
Resumo  

Neste documento, o tema base é a Síntese de Imagens por Computador. Inicia-se com um breve 

resumo dos principais algoritmos de síntese de imagem que são classificados em Algoritmos de 

Iluminação Local e Algoritmos de Iluminação Global. Seguidamente, descrevem-se os algoritmos 

tradicionais de Iluminação Global conhecidos por Ray-Tracing e Radiosidade e apresentam-se alguns 

dos seus problemas.  

No âmbito dos Algoritmos de Iluminação Global, o algoritmo Radiosidade desempenha um papel 

importante. Determina a energia por unidade de tempo e de área em locais pré-seleccionados das 

superfícies dos objectos consideradas difusas ideais. Na fase final, a reconstrução da Função de 

Iluminação ao longo das superfícies é normalmente efectuada por um método de interpolação bilinear 

que garante a continuidade da função, mas não a continuidade das derivadas ao longo das linhas de 

junção. Em consequência, verifica-se o efeito de Mach band.  

Um novo método de interpolação da Função de Iluminação é apresentado. Baseia-se na interpolação 

bicúbica por superfícies de Hermite. Descreve-se a forma de cálculo dos parâmetros da matriz de 

Hermite, nomeadamente, das derivadas parciais e mistas.  

Um novo método é também apresentado para a inclusão de superfícies especulares puras em 

Radiosidade. A expressão de cálculo de delta factores de forma é reformulada para incluir a reflexão 

de energia em patches especulares.  

O algoritmo Ray-Tracing é também um Algoritmo de Iluminação Global. Determina a cor de cada pixel 

da imagem de acordo com as características dos vários raios luminosos que são criados, por reflexão 

e transmissão. Consome grande quantidade de tempo de processamento para gerar uma imagem 

que é visualizada no final de todo o cálculo.  

Define-se Ray-Tracing com Realismo Crescente e Controlável Interactivamente como uma alternativa 

de produzir imagens que podem ser visualizadas desde o início da sua geração e cuja qualidade, ou 

realismo, aumenta com o tempo de processamento. Apresentam-se duas versões experimentais para 

teste das novas ideias, uma das quais implementada em arquitectura paralela do tipo 

Multicomputador. A crítica dos resultados desta última é feita com especial cuidado, tendo em vista a 

descrição das potencialidades de uma versão melhorada, usando o mesmo tipo de arquitectura.  

Descreve-se o sistema IIRRA-Interactive lncreasing Realism Ray-Tracing Algorithm. Definem-se os 

seus módulos constituintes na base de um sistema de Ray-Tracing com Nível Crescente de 

Realismo, implementado sobre uma arquitectura multicomputador com memória virtual partilhada, 

para optimizar a quantidade de memória disponível no sistema.  

Descreve-se a hierarquia de acessos a memória partilhada, baseada em caches locais e definem-se 

métodos de optimização de acessos a dados remotos com incidência na redução do tráfego de 

mensagens na rede de processadores. Discute-se o balanceamento da carga computacional.  



Define-se um novo tipo de endereçamento multicast, designado por InPathTo, criado para facilitar os 

acessos a dados e a tarefas localizados remotamente. Efectua-se um estudo analítico da utilização 

do mesmo, com vista à determinação das melhores condições de eficiência.  

Avaliam-se dois métodos de Routing com capacidade para evitar o Deadlock.  

Abstract 

The main subject of this document is Image Synthesis by Computer. It begins with a short summary of 

the most important algorithms used in image synthesis and their classification in Local Illumination 

Algorithms and Global Illumination Algorithms. Next, the traditional algorithms for computing Global 

Illumination known as Ray-Tracing and Radiosity and some of their problems are presented.  

The Radiosity algorithm performs a very important role in the field of Global Illumination. It computes 

the amount of energy per time and area units, in pre-selected places of the objects surfaces. Every 

surface is considered ideal and strictly diffuse. In the final phase, it performs the reconstruction of the 

Illumination Function for all the surfaces, using bilinear interpolation. This method allows the continuity 

of the illumination function, but not the continuity of the illumination derivative, along the junction lines, 

presenting the Mach Band effect.  

A new method for the interpolation of the Ilumination Function is presented. It is based on the bicubic 

interpolation using Hermite surfaces. The evaluation of the partial derivatives, and other parameters of 

the Hermite matrix are presented.  

It is also presented a new method for the inclusion of perfect specular surfaces in Radiosity. The 

mathematical expression of the delta form factors is rearranged, in order to include the reflected 

energy in specular patches.  

The Ray-Tracing is also a Global lllumination algorithm. It computes the colour of each image pixel 

based on the characteristics of several light rays that are created by reflection and by transmission. 

The Ray-Tracing algorithm needs a large amount of processing time to generate one single image. 

The visualisation of the computed image is only possible after the end of processing.  

Increasing Realism and Interactively Controlled Ray-Tracing can be defined as an altemative way to 

generate images that can be visualised from the beginning. The quality or realism of the image 

increases with the processing time. Two experimental versions are presented. One of them is 

implemented in a Multicomputer parallel architecture. The discussion of the results from this 

implementation is done with a special care, having in mind a description of ao improved version to be 

implemented on a similar architecture.  

The IIRRA-Interactive Increasing Realism Ray Tracing Algorithm system is presented. All its modules 

are described on a basis of a Increasing Realism Ray-Tracing System, implemented on a 

multicomputer architecture with shared virtual memory, to optimise the total amount of memory.  



The hierarchy of shared memory accesses based in local caches, is presented, together with some 

optimisation methods of remote data accesses, developed in order to reduce the message traffic on 

the network of processors. A discussion of the load balancing is also presented.  

A new kind of multicast addressing type, called InPathTo, is defined. It has been developed to allow an 

easier access to remote data and tasks. To select the best efficiency conditions, a mathematical 

analysis of this addressing behaviour is done.  


