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A számítógépes grafika  

IX. rész 

 

A sugárkövetési algoritmus 
A sugárkövetési algoritmus a megvilágítási és árnyékolási effektusok által valósághű 

képet szintetizál a modellről. 
Az algoritmus minden pont színének a meghatározásakor (kiszámításakor) figyelembe 

veszi a lokális és globális megvilágítást. A lokális megvilágítás egy vagy több fényforrástól 
származik. A globális megvilágítás a háttérfénytől, a felületek tükröződéséből vagy a fény-
törésből származik. A sugárkövetési algoritmus a megfigyelő pozíciójától függően generál-
ja a képet, képzeletbeli fénysugarak irányát követve. Ezek a megfigyelőtől indulnak a szín-
tér (objektumok és fényforrások) felé. Az algoritmus felosztja a vetítési síkot egy olyan 
téglalap-hálóval, amely megfelel a képernyő felbontásának (annyi hálószem lesz a képer-
nyőn, amekkora a képernyő felbontása). Mindegyik pixelre veszünk egy fénysugarat, amely 
a megfigyelőtől indul a pixelnek megfelelő téglalap közepébe. Erre a sugárra megvizsgál-
juk, hogy metszi-e vagy sem a színtér objektumait (1. ábra [2.]). 

 
1. ábra 

 A sugárkövetés elvi vázlata 
A sugárkövetési algoritmus már eleve kiküszöböli a nem látható felületeket, nem 

számítja ki az objektumok közötti metszeteket, csak egy egyenes és egy objektum kö-
zötti metszetet kell meghatározzon, így a színteret egy – a metszetekből származó – 
ponthalmazzal közelíti. 

A sugárkövetési algoritmus alapművelete egy egyenes és egy bármilyen típusú objek-
tum metszetének a meghatározása. 

A következő algoritmus egy egyszerű sugárkövetést ír le, amely csak a látható felüle-
teket rajzolja ki [2.]: 

 
1. Határozd meg a vetítési síkon a kép méretét! 
2.  A kép minden vonalára végezd el: 
3.   A vonal minden pixelére végezd el: 
4.    Határozd meg az R sugarat a 

   megfigyelőtől a pixelig! 
5.    A színtér minden O objektumára végezd el: 
6.     Ha létezik, határozd meg R és O 

    metszetét! 
7.    Határozd meg a megfigyelőhöz legközelebb 

   metszett O1 objektumot! 
8.    Rajzold ki a pixelt O1 színével! 
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Ez az egyszerű algoritmus az első metszett objektumnál már megáll és a pixel színe 
az objektum színe lesz. A metszési pont színének a meghatározásához, egy lokális meg-
világítási modellt kell használni. 

Egy bonyolultabb sugárkövetési algoritmus folytatja a sugár útját. A sugarat, amely a 
megfigyelőtől indul elsődleges sugárnak nevezzük, azokat pedig, amelyek a metszési pon-
tokból indulnak megvilágítási sugaraknak, tükrözött és megtört sugáraknak vagy másképpen 
másodlagos sugaraknak. A megvilágítási sugarak a metszéspontokból indulnak a fényfor-
rások irányába. A tükrözött és megtört sugárra rekurzívan hívjuk a sugárkövetést. 

 
2. ábra 

Sugárkövetés visszaverődésekkel és fénytörésekkel 
 
Az E elsődleges sugár metszi az 1 objektumot az I pontban. Feltételezzük, hogy az l-

es objektum spekulárisan visszaveri a fényt és ugyanakkor áttetsző is. A visszavert sugarat 
Rl-el jelöljük, a törési sugarat pedig T1-el. Az Rl és T1 sugarak a globális megvilágítást hatá-
rozzák meg az I pontban. A lokális megvilágítás meghatározásához vegyük az Ll és L2 su-
garakat, amelyek a két fényforrás, Sl és S2 felé tartanak. A fényforrásokat pontszerűnek 
vesszük. Egy felület egy pontja akkor van megvilágítva egy fényforrás által, ha a fényforrás 
irányába húzott sugár nem metsz más objektumot. Ha egy pont nincs megvilágítva egy 
fényforrás által, akkor az a pont az illető fényforrás árnyékzónájában van, és az ambiens 
fény világítja meg. Mivel az Ll sugár megszakítás nélkül ér el az Sl fényforráshoz, az l-es 
objektum direktben kap fényt az S1 fényforrástól. Az L2 sugár metszi a 4-es objektumot, 
következik, hogy az l-es objektum nincs megvilágítva az S2 fényforrás által, ezért az L2 su-
garat nem vesszük számításba. Folytatva a T1 sugár útját, ez metszi a 2-es objektumot, 
amely átlátszó. Az Rl sugár és a 2-es objektum metszéspontjából két megvilágítási sugár 
indul, az L3 és L4, a visszaverődési sugár R2 és a törési sugár T2. A T2 sugár elhagyja a szín-
teret, és a környező teret metszi, amelynek van egy konstans alapszíne. A T1 sugár metszi 
a 3-as objektumot, amely nem átlátszó. Tehát a T1 sugár és a 3-as objektum metszéséből 
csak az L5, L6 és az R3 visszaverődési sugár indul ki. 

Rekurzívan folytatjuk a visszaverődési és törési sugarak útját, addig amíg egy sugár 
elhagyja a színteret, vagy a hozzájárulása a pixel színéhez túl kicsi. 

Az I metszéspontnak a színéhez az Ll, Rl és T1 sugarak járulnak hozzá az l-es objek-
tum anyagának a fizikai tulajdonságai alapján. Így például, ha az l-es objektumot 30%-os 
átlátszónak és a 2-es objektumot 50%-osan tükrözőnek definiáljuk, az R2 sugár 15%-kal 
járul hozzá az I pont színéhez. 
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3. ábra 

A sugarak tárolására szolgáló fa 
A képernyő egy pixelére vonatkozó sugarakat egy fa típusú adatszerkezettel lehet 

ábrázolni, amelynek a kiértékelése a levelektől a gyökér felé történik. Egy csomópont in-
tenzitását az alatta levő csomópontok intenzitása határozza meg [1.]. 

Egy sugár intenzitását (I) a Whitted-képlet adja meg [4.]: 

( ) TkSkLNkII ts

ls

j
jda ++⋅++= ∑
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ahol: 
Ia – az ambiens (környezeti) fény-komponens 
kd – diffúz (szórt) fény-konstans 
ls – a fényforrások száma 
N – a felület normálvektora (normálisa) 
Lj – a j-edik irányba mutató vektor 
ks – spekuláris (tükrözött) fény-koefficiens 
S – egy R irányból érkező fény-komponens (visszaverődés) 
kt – áthatolt fény-koefficiens (megtört fény) 
T – egy P irányból érkező fény-komponens (áthatolás, törés) 

 
A következő algoritmus egy egyszerű rekurzív sugárkövetést ír le [2.]. Az RT-trace el-

járás meghatározza a sugár legközelebbi metszetét egy ponttal és meghívja az RT-Shade 
eljárást, a pont árnyékolására. Először az RT-Shade kiszámítja az illető pontban az 
ambiens színt. A következő lépésben egy árnyékolási sugarat indít minden fényforrás 
irányába, hogy számítsa ki az illető fényforrás hozzájárulását a pont megvilágításához. 
Egy átlátszatlan objektum megállítja a fényt, egy áttetsző objektum pedig módosítja a 
fény hozzájárulását. Ha nem vagyunk túl mélyen a sugárfában, akkor rekurzívan hívjuk 
az RT-trace eljárást a tükrözési sugarakra a tükröződő felületek esetében, illetve törési 
sugarakra az áttetsző felületek esetében.  

Az algoritmust fel lehetne gyorsítani úgy, hogy egy kép esetében megőrizzük a su-
gárfákat. Ez megengedné a felületek fizikai tulajdonságainak a módosítását, mivel a 
metszéspontokat nem kell újra kiszámítani, viszont a megfigyelő pozíciójának a megvál-
toztatása már maga után vonja a fastruktúrák újraszámolását. 

 
1. Válaszd ki a vetítési központot és a vetítési síkot! 
2. Minden sorra a képből végezd el: 
3.  Minden pixelre a sorból végezd el: 
4.   Határozd meg a sugarat a vetítési központtól 

 a pixelen keresztül! 
5.   Pixel := RT_Trace(ray, 1). 

 
{Metszi a sugarat az objektumokkal, és kiszámítja az ár-
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nyékolást a legközelebbi metszésnél.} 
{Mélység az aktuális mélység a sugárfában.} 
 

6. function RT_Trace(sugár: RT_Ray; 
    mélység: integer): RT_Color; 

7. BEGIN 
8.  Határozd meg a sugár legközelebbi metszését  

egy objektummal! 
9.  Ha objektum metszve, akkor: 
10.   Határozd meg a normálist a metszéspontban! 
11.   RT_Trace := RT_Shade(legközelebbi metszett 

  objektum, sugár, metszéspont, normális,  
  mélység). 

12. Különben: 
13.  RT_Trace := BACKGR0UND_VALUE. {a háttérszín} 
14. END 

 
{Kiszámítja a megvilágítást egy pontban az objektumon, 
követi az árnyékolási, tükröződési és törési sugarakat.) 
 

15. function RT_Shade( 
     objektum: RT_Object; {A metszett objektum} 
     sugár: RT_Ray;       {A beeső sugár} 
     pont: RT_Point;      {A metszéspont} 
     normális: RT_Normal; {A normális} 
     mélység: integer;    {A mélység}): 
        RT_Color; 

16. var 
17.  szín: RT_Color; {A sugár színe} 
18.  rRay, tRay, sRay: RT_Ray; {Tükrözött, megtört és 

 árnyékolási sugarak} 
19.  rColor, tColor: RT_Color; {Tükrözött és megtört 

 sugarak színei} 
20. BEGIN 
21.  szín := ambiens tényező. 
22.  Minden fényforrásra végezd el: 
23.   sRay := a sugár a pontból a fényforráshoz. 
24.   Ha a normális és a fényforráshoz néző irány 

  közötti skaláris szorzat pozitív, akkor: 
25.    Számítsd ki mennyi fényt állítanak meg az 

   átlátszó és nem átlátszó objektumok, és 
   ezt szorozd be a diffúz tényezővel, azután 
   add hozzá a színhez! 

26.  Ha a mélység < MAX_DEPTH, akkor: 
 {visszatér ha a mélység túl nagy} 

27.   Ha az objektum tükröző, akkor: 
28.    rRay := a tükröződési sugár a pontban. 
29.    rColor := RT_Trace(rRay, mélység+1). 
30.    szorozd be rColor-t a tükröződési 

   koefficienssel, és add hozzá a színhez! 
31.   Ha az objektum áttetsző, akkor: 
32.    tRay := a törési sugár a pontban. 
33.    tColor := RT_Trace(tRay, mélység+1). 
34.    Szorozd be tColor-t a törési koefficienssel, 

   és add hozzá a színhez! 
35.  RT_Shade := szín. {visszatéríti a sugár színét} 
36. END 
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A bemutatott sugárkövetési algoritmus egy elsődleges sugarat vesz minden képer-
nyő-pontra (pixelre). A generált kép valósághűségét úgy lehet növelni, ha minden pixel-
re több elsődleges sugarat használunk. A pixel színét pedig a használt elsődleges sugarak 
színeinek az átlaga adná meg. Egy pixel színe hozzájárulna a szomszédos pixelek színé-
nek a meghatározásához, így élsimítás (anti-aliasing) valósul meg. 

Az aliasing effektus a nagyon kicsi objektumok esetén jelenik meg, amelyeket nem 
metszenek az elsődleges sugarak. Ezt a kiterjesztési térfogatok (pl. kiterjesztési gömbök) 
használatával tudjuk elkerülni. A kiterjesztési gömbök körülfogják az objektumot, és 
eléggé nagyok ahhoz, hogy legalább egy elsődleges sugár metssze őket. Egy ilyen kiter-
jesztési térfogat mérete fordítottan arányos a megfigyelő–objektum távolsággal. Ha a 
sugár metszi a kiterjesztési térfogatot, de az objektumot nem, akkor folytatjuk a terület 
felosztását mindaddig, amíg legalább egy sugár nem metszi az objektumot. 

 

Metszéspontok meghatározása 
A sugárkövetési algoritmus alapművelete egy sugár és egy objektum közötti metszet 

kiszámítása. Így egy elsődleges, tükrözött vagy megtört sugárra ki kell számítani a sugár 
origójához legközelebb álló metszéspontot. A kiterjesztési térfogatok használata esetén 
tesztelni kell, hogy a sugár metszi-e vagy sem a kiterjesztési térfogatot, és ha igen, csak 
akkor teszteljük az objektumra. 

Egy sugár és egy objektum közötti metszetének a kiszámítására, az egyenes para-
metrikus egyenletét használjuk: 
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ahol: 

( )000 ,, zyx  – a vetítési központ (a megfigyelő pozíciója), 
( )000 ,, zyx  – a pixelnek a képernyőn megfelelő téglalap középpontja. 
 

Ha t > 1, akkor az (x, y, z) pont a képernyő túloldalán van, a megfigyelővel ellentett 
oldalon. A sugarat külön minden objektummal kell metszeni, és amelyik objektumra a 
legkisebb t-t kapjuk (0-hoz legközelebbi pozitív), az lesz a megfigyelő pozíciójából lát-
ható objektum. 

 

A metszéspontok számításának optimalizálása 
A legegyszerűbb esetben, amelyben a sugárkövető algoritmus csak az objektumok 

láthatóságát határozza meg, minden pixelre metszetszámításokat végez egy sugár és a 
3D objektumok között. Ily módon, pl. egy 1024×1024 felbontású képernyőn, melyen 10 
objektum van megjelenítve 10 485 760 metszetszámolás szükséges. Ez hosszú időt igé-
nyel még egy nagy teljesítményű gép esetén is. Elvégzett mérések alapján megállapítot-
ták [1.], hogy a metszetszámolások 75–95% időt vesznek igénybe az egész algoritmus 
végrehajtási idejéből. Éppen ezért szükséges ezen számolások optimalizálása és ezeknek 
csökkentése. 

Azokban az egyenletekben, amelyekből megkapjuk egy sugár metszéspontját egy 
objektummal, sok tényező állandó egy sajátos sugárra vagy akár az egész képre nézve. 
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Ezek a tényezők előre kiszámíthatók, és felhasználhatók más olyan esetben amikor a 
sugár egy ugyanolyan típusú objektumot metsz. 

Módszereket fejlesztettek ki egy sugár és egy objektum metszésének gyors meghatá-
rozására. Például, ha a sugár a z tengely mentén halad, a metszéspontok kiszámítása 
egyszerűsödik, de ez a feltétel egy transzformációt von maga után mind a sugár, mind 
azon objektumok esetén, amelyeket metszhet a sugár. A transzformáció által meg kell 
határozni a legközelebbi objektumot, a z-n történő mélységrendezéssel (depth-test). A 
metszéspont meghatározása után, az inverz transzformációt kell alkalmazni az algorit-
mus folytatásához. 

Szabálytalan objektumok esetén a metszési tesztek sok időt emésztenek fel. Ebben 
az esetben optimalizálni kell. Az egyik optimalizálási lehetőség, ha az illető objektumot 
beírjuk egy szabályos testbe: gömbbe, ellipszoidba, hengerbe, derékszögű 
parallelipipedonba stb. A metszetszámítások csak akkor hajtódnak végre, ha a sugarak 
metszik a kiterjesztési objektumokat. 

A sugárkövető algoritmus gyorsítása kiterjesztett térfogatok segítségével függ a tér-
fogatok formájától. Például a gömböt gyakran használják kiterjesztési térfogatként, mi-
vel nagyon egyszerűen lehet kiszámítani a metszéspontját egy sugárral, de egyik hátrá-
nya, hogy nem fogja be jól a nyújtott alakú objektumokat. A metszés kiszámításának az 
egyszerűsége nem szabad, hogy az egyedüli kritérium legyen a kiterjesztett térfogatok 
meghatározásánál. 

Egy objektum metszései kiszámításának költségét a következő összefüggés adja meg: 
 

IiBbT ⋅+⋅=  
 

ahol: T – az összköltség; b – a tesztek száma egy sugár és a kiterjesztett térfogat között; 
B – a sugár és a kiterjesztett térfogat közötti metszési teszt költsége; i – a metszési tesz-
tek száma egy sugár és az objektum között ( bi ≤ ); I – pedig a sugár és objektum közöt-
ti metszési tesztek költsége. 

A két tényező függ egymástól. A kiterjesztési térfogat egyszerűsítése maga után von-
ja a B csökkenését, de ugyanakkor I növekedését. 

Egy egyszerű kiterjesztési térfogat egy konvex poliéder, amely négy pár párhuzamos 
síkból áll. Ezek körbefogják az objektumot. A párhuzamos síkok 0°, 45°, 90°, illetve 
135°-ra vannak megdőltve a vízszinteshez képest [3.]. 

Egy sugár metszése a kiterjesztési poliéderrel, síkokkal történő metszést von maga 
után. A metszéseket külön minden párhuzamos sík-párra teszteljük.  

Legyen t1 a sugár és a megfigyelőhöz közelebb álló síkkal levő metszet paramétere, 
és t2 a távolabb álló síknak megfelelő paraméter. Feltételezésünk alapján t1 < t2. 

Egy sugár metszetét a kiterjesztési poliéderrel a t1 minimum értékek maximuma és a 
t2 maximum értékek minimuma adja meg. 

Ha a végső t1 érték nagyobb lesz mint a végső t2 érték, akkor a sugár nem metszi a ki-
terjesztési poliédert, és így nem metszi az objektumot sem. Ellentett esetben a sugár met-
szi a kiterjesztési térfogatot, és ekkor meg kell vizsgálni, hogy a sugár metszi-e az objek-
tumot vagy sem (a kiterjesztési térfogat metszése szükséges, de nem elégséges feltétel). 
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4. ábra 

Szabálytalan test kiterjesztési poliéderének meghatározása 
0°, 45°, 90°, illetve 135°-os síkokkal (metszet-kép) 
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A XX. század természettudós 

 és mérnök egyéniségei  

II. rész 
 

Entz Géza (Kolozsvár, 1875. május 30. – Budapest, 1943. február 21.). Tanulmányait 
Kolozsvárott és Budapesten végezte. 1898-tól a budapesti műegyetem növénytani, majd 
1905-től az állattani tanszékén dolgozott tanársegédként, majd előadóként. Közben 
1902-ben doktorált. 1913-tól 1920-ig középiskolai biológiatanárként dolgozott. 1920-tól 
az utrechti egyetemen tanársegéd, konzervátor, végül egyetemi tanár volt. Hazatérése 
után előbb 1929-től a tihanyi Biológiai Kutatóintézet igazgatója, majd 1932-től a Magyar 
Nemzeti Múzeum Állattárának igazgatója, 1934-ben a budapesti egyetemen a zoológia 
tanára lett. A MTA tagjai közé választotta. Számos cikke jelent meg hazai és külföldi 
szaklapokban.  Munkatársaival a Balaton életének korszerű hidrobiológiai vizsgálatát 
végezte. 


