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2IV10 – Oefentoets 2010 

 

Deze oefentoets bestaat uit drie opgaven. Bij voldoende resultaat wordt een bonuspunt 

toegekend voor het tentamen. In alle gevallen geldt: LICHT UW ANTWOORD TOE. 

Gebruik waar nodig schetsen om het antwoord te verhelderen. Als om een procedure 

wordt gevraagd, dan wordt een beschrijving in stappen of in pseudo-code verwacht, die 

zodanig helder is dat omzetten naar echte code triviaal is. Gebruik hulpfuncties en –

procedures waar nodig. 

 

1. We bekijken het tekenen en aanwijzen van een ster in het platte vlak. Een N-puntige  

ster is gedefineerd door N punten Pi  en Qi , met i = 0, …, N–1. Het centrum is een 

punt C; de punten Pi bevinden zich op een afstand r van C; de punten Qi bevinden zich 

op afstand s van C, met s < r; de punten zijn regelmatig verdeeld over de omtrek, en 

één punt van de ster (P0 ) wijst naar boven. 

a. Geef een procedure TekenSter(C: Point2D; N: integer; r, s: real)  om zo’n ster 

te tekenen. Neem aan dat de procedures MoveTo(P: Point2D) en LineTo(P: 

Point2D) beschikbaar zijn voor het besturen van een virtuele pen. Beide 

verplaatsen de virtuele pen naar het punt P; MoveTo met de pen omhoog, 

LineTo met de pen omlaag. 

 

Procedure TekenSter(C: Point2D; N: integer; r, s: real) 

 

function Pnt(a, d: real): Point2D;  

// geef een punt op hoek a op afstand d van C, waarbij a gemeten is ten            

// opzichte van de positieve y-as. 

       Pnt := C + d*(cos(a + pi/2), sin(a+pi/2)); 

 

begin 

MoveTo(Pnt(0, r); 

da := pi/N; // hoek tussen Pi en Qi = 2pi/2N  

for i := 0 to N-1 do 

begin 

     LineTo(Pnt((i*2+1)*da, s); // Qi 

     LineTo(Pnt((i*2+2)*da, r); // Pi+1 

end 

end 
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b. Gegeven een punt X, geef een test om te bepalen of dit punt binnen of buiten 

een vierhoek CQi-1 Pi Qi ligt. 

 

We kunnen natuurlijk een algemene point in polygon test (waarbij we het aantal 

snijpunten met een halflijn tellen) erop loslaten, maar dat is veel geschrijf. We 

weten hier dat de vierhoek convex is en kunnen daarom een eenvoudiger test 

gebruiken: We testen of het punt aan de linkerkant van alle zijden ligt, als we de 

vierhoek tegen de klok in doorlopen. De basistest is: 

 

function Links(X, P, Q: Point2D): boolean; 

begin 

D := Q–P; // vector van P naar Q 

// test of linksom geroteerde D en vector van P naar X dezelfde kant opwijzen 

Links := (–Dy, Dx).(X–P) > 0 

end; 

 

// Zet de vier punten in een array: 

 

A0 := C; A1 := Qi-1 ; A2 := Pi ; A3 := Qi ; 

 

// En test voor de vier zijden 

 

Inside := false; 

for i := 0 to 3 do if not Links(X, Ai , A(i+1) mod 4 ) then return; 

Inside := true 

 

Dat laatste kan nog wat efficiënter, bijvoorbeeld door de vierhoek op te splitsen in 

twee driehoeken: 

 

if Links(X, A0 , A2)   

then Inside := Links(X, A2 , A3) and Links(X, A3 , A0) 

then Inside := Links(X, A0 , A1) and Links(X, A1 , A2) 

 

En natuurlijk kunnen nog allerlei dingen efficiënter worden uitgerekend, 

bijvoorbeeld door X-P in Links eenmalig uit te rekenen. 

 

c. Geef een test of een punt X binnen of buiten de ster ligt. Hoe kunnen we dit 

doen zonder alle punten van de ster af te lopen (gebruikmakend van de test uit 

de vorige deelopgave)? 

 

Op basis van de richting van X–C bepalen we in één stap in welke vierhoek het 

punt P mogelijk ligt: 

 

D := X–C;  

A := atan2(Dy, Dx) – pi/2;      // bepaal hoek A ten opzichte van de positieve y-as 

If A >= 2pi then A := A – 2pi  // forceer A in het interval [0, 2pi) 

else if A < 0 then A := A + 2pi; 

i := ((A div (pi/N) + 1) div 2   // bepaal de te testen punt van de ster 

InsideStar := Inside(C, Qi-1 , Pi , Qi );  // test met de vierhoek test 

2. We willen een 3D alfabet maken. Als eerste stap beginnen we met de hoofdletter D, 

volgens de schets op de volgende bladzijde. De letter heeft hoogte h, breedte w, de 
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dikte van stroken is (ongeveer) r, de dikte van de letter is d, de linkeronderhoek 

bevindt zich op punt P, de oriëntatie is zoals aangegeven. 

 
  

a. Benader de binnen- en buitencontour van het ondervlak van de letter met elk 

drie kwadratische Bézier-splines: Geef de stuurpunten.  

 

Het opsplitsen van de contouren is niet lastig, maar om het schrijfwerk te 

beperken is het raadzaam om een handige nummering te gebruiken. Als je naar 

de figuur kijkt, dan zie je dat de letter een gesloten koker is met rechthoekige 

doorsneden. Elke doorsnede heeft vier punten. We nummeren de punten A I J K, 

waarbij I = 0..5 het nummer van de doorsnede is, J aangeeft of het punt op de 

binnen- (0) of buitencontour ligt (1), en K aangeeft of het punt onder (0) of 

boven (1) ligt. 

We krijgen nu voor de buitenondercontour: 

A000 = P 

A100 = P + (w, 0, 0) 

A200 = P + (w, h/2, 0) 

A300 = P + (w, h, 0) 

A400 = P + (0, h, 0) 

A500 = P + (0, h/2, 0) 

 

De binnencontour leiden we hiervan af. We verschuiven de punten naar 

binnen, zodat we een verkleinde contour krijgen, waarbij de dikte van de letter 

bij punt 0, 2, 4 en 5 gelijk is aan r : 

 

A010 = A010 + (r, r, 0) 

A110 =  A100 + (– r, r, 0) 

A210 = A200 + (– r, 0, 0) 

A310 = A300 + (– r, – r, 0) 

A410 =  A400 + (r, – r, 0) 

A510 = A500 + (r, 0, 0) 

 

De punten van het bovenvlak krijgen we door een translatie: 

 

A I J 1  = A I J 0 + (0, 0, h ) . 

 

w

h
r

d

P

x

y
z

w

h
r

w

h
r

d

P

x

y
z

d

P

x

y
z

A00
A10

A20

A30

A40

A50

A01
A11

A21

A31
A41

A000

A010

A001 A011

A51

 



 4 

b. Gegeven een procedure DrawQuad(P, Q, R, S: Point3D). Geef een procedure 

om het bovenvlak van de letter te tekenen. Hint: Wat is hierbij de meest 

handige opsplitsing?  Welke hulpfunctie kan worden gedefinieerd? 

 

De koker kan in drie stukken worden gesplitst, één per segment. Verder zien 

we dat elke subkoker bestaat uit vier strips, die we krijgen door twee Bézier-

segmenten met vierhoeken in te vullen. We definiëren een functie die een punt 

op een kwadratisch Bézier-segment geeft: 

 

function Bp(P, Q, R: Point3D; t: real): Point3D; 

begin 

     Bp := (1– t) *(1– t) P + 2*(1– t)*t Q + t*t R 

end; 

 

en een procedure om zo’n strip te tekenen: 

 

procedure DrawStrip(A0 , A1, A2, B0 , B1, B2) 

begin 

      NPoints := 20; 

for i := 0 to Npoints – 1 do 

begin 

t0 := i/Npoints;  

t1 := (i+1)/Npoints; 

P00 := Bp(A0 , A1, A2, t0); 

P01 := Bp(A0 , A1, A2, t1); 

P10 := Bp(B0 , B1, B2, t0); 

P11 := Bp(B0 , B1, B2, t1); 

DrawQuad(P00 , P01 , P11 , P10 ) 

      end 

end 

 

Het bovenvlak tekenen we nu met: 

 

for i := 0 to 2 do 

begin 

     L := 2*i; M := L + 1; N := L + 2; 

     DrawStrip(AL01 , AM01 , AN01 , AL11 , AM11 , AN11 ) 

end 

 

c. Geef een procedure om de zijvlakken te tekenen, eventueel gebruikmakend van 

hulpfunctie(s) uit de voorgaande deelopgave. 

 

De zijvlakken kunnen op een soortgelijke manier worden getekend: 

 

for i := 0 to 2 do 

begin 

     L := 2*i; M := L + 1; N := L + 2; 

     DrawStrip(AL00 , AM00 , AN00 , AL01 , AM01 , AN01 ) // buitenzijvlak 

     DrawStrip(AL10 , AM10 , AN10 , AL11 , AM11 , AN11 ) // binnenzijvlak 

end; 

 

d. Geef een transformatiematrix M waarmee de letter opnieuw gepositioneerd kan 

worden, zodanig dat P samenvalt met de oorsprong O en het ondervlak van de 
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letter in het XOZ-vlak ligt. Aangenomen mag worden dat  R(a, r) een 

rotatiematrix voor een rotatie om as a tegen de klok in over een hoek r 

voorstelt, en T(a, d) een translatiematrix over as a over afstand d. 

 

Dit kan door eerst een translatie uit te voeren zodat P in de oorsprong ligt en 

vervolgens een rotatie om de globale x-as uit te voeren. Als de transformatie de 

vorm X’ = MX heeft, dan is M gedefinieerd door  

 

M = R(x, pi/2) T(x, Px) T(y, Py) T(z, Pz) . 

 

3. We bekijken het ray-tracen van een bolsegment (vergelijk met een contactlens). De 

doorsnede wordt in de figuur getoond: De kromtestraal is r, de diameter van het 

segment w en de hoogte is h. Het segment is rotatiesymmetrisch om de z-as, de 

cirkelvormige rand bevindt zich in het XOY-vlak.  

 
 

a. Geef de coördinaten van het centrum van de bol waar het segment een deel van 

is. 

 

Het centrum C ligt op de z-as (vanwege rotatiesymmetrie) en op een afstand    

r – h onder de oorsprong. Ofwel, C = (0, 0, r – h). 

  

b. Geef een procedure om het aantal en de positie van de snijpunten van een 

lijnsegment PQ met dit bolsegment te bepalen. 

 

{ Parametriseer het segment via X(t) = P + U t , met 0 <= t <= 1. De 

vergelijking van de bol is (X – C). (X – C) = r
2
. Substitutie van het segment en 

uitschrijven geeft (P – C + U t). (P – C + U t) = r
2
, ofwel a t

2 
+b t + c = 0, met  

a = U.U, b = 2 U.(P – C) en c = (P – C).(P – C) – r
2
. } 

  

U := Q – P ;
 

a := U.U ;  

b := 2 U.(P – C) ; 

c := (P – C).(P – C)– r
2
;  

 

{ Oplossen met de bekende abc-formule.} 

 

N := 0;   // aantal snijpunten 

d := b*b – 4 a*c ; 

if d < 0 then exit; // geen snijpunten 

t0 := (–b – sqrt(d))/(2a); 

t1 := (–b+ sqrt(d))/(2a); 
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for i := 0 to 1 do // test de gevonden t’s 

if ti >= 0 and ti <= 1 then // snijpunt op segment … 

if Pz + Uz ti >= 0 then      // en z > 0, dus ook op bolsegment begin 

     N := N + 1; 

     SN := P + U ti 

end 

 

c. Geef de bijbehorende normaalvectoren. 

 

Bij een punt op een bol is dat een vector van het centrum van de bol naar het 

snijpunt. Ofwel, Si – C , i = 0 ... N. 

 

Nogmaals, in alle gevallen geldt: LICHT UW ANTWOORD TOE. Gebruik waar nodig 

schetsen om het antwoord te verhelderen. Gebruik hulpprocedures waar gewenst. 


