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2IV10 – Instructie 3: Transformaties en viewing 
 
1. Gegeven een vierkant met ribbe 1, waarvan de linkeronderhoek in de oorsprong ligt. 

a. Geef een transformatiematrix waarmee dit vierkant wordt getransformeerd 
naar een vierkant met ribbe s, geroteerd over een hoek �, waarvan de 
rechteronderhoek samenvalt met de rechterbovenhoek van het oorspronkelijke 
vierkant. 

b. We beschouwen een iets algemenere variant. Geef een recept voor een 
transformatiematrix voor een geroteerd en geschaald eenheidsvierkant OABC, 
waarbij het nieuwe hoekpunt O’, A’, B’  of C’  samenvalt met een van de 
oorspronkelijke hoekpunten O, A, B of C. 

 
2. We bekijken 3D rotaties.  

a. Geef 3x3 rotatiematrices voor een rotatie Rx(� ) om de x-as en een rotatie 
Rz(�) om de z-as. 

b. Bereken (expliciet) de samengestelde rotatiematrix voor een rotatie over 90 
graden (�/2 radialen) om de x-as gevolgd door een rotatie over 90 graden om 
de z-as.  

c. Wat is het effect van deze twee opvolgende rotaties? Licht uw antwoord toe.  
d. Krijgen we hetzelfde effect als we de volgorde van roteren omdraaien? 
 

3. We beschouwen een vervormde kubus. In de oorspronkelijke toestand wordt deze 
gegeven door 0 <= x,y,z <= 1. Na de vervorming geldt dat: 
- het ondervlak (in het XOY-vlak) op zijn plaats blijft; 
- het bovenvlak horizontaal blijft, maar wel verschuift: het punt (0,0,1) gaat naar (a, 

b, c) ; 
- alle ribben recht en alle vlakken vlak blijven. 

a. Geef een transformatiematrix voor deze vervorming. 
 

4. Gegeven een digitale landkaart. Gewenst is om een stukje van deze kaart in een 
viewport op het scherm af te beelden. In het midden van de viewport moet het punt C 
(in kaartcoördinaten) worden afgebeeld, de breedte van het af te beelden stuk is w (in 
kaartcoördinaten). Uiteraard mag er geen vervorming optreden. De viewport wordt 
opgegeven in pixels. Voor de pixelcoördinaten geldt dat de oorsprong (het punt (0,0)) 
linksboven ligt en het punt (Nx-1, Ny-1) rechtsonder. De linkerbovenhoek van de 
viewport heeft coördinaten (Xmi, Ymi), de rechteronderhoek (Xma, Yma).  
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a. Geef een transformatie om punt Q in kaartcoördinaten om te zetten in een punt 
Q’ in  pixelcoördinaten. 

b. Een gebruiker wijst een punt R’ (pixelcoördinaten) aan. Geef een transformatie 
om het bijbehorende punt R in kaartcoördinaten te bepalen. 

 
5. Gegeven een 3D scene, die wordt bekeken met een virtuele camera. De camera heeft 

positie P, staat gericht in de richting W, en lijnen in de richting van een vector V 
komen verticaal in beeld. Aangenomen mag worden dat V en W eenheidsvectoren zijn 
en loodrecht op elkaar staan. Bij de volgende vragen wordt gevraagd om het effect van 
de camerabeweging op P, V en W. 

a. Geef recepten om de camera voor- en achteruit, omhoog en omlaag, en naar 
links en rechts te bewegen. 

b. Geef recepten voor het roteren van de camera: pitch (links/rechts), yaw (naar 
onder/boven), roll (rotatie om middelpunt beeld). 

c. Stel dat de camera gecentreerd is om een punt C. Geef weer recepten voor 
rotatie, waarbij de camera op dit punt gecentreerd blijft. 

 
 
Voor de liefhebber: 
 

6. We gaan uit van opgave 3, waarbij we keken naar het afbeelden van een digitale kaart. 
Stel dat een gebruiker de kaart heeft gecentreerd op een punt C (bijvoorbeeld 
Eindhoven) met een breedte w (10 km). Vervolgens geeft hij op dat hij de kaart wil 
centreren op een punt C’ (Amsterdam) met een breedte w’ (20 km). Gewenst is een 
animatie C(t), w(t), zodat een vloeiende overgang wordt getoond. 

a. Wat zou je als eisen formuleren? 
b. Hoe zou je zo’n animatie kunnen definieren? 

  


