
 
Kerstin Frenckner, kfrenck@nada.kth.se, 7907143 
Lars Kjelldahl, lasssekj@nada.kth.se, 7908159  

Var god vänd! 

Tentamen i 2D1323 Datorgrafik med interaktion 
och NA8740 Datorgrafik och användargränssnitt 

torsdagen den 19 augusti 2004 
Tillåtna hjälpmedel: inga 
Gräns för godkänt: 25 poäng. Poäng för fullständig och korrekt lösning anges vid varje 
uppgift. Summan av dessa poängtal är 50. 
Skriv uppgifterna i nummerordning. Använd endast framsidorna på papperen. Börja varje ny 
uppgift på nytt papper. Försök att svara så kortfattat som möjligt men ändå tydligt och 
fullständigt – ett par meningar på var och en av 2–3-poängsfrågorna. Dina lösningar, 
resonemang och figurer måste vara tydliga och fullständiga och du måste skriva läsligt. Står 
det att du ska rita en figur, så ska du det. Även annars kan du gärna rita figurer. Rita helst med 
linjal och gärna med färgpennor (helst inte rött). Uppgifterna står inte i svårighetsordning. 
Fråga om något är oklart. 
På kursens webbsidor meddelas när tentan är rättad. Du kan då hämta ut tentan på 
expeditionen. Kort tid efter rättningen kan du också se resultatet i Ping. 
 
Lycka till 
Kerstin och Lassse 

 

Uppgift 1:  
(3) Vad menas med djup (depth) respektive upplösning (resolution) hos en framebuffer? 

Ange och motivera värden på dessa för att man ska kunna visa bilder av god kvalitet. 

Uppgift 2:  
(2) Beskriv en pen-plotter respektive pen-plotter-modellen för ett grafiskt system. 

Uppgift 3:  
(2) Ge två exempel på grafiska primitiver och för vart och ett av dem två exempel på 

attribut. 

Uppgift 4:  
(3) Beskriv färgmodellen RGB och rita en bild av dess färgkropp (color solid). Det finns 

RGBA också. Vad skiljer RGB och RGBA? 



Uppgift 5:  
(4) Beskriv Phongs reflektionsmodell (Obs inte Phong shading). Rita minst en figur. Du 

behöver inte skriva några formler, men du ska beskriva de termer som ingår och vad 
de innebär. 

(3) Diskutera kortfattat ljussättning då man har transparenta objekt. Rita minst en figur. 

Uppgift 6:  
(2) Beskriv Z-buffertalgoritmen. 
(2) Vad använder man en stencilbuffert till? 
(2) Vad innebär dubbelbuffring och vad använder man det till? 

Uppgift 7:  
(2) Transformationer är vanligt förekommande inom datorgrafiken. Vilka grundläggande 

tre typer av transformationer finns det. Illustrera med bilder. Välj en av dem och 
ange matematiskt (med formler) hur man gör för att utföra transformationen. 

(2) I vilka sammanhang inom datorgrafiken används transformationer (tänk gärna på 
OpenGL-labben). 

(2) Ofta vill man göra flera transformationer efter varandra. Diskutera hur och varför det 
fungerar. 

Uppgift 8:  
(3) Vad innebär klippning? Namnge två algoritmer för klippning och beskriv den ena. 

Uppgift 9:  
(3) Beskriv följande tre modeller för datautbyte:  

sampling/polling (pollning)  
interruptbaserad interaktion (avbrottsbaserad) 
händelsebaserad interaktion 

Uppgift 10:  
(3) Antag att vi har nedanstående styrpunkter och vill anpassa en kurva till dem. 

Diskutera alternativa sätt att göra detta och peka på fördelar och nackdelar med 
respektive sätt. 

 

Uppgift 11:  
(3) Vad använder man fraktaler till inom datorgrafiken? Diskutera möjligheter och 

problem. 



Uppgift 12:  
(3) Välj ett enkelt objekt och rita det i flervyig ortografisk projektion. Välj objekt så att 

vyerna blir olika. Rita sedan objektet i enpunkts perspektivprojektion. 

Uppgift 13:  
(6) Förklara följande begrepp, beskriv vad de används till och peka på någon svårighet 

man kan råka ut för. Illustrera gärna med bilder. 
Invers kinematik och invers dynamik 
Nyckelbilder och inbetweening 
Morfning 

 
 
 


