
Kerstin Frenckner, kfrenck@nada.kth.se, 7907143

Var god vänd!

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

tisdagen den 1 juni 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.
Jag meddelar på kursens webbsidor när tentan är rättad. Du kan då hämta ut tentan på
expeditionen. Kort tid efter rättningen kan du också se resultatet i Mina sidor.
Lycka till  Kerstin

Uppgift 1:
(3) a) Rita en principskiss av ett katodstrålerör (CRT) som används i en grafisk skärm

och förklara hur det fungerar.
(3) b) Beskriv hur man åstadkommer färg på skärmen.
(1) c) Även om bilden inte förändras, måste den ritas om. Varför? Ungefär hur ofta?

Uppgift 2:
(2) Beskriv vad som görs i de två stegen modellering respektive rendering.

Uppgift 3:
(5) Förklara den syntetiska kameramodellen. Rita en figur där åtminstone följande finns

med: kameran, projektionscentrum, vyplanet, vyvolymen samt ett objekt som syns i
bilden.

Uppgift 4:
(3) Vad innebär rastrering (rasterization) inom datorgrafik? Det finns flera algoritmer för

att göra rastrering, men de ska du inte beskriva. Beskriv däremot minst två problem
som kan uppstå och illustrera med figurer.

Uppgift 5:
(5) Datorvärlden kryllar av kryptiska bokstavskombinationer. Förklara följande, som alla

har anknytning till datorgrafik:



API
BSP
NCS
NURBS
VR

Uppgift 6:
(3) Färgen på ett objekt brukar beskrivas av en RGB-trippel (t.ex. 0,7  0,5  0,4). En färg

som beskrivs med en viss RGB-trippel ser dock inte likadan ut på alla skärmar och
skrivare, och varje skärm har sin egen uppsättning färger (color gamut) som den kan
visa. Vilken är den tekniska förklaringen till detta? Rita ett kromaticitetsdiagram
(CIE-diagram) där alla synliga färger finns med och förklara varför det ser ut som det
gör. Rita också in ett exempel på en uppsättning färger som en viss skärm kan visa
och förklara hur man får fram dessa ur de tre grundfärgerna.

Uppgift 7:
(3) Vad är texturer och varför använder man texturer? Diskutera också några

svårigheter/problem med att använda texturer?
(2) Vad innebär bumpmapping och varför använder man det?
(2) Vad innebär depth cueing och varför använder man det?

Uppgift 8:
(3) I kursboken finns Nyquists samplingsteorem beskrivet. Vilken relevans har det inom

datorgrafik?

Uppgift 9:
(2) Flat shading är ett enkelt sätt att fixa ljussättningen. Vad innebär det? Varför blir det

i allmänhet inte bra?
(2) Gouraud shading och Phong shading är två andra sätt att fixa ljussättningen. Hur

fungerar de? När bör man välja Gouraud respektive Phong?
(4) Ray tracing och radiosity är ytterligare två andra sätt att fixa ljussättningen. Beskriv i

korthet vad de går ut på. Vad har de gemensamt? Vilka fördelar har ray tracing
(jämfört med radiosity) respektive radiosity (jämfört med ray tracing)?

Uppgift 10:
(3) Namnge tre algoritmer för att ta bort skymda ytor. Välj en av dessa och beskriv den.

Uppgift 11:
(4) Antag att vi har styrpunkter enligt nedan och att vi använder dem för att rita en

interpolerande kurva och en Bezierkurva av tredje graden. Skissa hur dessa ser ut och
förklara varför de ser ut som de gör. Beskriv några egenskaper hos Bezierkurvor som
gör att de är trevliga att använda för styckvis approximation.

Riv loss nästa sida, rita på den och lämna in den.



Namn:…………………………………………………

Interpolerande kurva:

Bezierkurva:


