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Administrivia
Inlamning

Tentamen skall lamnas in fredag 14/8, under tiden kl. 16{1630 (prick) personligen till Cons i rum 1338. Tentor som ej lamnats in inom utsatt tid kommer
inte att rattas.
Tentamen far ej lamnas in pa nagot annat satt.
Pa tentamen skall nnas namnunderskrift.
Karleg skall uppvisas vid inlamning.

Utforande

Tentamen skall utforas och redovisas enskilt. Samarbete ar ej tillatet.
Eventuella oklarheter reds ut med Cons enligt nedan. Telefon sakrast. Eventuellt nns jag pa mitt rum ett tag efter utlamning.
inst
hem
mobiltelefon email
Cons 4711 046 46 16 36 0708-11 47 42 cons@csd.uu.se
Tillatna hjalpmedel ar allt utom andra manniskor (direkt eller indirekt).
Cons betraktas inte som manniska (i detta fall).
Ca 8p behovs for godkant resultat. Maxpoang ar 17p.

Oversikt

Uppgifterna nedan beskriver olika satt att utoka er ray tracer. Utokningarna kan
handla om metoder som gor programmet battre genom att antingen bli eektivare
eller modellera en storre del av verkligheten. Det ar meningen att beskrivningen
nedan skall vara tillracklig for att forsta uppgiften. Om ni tycker att den inte ar
det ar det lampligt att be om ytterligare forklaring. Syftet med tentamen ar inte
att ni skall behova brottas med att forsta sjalva problemet.
Losningen pa varje uppgift skall vara en redogorelse for hur man skall forfara for
att utoka er ray tracer enligt beskrivningen. Vi ar inte intresserade av en allman
beskrivning av hur det kan goras.
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Redovisning

Foljande punkter ar varda att beakta angaende redovisningen:
Redogorelse for vilka nya/andrade ADTer som behovs skall nnas med. Redogorelsen skall innehalla nya/andrade komponenter och primitiver.
Redogorelse for andringar i kod skall nnas. Har skall beskrivas sadant som
nya funktioner, nya/andrade argument och andringar av berakningssatt och
algoritmer.
I manga fall kommer det att behovas andringar i lexikalisk analys och/eller
parser. Ni behover inte beskriva sadana andringar.
Samtliga punkter skall atfoljas av motivering och referenser till existerande
kod.
En referens till den kallkod ni anvander skall nnas med.
Framstallningen skall ligga pa en sadan niva att man kan lamna er existerande
kod och dokumentation tillsammans med era losningar till en kursare som
sedan skall kunna genomfora andringarna utan nagra storre problem. Det
kravs salunda en viss fullstandighet i framstallningen.
Referenser till existerande kod gors lampligen med utdrag ur existerande kod
och indikation om var andringar skall ske.
Ny kod behover inte skrivas, men funktion och syfte med ny kod som behovs
skall vara val beskrivna.
Redovisningen skall vara lattlast, valstrukturerad och imponerande.
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Uppgifter
1 Transformation och sammansatta objekt
For att fa storre frihet vid modellering vill man pa ett enkelt satt kunna skala om,
ytta och vrida objekt enskilt eller era pa en gang. Detta loses genom att man till
varje objekt har ett eget lokalt koordinatsystem och transformerar till och fran det
nar man gor sjalva stralfoljningen.
Bilagt nns ett utdrag ur 3D Computer Graphics beskrivs hur man kan anvanda
en matris for att beskriva transformationer pa ett objekt och hur omvandling mellan det lokala och globala koordinatsystemet gar till. Las oversiktligt for att forsta
principen { nar du loser uppgiften kan du anta att du har funktioner for matrismultiplikation mm till hands.

1.1 Sammansatta objekt (3p)

Beskriv vilka andringar du behover gora for att kunna ha sammansatta objekt, dvs
ett objekt som bestar av era andra objekt. Den stora poangen med sammansatta
objekt ar att kunna behandla det som ett objekt och t ex gora transformationer pa
det (utan att sjalv behova rakna ut nya koordinater for varje ingaende objekt).

1.2 Transformation (4p)

Beskriv vilka andringar du behover gora i din kod for att kunna transformera objekt.

2 Test (3p)
Vid all programutveckling maste man overtyga sig sjalv (och andra) om att koden
faktiskt fungerar. Beskriv rent allmant hur man skall ga tillvaga for att testa sin
kod och anvand foregaende uppgift som underlag for mer specika exempel.

3 Light buer (7p)
Vid berakning av skuggning i en "ray tracer" forekommer det totalt sett valdigt
manga trapunktsberakningar. Om vi ska berakna skuggning (illuminationen) i en
punkt ska vi for varje ljuskalla undersoka om det nns ett objekt emellan ljuskallan
och punkten. Givet N objekt och M ljuskallor kommer detta grovt sett att resultera
i  trapunktsberakningar.
For att reducera antalet trapunktsberakningar kan vi anvanda en s k "light
buer". En light buer innebar att vi for varje ljuskalla utfor en rymdpartitionering
i oktanter (8 oppna kuber) med avseende pa ljuskallans origo. Vidare tilldelar vi
varje oktant precis de objekt som oktanten innehaller. En strale fran en ljuskalla till
vilken punkt som helst kommer att benna sig i precis en av ljuskallans oktanter och
darmed behover vi endast titta pa de objekt som den aktuella oktanten innehaller.
Om objekten ar jamnt utspridda behover vi utfora ca. N 8M berakningar, vilket
ungefar motsvarar en uppsnabbning pa en magnitud.
N
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Exempel

Lattare att forestalla sig ar det tva dimensionella fallet illustrerad i gur 3. (I det
tredimensionella fallet rymdpartionerar vi i oktanter i stallet for kvadranter.)
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Figur 1: Rymdpartitionering i Light buer
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Figur 2: Objektmangder i rymdpartitioneringen
Om vi ska berakna skuggningen i punkten kommer vi att for stralen !
endast undersoka om nagra objekt traas i kvadrant nummer 4 for , dvs f1 2 3 4g
och for stralen ! 0 objekt i kvadrant nummer 3 for 0, dvs f1 2 3g. Notera att
samma objekt kan forekomma i era kvadranter samtidigt.
Illustrera hur din ray tracer kan modieras for att implementera light buers.
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