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1 Gewenst is om een interactief grafisch 2D spel te ontwikkelen. Een aantal Tetris-achtige 
elementen moeten worden afgebeeld. Elk element bestaat uit vier vierkanten met ribbe r pixels, 
de afstand tussen twee naburige vierkanten is w pixels, zoals aangegeven op de tekening. Er zijn 
vier typen elementen: L, I, T en B. Per element is verder een positie P gegeven en een rotatiehoek 
α. De positie betreft het middelpunt van het met een stip gemarkeerde vierkant, rotatie is gegeven 
ten opzichte van dit punt en tegen de klok in. Het speelveld is N pixels breed en M  pixels hoog, 
pixel (0,0) bevindt zich in de linkeronderhoek.    

a) Voor het tekenen is enkel een procedure SYSDrawLine(P, Q: Point2D) beschikbaar. Het is 
gewenst om de beschikking te hebben over een procedure  

DrawLine(A, B: Point2D),  

waarbij A en B punten met modelcoördinaten zijn. Initieel vallen modelcoördinaten en 
pixelcoördinaten samen. Voor het wijzigen van de modelcoördinaten zijn de procedures  

Translate(V: Vector2D), Rotate(α: real) en Scale(s: real)  

gewenst. Deze hebben als effect dat alles wat erna met DrawLine wordt getekend resp. over 
een vector V wordt getransleerd, om een hoek α wordt geroteerd of met een factor s wordt 
geschaald, alles ten opzichte van de oorsprong van het speelveld. Geef een uitwerking van 
deze vier procedures. Aangenomen mag worden dat matrix-vector operaties 
(vermenigvuldingen, inverteren, initialiseren) beschikbaar zijn. 

b) Geef, gebruikmakend van de procedures uit de voorgaande opgave, een procedure 

DrawElement(tp: (L,I,T,B), P: Point2D, α: real); 

voor het tekenen van een element, waarbij tp het type is, P de positie in modelcoördinaten 
betreft, en α de rotatiehoek. Ook hier geldt weer, gebruik hulp-procedures indien gewenst. 

c) De gebruiker wenst zijn elementen in detail te kunnen inspecteren. Hiertoe zijn twee extra 
procedures gewenst: 

Zoom(s: real); Pan(V: Vector2D); 

Het effect van Zoom is dat er met een factor s wordt ingezoomd op het huidige centrum van 
het beeld, het effect van Pan is dat het beeld over een vector V (in pixel-coördinaten) wordt 
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Dit tentamen bestaat uit vier vragen met in totaal 13 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. 
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verschoven. Geef een uitwerking van deze twee procedures, en geef aan hoe het samenspel 
met de voorgaande procedures verloopt. 

d) De gebruiker wenst verder elementen te kunnen aanwijzen. Geef een functie 

HitElement(Q: Point2D; tp: (L,I,T,B), P, α: real): boolean. 

die true of false teruggeeft, al naar gelang het punt Q (in pixel-coördinaten) binnen een van de 
vierkanten van een element, met specificaties als bij DrawElement, vraag b), ligt. 

 
 

2 Gewenst is om een torus (donut) af te beelden. De diameter van het gat is d, de buitendiameter is D. 
De buitencirkel ligt in het XOY-vlak, gecentreerd om de oorsprong. 

a) Geef een procedure voor het afbeelden van een dergelijke torus. Aangenomen mag worden dat 
er een procedure DrawQuad(P, Q, R, S: Point3D) beschikbaar is voor het afbeelden van een 
vierhoek met P, Q, R en S als hoekpunten. Maak de nauwkeurigheid instelbaar. 

b) Gewenst is om een eenvoudig belichtingsmodel te gebruiken: diffuse reflectie van licht 
afkomstig uit een lichtbron op oneindig, met richtingsvector L en intensiteit I. De reflectie-
coëfficiënt van het oppervlak is k. Bereken voor de hoekpunten van de vierhoeken uit de 
voorgaande vraag de resulterende kleur. 

c) Helaas wordt door het grafisch systeem geen hardware hidden surface removal ondersteund: 
De procedure DrawQuad tekent over al het voorgaande een ingevulde vierhoek. Hoe kunnen 
we toch een correct beeld verkrijgen? Aangenomen mag worden dat er een isometrische 
projectie wordt gebruikt, met V=(cos ϕ, 0, sin ϕ) als richting van projectie. Geef aan hoe de 
procedure uit vraag 2 a) dient te worden aangepast. 

 
 

3 We beschouwen een 3e graads Bézier spline met stuurpunten 321,0 en P PPP   , , gedefinieerd als 
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a) Gewenst is dat deze curve begint bij een punt A, voor t =1/2 door een punt B gaat, en eindigt 
bij een punt C. Welke voorwaarden gelden dan voor de stuurpunten? 

 
b) Daarnaast is gewenst dat de curve voor t=1/2 evenwijdig loopt aan een lijn door de punten A 

en C. Welke extra voorwaarde(n) geeft dit?  
 

c) Is hiermee de curve helemaal vastgelegd? Maakt het uit of het om een 2D of 3D curve gaat?  
 

 
4 We beschouwen het ray-tracen van een kegel. De simpelste definitie van een (dubbele, 

onbegrensde) kegel is 222 zyx =+ , we willen hier meer parameters tot onze beschikking 
hebben. We definieren daarom een kegel als volgt: de kegel heeft hoogte h, de straal van het 
grondvlak is r, het grondvlak valt samen met het XOY-vlak en de z-as is de as van rotatie-
symmetrie. 

 
a) Definieer deze kegel (mantel zowel als grondvlak) als impliciete oppervlakken, met andere 

woorden, als stelsels van vergelijkingen en ongelijkheden in x, y en z. 
 
b) Gegeven een lijn L met startpunt P en richting V, geef een recept om de snijpunten van L met 

de kegel (mantel zowel als grondvlak) te bepalen. 
 

c) Bepaal de normaal N voor de snijpunten. 
 


