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Inl�amning

� Tentamen skall l�amnas in fredag ����� under tiden kl� �����	
 �prick� person
ligen till Cons i rum �		�� Tentor som ej l�amnats in inom utsatt tid kommer
inte att r�attas�

� Tentamen f�ar ej l�amnas in p�a n�agot annat s�att�

� P�a tentamen skall �nnas namnunderskrift�

� K�arleg skall uppvisas vid inl�amning�

Utf�orande

� Tentamen skall utf�oras och redovisas enskilt� Samarbete �ar ej till�atet�

� Eventuella oklarheter reds ut med Cons enligt nedan� Telefon s�akrast� Even
tuellt �nns jag p�a mitt rum ett tag efter utl�amning�

inst hem mobiltelefon email
Cons ���� 
�� �� �� 	� 
�
��� �� �� cons�csd�uu�se

� Till�atna hj�alpmedel �ar allt utom andra m�anniskor �direkt eller indirekt��

� Cons betraktas inte som m�anniska �i detta fall��

� Ca �p beh�ovs f�or godk�ant resultat� Maxpo�ang �ar ��p�

�Oversikt

Uppgifterna nedan beskriver olika s�att att ut�oka er ray tracer� Ut�okningarna kan
handla om metoder som g�or programmet b�attre genom att antingen bli e�ektivare
eller modellera en st�orre del av verkligheten� Det �ar meningen att beskrivningen
nedan skall vara tillr�acklig f�or att f�orst�a uppgiften� Om ni tycker att den inte �ar
det �ar det l�ampligt att be om ytterligare f�orklaring� Syftet med tentamen �ar inte
att ni skall beh�ova brottas med att f�orst�a sj�alva problemet�

L�osningen p�a varje uppgift skall vara en redog�orelse f�or hur man skall f�orfara f�or
att ut�oka er ray tracer enligt beskrivningen� Vi �ar inte intresserade av en allm�an
beskrivning av hur det kan g�oras�

�



Redovisning

F�oljande punkter �ar v�arda att beakta ang�aende redovisningen�

� Redog�orelse f�or vilka nya��andrade ADTer som beh�ovs skall �nnas med� Re
dog�orelsen skall inneh�alla nya��andrade komponenter och primitiver�

� Redog�orelse f�or �andringar i kod skall �nnas� H�ar skall beskrivas s�adant som
nya funktioner� nya��andrade argument och �andringar av ber�akningss�att och
algoritmer�

� I m�anga fall kommer det att beh�ovas �andringar i lexikalisk analys och�eller
parser� Ni beh�over inte beskriva s�adana �andringar�

� Samtliga punkter skall �atf�oljas av motivering och referenser till existerande
kod�

� En referens till den k�allkod ni anv�ander skall �nnas med�

� Framst�allningen skall ligga p�a en s�adan niv�a att man kan l�amna er existerande
kod och dokumentation tillsammans med era l�osningar till en kursare som
sedan skall kunna genomf�ora �andringarna utan n�agra st�orre problem� Det
kr�avs s�alunda en viss fullst�andighet i framst�allningen�

� Referenser till existerande kod g�ors l�ampligen med utdrag ur existerande kod
och indikation om var �andringar skall ske�

� Ny kod beh�over inte skrivas� men funktion och syfte med ny kod som beh�ovs
skall vara v�al beskrivna�

� Redovisningen skall vara l�attl�ast� v�alstrukturerad och imponerande�

�



Uppgifter

� Transformation och sammansatta objekt

F�or att f�a st�orre frihet vid modellering vill man p�a ett enkelt s�att kunna skala om�
�ytta och vrida objekt enskilt eller �era p�a en g�ang� Detta l�oses genom att man till
varje objekt har ett eget lokalt koordinatsystem och transformerar till och fr�an det
n�ar man g�or sj�alva str�alf�oljningen�

Bilagt �nns ett utdrag ur �D Computer Graphics beskrivs hur man kan anv�anda
en matris f�or att beskriva transformationer p�a ett objekt och hur omvandling mel
lan det lokala och globala koordinatsystemet g�ar till� L�as �oversiktligt f�or att f�orst�a
principen � n�ar du l�oser uppgiften kan du anta att du har funktioner f�or matris
multiplikation mm till hands�

��� Sammansatta objekt ��p�

Beskriv vilka �andringar du beh�over g�ora f�or att kunna ha sammansatta objekt� dvs
ett objekt som best�ar av �era andra objekt� Den stora po�angen med sammansatta
objekt �ar att kunna behandla det som ett objekt och t ex g�ora transformationer p�a
det �utan att sj�alv beh�ova r�akna ut nya koordinater f�or varje ing�aende objekt��

��� Transformation ��p�

Beskriv vilka �andringar du beh�over g�ora i din kod f�or att kunna transformera ob
jekt�

� Test ��p�

Vid all programutveckling m�aste man �overtyga sig sj�alv �och andra� om att koden
faktiskt fungerar� Beskriv rent allm�ant hur man skall g�a tillv�aga f�or att testa sin
kod och anv�and f�oreg�aende uppgift som underlag f�or mer speci�ka exempel�

� Light bu�er ��p�

Vid ber�akning av skuggning i en �ray tracer� f�orekommer det totalt sett v�aldigt
m�anga tr�a�punktsber�akningar� Om vi ska ber�akna skuggning �illuminationen� i en
punkt ska vi f�or varje ljusk�alla unders�oka om det �nns ett objekt emellan ljusk�allan
och punkten� Givet N objekt och M ljusk�allor kommer detta grovt sett att resultera
i N �M tr�a�punktsber�akningar�

F�or att reducera antalet tr�a�punktsber�akningar kan vi anv�anda en s k �light
bu�er�� En light bu�er inneb�ar att vi f�or varje ljusk�alla utf�or en rymdpartitionering
i oktanter �� �oppna kuber� med avseende p�a ljusk�allans origo� Vidare tilldelar vi
varje oktant precis de objekt som oktanten inneh�aller� En str�ale fr�an en ljusk�alla till
vilken punkt som helst kommer att be�nna sig i precis en av ljusk�allans oktanter och
d�armed beh�over vi endast titta p�a de objekt som den aktuella oktanten inneh�aller�
Om objekten �ar j�amnt utspridda beh�over vi utf�ora ca� N�M

�
ber�akningar� vilket

ungef�ar motsvarar en uppsnabbning p�a en magnitud�

Exempel

L�attare att f�orest�alla sig �ar det tv�a dimensionella fallet illustrerad i �gur 	� �I det
tredimensionella fallet rymdpartionerar vi i oktanter i st�allet f�or kvadranter��
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Figur �� Rymdpartitionering i Light bu�er

Ljusk�alla Kvadrant Objekt
L � f�g
L � f�� �g
L 	 f�g
L � f�� �� 	� �g
L� � �
L� � f�� �� �g
L� 	 f�� �� 	g
L� � f	� �g

Figur �� Objektm�angder i rymdpartitioneringen

Om vi ska ber�akna skuggningen i punkten P kommer vi att f�or str�alen P � L

endast unders�oka om n�agra objekt tr�a�as i kvadrant nummer � f�or L� dvs f�� �� 	� �g
och f�or str�alen P � L� objekt i kvadrant nummer 	 f�or L�� dvs f�� �� 	g� Notera att
samma objekt kan f�orekomma i �era kvadranter samtidigt�

Illustrera hur din ray tracer kan modi�eras f�or att implementera light bu�ers�
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