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1 Radiosity

1.1 Vormfactoren

Tussen aangenzende vlakken is de vormfactor 0.20004. De vormfactor tussen het
boven- en ondervlak is 0.19982.

1.2 Oplossing

Het uitgestraald vermogen van de polygonen is: 500 W, 36.4 W, 47.6 W, 58.4 W.

1.3 Directe belichting

Wanneer enkel directe belichting in rekening wordt gebracht, is het uitgestraald
vermogen: 500 W, 30.0 W, 40.0 W, 50.0 W. Uiteraard daalt het aangezien bepaalde
reflecties niet in rekening worden gebracht. Bij de lichtbron verandert er niets omdat
deze geen licht reflecteert maar enkel uitstraalt.

1.4 Verhoogde reflectiviteit

Door de reflectiviteitswaarden 10% te verhogen stijgt het totaal uitgestraald ver-
mogen van 620 W naar 660 W, een stijging van 6%. De stijging is minder dan
evenredig omdat de lichtbron voor het meeste vermogen zorgt, en het vermogen uit
deze niet varieert.

1.5 Gesloten omgeving

In een gesloten omgeving met gemiddelde reflectiviteit ρave wordt het uitgestraald
vermogen telkens verzwakt met factor ρave. Het totaal uitgestraald vermogen is dus

Φtotaal = Φe ·
(
1 + ρave + ρ2

ave + . . .
)

=
Φe

1 − ρave

Het invullen van ρave = 1 lijkt paradoxaal omdat het totale vermogen oneindig
wordt. Het is echter helemaal normaal omdat alle uitgestraalde energie behouden
wordt en deze constant wordt toegevoegd. De evenwichtssituatie levert dus oneindig
op.
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2 Renderen van specifieke scènes

2.1 Kamer met deur en spiegel

Problemen met MCRT De grootste bijdrage tot het beeld is afkomstig van
LSDE paden door de deur. Een straal die vanuit het oog geschoten wordt, moet op
de diffuse muur onder de juist hoek reflecteren zodat die via de spiegel net door de
deur net op de lichtbron valt. Zowel de grootte van de deuropenening als de grootte
van de lichtbron speelt ons hier dus parten. In normale omstandigheden maakt de
omvang van de lichtbron niet uit aangezien er directe bemonstering van het licht
gebruikt wordt. In een LDSE pad is dit echter niet mogelijk, aangezien de speculaire
reflectie de weerkaatste straal volledig vastlegt. Een directe bemonstering zou in de
meeste gevallen een sommatie zijn van allemaal nul-bijdragen.

Verbeteringen Als je de paden omgekeerd behandelt, is de kans op een signifi-
cant pad echter meteen beter. Uiteraard maakt de omvang van de lichtbron niet
meer uit, maar daar komt in de plaats dan wel de mogelijkheid dat het oog (het
duale van de lichtbron) problemen oplevert. Bij deze werkwijze is een directe be-
monstering van het oog echter wel mogelijk aangezien dat gebeurt vanop een diffuus
oppervlak. Lightracing of een two-pass methode zoals photon-mapping zou dus al
een verbetering kunnen opleveren.

Een extra verbetering die het renderen volledig sceène afhankelijk zou maken,
is importance sampling vanop de lichtbron waarbij richtingen naar de deur veel
waarschijnlijker zijn.

2.2 Maanlicht

Problemen met MCRT Met pathtracing zal het beeld zeer slecht zijn. Er
wordt eerst een straal geschoten op de scène. Volgens het lokale reflectantie-model
zal er dan een nieuwe straal geschoten worden. Opdat het lichtpad enige bijdrage
zou kunnen leveren tot het beeld, moet het (rechtstreeks of onrechtstreeks) de maan
intersecteren. Er is gesteld dat de ruimtehoek waaronder de maan gezien kan worden
zeer klein is, zodat de kans dat een lichtpad enig nut heeft zeer klein is. Eenmaal
op de maan, is de kans redelijk dat het pad bijdraagt, aangezien er op ongeveer de
helft van de maan directe belichting is.

Methodes die vertrekken vanuit de lichtbron zoals lightracing bieden ook geen
soelaas. De kans dat een straal van de zon op maan terechtkomt is al ongeloolflijk
klein.

Verbeteringen Een betere aanpak is de raytracer er bewust van te maken dat de
maan een verplichte tussenstap is om het licht te bereiken. Een nieuw begrip “se-
cundaire lichtbron” zou ingevoerd kunnen worden. Dit zou in se geen lichtbron zijn,
maar wel het licht helpen verspreiden. Elk voorwerp kan als secundaire lichtbron
gedefinieerd worden. Het zegt enkel dat het voorwerp bij elke botsing samen met
de gewone (primaire) lichtbronnen direct bemonsterd moet worden. Hierbij moeten
dan uiteraard dezelfde bedenkingen gemaakt worden als bij directe belichting, zoals
het vermijden dat het tweemaal geteld wordt. Het grote verschil met een primaire
lichtbron is dat in plaats de emissie rechtstreeks te berekenen via de eigenschappen
van het object, het punt geshade wordt, bijvoorbeeld met directe belichting.

In het gegeven voorbeeld zou de maan als secundaire lichtbron fungeren. Voor
elke knoop in een lichtpad wordt de maan direct bemonsterd. Op zijn beurt wordt
de maan dan direct belicht door de zon. Hierdoor wordt elke knoop van een lichtpad
die voor de maan zichtbaar is in rekening gebracht.
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Dit zal een ongelooflijke verbetering van het beeld opleveren. Het kan echter nog
beter. Elke keer de maan direct bemonsterd wordt, moet de zon ook bemonsterd
worden vanop de maan. Aangezien de maan gezien vanop de aarde klein is, kan
de shading informatie van de maan gemakkelijk gecached en hergebruikt worden.
De resolutie van de maan moet namelijk niet uitermate hoog zijn. Zo zal er niet
meer steeds een volledige MC sampling van de zon vanop de maan nodig zijn.
Het resultaat zou in dit geval qua kwaliteit gelijkaardig moeten zijn met directe
belichting.

2.3 Nachtscène

Problemen met MCRT Laten we weer eens een pad volgen met path tracing.
Als deze terechtkomt op de stad, is er geen noemenswaardig probleem. Je let er
bijvoorbeeld wel op dat je ook MC integratie toepast op de lichtbronnen bij het
berekenen van directe belichting.

Er zullen ook veel stralen terechtkomen op het wateroppervlak. Onder deze
scherpe hoek is het oppervlak zeer onregelmatig zodat er een sterke (gerichte) ver-
strooiing is van het licht (zie de strepen op het water). Het wateroppervlak is
gemodelleerd als perfect speculair, en dus is er qua reflectie-straal geen keuze. Deze
moet perfect speculair zijn. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld via importance
sampling ervoor te zorgen dat er meer stralen reflecteren naar de stad toe.

De duale benadering van het probleem (lichtbron naar camera) kent net hetzelfde
probleem.

Verbeteringen Een mogelijke verbetering van het probleem kan afgeleid worden
uit de probleemstelling. Door het feit dat het wateroppervlak speculair is, kunnen
de stralen niet geconcentreerd worden op de stad.

Het fenomeen dat zich hier voordoet is eigenlijk een welgekend fenomeen. Vol-
gens het Cook-Torrance reflectantie-model is al de materie niet minder dan vele
miniscule speculaire oppervlakken. Dit is net wat er hier gebeurt. Het verschil met
Cook-Torrance is dat de facetten veel groter zijn. Voor de toeschouwer zijn deze
echter toch te klein om individueel waarneembaar te zijn. Een aandachtige lezer zal
nu echter opmerken dat er individuele golven weldegelijk waarneembaar zijn op het
beeld. Eigenlijk zijn er kleine golven op grote golven. De grotere golven kan je be-
handelen op de klassieke manier door het model van het oppervlak te smoothen. De
kleine golven worden dan gerepresenteeerd volgens een of ander reflectantie model
(zoals CT) die gefit moet worden.

Deze opsplitsing kan eventueel vermeden worden door modellen op te stellen
voor kleine gebieden in het beeld. Door variaties tussen de afzonderlijke modellen
onstaan dan de grotere golven.

Om een reflectantie model te fitten is er data nodig. Deze kan eenvoudig beko-
men worden door stralen te schieten om het desbetreffend gebied en deze te laten
reflecteren.

Eenmaal je een model hebt voor je wateroppervlak, kan je daarop bijvoorbeeld
directe belichting toepassen.

2.4 Oppervlakte-lichtbron

Problemen Zoals reeds gesteld in de opgave, is het probleem dat voor deze scéne
met hoge complexiteit veel schaduwstralen worden geschoten. Voor elke schaduw-
straal moet de scène namelijk gëıntersecteerd worden. Hoewel de complexiteit hier-
voor logaritmisch is, kan de kost wel aanzienlijk zijn.

Verder kan er opgemerkt worden dat de schaduwen redelijk flou zijn. Een hoge
precisie is dus niet vereist.
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Verbeteringen In [JC95] wordt er een methode gëıntroduceerd om het aantal
schaduwstralen te beperken via een variant op photonmapping. In klassieke pho-
tonmapping wordt er op de plaatsen waar de stralen niet-speculair weerkaatsen
fotonen bewaard. In de paper wordt er nu ook met shaduw-fotonen. Op alle straal-
intersecties waar er geen foton komt, wordt er een schaduw-foton geplaatst.

In de tweede pass van het algoritme wordt er dan ook gezocht naar de n dichtste
fotonen. Indien deze allemaal gewone fotonen zijn, is er geen shaduw. Indien
het allemaal shaduw fotonen zijn, komt er geen licht toe. Enkel in het geval dat
beide soorten aanwezig zijn, zou je nog schaduwstralen moeten schieten. Als het
aantal fotonen echter groot genoeg is, kan eventueel de verhouding tussen beide
soorten gebruikt worden om te voorspellen of een schaduwstraal een voorwerp zal
intersecteren. Dit levert dan wel blur effecten op, maar dit is niet erg aangezien de
schaduwen niet scherp zijn.

2.5 Glasraam

In alle eerlijkheid zie ik niet waarom deze scene zo inefficiënt zou zijn met MCRT.
Op het glossy oppervlak wordt het direct licht bemonsterd, gewogen volgens de
BRDF. Waarschijnlijk zal het aantal stralen voor de directe bemonstering redelijk
hoog moeten zijn om de complexiteit van de textuur correct te kunnen weergeven.
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