
 1

OPEN VRAGEN Tentamen 2IV 10, 23 maart 2006 

 

I a) Beschrijf het ray-tracing algoritme. Geef de in- en uitvoer, alsmede het algoritme zelf. 

  b) Geef een voor- en een nadeel van dit algoritme. 

 

Antwoord: Zie boek en sheets. 

 

II Gewenst is een procedure om een kegel af te beelden. De kegel bestaat uit een cirkelvormig 
grondvlak met straal r en een kegelmantel met hoogte h. Ofwel, de punt van de kegel bevindt 
zich op afstand h van het grondvlak. Het middelpunt van het grondvlak bevindt zich op positie P 
= (Px  , Py,  Pz), de omwentelingsas heeft richting D = (Dx, Dy, Dz). De kegel wordt benaderd 
met een verzameling driehoeken. 

a)  Bepaal twee vectoren A = (Ax, Ay, Az) en B = (Bx, By, Bz), die loodrecht op elkaar en 
loodrecht op D staan. Ofwel, er dient te gelden dat A·D = 0,   B·D = 0 en A·B = 0. 

b)  Geef een procedure voor het tekenen van de kegel, waarbij de nauwkeurigheid van de 
benadering instelbaar moet zijn. U mag gebruik maken van de vectoren A en B uit de 
voorgaande vraag. Voor het afbeelden van driehoeken is de functie  TekenDriehoek(P, Q, 
R) beschikbaar, die drie hoekpunten als invoer heeft. Licht uw procedure toe. 

 c)  Bepaal voor elke driehoek een normaalvector. 

 

Antwoord: Zie volgende bladzijde. 
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Antwoord vraag II: 

 

II Gewenst is een procedure om een kegel af te beelden. De kegel bestaat uit een cirkelvormig 
grondvlak met straal r en een kegelmantel met hoogte h. Ofwel, de punt van de kegel bevindt 
zich op afstand h van het grondvlak. Het middelpunt van het grondvlak bevindt zich op positie P 
= (Px  , Py,  Pz), de omwentelingsas heeft richting D = (Dx, Dy, Dz). De kegel wordt benaderd 
met een verzameling driehoeken. 

a)  Bepaal twee vectoren A = (Ax, Ay, Az) en B = (Bx, By, Bz), die loodrecht op elkaar en 
loodrecht op D staan. Ofwel, er dient te gelden dat A·D = 0,   B·D = 0 en A·B = 0. 

Neem een vector R = (1, 0, 0). Vervolgens: A = D×R (dus A loodrecht op D), en B=A×D (dus B 
loodrecht op A en D). Als |A| = 0, neem dan een andere vector R (bijvoorbeeld (0,1,0)) en 
doe het opnieuw. 

b) Geef een procedure voor het tekenen van de kegel, waarbij de nauwkeurigheid van de 
benadering instelbaar moet zijn. U mag gebruik maken van de vectoren A en B uit de 
voorgaande vraag. Voor het afbeelden van driehoeken is de functie  TekenDriehoek(P, Q, 
R) beschikbaar, die drie hoekpunten als invoer heeft. Licht uw procedure toe. 

De volgende punten zijn relevant: 

P: middelpunt van het grondvlak 

T: punt van de kegel. T = P + h D/|D| 

C(i): punten op rand van kegel. Gegeven door C(i) = P + r cos(i2π/N)A/|A| +r sin(i2π/N)B/|B|, 
waarbij N de nauwkeurigheid is. 

Procedure TekenKegel(P,D,h) 

begin 

   D := D/|D|; 

   A := CrossProd((1,0,0),D); A := r A / |A|; 

   B := CrossProd(A, D); B := r B / |B|; 

  T := P  + hD; 

   C1 := P + A; 

  for i := 1 to N do 

  begin 

     C2 := P +  cos(i i2π/N)A +  sin(i2π/N)B, 

     TekenDriehoek (C1, C2, T);  // mantel 

     TekenDriehoek(C1, C2, P); // bodem 

     C1 := C2 

end 

c) Bepaal voor elke driehoek een normaalvector. 

       Normaal op driehoek PQR: (P-Q) ×(R-Q). 
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