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1 We modelleren een vliegtuigje in de locale objectcoördinaten x’  van een orthonormaal assenstelsel 

met assen u, v, en w, en met punt P als oorsprong, alle in wereldcoördinaten. De assen en het punt P 

zijn tijdsafhankelijk, om zodoende het vliegtuig te laten bewegen.  

a) Geef een homogene 4x4 transformatiematrix M van objectcoördinaten naar wereldcoördinaten, 

ofwel, geef M in x = Mx’. 

 

b) Een projectie wordt vastgelegd met een cameramodel, gespecificeerd door K (het kijkpunt), C 

(het punt waarnaar wordt gekeken) en een vector t (die aangeeft welke vector verticaal moet 

worden afgebeeld). Geef voor de volgende twee situaties geschikte waarden voor K, C en t, alle 

in wereldcoördinaten, waarbij de matrix M mag worden gebruikt. Neem aan dat het vliegtuig 

ongeveer 6 meter lang en 10 meter breed is. 

1) Afbeelding vanaf de oorsprong met een camera die het vliegtuig volgt; 

2) Bovenaanzicht (als op een kaart), waarbij het vliegtuig centraal wordt afgebeeld; 

c) Geef ook voor de volgende twee situaties geschikte waarden voor K, C en t: 

1) Zijaanzicht van het vliegtuig vanaf een op de rechtervleugel gemonteerde camera. 

2) Aanzicht recht naar voren vanuit een op de staart gemonteerde camera. 

d) Gewenst is om het vliegtuig een rol-beweging te laten maken: een complete rotatie om de 

lengte-as. Het vliegtuig heeft een snelheid van 50 m/s en de rol duurt 10 s. Geef  u(t), v(t), w(t) 

en P(t), voor gegeven u(0), v(0), w(0) en P(0). 

 

 

 

 

 

 

 

Tentamen 2IV10 Computergrafiek 

29 juni 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 Een tetraëder (viervlak) is een ruimtelijke figuur bestaande uit vier driehoekige vlakken. Gegeven een 

tetraëder met hoekpunten P, Q, R en S, beantwoord de volgende vragen. Bij vraag a), b) en c) mag 

worden aangenomen dat de tetraëder niet gedegenereerd is. 

a) Gegeven een driehoek (bijvoorbeeld PQR), bepaal een naar 

buiten gerichte normaalvector NPQR. Let op: het voorbeeld 

hiernaast is slechts een illustratie. 

b) Gegeven een driehoek (bijvoorbeeld PQR), bepaal een 

vlakvergelijking. 

c) Geef een procedure om te bepalen of een punt X binnen, 

buiten, of op een tetraëder ligt.  

d) Geef een procedure om te bepalen of een tetraëder niet 

gedegenereerd is, ofwel, of het volume groter is dan nul. 

 

 
3 We maken een geparametriseerd model van een fles (zie figuur voor een doorsnede). De fles is 

rotatie-symmetrisch. De totale hoogte is h, de maximale afstand van de rotatieas is b, en deze wordt 

bereikt op afstand a van het grondvlak. De straal van de opening is r, en de doorsnede is bij de 

opening parallel aan de rotatieas. We modelleren de (rechterzijde van de) doorsnede met twee 

cubische Bézier splines P(t) (onder) en Q(t) (boven), met t∈[0,1]. 

 

a) Geef mogelijke posities van de controle-punten van de 

splines. Hoeveel vrije parameters zijn er nog over? 

b) Door de vrije parameters in te stellen kan de vorm en het 

volume van de fles verder worden gevarieerd. Maak de vrije 

parameters afhankelijk van een enkele parameter d, zodanig 

dat voor d=0 een klein volume en voor d=1 een groot 

volume wordt verkregen.  

c) Gegeven P(t) en Q(t), geef een formule voor een punt 

S(u,v) op het oppervlak van de fles, waarbij u∈[0,1] een 

parameter langs de contour is en v∈[0,1] een parameter 

langs de cirkel om de rotatieas. 

d) Gegeven S(u,v) en een procedure DrawQuad(A, B, C, D), waarbij A, B, C en D de 

achtereenvolgende punten van een vierhoek zijn, geef een procedure voor het tekenen van de 

fles, waarbij de nauwkeurigheid instelbaar is. 

 

 

4 We bekijken een aantal basistechnieken voor computergrafiek. 

 

a) Beschrijf de meest eenvoudige versie van het painters- ofwel depth-sort algoritme. Geef een 

voorbeeld van een situatie waarin dit algoritme niet het juiste resultaat geeft. 

 

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. Voor het afbeelden dient verder een viewing window te worden gegeven. Wat is dit 

en wat is het effect als dit groot wordt gekozen? 

 

c) Geef het model voor de waargenomen kleur bij belichting door een enkele lichtbron op 

oneindige afstand van een specular reflecterend oppervlak. Geef een schets van de geometrie, 

geef de formule(s), en geef een toelichting op alle gebruikte variabelen. Speelt de kijkrichting 

een rol? 

 

d) Met ray-tracing kunnen spectaculaire effecten worden gesimuleerd. Geef twee redenen 

waarom voor interactieve applicaties meestal het z-buffer algoritme wordt gebruikt. 
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