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1

Abstract

Correcte belichting is een van de belangrijkste factoren die bijdragen tot het
realisme van scenes. In games worden veel globale belichtingseffecten echter
genegeerd of ruw benaderd. Deze masterproef tracht een real time oplossing
te bekomen voor het berekenen van globale belichting in games. Er wordt een
virtueel lichtveld van de scene geconstrueerd op de GPU, waarin het licht op
een realistische wijze progageert. Hierbij wordt in elke stap rekening gehouden
met occlusies, wat resulteert in een realistische rendering van onder meer area
shadows, diffuse interreflectie en indirecte schaduwen. Om real time performantie te bereiken, wordt een stencil routing techniek gebruikt, die toelaat om
meerdere dieptefragmenten in één pass op te slaan. Die fragmenten worden met
een parallel sorteeralgoritme gerangschikt op diepte, om vervolgens gebruikt te
worden als goede benadering voor de scenegeometrie bij de lichtpropagatie. Tevens wordt er een techniek gebruikt om het lichtveld beperkt te hertraceren,
om de bijdrage van dynamische objecten correct in rekening te brengen, zonder
de hele oplossing te moeten herberekenen. Om nog extra performantie te bekomen, wordt de temporele coherentie van laagfrequente belichting uitgebuit om
de herberekening van de oplossing te spreiden over enkele frames. De klemtoon
van deze masterproef ligt op de implementatie van een performante oplossing
voor diffuse belichting. Om ook speculaire effecten te ondersteunen is verder
onderzoek vereist. Hoewel de datastructuur van virtuele lichtvelden ondersteuning biedt voor speculaire effecten, is het bereiken van real time performantie
niet evident.
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2

Inleiding

Games zijn op dit moment de toepassing bij uitstek die baat zou hebben bij een
real time oplossing voor globale belichting. De meeste games draaien immers
rond intensieve interactie met de speler. Een snelle visualisatie van de actie
is vaak noodzakelijk om de opgestelde speldoelen te behalen en om een aangename spelervaring te bekomen. Vaak wordt er van de visualisatie in games
ook verwacht dat ze een bepaalde snelheidsnorm haalt. Bij console games is het
bijvoorbeeld gebruikelijk dat tijdens de ontwikkeling een te behalen framerate
wordt vooropgesteld, waaraan te allen tijde moet worden voldaan.
Ondanks de grote vooruitgang in rekenkracht en algoritmen voor het berekenen van globale belichting, ligt de real time visualisatie van een volledige globale
belichtingsoplossing, zonder sterke vereenvoudigingen, nog steeds ver buiten het
bereik van hedendaagse computers.
In deze thesis zal een methode worden voorgesteld die de visualisatie van real
time globale belichting toelaat in games. Die methode maakt gebruik van het
concept virtuele lichtvelden en gebruikt de rekenkracht van de GPU (Graphical
Processing Unit) om de lichtvelden op een efficiënte manier weer te geven.

2.1

Definitie globale belichting

Aangezien het doel van deze thesis het bekomen van een redelijke oplossing
voor globale belichting is in games (al dan niet benaderend), dient het begrip
globale belichting eerst te worden verduidelijkt. In deze thesis wordt de volgende
definitie voor dit begrip gehanteerd:
Globale belichting houdt alle belichtingseffecten in, waarbij de kleur
van een object niet uitsluitend bepaald wordt door de positie van de
lichtbron, het object zelf, alsook de camera.
Deze definitie stelt dat schaduwen bijvoorbeeld een globaal belichtingseffect zijn:
schaduwen zijn immers ook afhankelijk van objecten die tussen de lichtbron en
het te renderen object staan. Andere voorbeelden van globale belichtingseffecten
zijn reflectie, refractie, diffuse en speculaire interreflectie,. . .

3
3.1

Literatuurstudie
Offline algoritmen

Globale belichting werd in het begin voornamelijk in rekening gebracht bij de
productie van films of architecturale renderings. In die gevallen wordt een erg
accuraat resultaat verwacht en is de benodigde rekenkracht minder belangrijk.
Bovendien wordt er in dergelijke gevallen vaak gebruik gemaakt van gespecialiseerde hardware of dure serverfarms. Het renderproces gebeurt niet in real
time, maar offline. Nadat de berekeningen voltooid zijn, kan in de meeste gevallen een vast cameratraject worden weergegeven. De industrie die de ontwikkelingen in dit gebied het meest vooruitdrijft, is de animatiefilmindustrie. In
hedendaagse animatiefilms worden enorm complexe scenes gerenderd met een
complexiteit van tientallen miljoenen primitieven en rekenintensieve lichtconfiguraties. Offline globale belichtingsalgoritmen kunnen in grofweg drie groepen
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worden opgedeeld, afhankelijk van welke aanpak ze gebruiken om de lichttransportvergelijking op te lossen[1].
De eerste groep berekent globale belichting met een Finite Element aanpak. Het belangrijkste algoritme in die categorie is de Radiosity methode[2].
Die methode discretiseert de scene in primitieven en berekent vervolgens het
lichttransport tussen elk paar van die primitieven met behulp van form factors, die aangeven hoe goed de primitieven onderling zichtbaar zijn voor elkaar.
Radiosity heeft als voordeel dat het een view-independent algoritme is: zolang
enkel de camera bewogen wordt, blijft het berekende resultaat geldig. Verandert
de opstelling van de scene, of de lichtconfiguratie, dan moet de hele oplossing
echter opnieuw berekend worden. Nadelen van de radiosity methode zijn ondermeer de discretisatieartifacten inherent aan elke Finite Element aanpak, de
hoge kwadratische complexiteit in functie van het aantal primitieven en de ondersteuning van enkel diffuus lichttransport. In de loop der jaren zijn talloze
verbeteringen voorgesteld. Hiërarchische methoden zijn een adaptieve benadering en proberen de discretisatie te beperken tot de delen van de scene met veel
hoogfrequent detail[3]. Discontinuity meshing gebruikt kennis van zichtbaarheidsevents in de scene om de scene op intelligentere wijze te discretiseren[4].
Progressive radiosity probeert een real time preview van de scene mogelijk te
maken door tussenresultaten reeds te tonen aan de gebruiker en niet te wachten op numerieke convergentie van het algoritme[5]. De radiosity methode werd
ook uitgebreid door de hemisfeer boven oppervlakten ook te discretiseren, zodat
glossy reflecties worden ondersteund[6].
De tweede groep van offline globale belichtingsalgoritmen zijn de Monte
Carlo methoden, zoals pathtracing of stochastische raytracing. Die methoden
kennen hun oorsprong in de kansberekening en lossen de lichttransportvergelijking op door willekeurig samples te nemen op de hemisfeer en de radiantiewaarden van die samples uit te middelen. De Monte Carlo methode heeft als voordeel
dat ze eenvoudig is maar toch breed toepasbaar. De verwachte waarde van de
Monte Carlo schatter is bij een oneindig aantal samples ook gegarandeerd gelijk
aan de exacte waarde van de te berekenen integraal. Het grote nadeel aan de
Monte Carlo methode is de trage convergentiesnelheid: voor een dubbel zo goed
resultaat is het nodig om vier keer zoveel samples te nemen. Verder bevatten de
beelden die met deze methode gegenereerd worden vaak veel ruis, veroorzaakt
door de variantie van de oplossing. De meeste verbeteringen richten zich dan
ook op het reduceren van die variantie. Hiertoe worden bijvoorbeeld stratificatie van de samples toegepast. Het domein wordt onderverdeeld in subdomeinen
waarvan de variantie bijna altijd lager ligt dan de variantie over het hele domein.
Een andere variantiereducerende techniek is importance sampling. Die techniek
zorgt ervoor dat er vooral samples genomen worden in de belangrijke gebieden
van het domein. Een andere verbetering, Irradiance caching, is ontstaan vanuit de observatie dat indirect diffuus licht over het algemeen zeer laagfrequent
is. De radiantiewaarde van een sample varieert met andere woorden weinig
in functie van de afstand tot een eerder genomen sample. Irradiance caching
slaat het indirecte licht op bepaalde plaatsen in de scene op en interpoleert bij
het berekenen van het indirecte licht de waarden van de omringende gecachte
locaties[7].
De laatste groep van algoritmen zijn hybride multi-pass methoden. Dergelijke technieken zijn een combinatie van de twee bovenstaande methoden en
proberen de voordelen te combineren. Een multi-pass methode bestaat meestal
6

(a) Crysis 2 (EA Games)

(b) Age Of Empires 3 (Microsoft Games)

(c) Tomb Raider Underworld (Eidos Interactive)

Figuur 1: Screenshots uit enkele hedendaagse games

uit een radiosity pass en een raytracing pass. Tijdens de radiosity pass wordt
het diffuse indirecte licht berekend. In de tweede raytracing pass wordt dan het
speculaire lichttransport in rekening gebracht, gebruik makend van de radiositeitswaarden die eerder al berekend werden. Ook algoritmen die deeloplossingen
van het lichttransport in de scene opslaan, worden bij de hybride methoden gerekend. Het voornaamste algoritme in die categorie is Photon Mapping[8].

3.2

Real time benaderingen met rasterisatiehardware

Hedendaagse games maken intensief gebruik van rasterisatiehardware voor het
renderen van levensechte beelden (figuur 1). Scenes met miljoenen polygonen,
gedetailleerde texturen en complexe shadingeffecten zijn de norm. De gegenereerde beelden ogen, zeker in screenshots, erg realistisch.
Toch zijn de effecten in huidige games niet waarheidsgetrouw en wordt er
nauwelijks rekening gehouden met fysische wetten uit de realiteit. Dit is het
gevolg van de rasterisatie-architectuur, waarop de rendering engines van games gebaseerd zijn. Die architectuur ondersteunt enkel het efficiënt renderen
van effecten die gebruik maken van een kleine, lokaal beschikbare dataset. Een
voorbeeld van een dergelijk effect is het berekenen van directe belichting aan
de hand van een lokaal belichtingsmodel (bijvoorbeeld Phong-Blinn). In de realiteit zijn er echter veel effecten die niet aan dit criterium voldoen. Reflecties,
refracties en indirecte diffuse en speculaire interreflecties, zijn voorbeelden van
dergelijke effecten, die het realisme van games gevoelig zouden kunnen verhogen.
Het probleem is dat die effecten snelle toegang tot data vereisen, die over de
hele scene verspreid kan liggen. Het renderen van een reflecterende bol bijvoor7

(a) Pass 1: de scene wordt in een diepte- (b) Pass 2: de dieptedata wordt gebruikt
textuur gerenderd vanaf de lichtbron
om schaduwen te renderen

Figuur 2: Shadowmapping (afbeeldingen uit [11])

beeld, vereist data van bijna heel de scene (figuur 3). Het accuraat renderen van
dergelijke effecten vereist een vorm van raytracing, waarbij er stralen worden
afgeschoten in de scene, die vervolgens de correcte kleurintensiteit teruggeven.
Die werkwijze, toegepast op een realistische scene, produceert enorm veel secundaire stralen, die bovendien erg incoherent gestructureerd zijn in de ruimte.
Bijgevolg worden de benodigde geheugenplaatsen voor scenedata eveneens incoherent opgevraagd tijdens het renderingproces, waardoor er geen voordeel wordt
gehaald uit caches. Bij de meeste raytracers is geheugenbandbreedte daarom de
performantiebottleneck[9].
In beperkte mate kunnen er toch globale belichtingseffecten worden bekomen
op hedendaagse grafische kaarten. Zo worden schaduwen bijvoorbeeld vaak gerenderd met behulp van shadow mapping, geı̈ntroduceerd in [10]. Hierbij wordt
de scene tijdens een eerste pass vanuit het standpunt van een lichtbron in een
dieptetextuur gerenderd. In de tweede pass worden die dieptewaarden dan gebruikt om te bepalen of er al dan niet een object tussen de lichtbron en het
huidige gerenderde punt in de scene ligt. Indien dit het geval is, dan ligt het
object in de schaduw, anders wordt het belicht met behulp van een lokaal belichtingsmodel. Vaak wordt er nog een textuurfilter toegepast op de dieptedata,
zodat de schaduwen natuurlijk zacht lijken. Het proces wordt geı̈llustreerd in
figuur 2. Ook andere globale belichtingseffecten kunnen worden benaderd op
de grafische kaart. Zo worden reflecties traditioneel gerenderd met behulp van
environment maps[12].
3.2.1

Instant Radiosity methoden

Meer recente ontwikkelingen trachten indirect licht te simuleren met behulp
van grote hoeveelheden puntlichtbronnen. Deze methode wordt vaak Instant
Radiosity genoemd [13]. Het proces wordt geı̈llustreerd in figuur 4. Eerst worden
er op verscheidene plaatsen in de scene virtuele puntlichtbronnen geplaatst, op
plaatsen waar het directe licht van een originele puntlichtbron invalt. Vervolgens
wordt de scene vanuit het gewenste camerastandpunt gerenderd, en wordt elk
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Figuur 3: Reflectie vereist data van de hele scene (Afbeelding gerendered met Autodesk Maya)

punt in de scene belicht door de virtuele puntlichtbronnen die zichtbaar zijn
vanuit dat punt.
Bij instant radiosity methoden wordt de zichtbaarheid van elke virtuele puntlichtbron nauwkeurig bepaald, met behulp van raytracing, shadow volumes of
shadowmaps. Onlangs werd er echter geëxperimenteerd met de mate waarin
preciese zichtbaarheidsbepaling belangrijk is voor laagfrequente effecten, zoals
diffuse interreflectie. Er werd vastgesteld dat men door een herformulering van
de rendering vergelijking een vorm kon bekomen waarin geen gebruik werd gemaakt van expliciete zichtbaarheidsbepaling [14]. Bij die methode wordt er niet
alleen radiantie getransporteerd in de scene, maar ook antiradiantie. Dit is nodig, omdat er door de ontbrekende zichtbaarheidsbepaling bepaalde delen van
de scene overbelicht worden. Antiradiantie is een vorm van negatief licht, dat
die overbelichting compenseert.
Ook bij Reflective Shadow Maps[15] wordt er niet expliciet rekening gehouden met de onderlinge zichtbaarheid tussen twee punten in de scene. Bij
die techniek wordt het directe licht gerenderd in een klassieke shadow map en
worden de individuele pixels van die shadow map beschouwd als kleine oppervlaktelichtbronnen, die vervolgens de scene met een enkele botsing indirect licht
zullen bestralen. Over het algemeen geven de methodes die geen gebruik maken
van zichtbaarheidsbepaling een goede benadering van diffuse globale belichtingseffecten, maar het volledig ontbreken van zichtbaarheidsdata zorgt in sommige
gevallen voor ernstige artifacten.
Een recente trend is daarom om wel aan zichtbaarheidsbepaling te doen,
maar op een vrij inaccurate manier. Een dergelijke methode is Imperfect Shadow Maps [16]. Tijdens het renderen worden duizenden shadow maps op lage
resolutie gerenderd. Bovendien wordt de geometrie in de scene voorgesteld door
puntenwolken. Hierdoor ontstaan gaten in de shadow maps, die opgevuld worden met behulp van een pull-push aanpak. Het resultaat is een reeks lage
resolutie shadow maps die gebruikt kunnen worden om de zichtbaarheid in de
scene vanuit elke virtuele puntlichtbron te bepalen. Hierdoor kan het indirecte
licht over de scene verspreid worden, terwijl het algoritme op een benaderend
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Figuur 4: Het principe van Instant Radiosity (afbeelding uit [13])

correcte manier rekening houdt met occlusies.
De meeste real time globale belichtingsalgoritmen hebben last van ernstige
artifacten wanneer er weinig rekentijd beschikbaar is. Op hedendaagse game
console hardware, die doorgaans minder krachtig is dan een high-end pc, zijn
ze dus niet rechtstreeks bruikbaar. Voorbeelden van die artifacts zijn vlekkerige
kleurenpatronen bij instant radiosity methoden, discretisatieartifacts bij radiositeitsmethoden en noise of bandpatronen bij screen-space benaderingen. Een methode die specifiek ontwikkeld werd voor games is Cascaded Light Propagation
Volumes[17]. Die methode probeert een zo snel en stabiel mogelijke oplossing
voor laagfrequente globale belichting in games te bekomen, vrij van bezwaarlijke
artifacten. Dit wordt bereikt door een Light Propagation Volume te initialiseren met de flux afkomstig van reflective shadow maps in de scene. Die flux
wordt vervolgens geëncodeerd in een bolharmonische representatie. Een tweede
volume wordt vervolgens berekend, dat een ruwe benadering van de occlusies in
de scene representeert. Tijdens het rendering proces wordt het licht gepropageerd doorheen de scene door middel van opeenvolgende lokale iteratiestappen,
rekening houdend met de benaderende occlusiegegevens. Hoge framerates worden gerapporteerd, doordat het algoritme goed mapt op de huidige graphics
hardware. De methode kan ook goed overweg met volledig dynamische scenes,
hetgeen een groot voordeel is voor games. Desondanks biedt de methode enkel
een oplossing voor laagfrequent licht en slechts in beperkte mate voor glossy
oppervlakten. Ook treden er in extreme gevallen nog steeds artifacts op.
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Figuur 5: Het diffuse oppervlak van een object wordt gemoduleerd met de vooraf
berekende lightmap (afbeelding uit [20])

3.2.2

Screen-space benaderingen

Globale belichtingseffecten zijn vaak erg subtiel. Zo treedt color bleeding in
de meeste gevallen pas op, wanneer twee oppervlakken zich erg dicht bij elkaar
bevinden. Vanwege die nabijheid, is de kans dat die twee oppervlakken zich
alletwee in het gewenste camerastandpunt bevinden redelijk groot. Dit leidde
tot de observatie, dat de informatie uit de dieptebuffer kan gebruikt worden om
redelijk ogende schaduweffecten te renderen. Deze techniek heet Screen-Space
Ambient Occlusion[18], en wordt in heel wat populaire games reeds toegepast.
Recent werd die techniek uitgebreid om ook rekening te houden met de directionele component van het invallende licht, en om color bleeding te simuleren.
Die uitbreiding kreeg de naam Screen-Space Directional Occlusion[19].
3.2.3

Conclusie

De voorgaande sectie gaf een overzicht van de bekendste real time globale belichtingsalgoritmen. Een opvallend kenmerk van alle technieken die globale belichtingseffecten trachten te simuleren in real time op de GPU, is dat ze bijna
altijd gebruik maken van beeldgebaseerde rendering.

3.3

Lightmaps

Ondanks alle beperkingen van rasterisatiehardware, slagen games er toch in om
realistisch ogende graphics te renderen. Hiervoor worden enkele grove vereenvoudigingen toegepast. Zo wordt er meestal aangenomen dat de meeste objecten en lichtbronnen in de virtuele scene statisch zijn, ze veranderen met andere
woorden nooit van plaats. Onder die voorwaarde kan er een statische lightmap
gebruikt worden, die in een preprocessing stap gegenereerd wordt. Die lightmap
bevat alle diffuse belichtingseffecten, zoals ze zouden voorkomen in die exacte
sceneconfiguratie. Lightmapping is zeer populair geworden, omdat hedendaagse
videokaarten uitgerust zijn met een ruime hoeveelheid onboard geheugen. Het
proces wordt gedemonstreerd in figuur 5.
Voordelen van lightmapping:
1. Geven een goede benadering van alle diffuse belichtingseffecten zoals schaduwen, color bleeding, enz. . .
2. Light maps worden offline berekend, en kunnen tegen hoge snelheden gevisualiseerd worden met matig geheugenverbruik
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Nadelen van lightmapping:
1. Hun statische aard maakt lightmaps ongeschikt voor dynamische scenes
2. Enkel diffuse effecten worden ondersteund. Speculaire effecten zoals reflecties en refracties kunnen niet worden gerepliceerd met een lightmap.
3. Dynamische objecten kunnen niet realistisch worden beı̈nvloed door de
lightmap
Er zijn verscheidene methodes om enkele nadelen van lightmaps te omzeilen.
Zo kan een semi-dynamische lightmap worden bekomen, door verscheidene statische lightmaps met elkaar te interpoleren. Indien er veel dynamische objecten
aanwezig zijn in de scene, zorgt dit echter voor een explosie van het geheugenverbruik. Voor elke mogelijke sceneconfiguratie moet er immers een statische
lightmap opgeslagen worden.
Het is duidelijk dat lightmaps hun plaats hebben binnen games. Voor eenvoudige situaties kunnen ze met een matig geheugenverbruik een hoog realisme
verwezenlijken. Hun statische aard is echter een grote belemmering, evenals de
limitatie tot enkel diffuse effecten.

3.4

Spherical Harmonic Lighting

Indirect licht is het resultaat van één of meerdere botsingen van direct licht in
de scene. Dit indirecte licht, vooral de diffuse component, is over het algemeen
laagfrequent. Dit betekent dat de belichting niet sterk varieert bij een kleine
verplaatsing in de ruimte. Het is dit kenmerk dat Spherical Harmonic Lighting
uitbuit[21]. Analoog aan hoe een willekeurige functie kan worden beschreven als
een gewogen som van harmonische functies bij Fourier analyse, kunnen functies die op een bol gedefiniëerd zijn benaderd worden door een gewogen som
van harmonische bolfuncties. Figuur 6 bevat de eerste vijf orden harmonische
bolfuncties. Een volledige bespreking van spherical harmonics valt buiten het
bestek van dit document. Hiervoor wordt verwezen naar [22].
De basisstappen bij spherical harmonic lighting zijn:
1. Discretiseer de scene in kleine primitieven, waardoor het aantal hoekpunten stijgt.
2. Bereken de harmonische coëfficienten op elk hoekpunt.
3. Druk zowel de functie van het inkomende licht, alsook de BRDF, uit
in coëfficienten van de bolharmonische functies. Laat hoog frequente
coëfficienten achterwege om een compactere representatie te bekomen en
om berekeningen te versnellen. Indien de bovenstaande functies erg complex zijn, spreekt men ook wel van Precomputed Radiance Transfer.
4. Integreer de hoeveelheid licht over de hemisfeer op elk hoekpunt, door
het inproduct van de twee bovenvermelde functies te nemen. Die functies zijn beide uitgedrukt in coëfficienten van bolharmonische functies en
bevinden zich aldus in dezelfde basis. Het principe van orthogonaliteit
garandeert dat de integraal van het product van twee functies gelijk is aan
het inproduct van hun coëfficienten.
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Figuur 6: Eerste vijf orden van de harmonische bolfuncties. (met l=0 de eerste orde
en l=4 de vijfde orde) Afbeelding uit [22]

5. De grafische kaart kan nu tijdens het rasterisatieproces de belichtingswaarden op elk hoekpunt interpoleren binnen elk primitief, waardoor de illusie
van per-pixel berekend licht ontstaat.
Stap 4 bevat het belangrijkste principe van spherical harmonic lighting. Het
reduceren van een integraal over de hemisfeer tot een enkel inproduct is het
grootste voordeel van deze techniek en maakt dat de voorberekende belichting
in real time kan worden weergegeven op een programmeerbare grafische kaart.
Voordelen van spherical harmonic lighting:
1. Real time weergave van complexe belichtingseffecten.
2. Compacte representatie van belichtingseffecten in een scene.
Nadelen van spherical harmonic lighting:
1. De kwaliteit van de belichting is afhankelijk van hoe dicht de scene is
onderverdeeld in individuele primitieven. Wanneer er weinig primitieven zijn, worden de belichtingseffecten slechts tussen enkele hoekpunten
geı̈nterpoleerd en treden er discretisatie-artifacten op. Wanneer een model uit enorm veel primitieven bestaat, kan de benodigde rekenkracht dan
weer te groot worden.
2. De methode laat enkel een wijzigende lichtconfiguratie toe, maar ondersteunt geen dynamische scenes.
3. Enkel laagfrequente belichtingseffecten kunnen waarheidsgetrouw worden
weergegeven. Voorbeelden hiervan zijn schaduwen en diffuse interreflecties. Speculaire effecten worden slechts beperkt ondersteund en vereisen
veel meer rekenkracht.
Het ondersteunen van speculaire effecten kan worden bekomen door de belichtingsfuncties niet meer te benaderen met bolharmonische functies, maar met
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Figuur 7: Beelden gerenderd met spherical harmonic lighting (afbeeldingen uit [22])

bolvormige wavelets [23]. Hierdoor moeten echter meer coëfficienten worden bijgehouden en moet bijgevolg meer compressie worden toegepast. Hierdoor stijgt
de benodigde rekenkracht fors. Bovendien is deze techniek moeilijk te implementeren op de GPU, omdat de verzameling gebruikte coëfficienten verandert
at run-time.

3.5

Occlusion interval maps

Een interessante aanpak om zachte schaduwen te renderen zijn Occlusion Interval Maps [24]. Deze aanpak biedt weliswaar geen volledige oplossing voor globale belichting, maar zorgt enkel voor natuurlijke zachte schaduwen en occlusieeffecten. De techniek is vooral bedoeld voor buitenomgevingen, waar zwakke
interreflecties zoals color bleeding verwaarloosbaar zijn. In dit soort omgevingen
dragen vooral zachte schaduwen bij tot een realistisch ogend eindresultaat.
De techniek werkt door vanuit punten op gelijke afstand op het traject van
een lichtbron, zoals de zon, stralen te schieten naar alle punten in de scene.
Dit gebeurt in een preprocessing stap en het resultaat wordt opgeslagen als een
reeks van stijgende en dalende randen, die aangeven op welk tijdstip de lichtbron verschijnt vanaf elk punt en wanneer hij weer verdwijnt. Het proces wordt
gedemonstreerd in figuur 8(a). De vorige werkwijze genereert harde schaduwen.
We kunnen echter dezelfde data gebruiken om ook zachte schaduwen te renderen, als we een box filter met gepaste breedte convolueren met de opgeslagen
benadering van de zichtbaarheidsfunctie. Dit proces wordt gedemonstreerd in
figuur 8(b). Figuur 8(c) toont een rendering die gebruik maakt van deze techniek.
Voordelen van de techniek:
1. Voorgerenderde data kan in real time gebruikt worden om realistische
buitenomgevingen te renderen.
2. Het gedrag van schaduwen wordt erg realistisch gerepliceerd.
Nadelen:
1. Geen volledige oplossing voor globale belichting.
2. Beperkt tot een vast traject voor de lichtbron en een statische scene.
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3. Beperkt tot lineaire lichtbronnen.

3.6

Vergelijking van techieken

De verschillende technieken worden op overzichtelijke wijze met elkaar vergeleken in tabel 1. Om globale belichting op een adequate manier te kunnen
simuleren in games, moet een algoritme voldoen aan een aantal kenmerken. In
de voorgaande tabel is van elk algoritme duidelijk te zien aan welke kenmerken
ze voldoen. Eerst volgt een bespreking van de kenmerken.
3.6.1

Real time

De belangrijkste vereiste voor een globaal belichtingsalgoritme in games is dat
het real time kan worden uitgevoerd tijdens het renderen, ook in dynamische
scenario’s. Indien dit niet het geval is, dan wordt het algoritme compleet onbruikbaar in games, omdat elke vorm van vlotte interactie met de gebruiker
onmogelijk wordt gemaakt.
Vaak speelt de mate waarin de operaties van het algoritme worden ondersteund door hardware een belangrijke rol voor de performantie. Het komt er dus
op aan om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van hedendaagse hardware. In
het bijzonder moeten sterke punten van CPU, GPU en de geheugenhiërarchie
worden uitgebuit. CPU of GPU Monte Carlo raytracing is een slecht voorbeeld
hiervan. Raytracing is namelijk een extreem parallelliseerbaar probleem, dus is
het algoritme uitvoeren op een CPU met slechts enkele cores suboptimaal. De
GPU anderzijds is erg sterk in het uitvoeren van parallelle algoritmen, maar kan
slecht overweg met complexe controle- en datastructuren die nodig zijn bij een
snelle raytracing implementatie. Bovendien zijn raytracing implementaties op
zowel de CPU als de GPU gelimiteerd door de geheugenbandbreedte, vanwege
het exponentieel aantal stralen die willekeurige toegang tot scenedata vereisen.
Een kenmerk van een efficiënt globaal belichtingsalgoritme is dus het uitvoeren van een bepaalde taak op de component van het systeem die er het meest
geschikt voor is. Een ander kenmerk is dat het de benodigde data voor de berekeningen tijdig aangevoerd krijgt bij de computationele eenheden, zonder hinder
te ondervinden van de beperkte geheugenbandbreedte tussen de onderliggende
componenten.
3.6.2

Dynamisch

Games bevatten meer en meer interactie. Daar waar die interactie zich vroeger eerder beperkte tot acties tussen spelers onderling, kunnen spelers vandaag
ook interageren met de virtuele omgeving waarin ze vertoeven. Voorbeelden
hiervan zijn houten schuttingen die kunnen worden stukgeschoten, vaten die
lekken als ze doorzeeft worden met kogels, enz. . . Het spreekt voor zich dat al
die dynamische objecten op gepaste wijze moeten belicht worden door een globaal belichtingsalgoritme. Eveneens dient de belichting in de omgeving op zijn
beurt realistisch beı̈nvloed te worden door de aanwezigheid van de dynamische
objecten.
Toch dient hier opgemerkt te worden dat een volledig accurate oplossing
niet noodzakelijk is voor het bekomen van een uiterst plausibele simulatie voor
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(a) Het genereren van een occlusion map.

(b) Het blurren van de zichtbaarheidsfunctie
zorgt voor zachte schaduwen.

(c) Rendering die gebruik maakt van Occlusion Interval Maps.

Figuur 8: Algoritme voor het genereren van Occlusion Interval Maps (afbeeldingen
uit [24])
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Tabel 1: Vergelijking van verscheidene technieken voor het simuleren van globale belichting.
∗
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Figuur 9: Het blauwe object zal meer invloed hebben op de belichting in punt P dan
het rode object, omdat zijn ruimtehoek met de hemisfeer boven punt P groter is.

games. Het menselijk oog is immers slecht in het opmerken van subtiele veranderingen in beelden [25]. Dit effect wordt nog verergerd indien de beelden
beweging vertonen. Globale belichtingseffecten kunnen over het algemeen tot
subtiele effecten gerekend worden. Daarenboven is het niet efficiënt om het
belichtingsalgoritme evenveel rekenkracht te laten besteden aan objecten die
zich veraf van het camerastandpunt bevinden, als aan objecten die van vlakbij zichtbaar zijn. Een extra factor die in rekening kan worden gebracht is de
grootte van de ruimtehoek waaronder een object zichtbaar is vanuit de hemisfeer op een oppervlak dat belicht wordt (figuur 9). Idealiter zouden enkel de
objecten die een grote invloed hebben op de irradiantie in een punt in rekening
worden gebracht. Een efficiënt globaal belichtingsalgoritme houdt rekening met
de bovenstaande bedenkingen en probeert met andere woorden zoveel mogelijk
onnuttig werk te vermijden door kenmerken van de menselijke perceptie uit te
buiten. Accuraatheid van de simulatie is immers geen kritiek punt in games. De
bekomen resultaten dienen enkel plausibel te zijn, om de suspension of disbelief
niet te ontkrachten.
3.6.3

Compact

Het is voor elk algoritme belangrijk dat het geheugenverbruik binnen de perken
blijft. Meestal betekent dit dat er in het slechtste geval een lineaire stijging van
de geheugenvereisten optreedt bij een vergroting van het probleem. Slechts in
bepaalde gevallen is een stijging van lage polynomische orde aanvaardbaar.
Toch is het belangrijk om niet enkel de plaatscomplexiteit van een algoritme
te beschouwen, maar ook het werkelijke geheugenverbruik binnen een realistische
en aanvaardbare opstelling. Een gelijkaardig fenomeen doet zich voor op het gebied van tijdscomplexiteit. Zo lijkt een raytracing algoritme op het eerste zicht
sneller voor het renderen van graphics in games, vanwege zijn lagere tijdscomplexiteit in functie van het aantal te renderen primitieven. Games maken echter
zelden gebruik van excessieve aantallen polygonen, waardoor gespecialiseerde
rasterisatiehardware gemakkelijk betere resultaten haalt dan een raytracing im-
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plementatie op typische ingame scenes. Dit komt omdat bij een scene met
een laag aantal polygonen de lineaire complexiteitsfunctie van rasterisatie nog
steeds een stuk lagere waarden geeft dan de logaritmische complexiteitsfunctie
van raytracing.
Een efficiënt globaal belichtingsalgoritme zorgt er dus voor dat de geheugenvereisten binnen de perken blijven, maar probeert tegelijkertijd de beschikbare
resources toch zo goed mogelijk te benutten. Het speelt op hedendaagse systemen immers geen rol of er enkele gigabytes aan data moeten worden opgeslagen,
zolang dit gebeurt op goedkope opslagapparaten zoals harde schijven. De data
moet vanzelfsprekend wel tijdig verplaatst kunnen worden naar de computationele eenheden. Het belichtingsalgoritme moet bijgevolg de geheugenhiërarchie
in een systeem zo goed mogelijk benutten om bandbreedte- en latencybeperkingen te minimaliseren.
Reguliere Monte Carlo raytracing is een voorbeeld van een algoritme dat de
beschikbare opslagcapaciteit van hedendaagse systemen onderbenut. Raytracing is van nature uit een erg recursief algoritme en het zou bijgevolg erg nuttig
zijn om in bepaalde gevallen ongewijzigde data opnieuw te kunnen opvragen
uit het geheugen, om complexe berekeningen van meerdere functie-aanroepen
diep zoveel mogelijk te vermijden. Met behulp van Irradiance Caching kunnen diffuse belichtingswaarden al herbruikt worden in de meeste gevallen. Het
coderen van een efficiënte en visueel plausibele implementatie is echter niet triviaal. Speculaire effecten worden telkens volledig opnieuw berekend. Ook als
identiek dezelfde camera- en sceneconfiguratie al eens is voorgekomen in het
verleden. Computationeel gezien past het Monte Carlo algoritme goed bij hedendaagse grafische kaarten, waarbij floating point rekenkracht sneller verbetert
dan geheugentoegangsmetrieken. Het algoritme herbruikt echter te weinig info,
waardoor er mogelijk veel rekenkracht verspild wordt aan het herberekenen van
onbelangrijke details. De info die het algoritme opvraagt is bovendien erg incoherent verspreid over het geheugen, waardoor limieten op geheugentoegang
weer parten spelen.
3.6.4

Volledig

De meeste globale belichtingsalgoritmen beperken zich tot enkel diffuus of enkel
speculair licht. Beide soorten indirect licht dragen echter substantieel bij tot het
realisme van een scene. Speculaire effecten kunnen de speler zelfs helpen een
virtuele omgeving te verkennen. De lichtconfiguratie van de scene kan immers
gedeeltelijk afgeleid worden uit bepaalde speculaire reflecties.
Een globaal belichtingsalgoritme dat beide soorten belichting in rekening
brengt is bijgevolg te verkiezen. In tabel 1 voldoen echter weinig technieken aan
dit criterium. Wanneer we bovendien enkel real time algoritmen beschouwen,
blijven enkel PRT en Virtual Light Fields over als mogelijke kandidaten (PRT is
in principe volledig, maar wordt in de tabel als onvolledig aangeduid. Dit komt
omdat hoogfrequent licht niet praktisch te ondersteunen is met die techniek).
Voor games is PRT echter geen uitermate geschikt belichtingsalgoritme, vanwege
zijn statische aard en de restricties op de ondersteuning van speculaire effecten.
Voor een gedetaileerd overzicht van die beperkingen wordt verwezen naar sectie
3.4 en naar de werken waarnaar er in die sectie verwezen wordt.
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3.6.5

Vrij van opvallende artifacts

Zoals reeds vermeld is globale belichting in real time een moeilijk probleem. Verscheidene algoritmen passen daarom grove vereenvoudigingen toe, om toch tot
een snel en vaak plausibel resultaat te komen. Een veelvoorkomende vereenvoudiging is dat er geen rekening wordt gehouden met zichtbaarheid tussen punten
onderling, of slechts benaderend. In bepaalde gevallen kan die vereenvoudiging
tot merkbaar foute resultaten leiden.
Vrijwel alle beeldgebaseerde methoden lijden ook onder aliasing bij een te
lage sampling. Vooral voor de hoogfrequente speculaire belichtingseffecten kan
dit voor artifacts zorgen. Een goed globaal belichtingsalgoritme zal daarom speculaire belichting vaak hoogfrequenter samplen dan diffuse effecten. Eventueel
kan een totaal verschillende aanpak voor beide soorten belichting gehanteerd
worden.
Er kan opgemerkt worden dat diffuse en speculaire belichting in theorie goed
comprimeerbaar moeten zijn door wavelet coding. Voor diffuse belichting is immers niet zozeer de plaats maar wel de juiste frequentie van belang, in tegenstelling tot speculair licht dat het tegenovergestelde gedrag vertoont. Met hun
variërende venstergroottes lenen wavelets zich dan ook goed om beide soorten
belichting te comprimeren.
In de volgende sectie worden virtuele lichtvelden besproken. Hun voor- en
nadelen zullen worden toegelicht en mogelijke verbeteringen worden behandeld.

3.7

Virtuele lichtvelden

Een lichtveld is een functie L(p, r, t), die de radiantie vanuit elk punt p van
een scene, voor elke richting r en op elk tijdstip t beschrijft. De functie is nauw
verwant met de 7D plenoptische functie. In principe zou complete kennis van
die functie in een scene een totaaloplossing bieden voor het realistisch renderen ervan. Voor een inleiding tot de plenoptische functie en lichtvelden wordt
verwezen naar [26].
In de praktijk wordt een lichtveld discreet bemonsterd, met rechte stralen, en
op een vast tijdstip. Dit gebeurt meestal door een grote hoeveelheid afbeeldingen
te renderen van de scene op gekende camerastandpunten. De data vervat in die
verzameling van afbeeldingen, kan dan aangewend worden om de scene vanuit
nieuwe standpunten te reconstrueren. In dit opzicht zijn lichtvelden een pure
beeldgebaseerde rendering methode. De techniek begeeft zich daarmee op het
uiterste van het spectrum van computer graphics rendertechnieken gaande van
louter beeldgebaseerd tot louter geometrisch.
Het gebruik van lichtvelden voor het renderen van objecten in games is reeds
uitvoerig bestudeerd. Een goede introductie is terug te vinden in [27]. In deze
thesis wordt besproken hoe lichtvelden kunnen worden aangewend voor een real
time globale belichtingsoplossing. Voor dynamische scenes is het niet triviaal
om lichtvelden in real time op te nemen. Daarom dat er in deze thesis, ter
vereenvoudiging, wordt uitgegaan van een virtuele scene. Een lichtveld van een
dergelijke scene noemt men een virtueel lichtveld [28].
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3.8

Concept

In deze sectie zal het oorsponkelijke idee van virtuele lichtvelden besproken
worden, zoals terug te vinden in [29].
3.8.1

Het idee

Virtuele lichtvelden werden ontwikkeld vanuit het idee dat alle radiantie die
vervoerd wordt op stralen in een scene, gerepresenteerd kan worden in één grote
datastructuur. Wanneer dit bovendien op een beeldgebaseerde manier gebeurt,
dan kan de representatie van de belichting in de scene volledig losgekoppeld
worden van de geometrische representatie. Dit heeft als voordeel dat de complexiteit van het renderen onafhankelijk is van het aantal polygonen dat zich in
de scene bevindt. Daar waar bij real time raytracing methodes enorm veel intersectieberekeningen moeten worden uitgevoerd, wordt dit proces nu vervangen
door eenvoudige opvragingen van data in de virtuele lichtveld datastructuur.
Het renderen van een scene op een welbepaalde resolutie, heeft dus steeds een
constante hoeveelheid rekentijd nodig.
Dit was van uitermate groot belang voor de virtual reality toepassingen
waarvoor virtuele lichtvelden oorsponkelijk waren bedoeld. Zelfs kleine schommelingen in de framerate kunnen in die toepassingen de gebruiker desoriënteren.
In games, de toepassing waarop gefocust wordt in deze thesis, hebben schommelingen in de framerate een minder uitgesproken effect op de speler. Toch is
een stabiele framerate nog steeds een vereiste om tot een goede spelbeleving te
komen. Dit zorgt er namelijk voor dat de bewegingen in een game zeer gelijkmatig verlopen, waardoor ze beter voorspelbaar zijn voor de speler, die bijgevolg
beter de gebeurtenissen in de virtuele wereld kan anticiperen.
3.8.2

Onderdelen van de datastructuur

Het continue radiantieveld van een scene kan op een computer nooit volledig
worden opgeslagen. In de praktijk wordt het radiantieveld discreet bemonsterd.
De discretisatie heeft betrekking op twee componten van het virtuele lichtveld:
de directionele component en de spatiale component. Een willekeurige straal in
de 3D-ruimte kan worden gerepresenteerd met vier parameters: twee parameters
voor de oorsprong en twee voor de richting. Een dergelijke straal stelt al het
licht voor dat op die straal, in die richting door de scene wordt vervoerd.
Een probleem bij veel globale belichtingstechnieken is dat er enorm veel
stralen worden afgeschoten die incoherent data van de scene opvragen. Een
oorzaak van dit probleem is dat de afgeschoten stralen geen gemeenschappelijke
oorsprong of richting hebben. Een virtueel lichtveld verbetert de coherentie
door de richtingen van stralen te discretiseren. Elke discrete richting bevat
alle stralen, die evenwijdig lopen met die richting en de bounding box van de
scene intersecteren. Een dergelijke discrete richting wordt een parallel subveld
genoemd (figuur 10 a)).
Elk parallel subveld is op zijn beurt een discretisatie van de oneindige verzameling evenwijdig lopende stralen. In deze thesis wordt dit een discretisatie
in de spatiale component van een virtueel lichtveld genoemd.
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Figuur 10: Parallel Subfields (afbeelding uit [30])

Figuur 11: Initialisatiestap (afbeelding uit [30])

3.8.3

Stap 1: opbouwen van de datastructuur

Als initialisatiestap wordt de hele scene in wereldcoördinaten verplaatst en
geschaald, zodat ze omvat wordt door een eenheidsbol in de oorsprong van
het assenstelsel. Dit coördinaatsysteem wordt het VLF (Virtual Light Field)
coördinaatsysteem genoemd (figuur 11 b)).
Stap 1a: discretisatie van de directionele component
Om de datastructuur op te bouwen, is het noodzakelijk de parallelle subvelden op een uniforme manier te bemonsteren. Dit wordt bereikt door punten
te bemonsteren op de bovengenoemde eenheidsbol. Elk van die punten heeft
bolcoördinaten ωi = (θi , φi ), waarbij ωi wordt gebruikt als normaal van het vlak
dat orthogonaal staat op de richting ωi en dat een raakvlak is van de eenheidsbol
die de scene omvat. Omdat elk van de parallelle subvelden steeds alle intersectiepunten op elke straal opslaat, is het niet nodig om over de hele eenheidsbol
monsters te nemen, maar enkel op de hemisfeer in de richting van de y-as van
het VLF coördinaatsysteem. In de praktijk zal het bemonsteren van de bol
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gebeuren door recursief een octahedron met voldoende vertices te construeren,
die de scene omvat. Door elke vertex kan dan een lijn getrokken worden die
ook door het centrum van de bol gaat, en waarvan de richting als normaal kan
dienen voor het raakvlak op dat punt. Een dergelijk raakvlak is dan een parallel
subveld. Elk parallel subveld krijgt een gepaste grootte, zodat elke straal die
uit het subveld vertrekt de omhullende bounding box van de scene snijdt.
Een belangrijke opmerking die hierbij gemaakt moet worden, is dat het in
deze stap essentieel is een parameterisatie te kiezen, die geen zoekactie vereist
voor het vinden van een dichtstbijzijnde straal. Zowel in de propagatiestap
als in de renderingstap is dit immers een veelvoorkomende operatie. In de
oorspronkelijke VLF paper wordt een recursieve onderverdeling van een reguliere
tetrahedron gebruikt, die de hemisfeer opdeelt in driehoeken [31]. Hierdoor
is het voor ieder willekeurig punt op de hemisfeer mogelijk om in een kleine,
constante tijd het dichtstbijzijnde punt te vinden.
Op elk parallel subveld kan een rotatie toegepast worden, zodat het assenstelsel van het parallelle subveld samenvalt met het VLF assenstelsel met de
y-as omgekeerd. Dit wordt het canonieke PSF coördinaatsysteem genoemd (figuur 10 b)). Om in de praktijk de parallelle subvelden over alle richtingen te
bemonsteren, zal men telkens vertrekken van het canonieke parallelle subveld
en vervolgens dit veld roteren totdat de gewenste hoek bereikt wordt. Om dit
te verwezenlijken, moet er vlot tussen wereldcoördinaten en coördinaten in het
PSF coördinaatsysteem gewisseld kunnen worden. Daarom worden er matrices
MW C−>P SF en MP SF −>W C bijgehouden, die een coördinaat respectievelijk
omzetten van wereldsysteem naar PSF-systeem en omgekeerd.
Stap 1b: discretisatie van de spatiale component
Nu de richtingen van de 3D lijnruimte zijn gediscretiseerd, kunnen ook de individuele parallelle subvelden worden onderverdeeld in een reguliere grid van NxN
cellen. Het middelpunt van elk van die cellen representeert dan de oorsprong
van een straal, waarvan de richting evenwijdig loopt met de normaal van het
parallelle subveld.
Beschouw nu eender welke straal (i,j) in dit canonieke systeem. Die straal zal
mogelijk enkele objecten in de scene snijden. Als we de straal parameteriseren
in de vorm r(t) = r0 + kt (met t ≥ 0 en r0 de oorsprong van de straal), dan
kunnen de snijpunten worden voorgesteld als een lijst van monotoon stijgende
parametrische waarden (t1 , t2 , . . . , tk ). In theorie is het mogelijk om bij elk van
die snijpunten extra informatie op te slaan over het oppervlak, de uitgaande
radiantie,. . . Die methode zou echter de grote coherentie tussen stralen binnen
een PSF onvoldoende uitbuiten. Daarom wordt elk parallel subveld eerst ook
nog onderverdeeld in m x m tegels (met 1 ≤ m ≤ N en N/m een geheel getal).
Elke tegel houdt een lijst van oppervlakte-identificatienummers bij, van oppervlakten die worden gesneden door minstens één straal waarvan de oorsprong in
de tegel ligt. Dit concept wordt gedemonstreerd in figuur 12.
Stap 1c: bemonsteren van radiantie
Elk oppervlak bevat enkele Radiance Maps. Die maps stellen de radiantie
voor die werd opgevangen of die nog moet worden uitgezonden, in een bepaalde
richting die overeenkomt met een PSF. Pure diffuse oppervlakken ontvangen en
reflecteren licht vanuit elke richting in gelijke mate. Bijgevolg dient er slechts
één textuur te worden opgeslagen, om de radiantie in een punt op een diffuus
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Figuur 12: Voorbeelden van de lijsten die de tegels in een PSF opslaan. De polygonen
zijn geprojecteerd in een PSF met onderverdeling n = N/m = 3 (m = 3). De vette
lijnen duiden de grenzen van de tegels aan. (afbeelding uit [30])

oppervlak volledig te beschrijven. Niet-diffuse oppervlakken hebben texturen
nodig voor meerdere richtingen. Elk oppervlak heeft een:
1. Total Radiance Map
2. Current Radiance Map
3. Next Radiane Map
De Total Radiance Map houdt bij hoeveel radiantie er in totaal is opgevangen
op het oppervlak. Dit is de textuur die uiteindelijk tijdens het renderen van
het eindresultaat gebruikt zal worden. De Current Radiance Map en de Next
Radiance Map zijn texturen die energie bijhouden op een oppervlak, die nog
afgeschoten moet worden. Het zijn tijdelijke texturen, die na de lichtpropagatiestap verwijderd worden De Current Radiance Map geeft aan hoeveel energie er
nog gereflecteerd of uitgestraald moet worden vanuit het oppervlak in de huidige
iteratie. Een lichtbron wordt aan het begin van de propagatiestap geı̈nitialiseerd
met een hoeveelheid radiantie in zijn Current Radiance Map, zodat in de volgende iteraties van het algoritme de energie zich kan verspreiden over de rest
van de scene. De Next Radiance Map, bevat alle radiantie die in de huidige
iteratie op het oppervlak is ingevallen (bijvoorbeeld vanuit een lichtbron) en die
in de volgende iteratie zal gereflecteerd worden naar andere oppervlakken.
Indien de Radiance Maps als hierboven zouden worden geı̈mplementeerd,
dan zou er voor niet-diffuse oppervlakken voor elke PSF richting in de datastructuur een extra texture map nodig zijn. In [30] wordt een efficiëntere
manier voorgesteld om de Radiance Maps op te slaan (zie figuur 13). In die
paper wordt er gebruik gemaakt van het feit dat elke PSF onderverdeeld is in
tegels. Enkel bij de tegels die overlappen met niet-diffuse oppervlakten wordt
radiantiedata bijgehouden. Vervolgens wordt elk van die kleine Radiance Maps
in enkele grote texture maps verpakt, met behulp van Texture Atlases[32]. De
voorgaande werkwijze heeft twee voordelen. Ten eerste wordt er heel wat opslagruimte bespaard door enkel radiantiegegevens voor bepaalde tegels op te
slaan. Het belangrijkste voordeel is echter dat de propagatiestap en het renderingproces gevoelig versneld worden, doordat overhead bij het schakelen tussen
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Figuur 13: GPU datastructuur voor het opslaan van niet-diffuse radiantie in één
grote texture map. In deze scene bevinden zich 2 vlakken. Aan de linkerkant wordt
getoond hoe de data over verschillende parallelle subvelden heen wordt opgeslagen.
(afbeelding uit [30])

elke Radiance Map nu gereduceerd wordt tot het wisselen tussen een beperkt
aantal grote texture maps. Aangezien wisselen tussen texture maps bij renderto-texture operaties op de GPU een dure operatie is, is deze optimalisatie van
absoluut belang om tot een efficiënte implementatie te komen.
3.8.4

Stap 2: lichtpropagatie

Na het opbouwen van de datastructuren kan licht eenvoudig vanuit lichtbronnen
doorheen de scene worden gepropageerd. Radiantie wordt uitgestraald door de
lichtbronnen en volgt een pad van parallelle stralen doorheen de scene, overeenkomstig met het parallelle subveld dat op dat moment beschouwd wordt.
Coherentie wordt zo beter uitgebuit dan bij methodes die individuele stralen
volgen.
Stap 2a: sorteren van polygonen
Een grote bottleneck in de uitvoering van het CPU-algoritme[29] was het bepalen van de zichtbaarheid tussen twee oppervlakken. Dit gebeurde immers
door, voor elk ontvangend oppervlak, alle andere oppervlakken te renderen en
vervolgens de zichtbaarheid te bepalen door de waarde in de z-buffer na het
rasterisatieproces. Dit is duidelijk een proces met een tijdscomplexiteit van
O(n2 ), met n het aantal oppervlakken in de scene. Het voorgaande algoritme
voor zichtbaarheidsbepaling heeft een te lange uitvoeringstijd voor scenes die
bestaan uit meer dan enkele duizenden oppervlakken. De GPU implementatie
uit [30] maakt de veronderstelling dat alle oppervlakken in de scene vlak zijn en
gesorteerd worden met behulp van het painter’s algoritme volgens de richting
van de beschouwde PSF. In de beschrijving van de volgende stap zal duidelijk
worden dat dit toelaat om de complexiteit terug te drijven naar O(n).
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Figuur 14: Radiantieoverdracht van het ene diffuse oppervlak naar het andere, gebruik makend van een Exchange Buffer en een continuous clipping algoritme (afbeelding uit [29]).

Stap 2b: lichtpropagatie en radiantieoverbrenging tussen oppervlakken
Het algoritme om licht te propageren doorheen de scene werkt als volgt (zie
figuur 15): voor elk PSF wordt vertrokken van het achterste oppervlak. Tussen
elk oppervlak wordt een Radiance Interface bijgehouden, de discrete variant
van de verderop besproken Exchange Buffers. Elk oppervlak geeft nu op een
bepaalde manier zijn radiantie, of gereflecteerde variantie door aan een volgend
oppervlak, langs de Radiance Interfaces. De Radiance Interfaces fungeren dus
als een uitwisselingsbuffer van radiantiewaarden tussen nabijgelegen oppervlakken in een PSF. Dit proces wordt herhaald tot alle oppervlakken zijn overlopen
en daarna ook nog in omgekeerde richting uitgevoerd. Dit resulteert in O(2n)
iteraties, hetgeen naar O(n) herleid wordt. De voorgaande werkwijze wordt op
alle parallelle subvelden toegepast en het resultaat van het hele proces is dat de
diffuse en niet-diffuse radiantietexturen de correcte waarden bevatten om het
rendering proces te kunnen aanvatten.
De oorspronkelijke CPU-gebaseerde methode maakte bij dit proces gebruik
van zogenaamde Exchange Buffers. Dit zijn tijdelijk gealloceerde buffers, die
gebruikt worden om de radiantie van het ene oppervlak in een PSF te transporteren naar een ander oppervlak. Het transport van de radiantie gebeurt in
de CPU implementatie op een continue manier met behulp van een continuous
clipping algoritme. Het oppervlak dat radiantie uitstraalt, wordt onderverdeeld
in discrete cellen. Elk van die cellen wordt gemapped naar een continue representatie op de Exchange Buffer, om vervolgens correct herbemonsterd te worden
voor een discrete mapping op het oppervlak dat radiantie ontvangt (zie figuur
14).
Bij de implementatie van voorgaande methode merkte men, dat de dure
clipping operatie verantwoordelijk was voor 80 à 85 procent van de volledige
uitvoeringstijd. Daarom werd voor de GPU-implementatie uit [30] een andere
werkwijze bedacht. De voornaamste reden was dat het continuous clipping algoritme teveel loops en branches vereiste tijdens de executie, operaties waar de
GPU niet goed mee overweg kan. Bovendien werd geargumenteerd dat een discrete sampling, mits correcte hoeveelheid samples, een even goede benadering
zou kunnen geven als de continue methode. Clipping werd dan ook vervangen
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Figuur 15: Incrementele aanpak voor radiantieoverdracht op de GPU, toegepast op
voorgesorteerde oppervlakken. De overdracht op deze tekening gebeurt van rechts naar
links. De geaccumuleerde radiantiewaarden zijn telkens zichtbaar op de tussenliggende
Radiance Interfaces (afbeelding uit [30]).

door dense point sampling met behulp van de texture mapping hardware in moderne GPUs. In dit geval zijn er twee texture mapping operaties noodzakelijk:
één om een oppervlak te mappen op een discreet bemonsterde buffer (Radiance
Interfaces) en een tweede operatie om een dergelijke buffer weer te mappen op
een oppervlak.
Als laatste kan opgemerkt worden dat rendering met omgevingsbelichting of
een Skylight zeer makkelijk ondersteund wordt met een VLF. Om een omgeving
onder invloed van een skylight te renderen, dient men enkel de eerste Radiance Interface te initialiseren met kleurwaarden van de omgeving/lucht. Die
radiantiewaarden zullen zich dan in de propagatiestap correct verdelen over de
oppervlakken in de scene. Het resultaat van een dergelijke skylight rendering is
te zien in figuur 16.
3.8.5

Stap 3: renderen

Na de propagatiestap is het meeste werk reeds voltooid. Een scene renderen
met behulp van een virtueel lichtveld is redelijk eenvoudig. Er zijn ruwweg twee
aanpakken voor het recontrueren van een scene met behulp van een VLF.
Een eerste methode is om de scene met conventionele methoden zoals raytracing of rasterisatie te renderen, en tijdens die stap de diffuse oppervlakken
te renderen met hun diffuse VLF texture map, die verpakt zit in één van de
opgeslagen texture atlases op de GPU. Voor het renderen van speculaire objecten kan er achterwaarts geraytracet worden in het virtuele lichtveld, tot er
een diffuus oppervlak geraakt wordt. Een alternatief is om de stencil buffer te
gebruiken om op bepaalde plaatsen in de scene een spiegeling van de geometrie
te renderen.
Een tweede, meer algemene aanpak, is om een camera te plaatsen in de scene
en vervolgens aan elke pixel op het beeldvlak van de camera de juiste radiantiewaarde toe te kennen. Dit gebeurt door voor elke pixel te achterhalen met
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Figuur 16: Skylight rendering met behulp van een virtual light field (afbeelding uit
[30]).

welke richting van een niet-diffuse PSF ze overeenkomt. Meestal zal er geen
exacte match gevonden worden, maar wordt er geı̈nterpoleerd tussen de drie
omliggende PSFs. Herinner dat er een bol de hele scene omvat. Die bol is
discreet onderverdeeld in boldriehoeken, met in de hoekpunten de normaal van
een parallel subveld. Zoals reeds aangehaald in sectie 3.8.3, kan er van een willekeurige straal in constante tijd achterhaald worden met welke boldriehoek die
snijdt. Meer in detail, kan de radiantiewaarde bepaald worden als een gewogen
gemiddelde van de waardes op elk hoekpunt van de boldriehoek. De gewichten worden berekend aan de hand van de barycentrische coördinaten van het
snijpunt van de straal. In de praktijk maakt het beschreven interpolatieproces
meestal gebruik van de onderliggende rasterisatiehardware. Door een slimme
opeenvolging van meerdere rendering passes kunnen alle benodigde parameters
in fragment shaders berekend worden[33]. Uiteindelijk worden die parameters
in de finale pass gebruikt om een beeld van de scene te renderen.

3.9

Bespreking

In deze sectie worden de voor- en nadelen van virtuele lichtvelden besproken.
Hierbij worden de criteria uit sectie 3.6 gehanteerd.
3.9.1

Voordelen

Virtuele lichtvelden hebben veel potentieel om een efficiënte methode te zijn
voor globale belichtingseffecten in games. Dit komt omdat de techniek voldoet
aan een aantal gunstige kenmerken.
Vooreerst kunnen virtuele lichtvelden, na de benodigde preprocessing stap,
aan een real time framerate worden gerenderd. De framerate is daarenboven
niet enkel real time, maar ook gegarandeerd constant. Globale belichting wordt
in een virtueel lichtveld immers als een sampling probleem gezien, waarbij een
sample telkens in een kleine constante tijd kan genomen worden. Een constante
framerate is een groot pluspunt voor toepassingen in games, waar de interactie
met de gebruiker centraal staat. Met behulp van virtuele lichtvelden, kan er ten

28

alle tijden gegarandeerd kunnen worden dat de framerate hoog genoeg is, om
de snelheid van de interacties hoog te houden.
Een tweede belangrijk voordeel is dat virtuele lichtvelden een raamwerk bieden voor een volledige oplossing voor globale belichting. De techniek is volledig,
in die zin dat ze alle mogelijke combinaties van diffuse en speculaire paden
aankan. Bovendien kunnen complexe BRDFs makkelijk worden geı̈ntegreerd in
een raamwerk van virtuele lichtvelden. Eerder ontwikkelde methoden hadden
vaak het nadeel dat slechts een beperkte subset van globale belichtingseffecten
ondersteund werden.
Nog een voordeel van virtuele lichtvelden is dat ze buiten aliasing, een probleem inherent aan alle beeldgebaseerde methoden, geen opvallende artifacts introduceren. Dit komt ondermeer doordat de methode accuraat rekening houdt
met de onderlinge zichtbaarheid tussen punten in de scene, in tegenstelling tot
ruwe benaderingen die in eerdere secties besproken werden.
3.9.2

Nadelen

Virtuele lichtvelden erven de nadelen van beeldgebaseerde methoden. Het voornaamste nadeel van virtuele lichtvelden is dan ook aliasing. Een fenomeen dat
optreedt door discretisatie in de spatiale en directionele component. Door voldoende te samplen voor elke situatie kan de hinder echter binnen de perken
gehouden worden.
Bijkomende nadelen zijn het grote geheugenverbruik en de ontbrekende ondersteuning voor dynamische objecten in de scene. Er is echter nog maar weinig
onderzoek verricht naar die problemen met virtuele lichtvelden. Deze thesis richt
zich daarom ook op de verfijning van die aspecten.
3.9.3

Mogelijke verbeteringen

Virtuele lichtvelden maken goed gebruik van de beschikbare resources in hedendaagse computersystemen. In het algemeen kan er gesteld worden dat rekenkracht sneller stijgt dan de vooruitgang in geheugenbandbreedte en latency [34].
Geheugencapaciteit stijgt echter ook exponentieel, zij het vooral in de onderste
lagen van de geheugenhiërarchie. Virtuele lichtvelden hebben tijdens het renderen maar een gematigde rekenkracht nodig, maar vereisen wel een redelijk grote
opslagcapaciteit. Door de lage rekenkracht die nodig is om beelden te renderen
met virtuele lichtvelden, kan er eventueel geopteerd worden voor een intensief
compressieschema. Bij voorkeur gebeurt het comprimeren en decomprimeren
van de data dan op de GPU, zodat het uitpakken van de data zo lang mogelijk wordt uitgesteld en er maximaal kan worden geprofiteerd van de parallelle
rekenkracht van moderne GPUs.
Hedendaagse grafische kaarten beschikken over een grote hoeveelheid geheugen, die in games vooral wordt aangewend om grote texturen op te slaan. Toch
is de geheugencapaciteit te beperkt om alle gegevens van een virtueel lichtveld, in een praktisch scenario, te kunnen bevatten. Het is dus noodzakelijk
dat ook andere lagen van de geheugenhiërarchie worden benut, zoals het RAMgeheugen en harde schijven. Datacompressie helpt hierbij te voorkomen dat het
overbrengen van gegevens tussen verschillende geheugencomponenten een bottleneck vormt. Om de nodige gegevens van een virtueel lichtveld tijdig naar de
grafische hardware te transporteren is er een efficiënt streaming algoritme no-
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dig. Dit algoritme moet op elk ogenblik bepalen welke data er nodig is om een
scene accuraat te renderen. Die data wordt naar het onboard geheugen van de
grafische kaart geladen. Onnodige data wordt bewaard in andere geheugenlagen.
Een grote beperking van virtuele lichtvelden is dat ze geen dynamische objecten ondersteunen. Dit is een ernstig gebrek, omdat er in games over het
algemeen veel manipulaties van objecten voorkomen. Indien er bijvoorbeeld
veel objecten verplaatst worden in een scene, zal de voorberekende globale belichting van een virtueel lichtveld de huidige situatie niet meer accuraat voorstellen. Vanwege het belang van dynamische objecten in games, zal deze thesis
zich vooral richten op dynamisch maken van virtuele lichtvelden.

4

Dynamische virtuele lichtvelden

Eerder onderzoek naar het dynamisch maken van virtuele lichtvelden, richtte
zich voornamelijk op de integratie van eenvoudige objecten in een bestaande
statische scene[35]. Hierbij werden veranderingen aan het bestaande virtuele
lichtveld vermeden. De dynamische objecten in de scene werden vrij accuraat
belicht door het aanwezige lichtveld, maar de effecten van de dynamische objecten op de scene zelf werden slechts zeer ruw benaderd. In het voorgaande
geciteerde werk, beperkte dit zich tot het renderen van reflecties en harde schaduwen. De dynamische schaduwen werden hierbij gerenderd met behulp van de
shadow mapping techniek. Het effect van het dynamisch object op de globale
belichting in de scene werd met andere woorden niet accuraat gesimuleerd. Bijgevolg was het dynamisch object zeer duidelijk te onderscheiden van de statische
objecten, die wel correcte lichtinteracties vertoonden (figuur 17).

Figuur 17: Dynamische objecten zijn duidelijk te onderscheiden van statische objecten, door hun ruw benaderde invloed op de scene (figuur uit [35]).

De voorgaande methode kan vanzelfsprekend worden uitgebreid met meer
verfijnde technieken. De harde schaduwen zouden vervangen kunnen worden
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door state-of-the-art zachtere schaduwen. Bovendien zouden ook moeilijker te
simuleren belichtingseffecten, zoals diffuse interreflectie, ondersteund kunnen
worden. Voor dynamische objecten zou het mogelijk zijn om technieken als
Instant Radiosity (sectie 3.2.1) aan te wenden. Een dergelijke aanpak zou in
veel gevallen een realistische benadering opleveren voor het effect van bewegende
objecten op de globale belichting in een scene.
Het gebruik van bijkomende technieken heeft echter als nadeel dat de complexiteit van de implementatie snel verhoogt. Nadelen van de aangewende technieken, bijvoorbeeld aliasing bij shadow mapping, hebben ook invloed op het
eindresultaat. Bovendien vereist een combinatie van technieken als soft shadow
mapping en Instant Radiosity veel rekenkracht tijdens het renderen. Verder
is het ook onduidelijk welke technieken vlot met elkaar gecombineerd kunnen
worden en welke globale belichtingseffecten worden ondersteund. Er zijn bijvoorbeeld vrij weinig technieken die speculaire paden nauwkeurig simuleren.
Deze thesis zal zich richten op het ontwikkelen van een methode om virtuele
lichtvelden dynamisch te maken. Hiervoor zal gezocht worden naar een oplossing
die past in het bestaande raamwerk van virtuele lichtvelden. Een dergelijke
oplossing tracht de datastructuur van een virtueel lichtveld op een efficiënte
manier aan te passen, telkens wanneer er significante veranderingen optreden in
de scene. In de volgende sectie zullen enkele kenmerken van globale belichting
bestudeerd worden, die uiteindelijk zullen leiden tot een oplossing.

4.1
4.1.1

Observaties
Behoud van energie

Beschouw nu eerst een statische scene met één lichtbron, zonder dynamische
objecten. Tijdens het spelen van een game beı̈nvloeden, bij afwezigheid van
participerende media, enkel de dynamische objecten de lichtpropagatie in de
voor de rest statische scene. Het licht zal in deze scene, zonder bijkomende
objecten, dus vrij kunnen propageren. Bijgevolg zullen er enkel voorberekende
lichtinteracties tussen de statische objecten te zien zijn.
Wanneer er nu een dynamisch object wordt toegevoegd aan de scene, zal dit
de voortplanting van het licht in de scene verstoren. Volgens de wet van behoud
van energie echter, kan er geen energie verloren gaan, of uit het niets ontstaan.
Wanneer een object lichtstralen blokkeert, veroorzaakt dat een schaduw. Hierdoor zal er op het deel van de statische scene, dat zich in het schaduwgebied
bevindt, minder energie terechtkomen. Het deel van het object waarop het
licht invalt zal echter de invallende energie terug reflecteren of absorberen1 . Dit
wordt gedemonstreerd in figuur 18. Het is bijgevolg mogelijk om bij te houden
welke lichtstralen beı̈nvloed werden door een bepaald dynamisch object.
4.1.2

Ruimtehoek

Beschouw een typische scene uit een game, bijvoorbeeld figuur 19. Op de figuur
zijn de twee dynamische objecten (in dit geval de protagonist en een antagonist
van de game) aangeduid in het geel. De rest van de scene bestaat uit statische
objecten, op deze afbeelding een schip met een lading containers.
1 Absorptie

komt eerder zelden voor in games.
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Figuur 18: Statische scene met een bol als dynamisch object. Rode pijlen duiden
aan hoe het licht, dat normaal vrij kon propageren, nu geblokkeerd wordt. Gele pijlen
tonen aan hoe het nu geblokkeerde licht op andere delen van de scene invalt door
reflectie.

Figuur 19: Typische scene uit een game, met de dynamische objecten in het geel
aangeduid.

32

Het valt op dat de dynamische objecten in games meestal een kleine afmeting hebben tegenover de totale grootte van de scene. Bijgevolg zullen de
meeste dynamische objecten niet overal in de scene evenveel invloed hebben op
de globale belichting. Het is bijvoorbeeld hoogst onwaarschijnlijk, dat een verplaatsing van één van de objecten in figuur 19 enige invloed zal hebben op de
uiteindelijke kleurwaarden op het achterste deel van het schip. Dit komt omdat
de dynamische objecten een kleine ruimtehoek maken met de achterkant van
het schip, een fenomeen dat werd beschreven in sectie 3.6.2.
4.1.3

Prioriteit van paden

Beschouw een scene met een houten ondergrond en een reflecterende ring (figuur
20). Indien we de ring zouden verplaatsen, dan zouden vooral de geworpen scha-

Figuur 20: Scene met houten ondergrond en reflecterende ring. (gerenderd met
Autodesk 3D Studio Max)

duw en caustics sterk veranderen. Schaduwen en caustics zijn voorbeelden van
hoogfrequent detail in een rendering. De preciese vorm en plaats is belangrijk
voor het behoud van hun diepteversterkend karakter. Hiertegenover staat de
categorie van laagfrequent detail, zoals bijvoorbeeld color bleeding. De aanwezigheid van laagfrequent detail is eveneens belangrijk voor de correcte perceptie
van een scene, maar de preciese positionering ervan speelt een ondergeschikte
rol.
Bijgevolg is het wenselijk om de paden die hoogfrequente details genereren
voorrang te geven op paden met minder belangrijke effecten. In de praktijk zou
dit kunnen betekenen dat speculaire paden met een grotere regelmaat bijgewerkt
worden dan diffuse paden. Diffuse paden zouden enkel moeten herberekend
worden bij een significante verplaatsing van een dynamisch object. Dit biedt
eveneens tijd en mogelijkheden om aan de hand van het bewegingsgedrag van
een object, de volgende verplaatsing te voorspellen. Zodoende zou er eventueel
tussen verscheidene tijdstippen geı̈nterpoleerd kunnen worden.
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4.1.4

Dynamiek in games

Games bevatten over het algemeen meer dynamische objecten dan dynamische
lichtbronnen. Bovendien verplaatsen die objecten zich ook frequenter. In bepaalde genres, zoals shooters, beweegt de camera bovendien voortdurend. Het
accuraat verversen van belichtingsveranderingen door een verandering van camerastandpunt, of een verplaatsing van een object, is dan ook belangrijker dan
het renderen van veranderende belichting door lichtbronnen die zich verplaatsen.
Deze thesis richt zich dan ook op het renderen van belichting in een scene onder
wijzigende camerastandpunten en bij verplaatsing van objecten. Grote wijzigingen aan de positie van lichtbronnen kunnen eventueel ondersteund worden
door interpolatie tussen verscheidene virtuele lichtvelden.

4.2
4.2.1

Een oplossing voor dynamische objecten
Theorie

Uit de voorgaande secties blijkt dat het mogelijk is om de belichtingsbijdragen
van dynamische objecten te scheiden van de statische bijdragen. Bovendien
werd er aangenomen dat de dynamische objecten in games meestal een kleine
afmeting hebben tegenover de totale grootte van de scene. Wanneer we het
licht in een willekeurige gamescene propageren met een virtueel lichtveld, dan
zullen de dynamische objecten slechts een beperkt deel van elk parallel subveld
innemen (figuur 21(a)). Met andere woorden: laat R de verzameling stralen zijn
die afgeschoten worden vanuit een parallel subveld. D is dan de verzameling
stralen die op het dynamisch object invallen, met D ⊂ R en d het aantal stralen
in D. Elk virtueel lichtveld is opgebouwd uit een aantal parallele subvelden. Al
die subvelden maken samen de verzameling van alle lichtstralen in de scene, L,
met L = R1 ∪ R2 ∪ . . . ∪ Rn , met n het aantal parallelle subvelden. Aangenomen
dat elk parallel subveld een vast aantal stralen bevat, r, dan kunnen we door de
eerdere aanname dat d  r concluderen dat (n × d)  (n × r).
In theorie is het dus mogelijk om een beperkte deelverzameling van de lichtpropagatie terug te spoelen tot het moment vlak voor het dynamische object
belicht werd. Vervolgens kan de lichtpropagatie voor die beperkte verzameling
stralen dan opnieuw plaatsvinden, om de globale belichting van de scene volgens de nieuwe situatie te corrigeren. Indien er rekening gehouden wordt met
de prioriteiten van bepaalde belichtingspaden en de ruimtehoek die er gemaakt
wordt met andere objecten in de scene, zoals in de voorgaande secties werd
beschreven, dan zou het aantal berekeningen voor de lichtpropagatie potentieel
drastisch gereduceerd kunnen worden. Op die manier zouden kleine tot middelgrote dynamische objecten in virtuele lichtvelden kunnen worden geı̈ntegreerd.
Deze objecten, en hun effect op de globale belichting in de scene, zouden niet
van de voorafberekende statische lichtpropagatie te onderscheiden zijn. Dit in
tegenstelling tot eerdere pogingen om virtuele lichtvelden dynamisch te maken.
4.2.2

Vereisten

Een beperkt deel van de lichtpropagatie ongedaan maken en vervolgens herberekenen, is met de huidige datastructuur van een virtueel lichtveld niet mogelijk.
Dit komt omdat enkel het eindresultaat, van bijvoorbeeld diffuse belichting,
wordt opgeslagen in één grote textuur. De kleurintensiteiten, afkomstig van alle
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statische en dynamische elementen in de scene, zijn hierin al vermengd. Het
is bijgevolg onmogelijk om de bijdrage van één bepaald object hieruit te extraheren. Een wijziging aan de bestaande datastructuur voor virtuele lichtvelden
dringt zich dus op.
Vooreerst moeten de dynamische objecten in een scene gekend zijn. Dit is
immers noodzakelijk om hun bijdragen aan de belichting van een scene te kunnen onderscheiden. Statische objecten kunnen op die wijze nog steeds behandeld
worden op de vroegere methode. Hun bijdragen aan de belichting moeten hierdoor niet steeds opnieuw berekend worden.
Een tweede vereiste is dat de individuele belichtingsbijdragen van dynamische objecten uitwisbaar zijn. Dit impliceert dat de uiteindelijke kleurintensiteiten niet meer van alle objecten samen zullen worden opgeslagen. De belichtingsbijdragen van een dynamisch object in een scene kunnen, zoals hierboven reeds
beschreven, worden opgedeeld in twee grote categorieën: een object blokkeert
licht voor een deel van de scene door zijn schaduwen en weerkaatst het ontvangen licht weer in indirect licht (absorptie-effecten worden genegeerd). Gebieden
in een scene die invloed ondervinden van een bepaald object, dienen gemarkeerd
te worden. Zo kan de belichtingsinvloed op die plaatsen later weer ongedaan
gemaakt worden.
Tot slot moet een deelverzameling van de stralen in elk parallel subveld opnieuw kunnen worden getraceerd. Die deelverzameling komt bij voorkeur zogoed
mogelijk overeen met de stralen die het dynamisch object werkelijk snijden. Zodoende worden de berekeningen, die nodig zijn voor de herberekening van de
globale belichting, beperkt tot de gebieden in de scene die er daadwerkelijk invloed van ondervinden (figuur 21). Toch kan het voorkomen dat er nog steeds
onnodige berekeningen worden uitgevoerd. Een dynamisch object zal immers
niet altijd alle belichtingswaarden veranderen op de stralen die het object snijden. Dit kan ingezien worden op figuur 23. Wanneer de belichtingsbijdragen
van een object volledig geblokkeerd worden door naburige objecten, dan moet
de straal in principe niet over zijn hele lengte opnieuw worden getraceerd. In
de gebieden die buiten het gehertraceerde gedeelte vallen, kunnen de oude belichtingswaarden herbruikt worden.
In deze sectie werden de drie vereisten besproken voor de ondersteuning van
dynamische objecten in virtuele lichtvelden. In de volgende sectie zal een eenvoudige uitwerking van de bovenstaande ideeën uiteengezet worden, die kan
leiden tot een eerste eenvoudige implementatie.
4.2.3

Eenvoudige uitwerking

In deze eerste poging tot uitwerking van de bovenstaande ideeën, zal getracht
worden het probleem op te lossen op een relatief eenvoudige wijze. Uitbreidingen
en verbeteringen aan dit initiële concept zullen in de daaropvolgende secties
worden behandeld. De klemtoon wordt gelegd op de lichtpropagatiestap, daar
het renderen van het uiteindelijke virtuele lichtveld nagenoeg onveranderd blijft.
Om aan de eerste vereiste uit de vorige sectie te voldoen, is het mogelijk een
array met records voor elk dynamisch object bij te houden. Elke record kan
gegevens bevatten zoals de plaats van het object, bewegingsvectoren,. . . Indien
er in het vervolg van deze uitwerking data wordt gekoppeld aan deze array, zal
hiernaar telkens verwezen worden als de dynamische objectenarray.
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(a) Orthogonale rendering van de scene vanuit het standpunt van een
willekeurig parallel subveld. De tiles die opnieuw getraceerd moeten
worden, zijn aangeduid in doorzichtig geel. Dit zijn de tiles die overlappen met de loodrechte projectie van de bounding boxes, die het object
benaderen, op het parallelle subveld.

(b) Het te hertraceren gebied bij benadering, zoals het uit het parallel subveld
afgeschoten wordt.

Figuur 21: Scene met vloer, muren en theepot. De figuur demonstreert dat de
herberekening van globale belichting kan worden beperkt tot relevante deelgebieden
van de scene.
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Figuur 22: De bovenstaande werkwijze wordt herhaald voor elk parallel subveld in
het virtuele lichtveld.

Figuur 23: Scene met theepot en genummerde muren. Indien de propagatie van licht
in het subveld van links start, dan dient dit pas vanaf muur 2 te gebeuren. Omgekeerd:
als de propagatie van rechts start, dan is dit slechts noodzakelijk vanaf muur 3. De
gehertraceerde stralen moeten dus niet over hun gehele lengte opnieuw gevolgd worden.
Voor scenes met een hoge dieptecomplexiteit is dit een groot voordeel.
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Zoals eerder aangegeven, moet het mogelijk zijn om de belichtingsbijdragen
van elk dynamisch object ongedaan te maken. Dit kan worden bereikt door
aparte textuurlagen bij te houden voor elk van die objecten. Dit vertaalt zich
concreet in extra geheugenverbruik van de radiantie-interfaces en de uiteindelijke resultaattexturen. Dit geheugenverbruik neemt lineair toe met het aantal
dynamische objecten. Het resultaat is dat er nu een mechanisme bestaat om
de belichting in een scene, afkomstig van bepaalde objecten, terug ongedaan te
maken.
Naast het terugdraaien van de belichting, is er ook een methode vereist voor
het hertraceren van de belangrijkste stralen in elk parallel subveld. Hiervoor
wordt er in elke record van de dynamische objectenarray, een lijst bijgehouden
met bounding boxes die het dynamische object benaderen. Een laagdetailversie van het object zou eveneens gebruikt kunnen worden. Het gebruik van
één overkoepelende bounding box geeft echter, voor de meeste objecten, een
te ruwe benadering. Hierdoor zullen er uiteindelijk teveel stralen onnodig gehertraceerd worden. Om de lichtpropagatie te corrigeren voor het dynamische
object, moeten nu telkens de posities van de bounding boxes (of de laagdetailversie) bijgehouden worden, en dit zowel voor de huidige als de vorige positie.
De schaduw van het object op zijn vorige positie moet immers gecorrigeerd worden (figuur 24). Vervolgens wordt er geı̈tereerd over alle parallelle subvelden.
Telkens worden de bounding volumes van de dynamische objecten, van zowel de
vorige als de huidige positie, loodrecht geprojecteerd op het subveld. Dit proces
wordt gedemonstreerd in figuur 21. Tot slot wordt er getest welke tegels van
het beschouwde subveld overlappen met de projectie van de bounding volumes.
De stralen binnen die tegels zullen opnieuw afgeschoten worden en zullen de
lichtpropagatie in de scene corrigeren (figuur 22).
4.2.4

Evaluatie van de eenvoudige uitwerking

In de vorige sectie werd een eenvoudige uitwerking beschreven, van een oplossing
voor dynamische virtuele lichtvelden. Die eerste poging laat evenwel veel te
wensen over.
Het voornaamste gebrek is de lineaire stijging van het geheugenverbruik bij een
vermeerdering van het aantal dynamische objecten. Dit is te wijten aan het
alloceren van een extra textuurlaag per dynamisch object, opdat de radiantiewaarden ten gevolge van dit object apart zouden kunnen bijgehouden worden.
Aangenomen dat de statische radiantie in een scene wordt bewaard in één textuurlaag, dan betekent het plaatsen van een dynamisch object in de scene een
verdubbeling van het geheugenverbruik. Een tweede dynamische object zorgt
voor een drievoudiging, enz. . . . Omdat geheugenverbruik reeds een zwak punt is
van vele methoden gebaseerd op lichtvelden, is deze oplossing onaanvaardbaar.
Een tweede tekortkoming is dat het begrensde hertraceren, gedemonstreerd
in figuur 23, eveneens een verhoogd geheugenverbruik veroorzaakt. Om een
groep stralen slechts vanaf een beperkt interval te hertraceren, zijn de oude
radiantiewaarden op de vertrekpunten van het interval noodzakelijk. Hiervoor
moeten alle radiantie-interfaces in het geheugen bewaard blijven, terwijl dit
voordien niet nodig was. Dit zorgt voor een onacceptabele stijging in het geheugenverbruik. Tevens is het niet wenselijk om de stralen over hun gehele
lengte te traceren, om zodoende geheugen uit te sparen door meer rekenkracht
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(a) De bol aan de rechterkant verplaatst zich tot aan de linkerkant.

(b) Dezelfde scene in 3D. De schaduw moet, na de verplaatsing van de bol,
weggecorrigeerd worden.

Figuur 24: Scene met een bol die zich verplaatst, om aan te tonen dat ook de stralen
op de vorige positie gehertraceerd moeten worden. Merk op dat het nieuwe en het
oude gebied in de praktijk erg zullen overlappen, vanwege de korte verplaatsingen per
frame.
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te investeren. Scenes met een grote dieptecomplexiteit zouden hierdoor sterk
benadeeld worden.
De eenvoudige uitwerking biedt een geı̈ntegreerde oplossing voor dynamische
objecten in een virtueel lichtvelden. Toch zijn er nog veel problemen. In de
volgende sectie zullen nieuwe oplossingen worden voorgesteld, om de voorgaande
methode efficiënter te maken.
4.2.5

Een efficiëntere methode

Om het eerste probleem aan te pakken, kan het concept ruimtehoek gebruikt
worden (sectie 4.1.2). Zoals reeds aangehaald in die sectie, is het meestal onwaarschijnlijk dat een dynamisch object de globale belichting van verafgelegen
objecten significant zal beı̈nvloeden. Meer algemeen kan er gesteld worden, dat
een dynamisch object enkel significante invloed heeft op de globale belichting
van objecten die een grote ruimtehoek maken met het dynamisch object.
Het begrip ruimtehoek wordt hier gedefinieerd als de ruimtehoek die een
bounding volume van een (statisch of dynamisch) object maakt met de eenheidsbol rond het middelpunt van het dynamisch object. In het geval de bounding
volumes bollen zijn, kan de ruimtehoek eenvoudig berekend worden (figuur 25).
Dit is mogelijk door het middelpunt van de bounding bol rond het dynamische
object te verbinden met het middelpunt van de bounding bol rond het tweede
statische of dynamische object. De afstand tussen die punten bedraagt d. De
tweede bol kan voor deze berekening beschouwd worden als een schijf met straal
r. Het lijnstuk dat de twee bollen verbindt en het lijnstuk vanuit het middelpunt van de schijf tot aan een willekeurig punt op de rand van de schijf, vormen
nu twee zijden van een rechthoekige driehoek. De ruimtehoek kan nu berekend
worden als:
r
(1)
Ω = 2 arctan
d
Dit alles leidt tot de observatie dat enkel objecten, waarmee een dynamisch object een grote ruimtehoek maakt, voorzien moeten zijn van een extra textuurlaag
voor de belichtingsbijdragen van dat dynamisch object.
Er rest nu nog het definiëren wat een grote ruimtehoek is. Hiervoor kan een
drempelwaarde t gebruikt worden, zodat een ruimtehoek Ω een grote ruimtehoek
is als Ω > t. Hierbij is het belangrijk om t klein genoeg te kiezen, zodat artifacts
worden vermeden. Bij een grote drempelwaarde zullen objecten immers pas
belichting ondervinden van naburige dynamische objecten, als die zeer dichtbij
zijn. Die plotse verandering in belichtingsintensiteit kan mogelijk door de speler
opgemerkt worden.
Tijdens het renderen, dient voor elk object in de scene op regelmatige tijdstippen het aantal textuurlagen bepaald te worden. Dit kan gebeuren door,
voor elk object, over alle andere dynamische objecten te itereren en vervolgens
de ruimtehoek te bepalen. Een object krijgt een extra textuurlaag toegewezen
voor alle dynamische objecten die een grote ruimtehoek maken met het object.
Bij een grote hoeveelheid objecten kan de complexiteit van de voorgaande methode sterk toenemen. De complexiteit bedraagt immers O(n × m), met n het
aantal objecten (statisch en dynamisch) en m het aantal dynamische objecten.
Een snellere methode vertrekt niet vanuit alle objecten, maar itereert enkel over

40

Figuur 25: Het berekenen van de ruimtehoek die het object aan de rechterkant maakt
met het object aan de linkerkant.

de dynamische objecten. Bovendien worden alle bounding volumes van de objecten in de scene geordend in een hiërarchie van bounding volumes. Tijdens het
renderproces wordt dan voor elk dynamisch object getest met welke bounding
volumes het een grote ruimtehoek maakt. Door de hiërarchische datastructuur
kunnen veel objecten snel worden uitgesloten en bijgevolg daalt de computationele complexiteit. Omdat er hier wordt uitgegaan van een losse hiërarchie
van bounding spheres, kunnen er moeilijk harde garanties geboden worden voor
de daling in complexiteit. Dit in tegenstelling tot hiërarchische structuren zoals KD-bomen. Het zoeken naar een datastructuur die een bepaalde daling in
complexiteit garandeert, wordt beschouwd als werk voor een later tijdstip.
Om dure operaties bij het aanmaken van een textuur te vermijden, kan er
gewerkt worden met een texture pool. Dit is een groep vooraf gealloceerde
texturen, die tijdens het renderproces kunnen worden herbruikt. Dit heeft als
bijkomend voordeel dat het aantal texturen vooraf kan worden begrensd, zodat
hardwarelimieten nooit worden overschreden. Er kan met andere woorden een
bovengrens gesteld worden aan het extra geheugenverbruik van het virtuele
lichtveld voor de ondersteuning van dynamische objecten. Die bovengrens kan
gekozen worden in functie van de beschikbare geheugencapaciteit en het vereiste
realisme.
In situaties met meer dynamische objecten dan textuurlagen, zullen onvermijdelijk belichtingseffecten ontbreken. In games zijn dergelijke situaties echter
zelden onvermijdelijk. Enkel de belangrijkste dynamische objecten dienen immers een realistische terugkoppeling te hebben naar de scene. Voor andere,
minder belangrijke, objecten is dit niet altijd nodig. De belichtingsinvloed van
een protagonist in een game op zijn omgeving kan bijvoorbeeld heel belangrijk
zijn, terwijl die van enkele snel rondzwermende kogels geen significante meerwaarde zou opleveren.
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Om het tweede probleem met de eenvoudige uitwerking op te lossen, kunnen
er in elke tile van de parallelle subvelden de objecten bijgehouden worden die
de tile snijden. Voordien werden enkel de afzonderlijke primitieven opgeslagen.
Vermits de primitieven steeds gesorteerd worden op diepte, kunnen tiles dan
gehertraceerd worden tot op het punt dat er geen objecten meer op het pad
van de tile liggen die een textuurlaag hebben voor de belichtingsbijdragen van
het dynamische object. Dit zijn immers de objecten waarmee het dynamische
object een kleine ruimtehoek maakt. De voorgaande methode legt aldus een
stopcriterium voor het hertraceren op. Om een beginpunt voor de hertracering
te bepalen, kunnen we gebruik maken van extra informatie, relevant in de context van een game. Het gedrag van objecten in een game is meestal niet geheel
onvoorspelbaar. Het is in een actiespel bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat een
bewaker NPC2 zijn post zal verlaten. Het hertraceren van zijn belichtingsbijdragen zou dan ook altijd vanaf de muren kunnen starten van de kamer waarin
hij zich bevindt. Een mogelijkheid is dus om de grenzen waarin een NPC zich
waarschijnlijk blijft begeven, manueel aan te duiden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met een level editor. Een andere, volautomatische methode, zou gebruik
kunnen maken van bepaalde karakteristieken van de game. Een indoor schietspel met portals zou, bij wijze van heuristiek, kunnen stellen dat een object
enkel belichting kan beı̈nvloeden van de kamer waarin het zich bevindt én de
naburige kamers. Nog een alternatief is het werken met een vaste radius rond
dynamische objecten, waarbinnen beı̈nvloeding van de omgevingsbelichting kan
plaatsvinden. Dit is vooral nuttig bij outdoor games, waar de zon de belichting
in de scene domineert en bijdragen van indirect licht slechts over korte afstanden waarneembaar zijn. Hoe de traceringsgrenzen ook bepaald worden, telkens
worden extra radiantie-interfaces bijgehouden op die grenzen om belichtingswaarden te cachen.
4.2.6

Optimalisaties

Verdere optimalisaties zijn mogelijk door bijvoorbeeld gebruik te maken van de
prioriteit van bepaalde paden, zoals reeds aangehaald in sectie 4.1.3. Speculaire bijdragen worden best gescheiden van de diffuse belichtingsbijdragen[30],
vanwege hun verschillende karakteristieken. Fout gepositioneerde speculaire effecten, bijvoorbeeld caustics op verkeerde plaatsen in de scene, worden sneller
opgemerkt dan fout gepositioneerde diffuse belichtingsbijdragen. Van dit principe wordt bij beeldcompressie met behulp van wavelets gebruik gemaakt. De
wavelets comprimeren hoogfrequente details in de beelden door de plaats ervan
nauwkeurig te behouden, maar de vorm mag licht gewijzigd worden. Het is dus
aannemelijk om de speculaire belichtingsbijdragen met een hogere frequentie te
herberekenen.
Bovendien is het mogelijk om de herbelichting van delen van de scene, die
rechtstreeks zichtbaar zijn vanuit het huidige camerastandpunt, extra prioriteit
te geven. Concreet kan dit bewerkstelligd worden door, bij een dynamische
verandering aan de scene, enkel extra textuurlagen toe te kennen aan objecten
die zich in het frustum van de camera bevinden. Op een moment dat er meer
rekenkracht beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer er relatief weinig dynamische
objecten bewegen, dan kunnen ook de objecten die zich buiten het beeld van de
2 Non-Playable

Character
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camera bevinden bijgewerkt worden. Op die manier worden de herberekeningen
geconcentreerd in de gebieden waar ze het meest noodzakelijk zijn.
Nog een voordeel van het scheiden van diffuse en speculaire bijdragen, is
dat ze van aparte compressie-algoritmen kunnen gebruikmaken. De speculaire
bijdragen zijn hoogfrequente en sparse van aard, terwijl de diffuse bijdragen
laagfrequent zijn en goed gecomprimeerd kunnen worden met bijvoorbeeld een
blok-encoding schema als DCT. Een gespecialiseerde aanpak heeft dus het potentieel om het geheugenverbruik nog verder terug te dringen.
Conventionele optimalisaties zoals importance sampling kunnen eveneens
aangewend worden bij de herberekening van belichting. Rekening houdend met
de BRDF van de materialen in de scene, kan aan bepaalde parallelle subvelden,
die overeenkomen met bemonsteringsrichtingen in de directionele component,
meer prioriteit gegeven worden. Bij speculaire materialen zullen de meeste samples dan geconcentreerd zijn rond de speculaire lob van de BRDF. Maar ook
door diffuse materialen en zelfs lichtbronnen volgens de cosinus te bemonsteren, kunnen kwalitatieve resultaten eerder worden bekomen. Dit zou uitgebuit
kunnen worden door een progressieve renderer, die zo snel mogelijk resultaten
toont en ze vervolgens stapsgewijs verfijnt. Vooral voor speculaire belichtingsbijdragen kan dit erg nuttig zijn, aangezien die over het algemeen eerder traag
convergeren naar een goed resultaat.

5

Implementatie

In de voorgaande hoofdstukken werd de theorie rond dynamische virtuele lichtvelden uitgewerkt. Er werd eerst een overzicht gegeven van de bestaande literatuur en implementaties. Daarna werden de besproken technieken vergeleken
met elkaar en de voor- en nadelen afgewogen. Vervolgens werd er een methode
uitgewerkt om virtuele lichtvelden ook ondersteuning voor dynamische objecten
te geven, met het oog op de gekozen toepassing, namelijk videogames. In deze
sectie zullen de details besproken worden van de implementatie, die bij deze
masterproef hoort ter demonstratie van de geı̈ntroduceerde ideeën. Een dergelijke implementatie laat toe de correcte werking van de nieuwe technieken te
verifiëren. Bovendien kunnen allerhande kenmerken, zoals bijvoorbeeld de performantie, geëvalueerd worden. Zo kan een inschatting gemaakt worden over
de geschiktheid en de haalbaarheid van dynamische virtuele lichtvelden in de
praktijk.

5.1

Platform

Vanwege de beoogde toepassing, videogames, werd de demonstratie-applicatie
gerealiseerd in C++ op het Windows besturingssysteem. Voor het renderen
werd OpenGL gebruikt, in combinatie met GLSL voor vertex- en fragmentshaders.
De motivatie voor de bovenstaande keuzes is tweeledig. Enerzijds tracht de
implementatie de dynamische virtuele lichtvelden te demonstreren in een omgeving, die zoveel mogelijk aanleunt bij de omgeving waarin ze in de praktijk
gebruikt zouden worden. C++ is de standaard implementatietaal in de gameindustrie en Windows het platform met het meeste marktaandeel voor PC gaming
(referenties?). Anderzijds werd er ook rekening gehouden met overdraagbaar-
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heid en de vertrouwdheid van ondergetekende auteur met de talen. Zo werd
OpenGL gekozen om de code gemakkelijk overdraagbaar te houden, ondanks
dat Direct3D over het algemeen meer gebruikt wordt in de gameindustrie (referentie?). Eveneens werd GLSL verkozen boven bijvoorbeeld Cg3 , om vendor
specifieke code zoveel mogelijk te vermijden.

5.2

Beperkingen

Reeds vroeg in de implementatie werd duidelijk dat het bereiken van een real
time, dynamische, globale belichtingsoplossing moeilijk is. Vermits het halen
van real time framerates essentieel is voor toepassing in games, werd een groot
deel van de inspanningen gericht op de optimalisatie van de code. Om de implementatie nog haalbaar te houden in het beperkte tijdsbestek, werd enkel
de lichtpropagatie van diffuse belichting geı̈mplementeerd. Een implementatie
met enkel diffuse belichting is echter representatief, omdat diffuse belichting het
worst-case scenario is voor virtuele lichtvelden. Dit komt omdat virtuele lichtvelden als een shooting methode werken: het licht vertrekt van de lichtbronnen
en verspeidt zich over de scene. Dit in tegenstelling met gathering methodes,
waarbij stralen vanuit de oppervlakken afgeschoten worden naar de lichtbronnen, om de lichtbijdragen te berekenen. Shooting methodes hebben het nadeel
dat bij kleine lichtbronnen er heel veel richtingen moeten bemonsterd worden,
omdat er anders gaten ontstaan (figuur 26). Dit is nadelig voor de performantie.
Wanneer er een performante implementatie van diffuse belichting kan worden
bereikt, dan betekent dit dat de methode klaar is voor toepassing in games.
Speculaire belichting is vanzelfsprekend van groot belang. Een uitbreiding van de implementatie om speculaire belichting te ondersteunen, wordt
beschouwd als werk voor de toekomst. De eigenlijke workflow van de implementatie zou echter niet veel moeten worden aangepast, omdat virtuele lichtvelden
vrijwel elke BRDF ondersteunen. De algoritmes voor speculaire belichting zullen
met andere woorden gelijkaardig zijn op hoog niveau aan die van diffuse belichting. Enkel de implementatiedetails zullen significant verschillen, om optimale
performantie te kunnen bereiken op de huidige generatie grafische kaarten. Om
die implementatiedetails te achterhalen is bijgevolg extra onderzoek nodig naar
efficiënte datastructuren en algoritmes op de GPU om speculaire belichtingsbijdragen te berekenen.

5.3

Opbouw: preprocessingfase

In deze sectie wordt de opbouw van de implementatie op een top-down wijze
toegelicht. De structuur van de applicatie en de algoritmes zullen eerst op hoog
niveau besproken worden, om ze daarna geleidelijk aan in meer detail te bekijken. Een eerste overzicht wordt gegeven in figuur 27. Hierop is duidelijk te
zien dat operaties in de implementatie grofweg onderverdeeld worden in twee
categorieën: preprocessing operaties en processing operaties. Om real time performantie te bekomen, zijn een aantal optimalisaties noodzakelijk. Een triviale
manier om de runtime berekeningen sneller te doen verlopen, is om zoveel mogelijk berekeningen op voorhand uit te voeren en het resultaat hiervan op te slaan
voor later gebruik. Onder de preprocessing operaties behoren ondermeer het
3 http://developer.nvidia.com/cg-toolkit
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Figuur 26: Shooting methodes veroorzaken gaten bij kleine lichtbronnen en onvoldoende bemonsterde richtingen.

aanmaken van textuurarrays, zodat die gemakkelijk herbruikt kunnen worden
tijdens het renderproces. Ook de datastructuur voor het bemonsteren van elk
parallel subveld wordt op voorhand aangemaakt.

Figuur 27: High level overzicht van de operaties in de implementatie.

5.3.1

Bemonsteringsdatastructuur

Om punten op de bol rond de scene uniform te bemonsteren, wordt een recursieve subdivisie op een octahedron toegepast (figuur 28). Vervolgens worden de
berekende punten opgeslaan in een vector, samen met hun gewicht. De gewichten zijn nodig om een volledig uniforme bemonstering mogelijk te maken. De
driehoeken na subdivisie van de octahedron zijn dan wel min of meer van uniforme grootte, toch kunnen op bepaalde plaatsen nog afwijkingen optreden tot
60% (figuur 29). Hierdoor zouden bepaalde parallelle subvelden in verhouding
meer invloed uitoefenen op het eindresultaat, wat onrealistische belichting tot
gevolg heeft. De enige manier om dit weg te werken is door het introduceren
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van een correctiefactor per bemonsterde richting:
l
4π

(2)

= 4π

(3)

α = triArea ∗
zodat:
l−1
X
triArea
i=0

α

Waarbij triArea het oppervlak is van de driehoek op de octahedron waarvoor een
correctiefactor moet berekend worden en l het aantal bemonsterde richtingen.
De deling door 4π gebeurt om de bijdrage van elke PSF-richting te normaliseren.

Figuur 28: Subdivisie van het positieve kwadrant van een octahedron (niveau 0 tot
4). Afbeelding uit [36].

Figuur 29: Temperatuurplot van het relatieve oppervlakteverschil in het positieve
kwadrant van de hemisfeer rond de scene, subdivisie niveau 6 (ongeveer 8000 bemonsterde richtingen). Afbeelding uit [36].

Een belangrijke eigenschap van de vorige bemonsteringswijze, is dat ze automatisch een cosinusverdeling oplegt aan de bijdrage van de parallelle subvelden.
Dit is te zien op figuur 30. Vermits de parallelle subvelden 2D gerasteriseerde
beelden zijn met het projectiecentrum op de voorberekende bemonsteringspunten, zal de radiantie-interface bij een vlakke lichtbron steeds minder radiantie
bevatten naarmate het lichtoppervlak onder een kleine hoek gerenderd wordt.
5.3.2

Aanmaken van OpenGL objecten

Naast het aanmaken van texturen en de bemonsteringsdatastructuur, worden
tijdens de preprocessingfase ook OpenGL framebufferobjecten4 aangemaakt, om
4 http://www.opengl.org/registry/specs/ARB/framebuffer_object.txt
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Figuur 30: De gele lichtbron in het midden levert een grote bijdrage aan het parallelle
subveld P1, maar veel minder aan P2. De bijdrage komt overeen met de cosinusverdeling, zoals gebruikelijk gedefinieerd in globale belichtingsliteratuur, op de hemisfeer.

snel offscreen te kunnen renderen. Ook worden vertex array objecten5 gebruikt
om de geometrie zo snel mogelijk, en met zo weinig mogelijk veranderingen aan
de OpenGL state machine, te transporteren naar de grafische kaart voor het
rasterisatieproces.
Figuur 31 toont een nieuw overzicht van de applicatiestructuur. De verschillende stadia van de preprocessingfase, die hierboven zijn besproken, zijn nu
weergegeven.

Figuur 31: Overzicht van de appliciatiestructuur met alle stappen uit de preprocessingfase.

5.3.3

Performantie

Tijdens het implementeren werd de performantie regelmatig opgevolgd. Dit
gebeurde met behulp van gDEBugger6 , een programma waarmee OpenGL applicaties gedebugged en geanalyseerd kunnen worden. Hierdoor werd ontdekt
5 http://www.opengl.org/registry/specs/ARB/vertex_array_object.txt
6 http://www.gremedy.com/
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dat veranderingen maken aan de OpenGL state machine, in het bijzonder het
wisselen van textuurlaag, een bijzonder dure operatie is. Daarom werd de code
geherstructureerd om veranderingen aan de state machine zoveel mogelijk te vermijden. Hiertoe werden redundante OpenGL functie-aanroepen verwijderd. Om
de state veranderingen te minimaliseren werd de geometrie in de demonstratieapplicatie gerenderd met één drawcall. Dit is mogelijk omdat de geometrie
textuurcoördinaten bevat die toelaten om gegevens uit één grote textuur te halen. Zo zitten alle diffuse texturen vervat in één grote textuuratlas en ook al het
diffuse licht wordt opgeslagen één grote textuur. Het schrijven en actualiseren
van de belichtingsinformatie gebeurt door middel van offscreen rendering in de
respectievelijke textuur. Dit proces zal later in detail beschreven worden.
Een andere bron van performantieverlies is het aanroepen van functies die
een OpenGL pipeline flush afdwingen. Voorbeelden van dergelijke functies zijn
o.a. glGetFloatv() om ondermeer de huidige projectie- en modelviewmatrix
op te vragen of glGetUniformLocation() om de geheugenplaats van uniforme
GLSL shadervariabelen op te vragen. Die commando’s zorgen ervoor dat de
grafische driver eerst alle voorgaande grafische commando’s uitvoert en vervolgens pas verder gaat met de uitvoering van verdere opdrachten. Hierdoor raakt
de queue met grafische opdrachten leeg en moet de GPU wachten op nieuw
werk in opdracht van de CPU. Dit zorgt voor aanzienlijke vertragingen. Om dit
te vermijden werd een eenvoudige remedie bedacht: de benodigde data wordt
eenmaal in het preprocessing stadium opgevraagd aan de grafische hardware, en
wordt vervolgens in een passende datastructuur opgeslagen voor later gebruik.
Zo worden de locaties van uniforme variabelen opgeslagen in een STL associative
container, waardoor ze tijdens het renderen snel bij hun naam kunnen worden
opgevraagd.
5.3.4

Genereren van textuurcoördinaten

Om de bovenvermelde textuurcoördinaten te genereren, zou in principe een volautomatisch proces gebruikt kunnen worden. Een mogelijk algoritme om dit te
verwezenlijken is bijvoorbeeld planar UV-mapping. Dit algoritme projecteert
elke polygon in de scene volgens de meest dominante as op het 2D textuurvlak. De projectie langs de meest dominante as gebeurt om de resolutie voor
elke polygon in het textuurvlak te maximaliseren, en wordt bepaald door de
component van de normaalvector met de grootste waarde. Dit naı̈eve algoritme
houdt echter geen rekening met het groeperen van naburige polygonen en genereert bovendien vaak overlappingen. Het eindresultaat is vaak renderings met
overal kleine zwarte lijnen en gaten tussen de individuele driehoeken. Een beter
algoritme is bijvoorbeeld:
1. Stel voor elke polygon een lijst op van naburige polygonen.
2. Rangschik alle polygonen in de scene volgens meest dominante as (+X,
-X, +Y, -Y, +Z, -Z).
3. Projecteer naburige, niet-overlappende clusters van polygonen op elk van
de 6 bovenstaande vlakken in de ruimte.
4. Pas de clusters optimaal in op de gewenste textuur met behulp van een
packing algoritme.
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Bovendien bestaan er ondertussen ook meer geavanceerde algoritmen, die nog
optimalere resultaten afleveren. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in
[37]. Dit algoritme gebruikt segmentatiemethoden om de delen van het model te
identificeren die goed op elkaar aansluiten na parameterisatie in 2D. Hierna volgt
de eigenlijke parameterisatiestap, gevolgd door een specifiek packing algoritme.
Ondanks het bestaan van goede algoritmen voor het automatisch genereren
van de geschikte textuurcoördinaten, werd bij de implementatie van de testscene
gekozen om de UV-unwrapping manueel te doen in een modelling programma.
Vermits de testscene een Cornell box is, wordt de UV-unwrapping aanzienlijk
vereenvoudigd doordat de vlakken in de scene nog zeer goed herkenbaar zijn
in de 2D textuur (zie figuur 32). De keuze om manueel te unwrappen maakte
het moeilijk om vlot te wisselen van scene, maar liet toe om snel een werkende
implementatie op te zetten, zonder veel tijd te verliezen met het implementeren
van een algoritme dat het doel van deze proef voorbijgaat. Achteraf bleek dit een
juiste keuze, omdat het grootste deel van de implementatietijd besteed moest
worden aan optimalisaties om een real time resultaat te bekomen.

Figuur 32: Diffuse textuuratlas van een Cornell box met een rode en blauwe muur.

5.4

Opbouw: processingfase

Tijdens de processingfase vindt de lichtpropagatie plaats. De implementatie
hiervan heeft zich in verschillende stadia voltrokken. Eerst werd er een eerste, naı̈eve implementatie gemaakt. Die implementatie week weinig af van de
bestaande implementaties van statische virtuele lichtvelden. De bereikte performantie van dit prototype was echter ondermaats. Het propageren van licht
doorheen een eenvoudige scene, en aan een degelijke kwaliteit, nam minuten
in beslag. Games hebben echter nood aan interactieve (5 à 12 beelden per
seconde) en liefst real time framerates (> 12 beelden per seconde). Daarom
werden achtereenvolgens twee verbeterde implementaties bedacht, die respectievelijk interactieve en real time performantie mogelijk maken.
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5.4.1

Eerste implementatie met Newell sorting

Bij de eerste implementatie werden primitieven langs elke richting van de parallelle subvelden gesorteerd op de CPU. Het sorteren maakte gebruik van het
algoritme bedacht door Newell et al[38]. Dit algoritme heeft een worst-case
complexiteit van O(n2 ), maar voor een gemiddelde scene is dit O(n log(n)).
De voorgaande methode heeft enkele belangrijke nadelen. Ten eerste wordt
het algoritme uitgevoerd op de CPU en kan het dus geen gebruik maken van de
enorme parallelle rekenkracht van de GPU. Een ander nadeel is zijn potentieel
kwadratische complexiteit. In scenes met een groot aantal polygonen en een
grote dieptecomplexiteit kan dit voor te hoge uitvoeringstijden zorgen. Het belangrijkste nadeel is echter dat het algoritme steunt op BSP-bomen7 voor goede
performantie bij complexe scenes. Dit is echter onaanvaardbaar voor dynamische scenes, aangezien een BSP-boom van nature een statische datastructuur is,
die niet gemakkelijk incrementeel kan worden aangepast.
De werkwijze, zoals beschreven in sectie 4.2.5, leidt tot veel onnodige state
changes. Vooral het wisselen van textuurlaag is een dure operatie in OpenGL
applicaties, maar ook het wisselen tussen rendertargets van een FBO kost aanzienlijk veel tijd. Deze naı̈eve implementatie bereikt dan ook geen interactieve
framerates. Het propageren van licht gebeurt in enkele minuten voor een redelijk
eenvoudige scene.
Een mogelijke oplossing voor het complexiteitsprobleem is om het algoritme
te vervangen door dat van Govidaraju[39]. Dit onstabiele sorteeralgoritme wordt
uitgevoerd op de GPU en heeft een O(n) tijdscomplexiteit. Het steunt op het
principe van Count Sort, waarbij de frequentie van elk element bijgehouden
wordt. Op het einde wordt de hele rij met die gegevens gereconstrueerd in volgorde. Het algoritme van Govidaraju werd niet geı̈mplementeerd in de demoapplicatie, omdat tijdens de implementatie enkele interessante alternatieve oplossingen gevonden werden, die besproken zullen worden in de volgende secties.
Het vergelijken van die methoden met het algoritme van Govidaraju is toekomstig werk.
Om aan de noden van games te voldoen moeten de gebruikte algoritmes
gewijzigd worden. In de volgende sectie wordt een verbeterde versie voorgesteld,
die toelaat om interactieve framerates te bereiken.
5.4.2

Implementatie met depth peeling

De twee grootste bottlenecks van de vorige implementatie waren het sorteren en
de hoeveelheid state changes. Vermits het sorteren een hinderlijke stap vormt in
scenes met dynamische objecten, werd depth peeling[40] gezien als een manier
om dit te vermijden. Depth peeling is een techniek, waarbij de individuele
dieptelagen van een scene gerenderd kunnen worden. Het is een multi-pass
techniek, wat inhoudt dat de geometrie meerdere malen gerasteriseerd wordt.
Beschouwen we nu het renderen van de dieptelagen van achter naar voren
(figuur 33). Na elke rasterisatie wordt het eindresultaat van de dieptebuffer
in een aparte textuur opgeslagen. Bij de volgende pass wordt er dan een perfragment shaderprogramma uitgevoerd, dat enkel de fragments rendert die een
kleinere dieptewaarde hebben dan de fragments in de reeds opgeslagen textuur.
7 Binary

Space Partitioning
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Zodoende kan elke willekeurige dieptelaag gevisualiseerd worden. Dit principe
wordt gedemonstreerd in figuur 33.

Figuur 33: Het renderen van individuele dieptelagen met depth peeling.

Het spreekt voor zich dat depth peeling een stopcriterium nodig heeft. De
dieptecomplexiteit van een scene is immers afhankelijk van het standpunt van
de camera en kan moeilijk op voorhand worden berekend, zeker in dynamische scenario’s. Een eerste mogelijkheid is het opleggen van een kunstmatige
limiet aan het aantal te rasteriseren dieptelagen. Zo zou er bijvoorbeeld voor
geopteerd kunnen worden om enkel de eerste x-aantal dieptelagen te renderen.
Natuurlijk introduceert dit flagrante fouten in de visibility functie van de globale
belichtingsoplossing, maar in bepaalde gevallen kan dit een voldoende oplossing
zijn.
Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van occlusion queries8 . Een
occlusion query is een mechanise op de grafische kaart dat toelaat het aantal
gerasteriseerde pixels, geassocieerd met een bepaalde drawcall, op te vragen. Op
die wijze kunnen het aantal gegenereerde pixels van elke individuele dieptelaag
achterhaald worden. Vervolgens is het mogelijk om die informatie aan te wenden
om het renderen van dieptelagen te stoppen. Wanneer een dieptelaag geen (of
verwaarloosbaar weinig) pixels genereert, dan mag besloten worden dat er reeds
over alle dieptelagen geı̈tereerd werd.
Het gebruik van occlusion queries heeft echter een belangrijk nadeel: de
queries introduceren pipeline stall omdat de CPU vaak moet wachten tot de
GPU klaar is om de queryresultaten terug te geven. Dit heeft tot gevolg dat er
een artificiële delay geı̈ntroduceerd wordt in het renderproces, die de snelheid
gevoelig verlaagt. In de tijd dat de componenten onderling op elkaar wachten
kan er immers geen nuttig werk worden verricht. Om dit enigszins tegen te gaan
kunnen de queries van alle drawcalls eerst allemaal uitgevoerd worden, zonder
dat de resultaten onmiddellijk van de GPU worden opgewacht. Alle geometrie
8 http://oss.sgi.com/projects/ogl-sample/registry/ARB/occlusion_query.txt
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wordt dus m.a.w. gerenderd, voordat het resultaat van de eerste query wordt
opgevraagd. De resultaten worden met andere woorden pas na een bepaalde
tijdsperiode opgevraagd. Eventueel kan dit zelfs een frame of meerdere frames
uitgesteld worden. Hierdoor wordt de delay gevoelig gereduceerd, maar wordt
het risico op het introduceren van artifacts weer groter. De pixelcount van een
vorige frame is immers niet noodzakelijk representatief voor die van de huidige
frame.
Om de tweede grote bottleneck weg te werken, namelijk het aantal redundante state changes, werd opnieuw gDEBugger ingezet. Die tool biedt een goede
ondersteuning tijdens het opsporen van redundante OpenGL state changes. Ook
is ze zeer geschikt voor het achterhalen van eventuele foutieve OpenGL aanroepen, die de rendersnelheid potentieel naar omlaag halen. Uit de analyse met
gDEBugger bleek dat het aantal redundante state changes zeer hoog was. Vooral
het veranderen van textuurlagen en het switchen tussen rendertargets bleek een
grote belemmering voor de performantie. Als oplossing werd het oorspronkelijk
zeer object-geörienteerd ontwerp van de applicatie overboord gegooid, om plaats
te maken voor een eerder procedurale stijl van programmeren. Die stijl leent
zich er veel beter toe om tot een performante implementatie te komen met een
state-machine geörienteerde API zoals OpenGL. De nieuwe herschikking van
de code leidde tot een opmerkelijke verlaging van het aantal redundante state
changes en leverde een snelheidswinst op van meer dan 50%. Samen met de
verbetering in het sorteren van dieptelagen m.b.v. depth peeling, heeft dit ervoor gezorgd dat interactieve framerates bereikt werden voor scenes van enkele
duizenden polygonen.
Een groot nadeel van de depth peeling methode, is dat ze niet goed schaalt
met de scenecomplexiteit. Indien het aantal polygonen gevoelig toeneemt, dan
neemt de framerate gevoelig af. Het algoritme heeft dan wel lineaire tijdscomplexiteit voor het renderen van alle dieptelagen, maar dit proces dient herhaald
te worden voor elke PSF-richting. Aangezien het aantal benodigde richtingen
voor het accuraat renderen van area shadows vrij hoog ligt (≥ 1024 voor een
acceptabel resultaat), is dit algoritme nog steeds onbruikbaar in realistische ingame omgevingen. Bovendien heeft het afzonderlijk renderen van dieptelagen
tot gevolg dat er telkens tussen rendertargets en textuurlagen gewisseld moet
worden, hetgeen eveneens tot zwaar performantieverlies leidt. Hedendaagse
GPUs zijn immers ontworpen voor het renderen van een scene in een beperkt
aantal passes, met zo groot mogelijke geometriebatches en zo weinig mogelijke
state changes. Het lijkt erop dat enkel een algoritme, dat elke PSF-richting in
één enkele pass rendert, tot een in de praktijk bruikbare oplossing kan leiden. In
de volgende sectie wordt het algoritme voorgesteld waarmee dit bereikt wordt.
5.4.3

Alternatieve algoritmes

Met het depth peeling algoritme wordt elke dieptelaag afzonderlijk gerenderd.
Om een betere performantie te bekomen, is het noodzakelijk om meerdere dieptelagen per pass te renderen. Er zijn verschillende mogelijke algoritmes om dit
te bereiken, elk met hun voor- en nadelen.
Een eerste mogelijk algoritme is dual-depth peeling[41]. Die techniek rendert simultaan dieptelagen van voor naar achter en van achter naar voor, en
reduceert aldoende het aantal benodigde geometriepasses van N naar N/2+1.
Voor dit proces wordt een FBO en een fragmentshader gebruikt die in twee
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dieptetexturen tegelijk schrijft. Het eindresultaat is een ongeveer tweemaal zo
snel depth peeling algoritme.
Een tweede algoritme is de k-buffer[42]. Dit is een datastructuur die toelaat
om, met een kleine meerkost aan geheugenruimte, de diepte van meerdere fragments samen op te slaan. Deze techniek kan zeer snel zijn, maar heeft als nadeel
dat het parallelle Read-Modify-Write operaties op texturen vereist. Hiervoor is
nog geen ondersteuning op huidige generatie grafische hardware en dit leidt tot
artifacts. Die manifesteren zich als kleine zwarte punten in het beeld.
Het bucket sort algoritme[43] is een ander alternatief. Die techniek laat toe
om tot 32 dieptelagen op te slaan met 32 bits precisie. Enkel de dieptewaarden
kunnen met andere woorden worden opgeslagen. De methode is gebaseerd op
radix sorting en heeft daardoor last van collisions. Die collisions leiden regelmatig tot storende artifacts, waardoor de methode niet geschikt is voor accurate
globale belichtingsberekeningen.
5.4.4

Implementatie met stencil-routing

De methode die gebruikt wordt in deze proef is Stencil Routed K-buffer[44]. Die
methode gebruikt de aanwezigheid van multisampled buffers en rendertargets op
de huidige GPUs om diepte- en kleureninformatie op elke individuele sample op
te slaan. De huidige hardware ondersteunt typisch een 8 à 16 samples per pixel.
Indien er twee rendertargets gebruikt worden, één multisampled textuur voor de
kleureninformatie en een andere multisampled textuur voor de diepteinformatie,
kunnen we bijgevolg 8 tot 16 dieptelagen in een enkele pass renderen.
De multisampled buffers zijn normaal gesproken bedoeld om aan antialiasing
te doen, zoals afgebeeld op figuur 34. Met de multisampled buffers kan bepaald
worden hoeveel een primitief procentueel bijdraagt aan een welbepaalde pixel.
Op die manier kunnen gekartelde randen rond primitieven worden weggewerkt.

Figuur 34: Links: een gerasteriseerde driehoek. Rechts: dezelfde driehoek, met
samples van een overlappende pixel gevisualiseerd.

De samples voor multisampling liggen in bepaalde patronen verspreid over
de pixels, die optimaal zijn om aan anti-aliasing te doen. Bij het tracen van stralen binnen een parallel subveld wordt er echter verwacht dat alle dieptewaarden
onder dezelfde bemonsteringsplaats liggen, zoals in figuur 35. Om dit te bereiken moeten we naar een multisampled textuur renderen, terwijl multisampling
uitgeschakeld is. In OpenGL kan multisampling aan- of uitgeschakeld worden
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met een eenvoudige glEnable/glDisable(GL_MULTISAMPLE). Het resultaat is
dat ieder binnenkomend fragment, dat alle testen van de pipeline doorstaat, alle
samplewaarden overschrijft.

Figuur 35: Links: samples voor anti-aliasing liggen verspreid over de pixel. Rechts:
samples voor een parallel subveld liggen allemaal in het midden van de pixel.

Om niet telkens alle samplewaarden te overschrijven, maar elk gerasteriseerd
primitief zijn unieke dieptewaarde naar een specifieke sample te laten schrijven,
wordt een routing techniek toegepast. De routing zorgt ervoor dat elk primitief
in rasterisatievolgorde zijn dieptewaarde toevoegd aan de rij van samples. Eerst
wordt de stencilbuffer gevuld met oplopende waarden, startend van 1. Door het
zorgvuldig instellen van de sample mask met glSampleMaski(), kan er precies
bepaald worden naar welke sample van de multisample buffer er geschreven
wordt.
Nadat de stencilbuffer op die manier geı̈nitialiseerd is, kan de eigenlijke geometrie gerenderd worden. Tijdens die stap wordt de stenciloperatie zo ingesteld,
dat de referentiewaarde telkens decrementeert en satureert (GL_DECR) als een
sample slaagt voor de stenciltest. Merk op dat de stenciltest altijd per sample en
niet enkel per fragment wordt uitgevoerd. Een sample slaagt voor de stenciltest,
als de referentiewaarde van die sample gedecrementeerd is tot de laagste initialisatiewaarde (in dit geval 1). Bij elk binnenkomend fragment, wordt m.a.w.
enkel de sample ingevuld die een referentiewaarde 1 heeft. Het mechanisme
wordt getoond in figuur 36.

Figuur 36: Van links naar rechts: de manier waarop de stencilbuffer gedecrementeerd
wordt bij stencilrouting. De sample met waarde 1 wordt telkens overschreven met een
nieuwe waarde. De scene bestaat in dit geval uit een groene, rode, blauwe en gele
dieptelaag in willekeurige volgorde. De samples worden weggeschreven in de volgorde
waarin ze gerasteriseerd worden.

De dieptecomplexiteit van een willekeurige scene is niet op voorhand bekend, zeker omdat die afhankelijk is van het standpunt waaruit de scene beke54

nen wordt. Daarom moet er een mechanisme toegevoegd worden aan de stencil
routing techniek, om een willekeurig aantal dieptlagen te ondersteunen. Dit
is mogelijk als we de stencilbuffer initialiseren beginnende van 2. Wanneer de
scene gerenderd is, met de stencil test geactiveerd, dan beschouwen we laatste
sample. Als die sample 1 is, dan trad er geen overflow op en moet er geen verdere
actie ondernomen worden. Indien de sample echter 0 is, dan moet de stencil
routing opnieuw doorgevoerd worden, om ook de overige dieptelagen te kunnen
opvragen (figuur 37). Om de overflow te kunnen testen, kan een rechthoek over
het volledige scherm gerenderd worden, met de juiste stencil test geactiveerd.
Met occlusion queries, of conditionele renderingmechanismen kunnen de pixels
die voor de stenciltest slaagden dan gedetecteerd worden. Nadat overflow gedetecteerd is (de laatste sample had referentiewaarde 0), wordt de stencilbuffer
voor de nieuwe pass geı̈nitialiseerd met de laatst geüpdatete waarde uit de vorige samples. Dit zorgt ervoor dat het invullen van samples hervat wordt bij
het primitief dat de overflow veroorzaakte.

Figuur 37: Manier waarop de stencil buffer gedecrementeerd wordt bij stencil routing
met overflowdetectie. Nu wordt bij elk binnenkomend fragment enkel de sample met
referentiewaarde 2 ingevuld. In deze figuur was de dieptecomplexiteit van de scene 4
en trad er geen overflow op. Indien alle samples 0 waren in de meest rechtse figuur,
dan was een extra pass noodzakelijk.

De bovenstaande uitleg moet gezien worden als een bondige samenvatting
van een gedetailleerd renderingproces. Lezers die geı̈nteresseerd zijn in alle
details, of die de methode zelf willen implementeren, worden doorverwezen
naar [45]. Daar wordt het hele proces op beeldende wijze in een Powerpointpresentatie voorgesteld.
Het opslaan van alle fragmenten in willekeurige volgorde is niet voldoende
voor het uitvoeren van lichtpropagatie. Het algoritme voor het propageren van
licht vereist immers dat alle fragmenten volgens diepte worden gesorteerd. Hiervoor kan een van de vele generieke sorteeralgoritmen gebruikt worden, maar
optimale performantie behalen op een parallel systeem zoals de GPU is niet
eenvoudig. Tijdens de implementatie werden drie algoritmen uitgeprobeerd:
1. Bubble sort
2. Bitonic sort[46]
3. Odd-even mergesort[46]
Het bubble sort algoritme heeft een hoge worst-case complexiteit O(n2 ), maar
typisch is de dieptecomplexiteit toch maar een tiental lagen. Erger is dat het
algoritme niet makkelijk parallel uit te voeren is door de GPU, waardoor er veel
rekenkracht verloren gaat. Het bitonische sorteeralgoritme lost de twee vorige
beperkingen op en is in de meeste gevallen rond de 50% sneller dan bubble sort.
De odd-even mergesort heeft dezelfde karakteristieken als het bitonische sorteeralgoritme, maar vereist iets minder vergelijkings- en verplaatsingsoperaties,
waardoor het typisch nog 10 à 15% sneller is dan bitonisch sorteren.
De stencil routing techniek laat toe om scenes met een grotere complexiteit
te renderen in een enkele pass. Hierbij blijven ook de grote voordelen van depth
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peeling behouden: de techniek kan fragmenten volledig op de GPU sorteren
en het ondersteunen van dynamische objecten is geen probleem. Indien het
sorteren van de fragmenten minder tijd kost dan het renderen van de geometrie
op zich, dan is stencil routing een ideale techniek om de snelheid te verhogen. In
de implementatie werden real time framerates bereikt voor scenes met matige
complexiteit. In bepaalde gevallen kan het algoritme van Govidaraju echter een
betere keuze zijn. In een latere sectie zullen de trade-offs hieromtrent besproken
worden.
5.4.5

De lichtpropagatie

De propagatie verloopt in een aantal grote fases:
1. Propagatie binnen een parallel subveld.
2. Samenvoegen van de bijdragen tot een botsing.
3. Samenvoegen van alle botsingen.
De eerste stap is om licht te propageren in elk individueel parallel subveld.
Dit proces maakt gebruik van de stencil routing techniek en de sorteeralgoritmen die hierboven werden beschreven. Tijdens het renderen van de scene in de
individuele samples, wordt ook een fragment shader uitgevoerd, die op elke dieptelaag de radiantieinterface opbouwt. In die shader wordt gekeken naar welke
kant de normaal van elke driehoek gericht is. Indien de normaal naar voren
gericht staat, dan draagt die driehoek geen licht bij in de huidige propagatierichting. De radiantieinterface wordt op die pixel dan op zwart gezet. Wanneer
de normaal naar achter wijst, dan wordt gekeken of de driehoek tot een lichtobject behoort, of dat het object al is beschenen in een vorige botsing. Indien dit
het geval is, dan wordt de radiantieinterface op die pixel geı̈nitialiseerd op de
respectievelijke belichtingsbijdrage. In die stap wordt tevens rekening gehouden
met de gewichten voor elk parallel subveld, die in de preprocessingfase berekend
werden. Zo wordt iedere PSF-richting gelijk gewogen en wordt vermeden dat
het licht in sommige richtingen sterker verspreid wordt.
Nadat de radiantieinterfaces opgesteld zijn, worden de textuurcoördinaten
van de scene gebruikt als vertices om alle driehoeken van de scene offscreen te
rasteriseren in een diffuse textuuratlas. Alle geometrie wordt dus in zijn UVtextuurruimte afgebeeld. De projectiematrix wordt in dat geval op orthogonaal
ingesteld. De vertices worden in de vertex shader getransformeerd naar het
coördinaatsysteem van het parallelle subveld. In de fragment shader kan zo,
voor iedere geı̈nterpoleerde pixel in de diffuse textuuratlas, achterhaald worden
wat de diepte is relatief aan het beeldvlak (zie figuur 38). Beschouw nu alle
radiantieinterfaces, parallel aan het momenteel behandelde parallelle subveld.
Voor elke pixel in de uiteindelijke diffuse textuuratlas, worden in de fragmentshader alle dieptelagen (=radiantieinterfaces) overlopen. Indien de diepte van
de naar de PSF-ruimte getransformeerde pixel groter is dan die van de radiantieinterface, dan wordt de pixel als belicht beschouwd. Door dit proces van
met de propagatierichting mee uit te voeren in de diepte, wordt gegarandeerd
dat op het einde alle occlusies correct in rekening worden gebracht. Concreet
zorgt het algoritme voor het juiste lichttransport, maar tijdens het itereren over
radiantieinterfaces kan een pixel wisselen van licht naar donker, tot alle radiantieinterfaces die voor de pixel liggen overlopen zijn (figuur 39). Dit wisselen
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gebeurt omdat alle dieptelagen achter de huidig behandelde dieptelaag door de
propagatieshader verwerkt worden, terwijl op dat moment nog niet met alle
occlusies rekening wordt gehouden. Een fragment achter een kast kan bijvoorbeeld eerst belicht worden door een lichtbron, om vervolgens terug naar donker
over te gaan omdat de occlusie met de kast werd gedetecteerd op een andere
dieptelaag. Deze op het eerste zicht vreemde manier van propageren werd ontworpen om vergelijkingen tussen dieptewaarden zoveel mogelijk te vermijden.
Een eerste naı̈eve implementatie transporteerde telkens het licht tussen twee
aanliggende radiantieinterfaces. Dit proces had echter twee dieptevergelijkingen
nodig, waardoor er meer diepte-acne artifacten optraden (dezelfde artifacten die
optreden in OpenGL bij gerasteriseerde polygonen die te dicht bij elkaar liggen).
De dieptewaarden worden immers met beperkte precisie opgeslagen.

Figuur 38: Elke pixel van de textuuratlas wordt getransformeerd naar het
coördinatenstelsel van het huidig beschouwde parallelle subveld. De dieptewaarden
t.o.v. het PSF beeldvlak liggen dan tussen 0 en 1, en kunnen vervolgens vergeleken
worden met dieptewaarden uit de radiantieinterfaces.

Nadat het licht gepropageerd is in een parallel subveld, kan het resultaat
samengevoegd worden met de propagatie van alle andere subvelden. Dit gebeurt door middel van eenvoudige additieve blending op de diffuse textuuratlas.
Dit is mogelijk omdat de belichtingswaarden als HDR-waarden worden opgeslagen in een 32-bit floating point textuur. Met behulp van een tonemapping
algoritme[47], worden de waarden achteraf visueel plausibel gerenderd. Al de
samengevoegde bijdragen van de parallelle subvelden worden een botsing genoemd. Een botsing stelt het licht voor dat door een straal kan worden verplaatst. De eerste botsing geeft het directe licht in de scene, de daaropvolgende
botsingen verspreiden indirect licht.
Wanneer het licht is geconsolideerd tot een botsing, dan moet de irradiantie
weer geconverteerd worden naar radiantie om de volgende botsing te kunnen
berekenen. Dit gebeurt door het toepassen van de BRDF op de irradiantieatlas. Uiteindelijk worden alle botsingen samengevoegd in één totale irradiantie
textuuratlas, die gebruikt kan worden om de scene met de globale belichting te
renderen.
Samengevat kan er gesteld worden dat de implementatie drie verschillende
texturen gebruikt om de propagatie correct te laten verlopen (gelijkaardig aan
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Figuur 39: Orthogonale projectie van de Cornell Box met bijhorende radiantieinterfaces. Het licht propageert volgens de PSF-richting van links naar rechts. Iedere pixel
in de diffuse textuuratlas wordt getransformeerd naar het PSF coördinatenstelsel, valt
binnen één van de intervallen tussen de radiantieinterfaces, en ondergaat in volgorde
de invloeden van de voorgaande radiantieinterfaces. De pixels in het laatste interval
bijvoorbeeld, ondergaan achtereenvolgens de invloed van radiantieinterfaces R1-R5.
Na die beı̈nvloeding zijn alle occlusies correct in rekening gebracht.
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de texturen in de literatuurstudie in sectie 3.8.3). Een textuur om de tijdelijke
propagatieresultaten binnen een PSF-richting op te slaan, een textuur om de
aparte botsingen in op te slaan, en tenslotte een textuur om de totale irradiantie
van de scene in te bewaren voor het renderproces. Ook wordt er nog een textuur
gebruikt om de irradiantie van een botsing als uitstralende energie te kunnen
gebruiken in de volgende botsing. Die textuur wordt gebruikt in de shader om
de radiantieinterfaces op te stellen.
Op figuur 40 is het gedetailleerde schema voor de processingfase weergegeven.

Figuur 40: Schema voor de processingfase.

5.5

Beperkt hertraceren

In de vorige secties werden implementaties besproken, in oplopende volgorde van
performantie. De voorgaande implementaties hebben echter een belangrijke eigenschap gemeen, waardoor ze nog steeds niet bruikbaar zijn in een complexe
setting: de hele globale belichtingsoplossing wordt opnieuw berekend, zelfs indien er maar een kleine wijziging werd doorgevoerd aan de scene. Het idee
van beperkt hertraceren, zoals reeds besproken in sectie 4.2.2, kan hier bijna
rechtstreeks worden toegepast.
In de huidige implementatie wordt de stencil-routing methode aangevuld
met een extra OpenGL scissortest per dynamisch object. Om het bounding
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volume van de scissortest te berekenen, wordt voor ieder dynamisch object de
axis-aligned bounding box berekend. Die bounding box verplaatst zich voortdurend mee met het object. De hoekpunten van de bounding box worden geprojecteerd naar schermcoördinaten, waarmee vervolgens een geschikte scissortest
kan worden ingesteld. Die scissortest wordt toegepast bij zowel de initialisatie
van de stencilbuffer, als het daadwerkelijk renderen van geometriesamples naar
de multisampled texturen. Het eindresultaat is, dat er zowel fillrate als perfragment rekenkracht gespaard wordt, door het onnodig rasteriseren van pixels
die geen wijzigingen aanbrengen aan de globale belichtingsoplossing te vermijden. Dezelfde bounding volumes kunnen in principe ook aangewend worden om
frustum culling toe te passen op de scene, zodat enkel de geometrie binnen het
volume opnieuw gerenderd wordt. In omgevingen met een zeer hoge geometrische complexiteit zou dit tot een aanzienlijke verhoging van de performantie
kunnen leiden. Dit temeer omdat de frustum culling op de CPU kan gebeuren
en die tot op heden nog niet zwaar belast werd. Dynamische virtuele lichtvelden
vormen immers vooral een belasting voor de GPU.
In de implementatie werd de afweging gemaakt tussen een per-pixel methode
en een methode gebaseerd op bounding volumes. Beide technieken kunnen eenvoudig geı̈mplementeerd worden met OpenGL. Een per-pixel techniek zou gebruik kunnen maken van de stencilbuffer. De dynamische geometrie wordt dan
in een aparte pass in de stencilbuffer gerenderd en de stencilwaarde verhoogd
voor elke pixel die behoort tot een dynamisch object. Bij het daadwerkelijk
renderen moeten de fragmentshaders dan enkel uitgevoerd worden voor de gemarkeerde pixels in de stencilbuffer. In de huidige implementatie werd een
dergelijke aanpak achterwege gelaten. Dit gebeurde omdat grafische drivers
het concept early-stencil, te vergelijken met de early-Z test, nog vaak achterliggend implementeren met een laagresolutie buffer. Hierdoor zou het gebied van
gemarkeerde pixels uiteindelijk nog sterk afwijken van de echte vorm van het dynamisch object, en het object waarschijnlijk nog steeds slechts ruw benaderen.
Daarom werd gekozen voor een eenvoudige scissortest. Een bijkomend voordeel
is dat de scissortest nog eerder in de OpenGL pipeline plaatsvindt, waardoor
nog meer rekenkracht kan worden uitgespaard.

5.6

Performantie door het uitbuiten van temporele coherentie

Bepaalde kernmerken van de belichting kunnen per situatie uitgebuit worden.
Indien er eerder laagfrequente belichting wordt gesimuleerd, dan heeft een wijziging van de sceneconfiguratie vaak weinig invloed op de globale belichting in
de eerste daaropvolgende frames. Er is met andere woorden een grote temporele
coherentie tussen de frames bij laagfrequente diffuse belichting. Om de performantie te verbeteren, kan er slechts om de x aantal frames een nieuwe globale
belichtingsoplossing berekend worden. Die naı̈eve aanpak resulteert echter in
schokkerige beelden en verspringende belichting. De belichtingsberekeningen
zijn namelijk redelijk zwaar en indien ze slechts op bepaalde intervallen plaatsvinden, zal de framerate hierdoor erg gaan schommelen. Hierdoor worden de
beelden als minder vloeiend ervaren.
Een betere aanpak is om gebruik te maken van de directionele verdeling
van de ruimte bij dynamische virtuele lichtvelden. De bol omheen de scene
kan onderverdeeld worden in verscheidene kwadranten. Indien er voor gekozen
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werd om de belichtingsberekeningen te spreiden over x aantal frames, dan zal
de bol onderverdeeld zijn in x aantal kwadranten van gelijke grootte. Van elk
kwadrant wordt de belichtingsbijdrage bijgehouden in een aparte irradiantietextuur. Elke frame wordt er vervolgens één kwadrant ververst met nieuwe
belichtingswaarden. Het gevolg is dat de belichting over x frames geleidelijk zal
worden bijgewerkt tot een nauwkeurig geheel. Deze aanpak heeft twee grote
voordelen: ten eerste wordt het schokkerige effect hierboven weggewerkt door
het daadwerkelijk spreiden van de berekeningen over meerdere beelden. Daarnaast treden de veranderingen van de belichting veel geleidelijker op, waardoor
ze minder opvallen en bijgevolg als realistischer worden ervaren.

5.7

Bespreking van de implementatie en mogelijke verbeteringen

De implementatie hierboven werd ontwikkeld met als doel het verwezenlijken
van real time globale belichting in games. Daarenboven werd het noodzakelijk
geacht, dat de techniek willekeurige BRDF functies toelaat en dynamische scenario’s aankan. Ook op vlak van nauwkeurigheid werden hoge eisen gesteld: de
implementatie mag geen extra artifacten introduceren, buiten de discretisatieartifacten noodzakelijk om continue belichting te simuleren op een computer.
Aan al die eisen wordt voldaan door het gebruik van dynamische virtuele
lichtvelden. Die datastructuur laat toe om globale belichting te simuleren in
typische omgevingen uit games. De techniek ondersteunt dynamische objecten
en de huidige implementatie levert real time performantie op scenes van middelmatige complexiteit (in de orde van 100.000 polygonen). Virtuele lichtvelden
ondersteunen om het even welke BRDF functie, maar in de implementatie werd
evenwel de focus gelegd op diffuse belichting, om zo tijd vrij te maken voor
intensieve optimalisaties. Het daadwerkelijk implementeren van andere BRDF
functies wordt beschouwd als werk voor de toekomst.
In hedendaagse games komen scenes voor van zeer hoge complexiteit. Scenes
van enkele miljoenen polygonen zijn geen zeldzaamheid meer. In zijn huidige
vorm biedt de implementatie geen uitkomst om globale belichting in die omgevingen te simuleren. De grootste belemmeringen zijn het grote geheugenverbruik
van de texturen die het beperkt hertraceren mogelijk maken, en de performantie
die kwadratisch daalt met de spatiale resolutie van de parallelle subvelden.
Samengevat kan er gesteld worden dat de huidige implementatie ideaal is
voor het simuleren van laagfrequente belichting, terwijl er in de demonstratieapplicatie ook hoogfrequente primaire belichting mee berekend wordt (bijvoorbeeld area shadows). Hierdoor dient de resolutie van zowel de richtingsbemonstering als de spatiale bemonstering gevoelig verhoogd te worden, waardoor real
time performantie enkel in scenes met middelmatige complexiteit bereikt kan
worden. De techniek in zijn huidige vorm kan echter beter aangewend worden om enkel laagfrequente secundaire belichting te berekenen. Er zijn immers
al voldoende algoritmen beschikbaar die het berekenen van realistisch ogende
schaduwen toelaten op de GPU. Zo zou de primaire belichting kunnen berekend
worden door een combinatie van shadow mapping en lokale belichtingsmodellen. De laagfrequente secundaire belichting wordt dan berekend door de virtuele lichtvelden. Precies omdat die belichting laagfrequent is, kan de resolutie in
zowel het spatiale als het richtingsdomein gevoelig worden teruggeschroefd. Bovendien zou tijdens de lichtpropagatie ook een minder complexe LOD-versie van
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de geometrie gebruikt kunnen worden, om de performantie nog verder te verhogen. Al die zaken zouden het berekenen van aannemelijke, dynamische, diffuse
globale belichting een realiteit maken in games vandaag. Uniek voor dynamische virtuele lichtvelden, is dat ze accuraat (of redelijk accuraat, bij het gebruik
van LOD-geometrie) rekening houden met veranderende occlusies in dynamische
scenario’s. Dit is dan ook, samen met het ondersteunen van willekeurige BRDF
functies, het grootste voordeel ten aanzien van andere hedendaagse technieken
zoals Cascaded Light Propagation Volumes (zie sectie 3.2.1). Bovendien zijn er
nog heel wat verbeteringen aan te brengen, die de techniek in de toekomst nog
bruikbaarder kunnen maken.
Een mogelijke verbetering is om de CPU, die tot nog toe vrijwel niet benut
werd, in de schakelen om performantiewinst mogelijk te maken. Het beperkt
hertraceren met de scissortest heeft voorlopig enkel invloed op de fillrate en
de hoeveelheid shaderberekeningen die de GPU moet uitvoeren. Aangezien de
scissorgrenzen makkelijk door de CPU berekend kunnen worden, zou er tevens
frustum culling kunnen toegepast worden op het scissorgebied. Hierdoor zou
ook de geometrische complexiteit sterk kunnen worden teruggedrongen.
Een andere mogelijke verbetering is om gebruik te maken van de depth
bounds OpenGL extensie9 . Die extensie wordt voorlopig enkel degelijk ondersteund door Nvidia grafische kaarten, maar biedt de mogelijkheid om het
beperkt hertraceren ook in de diepte uit te voeren. Dit is vooral handig in omgevingen met kamers, waar de invloeden van lichtbronnen in naburige kamers
gemakkelijk kunnen worden ingeschat. Figuur 41 toont een vergelijking tussen
de huidige vorm van beperkt hertraceren, en de versie die gebruik maakt van
de depth bounds extensie.

Figuur 41: Een omgeving met 9 kamers wordt beperkt gehertraceerd. Links: beperkt
hertraceren zonder depth bounds. Rechts: beperkt hertraceren mét depthbounds. De
diepte van het hertraceren wordt beperkt tot de grenzen van de kamer in het midden.

Een andere optimalisatie die kan worden doorgevoerd, heeft betrekking op de
stencil routing techniek. De laatste generatie grafische kaarten (OpenGL4.0+),
laat toe om alle dieptelagen van een scene te renderen in één pass. Dit gebeurt
9 http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/depth_bounds_test.txt
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(a)

(b)

Figuur 42: Screenshots die diffuse interreflectie aantonen: de rode en blauwe muren
reflecteren hun kleur doorheen de scene. Resolutie: 512x512, bemonsterde richtingen
1024, diffuse atlas resolutie: 256x256

met behulp van per-pixel gelinkte lijsten[48], waarmee een A-buffer[49] opgebouwd wordt. Die techniek heeft dezelfde voordelen als stencil routing, maar
met twee bijkomende voordelen, die beide het gevolg zijn van het feit dat er
geen stencil buffer meer nodig is. Ten eerste moet die buffer bijgevolg ook niet
geı̈nitialiseerd worden. De meeste implementaties van per-pixel gelinkte lijsten
rapporteren een snelheidswinst van ongeveer 50%. Het andere voordeel is dat
multisampling terug beschikbaar is, omdat de multisampling buffers nu niet
meer gebruikt worden om dieptesamples op te slaan. Bijgevolg kan fullscreen
anti-aliasing terug worden toegepast op volle snelheid, wat de beeldkwaliteit ten
goede komt.
Tot slot kan ook het per-fragment sorteren van dieptelagen in heroverweging genomen worden. In scenario’s waar de spatiale resolutievereisten vrij laag
zijn, zoals bij het berekenen van laagfrequente secundaire belichting, kost het
per-fragment sorteren minder rekenkracht dan multi-pass rendering van de dynamische geometrie. Die situatie keert echter om bij hoge resoluties. In dat
geval is het algoritme van Govidaraju (zie sectie 5.4.1) te verkiezen. Dit algoritme sorteert primitieven i.p.v. fragmenten en is bijgevolg niet afhankelijk
van de spatiale resolutie. Vermits beide methoden elkaar aanvullen, lijkt een
hybride aanpak veelbelovend. Afhankelijk van de vereiste spatiale resolutie en
de BRDF functie, kan dan voor de optimale techniek gekozen worden.

6

Resultaten

In deze sectie zullen de resultaten van de implementatie worden besproken. Enkele screenshots van de implementatie, die de globale belichtingsoplossing en
diffuse interreflectie aantonen, zijn te vinden in figuur 42. Het betreft een Cornell Box scene met een grote oppervlaktelichtbron, gepositioneerd in het midden
van de kamer. De screenshots demonstreren de visueel plausibele simulatie van
diffuse globale belichting, met area shadows, en diffuse interreflectie.
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(a) botsing 0

(b) botsing 1

(c) botsing 2

(d) botsing 3

Figuur 43: Screenshots van dezelfde scene, na een bepaald aantal botsingen.

In figuur 43 zijn enkele screenshots te zien van dezelfde scene, maar na het
berekenen van het aantal botsingen dat onder elke screenshot vermeld staat.
De screenshots in figuur 44 tonen een sequentie van frames, bij het verplaatsen van een bol in de scene. Hiermee wordt de correct werking van het gedeeltelijk hertraceren gedemonstreerd. Het dynamisch object interageert correct met
de omvattende scene: de verdeling van licht in de scene wordt op gepaste wijze
gecorrigeerd en het object ondervindt ook invloed van de omgeving.
Tabel 2 bevat gegevens over de performantie van de verschillende technieken in de implementatie. Gegevens over de implementatie met Newell-sorting
werden niet opgenomen, omdat hiermee geen interactieve framerates werden
behaald. De stencil routing techniek en het uitbuiten van temporele coherentie
leveren duidelijk het meeste performantiewinst op. Ook het gedeeltelijk hertraceren levert performantiewinst op, zij het minder uitgesproken.
Tabel 3 vergelijkt de performantie bij het renderen van een Cornell Box scene,
waarbij subdivisie wordt gebruikt om het aantal polygonen op te drijven. Uit de
tabel blijkt dat de performantie goed schaalt met het aantal primitieven. Dit is
danken aan het efficiënte virtuele lichtvelden algoritme, maar ook aan de stencil
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figuur 44: Sequentie screenshots met een bewegend object in de scene. Demonstreert
het correcte hertraceren.

Technieken
Depth peeling
Stencil routing
Stencil routing + temporele coherentie
Stencil routing + temporele coherentie + beperkt hertraceren

FPS
5
13
39
52

Tabel 2: Performantieresultaten van de verschillende technieken.
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Aantal polygonen
48 polygonen
1200 polygonen
12000 polygonen

FPS
52
27
20

Tabel 3: Performantie van de stencil routing techniek bij verschillende scenecomplexiteiten.

routing die de rendering minder afhankelijk maakt van de scenecomplexiteit.
Gedurende de implementatie werd getracht ook andere scenes in te laden
dan de Cornell box. Een moeilijkheid daarbij is het berekenen van gepaste UVcoördinaten voor de diffuse textuuratlas. Dit proces is bij de Cornell Box nog
handmatig te doen, maar voor complexere modellen is die methode ongeschikt.
Helaas bleek het vinden van een gratis en robuuste implementatie van automatische textuur coördinaten moeilijker dan verwacht. Een implementatie die
het dichtst in de buurt komt is UVAtlas10 . Helaas blijken de gegenereerde textuurcoördinaten enkel geschikt voor game texturen en niet voor diffuse belichtingstexturen. Het gebruik van de automatisch gegenereerde textuurcoördinaten
resulteert in tal van seams en stretching artifacts. Om het algoritme dus in de
praktijk te kunnen aanwenden, moet nog een goede automatische UV-unwrap
implementatie gevonden of gemaakt worden, die bruikbare coördinaten genereert voor belichtingstexturen. Vanwege het korte tijdsbestek van deze masterproef, viel het maken van een eigen implementatie buiten de mogelijkheden.
De algoritmen hiervoor zijn redelijk complex en vormen niet de essentie van dit
werk. De huidige Cornell Box scene is dus een proof-of-concept. Toch biedt die
scene een betrouwbare maatstaf voor de performantie, zeker als ze kunstmatig
opgedeeld wordt in kleinere driehoeken, zoals hierboven gebeurde.

10 Onderdeel

van de DirectX SDK
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7

Conclusie

Deze proef heeft een reeks verbeteringen geı̈ntroduceerd, die het algoritme van
virtuele lichtvelden uitbreiden met ondersteuning voor dynamische objecten.
Bovendien werd het algoritme nog geschikter gemaakt voor efficiënte uitvoering
op de GPU, door het optimaal benutten van de parallelle fragment processing
mogelijkheden met behulp van stencil routing. Daarenboven draagt ook het
beperkt hertraceren bij tot real-time performantie bij scenes met enkele dynamische objecten en middelmatige complexiteit.
Uit de resultaten kunnen we concluderen dat alle behandelde optimalisaties
performantiewinst geven. De grootste performantiewinst wordt geboekt door de
stencil routing techniek en het uitbuiten van temporele coherentie over frames.
Ook het beperkt hertraceren verbetert de prestaties, maar verwacht wordt dat
de performantie sterk afhankelijk is van het aantal gelijktijdig bewegende dynamische objecten. Indien er veel objecten gelijktijdig van positie veranderen,
dan moet de scene verscheidene keren beperkt gehertraceerd worden, hetgeen
resulteert in een lagere framerate.
Een van de grote voordelen van dynamische virtuele lichtvelden, is dat ze
bestaande algoritmen zoals Cascaded Light Propagation Volumes verbeteren
door in alle stappen correct rekening te houden met occlusies. Hierdoor komen
indirecte schaduwen op realistische wijze tot stand. Verder is het algoritme zeer
geschikt voor het tunen van performantie in games. Developers kunnen veel
parameters wijzigen om tot een goed compromis tussen beeldkwaliteit en snelheid te komen. Indien shading performantie de bottleneck is in een bepaalde
game, dan kan de spatiale resolutie worden teruggeschroefd. Hierdoor vereist
het algoritme minder fragment shading rekenkracht. Anderzijds kan de afhankelijkheid van de scenecomplexiteit worden bepaald door het afstemmen van de
directionele resolutie. Indien er minder richtingen worden bemonsterd, moeten
er immers minder passes scenegeometrie worden gerenderd.
Het algoritme, met alle geı̈ntroduceerde verbeteringen, is onmiddellijk bruikbaar voor toepassing in games vandaag, mits een goede implementatie voor het
automatisch genereren van textuurcoördinaten beschikbaar is. Ook andere toepassingen, zoals het offline renderen van lightmaps of hele scenes, kunnen gevoelig versneld worden met de technieken die in deze proef werden beschreven.

8

Toekomstig werk

Toekomstig werk is het implementeren van de methode met behulp van per-pixel
gelinkte lijsten, waardoor de overhead van het initialiseren van de stencilbuffer
vermeden kan worden. Verder is ook het implementeren van andere BRDFs,
die onder andere speculaire belichting toelaten, een belangrijke volgende stap in
het uitwerken van deze globale belichtingsoplossing. Belangrijk om hierbij op te
merken is dat het basisalgoritme van virtuele lichtvelden reeds volledige ondersteuning biedt voor generieke BRDF functies. Enkel de implementatiedetails
dienen hieromtrent nog uitgewerkt te worden. Tot slot werd in de proef gekozen
voor een volledig per-fragment methode. Die werkwijze heeft als voordeel dat
de invloeden van de dynamische objecten in de scene eenvoudig kunnen worden
losgekoppeld van de statische belichting. Een andere mogelijkheid is om het
GPU-compatibele algoritme van Govidaraju aan te wenden om objecten niet
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per-fragment, maar per primitief te sorteren volgens diepte. Nog beter zou zijn
om een hybride methode te ontwikkelen. Hierbij zou voortdurend ingeschat
worden aan de hand van de scenecomplexiteit, of een meer geometrische dan
wel per-fragment techniek aangewezen is om real time framerates te bekomen.
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[46] Peter Kipfer and Rüdiger Westermann. Improved gpu sorting. GPU Gems
2, pages 733–746, 2005.
[47] Erik Reinhard, Michael Stark, Peter Shirley, and James Ferwerda. Photographic tone reproduction for digital images. In PROC. OF SIGGRAPH
02, pages 267–276. ACM Press, 2002.
[48] Pal Barta and Balazs Kovacs. Order independent transparency with perpixel linked lists. Budapest University of Technology and Economics, 2011.
[49] Loren Carpenter. The a -buffer, an antialiased hidden surface method.
SIGGRAPH Comput. Graph., 18:103–108, January 1984.

71

