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Voor wie?

• Volgtijdelijkheidsvoorwaarden:
• Geslaagd voor Fundamenten van 

Computergrafiek (B-KUL-G0Q66C)

• Uitzonderingen:
• Motivatie sturen naar Prof. Dutré



























Praktisch



Quotering
• Op basis van wetenschappelijk verslag:

– Te verdedigen voor begin examenperiode
– Geen harde pagina-vereisten of formaat 

– Herinner doel van het vak: Inzicht verwerven in ray 
tracing algoritmes door een eigen implementatie te 
analyseren

– Mastervak, niet in vacuüm!

• Tussentijdse milestones als hulpmiddel



Drie milestones

• Gefaseerde opgave, telkens met deadline
• Beschikbaar op:

http://graphics.cs.kuleuven.be/courses/H07Z5a/opgave.html 

Deadline deel 1: 
Woensdag 9 maart

→ Deliverables bezorgen aan begeleiders
(laatste commit op je GitHub classroom repository, 

zie einde presentatie voor details)

http://graphics.cs.kuleuven.be/courses/H07Z5a/opgave.html


Begeleiding:
Algemene sessies

• ±Tweewekelijkse algemene sessie ingepland
• Uitleg en hints voor theorie, implementatie
• Algemene aanpak
• Individuele hulp



Begeleiding:
Office hours

• Wanneer?
– Maandag 12-13u
– Dinsdag 17-18u 

• Waar?
– 200A 02.03

• Individueel advies



Geometrie voorstelling



Triangle meshes

Faces Triangles     Edges Vertices  



Triangle meshes
Veel mogelijkheden:

• Afzonderlijke driehoeken

• Indexed triangle set

• Triangle strips en triangle fans

• Triangle-Neighbour data structure

• Winged-edge data structure



Afzonderlijke 
driehoeken



Indexed triangle set



Triangle strips

(0 1 2), (2 1 3), (2 3 4), (4 3 5), (4 5 6), (6 5 7),  
-> 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, … 

1 extra index per driehoek



Triangle strips



Similar: Triangle fans



Triangle neighbour 
structure



Winged-edge mesh



Radiometrische grootheden



Lichtenergie
●Tellen van het aantal “fotonen” die 
invallen op/uitgestraald worden van 
een oppervlak

●Symbool: Q
●Eenheid: Joule 

●Meetbaar met detector
●Golflengte afhankelijk:
–Aantal fotonen verschilt per ‘kleur’ 
van licht

DETECTOR

DETECTOR



Vermogen
• Energie per tijdseenheid: dQ/dt

 
• Symbool: P of 
• Eenheid: Watt (Joule/sec)

• “fotonen” per seconde
• Meetbaar als de stroom op 

detector
DETECTOR

DETECTOR

WATTS



• Vermogen per eenheid 
oppervlak: dP/dA

• Symbool: E  
• Eenheid: W / m2

• Meetbaar als het vermogen 
op een detector met een 
klein oppervlak, gedeeld 
door de oppervlakte van de 
detector

Irradiantie

DETECTOR

WATTS



Radiantie
• Vermogen per oppervlak en per 

richting:       
• X is position 
•  is direction

• 5D functie

• Symbool: L

• Eenheid:  W / (sr . m2) 

• Meetbaar als het vermogen op 
een detector met een klein 
oppervlak en kleine ruimtehoek, 
gedeeld door de oppervlakte en 
ruimtehoek

DETECTOR

DETECTOR

WATTS

L( x→Θ )=
d2 P

dA⊥dωΘ

L( x→Θ )=
d2P

dA cosθdωΘ

dA⊥
=dA cosθ

For oblique surfaces:



Directe belichting
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Directe belichting



Puntlichtbron
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Puntlichtbron
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Puntlichtbron

p
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Puntlichtbron

= 0 voor
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Rendervergelijking voor directe 
belichting met (onzichtbare, 
isotrope) puntlichtbron op pl



Radiantie weergeven?



Radiantie weergeven?

Radiantie L: 

spectrale grootheid (afh. van golflengte) 
met fysische eenheden



Radiantie weergeven?

Radiantie L: 

spectrale grootheid (afh. van golflengte) 
met fysische eenheden

Doel:
Lscherm ~ Lraytracer 



Radiantie weergeven?

Radiantie L: 

spectrale grootheid (afh. van golflengte) 
met fysische eenheden

Beeldscherm input: 

dimensieloze RGB-waarde



Spectrale eigenschappen



Spectrale eigenschappen

●Essentieel: voor ons volstaat het om de 
spectrale afhankelijkheid te beperken tot 
een afhankelijkheid van drie 'spectrale' 
RGB kanalen



Spectrale eigenschappen

●Essentieel: voor ons volstaat het om de 
spectrale afhankelijkheid te beperken tot 
een afhankelijkheid van drie 'spectrale' 
RGB kanalen

●Resterend probleem: Hoe de radiantie in 
elk RGB 'kanaal' correct weergeven?
→Hoe omvormen tot een dimensieloze 
RGB waarde tussen 0 en 255?



Gamma (Oldschool)



Gamma (Oldschool)
● Uitgestraalde radiantie

Lscherm ~ (Vin)^gamma

● gamma ~= 2.2
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● Uitgestraalde radiantie
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● gamma ~= 2.2

Vin

Lscherm
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Gamma 

● Beeldbuis:
Lscherm~ (Vin)^gamma

● => correctie:
Vin 

~ Lraytracer^1/gamma

● => Lscherm ~ Lraytracer

● Men kan intussen perfect 
een digitaal scherm maken 
met lineaire encodering 
(i.e. gamma = 1), maar 
blijkt niet optimaal:
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● Beeldbuis:
Lscherm~ (Vin)^gamma

● => correctie:
Vin 
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(i.e. gamma = 1), maar 
blijkt niet optimaal:

Gamma correctie/encodering

Lineaire 
encodering

Gamma 
encodering

Vin

Lscherm

Vin

Lscherm



Gamma 

● Beeldbuis:
Lscherm~ (Vin)^gamma

● => correctie:
Vin 

~ Lraytracer^1/gamma

● => Lscherm ~ Lraytracer

● Men kan intussen perfect 
een digitaal scherm maken 
met lineaire encodering 
(i.e. gamma = 1), maar 
blijkt niet optimaal:

Perceptueel veel meer 'lineair'!
=> gamma encodering is eigenlijk natuurlijk (&efficient)!

Gamma correctie/encodering

Lineaire 
encodering

Gamma 
encodering

Vin

Lscherm

Vin

Lscherm



Embrace the gamma!

● Alle schermen hebben typisch een gamma van om en bij de 2.2
● RGB waarden die je aan een scherm geeft, moeten dus 

gecorrigeerd worden via

RGB ~ Lraytracer^1/gamma 

    => Lscherm ~ Lraytracer



Debuggen



False-color images



Tips om te debuggen

• Plaats de camera volgens de z-as en render 1 triangle 
in een afbeelding met oneven aantal pixels zodat de 
straal door de middelste pixel exact volgens de z-as ligt. 
Hiervoor kan je analytisch eenvoudig de oplossing 
berekenen.

• Render testen op beperkte resolutie om tijd te besparen 
vermits de rekentijd linear is met het aantal pixels



Startcode

https://classroom.github.com/a/OzfmTbrK

• Geschreven in Java

• Andere programmeertalen: overleg met didactisch team

• Link naar GitHub Classroom:

https://classroom.github.com/a/OzfmTbrK


Milestone deadlines
• Het didactisch team bekijkt je laatste commit op master 

voor de deadline

• Belangrijk: zorg ervoor dat je werkt in de Github 
Classroom instantie van de startcode en niet in een 
eigen fork.

• Feedback op je milestones geven we tijdens de 
individuele office hours
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