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Maximal poäng anges vid varje uppgift. Summan av dessa poängtal är 12. För betyg 
E behövs 6, för betyg D behövs 7.5, för betyg C behövs 9. För betyg A och B finns en 
särskild uppgift att göra efter tentan (som en andra del av tentan) – se hemsidan. 
Skriv uppgifterna i nummerordning. Använd endast framsidorna på papperen. Börja 
varje ny uppgift på nytt papper. Svaren på uppgifterna ska normalt inte vara mer än en 
A4-sida per uppgift. Försök vara tydlig samt att skriva läsligt. Svara inte bara med 
uppräkningar, skriv hela meningar och förklara vad du menar. Samtidigt ska du 
inrikta dig på att ta upp det centrala. Använd figurer för att illustrera dina svar. Det 
blir poängavdrag om man inte använder figurer på de uppgifter där det anges att 
det ska vara figurer. 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. Du kan då se ditt resultat i 
res. 
Lycka till ! Lars Kjelldahl 
 
 
(2) Uppgift 1: Beskriv översiktligt med figur hur ray tracing fungerar. Illustrera olika 
möjliga strålar. 
 
(2) Uppgift 2: Beskriv översiktligt med figur hur borttagning av skymda ytor kan 
göras genom att ta bort ytor som är vända bort från betraktaren. Ange för vilken typ 
av objekt/scen som den här metoden inte gör fullständig borttagning av skymda 
ytor.  
 
(2) Uppgift 3: Beskriv översiktligt med figur hur Phongs belysningsmodell (lighting 
model) fungerar. 
 
(2) Uppgift 4: Beskriv översiktligt med figur hur en Bezierkurva är uppbyggd och 
hur man kan styra utseendet på den. 
 
(2) Uppgift 5: I denna uppgift betraktar vi 2D. Visa hur man kan beräkna en matris 
som roterar ett objekt 45 grader kring punkten (7,5). Rita en figur. 
 
(2) Uppgift 6: Förklara kortfattat följande begrepp (högst tre meningar per begrepp 
samt figur): 
a. Gouraud shading  
b. Texture mapping 
c. Rastrering 
d. Lokal belysningsmodell 
 


