Grafika komputerowa

Model oświetlenia

emisja światła przez źródła światła

interakcja światła z powierzchnią

absorbcja światła przez sensor
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Radiancja
radiancja – miara światła wychodzącego z powierzchni w danym kącie bryłowym
kolor powierzchni == radiancji (obliczenia w grafice komputerowej sprowadzają się do
oszacowania radiancji dla pikseli obrazu wynikowego.
kolor piksela - radiancja po uwzględnieniu spektrum światła widzialnego i czułości
ludzkiego oka oraz charakterystyki monitora
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Irradiancja
irradiancja – miara światła wychodzącego z powierzchni
energia źródła światła mierzona jest za pomocą irradiancji

W
E →[ 2 ]
m

E ≈ π ⋅L
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Źródła światła
światło – energia elektromagnetyczna podróżująca w przestrzeni
źródło światła
• emituje światło w określonym kierunku,
• miarą emitowanego światła jest irradiancja (suma energii fotonów przechodząca przez powierzchnię
jednostkową w czasie jednej sekundy),
• irradiancja reprezentowane jest za pomocą trzech wartość RGB, aby symulować kolorowe źródła
światła.
światło docierające do powierzchni (kierunkowe źródło światła)
irradiancja pomnożona razy cosinus kąta pomiędzy kierunkiem światła i wektorem normalnym do
powierzchni
• irradiancja na powierzchni jest proporcjonalna do gęstości promieni światła (lub odwrotnie
proporcjonalna do odległości między promieniami, większy kąt padania światła oznacza większe
odległości):

E = EL cosθ i = EL max(n ⋅ l, 0)
•

w przypadku wielu źródeł światła sumuje się wartości irradiancji:

n

E = ∑ ELk cosθ ik
k=1
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Materiał
równanie cieniowania powierzchni (ang. shading equation) - zależność pomiędzy ilością i kierunkiem
światła padającego na powierzchnię (irradiancja powierzchni) oraz ilością i kierunkiem światła
wychodzącego z powierzchni (energia wychodząca (ang. existance)).
rozproszenie – zmiana kierunku światła po napotkaniu nieciągłości optycznej (np. granicy pomiędzy
powietrzem i powierzchnią obiektu), nie zmienia się ilość światła
• powierzchnia może rozpraszać światło na zewnątrz (odbicie (ang. reflection)) lub do
wewnątrz (załamanie (ang. refraction))
absorbcja – zamiana światła na inny rodzaj energii, zmniejsza ilość światła, ale nie zmienia jego
kierunku
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Materiał
materiał - zbiór shaderów, tekstur i parametrów opisujących interakcję światła z powierzchnią obiektu,
materiał absorbuje lub rozprasza światło
•
•
•

diffuse – światło załamane, które podległo podpowierzchniowej transmisji, częściowej absorbcji i
zostało wyemitowane na zewnątrz
specular – światło odbite od powierzchni
gładkość powierzchni (ang. smoothness) – decyduje o stopniu rozproszenia światła odbitego od
powierzchni, im większe rozproszenie, tym obiekt wygląda na bardziej rozmyty (brak ostrych odbić
zwierciadlanych)

Równanie cieniowania powierzchni służy do modelowania wyglądu powierzchni (plastik, metal, szkło,
lód, itp.)

Rozpraszanie odbicia przez materiał
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Sensory
Światło emitowane z powierzchni jest absorbowane przez sensory:
• czopki i pręciki w oku,
• fotodiody w sensorze aparatu fotograficznego,
• cząstki światłoczułe na kliszy fotograficznej.
Sensor rejestruje na swojej powierzchni wartość radiancji światła (miara jasności i koloru jednego
promienia światła). Obudowa obiektywu, soczewki i przesłona decydują o tym z jakiego kierunku
zarejestrowana zostanie irradiancja światła.
W systemach renderingu równanie cieniowania powierzchni odpowiada pomiarowi radiancji
przez sensor światłoczuły.
Fizyczne sensory mierzą radiancję:
• uśrednioną dla powierzchni sensora (powierzchni fotodiody),
• uśrednioną dla kierunków padania światła skupianych przez soczewkę oraz
• uśrednioną dla danej chwili czasu.
Systemy renderingu liczą radiancję odpowiadającą jednemu promieniowi światła zmierzonemu w danej
chwili.
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Równanie oświetlenia
shading – proces polegający na wykorzystaniu równania cieniowania (ang. shading equation) do
obliczenia radiancji światła wychodzącego z powierzchni w kierunku patrzenia. Obliczenie odbywa się
na podstawie parametrów opisujących własności odbijania światła przez powierzchnię.
Prawo Lamberta – dla idealnych powierzchni rozpraszających (ang. diffuse), radiancja światła
wychodzącego z powierzchni jest proporcjonalna do kąta padania światła:

M diff = c diff ⊗ EL cosθ i
Ldiff

irradiancja światła
odbitego

M diff c diff
=
=
⊗ EL cosθ i
π
π

komponent specular [Blinn-Phong] – zależy od położenia kamery

M spec = c spec ⊗ EL cosθ i

Lspec (v) =

m+8
m+8
cosm θ h ⋅ M spec =
cosm θ h ⋅ c spec ⊗ EL cosθ i
8π
8π

równanie oświetlenia:

LO (v) = Ldiff

c diff m + 8 m
+ Lspec (v) = (
+
cos θ h ⋅ c spec ) ⊗ EL cosθ i
π
8π
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Funkcja osłabienia światła (ang. fall-off function)
Wartość osłabienia:
• powinna być stała w pobliżu źródła światła.
• powinna osiągać 0 dla zadanej odległości.

EL = I L ⋅ fdist (r)
intensywność
źródła światła

$
1, r ≤ rstart
&
& rend − r
fdist (r) = %
, rstart < r < rend
& rend − rstart
&
0, r ≥ rend
'
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Materiał: BRDF
Bidirectional reflectance distribution function – funkcja opisująca jak powierzchnia odbija światło,
• stosunek pomiędzy radiancją opuszczającą powierzchnię, a irradiancją docierającą do powierzchni:

Lo (v)
f (l, v) =
E(l)
•
•
•

wyznaczany osobno dla każdej składowej koloru (zależy od długości fali świetlnej),
wymiar [1/steradian],
funkcja 4-wymiarowa,

•

równanie oświetlenia:
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BRDF
SVBRDF – spatially varying BRDF (SBRDF)
BSSRDF – bidirectional subsurface scattering distribution function
BTDF - bidirectional transmitancedistribution function
Własności BRDF:
•

prawo wzajemności Helmholtza:

•

energia wyjściowa nie może być większa od wejściowej,

•

funkcja odbicia (ang. directional-hemispherical reflectance) – opisuje jaka część energii wejściowej
przychodzącej z danego kierunku jest odbijana od powierzchni (kierunek odbicia nie jest istotny):

•

zależność od BRDF:
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Modele BRDF
•

powierzchnia lambertowska, BRDF ma stałą wartość:

•

model Blina-Phonga:
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Materiał: Równanie odbicia Fresnela
Definiuje ile energii światła odbije się od powierzchni (idealnie płaskiej) w zależności od kąta
padania.
•

Radiancja światła po załamaniu fali:

•

Promień odbity:

•

Prawo Snella:

Grafika komputerowa

Materiał: Równanie odbicia Fresnela
RF jest proporcjonalne do kąta padania światła:
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Materiał: Współczynnik odbicia
RF zależy od rodzaju materiału:

