e l evant , maar het g e e f t een wat \
mooier bee ld . Het zorg t er e ch te r wel voor dat sommige gro te zwarte \
vlakken u i t het p l a a t j e ook verwijden , wat n a t u u r l i j k n i e t de \
bedoe l ing i s . Dit p l a a t j e wordt dus ook daadwerke l i jk gep r in t a l s we \
het programma runnen . ∗ )
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