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2IV10 – Instructie 5: Geometrie 2 

 

1. Een segment van een kwadratische Bézier-spline wordt gegeven door 
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waarbij 210 en  , PPP stuurpunten zijn (2D: ),( iyixi PPP =  of 3D: ),,( iziyixi PPPP = ),  en 

P(t) een punt op de curve is. Geef uitdrukkingen voor: 

a) P(0), P(1/2) en P(1); 

b) P’(t), P’(0),  P(1/2) en P(1); 

c) een raaklijn aan P(t); 

en 

d) maak een schets van zo’n segment en geef in woorden de belangrijkste kenmerken. 

 

2. Een segment van een cubische Bézier-spline wordt gegeven door 
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waarbij 3210 en   ,, PPPP stuurpunten zijn (2D of 3D) en P(t) een punt op de curve is. 

Geef uitdrukkingen voor: 

a) P(0), P(1/2) en P(1); 

b) P’(t), P’(0),  P(1/2) en P(1); 

c) een raaklijn aan P(t); 

en 

d) maak een schets van zo’n segment en geef in woorden de belangrijkste kenmerken. 

 

3. Gegeven drie punten A, B en C. We kunnen deze met rechte lijnstukken AB en BC 

verbinden, maar dan krijgen we bij B een scherpe hoek. Gewenst is om deze hoek af te 

ronden door de twee lijnstukken te vervangen Bézier-splines. Geef alle mogelijke 

oplossingen. Als er meerdere zijn, hoe zou een optimale keuze gemaakt kunnen 

worden? Bekijk dit voor:  

a) een kwadratische Bézier-spline; 

b) een cubische Bézier-spline. 

 

4. Gegeven een kwadratische Bézier-spline met drie 3D stuurpunten RQP en  , .   

a) Bepaal de snijpunten van deze curve met het vlak z=0. 

b) Stel dat Pz = Rz = h, bij welke waarde van Qz vinden we precies 1 snijpunt? 

 

5. Gewenst is een algemene procedure voor het tekenen van het schoppensymbool:  ♠. 

a) Kies een aantal geschikte parameters om de vorm globaal te beschrijven en om 

eenvoudig varianten te kunnen genereren.  

b) Definieer de contour als een reeks Bézier curves, waarbij de posities van de 

stuurpunten afhangen van de gekozen parameters. 

 


