
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jyväskylän yliopisto 
Tietojenkäsittelytieteiden laitos 

Jyväskylä 

Tietojärjestelmätieteen 
pro gradu -tutkielma  
2.8.2004 

Petri Savolainen 

KOLMIULOTTEISTEN MALLIEN YLEISVALON VARJOSTUS  
ILMAN SÄTEENJÄLJITYSTÄ 



TIIVISTELMÄ 

Savolainen, Petri Taneli 

Kolmiulotteisten mallien yleisvalon varjostus ilman säteenjäljitystä / Petri 

Savolainen 

Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004. 

82 s. (+ 3 liitesivua) 

Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 

Realististen kolmiulotteisten kuvien luominen edellyttää muun muassa moni-

mutkaista valaistusta. Globaalin valaistuksen avulla voidaan huomioida myös 

epäsuora valo, mikä parantaakin kuvanlaatua huomattavasti. Menetelmät, joilla 

globaalia valaistusta voidaan simuloida, vaativat tyypillisesti runsaasti las-

kenta-aikaa eivätkä ne siten sovellu esimerkiksi animaatioon, jossa laskenta-

aika on kriittinen tekijä. Tässä tutkielmassa selvitetään erilaisia menetelmiä, 

joilla globaali valaistus voidaan toteuttaa. 

Tämän tutkielman pääasiallisena tavoitteena on rakentaa uusi menetelmä, jolla 

kuvien realistisuutta voidaan parantaa. Tämän tulee onnistua ilman, että ku-

vien vaatima laskenta-aika kasvaa suuresti. Sopivaksi lähestymistavaksi valit-

tiin uuden varjostamismenetelmän kehittäminen, jolla esineitä voidaan var-

jostaa riippumatta valonlähteistä. Tällainen varjostaminen perustuu pintojen 

keskinäisiin etäisyyksiin. 

Vastaavia menetelmiä on jo olemassa, mutta ne ovat joko käyttötarkoi-

tukseltaan rajoitettuja tai hitaita käyttää. Tutkielman arviointiosassa tullaan 

osoittamaan uuden menetelmän varsin kilpailukykyinen nopeus ja kuvanlaatu. 

Tutkielmassa käsitellään myös tapauksia, joihin menetelmä ei sovellu. 
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LIITE 1.  KÄSITELUETTELO 



 

1 JOHDANTO 

Tietokonegrafiikka on jatkuvasti kehittyvä tieteenala. Ei-reaaliaikaisesti laskettavassa 

tietokonegrafiikassa esiintyy paljon laadullista hajontaa tuotetun kuvan realistisuuden 

osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että osa kuvista näyttää huomattavasti toisia aidommilta. 

Viime vuosina esimerkiksi elokuvissa käytetyssä animaatiossa on tapahtunut 

silminnähtävää kehitystä.  

Tietokoneella tuotetun kolmiulotteisen grafiikan tekeminen vaatii monenlaisia 

toimenpiteitä. Tekijän pitää muun muassa luoda kuvissa esiintyvät mallit sekä 

määrittää pintamateriaalit ja valaistus. Realistisen kuvan tekeminen on hankalaa, sillä 

todellista maailmaa on vaikea jäljitellä. On kuitenkin olemassa monenlaisia 

tekniikoita, joilla laskettavan kuvan realistisuutta ja laatua voidaan parantaa. Etenkin 

valaistuksen realistinen simulointi on vaikeaa ja vaatii huomattavan paljon 

laskentatehoa. Monimutkaiset valaistusmallit tarjoavat kuitenkin selkeästi parempia 

tuloksia, ja ne ovatkin jatkuvan kehityksen kohteena.  

Monimutkaiset ja paljon laskentatehoa vaativat valaistusmallit eivät kuitenkaan 

sovellu kaikkiin tapauksiin. Laskentateholliset vaatimukset tulevat vastaan etenkin, 

jos tarkoituksena on tuottaa nopeasti animaatiota. Tällaisessa tilanteessa on vaikeaa 

ottaa käyttöön monimutkaisimpia valaistusmalleja, joilla kuvien realistisuus kasvaisi 

huomattavasti. Tämä tutkielma vastaa tarpeeseen parantaa valaistuksen realistisuutta 

siten, että kuvien laskemiseen vaadittava aika ei kärsi parannuksesta suuresti. 

Yleisvaloa käytetään kolmiulotteisten pintojen valaisuun siten, että kaikki pinnat 

valaistuvat yhtä paljon. Tällaisen valaistuksen varjostamiseksi on kehitetty 

menetelmiä, joiden toiminta ei perustu valonlähteiden sijaintiin, vaan pintojen 

keskinäisiin etäisyyksiin. Tämä tutkielma on konstruktiivinen tutkimus, jossa 

tavoitteena on rakentaa uusi yleisvalon varjostusmalli. Uuden mallin avulla 

saavutetaan muiden vastaavien varjostusmallien laatu käyttäen vain murto-osaa 

niiden vaatimasta laskenta-ajasta. Jotta se kuinka tähän varjostusmalliin päädyttiin 
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tulisi selvästi esille, edetään tässä tutkielmassa jotakuinkin siinä järjestyksessä, missä 

menetelmän kehittämiseen tarvittavaan taustatietoon perehtyminen tapahtui. 

Tutkielman tulokset on jaettu selkeästi kahteen osaan. Luvut 2-5 perehdyttävät lukijan 

aihepiiriin esittelemällä tarvittavat taustatiedot. Luvussa 6 esitellään kehitetty uusi 

menetelmä ja testataan sitä. Tutkielman tavoitteet saavutetaan etenemällä luvuittain 

seuraavasti: 

Luvussa 2 määritellään ensin alalle tyypillisiä keskeisiä käsitteitä, jotka ovat 

tarpeellisia tutkielman ymmärtämisen kannalta. 

Luvussa 3 analysoidaan perusasioita tietokonegrafiikan valaisemisesta ja 

varjostuksesta. Oleellisin osa lukua on kohta 3.2, jossa tutkitaan globaalin valaistuksen 

toimintaperiaatteita ja sen toteutustapoja. Tämän tutkielman keskeisin tavoite on 

saada aikaan jäljitelmä globaalin valaistuksen tehosteista, mikä edellyttää 

toteutustapojen olemassa olevien hyötyjen ja ongelmien selvittämistä. 

Luku 4 selvittää niitä tekniikoita, joiden pohjalta uusi varjostusmenetelmä 

rakennetaan. Luvussa esitetyistä tekniikoista pyritään kokoamaan niiden hyvät 

ominaisuudet. Vastaavasti tutustutaan niiden käytössä esiintyviin ongelmiin ja niiden 

ratkaisuihin, jotta niitä voidaan verrata uuden varjostusmenetelmän yhteydessä 

esiintyviin ongelmiin. 

Luku 5 tutkii yleisvalon varjostusta. Tässä luvussa analysoidaan yleisvalon 

varjostuksen tausta-ajatus sekä kilpailevien menetelmien toimintaperiaate. Luvussa 

tutustutaan myös yleisvalon varjostuksen hyötyihin ja käyttökohteisiin. 

Luvussa 6 rakennetaan uusi yleisvalon varjostusmalli. Ensin perehdytään uuden 

mallin toimintaperiaatteeseen ja etuihin. Tämän jälkeen mallia testataan sekä 

itsenäisesti että rinnastettuna kilpailevaan malliin. Luvun lopuksi tutkitaan, mitä 

ongelmia uuden menetelmän käytössä esiintyy ja kuinka sitä voitaisiin kehittää 

edelleen.  
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Tässä työssä kehitettyä varjostusmallia on sovellettu menestyksellisesti kahdessa 

TV1:ssä esitetyssä animaatioelokuvassa, joiden animaatiosta on vastannut Oy Anima 

Vitae Ltd. Nämä 45 minuutin pituiset Itse Valtiaat -sarjan elokuvat esitettiin 

tammikuun ensimmäisinä päivinä vuosina 2003 ja 2004. Menetelmää pystyttiin 

hyödyntämään sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, mutta myös menetelmään 

liittyvät ongelmat tulivat käytössä esille. Kehitetty menetelmä on vallalla olevaa 

menetelmää jopa 40 kertaa nopeampi ja siten varteenotettava vaihtoehto alallaan. 

Joissakin tapauksissa nopeus kuitenkin näkyy heikompana varjostustuloksena.  

Koska yleisvalon varjostusmalli on Oy Anima Vitae Ltd:n omaisuutta, ei tässä 

tutkielmassa tulla esittämään rakennetun mallin yksityiskohtaista ohjelmakoodia. 

Tämä tutkielma on kohdistettu kolmiulotteisen mallintamisen valaisutekniikoista 

kiinnostuneille. Tutkielman lukijan on hyvä tuntea perusteet kolmiulotteisen grafiikan 

mallintamisesta ja piirtämisestä. Lukijan kannattaa vähintäänkin hallita 

kolmiulotteisten kappaleiden keskeiset matemaattiset ominaisuudet, esimerkiksi 

pintojen normaalit. 
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2 KESKEISET KÄSITTEET 

Tässä luvussa selvitetään tutkielman ymmärtämisen kannalta keskeisiä pe-

ruskäsitteitä. Tämä luku käsittelee vain niitä käsitteitä, jotka eivät suoraan liity 

myöhemmin käsiteltäviin keskeisiin aihepiireihin, fotonikartoitukseen ja globaaliin 

valaistukseen. Käsitteet, jotka ovat näihin menetelmiin läheisesti liittyviä, esitellään 

myöhemmin. Tutkielmassa käytetyt käsitteet on koottu liitteessä 1. 

Mallinne (engl. scene) määritellään tämän tutkielman tarpeisiin kuvaamaan maisemaa, 

mallia tai ympäristöä, joka on luotu tietokoneella. Mallinne käsittää geometrian ja 

pintamateriaalit sekä usein myös animaatioon liittyviä tekijöitä. Mallinteen tekeminen 

on oleellisin osa kolmiulotteisen tietokonegrafiikan luomista. Sama mallinne voidaan 

kuvantaa monin eri menetelmin. 

Animaatio (engl. animation) määritellään tässä tutkielmassa joukoksi peräkkäisiä 

kuvia, joilla kuvataan tyypillisesti liikettä. Nämä kuvat ovat ajallisesti peräkkäisessä 

järjestyksessä, nykyään tyypillisesti 24-30 kuvaa sekunnissa. Tässä tutkimuksessa 

animaatio-sanalla viitataan tietokoneella laskettuun animaatioon. 

Säteenjäljitys (engl. ray tracing) tarkoittaa Wann Jensenin (2001, 34) mukaan 

mallinnetussa ympäristössä kuvitteellisen säteen lähettämistä halutusta pisteestä ja 

sen seuraamista, kunnes se osuu johonkin pintaan. Yleensä halutaan tietää, mihin 

koordinaatteihin säde osuu ja mitkä ovat osumakohdassa olevan pinnan parametrit, 

kuten materiaali. Vaikka säteenjäljitystä voidaan hyödyntää myös 

reaaliaikagrafiikassa, käsitellään sitä tässä tutkimuksessa lähinnä ei-reaaliaikaisen 

grafiikan muodostukseen liittyen. Säteenjäljitystä käytetään esimerkiksi kuvantamisen 

yhteydessä, mutta myös mallinnettaessa erilaisia ilmiöitä. Säteenjäljitys helpottaa 

erityisesti peilipintojen kuvantamista, ja sitä käytetään myös varjojen luomiseen.  

Kuvantaminen (engl. rendering) on Maya-dokumentaation (2003) mukaan prosessi, 

jolla mallinne muutetaan kaksiulotteiseksi kuvaksi tai kuvasarjaksi. Kuvantaminen on 

toteutustavasta irrallinen käsite, joten kuvantamista on sekä vuorokausia kestävä 
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säteenjäljityksen käyttö että reaaliaikainen rasterointiin perustuva piirtäminen. 

Molemmissa tapauksissa voidaan ajatella, että kamera katsoo edessään olevan 

kuvatason läpi, jolle maailma projisoidaan. Tässä yhteydessä lasketaan myös pintojen 

valaistus. 

Näytteistäminen (engl. sampling) määritellään tässä tutkielmassa usean näytteen 

ottamiseksi samasta tilanteesta. Tietokonegrafiikassa tällä tarkoitetaan esimerkiksi 

useiden säteiden lähettämistä saman kuvapisteen läpi hieman eri kulmissa, jotta 

kuvapisteen väri voitaisiin paremmin approksimoida. 

Lokaali valaistus (engl. direct illumination) määritellään tässä tutkielmassa ei-

fysikaalisen valaistuksen simuloinniksi. Pinnan valoisuutta laskettaessa määritetään 

pinnan kulma ja etäisyys kaikkiin valonlähteisiin nähden vuorotellen ja näiden 

tietojen perusteella arvioidaan pinnan valoisuus. Tämä menettelytapa ei yksinään ota 

huomioon toisten esineiden aiheuttamia varjoja tai mitään valon monimutkaisempia 

ilmiöitä. Lokaalia valaistusmallia sovelletaan laajalti sekä reaaliaikagrafiikassa että 

säteenjäljitystä käytettäessä. 

Globaali valaistus (engl. global illumination) tarkoittaa lyhyesti valaisutapaa, jossa 

ympäristöstä heijastunut valo otetaan valonlähteiden lisäksi huomioon. Wann 

Jensenin mukaan (2001, 3) globaalia valaistusta käytettäessä tarkoituksena on siis 

mallintaa erilaisista pinnoista heijastuvan valon vaikutus ympäristön valoisuuteen.  

Reaaliaikainen grafiikka (engl. real time graphics) on tässä tutkielmassa grafiikkaa, joka 

lasketaan samanaikaisesti kun se näytetään. Peleissä käytetty grafiikka on tyypillisesti 

reaaliaikaista, kun taas esimerkiksi elokuvissa ja tv-mainoksissa käytetty grafiikka on 

ei-reaaliaikaista. 

Yleisvalon varjostus (engl. ambient occlusion) tarkoittaa varjostusta, joka on 

riippumatonta valonlähteistä. Landisin (2002) mukaan tällainen varjostus perustuu 

esineen itsensä tai muiden esineiden pintojen läheisyyteen. Tätä tekniikkaa on 

käytetty jo muutamia vuosia globaalin valaistuksen korvikkeena, mutta erilaisia 
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toteutusvaihtoehtoja on niukasti. Yleisvalon varjostusta käsitellään tarkemmin luvussa 

5. 

Pinnanalaishajonnassa (engl. subsurface scattering) Wann Jensenin (2001, 19) mukaan 

valo tunkeutuu materiaalin sisälle, missä se hajautuu ja heijastelee, kunnes lopulta 

poistuu tunkeutumiskohdasta poikkeavassa pisteessä. Tämä näkyy yleensä 

materiaalien läpikuultavuutena. 

Kohina (engl. noise) tarkoittaa tässä tutkielmassa vierekkäisten kuvapisteiden selkeää, 

mutta tahatonta värieroa. Jos siis esimerkiksi seinän tulisi olla tasavärinen, mutta 

kuvantamismenetelmän epätarkkuuden takia tasavärisyyttä ei saavuteta, ilmenee 

kuvassa kohinaa. Tarkentaen voidaan sanoa, että nimenomaan korkeataajuinen 

kohina viittaa vierekkäisten kuvapisteiden värieroon. Matalataajuisessa kohinassa 

vierekkäisten kuvapisteiden väriero ei välttämättä ole jyrkkä, mutta kauempaa 

katsottaessa pinta on laikukas. 
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3 VALAISTUS TIETOKONEGRAFIIKASSA 

Tässä luvussa selvitetään tietokonegrafiikassa käytettyä valaistusta. Luvussa tutkitaan 

keskeisiä menetelmiä ja periaatteita mallinteen realistisen kuvantamisen 

mahdollistamiseksi. Kohta 3.1 selvittää tyypillisiä valaistukseen liittyviä 

toimintaperiaatteita ja erilaisia valaisumenetelmiä. Kohdassa 3.2 analysoidaan 

globaalin valaistuksen perusolemusta ja toteutustapoja. Kohdassa 3.3 syvennytään 

erilaisiin varjotyyppeihin sekä erilaisiin varjostusmenetelmiin. Kohdassa 3.4 

käsitellään tämän tutkimuksen kannalta oleellisia ongelmia sekä sitä, minkälainen 

menetelmä parhaiten kävisi ratkaisuksi. 

3.1 Valaistuksen rooli 

Realistisen kuvasynteesin (engl. realistic image synthesis) tavoitteena on Greenbergin et 

al. (1999) mukaan todellisuudesta erottumattomien kuvien luominen. Hän pitää 

realistisen kuvasynteesin tärkeimpinä kehityksen kohteina lokaaleja heijastusmalleja 

(engl. local light reflection models), valon kulkeutumisen simulointia (engl. light 

transport simulation) ja eräitä havainnollisesti perusteltuja asioita (engl. perceptually 

based issues). 

Jotta tietokoneella rakennetut kolmiulotteiset mallinteet voisivat näkyä, tulee ne 

valaista. Tyypillisesti mallinteen valaisu tapahtuu käyttämällä valonlähteitä, jotka 

omaavat tiettyjä ominaisuuksia kuten suunta ja intensiteetti. Wann Jensenin (2001, 55-

60) mukaan tyypillisiä valoja ovat pistemäinen valo, spottivalo ja aluevalo. Näiden 

valonlähteiden avulla simuloidaan valoa säteileviä kappaleita, kuten aurinko, lamput 

tai tuli. Taivaankannen tai ympäristön lähettämää valoa simuloidaan usein 

taivaankansivalolla (engl. hemisphere light), jolloin valaistavaan pisteeseen katsotaan 

tulevan valoa kuvitteellisen puolipallon reunalta sen keskipistettä päin. Muunkinlaisia 

valonlähteitä on paljon, sillä jopa esineet voivat säteillä valoa. Valonlähteiden vaikutus 

pintoihin tapahtuu oikeastaan määrittämällä, kuinka paljon tietty valonlähde 

vaikuttaa tarkasteltavaan pisteeseen. Varsinainen valon siirtyminen tapahtuu 
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kertomalla materiaalin väri valon intensiteetillä, huomioiden kuitenkin valonlähteen 

kulma ja etäisyys tarkasteltavasta pisteestä. 

Pelkkien simuloitujen valonlähteiden käyttäminen ei kuitenkaan yleensä riitä, sillä 

ilman erikoismenettelyjä niiden valo ei saavuta niitä pintoja, jotka eivät ole näkyvissä 

valonlähteestä katsottaessa. Yleisvalo (engl. ambient light) on jo pitkään käytetty 

menetelmä kappaleiden valaisemiseksi. Yleisvalon käyttäminen tapahtuu 

yksinkertaisesti kertomalla haluttujen pintojen väri yleisvalon intensiteetillä. 

Yleisvalolla ei siis ole mitään varsinaista sijaintia, vaan se edustaa ympäristöstä 

säteilevää valoa. 

Bredown (2002) mukaan yleisvalon käyttö tuo mukanaan selkeitä ongelmia. 

Yleisvalaistun kappaleen kaikki sivut valaistuvat yhtä paljon ilman, että kappaleen 

muodolla tai orientaatiolla on vaikutusta asiaan. Tämä saa helposti kappaleista lattean 

ja mielenkiinnottoman näköisiä. Bredow kertoo yleisvalon latteutta voitavan välttää 

säätämisellä sen intensiteetti lähes olemattomaksi ja käyttämällä monia valoja 

esineiden valaisemiseksi eri suunnista. Tällainen valojen sijoittelu vie runsaasti aikaa, 

ja olisikin suotavaa, että realistisen valaisun aikaansaaminen voitaisiin täysin 

automatisoida. 

3.2 Globaali valaistus 

Tässä kohdassa pyritään selvittämään globaalin valaistuksen toimintaperiaate. 

Menetelmästä selvitetään ensin alakohdassa 3.1.1 sen perusajatus ja siitä koituvat 

hyödyt. Alakohta 3.1.2 tutkii globaalin valaistuksen keskeisiä ongelmia. Alakohdassa 

3.1.3 esitellään tärkeimmät menetelmät globaalin valaistuksen simuloimiseksi. 

3.2.1 Periaate ja hyödyt 

Wann Jensenin (2001, 3) mukaan globaali valaistus on fysiikkaan pohjautuvaa valon 

sironnan simulointia synteettisessä ympäristössä. Tavoitteena on siis yksinkertaisesti 
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matkia oikean valon käyttäytymistä. Jotta yksittäisen pisteen valaistus voitaisiin 

määrittää, tulee kaikki heijastukset ja valon mahdolliset polut simuloida. Yksi 

globaalin valaistuksen oleellisimpia osia onkin epäsuoran valon mallintaminen. 

Epäsuoraa valoa on kaikki valo, joka ei ole lähtöisin suoraan valonlähteestä. Wann 

Jensen tuo esille, että ilman globaalia valaistusta kuva näyttää lattealta ja 

synteettiseltä. 

Yksinkertainen esimerkki globaalin valaistuksen toiminnasta ja hyödyistä on 

kuutionmuotoinen huone, jonka katossa on alaspäin suunnattu lamppu. Lampun 

varjostin estää lampun valoa kulkeutumasta suoraan kattopinnalle. Käytettäessä 

lokaalia valaistusta varjojen kanssa, kattopinta on täysin varjostimen heittämässä 

varjossa. Piirrettäessä kattoa se ei saa suoraan mitään valoa, joten se on suoran valon 

osalta täysin musta, vaikka huone olisi väriltään valkoinen. Selvästikin lokaali 

valaistus on riittämätön tapa simuloida kyseistä yksinkertaista tilannetta. Käytettäessä 

globaalia valaistusta lattia- ja seinäpinnoista heijastuu valoa, joka valaisee katon 

luoden näin realistisemman kuvan tilanteesta.  

Toinen valaiseva esimerkki on kappaleiden valaistuminen peilin kautta. Olkoon meillä 

esine, jonka takana on peili ja sitä valaistaan peilin vastakkaiselta puolelta. Lokaalien 

valaistusmallien avulla ainoastaan esineen valonlähteen puoleinen pinta valaistuu, 

mutta käytettäessä globaalia valaistusta kimpoaa valo peilin kautta ja esine on valaistu 

molemmilta puolilta. 

On monia tapauksia, joissa globaalista valaistuksesta on merkittävää hyötyä. 

Realistisille kuville on myös paljon sovelluskohteita. Dmitriev et al. (2002) esittävät 

sovelluskohteiksi muun muassa tuotesuunnittelun, arkkitehtuuri- ja 

sisustussuunnittelun sekä valaistussuunnittelun. Globaalin valaistuksen käyttö-

kohteita ovat myös erityyppiset erikoistehosteet, mainos- ja elokuvateollisuus sekä 

tietokonepelit. Globaali valaistus parantaa suuresti kaikilla sovelluskohteillaan 

kuvantamisen ulkoasua ja uskottavuutta. 
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Muiden muassa Jozwowski (2002) esittää globaalin valaistuksen keskeisiksi hyödyiksi 

diffuusit heijastukset ja värien vuotamisen. Wann Jensenin (2001, 21-22) mukaan diffuusit 

heijastukset ovat heijastuksia, missä valo heijastuu kaikkiin suuntiin osuessaan 

pintaan. Karkeat pinnat ovat tyypillisesti diffuuseita pintoja. Värien vuotaminen 

puolestaan on diffuusien pintojen aiheuttama värien siirtyminen pinnasta toiseen. 

Mainitun kaltainen tilanne esiintyy esimerkiksi sijoittamalla punainen esine valkoisen 

seinän viereen. Punainen väri heijastuu valkoiselle seinälle eli väri ikään kuin 

”vuotaa” pinnalta toiselle. KUVA 1 tuo esille kaikki globaalin valaistuksen 

keskeisimmät hyödyt. 

 

 

KUVA 1: Wann Jensenin (2004) esimerkkikuvia globaalista valaistuksesta. Vasemmanpuoleisessa 

kuvassa on käytetty pelkästään lokaalia valaistusta. Oikeanpuoleinen kuva on tehty globaalia 

valaistusta käyttäen, ja siitä voidaan hyvin nähdä epäsuoran valon vaikutus. 

3.2.2 Ongelmat 

Kuten edellä esitettiin, globaali valaistus on varsin hyödyllinen tekniikka realististen 

kuvien tuotannossa. Vaikka globaali valaistus ratkaiseekin monia ongelmia, käsittää 

se myös itsessään muutamia huomionarvoisia hankaluuksia. Tässä alakohdassa 

käsitellään näistä ongelmista keskeisimpiä. Ongelmat jakautuvat selvästi kahteen 

kategoriaan: suuret resurssivaatimukset ja laadulliset ongelmat. 
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Koska monet menetelmät, joilla globaali valaistus saavutetaan, vaativat paljon 

laskentatehoa, muodostuu ongelmaksi sekä laskentatehon että muistikapasiteetin 

kohtuuton tarve. Suykens ja Willems (2000) esittävät ongelman erääksi lähteeksi 

mallinnettujen ympäristöjen kompleksisuuden. Valaisumenetelmästä riippuen mallien 

monimutkaisuus voi ratkaisevasti kasvattaa valaisuun tarvittavaa laskentamäärää. 

Suykens ja Willems tuovat esille myös materiaalien vaikutuksen valaistukseen. Jos 

materiaalilla on monimutkaisia heijastus- ja taittamisominaisuuksia, on sen 

laskeminen huomattavasti esimerkiksi peilipintaa raskaampaa. 

Tawara ja Myszkowski (2002) tuovat esille nykyisten globaalia valaistusta simuloivien 

tekniikoiden kyvyttömyyden hyödyntää jo laskettua tietoa animaation yhteydessä. Jos 

jokaista kuvaa varten suoritetaan samankaltaisia laskutoimituksia uudestaan ja 

uudestaan, menee laskentatehoa merkittävästi hukkaan. Kuvannettavan tilanteen 

muuttuessa vain vähän perättäisten kuvien välillä, tulisi aiempien kuvien laskennassa 

saatuja tuloksia voida tehokkaasti hyödyntää. Animaatiossa keskeisessä osassa on 

yleensä se, että ympäristö on jollain tavalla dynaaminen eli ajan mukana muuttuva. 

Liikkeen aiheuttamien muutosten tehokas huomioiminen on varsin tärkeää. Benedek 

ja Szécsi (2002) pitävätkin dynaamisia ympäristöjä yhtenä säteenjäljitykseen 

perustuvan kuvantamisen suurimmista ongelmista. 

Globaalia valaistusta simuloitaessa on tyypillistä, että hyvän kuvanlaadun saavuttaminen 

edellyttää korkeaa näytteistämismäärää. Kun kuvantamisvaiheessa yksittäisen 

kuvapisteen läpi ammutaan säde, edustaa saatu väri vain häviävän pientä osaa 

kyseisen kuvapisteen läpi näkyvästä maailmasta. Jotta kuvapiste todella edustaisi sen 

peittämää maailmaa, tulee sen läpi ampua useita säteitä. Jos kuvapisteen läpi 

ammutaan useita säteitä, vaatii kuvantaminen runsaasti laskenta-aikaa. Vaihtoehtoisesti 

kuvanlaatu on epätasaista, sillä tasaisellakin pinnalla voi esiintyä runsaasti kohinaa, mikä on 

silmälle epämiellyttävää. Etenkään animaatiossa kohinaa ei voida hyväksyä, sillä 

pienetkin erot peräkkäisten kuvien välillä näkyvät välittömästi. Suykens (2002) 

pitääkin tärkeänä tutkimuskohteena  tarkan virheenhallinnan kehittämistä globaalin 

valaistuksen algoritmeille. 
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Globaali valaistus on tyypillinen ei-reaaliaikaiseksi suunnattu menetelmä. Dmitriev et 

al. (2002) tuovatkin esille sen, että nykymenetelmät edellyttävät animoitavien 

elementtien tuntemista etukäteen. Lisäksi laskentatehoa optimoitaessa keskitytään 

pääsääntöisesti koko laskenta-ajan lyhentämiseen – yksittäisten kuvien laskenta-

aikojen välillä saa yleensä olla suuriakin eroja. Jos globaalia valaistusta halutaan 

soveltaa reaaliaikaisen interaktiivisen grafiikan luomiseen, on tehtävä kompromissi 

kuvanlaadun ja laskentanopeuden välillä. Reaaliaikaisessa grafiikassa on erityisen 

tärkeää, että kaikki kuvat voidaan laskea keskenään likipitäen yhtä nopeasti. 

Dmitriev et al. (2002) tuovat myös esille satunnaisuuteen liittyvän ongelman 

interaktiivisissa ympäristöissä: jos valoa lisätään alueille inkrementaalisesti 

esimerkiksi ampumalla valonsäteitä, on tarpeen pitää huolta siitä, että valoa lisätään 

tasaisesti pinnalle ilman keskittymiä. Keskittymät saattaisivat näkyä piirrettässä, joten 

tasaisen peiton aikaansaamiseksi inkrementaalisesti on syytä käyttää niin sanottua 

kvasi-satunnaisuutta. Tämä on tärkeää globaalin valaistuksen yhteydessä 

menetelmästä riippumatta. Kvasi-satunnaisuuden periaatetta käsitellään tarkemmin 

fotonikarttojen edellytysten yhteydessä. 

3.2.3 Menetelmät 

Globaalia valaistusta voidaan simuloida useilla eri menetelmillä. Kaikkein alkeellisin 

menetelmä on yleisvalon lisääminen kaikille pinnoille. Tällä tavalla luodaan 

vaikutelma epäsuorasta valosta, mutta saatu approksimaatio on varsin virheellinen. 

Niin sanottuja fotonikarttoja (engl. photon maps) käyttämällä voidaan simuloida 

globaalia valaistusta varsin hyvin, ja fotonikarttoja käsitelläänkin yksityiskohtaisesti 

kohdassa 4.1. Tässä alakohdassa esitellään fotonikartoille keskeisimmät vaihtoehtoiset 

menetelmät globaalin valaistuksen simuloimiseksi. 

Monte Carlo -säteenjäljitys 

Normaalia säteenjäljitystä käytettäessä pystytään aikaansaamaan Wann Jensenin 

(2001, 34-36) mukaan vain peiliheijastukset, taitokset ja lokaali valaistus. Tätä voidaan 
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parantaa huomattavasti käyttäen Monte Carlo  

–menetelmiä, jotka ovat normaalin säteenjäljityksen laajennoksia. Monte Carlo  

–menetelmien avulla voidaan simuloida kaikki tarvittavat tehosteet, sillä kaikki valon 

reitit pyritään ottamaan huomioon.  

Polunjäljitys 

Polunjäljitys (engl. path tracing) on yksinkertainen Monte Carlo –menetelmä. 

Perusajatuksena on, että kuvapistettä kuvannettaessa ammutaan sen läpi useita 

säteitä, jotka kukin lähettävät uuden säteen kohdatessaan pinnan. Kun kuvapisteen 

läpi ammuttu säde siis kohtaa ensi kerran pinnan, lähetetään pinnan 

heijastusominaisuuksien mukaisesti siitä toinen säde keräämään pinnan epäsuoraa 

valaistusta. Ammuttaessa useita säteitä saman kuvapisteen läpi epäsuoraa valaistusta 

keräävät säteet lähtevät suurella todennäköisyydellä keskenään eri suuntiin ja 

keräävät siten sopivasti valoa ympäristöstä. Tällöin saadaan hyvä approksimaatio 

globaalista valaistuksesta.  

Wann Jensenin (2001, 37-42) mukaan suhdetta kuvanlaadun ja laskentatehon tarpeen 

välillä voidaan säätää muuttamalla yksittäisen kuvapisteen näytteistämismäärää. 

Näytteitä voidaan ottaa huomattavan suuria määriä - on mahdollista, että näytteitä 

otetaan jopa 10 000. Menetelmän ongelmana on kohina, jota esiintyy liian pienellä 

näytteistysmäärällä.  

Polunjäljitys toimii yksinkertaisissa tapauksissa. Suykens (2002) mainitsee 

menetelmän toimivan erityisen hyvin peiliheijastusten yhteydessä. Wann Jensen (2001, 

41) tuo esille, että menetelmää on parannettu, jotta kohina vähenisi. Tätä on tehty 

esimerkiksi keskittämällä kimpoavien säteiden suunta sellaisille alueille, joilla on 

merkittävä rooli pinnan värin muodostamisessa. 

Kaksisuuntainen polunjäljitys 

Polunjäljitysalgoritmia on kehitetty myös kaksisuuntaiseksi. Suykensin (2002) ja Wann 

Jensenin (2001, 43-47) mukaan kaksisuuntaisessa polunjäljityksessä (engl. bi-directional 
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path tracing) säteitä ammutaan sekä kamerasta että valonlähteistä käsin. Tämä on 

hyödyllistä siksi, että eri tehosteet ovat helpompia mallintaa eri suunnasta 

lähdettäessä. Esimerkki tehosteesta, joka on helpompi mallintaa valonlähteestä käsin, 

on kaustiikka, jota käsitellään myöhemmin. Katsojan näkökulmasta on puolestaan 

helpompi mallintaa esimerkiksi peiliheijastuksia. Ammuttujen säteiden 

kimpoamispisteet yhdistetään ja lopullinen arvio saadaan laskemalla lukuisien eri 

polkujen painotettu keskiarvo. Menetelmän ongelmana on, kuten edeltäjälläänkin, 

kohina.  

Radiositeetti 

Radiositeetti (engl. radiosity) valonvälittymismenetelmänä käyttää esikuvanaan 

lämmön siirtymistä pintojen välillä. Radiositeetti tekee sen oletuksen, että pinnat ovat 

luonteeltaan diffuuseja eli ne säteilevät valoa tasaisesti ympäristöönsä. Jozwowski 

(2002) esittää radiositeettimenetelmän kolmivaiheisena.  

Ensimmäisessä vaiheessa pinnat jaetaan pieniin osasiin, jotta valaistus ja varjot 

voidaan esittää riittävän tarkasti. Esimerkiksi kokonainen seinä voi koostua vain 

yhdestä monikulmiosta, mutta se on yleensä valaistu eri lailla eri kohdista. Pintojen 

jakamisen jälkeen määritetään pinnanosasille kertoimia. Kullekin pinnanosaselle 

määritetään kerroin jokaista toista pinnanosasta kohden. Kerroin määritetään vain, jos 

pinnoilla on näköyhteys. Pinnoille siis määritetään niiden keskinäinen valonsiirto. 

Toisessa vaiheessa otetaan huomioon mallinnetun ympäristön kaikki ensimmäisessä 

vaiheessa määritetyt kertoimet sekä valonlähteet. Tavoitteena on saavuttaa tasapaino 

valonlähteiden ja pintojen valoisuuden välillä. Tasapaino saavutetaan, kun valonsiirto 

pintojen välillä ei enää muuta yhdenkään pinnan valoisuutta. Tämä voidaan tehdä 

ratkaisemalla huomattavan monimutkainen yhtälö tai käyttämällä esimerkiksi 

iteratiivista lähestymistapaa nimeltä progressiivinen jalostus (engl. progressive 

refinement). Progressiivisessa jalostuksessa valoa lähetetään ensin valonlähteistä 

pinnoille, joista valoa edelleen lähetetään muille pinnoille. Tätä voidaan jatkaa, kunnes 

haluttu tarkkuus on saavutettu. 
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Kolmannessa vaiheessa pinnat piirretään käyttäen Gouraud-sävytystä, mikä on 

tyypillisin monikulmion sävytysmenetelmä. Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa 

laskettu informaatio on piirtomenetelmästä riippumatonta, joten piirtäminen voidaan 

toteuttaa myös säteenjäljitystä käyttäen. 

Radiositeettimenetelmät sopivat Wann Jensenin (2001, 6) mukaan yksinkertaisille 

malleille, joissa on lähinnä diffuuseja materiaaleja. Monimutkaisille malleille 

radiositeetin laskeminen on hitaampaa ja lukuisat pinnat tekevät tasapainon 

saavuttamisen hankalaksi. Karuimmillaan radiositeetti ei huomioi esimerkiksi 

peilipintoja, eikä se siten suoraan sovellu kaikkiin tapauksiin. 

Hybridimenetelmät 

Wann Jensenin (2001, 6-7) mukaan ensimmäiset hybridimallit lisäsivät 

peiliheijastukset radiositeettimenetelmään säteenjäljityksen avulla. Myöhemmin myös 

varjoja ja kaustiikoita laskettiin säteenjäljitystä käyttäen, jolloin radiositeettiä käytettiin 

ainoastaan epäsuoran valon laskemiseen. Radiositeetin käyttäminen rajoittaa 

kuitenkin käytettävän geometrian monimutkaisuutta. Suykensin (2002) mukaan 

esimerkiksi Monte Carlo -radiositeetti on varsin tehokas hybridimenetelmä. 

3.3 Varjostuksesta 

Tässä kohdassa käsitellään varjostuksen osaa tietokonegrafiikassa. Koska tämän 

tutkielman tarkoituksena on kehittää uusi varjostusmenetelmä, on tärkeää käydä läpi 

olemassa olevia varjostusratkaisuja. Alakohta 3.3.1 käsittelee sitä, mitä uskottavalla 

varjostuksella voidaan saavuttaa. Alakohta 3.3.2 selventää, minkälaisiin tyyppeihin 

tietokonegrafiikassa käytetyt varjot jakautuvat. Alakohdassa 3.3.3 käydään läpi 

erilaisia varjostusmenetelmiä ja niiden toteutustapoja. 
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3.3.1 Varjostuksen tarkoitus 

Varjojen käyttö on tärkeää, jotta synteettiset kuvat vaikuttaisivat aidoilta. 

Yksinkertaisissa tilanteissa varjojen laskeminen voi olla helppoa, mutta Woo et al. 

(1990) pitävät varjoja hankalina laskettavina useimmissa tilanteissa. He pitävät varjoja 

välttämättömänä, mitattiinpa kuvan laatua miten tahansa. Crown (1977) mukaan 

varjot lisäävät synteettisten kuvien realismia ja ymmärrettävyyttä. Varjot tarjoavatkin 

paljon tietoa esineiden keskinäisestä sijainnista. 

Woo et al. (1990) kuvailevat varjon alueena, joka on pimeämpi suhteessa ympäröivään 

valaistuun alueseen. Varjo on seurausta esineestä, joka peittää valonlähdettä joko 

osittain tai kokonaan, vaikkakin Woo et al. huomauttavat, että läpinäkyvä esine 

saattaa itse asiassa kirkastaa valonlähteen vaikutusta. Alue, joka jää varjoon, on 

harvoin täysin valoton. Jos varjostava esine peittää useita erivärisiä valonlähteitä, 

saattaa varjostava esine tuoda esille värisävyjä, jotka sekoittuvat varjostamattomassa 

alueessa. Woo et al. huomauttavat esineen voivan toimia myös suotimena, jolloin 

varjon väriin vaikuttaa esineen koostumus. 

Woon et al. (1990) mukaan varjot saavat aikaan osan kuvien suurimmista kontrasti-

vaihteluista ja antavat siten tärkeitä vihjeitä esineiden muodoista, keskinäisistä 

asemista ja pintamateriaaleista. Myös Crow (1977) ja Wanger (1992) pitävät varjoja 

tärkeinä esineiden edellä mainittujen ominaisuuksien havaitsemiseksi. Hubona et al. 

(1999) pitävät varjoja tärkeänä apuna etenkin esineiden kokoa ja sijaintia 

määritettäessä. Varjojen avulla voidaan Woon et al. (1990) mukaan myös määrittää 

valonlähteiden summittainen sijainti, intensiteetti, muoto ja koko. Crow (1977) 

ilmaisee, että varjot voivat piilottaa osia kuvasta, jotka näkyisivät samojen tilanteiden 

varjostamattomissa kuvannuksissa. 

Wangerin (1992) tutkimusten mukaan varjojen terävyydellä ei ole vaikutusta 

esineiden koon ja sijainnin havaitsemiseen. Epäselvät varjot heikentävät kuitenkin 

esineen muodon tunnistamista. Kuvan realistisuuden kannalta oleellista on, että varjot 

vaikuttavat aidoilta ja vastaavat käsitystämme todellisen maailman ilmiöistä. 
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3.3.2 Varjotyypit 

Tietokonegrafiikassa esiintyvät varjot voidaan luokitella ainakin kahdella eri tavalla. 

Varjoja voidaan tarkastella joko niiden terävyyden tai syntytavan mukaan. 

Kun varjoja tarkastellaan niiden terävyyden mukaan, erottuu Akenine-Möllerin ja 

Assarssonin (2002) mukaan kaksi selkeää kategoriaa: kovat ja pehmeät varjot. Kovat 

varjot (engl. hard shadows) ovat varjoja, jotka koostuvat ainoastaan täysvarjosta (engl. 

umbra) ja niillä on siis terävät reunat. Kovien varjojen esiintyminen edellyttäisi 

täydellisen pistemäistä valonlähdettä. Koska tällaista ei oikeassa maailmassa voi olla, 

ei kovia varjoja esiinny todellisuudessa. Pehmeät varjot (engl. soft shadows) ovat 

varjoja, joissa esiintyy täysvarjon lisäksi myös puolivarjo (engl. penumbra), mutta 

pehmeiksi varjoiksi luetaan myös varjot, jotka koostuvat pelkästään puolivarjosta. 

KUVASTA 2 näkyy, miten puolivarjo ja täysvarjo muodostuvat. 

Mielenkiintoisempi jaottelu varjojen välillä perustuu niiden syntytapaan. Hubona et 

al. (1999, orig. Yonas 1979) jakavat varjot kiinnitettyihin varjoihin (engl. primary 

shadow, attached shadow) ja heittovarjoihin (engl. cast shadow). Kiinnitetty varjo 

esiintyy esineen itsensä pinnalla siten, että esine itse varjostaa itseään. Heittovarjo 

syntyy, kun esine on valonlähteen ja toisen esineen välissä, jolloin ensimmäinen esine 

varjostaa jälkimmäistä. Kiinnitetty varjo aiheutuu esineen pinnanmuotojen 

vaihtelusta, ja sellaiseksi luetaan myös esineen itsensä päälle luoma heittovarjo. 

Thompson et al. (1998) ovat jakaneet varjot kahteen vastaavaan eri tyyppiin, mutta 

käyttävät kiinnitetystä varjosta nimeä itsevarjo (engl. self-shadow). Itsevarjostus onkin 

tärkeä menetelmä, jonka käyttö on työlästä monimutkaisissa tilanteissa, kuten hiusten 

kuvantamisessa.  
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KUVA 2: Täysvarjon ja puolivarjon muodostumisen periaate Akenine-Möllerin ja Assarssonin (2002) 

pohjalta hahmoteltuna. 

 

3.3.3 Varjostusmenetelmiä 

Tässä alakohdassa tutkitaan, kuinka edellisessä alakohdassa käsiteltyjä varjotyyppejä 

voidaan käytännössä toteuttaa. Tarkoituksena on selvittää olemassa olevien 

varjostusmenetelmien toimintaperiaatetta, jotta uuden menetelmän kehittämisessä 

voidaan ottaa oppia aikaisemmista ratkaisuista ja niiden ongelmista. 

Kovien varjojen laskeminen on eri varjotyypeistä yksinkertaisinta. Laskenta tapahtuu 

määrittämällä suoraviivaisesti se, onko tutkittava piste varjossa vai ei. Kovien varjojen 

määrittämistä voidaan verrata tilanteeseen, jossa pitää tutkia, onko jokin piste 

kameralle näkyvissä vai jääkö se piiloon. Varjojen tapauksessa kameran sijaan 

tutkitaan pisteen näkyvyyttä valonlähteelle, mikä yksinkertaistaa tilannetta, sillä 

riittää määrittää se, onko valonlähteen ja esineen välissä ylipäätään esineitä. Jos 

pisteen ja valonlähteen välisiä esineitä on, ei niiden etäisyydellä valonlähteestä ole 

vaikutusta asiaan. Woo et al. (1990) esittelevät kuusi menetelmää kovien varjojen 
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luomiseksi, joista mainittakoon kaksi paljon käytettyä menetelmää: syvyyspuskuri ja 

säteenjäljitys. Näihin menetelmiin palataan tuonnempana. 

Kovia varjoja käytetään tyypillisesti reaaliaikaisen grafiikan yhteydessä. Tämä johtuu 

siitä, että kovia varjoja voidaan laskea suhteellisen nopeasti. Realistiseen 

kuvasynteesiin pyrittäessä ei kovien varjojen käyttö ole toivottavaa, sillä ne eivät 

vastaa varsinaisesti mitään todellisen maailman ilmiötä. Koviin varjoihin liittyviä 

algoritmeja voidaan kuitenkin hyödyntää optimoitaessa erilaisia kehittyneempiä 

varjostusmenetelmiä. 

Pehmeiden varjojen luominen on laskennallisesti huomattavasti kovien varjojen 

luontia raskaampaa. Pehmeiden varjojen laskennassa käytetään huomattavasti 

edellisiä monimutkaisempia algoritmeja, sillä täysvarjon lisäksi myös puolivarjo pitää 

laskea. Puolivarjo ei luonnollisestikaan ole homogeenisesti värittynyt, vaan sen 

intensiteetti pienenee pehmeästi täysvarjon reunasta koko varjon reunaa kohden.  

Jos piste on puolivarjon alueella, määräytyy sen intensiteetti sillä, kuinka paljon 

valonlähde peittyy pisteestä katsottaessa. Pehmeiden varjojen laskenta edellyttää 

kertoimen määrittämisen, joka kertoo sen, kuinka suuri osa valonlähteestä on 

peitettynä. Woo et al. (1990) esittelevät seitsemän menetelmää, joilla pehmeitä varjoja 

voidaan tehdä. Näistä suurin osa perustuu säteenjäljitykseen, ja joukossa on myös 

globaalin valaistuksen menetelmiä kuten kaksisuuntainen polunjäljitys ja radiositeetti. 

Varjojen luominen monimutkaisempien kappaleiden yhteydessä edellyttää 

erikoismenetelmiä. Woo et al. (1990) erottelevat läpinäkyvien kappaleiden 

muodostamien varjojen laskemiseen käytettävät menetelmät omaksi ryhmäkseen. 

Myös näistä menetelmistä monet ovat globaalin valaistuksen menetelmiä, jolloin 

varjot syntyvät sivutuotteena. Lokovic ja Veach (2000) pitävät hiusten, karvojen ja 

savun kuvantamista vaikeana, koska niissä itsevarjostuksen pitää olla hyvin tarkkaa. 

Itsevarjojen käyttäminen näissä tilanteissa on tärkeää, jotta kuvannettava kohde 

näyttäisi realistiselta.  
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Koska kohdassa 5.2 esitetään menetelmä, joka perustuu syvyyspuskurin käyttöön, 

käsitellään syvyyspuskurin toimintaa tässä hieman tarkemmin. Syvyyspuskurin 

käyttö varjojen luomisessa on periaatteeltaan yksinkertaista. Kustakin valosta 

katsottuna muodostetaan näkymä, johon mitataan valon näkökulmasta näkyvien 

esineiden etäisyys. Näkymä tallennetaan halutulla tarkkuudella, jolloin määräytyy 

myös se, miten tarkkoja varjoja syvyyspuskurilla voidaan luoda. Kuvantamisvaiheessa 

mitataan kuvannettavan pisteen etäisyys valonlähteestä ja verrataan sitä tallennettuun 

syvyyspuskurin arvoon. Mikäli kuvannettava piste on tallennettua arvoa kauempana 

valonlähteestä, tulkitaan sen olevan varjossa. 

Vaikka syvyyspuskuria käytetäänkin paljon varjojen luomiseen, on Christensenin et 

al. (2003) mukaan runsaasti tapauksia, jolloin varjojen luominen käyttäen 

säteenjäljitystä ja globaalia valaistusta on tehokkaampaa. Syvyyspuskurin kiinteän 

resoluution vuoksi pienten kohteiden huomioiminen suurissa mallinteissa on vaikeaa.  

Säteenjäljityksellä aikaansaadut varjot ovat puolestaan usein hyvin tarkkoja. Kun 

varjoja tehdään säteenjäljityksen avulla, lähetetään kuvannettavasta pisteestä säteitä 

kaikkiin valonlähteisiin ja selvitetään pääsevätkö ne perille. Wann Jensen ja 

Christensen (1995) pitävät kuitenkin säteenjäljitystä yksinkertaisena ja tehottomana 

menetelmänä varjojen luomiseksi ja esittävätkin menetelmän, jolla sitä voidaan 

tehostaa. Säteenjäljitysvarjostukseen on olemassa luonnollisesti paljon optimointeja, 

mutta Wann Jensenin ja Christensenin mukaan monet niistä rajoittuvat vain 

tietynlaisiin tilanteisiin. Yksi tällainen rajoite on esimerkiksi se, että kolmiulotteiset 

mallit on tehty ainoastaan monikulmioista. Wann Jensenin ja Christensenin 

menetelmää käsitellään lisää fotonikarttojen yhteydessä alakohdassa 4.1.4. 

3.4 Tutkimuksen kannalta keskeiset ongelmat 

Selvästikin on olemassa paljon erilaisia valaistus- ja varjostusmenetelmiä. Kaikkia 

yhdistää joukko selkeitä ongelmia. Jos menetelmä on nopea, se soveltuu yleensä vain 

tietynlaisiin tilanteisiin. Monet menetelmät ovat toisaalta niin hitaita, ettei niitä voida 
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käyttää nopeatahtisessa tuotantokäytössä ilman huomattavaa laskentalaitteistoa. 

Soveltuvuus- ja nopeusongelmien lisäksi menetelmien käytössä, etenkin animaatiossa, 

esiintyy usein laadullisia ongelmia. Jos nimittäin animaation peräkkäiset kuvat 

eroavat toisistaan merkittävästi esimerkiksi varjostusmenetelmän kohinasta johtuen, ei 

menetelmää voida käyttää animaatiotuotannossa. Kaiken lisäksi monien menetelmien 

mutkikkuuden vuoksi niiden toteuttaminen on vaikeaa.  

Jotta laskentatehoa voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti, on tarpeen 

keskittyä luomaan järkevänsuuruinen laadullinen parannus kuvantamisprosessiin. 

Globaalin valaistuksen hyödyt ovat ilmeiset, mutta niiden aikaansaaminen vaatii 

menetelmien käyttöä, joiden laskenta-aika on tämän tutkimuksen tavoitteisiin nähden 

kohtuuton. Christensen (2003) uskoo, että globaalin valaistuksen simulointi on paras ja 

kustannustehokkain tapa saavuttaa haluttu parannus kuvannukseen. Hän myös uskoo 

globaalin valaistuksen algoritmien kehityksen olevan siinä määrin ripeää, että niiden 

käyttö yleistyy jatkuvasti. 

Globaalilla valaistuksella pyritään muun muassa simuloimaan valon kulkeutumista 

sellaisiinkin paikkoihin, joihin se ei suoraan valonlähteistä päädy. Tämä on yksi 

näkyvimmistä globaalin valaistuksen hyödyistä, joten on luonnollista pyrkiä 

löytämään kiertotie saman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Koska yleisvaloa 

käytetään jo nykyisin tämän ilmiön luomiseksi, tuntuu järkevältä pyrkiä kehittämään 

yleisvaloa itseään. Zhukovin et al. (1998) mukaan useimmat lokaalit valaistusmallit 

käyttävät yleisvaloa epäsuoran valon mallintamisessa. Heidän mukaansa nämä mallit 

olettavat yleisvalon levittyvän tasaisesti epäsuorasti valaistuille alueille, mikä on 

luonnollisesti vain approksimaatio. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään löytämään ratkaisu yleisvalon nopeaan 

varjostamiseen, jotta yleisvalon avulla epäsuorasti valaistut alueet saisivat lisää 

realistisuutta ja näyttäisivät luonnollisemmilta. Tarkoitukseen sopivan menetelmän 

tulisi saavuttaa 
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- lyhyt kuvantamisaika siten, että menetelmän käyttö saa enintään kaksinkertaistaa 

kuvantamisajan, 

- kohinaton kuva, joten kuvan laatu tulee pitää tasaisena, 

- skaalautuvuus, missä yksityiskohdat huomioidaan vähäisilläkin laskenta-ajoilla, 

- soveltuvuus myös reaaliaikaisen grafiikan tuotantoon, 

- riippumattomuus valonlähteiden määrästä ja tyypistä, 

- ristiriidattomuus muiden tekniikoiden kanssa siten, että menetelmä ei rajoita tai 

edellytä muiden tekniikoiden käyttöä, sekä 

- ohjelmallinen ja fyysinen riippumattomuus kehitys- ja ajoympäristöstä. 
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4 TAUSTATEKNIIKAT 

Tässä luvussa analysoidaan luvussa 6 rakennettavan menetelmän kehittämiseen 

oleellisesti liittyneet tekniikat. Kohdassa 4.1 selvitetään näistä tekniikoista 

tärkeimmän, fotonikarttojen, toimintaperiaate. Kohdassa 4.2 käsitellään lyhyesti 

pinnanalaishajonnan toiminta ja etenkin yksi sen tärkeä toteutustapa. Kohdassa 4.3 

käydään läpi pistenäytteistyksen tausta-ajatus ja etenkin eräitä siihen liittyviä 

ongelmia. 

4.1 Fotonikartat 

Alakohdassa 3.2.3 käsiteltiin menetelmiä, joilla voidaan simuloida globaalia 

valaistusta. Tässä kohdassa esitetään tällaisista menetelmistä lupaavin, fotonikartat. 

Sen lisäksi, että fotonikartat toimii hyvin globaalin valaistuksen simuloinnissa, on se 

toiminut myös pohjana luvussa 6 esitetylle menetelmälle.  

Fotonikarttojen luojana pidetään Henrik Wann Jenseniä (2001, foreword by Pat 

Hanrahan). Wann Jensen (2001, preface) kertoo fotonikarttojen käsitteen syntyneen 

vuonna 1994. Ajatus pohjautuu valaisukarttoihin (engl. illumination maps), jotka ovat 

tekstuurikarttojen kaltaisia pintakuviointeja. Fotonikartat perustuvat monien muiden 

globaalin valaistuksen menetelmien tavoin säteenjäljityksen käyttöön. Fotonikarttoja 

käytettäessä ei varsinaisesti mallinneta fysikaalisia fotoneita, sillä Wann Jensenin 

(2001, 13) mukaan oikeat fotonit liittyvät lähinnä valon ja materian interaktioon. Tässä 

tapauksessa fotonien mallinnuksessa mallinnetaan itse asiassa sädeoptiikkaa, joten 

sellaiset tehosteet kuin diffraktio ja polarisaatio jäävät edelleen huomioimatta. Fotoni 

on siis tässä tapauksessa valopartikkeli, joka lähetetään valonlähteestä ja tallennetaan 

pinnalle. Pinnoille tallennettuja fotoneita käytetään kuvantamisvaiheessa epäsuoran 

valon mallintamiseen. 

Fotonikarttojen käyttö on kaksivaiheinen prosessi. Ensin fotonit lähetetään 

valonlähteistä, minkä jälkeen saadun fotonipeitteen tiheyttä arvioidaan pintoja 
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kuvannettaessa. Tässä kohdassa käsitellään käytön edellytykset ja fotonikarttojen 

käytöstä saatavat hyödyt sekä ongelmat. Lisäksi käsitellään erikoistekniikoita, joilla 

fotonikarttojen käyttöä on monipuolistettu ja parannettu. 

4.1.1 Prosessi 

Tässä alakohdassa selvitetään fotonikarttojen käyttö. Alakohdan sisältö on jaettu siten, 

että tarvittavat toimenpiteet ja hyödylliset menetelmät esitellään fotonikartoitus-

prosessin mukaisessa järjestyksessä.  Fotonikarttojen käyttö on kaksivaiheinen 

menetelmä, joista ensimmäinen on ripottelu ja toinen visualisointi. 

Ensimmäinen vaihe eli ripottelu 

Fotonikarttojen ensimmäisessä vaiheessa fotoneita lähetetään valonlähteistä 

tuhansittain ympäristöön. Kun fotonit kohtaavat esineen pinnan, osa fotonin 

energiasta tallennetaan törmäyskohtaan. Jäljelle jäävä energia lähetetään pinnasta 

edelleen ympäristöön. Tätä prosessia jatketaan, kunnes fotoni ei enää jatka kulkuaan. 

Ensimmäisen vaiheen painopiste on fotonikartan rakentamisessa siten, että siitä 

voidaan myöhemmin hakea tietoa mahdollisimman tehokkaasti. Ripottelu suoritetaan 

kuvantamisesta irrallisena prosessina, joten tässä vaiheessa ei tarvitse ottaa kantaa 

fotonikartan käyttötarkoitukseen tai menetelmään. On kuitenkin järkevää ottaa 

huomioon jatkotoimenpiteet jo fotonikarttoja luotaessa. 

Valot 

Fotonikarttoja käytettäessä valonlähteet lähettävät fotoneita tyyppinsä määräämään 

suuntaan. Wann Jensenin mallin mukaisesti valoilla on tietty intensiteetti, joka jaetaan 

lähetettävien fotonien kesken. Fotonien lähettäminen tarkoittaa säteenjäljittämisen 

aloittamista valonlähteestä, jossa säteen suuntavektori määritetään valonlähteen 

tyypin mukaan. 
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Wann Jensen (2001, 98) painottaa, että kaustiikoita mallinnettaessa kannattaa fotonien 

ampuminen erikseen keskittää peiliheijastuksia aikaansaavia pintoja kohden. Tällä 

tavoin saavutetaan riittävä tarkkuus kuvannettaville kaustiikoille. Benedek ja Szécsi 

(2002) kuvaavat kaustiikan ilmiöksi, joka syntyy, kun valo välittyy tai heijastuu 

lukuisten heijastavien pintojen kautta ja kohtaa lopulta diffuusin pinnan. 

Merenpohjassa näkyvät valon aaltoilut ja konjakkilasin läpi pöytään heijastuva 

auringonvalo ovat hyviä esimerkkejä kaustiikasta. KUVASTA 3 näkyy miltä 

kaustiikka näyttää. 

 

 

KUVA 3: Wann Jensenin (2004) esimerkkikuva kaustiikasta. Valon heijastuminen metalliesineen 

sisäreunasta aiheuttaa puun pintaan fotonikeskittymän, joka nähdään kirkkaana ilmiönä. 

 

Koska fotonit halutaan lähettää valoista mahdollisimman tasaisena massana kohinan 

minimoimiseksi, on syytä käyttää tilanteeseen sopivaa satunnaismenetelmää. 

Erityisesti jos fotonien lähettäminen suoritetaan inkrementaalisesti, on arpomisen 
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suorittaminen mahdollisimman vähin kasaumin tärkeää. Tällaisessa tapauksessa 

Dmitriev et al. (2002) suosittelevat kvasi-satunnaisuuden käyttöä. 

Heinrich ja Keller (1994) kuvaavat kvasi-satunnaisuuden prosessiksi, jossa arpominen 

perustuu matemaattisiin sekvensseihin. Arpominen ei ole satunnaista, vaan 

determinististä. Käytännössä kvasi-satunnaisuutta käytettäessä uudet arvot ovat kyllä 

satunnaisia, mutta sijoittuvat sopivasti aiemmin arvottujen väliin. Koordinaatteja 

arvottaessa pinnalle uudet arvot ikäänkuin täyttävät edellisten arvojen jättämiä 

aukkoja, jolloin saavutetaan mahdollisimman tasainen jakauma. 

Geometria ja materiaalit 

Perusedellytyksenä fotonikarttojen käytölle ovat tietenkin geometriset mallit. Malleille 

on määritetty materiaali, joka kuvaa joukon pinnan ominaisuuksia, kuten 

heijastavuus, väri ja läpinäkyvyys. Wann Jensenin (2001, 60-64) mukaan kohdatessaan 

pinnan fotoni voi joko heijastua, välittyä tai absorboitua pintaan. Useassa tapauksessa 

osa fotonin energiasta imeytyy pintaan jättäen valovoimaa pinnalle ja osa energiasta 

jatkaa kulkuaan ympäristöön pinnan ominaisuuksien määräämällä tavalla. Wann 

Jensen huomauttaa, että kohdattavien esteiden ei tarvitse olla luonteeltaan kiinteitä, 

vaan myös partikkeliluonteiset materiaalit, kuten savu, tulee huomioida.  

Valo voi heijastua materiaalin pinnasta kolmella tavalla. Heijastus voi olla tyypiltään 

diffuusi, jolloin valoa heijastuu kaikkiin suuntiin kimpoamispisteestä. 

Peiliheijastuksessa valo heijastuu melkein täydellisesti, yleensä kapeana kartiona. Valo 

voi myös tunkeutua pinnan alle, jolloin se heijastelee materiaalin sisälle ja 

mahdollisesti poistuu osumakohdan läheisyydessä. Pinnan alla heijastumista 

tapahtuu Wann Jensenin (2001, 127-129) mukaan lähinnä läpikuultavilla materiaaleilla 

kuten iho ja marmori, mutta myös jossain määrin kaikilla ei-metallisilla materiaaleilla. 

Heijastumismalleja yksinkertaistetaan usein olettamalla, että pinnat ovat luonteeltaan 

diffuuseja tai peilimäisiä. 
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Wann Jensen (2001, 61-64) suosittelee venäläinen ruletti -nimisen tekniikan käyttöä 

arvioitaessa sitä, kuinka monena fotonina fotoni jatkaa matkaansa kohdattuaan 

pinnan. Selvästikään fotoni ei voi aina vain monistua esimerkiksi kahdeksi, sillä 

kahdeksan kimpoamisen jälkeen jäljitettäviä fotoneita olisi jo 256. 

Fotonien varastointi 

Kun fotoni ei enää kimpoa pinnasta tai osa sen energiasta jää kimpoamispisteeseen, se 

pitää tallentaa sopivaan tietorakenteeseen. Wann Jensenin (2001, 64-72) mukaan 

fotoneita varastoidaan ainoastaan silloin, kun ne kohtaavat diffuusin pinnan – 

peilipinnoilla fotonien varastointi on tarpeetonta. Fotonit varastoidaan erilliseen 

tietorakenteeseen, jonka tulee olla kompakti muistivaatimuksiltaan ja nopea lähimpien 

naapureiden haussa. Wann Jensenin mukaan tarkoitukseen soveltuu parhaiten niin 

sanottu kd-puu (katso KUVA 4). 

Bentleyn (1975) mukaan kd-puu on rakenteeltaan binääripuu, joka jakaa n-ulotteisen 

joukon n-ulotteisiin osajoukkoihin. Varsinainen tieto varastoidaan lehtisolmuihin ja 

ylemmän tason solmut jakavat n-ulotteisen alueen jonkin akselin määräämänä. 

Kaksiulotteisessa kd-puussa jako tapahtuu x- ja y-akseleiden mukaisilla suorilla, kun 

taas kolmiulotteisessa kd-puussa jako tehdään xy-, xz- ja yz-tasoilla. 

Suykensin (2002) mukaan fotonikarttojen yhteydessä jokainen lehtisolmu sisältää 

fotonin. Käyttämällä tehokasta koodausta fotonin tietojen esittämiseksi, on 

mahdollista pakata yksittäisen fotonin vaatima muistitila 20 tavuun. Wann Jensenin 

(2001, 69) mukaan yksittäisestä fotonista tulee tallentaa paikka, väri ja tulosuunta. 

Tietorakenteessa tulee lisäksi olla tieto jakavan tason orientaatiosta, jotta haku 

onnistuu. Kd-puu voidaan rakentaa joko lisäämällä fotonit suoraan siihen ja 

tasapainottamalla lopuksi puu tai vaihtoehtoisesti rakentamalla puu vasta sitten, kun 

kaikki fotonit on lähetetty. 
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KUVA 4: Esimerkki kolmiulotteisesta kd-puusta. Sata palloa on jaettu kukin omaan solmuunsa. 

 

Toinen vaihe eli visualisointi 

Fotonikarttojen toisessa vaiheessa kd-puuhun tallennettuja fotoneita käytetään 

pintojen valaistuksen laskennassa. Fotoneita voidaan käyttää monella tavalla visuali-

soinnin yhteydessä, mutta oleellista on fotonien tiheyden tehokas arviointi.  

Tiheyden arviointi 

Fotonikartta edustaa pinnan saamaa valovoimaa. Yksittäisen fotonin perusteella ei 

voida kuitenkaan määrittää pinnan saamaa valoisuutta, joten on tarpeellista arvioida 

pinnalla olevien fotonien tiheys. Suykens (2002) toteaa, että tiheyden arviointiin on 
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olemassa kolme tärkeää menetelmää: histogrammi-metodi, kernel-metodi ja lähimmän 

naapurin metodi. Suykensin mukaan lähimmän naapurin metodia käytetään 

fotonikarttojen valoisuuden määrittämiseksi. Tämä johtuu Wann Jensenin (2001, 79) 

mukaan siitä, että jo pienellä määrällä fotoneita pystytään arvioimaan tiheyttä 

riittävän hyvin.  

Valoisuutta arvioidaan siis hakemalla tietyn pisteen lähimmät N fotonia pallomaisella 

haulla. Fotonien määrän kasvaessa pienemmät yksityiskohdat otetaan paremmin 

huomioon, mutta toisaalta haku kestää tällöin kauemmin. Wann Jensen (2001, 73-78) 

tuo esille sen, että tiheyden arvioinnin ansiosta valoisuuden näkyvästä virheestä tulee 

matalataajuista kohinaa korkeataajuisen kohinan sijaan. Tämä saa aikaan sen, että 

menetelmän avulla saatu valoisuuden keskimääräinen odotusarvo ei välttämättä 

vastaa todellisuutta. Fotonien määrää kasvattamalla tulos kuitenkin lähenee oikeaa.  

Visualisointi 

Fotonikarttaa voidaan hyödyntää kahdella tavalla visualisoitaessa sitä. Sitä voidaan 

käyttää joko epäsuoran valon lähteenä tai määrittää sen avulla suoraan pinnan 

valoisuutta. Suora visualisointi toimii parhaiten kaustiikkaa kuvannettaessa. 

Kaustiikkafotonit kannattaakin Wann Jensenin (2001, 97-99) mukaan tallentaa omaan 

fotonikarttaansa, jonka avulla lasketaan nimenomaan vain kaustiikkatehosteet 

suoraan. Fotonikarttaa suoraan visualisoitaessa arvioidaan pistettä kuvannettaessa 

kyseisen pisteen ympäristössä olevaa fotonikarttaa, mikä määrää yhdessä pinnan 

värin kanssa kuvapisteen värin (katso KUVA 5). 

Wann Jensen (2001, 99-100) kehottaa käyttämään niin sanottua globaalia fotonikarttaa 

koko mallinteen fotonikarttana. Tähän fotonikarttaan tallennetaan normaalisti 

lähetetyt fotonit, joten kaustiikoita varten lähetetyt fotonit eivät kuulu tähän. 

Globaalia fotonikarttaa hyödynnettäessä otetaan huomioon sekä suora että epäsuora 

valaistus kuvapistettä kuvannettaessa. Suora valaistus lasketaan normaalisti 

riippumatta fotonikartasta valonlähteiden sijainnin perusteella. Peiliheijastukset 

puolestaan lasketaan perinteisesti käyttäen rekursiivista säteenjäljitystä. 
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KUVA 5: Kun pinnan väri määritetään suoraan fotonikartan avulla, pinnalla esiintyy runsaasti 

matalataajuista kohinaa. Epäsuora valo ja värien vuotaminen voidaan silti havaita. 

 

Epäsuora valaistus lasketaan lähettämällä pisteestä useita säteitä, jotka keräävät 

pisteeseen tulevan epäsuoran valaistuksen (katso KUVA 6). Tällainen 

keräämisprosessi on nimeltään viimeistelevä keräys (engl. Final gathering). Suykensin 

(2002) mukaan viimeistelevä keräys on kuvantamisen aikaa vievin osa, sillä 

tyypillisesti yli 95% kuvantamisajasta kuluu tähän. Jotta tällä menetelmällä saataisiin 

aikaan kohinaton kuva, pitää kerääviä säteitä lähettää riittävän suuri määrä. 

Viimeistelevää keräystä on pyritty optimoimaan runsaasti, jotta kuvantamisaikaa 

voitaisiin lyhentää. 
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KUVA 6: Viimeistelevän keräyksen toimintaperiaate. Kuvatason läpi lähetetään säde, jonka 

osumispisteestä pinnan kanssa lähetetään kerääviä säteitä. 

 

4.1.2 Hyödyt 

Fotonikarttamenetelmän avulla saavutetaan Jozwowskin (2002) mukaan kaikki 

radiositeettimenetelmän hyödyt, mutta sen ongelmat vältetään. Radiositeetin tapaan 

fotonikartoitus on kuvantamisesta irrallinen prosessi, joten valaistusta voidaan 

käsitellä täysin omana kokonaisuutenaan. Fotonikarttoja käytettäessä saadaan 

käyttöön myös säteenjäljityksen edut. Fotonikarttojen toteuttaminen on lisäksi 

yksinkertaista, sillä Suykensin (2002) mukaan fotonikartat on helppo toteuttaa 

laajennoksena standardeihin Monte Carlo –polunjäljittäjiin. 

Suykens ja Willems (2000) sekä Wann Jensen (2001, 53) ilmoittavat fotonikarttojen 

eduksi niiden riippumattomuuden geometrian monimutkaisuudesta ja kyvyn käsitellä 

kaikenlaiset geometriat. Geometria ei siis periaatteessa vaikuta fotonikartoilla 

mallinnettavan valaistuksen laskenta-aikaan.  Suykensin (2002) kuvauksen mukaan 

tästä seuraa se, että fotonikartat skaalautuvat geometriselta kompleksisuudeltaan 

hyvin erilaisiin tilanteisiin. Jos geometrinen malli koostuu riittävän pienistä 
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monikulmioista, riittää käyttää sen valaistuksen laskemiseen jopa vähemmän fotoneita 

kuin siinä on monikulmioita.  

Fotonikarttojen käyttö soveltuu hyvin myös animaatioon. Tawaran ja Myszkowskin 

(2002) mukaan fotonikarttoja käytettäessä ei esiinny stokastista kohinaa, mikä on 

tyypillistä Monte Carlo -menetelmille. Fotonikarttoja käyttämällä tällainen 

korkeataajuinen kohina saadaan yleensä eliminoiduksi, joskin matalataajuista kohinaa 

saattaa silti esiintyä myös fotonikarttojen käytön yhteydessä.  

Fotonikarttoja käytettäessä pystytään helposti simuloimaan tehosteita, joiden 

aikaansaaminen muilla keinoin on hankalaa tai mahdotonta. Wann Jensen (2001, 53-

54) ilmoittaa kaustiikan helpon mallintamisen yhdeksi fotonikarttojen suunnittelussa 

huomioiduksi perusperiaatteeksi. Kaustiikkatehosteita onkin yksinkertaista 

aikaansaada fotonikarttojen avulla. 

Globaalin valaistuksen perushyötyjä oleva värien vuotaminen mallintuu helposti 

fotonikarttojen avulla. Wann Jensen (2001, 113-137) kuvailee fotonikarttojen 

soveltuvan hyvin myös savun tai pölyn valaisemiseen. Fotonikartoilla pystytään tässä 

käsittelemään kaikentyyppisiä heijastuksia - myös pintojen sisällä tapahtuvia. Tällaisia 

pinnansisäisiä heijastuksia tapahtuu muun muassa ihon ja marmorin pinnassa. 

Fotonikartat soveltuvat hyvinkin vaihtelevien valaisuolosuhteiden esittämiseen, 

vaikka vaihtelevat olosuhteet olisivat fyysisesti lähellä toisiaan. Muita Wann Jensenin 

(2001, 51-54) luettelemia hyötyjä ovat fotonikarttojen kompaktius, nopeus ja 

tehokkuus. 

4.1.3 Ongelmat 

Tässä alakohdassa selvitetään, mitkä ovat fotonikarttoihin liittyvät keskeisimmät 

ongelmat. Fotonikartoille pätevät luonnollisesti myös alakohdassa 3.2.2 esitetyt 

ongelmat. Fotonikartoille ominaiset ongelmat liittyvät pääasiassa edellisessä 

alakohdassa esiteltyihin vaiheisiin ja menetelmiin. Ongelmat pyritään käsittelemään 

fotonikartoitusprosessin mukaisessa järjestyksessä. Kaikkiin esitettyihin ongelmiin on 
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olemassa menetelmiä, joilla ongelmien vaikutusta voidaan vähentää tai poistaa 

kokonaan. 

Keskeinen ongelma on fotonikartan tarkkuus. Suykensin ja Willemsin (2000) mukaan 

on vaikeaa tietää, kuinka paljon fotoneita kannattaa käyttää minkäkin mallinteen 

yhteydessä. Useissa sovelluksissa käyttäjä päättää tästä määrästä, jolloin hänen 

tietämyksensä on ratkaisevassa osassa. Jos fotoneita on liian vähän, on Wann Jensenin 

(2001, 80-82) mukaan niiden kuvaama valoisuus liian sameaa. Tämä on merkittävä 

ongelma kaustiikkaa laskettaessa, sillä siinä fotonikartta vaikuttaa suoraan 

lopputulokseen. Dmitriev et al. (2002) pitävät fotonien jakaumaa pinnoilla keskeisenä 

ongelmana, sillä usein liian paljon fotoneita lähetetään hyvin valaistuille pinnoille ja 

etäiset alueet jäävät vähemmälle huomiolle. Suykens ja Willems (2000) painottavat, 

että pimeät alueet saattavat tarvita suurenkin määrän fotoneita, jotta fotoneita on 

riittävän paljon. 

Keller ja Wald (2000) tuovat esille kaustiikkatehosteisiin liittyvän ongelman. 

Kaustiikka saadaan aikaan automaattisesti keskittämällä kaustiikkaa aikaansaavien 

pintojen suuntaan tavallista suurempi määrä fotoneita. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä 

epäsuoran valon aikaansaamat kaustiikkatehosteet jäävät tällöin huomiotta. Käyttäjän 

pitää manuaalisesti vaikuttaa fotonien kulkuun, jotta epäsuorat kaustiikkatehosteet 

saataisiin mukaan. 

Wann Jensenin (2001, 79) mukaan pallon muotoinen haku aiheuttaa ongelmia etenkin 

nurkissa ja terävissä kulmissa. Tällaiset erikoistapaukset on tärkeää ottaa huomioon. 

Keskeinen ongelma on kuitenkin se, että fotonit voivat helposti ”vuotaa” alueille, joille 

ne eivät kuulu. Tämä tarkoittaa sitä, että fotonit huomioidaan pintoja laskettaessa 

siten, että väärätkin fotonit vaikuttavat jonkun alueen valoisuuteen. Wann Jensen 

esittää, että pakottamalla haku ellipsoidin muotoiseksi saadaan monissa kohdin 

parempia tuloksia. Suykens (2002) tuo esille, että ellipsoidin muotoinen haku hidastaa 

hakualgoritmia, mikä ei yleensä ole toivottavaa. 
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Keskeinen ongelma fotonien tiheyttä arvioitaessa esiintyy pintojen reunoja 

käsiteltäessä. Suykensin (2002) mukaan ripoteltaessa fotonit pinnalle tasaisesti reuna-

alueilla esiintyy ongelmia (katso KUVA 7). Pinta näyttää reunoiltaan muuta osaa 

tummemmalta, sillä haettaessa reunoilla lähimpiä fotoneita, löytyy niitä muita pinnan 

osia vähemmän.  

 

 

KUVA 7: Ongelmallisia tilanteita fotonien tiheyttä arvioitaessa ovat kulmat ja reunat, missä on vaikeaa 

arvioida fotonien tiheyttä, sillä mukaan laskettavien fotonien määrä ei esimerkiksi alueen reunalla 

vastaa keskialueilta saatua arvoa, vaikka kirkkauden tulisi olla sama. 

 

Tiheyden arviointiin liittyy myös toinen Suykensin (2002) mainitsema ongelma. 

Käyttäjä joutuu usein säätämään käsin sen, montako fotonia lähimmän naapurin 

haussa otetaan mukaan. Sopivan määrän löytäminen voi olla vaikeaa etenkin, jos 

mallinteen eri osat edellyttävät erilaisia hakumääriä. 

Suykens (2002) esittää myös tilanteen, jossa valoisuuden epäjatkuvuus on 

ongelmallista. Suurimman ongelman aiheuttaa tilanne, jossa fotonien määrä tippuu 

nollaan. Haettaessa lähimpiä fotoneita pimeillä alueilla, saadaan hakuun mukaan 

valoisan alueen fotoneita, vaikka haluttaisiin pinnan olevan pimeä. Ongelmia esiintyy 

etenkin pimeiden ja valoisien alueiden rajoilla. 
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Fotonien tehokas varastointi on oleellista. Suykens ja Willems (2000) huomauttavat, 

että fotonikartan tarvitsema muistimäärä voi kasvaa varsin suureksi. Jotta haku olisi 

nopeaa, tulee fotonikartta pitää keskusmuistissa eikä sitä siten voi varastoida osin 

esimerkiksi kovalevylle. Pienillä fotonimäärillä ongelmia muistinkulutuksen kanssa ei 

esiinny, mutta kun mallinteeseen on ripoteltu miljoonia fotoneita, vaativat ne varsin 

paljon varastokapasiteettia. 

Suykens (2002) mainitsee viimeistelevän keräyksen olevan varsin paljon aikaa vievä. 

Fotonikarttoja käytettäessä partikkelit eivät tyypillisesti luovuta suoraan valoa 

pinnoille, jolloin valoisuuden laskemiseen menee huomattavan paljon aikaa. 

Viimeistelevän keräyksen yhteydessä voi myös esiintyä laadullisia ongelmia. Suykens 

tuo esille, että jos pinta, johon keräävät säteet osuvat, on lähellä keräyspistettä, saattaa 

fotonikartan matalataajuinen kohina näkyä viimeistelevän keräyksen tuloksessa. 

Bendekin ja Szécsin (2002) mukaan fotonikartat eivät sovellu perusmuodossaan 

reaaliaikaisiin sovelluksiin. Kd-puun uudelleenrakentaminen ja lähimpien fotonien 

hakemien on liian hidasta tehtäväksi useita kertoja sekunnissa. 

4.1.4 Erikoistekniikat 

Tässä alakohdassa selvitetään joitakin keskeisiä menetelmiä, joilla fotonikartoilla 

saatavien kuvien laatua voidaan parantaa ja niiden käyttöä helpottaa, monipuolistaa 

tai nopeuttaa. 

Wann Jensen (2001) on esittänyt optimointi- ja parannusmenetelmiä moniin 

alakohdassa 4.1.3 käsitellyistä ongelmista. Hän muun muassa suosittaa erilaisten 

suodattimien käyttöä, jotta fotonikartan liian harvat osat aiheuttaisivat vähemmän 

ongelmia. Wann Jensen myös esittelee varjofotonit, joita ammutaan esineiden läpi 

ikään kuin negatiivisena valona. Nämä toimivat monissa tapauksissa, mutta voivat 

helposti jättää huomioimatta pienten esineiden muodostamat varjot. 
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Wann Jensen ja Christensen (1995) ovat kehittäneet menetelmän, jolla varjojen 

laskemista voidaan fotonikarttojen avulla nopeuttaa. Tämä menetelmä pohjautuu 

varjofotonien käyttöön. Normaalien fotonien lisäksi valonlähteistä ammutaan myös 

varjofotoneita esineiden läpi. Varjon tummuus lasketaan varjostettavalta alueelta 

löytyvien varjofotonien ja normaalien fotonien suhteesta. Vaihtoehtoisia tilanteita on 

kolme: kuvannettava piste on kokonaan varjossa, kokonaan valossa tai sekä valossa 

että varjossa. Jos haussa löydetään sekä varjofotoneita että normaaleja fotoneita, 

ammutaan valonlähteistä säde kohti kuvannettavaa pistettä. Menetelmän etu on siis 

se, että valonlähteistä ammuttavia säteitä tarvitaan tavallista vähemmän. Moni-

mutkaisissa mallinteissa tarvitaan kuitenkin paljon fotoneita. 

Suykens ja Willems (2000) ehdottavat tasaisen fotonipeiton luomiseksi hallittua 

fotonien lähettämistä. Rajoittamalla lähetettyjen fotonien määrää säästetään myös 

merkittävästi muistia. Fotonien kontrollointi voidaan esimerkiksi tehdä siten, että 

fotonia tallennettaessa tarkastellaan ensin sen ympäristöä ja tarvittaessa fotoni jätetään 

tallentamatta ja jaetaan sen energia ympäröiville fotoneille. Joskus fotonikartoista 

voidaan tehdä riippuvaisia kameran sijainnista, jolloin samaa fotonikarttaa käytetään 

ainoastaan yhdestä kuvakulmasta. Tällöin voidaan Suykensin (2002) mukaan luoda 

ensin tärkeyskartta (engl. importance map), jonka avulla voidaan selvittää, kuinka 

tärkeä mikäkin alue on katsojan näkökulmasta. Tärkeyskartan avulla voidaan 

määrittää, mille alueille fotoneita kannattaa lähettää. Myös Keller ja Wald (2000) ovat 

esittäneet fotonien suuntaamista lopullisen kuvan kannalta tärkeille alueille. Tätä 

tekniikkaa laajentamalla he esittävät myös kaustiikoiden automaattiseen luontiin 

tarkoitetun mallin. 

Jozwowski (2002) kuvailee fotonikarttojen käyttöä reaaliaikaisessa ympäristössä 

perusajatukseltaan yksinkertaiseksi. Sen sijaan että jokaisen kuvan yhteydessä 

ammuttaisiin valtavasti fotoneita, ammutaan jokaisen kuvan yhteydessä muutama 

sata. Tällä tavoin ampumisprosessi ei kestä kovin kauan ja kuvan laskenta-aika pysyy 

lyhyenä. Seuraavien kuvien yhteydessä voidaan aiempia jo ammuttuja fotoneita 
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käyttää hyväksi. Kun fotonit vanhentuvat tarpeeksi, ne voidaan korvata uusilla 

fotoneilla ja näin fotonikartta pysyy ajan tasalla. 

Benedek ja Szécsi (2002) ottavat myös kantaa fotonien uudelleenkäytettävyyteen. 

Esineet voidaan luokitella staattisiin ja dynaamisiin esineisiin. Staattiset esineet ovat 

sellaisia, jotka eivät liiku animaation aikana, joten niiden osalta fotoneita ei tarvitse 

ripotella joka kuvan yhteydessä. Kuvakohtaiset muutokset riittää siis huomioida 

dynaamisten esineiden osalta, ja näin voidaan merkittävästi lyhentää sekä 

ripotteluvaihetta että viimeistelevää keräystä. Myös Tawara ja Myszkowski (2002) 

esittävät dynaamisten esineiden käsittelemistä irrallaan staattisista esineistä. He 

esittävät menetelmän hyödyksi laskenta-ajan lyhentymisen lisäksi ajasta johtuvan 

kohinan vähenemisen. Ajasta johtuva kohina ilmenee kahden peräkkäisen kuvan 

välillä seurauksena muuttuneista laskennallisista olosuhteista. 

4.2 Pinnanalaishajonta 

Tässä kohdassa käsitellään menetelmää, jolla materiaaleista saadaan läpikuultavia. 

Tämän tutkimustyön kannalta pinnanalaishajonta on oleellinen tekniikka yhdestä 

syystä. Sen simulointiin on kehitetty malli, joka on toiminut fotonikarttojen kanssa 

keskeisenä inspiraationa luvussa 6 esitetyn menetelmän kehitystyössä. Tämän 

inspiroivan menetelmän ovat kehittäneet Wann Jensen ja Buhler (2002) ja se käydään 

pääpiirteissään läpi alakohdassa 4.2.2. Alakohdassa 4.2.1 kuvaillaan 

pinnanalaishajonnan periaate ja alakohdassa 4.2.2 sen toteutustapoja. 

4.2.1 Periaate 

Joidenkin materiaalien kohdalla esiintyy pinnanalaishajontaa (engl. subsurface 

scattering). Tällaiset materiaalit ovat läpikuultavia, mikä on seurausta siitä, että valo 

hajoaa materiaalin sisällä. Tällainen valon käyttäytyminen saa materiaalista varsin 

pehmeän näköistä ja pienet pinnanmuodot muuttuvatkin huomaamattomaksi. Valo 

voi myös kulkea materiaalin läpi, mikä onkin helposti huomattavissa valaisemalla 
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esinettä sen takaa. Wann Jensen (2001, 3) toteaa pinnanalaishajontaa esiintyvän 

kaikissa ei-metallisissa pinnoissa. Pinnanalaishajonnan simuloinnin perusajatuksena 

on ottaa huomioon se, että valon poistumiskohta pinnasta voi poiketa sen 

sisäänmenokohdasta. Pinnanalaishajonnan simulointia käytetään tyypillisesti 

materiaalien kohdalla, joissa niiden läpinäkyvyys ei vaikuta itsestäänselvältä. Wann 

Jensen et al. (2001) luettelevat tällaisiksi materiaaleiksi muun muassa seuraavat 

materiaalit: marmori, kangas, paperi, iho, maito, juusto, leipä, liha, hedelmät, kasvit, 

kala, merivesi ja lumi (katso KUVA 8). 

 

 

KUVA 8: Wann Jensenin (2004) esimerkkikuva pinnanalaishajonnasta. Oikeanpuoleisin maitolasi on 

kuvannettu ilman pinnanalaishajontaa, ja se näyttääkin lähinnä maalilta. Pinnanalaishajonnan hyödyt 

näkyisivät selvemmin animaatiossa. 
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4.2.2 Toteutus 

Pinnanalaishajontaa voidaan simuloida esimerkiksi radiositeettia tai fotonikarttoja 

käyttämällä. Vaikkakin näitä menetelmiä käyttäen simulointi onnistuu, on se Wann 

Jensenin et al. (2001) mukaan huomattavan hidasta verrattuna läpinäkymättömien 

kappaleiden kuvantamiseen. He ovatkin esittäneet tavan tehostaa 

pinnanalaishajontaa. He käyttävät ratkaisussaan säteenjäljitystä hajoittamalla sopivasti 

säteiden kulkua. Heidän esittämänsä menetelmä ei kuitenkaan saavuta perinteisten 

heijastusmallien nopeutta etenkään, jos valo joutuu kulkemaan pitkiä matkoja 

materiaalin sisällä. 

Kohdan 4.2 alussa mainittu Wann Jensenin ja Buhlerin (2002) kehittämä menetelmä 

perustuu kahteen kantavaan ajatukseen. Ensimmäinen tärkeä ajatus on 

laskentaprosessin jakaminen kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe koostuu 

valoisuuden laskemisesta määrätyillä pinnan pisteillä. Toinen vaihe koostuu näiden 

pisteiden valaistuksellisen yhteisvaikutuksen laskemisesta. Toinen tärkeä ajatus on 

käyttää hierarkkista rakennetta tämän yhteisvaikutuksen laskemiseen. Tämä 

lähestymistapa on varsin nopea, sillä se edellyttää valoisuuden laskemista vain kerran 

kuvannettavassa pisteessä. Se soveltuu myös hyvin läpinäkyville kappaleille, joissa 

säteenjäljitystä käyttävät menetelmät hidastuvat merkittävästi. 

Menetelmän ensimmäisessä vaiheessa geometriselle pinnalle ripotellaan pisteitä 

tasavälein. Pisteitä ripotellaan niin paljon, ettei mitään seuraavista vaikuttavista 

tekijöistä jätetä huomiotta: geometrian monimutkaisuus, valaistuksen vaihtelevuus, 

materiaalin taitto-ominaisuudet ja pisteiden vaikutuksen arviointiin käytetty 

hierarkkinen rakenne. Pisteiden osalta varastoidaan niiden sijainti, pinta-ala, jota piste 

edustaa, sekä valaistus sen sijainnissa. 

Wann Jensenin ja Buhlerin (2002) käyttämä ripottelumenetelmä on Turkin (1992) 

kehittämä. Tällä monikulmiomallien uudelleenrakentamismenetelmällä on 

mahdollista muuttaa monikulmiomallin pisteiden ja monikulmioiden määrää. 

Tekniikka soveltuu hyvin vain osalle monikulmiomalleista, sillä monikulmioilla voi 
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mallintaa niin monenlaisia esineitä, että yksittäinen menetelmä ei Turkin (1992) 

mukaan helposti pysty hyvään tulokseen joka tilanteessa. Turkin (1992) malli soveltuu 

kuitenkin hyvin kaareville pinnoille, joita käytetään paljon esimerkiksi erilaisissa 

animaatiohahmoissa. Wann Jensen ja Buhler (2002) hyödyntävät Turkin (1992) 

menetelmästä vain pisteiden ripotteluosuuden. Tämänkään tutkimustyön kannalta ei 

Turkin (1992) menetelmän uudelleenmonikulmioinnista ole hyötyä. 

Ripotteluprosessi etenee sijoittelemalla uusia pisteitä monikulmiomallin pinnalle. 

Turkin (1992) menetelmä perustuu siihen, että pinnalle ripotellaan sen pinta-alan 

määräämä määrä pisteitä, minkä jälkeen pisteet loitontavat toisiaan siten, että kukin 

piste edustaa tiettyä pinta-alaa. Karkottamisprosessi etenee laskemalla kullekin 

pisteelle se voima, jolla muut läheiset pisteet vaikuttavat siihen. Tämän jälkeen pistettä 

siirretään sille tallennetun normaalin tangentin määräämän tason suuntaisesti. 

Karkottamisprosessin nopeuttamiseksi ripottelussa voidaan käyttää kolmiulotteista 

tilatietorakennetta, minkä avulla pisteet löytävät nopeasti lähinaapurinsa. 

Toisessa vaiheessa Wann Jensen ja Buhler (2002) muodostavat pisteistä tietorakenteen, 

jossa pisteet ryhmitellään hierarkkisesti. Ryhmittelyn avulla on mahdollista 

huomioida jokaisen pisteen kontribuutio kuvantamisvaiheessa. Wann Jensen ja Buhler 

valitsivat tietorakenteeksi 8-puun, jossa jokainen solmu sisältää koottuja tietoja 

kaikista lapsistaan. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi lasten edustama 

kokonaisvalaistus ja pinta-ala. Koska pisteisiin on tallennettu niiden sijaintiin 

kohdistuva valaistus, voidaan tietorakenteen avulla tutkia minkä tahansa pisteen 

ympäristössä olevaa valaistusta. Tällä tavoin valaistus vaikuttaa myös pintojen läpi ja 

pinnoista tulee läpikuultavia. 

4.3 Pistenäytteistys 

Pistenäytteistys (engl. point sampling) on vaihtoehto tällä hetkellä vallassa olevalle 

monikulmioihin perustuvalle tavalle mallintaa pintoja. Luvussa 6 esitetty menetelmä 

perustuu pintojen yksinkertaistaistamiseen joukoksi pisteitä. Tämän takia tässä 
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kohdassa selvitetään pistenäytteistyksen perusteet ja ennen kaikkea se, minkälaisia 

ongelmia pistenäytteistyksessä on kohdattu. Näitä ongelmia vertaillaan luvussa 6 

esitetyn menetelmän ongelmiin kohdassa 6.4. 

Ajatus pisteiden käyttämisestä kovien pintojen mallinnukseen syntyi Grossmanin ja 

Dallyn (1998) mukaan vuonna 1979. Kolmiulotteisten mallien geometrinen tieto 

kasvaa määrältään jatkuvasti, sillä suurempi laskentateho mahdollistaa pintojen 

tarkemman mallintamisen ja kuvantamisen. Kun pintojen monimutkaisuus kasvaa 

riittävästi, alkaa monikulmioihin perustuva geometrian mallinnus sisältää 

ylimääräistä tietoa. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun kuvantamisvaiheessa 

monikulmiot ovat kuvapistettä pienempiä ja sisältävät paikkatiedon lisäksi turhaa 

tietoa monikulmiorakenteesta. Pistenäytteistys perustuukin pintojen mallintamiseen 

pilvenä pisteitä. Pistenäytteistyksessä on viime aikoina keskitytty Botschin et al. (2002) 

mukaan ennen kaikkea muistin tehokkaaseen käyttöön, kuvantamisen laatuun sekä 

kuvantamisen nopeuteen. 

Pisteitä on perinteisesti käytetty Grossmanin ja Dallyn (1998) mukaan ”pehmeiden” 

aineiden, kuten savun, pilvien, pölyn, tulen, veden ja puiden mallintamiseen. Botsch 

et al. (2002) toteavat pistenäytteistykseen kohdistuvan mielenkiinnon johtuvan pitkälti 

nimenomaan menetelmän yksinkertaisuudesta. Alexa et al. (2001) pitävät 

mielenkiinnon syynä myös kolmiulotteisten skannausvälineiden hintojen laskua. 

Vaikka korkeatarkkuuksisia malleja saadaan aikaan myös muilla tavoin, saadaan niitä 

tyypillisesti aikaan skannaamalla kolmiulotteisesti todellisen maailman kappaleita. 

Tällaisen skannauksen tulos on nimenomaan joukko pisteitä. Eräs tärkeimmistä 

pistenäytteistyksen sovelluskohteista onkin Botschin et al. (2002) mukaan 

suuritarkkuuksisten kolmiulotteisten mallien käsittely ja kuvantaminen, mihin 

monikulmiomallit soveltuvat huonommin.  

Vaikka monikulmiorakenteita ei pistenäytteistyksessä tarvitsekaan tallentaa, on 

muistinkulutus yksi menetelmän suurista ongelmista. Ongelma tulee esille etenkin 

yksinkertaisia pintoja mallinnettaessa, sillä toisin kuin monikulmioita käytettäessä, 
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pistenäytteistyksellä ei voida luoda yksinkertaisia pintoja monimutkaisiin pintoihin 

nähden pienemmällä tietomäärällä. Botsch et al. (2002) tuovat esiin myös sen, että 

strukturoimattomissa pistejoukoissa esiintyviä pintojen samankaltaisuuksia on 

vaikeaa hyödyntää tietoja pakattaessa. Jokaisen pisteen yhteydessä tallennetaan 

Grossmanin ja Dallyn (1998) mukaan tyypillisesti pisteen väri, sijainti ja pisteen 

kuvaaman pinnan normaali. 

Botsch et al. (2002) pitävät pistejoukkojen kuvantamisen tehokkuutta niiden ehkä 

suurimpana hyötynä. Suuritarkkuuksisia malleja kuvannettaessa liikkuu vähemmän 

tietoa, jos monikulmiotietoja ei tarvitse siirtää. Tästä on nykyään kuitenkin vain 

rajallisesti hyötyä, sillä nykyaikaiset grafiikkakortit on optimoitu monikulmiomallien 

kuvantamiseen. 

Kuvantamisessa esiintyvät laadulliset ongelmat ovat lähinnä näytteistysongelmia. 

Yksi pistenäytteistyksessä esiintyvistä ongelmista on pintojen yhtenäisyyden 

varmistaminen. Koska mikään ei sido pisteitä toisiinsa, mikään ei myöskään määritä 

sitä, kuuluuko niiden välissä olla aukko. Grossmanin ja Dallyn (1998) mukaan tämä on 

vaikeaa etenkin, jos aukkojen olemassaolo pitää ratkaista suoritusnopeuden siitä 

suuremmin kärsimättä. Reikien tunnistamisen lisäksi pisteitä käsiteltäessä pitää 

pystyä erottamaan erilliset pinnat toisistaan. Schauflerin ja Wann Jensenin (2000) 

mukaan kuvannusvaiheen näytteistystiheyden pitääkin olla vähintään 

kaksinkertainen pisteiden maksimitiheyteen nähden. 
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5 YLEISVALON VARJOSTUS 

Yleisvalon varjostuksen toimintaperiaatteen kehittivät Zhukov et al. (1998). 

Menetelmä ei perustu suoraan mihinkään fysikaaliseen ilmiöön, vaan sillä pyritään 

lähinnä simuloimaan empiirisesti havaittua valon käyttäytymistä. Kun kaksi esinettä 

asetetaan riittävän lähelle toisiaan, peittävät ne toisiltaan osan ympäristöstä 

heijastuvasta epäsuorasta ja suorasta valosta ja esineet varjostavat toisiaan. 

Landisin (2002) mukaan yleisvalon varjostus on yleisvaloa käytettäessä edellytys 

realistisen ympäristön aikaansaamiseksi. Yleisvalon varjostus on yksi globaalin 

valaistuksen suomista hyödyistä, joka on irrotettu toimimaan itsenäisenä 

menetelmänä. Tämän menetelmän avulla saadaan aikaan pehmeitä varjoja esineiden 

niille pinnoille, joilla ympäristön taivaankansivaloa varjostaa toinen esine tai esine 

itse.  

Koska yleisvalon varjostuksen laskeminen edellyttää pisteen peittoisuuden (engl. 

obscurance) arviointia, edellyttää menetelmän käyttö pisteen ympäristön tutkimista. 

Menetelmä on siitä edullinen, että laskennan tuloksia voidaan uudelleenkäyttää 

animaatiossa mallinteen staattisten elementtien osalta. Tällä tavoin saavutetaan 

menetelmästä riippuen hyvinkin huomattavia parannuksia laskentanopeuteen, mutta 

edellisten laskentatulosten käyttö edellyttää yleensä myös muistitilaa. Mallinteen 

sisällön jakaminen staattisiin ja dynaamisiin elementteihin ei myöskään ole 

suoraviivaista, sillä dynaamisten elementtien liikehdintä staattisten läheisyydessä 

edellyttää uudelleenlaskentaa myös staattisten elementtien osalta. 

Yleisvalon varjostus ei ole pelkästään teoreettinen malli, vaan sitä on käytetty monissa 

elokuvissa, kuten Christensenin (2003) mainitsemat ”Pearl Harbor”, ”Jurassic Park III” 

ja ”Stuart Little 2”.  

Tässä luvussa pyritään selvittämään, kuinka yleisvalon varjostus toteutetaan 

käytännössä ja mitä ongelmia nykyisiin toteutuksiin liittyy. Pääasiallinen 

toteutustekniikka on täysin säteenjäljitykseen pohjautuva, mikä käydään läpi 
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kohdassa 5.1. Kohdassa 5.2 perehdytään erilaiseen tapaan toteuttaa yleisvalon 

varjostus, joskin myös tämä tekniikka edellyttää säteenjäljitystä. 

5.1 Säteenjäljitykseen perustuva yleisvalon varjostus 

Yleisvalon varjostus toteutetaan perinteisesti säteenjäljityksen avulla. Jokaisen 

kuvannettavan pisteen kohdalla ammutaan säteitä pinnan normaalin määräämän 

puolipallon suuntaisesti (katso KUVA 9). Ammuttavien säteiden suuntaa painotetaan 

Landisin (2002) mukaan enemmän normaalin suuntaiseksi, sillä suurin osa pinnan 

saamasta valosta tulee pinnalle kohtisuoraan. Pisteelle näin määräytyvä peittoisuus 

riippuu siitä, moniko ammutuista säteistä osuu muihin pintoihin. Säteillä on tietty 

matka, jonka ne kulkevat, joten vain tietyllä etäisyydellä olevat pinnat otetaan 

huomioon. Christensenin (2003) mukaan peittoisuus lasketaan yksinkertaisesti 

jakamalla osuneiden säteiden määrä ammuttujen säteiden määrällä. 

 

 

KUVA 9: Peittoisuuden määrittäminen säteenjäljityksen avulla. 

 

Christensen (2003) tuo esille ammuttavien säteiden määrän tärkeyden. Mitä suurempi 

määrä säteitä ammutaan, sitä parempi on tulos laadultaan. Jos säteitä ammutaan vain 
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vähän, on odotettavaa, että tuloksena on kohiseva kuva. Säteitä tuleekin ampua 

huomattavan paljon, jotta kuvannettavista pinnoista saadaan kohinattomia. Kohina 

saattaa jäädä huomaamatta yksittäisessä kuvassa, mutta animaatiossa kohinattomuus 

on ensiarvoisen tärkeää. Kahden peräkkäisen kuvan välillä saattaa olla huomattava 

ero, sillä ammuttavien säteiden suunta arvotaan joka kerta erikseen ja eri kuvissa 

jokaiselle pisteelle arvotaan uusi joukko ammuttavia säteitä. Jotta riittävä laatu 

saavutetaan, tulee säteitä ampua tyypillisesti varsin suuri määrä. Ammuttavien 

säteiden määrän kasvattaminen puolestaan vaikuttaa dramaattisesti laskenta-aikaan. 

Landis (2002) huomauttaa, että lasiset ja läpinäkyvät esineet tulee jättää huomiotta 

yleisvalon varjostusta laskettaessa. Staattisille esineille laskenta voidaan suorittaa 

kerran ja sisällyttää valaistus pintojen tekstuurikarttoihin. Tällä tavoin saavutetaan 

huomattavia nopeusetuja. Landisin (2002) mukaan tämä toimii, koska yleisvalon 

varjostus on riippumatonta esineen orientaatiosta ja ympäristöstä. Tämä ei kuitenkaan 

pidä täysin paikkaansa, sillä jos esineen ympäristö on riittävän lähellä, vaikuttaa se 

esineen varjostukseen. Kaukana oleva ympäristö ei kuitenkaan saa aikaan merkittävää 

muutosta yleisvalon varjostukseen. Jos kamera viedään lähelle esineiden pintoja, on 

tekstuurikartan oltava hyvin tarkka, jotta hyvä kuvanlaatu säilytetään lähikuvissakin. 

Näin tarkat tekstuurikartat vievät helposti suurissa mallinteissa paljon muistia. Jos 

yleisvalon varjostus on laskettu yhdelle staattiselle kappaleelle, voidaan samoja 

laskentatuloksia hyvässä tapauksessa käyttää myös muille vastaaville kappaleille. 

Christensen (2003) määrittää kolme tapausta, joissa kannattaa harkita laskentatulosten 

uudelleenkäyttöä: staattiset esineet, liikkuvat esineet ja muotoaan muuttavat esineet. 

Näiden lisäksi myös liikkuvan kameran tapauksessa laskennan uudelleenkäyttö on 

suositeltavaa. 

Sen lisäksi, että staattiset esineet huomioidaan erikseen, on muitakin tapoja nopeuttaa 

yleisvalon varjostusta. Christensenin (2003) mukaan peittoisuus vaihtelee vain vähän 

paikoissa, jotka ovat kaukana muista esineistä. Tällöin onkin riittävää olla keräämättä 

peittoisuutta jokaisen pisteen kohdalla ja interpoloida peittoisuus ympäriltä löytyvistä 

pisteistä, joissa keruu on suoritettu. Christensen pitääkin tyypillistä mallinnetta 
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sellaisena, että vain muutamat osat ovat niin lähellä toisiaan, että peittoisuus 

joudutaan laskemaan joka pisteen osalta. Hänen mukaansa tätä optimointia 

käyttämällä saavutetaan jopa kymmenkertainen laskentanopeus kuvanlaadun 

kärsimättä. 

Christensen (2003) kuvaa myös toisen tavan nopeuttaa yleisvalon varjostusta: 

taivaankannen sopeutuva näytteistys (engl. adaptive hemisphere sampling). Tässä 

menetelmässä painotetaan näytteistystä niille alueille, joiden havaitaan olevan 

merkitsevimpiä. Edellytyksenä on vähintään 256 näytettä pistettä kohden, jotta 

merkitsevien alueiden arviointi onnistuu. Tästä menetelmästä on hyötyä, jos mallinne 

sisältää suuria esineitä, joissa on säännöllisiä muotoja. Menetelmä on kuitenkin 

hyödytön, jos mallinteessa on paljon pieniä esineitä. Christensenin mukaan tällä 

menetelmällä voidaan hyvässä tapauksessa kaksinkertaistaa laskentanopeus.  

Tärkeä osa tätä menetelmää on myös valon keskimääräisen tulosuunnan 

määrittäminen. Tämä saadaan aikaan laskemalla keskiarvo niiden vektorien 

suunnasta, jotka eivät osuneet mihinkään kuvannettavan pinnan läheisyydessä. Tätä 

käyristettyä normaalia (engl. bent normal) käytetään määritettäessä pinnalle 

ympäristöstä saapuvaa valoa. Jos ympäristöstä tulevaa valoa lasketaan, kerätään se 

pinnan normaalin suunnasta. Käyristetty normaali kuvaa valon todennäköisintä 

tulosuuntaa ja sitä käyttämällä saadaan siis parempia tuloksia ympäristön valoa 

laskettaessa. 

5.2 Yleisvalon varjostus syvyyspuskuria käyttäen 

Whitehurst (2004) on kehittänyt syvyyspuskuria käyttävän ratkaisun yleisvalon 

varjostukseen. Varjostettavan kohteen ympärille asetetaan valonlähteitä pallopinnalle 

kuten KUVASSA 10. Kukin valonlähteistä osoittaa pallon keskipisteeseen ja kullekin 

näistä valoista lasketaan oma syvyyspuskuri. Näiden syvyyspuskureiden 

yhteisvaikutusta arvioimalla voidaan laskea kunkin kuvannettavan pisteen 
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peittoisuus. Whitehurstin mukaan tämä menetelmä on 8-20 kertaa puhtaasti 

säteenjäljitykseen perustuvaa yleisvalon varjostusta nopeampi.  

 

 

KUVA 10: Valonlähteet asetellaan varjostettavan kohteen ympärille. Valot sijaitsevat pallopinnalla, ja 

kaikki on suunnattu kohti pallon keskipistettä. 

 

Tämä menetelmä on kehityksensä alkuvaiheessa ja on kyseenalaista, kuinka hyvin se 

toimii muissa tapauksissa kuin lähes konveksien yksittäisten esineiden ollessa 

kuvannettavana. Menetelmä ei myöskään vaikuta soveliaalta sisätilamallinteiden 

yhteydessä käytettäväksi. Näiden ongelmien takia tätä menetelmää ei oteta mukaan 

kohdassa 6.3 tapahtuvaan vertailuun. 
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6 YLEISVALON LÄHEISYYSVARJOSTUS 

Koska olemassa olevat menetelmät, joilla yleisvalon varjostus onnistuu, ovat joko 

hitaita, vaikeita käyttää tai sopimattomia moniin tilanteisiin, vaikuttaa tarpeelliselta 

kehittää vaihtoehtoinen menetelmä, jolla sama tehoste saadaan aikaan. Tässä 

tutkimuksessa esitelty menetelmä syntyi sivutuotteena fotonikarttojen nopeuttamista 

tutkittaessa. Tavoitteena oli saada lisätyksi globaalin valaistuksen tehosteita viikoittain 

TV1:ssä näytettävään animaatiosarjaan ”Itse Valtiaat”. Globaalin valaistuksen 

nopeuttamista on Purcell et al. (2003) mukaan tutkittu aktiivisesti viime vuosina. 

Koska sarjan tuotantotahti on varsin ripeä ja tuotantoresurssit optimoitu, tuli 

kehitettävän menetelmän suoriutua huomattavasti olemassa olevia algoritmeja tehok-

kaammin. Tarkoituksena oli kehittää fotonikarttoihin pohjautuva ratkaisu, jossa 

alakohdassa 4.1.1 esitelty viimeistelevä keräys jätetään pois. Ongelmaksi muodostui 

kuitenkin fotonikarttaa suoraan visualisoitaessa esiintyvä matalataajuinen kohina, jota 

yrityksistä huolimatta ei saatu eliminoiduksi. 

Matalataajuista kohinaa pyrittiin vähentämään muuttamalla fotonikartan 

toimintaperiaatetta. Fotonien ampuminen valonlähteistä korvattiin fotonien 

ripottelulla suoraan esineiden pinnalle. Pyrkimyksenä oli kerätä valaistus tasavälein 

ripotelluille pisteille, jolloin pisteiden tasavälisyys olisi vähentänyt matalataajuista 

kohinaa. Tämän ratkaisun taustalla oli Wann Jensenin ja Buhlerin (2002) pinnanalais-

hajontaan kehittämä menetelmä, joka esiteltiin kohdassa 4.2.2. Uutta lähestymistapaa 

suunniteltiin nimenomaan hahmojen valaisua silmälläpitäen. Tämäkään 

lähestymistapa ei soveltunut fotonikarttojen tehostamiseen, mutta samalla huomattiin 

menetelmän toimivan muunneltuna mainiosti yleisvalon varjostamisessa. Nimetään 

tässä tutkielmassa kehitetty menetelmä nimellä yleisvalon läheisyysvarjostus (engl. 

ambient proximity occlusion). 

Tässä luvussa rakennetaan ensin yleisvalon läheisyysvarjostuksen toimintaperiaate 

kohdassa 6.1. Tämän jälkeen kohdassa 6.2 käsitellään menetelmän etuja. Kohdassa 6.3 

vertaillaan yleisvalon läheisyysvarjostusta sen kilpailijoihin sekä laadullisesti että 
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laskenta-ajallisesti. Tässä kohdassa selvitetään myös uuden menetelmän eri vaiheiden 

aikavaativuudet. Kohdassa 6.4 käsitellään yleisvalon läheisyysvarjostukseen liittyviä 

ongelmia ja kohdassa 6.5 pohditaan mahdollisia jatkotutkimuskohteita. 

6.1 Tekniikka 

Tässä kohdassa selvitetään, kuinka läheisyysvarjostus toimii. Menetelmä on perinyt 

paljon piirteitä fotonikartoista, ja kuten fotonikartatkin, myös läheisyysvarjostus 

jakautuu prosessina kahteen vaiheeseen: ripottelu ja kuvantaminen. 

Ripotteluvaiheessa käytännössä yksinkertaistetaan geometriset mallit siten, että ne 

voidaan kuvata pistenäytteistyksessä esitetyllä tavalla. Kuvantamisvaiheessa tutkitaan 

näiden pisteiden sijaintia suhteessa kuvannettaviin pintoihin. 

6.1.1 Ripotteluvaihe 

Jos esineestä on monta esitysmuotoa, joista osa on toisia yksinkertaisempia, voidaan 

Turkin (1992) mukaan tällä usein tehdä kuvannusvaiheen näytteistämisprosessista 

kevyempi. Tämä ajatus on ollut lähtökohtana yleisvalon läheisyysvarjostuksessa ja 

prosessin ensimmäinen vaihe onkin geometristen mallien yksinkertaistaminen piste-

joukoiksi. 

Pisteet ripotellaan tasavälein jokaisen esineen pinnalle, jotta kuvannusvaiheessa 

saadaan tasalaatuinen kuva. Eri esineiden pinnalle voidaan toki ripotella toisistaan 

poikkeava määrä pisteitä, jolloin se pinta, jolle on ripoteltu enemmän pisteitä, luo 

tummemman varjon. Suurempi määrä pisteitä esineen pinnalla mahdollistaa myös 

pienempien yksityiskohtien huomioimisen. Oleellista ripottelussa on se, että 

samanmuotoinen pinta saa pisteistä jokaisella ripottelukerralla mahdollisimman 

samanlaisen peitteen. Tällä tavoin taataan tasalaatuinen kuva animaatiossa. Pinnat 

oletetaan kaksipuolisiksi, jolloin yksittäinen piste edustaa pinnan molempia puolia.  
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Algoritmissa jokaisen pisteen osalta tallennetaan sen sijainti ja sen edustaman pinnan 

normaali. Molempien tallentamiseen käytetään kolmea float-tyyppistä muuttujaa, 

joten yksittäisen pisteen tietueen kooksi tulee 6x32 = 192 bittiä. Tätä tietorakennetta on 

mahdollista pakata, mutta pakkaus ja purkaminen vaativat ylimääräistä laskentatehoa 

eikä pakkaukselle siten ole varsinaista tarvetta. Tämä johtuu siitä, että 

läheisyysvarjostus ei edellytä pisteitä ripoteltavan kuin murto-osan fotonikarttojen 

edellyttämästä ammuttavien fotonien määrästä. Tämä johtuu siitä, että fotonikarttojen 

tapauksessa fotonien pitää selvitä myös pienistä yksityiskohdista. Yleisvalon 

läheisyysvarjostuksessa pisteitä käytetään suurpiirteisempään arviointiin, ja näin ollen 

niitä riittää ripotella pienempi määrä. 

Geometriset mallit koostuvat yhteenliitetyistä pintakappaleista. Nämä pintakappaleet 

ovat tyypillisesti joko monikulmioita tai matemaattisesti määritettyjä pintoja (engl. 

NonUniform Rational B-Splines, NURBS). Mallien yksinkertaistaminen toteutetaan 

käymällä läpi jokainen pinta siten, että niille muodostuu joukko tasaisella tiheydellä 

toisiinsa nähden sijaitsevia pisteitä. Ripottelu edellyttää ennalta määrätyn 

ripottelutiheyden määrittämistä. 

NURBS-pintojen läpikäynti on suoraviivaista (katso KUVA 11). NURBS-pinta voi olla 

hyvinkin oudonmuotoinen, mutta tässä tehdään se oletus, että pinnat ovat jotakuinkin 

levynmuotoisia ja siten niitä voidaan käsitellä kuten nelikulmioita. Tämä pinta 

käydään läpi siirtymällä tietynpituisin askelin. Ensin lasketaan tarvittava askeleen 

pituus laskemalla pinnan sivun pituuden approksimaatio pinnan pinta-alan ja 

ulottuvuuksien avulla. Tämän jälkeen käydään pinta läpi rivi kerrallaan pinnan 

reunasta reunaan. Pinnalla edetään haluttua ripottelutiheyttä pienemmällä askeleella 

ja aina askeleen jälkeen mitaten etäisyys kaikkiin edellisen kahden rivin ja nykyisen 

rivin pisteisiin. Jos tarkastelukohdan etäisyys muihin pisteisiin on riittävän pitkä, 

sijoitetaan pinnalle uusi piste. Toinen vaihtoehto on se, että NURBS-pinnat jaetaan 

ripotteluvaiheessa monikulmioihin, jotta pisteet voidaan ripotella niiden pinnalle 

samalla menetelmällä kuin monikulmioiden pinnalle. Menetelmissä ei ole ratkaisevaa 

nopeuseroa, mutta ne suoriutuvat erikoistapauksista vaihtelevasti. 
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KUVA 11: Pisteet levitetään NURBS-pinnalle tässä tapauksessa vasemmasta yläkulmasta aloittaen. 

Levittäminen etenee vasemmalta oikealle ja uutta pistettä yritetään asettaa hieman lyhyemmille 

välimatkoille kuin haluttu ripottelutiheys sallii. Kuvan kysymysmerkit kuvaavat seuraavan 

ripoteltavan pisteen mahdollista sijaintia. Molemmissa tapauksissa uusi piste olisi liian lähellä edellisiä 

joten edetään askel nuolen osoittamaan suuntaan. 

 

Kohdassa 4.2.2 selostettu Turkin (1992) ripottelumenetelmä on tehokas ja takaa hyvän 

lopputuloksen. Jotta tätä menetelmää voitaisiin käyttää yleisvalon 

läheisyysvarjostuksen yhteydessä, tulisi ripoteltavien pisteiden määrä olla varsin 

suuri. Koska tehokkuussyistä pyritään siihen, että pisteitä tarvittaisiin vain vähän, on 

Turkin (1992) ripottelumenetelmä tähän tarkoitukseen sopimaton. Tämä johtuu siitä, 

että pisteet arvotaan esineiden pinnalle ja niitä liikutellaan tämän jälkeen suhteessa 

muihin pisteisiin. Tämä ei takaa samaa lopputulosta kahden peräkkäisen ripottelun 

välillä, vaikka esineen muoto tai sijainti ei muuttuisi lainkaan. 

Koska Turkin (1992) menetelmä on siis sopimaton eikä muita tähän aiheeseen hyvin 

sopivia menetelmiä ole tiettävästi tarjolla, kehitetään tähän tarkoitukseen oma 

ripottelumenetelmä. Tässä tutkielmassa kehitetty monikulmioiden läpikäyminen on 

periaatteeltaan yksinkertainen prosessi. Pintojen monikulmiot jaetaan ensin 

kolmioiksi. Jokaisen kolmion kärkipisteisiin sijoitetaan piste, kunhan kärkipisteet ovat 
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riittävän kaukana toisista esineen pinnalle jo ripotelluista pisteistä. Tämän jälkeen 

kolmio läpikäydään siten, että se jaetaan rekursiivisesti yhä pienemmiksi kolmioiksi 

kuten KUVASSA 12.  

 

 

KUVA 12: Pisteiden levitys kolmion pinnalle. Kolmiot jaetaan yhä pienemmiksi kolmioiksi, kunnes 

haluttu tiheys saavutetaan. 

 

Kolmio halkaistaan aina siten, että jakavan janan pää asetetaan pisimmän sivun 

keskelle ja janan toinen pää pisimmän sivun vastaiseen kärkipisteeseen. Jos pisin sivu, 

jolle janan toinen pää asettuu, on yli kaksi kertaa halutun ripotteluetäisyyden 

mittainen, sijoitetaan sen keskelle piste. Rekursiota jatketaan, kunnes jaettavan 

kolmion kaikki sivut ovat alle kaksi kertaa halutun ripotteluetäisyyden mittaiset. 

Tällöin kolmion keskipisteeseen sijoitetaan piste, kunhan se ei ole liian lähellä mitään 

kulmaa. Näin on tehty KUVAN 12 esimerkissä.  

Tämä menetelmä toimii monilla kolmioilla. Menetelmää käytettäessä tulee huomioida 

myös kolmioiden väliset reunat, sillä samalle reunalle ei saa ripotella pisteitä kahteen 

kertaan. Se ei kuitenkaan sovellu esimerkiksi sellaisille kolmioille, joiden kaksi sivua 

ovat ripotteluetäisyyteen nähden moninkertaiset ja yksi sivu ripotteluetäisyyttä 
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lyhyempi. Tällaisissa tapauksissa tulee käyttää erikoismenettelyjä, jotta saadaan 

aikaan tasainen jakauma pisteitä. 

6.1.2 Kuvantamisvaihe 

Purcellin et al. (2003) mukaan fotonikarttojen yksi tärkeimmistä piirteistä on 

hakusäteen sopeutuminen. Fotonikartoissa naapurien haku perustuukin k:n lähimmän 

naapurin hakemiseen. Lähimpiä pisteitä haetaan siis ennalta määrätty määrä. Tällöin 

vältetään sekä liian pienestä hakusäteestä johtuva kohina että liian suuresta 

hakusäteestä johtuva sameus. 

Yleisvalon läheisyysvarjostusta käytettäessä pintojen peittoisuus määritetään ennalta 

määritetyn hakusäteen sisältä löytyvien pisteiden määrän perusteella. Toisin sanoen 

kuvantamisvaiheessa etsitään, kuinka paljon eri esineiden pinta-alaa sijaitsee 

kuvannettavan pisteen läheisyydessä. Kiinteä hakusäde nopeuttaa monessa 

tapauksessa hakuprosessia. Tälle on kuitenkin edellytyksenä se, että mallinteeseen 

ripotellut pisteet sijaitsevat toisistaan riittävän kaukana. Jos hakusäteen sisään osuu 

huomattavan suuri määrä pisteitä, voi niiden käsittelyyn mennä tarkoituksettoman 

kauan aikaa. 

Kaikkia löytyviä pisteitä ei suoraan kelpuuteta mukaan varjostusprosessiin. Kunkin 

pisteen normaalia ja etäisyyttä kuvannettavasta pisteestä tutkitaan. KUVA 13 

havainnollistaa hakutilannetta ja siihen liittyviä muuttujia. Ensimmäisenä lasketaan, 

onko löydetty piste kuvannettavan pisteen takana vai ei. Olkoon 3Rs ∈  löydetyn 

hakupisteen sijainti, 3Rx ∈  kuvannettavan pisteen sijainti ja { ,3Rnx ∈ 1=xn } 

kuvannettavan pinnan normaali. Tällöin tulee olla 0)( >⋅− xnxs .  

Tämän jälkeen tutkitaan, missä kulmassa löytynyt piste on kuvannettavan pinnan 

normaaliin. Suoraan pinnan edessä olevalla pisteellä on suurin varjostusvaikutus, 

joten kulman ollessa 0 tulee kertoimen A olla 1. Haettava alue on puolipallon 

muotoinen, joten jos kulma on 2/π , tulee kertoimen olla 0. Kun ,2/0 π≤≤ c Rc∈ , 
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pätee 0)cos(1 ≥≥ c . Kahden yksikkövektorin pistetulo puolestaan vastaa niiden 

välisen kulman kosinia, joten haluttu kertoimen A:n arvo saadaan seuraavalla 

kaavalla: 

A = xn
xs
xs

⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−  

 
 

 

KUVA 13: Kuvannettava piste x , sen normaali xn , hakusäde r ja sen sisältä löydetty piste s . Kulma c 

määrää kertoimen A. 

 

Löytyneen pisteen etäisyys kuvannettavasta pisteestä huomioidaan lineaarisesti siten, 

että hakusäteen etäisyydellä pisteen etäisyyskerroin on 0 ja etäisyyden ollessa 0 

etäisyyskerroin on 1. Lineaarisen etäisyyskertoimen avulla on saatu tähän asti parhaita 

tuloksia, mutta etäisyyden evaluointi muulla tavoin saattaa myös tuottaa hyviä 

tuloksia. Olkoon hakusäde r määritelty välille ∞≤≤ r0 . Koska rxs ≤−≤0 , 

etäisyyskerroin D voidaan määrittää seuraavalla kaavalla:  

D =
r

xs −
−1  

Käytännössä on tehokkaampaa laskea löydetyn pisteen neliöllinen etäisyys 

kuvannettavasta pisteestä, mikä ei edellytä neliöjuuren käyttöä. Tällöin voidaan 

käyttää kaavaa: 

D = 2

2

1
r

xs −
−  
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Viimeinen huomioitava kerroin on löytyneen pisteen normaalin ja kuvannettavan 

pisteen normaalin välisen kulman määräämä kerroin P. Tässä tilanteessa huomioitavat 

muuttujat käyvät ilmi KUVASTA 14. Säätämällä tämän kertoimen arvoalue välille 

15.0 ≤≤ P  taataan se, että kaikkien pisteiden kontribuutio huomioidaan. Olkoon 

{ ,3Rns ∈ 1=sn } löytyneen pisteen normaali. Kertoimen P arvo lasketaan samalla 

periaatteella kuin kerroin A, joskin huomioiden kertoimen alaraja:  

P xs nn ⋅+=
2
1

2
1  

 
 
 

 

KUVA 14: Kuvannettava piste x , sen normaali xn  sekä löydetty piste s  ja sen normaali sn . 
 

Kuvannusprosessi alkaa siis ensin hakemalla kuvannettavan pisteen ympäristöstä 

tietyllä säteellä pisteitä, jotka on ripoteltu ennen kuvannusta. Tässä vaiheessa pisteen 

tummuus T olkoon 0. Tämän jälkeen käydään läpi kaikki löydetyt pisteet. Kunkin 

löydetyn pisteen osalta varmistetaan ensin, että A > 0, minkä jälkeen määritetään 

kertoimet A, D ja P. Kun nämä kertoimet on määritetty, lisätään tummuuden T arvoa 

luvulla, joka saadaan kertomalla keskenään kertoimet A, D ja P. Tämän jälkeen 

siirrytään tarkastelemaan seuraavaa löytynyttä pistettä. 

Koska kuvannettavan pisteen varjoisuus määräytyy ripoteltujen pisteiden tiheyden ja 

hakusäteen perusteella, on hyvä kertoa lopputulos T sopivalla luvulla M, jotta haluttu 

tummuusaste saavutetaan. Kertoimen M arvo riippuu toteutusympäristöstä ja 

halutusta tummuudesta. 



60  

6.2 Menetelmän etuja 

Yleisvalon läheisyysvarjostuksen selkein etu on sen nopeus. Vaikka pisteet 

ripoteltaisiin joka kuvaa varten uudelleen, ei nopeus kärsi juuri lainkaan. Nopeutta 

muihin menetelmiin vertaillaan tarkemmin kohdassa 6.3. 

Laadullisesti yleisvalon varjostus suoriutuu hyvin. Menetelmä on kohinaton, eli 

kuvissa saavutetaan tasalaatu. Tasalaadun, nopeuden ja dynaamisuuteen 

soveltuvuuden ansiosta menetelmä sopii hyvin käytettäväksi animaatiossa, etenkin jos 

laskennallista kapasiteettia on käytössä rajallinen määrä tai aikaa kuvantamiseen on 

vähän. Kuten fotonikartatkin, yleisvalon varjostus sopeutuu mallinteeseen geomet-

risesta kompleksisuudesta riippumattomasti. Yleisvalon varjostuksella voidaan 

tarvittaessa huomioida sekä suuret pinnat että pienimmätkin yksityiskohdat.  

Fotonikarttojen käyttö johti useisiin ongelmiin. Yleisvalon varjostus pohjautuu 

osaltaan fotonikarttojen perusajatukseen, joten osa fotonikarttojen ongelmista periytyy 

myös tälle menetelmälle. Näitä ongelmia tarkastellaan kohdassa 6.4. Suurin osa on-

gelmista onnistutaan kuitenkin välttämään. Kaikki alueet huomioidaan tasa-arvoisesti, 

joten syrjäiset alueet eivät voi jäädä huomiotta. Ripotellussa pistemassassa ei esiinny 

epäjatkuvuutta eikä siitä siten aiheudu ongelmia. Toisaalta epäjatkuvuudet eivät 

aiheuttaisi ongelmia, vaikka niitä olisikin. Fotonikarttoja käytettäessä fotoneita piti 

usein ripotella suurempaan mallinteeseen huomattava määrä. Yleisvalon 

varjostuksessa ripoteltujen pisteiden määrä jää paljon pienemmäksi, eikä se siten 

aiheuta muistiongelmia. Viimeistelevän keräyksen tehottomuus vältetään jättämällä se 

pois kokonaan yleisvalon varjostuksesta ja fotonikartoissa esiintyvä matalataajuinen 

kohinakin onnistutaan välttämään. 

6.3 Testituloksia 

Tässä kohdassa tarkastellaan yleisvalon läheisyysvarjostuksen suoriutumista eri 

tilanteissa. Alakohdassa 6.3.1 tutkitaan, kuinka paljon laskenta-ajasta kuluu eri 
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vaiheiden käsittelyyn. Alakohdassa 6.3.2 vertaillaan läheisyysvarjostuksen laadullisia 

ominaisuuksia eri tilanteissa ja suhteessa kilpaileviin menetelmiin. Alakohdassa 6.3.3 

tutkitaan läheisyysvarjostuksen ja kilpailevien menetelmien ajallista suoriutumista 

erilaisia mallinteita kuvannettaessa. Testeissä käytettiin 512 megatavun muistilla 

varustettua Athlon 1333MHz prosessoria. Testeissä käytetty ohjelmisto on Alias 

Wavefrontin Maya 5. 

Testauksessa on käytetty referenssimenetelmänä optimoimatonta versiota kohdassa 

5.1 esitetystä menetelmästä. Referenssimenetelmän toiminta perustuu siis säteiden 

lähettämiseen kuvannettavasta pisteestä ympäristöön. Lähetetyistä säteistä mitataan 

se, osuivatko ne johonkin pintaan. 

6.3.1 Eri vaiheiden aikavaatimukset 

Yleisvalon läheisyysvarjostuksessa on neljä selkeää laskennallista vaihetta, jotka 

voivat muodostaa pullonkaulan. Nämä laskentavaiheet ovat pisteiden ripottelu, kd-

puun rakennusnopeus, kd-puun hakunopeus sekä hakutulosten käsittely, jossa 

arvioidaan löytyneiden pisteiden vaikutusta. Alla tarkastellaan tapausta, jossa on 

käytetty monenkokoisia ja –tyyppisiä pintoja. Tässä alakohdassa tarkastellaan eri 

vaiheiden vaatimaa aikaa kuvantamalla samaa mallinnetta vaihtuvalla 

ripottelutiheydellä ja hakusäteellä. 

Pisteiden ripottelunopeuteen vaikuttaa kuvannettavien esineiden monimutkaisuus. 

Vaikuttavia tekijöitä ovat pintojen koko, pintojen määrä sekä ripotteluväli. 

Ripottelunopeuteen voi saman mallinteen sisällä vaikuttaa ainoastaan muuttamalla 

ripottelutiheyttä. TAULUKON 1 ajat on mitattu esimerkkitapauksesta, jossa 

kuvannettava malli on suhteellisen yksinkertainen. Tämän takia ripotteluun 

vaadittava aika on suhteellisen pieni.  
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TAULUKKO 1: Eri muuttujien vaikutus laskenta-aikaan. Taulukon ajat on esitetty sekunteina. 

Ripotteluväli 1 0.5 0.2 0.01 

Pisteitä 1089 3358 14752 1148947 

Pisteiden ripottelu 0.12 0.141 0.23 12.047 

Kd-puun rakennus 0.02 0.08 0.391 69.57 

Kd-puun haku (r=1) 7.169 14.258 43.408 

Kd-puun haku (r=2) 14.793 33.279 130.849 

Kd-puun haku (r=5) 69.056 194.132 1759.82 

Käsittely  (r=1) 0.99 2.022 7.517 

Käsittely  (r=2) 2.702 8.193 33.122 

Käsittely  (r=5) 17.895 53.594 283.241 

Varsin 

suuria 

lukuja  

- ei 

testattu 

 

Koska esimerkkitapauksen (ks. TAULUKKO 1) malli on niin yksinkertainen, kestää 

kd-puun rakentaminen ripottelua kauemmin jo silloin, kun pisteitä on alle 15000. 

Monimutkaisemmissa malleissa ripottelu kestää kd-puun rakentamista kauemmin. 

Kd-puun rakentamisnopeus riippuu pelkästään pisteiden määrästä. 

Kd-puusta pisteitä haettaessa merkittäviä muuttujia ovat ripotteluväli sekä 

hakusäteen koko. Ripotteluvälin pienentäminen ja hakusäteen kasvattaminen 

hidastavat molemmat nopeasti hakuprosessia. Kd-puusta haku onkin TAULUKON 1 

nojalla yleisvalon läheisyysvarjostuksen ehdoton pullonkaula. 

Hakutulosten käsittelynopeus kasvaa suoraan suhteessa löytyneiden pisteiden 

määrään. Löytyneiden pisteiden määrää säätelevät ripotteluväli ja hakusäteen koko. 
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Tulosten käsittelyn viemä aika on huomattavasti pienempi kuin pisteiden hakuun 

kuluva aika. 

6.3.2 Laadullinen vertailu 

Vertailtaessa rakentamaamme yleisvalon läheisyysvarjostusta referenssimenetelmään, 

jossa käytetään säteenjäljitystä, suoriutuu yleisvalon läheisyysvarjostus hyvin. 

Riittävällä näytteistysmäärällä referenssimenetelmällä tuotettu jälki on pääsääntöisesti 

parempaa, sillä se on kauttaaltaan varmasti tasalaatuista. Tässä alakohdassa esitetään 

muutamia tapauksia, joista menetelmien välisiä eroja voidaan havaita. 

Vaikka referenssimenetelmällä tuotettu jälki on varmasti tasalaatuista, ei se 

kuitenkaan ole lähes koskaan kohinatonta. KUVAN 15 kuvasarjasta nähdään, miten 

suurta kohina on käytettäessä referenssimenetelmää 10 näytteellä. Vaikka näytteiden 

määrä nostettaisiin 256:teen, esiintyy kohinaa edelleen. Yleisvalon läheisyysvarjostusta 

käytettäessä kohinaa ei esiinny. Yleisvalon läheisyysvarjostuksella saadaan aikaan 

vastaavat varjot kuin referenssimenetelmälläkin, joskin referenssimenetelmän 

kantama on suurempi ja kuva siten tasaisempi. Kuvien poikkeava tummuus johtuu 

siitä, että referenssimenetelmässä lähetetyt säteet kohtaavat aina jonkin verran pintoja, 

joilla on tummentava vaikutus. Yleisvalon läheisyysvarjostuksessa määrätyn 

hakusäteen ulkopuolelta ei löydetä pisteitä, ja siten osa pinnoista jää varjostamatta. 

Tätä eroa ei lopullisessa kuvassa huomaa yhtä selkeästi, sillä kuvien valoisuuteen 

vaikuttavat lähinnä muut valonlähteet ja pintojen väri sekä mahdollinen kuviointi. 

Yleisvalon läheisyysvarjostus ei suoriudu kaikista tilanteista yhtä hyvin kuin 

referenssimenetelmä. KUVASTA 16 huomataan, miten hyvin yksityiskohtaista mallia 

kuvannettaessa kohdataan ongelmia. Kuvan aluksessa on niin paljon pieniä 

yksityiskohtia, että sopivan ripottelutiheyden määrittäminen kuhunkin kohtaan olisi 

huomattavan työlästä. Näin ollen epätasainen ripottelu aiheuttaa tummuuden 

vaihteluita paikoissa, joissa niitä ei kuuluisi olla. Huomion arvoista on myös se, että 

vaikka yleisvalon läheisyysvarjostuksella saadaankin varjostettua monia kohtia aivan 
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oikein, jää moni kohta myös liian haaleaksi tai kokonaan ilman varjoa. 

Referenssimenetelmällä tehty kuva sisältää kaikki varjot ja tummuuden virheellisiä 

vaihteluita ei esiinny. 

 

 

KUVA 15: Vasemmanpuoleinen huone on kuvannettu yleisvalon läheisyysvarjostuksella. 

Keskimmäinen kuva on tehty referenssimenetelmällä käyttäen 10 näytettä ja oikeanpuoleinen käyttäen 

256 näytettä. 

 

 

 

KUVA 16: Vasemmanpuoleinen kuva on tehty yleisvalon läheisyysvarjostusta käyttäen ja 

oikeanpuoleinen referenssimenetelmällä. Kuvassa käytetty malli lähteestä Sci-Fi 3D (2004). 

 

Vaikka menetelmien välillä onkin eroja, eivät nämä erot vaikuta suuresti lopulliseen 

kuvaan. Tämä johtuu siitä, että yleisvalon varjostuksen kontribuutio kuvaan on varsin 



65  

huomaamaton, joskin sen puuttumisen huomaa helposti, mikä nähdään KUVAN 17 

kuvasarjasta. Sama kuvasarja osoittaa myös sen, miten monimutkaisemmankin mallin 

kohdalla yleisvalon läheisyysvarjostuksella voidaan saavuttaa samanlainen 

lopputulos kuin referenssimenetelmällä. 

 

 

KUVA 17: Vasemmalla ylhäällä on käytetty yleisvalon läheisyysvarjostusta ja oikealla 

referenssimenetelmää. Vasemmalla alhaalla sama kuva on kuvannettu ilman minkäänlaista yleisvalon 

varjostusta ja oikealla kuvaan on lisätty yleisvalon läheisyysvarjostus. Kuvassa käytetty malli lähteestä 

ZJ (2004). 

6.3.3 Laskenta-ajallinen vertailu 

Yleisvalon läheisyysvarjostus on ratkaisevasti referenssimenetelmää nopeampi. Tässä 

alakohdassa vertaillaan näitä menetelmiä kolmessa erilaisessa tilanteessa. Yleisvalon 

läheisyysvarjostusta käyttäen parametrit on säädetty siten, että kuvien laatu vastaisi 
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mahdollisimman hyvin referenssimenetelmällä tuotettuja kuvia. Referenssimene-

telmässä on käytetty 256 näytettä. 

Yleisvalon läheisyysvarjostus suunniteltiin alun perin hahmojen varjostamiseen. Tämä 

käy hyvin ilmi KUVASTA 18, missä läheisyysvarjostuksen ja referenssimenetelmän 

väliset laadulliset erot ovat hyvin pieniä. Kuvan mallinteeseen on ripoteltu 9855 

pistettä, ja varjostus saadaan aikaan noin 39 kertaa lyhyemmässä ajassa kuin 

referenssimenetelmällä. Läheisyysvarjostuksen käyttö nelinkertaistaa tässä 

tapauksessa varjostamattoman kuvan laskenta-ajan. 

 

 

KUVA 18: Sama mallinne kuvannettuna kolmella tavalla. Vasemmalla ei ole käytetty yleisvalon 

varjostusta, keskellä on käytetty yleisvalon läheisyysvarjostusta ja oikealla referenssimenetelmää. 

Kuvassa käytetty malli lähteestä Sci-Fi 3D (2004). 

 

KUVAN 19 vasemmanpuoleinen jeeppi on tehty yleisvalon läheisyysvarjostuksen 

avulla. Kuvaan ripoteltiin 18264 pistettä, ja menetelmä toimii hyvin etenkin jeepin 

varjostaman maan osalta. Itse jeepin pinnalla esiintyy ajoittain tummuuden suuriakin 

vaihteluita, joita referenssimenetelmällä tehdyssä kuvassa ei ole. 

Referenssimenetelmän käyttö kesti noin 22 kertaa niin kauan kuin läheisyysvarjostus. 
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Tässä tapauksessa läheisyysvarjostus lähes kymmenkertaisti varjostamattoman kuvan 

vaatiman laskenta-ajan. 

 

 

KUVA 6.19: Vasemmanpuoleinen kuva on kuvannettu käyttäen yleisvalon läheisyysvarjostusta ja 

oikeanpuoleinen käyttäen referenssimenetelmää. Kuvassa käytetty malli lähteestä Xdyne (2004). 

 

Yleisvalon läheisyysvarjostuksen soveltuvuus hahmojen varjostamiseen käy hyvin 

ilmi KUVASTA 20. Kuvassa näkyvä hahmo on varjostettu ainoastaan 2955 pistettä 

käyttäen, mutta muuhun ympäristöön on ripoteltu peräti 719437 pistettä. 

Referenssimenetelmällä tehty oikeanpuoleinen kuva on tummempi, sillä 

säteenjäljityksellä voidaan helposti varjostaa kohteita suuremmalta etäisyydeltä kuin 

läheisyysvarjostuksen avulla. Läheisyysvarjostus ei suoriudukaan seinistä läheskään 

yhtä hyvin kuin referenssimenetelmä, mutta hahmot on varjostettu lähes toisiaan 

vastaavasti. Hahmojen tummuusero voitaisiin korjata pintamateriaalien avulla. 

KUVAN 20 mallinne on raskas, ja siten jo varjostamattoman kuvan laskeminen vie 

kauan. Läheisyysvarjostuksen käyttäminen viekin vain kolme kertaa niin pitkän ajan 

kuin varjostamaton tilanne, mikä alkaa olla jo lähellä menetelmälle asetettuja 

tavoitteita. Referenssimenetelmän käyttö vaatii jälleen noin 23-kertaisen ajan 

läheisyysvarjostukseen verrattuna. 
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KUVA 20: Vasemmanpuoleinen kuva on kuvannettu käyttäen yleisvalon läheisyysvarjostusta ja 

oikeanpuoleinen käyttäen referenssimenetelmää. Kuvassa käytetyt mallit lähteestä Sci-Fi 3D (2004). 

 

Yleisvalon läheisyysvarjostukselle asetettiin tavoitteeksi se, että menetelmän käyttö 

korkeintaan kaksinkertaistaa kuvantamiseen vaadittavan laskenta-ajan. 

TAULUKOSSA 2 luetelluissa esimerkeissä ei tuota tavoitetta saavutettu, mutta 

todellisuudessa yleisvalon läheisyysvarjostusta ei kannata käyttää taustarakennelmien 

varjostamiseen, vaan ainoastaan hahmoihin. Tällöin läheisyysvarjostuksen tuoma lisä 

laskenta-aikaan jää niin pieneksi, että laskenta-ajalliset vaatimukset tavoitetaan. 

 

TAULUKKO 2: Taulukkoon on koottu kuvien vaatimat laskenta-ajat. 

 Varjostamaton tilanne Läheisyysvarjostus Referenssimenetelmä 

Sotilas 00:00:26 00:01:51 01:12:04 

Jeeppi 00:00:31 00:05:01 01:49:04 

Käytävä 00:05:29 00:16:32 06:14:19 
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6.4 Ongelmia 

Tässä kohdassa käydään läpi yleisvalon läheisyysvarjostukseen liittyviä ongelmia. 

Koska yleisvalon läheisyysvarjostus on teknisesti hyvin lähellä fotonikarttoja, 

tarkastellaan aluksi sitä, onko fotonikarttojen ongelmat onnistuttu välttämään. Tämän 

jälkeen vertaillaan yleisvalon läheisyysvarjostuksen ongelmia pistenäytteistyksen 

ongelmiin. Kohdan lopussa käydään läpi ongelmat, jotka eivät liity edellä mainittuihin 

menetelmiin, vaan ovat yleisvalon läheisyysvarjostukselle yksilöllisiä. 

Fotonikarttoja käytettäessä eräs keskeisimmistä ongelmista oli fotonikartan tarkkuus. 

Suykens ja Willems (2000) toivat esille, ettei ole helppoa tietää, kuinka paljon fotoneita 

tulee käyttää minkäkin mallinteen yhteydessä, ja päätös jätetäänkin käyttäjälle. Sama 

ongelma esiintyy myös yleisvalon läheisyysvarjostuksen yhteydessä. Pisteiden 

ripottelutiheys pitää säätää käsin, ja usein vieläpä esinekohtaisesti. KUVASTA 21 

nähdään liian suureksi säädetyn ripottelutiheyden aiheuttama ongelma. Yksi 

yleisvalon läheisyysvarjostuksen kehittämisen tärkeistä perusteista oli se, että sen 

avulla voitaisiin automatisoida valaistusta. Ripottelutiheyden käsin säätäminen 

vähentää automaatiota ja tekee menetelmän käytöstä ajoittain hankalaa ja työlästä. 

Toisaalta työ tarvitsee tehdä vain kolmiulotteisia malleja luotaessa, minkä jälkeen niitä 

voidaan käyttää ilman lisätyötä. 

 

 

KUVA 21: Vasemmanpuoleiselle munalle on ripoteltu liikaa pisteitä, mikä näkyy selvästi. 
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Suykens (2002) esitti myös toisen fotonikarttoihin liittyvän ongelman, joka edellyttää 

käsityötä. Kuvantamisvaiheessa on käyttäjän usein tarpeellista määrittää käsin se, 

montako fotonia hakuun otetaan mukaan. Yleisvalon läheisyysvarjostusta käytettäessä 

on tarpeellista määrittää hakusäde, jolta pisteitä etsitään kuvantamisvaiheessa. Tämän 

lisäksi pitää määrittää alakohdassa 6.1.2 esitetty kerroin M, joka siis määrää pisteiden 

vaikutuksen voimakkuuden ja siten varjojen tummuuden. Nämä molemmat tekijät 

vaihtelevat esineiden koon ja muodon mukaan, joten ne on myös usein syytä säätää 

esinekohtaisesti. Esinekohtaisesta säätövarasta on toki myös monenlaista hyötyä, sillä 

eri tilanteissa voidaan tarvita erilaisia varjoja. Ongelmallista on se, ettei hakusäteen 

määrittämiseen liittyvältä käsityöltä voida menetelmän nykyisessä muodossa välttyä. 

KUVAN 22 vasemmanpuoleinen esine sulautuu ympäristöönsä, ja varjot ovat sopivan 

teräviä. Keskimmäisen esineen hakusäde on liian pieni, jolloin se ei varjostu riittävästi. 

Oikeanpuoleisen esineen hakusäde on niin suuri, että varjoista tulee liian pehmeitä ja 

esine erottuu selvästi taustastaan. Erilaisten hakusäteiden johdosta kunkin esineen 

voimakkuuskerroin M on pitänyt säätää erilaiseksi. 

 

 

KUVA 22: Kolme erilaista hakusädettä.  

 

Eräs pistenäytteistyksen ongelmista oli se, ettei pistejoukosta voida sanoa, mitkä 

pisteistä liittyvät toisiinsa ja muodostavat siten pinnan. Tämä sama ilmiö aiheuttaa 

erään keskeisimmistä ongelmista myös yleisvalon läheisyysvarjostusta käytettäessä. 

Oletetaan, että olemme mallintaneet huoneen, jossa on sohva, jossa on sohvatyynyjä. 

Sekä sohvan että sohvatyynyjen pinnalle on ripoteltu pisteitä. Kuvannettaessa seinää, 
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löytää menetelmä sohvan seinänpuoleisen pinnan pisteet, aivan kuten pitääkin. 

Ongelmaksi muodostuu se, että menetelmä löytää myös sohvan sisäpinnan pisteet, 

puhumattakaan sohvatyynyille ripotelluista pisteistä, kunhan hakusäde on riittävän 

pitkä. Jos sohvan vieressä on yksinkertaisempi, tyynytön sohva, joka peittää seinää ja 

lattiaa yhtä paljon kuin sohva, tulisi sen varjostaa seinää ja lattiaa yhtä paljon kuin 

tyynyllinen sohva. Käytännössä seinä ja lattia ovat tyynyllisen sohvan ympärillä 

paljon tummempia, kuten KUVASTA 23 näkyy. Tätä ongelmaa ei voida täysin korjata 

hakusädettä muuttamalla, mutta asiaan voidaan vaikuttaa pienentämällä sohvalle 

ripoteltavien pisteiden määrää. 

 

 

KUVA 23: Sohvatyynyt varjostavat virheellisesti seinää ja lattiaa oikeanpuoleisessa sohvassa. 

 

Osa tällaisista intensiteettivaihteluista voitaisiin poistaa muuttamalla pisteiden 

tulkintaa. Koska jokainen ripoteltu piste edustaa periaatteessa yksipuolista pintaa, 

vaikka ne menetelmän nykyisessä muodossa käsitelläänkin kaksipuolisina. On 

mahdollista rajata pois sellaiset pisteet, joiden normaali osoittaa poispäin 

kuvannettavasta pisteestä. Valitettavasti tämä aiheuttaa epäjatkuvuuksia esimerkiksi 

suorakulmaisen särmiön ympäristössä, kuten nähdään KUVASTA 24. 

Yleisvalon läheisyysvarjostusta käytettäessä tulee myös ottaa huomioon se, että jos 

esineet muuttavat animaatiossa merkittävästi kokoaan, pitää ripottelutiheyden olla 

riittävän suuri. Kun esine muuttaa kokoaan, muuttuu ripoteltavien pisteiden paikka ja 

ennen kaikkea pistemassan tiheys vaihtuu. Muutoksen ei tarvitse olla suuri, jotta se 
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näkyy ikävänä varjojen tummuuden vaihteluna. Tummuuden vaihtelua ei kuitenkaan 

esiinny riittävän suurella ripottelutiheydellä. 

 

 

KUVA 24: Yksipuoliset pinnat aiheuttavat epäjatkuvuuksia. 

 

Yleisvalon läheisyysvarjostus ei sovellu hyvin tapauksiin, joissa osa varjostavista 

pinnoista on kaukana ja osa lähellä. Tällainen tilanne on esimerkiksi KUVAN 20 

seinämissä, missä seinissä on toisaalta paljon pieniä yksityiskohtia ja toisaalta osa 

varjostavista alueista on verrattain kaukana. Kaiken kaikkiaan yleisvalon 

läheisyysvarjostus soveltuu parhaiten hahmojen varjostamiseen eikä niinkään 

esimerkiksi huoneiden varjostamiseen. 

Kappaleessa 5.1 mainittuja käyristettyjä normaaleita ei voida laskea yleisvalon 

läheisyysvarjostuksessa. Tämä heikentää mahdollisuuksia saada aikaan 

todentuntuisia kuvia, sillä valon keskimääräisen tulosuunnan määrittäminen on 

useassa tapauksessa varsin tärkeää. Yleisvalon läheisyysvarjostuksella ei toisaalta 

pyritäkään tuottamaan täydellisen realistista jälkeä, vaan tavoitteena on suoriutua 

tehtävästä nopeasti. 

6.5 Jatkotutkimuskohteita 

Tässä kohdassa esitetään ajatuksia ja näkymiä yleisvalon varjostuksen 

jatkokehityksestä. Selkein jatkokehityskohde on ripottelun nopeuttaminen ja 

parantaminen. Ripoteltuja pisteitä voisi esimerkiksi jälkikäsitellä siten, ettei liian 
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tiheitä pistejoukkoja pääse syntymään. Toinen yhtä selkeä kohde on löytyneiden 

pisteiden käsittelyn nopeuttaminen. Tutkimuksen arvoisia asioita ovat myös 

ripottelutiheyden, intensiteetin ja hakusäteen automaattinen määrittäminen. 

Ripotelluille pisteille voisi lisäksi antaa vaikutusetäisyyden sekä voimakkuus-

kertoimen. Vaikutusetäisyys voitaisiin ottaa huomioon haettaessa pisteitä kd-puusta. 

Tällä tavoin voitaisiin osa pisteistä määrittää lyhyen kantaman pisteiksi. 

Voimakkuuskerroin puolestaan otettaisiin huomioon pisteiden vaikutusta 

laskettaessa. Tällä tavoin voitaisiin säätää osalle esineistä himmeämpi vaikutus 

ympäristöönsä ja toisaalta osaa varjoista voitaisiin tehostaa. Ennen kaikkea näillä 

keinoilla voitaisiin hienosäätää yksityiskohtia. 

Yleisvalon varjostusta voitaisiin soveltaa värien vuotamisen aikaansaamiseksi. Tämän 

edellytyksenä ripoteltaville pisteille pitäisi tallentaa myös sen pinnan väri, jolle ne 

sijoitetaan. Kuvantamisvaiheessa löytyneiden pisteiden väri huomioitaisiin. Tätä 

menetelmää ei tietenkään pitäisi käyttää kaikilla pinnoilla, vaan lähinnä sellaisissa 

paikoissa, joihin värien vuotaminen sopii. 

Menetelmää voitaisiin soveltaa reaaliaikaisen grafiikan yhteydessä, jos varjostavina 

pisteinä käytettäisiin esineiden itsensä pisteitä. Tällöin pisteiden ripottelu voitaisiin 

jättää väliin kokonaan ja kd-puukin voitaisiin mahdollisesti korvata jollain toisella 

tietorakenteella. Reaaliaikaisena yleisvalon läheisyysvarjostus ei voisi soveltua pienten 

yksityiskohtien, kuten kasvonpiirteiden varjostamiseen. Sen sijaan se voisi voisi toimia 

hyvin tilanteessa, jossa hahmo varjostaa ympäristöään, kuten lähellä olevia seiniä. 
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7 YHTEENVETO 

Valaistus on tärkeä osa tietokonegrafiikkaa, etenkin realistisen kuvasynteesin 

yhteydessä. Kolmiulotteisen mallin valaiseminen tapahtuu perinteisesti eri tyyppisten 

valonlähteiden avulla. Tällä tavoin ei kuitenkaan voida aikaansaada realistiselta 

vaikuttavaa valaistusta, sillä tavalliset valonlähteet eivät huomioi epäsuoraa 

valaistusta. Epäsuora valaistus syntyy valon heijastuessa pinnoista toisiin. Globaali 

valaistus ottaa huomioon epäsuoran valon, mutta globaalia valaistusta simuloivat 

menetelmät ovat valitettavan hitaita. 

Varjot ovat oleellinen osa valaistusta. Realistinen valaistus aikaansaa myös realistiset 

varjot, ja niinpä globaali valaistus tuottaa sivutuotteenaan myös realistisia varjoja. 

Varjoja voidaan kuitenkin tuottaa myös ilman globaalin valaistuksen simulointia. 

Jotta voitaisiin aikaansaada realistisen näköistä epäsuoraa valaistusta 

mahdollisimman nopeasti, on tarpeen jäljitellä globaalin valaistuksen menetelmiä. 

Tämä jäljittely voidaan tehdä joko lisäämällä kuvaan valoa tai varjoja. Tässä 

tutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jolla kuvaa voidaan varjostaa nopeasti ja 

riippumatta valonlähteistä. 

Menetelmä perustuu pitkälti fotonikarttoihin, mikä on keskeinen globaalia valaistusta 

simuloiva menetelmä. Fotonikarttojen käyttö on kaksivaiheinen prosessi, aivan kuten 

kehitetty menetelmäkin. Ensimmäinen vaihe käsittää fotonien lähettämisen 

valonlähteistä ja varastoinnin esineiden pinnoille. Toisessa vaiheessa varastoitua tietoa 

hyödynnetään valoisuuden määrittämiseksi. 

Pinnanalaishajonta on tapa simuloida valon kulkeutumista materiaalin sisällä. Tämän 

saavuttamiseksi Wann Jensen ja Buhler (2002) ovat kehittäneet menetelmän, joka on 

fotonikarttojen tapaan kaksivaiheinen. Tässä menetelmässä ei kuitenkaan lähetetä 

fotoneita valonlähteistä, vaan ripotellaan pisteitä esineiden pinnoille. Tässä 

tutkielmassa kehitetyssä menetelmässä on omaksuttu Wann Jensenin ja Buhlerin 

ajatus pisteiden ripottelusta suoraan esineiden pinnoille, mutta pisteiden tulkintaa on 
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muutettu. Kehitetyssä menetelmässä pisteet eivät sisällä tietoa valaistuksesta, vaan 

toimivat informaationa pintojen geometriasta. Pisteiden tulkinta vastaa pistenäytteis-

tyksessä käytettyä ajatusmallia. Pistenäytteistyksessä kaikki pinnat muodostuvat 

ainoastaan pisteistä eivätkä perinteiseen tapaan pisteet yhdistävistä monikulmioista. 

Varjostus, joka tässä tutkielmassa esitetyllä menetelmällä saadaan aikaan, jäljittelee 

yleisvalon varjostusta. Yleisvalon varjostus perustuu siihen, että kuvannettavasta 

pisteen läheisyydestä etsitään muita pintoja. Tällä tavoin määritetään kuvannettavan 

pisteen peittoisuus, mikä puolestaan näkyy suoraan pisteen varjostuksessa. Yleisvalon 

varjostus tuo kuvaan lisää realistisuutta, mutta perinteinen säteenjäljityksen käyttö 

tämän aikaansaamiseksi on valitettavan hidasta. 

Edellä on esitetty lukuisia tekniikoita, joihin uusi menetelmä perustuu. Tässä 

tutkielmassa kehitettiin yleisvalon läheisyysvarjostus, joka on siis valonlähteistä 

riippumaton varjostusmenetelmä. Menetelmä on kaksivaiheinen, ja ensimmäisessä 

vaiheessa siis ripotellaan kaikille pinnoille pisteitä. Pisteiden tiheys on käyttäjän 

säädettävissä ja vaikuttaa suoraan esimerkiksi siihen, miten tarkkoja varjoja on 

mahdollista saada aikaan. Jokaisen ripotellun pisteen osalta tallennetaan pisteen 

sijainti ja sen edustaman pinnan normaali. Pisteet edustavat myöhemmin sitä pintaa, 

jolle ne on ripoteltu. Ripotellut pisteet tallennetaan kd-puuhun, aivan kuten fotonit 

fotonikarttoja käytettäessä. 

Kun kuvapistettä kuvannetaan, etsitään kd-puusta ennalta määritellyn hakusäteen 

etäisyydeltä ripoteltuja pisteitä. Löydetyistä pisteistä tutkitaan niiden normaalia ja 

etäisyyttä kuvannettavasta pisteestä. Löydetty piste huomioidaan vain, jos se on sen 

pinnan edessä, jonka pistettä kuvannetaan. Mitä suurempi kulma löydetyn pisteen ja 

kuvannettavan pisteen välisellä vektorilla on kuvannettavan pinnan normaalin 

kanssa, sitä pienempi on löydetyn pisteen vaikutus. Suuri kulma löytyneen pisteen 

normaalin ja kuvannettavan pisteen normaalin välillä on niin ikään tummuutta 

heikentävä tekijä. Myös etäisyys kuvannettavasta pisteestä heikentää löydetyn pisteen 
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vaikutusta. Kun kaikki pisteet on löydetty ja käsitelty, voidaan määrittää 

kuvannettavan pisteen tummuus. 

Tämä menetelmä on parhaimmillaan jopa 40 kertaa nopeampi kuin vallalla oleva 

yleisvalon varjostus. Menetelmällä saadaan myös aikaan tasalaatuista jälkeä, jossa ei 

esiinny kohinaa. Vaikka menetelmä onkin fotonikarttojen sukulainen, onnistutaan 

monia fotonikarttojen ongelmia välttämään. Fotonikarttojen tapaan uusi menetelmä 

sopii käytettäväksi monissa erilaisissa tilanteissa. Menetelmä kuitenkin kehitettiin 

lähinnä yksittäisten hahmojen varjostamiseen, ja siihen se testien mukaan soveltuukin 

parhaiten. 

Yleisvalon läheisyysvarjostus ei kuitenkaan laadullisesti yllä aina yleisvalon 

varjostuksen tasolle. Tämä tulee ilmi etenkin silloin, kun varjostavat pinnat ovat 

etäällä toisistaan. Vaikka menetelmän avulla olisi tarkoitus automatisoida varjostusta, 

edellyttää sen käyttö valitettavan paljon käsityötä. Usein eri pintojen ripottelutiheys 

pitää erikseen säätää, minkä lisäksi hakusäteen koko on säädettävä sopivaksi. Nämä 

molemmat ongelmat juontavat juurensa fotonikarttoihin, joiden kanssa esiintyy 

samantyylisiä ongelmia. Pistenäytteistykselle yleinen ongelma on se, ettei pintaa voida 

yksikäsitteisesti tunnistaa pistejoukosta. Tämä on ongelmana myös yleisvalon 

varjostuksessa. Ongelmista huolimatta yleisvalon läheisyysvarjostus on huomattavasti 

vastaavia menetelmiä nopeampi ja sen avulla voidaan tuottaa laadukasta, 

animaatioon hyvin sopivaa jälkeä. 

 



77  

LÄHDELUETTELO 

Akenine-Möller T. & Assarsson U. 2002. Approximate Soft Shadows on Arbitrary Sur-

faces using Penumbra Wedges. Proceedings of the 13th Eurographics Work-

shop on Rendering. 297–306.  [viitattu 9.3.2004]. Saatavilla www-muodossa 

<http://www.ce.chalmers.se/staff/uffe/softshadows_egrw.pdf>. 

Alexa M., Behr J., Cohen-Or D., Fleishman S., Levin D. & Silva C. T. 2001. Point Set 

Surfaces. 12th IEEE Visualization 2001 Conference. 21–28. [viitattu 21.11.2003]. 

Saatavilla www-muodossa <http://www.cs.tau.ac.il/~ 

shacharf/Publications/pss.pdf>.  

Benedek B. & Szécsi L. 2002. Performance Improvements of Rendering Caustics using 

Photon Maps in Interactive Ray Tracing. I. Hungarian Conference on Com-

puter Graphics and Geometry. 207-211. [viitattu 1.4.2003]. Saatavilla www-

muodossa <http://www.fsz.bme.hu/~szirmay/katt/Benedek.pdf>. 

Bentley J. L. 1975. Multidimensional Binary Search Trees Used for Assosiative Search-

ing. Communications of the ACM, Volume 18,  Issue 9. 509-517. [viitattu 

18.4.2003]. Saatavilla www-muodossa <http://www.math. 

iastate.edu/reu/2001/nearest_neighbor/p509-bentley.pdf>. 

Botsch M., Wiratanaya A. & Kobbelt L. 2002. Efficient High Quality Rendering of Point 

Sampled Geometry. Proceedings of the 13th Eurographics Workshop on Ren-

dering. 53-64. [viitattu 21.11.2003]. Saatavilla www-muodossa <http://www-

i8.informatik.rwth-aachen.de/publications/ downloads/octree.pdf>. 

Bredow R. 2002. Renderman on Film - Combining CG & Live Action using Renderman 

with examples from Stuart Little 2. SIGGRAPH 2002 course notes #16 (Ren-

derMan in Production). [viitattu 2.12.2003]. Saatavilla www-muodossa 

<http://www.185vfx.com/resources/siggraph2002-renderman.pdf>. 



78  

Christensen P. H. 2003. Global illumination and all that. SIGGRAPH 2003 course notes 

#9 (RenderMan: Theory and Practice). 31-72. [viitattu 6.12.2003]. Saatavilla 

www-muodossa <http://www.renderman.org/ RMR/Books/sig03. 

course09.pdf.gz>. 

Christensen P. H., Laur D. M., Fong J., Wooten W. L. & Batali D., 2003. Ray Differen-

tials and Multiresolution Geometry Caching for Distribution Ray Tracing in 

Complex Scenes. Computer Graphics Forum (Eurographics 2003 Conference 

Proceedings). 543-552. [viitattu 2.12.2003]. Saatavilla www-muodossa 

<http://www.pixar.com/companyinfo/research/per /eg03.pdf>. 

Crow F. 1977. Shadow Algorithms for Computer Graphics. Proceedings of the 4th an-

nual conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. 242-248. 

[viitattu 21.11.2003]. Saatavilla www-muodossa 

<http://delivery.acm.org/10.1145/570000/563901/p242-crow.pdf?key 

1=563901&key2=8365835801&coll=portal&dl=ACM&CFID=21834622&CFTO

KEN=99840955>. 

Dmitriev K., Brabec S., Myszkowski K. & Seidel H-P. 2002. Interactive Global Illumina-

tion Using Selective Photon Tracing [viitattu 4.4.2003]. Proceedings of the 13th 

Eurographics Workshop on Rendering. 25-36. Saatavilla www-muodossa 

<http://www.mpi-sb.mpg.de/resources/anim/spt/ spt.pdf>. 

Greenberg D. P., Torrance K. E., Shirley P., Arvo J., Ferwerda J. A., Pattanaik S., Lafor-

tune E., Walter B., Foo S-C. & Trumbore B. 1999. A Framework for Realistic 

Image Synthesis. Communications of the ACM, Volume 42,  Issue 8. 44–53. 

[viitattu 2.12.2003]. Saatavilla www-muodossa <http:// 

www.cs.utah.edu/~shirley/papers/framewrk.pdf>. 

Grossman J. P. & Dally W. J. 1998. Point Sample Rendering. Rendering Techniques '98. 

181-192.  [viitattu 21.11.2003]. Saatavilla www-muodossa 

<http://www.ai.mit.edu/~jpg/files/psr.pdf>. 



79  

Hayden L. 2002. Production-ready global illumination. SIGGRAPH 2002 course notes 

#16 (RenderMan in Production). 87-102. [viitattu 2.12.2003]. Saatavilla www-

muodossa <http://www.renderman.org/RMR/Books/ 

sig02.course16.pdf.gz>. 

Heinrich S. & Keller A. 1994. Quasi-Monte Carlo Methods in Computer Graphics, Part 

II: The Radiance Equation. Technical Report 243/94, University of Kaiserlau-

tern. [viitattu 2.4.2003].  Saatavilla www-muodossa  <http://www.uni-

kl.de/AG-Heinrich/REQ.pdf>. 

Hubona G. S., Wheeler P. N., Shirah G. W. & Brandt M. 1999. The Role of Object Shad-

ows in Promoting 3D Visualization. ACM Transactions on Computer-Human 

Interaction, Volume 6, Issue 3. 214–242. [viitattu 28.11.2003]. Saatavilla www-

muodossa  <http://isc.gsfc.nasa.gov/Papers/DOC/tochi.mcw.pdf>. 

Jozwowski T. R. 2002. Real Time Photon Mapping. [viitattu 5.4.2003]. Saatavilla www-

muodossa <http://www.cs.mtu.edu/~shene/NSF-2/Tim-Jozw owski.pdf>. 

Keller A. & Wald I. 2000. Efficient Importance Sampling Techniques for the Photon 

Map. Vision, Modeling, and Visualization. 271-279. [viitattu 1.4.2003]. Saata-

villa www-muodossa <http://graphics.cs.uni-sb.de/~ 

wald/Publications/VMV2000_EISTPM/PMapImportanceSampling.pdf >. 

Lokovic T. & Veach E. 2000. Deep Shadow Maps. Proceedings of the 27th Annual Con-

ference on Computer Graphics and Interactive Techniques. 385-392. [viitattu 

21.11.2003]. Saatavilla www-muodossa <http:// graph-

ics.stanford.edu/papers/deepshadows/deepshad.pdf>. 

Alias|Wavefront. 2003. Maya 5.0 –ohjelmiston online-dokumentaatio. 

Purcell T., Donner C., Cammarano M., Wann Jensen H. & Hanrahan P. 2003. Photon 

Mapping on Programmable Graphics Hardware. Proceedings of the ACM 

SIGGRAPH/Eurographics Conference on Graphics Hardware. 41–50. [viitattu 



80  

28.11.2003]. Saatavilla www-muodossa <http:// graph-

ics.ucsd.edu/~henrik/papers/photongfx/photongfx.pdf>. 

Schaufler G. & Wann Jensen H. 2000. Ray Tracing Point Sampled Geometry. Render-

ing Techniques 2000. 319-328. [viitattu 14.11.2003]. Saatavilla www-muodossa 

<http://www.cse.psu.edu/~cg597d/papers/rtpsg.pd f>. 

Sci-Fi 3D 2004 [online]. [viitattu 6.5.2003]. Saatavilla www-muodossa <http:// 

scifi3d.theforce.net>. 

Suykens F. 2002. On Robust Monte Carlo Algorithms for Multi-Pass Global Illumina-

tion. Ph.D. Thesis. [viitattu 1.4.2003]. Saatavilla www-muodossa 

<http://www.cs.kuleuven.ac.be/~graphics/CGRG.PUBLICATIONS/FRAN

KPHD/>. 

Suykens F. & Willems Y. D. 2000. Density Control for Photon Maps. Proceedings of the 

Eurographics Workshop on Rendering Techniques 2000. 23-34. [viitattu 

3.4.2003]. Saatavilla www-muodossa <http://www.cs.ku 

leven.ac.be/cwis/research/graphics/CGRG.PUBLICATIONS/PHOTONDC/

photondc.pdf>. 

Tawara T., Myszkowski K. & Seidel H-P. 2002. Localizing the Final Gathering for Dy-

namic Scenes using the Photon Map. [viitattu 1.4.2003]. Saatavilla www-

muodossa <http://www.mpi-sb.mpg.de/~tawara/papers/vmv 2002-

Tawara-LocalizingFG.pdf>. 

Thompson W. B., Smits B., Shirley P., Kersten D. J. & Madison C. 1998. Visual Glue. 

[viitattu 6.12.2003]. Saatavilla www-muodossa <http://www.cs. utah. 

edu/techreports/1998/pdf/UUCS-98-007.pdf>. 

Turk G. 1992. Re-Tiling Polygonal Surfaces. Proceedings of the 19th Annual Confer-

ence on Computer Graphics and Interactive Techniques, vol. 26. 55–64. [vii-



81  

tattu 14.11.2003]. Saatavilla www-muodossa <http://www. 

gvu.gatech.edu/people/faculty/greg.turk/my_papers/retile.pdf>. 

Wanger L. 1992. The Effect of Shadow Quality on the Perception of Spatial Relation-

ships in Computer Generated Imagery. Symposium on Interactive 3D Graph-

ics. 39-42. [viitattu 14.11.2003]. Saatavilla www-muodossa 

<http://delivery.acm.org/10.1145/150000/147161/p39-wagner.pdf? 

key1=147161&key2=7749835801&coll=portal&dl=ACM&CFID=21685674&CF

TOKEN=9145251>. 

Wann Jensen H. 2001. Realistic Image Synthesis Using Photon Mapping. Natick, Mas-

sachusetts: A K Peters. 

Wann Jensen H. 2004 [online]. Images by Henrik Wann Jensen. [viitattu 2.4.2003]. 

Saatavilla www-muodossa <http://graphics.ucsd.edu/~ henrik/images/>. 

Wann Jensen H. & Buhler J. 2002. A Rapid Hierarchical Rendering Technique for 

Translucent Materials. Proceedings of the 29th Annual Conference on Com-

puter Graphics and Interactive Techniques. 576-581. [viitattu 7.11.2003]. Saata-

villa www-muodossa <http://graphics.ucsd.edu/~ henrik/papers/fast_ 

bssrdf/fast_bssrdf.pdf>. 

Wann Jensen H. & Christensen N. J. 1995. Efficiently Rendering Shadows using the 

Photon Map. Proceedings of Compugraphics '95. 285-291. [viitattu 7.11.2003]. 

Saatavilla www-muodossa <http://www.cs.princeton.edu/ 

courses/archive/fall02/cs526/papers/jensen95b.ps>. 

Wann Jensen H., Marschner S., Levoy M. & Hanrahan P. 2001. A Practical Model for 

Subsurface Light Transport. Proceedings of the 28th Annual Conference on 

Computer Graphics and Interactive Techniques. 511-518. [viitattu 7.11.2003]. 

Saatavilla www-muodossa <http://graphics. 

stanford.edu/papers/bssrdf/bssrdf.pdf>. 



82  

Whitehurst A. 2004 [online]. Depth Map Based Ambient Occlusion Lighting. [viitattu 

20.1.2004]. Saatavilla www-muodossa <http://www.andrew-

whitehurst.net/amb_occlude.html>. 

Woo A., Poulin P. & Fournier A. 1990. A Survey of Shadow Algorithms. IEEE Com-

puter Graphics and Applications, Volume 10, Issue 6. 13-32. [viitattu 

7.11.2003]. Saatavilla www-muodossa <http://artis.imag.fr/~ 

Cyril.Soler/DEA/Ombres/Papers/Woo.survey.97.pdf>. 

Xdyne Inc. 2004 [online]. [viitattu 6.5.2003]. Saatavilla www-muodossa 

<http://www.xdyne.com/>. 

Yonas A. 1979. Attached and cast shadows. Teoksessa C. F. Nodine & D. F. Fisher 

(toim.) Perception and Pictorial Representation, New York: Praeger, 100-109. 

Zhukov S., Iones A. & Kronin G. 1998. An Ambient Light Illumination Model. Render-

ing Techniques 1998. 45-56. [viitattu 6.12.2003]. Saatavilla www-muodossa 

<http://www.creatstudio.com/articles/rw_lm_98.zip>. 

ZJ 2004 [online]. [viitattu 6.5.2003]. Saatavilla www-muodossa <http:// 

zj.deathfall.com>. 



83  

LIITE 1.  KÄSITELUETTELO    

Animaatio on peräkkäisistä ajan hetkistä muodostuva kuvien sarja. 

Diffuusi heijastus on heijastustyyppi, jossa valo kimpoaa tasaisesti kaikkiin suuntiin 

pinnasta. 

Epäsuora valo on valoa, joka ei ole peräisin suoraan valonlähteestä. 

Fotonikartta on tapa mallintaa globaalia valaistusta. Termi on suomennettu tätä 

tutkielmaa varten. 

Globaali valaistus on periaate, jolla pyritään simuloimaan valon todellista 

käyttäytymistä synteettisessä ympäristössä. Termi on suomennettu tätä tutkielmaa 

varten. 

Gouraud-sävytys on sävytysmenetelmä, jossa esimerkiksi kolmion kulmapisteisiin 

määritetyt väriarvot interpoloidaan kolmion pinnan pisteille tasaisena väriliukuna. 

Hybridimenetelmät ovat radiositeetin ja säteenjäljityksen yhdistäviä menetelmiä.  

Kaksisuuntainen polunjäljitys on polunjäljityksen laajennus, jossa säteitä lähetetään 

sekä valonlähteistä että katselupisteestä. Termi on suomennettu tätä tutkielmaa 

varten. 

Kaustiikka on valonsäteiden keskittymisen aiheuttama kirkas valoilmiö. Termi on 

suomennettu tätä tutkielmaa varten. 

Kd-puu on binääripuuhun pohjautuva tietorakenne. 

Kovat varjot ovat varjoja, joiden reuna on terävä. 

Kuvantaminen on kaksiulotteisen kuvan muodostamista kolmiulotteisesta 

maailmasta. Termi on suomennettu tätä tutkielmaa varten. 

Lokaali valaistus on pelkästään valonlähteiden avulla laskettua valaistusta. 
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Mallinne on tietokoneella mallinnettu ympäristö. Termi on suomennettu tätä 

tutkielmaa varten. 

Monte Carlo –säteenjäljitys on säteenjäljitystekniikka, jossa lähetetään huomattavan 

monia säteitä, jotta kuvapisteen värin approksimaatiosta saataisiin tarkka. 

Näytteistäminen on useiden näytteiden ottamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 

useiden säteiden lähettämistä säteenjäljityksessä.  

Pinnanalaishajonta on valon heijastumistapa, jossa valo kimpoilee materiaalin sisällä 

ja poistuu materiaalista sisääntulopaikasta eroavassa sijainnissa. Termi on 

suomennettu tätä tutkielmaa varten. 

Polunjäljitys on säteenjäljityksen laajennos, jossa pinnan kohtaava säde lähettää 

uuden säteen, joka kerää epäsuoraa valoa ympäristöstä. Termi on suomennettu tätä 

tutkielmaa varten. 

Kohina on vierekkäisten kuvapisteiden värien jyrkkää eroamista toisistaan. 

Kvasi-satunnaisuus on tapa arpoa satunnaislukuja siten, että niiden keskinäiset välit 

ovat mahdollisimman yhdenmukaiset. 

Pehmeät varjot ovat varjoja, joiden reunat himmenevät tasaisesti. 

Radiositeetti on menetelmä, jossa pinnat jaetaan pieniin osiin ja määritetään niiden 

keskinäinen valonsiirto. Termi on suomennettu tätä tutkielmaa varten. 

Reaaliaikainen grafiikka on grafiikkaa, joka lasketaan sitä näytettäessä. 

Säteenjäljitys on tapa kuvantaa mallinne lähettämällä katselupisteestä säde 

kuvapisteen läpi; säteen kohdatessa pinnan määritetään kohdatun pinnan väri ja 

valaistus. 

Tekstuurikartta on tietokonegrafiikassa käytettyjen esineiden pinnoille viritettävä 

ennalta määritetty pintakuviointi. 
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Viimeistelevä keräys on tapa vähentää kohinaa ja kerätä epäsuoraa valaistusta 

fotonikarttoja käytettäessä. Termi on suomennettu tätä tutkielmaa varten. 

Värien vuotaminen on epäsuorasta valosta johtuva ilmiö, jossa valo siirtyy pinnalta 

toiselle. 

Yleisvalo on valo, joka valaisee kaikkia pintoja riippumatta pintojen sijainnista. 

Yleisvalon läheisyysvarjostus on tässä tutkielmassa kehitetty varjostusmenetelmä. 

Yleisvalon varjostus on varjostusmenetelmä, joka perustuu pintojen peittoisuuden 

määrittämiseen. Termi on suomennettu tätä tutkielmaa varten. 


