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diepte-informatie.
De bewegingsparallax is een cue
voor diepte-zien die ontstaat wanneer de waarnemer door de ruimte beweegt waardoor de posities
van objecten ten opzichte van
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Link:

kan namelijk zorgen voor een be-

de trap en waarop hetzelfde pa-

Centrum voor High Performance Computing en Visualisatie (HPC&V):

wegingsparallax die zorgt voor

troon is aangebracht. De foto

www.rug.nl/rc/hpcv
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