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På de rättade tentorna finns ibland siffror i cirklar som anger till totalpoäng på uppgiften och siffror
utan cirklar som anger poäng på deluppgiften. Notera att det inte räcker att rita figurer, figurerna måste
förklaras också. Betygsgränserna var: 3:a 25 poäng, 4:a 34 poäng och 5:a 42 poäng. Av 80 tentander
var det 11 som fick femma, 24 fick fyra, 23 fick trea och 22 underkändes.

Uppgift 1

Se figur 1.3 och kap 1.2.2. Elektronstrålen styrs med hjälp av magnetfältet från
avlänkningsplattorna så att den sveper radvis över skärmen. När strålen träffar en bildpunkt på
skärmen lyser bildpunkten upp beroende på strålens intensitet. Det beror på att skärmens baksida är
belagd med ett fosforskikt. För färg används tre elektronkanoner (hade många glömt) och varje
bildpunkt består av en triad med en rödkänslig del, en grönkänslig del och en blåkänslig del. Färgen
bildas genom addition av de tre grundfärgerna rött, grönt och blått. Elektronstrålarna går genom en
skuggmask (krävdes ej i svaret). Fosforbeläggningen lyser endast en kort tid. Bilden skulle alltså
sluta synas om den inte regenererades, vilket brukar göras 50-100 gånger per sekund. Den som
pratat om ca 25 gånger per sekund har troligen tänkt på att man för att få en juste animering måste
ha sådan bildfrekvens.

Uppgift 2

Under modelleringen skapas objekten och världen byggs upp. Vid renderingen skapar man bilder av
de modeller som byggts upp under modelleringsfasen. Angel s 27. Det här var nog den fråga som
gick bäst av alla.

Uppgift 3

Från projektionscentrum ritar man projektorer. Volymen som spänns upp av projektorer, främre och
bakre klipplan utgör vyvolymen och det är det som finns där som visas. Vyvolymen projiceras på
vyplanet, det är alltså där man har bilden. I vyplanet syns den 2-dimensionella projektionen av det
gröna 3D-objektet i vyvolymen. Kameran (linsen) sitter i projektionscentrum. Vyplanet borde vara
filmplanet och således ligga bakom projektionscentrum. Men av praktiska skäl (rättvänd bild)
brukar man flytta det så att det ligger framför kameran. Man kan säga att kameran tar en bild av
vyplanet. Här fick man 1p per term (notera att kamera och vyplan på något sätt skulle relateras) och
att objektet skulle synas i vyplanet.
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Uppgift 4

Rastrering är konverteringen från geometriska entiteter (kontinuerliga objekt) till (diskreta) pixlar
(1p). Angel 8.2.3. Många hade glömt att svara på vad rastrering är. Problem (2p): Linjer blir
taggiga, mönstrade ytor (tex. långrandiga kan bli för ljusa eller mörka), moiréeffekter, linjebredd
beror av lutning, utseende kan ändras vid rörelse. Problemen måste förklaras.

Uppgift 5

Uttydningarna av bokstäverna krävdes ej och räckte inte (förklaring behövs).
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API Application programmer’s interface är ett funktionsbibliotek för att underlätta för
programmeraren, t.ex. OpenGL

BSP Binary space partitioning är en metod att dela upp rymden (objekten i scenen) och representera
den i ett binärträd.

NCS Natural color system är en färgmodell som bygger på människans sätt att uppfatta färger.

NURBS Non-uniform rational B-splines är en viktad variant av B-splines, som är en form av
polynomkurvor som används för att bygga upp 3D-objekt.

VR Virtual reality eller virtuell verklighet är en datorgenererad 3D-miljö där personer kan röra sig.

Uppgift 6

De fosforer som utgör färgerna på skärmen kan ha olika egenskaper på olika skärmar. För CIE-
diagrammet se figur 8.64. Alla färger som kan visas på en viss skärm fås som en linjärkombination
av de tre grundfärgerna för den skärmen, dvs hörnen i triangeln. Men hörnen har lite olika lägen på
olika skärmar.

Uppgift 7

Texturer är tvådimensionella bilder som man lägger på tredimensionella objekt. Man slipper då t.ex.
att modellera en tegelvägg med alla sprickor, material mm. Istället fotograferar man en verklig
tegelvägg och använder bilden som en textur. Problem är t.ex. att mappa från en 2D-rektangel till en
3D-yta, att gå från skärmkoordinater till texturkoordinater och moiréeffekter. Bumpmapping
används för att ge texturer ett lite mer 3D-utseende ex. apelsiner och gräsmattor har inte helt släta
ytor. Man ändrar normalerna i ytan (det krävdes att detta framgår). Depth cueing innebär att sådant
som ligger långt bort tenderar att försvinna i en slags dimma (ritas svagare).

Uppgift 8

Nyquists samplingsteorem handlar om att man måste sampla en kontinuerlig storhet tillräckligt ofta
för att det ska bli en vettig diskretisering. En rastrering av bilden är just en sampling, likaså samplar
vi ett händelseförlopp i tiden när vi gör en animation. En linje blir taggig, ränder kan förvrängas,
småsaker försvinna etc. Om bildfrekvensen är lägre än ett upprepat fenomen ser det ut att röra sig i
helt fel takt (problem med snurrande hjul med ekrar).

Uppgift 9

Vid flat shading får hela polygonen samma färg, vilket oftast ger skarpa kanter mellan närliggande
polygoner. Olyckligt särskilt om man approximerat ett rundat objekt med polygoner. Kanterna
förstärks i våra ögon

Vid Gouraud shading beräknar man normaler för varje hörn i polygonen som ett medelvärde av de
omgivande ytornas normaler. En färg beräknas för varje hörn och sen interpolerar man fram
färgerna på hela polygonen. Vid Phong shading beräknar man normalerna i polygonens hörn på
samma sätt. Men sen interpolerar man fram normaler för hela polygonen och beräknar färgen
utgående från normalen. Phong är mer beräkningskrävande men ger bättre ljussättning särskilt på
blanka ytor.

Ray tracing innebär att vi följer ljusstrålar från projektionscentrum och hur de reflekteras och
transmitteras runt bland objekten. Radiosity utgår från energibetraktelser. Båda finns beskrivna i
kap. 13. Båda är globala belysningsmodeller, dvs de tar hänsyn till hur objekt påverkar varandra.
Ray tracing ber bra bilder av spegelreflekterande objekt och är mindre beräkningstungt än radiosity.
Radiosity fungerar bättre för matta miljöer och vissa förberäkningar kan göras.

Uppgift 10

Back-face culling, Z-buffert, Painter’s algoritm (djupsortering), scan-line. Beskrivningar finns i
boken. Att nämna algoritmerna gav 1p och att beskriva en gav 2p.

Uppgift 11

Den interpolerande kurvan går genom alla punkterna. Denna gav 1p. Bezierkurvan går genom start-
och slutpunkterna och använder de båda övriga för att ge tangent som i figur 10.17. Kurvan kan lätt
och interaktivt modifieras genom att dra i styrpunkterna. Ligger inom konvexa höljet (polygon man
får genom att sammanbinda de fyra punkterna) vilket ger en snäll kurva. Genom att se till att nästa
kurvas styrpunkter ligger på rät linje får man hyfsad kontinuitet. Ger snälla beräkningar. Observera
att förklaringar krävs, inte bara figur.


