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1 Gewenst is om een camera langs een sportveld te modelleren en af te beelden. De camera is 

gemonteerd op een karretje op rails dat langs het veld kan bewegen (vrijheidsgraad s). Op het 

karretje staat een verticale pilaar, die om zijn lengte-as kan roteren (α). Bovenaan de pilaar 

bevindt zich een horizontaal scharnier (β), waaraan een arm is bevestigd. Aan het uiteinde van de 

arm bevindt zich een camera, die loodrecht gemonteerd is op de arm.  

 

a) Geef een recept voor het bepalen van de posities van de aangegeven punten A, B, C en D. 

Neem aan dat de z-as omhoog is gericht, definieer zelf waar nodig overige 

coördinatenstelsels. Gegeven is verder dat |A-B| = a, |C-B| = b en |D-C|= c. Als matrices 

worden gebruikt, dan dient de inhoud van matrices expliciet te worden gegeven, maar matrix-

vermenigvuldigingen hoeven niet te worden uitgewerkt. 

b) Gewenst is dat het uiteinde van de lens van de camera schematisch wordt weergegeven als 

een cirkel met straal r om het punt D (zie zijaanzicht). Geef een recept voor het tekenen van 

deze cirkel, gebruikmakend van een procedure DrawLine(P, Q: Point3D). 

c) Gewenst is dat de drie segmenten A-B, B-C en C-D door draadmodellen van (overlappende) 

balken worden getoond. Elke balk heeft een vierkante dwarsdoorsnede met zijde d. Geef een 

procedure voor het tekenen van deze balken, gebruikmakend van een procedure DrawLine(P, 

Q: Point3D). Gebruik waar nodig hulpprocedures. 
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Dit tentamen bestaat uit vier vragen met in totaal 15 deelvragen. Elke deelvraag weegt even 

zwaar. In alle gevallen geldt: LICHT UW ANTWOORD TOE. Gebruik waar nodig 

schetsen om het antwoord te verhelderen. Lees eerst de vragen in zijn geheel door. 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. Streef naar 

compactheid en helderheid. Gebruik hulp-procedures indien gewenst. Gebruik van het 

boek, aantekeningen, kopieën van sheets en ander materiaal is niet toegestaan. 
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