
Generació d'ilDatges en 3D: . .. ~ una prllDera aprOXllDaCIO 

neIs darrers anys i gracies 
a les millores en el 
hardware (més potencia de 
calcul, més resolució 
grMica) hem assistit a la 
confirmació de les imatges 

sintetiques. Films, videoclips, caratules 
i els novedosos sistemes de realitat 
virtual utilitzen extensament aquesta 
tecnologia. 

Darrera d'aquests efectes s'hi 
amaga, com no, la matematica: una 
mica de geometria tridimensional i un 
model de reflexió poden servir per 
generar imatges que s'acostin a la 
realitat. 

En primera aproximaclO una 
reflexió pot plantejar-se com: 

Llum incident = lIum reOexada + 
lIum dispersada + lIum absorbida + 
lIum transmesa 

Aquesta equació, que pot semblar 
obvia, es regida per relacions molt 
complexes pel que, a 1 'hora d' abordar
la computacionalment, ens caldra un 
model. El model de reflexió més usat en 
la generació de grillos per ordinador es 
el de Pbong.Aquestmodel téenccímpte 
tres components de llum: difosa, espe
cular i ambiental, que es combinen 
linealment segons l'equació: 

I=Iaka +I¡(kiL· N)+ks(R· V)n) 
on les! corresponen a les intensitats 

ambiental i incident, i les k són 
coeficients que regulen cada una de les 
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contribucions. Pel que fa als vectors, N 
és la normal a la superficie, L és el 
vector que apunta a la font de llum, R 
correspon a la direcció del raig reflexat 
i V apunta a l'espectador. 

Independentment del model de 
reflexió que utilitzem, existeixen 
diferents aproximacions a l'hora de 
dissenyar el sistema de generació. 
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Podem destacar-ne les següents: 
- Models de reflexió locals: 

simplificacions vanes del model de 
Phong per adaptar-lo a situacions sim
ples, per exemple un únic objecte. 

- M odels de reflexió globals: tenen 
en consideració tots els factors, encara 
que n'aproximin millor un d'ells. 
N'esmentem els dos més utilitzats: 

-Ray-Tracing: per cada pixel, 
recórrem a la inversa el camí del raig 
que l'ha generat, aplicant adientment 
coeficients que regulen reflexions, 
transparencies,etc .. Aquest model in
corpora de manera natural temes com 

les superficies ocultes i el tractament 
d'ombres. 

-Radiosity: si el ray-tracing s' ocupa 
preferentrnent de la compo-nent espe
cular, aquest model trac-ta amb la 
difosa. 

Una característica comú en els dos 
darrers mo-dels és el gran nombre de 
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els modelem. 

calculs que 
exige ix en per 
obtenir una imat
ge. Pel contrari els 
models locals 
permeten assolir 
un cert grau d'in
teracció, que els fa 
útils en camps com 
l'animació. 

Provem ara 
d'explicarelspunts 
c1aus en la 
implementació 
d'unsistemaelmés 
simple possible. 
EIs elements a tenir 
en compte són: 

- EIs objectes a 
representar i com 

- La selecció del punt de vista i la 
projecció a utilitzarperpassar de les 3D 
a la pantalla (en general2D(!)). 

- Tecniques de shading i hidden 
lines. 

OBJECTES? 

En primer lloc ens cal algun 
objecte per representar. En 
principi existeixen diferents 
maneres de modelar objectes reals, 
pero potser la més intuitiva és 
mitjant<;ant una trama de 
poligons; aixo és, aproximem la 
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superfície real per una serie de 
cares poligonals. 

Per obtenir els vertexs, i a manca 
de res millor, utilitzarem superficies 
parametriques (allo de x,y,z=! (u, v». 

Un tema essencial en aquest punt 
és l'estructura de dades que hem 
d'utilitzar(figura 1). Lajerarquització 
intrínseca del model poligonal ens 
simplifica les coses: a base de linked
lists podem anar agrupant primer els 
objectes, en un segon nivel les 
superfícies que els formen, en un 
tercer els poligons i fmalment els 
vertexs de cada un d'ells. Donat que 
la normal juga un paper important, 
sera bo de calcular -la mentre generem 
els polígons. També és interessant 
d' enllac;;ar tots els vertexs d 'un objecte, 
ja que aixo ens permet de ferrotacions, 
transla""cions, i d'altres de manera 
rapida i mitjanc;;ant les pertinents 
matrius. 

EL PUNT DE VISTA 

De nou optem per la solució 
més simple, aixo és, un punt de 
vista que apunta l'origen de 
coordenades i que definirem amb 
una distancia m idos angles cp i S. 
Les transformacions que ens 
traslladen al punt de vista són: 

x =-xsinS +ycosS 
p 

y =-xcosS coscp-ysinS coscp+zsinS 
p 

z =-xcosS sincp-sinS sincp-coscp+m 
p 

Una vegada allí hem de projectar 
el punts. De nou les equacions sense 
comentaris: 

x =x /(z /tI) s p p 

ys=y/(z/tI) 
on d és la distancia al pla de 

projecció, i xs' Ys les coordenades del 
punt a la pantalla. 

Una opció interessant es deixar 
que 1 'usuari defineixi interactivament 
els parametres t,p,m,d fet que ens 
permet de generar diferents vistes 
facilment. 

rECNIQUES DE SHADING 

Donat que tota la informa ció que 
posselm deIs polígons són els seus 
vertexs, les tecniques que utilitzem 
per ombrejar-los s'han de basar per 
forc;;a en interpolacions. El primer 
que hem de fer és obtenir els punts 
que composen els costats del polígono 
Perfer-ho utilitzem una aproximació 
que pot semblar molt poc precisa 
(molt lluny deIs algoritmes de 
Bresenham id' aItres ) pero que ens és 
suficient donat que el que volem fer 
es omplir poligons i no dibuixar-ne 
amb exactitud els costats. L' algoritme 
és el següent: 

Donats els vertexs Oa projectats) 
(xo'Yo) (x¡,y¡) fer: 

x ésxO 
pendent es (y¡-Yo)/(x¡-xo) 
per y desde Yo fins y ¡ fer 
(xcostat,ycostat) son (enter(x),y) 
x esx+m 
amb x, m reals, i enter(x) el valor 

de x arrodonit. 

ESTRUCTURA DAOES I 

Figura 1. 
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Un cop obtinguts els costats, que 
també emmagatzemem en forma de 
linked-list,ja podem plantejar-nos el 
que farem amb els punts interiors. 

En principi fem les següents 
hipotesis: 

-la font de Hum es troba a infinit, 
i per tant el vector L es manté constant. 

- assumim només la component 
difosa (trebaHem amb un únic objecte 
i per tant l'aproximació és 
acceptable ). 

Presentarem tres tecniques 
d'ombrejat que van de pitjor a 
millor: 

- Constant: l' equació de Phong 
ens permet de calcular la 
intensitat com al producte esca
lar de la normal N amb el vector 
L de posició de la llum. Per cada 
polígon, calcularem aquesta 
intensitat i l' omplirem amb punts 
d' aquest color. 

-Gouraud: és basa en 
interpolar les intensitats a partir 

I1 (xl,y!) 

J3 (x3,y3) 

de les deIs vertexs, que al seu torn 
calcularem mitjanc;;ant el producte 
escalar d'L i la normal pondera
da del vertex (que és el promig de 
les normals deIs polígons que 
comparteixen el vertex). Les 
equacions són: 

la =(I¡(y s-y 2)+ 12(y ¡-Y.) )/(y ¡-y 2) 
lb =(I¡ (y s -y 4)+ 12(y ¡-Y.) )/(y ¡-y 4) 
Is =(Ia(xb -Xs)+ Ib(xs -Xa»/(Xb -Xa) 

-Pbong: aquest metode 
interpola normals, en comptes 
d'intensitats, i calcula per cada punt 
la seva intensitat via el producte es
calar de sempre. L'avantatge 
fonamental d'aquesta aproximació, 
és que tendeix inhererentment a 
recomposar la superfície real de 
l' obj ecte, de la qualla xarxa poligonal 



no es més que una aproximació. A més, 
amb una mica de feina addicional, 
possibilita la incorporació de la 
component especular. Les equacions 
són: 

Na =(N¡(y s-y 2)+N2(y )-y » /(y ¡-Y) 
Nb =(N¡(ys-y J +N2(y )-y » /(y )-y 4) 
Ns=(Na(~ -x) +Nb(x,-x,» /(Xa -XJ 

, 
N4 

N3 

MILLORANT EL SISTEMA: 
HIDDEN LINES 

Donats n punts tridimensionals que 
coincideixen en un únic punt de la 
pantalla, només representem aquell més 
proper al punt de vista, el que té la z 
(respecte al punt de vista) més gran. 
Aquesta deducció no sembla ser massa 
brillant, pero de fet constitueix una 
tecnica que els anglesos qualificarien 
de "force-brute", la tecnica del Z-buffer. 
Precisament, el que fem es crear un 
buffer amb igual capacitat que la 
resolució de la pantalla i per cada punt 
que projectem comparem la seva 
component z amb la del Z-buffer, 
representant-Io només en cas de ser 
major. 

Aquesta tecnica presenta els 
inconvenients de la gran memoria que 
requereix en resolucions elevades, pel 
que a vegades es redueix a una única 
linia, complicant-se llavors la resta de 
processos, que han de ser orientats a la 
línia, i no al punt o al polígon. 

TRACTAMENTDELCOLOR 

En les tecniques d'ombrejat 
presentades sempre arribem a un valor 
d'intensitat per cada un deis punts. La 
pregunta és, com compatibilitzem 

aquest valor amb els colors que ens 
ofereix una targeta grafica? (una 
SuperVGA, p.ex). 

Es habitual treballar, en temes de 
color, arnb el model RGB (Red Creen 
Blue), que consisteix en assignar a cada 
color un valorde24 bits (8 bits percolor 
primari). Pensant en aquest sistema, la 
intensitat de que parlavem es transfor
ma en tres intensitats Ir' I

g
, ~, que es 

modelen amb els seus respectius 
coeficients(segons el color de l' objecte). 

A partir d'aquí, només ens cal un 
procediment , que dependra del 
hardware concret, del tipus : 
Pixel_ Write(x,y,r _ comp,~ com,b _ comp). 

El problema es presenta amb les 
targetes que no tenen disponibles 224 

colors (la majoria). En aquestes la noció 
d 'RGB s'implementa a partir d'unes 
memories intermitges entre la memoria 
de pantalla i el sistema de genera ció de 
color. Aquestes memories, conegudes 
amb el nom de LUT (Look-Up Table), 
s'indexen amb el nombre de colors 
disponibles simultaniament (256, 
usualment) i estan constitujdes per re
gistres de 24 bits, que poden modificar
se interactivament. 

Aquest hardware complementari 
possibilita el concepte de paleta gratica: 
d'n colors disponibles hom en pot 
visualitzar m sÍIDultaniament. 

En el cas de treballar amb un siste
ma d'aquest tipus el que farem es per 
cada un deis objectes generar una serie 
de colors RGB (que corresponen a una 
variació gradual) i guardar-los a la 
LUT. El valor de la intensitat, finalment, 
és el que ens indexara la taula. 

CONCLUSIONS 

Com s'ha pogut comprovar, les 
tecniques emprades no presenten una 
dificultat desmesurada,ja que són fruit 
d ' aproximacions espacials for<!a 
intuitives . Remarcar aixo si, la 
importancia extrema de l' estructura de 
dades, estructura que condiciona 
totalment els metodes a utilitzar. Fins i 
tot, i a causa dela jerarquització present 
en el problema, ens podem plantejar 
d' utilitzar una implementació via 
programació orientada a objecte. 

Finalment una mostra deIs resultats 
d'aplicar els metodes comentats: 

x=u 

y = v 
z = sin(u2+v2

) / (U
2
+V

2
) 

uE[-2,2] 
vE[-2,2] 
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