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Abstract. This paper presents considerations about effects of alternative 
positions of a punctualluminous source with respect to the perception of depth 
in a scene generated by a ray tracing system. The work describes a serie of 
experiments applied to a sample of individuals. The analysis of results of these 
experiments allows conclude what an adequate choice for the localization of 
luminous source can brings considerable improvements on perception of depth 
in a scene viewed on a bidimensional display. 
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l. Introdu~lo 

A cria~ao de imagens realísticas é urna meta importante em áreas como simu1a~io, 
de$ign, entretenimento, publicidade, pesquisa, educaQio, comando e controle. Assim, 
para suprir as necessidades de áreas tlo diversificadas, a Computa~o Gráfica tem 
considerado a cria~ao de imagens realísticas de cenas 3D como uma aplica~io 
gradualmente importante, dentre seus vários campos de atu~o [Foley (1990»). 

Realismo é um termo largamente utilizado para referenciar imagens que capturem muito 
dos efeitos de int~r89~o da luz com objetos fisicos reais. Um alvo importante e que 
ender~a boa parte do aspecto realistico da imagem ~stá associado com a no~o de 
profundidade entre as'várias partes da cena. " ¡ !') 

Em displays estéreo, como os Head Mounted Displays em ambientes virtuais, utilizam
se insin~6es binoculares - derivadas do conhecimento de qu~ o cérebro humano recebe, 
duas vis6es do mundo ",,:;uaI, cada urna proveniente de um albo, e que as dqasjmagens 
retinianas sao sempre ligerramente diferentes - para a cria9io das imagens,~eo",on4e a 
tridimensionalidade da cena é visualizada em um contexto completamente. ,~sp~talJ 
[Sclovsky (1994»). .. 

Para mostrar rel~6es tridimensionais de profundidade em um display bidimensional, as 
insinua~6es de profundidade monoculares, que requerem o uso de apenas um olho, tSm 
sido, .utilizadas na ger~io das imagens em Computa~ao Gráfica. ·Estas insin~s se 
subdiyid~ ,~ duas clategorias básicas: insinua~es pictoriais, disponíveis a partir de 
urna' inSp~io estacionária da cena visual, e insinu~s de movimento, present~. 
quaildó o observador ou os objetos na cena visual estio em movimento [Levine-Sbefuex, 
(1981)]. . 

As anima~es produzidas em Computa~ao Gráfica t&n demonstrado a apli~ das. 
insinua~6es monoculares em toda sua extensao, reunindo insimJa~es pictoriais e de 
movimento. E os resultados obtidos, na maioria das vezes, mostram COmo tal 
coinbinaQio é adequada para a percep~io de profundidade na seqüencia de quadros da 
anima~ao. 

As insinua~6es monoculares pictoriais utilizadas em Comput~o Gráfica incluem 
insinu~6es que permitem especificar matematicamente a profundidade através da 
proj~ao perspectiva, atenua~io de intensidade e gradientes de textura e tambémc>utros: 
mdícios como eleva~o, il~~io e sombreamento e recorte em pr.didade que, 
mesmo nao sendo mensuráveis quanto a sua efetividade para a percep9io de 
profundidade numa cena, tem uma considerável contribui~io para a no~io de 
prófundidade relativa dos objetos. 

Este trabalho tem por base o fato de que as pessoas assumem naturalmente um padrio 
de iluminaQio com a luz proveniente de cima da cena, confonne descrito em [Levine
Shefuer (1981)] e, portanto, tendem a escolher a alternativa que nio·entre·em·conflito 
com esta prerrogativa básica. ConhecCAdo-se este fato, os experimentos descritos na· 
próxima ~o buscam obter resultados que comprovem ou Dio a efetividade ele urna 
escolha mais cnteriosa para a posiQioda fonte de luz, de forma a aumentar a perceP9lo 
de profundidad e na cena e evitar análises erraneas sobre a imagem "m questio. 

IL Experimento 
Para verificar se a posiQio da fonte de luz afeta a per~o de profundidade, foi, 
realizado um experimento psicofisico em que duas esferas iguais (mesmas dimens6es,. 
com mesmo gradiente de textura·é posicionadas sobre um mesmo eix.o·.principal) eram 
soltas no esp~o. Urna das esferas ia se deslocando em profundidade (para dentro do 
plano da tela) enquanto as pessoas eram entao questionadas quanto a profundidade 
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relativa das esferas. Quando os indivíduos identificassem um desnível de profundidade, 
eles eram entao questionados sobre o posicionamento de cada urna das esferas em 
,rela~io a. outra, ou seja, qual estaría rnais a. frente ou mais atrás no espa~. 

A escolha de duas esferas iguais para o experimento teve como meta a obten~o de um 
conjunto simétrico, de fonna que a luz se distribuisse semelhantemente entre os objetos 
geométricos da cena. 

Selecionou-se a cor amarela para as esferas pois pesquisas anteriores comprovaram que 
as pessoas enxergam mais tons na faixa do amarelo, urna vez que a sensibilidade 

'espectral dos cones nio é uniformemente espa~ada e há urna discrimina~io das rnatiz~s 
na regiio vermelho-verde (o amarelo 'está nesta regilo do espeetrormuito mais precisa 
que na faixa do azul [Myers (1980)]. Com tal eseolha acreditava-se que as varia~oes de 
tonalidades ao longo das esferas seriam, a princípio~ mais perceptíveis. ' 

A idéia inicial era definir urna estrutura esférica hipotética (novamente a simetría é levada 
em conta na montagem do experimento), que englobasse as duas esferas experimentais e, 
'a partir de pontos sobre'esta estrutura, montarum número considerável de séries coro 
posicionamentos diversificados para a fonte de luz, correspondendo a pontos sobre esta 
esfera hipotética. Urna vez que um grande número de séries tornarla o experimento 
cansativo e bastante demorado, podendo afetar a disponibilidade e interesse das'pessoas 
pesquisadas, optou-se por um subconjunto dos pontos considerando, varia~oes ao longo 
dos tre,s eixosprincipais de defini~io dos objetos da cena (x, y, z). , 

Após urna avalia~io prévia das imagens obtidas, obsetvou-se que as vari¡~es ao longo 
d? e!xo x geraram um~ esfera (a mais. afastada da luz) :l~ caráter tridim~sional era de 
dificil percep~lo. Asstm foram seleclonadas para a r a~lo do 'expenmento quatro 
posiQoes básicas: acima (PI), abaixo (P2), frente (P3) e atrás (P4). 

Ainda na análise prévia das imagens, percebeu-se que as irnagens geradas coin a luz 
posicionada sobre os eixos selecionados (y e z) nlo pareciam naturais; e portanto 
introduziu-se um pequeno deslocamento de tamanho r (raio das esferas) para o outro 
eixo ,selecionado, obtendo-se as seguintes posi~oes iniciais para cada uma das séries 
experimentais: PI (O, 20, 3); P2 (O, -20, 3); P3 (O, 3, 20) e P4 (O, 3; -20). 

Foi escolhido um intervalo de deslocamento em profundidade (para dentro da tela) do 
tamanho do raio das esferas utilizadas, com os quadros sendo gerados em seqüSncia para 
as apresenta~oes em cada urna das séries, ou melhor, para cada uma das diferentes 
posi~oes da fonte de luz. Este intervalo foi selecionado após uma bateria de testes iniciais 
com valores arbitrários para o destocamento, e o conjunto final, correspondendo ao 
destocamento de tamanho r, mostrou-se como a escolha de menor valor para o 
deslocamento entre quadros e que produziu, na maioria das vezes, quadros subseqüentes 
ligeiramente diferentes. ' 

Cada quadro das séries;"ou seja, para cada determinado posicionamento da fonte de luz, 
foi sintetizado pelo::método ray tracing convencional, que utiliza uma versao simplificada 
do modelo de ilumina~io apresentado em [Hall (1989)]. Uma vez que o objetivo do 
expetimentoé' de certa fonna ''medir'' a efetividade da i1umina~io para a percep~lo de 

',profundidade com a luz em diferentes posi~es, alterou-se o ray tracing com o intuito de 
, elüninar outras insinu~oes de profundidade (proje~io perspectiva e' sombreamento), de 
modo que' o único indício de profundidade presente na cena fosse os efeitos da 
ilumina~io sobre os objetos. 

Abaixo está a descri~o dos parimetros ,tixos utilizados para a sintetiza~o do quadros 
em todas as séries do experimento, ~incltiindo a defini~o da cimera e da fonte de luz 
'puntual bem como os parimetros das esferas. A resolu~io (largura x .altura) utilizada foi 
de 64<nt640 pixels. Os quadros gerados com a luz em PI podem ser Vistos na figura l. 
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Camera 
Localiza~io (O O 20) 

Alvo (O O O) 
Orientacio (010) 

Abertura Vertical 30 
Abertura Horizontal 30 

Tabela 1.1. Parametros de camera. 

Esferas 
Posi~io inicial-esfera (6, O, O) 
1 
Posi2ao inicial-esfera2 (-6, O, O) 
Raio 3 
Coeficiente ambiente 0.1 
Coeficiente difuso 0.6 
CQeficiente especular 0.4 
Expoente especular 80 
Indice de retlexao 0.0 
Indice de 0.0 
transparencia 
Superficie Difusa Fresnel 

Verm. 250 127 
Verde 150 76 
Azul O 115 

Tabela 1.2. Parametros das esferas. 

Luz 
Posicio Pll P21 P31 P4 
Brilho 1.0 

Tabela 1.3. Parametros da fonte de luz. 

IIL Resultados 
O experimento foi aplicado a uma amostra de 16 pessoas. Dentre os entrevistados, 13% 
nao identificou qualquer mudan9il de profundidade em alguma das séries. 

O· gráfico 1 mostra a distribui~ao percentual de individuos que identificaram mudan~a de 
profundidade como fun~ao do estágio (deslocamento) em que visualizaram avaria9l0. 
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Destacamento x Distribui~lo da 
amostra 

~ ~ I'I~[ ~ L ~l~jj 
o r 2r 3r 4r Sr 6r 6.6 

66r 

Deslocamento: f(r) 

Gráfico l. Resultado dos experimentos aplicados. 

Observa-se que a luz em P3 (praticamente na mesma posi~ao da cimera) obteve o maior 
percentual (cerca de 30%) de falso positivo, ou seja, identifica~ao de mudan~a de 
profundidade quando as esferas estao no mesmo nivel. 

Calculando o deslocamento médio (média aritmética) que foí necc,ssário para, a' ; 
identifica~ao de mudan~a de profundidade em cada posicionamento da fonte· de luz .ea 
desvío padrao associado. obtém-se os dados mostrados na tabela 2. . 

Dados PI P2 P3 P4 
estatísticos 

desloe. 1.18 l.31 3.07 l.5 
médio 
desvio 4.95 7.99 2.7 22.09 
padrao 

Tabela 2. Deslocamento médio e desvio padrao associados com cada série. 

Conforme verifica-se analisando a tabela acima, o menor limiar médio encontrado, com 
um desvío padrao relativamente pequeno, refere-se a luz na posiyao PI, ou seja, acima· 
das esferas. Esta constata~ao vem ao encontro da hipótese que norteou o trabalho, uma 
vez que trabalhos anteriormente desenvolvidos na área de percep~ao visual atestam que 
as pessoas assumem como default a luz vinda de cima e, portanto, era de se esperar que 
com a luz acima das esferas realmente a percep~ao de profundidad e na cena fosse 
favorecida, como ocorreu no experimento. 

Entretanto, mesmo percebendo a diferen~a de profundidade entre as esferas, na maioria 
das vezes as pessoas nao identificaram corretamente o posicionamento relativo das 
mesmas~ .ou:seja, qual estava mais a frente ou mais atrás. 

Acredita-se que com a presenya de outras insinua~oes de profundidade·· t:omo a 
perspectiva, a no~ao da posi~ao relativa das esferas se tornaria disponivel e, pO~¡qlto, o 
problema da idcmtificayao incorreta das posi~oes relativas dos obJetos nao mais estaría 
presente. Porém· testes precisam ser feítos para verificar o comportamento conjunto da 
iluminayao e outros indícios de profundidade na cena. 

Também espera-se que em contextos completamente espaciais, como é o caso de 
ambientes virtuais, a tridimensionalidade explípita dos objetos auxilie a percepyao de 
diferentes tons pelo participante, favorecendo a no~ao de profundidade relativa na cena. 
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IV. Conclusio 
Os resultados apresentados na se~ao anterior permitem concluir que a ilumina~io 
representa um forte indício de profundidade na cena, o qual pode ser aproveitado através 
de um posicionamento adequaclo da fonte de luz (acima dos objetos), urna vez que tal 
ilumi~ao nao contraria as expectativas pet:~tuais do individuo. 

Por outro lado, um posicionamento adeq~o para a luz Dio dispende mais tempo 
computacional que a ·alternativa de se col~ a fonte de luz na mesrna posi~io da 
camera, escolha largamente ~dida entre'profissionais de Compu~io Gráfica. 

A propósito, a motivaQio deste trabalho esteve aásociada com a busca de fundament~io 
teórica e experimental 'para discussOes e debates quanto ao gr,au de ''realismo'' de urna 
irnagem sintetizada, com base nos conheciínentos atuais da ~~io visual humana 
referentes a ilu~ao. 
V. Proposta para noves trabalhos '\ .~ .. ";:: :.i:~': 

Urna vez que os experimentos apreseDtados'\iizem respeito ~ uma por~io reduzida 
das possibilidades reais de sintetiza~ao da cena, outros estudos precisam ser 
desenvolvidos para se garantir a percep~ao mais efetiva de profundidade na imagem 
como um todo. Assim, seguem abaixo algumas sugestoes de propostas para a 
continua~io efou amplia9io do trabalho aquí ap~o: 

• verificar os efeitos: de um referencial .. para' • percej)9io de profundidade na 
cena onde apenas a infol1Da9io de iluminaQlq; 
• promover v8ri~es em profundidade .(z), como ointuito de descobrir a 
posi~io que produza urna imagem.mais natural do ponto de vista do usuário; 
• avaliar o comportamento das jtm9ab de iDdicjol para a no~ao de 
profundidade relativa; 
• efetuar um estudo seme1hante ao apresentado. neste artigQJ>ara a obtenQio do 
limiar de contraste do aSpecto luminAncia··" adequido a perctWio de 
profundidade na cena. 
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Apandice 

Figura 1 (a); Esferas em mesma profundidade. A luz está na po 

Figura l(b). Esfera da direita destocada de -r (em z). 

Figura l(c) Esfera da direita desIocada de -2r (emz). 
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Figura l(d) Esfera da díreita deslocada de ·3r (em z). 

Figura 1 (e) Esfera da direita deslocada de -4r (em z). 
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