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1 Image based lightning

Figur 1(a)-(d) visar några av de light stage bilder som användes. Light stage bilderna visar
belysningen från en känd belysningsriktning och intensitet där de textfiler som följde med light
stage bilderna innehöll ljusriktningar och ljusintensiteter för respektive bild. Light stage bilderna,
de kända ljusriktgningarna och ljusintensiteten används för att ljussätta objektet i en annan miljö.
Där informationen för den nya miljön mappas med hjälp av ljusriktningarna och intensiteten
ifrån en latitud longitud panorama hdr-bild, se figur 2.
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Figur 1: (a)-(d) En del av light stage datan som visar olika belysningar.

(u, v) =
(

1.0 +
1
π

atan2(Dx,−Dz),
1
π

acos(Dy)

)
(1)

Ljusriktningarna sparade i textfilen var givna i världskoordinater, (Dx, Dy, Dz), som mappas
om till (u, v) koordinater enligt ekvation 1. Koordinaterna (u, v) tillhör intervallen u ∈ [0, 2]
och v ∈ [0, 1] vilket medför att pixelkoordinaterna i hdr-bilden erhålls genom att multiplicera
dimensionerna för bilden med respektive u och v. Den dimension som multipliceras med u
måste delas med 2 eftersom u ∈ [0, 2].
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Figur 2: Latitud longitud panorama hdr-bild där de röda markeringarna är de mappade positio-
nerna utifrån ljusriktningarna.

Eftersom ljusriktnignarna till vardera light stage bild var upp och ner vändes dessa för att
mappas rätt i hdr-bilden, se figur 2 för rätt mappning och figur 3 för ljusriktningarna i light
stagen direkt inlästa från textfilen, vilka var upp och ner. Notera hålet upptill i figur 3 där objektet
har stått.

Figur 3: Ljusriktningarna för samtliga light stage bilder.

Alla light stage bilder var inte linjäriserade och hade ett gamma värde på 2.2. Dessa två
egenskaper korrigerades med ekvation 2, där z är pixelvärdet som delas med 255.0 och upphöjs
till 2.2 för gammakorrektionen.

L =
( z

255.0

)2.2
(2)
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Vid beräkningen (ekvation 3) av den nya ljussättningen summeras alla light stage bilder
(Ii) med en vikt Wi = cos(φ/2), där φ ges för varje ljusriktning. φ kan erhållas från u och
v enligt ekvation 4. Wi är vikten som beror på hur stort area elementet är för den samplade
enhetssfären i en viss riktning. Area elementen i riktningen 90 grader är störst, se figur 4. Ei
i ekvation 3 är medelvärdet av ett litet fönster i hdr-bilden runt den punkt (u, v) som har
mappats från ljusriktningen. Det lilla fönstret hade storleken av antalet light stage bilder delat
på vardera dimension. Hela hdr-bilden täcks inte av fönstrena men var nog för att approximera
ljussättningen tillräckligt bra.

Figur 4: Arean för (1) är störst och arean för (3) är minst.

I ≈
N

∑
i

IiWiEi (3)

(θ, φ) = (π(u− 1), πv) (4)

Det som beskrivits i denna rapport kan sammanfattas i fyra steg för att beräkna fram ljussätt-
ning uifrån light stage bilder. Dessa steg är:

1. Iterera över alla light stage bilder, linjärisera och kompensera för gamma.

2. Mappa om ljusriktningarna från världskoordinater till koordinter i hdr-bilden, (u, v).

3. Plocka ett medelvärde från ett fönster i hdr-bilden. Vikta Ei medelvärdet med Wi.

4. Summera över samtliga light stage bilder, som har blivit multiplicerade med Ei och Wi.

Resulterande bild kan ses i figur 5(a). Efter en skalning med maxvärdet så fås bilden i figur
5(b) med hdr-bilden i figur 2. Med en annan hdr-bild, figur 7, blev resultaten enligt figur 6(a)-(b).
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(a) (b)

Figur 5: (a) Riddare utan skalning. (b) Riddare med skalning.

(a) (b)

Figur 6: (a) Riddare utan skalning. (b) Riddare med skalning.
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Figur 7: Andra hdr-bilden.
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