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1 De onderstaande figuur toont een Boom van Pythagoras. De figuur wordt verkregen door een 

eenvoudig recept te herhalen. We beginnen met een vierkant (bijvoorbeeld een vierkant met breedte 

2, gecentreerd om de oorsprong O) en construeren twee nieuwe vierkanten A en B van gelijke 

grootte, zoals getoond in de figuur. Vervolgens herhalen we dit recursief voor vierkant A en B, tot 

een gegeven niveau N, hier N=4.  

a) Wat is hier de breedte van een vierkant van niveau N ? 

b) Geef twee transformatiematrices A en B die het oorspronkelijke vierkant transformeren naar 

respectievelijk de vierkanten A en B. Hierbij mag worden aangenomen dat de volgende 

basistransformatiematrices voor 2D homogene coördinaten-transformaties beschikbaar zijn: 

T(a, b): transleer over de vector (a, b); R(a): roteer over een hoek a; en S(s): schaal uniform 

met een factor s.  

c) Gegeven een transformatiematrix M die het oorspronkelijke vierkant transformeert naar een 

nieuw vierkant. Stel dat we dit nieuwe vierkant verder willen transformeren, bijvoorbeeld met 

een rotatie R(a). Deze rotatie kan globaal (ten opzichte van de oorsprong O) of lokaal (ten 

opzichte van het middelpunt van het nieuwe vierkant) worden uitgevoerd. Geef voor beide 

varianten de bijbehorende transformatiematrices van het oorspronkelijke vierkant naar het 

nieuwe geroteerde vierkant. Welk type transformatie is bij deze toepassing het nuttigst? 

d) Gegeven een procedure DrawSquare(M: Matrix) die een vierkant tekent dat getransformeerd is 

volgens de matrix M. Geef een procedure DrawTree(M: Matrix; N: integer) waarmee een 

Boom van Pythagoras wordt getekend van niveau N (hint: gebruik recursie). 

 

 

 

Tentamen 2IV10 Computergrafiek 

11 april 2011, 14:00-17:00 uur 
 

Dit tentamen bestaat uit vier vragen met in totaal 16 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. Geef van elke 

procedure en functie een korte omschrijving van input en output. Gebruik van het boek, 

aantekeningen, kopieën van sheets en ander materiaal is niet toegestaan. 
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2 Gewenst is om een golflijn te tekenen, zie de figuur. Hiervoor gebruiken we een reeks tweedegraads 

Bézier-segmenten, beschreven met .10met    )1(2)1()( 2

2
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cyclus van de golf gebruiken we twee segmenten. We bekijken de twee segmenten P en Q om de 

oorsprong, de golflijn wordt verkregen door deze te transleren langs de x-as. 

a) Geef alle mogelijke posities van de stuurpunten 210  ,, PPP , 210 en  , QQQ , zodanig dat de 

golflijn glad is en dat op de aangegeven posities de x-as wordt doorsneden. Licht uw antwoord 

toe: Welke voorwaarden gelden hier, welke vrije parameters zijn er? 

 

b) Gegeven een waarde voor de vrije parameters, wat is de amplitude (maximale waarde voor de 

y-coördinaat) van de golflijn? 

 

c) Wat zijn de mogelijke posities van de stuurpunten als bovendien wordt geëist dat het segment P 

spiegelsymmetrisch is om een verticale lijn?  

 

d) Geef een formule voor een raakvector V(t) aan een punt P(t). 

 

 

3 Een ellipsoïde (geschaalde bol) kan worden beschreven door .1)/()/()/( 222
=++ czbyax   

 

a) Geef een impliciete beschrijving in de vorm f(x,y,z) = 0. 

 

b) Geef een parametrische beschrijving P(u, v). 

 

c) Geef een formule voor een normaalvector N op de ellipsoïde. 

 

d) Geef een procedure voor het tekenen van een ellipsoïde, gegeven een procedure 

DrawTriangle(P,Q,R: Point). 

 

 
4 We bekijken een aantal basistechnieken voor computergrafiek. 

 

a) Beschrijf het z-buffer algoritme en geef twee voordelen ervan. 

 

b) Gegeven een perspectiefprojectie, waarbij het oogpunt zich in de oorsprong bevindt, er in de 

richting van de positieve z-as wordt gekeken, en waarbij de scene wordt afgebeeld op een 

vlak z=d. Wat zijn de coördinaten van een punt (x, y, z) na projectie?  

 

c) Wat is het karakteristieke verschil tussen diffuse en specular (spiegelende) reflectie van licht 

door een oppervlak? 

 

d) Noem drie effecten die wel met ray-tracing en niet met een eenvoudig belichtingsmodel 

kunnen worden gesimuleerd en licht uw antwoord toe met een schets.  
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