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Phong Shading

 Ένα από τα βασικά μοντέλα τοπικού φωτισμού είναι το Phong Shading

 Το μοντέλο αυτό ερμηνεύει ουσιαστικά τον τρόπο σκίασης των 

αντικειμένων στο χώρο με βάση το φωτισμό που υπάρχει.



Phong Shading

 Το Phong Shading αποτελείται από τρεις βασικές συνιστώσες:

 Έμμεσο φωτισμό(ambient light)

 Διάχυτη ανάκλασηφωτός (diffuse reflection)

 Κατευθυνόμενη ανάκλαση φωτός (specular reflection)



Ambient Light

 Ο έμμεσος φωτισμός είναι μια προσέγγιση του γενικού φωτισμού που 

καθορίζει πώς ένα αντικείμενοφωτίζεται από αδέσποτοφως

 Είναισταθερόςσεόλητηνεπιφάνειατου αντικειμένου

 Συχνά χρησιμοποιείται για να σιγουρευτούμεότι όλα φωτίζονται

 Ανπροσέξετε καλά στο Lambert.cpp (Miro) ήδη υπάρχει ambient φωτισμός σε 

αυτήν τηνπερίπτωση



Ambient Light

ka = is an ambient reflection constant, the ratio of reflection of the ambient term present in all points in the scene rendered (0-1 -> float/double)

Ia = controls the ambient lighting  (RGB -> Vector 3)



Diffuse Reflection

 Στη διάχυτη ανάκλαση (diffuse reflection) το φως ανακλάται εξίσουπρος όλες 

τις κατευθύνσεις

 Αυτό γίνεται σύμφωνα με το νόμο του Lambert

 Αν κοιτάξετε στο solution του Miro που σας έχουμε δώσει, έχει υλοποιημένο το

diffuse reflection με το νόμο του Lambert

 Το ποσοστό του φωτός που ανακλάται διάχυτα εξαρτάται από:

 Συντελεστή διάχυτης ανάκλασης (kd)

 Την κατεύθυνση και ένταση του προσπίπτοντος φωτός



Diffuse Reflection



Diffuse Reflection

 Κοιτάξετε στο Miro solution το αρχείο Lambert.cpp

 Συσχετίστε τον πιο πάνω κανόνα του Lambert με την υλοποίηση στο αρχείο 

αυτό

 Το μόνο επιπρόσθετο στοιχείο στην υλοποίηση είναι η χρήστη του Inverse 

Square Law of light που ουσιαστικά συσχετίζει την απόδοσητου φωτός σχετικά 

με την απόσταση εκπομπής του



Specular Reflection

 Σε αυτή την περίπτωση έχουμε κατευθυνόμενη ανάκλαση η οποία μας οδηγεί 

στο αποτέλεσμα σχηματισμού highlights



Specular Reflection

 Το m καθορίζει τα χαρακτηριστικά του highlight

 Μεγάλο m συνεπάγεται highlight συγκεντρωμένο γυρο απο την ανακλώμενη

 Μικρό m κάνει το highlight πιο πλατύ και Θολό



Phong Shading 

Ambient Light Diffuse Reflection Specular Reflection

For each light



Phong Shading 

http://www.cs.toronto.edu/~jacobson/phong-demo/

http://www.cs.toronto.edu/~jacobson/phong-demo/




Test scene – ray traced
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