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              *** Exempel på svar till *** 
Tentamen tisd 27/5, kl 8-13, för kurserna 
DH2640, Grafik och interaktionsprogrammering 
DH2323, Datorgrafik med interaktion 
NA8740, Datorgrafik och användargränssnitt 
 
Några uppgifter gäller bara den ena kursen och är då markerade med Grip eller 
DGI/DOA. När det finns flera uppgifter med samma nummer svarar man alltså bara 
på den uppgift som svarar mot den kurs man läser.  
Svaren här stämmer inte nödvändigtvis helt med hur svaren på tentan ser ut. Det här 
är bara exempel och det gäller särskilt uppgifterna 12-16 som är mera av utredande 
karaktär och där två helt olikartade svar bägge kan ge höga poäng. 
Vid en tenta är det meningen att man ska rita egna figurer för att visa att man förstår 
begreppen. I de här svaren har vi i stället ofta valt att hänvisa till figurer i boken.  
 
Grip: (2) Uppgift 1: Vad är Gimbal lock (låsning) vid 3D-rotationer? Hur undviker 
man denna låsning? En Gimbal är en mekanisk anordning, vad fyller den för 
funktion? 
Svar: Gimbal lock (låsning) uppstår när man roterar kring en axel så att de två andra 
axlarna sammanfaller, varvid bara en rotationsaxel återstår. Detta kan undvikas 
genom ändrad rotationsaxelordning eller genom direkt uträkning av slutriktningen 
med kvaternioner. En Gimbal är en anordning med rotationsaxlar som används för 
stabilisering, t.ex. i gyroskop och för kompassser. 
 
 
DGI/DOA: (2) Uppgift 1: Vad är homogena koordinater och varför används de? 
Förklara matematiskt genom att sätta upp matriser. 
Svar: Homogena koordinater använder sig av en extra dimension och en av de 
viktiga bakgrunderna är att man vill att de tre grundtransformationerna (translation, 
rotation och skalning) ska få en gemensam form så att de kan sättas ihop till totala 
tranformationer genom matrismultiplikationer. 
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Exempel på matriser: 
:

 
 
Grip: (3) Uppgift 2: Hur strukturerar man objektorienterade interaktionsprogram 
enligt MVC (Model-View-Controller)? Vad vinner man på detta? Vilka nackdelar kan 
det finnas? MVC är ett exempel på ett designmönster, med ursprung i arkitektur. Vad 
är designmönsters främsta användning inom programmeringstekniken/datalogin? 
Beskriv ett annat designmönster än MVC och Observer.  
Svar: Man delar upp i klasser som representerar modellen (tillämpningens strktur 
och beräkningar), vyn (presentationen på skärm, via ljud etc.) och styrning 
(interaktionsenheterna med dessas funktion). 
Man vinner flexibilitet i att kunna byta ut en del utan att behöva skriva om de andra 
och rent allmänt möjlighet att strukturera mindre sjok i taget. 
Främsta nackdelen är att det i vissa tillämpningar är svårt att skilja View och 
Controller åt, ett interaktionsverktyg har oftast en samhörande vy, t.ex. ett reglage. 
Designmönster används inom datalogin som ett mer informellt och översiktligt sätt att 
beskriva objektorienterade programstrukturer och designidéer än programkod. 
Annat mönster: … 
 
DGI/DOA: (3) Uppgift 2: En funktion av typen y=f(x) kan inte användas för att 
beskriva alla kurvor man kan vilja ha. Rita ett exempel på en Bezierkurva inkl 
styrpunkter som inte kan beskrivas med en funktion av typen y=f(x).  
Svar: En kurva med multipla y-värden för ett visst x kan inte beskrivas på ett bra sätt 
med y=f(x), exempel nedan. 

 
(3) Uppgift 3: Beskriv åtminstone två exempel på hur man kan kombinera olika 
metoder för att ta bort skymda ytor. Rita figurer för att illustrera vad du menar. 
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Svar: Man kan kombinera målningsalgoritmens sorteringsdel med Z-
buffertalgoritmen. Man sorterar enligt målningsalgoritmen, men bryr sig inte om de 
svåra fallen. Genom sorteringen slipper man göra en del belysningsberäkningar i 
onödan. 
Man kan kombinera backface removal med Z-buffertalgoritmen. Man tar bort de ytor 
som är vända bort från betraktaren (det gör man genom att kolla tecknet på 
skalärprodukten mellan normalen till ytan och vektorn från betraktaren till ytan). 
Bilder med metoderna finns i boken figurer, se fråga 13. 
 
(3) Uppgift 4: Vad är Gouraud shading och Phong shading. Beskriv med figurer hur 
de fungerar. Förklara särskilt skillnaden i beräkningsarbete och i resultat.  
Svar: Gouraud shading och Phong shading är båda interpolationsmetoder för att få 
fram intensiteter på en buktig yta representerad med polygoner. Bägge metoderna 
interpolerar fram normaler i hörnpunkterna genom att använda sig av de 
angränsande ytornas normaler. Därefter gör Gouraud en beräkning av intensiteter i 
hörnpunkterna (med Phongs belysningsmodell) och sedan linjär interpolation över 
hela polygonytan. Phong shading interpolerar i stället normaler över hela ytan och i 
varje pixel görs sedan belysningsberäkning med Phongs belysningsmodell. 
Gouraud missar reflexer mitt i en polygonyta, en effekt som minskas med tätare 
polygonnät. Phong kräver normalnormering och belysningsberäkning i varje pixel att 
jämföra med Gourauds interpolation (i princip en addition). 
(Se boken figur 6.28, 6.30, 6.31.) 
 
(2) Uppgift 5: Beskriv åtminstone två olika sätt att begränsa arbetet i ray tracing 
(utan att ändra på objekten eller upplösningen på skärmen). 
Svar: 
- Avsluta när strålens bidrag inte ger mer än en visst värde. 
- Begränsa djupet i rekursionen. 
- Använd principer för att begränsa kollisionsdetektion i rymden (för de olika 
strålarna), vilket kan göras med bounding boxes etc. 
 
(2) Uppgift 6: Beskriv olika viktiga skillnader mellan RGB-modellen och CIE-
modellen. Vilken av dem kan beskriva flest färger? Varför? Använd figurer för att 
illustrera vad du menar. 
Svar: RGB-modellen är en hårdvaruorienterad modell som bygger på grundfärgerna 
för en skärm. CIE bygger mera på hur människan uppfattar färger och den 
representerar i princip alla färger en människa kan se. Om man ritar upp de färger 
som RGB kan representera i CIE-diagrammet blir det en triangel som då bara täcker 
en del av CIE-diagrammets hästskoform. CIE-diagrammet kan alltså representera fler 
färger. (Se boken figur 7.63.) 
 
(2) Uppgift 7: Färgade objekt mot en färgad bakgrund kan ibland vara svåra att 
uppfatta på ett bra sätt. Ange två skäl till att objekten kan vara svåra att uppfatta trots 
att objekt och bakgrund har olika färg. 
Svar: 
- Människan behöver skillnader i intensitet för att uppfatta detaljer. 
- Defekt färgseende, t.ex. svårigheter att se skillnad på rött och grönt. 
- Små objekt kan vara svåra att uppfatta, särskilt om det är fråga om blå objekt. 
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(2) Uppgift 8: Jämför de två metoderna för animering, motion capture och 
fysikberäkningar (forward kinematics). Ange skillnader i resultatet och skillnader i 
arbetet. 
Svar: Motion capture fångar verkliga rörelser som sedan byggs in datormodellernas 
rörelsemönster. Forward kinematics använder i stället fysikens lagar för att räkna 
fram rörelserna. Motion capture är i princip enkelt, men utrustning och arbetet med 
att registrera rörelserna kan ta mycket resurser (om det överhuvudtaget är möjligt). 
Resultatet blir ofta mycket bra när det går. Forward kinematics kräver ofta relativt 
avancerad fysik och matematik, men är ändå ibland enklare. För vissa typer av 
rörelser är människan inte så bra på att upptäcka eventuella fel i rörelsernas detaljer, 
så då kan man förenkla beräkningarna. 
 
(2) Uppgift 9: Environmental mapping (reflection mapping) är en slags texturteknik. 
Förklara med en figur hur den fungerar och vilka för- och nackdelar som finns med 
denna teknik. 
Svar: Man avbildar omgivningen på ett förenklat föremål (sfär eller kub) för att 
enklare kunna avbilda omgivningens reflektioner i ett blankt, mera komplicerat 
föremål. Fördelen är alltså att det går snabbare. Nackdelen är att det inte blir helt rätt, 
men det upptäcker betraktaren inte alltid. (Se boken figur 8.38-8.41.) 
 
(1) Uppgift 10: 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). 
Svar: Opraktisk och oergonomisk: Den kan vara klumpig att ta på och ta av. 
Storleken kanske inte passar. Det kan vara svårigheter med registreringen av 
rörelserna eller så är användaren begränsad i möjligheter att röra sig. Eventuella 
sladdar kan vara i vägen. Man blir trött i armen vid längre stunds användning. 
 
(3) Uppgift 11: Beskriv kortfattat radiosity-metoden (använd figur). Om betraktaren 
flyttar sig, vad behöver då räknas om för att man ska kunna rita ut en ny bild? Om vi i 
stället använder ray tracing, vad behöver då räknas om när betraktaren flyttar sig för 
att man ska kunna rita ut en ny bild? 
Svar: Radiositymetoden utgår från energibalansekvationen som efter uppdelning av 
scenen i en mängd små polygoner kan användas och lösas med ett stort linjärt 
ekvationssystem. Det kan ofta lösas med iterativa metoder, men det tar tid. Om 
scenen är statisk behöver belysningsberäkningen inte göras om när betraktaren 
flyttar sig (däremot måste förstås HSE göras om). Metoden behandlar i sin grundform 
enbart diffust ljus. 
För ray tracing måste alla beräkningar göras om när betraktaren flyttar sig. Blanka 
ytor behandlas liksom diffusa ytor, men den diffusa belysningen ger inte lika bra 
resultat som radiosity. 
Man kan kombinera metoderna för bästa resultat (men det kräver mycket resurser). 
(Se boken, figur 12.16-12.20, 12.1-12.7.) 
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Utredande uppgifter (cirka en sida är normal omfattning på svaret på dessa): 
 
Grip: (5) Uppgift 12: Beskriv ett antal (minst fem) enheter och metoder för att peka 
på och flytta på och förändra storlek på fönster på skärmen, och dessa enheters och 
metoders möjligheter och begränsningar. Hur hanterar man att fönster delvis 
skymmer varandra men att ett blir helt synligt när man pekar på det?  
Svar: Kommer! 
 
DGI/DOA: (5) Uppgift 12: Beskriv åtminstone fem olika önskemål/krav som kan 
finnas när man ska representera en buktig yta i samband med datorgrafik. Använd 
både krav som är inriktade mot grafiken och som inte är det.  
Svar: 
- noggrannhet: hur väl kan den önskade ytan representeras 
- kontinuitet: hur bra kan ytor sättas samman (med ökande grad av kontinuitet: C1, 
C2, C3?) 
- minnesbehov: hur mycket minne behövs 
- snabbhet: hur snabbt kan ytan evalueras för t.ex. interaktiv uppritning 
- enkelhet att representera och bygga ytor: hur intuitivt kan ytor byggas av en 
användare 
- förmåga att representera de ytor som behövs i tillämpningen: kan de ytor som 
behövs i användningen representeras på ett bra sätt? 
 
(5) Uppgift 13: Beskriv åtminstone fem olika grundalgoritmer/tekniker för att ta bort 
skymda ytor i samband med datorgrafik. Diskutera för- och nackdelar med de olika 
teknikerna/algoritmerna. 
Svar: (dessa metoder finns väl beskrivna i kursmaterialet): 
- Object space kontra Image space: Object space handlar om att räkna fram med 
den noggrannhet som datorn räknar med. Image space handlar om att räkna med 
den noggrannhet som motsvarar upplösningen (ner till pixelnivå). Det betyder bl.a. att 
arbetsmängden för object space växer med antalet objekt medan image space växer 
med ökande upplösning.  
- Z-buffertalgoritmen: Man använder en extra buffert (Z-bufferten) för lagring av 
djupvärden. Z-bufferten innehåller för varje pixel djupvärdet för närmaste närmaste 
objekt motsvarande pixelpunkten. Man går igenom alla objekt och räknar fram 
pixelpunkter och djup och jämför med Z-buffertvärdena samt uppdaterar bildminnet 
och Z-bufferten vid behov. Tidåtgången är som mest linjär med antalet objekt. (Se 
boken, figur 7.47) 
- Målningsalgoritmen: Man sorterar alla objekt i djupled och ritar sedan ut objekten 
bakifrån i bildminnet varvid de främre objekten automatiskt ritar över de bakre 
skymda objekten. Problemet med algoritmen är främst att sorteringsarbetet växer 
exponentiellt med antalet objekt. (Se boken figur 7.51-7.56) 
- BSP-algoritmen: Man bygger upp ett BSP-träd genom att successivt dela objekten i 
scnen i halvor där de olika delarna motsvarar delträd. Man slutar dela när man 
kommit ner till enkla polygoner/linjer i löven. BSP-träden används för att avgöra vilka 
polygoner som kan skymma vilka polygoner. Utritningsordningen är med andra ord 
bestämd av BSP-trädet. Trädet behöver inte räknas om när betraktaren flyttar sig 
(däremot om objekten i scenen ändras/flyttas). (Se boken, figur 10.26-10.27) 
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- back face removal: Man tar bort de ytor som är vända bort från betraktaren. Genom 
att ta skalärprodukten mellan normalen till ytan och vektorn från ytan till betraktaren 
kan man avgöra om ytan pekar bort eller mot betraktaren – tecknet på 
skalärprodukten avgör detta. Genom denna kontroll kan man alltid ta bort igenomsnitt 
hälften av polygonytorna. För ett konvext objekt tas alla skymda ytor bort med denna 
metod.. (Se boken, figur 7.46) 
- Warnocks algoritm: Man kan använda quadtree för att göra en uppdelning av 
objekten och se vilka delar som är enkla eller behöver delas på nytt. Delning 
fortsätter ner till pixelnivå. Warnock var faktiskt den första som använde quadtrees 
som senare använts i andra sammanhang, främst inom bildanalys. (Se boken, figur 
10.28-10.31) 
- Sveplinjealgoritmen: Sveplinjerasteringen som beskrivs i uppgift 14 kan enkelt 
generaliseras till en algoritm för att ta bort skymda ytor. (Se boken, figur 7.42-7.45) 
- Tekniker för bounding box: Tekniker med att omskriva objekt med ett enklare objekt, 
t.ex. en rätvinklig låda, är kraftfullt för att underlätta beräkningen av skärningar som 
behövs i samband med borttagning av skymda ytor för object space algoritmer. 
 
 (5) Uppgift 14: Beskriv en algoritm för att rastrera en plan yta begränsad av en 
polygon. Polygonen är inte nödvändigtvis konvex. Använd figurer samt kommentarer 
för att visa de olika stegen. Om det finns begränsningar med din algoritm så ange 
dem. 
Svar: Nedanstående skiss handlar om sveplinjebaserad rastrering. Man kan också 
t.ex. rastrera med flödesfyllning (färgade pixlar får ”rinna ut” till kanterna i polygonen, 
se vidare boken avsnitt 7.10, 7.11). 

            
(5) Uppgift 15: Beskriv översiktligt vilka metoder det finns för att ordna belysningen i 
samband med datorgrafik. Ge en kort beskrivning av de olika metoderna och ange 
vilka viktiga skillnader det finns. Rita figurer! 
Svar: (dessa metoder finns väl beskrivna i kursmaterialet): 
Globala metoder/modeller (boken avsnitt 12.5, 12.2, figur 12.16-12.20,12.1-12.7): 
  Radiosity: Radiositymetoden utgår från energibalansekvationen som efter 
uppdelning av scenen i en mängd små polygoner kan användas och lösas med ett 
stort linjärt ekvationssystem. Det kan ofta lösas med iterativa metoder, men det tar 
tid. Om scenen är statisk behöver belysningsberäkningen inte göras om när 
betraktaren flyttar sig (däremot måste förstås HSE göras om). Metoden behandlar i 
sin grundform enbart diffust ljus (Se boken, figur12.16-12.20.) 
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  Ray tracing: Vid ray tracing följer man strålar från betraktaren ut genom scenen. 
Normalt skjuter man en stråle per pixel. När en stråle träffar en yta räknar man fram 
tre komponenter baserade på: en lokal beräkning, en rekursiv reflekterad stråle och 
en transmitterad stråle. Vid beräkningarna tar man även hänsyn till om punkten ligger 
i skugga vilket avgörs med en skuggstråle skicka mot ljuskällan (kan vara flera 
ljuskällor). (Se boken, figur 12.1-12.7.) 
Lokala modeller: 
  Phongs belysningsmodell: denna lokala modell bygger på tre komponenter: allmän 
ljus, diffus reflektion och spegelreflektion. Allmänljuset ska motsvara att det finns ljus 
överallt, diffus reflektion ska motsvara reflektionen från matta ytor och 
spegelreflektion ska motsvara reflektion från en blank yta. Phongs belysningsmodell 
ger ett ganska bra resultat, men den är inte helt fysikaliskt korrekt. (Se boken, figur 
6.13-6.20.) 
Cook-Torrance belysningsmodell baseras på att man betraktar en yta på 
mikroskopisk nivå betående av en mängd små polygonytor. Denna modell är mera 
exakt rent fysikaliskt  (Se boken, figur 6.14) 
Andra metoder såsom lightmaps, där man lagrar belysningen i en matris/map- 
 
(5) Uppgift 16: 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). 
Svar: 
- grafikrendering; generering av själva bilderna (som måste gå tillräckligt snabbt) 
- modellering: skapande av modeller av bilarna, eventuellt ska användaren ges 
möjlighet att skapa egna bilar också. Omgivningen behöver vidare modelleras och 
här kan hantering med LOD vara viktig för att göra det möjligt att få spelet att fungera 
i realtid. 
- fysikmotor: beräkningar av rörelser och kollisioner behöver göras 
- interaktionshantering, inkl drivers: hantering av själva interaktionen, där det ingår 
styrning av bilen, men också att göra olika val för att välja bilar och banor mm 
- AI: man kanske t.ex. vill ha möjligheter till datorstyrda bilar att konkurrera med om 
man kör spelet ensam 
- spelhantering: hantering av svårighetsgrader och poäng mm 
- operativsystemfunktioner, programspråk etc: grundläggande datateknik behövs 
förstås. 
 


