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2IV10 – Instructie 4: Geometrie 1 
 
1. Gegeven twee opvolgende lijnstukken met hoekpunten P, Q en R.  

a. Neem aan dat een procedure DrawLine(A, B: Tpoint) beschikbaar is om een 
lijn van A naar B te tekenen. Geef een procedure  

DrawArc(C: Tpoint; r, amin, amax: real)  
die een cirkelboog met straal r, middelpunt C, van hoek amin naar amax (tegen 
de klok in) tekent. 

b. Gewenst is om de hoek Q af te ronden met een cirkelboog met straal r. Bepaal 
C, amin en amax als functie van P, Q, R en r.  

c. Wat is de bovengrens van r? 
 

2. We beschouwen twee curves gedefinieerd door f(x, y) = 0 en g(x, y) = 0: 
f(x, y) = (x−2)2 + y2 − 9   en 
g(x, y) = (x+2)2 + y2 − 9. 
 
a. Beschrijf deze curves en maak een schets. 
b. Wat zijn de snijpunten van deze curves? 
c. Welke curves worden beschreven door: 

• f+g = 0; 
• f−g = 0; 
• fg = 0; 

d. Beantwoord de vorige vraag voor willekeurige curves f(x, y) = 0 en g(x, y) = 0. 
Wat kunnen we wel en niet met zekerheid zeggen? 

 
3. Gegeven een ellips (x/a)2 + (y/b)2 = 1. 

a. Geef een geparametriseerde representatie. 
b. Geef een vector loodrecht op de curve voor een willekeurig punt op de ellips. 
c. Geef een geparametriseerde representatie van een offset-curve van deze ellips. 

Voor elk punt van zo’n curve geldt dat de minimale afstand tot de 
oorspronkelijke curve constant is. 

d. Is deze nieuwe curve weer een ellips? 
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4. We bekijken snijlijnen van cilinders. Geef geparametriseerde representaties van de 
snijlijn(en) van de volgende paren cilinders: 

a. x2 + y2 = 1 en y 2 + z2 = 1  
b. x2 + y2 = 1 en (x−1) 2 + z2 = 1  
 

5. Geef de normaal op de volgende oppervlakken: 
a. (x/a)2 + (y/b)2 + (z/c)2 = 1 
b. xy = 0 
c. x2y+xy2 = 0 
d. P(u, v) = (u, v, u2) 
e. P(u, v) = (u, v, f(u,v)) 
f. P(u, v) = (u2v, u+v, uv2) 


