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I. SAMENVATTJNG 

Dit rapport is geschreven in opdracht van Philips Lighting. Aldaar overweegt men of bet zinvol 
en mogelijk is een computerpakket te ontwikkelen dat draait op een PC en waarmee de 
lichtverdeling in een gevulde ruimte kan worden berekend uit de geometrie van de ruimte en de 
plaats en de orientatie van de lichtbronnen. Dit alles natuur1ijk binnen een voor de gebruiker 
acceptabele tijd. In de literatuur worden deze berekeningen aangeduid met de term "radiosity". 
Een goed en snel radiositypakket is van groot belang in de binnenhuisarchitectuur. Men kan 
daarmee bijvoorbeeld vlug doorrekenen wat het effect zal zijn van bet verplaatsen van een 
lichtbron of bet varieren van de reflectie-eigenschappen van de wanden. De algemene aanpak in 
dit soort berekeningen is dat de wanden en objecten in de ruimte opgedeeld worden in vlakken, 
die als diffuse stralers beschouwd worden. De mate van energie-uitwisseling in de vorm van Iicht 
tussen twee van die vlakken wordt gegeven door de zogenaamde "vormfactor". 
Deze vormfactor wordt geheel bepaald door de geometrie van de twee vlakken. 
Radiosityberekeningen vergen veel rekentijd, omdat men te doen heeft met een niet-lokaal 
probleem: elk vlak straalt naar ieder ander vlak, tenzij er een object tussen staat of door de 
orientatie onzichtbaar is. Het berekenen van de vormfactoren in een gegeven geometrie is bet 
centrale deel van bet radiosityprobleem en dient dan ook uiterst efficient te gebeuren. 

De opdracht omvatte twee aspekten. Ten eerste werd gevraagd een zodanige beschrijving van de 
"hemi-cube" methode te geven, dat duidelijk wordt hoe deze geimplementeerd kan worden. De 
hemi-cube methode is de populairste methode in de "radiosity" wereld. Ten tweede diende 
nagedacht te worden over de haalbaarheid van de ontwikkeling van een radiositypakket voor de 
PC. Een belangrijke vraag hierbij betreft uiteraard de geschatte rekentijden: te lange rekentijden 
maken zo'n projekt zinloos. Het rapport behandelt de twee aspekten in de genoemde volgorde. 
In de hoofdstukken II, III en IV wordt uiteengezet welke stappen nodig zijn bij de implementatie 
van de hemi-cube methode. Sommige stappen zijn in een soort universele programmeertaal 
weergegeven, terwijl voor andere is aangegeven welke keuze men kan maken. In hoofdstuk V 
worden conclusies gepresenteerd volgend uit een literatuurstudie omtrent "radiosity" 
implementaties. 
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II. INLEIDING 

Vandaag de dag probeert men op het computerscherm zo realistisch mogelijke beelden te 
verkrijgen van niet bestaande taferelen. Bijvoorbeeld bij het ontwerp van een gebouw, waar men 
met behulp van computer graphics een indruk tracht te verkrijgen van de mogelijke lichtverdeling 
in een bepaald vertrek. Het Iicht kan vanuit diverse lichtbronnen afkomstig zijn, 
bijvoorbeeld directe of indirecte verlichting, reflecterende wanden en andere objecten, en 
natuurlijk kan er Iicht afkomstig zijn van ramen. Een in opmars zijnde en toch ook al veel 
gebruikte methode is de Radiosity-methode. De Radiosity-methode is bedoeld voor diffuse 
taferelen en men gebruikt er een discreet model voor de omgeving. Het voordeel van de 
Radiosity-methode is de zicht-onafhankelijkheid, in tegenstelling tot de nu toe veel gebruikte 
Raytracing-methode. Bij de Raytracing-methode zijn de verkregen resultaten afhankelijk van de 
positie van waaruit men het tafereel bekijkt. 
De Radiosity-methode is gebaseerd op principes uit de thermodynamica. Het principe van de 
Radiosity-methode is om de Radiosity te berekenen voor ieder oppervlak. Radiosity is in ons 
geval de hoeveelheid Iicht dat een oppervlak verlaat, en dit bestaat uit Iicht afkomstig van het 
oppervlak zelf ( emissie) en Iicht, afkomstig van reflecties en/of doorvallend Iicht ( transmissie). 
Om nu bet een en ander te kunnen berekenen hebben wij vormfactoren nodig, welke berekend 
dienen te worden voor ieder paar van oppervlakken ( R, P). De vormfactoren specificeren het 
gedeelte van de energie dat het oppervlak R verlaat en terecht komt op het oppervlak P. Een 
vormfactor is een dimensieloos getal. 
Het voert te ver om in dit rapport de vormfactor FR.P tussen de gebieden R en P af te leiden en 
daarom definieren wij deze als zijnde 

FR.P = _! f f cos( ei) cos( eJ) dP dR (2.1) 
R R p 1t '2 

de indices i en j hebben te maken met de stand van de normalen op de oppervlakken R en P. 
Voor een duidelijke afleiding van de vormfactor FR.P is het raadzaam om Hoofstuk 2 uit het 
proefschrift van Bernard Kwok te Jezen. Naast de afleiding van de vormfactor FR.P• staan er ook 
een aantal relaties, die tussen de verschillende vormfactoren gelden. In de Iiteratuur is al veel 
aandacht besteed aan het uitrekenen van de vormfactor in (2.1 ). zowel analytisch ( onder andere 
met behulp van contourintegratie, zie het artikel van C.M. Goral, e.a.) als op numeriek gebied. 
Het is nuttig een blik te werpen in de literatuurlijst van bet proefschrift van Bernard Kwok. 
Bernard Kwok is gepromoveerd in mei 1992 zodat deze Jiteratuurlijst als bijzonder 'up to date' 
kan worden beschouwd. Het berekenen van een vormfactor tussen bet oppervlak R en het 
oppervlak P wordt beduidend moeilijker indien zich er een obstakel tussen beide oppervlakken 
bevindt. 
De vormfactor tussen het oppervlak R en het oppervlak P wordt dan 

1 J J cos( 6; ) cos( ) dP dR , F R.P = - HID __ .::...._ __ ~ 
R R P n r2 

(2.2) 

hierbij staat HID voor ' hidden', dat wil zeggen dat de integraal aileen wordt genomen over dat 
gedeelte van P dat vanuit R is te zien. De integraal gegeven in (2.2) is moeilijk analytisch op te 
lossen. Numerieke technieken hebben in deze situatie een grotere kans van slagen. 
In dit rapport beperken wij ons tot simpele oppervlakken R en P, namelijk twee driehoeken. Het 
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obstakel is ook een driehoek. Aile oppervlakken zijn te benaderen met een verzameling 
driehoeken. Dit rapport geeft aan wat er allemaal gedaan dient te worden om een vormfactor uit 
te rekenen, echter wei met de rekenschap dat velen ons al voor zijn geweest, zie ondere andere 
bet proefschrift van Bernard K wok. 
Op bet vrij toegangelijke NETLIB zijn er programmapakketten verkrijgbaar welke met de 
Radiosity-metbode werken, onder andere RADIANCE, en dit ook in tal van mogelijke soorten 
en extra's. Over bet geheel genomen zijn dit grote programmapakketten die niet zomaar op een 
PC kunnen draaien. Gezegd moet worden dat er wei steeds meer geprobeerd wordt om deze 
technieken ook op de wat grotere en snell ere PC' s beschikbaar te krijgen, eventueel met bet 
gebruik van extra ' hardware', welke bepaalde tijdrovende zoekprocedures danwel 
rekenprocedures aanzienlijk versnellen. 
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III. VASTLEGGEN VAN DE OBJECTEN EN HET OBSTAKEL 

In dit hoofdstuk wordt voorbereidend werk gedaan voor hoofdstuk IV. In de samenvatting van 
hoofdstuk IV wordt er veelvuldig verwezen naar de paragrafen uit dit hoofdstuk. 

I11.1 Hemi-sphere JUojectie en de reometrische de.finitie van eeu mrm.factor 

Het algoritme hiervan is simpel. De projectie P1 , metals coordinaten ( p111 p21 , p31), van een punt 
P, metals coordinaten ( p1, p2, p3), op de hemi-sphere met straal 1 is niets anders dan de vector 
door de oorsprong en bet punt P te delen door zijn lengte 

(3.1) 

Wij hebben ook een algoritme voor bet berekenen van de projectie van een lijn op de 
hemi-sphere. Het gebruik van de hemi-sphere projectie geeft echter complicaties bij bet 
discretiseren van hemi-sphere in geJijke delen. Vanwege de genoemde complicatie zullen wij een 
alternatieve methode gebruiken en dit is de hemi-cube methode, zie paragraaf III.2. 
Daarentegen is bet vermelden, van wat een vormfactor geometrisch inhoudt, zeker de moeite 
waard. Gegeven een zeer kleine driehoek Q in de bovenhalf ruimte ( z > 0) en een zeer kleine 
driehoek V, zodanig dat de oorsprong van de hemi-sphere een punt is van de kleine driehoek V. 
Projecteer de driehoek Q op de hemi-sphere en projecteer de aldus verkregen projectie 
orthogonaal op bet vlak z = 0. De vormfactor tussen de twee zeer kJeine driehoeken Q en V is 
gelijk aan de oppervlakte van de verkregen projectie op bet vlak z = 0 gedeeld door de 
oppervlakte van de basis van de hemi-sphere (de oppervlakte van de basis van de hemi-sphere 
is 1t"" 3.141592654), zie figuur la. Deze methode is ontwikkeld door Nusselt. Het feit dat in 
principe ieder omringend oppervlak, in plaats van de hemi-sphere, kan worden gebruikt voor bet 
berekenen van de vormfactoren wordt bet analogon van Nusselt genoemd, zie figuur 1 b. 

figuur la 

~.,.c:.~;:.:::= ~ 
Area~ A. B. C. D • .ll!d E 
all have IIIC same iorm iactor 

Nusselt's analogon 
figuur lb 
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111:2 Hemi-cube projectie 

In deze paragraaf gaan wij steeds uit van cartesische coordinaten ( x, y, z), tenzij anders staat 
vermeld. De hemicube is een halve kubus boven het x-y vlak, de vijf zijden worden gegeven 
door: 

{ X = 1, 0 <= Z <= + 1, -1 <= y <= + 1 } , 
{ X = -1, 0 <= Z <= + 1, -1 <= y <= + 1 } , 
{ y = 1, 0 <= Z <= + 1, -1 <= X <= + 1 } , 
{ y = -1, 0 <= Z <= + 1, -1 <= X <= + 1 } , 
{ Z = 1, -1 <= X <= + 1, -1 <= y <= + 1 } }. 

zie figuur 2. 

de hemi -cube 

figuur 2 

(3.2) 

De zijde { z = 1,-1 <= x <= +l, -1 <= y <= +l} noemen wij het' deksel'. 
Een projectie van een punt P op de hemi-cube is bet snijpunt P1 van de lijn, die loopt door de 
oorsprong en het punt P, met de hemi-cube. Weergegeven in een simpel algoritme: 

*************************************** 
input: P = ( P1• P2• P3) 
% punt P waarvan de projectie dient te worden berekend, de coordinaten zijn 
% ( P1• P2• P3). 
output: P1 = ( Pw P21• P3t) 
% punt P 1 is de projectie van P op de hemi-cube. 

% In het programma wordt gebruik gemaakt van de functie abs( q), dat wil 
% zeggen de absolute waarde van het getal q, indien q < 0 dan abs(q) = -q 
% en als q >= 0 dan abs( q) = q. 



BEGIN 

% Invoer van P. 
% Projectie op het z = 1 vlak. 
% In dit programma wordt uitgegaan van punten, die boven het vlak z = 0 liggen, 
% oftewel p3 > 0. 

if ( p3 < 0) 
then 

begin 
foutmelding: 'verkeerde' orientatie! 

end; 

if ( p3 > 0) 
then 

begin 
P11 = Pt I p3; 
P12 = P2 I p3; 
P13 = 1.0; 

end; 

% Projectie op een van de zijvlakken, punten die op het deksel ( -1 s; p11 s; + 1, 
% -1 s; p12 s; +1) liggen worden verder niet meer behandeld. 

if ( abs( p2) >= abs( p1) and abs( p2) > 1) 
then 

begin 
PH = p, I p2; 
P13 = P3 I P2; 
P12 = P2 I abs( P2); 

end; 

if ( abs( p1) >= abs( p2) and abs( p 1) > l) 
then 

begin 
Pu = P2 I Pt; 
Pt3 = P3 I p,; 
p11 = p1 I abs( p1); 

end; 

% Uitvoer van P1• 

END 

*************************************** 
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Een algoritme geven voor de projectie van een Jijn op de hemi-cube is verre van simpel. De te 
berekenen projectie kan zowel de zijden als bet deksel van de hemi-cube snijden. Met een 
zoekalgoritme zal eerst moeten worden uitgezocht welke zijden de lijn de hemi-cube snijdt 
alvorens men de snijlijnen kan bepalen. In bet vervolg hebben wij zo'n algoritme echter niet 
nodig. 
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111.3 Het ver.fijnen van een driehoek 

Gegeven een driehoek met de hoekpunten P1, P2 en P3• Deze driehoek kan in kleinere driehoekjes 
worden verdeeld ( verfijnd), door de gemiddelden van P1, P2 en P3 uit rekenen, dat wil zeggen 
( P1 + P2) I 2, ( P2 + P3) I 2 en ( P1 + P3) I 2. Door de nieuw verkregen punten vervolgens met 
elkaar te verbinden, wordt de oorspronkelijke driehoek opgedeeld in kleinere driehoekjes. Herhaal 
dit proces zonodig. · 

etc. 

figuur3 

Er zijn diverse manieren om het grid te verfijnen. De aangegeven manier in deze paragraaf wordt 
erg veel toegepast, het geeft namelijk een gelijkmatig grid. Bij het verfijnen behoeft men geen 
controle uit te oefenen op het regelmatig blijven van het grid. 
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lll.4 Grid vastleggen 

Wij gaan nu eerst een grid aanbrengen op de hemi-cube en vervolgens dit grid projecteren op bet 
vlak z = l. Het grid op de hemi-cube kiezen wij op de volgende manier·: 

i) bet deksel 

+l 

-1 

-1 +I 

figuur 4 

ii) een zijkant 

+l 

0 
+l 

figuur 5 

hierbij is met ' @' het zwaartepunt van de driehoekjes aangegeven. Bij bet bier aangebrachte grid 
hebben aile driehoekjes dezelfde oppervlakte en met de methode zoals aangegeven in paragraaf 
III.3 kan bet grid worden verfijnd. 



Gegeven een drieboek met de boekpunten P1, P2 en P3 dan is bet zwaartepunt 

(3.3) 

[ Opmerking: bet grid op figuur 2 dient uit drieboekjes te bestaan, zoals in deze paragraaf 
bescbreven en niet uit vierkantjes, zoals figuur 2 suggereert!] 

9 

De zwaartepunten van de drieboekjes vormen nu het grid op de hemi-cube. Het grid op bet vlak 
z = 1 wordt verkregen door bet grid op de bemi-cube te projecteren op bet vlak z = 1. Het gaat 
met name om de zijkanten van de hemi-cube, bet deksel van de bemi-cube ligt al in bet vlak 
z = 1. Met deze methode is bet gebied in bet vlak z = 1, waar zicb bet geprojecteerde grid 
bevindt altijd eindig, omdat bet grid van de bemi-cube altijd een positieve z-component heeft. 
De zwaartepunten liggen nooit in het vlak z = 0. Dit heeft als voordeel dat, wanneer bet grid 
wordt geprojecteerd op bet vlak z = 1, het grid altijd een eindig gebied bestrijkt van het vlak z 
=1. Er liggen dus nooit gridpunten op 'oneindig'. 

*************************************** 
input: P = ( P1• P2• P3) 
% punt P, waarvan de projectie dient te worden berekend, de coordinaten 
% zijn ( P1• P2• P3). 
output: P1 = ( Pu• P21• PJI) 
% punt P1 is de projectie van P op het op het vlak z = 1. 

BEGIN 

% Invoer van P. 

% Projectie op het z = 1 vlak. 

% In dit programma wordt uit gegaan van punten die boven het vlak z = 0 liggen. 

if ( p3 < 0) 
then 

begin 
foutmelding: 'verkeerde' orientatie! 

end; 

if ( p3 > 0) 
then 

begin 
Pu = P1 I p3; 
P12 = P2 I p3; 
Pl3 = 1.0; 

end; 

% Uitvoer van P1. 

END 
************************************** 
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Het aldus verkregen grid op de hemi-cube en bet vlak z = 1 moet worden vastgelegd, zodat bet 
niet iedere keer opnieuw wordt uitgerekend. Br moet een zodanige koppeling worden gemaakt 
tussen bet grid van de hemi-cube en bet grid van bet vlak z = 1, zodat voor een gridpunt in bet 
vlak z = 1, er direct kan worden nagegaan met welke gridpunt wij te maken bebben op de 
bemi-cube. Met direct bedoelen wij zonder rekenwerk, bijvoorbeeld door de gridpunten van een 
index te voorzien en deze in een array te bewaren. Ben mogelijkheid is te werken met indices 
( i, j, k), waarbij k aangeeft van welke zijde van de hemicube bet gridpunt is, de i en j geven de 
plaats van bet gridpunt op de desbetreffende zijde van de bemi-cube aan: 

3 

LJ 1 @jjk 2 

5 

figuur 6 

met k = { 1, 2, 3, 4 of 5) ,en de indices i en j zijn afhankelijk van het aantal gridpunten dat wordt 
gebruikt. 
Ben allerlaatste opmerking in dit paragraafje gaat over een eventuele verfijning van bet grid. Gaat 
men bet grid verfijnen dan is het zinvo1 om stil te staan bij het feit dat het nieuwe grid bestaat 
uit de oude grid plus nieuwe grid punten. Het gehele grid opnieuw Iaten uitrekenen is voor een 
deel overbodig werk. 
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Ter illustratie het verschil tussen het grid op het vlak z = 1 en bet grid op de opengeklapte hemi
cube, 
i) bet grid op het vlak z = 1: 

.figuur 7 

ii) bet grid op de opengeklapte bemi-cube: 

figuur 8 
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111.5 De projectif wm een driehoek op het vlalc z = 1 

Ben driehoek geprojecteerd op het vlak z = 1 is weer een driehoek en in uitzonderlijke situaties 
een lijnstuk. Wij gaan uit van de situatie dat de driehoek wordt gegeven door de punten P1, P2 

en P3, en wij veronderstellen dat de driehoek een oppervlakte ongelijk aan nul heeft. De punten 
P1, P2 en P3 vallen niet samen en/of liggen niet op een lijn. 
Projecteer de hoekpunten P 1, P2 en P3 vervolgens op het vlak z = 1, de beelden noemen wij Pw 
P21 en P3" Wij gaan er vanuit dat de verkregen projectie binnen het eindige gebied van het grid 
op het z = 1 vlak ligt. Dit betekent voor ons twee dingen: i) de hoekpunten mogen niet in of 
onder het vlak z = 0 liggen en ii) het grid dient voldoende fijn te zijn. 
lndien een of meer van de hoekpunten van de driehoek in of onder het vlak z = 0 liggen, moeten 
er maatregelen worden genomen. Welke maatregelen in deze gevallen genomen moeten worden 
lijkt ons een punt voor nader onderzoek, misschien dat plaatselijke verfijning van het grid in deze 
geval1en een mogelijke oplossing zou zijn. Dat deel van de driehoek, wat zich onder het vlak z 
= 0 bevindt, Ievert geen bijdrage aan de te berekenen formfactor. Om kort te gaan, in de rest van 
dit hoofdstuk en ook in het vervolg van dit rapport gaan wij er vanuit dat de te projecteren 
driehoek zich steeds hoven het vlak z = 0 bevindt. 
De z-coordinaat van alle geprojecteerde pun ten, die wij beschouwen is gelijk aan 1, wat de 
mogelijkheid biedt om twee-dimensionaal verder te rekenen. Van de berekende projecties op het 
vlak z = 1 zijn dus aileen de x.- en de y-coordinaten van betang! Zodoende gaan wij er in de rest 
van deze paragraaf vanuit dat de punten Pw P21 en P31 slechts twee coordinaten hebben, de 
z-coordinaat' vergeten' wij, oftewel Pu = ( Pux• p; 1y) met i = 1, 2 of 3. Aile berekeningen worden 
op deze manier uitgevoerd in het x-y-vlak. 
Ben vector, welke loodrecht staat op de lijn door de punten Pu en Pj1 met i ongelijk aan j, wordt 
gegeven door: 

(3.4) 

De vector N;j is genormeerd dat wil zeggen, NiJ heeft lengte 1. 
Een vergelijking van de 1ijn door de punten Pil en Pi 1, met i ongelijk aan j, wordt dan: 

De lijn verdeelt het vlak x-y-vlak in twee stukken. Het teken van l;J( x, y) is positief ( > 0) of 
negatief ( < 0) afhanke1ijk van het feit in welk stuk, het punt ( x, y) zich bevindt. 
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( - ) ( +) 

figuur 9 

Deze tekenwisse1ing zullen wij straks gebruiken om de pJaats te bepalen van de geprojecteerde 
driehoek op het vJak z = 1, ten opzichte van het grid op het vlak z = 1. Dat wil zeggen, we 
zoeken welke gridpunten binnen de projectie van de driehoek vallen en benaderen bet oppervlak 
van de geprojecteerde driehoek met de vereniging van de desbetreffende griddriehoeken. In bet 
stuk, waar zich het zwaartepunt van de driehoek bevindt, wordt bet teken positief gekozen. Wij 
moeten dit proces toepassen op de paren van pun ten { Pw P2.} , { P21 , P31 } en { P31 , P11 }. Dit 
alles Ievert drie uitdrukkingen 

( 3.6) 

De gegeven uitdrukkingen dienen ieder positief te zijn bij de projectie ZW 1 van het zwaartepunt 
ZW = ( P1 + P2 + P3) I 3 van de driehoek P met hoekpunten P1, P2 en P3, op het vlak z = 1. De 
gegeven uitdrukkingen zijn dus goed op een vermenigvuldiging met + 1 of -1 na! Wij zullen in 
de rest van deze paragraaf blijven doorwerken met de gegeven uitdrukkingen, maar 
voorzichtigheid blijft geboden bij het gebruik van de uitdrukkingen in ( 3.6). 
Loop nu aile gridpunten van het vlak z = 1 na, geef een gridpunt de waarde 0 indien een van de 
drie uitdrukkingen in { 3.6) negatief is en anders de waarde 1, dat wil zeggen aile drie de 
uitdrukkingen in ( 3.6) zijn positief. De projectie van de driehoek op bet vlak z = 1, ligt ongeveer 
in bet gebied waar aile gridpunten de waarde J hebben. 
De zoekprocedure zoals bier gesuggereerd is er een die veel werk kost. Zie de literatuur voor 
procedures die de hoeveelheid werk een stuk beperken, zie bijvoorbeeld het artikel van Juan 
Pineda. De gegevens, die worden verkregen, kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen in een array 
van de vorm ( X;, yj, 0) of ( X;. Yi• 1 ). Hierbij is ( X;, yj) een grid punt in het vlak z = 1 en het getal 
0 of 1 geeft aan of het gridpunt buiten ( 0) danwel binnen ( 1) de geprojecteerde driehoek P ligt. 
Het verdient de voorkeur om de index te gebruiken, zoals voorgesteld in paragraaf III.4, terwille 
van de Ieesbaarheid van de afzonderlijke paragrafen in dit rapport doen wij dit niet. 

Indien de driehoek een obstakel is, dan wordt aan dat gedeelte van de driehoek, waar het 
zwaartepunt ligt de waarde 0 toegekend en daarbuiten de waarde 1. De reden van deze laatste 
handeling zal duidelijk worden in paragraaf lll.6. 



*************************************** 

input: PI!• p21• Pw zwl, @ijk en ( D of 0). 
% De punten P11 , P21 en P31 zijn de projecties van P1, P2 en P3 op bet vlak 
% z = 1. Het punt zwl is de projectie van zw = (PI+ p2 + P3) I 3 op bet 
% vlak z = 1. De coordinaten zijn (Pilx• Puy) voor i = 1, 2, 3 en 
% ( ZW lx• ZW ly)• 

% @ijk is bet grid op bet vlak z = 1. 
% Indien D ( drieboek) dan de waarde 1 geven in het gedeelte waar bet 
% zwaartepunt ligt en anders de waarde 0, 
% dat wil zeggen bij 0 (obstakel). 

output: @ijk• Z. 
% In bet geval D: Z = 1 of 0, Z(icht.baar) ( 1) of niet ( 0). 
% In bet geval 0: Z = I of 0, Schermt af ( 0) of niet ( 1 ). 

BEGIN 

real length, p1[ 1: 3, 1: 2], array nxy[ 1: 3, 1: 2], array zwl[ 1: 2]; 
integer i, j, d; 

% Invoer van P 11 , P21 , P31 in de array pl[i,k] met i = 1, 2 of 3 oftewel 
% afkomstig van P 11 , P21 of P31 en k = 1 of 2, dat wil zeggen de x- of de 
% y-coordinaat. 

% Het berekenen van de normaalrichting van de lijnen door { P 11 , P21 }, 

% { P2t• P3tl en { P31• Pll}. 

j = 0; 
fori = 1 to 3 

begin 
j = i + 1; 
if j = 4 then j= 1 ; 
length= (( pl[ i, 2]- pl[ j, 2])"2 + 

( pl( j, lJ- pl[ i, 1])"2)"(1/2); 
nxy[ i, 1] = ( pl[ i, 2]- pl[ j, 2]) /length; 
nxy[ i, 2] = ( pl[ j, 1]- pl[ i, l]) /length; 

end; 

% Invoer van ZW1, in de array zwl[ l: 2]. 
% Controleren of het teken van de uitdrukkingen in ( 3.6} het goede teken 
% bebben, zo niet dan correctie. 
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fori= 1 to 3 
begin 

if( ( nxy[ i, 1] * ( zwl[ 1]- pl[ i, 1]) + 
nxy[ i, 2] * ( zwl[ 2] - pl[ i, 2])) < 0) 

then 

end; 

begin 
nxy[ i, 1] = -nxy[ i, 1]; 
nxy[ i, 2] = -nxy[ i, 2]; 

end; 

% Invoer van D of 0, dat wil zeggen D ( d=l) of 0 ( d= 0). 
% lnvoer van @ ijk• het grid in het v lak z = 1, met @ ijk[ l :2], 
% @ijk[l] is de x- en de @ijk[2] is de y-coordinaat van @ijk· 

% De zoekprocedure beschrijf ik niet in dit ' programma', aileen de 
% uiteindelijke bedoeling! 
% In ruwe vorm is de uitvoer: ( @ijk• z). 

for all @ijk do 
begin 

if ( ( nxy[ 1, 1] * ( @ijk[ 1]- pl[ 1, 1]) + 
nxy[ 1, 2] * ( @ijk[ 2] - pl [ l, 2])) < 0 or 

( nxy[ 2, 1] * ( @ijk[ 1]- pl[ 2, 1]) + 
nxy( 2, 2] * ( @ijk( 2] - pl[ 2, 2])) < 0 

( nxy[ 3, 1] * ( @ijk[ 1]- pl[ 3, 1]) + or 
nxy[ 3, 2] * ( @ijk[ 2]- pl[ 3, 2])) < 0) 

then 
begin 

% Nagaan of het een obstructie is of niet. 

if d = 1 then ( @ijk• 0) else ( @ijk• 1 ); 
end 

else 
begin 

% Nagaan of het een obstructie is of niet. 

end; 

END 

if d = l then ( @ijk• 1) else ( @ijk• 0); 
end; 

*************************************** 
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111.6 ZichtbtltlT of niet ? 

Gegeven zijn de drieboek P met als boekpunten P1, P2, en P3 en de driehoek Q met als 
boekpunten Q1, Q2 en Q3• Vanuit de oorsprong gezien hangt de drieboek Q voor drieboek P. 
Vanuit de oorsprong kijkend is bet maar de vraag of er iets van drieboek P is waar te nemen en 
drieboek Q kan dus een obstakel vormen. De drieboeken P en Q bangen hoven bet vlak z = 0. 
Water allemaal van driehoek Pis waar te nemen kunnen wij nagaan met gebruikmaking van de 
methode beschreven in paragraaf III.5. De ligging van de hemi-cube is overeenkomstig paragraaf 
111.2, en het grid wordt overeenkomstig paragraaf III.4 aangebracht. 
Vervolgens projecteren wij zowel driehoek Pals driehoek Q op bet vlak z = 1 met bebulp van 
de methode uit paragraaf III.5. Voor de driehoek P verkrijgen wij een array P( X;, yj) = 0 (of 1) 
en voor driehoek Q verkrijgen wij een array Q( x;. yj) = 0 (of 1). Bij array P( X;. yj) bebben de 
gridpunten welke in bet gebied liggen waar het zwaartepunt van driehoek P zicb bevindt allemaal 
de waarde 1 en verder overa] 0 , en bij array Q( X;, yj) hebben de gridpunten in bet zojuist 
genoemde gebied de waarde 0 en verder overal de waarde 1! Door de beide arrays op een juiste 
manier met elkaar te vermenigvuldigen, kunnen wij er achter komen wat er vanuit de oorsprong 
zichtbaar is van de driehoek P. Vermenigvuldig namelijk bij ieder gridpunt de waarde van 
P( X;, yj) met de waarde van Q( X;, yj), indien bet produkt 0 oplevert dan is dat geen gridpunt 
behorende bij driehoek P of bet wordt afgeschermd door driehoek Q. Levert bet produkt de 
waarde 1 op dan is dat een punt van de driehoek P wat vanuit de oorsprong zichtbaar is en dus 
niet wordt afgeschermd door driehoek Q, zie voorbeeld. 

0*1 

0*0 
0*0 

0*1 

figuur 10 

In het voorbeeld is het eerste getal bij de produkten afkomstig van de driehoek P en het tweede 
getal is afkomstig van de driehoek Q. Op die manier verkrijgen wij bet volgende array @ijk = P( 
X;, yj) * Q( X;. y), ( X;, yj) slaat op bet (i,j)-de gridpunt op zijde k. 
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III. 7 Het transleren en roteren van driehoeken 

In bet algemene geval zullen drie willekeurige driehoeken zijn gegeven. Allereerst de drieboeken 
P en R, vanaf driehoek R kijken wij naar driehoek P. Vervolgens een driehoek Q, welke een 
obstakel vormt tussen de driehoeken P en R. De driehoeken P, R en Q snijden elkaar niet. Het 
geval, waar de driehoeken elkaar snijden dient nader onderzocht te worden. Locale verfijning zou 
in dit geval misschien uitkomst kunnen bieden. Het is verstandig, gezien aile voorbereiding in 
de voorafgaande paragrafen, dat de driehoek R met een zekere transformatie in zijn geheel in bet 
vlak z = 0 komt te liggen. Dezelfde transformatie zal dan ook moeten worden toegepast op de 
andere drieboeken P en Q om de ligging van de drieboeken P, R en Q ten opzichte van elkaar 
te bebouden. De punten R1, R2 en R3 zijn de hoekpunten van de drieboek R, en zodoende wordt 
bet zwaartepunt ZW = ( R1 + R2 + R3) I 3. De coordinaten van R1, R2 en R3 zijn als volgt: 

R1 = ( rll, r 12, r 13), 

R2 = ( Tzt• £22• r23), 
R3 = ( r3t• r32• r33). 

(3.7) 

Met een gemakkelijke translatie ( namelijk: - ZW) is bet zwaartepunt te transleren naar de 
oorsprong van bet assenstelsel. De normaalrichting van het vlak dat wordt opgespannen door de 
punten R1, R2 en R3 is het uitprodukt van de vectoren ( R2- R1) en ( R3 - R1). In formule-vorm: 

( R2 - R.) X ( RJ - Rl) = 
( ( r22 - r12)*( r33 - rt3)-( r32 - r12)*( r23 - rn), (3.8) 

( £31 - ru)*( r23- rt3)-( r21 - rn)*( £33- r,3), 
( r21 - ru)*( r32- r12)-( r31 - ru)*( r22- rl2) ), 

het is verstandig om deze vector te normeren op lengte l. De normaalvector van bet vlak 
opgespannen door R1, R2 en R3 wordt: 

Wij gaan ervan uit dat de normaalvector NR wijst in de richting van de driehoeken P en Q. 
Mocht dit laatste niet bet geval zijn, neem dan (- NR) als normaalvector! Een manier om nate 
gaan of de ricbting wei juist is, is bijvoorbeeld bet snijpunt berekenen van de lijn I door een van 
de hoekpunten van de driehoek P m de ricbting van de vector NR, 

l( A ) = ( Pp p
2

, p
3

) + A • NR , met het vlak door de driehoek P ( of Q), indien A < 0, dan 
is de richting van de normaal NP niet goed, en anders wei! 

Indien de coordinaat nr3 = 1.0, zie ( 3.9), dan ligt de getransleerde drieboek R in het vlak z = 0. 
Indien de coordinaat nr3 ongelijk is aan 1.0 dan moet er naast de translatie ook nog een een 
rota tie worden uitgevoerd, die de vector NR afbeeldt op de vector ( 0, 0, 1 ). Deze rotatie is in 
matrix-notatie 
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nr3 * nr3 * nr2 -Jnr12 + nr 2 

Jnr 2 + nr 2 Jnr 2 + nr 2 
2 

l 2 1 2 

nr2 nr1 0 
(3.10) 

Jnr 2 + nr 2 I 2 Jnr 2 + nr 2 
1 2 

nr1 nrz nr3 

De translatie gevolgd door de rotatie dienen op de driehoeken P, R en Q te worden uitgevoerd, 
zodat wij een situatie verkrijgen als in paragraaf III.6. De getransformeerde driehoek R ligt in 
het vlak z = 0 en vanaf het vlak z = 0 kijken wij naar de getransformeerde driehoeken P en Q. 
Indien de normaalvector NR goed is gekozen liggen de getransformeerde driehoeken P en Q 
boven het vlak z = 0, dat wil zeggen dat deel van de IR3 

, waarbij z > 0. 
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IV. DE VORMFACTOREN 

De situatie is zoals in paragraaf III.7. Wij hebben drie drieboeken R, Pen Q. Vanaf de drieboek 
R kijken wij naar drieboek P en tussen de driehoeken R en P bangt een obstakel, de driehoek Q. 
Van de drieboek R veronderstellen wij dat deze ligt in bet vlak z = 0. Van de drieboeken Pen 
Q veronderstellen wij dat deze liggen boven bet vlak z = 0, oftewel z > 0. De drieboek Q hangt 
tussen de drieboek R en de drieboek P in. De driehoek R wordt opgedeeld in kleine driehoekjes 
Ri. De vormfactor tussen bet driehoekje Ri en de drieboek P is 

(4.1) 

hierbij staat HID voor' hidden', dat wil zeggen dat de integraal aileen wordt genomen over dat 
gedeelte van P dat vanuit Ri is te zien. 
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IV.l Vereenvoudigen van de integraal 

Om de waarde van de integraal in (4.1) snel te kunnen benaderen zullen wij de integraal drastisch 
gaan ' vereenvoudigen'. Wij hebben te doen met een viervoudige integraal, de gebieden Ri en 
bet gebied P zijn beide twee dimensionaal. Het is dus plezierig om een aantal dimensies kwijt 
te raken! Indien de afstand tussen de oppervlakken Ri en P groot is in vergelijking met de 
grootte van Ri en P, dan kan de binnenste integraal als haast constant worden beschouwd. De 
waarde van de binnenste integraal zal slechts heel weinig varieren op bet kleine stukje Ri. Op die 
manier is de buitenste integraal te benaderen door de oppervlakte van Ri vermenigvuldigd met 
de waarde van de binnenste integraal. De vormfactor wordt dus in benadering: 

., f HID (4.2) 
p 

Wij verkrijgen een integraal, waar het oppervlak Ri niet meer expliciet in voorkomt. Het 
oppervlak Ri speelt daarentegen nog wei een belangrijke rol, namelijk bij de functie HID! De 
integraal mag aileen worden genomen over dat deel van P wat vanuit Ri zichtbaar is. 
Mochten de oppervlakken Ri en P nu dicht bij elkaar liggen in vergelijking tot hun grootte, dan 
wordt de driehoek R opgedeeld in kleinere stukjes Ri. Over de mate waarin moet worden 
opgedeeld kunnen wij geen uitspraak doen. Voor de kleinere stukjes Ri is dan weer de 
bovenstaande benadering van toepassing. Duidelijk mag zijn dat deze ingreep uit de hand loopt 
indien de gebieden R en P heel dicht bij elkaar in de buurt liggen. Bijvoorbeeld als R 
en Peen gemeenschappelijke rand bevatten. In de literatuur houdt men zich druk bezig met dit 
probleem. Deze speciale gevallen werken wij verder niet uit, omdat hier nader onderzoek voor 
nodig is, om te zien welke aanpak een bevredigend resultaat oplevert. 



21 

IV.2 Het rebruik Yan de hemi-cube. 

Van bet driehoekje R1 zijn de boekpunten gegeven door Ril, Ri2 en Ri3• Als ' middelpunt' van bet 
driehoekje Ri nemen wij bet zwaartepunt 

(4.3) 

Vanaf bet zwaartepunt ZW( R1) krijgen wij een indruk van wat bet driehoekje Ri ziet van de 
omgeving. Om de tecbnieken uit hoofdstuk III te kunnen toepassen, voeren wij zo nodig de 
translatie en rotatie uit zoals gegeven in paragraaf III.?. Het resultaat is een driehoekje Ri, 
waarvan bet zwaartepunt op de oorsprong ligt, de driehoek P en bet obstakel Q liggen in dat deel 
van de IR3

, waarbij z > 0. Voor aHe zekerheid vermelden wij dat de genoemde transformaties op 
de gehele omgeving van bet driehoekje R1 moeten worden uitgevoerd, dus ook op de driehoeken 
P en Q! Om problemen met indices te voorkomen blijven wij de getransformeerde driehoeken 
gewoon bij hun oorspronkelijke naam aanduiden. 
Om veel rekenwerk te voorkomen is bet bandig om, voordat men aan het probleem begint, de 
transformaties uit paragraaf III.7 reeds toe te passen op driehoek R en zijn hele omgeving. De 
driehoek R ligt dan keurig in bet vlak z = 0. Men behoeft dan aileen translaties uit te voeren om 
de zwaartepunten van de getransformeerde driehoekjes Ri in de oorsprong te verkrijgen, onnodig 
veel rotaties worden op deze manier vermeden. 
Wanneer twee driehoeken uit de bovenhalf ruimte ( z > 0) op dezelfde plaats op de hemi-sphere 
worden geprojecteerd, dan hebben zij dezelfde vormfactor. Zie paragraaf III.l bij bet Nusselt 
analogon en figuur 11. Dit is niet aileen waar voor de hemi-sphere, maar ook voor de hemi-cube. 
Het is zelfs waar voor projecties op een willekeurig omringend lichaam. 

~?-~~=~ 
Areas A. B. C. D. and E 
all have !he same fonn factor 

gebieden met gelijke vormfactoren 
figuurll 
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Indien wij nu een hemi-cube construeren rond de oorsprong en de driehoek P en bet obstakel Q 
projecteren op de hemi-cube ( zie hoofdstuk III) dan verkrijgen wij de volgende benadering van 

de vormfactor F R;J>: 

f 
cos( 81 ) cos( 6

1 
) 

F1.P = HID dP 
P rc r2 

= f HID cos( 8; ) cos( 61 ) dP 
rc r2 uml-cuh( Rt , P. Q ) 

(4.4) 

met hemi-cube( R;, P, Q) duiden wij aan, dat gedeelte van de hemi-cube projectie van de 
driehoek P, wat niet wordt tegengehouden door het obstakel Q, waargenomen vanuit het punt 
zwaartepunt van het driehoekje R;. Met behulp van paragraaf 111.6 kunnen wij precies nagaan wat 
vanuit het zwaartepunt ZW( R;) wordt waargenomen van de driehoek P. Dit word gedaan met 

behulp van gridpunten, die zwaartepunten zijn van kleine driehoekjes! De vormfactor FRi.P 

kunnen wij dan benaderen door de som te nemen van allemaal integralen over kleine driehoekjes, 
waarvan het gridpunt de waarde 1 heeft, oftewel ( @ijk• 1 ), zie paragraaf III.5. Deze integralen 
noemen wij deJta-vormfactoren: 

delta(( ;, 1'), J) = f 
drlehoek( @ ijk• 1) 

cos( 81 ) cos( aJ ) 
----~- dP(@ .. k). 

rc ,2 v 

Zie de volgende paragraaf ( IV.3) voor het berekenen van de delta-vormfactoren. 

(4.5) 
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IV .3 Delta -vormfactoren 

De delta-vormfactoren: 

_ I cos( a, , cos( a1 , delta(( i, p ),J) - 2 dP(@ ,J 
1t r 

~ @ijk• 1) 

(4.6) 

zijn gemakk:elijk te benaderen, alleen dienen wij bij bet berekenen ervan een onderscbeid te 
maken tussen driehoekjes, die op het deksel van de hemi-cube liggen en driehoekjes, die op de 
zijkanten van de hemicube liggen. 
Allereerst de driehoekjes, die op bet deksel van de hemi-cube liggen. 
Voor een punt ( x, y, 1.0) op bet deksel van de hemi-cube geldt bet volgende: 

I) r = Jx2 + y 2 + 1.0, 
ii) cos( 6i) = cos( 61 ), (4.7) 

iii) cos( ai ) = l.O 
J x2 + y2 + 1.0 

Voor de delta-vormfactor op het deksel verkrijgen wij dan de volgende benadering: 

cos( 6; ) cos( aj ) oppervlakte( driehoekje( @ijb 1) ) 
delta« i, P >. J) = 2 n r 

= oppervlakte( driehoekje( @ijb 1) ) 
(4.8) 

voor x en y nemen wij de x- en y-coordinaat van het gridpunt @1j 1 ( voor de notatie, zie paragraaf 
111.4), oftewel bet zwaartepunt van het kleine driehoekje, waarover wij de integraal benaderen. 
Voor een punt ( x, y, z) op een van de zijkanten (in dit geval zijkant nummer 5, dat wil zeggen 
x = 1.0, zie paragraaf IIL5) van de hemi-cube geldt het volgende: 

iv) r = J 1.0 + y2 + z 2, 

v) cos( a, ) = z 
J LO + y2 + z2 

vr) cos( 6
1 

) = l.O 
J 1.0 + y2 + z2 

(4.9) 
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Voor de delta-vormfactor FRi.P op zijkant nummer 5 verkrijgen wij dan de volgende benadering: 

- cos( o, ) cos( ai ) oppervlakte( driehoekje( @ ij5 ' 1 )) 
delta(( j. p ),j) - 2 

1t r 
= z * oppervlakte( driehoekje( @ys , 1 )) 

1t ( 1.0 + y 2 + z2i 
(4.10) 

voor yen z nemen wij dey- en z-coordinaat van het gridpunt @ijS• oftewel het zwaartepunt van 
het kleine driehoekje, waarover wij de integraal benaderen. Soortgelijke benaderingen verkrijgen 
wij bij de andere zijden van de hemi-cube, liggend op de vlakken x = -1.0 of y = +1- 1.0. 

IVA Het berekenen van een vormfactor 

De vormfactor wordt vervolgens benaderd op de wijze zoals vermeld aan het eind van paragraaf 

IV.2. De vormfactor FR;..P wordt benaderd door de som te nemen over aile delta-vormfactoren 

deltaw.P>.j>• zoals berekend in paragraaf IV.3. Wij verkrijgen dus: 

F1.P = E delta(< ; • P > • i > • 
( oijk, 1 > 
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IV.S Samenvattinr hoojdstuk IV 

In kort bestek herhalen wij de gevolgde rekenwijze voor bet uitrekenen van vormfactoren: 

i) driehoek R transleren en eventueel roteren, zodanig dat bet zwaartepunt in de oorsprong terecbt 
komt en de driehoek R in zijn gebeel in bet v lak z = 0 ligt, deze translatie en rotatie ook 
uitvoeren op de driehoeken P en Q ( !), zie paragraaf III.7, 

ii) driehoek R opdelen in voldoende kleine drieboekjes Ri, zie paragraaf III.3 en paragraaf IV .1, 

iii) bet zwaartepunt van een klein drieboekje Ri transleren naar de oorsprong en deze translatie 
uitvoeren op de gebele omgeving van Ri, dus ook op de drieboeken Pen Q (!), 

iv) een bemi-cube rond de oorsprong aanbrengen en de drieboeken Pen Q projecteren met bebulp 
van de methode zoals aangegeven in boofdstuk III, de driehoek Q vormt bet obstakel, hierbij 
een voldoende fijn grid aanbrengen op de hemi-cube, gridpunten krijgen de waarde 1 
( zichtbaar) of 0 ( niet zicbtbaar), zie paragraaf 111.6, 

v) met gebruikmaking van bet grid dat is aangebracbt op de bemi-cube de delta-vormfactoren 
uitrekenen, aileen die punten van bet grid, welke de waarde 1 hebben, zie paragraaf 111.5, 
( dit zijn punten van P, die zicbtbaar zijn vanaf een drieboekje Ri), 

vi) de vormfactor FRi.P wordt benaderd door de som over aile delta-vormfactoren, te nemen, zie 

paragraaf IV .4. 

vii) op de hierboven aangegeven manier dient voor ieder driehoekje Ri van de grote driehoek R 
een vormfactor te worden benaderd. 

Het resultaat is dat men op deze manier een indruk krijgt van de mate waarin de driehoek R 
bijdraagt aan de verlichting van de omgeving en dit kan natuurlijk van plaats tot plaats op de 
driehoek R verschillend zijn! 
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V. CONCLUSIES 

We hebben reeds geconstateerd dat de kern van ieder radiositypakket een subroutine zal zijn 
waarmee de vormfactor van twee gegeven vlakken uitgerekend kan worden. Er wordt in dit 
rapport geen aandacht besteed aan bet probleem hoe men de gegeven configuratie opdeelt in 
driehoekjes, oftewel de wijze waarop een grid kan worden gegenereerd. Indien beide onderdelen 
niet efficient gebeuren, maken de te lange rekentijden een dergelijke pakket nutteloos. 

De vormfactor tussen twee vlakken wordt, zoals beschreven in hoofdstuk IV, gegeven door een 
dubbele integraal over beide vlakken. Men kan zich afvragen of deze integralen niet analytisch 
uitgerekend kunnen worden gezien het feit dat de integrand tamelijk simpel is. Dit is inderdaad 
bet geval indien de vlakken een speciale stand ten opzichte van elkaar hebben, bijvoorbeeld als 
ze evenwijdig zijn. Echter, bet kan gebeuren dat zich tussen de twee vlakken een ( gedeelte van 
een) derde vlak bevindt, dat ervoor zorgt dat niet aile punten op het ene vlak alle punten op bet 
andere vlak "zien". In zo'n geval zijn analytische methoden niet toepasbaar! 

Conclusie 1: 

Indien men obstructies toelaat in de geometrie, kunnen de vormfactoren aileen numeriek 
uitgerekend worden. 

Om efficiencyredenen is de hemi-cube methode de meest gebruikte numerieke aanpak voor bet 
bepalen van vormfactoren. De methode heeft enkele nadelen. Ze worden opgesomd op pag. 35 
in [ Kwok]. Er zijn daarom ook wei verfijningen en varianten bedacht. De basisideeen verschillen 
echter niet zoveel. In de hoofdstukken II, III en IV zijn de elementaire stappen voor een 
numerieke implementatie aangegeven. Men zou hiermee een proefversie kunnen implementeren. 
Wei is bet zo dat op diverse onderdelen de aanpak niet uniek is. Men kan dan kiezen uit 
verschillende oplossingen en bet hangt sterk af van de situatie wat het best gekozen kan worden. 
Het meest tijdrovende onderdeel in de berekeningen is bet volgende probleem: 

Gegeven een 2-dimensionaal grid en een willekeurig geplaatst polygon. Welke gridpunten 
liggen dan binnen en welke buiten het polygon? 

Dit probleem komt veelvuldig voor in de computer graphics. Omdat er al zoveel over nagedacht 
is, bestaat er ook een uitstekende oplosssing. Men is tot de conclusie gekomen dat bet oplossen 
van dit probleem in software teveel tijd zal kosten. Er is daarom speciale hardware voor 
ontwikkeld. Een veelgebruikte workstation voor deze doeleinden is de Silicon Graphics Iris 4D. 
Met behulp van deze hardware tools kunnen radiosityberekeningen gedaan woren in aanvaardbare 
rekentijden. Bijvoorbeeld, in Appendix 2 in [ Kwok} worden resultaten van berekeningen 
genoemd verkregen met behulp van het bovengenoemde workstation. 
Voor een uiterst simpele geometrie bedroeg de rekentijd ongeveer 2 minuten. Redelijk 
ingewikkelde geometrieen vereisten ongeveer een uur rekentijd. Dezelfde berekeningen zonder 
de hardware tools zouden naar schatting l 00 a 1000 keer Ianger duren. 



Conclusie 2: 

Radiosityberekeningen op een PC ( dus zonder hardware tools) leiden tot rekentijden in de 
orde van dagen tenzij de geometrie vrijwel triviaal is. Op graphics workstations duren 
dezelfde berekeningen ongeveer een uur. 
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Het radiosityprobleem is onderwerp van intensieve studie geweest in de wereld van de computer 
graphics. Sinds ongeveer 1980 zijn de SIGGRAPH conferenties gewijd geweest aan onder andere 
dit onderwerp. In de SIGGRAPH Proceedings zijn talloze artikelen aan dit onderwerp gewijd. 
Een overzicht is te vinden in de lange literatuurlijst in [ Kwok]. 
Parallel aan de conferenties zijn er ook cursussen gehouden daarover. De samenvattingen daarvan 
zijn uitgegeven als SIGGRAPH '91 Course Notes en Tutorials on Radiosity. 

AI deze research heeft geleid tot het ontwikkelen van een groot aantal methoden. Veel van deze 
methoden zijn ge'implementeerd in pakketten. Een commercieel pakket is bijvoorbeeld 
WAVEFRONT. Sommige pakketten zijn vrij verkrijgbaar bij de auteur, maar er mag geen 
commercieel gebruik van gemaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn DIM en een pakket (in C) 
ontwikkeld door Kwok. Op het Nat. Lab. van Philips heeft men ervaring met dergelijke 
pakketten. Bij de Faculteit Bouwkunde gebruikt men onder andere WAVEFRONT ( groep 
Calibre). Het ontwikkelen van generieke pakketten voor radiosityberekeneingen kost een grote 
tijdsinvestering. Men moet daarbij denken aan enkele manjaren. 

Conclusie 3: 

Het kopen van een generiek computerpakket voor radiosityproblemen is in veel opzichten 
aantrekkelijker dan bet zelf ontwikkelen ervan. 

Het zou kunnen zijn dat conclusies 2 en 3 niet opgaan als de gebruiker heel specifieke wensen 
heeft. Men kan bijvoorbeeld denken aan de situatie dat men een ( groot) aantal geometrieen eens 
en voor altijd wil doorrekenen en de vormfactoren opslaan. In zo'n geval behoeft rekentijd geen 
rol te spelen en zou men met een software implementatie op een PC toekunnen. Een ander 
voorbeeld zou kunnen zijn dat men zich beperkt tot geometrieen, die voor het grootste gedeelte 
erg simpel zijn. Het grootste gedeelte van de berekeningen zou dan gedaan kunnen worden met 
eenvoudige, analytische methoden en aileen de lastige gedeelten kosten dan rekentijd. 
Men zou kunnen denken dat de rekentijd drastisch teruggebracht kan worden als men genoegen 
neemt met een lage kwaliteit van het eindresultaat. Er dient dan bedacht te worden dat de 
kwaliteit dan hoogstwaarschijnlijk zo Jaag wordt dat de berekeningen nutteloos zijn. Zelfs 
berekeningen met zeer geavanceerde methoden en computers geven tot op heden onvolmaakte 
resultaten, dat wil zeggen dat het menseJijk oog nog steeds onnatuurlijke details ontdekt. 
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UTERATUUR 

Meer algemeen wil wij verwijzen naar het tijdschrift SIGGRAPH, in het bijzonder SIGGRAPH 
'91 Tutorial (11) on Radiosity, Las Vegas, August 1991. Helaas hebben wij er geen exemplaar 
van kunnen vinden, daarentegen lijkt het ons toch het zoeken waard! Verder is er een serie 
boeken genaamd EUROGRAPHICS waar ook diverse interessante artikelen in staan vermeld. 
Het proefschrift van B. Kwok hebben wij vanaf het NETLIB gecopieerd, een adres waar het per 
e-mail vanaf kan worden gehaald is : netlib@unix.hensa.ac.uk, tevens kan een bijbehorend 
computer programma worden gecopieerd. 
Het e-mail adres van B. Kwok is: <g-kwok@cs.yorku.ca>. 

Baum, D.R. et all, Improving radiosity solutions through the use of 
analytically determined form-factors, Computer Graphics, volume 23, 
no. 3, july 1989. 

Cohen, M.F. and D.P. Greenberg, The hemi-cube, a radiosity solution for 
complex environments, Siggraph '85, volume 19, no. 3, 1985, p.31-40. 

Cohen, M.F., E.C. Shenchang, J.R. Wallace and D.P. Greenberg, A progressive 
refinement approach to fast radiosity image generation, Computer 
Graphics, volume 22, no. 4, august 1988, p.75-84. 

Foley, J.D., et all, Computer Graphics: Principles and Practice ( sec. 
edition), Addisosn Wesley, 1990, de hoofdstukken 16.11 t/m 16.14 
en uitgebreide literatuurlijst. 

Goral, C.M., et all, Modelling the Interaction of Light Between Diffuse 
Surfaces, Computer Graphics (SIGGRAPH '84 Proceedings), vol.18, no. 3, 
pp. 212-22, July 1984. 

Kwok, B., Analysis of Radiosity Techniques in Computer Graphics, thesis, 
Department of Computer Science, York University, May 1992, 
anders dan bij J.D. Foley et all, een literatuurlijst meer specifiek 
gericht op de radiosity methode. 

Pindeda, J., A parallel algorithm for polygon rasterization, Computer 
Graphics, volume 22, no. 4, august 1988, p.l7-20 

Shao, Min-Zhi, A new radiosity approach by procedural refinements for 
realistic image synthesis, Computer Graphics, volume 22, no. 4, 
august 1988, p.93-l01. 

Sutherland, I.E., A characterization of ten hidden-surface algorithms, 
Computer surveys, vol. 6, no.l, March 1974. 

Ward, G.J. et all, A ray tracing solution for diffuse interreflection, 
Computer Graphics, volume 22, no. 4, august 1988, p.85-92. 


