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2η Σειρά Ασκήσεων 

 
Φωτισμός και σκίαση 

 
 
1. Εκτός από τα διανύσματα n (κάθετο διάνυσμα), l (διάνυσμα προς την κατεύθυνση 
της φωτεινής πηγής), r  (διάνυσμα προς την κατεύθυνση της τέλειας ανάκλασης) και 
v (διάνυσμα προς την κατεύθυνση του παρατηρητή) που χρησιμοποιούνται στο 
μοντέλο του Phong, πολλές φορές χρησιμοποιείται για επιτάχυνση των υπολογισμών 
και ένα ακόμη διάνυσμα, το διάνυσμα ημίσεως δρόμου (halfway vector)  h. Το 
διάνυσμα αυτό είναι μοναδιαίο (όπως και τα υπόλοιπα διανύσματα), είναι συνεπίπεδο 
με τα διανύσματα l και v και τοποθετείται στο μέσο των δύο αυτών διανυσμάτων:  
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Δείξτε με την παράθεση των απαραίτητων σχέσεων ότι αν η επιφάνεια είναι 
προσανατολισμένη έτσι ώστε το κάθετο διάνυσμα n να έχει τη διεύθυνση του 
διανύσματος ημίσεως δρόμου, τότε το φως από κατευθυντική ανάκλαση που φτάνει 
στον παρατηρητή είναι το μέγιστο δυνατό (παρατηρητής και πηγή βρίσκονται σε 
δεδομένες θέσεις στο χώρο). 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
α) Σε ένα πρόγραμμα OpenGL επιθυμούμε να απεικονίσουμε ένα αντικείμενο 
σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου όπως αυτό στο αριστερό μέρος του 
παραπάνω σχήματος. Η σκίαση είναι ομαλή (smooth shading), η φωτεινή πηγή είναι 
σημειακή και τόσο ο παρατηρητής όσο και η πηγή θεωρούνται ότι βρίσκονται 
«κοντά» στο αντικείμενο. Μπορούμε να μοντελοποιήσουμε το αντικείμενο είτε ως 
ένα μεγάλο παραλληλόγραμμο είτε ως πολλά μικρότερα συνεπίπεδα τετράγωνα, όπως  
στο δεξιό μέρος του παραπάνω σχήματος. Τα κάθετα διανύσματα σε όλες τις κορυφές 
είναι τα ίδια. Θα είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα που θα πάρουμε, ναι ή όχι και 
γιατί; 
β) Ένα αντικείμενο έχει μηδενικούς συντελεστές ανάκλασης περιβάλλοντος φωτός 
(ambient reflection) και διάχυτης ανάκλασης (diffuse reflection). Οι συντελεστές 
κατευθυντικής ανάκλασης (specular reflection) για τα τρία χρώματα RGB είναι  (0, 0, 
1) και το αντικείμενο φωτίζεται από φωτεινή πηγή που οι συνιστώσες περιβάλλοντος, 
κατευθυντικού και διάχυτου φωτός είναι (1, 0, 0), (1, 0, 1) και (1,1,1) αντίστοιχα. Με 
τι χρώμα θα απεικονιστεί το αντικείμενο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 



 
3. Διαθέτουμε ένα τετράγωνο με κάθετο διάνυσμα n. Το τετράγωνο αποτελείται από 
υλικό τέλειας διάχυτης ανάκλασης.  

a) Περιστρέφουμε μια σημειακή πηγή που διαθέτει μόνο συνιστώσα φωτός 
διάχυτης ανάκλασης σε ημικύκλιο που βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στο 
τετράγωνο και έχει κέντρο το κέντρο του τετραγώνου, κρατώντας τη θέση του 
παρατηρητή σταθερή. Ο παρατηρητής βρίσκεται σε κάποιο σημείο του επιπέδου 
της τροχιάς της πηγής. Αλλάζει η ένταση του φωτός που φτάνει από ανάκλαση 
στον παρατηρητή; Αν ναι, για ποια θέση της πηγής έχουμε την μέγιστη ένταση 
και πόση είναι αυτή; 
b) Κρατώντας τη θέση της φωτεινής πηγής σταθερή περιστρέφουμε  τον 
παρατηρητή πάνω στην ίδια τροχιά. Αλλάζει η ένταση του φωτός που φτάνει από 
ανάκλαση στον παρατηρητή καθώς αυτός κινείται; Αν ναι, για ποια θέση του 
παρατηρητή έχουμε την μέγιστη ένταση; 
c) Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία του ερωτήματος a) αλλά αυτή τη φορά το 
τετράγωνο αποτελείται από υλικό κατευθυντικής ανάκλασης και η πηγή διαθέτει 
μόνο συνιστώσα φωτός κατευθυντικής  ανάκλασης. Η θέση του παρατηρητή 
προσδιορίζεται από το διάνυσμα v το οποίο βρίσκεται πάνω στο επίπεδο της 
τροχιάς. Αλλάζει η ένταση του φωτός που φτάνει από ανάκλαση στον 
παρατηρητή; Αν ναι, για ποια θέση της πηγής έχουμε την μέγιστη ένταση; 
Εκφράστε το διάνυσμα l της πηγής συναρτήσει των n και v στη θέση της μέγιστης 
έντασης. Όλα τα εμπλεκόμενα διανύσματα θεωρούνται μοναδιαία. 

 
 
4. α) Στην προσπάθειά μας να μοντελοποιήσουμε και να απεικονίσουμε ρεαλιστικά 
μία σφαίρα χρησιμοποιούμε ένα  πολύγωνο με 64 έδρες. Ποια τεχνική σκίασης θα 
ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε: την επίπεδη (flat) σκίαση ή την σκίαση 
Gouraud; Δικαιολογήστε την απάντησή σας και περιγράψτε κάθε μία από τις τεχνικές 
αυτές. β) Εάν το αντικείμενο που προσπαθούμε να μοντελοποιήσουμε με το 64-εδρο 
ήταν ένα 64-εδρο διαμάντι ποια τεχνική σκίασης θα ήταν προτιμότερη και πως θα την 
υλοποιούσαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση;  
 
 
5. Ένα αντικείμενο έχει μηδενικούς συντελεστές ανάκλασης περιβάλλοντος φωτός 
(ambient reflection) και κατευθυντικής ανάκλασης (specular reflection). Οι 
συντελεστές διάχυτης ανάκλασης (diffuse reflection) για τα τρία χρώματα RGB είναι  
(0, 1, 0) και το αντικείμενο φωτίζεται από φωτεινή πηγή που οι συνιστώσες 
περιβάλλοντος, κατευθυντικού και διάχυτου φωτός είναι (1, 0, 0), (0, 0, 1) και (1,1,1) 
αντίστοιχα. Με τι χρώμα θα απεικονιστεί το αντικείμενο; 
 
6. Εκτός από τα διανύσματα n (κάθετο διάνυσμα), l (διάνυσμα προς την κατεύθυνση 
της φωτεινής πηγής), r  (διάνυσμα προς την κατεύθυνση της τέλειας ανάκλασης) και 
v (διάνυσμα προς την κατεύθυνση του παρατηρητή) που χρησιμοποιούνται στο 
μοντέλο του Phong, πολλές φορές χρησιμοποιείται για επιτάχυνση των υπολογισμών 
και ένα ακόμη διάνυσμα, το διάνυσμα ημίσεως δρόμου (halfway vector)  h. Το 
διάνυσμα αυτό είναι μοναδιαίο (όπως και τα υπόλοιπα διανύσματα), είναι συνεπίπεδο 
με τα διανύσματα l και v και τοποθετείται στο μέσο των δύο αυτών διανυσμάτων:  
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Δείξτε ότι εάν όλα τα παραπάνω διανύσματα είναι συνεπίπεδα ισχύει η σχέση 2ψ=f 
για τις γωνίες που απεικονίζονται στο παραπάνω σχήμα.  

 
7. α) Μια μοναδιαία σφαίρα αποτελείται από υλικό τέλειας διάχυτης ανάκλασης 
(diffuse reflection) και έχει το κέντρο της στην αρχή των αξόνων. Ένας παρατηρητής 
βρίσκεται στο σημείο (0,2,0) ενώ μια σημειακή φωτεινή πηγή που εκπέμπει μόνο 
συνιστώσα φωτός  διάχυτης ανάκλασης βρίσκεται στο σημείο (0, 4, 0). Βρείτε τις 
συντεταγμένες του σημείου (ή των σημείων) της επιφάνειας της σφαίρας που 
φαίνεται φωτεινότερο στον παρατηρητή. β) Ποια είναι η απάντηση σας στην 
περίπτωση που η σφαίρα αποτελείται από υλικό κατευθυντικής ανάκλασης (specular 
reflection) και η πηγή εκπέμπει μόνο συνιστώσα φωτός  κατευθυντικής  ανάκλασης;  
 
8. Βρείτε την έκφραση που συνδέει το διάνυσμα διάθλασης t με το διάνυσμα της 
θέσης της φωτεινής πηγής l και το κάθετο διάνυσμα στην διαχωριστική επιφάνεια 
των δύο υλικών n. Δεν είναι απαραίτητο να λυθεί το σύστημα εξισώσεων που πιθανά 
να προκύψει αλλά απλά να καταστρωθεί.  

 
 


