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Vi t áli ló áVi t áli ló áVirtuális valóságVirtuális valóság

képszintézis interakcióp
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Kihí á kKihí á kKihívásokKihívások

Világ bonyolultVilág bonyolult
–– Procedurális geometria, adatstruktúrákProcedurális geometria, adatstruktúrák

Működtetés: fizika (mechanika)?Működtetés: fizika (mechanika)?Működtetés: fizika (mechanika)?Működtetés: fizika (mechanika)?
–– Dinamika, folyadékáramlás szimulációDinamika, folyadékáramlás szimuláció

Fényképezés: fizika (optika)?Fényképezés: fizika (optika)?
–– Maxwell egyenletek:Maxwell egyenletek: globális illuminációglobális illuminációMaxwell egyenletek: Maxwell egyenletek: globális illuminációglobális illumináció

50 nsec/képpont50 nsec/képpont



ÚÚMondá az Úr,Mondá az Úr,
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é lő ilá áé lő ilá áés lőn világosság.és lőn világosság.
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Makro+Makro+
Mezo+Mezo+

kkGeometriaGeometria MikroMikro

MakrostruktúraMakrostruktúra: : 
–– háromszöghálóháromszögháló

MeMezzostruostrukkttúúrraa::
MicroMicro MezoMezo

MeMezzostruostrukkttúúrraa: : 
–– bbuckákuckák

úúMicrostruMicrostruktúraktúra: : 
–– rücskökrücskök MakroMakro Makro+MikroMakro+MikroMakroMakro Makro MikroMakro Mikro



Gl báli ill i á ióGl báli ill i á ióGlobális illuminációGlobális illumináció

pixel



káli ill i á iókáli ill i á ióLokális illuminációLokális illumináció

pixel
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FényforrásFényforrás



ő őő őTükröző/törő felületekTükröző/törő felületek



Tá l á té kéTá l á té kéTávolság térképTávolság térkép

tá l átávolság
szín
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KausztikaKausztikaKausztika Kausztika 
(gyújtóvonal)(gyújtóvonal)
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Rücskös felületekRücskös felületekRücskös felületekRücskös felületek

L(x, ωo) = ∫Ω Lin(y,ωi) f(x) cosθ’ dωi( , o) ∫Ω (y, i) f( ) i



Tá l á té kéTá l á té kéTávolság térképTávolság térkép

TávolságTávolság
radiancia



Utóf ld l á (k )Utóf ld l á (k )Utófeldolgozás (kamera)Utófeldolgozás (kamera)
HDRI LDRI Mélységélesség Glória



Mé k fi ikMé k fi ikMégsem csak fizikaMégsem csak fizika



MűködtetésMűködtetésMűködtetés Működtetés 
példa: óceánpélda: óceán

csökkenő hullámhossz partra futás

turbulens zónanyílt víz hajlási zóna

csökkenő hullámhossz

meredekebb gerincekmélység fenék

törés partra futás

part-normálg fenék part normál

hullámhossz

hullámmagasságamplitúdó
gerinc

csepp pályája
hullám terjedése

völgy



M j l ítéM j l ítéMegjelenítésMegjelenítés

Fresnel
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