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Основните понятия

• Целта на един рендер е
– Да проследи разпространението на 

светлината в сцената
– Да оцени колко и каква светлина отива към 

камерата



Основните понятия

• При raytracing-a се изстрелват лъчи от 
камерата и се трасират обратно до 
светлините
– Лъчите, тръгващи от камерата, се наричат 

първични; останалите са вторични
– Irradiance (облъчеността) показва колко 

светлина пада върху повърхност. 
Изчисляването й се оказва изключително 
важно.



Значението на Irradiance

• За един пиксел
– Намираме пресечната 

точка на първичния лъч 
със сцената

– Смятаме облъчването в 
точката и как се 
отразява светлината 
към камерата

– Резултатът се записва 
за конкретния пиксел



Отражения

• Описанието на отражателните свойства 
на материалите се прави чрез функция 
на отраженията – BRDF (Bidirectional 
Reflectance Distribution Function)



Глобално осветление

• “Старите” рендери изчисляваха само 
директното осветление (взимат 
облъчването само от лампите)
– С това оправят светлосенките, и 

затъмняването при отдалечаване от 
светлината

– Но губят детайлите в сенчестите части







Глобално осветление

• Различни обособени “под-ефекти”, 
като например
– Direct illumination (shadows, soft shadows)
– Ambient occlusion
– Diffuse interreflection
– Caustics





Алгоритми за GI

• Различните под-ефекти могат да се 
симулират отделно
– “пълната” задача за GI е отворен проблем

• Biased/unbiased алгоритми
– Unbiased са математически верни и 

предсказуеми; грешката се изразява само 
в шум

– Biased могат да са бързи и безшумни, но с 
произволно голяма грешка



Глобално осветление - теория

• През 1986та година Дж. Каджия и други 
въвеждат фундаменталната формула 
на осветеността, aka The Rendering 
Equation, която е формализация на 
идеята да сметнем облъчването в 
дадена точка от цялата сцена, и да 
симулираме как то се отразява към 
камерата





Особености на уравнението

• Няма аналитично 
решение

• Рекурсивно е
• Линейно
• Изчислява 

резултата от една 
4D функция



Решаване на уравнението

• Всички алгоритми днес се опитват да го 
решат
– Бързо, вярно и цялостно
• (pick two of them)

• “Посоката” на смятане е произволна:
– Gathering алгоритми: тръгват от камерата и 

се стремят към лампите; “прав” raytracing
– Shooting алгоритми: започват от лампите; 

“обратен” raytracing



Path tracing



Path tracing

• Въведен от Каджия през 1986та

• Monte-Carlo метод: трасират се голямо 
количество случайни пътища от 
камерата до лампите (gathering)

• Unbiased
• Относително прост



Path tracing

• Път: начупена линия, завършваща с 
камера в единия край и лампа в другия

• Описва подскачането на лъч светлина 
из сцената



Path tracing

• Приноса на лампата в пътя зависи от 
последния сегмент (посока и 
разстояние)

• Този принос се умножава по BRDF-ите 
по пътя; това стига до камерата

• Строежа на пътища е итеративен. От 
дадена пресечна точка, продължаваме 
пътя в някаква (често случайна) посока



Importance sampling

• Мотивация
• Реализация – напр., 

като метод spawnRay() 
или подобен в BRDF-а.



Path tracing досега

• Google 'smallpt'
– 99 реда код, реализиращи всичко казано 

досега

• Така описаният алгоритъм разчита да 
се удари случайно в лампа
– Ако лампата е малка = fail
– Точкова лампа = epic fail

• Решението: изрично семплиране на 
лампите



Path tracing (+ explicit light 
sampling)

• Необходими са няколко корекции за да 
запазим алгоритъма unbiased



Руска рулетка

• Допълнително подобрение е руската 
рулетка

• Нека П е произведението на BRDF-ите по пътя 
досега

• Ако П е малко, пътят е “тъмен”, няма да 
допринесе много в крайната сума

• Високо П = важен път
• Руската рулетка терминира пътища на случаен 

принцип, като тъмните е по-вероятно да бъдат 
“убити”



Недостатъци

• Изричното семплиране дава 
драматично подобрение в сцени с 
малки светлини, но не дава подобрение 
при casutic-ите
– Например, няма caustic-и от точкова 

лампа, отразена от перфектно огледало



Недостатъци

• Шумът продължава 
да е проблем, 
особено на сцени с 
много индиректно 
осветление

• Ахилесова пета: 
“тъмна стая и врата 
с ключалка”



Реализации

• В повечето рендери:
– Комерсиални: Indigo, Maxwell, Mental Ray / 

IRay, V-Ray, Arnold Render, finalRender...
– Безплатни: LuxRender, Yaf[a]Ray...

• Стотици академични/хоби реализации:
– PBRT, smallpt, Еmbree...
– В курса 3D ГТЛ @ ФМИ

• Десетки GPU реализации:
– Octane render, Brigade 2, V-Ray RT GPU...



Light Tracing



Light tracing

• Подобен на path tracing, но в обратната 
посока (shooting)

• Лъчите се изстрелват с importance 
sampling през лампите, в посоките, в 
които са “силни”
– Лампата трябва да има getPhotonRay()

• Лъчите се трасират из сцената докато 
не ударят камерата



Light tracing

• Подобно на PT, тук 
имаме “shortcut” - 
текущо-строящия 
се път свързваме 
директно с 
камерата

• Така пътят 
допринася към 
единичен пиксел



Light tracing

• Shortcut-а поставя някои ограничения 
към рендерирането

• Все още има “невъзможни” неща
– огледала/стъкла = fail

• Справя се добре с:
– Caustics-и
– Сложни лампи (тесен конус, IES лампи...)

• Ахилесова пета – стъклени обекти



Bidirectional Path Tracing



Bidirectional Path Tracing

• BDPT е комбинация от двете:



BDPT

• Комбинират се двойки “под-пътища”: 
един от камерата, и един от лампата
– Обединяването е само ако има видимост 

между върховете
– Съществува избор от множество 

възможности за свързване
– Преноса на светлина е като при PT/LT
– Lafortune BDPT vs. Veach BDPT



Примери

• Нека { y0, y1, y2 ... } e под-път от 
лампата, а { x0, x1, x2 ... } е от камерата

– { x0, y0 } = директно попадение в лампата

– { x0, x1, y0 } = директо осветление

– { x0, x1, x2, x3, y0 } = екв. Path tracing

– { x0, y3, y2, y1, y0 } = екв. Light tracing

– { x0, x1, y2, y1, y0 } = комбиниран път



BDPT

• BDPT е unbiased, и няма “невъзможни” 
ефекти
– Все още има отделни под-случаи, които са 

шумни

• От централно значение в BDPT е не 
само повечето пътища, но и правилното 
им комбиниране, чрез избиране на 
тегла



Претегляне на пътищата

• Нека Ci,j показва светлинния поток през 
i върха по “камерния” път (x0  x→ 1  ... →

 x→ i) и j върха по “ламповия” (yj  y→ j-1  →
...  y→ 0)

• Това е път с дължина i + j + 1

• Всяко Ci,j може да допринася към 
крайния резултат; участието се 
определя от тегло – wi,j (от 0 до 1) 



Претегляне на пътищата

• За пътищата с дължина N+1:

Като сумата от тежестите трябва да е 1:

• Добрият подбор е от критично значение

result=∑i=0

N
wi , N− jC i , N− j

∑i=0

N
wi , N− j=1



Подбор на тежестите

Наивен подбор (w = 1/n) Multiple importance sampling по Veach



Обобщение

+ BDPT се държи значително по-добре   
при сцени с много индиректно 
осветление

+ “Full Veach” BDPT e достатъчно общ 
за сериозна употреба

- Все още бавен
- “Тъмна стая с ключалка” все още е 

проблематично



PT vs BDPT за еднакво време



Реализации

• Indigo render, YafaRay
• GPU вариантите са все още в зародиш



Pop quiz

Каква е разликата между

Разработването на атомна 
бомба

и

алгоритмите за глобално 
осветление?



Атомна бомба



Глобално осветление



Metropolis Light Transport



Metropolis light transport

• Вариант на BDPT, вземащ идеи от 
Metropolis-Hastings алгоритъма

• Работи се с пътища, които се мутират в 
процеса на работа
– Целта е да стигнем до “добри” пътища, 

носещи много светлина
– Справя се с “Тъмна стая с ключалка”

• Unbiased shooting алгоритъм



MLT

• Инициализация: няколко пътя, 
генерирани с BDPT (дори може само 1)

• Всеки от пътищата се пуска на 
Metropolis фазата

• Мутация на път:
– Изтриване/добавяне на случайни върхове
– Промяна на лампата
– Промяна на крайната точка върху камерата
– ...



Примери за мутации



MLT

• Мутираният път се оценя (по 
транспортираната светлина) и се 
запазва, ако води до подобрение
– Промените по пътищата са малки
– След като веднъж намерим добър път, 

можем да разгледаме околността му
– Всеки път се добавя към кадъра (à la LT)



MLT

• Алгоритъмът приключва, когато се 
изпълни оценката за сходимост

• MLT обикновено се ползва само за 
индиректното осветление

• MLT отдава прекалено голямо внимание 
на ярките участъци; може да се 
поправи това с един pre-pass

• Подобрения по мутационните стратегии



Сравнение

• Много добро 
подобрение при 
сцени със силно 
индиректно 
осветление
– Над 10x по-ниско 

време за 
рендериране

BDPT

MLT



Недостатъци

• Сложност
• Не дава голямо предимство при сцени с 

“нормален” GI
• Трепкане при анимации



Реализации

• В комерсиални рендери
– Indigo

• Също така в LuxRender (от PBRT) и 
Kerkythea

• Появяват се и реализации на GPU



Photon Mapping



Photon Mapping

• Biased shooting алгоритъм, работещ на 
два паса
– Изстрелване на фотони от лампите и 

акумулирането им в photon map
– Нормално рендериране, ползващо 

директно осветление и консултация с 
photon map-а



Photon Mapping

• Photon map-а е пространствена 
структура от данни, записваща 
светлинни семпли – фотони
– Поддържа бързо търсене, обикновено е 

реализирана с K-d дърво

• Caustics only vs общ GI



Изстрелваща фаза

• Генериране на фотони от лампата
• Трасирането им из сцената е по 

подобие на LT, но има критерии за 
прекратяване
– Краят на пътя се записва в Photon Map-а
– За фотона се пазят: позиция, цвят/яркост, 

посока на пристигане
– Има оптимизации против “пренаселване”
– Запис във файл за преизползване после



Рендерираща фаза

• При оценката на транспортната 
формула, индиректната компонента се 
интерполира от N-те най-близки фотона
– Това работи доста по-добре за caustics
– Проблеми:
• Фотоните може да са далече
• Могат да не принадлежат на разглежданата 

повърхност
• Добра плътност от гледна точка на камерата 

не е гарантирана



Сравнение (за същото време)

• Виждат се 
артефактите 
(splotches)
– Типичен дефект 

за biased 
алгоритмите



Подобрения

• Изстрелване в ограничени посоки
• Progressive photon mapping
• Irradiance caching



Недостатъци

• ОК е за дифузни материали при 
достатъчно фотони
– За грапавите отражения = fail

• В изображението няма шум, но 
дефектите често са добре видими

• Неподходящ за interactive приложения



Реализации

• В почти всички рендери заради доброто 
си справяне с caustics-и

• Като GI решение го има в:
– LuxRender, Mental Ray, V-Ray, YafaRay и др.

• Има множество GPU реализации
– Напр., google 'image space photon mapping'



Irradiance Caching



Irradiance Caching

• Още един biased алгоритъм, от 
gathering разновидност

• Идеята е да ускорим пресмятането на 
на дифузните повърхности
– За тях е нужна само усреднената оценка на 

облъчеността от всички посоки
– Можем да преизчислим тази оценка в 

неголям брой точки (irradiance samples) и 
да интерполираме за останалите



Irradiance Caching

• Разредено семплиране с първични лъчи
• В пресечните точки се образуват 

Irradiance семпли, чиято облъчесност 
се смята прецизно (например, с PT)

• Обикновено има последващи пасове 
(сгъстяване на семплите в 
проблематичните райони – при ръбове, 
фин детайл...)



Rendering с Irradiance caching

• При рендериране, отново се намират N-
те най-близки семпъла и се 
интерполира облъчването от тях

• Трудни моменти
– Рафиниране на семплите
– Интерполация
– Справяне с артефакти



Rendering с Irradiance caching

• Тук отново алгоритъмът се ползва само 
с индиректното осветление
– За caustics обикновено се ползва PM
– Ограничена възможност за “GI” caustics



Irradiance caching

• Отново може да се запише и 
преизползва

• View-dependent е
– ... но могат да се смесят решенията от 

няколко изгледа, което понякога е 
достатъчно за анимация

– За разлика от PM, семплите са там, където 
ще са нужни за камерата



Irradiance cache samples



Сравнение

• Предимства
– Много бърз
– Чудесно се справя с diffuse interreflections 

и ambient occlusion

• Недостатъци
– Има специфики при подкарването му за 

анимация
– Не решава напълно всички проблеми
– Изисква сериозна човешка намеса



Настройване на алгоритъма

vs.



Паралелизация

• Многопасовите алгоритми (PM, IC) се 
паралелизират малко по-сложно върху 
множество машини

• По-трудно е да се направи 
интерактивен рендер



Обобщение:

Няма универсален GI алгоритъм



Благодаря за вниманието!

Презентатор: Веселин Георгиев

Контакти:

vesko@chaosgroup.com

anrieff@gmail.com

mailto:vesko@chaosgroup.com
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