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1. Cel projektu

Celem projektu było zaimplementowanie programu przeprowadzającego ray tracing sceny wczyty-
wanej z pliku .txt, obsługującego rekursywne śledzenie promieni. Scena powinna składać się ze sfer 
i źródeł światła. Jako sposób rzutowania przyjmuje się rzutowanie równoległe.

2. Algorytm ray tracingu

Ray tracing został zaimplementowany zgodnie z wytycznymi z instrukcji do laboratorium, poniżej 
znajduje się funkcja Trace, służąca do wyznaczania koloru piksela obrazu wyświetlanego na ekra-
nie. Funkcja jest zagnieżdżana aż do „trafienia” wektora obserwatora w próżnię lub osiągnięcia 
ustalonego limitu rekurencji.  Została  tu uwzględniona możliwość wprowadzania na scenę wielu 
obiektów (z tablicy obiekty) i wielu źródeł światła (z tablicy swiatla) oraz obsługa współczynni-
ka rozpraszania, mającego wpływ na wartość światła odbitego od obiektu.

//---------------------------------------------------------------------------
// Funkcja znajduje kolor punktu
// p - polozenie obserwatora
// d - wektor obserwatora
// step - krok rekurencji
//---------------------------------------------------------------------------

Kolor Trace(point p, point d, int step)
{
if (step > MAX) return black; // limit rekurencji

intcnt = 0;
for (i=0; i<obcnt; i++) // znajdz przeciecia z obiektami

{
ob[i] = false;
Intersect(p, d, status, q, obiekty[i]);
if (status == intersection) // znaleziono przeciecie

{
inters[i*3 + 0] = q[0];
inters[i*3 + 1] = q[1];
inters[i*3 + 2] = q[2];
ob[i] = true;
intcnt++;
}

}

if (intcnt > 0) // mamy jedno lub wiecej przeciec, szukamy najblizszego
{
for (i=0; i<obcnt; i++)

{
if (ob[i])

{
dl = sqrt(pow(inters[i*3+0], 2) + pow(inters[i*3+1], 2) 
+ pow(inters[i*3+2], 2));
if (pocz)

{
max_z = dl;
max_ind = i;
pocz = false;
}
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else if (dl < max_z)
{
max_z = dl;
max_ind = i;
}

}
}

}
else

{
if (step > 0) return black; // brak przeciec
else return background_color;
}

q[0] = inters[max_ind*3+0]; // znajdujemy punkt przeciecia
q[1] = inters[max_ind*3+1];
q[2] = inters[max_ind*3+2];

Normal(q, obiekty[max_ind], n);  // obliczamy wektor normalny w punkcie
ReflectRay(starting_point, q, n, rr); // oblicz wekt. odbity obserwatora
// obliczamy kolor lokalny
local = Phong(starting_point, q, n, obiekty[max_ind], swiatla);
reflected = Trace(q, rr, step+1); // obliczamy kolor promieni odbitych

// zwroc kolor punktu uwzgledniajac wspolczynnik rozpraszania swiatla
Kolor w((local.r + (obiekty[max_ind].odbicie*reflected.r))/2, (local.g + 

(obiekty[max_ind].odbicie*reflected.g))/2, (local.b + 
(obiekty[max_ind].odbicie*reflected.b))/2);

return w;
}

Funkcje wywoływane przez Trace:

Intersect – znajduje punkt przecięcia pomiędzy wektorem obserwatora a danym obiektem. Wyróż-
niamy dwa typy obiektów:

• Sfery – aby znaleźć punkt przecięcia wektora ze sferą należy skorzystać z równań promienia 
zapisanych w postaci parametrycznej i równania sfery w postaci uwikłanej. Po przekształce-
niu tych równać otrzymujemy wzory na współczynniki, które następnie wstawiamy do rów-
nania kwadratowego ze zmienną będącą parametrem r:

a=vx
2v y

2v z
2 , gdzie v – wektor obserwatora

b=2⋅v x⋅ px−oxv y⋅ py−oyvz⋅ pz−oz ,  gdzie  p –  położenie  obserwatora,  o – 
środek sfery

c= px−ox
2 p y−o y

2 pz−oz
2− pr2 , gdzie pr – promień sfery

a⋅r2b⋅rc=0 , =b2−4⋅a⋅c

Jeżeli  delta równania jest większa lub równa zeru, to wówczas wyliczamy rozwiązania i 
sprawdzamy,  czy  są  nieujemne.  Jeśli  tak,  to  zwracamy  komunikat  intersection.  W 
przypadku dwóch rozwiązań (Δ > 0) wybieramy wariant mniejszy.
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• Trójkąty – znalezienie punktu przecięcia jest tu dość proste, wystarczy wyznaczyć przecię-
cie z płaszczyzną na której leży trójkąt, a następnie sprawdzić, czy znaleziony punkt leży 
wewnątrz figury:

t=−1⋅
d⋅n
v⋅n

, gdzie d – wektor obserwator-obiekt, n – wektor normalny trójkąta

jeżeli  BC× Bq⋅ BC× BA0 ,  AC× Aq⋅ AC× AB0 oraz

  AB× Aq⋅ AB× AC 0 to punkt leży wewnątrz trójkąta.

Kod źródłowy:

//---------------------------------------------------------------------------
// Znajdz punkt przeciecia promienia z obiektem
// p2, v - wektor obserwatora z poczatkiem w p2
// status - wskaznik na zmienna statusowa
// q - wynik, o - obiekt do badañ
//---------------------------------------------------------------------------

void Intersect(point p2, point v, int& status, point q, Obiekt o)
{
point p = {p2[0], p2[1], p2[2]};

// zapobiegnij wykryciu punktu p2
p[0] = p[0] + 0.01 * v[0];
p[1] = p[1] + 0.01 * v[1];
p[2] = p[2] + 0.01 * v[2];

if (o.typ == SPHERE) // obiektem jest sfera
{
float a, b, c, delta, r, r2;

a = v[0]*v[0] + v[1]*v[1] + v[2]*v[2];
b = 2 * (v[0] * (p[0] - o.srodek[0]) + v[1] * (p[1] - 

o.srodek[1]) + v[2] * (p[2] - o.srodek[2]));
c = pow(p[0] - o.srodek[0], 2) + pow(p[1] - o.srodek[1], 2) + 

pow(p[2] - o.srodek[2], 2) - pow(o.promien, 2);
        

delta = b*b-4*a*c; // delta rownania kwadratowego
    

if (delta == 0) // mamy 1 punkt przeciecia
{
r = -b/2*a;

if (r < 0) status = no_intersection;
else

{
status = intersection;
q[0] = p[0] + r*v[0]; // oblicz wspolrzedne punktu
q[1] = p[1] + r*v[1];
q[2] = p[2] + r*v[2];
}

}   
    

else if (delta > 0) // mamy 2 punkty przciecia
{
r = (-b - sqrt(delta))/(2*a);
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r2 = (-b + sqrt(delta))/(2*a);

// zwroc mniejsze "r" jesli <> 0
if ((r < 0) && (r2 < 0))

status = no_intersection;
else

{
if ((r < 0) && (r2 >= 0)) r = r2;
else if ((r >= 0) && (r2 >= 0) && (r2 < r)) r = r2;

q[0] = p[0] + r*v[0]; // oblicz wspolrzedne punktu
q[1] = p[1] + r*v[1];
q[2] = p[2] + r*v[2]; 

status = intersection;
}

}
else             // promieñ nie przecina sfery

status = no_intersection;
}

else if (o.typ == TRIANGLE) // obiekt jest trojkatem
{
point n;
Normal(q, o, n); // oblicz wektor normalny
// wektor obiekt-obserw.
point p1p = {p[0]-o.p1[0], p[1]-o.p1[1], p[2]-o.p1[2]}; 
// wyliczenie parametru "t"
float t = -1 * (dotProduct(p1p, n) / dotProduct(v, n)); 

if (t < 0) // t < 0 => brak punktow przeciecia
status = no_intersection;

else
{
// wektor przecina sie z plaszczyzna, trzeba jeszcze
// sprawdzic, czy przecina sie z trojkatem
q[0] = p[0] + t * v[0];
q[1] = p[1] + t * v[1];
q[2] = p[2] + t * v[2];

if (PointInTriangle(q, o.p1, o.p2, o.p3))
status = intersection; // jest punkt przeciecia

else
status = no_intersection;

}
}

}
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ReflectRay – znajduje promień odbity obserwatora, według wzoru: R=2⋅cos⋅N −L . Promień 
ten jest wykorzystywany w dalszej części programu do śledzenia odbicia od powierzchni aktualnie 
rozpatrywanego obiektu.

Kod źródłowy:

//---------------------------------------------------------------------------
// Znajdz promien odbity obserwatora
// start - polozenie obserwatora
// q - punkt przeciecia wektora obserwatora i obiektu
// n - wektor normalny obiektu w punkcie q
// r - wynik operacji
//---------------------------------------------------------------------------

void ReflectRay(point start, point q, point n, point r)
{
point ray;

// oblicz wektor obiekt-obserwator
ray[0] = start[0] - q[0];
ray[1] = start[1] - q[1];
ray[2] = start[2] - q[2];
Normalizuj(ray);
float n_dot_v = dotProduct(ray, n);

// wyznacz promien odbity
r[0] = 2*(n_dot_v)*n[0] - ray[0];
r[1] = 2*(n_dot_v)*n[1] - ray[1];
r[2] = 2*(n_dot_v)*n[2] - ray[2];
Normalizuj(r);
}

Normal – oblicza znormalizowany wektor normalny sfery lub trójkąta (za pomocą iloczynu wekto-
rowego) w danym punkcie na powierzchni.

Kod źródłowy:

//---------------------------------------------------------------------------
// Oblicz wektor normalny
// q - punkt obiektu
// o - obiekt, na ktorym operujemy
// n - wynik operacji
//---------------------------------------------------------------------------

void Normal(point q, Obiekt o, point n)       
{
if (o.typ == SPHERE) // dla sfery

{
n[0] = q[0] - o.srodek[0];
n[1] = q[1] - o.srodek[1];
n[2] = q[2] - o.srodek[2];
}

else if (o.typ == TRIANGLE) // dla trojkata
{
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point A = {o.p3[0]-o.p1[0], o.p3[1]-o.p1[1], o.p3[2]-o.p1[2]};
point B = {o.p2[0]-o.p1[0], o.p2[1]-o.p1[1], o.p2[2]-o.p1[2]};
crossProduct(A, B, n); // iloczyn wektorowy 2 bokow trojkata
}

Normalizuj(n);
}

Phong – funkcja obliczająca w danym punkcie oświetlenie, będące sumą natężeń wszystkich źródeł 
światła widocznych z rozpatrywanego punktu. Aby scena trójwymiarowa była bardziej realistyczna 
zostało dodane cieniowanie – jedne obiekty mogą zasłaniać światło drugim. Oświetlenie lokalne 
wyznacza się ze wzoru:

I R=∑
i=0

n

[K aR ,i⋅I aG ,i
1

abd icd i
2⋅K dR , i⋅I dR ,i⋅ N⋅LiK sR ,i⋅I sR ,i⋅ Ri⋅V s]

I G=∑
i=0

n

[KaG ,i⋅I aG , i
1

abd icd i
2⋅K dG ,i⋅I dG ,i⋅ N⋅LiK sG , i⋅I sG ,i⋅ Ri⋅V s]

I B=∑
i=0

n

[K aB , i⋅I aB ,i
1

abd icd i
2⋅K dB , i⋅I dB , i⋅ N⋅LiK sB , i⋅I sB , i⋅ Ri⋅V s]

K – współczynniki materiału,  I – natężenia źródeł światła,  n – liczba świateł,  R – wektor odbicia 
światła,  v – wektor obserwatora,  n – wektor normalny. Parametry att zostały przyjęte na sztywno 
według zaleceń instrukcji do laboratorium.

Cieniowanie odbywa się poprzez sprawdzenie, czy pomiędzy badanym obiektem a źródłem światła 
znajdują się inne obiekty (funkcją Intersect)

Kod źródłowy:

//---------------------------------------------------------------------------
// Wyznacz kolor danego punktu obiektu "o"
// st - polozenie obserwatora
// q - wektor obserwator-obiekt
// n - wektor normalny obiektu
// o - obiekt dla ktorego badamy kolor
// s - tablica z definicjami zrodel swiatla
//---------------------------------------------------------------------------

Kolor Phong(point st, point q, point n, Obiekt o, vector<Swiatlo> &s)
{
float v_dot_r; // iloczyn skalarny v i r
float n_dot_l; // iloczyn skalarny v i r
Kolor c; // kolor punktu
int i, j;
point ambient = {0.0, 0.0, 0.0};
point diffuse = {0.0, 0.0, 0.0};
point spdiff = {0.0, 0.0, 0.0};
point specular = {0.0, 0.0, 0.0};
point reflect;
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float dl; // dlugosc wektora swiatlo-obiekt
float factor; // wspolczynnik f_att
int status1; // status promienia swiatla
point lvec, lvec3, qq;
point v = {st[0]-q[0], st[1]-q[1], st[2]-q[2]};
Normalizuj(v); // normalizuj wektor v

// liczymy ambient globalny
c.r = o.ka[0] * global_a[0];
c.g = o.ka[1] * global_a[1];
c.b = o.ka[2] * global_a[2];

// liczymy ambient, specular i diffuse
for (i=0; i<swcnt; i++)

{
// wektor swiatla i jego dlugosc
lvec[0] = s[i].punkt[0] - q[0];
lvec[1] = s[i].punkt[1] - q[1];
lvec[2] = s[i].punkt[2] - q[2];
dl = sqrt(pow(lvec[0], 2) + pow(lvec[1], 2) + pow(lvec[2], 2));
factor = 1/(aa + ba*dl + ca*dl*dl);
if (factor > 1) factor = 1;

// sprawdz, czy nastepuje przeciecie promienia swiatla z innym obiektem
for (j=0; j<obcnt; j++)

{
Intersect(q, lvec, status1, qq, obiekty[j]);
if (status1 == intersection)

{
lvec3[0] = qq[0] - s[i].punkt[0];
lvec3[1] = qq[1] - s[i].punkt[1];
lvec3[2] = qq[2] - s[i].punkt[2];
if (sqrt(pow(lvec3[0], 2) + pow(lvec3[1], 2) + 

pow(lvec3[2], 2)) <= dl)
break;

else
status1 = no_intersection;

}
}

// skladowa diffuse
Normalizuj(lvec); // normalizacja wektora
n_dot_l = dotProduct(lvec, n); // oblicz iloczyn skalarny L dot N

// jesli zrodlo swiatla jest widoczne to oblicz kolory
if (n_dot_l > 0) // dots - tablica iloczynow skalarnych L dot N

{
if (status1 == no_intersection)

{
// skladowa ambient
ambient[0] = (s[i].ka[0] * o.ka[0]);
ambient[1] = (s[i].ka[1] * o.ka[1]);
ambient[2] = (s[i].ka[2] * o.ka[2]);

diffuse[0] = o.kd[0] * s[i].kd[0] * n_dot_l;
diffuse[1] = o.kd[1] * s[i].kd[1] * n_dot_l;
diffuse[2] = o.kd[2] * s[i].kd[2] * n_dot_l;

// skladowa specular
// oblicz wektor odbity swiatla
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reflect[0] = 2*(n_dot_l)*n[0] - lvec[0];
reflect[1] = 2*(n_dot_l)*n[1] - lvec[1];
reflect[2] = 2*(n_dot_l)*n[2] - lvec[2];
Normalizuj(reflect); // normalizacja wektora

v_dot_r = dotProduct(reflect, v);
if (v_dot_r < 0) v_dot_r = 0;

specular[0] = o.ks[0] * s[i].ks[0] * pow(v_dot_r, 
o.polysk);

specular[1] = o.ks[1] * s[i].ks[1] * pow(v_dot_r, 
o.polysk);

specular[2] = o.ks[2] * s[i].ks[2] * pow(v_dot_r, 
o.polysk);

// uwzglednienie odleglosci swiatla od obiektu
spdiff[0] += (ambient[0] + factor*(specular[0] + 

diffuse[0]));
spdiff[1] += (ambient[1] + factor*(specular[1] + 

diffuse[1]));
spdiff[2] += (ambient[2] + factor*(specular[2] + 

diffuse[2]));
}

}
}

    c.r += spdiff[0]; // ostateczne wyliczenie koloru
    c.g += spdiff[1];
    c.b += spdiff[2];

return c;
}

3. Format wprowadzania danych

Format wprowadzania danych o scenie z plików tekstowych zaproponowany w instrukcji do labora-
torium został nieco zmodyfikowany, jednakże zachował pełną wsteczną kompatybilność. Pierwsza 
zmiana dotyczy parametru określającego rozproszenie światła, umieszczanego na ostatniej pozycji 
opisu obiektu (zakres od 0.0 do 1.0, jeśli parametru brakuje, to jest domyślnie równy 1.0):

sphere 0.7   -0.3 0 0   1.0 1.0 1.0   0.0 0.0 0.6   0.0 0.0 0.8    8    0.1

Druga z modyfikacji dotyczy wprowadzenia trójkątów do opisu sceny – można je zadeklarować w 
następujący sposób:

triangle -1.0 -0.8 -2.0   1.0 -0.8 -2.0   1.0 -1.2 2.0   0.1 0.1 0.1   0.6 
0.6 0.6   0.8 0.8 0.8 20 0.0

Dziewięć pierwszych pozycji to współrzędne wierzchołków trójkąta w przestrzeni trójwymiarowej, 
następne 11 parametrów jest już analogiczne do opisu sfery (Ia, Id, Is, połysk, rozproszenie).
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Ostatnią modyfikacją jest możliwość zadeklarowania rozmiaru okna użytkownika, czyli  de facto 
przybliżenia  i  oddalenia  sceny.  Podawany  jest  tylko  rozmiar  x  (w  poziomie),  rozmiar  y  jest 
wyliczany  tak,  aby  zachować  proporcje  obrazu.  Podane  po  słowie  kluczowym  dimensions 
wielkości  okna  aplikacji  w pikselach  pozostaną  bez  zmian,  aczkolwiek  proporcjonalność  może 
spowodować ucięcie dolnej części sceny – dlatego też zalecane jest, aby wymiary okna były sobie 
równe (tworzyły kwadrat).

Przykład:

viewport 10
dimensions 600 600

W pliku z definicją sceny można wprowadzać komentarze (po średniku), wszelkie nieznane komen-
dy nie zostaną zinterpretowane. Liczby mogą być oddzielone dowolną liczbą spacji i tabulatorów.

4. Demonstracja działania aplikacji

Poniżej znajduje się scena z instrukcji do laboratorium, wygenerowana przez ray tracer:

Jak widać nie różni się ona wiele od wzorcowej ilustracji, bardziej wyraziście zaznaczony jest tu 
kolor czerwony, odbicie specular następuje z dwóch źródeł. Lustrzane odbicia kul mają prawidłowe 
barwy (śledzenie promieni przeprowadzone było do 3 poziomu rekurencji, wyższa wartość MAX 
spowodowałaby  wyraźny  efekt  zapętlenia  obrazu,  analogiczny  do  ustawienia  naprzeciw  siebie 
dwóch luster). Na obrzeżach środkowej sfery widoczne są efekty cieniowania.
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Druga ze scen, wykonana samodzielnie, demonstruje wszystkie zaawansowane funkcje ray tracera:

Z tyłu sceny znajduje się duża sfera, pełniąca rolę tła. Pada na nią cień rzucany przez obiekty bliż-
sze obserwatorowi (kształt sfery zakrzywia cień, dodatkowo źródło światła jest ustawione „pod ką-
tem” w stosunku do obserwatora). Współczynnik rozpraszania światła przez sferę został ustawiony 
na 0.5, dzięki czemu widoczne jest delikatne odbicie choinki wraz z niektórymi przytwierdzonymi 
do niej elementami.

Scena jest oświetlana przez dwa źródła światła położone z obu stron choinki, co jest widoczne na 
mających  podwójne  cienie  bombkach.  Cała  choinka  oraz  bombka  koloru  szarego mają  zerowy 
współczynnik rozpraszania - nie widać w nich żadnych odbić.

Wnioski

Ray tracer okazał się aplikacją o prostej budowie, jednak osiągnięcie wyniku podobnego do sceny 
zaprezentowanej w instrukcji stanowiło dość duże wyzwanie. Problemy wystąpiły m.in. przy inter-
pretacji parametrów natężenia oświetlenia (należało wprowadzić ich nasycenie do 1,8, czyli wynik 
funkcji Trace równy 1,8 oznaczał składową koloru 255; bez tej modyfikacji scena była zbyt jasna) 
oraz przy poprawie wydajności programu.
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