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Avancerad grafik och interaktion,!
AGI, 110831!

DH2413, 9hp, hösten 2011, period 1-2!
Fortsättningskursen i grafik och interaktion!

Kursledare!

Lars Kjelldahl , lassekj@csc.kth.se,!
790 8159,!
rum 4539, Lindstedtsv 5, plan 5!
Enklast är att prata med mig i samband!
med undervisningen eller att skicka e-post.!
Min bakgrund i grafik och mitt engagemang 
i den här kursen.!

Förkunskaper!
Någon grundläggande grafikkurs (DGI, 

DOA, Grip eller motsvarande)!

Avancerad grafik och interaktion!

E-postlista för regelbundna utskick, typ 
”veckobrev”.!
Jag skickar runt en lista på föreläsningen. 
Om du inte kom med på den listan så 
skicka ett mail till mig så för jag in dig på 
listan.!
lassekj ʼatʼ csc.kth.se!

Inblandade lärare 
• Lars Kjelldahl, kursledare, föreläsare, 
ansvarig för fördjupningslabbar 
• Victor Wåhlström, Johannes Koch 
handledare: Maya, OpenGL, Shader 
• Jonas Moll, haptik 
• Surface, ej klart (Björn Thuresson) 
• Gästföreläsare: Eva-Marie Wadman, 
Jonas Forsslund, Yngve Sundblad, m.fl. 
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Preliminärt schema Grundmoduler 
• Global belysning 
• Non-Photorealistic rendering 
• Perception 
• Real-Time Rendering: intersection 
methods and collision detection 

Globala belysningsmodeller         Non-Photorealistic rendering 

Contrast sensitivity function	
Enkel synvilla	

Real-Time Rendering: intersection 

methods and collision detection 
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Labbar 
DelA: skiss, man gör en skiss som sedan scannas in och 

används som grund för modellering  
Del B: Maya (3D modellering, bakgrundbilder, texturering, 

exportering till OpenGL) 

OpenGL 
Haptik 
Surface 
Shaderlabb 
-------------------------------------------------------------------- 
Valfri fördjupningslaboration - väljs efter 
samråd med kursledaren, totalt 3 poäng 

Handledningstider 

Kommer senare 

Valfri fördjupningslaboration, t.ex. 
Partikelsystem 
Dataspel 
Spherical harmonics lighting 
Haptik 
3D-motor, shaderprogrammering 
Brusgenererad fraktalplanet 
Augmented reality 

  

 

DirectX, speltekniker 

Cellshader 

Motor för att generera landskap procedurellt 

Dynamiska partikelsystem 

Shader programming Virtual City 

Karaktärsmodellering och animering 

Animerad kortfilm 

 

Spel- Asteroids3D 
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Ray tracer	


Bumpmappingtekniker	
 Studie av partikelsystem	


Bilspel	
 Shadow mapping	


VISUELL AKTIEANALYS	


Skuggor	
 Fraktallandskap	


Skuggvolymer	
 Partikelsystem	


Animering	


Isnow	
 3D	  Sculpting	  with	  a	  Nintendo	  Wii	  Remote	  
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Kollisionsdetektion	  i	  ett	  spel	  
Kollisionsdetektion	  
i	  ett	  spel	  

Omöjliga	  rum/?igurer	  
Fördjupningsmöjligheter 

•  Visualization 
•  Perception in Graphics 
•  Shadow Algorithms 
•  Collision Detection 
•  Mobile Graphics 
•  Non Photo Realistic Rendering 
•  Animation 
•  Multimodal Interaction, AR, VR 

Kursmoduler, fördjupningar 
•  Image Based Rendering 
•  Computational Photography 
•  Volume Rendering 
•  Avancerade ljusberäkningar 
•  Ray tracing 
•  Fractals 
•  Particle systems 
•  Morphing 
•  Andra fördjupningar, egna förslag? 

Tenta 
Tentamensformen sker i form av "hemtentor”, formellt tre 
delar som skickas in under kursens gång. Den första i 
slutet av period 1 och den andra och tredje gemensamt i 
slutet av period 2.  

Man skriver korta uppsatser kring några frågor. Man får 
välja bland frågor. 
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Kursens mål 
Ni ska efter kursen kunna 
•  1. förklara begrepp och använda metoder inom 
några grundområden: realtidsrendering, global 
belysning, VR/AR, perception 
•  2. använda en modellerare av typ Maya för att 
bygga 3D-objekt med egen medvetet gjord 
skissad förlaga, samt att bearbeta polygoner och 
texturer, 
•  3. använda ett programbibliotek av typ OpenGL 
för att ta in objekt från en modellerare och sedan 
förse scenen med specialeffekter av typ 
speglingar mm 

Kursens mål 
•4. skriva en översiktsartikel inom något delområde av 
datorgrafik genom att leta rätt på och läsa artiklar från 
källor av typ SIGGRAPH-konferensen, 
• 5. förklara och värdera artiklar inom delområdet, 
• 6. bygga någon enkel fördjupningstillämpning inom något 
eget valt delområde av datorgrafik, såsom ray tracing, 
radiosity, animering, specialaffekter av typ partikelsystem/
rök, jämförelser av programvaror, programmering av 
hårdvara för grafik etc., 
• 7. självständigt tillämpa vedertagna metoder för 
avancerad grafik och interaktion, 
• 8. delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad 
grafik och interaktion 

Betyg 
Betyg blir det enligt ECTS med sju nivåer. 
Den lägsta nivån, E, motsvarar att man inhämtat 
stoffet och kan återge det. 
Högre nivåer motsvarar att man kan tillämpa 
stoffet, dels i form av uppsatssvar på 
hemtentorna, dels på fördjupningslabbarna. 

Betyg 
•  tenA, tenB resp tenC ger 0-7 poäng vardera. För 
att bli godkänd på tenA behöver man 3.5. Dessa 
delar motsvarar kursmålen 1, 4 och 5. Det 
kommer dessutom att finnas möjlighet att få 2 
bonuspoäng för att göra LAB2 och LAB3 före 
deadline för tenC. Bonuspoängen har man med 
sig även till första omtentatillfället. 
•  LAB1 ger G eller U och motsvarar i första hand 
kursmålen 2 och 3 och behövs för att bli godkänd 
på kursen. 
•  LAB2 och LAB3 ger G eller VG, där G motsvarar 
i första hand kursmålet 6 och VG motsvarar 
kursmålen 6, 7 och 8. 

Betyg 
•  För betyg A behöver du 18 (20) poäng på 
tenA-tenC samt VG(G) på LAB2/LAB3 
•  För betyg B behöver du 16 (18) poäng på 
tenA-tenC samt VG(G) på LAB2/LAB3 
•  För betyg C behöver du 14 (16) poäng på 
tenA-tenC samt VG(G) på LAB2/LAB3 
•  För betyg D behöver du 12 (14) poäng på 
tenA-tenC samt VG(G) på LAB2/LAB3 
•  För betyg E behöver du 10.5 (12) poäng 
på tenA-tenC samt VG(G) på LAB2/LAB3 

Bra bilder - ett designperspektiv. ”Labb-workshop” där man 
gör en eller flera skisser och blir godkänd på labb 1a, Eva-
Marie Wadman 

Att kunna rita är en bra kunskap för 
den som ska hålla på med datorgrafik 
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Modellering inför Mayalabben 
OpenGL inför labben 

VRML/X3D 

#VRML V2.0 utf8 
Transform { 
  translation 6.1 0.6 -3.1 
  children [ 
    Shape { 
      appearance Appearance { 
        material Material { } 
      } 
      geometry Box { }   
    } 
  ] 
} 

Haptiklabb, introduktion av Jonas Moll 

Surface-VIC: visualiseringsstudion 
Björn Thuresson 

Virtual Reality 
Mixed and Augmented Reality 
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Animering, matematik och partikelsystem Bostadsbyggande, SightLine 

Tal i dialogsystem 
Fördjupningsmoduler, Lars Kjelldahl 

Särskilda kurser i 
visualisering 
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Highlights från konferenser 

t.ex. SIGGRAPH2011: 
http://www.youtube.com/watch?v=JK9EEE3RsKM 
(paper video, youtube)  

        Call for papers              

 

SIGRAD2011 
 

Evaluations of 
Graphics and Visualization 

Efficiency, usefulness, accessability, useability,… 
 

17-18 November 2011, KTH, Stockholm, Sweden 

SIGRAD, the Swedish Chapter of Eurographics, invites contributions to the 
conference SIGRAD 2011, which will be held November 17-18, 2011 at KTH, 
Stockholm, Sweden. 

The theme of this year's conference is “Evaluations of Graphics and Visualization - 
Efficiency, usefulness, accessability, useability”. Other topics for submissions are 
encouraged to give a broad flavor of this event. Topics for submissions include but are 
not limited to the following areas: 

•    Evaluation methods for visualization and graphics 
•    Real-time lighting effects efficiency 
•    Useability of virtual/augmented reality applications 
•    Computational techniques for design explorations 
•    Real-time rendering efficiency 
•    Usefulness in collaborative visualization 
•    Virtual and Interactive Environments 
•    Parametric design 
•    Non-realistic rendering 

Submissions can be “work in progress” (full paper/max 8 pages, short paper/max 4 pages, 
position paper/max 2 pages, or poster/max 2 pages) by 17 October to lassekj@csc.kth.se 

Conference co-chairs 
Lars Kjelldahl, Björn Thuresson, Thomas Larsson, Kai-Mikael Jää-Aro 
 
IPC: 
Tomas Akenine-Möller, Lund Univ 
Nils Andersson, Göteborg  
Ulf Assarsson, Chalmers Univ of Techn 
Yifang Ban, KTH 
Mark E Dieckmann, Linköping Univ 
Michael Dogget, Lund Univ 
Thomas Ertl, Univ of Stuttgart 
Morten Fjeld, Chalmers University  
Jan Gulliksen, KTH 
Helwig Hauser, Univ of Bergen 
Kai-Mikael Jää-Aro, Vizrt Ardendo 

 
Andreas Kerren, Linnaeus University, Växjö 
Ivana Kolingerova, Univ of West Bohemia 
Thomas Larsson, Mälardalen University 
Erwin Laure, KTH 
Lars Kjelldahl, KTH 
Alex Olwal, KTH 
Holger Regenbrecht, New Zealand 
Stefan Seipel, Univ of Gävle/Uppsala 
Yngve Sundblad, KTH 
Rüdiger Westermann, Techn Univ München  
Anders Ynnerman, Linköping Univ 

Kursbok 

Vi kommer att använda följande bok:  
Real-Time Rendering, Tomas-Akenine-
Möller, Eric Haines, and Naty Hoffman, 3rd 
edition, AK Peters, 2008 
Webbsida: 
http://www.realtimerendering.com/ 
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Kursbunt 
Samlar ni själva ihop från ACM och IEEE. 
• Elements of Early vision for Computer Graphics, J. Ferwerda, Computer 
Graphics and Appl (12 sidor) 
•  Feature-Based Image Metamorphosis, T. Beier, SIGGRAPH92 (8 sidor) 
•  Salisbury, K.J., Making Graphics Physically Tangible, CACM, August 1999, vil 
22, no 8, samt Salisbury, K.J. et al., Haptic Rendering: programming Touch 
Interaction with Virtual Objects, 1995 Synposium on Interactive 3D Graphics, (7 
+ 8 sidor) 
•  Recent Advances in Augmented Reality, R. Azuma, Y. Baillot, R. Behringer, 
S. Feiner, S. Julier, B. MacIntyre, Computer Graphics and Appl, Nov/Dec 2001 
(14 sidor) 
•  An Introductory Tour of Interactive Rendering, E. Haines, IEEE Computer 
Graphics and Applications, Jan/Feb 2006 (12 sidor) 
•  A Survey of Visibility for Walkthrough Applications, D. Cohen-Or, et al., IEEE 
Trans on Visualization and Computer Graphics, Jul/Sept 2003 (20 sidor) 
•  Where are we with Haptic Visualization, Roberts, Paneels, IEEE, Worlds 
haptics 2007 (6 sidor) 
• Spherical Harmonic Lighting: The Gritty Details, Robin Green (47 sidor) 

Viktiga datum, Deadlines 

Uppgift till 2/9 

Gör en skiss av en avatar inom 
1. Sport 
2. Spel 
3. Företag 
4. Produkt 
5. Annat 
Visning och diskussion kring era avatarskisser 
med Eva-Marie Wadman 2/9. 
En text kring detta finns (delas ut). 
De följande sidorna visar några exempel från 
tidigare år (det var öppet vad man fick göra). 
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http://www.michaelbach.de/ot/index.html 

Extra godis: Illusioner 


