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2IV10 – Instructie 1: Punten en vectoren 
 

1. Gegeven de vectoren P = (2, 3, 4), Q = (5, -1, 2), R = (2, 4, 1). Bereken: 
a. QP +  
b. QP ⋅  
c. QP ×  
d. PQ ×  
e. QRP )( ⋅  
f. RQP ×+ )(  
g. 2 QP 3+  
h. )3()2( RP ⋅  
i. ||/ PRP ⋅  

 
 

2. Gegeven een punt P = (2, 3, 1), een vector V = (-2, 1, 4) en stel Q(t) = P + Vt, met 
.ℜ∈t  

a. Wat stelt Q voor, en wat Q(t)? 
b. Voor welke waarde van t snijdt Q het XOY-vlak? 
c. Bepaal een vector W die loodrecht staat op V en de z-as. 
d. Projecteer het punt U=(1, 2, 5) loodrecht op Q . 
e. Spiegel Q ten opzichte van het XOY-vlak. 
 

3. Geef een recept om een pijl te tekenen. De pijl gaat van punt A naar B, de pijlpunt 
heeft lengte a en breedte b. 

 
4. Bekijk de volgende figuur. Het is een simpel mechanisme (soort hobbylamp), 

bestaande uit twee segmenten. De segmenten hebben lengte a1 en a2. De hoeken 
kunnen ten opzichte van een verticale lijn worden gegeven ( 1α  en 2α ) of ten opzichte 
van het voorgaande segment  ( 1β  en 2β ). Het begin van een segment is een punt iP , 

het eind van een segment een punt iQ , met i = 1, 2.  
 
 

a. Bereken 2Q in termen van 1α  en 2α . 
b. Bereken 2Q in termen van 1β  en .2β  
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c. Geef een formule voor NQ , voor een reeks van N segmenten. 
d. Stel dat ,tii ω=β  voor i = 1,..., N. Geef een procedure om de baan van NQ  te 

tekenen voor 0 Tt ≤≤ .  
e. Wanneer is de baan cyclisch? 
f. De snelheid van het punt  NQ (t) is d NQ (t)/dt. Geef een formule. 
g. Voor de liefhebber: Klop dit in en maak er een flitsende demo van! Suggesties: 

i. Maak alles instelbaar. Wat zijn handige defaults/stuurparameters? 
ii. Stel dat het eindpunt een lichtpunt is. Hoe kunnen we de 

kleur/helderheid op een zinvolle manier laten variëren afhankelijk van 
de snelheid? 

iii. Hoe kunnen we ons lichtpunt een mooi uitdovend spoor meegeven? 
  


