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1 Gewenst is om kwart cirkelsegment te benaderen met een Bézier-segment. Het cirkelsegment is 

gedefinieerd door )sin,cos(),( αα rryx = , met .2/0 πα ≤≤  Het beginpunt noemen we A, het 

eindpunt B. 

 

a) Een tweedegraads Bézier-segment kan worden beschreven met: 

.10met    )1(2)1()( 2
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Geef de drie stuurpunten 210 en  , PPP , zodanig dat de curve begint in A, eindigt in B, de 

raaklijn aan de curve bij het beginpunt loodrecht op de lijn OA staat, en bij het eindpunt 

loodrecht op de lijn OB staat. 

b) Het punt C bevindt zich halverwege de curve. Wat is de afstand van C tot de oorsprong? 

c) Een derdegraads Bézier-segment kan worden beschreven met: 
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3 ≤≤+−+−+−= tQtQttQttQttQ  

Wat zijn alle mogelijke posities van de vier stuurpunten 3210 en  ,, QQQQ , zodanig dat de 

curve begint in A, eindigt in B, de raaklijn aan de curve bij het beginpunt loodrecht op de lijn 

OA staat, en bij het eindpunt loodrecht op de lijn OB staat? 

d) Het punt C bevindt zich halverwege de curve. Wat zijn de posities van de vier stuurpunten 

3210 en  ,, QQQQ , als we als extra eisen stellen dat het punt C zich op afstand r van de oorsprong 

bevindt en de curve symmetrisch is ten opzichte van de lijn OC? 

e) Stel dat gewenst is dat de curve gecentreerd is om een punt D, en dat de lijn tussen D en het 

startpunt van de curve een hoek β  met de X-as maakt. Geef een transformatiematrix M , 

zodanig dat het toepassen van deze transformatie op de stuurpunten (in homogene coördinaten) 

de gewenste curve oplevert. 
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Dit tentamen bestaat uit vier vragen met in totaal 18 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 Gegeven een 2D kaart. Gewenst is om deze (geheel of gedeeltelijk) in een viewport af te beelden. De 

viewport is een rechthoek, die alle pixels (i, j) omvat waarvoor geldt dat 

.en  YmajYmiXmaiXmi ≤≤≤≤  De afbeelding moet worden gecentreerd op punt P in 

kaartcoördinaten, en er dient een gebied met breedte w en hoogte h te worden afgebeeld.  

a) Stel dat w en de viewport gegeven zijn, hoe dient de hoogte h te worden ingesteld zodat er geen 

vervorming optreedt? Er mag worden aangenomen dat de pixels vierkant zijn. 

b) Geef een transformatie voor een punt van kaart- naar pixelcoördinaten.  

c) Een gebruiker wil de afgebeelde kaart verslepen door de cursor van een punt Q naar een punt R 

(beide in pixelcoördinaten) te bewegen. Hoe dient P te worden aangepast om dit te bereiken? 

d) Een gebruiker wil inzoomen op de kaart met een factor  f  ten opzichte van een met de muis 

aangewezen punt S in pixelcoördinaten. Hoe dienen P, w en h te worden aangepast om dit te 

bereiken? 

 

 

3 Een vierkante en een ronde buis dienen met elkaar verbonden te worden. Hieronder een schets van 

een verloopstuk. De onderkant is een vierkant met zijde w in het XOY vlak, de bovenkant een 

cirkel met straal r, op een afstand h van de onderkant. Onder- en bovenkant zijn gecentreerd om de 

z-as. Een punt op een hoeksegment bevindt zich op een rechte lijn tussen een punt P op een 

kwartcirkel en een hoekpunt Q van het vierkant. We bekijken in vraag a)-d) één hoeksegment. 

 

a) Geef een parametrische beschrijving van een punt P(u) op een kwartcirkel.  

b) Geef een parametrische beschrijving X(u, v) van een hoeksegment. 

c) Geef de normaalvector N(u, v) op een punt van een hoeksegment.  

d) De doorsnede van een hoeksegment met een vlak z = C is een kwartcirkel. Geef de straal en het 

middelpunt hiervan. 

e) Geef een procedure voor het tekenen van het complete verloopstuk, gegeven een procedure 

DrawTriangle(P,Q,R). 

 

 

4 We bekijken twee hidden surface algoritmes. 

 

a) Beschrijf het z-buffer algoritme. 

 

b) Beschrijf het ray-casting algoritme. 

 

c) Geef een eenvoudig recept voor het berekenen van de kleur bij (deels) doorzichtige 

oppervlakken. Maak een schets, introduceer en beschrijf grootheden, en geef een formule. 

 

d) Welk algoritme (z-buffer of ray-casting) is het beste geschikt voor doorzichtige 

oppervlakken? Waarom? 

 

w

h

r

w

h

r

 


