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Tentamen i 2D1323, Datorgrafik med interaktion, NA8740 Datorgrafik 
och användargränssnitt, månd 22/5, kl 8-13 
 
Tillåtna hjälpmedel: inga 
 
Gräns för godkänt: 25 poäng. Poäng för fullständig och korrekt lösning anges vid 
varje uppgift. Summan av dessa poängtal är 50. 
För betyg 4 behövs c:a 33 poäng, för VG c:a 38 poäng, för 5 c:a 42 poäng. 
Skriv uppgifterna i nummerordning. Använd endast framsidorna på papperen. Börja 
varje ny uppgift på nytt papper. Dina lösningar, resonemang och figurer ska vara 
tydliga och fullständiga. Försök skriva läsligt. Svara inte bara med uppräkningar, 
förklara alltid vad du menar. Använd figurer för att illustrera dina svar. Rita gärna 
med färgpennor (men inte rött). Uppgifterna står inte i svårighetsordning. Fråga om 
något är oklart. 
Jag meddelar på kursens webbsidor när tentan är rättad. Där kommer också ett 
lösningsutkast att finnas. Du kan då se ditt resultat i res. 
Lycka till !  Lars 
 
 
Uppgifter som motsvarar småuppgifterna. 
Har du fått full poäng på en småuppgift, hoppas du över motsvarande fråga. Har du 
fått 0 poäng svarar du på frågan. Har du fått poäng men inte full poäng svarar du på 
”halvfrågan”. 
 
(1) Uppgift 1: Beskriv vilka kunskaper man behöver i matematik för att läsa den här 
kursen. 
 
(2) Uppgift 2: Vad är homogena koordinater och varför används de? Förklara 
matematiskt genom att sätta upp matriser. 
 
Halvfråga (om du fick 1 poäng på småfrågan): Skriv upp transformationsmatrisen 
för skalning i 3D där homogena koordinater används. 
 
(3) Uppgift 3: Beskriv åtminstone två exempel på hur man kan kombinera olika 
metoder för att ta bort skymda ytor.  
 
Halvfråga (om du fick 1 eller 2 poäng på småfrågan): Rita upp en figur för att 
illustrera hur djupbufferten och den vanliga frame-bufferten används i Z-
buffertalgoritmen. Ge några korta förklaringar. 
 
(2) Uppgift 4: Vad är Gouraud shading och Phong shading. Beskriv med figurer hur 
de fungerar. Förklara särskilt skillnaden i beräkningsarbete och i resultat. 
 
Halvfråga (om du fick 1 poäng på småfrågan): Förklara skillnaden i 
beräkningsarbete och i resultat mellan Gouraud och Phong shading. 
 
(2) Uppgift 5: Förklara varför arbetet i raytracing är proportionellt mot antalet pixlar 
i bilden. Använd en figur. 
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Halvfråga (om du fick 1 poäng på småfrågan): Förklara varför arbetet i raytracing är 
proportionellt mot antalet pixlar i bilden. 
 
(2) Uppgift 6: Beskriv skillnader mellan RGB-modellen och CIE-modellen. Vilken av 
dem kan beskriva flest färger? Varför?  
 
Halvfråga (om du fick 1 poäng på småfrågan): Rita en figur över den färgrymd som 
beskrivs av CIE-modellen 
 
(2) Uppgift 7: Ge två skäl (inkl förklaring) till varför man inte alltid ska använda färg.  
 
Halvfråga (om du fick 1 poäng på småfrågan): Ge ett skäl (inkl förklaring) till varför 
man inte alltid ska använda färg. 
 
(2) Uppgift 8: Ett särskilt redskap för interaktion är s.k. datahandske, som innebär att 
man sätter på sig en handske med inbyggd elektronik och registrering. Ge två skäl 
med förklaring till varför en datahandske inte alltid är ett bra interaktionsredskap (vi 
bortser nu från prisaspekterna). 
 
Halvfråga (om du fick 1 poäng på småfrågan): 
Ge ett skäl enligt frågan ovan. 
 
(2) Uppgift 9: I figuren nedan finns fyra punkter som ska användas som styrpunkter 
för en Bezierkurva. Rita in kurvan och var noga när du ritar så att geometrin inkl 
riktningar stämmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halvfråga (om du fick 1 poäng på småfrågan): : I figuren ovan finns fyra punkter 
som ska användas som styrpunkter för en Bezierkurva. Rita in kurvan. 
 
(2) Uppgift 10: Beskriv två olika exempel på hur animering används i interaktionen i 
människa-datorgränssnitt.  
 
Halvfråga (om du fick 1 poäng på småfrågan): Beskriv ett exempel på hur animering 
används i interaktionen i människa-datorgränssnitt 
 
(2) Uppgift 11: Ge ett exempel på vad aliasing är för något och förklara exemplet 
 
(2) Uppgift 12: Beskriv de viktigaste begreppen du lärt dig i Maya- och OpenGL-
laborationerna. Gör inte bara en uppräkning utan förklara också begreppen. 
Åtminstone fem olika begrepp bör du beskriva. 
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(1) Uppgift 13: Beskriv åtminstone två områden inom datorgrafik som du skulle vilja 
att man tog upp mera om i en kommande kurs.  
 
Övriga uppgifter: 
 
(5) Uppgift 14: Diskutera först olika svårigheter/problem med att använda texturer. 
Diskutera därefter hur texturteknik kan användas på olika sätt - förklara med en 
figur bl.a. vad ”bumpmapping” är och vilka för- och nackdelar som finns med denna 
teknik. 
 
(5) Uppgift 15: Berätta om betydelsen för datorgrafik av hur människan uppfattar 
bilder. Diskutera bl.a. färg, upplösning, rörelse och 3D. 
 
(5) Uppgift 16: Ray tracing och radiosity är två välkända metoder för rendering i 
datorgrafik.  Beskriv dem med figurer och ange skillnaderna mellan dem. Vad är den 
största skillnaden mellan dessa två metoder och belysning enligt Phongs 
belysningsmodell. 
 
(5) Uppgift 17: 
Beskriv översiktligt vad det finns för hårdvara för datorgrafik idag samt hur den 
används. 
 
(5) Uppgift 18: Antag att man vill göra ett dataspel för att köra bilar på en 
tävlingsbana. Antag att man ska bygga allting från början. Beskriv översiktligt de 
programvarudelar man behöver för grafikdelen (inkl det som rör sig). 
 
 
 


