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Samenvatting
In de wiskunde zijn er heel veel verschillende meetkundige transformaties mogelijk. Bijvoorbeeld transleren, roteren, spiegelen etc. In dit project wordt er vooral ingegaan op verschillende manieren van projecteren en hoe deze de vorm van zowel tweedimensionale als
driedimensionale figuren kunnen veranderen. Eerst wordt bekeken hoe deze vorm verandert
afhankelijk van de manier van projecteren, het vlak waarop wordt geprojecteerd en nog wat
andere gegevens. Hierna wordt het interessant om te bekijken of we de vervorming naar onze
eigen hand kunnen zetten door bijvoorbeeld te bekijken op welk vlak met welke projectiemethode geprojecteerd moet worden om bijvoorbeeld van een willekeurige driehoek uit te kunnen
komen op een gelijkzijdige driehoek.
Later in het verslag wordt een connectie gemaakt met onderwijs. Wat zijn goede werkvormen
voor het onderwijs? En welke van die werkvormen passen bij een project over bovenstaand
onderwerp? Op basis van de antwoorden op deze vragen is een module voor wiskunde D
opgesteld, waarbij een lessenreeks is uitgeschreven met practica, opdrachten en projectwerk
voor de docenten en een module met uitleg voor de leerlingen.
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1

Introductie

Hoe een voorwerp er voor jou uitziet, is volledig afhankelijk van waarvandaan je zelf naar dit
voorwerp kijkt. Neem bijvoorbeeld ’de Swing’ in Eindhoven. Dit monument ziet er uit als een
vierhoek, driehoek of zandloper afhankelijk van de kant waarvandaan de foto wordt genomen. Zie
Figuur 1. Dit verschijnsel heeft te maken met een van de wiskundige transformaties, namelijk
projecteren. Het beeld van het voorwerp wordt geprojecteerd op een vlak. Dit is te vergelijken
met het maken van een foto. Afhankelijk van het vlak waar het op geprojecteerd wordt, dus de
kant waarvandaan je kijkt, ziet je beeld er anders uit. Er is gekeken hoe je de projectie van een
voorwerp naar eigen hand kunt zetten, dus op welk vlak er geprojecteerd zou moeten worden
om een specifiek figuur uit je projectie te krijgen. Bij computers wordt er tegenwoordig erg veel
gebruik gemaakt van projecties en hierbij speelt Computer Graphics een belangrijke rol.

Figuur 1: de Swing in Eindhoven [1]

1.1

Computer Graphics

Computer Graphics is het maken van filmpjes en afbeeldingen met de computer. Computer
Graphics wordt vaak gebruikt voor het maken van computerspellen of zelfs kunst. Om het allemaal
zo reëel mogelijk er uit te laten zien, moet berekend worden hoe deze afbeeldingen op het scherm
geprojecteerd moeten worden. Grafische projectie is een middel om een 3D-object af te beelden op
een plat vlak, zoals beschreven in [3]. Er zijn dus veel toepassingen als het gaat over projecteren.
In dit onderzoek gaan we verschillende soorten projecties bekijken en hoe meetkundige figuren
veranderen na het toepassen van een projectie.

1.2

Onderwijs

Iedereen leert op de basisschool al verschillende wiskundige figuren: cirkel, vierkant, rechthoek,
driehoek en nog veel meer. Later wordt deze kennis uitgebreid naar driedimensionale wiskundige
figuren, zoals de bol, kubus, balk, piramide, kegel etc. Op de middelbare school wordt er in de
onderbouw al wat dieper op ingegaan wat je kan met deze figuren en vooral wat je ervan kan
berekenen. Hier leer je dan bijvoorbeeld het berekenen van de inhoud, de oppervlakte en de omtrek. Snel hierna leer je dan ook dat je transformaties op deze figuren kunt toepassen. Je kunt ze
namelijk verschuiven, spiegelen en roteren. Echter hebben leerlingen nog niet geleerd om figuren
te kunnen projecteren. Toch is het wel een erg leuk onderwerp, omdat hierin erg goed de link naar
de praktijk terugkomt. Vandaar dat aan dit project een onderwijskundig deel toegevoegd is met
uiteindelijk een module voor leerlingen die wiskunde D volgen op de middelbare school. Hierbij is
rekening gehouden met verschillende leertheorieën en is er gekeken naar verschillende werkvormen
en de voor- en nadelen daarvan. Ook is er gekeken wat het beste bij het onderwerp en bij de
doelgroep past.
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Notaties

a = (ax , ay , az )

Vector in de driedimensionale ruimte corresponderend met het punt A.
Vectoren zijn horizontaal genoteerd vanwege de leesbaarheid van het verslag.

n = (nx , ny , nz )

Normaalvector op het vlak nx x + ny y + nz z = c (niet noodzakelijk genormaliseerd)

(a, b)

Het inproduct tussen vectoren a en b gegeven door (a, b) = ax bx + ay by + az bz


ay bz −by az
Het uitproduct tussen vectoren a en b gegeven door a × b = az bx −bz ax
ax by −bx ay
q
Euclidische norm van vector a gegeven door kak = a2x + a2y + a2z

-1 als x < 0
De signum functie die het teken geeft van het argument: sgn(x) = 0 als x = 0

1 als x > 0

a×b
kak
sgn(x)
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Meetkundige transformaties

Projecteren is een meetkundige transformatie en kan beschreven worden als een afbeelding van
een (vector)ruimte naar zichzelf of een deelruimte [2]. Bij transformaties verandert doorgaans de
oorspronkelijke locatie of vorm van een meetkundig figuur. Andere voorbeelden van transformaties
zijn: transleren, roteren, spiegelen, schalen etc. In dit project worden transformaties gebruikt
om de vorm of locatie van een figuur zodanig te veranderen dat berekeningen met deze figuur
worden versimpeld. Bij transformaties als transleren en roteren verandert de locatie van een
figuur. Daarom kunnen deze transformaties goed worden gebruikt om een figuur op een locatie
te krijgen, zodat projecties eenvoudiger kunnen worden uitgerekend. Hier komen we op terug in
sectie 6. In het boek Computer Graphics with Open GL van Hearn Baker Carithers [3] worden
deze als volgt beschreven:

3.1

Transleren

In de Euclidische meetkunde is een translatie een meetkundige transformatie waarbij elk punt
van een figuur of ruimte met dezelfde afstand in een gegeven richting wordt verschoven [4]. Het
resultaat hiervan
 bereken je door de vector bij ieder punt op te tellen. Wanneer je transleert over
t = tx , ty , tz en het oorspronkelijke punt is p = (x, y, z) wordt het nieuwe punt berekend door
p0 = p + t. Notatie van deze transformatie: Tt .

Figuur 2: Translatie van een vector
Op de middelbare school leer je al dat je een grafiek kunt transleren. Hier wordt de stof echter
meestal zonder vectoren uitgelegd. Wel wordt deze stof later nog gebruikt bij het berekenen van
toppen van grafieken van functies bijvoorbeeld.
Deze transformatie kan later gebruikt worden om meetkundige figuren te kunnen verschuiven.
Naast het transleren van een figuur gaan we later ook gebruik maken van het roteren van een
figuur.

3.2

Roteren

Een rotatie of draaiing in R3 is een transformatie waarbij alle punten over een vaste hoek om
een as in R3 gedraaid worden. We bekijken eerst rotaties om de coördinaatassen. Bij een rotatie
beweegt een punt over een cirkel. De richting waarheen wordt bewogen wordt ofwel positieve of
negatieve oriëntatie genoemd. Bij de rotatiematrices in dit verslag wordt steeds uitgegaan van het
rechtshandig coördinatenstelsel. Dit betekent dat het stelsel er altijd op de volgende manier uit
ziet:

5

Figuur 3: Rechtshandig coördinatenstelsel
Je kunt dit controleren door met de duim van je rechterhand richting de positieve z-as te wijzen.
Vervolgens de andere vier vingers te krommen. Deze vingers moeten nu vanaf de positieve x-as
naar de postieve y-as wijzen, zoals in Figuur 3. De richting van je vingers wordt de positieve
oriëntatie genoemd. Met de rechterhand kun je op dezelfde manier de positieve oriëntatie bij
andere coördinaatassen bepalen.
Roteren om een coördinaatas
Een rotatie om een as door de oorsprong kan beschreven worden met een rotatiematrix. Bij
verschillende coördinatenstelsels horen ook verschillende rotatiematrices. Hieronder zijn de rotatiematrices gegeven voor het hierboven beschreven 
coördinatenstelsel.


Roteren om de x-as in positieve richting: Rx (α) =
Roteren om de y-as in positieve richting: Ry (α) =
Roteren om de z-as in positieve richting: Rz (α) =





1
0
0
0 cos(α) sin(α)
0 − sin(α) cos(α)

cos(α) 0 − sin(α)
0
1
0
sin(α) 0 cos(α)

cos(α) − sin(α) 0
sin(α) cos(α) 0
0
0
1

.





.

.

In Figuur 4 is te zien hoe roteren werkt. In dit voorbeeld zijn twee vectoren u en v te zien
die geroteerd worden om de z-as. Merk op dat de hoek tussen de twee vectoren gelijk blijft.
In het voorbeeld wordt geroteerd om een hoek α = 30◦ . De orginele vectoren zijn (4, 0, 0) en
(0, 6, 0) (rood).
Om de geroteerde
vectoren te berekenen, moet nu vermenigvuldigd worden met




 √
√ 
cos(α) − sin(α) 0
Rz (α) = sin(α) cos(α) 0 . Dit geeft de vectoren 2 3, 2, 0 en −3, 3 3, 0 (blauw).
0

0

1

Figuur 4: Voorbeeld rotatie om z-as
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Roteren om een willekeurige as
Het is ook mogelijk om een punt P met hoek α te roteren om een willekeurige as die door de
punten Q1 en Q2 gaat. Deze as wordt een rotatie-as genoemd. Zie Figuur 5a.
Bij een willekeurige as is het de bedoeling dat deze as eerst op een van de coördinaatassen komt
te liggen. Je kunt daarvoor gebruik maken van transleren en roteren. We transleren en roteren de
punten, zodat punt Q1 in de oorsprong komt te liggen en punt Q2 op een van de coördinaatassen
komt te liggen. Zie Figuur 5b. De transformaties die je zou moeten toepassen, zien er dan als
volgt uit:
Rz (α3 ) ◦ Ry (α2 ) ◦ Rx (α1 ) ◦ T−q1 .
De rotatie-as is nu op een van de coördinaatassen gelegd. We hebben eerder gezien dat we wel
om coördinaatassen kunnen roteren. We kunnen nu dus punt P̂ wel om de nieuwe as roteren. Zie
Figuur 5c. De transformatie die dan toegepast moet worden, ziet er als volgt uit:
Ri (α) met i ∈ {x, y, z}.
Omdat we eerder alle punten getransleerd en geroteerd hebben, is Pˆ0 nog niet het gezochte beeld
onder de rotatie van P . Dit is op te lossen door alle punten terug te transformeren, zodat de
rotatie-as weer op de oorspronkelijke plek komt te liggen. Hoe dit gaat, zie je in Figuur 5d. De
transformaties die je hiervoor moet toepassen, zien er als volgt uit:
Tq1 ◦ Rx−1 (α1 ) ◦ Ry−1 (α2 ) ◦ Rz−1 (α3 ).
Deze transformaties kunnen allemaal samengevoegd worden. Wanneer je een punt wilt roteren
met hoek α om een rotatie-as door de punten Q1 en Q2 zien de transformaties er dus als volgt uit:
Rq1 ,q2 (α) = Tq1 ◦ Rx−1 (α1 ) ◦ Ry−1 (α2 ) ◦ Rz−1 (α3 ) ◦ Ri (α) ◦ Rz (α3 ) ◦ Ry (α2 ) ◦ Rx (α1 ) ◦ T−q1 ,
waarbij de rotatie-as naar de i-as wordt getransformeerd (met i ∈ {x, y, z}).
Verder zijn αj met j ∈ {1, 2, 3} de hoeken waarover geroteerd moet worden om respectievelijk de
x-, y- of z-as zodat q2 op coördinaatas i komt te liggen.
Praktisch gesproken heb je maar twee rotaties nodig. Is namelijk Q̂2 een punt op en as door
de oorsprong, roteer dan Q̂2 om de z-as tot het beeld in het xz-vlak ligt. Roteer het resultaat om
de y-as tot het beeld op de x-as ligt.

7

(a)

(b)

(c)

(d)

Figuur 5: Roteren om een willekeurige as
Op de middelbare school is er al wat uitgelegd over rotaties. Hier wordt het onderwerp vaak echter
beperkt tot roteren over hoeken van 90◦ en ook wordt hier alleen gekeken naar rotaties in R2 .
Met deze transformaties, transleren en roteren, kunnen we figuren op een gewenste plaats krijgen.
Echter voordat we berekeningen kunnen maken met figuren moeten we weten hoe figuren eruit
zien. Voor sommige meetkundige figuren is het nodig om de vorm uit te drukken in parametervoorstellingen. Vandaar dat we deze bespreken in de volgende sectie.
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Parametervoorstellingen

Om meetkundige transformaties te kunnen toepassen op wiskundige figuren moeten we beschikken
over vergelijkingen en parametervoorstellingen van deze figuren. Vaak is een parametervoorstelling
handig. Bijvoorbeeld bij een lijn, een vlak, een cirkel, een ellips of een bol. Een parametervoorstelling is een combinatie van vergelijkingen, waarbij de coördinaten van de punten een wiskundig
object gegeven worden afhankelijk van een of meer parameters. Hiermee worden dan alle punten
op het object beschreven. Parametervoorstellingen kunnen handig zijn wanneer je alle punten
van een object apart wilt bekijken. Hieronder worden voorbeelden van parametervoorstellingen
genoemd, zodat we deze later kunnen gebruiken. We beginnen met de parametervoorstelling van
een lijn.

4.1

Parametervoorstelling van een lijn

Bij de parametervoorstelling van een lijn neem je eerst een punt dat op deze lijn ligt. Dit punt
wordt weergegeven in een vector. Dit heet de steunvector. Vanaf dit punt ga je een bepaalde
richting op. Dit is de richting van je lijn en deze wordt weergegeven in een vector. Dit heet de
richtingsvector. Zie Figuur 6. De parametervoorstelling van een lijn ziet er dan als volgt uit:


s + λr = sx , sy , sz + λ rx , ry , rz ,
(1)
waarbij s de steunvector van de lijn is en r de richtingsvector is en λ ∈ R.

Figuur 6: Steun- en richtingsvector voor een parametervoorstelling van een lijn
Deze parametervoorstelling wordt later gebruikt in het bewijs van Stelling 5.2.
Nu we de parametervoorstelling van een lijn kunnen maken, kunnen we ook gaan kijken naar
de parametervoorstelling van een vlak.
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4.2

Parametervoorstelling van een vlak

De parametervoorstelling van een vlak bepaal je redelijk analoog aan de parametervoorstelling
van een lijn. Het verschil is dat je bij een vlak een tweede richtingsvector nodig hebt. Deze twee
richtingsvectoren spannen het vlak op. Zie Figuur 7. De parametervoorstelling van een vlak ziet
er dan als volgt uit:



s + λr + µq = sx , sy , sz + λ rx , ry , rz + µ qx , qy , qz ,
(2)

waarbij s de steunvector van het vlak is, r de ene richtingsvector is en q de andere richtingsvector
is en λ, µ ∈ R.

Figuur 7: Steun- en richtingsvectoren voor een parametervoorstelling van een vlak
Een andere manier om een voorstelling te maken van een vlak is door middel van een steunvector
en de normaalvector n van het vlak. De normaalvector staat altijd loodrecht op het vlak. In 4.1
staat een bekend resultaat beschreven, namelijk hoe de normaalvector van een gegeven vlak wordt
bepaald. Dit bewijzen we in het volgende lemma.
Lemma 4.1. Laat V een vlak met vergelijking ax+by+cz = d. Dan is de normaalvector (loodrecht
op dit vlak) van de vorm (a, b, c).
Bewijs. Neem het vlak V met vergelijking ax + by + cz = d. Bij het maken van een parametervoorstelling voor een vlak kies je twee onbekenden, zeg x en y, en geeft deze willekeurige waarden
λ en µ; dus x = λ en y = µ. Vervolgens is z te berekenen door x en y in te vullen. Je krijgt dan
d
a
b
z = − λ − µ (we nemen aan dat c 6= 0). Een mogelijke parametervoorstelling voor dit vlak
c
c
c
is daarom






d
a
b
0, 0,
+ λ 1, 0, −
+ µ 0, 1, −
.
c
c
c




a
b
De richtingsvectoren van het vlak zijn in dit geval 1, 0, −
en 0, 1, − .
c
c


a
Een normaal staat loodrecht op de richtingsvectoren, dus de inproducten van 1, 0, −
en
c


b
0, 1, −
met (a, b, c) moeten nul zijn, wil (a, b, c) een normaalvector zijn.
c

!


a
a
(a, b, c) , 1, 0, −
= a − a = 0 ⇒ (a, b, c) ⊥ 1, 0, −
.
c
c

!


b
b
= b − b = 0 ⇒ (a, b, c) ⊥ 0, 1, −
.
(a, b, c) , 0, 1, −
c
c
Dus (a, b, c) staat loodrecht op beide richtingsvectoren, dus n = (a, b, c) is een normaalvector. (Je
kunt laten zien dat elke normaalvector een scalair veelvoud moet zijn van (a, b, c); dat bewijs laten
we achterwege.)
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De parametervoorstelling en de normaalvector van een vlak worden later gebruikt in de bewijzen
in sectie 5.
Dit waren de parametervoorstellingen die algemeen nodig zijn bij de berekeningen van projecties. Nu rest nog de parametervoorstellingen te bekijken van figuren die we later kunnen gaan
projecteren.

4.3

Parametervoorstelling van een cirkel

Een cirkel is een van de figuren die we gaan projecteren met behulp van de parametervoorstelling.
Een cirkel met middelpunt M bestaat uit punten in een vlak die dezelfde afstand, zeg r > 0, tot dat
middelpunt M hebben. Die afstand r heet de straal. Een punt P doorloopt de cirkel afhankelijk
van parameter t. Het punt P begint bij t = 0. In die initiële situatie is de richting van het lijnstuk
M P te beschrijven met de genormaliseerde vector v1 . Bij t = 2π heeft het punt P precies een
hele cirkel doorlopen en bevindt het punt P zich dus op dezelfde positie als bij t = 0. Hierbij is
t de hoek tussen de vector v1 en de lijn van P naar M . Omdat de cirkel afhankelijk is van drie
coördinaten, moet de richting van de cirkel aangeduid worden. Hiervoor zijn twee vectoren nodig
die samen het vlak opspannen waar de cirkel in ligt. Neem hiervoor de genormaliseerde vectoren
π
v1 en v2 , waarbij v2 de vector is die correspondeert met het lijnstuk M P bij t = . Merk op dat
2
v1 ⊥ v2 . Zie Figuur 8. Met behulp van deze informatie kan nu de parametervoorstelling van de
cirkel worden bepaaald in het volgende lemma.

Figuur 8: Parametervoorstelling van een cirkel
Lemma 4.2. Gegeven een cirkel met middelpunt M (met corresponderende vector m) en straal
r > 0. Zij verder v1 en v2 de genormaliseerde richtingsvectoren loodrecht op elkaar die het vlak
V opspannen waar de cirkel in ligt (zoals beschreven in het begin van deze sectie). Een parametervoorstelling van deze cirkel ziet er dan als volgt uit:
x(t) = m + r cos(t) · v1 + r sin(t) · v2 ,

waarbij t de hoek is tussen v1 en M P .

Bewijs. Zij punt P een punt op de cirkel met corresponderende vector p. Dit punt ligt dan tevens
in vlak V . De vector p − m ligt dus in vlak V . Hieruit volgt:
p − m = αv1 + βv2 met α, β ∈ R.
11

(3)

Aangezien P op de cirkel ligt met straal r, geldt dus kp − mk = r, oftewel kαv1 + βv2 k = r.

(a) 0 < t <

π
2

(b)

π
2

<t<π

Figuur 9: Parametervoorstelling van een cirkel
Bekijk eerst het geval 0 ≤ t ≤

π
2.

|α|kv1 k
kαv1 k
=
. De vector v1 is genormaliseerd, dus kv1 k = 1.
kp − mk
r
π
Dit impliceert |α| = r cos(t). Vanwege 0 < t < 2 geldt nu dat α > 0 en dus α = r cos(t).

Uit Figuur 9a volgt cos(t) =

Bekijk nu het geval

π
2

≤ t ≤ π.

kαv1 k
|α|
=
. Gebruik nu dat cos(π −t) = − cos(t). Hierkp − mk
r
π
uit volgt dat |α| = −r cos(t). Aangezien 2 ≤ t ≤ π geldt dat α < 0 en dus opnieuw α = r cos(t).
Voor π ≤ t ≤ 2π geldt ook dat α = r cos(t). Het bewijs hiervoor gaat analoog aan hierboven
gebruikmakend van het feit dat de cosinus een even functie is.
Voor β kunnen we een soortgelijke constructie maken waaruit volgt dat β = r sin(t). Het bewijs
hiervoor is analoog aan het bewijs van α gebruikmakend van sin(π − t) = sin(t) en dat de sinus
een oneven functie is. Het resultaat volgt nu direct door α en β te substitueren in (3).

In Figuur 9b is te zien dat cos(π −t) =

Een andere manier om deze parametervoorstelling te beschrijven is als volgt. Start met de standaard parametervoorstelling (r cos(t), r sin(t)) van de cirkel in R2 met middelpunt (0, 0) en straal
r en pas de lineaire afbeelding L : R2 → R3 toe bepaald door L(e1 ) = v1 en L(e2 ) = v2 (hier zijn
e1 = (1, 0) en e2 = (0, 1)) gevolgd door translatie.
De parametervoorstelling van een cirkel wordt later gebruikt in de voorbeelden bij sectie 5.
De parametervoorstelling van een cirkel wordt ook gebruikt bij de parametervoorstelling van andere figuren, zoals de ellips.
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4.4

Parametervoorstelling van een ellips

Laat F1 en F2 twee brandpunten zijn. Een ellips is de meetkundige plaats van alle punten P
waarvoor d(P, F1 ) + d(P, F2 ) constant is. Zie Figuur 10. Een ellips heeft tevens een zogenaamde
lange en een korte as. Merk op dat een cirkel ook een ellips is, maar dan met de lengte van de
korte as gelijk aan de lengte van de lange as.

Figuur 10: Twee brandpunten en een ellips
Een ellips kan echter ook op andere manieren worden gedefinieerd. Om de parametervoorstelling
van een ellips te bepalen, maken we gebruik van de parametervoorstelling van een cirkel. Bij een
ellips zijn de assen echter niet even groot. Beschouw de ellips met centrum C in het vlak opgespannen door de genormaliseerde en onderling loodrechte vectoren v1 en v2 . De vector v1 staat
in de richting van C tot een punt op de ellips met de grootste afstand tot C. Deze afstand noemen
we a. De vector v2 staat in de richting van C tot een punt op de ellips met de kleinste afstand tot
C. Deze afstand noemen we b. Een methode om een ellips te construeren is met behulp van de
cirkels met middelpunt C en stralen a en b. Deze methode wordt wel de methode van De la Hire
genoemd [6]. Deze constructie gaat als volgt.
Gegeven twee cirkels Γa en Γb met elk middelpunt C en straal resp. a en b. Beide cirkels liggen
in het vlak V opgespannen door de genormaliseerde vectoren v1 en v2 met v1 ⊥ v2 . Teken een
willekeurige halfrechte m door C. Deze lijn snijdt cirkel Γa in het punt A en Γb in het punt B.
De lijn door A parallel aan vector v2 en de lijn door B parallel aan vector v1 snijden elkaar in
het punt P . Voor verschillende keuzes van halfrechte m krijg je verschillende punten P die samen
de ellips vormen. Zie Figuur 11.

Figuur 11: Parametervoorstelling van een ellips
Met behulp van deze constructie kunnen we nu de parametervoorstelling van de ellips afleiden.
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Lemma 4.3. Gegeven een ellips met centrum C (met corresponderende vector c) en de grootste
en de kleinste afstand tot het centrum respectievelijk lengte a en lengte b. Zij verder v1 (in richting
van de lange as) en v2 (in richting van de korte as) de genormaliseerde richtingsvectoren loodrecht
op elkaar die het vlak V opspannen waar de ellips in ligt. Zie Figuur 11. De parametervoorstelling
van deze ellips ziet er dan als volgt uit:
c + a cos(t) · v1 + b sin(t) · v2 .
Bewijs. Zij punt P een punt op de ellips met corresponderende vector p. Beschouw ook de cirkels
Γa en Γb met middelpunt C en resp. straal a en b. Laat punt A het snijpunt zijn van Γa en de
lijn door P parallel aan vector v2 . Laat punt B het snijpunt zijn van Γb en de lijn door P parallel
aan vector v1 . Volgens de constructie van de methode van De la Hire [6] liggen de punten A, B
en C nu op één lijn. De hoek die deze lijn maakt met v1 noemen we t. Punt P ligt in het vlak V .
De vector p − c ligt dus ook in vlak V . Hieruit volgt:
p − c = αv1 + βv2 met α, β ∈ R.

(4)

In sectie 4.4 is beschreven hoe de parametervoorstelling van een cirkel eruit ziet.
Uit de parametervoorstelling van cirkel Γa weten we dat de vector corresponderend met punt A
gegeven wordt door c + a cos(t) · v1 + a sin(t) · v2 . In Figuur 11 is vervolgens te zien dat de
v1 -component van P gelijk is aan die van A. Hieruit volgt dat α = a cos(t).
Uit de parametervoorstelling van cirkel Γb weten we dat de vector corresponderend met punt B
gegeven wordt door c + b cos(t) · v1 + b sin(t) · v2 . In Figuur 11 is vervolgens te zien dat de v2 component van P gelijk is aan die van B. Hieruit volgt dat β = b sin(t).
Het resultaat volgt nu direct door α en β te substitueren in (4).
Een andere manier om een parametervoorstelling van een ellips te krijgen is door een transformatie
van de vorm L(x, y) = (ax, by) toe te passen.
De parametervoorstelling van een ellips komt terug bij enkele projecties in sectie 5.
Naast de ellips wordt er bij de parametervoorstelling van een bol ook gebruik gemaakt van de
parametervoorstelling van een cirkel. De bol is ook een van de figuren die we later gaan projecteren.

14

4.5

Parametervoorstelling van een bol

Een bol met middelpunt M in R3 is de figuur die gevormd wordt door alle punten in R3 die dezelfde
afstand r tot dat middelpunt M hebben. De afstand r heet de straal. We bekijken eerst de bol
met als middelpunt de oorsprong O. We gebruiken de afleiding voor de parametervoorstelling van
de bol uit [7] als richtlijn. Laat P = (Px , Py , Pz ). Definieer Q := (Px , Py , 0). Het snijpunt van
de halfrechte uit O door Q met de bol noemen we R. Zie Figuur 12. Van lemma 4.2 weten we
dat de parametervoorstelling van R gegeven wordt door (r cos θ, r sin θ, 0) voor een zekere hoek
0 ≤ θ ≤ 2π. Lijnstuk OP maakt een hoek φ met het xy-vlak. We nemen die hoek zo, dat
− 21 π ≤ φ ≤ 12 π. Aangezien |OP | = r weten we dat |OQ| = r cos φ en |P Q| = r sin φ. Hieruit
volgt dat Px = |OQ| cos θ = r cos φ cos θ, Py = |OQ| sin θ = r cos φ sin θ en Pz = |P Q| = r sin φ. De
parametervoorstelling van een bol met middelpunt de oorsprong wordt dus gegeven door
r · (cos φ cos θ, cos φ sin θ, sin φ)
Door deze parametervoorstelling te transleren met vector m die hoort bij punt M hebben we ook
de parametervoorstelling van een bol met middelpunt M :
m + r · (cos φ cos θ, cos φ sin θ, sin φ)

(5)

Figuur 12: Illustratie bij het opstellen van een parametervoorstelling van een bol
De parametervoorstelling van een bol gebruiken we later in de voorbeelden van sectie 5.
Nu we de parametervoorstellingen bekeken hebben van verschillende figuren die we willen gaan
projecteren, kunnen we nu gaan kijken naar de projecties van deze figuren.
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5

Projecties

Een lineaire afbeelding P : R3 → R3 met P 2 = P heet een projectie. De eigenruimte bij eigenwaarde 1 is het ‘beeld’ van de projectie. In onze discussie in sectie 5.1 bedoelen we dat een
projectie een samenstelling van de vorm T −1 PT , waarbij T een translatie is en P een lineaire
projectie. We beperken ons tot de zogenaamde loodrechte projecties. In sectie 5.2 bespreken we
centrale projecties; deze komen niet van lineaire afbeeldingen af. Projecties kunnen bijvoorbeeld
gebruikt worden bij het reconstrueren van het orginele voorwerp door middel van foto’s. Dit principe wordt gebruikt in ziekenhuizen bij het maken van scans. Hierbij worden er veel foto’s gemaakt
die daarna samengevoegd worden tot een 3D beeld, zoals wordt beschreven in [8]. De meetkunde
kent verschillende soorten projecties of projectiemethoden. In dit project wordt er vooral gefocust
op loodrechte projecties en centrale projecties. Hierbij zullen we eerst bekijken wat er met een
rechthoek gebeurt wanneer we deze gaan projecteren. We kiezen voor een rechthoek, aangezien
we hierbij alleen de hoekpunten hoeven te projecteren. Dit lichten we later verder toe. Er zijn
ook meetkundige figuren waarbij er niet een eindig aantal hoekpunten is dat geprojecteerd moet
worden. Een voorbeeld hiervan is een cirkel. Daarbij maken we gebruik van de parametervoorstelling van een cirkel. Het kan ook interessant zijn om te kijken wat er gebeurt met driedimensionale
figuren. Daarbij beginnen we weer eerst met een figuur met een eindig aantal hoekpunten, de
kubus, en later kijken we naar een figuur zonder die eigenschap, de bol. Bij dit laatste voorbeeld
maken we weer gebruik van de parametervoorstelling van een bol.

5.1

Loodrechte projecties

Bij loodrechte of parallelle projectie wordt gedacht aan bijvoorbeeld stralen van de zon die op een
voorwerp schijnen. Je hebt dan (bij benadering) parallelle lijnen van het voorwerp naar een vlak,
waardoor een projectie kan ontstaan. Als deze parallelle lijnen loodrecht op het vlak staan spreken
we van loodrechte projectie. Parallelle projectie wordt vaak gebruikt voor tekeningen in wiskunde
boeken. De kubus is een erg goed voorbeeld hiervan. Echter wordt een kubus meestal niet met
loodrechte projectie getekend. Hier zijn veel wiskundigen het niet helemaal mee eens. Zij vinden
dat de beste manier om het beeld zo reeël mogelijk te maken is met loodrechte projectie. Ook bij
bijvoorbeeld Lego-modellen wordt loodrechte projectie gebruikt. Dit zorgt ervoor dat kinderen
een beter beeld krijgen van het model en het dus gemakkelijker kunnen bouwen. Dit onderwerp
wordt uitgebreider besproken in [9].
In het verslag beperken we ons tot loodrechte projecties, omdat parallelle projecties vergelijkbaar
zijn met centrale projecties verderop in het verslag. Het verschil is dat bij parallelle projectie het
’oog’ in oneindig ligt.
Om te kunnen projecteren met loodrechte projectie is het nodig om te weten op welk vlak je wilt
gaan projecteren, dus wat de normaalvector en de steunvector van dit vlak zijn.
Stelling 5.1. De loodrechte projectie van de vector p op het vlak V met steunvector s en normaalvector n wordt gegeven door de volgende formule:
LProj (p, s, n) = p +

(s, n) · n
knk

2

−

(p, n) · n
knk

2

,

(6)

mits p 6= s.
Bewijs. Laat p0 := LProj (p, s, n) en q := p +

(s, n) n

(p, n) n

0
2 . Om te laten zien dat p = q
knk
knk
geldt, laten we eerst zien dat q en p0 beide in vlak V liggen en dat kq − pk = p0 − p .
2

−

Om te laten zien dat beide vectoren in een vlak V met normaal n liggen, maken we gebruik
van inproducten. Voor elk willekeurig tweetal punten p1 en p2 in het vlak V geldt namelijk dat
p1 − p2 ⊥ n. Dit houdt
in dat (p1 − p2 , n) = 0, oftewel (p1 , n) = (p2 , n). Wanneer we dus laten

zien dat q − p0 , n = 0 weten we dat ze beide in V liggen (want p0 ligt in V per definitie).
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We weten dat naast p0 ook s in V ligt, dus p0 , n = (s, n).
Hieruit volgt:

p0 , n = (p, n) + (s, n) − (p, n)
= (p, n) +

= (p, n) +
=

p+

= (q, n).

(s, n) (n, n)
knk

2

(s, n) n
2

knk

(s, n) n
knk

2

−

−

!

,n

(p, n) (n, n)

−

(p, n) n
2

knk

2

knk

(p, n) n
knk
!

2

!

,n

,n

Dit impliceert dat p0 − q ⊥ n en dus volgt dat p0 − q in een vlak ligt met normaal n (dus een vlak
evenwijdig aan V ). Aangezien p’ in V ligt weten we nu dat (q, n) ook in V ligt.
Van de definitie van loodrechte projectie weten we dat p0 − p de kortste afstand is van p tot
vlak V . Wanneer we nu laten zien dat kq − pk ook de kortste afstand is van p tot vlak V kunnen
we met het feit dat q en p0 beide in V liggen het bewijs concluderen.
Hiervoor gaan we eerst p0 − p bekijken met behulp van een rechthoekige driehoek.
Laat α de hoek zijn tussen s − p en n. Aangezien p0 de loodrechte projectie is van p op vlak V
volgt dat α tevens de hoek is tussen s − p en p0 − p. Vanwege de rechte hoek tussen s − p0 en
p0 − p
p0 − p volgt dat cos α =
. Zie Figuur 13.
ks − pk

Figuur 13: Rechthoekige driehoek P P 0 S
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Dit gebruiken we om het bewijs te concluderen:
kq − pk =

(s, n) n
2

−

(p, n) n
2

knk
knk
1
=
(s − p, n)
knk
= ks − pk|cos α|
= ks − pk

p0 − p
ks − pk

= p0 − p .

Aangezien p0 en q beide in het projectievlak V met normaal n liggen en beide de kortste afstand
van het vlak V tot p beschrijven, moet wel gelden dat p = q.
Nu we weten hoe de projectie berekend wordt. Kan er gekeken worden naar een paar voorbeelden.
Voorbeeld van loodrechte projectie van 2D object evenwijdig met projectievlak
Bij dit voorbeeld wordt een 2D object geprojecteerd op een vlak dat evenwijdig ligt aan het object.
Beschouw de rechthoek met hoekpunten
v(1) = (1, 2, 1), v(2) = (3, 2, 1), v(3) = (3, 2, 2) en v(4) = (1, 2, 2).
Deze rechthoek ligt in het vlak y = 2. We projecteren deze rechthoek op het vlak y = 6. We weten
dan vanwege Lemma 4.1 dat de normaalvector van dit projectievlak gegeven wordt door (0, 1, 0).
De vector (0, 6, 0) ligt in het projectievlak. Om deze reden gebruiken we dit als steunvector. De
loodrechte projectie van elk hoekpunt is dan te vinden door gebruik te maken van formule (6):


(0, 6, 0) , (0, 1, 0) · (0, 1, 0) (1, 2, 1) , (0, 1, 0) · (0, 1, 0)
LProj(v(1) , (0, 6, 0) , (0, 1, 0)) = (1, 2, 1)+
−
=
2
2
(0, 1, 0)
(0, 1, 0)
(1, 2, 1) + (0, 6, 0) − (0, 2, 0) = (1, 6, 1).

De beelden van de overige drie hoekpunten kunnen analoog worden berekend:
LProj(v(2) , (0, 6, 0) , (0, 1, 0)) = (3, 6, 1),
LProj(v(3) , (0, 6, 0) , (0, 1, 0)) = (3, 6, 2),
LProj(v(4) , (0, 6, 0) , (0, 1, 0)) = (1, 6, 2).
Zie Figuur 14.

Figuur 14: Voorbeeld loodrechte projectie met evenwijdige vlakken
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Wanneer de twee vlakken evenwijdig liggen aan elkaar betekent dit dat de projectielijnen zowel
loodrecht op het projectievlak liggen als loodrecht op het orgineel. Hierdoor ontstaat er als projectie een exacte kopie van het orgineel. Dit is te zien doordat de punten alleen in y-coördinaat
veranderen.
Voorbeeld van loodrechte projectie van 2D object niet-evenwijdig met projectievlak
Bij dit voorbeeld wordt een 2D object geprojecteerd op een vlak dat niet evenwijdig ligt aan het
object. Beschouw de rechthoek met hoekpunten
v(1) = (1, 3, 1), v(2) = (2, 2, 1), v(3) = (2, 2, 3) en v(4) = (1, 3, 3).
Deze rechthoek ligt in het vlak y = 4 − x. We projecteren deze rechthoek op het vlak y = 6.
We weten dan vanwege Lemma 4.1 dat de normaalvector van dit projectievlak gegeven wordt
door (0, 1, 0). De vector (0, 6, 0) ligt in het projectievlak. Om deze reden gebruiken we dit als
steunvector. De loodrechte projectie van elk hoekpunt is dan te vinden door gebruik te maken
van formule (6):


(0, 6, 0) , (0, 1, 0) · (0, 1, 0) (1, 3, 1) , (0, 1, 0) · (0, 1, 0)
(1)
−
=
LProj(v , (0, 6, 0) , (0, 1, 0)) = (1, 3, 1)+
2
2
(0, 1, 0)
(0, 1, 0)
(1, 3, 1) + (0, 6, 0) − (0, 3, 0) = (1, 6, 1).

De beelden van de overige drie hoekpunten kunnen analoog worden berekend:
LProj(v(2) , (0, 6, 0) , (0, 1, 0)) = (2, 6, 1),
LProj(v(3) , (0, 6, 0) , (0, 1, 0)) = (2, 6, 3),
LProj(v(4) , (0, 6, 0) , (0, 1, 0)) = (1, 6, 3).
Zie Figuur 15.

Figuur 15: Voorbeeld loodrechte projectie niet-evenwijdige vlakken met een rechthoek
Merk op dat bij loodrechte projectie de vorm verandert door het projecteren. Omdat het beeld
schuin staat ten opzichte van het projectievlak, worden sommige lengten korter, maar er zijn ook
zijden die in lengte gelijk blijven.
Voor het volgende voorbeeld beschouwen we een cirkel. We gebruiken de parametervoorstelling
van Lemma 4.2: m + r cos(t) · v1 + r sin(t) · v2 , waarbij m het middelpunt van de cirkel is, r de
straal en v1 en v2 twee onderling loodrechte genormaliseerde richtingsvectoren van het vlak waar
de cirkel in ligt. Neem als voorbeeld de volgende cirkel:
√
√
√
1
c(t) = (2, 2, 2) + 2 cos(t) · (0, 0, 1) + 2 sin(t) · √ (−1, 1, 0) = (2 − sin(t), 2 + sin(t), 2 + 2 cos(t)).
2
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We projecteren de cirkel op het vlak y = 6. We weten dan vanwege Lemma 4.1 dat de normaalvector van dit vlak gegeven wordt door (0, 1, 0). De vector (0, 6, 0) ligt in het projectievlak. Om
deze reden gebruiken we dit als steunvector. De loodrechte projectie van c(t) is dan te vinden
door gebruik
te maken van formule (6):


√
√
LProj (2 − sin(t), 2 + sin(t), 2 + 2 cos(t)), (0, 6, 0), (0, 1, 0) = (2−sin(t), 2+sin(t), 2+ 2 cos(t))+


√

(2 − sin(t), 2 + sin(t), 2 + 2 cos(t)), (0, 1, 0) · (0, 1, 0)
(0, 6, 0), (0, 1, 0) · (0, 1, 0)
−
=
2
2
(0, 1, 0)
(0, 1, 0)
√
(2 + sin(t), 6, 2 + 2 cos(t)).
Zie Figuur 16.

Figuur 16: Voorbeeld loodrechte projectie niet-evenwijdige vlakken met een cirkel
Ook hier is de vorm van het beeld anders dan het origineel. Aan de parametervoorstelling zie je
dat er een andere constante voor de sinus staat dan voor de cosinus. Met behulp van Lemma 4.3
is te zien dat dit de parametervoorstelling van een ellips is. De projectie is dus een ellips.
Voorbeeld van loodrechte projectie van 3D object
Ook bij 3D figuren kan per punt (of parametervoorstelling) een projectie worden gemaakt op een
vlak. Beschouw de kubus met de hoekpunten
v(1) = (1, 5, 1), v(2) = (4, 1, 1), v(3) = (8, 4, 1), v(4) = (5, 8, 1), v(5) = (1, 5, 6), v(6) = (4, 1, 6),
v(7) = (8, 4, 6), v(8) = (5, 8, 6) .
Deze kubus wordt geprojecteerd op het vlak y = 10. We weten dan vanwege Lemma 4.1 dat
de normaalvector van dit vlak gegeven wordt door (0, 1, 0). De vector (0, 10, 0) ligt in het projectievlak. Om deze reden gebruiken we dit als steunvector. In plaats van alle lijnstukken te
projecteren, kunnen we ook hier alle hoekpunten projecteren en deze verbinden indien de originele
punten ook verbonden waren. De loodrechte projectie van elk hoekpunt is dan te vinden door
gebruik te maken van formule (6):


(0, 10, 0) , (0, 1, 0) · (0, 1, 0) (1, 5, 1) , (0, 1, 0) · (0, 1, 0)
LProj(v(1) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = (1, 5, 1)+
−
=
2
2
(0, 1, 0)
(0, 1, 0)
(1, 5, 1) + (0, 10, 0) − (0, 5, 0) = (1, 10, 1) .

De beelden van de overige zeven hoekpunten kunnen analoog worden berekend:
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LProj(v(2) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = (4, 10, 1),
LProj(v(3) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = (8, 10, 1),
LProj(v(4) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = (5, 10, 1),
LProj(v(5) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = (1, 10, 6),
LProj(v(6) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = (4, 10, 6),
LProj(v(7) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = (8, 10, 6),
LProj(v(8) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = (5, 10, 6).
Wanneer er een lijnstuk tussen twee punten was in het orgineel is er nu ook een lijnstuk tussen de
projectie van die punten. Zie Figuur 17.

Figuur 17: Voorbeeld loodrechte projectie 3D figuren met een kubus
Het beeld is nu een tweedimensionaal object, omdat het op een vlak wordt geprojecteerd.
Voor het volgende voorbeeld beschouwen we een bol. We gebruiken parametervoorstelling (5):
m + r · (sin(θ) cos(φ), sin(θ) sin(φ), cos(θ)), waarbij m het middelpunt van de bol is, r de straal
en θ en φ de hoeken die afgelegd worden, met 0 ≤ φ < 2π en 0 ≤ θ ≤ π. Neem als voorbeeld de
volgende bol:
b(t) = (2, 2, 2)+(sin(θ) cos(φ), sin(θ) sin(φ), cos(θ)) = (2+sin(θ) cos(φ), 2+sin(θ) sin(φ), 2+cos(θ)).
We projecteren de bol op het vlak y = 6. We weten dan vanwege Lemma 4.1 dat de normaalvector
van dit vlak gegeven wordt door (0, 1, 0). De vector (0, 6, 0) ligt in het projectievlak. Om deze
reden gebruiken we dit als steunvector. De loodrechte projectie van b(t) is dan te vinden door
gebruik te maken van formule (6):

LProj (2 + sin(θ) cos(φ), 2 + sin(θ) sin(φ), 2 + cos(θ)), (0, 6, 0), (0, 1,
0)
=

(0, 6, 0), (0, 1, 0) · (0, 1, 0)
(2 + sin(θ) cos(φ), 2 + sin(θ) sin(φ), 2 + cos(θ)) +
2
(0, 1, 0)
(2 + sin(θ) cos(φ), 2 + sin(θ) sin(φ), 2 + cos(θ)), (0, 1, 0) · (0, 1, 0)
−
=
2
(0, 1, 0)
(2 + sin(θ) cos(φ), 6, 2 + cos(θ)).
Zie Figuur 18.
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Figuur 18: Voorbeeld loodrechte projectie van een bol op een vlak
De projectie is een 2D object. Het beeld is in dit geval een doorsnede van een cilinder met een
vlak, waarbij de cilinder loodrecht staat op het vlak. Hierdoor ontstaat er een cirkelschijf.

5.2

Centrale projecties

Bij centrale projecties wordt bijvoorbeeld gedacht aan een persoon die vanaf een bepaald punt
naar een voorwerp kijkt. Je hebt dan denkbeeldige lijnen vanaf het oog van de persoon via punten
van het voorwerp naar een vlak, waardoor een projectie ontstaat. Schilders maken veel gebruik van
centrale projecties. De schilders van de Italiaanse Renaissance hebben als eerste gebruik gemaakt
van centrale projectie in hun schilderijen [10]. Wanneer schilders nu de schaduwen van voorwerpen
willen verwerken in hun schilderijen maken ze gebruik van een projectie in een projectie. Het
schilderij zelf is namelijk een projectie, maar de schaduw in het schilderij is ook een projectie [11].
Ook foto’s maken met een camera is een goed voorbeeld van centrale projectie. Hierbij is het erg
leuk om te kijken naar foto’s van straattekeningen. Deze tekeningen zijn namelijk meestal maar
vanaf één punt op een goede manier te zien, dus de foto moet vanaf het juiste oogpunt gemaakt
worden.
Een centrale projectie is te berekenen door de lijn door het oog en een punt van het voorwerp te
snijden met het projectievlak. Het oog wordt in de komende voorbeelden steeds in de oorsprong
gelegd. Om te kunnen projecteren met centrale projectie is het nodig om te weten op welk vlak
je wilt gaan projecteren, dus wat de normaalvector en de steunvector van dit vlak zijn.
Stelling 5.2. Laat V een vlak met steunvector s en normaalvector n. De centrale projectie van
vector p met (p, n) 6= 0 wordt gegeven door de volgende formule:
CProj (p, s, n) = λp, met λ =
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(s, n)
.
(p, n)

(7)

Bewijs. Laat p0 := CProj (p, s, n). De projectie van p ligt ook op de lijn λp. Dus geldt ook
p0 = λp voor specifieke λ. Omdat p0 in het vlak ligt, weten we dat λp − s ⊥ n.

Figuur 19: Illustratie ter verduidelijking
Hieruit volgt:

zodat
en dus
We kunnen dus concluderen dat p0 =

(λp − s, n) = 0

λ(p, n) − (s, n) = 0
λ=

(s, n)
· p.
(p, n)
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(s, n)
(p, n)

Voorbeeld van centrale projectie van 2D object evenwijdig met projectievlak
Bij dit voorbeeld wordt een 2D object geprojecteerd op een vlak dat evenwijdig ligt aan het object.
Ook ligt hierbij het oog in de oorsprong. Beschouw de rechthoek met hoekpunten
v(1) = (1, 2, 1), v(2) = (3, 2, 1), v(3) = (3, 2, 2) en v(4) = (1, 2, 2).
Deze rechthoek ligt in het vlak y = 2. We projecteren deze rechthoek op het vlak y = 6. We weten
dan vanwege Lemma 4.1 dat de normaalvector van dit projectievlak gegeven wordt door (0, 1, 0).
De vector (0, 6, 0) ligt in het projectievlak. Om deze reden gebruiken we dit als steunvector. De
centrale projectie van elk punt is dan te vinden door gebruik te maken van formule (7):
((0, 6, 0), (0, 1, 0))
CProj(v(1) , (0, 6, 0), (0, 1, 0)) =
· (1, 2, 1) = 3 · (1, 2, 1) = (3, 6, 3).
((1, 2, 1), (0, 1, 0))
De beelden van de overige drie hoekpunten kunnen analoog worden berekend:
CProj(v(2) , (0, 6, 0), (0, 1, 0)) = (9, 6, 3),
CProj(v(3) , (0, 6, 0), (0, 1, 0)) = (9, 6, 6),
CProj(v(4) , (0, 6, 0), (0, 1, 0)) = (3, 6, 6).
Zie Figuur 20.

Figuur 20: Voorbeeld centrale projectie met evenwijdige vlakken
Omdat de projectielijnen vanaf een punt naar de uiteinden van het beeld gaan, wordt je projectie
(s, n)
is voor alle punten in het object gelijk. Dit komt omdat voor alle punten de
groter. λ =
(p, n)
y-coördinaat gelijk is. In dit geval is de projectie een vergroting van het orgineel.
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Voorbeeld van centrale projectie van 2D object niet-evenwijdig met projectievlak
Bij dit voorbeeld wordt een 2D object geprojecteerd op een vlak dat niet evenwijdig ligt aan het
object. Opnieuw wordt het oog in de oorsprong geplaatst. Beschouw de rechthoek met hoekpunten
v(1) = (1, 3, 1), v(2) = (2, 2, 1), v(3) = (2, 2, 3) en v(4) = (1, 3, 3).
Deze rechthoek ligt in het vlak y = 4 − x. We projecteren deze rechthoek op het vlak y = 6.
We weten dan vanwege Lemma 4.1 dat de normaalvector van dit projectievlak gegeven wordt
door (0, 1, 0). De vector (0, 6, 0) ligt in het projectievlak. Om deze reden gebruiken we dit als
steunvector. De centrale projectie van elk punt is dan te vinden door gebruik te maken van formule
(7).
((0, 6, 0), (0, 1, 0))
· (1, 3, 1) = 2 · (1, 3, 1) = (2, 6, 2).
CProj(v(1) , (0, 6, 0), (0, 1, 0)) =
((1, 3, 1), (0, 1, 0))
De beelden van de overige drie hoekpunten kunnen analoog worden berekend:
CProj(v(2) , (0, 6, 0), (0, 1, 0)) = (6, 6, 3),
CProj(v(3) , (0, 6, 0), (0, 1, 0)) = (6, 6, 9),
CProj(v(4) , (0, 6, 0), (0, 1, 0)) = (2, 6, 6).
Zie Figuur 21.

Figuur 21: Voorbeeld centrale projectie niet-evenwijdige vlakken met een rechthoek
(s, n)
ook voor alle punten
(p, n)
anders. Doordat λ voor sommige punten groter is dan voor andere punten wordt het beeld op
sommige punten verder uitgerekt.

De y-coördinaat is hier niet voor alle punten gelijk. Hierdoor is λ =

Voor het volgende voorbeeld beschouwen we een cirkel. We gebruiken de parametervoorstelling
van Lemma 4.2: m + r cos(t) · v1 + r sin(t) · v2 , waarbij m het middelpunt van de cirkel is, r de
straal en v1 en v2 twee niet-evenwijdige genormaliseerde richtingsvectoren van het vlak waar de
cirkel in ligt. Neem als voorbeeld de cirkel:
√
√
√
1
c(t) = (2, 2, 2) + 2 cos(t) · (0, 0, 1) + 2 sin(t) · √ (−1, 1, 0) = (2 − sin(t), 2 + sin(t), 2 + 2 cos(t)).
2
We projecteren de cirkel op het vlak y = 6. We weten dan vanwege Lemma 4.1 dat de normaalvector van dit vlak gegeven wordt door (0, 1, 0). Het punt (0, 6, 0) ligt in het projectievlak. Om
deze reden gebruiken we dit als steunvector. De centrale projectie van c(t) is dan te vinden door
gebruik te maken van formule (7):
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√
CProj (2 − sin(t), 2 + sin(t), 2 + 2 cos(t)), (0, 6, 0), (0, 1, 0) =

√
(0, 6, 0), (0, 1, 0)

 · (2 − sin(t), 2 + sin(t), 2 + 2 cos(t)) =
√
(2 − sin(t), 2 + sin(t), 2 + 2 cos(t)), (0, 1, 0)
!
√
6 · (2 − sin(t))
6 · (2 + 2 cos(t))
.
, 6,
2 + sin(t)
2 + sin(t)
Zie Figuur 22.

Figuur 22: Voorbeeld centrale projectie niet-evenwijdige vlakken met een cirkel
√

6·(2+ 2 cos(t))
Wanneer je uit x = 6·(2−sin(t))
t elimineert, vind je de volgende vergelijkingen:
2+sin(t) en z =
2+sin(t)
(
2
2
180 − 36x + 5x − 48y − 8xy + 8y = 0
y=6
Dat elimineren kun je uitvoeren met behulp van een geschikte Gröbnerbasisberekening, bijvooreeld
in Mathematica:
GroebnerBasis[(2 + s)x − 6(2 − s), (2 + s)z − 6(2 + ac), c2 + s2 − 1, a2 − 2, a, c, s, x, y].
2
2
Het type van de kromme 180
 − 36x +
 5x − 48y − 8xy + 8y = 0 kun je met behulp van de
5 −4
eigenwaarden van de matrix
achterhalen. Omdat de eigenwaarden positief zijn, betreft
−4 8
het een ellips. Wanneer de projectielijnen evenwijdig aan het vak zouden komen te staan, klapt
deze ellips open en heb je te maken met een parabool.
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Voorbeeld van centrale projectie van 3D object
Ook bij 3D figuren kan per punt (of parametervoorstelling) een projectie worden gemaakt op een
vlak. Beschouw de kubus met de volgende hoekpunten
v(1) = (2, 6, 0), v(2) = (5, 2, 0), v(3) = (9, 5, 0), v(4) = (6, 9, 0), v(5) = (2, 6, 5), v(6) = (5, 2, 5),
v(7) = (9, 5, 5), v(8) = (6, 9, 5).
Deze kubus wordt geprojecteerd op het vlak y = 10. We weten dan vanwege Lemma 4.1 dat de
normaalvector van dit vlak gegeven wordt door (0, 1, 0). De vector (0, 10, 0) ligt in het projectievlak. Om deze reden gebruiken we dit als steunvector. In plaats van alle lijnstukken te projecteren,
kunnen we ook hier alle hoekpunten projecteren en deze verbinden indien de originele punten ook
verbonden waren. De centrale projectie van elk hoekpunt is dan te vinden door gebruik te maken
van formule (7):
((0, 10, 0), (0, 1, 0))
· (2, 6, 0) = 1 32 · (2, 6, 0) = (3 31 , 10, 0).
CProj(v(1) , (0, 10, 0), (0, 1, 0)) =
((2, 6, 0), (0, 1, 0))
De beelden van de overige zeven hoekpunten kunnen analoog worden berekend:
LProj(v(2) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = (25, 10, 0),
LProj(v(3) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = (18, 10, 0),

LProj(v(4) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = 6 23 , 10, 0 ,

LProj(v(5) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = 3 12 , 10, 8 31 ,

LProj(v(6) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = (25, 10, 25),

LProj(v(7) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = (18, 10, 10),

LProj(v(8) , (0, 10, 0) , (0, 1, 0)) = 6 23 , 10, 5 95 .

Wanneer er een lijnstuk tussen twee punten was in het orgineel is er nu ook een lijnstuk tussen de
projectie van die punten. Zie Figuur 23.

Figuur 23: Voorbeeld centrale projectie 3D figuren met een kubus
Het beeld is nu een tweedimensionaal object, omdat het op een vlak wordt geprojecteerd. Merk
op dat de hoogte nu wel is veranderd. Dit komt door het feit dat λ bij alle projectiepunten anders is.
Voor het volgende voorbeeld beschouwen we een bol. We gebruiken parametervoorstelling (5):
m + r · (sin(θ) cos(φ), sin(θ) sin(φ), cos(θ)), waarbij m het middelpunt van de bol is, r de straal en
θ en φ de hoeken die afgelegd worden, met 0 ≤ φ < 2π en 0 ≤ θ ≤ π. Neem als voorbeeld de bol:
b(t) = (2, 2, 2)+(sin(θ) cos(φ), sin(θ) sin(φ), cos(θ)) = (2+sin(θ) cos(φ), 2+sin(θ) sin(φ), 2+cos(θ)).
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We projecteren de bol op het vlak y = 6. We weten dan vanwege Lemma 4.1 dat de normaalvector
van dit vlak gegeven wordt door (0, 1, 0). De vector (0, 6, 0) ligt in het projectievlak. Om deze
reden gebruiken we dit als steunvector. De centrale projectie van b(t) is dan te vinden door
gebruik te maken van (7):

CProj (2 + sin(θ) cos(φ), 2 + sin(θ) sin(φ),
2 + cos(θ)), (0, 6, 0), (0, 1, 0) =

(0, 6, 0), (0, 1, 0)
·
(2 + sin(θ) cos(φ), 2 + sin(θ) sin(φ), 2 + cos(θ)), (0,
 1, 0)

6 · (2 + sin(θ) cos(φ))
6 · (2 + cos(θ))
, 6,
.
(2 + sin(θ) cos(φ), 2 + sin(θ) sin(φ), 2 + cos(θ)) =
2 + sin(θ) sin(φ)
2 + sin(θ) sin(φ)
Zie Figuur 24.

Figuur 24: Voorbeeld centrale projectie 3D figuren met een bol
Ook hierbij is het beeld tweedimensionaal, omdat er op een vlak wordt geprojecteerd. Op sommige
punten is je λ groter. Hierdoor wordt je figuur wat uitgerekt.
Voor beide projecties zijn nu een aantal voorbeelden bekeken. We kunnen nu gaan kijken naar
specifieke gevallen van projecties. Dit wordt uitgebreider besproken in de volgende sectie.
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6

Projecties van driehoeken nader onderzocht

Er zijn al een aantal onderzoeken geweest naar projecties van driehoeken. Een daarvan is een
formule voor de verhouding tussen de oppervlakte van een driehoek en de oppervlakten van de
projecties van deze driehoek op de coördinaatvlakken [12].
In deze sectie wordt gekeken naar willekeurige driehoeken en op welk vlak deze geprojecteerd
moeten worden, zodat de projectie hiervan een gelijkzijdige driehoek vormt. Dit wordt gedaan
voor zowel loodrechte als centrale projectie.

6.1

Loodrechte projectie

Beschouw eerst het geval waarbij driehoek ABC in het xy-vlak ligt met A in de oorsprong en B
op de x-as. De hoekpunten van driehoek ABC
worden dan gegeven door de volgende vectoren:

a = (0, 0, 0), b = (bx , 0, 0) en c = cx , cy , 0 .

Formule (6) beschrijft de loodrechte projectie van een vector op een vlak. In dit voorbeeld kunnen
we de steunvector gelijk aan de oorsprong kiezen, want op evenwijdige vlakken blijft de loodrechte
projectie gelijk. We veronderstellen ook dat knk = 1. Voor de loodrechte projectie van de vector
p op het vlak met genormaliseerde normaalvector n geldt nu de volgende formule:
LProj(p, n) = p − (p, n) · n.
De projectie van de driehoek moet een gelijkzijdige driehoek opleveren. We zoeken dus de normaalvector n van het projectievlak waarvoor geldt:
LProj(b, n) − LProj(a, n) = LProj(c, n) − LProj(a, n) = LProj(c, n) − LProj(b, n) . (8)

Meegenomen dat a = (0, 0, 0), b = (bx , 0, 0) en c = cx , cy , 0 kunnen deze normen als volgt
worden herschreven:
LProj(b, n) − LProj(a, n)
LProj(c, n) − LProj(a, n)

2

2
2

= (bx − bx n21 )2 + (−bx n1 n2 )2 + (−bx n1 n3 )2 ,

= (cx −(cx n1 +cy n2 )n1 )2 +(cy −(cx n1 +cy n2 )n2 )2 +(−(cx n1 + cy n2 )n3 )2 ,

LProj(c, n) − LProj(b, n) = (cx − (cx n1 + cy n2 )n1 − (bx − bx n21 ))2 + cy − (cx n1 + cy n2 )n2 −
(−bx n1 n2 ))2 + (−(cx n1 + cy n2 )n3 − (−bx n1 n3 ))2 .
2

Gebruikmakend van het feit dat knk = n21 + n22 + n23 = 1, kan dit herleid worden tot:
LProj(b, n) − LProj(a, n)
LProj(c, n) − LProj(a, n)
LProj(c, n) − LProj(b, n)

2

2
2

= b2x − b2x n21 ,

= c2x + c2y − c2x n21 − c2y n22 − 2cx cy n1 n2 ,
= c2x − 2bx cx + b2x + c2y − (cx − bx )2 n21 − cy n22 − 2(cx − bx )cy n1 n2 .

Om een gelijkzijdige driehoek te krijgen, moeten deze normen aan elkaar gelijk zijn. Hieruit
volgt het volgende stelsel van drie vergelijkingen met drie onbekenden n1 , n2 en n3 :


b2x − b2x n21 = c2x + c2y − c2x n21 − c2y n22 − 2cx cy n1 n2

b2x − b2x n21 = c2x − 2bx cx + b2x + c2y − (cx − bx )2 n21 − cy n22 − 2(cx − bx )cy n1 n2


n21 + n22 + n23 = 1
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Wanneer dit stelsel wordt opgelost, geldt het volgende voor de normaalvector van het projectievlak:
s
p
−q + q 2 − 4pr
n1 = ±
, met
2p
p = b2x (−b2x − 3c2x + 1),

q = 2(2b2x c2x − 2c4x + 2bx c3x − 2c2x c2y − b2x c2y ),

r = c2x (4c2x − 4bx cx + b2x ),
q
(b2x + c2x − bx cx )n21 − b2x − c2x + bx cx + c2y
n2 = sgn(n1 )
,
cy
q
n3 = ± 1 − n21 − n22 .

(9)

r
r
In het geval dat p = 0 krijgen we n1 = ± − . Het geval q = 0 krijgen we alleen als bx = 0, cx = 0
q
en cy = 0. Dit is in tegenspraak met de aannames. We beschouwen alleen de reële oplossingen.
Merk op dat er dus niet een uniek projectievlak is waarop de projectie een gelijkzijdige driehoek
is. Dit kan worden uitgebreid voor een algemene driehoek A0 B 0 C 0 in de driedimensionale ruimte.
Driehoek A0 B 0 C 0 kan door middel van translaties en rotaties worden getransformeerd naar een
driehoek ABC die in het xy-vlak ligt met A in de oorsprong en B op de x-as. Merk op dat translaties geen invloed hebben op de richting van de normaalvector van het projectievlak. Laat R de
compositie van rotaties zijn die moeten worden uitgevoerd om driehoek A0 B 0 C 0 te transformeren
naar driehoek ABC. Als n de normaalvector is van het vlak waarop driehoek ABC wordt geprojecteerd als gelijkzijdige driehoek, dan is R−1 n de normaalvector van het vlak waarop driehoek
A0 B 0 C 0 wordt geprojecteerd als gelijkzijdige driehoek.
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Voorbeeld
Beschouw de driehoek ABC met a = (0, 0, 0), b = (6, 0, 0) en c = (4, 3, 0). We zoeken de
normaalvector van het vlak waarop na projectie van driehoek ABC een gelijkzijdige driehoek te
zien is. De projectie is een gelijkzijdige driehoek wanneer de projecties voldoen aan vergelijkingen
(8). Voor de normaalvector n van het projectievlak waarop deze driehoek een gelijkzijdige driehoek
is, geldt dan het volgende volgens formule (9):
n1 ≈ ±0.826918

n2 ≈ sgn(n1 ) · 0.127464

n3 ≈ ±0.547685

De projectievlakken hebben dus bij benadering de volgende normaalvectoren:
± (0.826918, 0.127464, 0.547685) en ± (0.826918, 0.127464, −0.547685).
Merk op dat hiermee twee projectievlakken worden beschreven.
Nu kunnen de loodrechte projecties van a, b en c worden berekend:
n = (0.826918, 0.127464, 0.547685) geeft:
LProj(a, n) = (0, 0, 0) , LProj(b, n) = (1.8972, −0.6324, −2.7173) , LProj(c, n) = (0.9486, 2.5296, −2.0210)
n = (0.826918, 0.127464, −0.547685) geeft:

LProj(a, n) = (0, 0, 0) , LProj(b, n) = (1.8972, −0.6324, 2.7173) , LProj(c, n) = (0.9486, 2.5296, 2.0210)

Figuur 25: Projecties op de twee vlakken
Zie Figuur 25 voor de projecties van driehoek ABC op de twee projectievlakken. Beide projecties
vormen een gelijkzijdige driehoek.

6.2

Centrale projectie

Beschouw het geval waarbij driehoek ABC een willekeurige driehoek is in de driedimensionale
ruimte. De hoekpunten van ABC worden dan gegeven door de volgende vectoren:



a = ax , ay , az , b = bx , by , bz en c = cx , cy , cz .

Formule (7) beschrijft de centrale projectie van een vector op een vlak. Er geldt dus de volgende
formule:
CProj (p) = λp.
De projectie van de driehoek moet een gelijkzijdige driehoek opleveren. We zoeken dus λ1 , λ2 en
λ3 waarvoor geldt:
CProj(a) − CProj(b) = CProj(a) − CProj(c) = CProj(b) − CProj(c) .
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kλ1 a − λ2 bk = kλ1 a − λ3 ck = kλ2 b − λ3 ck .
(10)



Meegenomen dat a = ax , ay , az , b = bx , by , bz en c = cx , cy , cz kunnen deze normen als volgt
worden herschreven:
2

kλ1 a − λ2 bk = (λ1 ax −λ2 bx )2 +(λ1 ay −λ2 by )2 +(λ1 az −λ2 bz )2 = λ21 a2x +λ21 a2y +λ21 a2z −2λ1 λ2 ax bx −
2λ1 λ2 ay by − 2λ1 λ2 az bz + λ22 b2x + λ22 b2y + λ22 b2z = λ21 · (a, a) − 2λ1 λ2 · (a, b) + λ22 · (b, b)
2

kλ1 a − λ3 ck = λ21 · (a, a) − 2λ1 λ3 · (a, c) + λ23 · (c, c)
2

kλ2 b − λ3 ck = λ22 · (b, b) − 2λ2 λ3 · (b, c) + λ23 · (c, c)
Om een gelijkzijdige driehoek te krijgen, moeten deze normen aan elkaar gelijk zijn. Hieruit
volgt
het volgende stelsel van drie vergelijkingen met drie onbekenden:


λ2 (c, c) − λ22 (b, b)


λ1 = 3



2λ3 (a, c) − 2λ2 (a, b)


λ23 (c, c) − λ21 (a, a)
λ2 =

2λ3 (b, c) − 2λ1 (a, b)


2
2


λ3 = λ2 (b, b) − λ1 (a, a)


2λ2 (b, c) − 2λ1 (a, c)
Omdat de steunvector van het vlak niet uitmaakt, kan er nu één λi vrij gekozen worden.
Neem aan dat λ1 = 1.
Wanneer dit wordt gesubstitueerd in de eerste vergelijking kan λ2 uitgedrukt worden in λ3 :
p
(a, b) ± (a, b)2 + λ23 (b, b)(c, c) − 2λ3 (b, b)(a, c)
λ2 =
(b, b)
Wanneer dit samen met λ1 = 1 wordt gesubstitueerd in de tweede vergelijking, volgt er een vierdegraads vergelijking voor λ3 :
aλ43 + bλ33 + cλ23 + dλ3 + e = 0.

(11)

Hierbij worden a, b, c, d en e gegeven door:
1
(b, b)(c, c)2 − (b, c)2 (c, c),
4
b = (a, b)(b, c)(c, c) + 2(a, c)(b, c)2 ,
1
c = − (a, a)(c, c)(b, b) − 4(a, c)(a, b)(b, c),
2
d = (a, b)(a, a)(b, c) + 2(a, b)2 (a, c),
1
e = (a, a)2 (b, b) − (a, b)2 (a, a).
4

a=

De oplossingen van een vierdegraadsvergelijking zijn terug te vinden op webpagina [13].
De verschillende oplossingen voor λ2 kunnen nu gevonden worden door de verschillende oplossingen
voor λ3 te substitueren in:
λ23 (c, c) − λ21 (a, a)
λ2 =
(12)
2λ3 (b, c) − 2λ1 (a, b)
De normaalvector van het projectievlak kan als volgt worden berekend:
n = (λ1 a − λ2 b) × (λ1 a − λ3 c) ,

(13)

want de normaalvector staat loodrecht op het vlak waar de geprojecteerde driehoek in ligt.
Op deze manier volgt het projectievlak waarop geprojecteerd moet worden om een gelijkzijdige
driehoek te krijgen. Echter wanneer het punt A in de oorsprong ligt, moet de methode aangepast
worden. Er kan dan gekozen worden voor λ2 = 1. Hierbij kunnen λ1 en λ3 analoog worden
berekend.
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Voorbeeld 1
Gegeven de driehoek ABC met a = (4, 0, 0), b = (4, 2, 0) en c = (0, 0, 3). We zoeken de normaalvector van het projectievlak waarop na projectie van driehoek ABC een gelijkzijdige driehoek te
zien is. De projectie van driehoek ABC is een driehoek met hoekpunten λ1 a, λ2 b en λ3 c. Deze
driehoek is gelijkzijdig als deze voldoet aan vergelijkingen (10). Omdat we λ1 = 1 kunnen veronderstellen, kunnen de coëfficiënten van (11) worden berekend om een vierdegraadsvergelijking te
krijgen voor λ3 :
405λ43 − 1440λ23 − 2816 = 0.
Aangezien b en d hier 0 zijn, kan de vierdegraads vergelijking omgeschreven worden naar een
kwadratisch probleem. Hieruit volgt nu dat:
s
√
−c ± c2 − 4ae
.
λ3 = ±
2a
Hieruit volgen twee reële en twee complexe oplossingen. De reële oplossingen voor λ3 zijn:
λ3 ≈ 2.2266

λ3 ≈ −2.2266
De bijbehorende λ2 bij iedere oplossing volgt nu uit (12):
λ3 ≈ 2.2266 ⇒ λ2 ≈ −0.8944

λ3 ≈ −2.2266 ⇒ λ2 ≈ −0.8944
De normaalvectoren van de projectievlakken kunnen nu berekend worden met behulp van uitproducten. Zie (13). Dit ziet er dan als volgt uit:
λ3 ≈ 2.2266 ∧ λ2 ≈ −0.8944 ⇒ n ≈ (−11.9494, 50.6187, −7.1554)

λ3 ≈ −2.2266 ∧ λ2 ≈ −0.8944 ⇒ n ≈ (11.9494, −50.6187, −7.1554)

Figuur 26: Projectie van de driehoek op de twee vlakken
De geprojecteerde driehoeken (blauw) in Figuur 26 vormen nu gelijkzijdige driehoeken.

33

Voorbeeld 2
Gegeven de driehoek ABC met a = (2, 2, 0), b = (6, 2, 0) en c = (5, 2, 4). We zoeken de normaalvector van het projectievlak waarop na projectie van driehoek ABC een gelijkzijdige driehoek te
zien is. De projectie van driehoek ABC is een driehoek met hoekpunten λ1 a, λ2 b en λ3 c. Deze
driehoek is gelijkzijdig als deze voldoet aan vergelijkingen (10). Omdat we λ1 = 1 kunnen veronderstellen, kunnen de coëfficiënten van (11) worden berekend om een vierdegraadsvergelijking te
krijgen voor λ3 :
−31770λ43 + 56848λ33 − 37664λ23 + 11520λ3 − 1408 = 0.
Hieruit volgen twee reële en twee complexe oplossingen. De reële oplossingen voor λ3 zijn:
λ3 ≈ 0.7406
λ3 ≈ 0.4024
De bijbehorende λ2 bij iedere oplossing volgt nu uit (12):
λ3 ≈ 0.7406 ⇒ λ2 ≈ 0.9086
λ3 ≈ 0.4024 ⇒ λ2 ≈ 0.1541

De normaalvectoren van de projectievlakken kunnen nu berekend worden met behulp van uitproducten. Zie (13). Dit ziet er dan als volgt uit:
λ3 ≈ 0.7406 ∧ λ2 ≈ 0.9086 ⇒ n ≈ (−0.5417, −10.2246, −1.4791)
λ3 ≈ 0.4024 ∧ λ2 ≈ 0.1541 ⇒ n ≈ (−2.7229, 1.7310, 1.3055)

Figuur 27: Projectie van de driehoek op de twee vlakken
De geprojecteerde driehoeken (blauw) in Figuur 27 vormen nu gelijkzijdige driehoeken.
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Toepassing in het onderwijs

Veel docenten houden zich aan de standaard werkvormen. Dit kan als reden hebben dat ze vinden
dat de klassen te groot zijn om nieuwe werkvormen uit te proberen. Nieuwe werkvormen vereisen
soms dat de opstelling van het lokaal moet worden aangepast. Om deze redenen vrezen docenten
wellicht dat er sneller wanorde zal ontstaan in hun lessen. Nog een reden voor docenten om geen
nieuwe werkvormen uit te proberen is dat de hoeveelheid lessen zeer beperkt is, waardoor het
ze maar net lukt om alle stof in de lesuren te passen, laat staan wanneer ze iets anders gaan
proberen. Ze willen daarom graag blijven bij het bekende. P. Hoogeveen en J. Winkels beschreven
enkele eisen waaraan goede werkvormen en een goede lessenserie moeten voldoen in het boek Het
didactische werkvormenboek [14].

7.1

Eisen aan een goede werkvorm

Sommige docenten zijn bang dat hun vak onvoldoende tot zijn recht zou komen in een andere
werkvorm. Om deze reden zijn er een aantal eisen opgesteld door Hoogeveen en Winkels om de
zorg van docenten weg te halen. Ten eerste moet er een duidelijke meerwaarde zijn. Een duidelijk
einddoel is erg belangrijk en hoe leerlingen naar dit einddoel moeten werken. Docenten vinden het
erg belangrijk dat leerlingen veel keuzevrijheid hebben, zodat het voor de leerlingen interessant
blijft. Deze keuzevrijheid kan bijvoorbeeld gegeven worden door de leerling grotendeels zelf te
laten bepalen wanneer hij aan welke leerstof behoefte heeft en hoe hij die wil verwerken. Hierbij is
het dan van belang dat toetsen procesgericht zijn, dus dat de weg naar het antwoord belangrijker
is dan het antwoord zelf. Wat vaak erg goed helpt is leerlingen laten samenwerken. Zo ontdekken
ze zelf de stof en de docent is er alleen bij om ze te begeleiden.

7.2

Eisen aan een goede lessenserie

Het is niet alleen van belang om een goede werkvorm te kiezen, maar ook de manier waarop de
lessenserie is ingedeeld, is van belang. Tijdens de eerste lessen moeten leerlingen nieuwsgierig
worden gemaakt. Hierbij is het handig om aansluiting te zoeken bij de interesses van leerlingen.
Deze interesse kan verder gewekt worden door leerlingen zo veel mogelijk zelf te laten doen en
te laten ontdekken. Door de leerlingen vrij te laten, gaan ze vanzelf meer richting hun eigen
interesses. Om de leerlingen te helpen, is het zinvol om iedere les even kort de onderwerpen van
de vorige les te herhalen. Dit kan natuurlijk soms overgelaten worden aan de leerlingen. Hierbij
kan het handig zijn om leerlingen af en toe even te laten evalueren. Laat ze nadenken over wat
ze hebben geleerd en waar ze nog tegenaan lopen, zodat ze op een goede manier geholpen kunnen
worden.

7.3

Constructivisme

Bij de eisen in de vorige secties valt het op dat het veel kenmerken vertoont van het constructivistisch onderwijs [15]. Bij het constructivisme worden leerlingen gestimuleerd om zelf de stof
te ontdekken. Het eigen zoek- en leerproces is hierbij belangrijker dan het resultaat. Bij het
constructivisme worden er vaak niet-klassikale werkvormen gebruikt en wordt het ICT-gebruik
gestimuleerd. Het geeft de leerlingen vrijheid om hun eigen leerproces te sturen. Op het constructivisme is wel aan te merken dat minder sterke leerlingen vaak onvoldoende houvast krijgen
aangeboden en dat de sterke leerlingen onvoldoende worden voorbereid op een vervolgopleiding.
Om deze reden stelt Bart Windels [15] een combinatie voor tussen constructivistisch onderwijs
en positivistisch onderwijs. Bij positivistisch onderwijs wordt er juist vaak klassikaal les gegeven,
waarbij het leerproces dus sterk gestuurd wordt door de docent. Deze manier wordt vaak weer
saai en niet-motiverend gevonden. Een combinatie van de twee bovenstaande aanpakken zou dus
ideaal zijn. Hieronder wordt verstaan dat het leren wel constructivistisch gebeurt, maar dat er
wel sturing is van een docent en daarnaast dat kennis, inzicht en vaardigheden als doel worden
gezien, maar dat leerlingen wel de ruimte krijgen voor een eigen onderzoeksproces. Het is dus
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belangrijk om deze combinatie toe te passen in de module. Dit kan worden toegepast bij zowel
practica, instructie als projecten.

7.4

ICT in het onderwijs

Tegenwoordig maken leerlingen op veel punten al gebruik van ICT. Wanneer ICT wordt gebruikt
in lessen is dit dus een manier om aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Maar kan
ICT bijdragen aan de manier van leren en hoe zorg je er dan voor dat ICT op een goede manier
gebruikt wordt in je lessen? P. Drijvers heeft hier het artikel Denken over wiskunde, onderwijs en
ICT [16] over geschreven. Je laat ICT bijvoorbeeld inzetten om een demonstratie te geven of je
begruikt het om te experimenteren.
Wanneer er een nieuw programma wordt geı̈ntroduceerd aan leerlingen wordt dit als interessant
ervaren. Hierdoor gaan leerlingen uitzoeken hoe alles werkt en spelen met dit programma. Wanneer dit programma goed is ingedeeld en er de juiste begeleiding bij gegeven wordt, kan dit leiden
tot het aansporen van wiskundig denken. Belangrijk hierbij is dat de mogelijkheden van het programma goed aansluiten bij het wiskunde-onderdeel. Het is hierbij van belang dat de docent zich
genoeg heeft verdiept in het programma en weet waar de valkuilen zitten, zodat daarop ingespeeld
kan worden.

7.5

Wiskunde D

Het doel van het project is om een module te schrijven voor het vak wiskunde D, maar wat is
wiskunde D eigenlijk en waarom is dit vak zo bijzonder? F. Beukers en J. Gademan hebben hier
het volgende over te zeggen in hun artikel Wiskunde D in de verdrukking? [17]. Wiskunde D
is ingevoerd, omdat na 2007 het aantal uren voor wiskunde B omlaag is gezet en hierdoor niet
meer alle onderwerpen behandeld konden worden. Deze onderwerpen zijn toegevoegd aan het
vak wiskunde D. Een van deze onderwerpen is meetkunde [18]. Onder meetkunde verstaan we
onder andere klassieke meetkunde, kegelsneden, analytische meetkunde en vectormeetkunde. Deze
onderwerpen sluiten goed aan bij het onderwerp projecties en zijn gedeeltelijk ook bij wiskunde
B ondergebracht. Bij een les over projecties is het ook mogelijk om gebruik te maken van ICT.
Het vak is bijzonder, omdat leerlingen hierbij op een andere manier omgaan met wiskunde. Het
vak daagt leerlingen op een andere manier uit. Leerlingen krijgen op deze manier ook inzicht in
mogelijke vervolgopleidingen, aangezien daar deze onderwerpen ook worden behandeld. Er wordt
hierbij gemotiveerd om leerlingen zelf zo veel mogelijk te laten uitzoeken en ontdekken. Voor
docenten is het erg fijn dat het vak op veel verschillende manieren getoetst kan worden, omdat er
geen centraal examen is, en dat docenten gemakkelijk verschillende werkvormen kunnen gebruiken
bij het vak.

7.6

Werkvormen voor de module

Er zijn veel verschillende soorten werkvormen. Hieronder in het kort de werkvormen die eventueel
geschikt kunnen zijn voor de module over projecties.
Demonstratie
Om uit te leggen wat een projectie precies inhoudt, zou een demonstratie gebruikt kunnen worden.
De docent kan een meetkundig figuur in het midden van het lokaal zetten en aan een paar leerlingen
vragen wat voor vorm ze er in zien. Leerlingen bekijken dit van verschillende kanten, dus ze zullen
als het goed is een andere figuur te zien krijgen. Om dichter bij de interesses van de leerlingen
te blijven en de les leuker te maken kunnen fragmenten uit het televisieprogramma Mindf*ck
worden getoond. In dat programma wordt regelmatig gebruik gemaakt van optische illusies die
vaak gebaseerd zijn op projecties.
Door gebruik te maken van foto’s en filmpjes van bijvoorbeeld ’de Swing’ in Eindhoven die in de
introductie is genoemd, kunnen leerlingen zelf de toepassingen van projecties ontdekken. Excursies
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worden bij leerlingen altijd erg leuk bevonden, dus een excursie naar bijvoorbeeld het Escher
museum zou een leuke toevoeging kunnen zijn.
Hieronder een paar tips die besproken worden in Het didactische werkvormenboek [14]. Afhankelijk
van de grootte van de klas moet rekening worden gehouden met een overzichtelijke opstelling. Dit
kan soms veel tijd kosten, dus het lokaal moet van tevoren beschikbaar zijn, zodat er voorbereid
kan worden. Het is belangrijk dat er genoeg materiaal aanwezig is, zodat leerlingen niet op elkaar
hoeven te wachten.
Opdrachten
Om de leerlingen op weg te helpen in het onderwerp is het belangrijk dat ze al wat informatie
hebben ontvangen, voordat ze aan een project beginnen. Het is verstandig om voor het project
de leerlingen een paar opdrachten te geven, zodat ze weten in welke richting ze moeten denken.
In Het didactische werkvormenboek [14] zijn hierover wat aanbevelingen te vinden. Leerlingen
moeten de opdrachten altijd als nuttig en belangrijk ervaren en het leerdoel moet erg duidelijk
zijn. Voor leerlingen is het altijd erg belangrijk dat ze onderwerpen kunnen koppelen aan de
praktijk. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat die koppeling er is.
Instructie
Bij het aanleren van wiskunde is het belangrijk om de leerlingen de stof eigen te laten maken en
veel te laten oefenen. Bij een vorm van instructie is de eigen inbreng van leerlingen erg belangrijk.
Hierdoor houden leerlingen beter de aandacht erbij, zijn ze vaker bereid om mee te denken met de
docent en hebben ze vaak een beter begrip van de stof achteraf. De uitleg sluit hierdoor beter aan
bij de kennis en strategieën van leerlingen. Over het algemeen is het belangrijk dat docenten kennis
hebben van veel verschillende instructievormen en deze op de juiste manier kunnen inzetten. Dit
schrijven K. Buijs, S. Palha en B. Zwaneveld in het artikel Wiskundeonderwijs voor de toekomst
[19].
Projectwerk
Na de opdrachten zouden leerlingen zich nog verder kunnen verdiepen in het onderwerp. Dit kan
gedaan worden door middel van een project. Wat kunnen ze verder zelf nog bedenken en wat
kunnen ze vinden op internet of op andere plekken. Hierin worden ze vrijgelaten om zelf verder
te ontdekken wat ze over het onderwerp kunnen vinden.
In Het didactische werkvormenboek [14] worden hierover een aantal tips gegeven. Het is hierbij
belangrijk dat docenten zelf wat informatie hebben, zodat ze leerlingen beter op weg kunnen
helpen. Voor leerlingen is het erg belangrijk om te weten hoe het project wordt beoordeeld en
hoe lang ze er de tijd voor hebben. Bij deze werkvorm is het altijd erg moeilijk om de individuele
inbreng van leerlingen te zien. Om hier een beter beeld van te krijgen, kan het handig zijn om om
leerlingen zichzelf en elkaar te laten beoordelen. Zorg wel dat het duidelijk is dat de weg naar het
eindproduct zwaarder telt dan het eindproduct zelf. Het is erg belangrijk om bij deze werkvorm
op te letten dat leerlingen geen teksten gaan overnemen van internet. Deze werkvorm vraagt vaak
erg veel voorbereiding. Als docent moet je er dus voor zorgen dat je hier op tijd mee begint en
dat je duidelijke richtlijnen hebt voor het project.
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Conclusie

Er zijn in het dagelijks leven veel dingen waar projecties bij worden gebruikt, zoals schilderijen,
camera’s, monumenten, films, computerprogramma’s etc. Er zijn erg veel verschillende soorten
projecties, maar er is vooral ingegaan op loodrechte projectie en centrale projectie. Hiervan zijn
de overeenkomsten en verschillen bekeken. Van beide projecties zijn de beelden bekeken van
rechthoeken, kubussen, cirkels en bollen, waarbij soms gebruik werd gemaakt van parametervoorstellingen om de punten op krommen of oppervlakken te kunnen beschrijven. Bij deze projecties
is er gekeken naar evenwijdige vlakken, maar ook naar niet-evenwijdige vlakken. Daarbij is te
zien dat de vorm van een object bij evenwijdige vlakken niet verandert. Bij loodrechte projectie
blijft het beeld precies hetzelfde, maar bij centrale projectie is dit een vergroting. Echter bij nietevenwijdige vlakken is dit heel anders. Hierbij gaan de verhoudingen volledig verloren en ziet de
figuur er totaal niet uit als het orgineel. Als laatste is er gekeken naar driedimensionale figuren.
Hierbij is te zien dat de dimensie van het beeld lager is, omdat er geprojecteerd wordt op een vlak.
Bij loodrechte projectie is te zien dat de hoogte enigzins behouden blijft, terwijl er bij centrale
projectie te zien is dat de hoogte juist heel erg verandert.
Bij veel projecties is er dus te zien dat de vorm van het object verandert. Hierdoor was het interessant om te kijken of er specifieke vormen waren die met projecties te construeren zijn. Het doel
hierbij was om projectievlakken te vinden bij beide vormen van projectie, waarop een willekeurige
driehoek als gelijkzijdige driehoek te zien is. Bij beide projecties is hierbij een formule voor de
normaalvector gevonden. Met deze normaalvector kan bij beide projecties het juiste projectievlak
gevonden worden.
Een ander doel was om een lessenserie te ontwerpen bij dit onderwerp. Een paar dingen zijn
daarbij handig om te weten.
Docenten vinden het erg belangrijk dat een werkvorm meerwaarde heeft en dat leerlingen veel
keuzevrijheid hebben. Het is bij een werkvorm altijd goed om procesgericht te werken. Verder
is het bij een lessenserie van belang dat de nieuwsgierigheid van de leerlingen wordt geprikkeld,
maar dat leerlingen ook worden vrijgelaten. Het blijkt dat ICT vaak een goede toevoeging is aan
het onderwijs wanneer dit goed aansluit bij de stof die ermee wordt behandeld.
Daarnaast zijn er een aantal werkvormen toegelicht die geschikt en leuk zijn voor de module.
Demonstratie: Dit is een leuke manier om een onderwerp in te leiden. Een nadeel hiervan is dat
het docenten meer voorbereidingstijd kost dan normaal.
Opdrachten: Het is belangrijk dat leerlingen een goede basis hebben over het onderwerp, voordat
ze zich hierin gaan verdiepen. Bij opdrachten is het erg belangrijk dat de koppeling met de praktijk goed zichtbaar is.
Instructie: Het is belangrijk dat leerlingen veel oefenen met het onderwerp en daarbij vragen
kunnen stellen aan de docent. De eigen inbreng van leerlingen is hierbij erg belangrijk. Docenten
kunnen op deze manier inspelen op de wensen van leerlingen.
Projectwerk: Dit is een leuke manier waarop leerlingen zich kunnen verdiepen in het onderwerp.
Het is hierbij wel belangrijk dat er duidelijkheid blijft tegenover leerlingen, bijvoorbeeld over hoe
de beoordeling gaat. Hierbij is het voor docenten belangrijk om de beoordeling procesgericht te
houden, dus niet alleen het eindresultaat telt mee, maar ook de weg ernaartoe. De voorbereidingstijd voor docenten is bij projectwerk meer dan normaal.
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Vervolgonderzoek

Hieronder zijn een aantal onderwerpen te vinden waar nog beter naar gekeken had kunnen worden,
wanneer er meer tijd was geweest.
Allereerst is er alleen gekeken naar projectie van driehoeken en hoe de vorm hiervan beı̈nvloed
kan worden. Echter zijn er nog veel meer meetkundige figuren, waarbij dit zou kunnen. Er kan
hierbij bijvoorbeeld gekeken worden naar de projectie van een ellips en of er een vlak gevonden
kan worden, waarop de projectie een cirkel is. Hetzelfde kan onderzocht worden bij bijvoorbeeld
een vierhoek die geprojecteerd wordt als een vierkant.
Daarnaast heb ik nu alleen gekeken naar loodrechte projecties en centrale projecties. In plaats
van specifiek naar loodrechte projecties te kijken, had er gekeken kunnen worden naar parallelle
projecties. Daarnaast bestaan er binnen de parallelle projecties en de centrale projecties nog veel
verschillende soorten projecties. Hier kan nog verder in onderzocht worden wat deze projecties
doen met de vorm van je meetkundig figuur.
Ik heb in dit project alleen geprojecteerd op vlakken. Wat een vervolgonderwerp zou kunnen zijn
is het projecteren op andere meetkundige figuren en ruimten.
In het thema van onderwijs zijn er erg veel artikelen van onderzoeken en theorieën te vinden.
Hierover zijn erg veel artikelen te vinden, waarvan een klein deel verwerkt is in het verslag, in de
module en in de handleiding. Dit is natuurlijk maar een beperkt aantal artikelen geweest. Er zijn
ongetwijfeld meer onderzoeken en theorieën geweest over het schrijven van een module. Hier kan
men zich dus nog verder in verdiepen. Daarnaast is de module niet getest op wiskunde D klassen.
Met testresultaten had de module nog verbeterd kunnen worden.
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Technische Universiteit Eindhoven
Docentenhandleiding

Wiskunde D Projecties

Auteur:
Patricia Vossen

Samenvatting
Dit is een handleiding voor docenten wanneer zij het onderwerp Projecties bij wiskunde D
willen laten terugkomen. Er worden verschillende werkvormen toegelicht, er is een richtlijn toegevoegd over hoe lang je hiermee ongeveer kwijt zou zijn en er worden voorbeelden
gegeven voor opdrachten, practica en projectonderwerpen. De hele lesopzet is een richtlijn, dus docenten kunnen zelf nog kiezen of ze onderwerpen weglaten of juist onderwerpen
toevoegen en of ze zich houden aan de tijd die erbij staat.
Hieronder vind je ook meteen een kort overzicht van de voorkennis die handig kan zijn
voor deze module:
• Vectorrekenen:
Optellen
Vermenigvuldigen
Inproduct
Norm
• Parametervoorstellingen:
Lijn
Vlak
Cirkel
Ellips
Bol
• Vlakken:
Normaalvector
Lijnen snijden met vlakken
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1

Les 1: Introductie

Bij het inleiden van een onderwerp is het belangrijk om meteen de interesse van leerlingen te
wekken. Het is hierbij handig om met iets leuks te beginnen. Hierdoor heb je snel de aandacht van leerlingen, waardoor leerlingen het ook leuker vinden om meer van het onderwerp
te weten te komen.
Om de interesse te wekken bij dit onderwerp kun je bijvoorbeeld een voorwerp laten zien dat
er vanaf een punt anders uit ziet dan vanaf een ander punt. Een voorbeeld hiervan is de
squircle. Deze ziet er vanaf de ene kant uit als een cirkel en vanaf de andere kant als een ruit.
Er zijn nog veel meer van dit soort figuren. Wat ook erg leuk is om te doen is een excursie
naar bijvoorbeeld het Escher museum of je laat wat foto’s zien van een monument wat gebruik maakt van projectievormen, bijvoorbeeld ‘de Swing’ in Eindhoven. Om de leerlingen
te motiveren, kan de les ook worden begonnen met een filmpje. Hieronder een paar links van
filmpjes over het onderwerp.
https://www.youtube.com/watch?v=tGZWCl3DoZc
Dit is een filmpje over een straattekening gemaakt door leerlingen op een middelbare school.
Hierbij wordt met stoepkrijt een zwembad getekend op de stoep die vanaf een bepaald punt
precies lijkt op een diep zwembad met water erin.
https://www.youtube.com/watch?v=FHh2Lqjq3Us
In dit filmpje zie je een aantal straattekeningen van kunstenaars.
https://www.youtube.com/watch?v=FyI32pcwAVw
Dit is een filmpje van Victor Mids van het televisieprogramma Mindfuck. Hierin heeft hij een
tafel gemaakt op de grond, waarbij het net lijkt op een echte tafel. Hierdoor werkt de truc
met het verdwijnen van de bal.
https://www.youtube.com/watch?v=TWmn7HDXK9U
Dit is ook een filmpje van Victor Mids van het televisieprogramma Mindfuck. Hierin heeft
hij rubikscube in zijn hand. Echter bestaat deze rubikscube uit 3 platte vlakken in plaats van
dat het een kubus is, maar het lijkt wel gewoon op een kubus.
Het tweede deel van deze les kan gebruikt worden om alvast een inleiding te geven op Geogebra, dus dat de leerlingen alvast kunnen oefenen met de functies in het programma. Dit
kunnen de leerlingen later dan gebruiken in het practicum, de opdrachten of het project.
Lesdoel
Na deze introductie weten leerlingen wat het onderwerp van de komende lessen gaat zijn en
wat toepassingen in de praktijk kunnen zijn. Leerlingen kunnen na deze les al wat simpele
dingen maken in Geogebra.
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2

Les 2: Practica

Met een practica kun je leerlingen eerst zelf laten puzzelen met het onderwerp. Hierdoor heb
je, net als bij de introductie, meteen de aandacht van de leerlingen en willen ze sneller meer
weten over het onderwerp. Hieronder volgen een aantal voorbeelden voor practica:
Voorbeeld 1: Shaduw van een lamp
Voor dit practicum heeft ieder groepje een lamp nodig en een aantal wiskundige figuren
uit karton geknipt (dit kunnen ze natuurlijk ook gemakkelijk zelf maken). Laat leerlingen
onderzoeken hoe ze de figuren moeten houden, zodat er iets aparts verschijnt in de schaduw.
Een doel kan zijn om alle mogelijk figuren te zoeken in het beeld op het projectievlak.
Voorbeeld 2: Geogebra
Bij dit practicum kun je alle groepjes aan een computer zetten en wat laten uitproberen in
Geogebra. Hierbij geldt weer dat je ze allerlei wiskundige figuren kunt geven (hierbij natuurlijk
aangeven hoe ze deze in Geogebra kunnen invoeren). Deze figuren kunnen ze laten draaien
in Geogebra op zo’n manier dat ze op hun beeldscherm weer aparte dingen zien (Loodrechte
projectie op het beeldscherm). Dit is meteen een goede manier om ICT in te zetten in het
onderwijs. Geogreba is ook meteen handig, zodat leerlingen dit later kunnen gebruiken bij
de opdrachten of het project.
Lesdoel
Na deze les moeten de leerlingen kunnen voorspellen welke vormen de projecties van verschillende figuren hebben. Door het eerste experiment (met de lamp) kunnen de leerlingen dit
voor centrale projectie en door het tweede experiment (met Geogebra) kunnen de leerlingen
dit voor loodrechte projectie.
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Les 3: Uitleg en opdrachten projecties algemeen en loodrechte projectie

Projecties algemeen
De uitleg voor de leerlingen is te vinden in sectie 1 van de module voor de leerlingen.
Uitleg
Er zijn een aantal dingen die handig zijn om uit te leggen, voordat de leerlingen met de stof
aan de slag gaan:
• Algemeen wat projecties zijn.
• Wat is loodrechte/parallelle projectie.
• Wat is centrale projectie.
• Een paar voorbeelden noemen.
4

Mogelijke opdrachten
• Zoek een aantal voorbeelden van de verschillende projecties. De leerlingen moeten
herkennen om welke projectievorm het gaat.
• Geef leerlingen een aantal gegevens (figuur, projectievlak, manier van projecteren etc.)
en laat ze zelf de projectie van deze figuur tekenen.
• Geef leerlingen een voorbeeld van een voorwerp. Geef daarbij verschillende afbeeldingen
van het beeld en welke projectie er is gebruikt. Laat ze kiezen welk beeld het goede is.
• Geef een voorbeeld van een voorwerp met daarbij het beeld. Laat ze achterhalen welke
projectievorm er is gebruikt.
Dit zijn allemaal laagdrempelige vragen over het onderwerp, waarbij getest kan worden of de
leerlingen een beetje inzicht hebben op het gebied van projecties. Je kunt hierbij natuurlijk
variëren tussen gemakkelijke en moeilijke vragen.
Voorbeelden
Opdracht: Geef bij de volgende voorbeelden aan of je te maken hebt met parallelle projectie
of met centrale projectie:
a. Een bouwtekening
b. Een beamer
c. Een foto
d. Een spiegel
e. Het bovenaanzicht van een stad
f. Een televisie
Lesdoel
Na deze les kennen de leerlingen meer praktijkvoorbeelden. Ze kunnen nu ook projectievormen
herkennen.

Loodrechte/parallelle projectie
De uitleg voor de leerlingen is te vinden in sectie 2 van de module voor de leerlingen.
Uitleg
Bij dit onderdeel is er ook wat klassikale uitleg nodig, voordat leerlingen aan het werk gaan:
• Wat heb je allemaal nodig voordat je aan de berekening kunt beginnen.
• Hoe bereken je de loodrechte/parallelle projectie en waarom.
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Mogelijke opdrachten
• Laat leerlingen het beeld berekenen met de juiste gegevens (of het gaat om parallelle of
loodrechte projectie, projectievlak, punt etc.). Zorg voor variatie in de formule van het
vlak.
• De vorige vraag kan ook andersom gesteld worden. Geef 2 van de 3 gegevens uit: het
object, het vlak en of het gaat om parallelle of loodrechte projectie en laat ze de derde
berekenen.
• Geef leerlingen een meetkundig figuur en laat ze inschatten op wat voor manier het
beeld gaat veranderen na centrale projectie.
• Laat leerlingen het beeld na centrale projectie berekenen van een meetkundig figuur.
Geef hierbij het projectie vlak en zorg voor variatie in de formule van het vlak.
• Als leerlingen Geogebra al kennen: Laat ze plaatjes maken bij de vorige opgaven.
Bij deze opdrachten kan getest worden of ze de uitleg in de module of van de docent begrepen
hebben. Geogebra is een goede manier om bij dit onderwerp ICT toe te passen. Meestal wekt
dit ook de interesse van leerlingen.
Voorbeelden

1
2
Opdracht: Bereken de parallelle projectie van de vector 2 met richting 5 op het vlak
4
3
dat gegeven wordt door 3x + y + 2z = 30. Maak daarna een plaatje in Geogebra waarin de
projectie duidelijk zichtbaar is.
3
Opdracht: De vector 1 wordt geprojecteerd met loodrechte projectie op een vlak. De
4
 
−2
5
loodrechte projectie van de vector is
. Bereken de formule van het projectievlak. Maak
−1

daarna een plaatje in Geogebra waarin de projectie duidelijk zichtbaar is.

Opdracht: Neem een vierkant en projecteer deze met parallelle projectie op een vlak. Wat
denk je dat er gebeurt met de vorm van de projectie? (afhankelijk van het projectievlak)
1 2 2
1
Opdracht: Neem de rechthoek met hoekpunten 3 , 2 , 2 en 3 .
1
1
3
3
Bereken hiervan de loodrechte projectie op het vlak y = 6. Maak daarna een plaatje in
Geogebra waarin de projectie duidelijk zichtbaar is.
Lesdoel
Leerlingen kunnen na deze les werken met loodrechte en parallelle projectie. Ze kunnen hiermee berekeningen maken en ze kunnen deze projecties duidelijk zichtbaar maken in Geogebra.
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Les 4: Uitleg en opdrachten centrale projectie

De uitleg voor de leerlingen is te vinden in sectie 3 van de module voor de leerlingen.
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Uitleg
Bij deze uitleg zijn ongeveer dezelfde dingen van belang als bij de uitleg over loodrechte/parallelle projecties:
• Wat heb je allemaal nodig voordat je aan de berekening kunt beginnen.
• Hoe bereken je de centrale projectie en waarom.
Mogelijke opdrachten
• Laat leerlingen het beeld berekenen met de juiste gegevens (dat het gaat om centrale
projectie, projectievlak, punt etc.). Zorg voor variatie in de formule van het vlak.
• De vorige vraag kan ook andersom gesteld worden. Geef 2 van de 3 gegevens uit: het
object, het vlak en dat het gaat om centrale projectie en laat ze de derde berekenen.
• Geef leerlingen een meetkundig figuur en laat ze inschatten op wat voor manier het
beeld gaat veranderen na centrale projectie.
• Laat leerlingen het beeld na centrale projectie berekenen van een meetkundig figuur.
Geef hierbij het projectie vlak en zorg voor variatie in de formule van het vlak.
• Als leerlingen Geogebra al kennen: Laat ze plaatjes maken bij de vorige opgaven.
Bij deze opdrachten kan getest worden of ze de uitleg in de module of van de docent begrepen
hebben. Geogebra is een goede manier om bij dit onderwerp ICT toe te passen. Meestal wekt
dit ook de interesse van leerlingen.
Voorbeelden

3
0
Opdracht: Bereken de centrale projectie van de vector 4 met het oog in punt 0 op het
1
0
vlak dat gegeven wordt door x + 4y + 2z = 42. Maak daarna een plaatje in Geogebra waarin
de projectie duidelijk zichtbaar is.
Opdracht: Een vector wordt geprojecteerd met centrale projectie op een vlak. De projectie
 
0
−1
3
en het oog ligt in het punt 0 . Bereken een vector die geprojecvan deze vector is
−4

0

teerd kan zijn. Maak daarna een plaatje in Geogebra waarin de projectie duidelijk zichtbaar is.
Opdracht: Neem een cirkel en projecteer deze met centrale projectie op een vlak. Wat denk
je dat er gebeurt met de vorm van de projectie? (afhankelijk van het projectievlak)
1
1 3 3
Opdracht: Neem de rechthoek met hoekpunten 2 , 2 , 2 en 2 .
2
1
1
2
Bereken hiervan de centrale projectie op het vlak y = 6. Maak daarna een plaatje in Geogebra
waarin de projectie duidelijk zichtbaar is.
Lesdoel
Leerlingen kunnen na deze lessen werken met centrale projectie en hier berekeningen mee
maken. Ze kunnen de projecties ook duidelijk zichtbaar maken in Geogebra.
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Lessen 5 t/m einde periode: Project

Bij een project is het erg gemakkelijk dichtbij de interesses van de leerlingen te blijven. Natuurlijk heb je zelf een overkoepelend onderwerp in gedachte, maar de keuze van het projectonderwerp zou je bij de leerlingen kunnen laten. Je kunt hierbij natuurlijk wel voorbeelden
van onderwerpen geven, maar je kunt de leerlingen ook zelf iets laten bedenken. Hierdoor
zijn leerlingen vaak extra gemotiveerd om zich te verdiepen in het onderwerp. Hier kunnen
erg leuke en creatieve dingen uit voortkomen.
Uitleg
Tijdens de uitleg is het goed om alles duidelijk te hebben voor de leerlingen. Een paar dingen
zijn hierbij erg belangrijk:
• Manier van beoordelen.
• Manier van toetsing
• De tijd die ze ervoor krijgen.
• Wat het einddoel is.
• Dat ze zelf ook een onderwerp en manier van presenteren mogen kiezen.
Tijdens het projectgedeelte kunnen leerlingen in groepjes (of alleen) aan de slag met wiskundige projecties. Achteraf kan hier dan een presentatie over gegeven worden. Mogelijke
onderwerpen voor het project zijn:
• Projecties met andere wiskundige figuren. Bijv. figuren in 3D.
• Illusies die worden uitgevoerd door middel van projecties.
• Weerspiegelingen (water/spiegel)
• Lampen bij voorstellingen. Waarom deze op een bepaalde manier worden gericht. Bijvoorbeeld bij Glow in Eindhoven.
• Schaduwen van de zon.
• Technische tekeningen.
• Straattekeningen, hoe maak je ze?
Natuurlijk mogen leerlingen ook zelf iets bedenken wat te maken heeft met projecties. Zoek
van tevoren zoveel mogelijk op over deze onderwerpen, zodat je leerlingen zo goed mogelijk
kunt helpen.
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Toetsing

Practicum
Dit onderdeel kan getoetst worden door de leerlingen tijdens het practicum een aantal vragen
te laten beantwoorden of een verslag te laten schrijven over wat ze ontdekt hebben tijdens
het practicum.
Voorbeeldvragen
Vraag: Welke meetkundige figuren kun je vinden wanneer je een . . . (driehoek, rechthoek, cirkel, ellips, vijfhoek, zeshoek etc.) projecteert?
Vraag: Kun je een willekeurige rechthoek projecteren, zodat de projectie een vierkant wordt?
Vraag: Kun je een willekeurige driehoek projecteren, zodat de projectie een gelijkbenige/gelijkzijdige wordt?

Uitleg en opdrachten
Toetsing
Dit onderdeel kan getoetst worden door een schriftelijke overhoring te geven over de projecties.
Hierdoor weet je als docent ook wie extra hulp nodig zal hebben bij het project.

Project
De toetsing van dit project kun je doen met een verslag, maar je kunt de leerlingen dit ook
laten presenteren. Het voordeel bij presenteren is dat de andere leerlingen ook meteen wat
mee krijgen over de andere onderwerpen.
Wanneer gekozen wordt voor presenteren, kan de presentatie op verschillende manieren gegeven worden. Laat de leerlingen hier vooral vrij in. Voorbeelden:
• powerpoint
• collage
• filmpje
• demonstratie
Het is altijd goed om bij de beoordeling van een project ook een stukje zelfbeoordeling te
doen. Laat leerlingen elkaar en zichzelf beoordelen. Op deze manier heb je ook een beeld van
wie er weinig of veel gedaan hebben binnen een groep.
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Samenvatting
Waarschijnlijk heb je op de basisschool al kennis gemaakt met verschillende wiskundige
figuren, zoals de cirkel, vierkant, rechthoek, driehoek en nog veel meer. In latere jaren
op de basisschool heb je ook een aantal driedimensionale figuren geleerd, zoals de bol,
kubus, balk piramide, kegel etc. In de onderbouw van de middelbare school leerde je
vervolgens wat je met deze figuren kan en ook wat je er allemaal mee kunt berekenen. Je
kon bijvoorbeeld de in de inhoud, de oppervlakte of de omtrek berekenen. Snel hierna
heeft de docent je ook verteld dat je transformaties kunt toepassen. Je leert namelijk om
figuren te verschuiven (transleren), spiegelen en roteren.
In de komende lessen ga kennis maken met nog een transformatie. Je gaat namelijk leren
hoe je figuren kunt projecteren. Hierbij ga je kijken naar de vorm van een figuur en hoe
deze kan veranderen na projectie.
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1

Projecties

Bij een projectie denken jullie natuurlijk meteen aan een projectiescherm in de bioscoop. Dit
onderdeel heeft hier wel mee te maken. Bij een projectie beeld je namelijk een figuur ergens
op af. Waar je je figuur op afbeeldt heet het projectievlak. Bij de bioscoop is dat dus het
scherm. Er bestaan veel verschillende soorten projecties. In de komende lessen zul je leren hoe
je parallelle projectie en centrale projectie gebruikt en wat je er allemaal mee kunt berekenen.

1.1

Parallelle projectie

Wist je dat de schaduw van de zon ook een projectie is? Deze projectie is een vorm van
parallelle projectie. Dit heet zo, omdat je beeld wordt veroorzaakt door parallelle lijnen
(projectielijnen) die langs het voorwerp af op het projectievlak terecht komen en op deze
manier dus je projectie vormen. Zie Figuur 1. De zonnestralen kun je in dit geval zien als
je projectielijnen. Deze lijnen raken de grond (projectievlak) en vormen op die manier een
schaduw op de grond. De schaduw wordt dan de projectie genoemd. Zonnestralen lijken in
eerste instantie niet helemaal parallel te lopen, maar omdat de zon erg ver weg staat van de
aarde wordt er gezegd dat deze lijnen nagenoeg parallel lopen aan elkaar.
Een speciale vorm van parallele projectie is loodrechte projectie. Hierbij staan de parallelle
lijnen ook nog loodrecht op het projectievlak.
Bij parallelle projectie horen een paar eigenschappen:
• Evenwijdige lijnen blijven evenwijdig in het beeld
• Als twee lijnen in de figuur even lang zijn dan zijn ze in het beeld ook even lang.
• Wanneer twee lijnen in de figuur een verhouding hebben met elkaar dan is die verhouding
in het beeld hetzelfde.

Figuur 1: Voorbeeld parallelle projectie
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1.2

Centrale projectie

Een schaduw kan ook een voorbeeld zijn van centrale projectie. In dit geval niet de schaduw
van de zon, maar de schaduw van bijvoorbeeld een lamp. Het licht wat een lamp veroorzaakt
komt namelijk maar van nagenoeg één punt. De stralen lopen hierbij dus niet parallel. Dit
punt wordt vaak het oog genoemd. De schaduw die de lamp veroorzaakt door op een voorwerp te schijnen wordt hierbij je projectie genoemd.
Bij centrale projectie lopen er dus lijnen vanaf een bepaald punt langs je figuur. Deze lijnen
zijn ook hier je projectielijnen en worden ook hier afgebeeld op een projectievlak. Zie Figuur 2.

Figuur 2: Voorbeeld centrale projectie
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2
2.1

Parallelle projectie
Inleiding

Bij parallelle projectie zijn er projectielijnen die evenwijdig door de punten van het te projecteren object gaan. Wanneer je hier berekeningen mee zou willen maken, heb je een aantal
gegevens nodig. Je moet bijvoorbeeld weten welk(e) punt(en) je moet gaan projecteren. De
projectie is ook afhankelijk van het vlak waar we op gaan projecteren. Het is dus ook erg
belangrijk om iets over dat vlak te weten. We hebben te maken met parallelle projectie,
dus het is ook erg belangrijk om te weten wat de richting is van de parallelle projectielijnen.
Uiteindelijk ga je bepalen hoe de projectielijnen er door een punt uitzien en deze kun je dan
gaan snijden met je vlak om je projectiepunten te krijgen.

2.2

Notatie

De punten die geprojecteerd moeten worden, worden weergegeven in 3D. Dit gebeurt met drie
coördinaten, namelijk een x-, een y- en een z-coördinaat. Hiervoor gebruiken
we de notatie
 px 
P = (px , py , pz ). Dit punt kunnen we omzetten naar een vector: p = ppy . Om de richting
z
 vx 
van de projectielijnen aan te geven, wordt er een richtingsvector gebruikt v = vvy . Een
z
vlak in 3D is van de vorm ax + by + cz = d.

2.3

Berekening

De projectielijn door het punt P met richting v kun je als volgt opstellen: p+λv =



px +λvx
py +λvy
pz +λvz



.

Zie Figuur 3. Door λ te variëren krijg je verschillende punten op de projectielijn. De projectie
van het punt P op het vlak wordt bepaald door het snijpunt van de projectielijn met het vlak.
Om het snijpunt te bepalen met de projectielijn kan de vectorrepresentatie in de formule van
het vlak worden gesubstitueerd: a(px +λvx )+b(py +λvy )+c(pz +λvz ) = d. Op deze manier los
je λ op en weet je voor welke λ de projectielijn het vlak snijdt. Met deze λ kun je vervolgens
de projectie van P berekenen: p + λv.

Figuur 3: Het opstellen van een projectielijn
Bij loodrechte projectie is het zo dat de projectielijnen loodrecht staan op het vlak. Dit
betekent dat de projectielijnen dezelfde richting hebben als de normaalvector van het vlak.
5

De normaalvector is een vector loodrecht op het vlak. Bij
 aeen
 vlak van de vorm ax+by+cz = d
wordt de richting van de normaalvector gegeven door b .
c

2.4

Voorbeeld

 2 
2 . We
Gegeven het punt P = (−1, −1, 2) en projectielijnen met richtingsvector v =
−1
zoeken de parallelle projectie van P op het vlak dat wordt gegeven door de vergelijking
2x +3y + 2z = 15. De projectielijn door P met richting v ziet er nu als volgt uit: p + λv =

 2 
−1
−1 +λ· 2 . Omdat we deze lijn willen snijden met het vlak, moeten we deze substitueren
2

−1

in de vergelijking van het vlak: 2 (−1 + 2λ) + 3 (−1 + 2λ) + 2 (2 − λ) = 15.
3
Hieruit volgt λ = 2, dus het beeld van punt P wordt gegeven door de vector p + 2v = 3 .
0
In Figuur 4 is deze projectie te zien.

Figuur 4: Voorbeeld uitwerking parallelle projectie
Nu je weet hoe je een punt kan projecteren met parallelle projectie, kan er ook gekeken worden
naar wiskundige figuren in 2D (vierkant, rechthoek, vijfhoek, zeshoek, cirkel,. . . ). Wanneer
een wiskundig figuur bestaat uit punten, waartussen lijnen getrokken zijn, kun je bij de
parallelle projectie de hoekpunten los projecteren en daarna tussen de juiste projectiepunten
lijnen trekken. Wanneer er bijvoorbeeld in de figuur tussen punt A en punt B een lijn
getrokken is, doe je dit bij de projectiepunten van A en B ook.
Bij een cirkel is dit wat lastiger. Deze heeft namelijk geen hoekpunten. Echter kun je een
cirkel wel zien als heel veel punten die heel dicht bij elkaar staan. Deze punten worden dan
weergegeven met een parametervoorstelling. Een cirkel kan worden uitgedrukt in de volgende
parametervoorstelling: m + r cos(t) · v1 + r sin(t) · v2 . Hierbij is m het middelpunt van
de cirkel, r de straal en v1 en v2 de richtingsvectoren van het vlak waar de cirkel in ligt.
Deze vectoren zijn genormaliseerd. Dit betekent dat kv1 k = kv2 k = 1. Wanneer je t nu
gaat variëren en steeds het punt tekent wat er uit komt, zie je dat al deze punten op een
cirkel liggen. Deze parametervoorstelling geeft dus een verzameling punten aan. Wanneer
je een cirkel gaat projecteren, is het voldoende om de parametervoorstelling van de cirkel te
projecteren, want hierdoor krijg je de parametervoorstelling van de projectie.
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3
3.1

Centrale projectie
Inleiding

Bij centrale projectie heb je de projectielijnen die vanaf een bepaald punt door de punten van
het te projecteren object gaan. Dit punt noemen we het oog. Wanneer je hier berekeningen
mee zou willen maken, heb je een aantal gegevens nodig. Je moet bijvoorbeeld weten welk(e)
punt(en) je moet gaan projecteren. Je projectie is ook afhankelijk van het vlak waar we op
gaan projecteren. Het is dus erg belangrijk om iets over dat vlak te weten. We hebben te
maken met centrale projectie, dus het is ook erg belangrijk welk punt het oog moet voorstellen,
dus vanaf welk punt je projectielijnen komen. Uiteindelijk ga je bepalen hoe de projectielijnen
er door een punt uitzien en deze kun je dan gaan snijden met je vlak om je projectiepunten
te krijgen.

3.2

Notatie

De punten die geprojecteerd moeten worden, worden weergegeven in 3D. Dit gebeurt met
drie coördinaten, namelijk een x-, een y- en een z-coördinaat. Hiervoor gebruiken
 px we de
notatie P = (px , py , pz ). Dit punt kunnen we weer omzetten naar een vector: p = ppy . Om
z
projectielijnen te kunnen opstellen, moeten ook de coördinaten van het oog bekend
 ox  zijn. Het
(oog)punt noemen we O = (ox , oy , oz ). Omgezet in een vector wordt dit o = ooy . Een vlak
z
in 3D is weer van de vorm ax + by + cz = d.

3.3

Berekening

De parametervoorstelling voor de projectielijnen kunnen we nu bepalen. We hebben een
steunvector nodig (een punt waar de vector doorheen gaat). In dit geval kunnen we hier o
(of p) voor kiezen. Ook hebben we een richtingsvector nodig. In dit geval wordt de richting
bepaald door o−p. Je projectielijn heeft dan de volgende parametervoorstelling: o+λ (o − p).
Hierbij moet weer het snijpunt met het vlak berekend worden. Hiervoor substitueren we weer
de vectorrepresentatie voor de lijn in de vergelijking van het vlak. Wanneer je vlak er dus
uitziet als ax + by + cz = d los je λ op uit de vergelijking: a(ox + λ(ox − px )) + b(oy +
λ(oy − py )) + c(oz + λ(oz − pz )) = d. Met deze λ kun je vervolgens je projectie berekenen:
o + λ (o − p).
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3.4

Voorbeeld

Gegeven zijn de punten P = (−2, −2, 1) en O = (0, 0, 0) en de vergelijking voor het vlak:
2x + 3y + 2z = 16. De projectielijn door O en door P wordt
! gegeven door de volgende
0
 0   −2 
0 −
−2
vectorrepresentatie: o + λ (o − p) = 0 + λ ·
. Omdat we deze lijn willen
0

0

1

snijden met het vlak, moeten we deze substitueren in de vergelijking van het vlak:
2 · 2λ + 3 · 2λ + 2 · −λ = 16. Hieruit
 3volgt
 λ = 2. De projectie van P op het vlak wordt dan
dus gegeven door o + 3 (o − p) = 3 . In Figuur 5 is deze projectie te zien.
−6

Figuur 5: Voorbeeld uitwerking centrale projectie
Bij centrale projectie kun je naast punten ook wiskundige figuren projecteren. Dit werkt
op dezelfde manier als bij parallelle projectie.
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