
HP Prime Graphing Calculator

Calculus met de HP Prime

Inhoud

Kennismaking met de HP Prime..................................................................................................2

Limieten, asymptoten en zoomen..............................................................................................7

Introductie van de afgeleide......................................................................................................12

De afgeleide functie ...................................................................................................................16

Impliciete differentiatie met analytische meetkunde............................................................18

Meer over de HP Prime te weten komen:
http://www.hp-prime.nl



Kennismaking met de HP Prime

De HP Prime is een grafische rekenmachine met een kleurenscherm met touch-
screen, computer algebra software, een dynamische meetkunde applicatie en een 
geavanceerde grafieken applicatie waarmee ieder verband tussen twee variabelen 
(bijvb. Sin(x*y)=Cos(x*y)) kan worden afgebeeld. In deze paragraaf leert u ’de weg’ 
op de HP Prime en verkent u de functie applicatie.

Eerst een aantal afspraken die in dit document worden gebruikt:

• Een toets die de primaire functie aanroept wordt voorgesteld door een icoon van 
de toets: N, C, j etc.

• Een toetscombinatie die de secundaire functie van de toets of een letterteken 
aanroept wordt voorgesteld door de geëigende toets (S of A ) gevolgd 
door de toets voor de betreffende functie: S  j opent de natuurlijke expo-
nent functie (ex) en A  f voegt de letter F in.

• De naam van de secundaire functie wordt soms ook tussen haakjes na de toet-
sen combinatie weergegeven: 

• S& (Clear), S# (Plot Setup=grafiek instellingen)

• Een toets om een getal in te voeren wordt voorgesteld door dat getal: 
v,q, r etc.

• Alle vaste ‘schermteksten’ zoals scherm- en veldnamen zijn vetgedrukt: CAS 
Settings, Xstep, Decimal Mark etc.

• Een menu item dat moet worden geselecteerd op het scherm is voorgesteld 
door de naam op een grijze achtergrond: , , , etc.

Tip: Gebruik uw vinger en tik het item om het te selecteren, of navigeer naar de se-
lectie en gebruik ~.

• Gebruik van de cursor toets wordt weergegeven met D , L , R en U. 
Gebruik de cursor toets om van veld naar veld of van de ene naar de volgende optie 
in een lijst met opties te wandelen. 

De Aan-Uit toets zit links onderaan het toetsenbord. Bij het voor de eerste keer 
inschakelen van een nieuwe HP Prime opent een pop up scherm waarin de gebrui-
ker wordt gevraagd de te gebruiken taal en een paar andere primaire instellingen te 
kiezen. De meeste gebruikers zullen met de ‘standaard’ instellingen goed overweg 
kunnen.

De helderheid van het scherm kan worden verhoogd met indrukken en vasthouden 
van O en ;. Verlagen met  O (vasthouden) en -.



Neem even een minuutje de tijd voor een verkenning van de inde-
ling van het toetsenbord. De bovenste groep toetsen, met de zwarte 
ondergrond zijn vooral voor het navigeren van de ene naar de andere 
omgeving. De Home toets H brengt u naar het basis berekeningen 
scherm, de CAS toets C opent een vergelijkbaar scherm voor sym-
bolische en exacte berekeningen. De applicatie toets ! opent een 
keuzescherm waar u alle beschikbare applicaties, zoals Functie, Para-
metervoorstelling of Meetkunde kunt openen.

Het deel eronder is vooral voor de invoer van wiskundige expressies. 
Daarnaast zijn er omgevingen voor het invoeren van lijsten; Sq, 
matrices; Su, en gebruiker programma’s; S1.

Het plaatsen van verschillende items op de toetsen is zorgvuldig 
overwogen. Het getal π voert u in met S3. De lijst begrenzing 
tekens; { } staan rechts van de lijst toets Sr en de matrix be-
grenzing tekens; [ ] staan rechts naast de matrix toets, Sv.

Opties die werken in zowel het Home scherm als het CAS scherm:

• Tik op een item om het te selecteren, of tik twee maal om het item 
in de commando regel te kopiëren.

• Tik en sleep naar boven of naar beneden om door de scherm histo-
rie te wandelen.

• Gebruik M voor het ophalen van een vorige invoer of resultaat 
van het andere scherm.

• Gebruik de gereedschapskist b voor het openen van de Wiskun-
de en CAS menu’s of de catalogus.

• Gebruik c voor het openen van een keuzescherm met handige 
sjablonen.

• Gebruik & om een keuzescherm te verlaten zonder een keuze te 
maken.

• Tik op                 ,                  ,                 om deze opties te activeren.



Het Home Scherm

Zet uw HP Prime aan en bekijk de verschillende onderdelen van 
het Home scherm. De blauwe balk aan de bovenkant is de titelbalk 
die geeft aan in welke omgeving u momenteel werkt, in dit geval is 
de Functie applicatie actief. Als u een Shift toets gebruikt verschijnt 
linksboven een indicator hiervan. Rechtsboven ziet u een icoon met de 
accu status, een klok en de huidige hoekmaat. Tik er met uw vinger op 
waarmee u een venster opent, tikken op de tijd opent de kalender, tik-
ken op het netwerk icoon verbindt de rekenmachine met het draadloze 
netwerk (als dat beschikbaar is) en met tikken op de iconen voor de 
hoekmaat kunt u wisselen tussen graden en radialen.

Het middelste deel van het scherm toont de historie van eerder uit-
gevoerde berekeningen. U kunt navigeren door deze historie met de 
cursorbesturing, met tikken of met vegen.

De invoer regel zit net onder het historie gedeelte. Dat is de plek waar 
u wiskundige uitdrukkingen kunt invoeren en numeriek kunt laten 
berekenen. Helemaal onderaan staan de menu keuze vakjes, in het 
Home scherm bestaande uit       .       Deze menu vakken zijn context 
gevoelig. De labels en functies veranderen afhankelijk van de werkom-
geving waar u zich op dat moment bevindt.

Het Home scherm is voor numerieke berekeningen, zoals u in de 
volgende voorbeelden kunt zien. Sla de waarden 5 en 3 op als re-
spectievelijk A en B. Voor de invoer van de letters gebruikt u de A 
toets gevolgd door a voor de A en b voor de B. Let op: in het Home 
scherm voor numerieke berekeningen mogen alleen hoofdletters wor-
den gebruikt. Voor het opslaan gebruikt u                uit de onderste regel 
van het scherm. Bereken A2-B3, gebruik l en f voor de invoer 
van de machten. Met ~ wordt de berekening uitgevoerd. Open nu 
het sjabloonvenster met c en kies het sjabloon voor de berekening 
van logaritmes. Vul de vakjes in, met de cursor besturing wandelt u 
langs de verschillende invul velden. Ten slotte een sommatie van de 
getallen van 1 tot en met 100, ook hier kunt u een sjabloon gebruiken. 
In het Home scherm worden alle resultaten als een reëel of een com-
plex getal gegeven dan wel een matrix of lijst die reële en of complexe 
getallen bevatten. Tik op een van de voorgaande invoer opdrachten of 
resultaten en onderin ziet u twee nieuwe knoppen: Koprn. en Tonen. 
De eerste kopieert de selectie naar de cursor positie, de tweede toont 
de selectie in tekstboek weergave.



Het CAS Scherm

Tegenover het Home scherm is er het CAS scherm voor symbolische of 
exacte berekeningen. Voer de algemene vergelijking van een tweede-
graad vergelijking in, de hier gebruikte x (geen hoofdletter) kan worden 
ingevoerd met A en x, maar ook in een keer met de toets voor 
de ‘gangbare’ variabele d. Deze toets geeft afhankelijk van actieve 
applicatie de X (hoofdletter) in het Home scherm, de x (klein) in het CAS 
Scherm, de t in parametervoorstellingen, de θ in poolcoördinaten en 
de n in rijen en reeksen. Gebruik b en verschillende menu’s komen 
in de onderrand beschikbaar; Wisk, , , , , 

Bekijk even rustig de verschillende opties van deze menu’s (die soms 
weer toegang geven naar andere keuzemenu’s) kies ten slotte uit het 
CAS keuzemenu de optie                en van de dan beschikbare mogelij-
kheden wederom . U ziet dat er in die keuzemenu’s een grote 
hoeveelheid aan mogelijke keuzes beschikbaar is. In de invoer regel 
staat nu Solve(), met de cursor tussen de haakjes, tik nu twee keer op 
de tweedegraad vergelijking, die daarmee wordt gekopieerd naar de 
positie van de cursor; tussen de haakjes en voer de bewerking uit met 
~.

Gebruik de sjabloon toets voor de sommatie en zie dat HP Prime het 
exacte antwoord van deze oneindige reeks voor u berekent.

Kopieer en Plak

Zoals eerder besproken, in zowel het Home als in het CAS scherm kunt 
u met  de selectie op de locatie van de cursor plakken. Met de 
toets combinaties S en V (Kopieer), of met S en M(Plakken) 
kunt u een selectie kopiëren naar het klembord en vervolgens op ie-
dere locatie van de cursor in de HP Prime weer plakken. Dit maakt het 
mogelijk gegevens uit te wisselen tussen verschillende applicaties. In 
combinatie met de virtuele rekenmachine kunt u data uit Excel binnen-
halen naar de rekenmachine en die vervolgens weer versturen naar 
andere rekenmachines.



Delete en Clear

In zowel Home als CAS weergave kunt u een item selecteren en verwi-
jderen met \. Gebruik S en & (Clear) om de gehele historie te 
wissen. In iedere weergave (Symbolisch, Numeriek, Grafisch) kunt u 
met S en & (Clear) alle invoer wissen.

HP Prime Applicaties en de bijbehorende weergaven

Op iedere HP Prime staan diverse ‘voorgeladen’ app’s. Deze app’s zijn 
ontwikkeld voor onderzoek van een bepaald stuk wiskunde. Iedere app 
is opgedeeld over een of meerdere schermen. Meestal heeft een app 
een symbolische weergave, een grafische weergave en een numerieke 
weergave. Zo veel mogelijk is gewerkt met eenzelfde indeling van de 
verschillende app’s. In het schema hiernaast ziet u de basis structuur.

Met ! opent u de bibliotheek met app’s, gebruik de app, vul data 
in, maak berekeningen en bekijk de verschillende weergaves. Indi-
en gewenst kunt u de app opslaan onder een geschikte naam, open 
daarna de orginele gebruikte app, verwijder hier alle data zodat u de 
app opnieuw voor een andere berekening kunt gebruiken en de data is 
bewaard onder de nieuwe naam, zodat u deze opnieuw kunt bekijken, 
kunt bewerken of kunt doorgeven aan een collega! Iedere app heeft 
app functies en app variabelen; die kunt u gebruiken in de app of in het 
CAS scherm, Home scherm of in een programma.

Met ! opent u de bibliotheek met app’s, gebruik de app, vul data 
in, maak berekeningen en bekijk de verschillende weergaves. Indien 
gewenst kunt u de app opslaan onder een geschikte naam, open de 
orginele gebruikte app, verwijder hier alle data zodat u de app opnieuw 
voor een andere berekening kunt gebruiken en de data is bewaard on-
der de nieuwe naam, zodat u deze opnieuw kunt bekijken, kunt bewer-
ken of kunt doorgeven aan een collega! Iedere app heeft app functies 
en app variabelen; die kunt u gebruiken in de app of in het CAS scherm, 
Home scherm of in een programma.      
    



@ # N
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Limieten, asymptoten en zoomen

• HP Prime functionaliteit: Gebruik van de functie app; grafische en 
numerieke weergave; zoomen in een grafiek en in een tabel.

• Wiskundige inhoud: Limieten in een punt en naar oneindig; eenzi-
jdige limieten; horizontale en verticale asymptoten.

Activiteit

Kies ! en selecteer de functie app. Maak de app leeg met S en 
&. Voer de volgende functie in:

Gebruik de sjabloon toets om de breuk in te voeren, om te laten zien 
hoe u het sjabloon menu kan gebruiken geef ik hier de te gebruiken to-
etsen combinatie: c (kies nu het breuk icoon) d l D (hiermee 
stapt u van de teller naar de noemer) n d; 1 R(hiermee 
stapt u buiten de haakjes) l R(hiermee stapt u uit de noemer) ; 

1

Onderzoek het gedrag van deze functie in grafische en numerieke 
weergave als de waarde van X oploopt zonder grenzen.

Kies V en de vierde optie voor een weergave van de grafiek in deci-
male weergave. 

Met HP Prime is het gemakkelijk om te onderzoeken hoe de functie 
zich gedraagt voor grote waarden van X, veeg over het scherm van 
rechts naar links, zodat de waarden van x steeds verder oplopen.

Vraag 1: Schrijf een aantal waarden van X en F1(X) in de tabel hieron-
der, scroll tussendoor naar steeds grotere waarden voor X.

X F1(X)

Het lijkt erop dat de waarde van F1(X) steeds dichter bij een positieve 
gehele waarde uitkomt, welke waarde is dat?



Laten we eens kijken naar een tabel met functiewaarden. Kies N en 
de tabel met numerieke waarden voor X en F1(X) verschijnt. Misschien 
loopt de waarde van X in de tabel op uw machine niet van 0 tot 0,9. Via 
S en N kunt u de instellingen aanpassen. 

TIP: Wilt u uitleg over het scherm en de mogelijkheden kies dan ^ 
en lees de help tekst voor een uitleg, dit is een optie die u nagenoeg 
overal kunt gebruiken. 

Voer voor Eerste nr. 0 en voor de Num stap 0,1 in. Kies OK en open de 
tabel met N. Nu hebt u de tabel hiernaast. Deze tabel aanpassen is 
heel eenvoudig, zet de cursor in de kolom met waarden voor X en typ 
de getalswaarde van uw keuze in, bijvoorbeeld 10 en kies ~. U 
ziet dat de tabel in een oogwenk is aangepast.

Probeer verschillende waarden voor X, voer in: 100, 1000, 100 000 en 
bekijk steeds het effect op de kolom met de functie waarden. U ziet dat 
de functie waarden steeds dichter naar 3 naderen.

In wiskundige taal zeggen we dat de limiet van F1(X) voor X naar plus 
oneindig nadert naar 3.

Let op we hebben niets bewezen, we bekijken numerieke waarden en 
maken een veronderstelling.

Als we deze veronderstelling voor nu even accepteren, dan mogen we 
ook zeggen dat de lijn y=3 een horizontale asymptoot is van de grafiek 
van F1(X). Als we de waarde van X voldoende groot maken (binnen de 
beperkingen van de afronding door de rekenmachine) zullen we zo 
dicht bij 3 komen als we willen. 

Laten we ook kijken wat er met F1(X) gebeurt als X dicht bij de waarde 
-1 komt. Gebruik V en selecteer de vierde optie om decimale inste-
llingen op de assen te bewerkstelligen. Voer nu een waarde voor X in 
door direct te typen m en 1 .

Onderin de beeldrand staat links de X coördinaat en in het midden 
F1(X): NaN (Not a Number)

          



Vraag 2: Waarom is er geen uitkomst voor X=1?

We kunnen het scherm van de HP Prime opsplitsen, zodat we de gra-
fiek en de tabel naast elkaar in beeld krijgen, gebruik V en optie 2 
Plot tabel.

Gebruik nu enkele keren achter elkaar de optie om in te zoomen; Zoom 
en de vijfde optie X inzoomen. Hiermee wordt alleen langs de x-as 
ingezoomd. Dit kan ook door met twee vingers op het scherm een 
horizontale spreidt beweging uit te voeren.

Net als zojuist hebben we niets bewezen, maar we zien dat de uit-
komsten voor F1(X) steeds groter worden als we dichter in de buurt 
van X=-1 komen.

In wiskundige taal zeggen we dan;  de limiet voor X naar -1 van F1(X) 
gaat naar ∞ (oneindig).

We schrijven; limx->-1F1(X)= ∞

De waarden van de functie F1(X) nemen toe zonder bovengrens als X 
dichter bij -1 komt. We zeggen ook dat de grafiek van F1(X) een verti-
cale asymptoot heeft voor X=-1. 

In dit voorbeeld lijkt het idee van een limiet redelijk eenvoudig, maar 
het kan lastiger zijn, zoals het volgende voorbeeld toont.

Open de symbolische weergave met @, zet het vinkje voor F1(X) uit, 
zodat de grafiek niet meer wordt getoond en voer in;

Bekijk de grafiek in de decimale instelling via V en selecteer de 
vierde optie. Herhaal nu de stappen uit het vorige voorbeeld om het 
gedrag van F2(X) te onderzoeken voor steeds grotere waarden van X.



Vraag 3: Wat is limX->+∞F2(X)?

Nadat u een aantal keren naar rechts bent gescrold en de grafiek er 
horizontaal uitziet tikt u op de grafiek (zodat de cursor daar geplaatst 
wordt) nu kunt u een paar keer verticaal inzoomen met Zoom en optie 
7 Y inzoomen. Hiermee blijft de x-as op de huidige schaal en wordt 
de schaal op de y-as aangepast. Na een of enkele keren zoomen ziet 
u dat de grafiek helemaal niet ‘horizontaal is’. De waarden van F2(X) 
komen dus niet dichter en dichter bij 1, maar wiebelen steeds dichter 
rondom 1. Ook is zichtbaar dat de amplitudes (uitwijkingen) rondom 1 
steeds kleiner worden als X steeds groter wordt.

We mogen dus niet zeggen dat als X groter wordt F2(X) steeds dichter 
bij 1 komt, wel kunnen we zeggen dat we de waarde 1 voor F2(X) zo 
dicht als we willen kunnen benaderen als we X groot genoeg kiezen. 

Uitbreiding

In de HP Prime applicatie Functie Limiet staan een tiental functies die 
op vergelijkbare wijze onderzocht kunnen worden, samen illustreren 
ze diverse vormen van limiet problemen. Verspreidt de applicatie over 
de rekenmachines van uw studenten en laat ze de verschillende functi-
es onderzoeken en conclusies trekken op basis van de in deze para-
graaf beschreven technieken.

          



Antwoorden

Vraag 1 In het scherm hiernaast staan een aantal waarden, die  
  kunnen bij u anders zijn. De waarde die door F1(X)   
  steeds dichter benaderd wordt is 3. 

Vraag 2 Voor X=1 is de noemer gelijk aan 0 en delen door 0 kan  
  niet.

Vraag 3 lim X->+∞ F2(X)=1



Introductie van de afgeleide

• HP Prime functionaliteit: Schetsen van de raaklijn aan de grafiek 
van een functie; evaluatie van het differentie quotiënt.

• Wiskundige inhoud: Lokale lineariteit; differentieerbaarheid; limiet 
van een gemiddelde verandering van de helling van een grafiek in 
een punt; introductie van de afgeleide.

Activiteit

Kies ! en selecteer de functie app. Gebruik S en & (Clear) om 
alle inhoud te wissen, voer dan F1(X)=sin(X) in als functie. Met V, 
optie 4 decimaal opent u de grafische weergave met geschikte inste-
llingen. Gebruik ; een aantal keer om in te zoomen tot de grafiek 
dezelfde vorm houdt. 

Vraag 1: Wat gebeurt met de vorm van de grafiek als u een aantal 
keren heeft ingezoomd?

Zet de cursor bij X=0. Tik op Menu, tik dan op Fcn en kies optie 6 Tan-
gens voor de raaklijn te X=0.

Vraag 2: Wat lijkt te gebeuren met de grafiek van de sinusfunctie en de 
raaklijn bij X=0?

Gebruik een paar keer - om weer uit te zoomen. Het lijkt er op dat 
de vergelijking van de raaklijn te X=0 gelijk is aan Y=X. We kunnen dan 
de Y-coördinaat van een punt op de raaklijn nemen om de waarde van 
F1(X)=sin(X) te benaderen.

Vraag 3: Als X=0,2 wat is dan de Y-coördinaat van het bijbehorende 
punt op de raaklijn?

Tik op Menu (hiermee verdwijnt het keuzemenu onderin beeld) en typ 
0,2 en  ~ om de cursor op de grafiek van F1(X) te plaatsen.

Vraag 4: Welke Y-coördinaat wordt aangegeven voor F1(0,2)? 

Hoe groot is het verschil tussen sin(0,2) en de waarde gevonden via de 
raaklijn?



HP-Prime slaat altijd de laatste cursor coördinaten op in de variabelen 
X en Y. Na het aanpassen van de scherminstellingen staat de cursor op 
de oorsprong (0,0). Deze coördinaten gaan we opslaan in de variabelen 
A en B. Voer in X Opsl. A a en ~ voor de uitvoering en daarna 
Y Opsl. A b en ~, ga naar de grafiek en verplaats de cursor 
één stap naar rechts door één keer R (cursor naar rechts) te gebrui-
ken. Nu zijn de waarden in X en Y veranderd, terwijl de opgeslagen 
waarden in A en B hetzelfde zijn gebleven.

Hiermee kunnen we de verhouding tussen de stap op X-as en de stap 
op de Y-as berekenen. Ga naar het H  scherm en voer de volgende 
uitdrukking in (Y-B)/(X-A) , u ziet dat we de stapgrootte op de Y-as 
delen door de stapgrootte op de X-as. Deze deling noemen we het 
differentie quotiënt (= breuk van de verschillen), dit differentie quotiënt 
geeft de helling van de grafiek aan op het interval van 0 tot 0,1; het 
stapje dat we op de x-as gemaakt hebben. 

Invoeren doet u als volgt; open het sjablonen menu met c en kies 
de breuk, typ dan A 1-A b ga naar de noemer met de 
cursor omlaag Dan typ d -A a. Voer de berekening uit met 
~. In het scherm hiernaast ziet u de resultaten.

Dit lijkt allemaal erg omslachtig, maar door nu een paar keer achter 
elkaar in te zoomen en steeds opnieuw het differentie quotiënt te laten 
berekenen blijkt deze manier toch handig te zijn.

Kies # voor de afbeelding, zet de cursor terug op (0,0), zoom in met 
; ga weer één stap naar rechts en druk daarna in het H scherm op ~ 
voor het opnieuw berekenen van de helling (het differentie quotiënt), 
na één keer zoomen op het interval (0, 0,05) [als de zoomfactor op 2 
staat]. Herhaal dit een paar keer, je ziet de grafiek steeds meer op een 
lijn lijken, en je ziet dat de differentie quotiënten langzaam naar een 
bepaalde waarde groeien.

Hetzelfde gaan we nog eens van de andere kant doen maar voordat 
u begint; Wat denkt u dat er uit komt? Een negatief getal, een getal 
net kleiner dan 1, net groter dan 1 of nog iets anders? Ga eerst terug 
naar de decimale instelling van het scherm met V, optie 4 decimaal. 
Herhaal nu het proces maar dan door een stap naar links te gaan, het 
quotiënt te laten berekenen en vervolgens weer inzoomen etc.



Vraag 5: Wat zal de limiet zijn van de differentie quotiënten als X naar 
0 gaat?

Deze limiet wordt de afgeleide waarde genoemd van de sin(X) voor 
X=0 en geeft de helling van de raaklijn aan de grafiek in dat punt. Als 
deze limiet bestaat is de functie differentieerbaar in dat punt.

Niet iedere functie heeft een grafiek die lokaal (dus in een klein gebied) 
lineair is. Open de symbolische editor met @ en zet het vinkje voor 
F1(X) uit zodat deze functie niet meer wordt afgebeeld. Voer nu de 
volgende functie in;

F2(X)=3-|X+2|

De absolute waarde kunt u invoeren met het sjabloon menu c. 
Bekijk de grafiek met V, optie 4 decimaal. Wandel met de cursor over 
de grafiek naar X=-2. Zoom diverse keren in met ;. Verandert de 
grafiek in een rechte?

Zorg dat de cursor op het punt (-2,3) staat en ga naar het Home 
scherm met H. Wandel omhoog naar de opdracht waar u de huidige 
waarde van X opslaat in A en druk ~. Hetzelfde voor de opdracht waar 
u de waarde van Y opslaat in B. Ga naar de grafiek en verplaats de 
cursor één stap naar rechts. Terug naar het Home scherm waar u met 
de cursor omhoog naar de berekening van het differentie quotiënt 
wandelt (Y-B)/(X-A)

Met ~ kopieert u de opdracht en nog een keer ~ voor het 
uitvoeren van de berekening.

Vraag 6: Wat is de helling op het interval voor X>-2?

Ga terug naar de grafiek en onderzoek de helling voor X<-2. Zoals u 
ziet zijn de hellingen niet gelijk en naderen ze elkaar ook niet door in te 
zoomen. Dat betekent dat in dit geval de functie niet differentieerbaar 
is te X=-2!!!

Tot slot onderzoeken we nog een functie:

 Kijk voor X=0 naar het differentie quotiënt.

Vraag 7: Wat zijn uw bevindingen?



Antwoorden

Vraag 1 De grafiek lijkt te veranderen in een rechte lijn.

Vraag 2 Die lijken samen te vallen.

Vraag 3 Voor X=0,2 is de Y coördinaat van de raaklijn ook 0,2.

Vraag 4 F1(0,2)=0,198669330795

  Het verschil van F1(0,2) en 0,2 is: 0,001330669205.  
  Net iets meer dan 1 duizendste.

Vraag 5 De limiet van de differentie quotiënten is 1.

Vraag 6 De helling op het interval X>-2 is -1.

Vraag 7 De differentie quotiënten worden steeds groter als de  
  waarde van X dichter bij 0 komt. 



De afgeleide functie

• HP Prime functionaliteit: Inzoomen in een grafiek en in een tabel; 
functie definiëren als een samenstelling van andere functies; het 
variabelen menu gebruiken om de systeem variabele Numstep in 
de functiedefinitie op te nemen. 

• Wiskundige inhoud: Definitie van de afgeleide functie

 

Activiteit: 

Kies ! en selecteer de functie app. Gebruik S en & (Clear) om 
alle inhoud te wissen, voer dan de formules hiernaast in.

Zet hiervoor de cursor in de invoer regel van F2(X), gebruik het sjab-
loon voor de breuk via c en gebruik het variabelen menu met a, 
kies 1Functie, kies 2 Symb. en selecteer F1, zet de haakjes neer met 
n en typ d +, open opnieuw het variabelen menu kies 1 Fun-
ctie, kies 4 Numeriek en selecteer 2 Numstep. Zet de cursor opzij naar 
rechts (buiten de haakjes) en voer in ‘-F1(X)’, ga met de cursor naar 
beneden en voer nog een keer Numstep in voor de noemer. Numstep is 
een systeem variabele van de functie app die staat voor de stapgrootte 
in de tabel (de numerieke weergave van de functie). Die tabel heeft 
een aantal eigenschappen die u in de instellingen van de numerieke 
weergave kunt instellen. De daar ingestelde waarden zijn nu systeem 
variabelen, die dus kunnen worden ‘aangeroepen’.

F3(X)=cos(X)
F4(X)=F2(X)-F3(X)
U heeft ook gezien hoe u, via het Variabelen menu de andere functies 
kan aanroepen in een definitie, dit had u ook kunnen intypen, dus de 
letter F, de 1 etc.

Bekijk de instellingen van de tabel (de numerieke weergave), via 
S en N. Zie de afbeelding hiernaast, neem de instellingen uit de 
afbeelding over.



De tabelstart wordt gekozen met Eerste nr., de stapgrootte stelt u in 
bij Num Stap, de Zoom factor bij Num Zoom, Num Type geeft aan of 
de tabel met bovenstaande waarden automatisch wordt gevuld, of 
dat de tabel leeg blijft en handmatig waarden voor X worden ingege-
ven waarbij de functiewaarden worden berekend. Met Plot importeert 
u de waarden uit de grafiek van Eerste Num. en Num Stap, hiermee 
wordt voor Eerste Num. de kleinste waarde van X in de grafiek gebruikt 
en voor Num Stap de grootte van de stap die u maakt met de cursor 
langs de X-as. Num Zoom bevat de factor waarmee op de tabel wordt 
ingezoomd of uitgezoomd, met inzoomen wordt de nieuwe Num Stap 
berekend door de oude Num Stap te delen door de Zoomfactor.  

Zet de vinkjes voor de functies F1, F3 en F4 even uit, heeft u een idee 
hoe de functie F2 eruit zal zien? 

Bekijk de grafiek met #. U ziet F2(X) een numerieke benadering 
van de afgeleide functie van F1(X). Natuurlijk bent u ermee bekend 
dat de cosinusfunctie de afgeleide van de sinusfunctie is. Zet F3(X) en 
F4(X) aan in de plotweergave en bekijk de grafieken. U ziet drie gonio-
metrische functies, de rode grafiek is de numerieke benadering van 
de afgeleide, de groene functie is de cosinus en de gele functie is het 
verschil van de andere twee functies. Door de nogal grove instelling 
van de Num Stap is het verschil nog behoorlijk, open de numerieke 
weergave met N en zoom twee keer in met ;. U ziet de getal-
swaarden in de kolom van F4(X) fors kleiner worden, bekijk opnieuw de 
grafiek, nu ziet u dat de verschillen tussen de numeriek berekende ‘af-
geleide functie’ en de bekende afgeleide nu fors kleiner zijn geworden. 

Nog steeds kunt u met verticaal inzoomen de verschil functie als si-
nusfunctie in beeld krijgen, verticaal inzoomen doet door twee vingers 
tegelijk verticaal te spreiden op het touchscreen, doe dit een aantal ke-
ren totdat u tevreden bent over de sinusfunctie die u nu in beeld heeft, 
de andere sinusfuncties zijn veranderd in verticale strepen. Hoe verder 
u op de tabel inzoomt, hoe verder u ook op de grafiek moet inzoomen 
om de verschilfunctie als een sinus in beeld te krijgen.

Tot slot nog een mooie HP Prime optie; het schetsen van een grafiek, 
kies Menu, kies dan Fcn en selecteer optie 1 Schetsen. Volg nu met 
uw vinger op het scherm een stuk van de sinusfunctie die het verschil 
weergeeft. Als u niet tevreden bent over het resultaat drukt u & en 
probeert het opnieuw, bent u tevreden kies dan OK en nu kunt u het 
functievoorschrift terugvinden in de functie editor! 



Impliciete differentiatie met analytische meetkunde

• HP Prime functionaliteit: Geavanceerde grafieken applicatie; ge-
bruik van grafiek instellingen variabelen; navigatie in de catalogus; 
gebruik van CAS voor impliciete differentiatie; gebruik van CAS voor 
het oplossen van vergelijkingen

• Wiskundige inhoud: Impliciete differentiatie.

Activiteit: 

Op de ellips met vergelijking x2+2∙x∙y+3∙y2-4=0 ligt het punt (2,0). Wat 
is de vergelijking van de raaklijn aan de ellips in dit punt? 

Kies ! en selecteer de geavanceerde grafieken app. De app opent 
standaard in de symbolische editor. Gebruik S en & (Clear) om alle 
eventuele inhoud te wissen, voer dan de vergelijking van de ellips in. 
Met de knoppen onderin de beeldrand kunt u de variabelen x, y en het 
= teken invoeren.

Gebruik # om de grafiek te openen, zoom in en centreer de ellips 
door met uw vinger over het scherm te schuiven, zodat u een resultaat 
heeft zoals het scherm hiernaast.

Eerst onderzoeken we via de grafiek wat de helling van de raaklijn 
ongeveer zal moeten worden. Zet de cursor op het punt (2,0) en zoom 
een aantal keren in met ; totdat de grafiek een rechte lijn lijkt. Zet nu 
twee vingers op het scherm en spreidt de vingers in horizontale of 
verticale richting zodat de grafiek uiteindelijk van de linker boven hoek 
tot in de rechter onder hoek loopt.

De ellips, die nu lijkt op een rechte lijn, loopt bijna door de punten met 
de coördinaten (Xmin, Ymax) en (Xmax, Ymin).



Met behulp van deze twee punten berekenen we een schatting van de 
helling van de raaklijn. Gebruik H en het sjabloon menu c voor 
een breuk. 

Open het variabelen menu met a  kies Toep., Geavanceerde grafie-
ken, Plot en optie 3 Ymin, voer zo de volgende uitdrukking in: (Ymin-Y-
max)/(Xmax-Xmin)

Voer de berekening uit met ~.De schatting voor de helling van de 
raaklijn is dus bijna -1.

Dit was een numerieke schatting, met behulp van impliciete differen-
tiatie uit de CAS kunnen we ook de exacte waarde berekenen. Open het 
CAS scherm met C. In de gereedschapskist zit de catalogus, gebruik 
b en tik op Catlg.

Dit is de alfabetische lijst met alle commando’s die de HP-Prime kan 
uitvoeren, dat zijn er honderden. Om vlug te kunnen navigeren, kunt u 
de eerste twee letters van het commando dat u wilt gebruiken inge-
ven, dan springt de cursor in de lijst naar het eerste commando dat 
met de twee letters begint. U hoeft bij uitzondering de A  toets hier 
niet te gebruiken. We willen impliciet differentiëren, dus gebruik i 
en m voor de letters I en M. Er bestaat een commando IM (voor het 
imaginaire deel van een complex getal) dat als eerste in de lijst staat 
met deze twee beginletters, wandel naar beneden tot implicit_diff en 
gebruik de ^ toets voor een toelichting bij dit commando. Bekijk ook 
even de menu knoppen onderin beeld:

•  :  Opent de hele structuur van het helpmenu

•  :  Zet een door u gekozen voorbeeld op de laatste  
   cursor lokatie

• : Als de Help op meerdere pagina’s staat kunt u  
   hiermee navigeren

•  :  Verwijst naar gerelateerde informatie

•  :  Sluit de Help pagina.   

De syntax van het commando geeft aan dat we de expressie moe-
ten invoeren, gevolgd door de variabelen en alles gescheiden door 
komma’s.



Tik OK voor het sluiten van de Help pagina en tik nog een keer op OK 
voor het plakken van het commando in de CAS pagina. Voer de uitdruk-
king van de ellips in, gebruik nu kleine letters x en y, waar de HP-Prime 
in de CAS omgeving mee werkt. Sluit de opdracht af met de variabelen 
voor de impliciete differentiatie en gebruik ~ voor het verkrijgen 
van het resultaat. Tik op  voor het vereenvoudigen van het 
resultaat.

De uitdrukking van de afgeleide is gevonden, nu kan de waarde van de 
afgeleide in het punt (2,0) worden bepaald. Open het sjabloon menu 
met c en kies het derde sjabloon vanaf linksboven (het MET sjablo-
on), zet de cursor op het eerste hokje, klik nu op het laatste resultaat 
en op Koprn. waarmee u de uitdrukking op de positie van de cursor 
plaatst. Stap opzij, naar het andere hokje van het sjabloon en typ x=2, 
y=0. Met ~ wordt het resultaat berekend; de richtingscoëfficiënt is 
-1.

De lijn met rico -1 die door het punt (2,0) gaat kan gemakkelijk worden 
bepaald:

y =a*x+b met a = -1 en door (2,0)

0 =-1*2+b dus b = 2

De raaklijn heeft als vergelijking: y= -x+2

Gebruik deze vergelijking in de symbolische editor, open de grafiek en 
zoom uit totdat u de ellips en de raaklijn goed in beeld heeft.


