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Är King Kong en bättre film än Wallace & Gromit 
bara för att King Kong är mer realistiskt representerad? 

Det kanske handlar om hur effektivt representationen  
kommunicerar de värden som är viktiga? 

(Virtuell) 
Ljusenergi 

Belysnings- och 
reflektionsmodeller 

Kameramodell, 
Tone mapping, 

Rastrering 

Grafikkort, 
skärm 

Ljusenergi 

(Virtuell) 
Ljusenergi 

Bildelement / RGB-värden, 
Volt för elektronkanoner 

Bildsyntes 
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Synligt ljus är elektromagnetisk strålning inom 
våglängderna 380-780 nanometer. 

Man kan beskriva ljus på kvantnivå eller som vågor 
(Maxwells ekvationer) eller som geometrisk 
optik (ljus färdas längs med räta linjer i 
genomskinliga material). 

Man brukar använda geometrisk optik i 
bildsyntes. Ofta förutsätter man också att 
det är vakuum mellan modellerna i scenen. 
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Samma mängd ljus reflekteras i alla riktingar: 

N 

N 

θ θ 

Allt ljus reflekteras i speglingsriktingen: 
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Reflekterat 
ljus i riktn. V = 

∑ 
i 

Färg hos 
ljuskälla i 

⋅  (kd ⋅ (N • Li) + ks ⋅ (V • Ri) α) 

Allmän- 
ljus + 

+ 

N 
Li 

Ri 

V θ θ 
φ	


Ibland har man också en avståndsfaktor: 1/(a+b*d+c*d2 ) 
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n1	


n2	

n3	


n4	


n	


n = Σnk/M       (M=4 i detta exempel)!
Räkna ut intensiteten i hörnpunkten 
med Phongs belysningsmodell	
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1. Interpolera intensiteter längs sidorna"
2. Interpolera längs sveplinjerna"

1"

2"

1. Interpolera normaler längs sidorna"
2. Interpolera normaler längs sveplinjerna"
3. Beräkna intensiteten i varje pixel med interpolerad normal"

1"
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A Non-Photorealistic Lighting Model for Automatic Technical Illustration 
Gooch, Gooch, Shirley & Cohen, SIGGRAPH 2000 

Real-Time Hatching 
Praun, Hoppe, Webb, Finkelstein, SIGGRAPH 2001 
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http://www.ati.com/ 

Tag endast hänsyn till 
1.  egenskaper hos ytan 
2.  egenskaper hos ljuskällan 
3.  position för betraktaren/kameran 
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Tag också hänsyn till ljusets 
interaktion med övriga  
objekt i scenen:  
skuggor och (eventuellt) indirekt ljus 

Problem:  
Oändligt många strålar att följa! 

Många strålar når aldrig kameran! 

Vi betraktar en punkt på en 
yta. Hur mycket ljus anländer 

till punkten? 


