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Figura 2. Amostragem do mapa Galileo utilizando 64 amostras: (a) método de Corte Mediano uti-
lizando 64 amostras. Os pontos pretos representam a localização das luzes. É possivel observar
que várias células retângulares tem uma grande diferença entre seus lados (retângulos achatados),
(a). (c), Amostragem hierárquica por importância. Os pontos pretos representam a localização das
luzes e as células de Voronoi a zona do mapa, que cuja radiância será contabilizada para cada
luz, (d) e (b) Mapeamento esférico do mapa de amostragem (c), (e) Escala logarı́tmica de cores,
ln(LMo(u, v) · sin(v/H)), utilizada para representar a função de importância LMo(u, v) · sin(v/H) do
mapa Galileo.

(a) (b)

Figura 1. (a) Mapa de pré-amostragem gerado com o método de amostragem hierárquica por im-
portância utilizando 256 amostras, (b) Detalhe ampliado da figura (a).
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Figura 0. (a) Distribuição e densidade de amostras numa renderização com amostragem por im-
portância. (b) Mapeamento esférico (a). (c) Escala logaritmica utilizada para representar o mapa (a).

Fig. Tempo Euc.MSE % Área MapaA MapaB
Seg. σ2 A (Fi)D.L. I.S. / M.P.A.

6(a) 156.4 0.021705 0 IS:32
312.4 0.012404 0 IS:64

6(c) 604.3 0.009375 0 IS:128
1225 0.008154 0 IS:256
129.0 0.025096 0 OS(1310):32
255.0 0.011824 0 OS(1310):64
511.4 0.009452 0 OS(1310):128

91.8 0.013426 0.864 (F2) OS:40 OS(360):8
122.7 0.009693 0.864 (F2) OS:40 OS(360):16
183.5 0.008793 0.864 (F2) OS:40 OS(360):32

6(e) 151.0 0.009033 0.864 (F1) OS:64 OS(360):16
6(g) 214.2 0.008343 0.864 (F2) OS:64 OS(360):32
6(i) 492.3 0.007975 1.275 (F2) OS:128 IS:64

Tabela 1. Renderizações do modelo Killeroo com o mapa Ga-

lileo. A Imagem de referência utilizada para o cálculo do erro foi

renderizada com IS no PBRT [1], com 32768 (64x512) amostras.

•: Amostragem por importância, •: Amostragem hierárquica por

importância com mosaico de Penrose, •: Esquema Hı́brido.

t

σ2

156.4 312.4 604.3 122569

0.052

0.008

Figura 5. Aproximação por ajuste de curvas das funções

de erro quadrado medio (MSE) euclidiano para alguns valores

da Tabela 1. •: Amostragem por importância com plugin IS;

•: Amostragem por importância de Mapas de pre-amostragem,

plugin FHIS; •: Método hı́brido utilizando mapas de pre-

amostragem + luzes direcionais.
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(a) Função monótona não crescente de luminância do mapa Kitchen, f(x).
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(b) •: Função ζ(x) para o mapa Kitchen. •: g(x), integral da função f(x).

Figura 4. Funções f(x), g(x) e ζ(x) utilizada para estratifi-

car o mapa Kitchen.

(a) Estrato A, com limiar p = 0.6371, área 14730 pixeis. Amostragem hierárquica
por importância sobre o estrato A.

(b) Estrato B = Mapa−A, área 509558 pixeis. Mapa de pré-amostragem do estrato
B.

(c) Detalhe ampliado da amostragem realizada na figura 3(a). (d) Mapa Kitchen.

Figura 3. Estratificação do Mapa HDR Kitchen nos estratos A e B utilizando o limiar de variação máxima p = 0.6371. (a) Geração de 92 lu-

zes com amostragem hierárquica por importância (Penrose Tiling) [1] do estrato A utilizando clusterização com frequência Fi = 1, (b) Geração

de um mapa de pré-amostragem a partir do estrato B com 382 amostras.

(a) T = 946.6s; I.S. = 64 amostras (b) T = 889.7s; D.L.= 256 luzes com
MC

(c) T = 910.1s; HIB.= OS(F2):64 luzes
+ 64 amostras M.P.A.

(d) T = 525.9s; I.S. = 64 amostras, 4a.
antialiasing

(e) T = 1379.4s; I.S. = 128 amostras, 8a.
antialiasing

(f) T = 2129.6s; I.S. = 256 amostras, 8a.
antialiasing

(g) T = 530.9s; HIB = OS(F2):64 luzes
+ 64 amostras M.P.A.; 4a. antialiasing

(h) T = 1080.6s; HIB. = OS(F2):64 luzes
+ 64 amostras M.P.A.; 8a. antialiasing

(i) T = 1016s; D.L. = 256 luzes com
MC; 8a. antialiasing

Figura 8. Renderização do modelo Sponza com o Mapa Galileo utilizando iluminação global com
Mapeamento de Fótons.

(a) T = 1293.2s; I.S.= 256 (b) T = 689.6s; HIB.= 8x29,
OS(F2):40 D.L. + OS(512):8

M.P.A.

(c) T = 2529.4s; I.S.= 512 (d) T = 1259.3s; HIB.= 8x63,
OS(F2):40 D.L. + OS(360):8

M.P.A.

(e) Erro MSE = 0.237848 (f) Erro MSE = 0.214314 (g) Erro MSE = 0.119027 (h) Erro MSE = 0.110049

Figura 9. Renderização do modelo Killeroo com o Mapa Galileo utilizando iluminação global com
Traçado de Caminhos.

(a) Tempo = 156.4s; Método = I.S. (b) Erro MSE = 0.021705

(c) Tempo = 604.3s; Método = I.S. (d) Erro MSE = 0.009375

(e) Tempo = 151.0s; Método = HIB. (f) Erro MSE = 0.009033

(g) Tempo = 214.2s; Método = HIB. (h) Erro MSE = 0.008343

(i) Tempo = 492.3s; Método = HIB. (j) Erro MSE = 0.007975

Figura 6. Detalhes da renderização do modelo Killeroo com o Mapa Galileo, correspondentes à Ta-
bela 1. Em todos os casos foram utilizados 4 raios por pixel para o anti-aliasing. Ao lado de cada
detalhe colocamos uma imagem do erro utilizando um mapeamento logarı́tmico.

Img. referência IS 312.4s HIB 214.2s

Mapas de Pré-amostragem (M.P.A.)

Amostragem direta por Importância (I.S.)

Método Híbrido (HIB): Separação do mapa de iluminação

Geração de luzes direcionais (D.L.)

Resultados

Técnicas propostas

•Geração de Mapas de pré-amostragem (M.P.A.)
– Amostragem por Corte Mediano (MC),
– Amostragem Hierárquica por Importância com Mosaicos de Pen-

rose (OS), (clusterização)

• Esquema Híbrido (HIB): amostragem direta + luzes direcionais

– Separação do mapa de iluminação,
– Estimativa de estratificação por taxa de variação máxima,
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Técnicas tradicionais

•Renderização com amostragem direta do mapa (I.S.)
•Geração de luzes direcionais (D.L.)

– Amostragem por Corte Mediano (MC),
– Amostragem Hierárquica por Importância com Mosaicos de

Penrose (OS), (clusterização)

O objetivo deste trabalho é estudar as principais abordagens do pro-
blema do cálculo da iluminação direta de uma cena e propor uma téc-
nica híbrida que combina as abordagens atuais.

O problema central no processo de renderização é calcular a equação

Lo(p, ωo) =

∫
S2
f (p, ωo, ωi)Li(p, ωi)|cosθi|dωi

da radiância Lo que chega ao ponto p na direção ωo; onde Li(p, ωi) é a
radiância incidente em p na direção wi, f (p, ωo, ωi) é a BSDF (Função
de Espalhamento Bidirecional), e θi é o ângulo de incidência [2]. No
contexto de iluminação direta estamos interessados na radiância prove-
niente diretamente das fontes luminosas (denotadas Ld(p, ω)), portanto
a integral anterior pode ser escrita como∫

S2
f (p, ωo, ωi)Ld(p, ωi)|cosθi|dωi.

Introdução

In this paper we introduce a new approach to the problem of
direct illumination in physically-based rendering of 3D scenes
using illumination maps captured from real environments. We
developed a system that takes advantage of the best features
of the current solutions to the problem: namely, the approxi-
mation of illumination maps through directional lights; and
stochastic sampling of the light maps. Our framework is fle-
xible and can be used with most rendering programs.
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