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2IV10 – Instructie 6: Belichting en schaduw 
 
1. Gegeven een driehoek na transformatie, met reflectie-eigenschappen en een lichtbron. 

Geef drie manieren waarop de kleur van het inwendige van de driehoek kan worden 
berekend en bespreek voor- en nadelen. 

 
2. Bij een applicatie voor het visualiseren van harde schijven (SequoiaView) worden 

bestanden weergegeven als kussens. Deze kussens zijn gemodelleerd als kwadratische 
oppervlakken: ,),( 22 feydxcybxyaxyxz +++++= waarbij x en y gegeven zijn in 
pixels en z de hoogte van het kussen weergeeft. Gegeven is een lichtbron op oneindig 
met ),,( zyx LLLL = en intensiteit I. Het oppervlak reflecteert het licht diffuus en heeft 
een reflectie-coëfficiënt k.  
a) Bepaal de normaal ),( yxN ; 
b) Geef een procedure om de helderheid ),( yxII ss = te berekenen; 
c) Een collega beweert dat de aanname dat )1,0,0(=L  het rekenwerk sterk                                       

vereenvoudigt. Klopt dat? 
 

3. Voor een interactieve applicatie is gewenst dat de gebruiker eenvoudig de positie van 
de lichtbron kan opgeven. Dit wordt opgelost door in een apart window een bol met 
straal r pixels te tonen, orthogonaal geprojecteerd, gecentreerd op pixel (c, c). De 
gebruiker kan met de muis in deze bol een punt aanwijzen waar hij wil dat een 
highlight (glimmertje, reflectie van de lichtbron) terecht komt.  
a) Geef een procedure om gegeven een punt (x, y) de normaal op het oppervlak van 

de bol te bepalen; 
b) Leidt de gewenste positie van de lichtbron (op oneindige afstand) af. 

 
4. Gegeven een cilinder: .0  ;122 hzyx ≤≤≤+  Gewenst is om deze cilinder te ray-

tracen. De straal is gegeven door een punt P en een vector V. Bepaal: 
a) De doorsnijdingen van de straal met de cilindermantel; 
b) De doorsnijdingen van de straal met boven- en ondervlak; 
c) Alle snijpunten van de straal met de cilinder. 

 
5. Gegeven twee polygonen P en Q, met kleur A en B, en met transparantie α en β. De 

achtergrondkleur is C.  
a) Geef de kleuren van de twee polygonen na afbeelding, uitgaande van een simpel 

model voor transparantie; 
b) Geef de kleur als polygoon P over polygoon Q wordt afgebeeld, en de kleur als Q 

over P wordt afgebeeld; 
c) Bij welke waarde(n) van α en β maakt de volgorde van afbeelden niet uit? 


