
Uitwerkingen Opgaven

Opgave 1. In beide gevallen gaan er oneindig veel grootcirkels door A en door
B. Als A = B, dan zou je kunnen afspreken dat ÂB uit één punt bestaat.

Opgave 2. A en B zijn hoeken van 90◦ (de meridianen staan loodrecht op de
evenaar). Bij de noordpool zit een hoek van 120◦ − 40◦ = 80◦.

Opgave 3 Is b een stuk cirkel op de aarde, dan zijn er een punt P en een getal
r zó dat b bestaat uit punten A met |ÂP | = r. Noem het punt van de kaart
dat met P overeenstemt P ′. Dan gaat b over in een stel punten op de kaart op
afstand r van P ′, dus in een stuk van een cirkel.

Net zo andersom: een stuk cirkel op de kaart hoort bij een stuk cirkel op
aarde.

Opgave 4 (2) A,B,. . . ,F liggen op een cirkel in het vlak. Dan liggen A′,B′,. . . ,
F ′ op een bolcirkel, dus op een vlakke cirkel (laatste zin in het stukje “Bol-
cirkels”).

(5) Noem |Â′B′| even r; dat is dus ook de straal van de cirkel Γ. De afstand
van A′ tot D′ is 2r. Er is in de hele driedimensionale ruimte maar één punt dat
op afstand r van A′ en van D′ ligt, en dat is het midden van het lijnstuk A′D′.
Dus is M ′ dat midden, dat ook het middelpunt van de cirkel Γ is.

Opgave 5 H ligt op 95◦ ten westen, K op 30◦ ten oosten van de nulmeridiaan,
dus ^HNK = 95◦ + 30◦ = 125◦. Pas de cosinusformule toe met A = H,B =
N,C = K. We hebben c = 60◦, omdat H 30◦ boven de evenaar ligt. Dan:

cos b = (cos 60◦)(cos 90◦) + (sin 60◦)(sin 90◦)(cos 125◦)

Oplossen naar b geeft het antwoord: b ≈ 119.8◦. Dat is bijna een derde van een
grootcirkel, dus ongeveer 13000 kilometer.

Opgave 6 De lengte van de 60◦-breedtecirkel is 20.000 km: op de vierkan-
tenkaart krijgen alle breedtecirkels lengte 40.000 km. Langs de 60◦-breedtecirkel
is op de kaart een lijnstuk tweemaal zo lang als op de aarde (want cos 60◦ = 1

2 ).

Opgave 7 |Â′B′| = 2|ÂB| = 2m, |B̂′C ′| = |B̂C| = 1m. tan(^CAB) = 1,
tan(^C ′A′B′) = 1

2 .

Opgave 8 De oppervlakte van A′B′C ′D′ is het dubbele van die van ABCD.
Dat bewijst niet dat de kaart niet oppervlaktegetrouw is. Maar maak nu een
vierkant PQRS, even groot als ABCD maar aan de evenaar en niet op 60◦.
Dan zie je dat het beeld van PQRS 1 m2 is en geen 2 m2. Dus worden niet alle
oppervlaktes met dezelfde factor vermenigvuldigd.

Opgave 9 Het zijn cirkels.

Opgave 10 Het ringgebied tussen 0◦ en 10◦ breedte op aarde heeft een grotere
oppervlakte dan dat tussen, zeg, 60◦ en 70◦. Maar op de kaart zijn ze even
groot.
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Opgave 11 Het kan zijn dat twee punten op het aardoppervlak geprojecteerd
worden op hetzelfde punt van de kaart (bijvoorbeeld als het projectiecentrum
buiten de aardbol ligt) en het kan zijn dat sommige punten van de aardbol hele-
maal niet op het vlak worden geprojecteerd (bijvoorbeeld als het projectiepunt
binnen de aardbol ligt). Er is in het algemeen geen 1-1 correspondentie tussen
alle punten van het raakvlak en alle punten van de bol als het projectiecentrum
niet de noordpool is.

Opgave 12 Neem een punt X van het raakvlak te Z en kijk in het vlak door
N , Z en X. Dat vlak snijdt de sfeer volgens een cirkel. De lijn NX loopt niet
horizontaal en is dus niet de raaklijn aan de cirkel te N . Dan heeft hij met de
cirkel behalve N nóg een punt gemeen. Dat punt komt onder de stereografische
projectie in X terecht.

Opgave 13 Het beeld van een (stuk van een) grootcirkel ziet er uit als een recht
lijnstuk.
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