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1 Introducció

1.1 Presentació
Aquest es un projecte de l'àrea de gràfics per computador. De ben segur que a 

aquestes  alçades  ja  no  es  necessari  descriure  la  importància  d'aquesta  branca  de  la 
informàtica, que s'aplica en àrees molt diverses, com per exemple la visualització de 
dades científiques, l'industria cinematogràfica, l'oci interactiu, etc .. 

Per ubicar al lector on es pot enquadrar aquest projecte dins del vast camp del 
gràfics per computador, podríem classificar aquest treball, per la tècnica de renderitzat 
escollida ( traçat de rajos o raytracing ), dins l'àrea de tècniques de visualització realista. 
Si bé, també el podem classificar per la seva  intencionalitat dins del camp dels gràfics 
interactius,  ja  que  es  pretén  renderitzar  a  una  velocitat  que  permeti  un  bon  grau 
d'interactivitat.
 

1.2 Motivació
L'interès  per  a  renderitzar  a  frame-rates  interactius  mitjançant  raytracing  fa 

temps  que  hi  és  entre  aquells  a  qui  interessa  la  computació  gràfica.  A  la  secció 
d'antecedents  es veuran els treballs previs dels que l'autor ha pogut trobar informació. 
Alguns d'aquests treballs son d'especial rellevància, com per exemple la tesi doctoral 
d'Ingo Wald,  a la qual podem trobar multitud de texts que la referencien. En aquesta 
tesi es parteix de models poligonals. Així doncs l'interès es centra en l'optimització de 
l'algoritme de traçat de rajos, la seva paralelització, i l'elecció d'una bona estructura de 
dades que representi l'escena que permeti minimitzar el numero de tests d'intersecció 
implementació d'un motor d'aquestes característiques cauria fora de l'abast d'un projecte 
com el present,  per tamany y complexitat.  La majoria de textos sobre raytracing en 
temps real segueixen aquesta aproximació. 

Per mitjà del present treball s'ha volgut tractar el problema del raytracing en 
temps real des d'una perspectiva diferent, a la que trobem normalment. Així doncs el 
que  es  vol  realitzar  es  la  implementació  d'una  serie  d'idees  per  aconseguir  la 
renderització d'escenes mitjançant raytracing en temps real, i estudiar la seva eficiència 

Si  bé  per  les  característiques  d'aquest  projecte  no  es  podrà  aprofundir,  ni 
explorar totes les possibilitats que l'autor voldria, si que es permetrà formar un bona 
idea de quins resultats es poden obtindre, i quines possibilitats obre aquesta aproximació 
al raytracing. 

1.3 Objectius

3



En  el  present  projecte  s'ha  pretés  dur  a  la  pràctica  una  serie  d'idees  per  a 
optimitzar la renderització d'escenes mitjançant raytracing. Aquest projecte parteix d'un 
plantejament diferent a la majoria de treballs que es poden trobar sobre aquest mateix 
tema. Es pretén aprofitar les possibilitats que ofereix la targeta gràfica per accelerar el 
dibuixat de imatges raytracejades.     

Si bé actualment es comencen a tindre bons motors de renderitzat mitjançant 
raytracing,  encara  no  estan  preparats  per  a  equiparar-se  a  motor  de  renderitzat 
mitjançant triangles. El motors de rasterització de triangles funcionen sobre la base de 
les targetes acceleradores de gràfics 3D que han estat dissenyades pensant en aquest 
tipus  de  render.  Les  targetes  de  que  disposem avui  dia  son  capaces  de  renderitzar 
milions de triangles per segon. En l'apartat d'antecedents es comentaran alguns d'aquests 
motors de raytracing. 

 Així doncs no es volen implementar algoritmes  que ja han estat estudiats i que 
son de provada eficàcia per a la subdivisió de l'espai, que permeten reduir el numero de 
tests d'interseccions, ni tampoc fer ús d'instruccions especials del processador, etc..  No 
ha  sigut  la  intenció  de  l'autor  la  realització  d'un  motor  de  renderitzat  complet 
pròpiament dit. Així doncs no s'ha volgut renderitzar malles de polígons per a carregar 
objectes  complicats si no que s'ha volgut renderitzar primitives matemàtiques senzilles 
que permetessin realitzar escenes de test. Tampoc s'ha volgut tindre una gran quantitat 
primitives  per a renderitzar, ja que el que es vol es tindre unes quantes primitives per a 
realitzar escenes que ens permetin centrar-nos en altres aspectes del renderitzat. 

Entre les primitives que es volen implementar es tenen: pla infinit, l'esfera i el 
cilindre. Això no significa, però, que no es tingui en compte que més endavant es pugui 
ampliar  el  numero  de  primitives,  i  afegir  estructures  de  dades  ja  estudiades  per  tal 
d'evolucionar el software  més enllà del desitjat per al present projecte. Per això s'ha 
tingut en compte que el disseny permeti implementar en un futur tot aquest llistat de 
millores.

Per a poder realitzar una bateria d'execucions i obtindre'n resultats de rendiment 
s'ha volgut tindre un sistema per a executar una bateria d'escenes de test, i extreure'n 
dades de rendiment per tal de poder fer un anàlisi del rendiment amb diferents tipus 
d'escenes. 
 

Per tal d'assolir l'objectiu del renderitzat interactiu, ens permetrem un sacrifici en 
la  qualitat  final  de  la  imatge.  Òbviament,  la  complexitat  de  l'escena  (numero  de 
primitives que la composen), i el hardware en que corri el software influeixen en que el 
resultat  final  es  pugui  considerar  temps  real  o  no.  Sera  necessari  disposar  d'alguns 
paràmetres que puguem ajustar per tal de mirar d'obtindre el millor rendiment per a cada 
hardware concret i escena concreta en que corri.

Tot això es farà tenint en compte la possibilitat d'una futura portabilitat a altres 
plataformes, com per exemple Linux. 
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2 Antecedents

2.1 Introducció
A continuació s'explica breument els principals mètodes de generació d'imatges 

per computador que es fan servir avui dia.

2.2 Rasterització
Aquest es el mètode usat principalment per aplicacions que requereixen fer un 

render  en  temps  real  d'una  representació  tridimensional  d'objectes.  Es  té  una 
representació del model en polígons, ( normalment triangles, ja que es la primitiva més 
senzilla de renderitzar ), i es segueixen els següents passos per a renderitzar:

– De tota  la  llista  de  triangles  es  descarten  tots  aquells  que  podem saber  que  no 
sortiran  renderitzats.  Per  a  això  es  sol  disposar  d'  estructures  de  dades  que  ens 
ajuden a fer aquesta selecció preliminar.

– Es fa clipping amb la piràmide de visió (view frustrum) i optativament s'eliminen els 
triangles que no miren cap a la càmera. 

– Es calcula la il·luminació en els vèrtexs del triangle segons les fonts de llum de 
l'escena. 

– Es projecten els vèrtexs del triangle i es renderitza.

2.2.1 Rasterització per software.
Un dels  algoritmes  mes  senzills  per  a  renderitzar  bé  els  polígons  era  “The 

Painters Algorithm” que consisteix en ordenar els polígons abans de dibuixar-los, de 
forma que s'envien a renderitzar primer aquells que estan més lluny. També existeix la 
possibilitat de tindre un Z-Buffer per software o d'altres més eficients com l'ús d'un 
Span-Buffer.  De  totes  formes  aquests  mètodes  no  eviten  que  si  es  volen  dibuixar 
polígons amb transparència s'hagin d'ordenar els polígons que tenen transparència per 
tal de dibuixar-los en pantalla en ordre.  

Avui  dia  les  targetes  acceleradores  ens  han  tret  la  necessitat  d'implementar 
aquests algoritmes. 

2.2.2 Rasterització per hardware. 
Les targetes implementen el Z-Buffer per hardware de forma que cada cop que 

dibuixen un pixel , comproven si la profunditat a la que es troben es suficient. Aquestes 
targetes a part del Z-Buffer també ens aporten altres característiques com la correcció de 
perspectiva,  la  possibilitat  de  que  ens  calculin  la  il·luminació  en  els  vèrtexs  dels 
polígons, mipmapping ( us de diferents textures filtrades, segons la distancia a la que 
s'hagin de renderitzar les textures ) ,  interpolació bilinial dels pixels, etc .. 
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Amb la introducció dels pixels shaders s'han pogut afegir mètodes per a simular 
molts efectes d'il·luminació , com per exemple el sub-surface scattering. Amb tot i amb 
això, no deixen de ser efectes perquè en aquests shaders estem limitats a l'informació de 
la textura del polígon i la il·luminació i no podem tindre en compte la influencia de la 
llum deguda a altres objectes de l'escena. Així doncs amb els mètodes d'il·luminació 
global  podem  obtindre  una  millor  qualitat  d'imatge,  ja  que  fan  servir  models  de 
renderitzats més pròxims a la realitat física de la llum. 

2.3 Il·luminació Global

La  simulació  física  de  la  llum  (scattering)  en  un  model  sintètic  s'anomena 
“Il·luminació Global”. L'objectiu de la Il·luminació Global es simular les reflexions de 
la llum en un model  i intentar fer una predicció el més acurada possible de la intensitat 
de la llum en qualssevol punt del model.  A partir d'una definició del mon, el treball de 
l'algoritme consisteix en calcular com la llum que surt dels elements que produeixen 
llum interaccionen amb l'escena.  La majoria dels  algoritmes d'il·luminació global es 
basen basicament en dues tècniques diferents :

– Raytracing 

– Radiosity 

També hi ha tècniques híbrides que fan servir ambdues tècniques Cada un dels 
dos mètodes tenen punts forts i punts dèbils .

2.4 Raytracing

El  raytracing  es  una  tècnica  de 
render que consisteix en llençar raigs de 
llum contra un model. El raytracing bàsic 
va  ser  presentat  per  primera  vegada  el 
1968  per  Appel,  també  anomenat  ray 
casting  degut  a  que  un  cop  el  raig 
intersecava amb algun objecte no es tenia 
en compte propietats del material per a fer 
que el raig rebotés, així que allà acabava 
el  càlcul  del  color  del  pixel.  Va  ser  el 
primer mètode de generació d'imatges per 
computador que calculava les ombres. El 
1980 es va estendre l'algoritme per tal de 
fer-lo  recursiu,  de  forma  que  els  raigs 
rebotessin sobre la superfície del objectes 
o que els pogués travessar. 
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El raytracing no simula el funcionament físic real de la llum, ja que els fotons 
viatgen de les fonts de llum cap als objectes,  on reboten,  i  alguns d'aquests  acaben 
impactant en la nostra retina. El que es fa amb el raytracing es recórrer el camí invers: 
partint  de la posició de la  càmera es tracen rajos cap endavant  mirant  contra  quins 
objectes impacta. Si el raig interseca amb un objecte, es mira el color que li correspon a 
aquest punt, i la il·luminació que li correspon mirant si esta afectat per alguna de les 
fonts de llum que hi ha a l'escena, tenint en compte la intensitat de la llum i la distància 
a  la  que  es  troba.  En l'apartat  d'algoritmes  pot  trobar  el  lector  una  descripció  més 
detallada de l'algoritme. 

Entre els avantatges del raytracing respecte al renderitzat mitjançant rasterització 
de  polígons  trobem  que  podem  calcular  ombres,  reflexions,  i  transparència  amb 
refraccions. L'algoritme de traçat de raigs bàsic no es gens complicat. Per altre banda 
encara tenim els inconvenients de que només fa una aproximació a il·luminació global 
ja que només calcula la il·luminació que li prove directament de les fonts de llum. Així 
doncs altres efectes com  el profunditat de camp, motion blur, o càustiques, il·luminació 
indirecta, i reflexió “glossy” no es poden calcular. També s'ha de dir que tot i que la 
implementació  de  l'algoritme  bàsic  de  raytracing  es  senzill  d'implemtar,  es 
computacionalment molt costós. Per a simular aquests efectes la tècnica de raytracing 
s'ha  extés  amb  els  mètodes  “Monte  Carlo”   en  que  els  raigs  es  distribueixen 
estocasticament par tindre en compte totes les direccions de la llum . El problema amb 
aquest mètode es la variança ( que es mostra amb un efecte de soroll en la imatge ). 
Aquest mètode es computacionalment encara més pesat que l'anterior.  

Un altre dels problemes que pateix aquest mètode sorgeix quan es vol calcular 
l'ombra deguda a un objecte semitransparent. La forma més bruta seria fer que produís 
una  ombra  com  si  fos  un  objecte  totalment  opac.  L'altre  seria  multiplicar  per  la 
transparència  la  quantitat  de llum que li  arriba (tot  i   que no tindria  els  efectes  de 
refracció). 

Algunes tècniques per accelerar el raytracing clàssic son :

– Optimitzacions dependents de l'objecte amb que s'interseca.

– Bounding volumes,  per  a  descartar  interseccions  més  costoses  mitjançant  algun 
volum més senzill  (  com per  exemple una esfera o  una capsa alineada amb els 
eixos ).

– Subdivisions espacials, per a evitar testejar contra tots els objectes que defineixen 
l'escena.  Dins  d'aquestes  estructures  podem nomenar  Octrees,  BSP-Trees  o  Kd-
Trees. 

– Light / Shadow buffers. 
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2.5 Radiosity

El radiosity te una aproximació al renderitzat basat en la teoria de la transmissió 
del calor. Aquesta tècnica va ser aplicada als gràfics per computador per primera vegada 
el 1984. Les superfícies en l'entorn es suposa que son perfectes difusors, emissors o 
reflectors:  reflexen  la  llum  incident  en  totes  direccions  amb  la  mateixa  intensitat. 
L'entorn es subdivideix en pedaços de superfície que compleixen aquestes premisses. La 
radiositat d'un pedaç es el rati d'energia que surt de la superfície i es igual a la suma de 
l'energia emesa i reflexada.

Mentre que el raytracing envia els rajos de l'ull cap a la llum, el Radiosity ho fa a 
l'inversa de les fonts  de llum cap als  objectes.  Podríem dir  que el  raytracing es un 
algoritme orientat a l'imatge, mentre que el radiosity es calcula en l'espai dels objectes. 
El raytracing produeix llums especulars (la llum que es te en compte es la que ve d'una 
sola direcció: aquella que rebota seguint la normal de l'objecte), mentre que el radiosity 
produeix llums difuses ( la llum en un punt donat té contribucions de llum de totes les 
direccions ). El càlcul de la il·luminació és encara més costosa que el raytracing, a part 
de  necessitar  varies  iteracions  per  a  obtindre  un  resultat  acceptable.  Té  alguns 
problemes degut a la discretització dels pedaços en que es subdivideixen les superficies. 

2.6 Raytracing en temps real

Des  de  temps  enrere  ja  s'ha  intentat  renderitzar  en  temps  real  mitjançant 
raytracing,  sobretot  en  el  món  de  la  Demoscene.  Les  “demos”  son  una  especie 
d'animació  calculada  en  temps  real,  un  tipus  de  produccions  que  han  proliferat 
especialment en el nord d'Europa. Entre la gran quantitat d'efectes gràfics i tècniques, el 
raytracing s'ha ajustat a un tipus de format d'aquestes produccions limitades a 64kb de 
mida.  Els  objectes  més  comuns  en  aquest  tipus  de  produccions  son  principalment 
quàdriques amb reflexions, tot i que d'un temps ençà es fàcil trobar CSG o quàrtiques.

 En la següent taula es pot veure un llistat de les produccions que han fet servir 
aquesta tècnica en temps real. Cal destacar que ja en el 1995 podem trobar una intro que 
va fer servir aquesta tècnica per a renderitzar en temps real.   

Nom Autor Mida Any
Chrome Tomcat/Abaddon 4 Kb 1995
Transgression Mfx 64 Kb 1995
Ah! Pulse 64 Kb 1997
Gamma Mfx 64 Kb 1997
Rubicon Suburban 64 Kb 1999
Rubicon2 Suburban 64 Kb 2000
Heaven 7 Exceed 64 Kb 2000
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Fresnel2 Kolor 64 Kb 2001
Nature Still Suxx FAN 64 Kb 2001

Totes  aquestes  produccions  es  poden  descarregar  del  portal  de  demoscene 
www.pouet.net, on també es poden veure algunes captures de pantalla. Algunes de les 
produccions més antigues funcionen només sota MS-DOS, en alguns casos es poden 
obtenir vídeos capturats  i  en d'altres es necessari  executar-les en un PC amb aquest 
sistema operatiu. 

A destacar hi ha la producció “Heaven 7” que combinava raytracing amb altres 
efectes,  i  que  en  el  seu  moment  va  tindre  una  gran  repercussió  en  el  món  de  la 
demoscene.  

Un  altre  motor  de  raytracing  en  temps  real  del  grup  realstorm 
(www.realstorm.com)  ,  que  esta  programat  per  el  mateix  equip  que  va  realitzar  la 
producció  Nature  Still  Suxx,  que  podem trobar  en  la  taula  anterior  de  produccions 
destacades. 
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Un altre motor de raytracer molt menys potent que l'anterior i amb menys 
característiques, però que no per això deixa de ser interessant de veure es el QuickRay, 
que fa servir BSP-Planes per a la subdivisió espacial. 
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2.6.1 Interpolat de color
En molts casos el primer pas per a reduir la quantitat de raigs a llençar era reduir 

la resolució de la imatge a renderitzar. Òbviament això no es pot considerar com a una 
millora per a assolir el desitjat frame rate interactiu. Així  doncs el mètode consisteix en 
llençar raigs per a una retícula a la meitat o una quarta part de la resolució de la imatge a 
generar e interpolar, per als pixels no calculats, el  color corresponent. Esta clar que 
aquest mètode no produeix grans resultats visuals, sobretot en els límits de les figures, 
ja que produeix un lleig efecte d'escala o aliasing.  

Per a millorar aquest mètode el que es fa servir es un mètode recursiu en que si 
els punts a interpolar pertanyen a objectes diferents, llavors es llencen nous raigs, fent 
més petit la mida del grid.

2.6.2 Interpolat de textura.
Aquest mètode consisteix en anar un pas més enllà. Quan es traça el raig el que 

es pretén no és calcular el color d'un punt, sinó la seva coordenada de textura. Això 
permet que l'interpolat no es faci del color sinó de la textura que correspon al quad. 

Això pot semblar senzill a primer cop d'ull, però sorgeixen alguns problemes, 
dels quals trobarem una explicació detallada en la secció de Conceptes tècnics, ja que es 
el mètode que s'ha desenvolupat en aquest projecte. El principal problema es direcció en 
la que ens movem dins de la textura a l'hora de mapejar-la sobre el grid que tenim.   

2.6.3 Interpolat de textura amb OpenGL. 
Aquest mètode afegeix alguns avantatges. Ara es la targeta gràfica la que ens 

estalvia el temps de CPU que es dedicava a l'interpolat en el mètode anterior.  Donat 
que  aquest  es  el  mètode  que  tracta  aquest  projecte,  els  conceptes,  avantatges  e 
inconvenients es presenten en el següent capítol de Conceptes. 
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3 Conceptes Tècnics

En aquest capítol el que es pretén es realitzar una explicació a nivell conceptual 
de  tot  el  projecte  sense  entrar  en  cap  moment  en  els  detalls  de  d'implementació  o 
disseny. Així doncs aquí s'explicaran els conceptes tècnics en els que es basa, i  les 
dificultats que s'han hagut d'afrontar. D'aquesta forma el lector es pot formar una bona 
idea abans d'endinsar-se en el disseny escollit i els algoritmes implementats. 

Amb el que s'explicara aquí, qualssevol programador podria realitzar un projecte 
similar  emprant  el  seu  propi  disseny  i  algoritmes.  Alguns  dels  conceptes  que  es 
descriuen ja  es  tenien en compte  abans  de començar  el  projecte,  d'altres  s'han anat 
trobant en el transcurs de d'implementació. 

Tal i com s'ha esmentat en l'apartat d'antecedents, el que es vol es realitzar un 
raytracer,  llençant  molts  menys  raigs  que  pixels  tenim  en  pantalla  y  interpolar  les 
textures obtingudes. Així doncs es disposa del grid inicial per al qual es llencen els raigs 
i obtenim coordenades de textura per a dibuixar GL_QUADS d'OpenGL. Òbviament, en 
els casos en que els raigs llençats no corresponguin al mateix objecte, no es tindrà la 
mateixa textura, i per tant no es pot realitzar d'interpolació. D'aquí sorgeix la necessitat 
de subdividir el grid en mides més petites, doncs no podem dibuixar quads que els seus 
vertex tinguin diferents textures. En la següent imatge podem veure una cantonada y la 
seva corresponent subdivisió en quads sobreposada.
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El fet de fer servir l'API d'OpenGL ens aporta els avantatges de no haver de 
realitzar una interpolació per software i per tant ens estalvia potencia de procés de la 
CPU i delega aquesta tasca en la targeta gràfica. Peró els avantatges no acaben aquí, 
doncs a l'hora de dibuixar els quads li especificarem en les coordenades de textura, li 
especificarem  una  transformació  en  la  quarta  coordenada  que  ens  realitzarà  una 
correcció de perspectiva a l'hora de renderitzar la textura.   

3.1 El problema de d'interpolació del color. 
Si bé  la  textura si  que  es  calcula  amb correcció de perspectiva,  no passa  el 

mateix amb el color. Aquest efecte no es especialment important en imatges estàtiques, 
ja  que  pot  arribar  a  passar  desapercebut.  Però  degut  a  la  naturalesa  del  mètode  de 
dibuixat que tenim es pot arribar a fer molt visible en el transcurs d'una animació. El 
problema es fa evident quan tenim un grid que no esta subdividit, i per tant amb un error 
prou gran en la correcció de perspectiva, i en les següents animacions passa a ser un 
quad subdividit  degut a la proximitat d'algun altre objecte.  Llavors,  al  haver-hi més 
polígons en un mateix espai,  hi  ha mes punts amb el color correcte, i  es fa evident 
aquest defecte. 
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3.2 El problema de la mida  del grid. 
Aquest es un problema molt senzill d'explicar. En cas de que s'esculli una mida 

de grid massa gran, els objectes poden arrivar a desapareixer si coincideix que estan 
inclosos dins d'un dels quads del grid inicial.  Es a dir,  cap raig dels llençats per el 
primer nivell de grid intersecten l'objecte. 

La imatge de l'esquerra fa servir un grid de 64x64 pixels, mentre que la de la 
dreta té un grid de 32x32 pixels. Es tracta de la mateixa escena, una esfera en front 
d'una paret. Com podem veure la paret, el sostre i l'ombra generada son iguals, però en 
la primera imatge, no apareix la part d'abaix de l'esfera. 

 

3.3 El problema de les textures en objectes tancats. 
A  l'hora  de  realitzar  el  mapejat  de  les  textures  sorgeix  un  problema  que 

il·lustrarem a continuació. Denominem la coordenada que va en l'eix horitzontal de la 
textura com U, i la que va en l'eix vertical com a V. 

Així doncs, donat un objecte qualssevol, per a cada punt de la seva superfície li 
correspon un valor únic de coordenada de textura (u,v). Es a dir establim com a requisit 
que  la funció de texturat dels objectes sigui una aplicació injectiva, que donat un punt 
en 3D sobre la superfície de l'objecte, ens doni un parell de valors de (u,v), tal que u i v 
poden ser valors reals compresos entre 0 i infinit. 

S'ha de tindre en compte que als objectes els podem donar un paràmetre per a 
ajustar l'escalat d'aquesta textura en qualssevol de les dues direccions per tal que la mida 
de la textura s'adapti el millor possible al tamany de l'objecte.  

Així doncs es fa servir el texturat d'OpenGL amb:
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_S,GL_REPEAT); 
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_T,GL_REPEAT); 

Aquests paràmetres per a la textura fa que per a valors de u o v més grans d' 1.0 , 
la textura comenci a repetir-se, tal i com es representa en la següent imatge: 
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El problema sorgeix en els objectes tancats. Prendrem un cilindre infinit per tal 
d'il·lustrar més fàcilment aquest problema. Suposem que tenim un cilindre que creix 
infinitament. Es pren una secció perpendicular al seu eix per a poder simplificar  la seva 
representació.  Així doncs ens quedem amb una vista des de de dalt  del  cilindre. El 
cercle en 2D que veiem en l'esquema comparteix el mateix valor per a la coordenades V 
de textura, i només varien els valors de la coordenada U. 

Donem els valors de U per als punts A=4.8 , B=6.0 , C=0.3, D=1.4. Així doncs 
per al segment comprés entre A i B, tenim un recorregut sobre la textura de 1.2 unitats, 
per al segment comprés entre C i D, un recorregut sobre la textura de 1.1 unitats, però 
per al  segment comprés entre B i  C hi hauria un recorregut de 5.7 unitats  que NO 
passaria per el valor de U=0.0 degut a la forma en que s'està texturant. En realitat el 
texturat correcte hauria d'anar de 6 fins un valor pròxim a 7, i després de l'origen de la 
textura fins 0.3.  

Per a solucionar això s'ha optat per fer que els objectes tancats en realitat es 
tractin com dues meitats obertes. En la següent imatge podem veure una captura del grid 
d'un cilindre i com aquest té una línia que el recorre verticalment, que correspon al limit 
entre les dues parts del cilindre: 
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4 Desenvolupament

4.1 Entorn
Per al desenvolupament s'ha escollit Windows XP,  per a poder fer servir l'entorn 

de programació Microsoft Visual Studio ja que es amb el que l'autor esta més 
familiaritzat. Si bé es podia haver optat per linux i gcc com a compilador que hagués 
abaratit els costos del software a la llarga, la falta de familiaritat amb l'entorn hagués 
repercutit en una menor eficiència a l'hora de desenvolupar, allargant innecessàriament 
els temps de programació i depuració. 

4.2 Elecció d'eines y llibreries
Un  cop  escollit  sobre  quin  sistema  operatiu  realitzaria  el  desenvolupament, 

restava per escollir el llenguatge de programació. El fet que es tracti d'un projecte on el 
rendiment  es  molt  important  deixava  poques  opcions  on  escollir.  No  podia  ser  un 
llenguatge interpretat. Així doncs l'elecció quedava restringida a C o C++. Degut a la 
complexitat del projecte, m'interessava tindre les característiques d'orientació a objectes 
del segon. Així doncs faria servir el C++ , però evitant fer ús del RTTI i les excepcions. 
Disposant d'una llicencia d'estudiant del Visual C++, no vaig avaluar altres opcions, ja 
que era un entorn familiar i no em suposava un cost addicional d'aprenentatge de cap 
altre entorn o compilador. 

Per al control de versions, faria servir Subversion en el mateix ordinador local, 
fent copies de seguretat mitjançant l'eina Rsync a un disc dur extraible, de forma que 
disposava de copia de seguretat tant del repositori com de les versions en les que estava 
treballant.  

Després  de  fer  un  anàlisi  molt  per  sobre  d'en  que  consistiria  l'aplicació, 
necessitava buscar unes llibreries que cobrissin algunes necessitats de la aplicació que 
no tenia sentit desenvolupar per mi mateix. 

Un dels criteris a l'hora d'escollir les llibreries a fer servir era que fos fàcilment 
portable a altres sistemes operatius. Tot i que dintre dels objectius d'aquest PFC només 
es pretén tindre una versió per a Windows XP, interessava  que l'aplicació no només es 
pogués executar en tota la família de sistemes operatius Win32 ( Windows XP, 2000, 
ME, etc.. ) sinó també en els sistemes Linux i FreeBSD . 

L'altre criteri era la facilitat d'ús, així doncs, davant de diferents opcions a l'hora 
d'escollir una llibreria per a cobrir alguna necessitat, he escollit aquella que la cobria de 
forma que el el seu ús fos el mes senzill possible.

Així doncs necessitava trobar llibreries per a cobrir els següents aspectes : 

– Inicialització d'OpenGL i obtenció d'una finestra gràfica on renderitzar.

– Obtenció de l'entrada del teclat, ratolí i/o joystick.

– Lectura de configuracions y paràmetres d'un arxiu. 

– Sistema d'scripting per a controlar la llibreria de raytracer, produir animacions, etc.. 
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Per a inicialitzar una finestra i rebre l'entrada del teclat, ratolí o joystick es va 
escollir  la  llibreria  Simple  Directmedia  Layer  (  SDL )  que  esta  disponible  per  als 
sistemes operatius en que volia que corrés l'aplicació. 

Per a la lectura de configuracions y paràmetres en un principi havia mirat la 
possibilitat de fer-ho mitjançant un arxiu XML, fent servir una llibreria senzilla com la 
TinyXML  per  a  llegir-les,  però  donat  que  mes  endavant  havia  de  fer  servir  un 
llenguatge d'scripting, es podia simplificar el codi llegint la configuració d'un script en 
el mateix llenguatge que l'escollit per a fer animacions. 

En quant al sistema d'scripting vaig valorar com a opcions Python y Lua. Donat 
que era molt mes simple tant el llenguatge com la facilitat d'integració amb el codi el 
Lua, vaig optar per aquest llenguatge. 

Així doncs, un cop escollides les eines, ja podia passar a dissenyar l'esquelet 
principal de l'aplicació. 

4.3 Disseny

El procés del disseny de l'aplicació es va separar en dues parts: el disseny d'alt 
nivell , en que vaig fer un disseny general del que era necessari : separació de mòduls, i 
disseny de classes . I el disseny de baix nivell, que correspon als algoritmes que vaig 
necessitar  per tal  de portar  a terme la implementació.  Mentre que el  primer el  vaig 
realitzar abans de començar a escriure el codi, el segon es va anar realitzant conforme 
vaig  haver  d'anar  enfrontant-me  a  la  implementació  i  als  problemes  que  m'anaven 
sorgint i que no havien estat previstos inicialment. Cal dir que en el disseny d'alt nivell 
també  van  haver-hi  algunes  petites  modificacions  del  disseny  original  de  poca 
importància. 

4.3.1 Disseny dels mòduls
Es va decidir fer un disseny descendent. Inicialment es necessitava una separació 

lògica de la feina a fer,  i  se'n va fer una divisió inicial  de 5 parts fonamentals  que 
s'identificaven clarament:

– Aplicació principal.

– Llibreria d'utilitats.

– Llibreria d'scripting.

– Consola.  

– Renderitzat mitjançant raytracing.

Com  es  veurà  a  continuació  aquestes  parts  principals  que  vaig  identificar 
inicialment no han resultat en un mapejat directe en llibreries del programa. Mentre que 
l'aplicació principal i  la llibreria de raytracing van ser objecte d'un anàlisi acurat,  la 
llibreria  d'utilitats  partia  de  la  que  ja  tenia  d'altres  aplicacions  realitzades  i  va  anar 
creixent conforme anava avançant el desenvolupament, segons anava necessitant alguns 
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elements  bàsics...  Per  altre  banda  la  consola,  també  ha  seguit  aquest  tipus  de 
desenvolupament,  ja  que  finalment  no  s'ha  necessitat  fer  servir  comandes  dintre  de 
l'aplicació principal.

Així doncs les llibreries involucrades finalment en el PFC, son les que reflexa el 
següent esquema: 

Les llibreries de propòsit general formen part del codi desenvolupat per l'autor i 
que fa servir en la majoria dels seus projectes. Aquestes no s'han implementat de zero i 
son les següents:  

– Util :  Conté totes aquelles utilitats que poden ser utils per a qualssevol tipus de 
projecte.

– System : Conté les classes que depenen del sistema operatiu : classes per a threads, 
seccions crítiques , etc...

Agrupades  sota  l'epígraf  de  gràfics  trobem aquelles  llibreries  que  poden  ser 
d'utilitat per a altres projectes relacionats amb els gràfics per computador : 

– OglDisplay :  Serveis per a inicialitzar el mode gràfic amb OpenGL en diferents 
sistemes. 

– OglConsole:  Consola per a renderitzar fent servir polígons. 

– Ws3d :  Llibreria  per  a  fer  servir  un  sistema  de  finestres,  en  procés  de 
desenvolupament. S'ha emprat per a carregar les textures. 
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Dins del grup de Raytracer, tenim les llibreries que constitueixen el nucli del 
present projecte,  i  finalment l'executable  Ws3dTest  que s'encarrega de fer  us de les 
llibreries. 

Per últim, abans de començar amb l'explicació del disseny d'alt nivell, es vol 
avisar al lector que els diagrames de classes aquí presentats no son detallats, ja que el 
que es vol es que ajudin a tindre una visió més clara del disseny, i evitar que el lector es 
perdi en els detalls d'implementació. 

4.3.2 L'Aplicació principal. 

Donat  el  plantejament  inicial  d'objectius,  i  tenint  en  compte  que  es  vol  la 
màxima  independència  de  plataforma  possible  a  l'hora  d'aprofitar  la  llibreria  de 
raytracing, ha sigut necessari de separar l'aplicació principal de la resta del codi del 
raytracer. 

Es responsabilitat de l'aplicació principal d'inicialitzar el mode gràfic, l'entrada 
de dades del teclat o d'altres dispositius d'entrada. Així doncs la lògica de l'aplicació 
resideix en una classe CAppCtrl que es independent de la plataforma ( usant la llibreria 
SDL ) i que s'encarrega de la lectura de l'script de configuració.

Es també aquesta aplicació principal la que s'encarrega d'obtindre les dades de 
rendiment de la llibreria i de mostrar-les per pantalla fent servir la part de consola, o bé 
d'escriure-les en un arxiu de log, per tal de poder-les analitzar un cop s'ha finalitzat 
l'execució de l'aplicació.

A l'hora de representar qualsevol entitat gràfica per pantalla, bé sigui 2D o 3D, 
es fa tenint en compte un sistema de referència. Així doncs es important deixar clar de 
bon principi el sistema de coordenades, i on situa l'origen d'aquests. 

 

El sistema de coordenades. 
Per  a  les  coordenades  de  pantalla, 

corresponent als pixels, prendrem l'origen (x =0, 
y=0) a dalt i a l'esquerra del monitor, mentre que 
les  X  creixeran  cap  a  la  dreta  cap  a  valors 
positius,  les  Y faran  el  mateix  en  direcció  cap 
avall. 

En quant al sistema de coordenades 3D s'ha escollit un sistema de coordenades 
de  ma  esquerra,  en  que  tenint  l'eix  de  les  X  en  horitzontal,  i  els  valor  positius 
augmentant cap a la dreta, i l'eix Y en vertical amb els valors positius incrementant cap 
a dalt , l'eix de la Z perpendicular a aquests dos eixos i els valors positius creixent en la 
direcció de visió. 
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Aquest sistema de referència es el mateix que fa servir la llibreria gràfica de 
DirectX, però es diferent del que fa servir OpenGL. El criteri d'elecció del sistema de 
referència ha sigut basicament de preferència personal. 

Els vectors. 

Els vectors son ternes de 3 números reals de doble precisió que serveixen per a 
representar  fonamentalment  vectors  en  l'espai  tridimensional.  Tot  i  això  s'ha  volgut 
aprofitar també per a representar colors, amb components RGB. Les operacions que 
implementa la classe CVector s on : 

– Normalize : Normalitza el vector per a que sigui unitari.

– DotProduct : Realitza el producte vectorial amb un altre vector.

– ScalarProduct : Realitza el producte escalar entre dos vectors. 

– Interpolate : Interpola el vector , amb un altre vector donat.  

– Size : Retorna longitud del vector. 

La càmera. 
La càmera no té codi dependent de  cap arquitectura específica, i per tant les 

rotacions i moviments de càmera son calculades per software i no per cap matriu de 
visió associada a OpenGL. Això es així per tal de facilitar la portabilitat a qualssevol 
motor  3d  de  la  càmera.  Aquesta  estructura  de  dades  podria  ser  aprofitada  per  a 
renderitzar mitjançant un motor 3D tradicional basat en rasterització de polígons.  
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Per a definir la càmera fem servir 3 vectors, un per a la posició de l'ull o la 
càmera, un altre vector unitari per a indicar cap a on mira la càmera (indicat en vermell 
en la imatge anterior), i un vector que indica cap a on esta la part de dalt de la càmera 
(indicat en blau) i un valor que determina el camp de visió (field of view o FOV en 
anglès), que es el valor de l'angle d'obertura horitzontal de la càmera. 

4.3.3 La llibreria d'utilitats.

Els elements que composen aquesta part del software tenen un tret diferenciador 
clar. Aquí s'engloben totes aquelles funcionalitats que poden ser utils per a qualssevol 
projecte, tot i que no tinguin res a veure amb computació gràfica. Cal dir que a l'hora 
d'escriure aquesta llibreria no s'ha partit de zero, sinó que s'ha aprofitat codi del que ja 
disposava l'autor.  A aquesta  llibreria  se  li  han anat  afegint  classes  segons s'ha  anat 
necessitant. Així doncs, no hi ha hagut cap tipus d'anàlisis a l'hora de fer créixer aquesta 
part del software . 

4.3.4 Llibreria d'scripting. 

Com ja s'ha explicat a la part d'elecció d'eines i llibreries, s'ha optat per l'ús del 
llenguatge d'scripting Lua. Així doncs aquesta es una llibreria externa, que es farà servir 
però des de la llibreria CtrlRaytracer. 

4.3.5 Consola en Opengl. 

Es  necessitava  treure  informació  per  pantalla,  així  doncs   en  una  primera 
instància es va pensar en realitzar una completa consola per a poder mostrar valors i 
tindre una forma d'entrar comandes a l'aplicació. Finalment no hi ha hagut necessitat 
d'entrada de comandes, ja que el nombre d'operacions a realitzar eren prou petit com per 
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a  assignar  tecles,  però  si  que  s'ha  fet  servir  la  consola  per  mostrar  informació  per 
pantalla. 

4.3.6 Renderitzat mitjançant raytracing. 

Aquesta es la part  més important del projecte,  ja que constitueix el  nucli  de 
l'aplicació. Així doncs es va tindre especial cura en dissenyar aquestes classes. 

Hi ha dues classes principals, una que guarda l'escena i on es suposa que més 
endavant s'implementarien estructures de dades mes optimes per a l'ordenació espacial 
dels objecte, i l'altre que es el nucli de traçat de rajos pròpiament dit. Hi ha una forta 
dependència entre aquestes dues classes, però s'ha intentat mantindre en la mesura del 
possible ben separades la funcionalitat de cada una, per facilitar futures millores.  

Per altre  banda una altre classe molt  important  es TexturePolyPool.  Com bé 
indica  el  seu  nom,  es  tracta  d'un  objecte  a  associat  a  una  textura,  que  inicialment 
disposava d'un buffer on es guarden les dades dels polígons a renderitzar per aquesta 
textura.  Això  es  va  pensar  d'aquesta  forma,  degut  a  que  en  targetes  acceleradores 
antigues el cost de canvi de textura ( glBindTexture ) no era menyspreable, y convenia 
fer el mínim de canvis de textura possible. Fent servir un “pool” de polígons associats a 
una textura, es poden renderitzar tots el polígons d'una textura de cop. 

Així doncs aquestes tres classes son la part fonamental del disseny realitzat. A 
continuació segueix un llistat de les classes emprades en aquesta llibreria del projecte.

CWorld. 

Aquesta classe conté tota la informació de l'escena a renderitzar, i les funcions 
necessàries per a crear objectes, llums, textures i modificar les seves posicions. Així 
com un punter a una càmera per tal de saber quina part del mon ha de representada per 
pantalla. 

CObject
D'aquesta  classe  deriven  tots  els  objectes  (  plans,  esferes,  cilindres,  etc  ..  ) 

susceptibles de ser intersecats. Aquest objecte només conté propietats comuns a tots els 
objectes: . 

Les propietats comuns a tots els objectes son les següents: 

– type : Identificador del tipus d'objecte.

– fRef : Coeficient de reflexió.

– iID : Identificador únic del objecte

– tTexture :  Punter al  objecte de tipus TexturePolyPool que li  correspon a aquest 
objecte.
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No conté mètodes ja que s'intenta evitar l'ús de mètodes virtuals per no fer baixar 
el rendiment de l'aplicació. Des d'un punt de vista de disseny no es gens elegant, però 
cal  tindre en compte que el  fonamental  es treure un bon rendiment.  Així  doncs  els 
mètodes que no conté per raons de rendiment, però que tot els objectes implementaran 
son els següents: 

– intersect : Donat un raig determinat per el seu vector d'origen i la seva direcció 
retorna el valor de la profunditat a la que es troba el punt intersecat en cas de que el 
raig impacti l'objecte. En cas de retornar una Z negativa l'objecte queda per darrere 
el punt d'origen i per tant no es veu. Així doncs, en cas de que el raig no impacti 
l'objecte també es retorna un valor de profunditat negatiu. 

– GetUV : Donat el punt 3D sobre la superfície de l'objecte, calcula les coordenades 
de textura que li corresponen. Aquesta funció retorna un valor que en superfícies 
tancades serveix per diferenciar en quina part de la superfície cau la coordenada de 
textura. ( Veure "el problema de les textures en objectes tancats" en el capítol de 
conceptes tècnics ).    

– GetNormal :  Donat un punt sobre la superficie, retorna la seva normal, que ens 
servira per a calcular el rebot del raig. 

CInfinitePlane
– origin : Origen de coordenades del pla. En la imatge el veiem marcat en color blau. 

– gen1, gen2 : Vectors generadors del pla 

– normal :  Es necessita guardar la normal del pla. 

CCylinder
Per a definir un cilindre infinit, es fa a partir de la seva posició en l'espai (pos), 

un vector que ens indica la direcció en la qual s'estén el cilindre (axis) i el seu radi 
(radius).  Per tal de poder mapejar la seva textura en diferents direccions, fem servir un 
vector  vR,  que es perpendicular a l'eix del cilindre, i  que indica a on es comença a 
mapejar la textura. 
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CSphere
Per  a  definir  una  esfera  només  ens  cal  tindre  el  seu  centre  (pos),  i  el  radi 

(radius).  Amb  tot  i  amb  això  per  a  poder  variar  la  direcció  del  texturat  l'objecte 
necessita tindre dos vectors més, que anomenarem  vn ( la direcció del "pol nord" de 
l'esfera,  on  el  texturat  es  va  comprimint)  i  ve (que  marca  la  direcció  on  es  troba 
l'equador i el meridià 0 d'inici de la textura ).  Aquests vectors venen amb un valor 
predeterminat, de forma que vn esta alineada amb l'eix y , i ve amb l'eix x , ambdós 
apuntant es el sentit positiu. 

CLight
Aquest objecte te les propietats que de la llum:  vPos ( posició en l'espai), vDir 

(direcció en la que apunta , en cas de que sigui direccional ) , type (per a distingir entre 
llums omnidireccionals i llums direccionals), color , intensitat e identificador. 

Disposa d'un mètode calcLight , que donat un punt y el vector de com rebota el 
raig incident en aquell punt dona el valor d'il·luminació aportat per aquesta llum. 

CTexturePolyPool.
Aquesta classe conté informació sobre una textura determinada, i s'encarrega del 

renderitzat dels triangles mitjançant OpenGL. Com es detallarà en la part d'Algoritmes 
hi ha hagut varies implementacions d'aquesta classe per tal de comparar el rendiment, i 
d'escollir la millor opció a l'hora de dibuixar els triangles per pantalla. Peró inicialment 
la intenció era que contingues un buffer per guardar tots els triangles que es renderitzin 
fent servir la mateixa textura, i d'aquesta forma a l'hora de renderitzar s'evita que s'hagi 
de canviar de textura sovint.  Per tant serà necessari que aquest objecte rebi informació 
per  tindre  una  orientació  de  quanta  memòria  es  necessària  reservar.  Així  doncs  els 
mètodes necessaris per a aquest objecte son : 
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– Init : Aquesta funció rep paràmetres necessaris per a la inicialització de l'objecte 
( reserva de memòria ). 

– SetTexture : Per a indicar l'identificador d'OpenGL que correspon a la textura. Es 
l'objecte World que s'encarrega de cridar aquest mètode quan crea la textura.

– DrawPoint  /  DrawPointAlpha  /  DrawQuad  /  DrawQuadAlpha :  Aquestes 
funcions es criden des de el motor del raytracer ,per dibuixar els quads. 

– Render / RenderAlpha :  Es necessiten tindre dues funciones separades per tal de 
renderitzar primer tots els quads que no son transparents i després tots aquells que 
tenen transparència. 

CRaytracer 

En aquesta classe es té el nucli principal de renderitzat de l'aplicació. Les dades 
que necessita son un punter a l'objecte World, per tal d'accedir a tots els objectes per a 
intersecar. Aquí hi ha tot el codi referent al traçat dels rajos, rebots , etc ..

Per  tal  de poder  combinar  el  rendering mitjançant  el  raytracer  amb mètodes 
tradicionals ( rasterització ) , es disposa de dues funcions que configuren correctament 
l'estat d'OpenGL. Aquestes dues funcions son : SetContext i UnsetContext.

Un dels paràmetres més importants i que determina el rendiment es la mida del 
grid que es fara servir per a renderitzar. Un altre es el nombre de rebots màxims que 
por realitzar el raig. Aquest últim paràmetre resta fixa't en el codi a un màxim de 5 
rebots. 

L'objecte conté un buffer de CDrawPoints , que es l'estructura on es guarda la 
informació obtinguda  

CDrawPoint
Aquesta classe estructura de dades la fem servir per a guardar la informació de 

cada un dels punts que es tracen a pantalla. Així doncs entre les seves propietats podem 
trobar:

– px , py : que corresponen a les coordenades en pixels de la pantalla del punt per on 
es llença el raig.

– curr : es una dada temporal que ens serveix per a guardar en quina direcció va el 
raig, ja que aquesta va variant amb els rebots contra els objectes 

– obj : Objecte al qual correspon la textura

– points : Es necessari tindre un llistat amb les dades de l'impacte de cada rebot del 
raig.  Així  doncs,  CDrawPoint  té  un llistat  de  CPointTexData.  Cada  un  d'aquest 
CPointTexData guarda la informació de cada impacte  del raig contra  un objecte 
corresponent a cada un dels rebots. 

CPointTextData conté la següent informació: 
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– iID : es l'identificador de l'objecte al qual pertany la informació de textura. Es a dir 
com ha anat rebotant.

– Izeta : Distancia a la càmera del punt intersecat, 

– color : Il·luminació corresponent a aquest punt. 

L'objecte CDrawPoint implementa un mètode isEqual per tal de comparar-se 
amb  un  altre  CDrawPoint.  Si  el  llistat  de  CPointTexData  de  els  dos  CDrawPoints 
corresponen un a un als mateixos objectes, aquesta funció retorna cert. En cas de que no 
sigui  així  retorna fals.   Com es veurà més endavant,  al  capítol  d'algoritmes,  aquest 
mètode  es útil a l'hora de decidir si es poden interpolar directament dos CDrawPoints, o 
per contra d'ha de llençar un raig per a trobar un CDrawPoint intermig.

CCtrlRaytracer. 

Aquest objecte s'encarrega de configurar els paràmetres dels diferents objectes. 
Per una part crea l'objecte Raytracer per a tindre un nucli de renderitzat i per l'altre crea 
els CWorld. Després es aquest objecte el que s'encarrega de combinar-los.   

També rep l'entrada del teclat corresponent al moviment de la càmera i calcula el 
frame  rate  de  renderitzat.   Aquesta  classe  conté  una  instància  de  la  classe 
CLuaCtrlRaytracer. 

CLuaCtrlRaytracer.

Aquest classe s'encarrega de guardar un estat  LUA corresponent a l'script  de 
l'escena. També s'encarrega de:

-Publicar les funcions que pot fer servir l'script de l'escena.

-Llegir variables de configuració de l'escena.

-Cridar  a  les  funcions  de l'escriptor  de modificar  l'escena en funció del  temps i  de 
l'entrada de teclat. 

Fins  aquí  arriba  la  descripció  dels  elements  que  es  van  dissenyar  abans  de 
començar amb la implementació. A la majoria d'aquestes classes se'ls  ha anat afegint 
mètodes per tal de complir les necessitats que anaven sorgint durant la implementació. 
Es  important  de  comentar  que  aquest  disseny  esta  pensat  per  a  una  aplicació  que 
s'executa en un sol fil  ,  així  doncs, veurem que per a la implementació amb multi-
threading , s'han hagut de modificar i afegir alguns mètodes, que no acaben de ajustar-se 
al model presentat. 

4.4    Algoritmes 
Dins  d'aquest  apartat  descriure  els  algoritmes  més  importats  que  s'ha 

implementat en el raytracer. Primer s'explicaran els de la implementació sense fils dels 
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objectes  presentats  inicialment,  seguit  de  les  variacions  que  s'han  fet  per  mirar  de 
millorar el rendiment, i  per finalitzar s'expliquen els problemes i les implementacions 
que s'han realitzat per al multi-threading. 

4.4.1 CWorld
Com s'ha comentat en l'apartat de Disseny d'alt nivell, aquesta es la classe que 

s'encarrega de guardar el llistat d'objectes. Ha calgut d'extendre la classe i afegir alguns 
mètodes no previstos inicialment per a realitzar la implementació de multi-threading. 
Peró això serà tractat més endavant. 

Per a les llistes, tant d'objectes com de les llums i textures s'ha decidit de no fer 
servir la STL (Standard Template Library), donat que no es volia tindre gens d'overhead 
a l'hora de recórrer-les. S'ha de tindre en compte que no tenim cap mètode d'ordenació 
espacial per a evitar la necessitat de testejar contra la intersecció del raig contra tots els 
objectes de l'escena, i per tant volem que recórrer aquesta llista sigui el màxim d'eficient 
possible. En el cas de que en el futur es volgués implementar alguna estructura de dades 
de subdivisió espacial seria en aquesta classe on caldria fer les modificacions. 

La  classe  CWorld  s'encarrega  de  crear  els  objectes  CTexturePolyPool  en  el 
moment en que l'script li demana o l'aplicació li demana que carregui la textura. Es per 
això que la classe CWorld necessita saber la mida del grid i la resolució de pantalla. 
Perquè  aquest  valors  els  passa  al  objecte  CTexturePolyPool,  per  tal  de  que  reservi 
memòria  per  als  polígons  en  cas  de  que  la  implementació  d'aquesta  classe  així  ho 
requereixi.  A priori no estava decidit si el CTexturedPolyPool anava implementar-se 
amb vèrtex buffers o bé amb renderitzat directe ja que no es tenia cap indici de quin 
mètode seria més eficient. 

4.4.2 CInfinitePlane

intersect 

Tenim el raig que estem llençat definit per un punt d'origen O , i una direcció 
definida per el vector unitari V . Així doncs el raig es pot definir de la següent manera : 
R = O + t * V .  On R son tots els possibles punts que estan sobre el raig. Donat que V 
es un vector unitari, el valor de t es pot considerar com a la profunditat vista des de el 
punt O, seguint el vector V. Així doncs el que ens interessara per a qualssevol objecte es 
trobar  els valors de t, que facin que el punt resultant estigui sobre de la superfície de la 
primitiva. 

En el cas que en ocupa del pla infinit, tenim l'equació general del pla definida 
per Ax + By + Cz + D = 0. A on els valors A, B i C corresponen a les components del 
vector normal del pla (normalitzat).  Mentre que D ens situa a quina "alçada" del vector 
normal hem de situar el pla.  Això ho fem calculant el producte escalar del vector 
d'origen, sobre el vector normal. Això ens dona la projecció del vector que va a l'origen, 
sobre la normal, i per tant l'alçada a la que es troba el pla seguint aquest vector. El 
càlcul d'aquests valors es fa només una vegada en el moment en que es defineix el pla. 

Així doncs, només s'ha de substituir,  l'equació del raig en l'equació del pla, 
aïllar t, i obtenim la funció que ens dona la profunditat a la que interseca el raig sobre el 
pla.
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Aquesta equació sempre dona com a resultat un únic valor. Si aquest valor es 
negatiu, es que el punt d'intersecció esta en la direcció oposada de V, i per tant el raig 
no impacta amb el pla.  Si Z té un valor molt gran ( l'hem fixat a un valor de 50.000 ) es 
decideix que el pla no ha estat intersecat. Aquest límit s'ha posat després de veure que 
en l'infinit, degut a errors de precisió, es produïen imperfeccions. 

getUV

Per a saber quina coordenada de textura li correspon a un determinat punt, ho 
busquem calculant el vector que va de l'origen del pla al punt impactat, i mirem la 
projecció d'aquest vector sobre cada un dels vectors generadors del pla, fent un producte 
escalar.  D'aquesta forma obtenim el valor de u i v de la textura. Només resta aplicar 
l'escalat que s'especifica en les propietats tile_x i tile_y. 

getNormal 

Per al pla, la implementació d'aquest mètode es molt senzill, ja que la normal al 
pla no canvia en tota la seva superfície, i així doncs no tenim més que retornar la normal 
que ja tenim guardada en l'objecte.  Aquesta normal s'ha calculat en el moment de la 
creació de l'objecte, fent el producte vectorial dels dos vectors gen1, i gen2. 

4.4.3 CSphere

intersect 

Per a la intersecció de l'esfera partim de l'equació que la defineix : (x - posx)2 + 
(y - posy)2 + (z - posz )2 = R. On pos es el centre de l'esfera i R el seu radi. Seguint el 
mateix mètode que amb el pla, substituïm els valors de x, y i z per els components de 
l'equació del raig, amb el que obtenim una equació de segon grau del tipus At 

2 + Bt + C 
= 0, amb els valors següents: 

A = vx 
2 + vy 

2 + vz 
2 

B = 2 ( vx * ( ox - posx ) + vy * ( oy - posy ) + vz * ( oz - posz ) )

C = ( ox - posx ) 
2 +  ( oy - posy ) 

2 + ( oz - posz ) 
2

getUV

Per a calcular el punt de la textura es calcula l'angle respecte a cada un dels 
vectors que senyalen el pol (vn) i l'equador de l'esfera (ve), fent el producte escalar del 
vector que va del centre de l'esfera al punt a texturar. 

getNormal 

La normal en les esferes ve donada pel vector que va del centre de l'esfera fins al 
punt d'intersecció. 
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4.4.4 CCylinder

intersect 

Per a trobar la profunditat la que impacta un raig amb el cilindre, s'ha fet reduint 
a l'equació d'una esfera. Per a fer-ho d'aquesta manera, s'ha calculat la component 
perpendicular a l'eix del cilindre de la direcció del raig, i per altre banda , fent el mateix 
amb el vector que va del punt de posició del cilindre a l'origen del raig. Així es 
simplifica doncs es passa a tindre els dos vectors continguts en un pla, i es redueix a la 
mateixa equació que en el cas de l'esfera. 

getUV

Per a calcular la coordenada es busca la normal al punt a texturar.(veure més 
avall com es calcula la normal).  Un cop es té la normal es mira la projecció de la 
normal sobre el vector vR, fent l'arccosinus, obtenim l'angle, i assignem la coordenada v 
en funció d'aquest angle. La coordenada u , es calcula de forma més senzilla, calculant 
la projecció del punt donat sobre l'eix del cilindre i mirant la distancia de la projecció 
respecte la posició del centre del cilindre. 

getNormal 

Per a calcular la normal del cilindre es traça un punt des de l'origen fins al punt 
d'impacte. Amb el producte escalar trobem la part proporcional del vector que va en la 
mateixa direcció de l'eix,  que restem per  tal  de quedar-nos amb el  vector  normal  a 
aquell punt. 

4.4.5 CRaytracer
La classe del raytracer conté el nucli de traçat de rajos pròpiament. D'aquesta 

classe  n'he  fet  una implementació inicial,  la  qual  ha  sofert  una  evolució per  tal  de 
millorar el rendiment de l'aplicació (un reaprofitament dels raigs ja llençats) . El codi 
que hi ha dins del raytracer es independent de la llibreria OpenGL i de la plataforma.   

Càlcul dels raigs a llençar. 

El renderitzat de l'escena es fa mitjançant el mètode raytrace. A continuació 
s'explica el funcionament del bucle principal (o més exterior), per posteriorment anar 
baixant en detall a aquells mètodes que puguin resultar de més interès. 

Com s'ha explicant en apartats anteriors, el que es pretén es llençar raigs cada 
cert nombre de pixels de pantalla ( especificats per la variable GRID ). 

Així doncs el que fa  raytrace es calcular el primer vector a traçar en 3D a 
partir de les dades de la càmera. Busca el vector que apuntaria a l'origen de coordenades 
de la pantalla 2D. Que podem veure dibuixat en la següent imatge en vermell. 
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A partir d'aquí es vol realitzar un “escombrat”, primer en sentit horitzontal, per 
després passar a la següent línia del grid. Es necessita doncs calcular els dos vectors que 
corresponen al  increment horitzontal  y vertical  necessaris per a passar al  punt veí a 
cada iteració.  A la imatge anterior aquests vectors es mostren en color verd i  blau. 
Aquests vectors es sumaran al vector per anar passant per tots el punts del grid inicial de 
pantalla.  S'ha de tindre en compte aquests raigs no son de longitud unitària y que abans 
de fer-los servir per a intersecar objectes s'han de normalitzar per a obtindre un valor de 
la profunditat a la que es troben correcte.  (  per a tindre un Zbuffer coherent ).    

En la imatge anterior podem veure que si partim d'un vector unitari, al sumar els 
increments per a canviar de punt del grid, perdem aquesta normalitat. Així doncs cal 
passar a tindre els vector. Abans de continuar amb l'explicació del  bucle  principal 
necessitem conèixer quines operacions realitzen els següents mètodes:

– void traceRay(CDrawPoint &dp, CVector3D &org, CVector3D 
&dir, int recur) : Aquesta funció traça un raig omple el següent “slot” lliure 
dintre del CDrawPoint dp , fent ús de les funcions FindIntersectedObject y 
miniTraceRay. En el paràmetre recur posem el nombre rebots que ha realitzat 
ja el raig.

– bool  FindIntersectedObject(  CDrawPoint  &dp,  CVector3D 
&_orig, CVector3D &_dir, CObject ** _obj , double *_z ) : 
Aquesta funció s'encarrega de trobar quin es l'objecte més proper que interseca amb 
el raig determinat per la posició _orig, i la direcció _dir . En cas de que el raig 
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no intersecti amb cap objecte retorna false , si troba l'objecte, el seu valor es guarda 
en _obj i la profunditat a la que s'ha intersecat en el paràmetre _z. Actualment no 
fa ús de cap algoritme especial, simplement itera a través de la llista d'objectes de 
World, però s'ha separat de la funció traceRay per tal de facilitar futures estructures 
de dades que permetin reduir el número de tests d'intersecció. 

– void  miniTraceRay(CObject  *nearest,  double  nearzeta, 
CDrawPoint  &dp,  CVector3D  &org,  CVector3D  &dir,  int 
recur) : A partir de l'objecte que se li passa a nearest, aquesta funció omple un 
dels “slots” d'informació del DrawPoint amb la textura y les coordenades de textura 
corresponents. El vector “dir” que li donem com a paràmetre ha d'estar normalitzat 
per tal de que el punt d'intersecció en l'espai es calculi correctament. 

– void  adaptativa(CDrawPoint  &p1,  CDrawPoint  &p2, 
CDrawPoint  &p3,  CDrawPoint  &p4  ) :  Aquesta  funció  es  la  que 
s'encarrega de decidir si cal subdivir el quad format pels 4 punts de pantalla. En 
realitat aquest es nucli real del raytracer pel que s'explicara en detall més endavant 
quan el lector tingui clar el funcionament del bucle principal. 

Així doncs primer es calcula la primera línia de rajos en el grid,  de forma que 
iterem primer la primera línia cridant a  la  funció traceRay i  guardant  les dades del 
CDrawPoints en un vector amb capacitat per a un línia completa de punts.

Després entrem en el bucle principal, que el que fa es calcular la segona línia i 
guardar-la en un segon buffer. A partir d'aquest moment, s'itera per tots els parells de 
línies horitzontals per tal de realitzar el refinament del grid, o dit d'altre manera anar 
subdividint el quadtree a mesura que es necessari. Així doncs per a cada un dels quads 
compresos entre les dues línies es crida a la funció adaptativeGrid. 

AdaptativeGrid.

En comptes de realitzar un traçat de rajos recursiu s'ha emprat una especie de 
màquina d'estats per tal d'evitar crides inecessaries i creació de variables en la pila que 
produeixin un retard innecessari.  

Així  doncs  es  disposa  d'un  array  d'enters  a  on  es  guarda  l'estat.  L'estat  ens 
serveix per determinar quins son els quads que s'han de comprovar per si s'han de seguir 
subdividint.
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interpola 

Donats dos CDrawPoints, comprova si aquests punts son iguals mitjançant el 
mètode isEqual d'aquest objecte. En cas de que siguin iguals , interpola les coordenades 
de totes les textures  dels CTexPointData, i retorna aquest nou CDrawPoint. En cas de 
que aquests dos punts siguin diferents, el que es fa es llençar un nou raig amb el mètode 
traceRay que ens calcula un nou CDrawPoint corresponent al vector que passa entre 
aquests dos CDrawPoints. 

En la següent imatge, extreta de l'aplicació podem veure quin es el grid resultant 
d'aplicar  aquest  procés  en  una  escena.  Es  pot  veure  clarament  els  límits  entre  els 
objectes allà on els quads es van fent més petits fins arribar a la mida d'un pixel. 
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4.4.6 TexturePolyPool
Tal i com s'ha especificat en el disseny d'alt nivell tenim un classe que porta a 

terme  la  renderització  dels  polígons,  i  que  té  el  codi  referent  al  renderitzat.  He 
implementat 4 versions d'aquesta classe, per mirar de trobar aquella que em donava un 
millor rendiment:

– Fent sevir una llista de vèrtex en memòria de sistema. Aquesta classe parteix de les 
dades de la mida de la pantalla i de grid per a allotjar un buffer on anar guardant la 
informació dels quads que s'envien a renderitzar . 

– Fent servir l'extensió de VBO ( Vertex Buffer Objects ) de l'OpenGL, que consisteix 
en  el  mateix  mètode,  però  no  intentant  allotjar  el  buffer  en  memòria  de  vídeo 
mitjançant extensions d'OpenGL. 

– Renderitzat directe dels quads. En comptes d'allotjar memòria i després enviar-ho a 
la targeta en la crida a la funció Render, el que fa es renderitzar directament cada 
cop que es crida un Draw. Això implica que es realitza un canvi de textura a utilitzar 
en cada crida a funció, però el que es vol es valorar l'impacte en el rendiment que 
causa aquest fet. 

– Implementació adaptada al multithreading. 

4.4.7 Multi-threading 
Establir  el  rang  de  línies  a  renderitzar  es  pot  establir  amb  el  mètode 

SetLinesRange,  que permet  especificar  l'scanline d'inici  i  el  de finalització.   Com a 
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restricció s'ha de complir que les línies siguin múltiples de la mida del grid. En cas que 
no ho siguin, el mètode trunca els valors al múltiple de grid.

Primera Implementació.
Per a la primera implementació de multithreading es volia fer servir el mateix 

objecte  Raytracer.  Per  això  es  va  necessitar  afegir  el  mètode  SetLinesRange,  que 
determina  quines  línies  de pantalla  ha de  renderitzar  l'objecte.  Un cop implementat 
aquest metode calia crear una classe que implementés un thread independent fent ús de 
la classe de la que ja es disposava : la classe MTRaytracer. 

La  classe  MTRaytracer  implementa  els  mateixos  mètodes  que  la  classe 
Raytracer, a diferencia del mètode Render, que en comptes de renderitzar senyala un 
event, que fa que el thread que s'està executant inici un nou renderitzat.  En la part del 
nucli de renderitzat no calien més modificiacions.  

Es va partir de la base del TexturePolyPool que fa servir renderitzat directe per a 
fer la implementació de la versió per a usar amb multi-threading. Tenint en compte que 
OpenGL no es thread-safe (ja que funciona com una maquina d'estats), es va pensar en 
emprar una Critical Section per a fer les crides a les funcions ( ja que OpenGL ). Així 
doncs la modificació era molt senzilla ,  simplement envoltar el codi d'OpenGL amb 
l'accés a la secció critica. 

Restava  per  modificar  només  la  llibreria  de  control  del  raytracer,  ja  que  es 
l'encarregada de llegir les variables de l'script  on s'indiquen el  nombre de threads a 
executar. Cal tindre en compte, que mentre els TexturePolyPool que teníem abans eren 
tots compatibles ( es podien canviar l'un per l'altre independentment, i sense cap altre 
canvi necessari) , ara el nou només es pot fer servir quan es renderitza amb threads. 
Aquesta classe s'encarrega també de crear tants MTRaytracer com siguin necessaris, y 
de cridar a les funcions de Render de tots ells. 

Entre  els  avantatges  d'aquesta  implementació  estan  que  s'ajusten  molt  bé  al 
disseny que ja tenim i requereix de poques modificacions. 

Problemes de la primera implementació: 

Després d'haver implementat aquest model es va trobar que no es renderitzaven 
res i la pantalla restava en negre. Tot i haver-se depurat l'aplicació no es va trobar cap 
indici de codi erroni, ja que passava per totes les funcions de renderitzat amb les dades 
correctes.   Es va trobar, buscant per internet que no n'hi ha prou amb tindre una critical 
section per a el moment d'executar les instruccions d'OpenGL, sinó que es nivell de 
thread  aquesta  limitació:  no  es  pot  cridar  a  funcions  d'OpenGL que  facin  servir  el 
mateix Rendering Context o el mateix Device Context. En canvi no hi hauria problema 
si es renderitzes en finestres diferents. Òbviament, per al problema que estem tractant 
això ens resulta totalment inútil. Així doncs , es va haver de realitzar una implementació 
que potser no s'adiu tant al disseny que hi havia inicialment, però que soluciona aquest 
problema.  

 

Segona Implementació.
Vist el fracàs de la implementació anterior es va optar per passar el renderitzat 

de l'objecte TexturePolyPool al objecte World que es crida només dese el fil principal. 

35



Per tal de passar d'informació dels quads a renderitzar des de el TexturePolyPool cap a 
World, es va implementar una cua amb una critical section, on els diferents fils anaven 
encuant les dades,  en el thread de World s'anaven renderitzant. 

Problemes de la segona implementació. 

Si  bé  aquesta  implementació  si  renderitza  correctament,  ens  trobem amb un 
resultat inesperat :que no només no guanyem en eficiència, sinó mes aviat al contrari
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5 Manual d'Usuari

5.1 Manual de l'Aplicació
Durant l'execució de l'aplicació l'usuari pot interactuar amb l'escena movent la 

càmera mitjançant el teclat. Així doncs a continuació es llisten les tecles que tenen 
algun efecte sobre la càmera. 

– Cursors : Desplacen la camara a dreta, esquerra, amunt i avall.

– Barra d'espai : Fa avançar a la càmera.

– Backspace : Fa retrocedir la càmera.  

Hi han altre tecles que tenen efecte en l'escena, però q

– Tecla 1 : Pausa l'animació. Es queda l'escena parada. 

– Tecla 2: Activa / desactiva el renderitzat de les ombres. 

– Tecla 3: Mostra el grid de renderitzat.

– Tecla F12 : Mostra els frames per segon de renderitzat actual, i la mitja de frames 
per segon en el renderitzat d'aquesta escena. 

 

5.2 Script de configuració de l'aplicació
L'aplicació  disposa  d'un  script  en  LUA  per  a  la  configuració  del  seu 

comportament. L'escript  no te cap algoritme, ni cap crida a cap funció. Simplement 
consta  de  tot  un  seguit  de  variables  que  l'aplicació  llegeix.  En  cas  de  lectures  de 
configuracions una bona elecció hagués sigut un arxiu XML , però donat que l'aplicació 
fa servir un llenguatge d'scripting per a definir les escenes, aquest mateix llenguatge s'ha 
fet servir per a llegir variables de configuració .

L'arxiu de configuració s'anomena appctrl.lua. Dins d'aquest podem definir 
les següents variables ( Aquelles variables que no es defineixin, prendran el valor per 
defecte de l'aplicació ):

– fullscreen :  Enter ,  que amb el valor 0 farà que l'aplicació corri  dins d'una 
finestra.  En cas de un valor diferent,  l'aplicació s'executara en mode de pantalla 
completa.

– width : Resolució horitzontal de la aplicació en pixels. 

– height : Resolució vertical de la aplicació en pixels.

– rt_grid_size : Mida del grid inicial del quadtree. 

– cons_columns :  Numero de caràcters  d'amplada que volem que es mostri  en 
pantalla.

37



– cons_rows :  Numero  de  línies  de  caràcter  que  volem  tindre  en  la  consola 
d'OpenGL 

– enable_batch : Variable que si es diferent de 0 habilita l'execució per lots. En 
aquest mode l'aplicació treura dades en un arxiu de log per després poder valorar el 
rendiment de les diferents escenes renderitzades ( vegeu mes endavant “Format de 
l'arxiu de log” ) . 

– scene_names : Llista en Lua del arxius de definició d'escena que s'executaran en 
mode de procés per lots. 

– scene_seconds :  En  el  mode  d'execució  per  lots,  especifica  la  quantitat  de 
segons que dura el renderitzat de cada escena.    

5.3 Scripts de definició d'escenes

Els scripts de definició d'escenes no només s'encarreguen de la definició dels 
objectes, sinó que també proporcionen variables per la configuració dels paràmetres de 
renderitzat i funcions per a modificar aquests objectes en funció del temps i de l'entrada 
de l'usuari. 

Les variables de configuració que podem trobar dins dels scripts de definició 
d'escenes són : 

– grid_size : que especifica  la  mida  del  grid  que  es  desitja  per  a 
l'escena.

– render_threads :  en  cas  de  que  aquesta  variable  sigui  0  no  s'utilitzarà  el 
mètode de renderitzat amb threads. En cas de que sigui major de 0, especifica el 
nombre de threads amb que es vol que es renderitzi l'aplicació. 

Els scripts de definició d'escenes han de implementar obligatòriament la següent 
funció:

– RTScriptInit :  que  es  la  funció  que  es  cridara  una  sola  vegada  i  es  on 
normalment es defineixen els objectes que conte l'escena mitjançant les funcions 
que publica la classe de CluaCtrlRaytracer y que especificaré més endavant.

Poden ( tot i que no es obligatori ) tindre definides les següents funcions: 

– RTScriptAnimate : Aquesta es la funció que ens permet modificar els objectes 
que  composen  l'escena  segons  el  temps.  Aquesta  funció  es  crida  abans  del 
renderitzat  de  cada  frame  amb  un  paràmetre  que  son  els  milisegons  que  han 
transcorregut des de l'inici del renderitzat de l'aplicació. 

– RTScriptInput : Per tal de modificar l'escena en funció de l'entrada de teclat de 
l'usuari. Com a paràmetre es passa el valor de la tecla polsada. 

– RTScriptCleanUp : Funció que es cridara a l'hora de finalitzar l'escena. 
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Tot  seguit  s'indiquen  les  funcions  que  publica  la  llibreria  de  raytracing, 
mitjançant la classe CluaCtrlRaytracer,  per tal de poder definir i modificar les escenes. 
Totes les funcions reben paràmetres de tipus senzills (reals, enters o cadenes de text), 
però per tal de facilitar la descripció dels paràmetres de les funcions, quan s'indiqui que 
rep un vector d'entrada  significa en realitat que son tres nombres reals consecutius. Així 
doncs les funcions de les que es disposa son les següents : 

– RTLoadTexture : Carrega una textura, i retorna un identificador per tal de poder 
assignar la textura als objectes que es crearan més tard. Com a paràmetre d'entrada 
rep el nom de la textura a carregar. 

– RTCreateLight : Afegeix una llum a l'escena. Com a paràmetres d'entrada rep : 
un vector que defineixen la posició de la llum, un vector que determina la direcció 
de  la  llum,  un  vector  que  defineix  el  colo,  i  finalment  un  real  que  defineix  la 
intensitat de la llum. La funció retorna l'identificador de la llum, per tal de poder 
variar la seva posició més endavant. 

– RTCreateSphere :  Crea  un  esfera,  retornant  el  seu  identificador.  Com  a 
paràmetres d'entrada té un vector que indica la posició del centre de l'esfera, un real 
amb el radi de l'esfera , dos vectors que serveixen per al mapejat del texturat ( veure 
secció  d'algoritmes  per  veure  com  funcionen  aquests  dos  vectors  ),  un  factor 
d'escalat  de textura,  i  el  valor de reflexió (  sent 1 totalment reflectant i  0 sense 
reflexió ). 

– RTCreateCylinder :  Crea un cilindre,  retornant  el  seu identificador.  Com a 
paràmetres d'entrada té : un vector indicant l'origen, un altre vector que indica la 
direcció  de  l'eix  del  cilindre,  un  real  que  indica  el  radi  del  cilindre,  un  vector 
indicant la direccio de texturat , l'identificador de texture, un paràmetre d'escalat de 
textura, i finalment el factor de reflexió. 

– RTCreatePlane :  Crea  un  pla  infinit,  retornant  el  seu  identificador.  Com  a 
paràmetres d'entrada té el vector de l'origen, dos vectors que defineixen en quines 
direccions a partir d'aquest punt s'extén el pla, l'identificador de textura, un factor 
d'escalat de la textura i el factor de reflexió de l'objecte. 

– RTSetPos : Estableix la posició de qualssevol objecte o llum de l'escena. Com a 
parametres rep l'identificador de l'objecte y un vector que especifica la nova posició 
de l'objecte. 

A continuació s'adjunta un exemple d'una escena senzilla que fa ús d'algunes d'aquestes 
funcions: 

function RTScriptInit()

tex_paret = RTLoadTexture( "floor_tiles.jpg" )  
tex_esfera = RTLoadTexture( "wood32.jpg" ) 
tex_terra = RTLoadTexture( ".jpg" )

p1 = RTCreatePlane( 5, 100, 5, -- origin
        0, 0,  1, -- gen_u

1, 0,  0, -- gen_v
t2, -- texture

39



0.001, -- tile_factor
0.0 ) -- reflexion

p2 = RTCreatePlane( 0,-100,0, 
1, 0, 0, 
0, 0, 1,
t1, 
0.001 , 
0.0) -- 0.5

 
 1, 0, 0, -- gen_u

l1  = RTCreateLight( 0.0, 0.0, 0.0, 
 1.0, 1.0, 0.0,
 10.0, 10.0, 10.0, 
 700*700 )

l2 = RTCreateLight( 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, -1.0, 0.0 ,
10.0, 0.0, 5, 
1500*1500 ) 

end

function RTScriptAnimate( t )
RTSetPos( s1 , -20, 200, 1400 - 500 * math.sin( t * 0.001) )

end

5.4 Format de l'arxiu de log 

Per  a  l'obtenció  de  dades,  he  optat  per  escriure  les  dades  en  un  arxiu  CSV 
(Comma Separated Values), per tal que sigui fàcil d'importar en una fulla de càlcul i 
poder comparar el rendiment.

Per a cada escena s'extreu la següent informació diferents línies d'informació. La 
primera línia correspon a les dades del nucli del Raytracer. Ve marcada per el caràcter 
R, i a continuació hi han els següents valors :

– Nombre total de frames renderitzats

– Temps total emprat en milisegons

– Resolució X

– Resolució Y

– Mida del Grid
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La següent línia es un resum de les dades extretes de la textura, ve identificada 
per la lletra W de World, i conté les següents dades: 

– Tipus de TexturePolyPool que s'ha fet servir. Els valors possibles per aquesta dada 
van compresos entre el 0 i el 3. En la següent taula es mostra el que signifiques 
aquests valors: 

Número Descripció
0 Renderitzat directe sense buffers
1 Renderitzat per a multi-threading
2 Renderitzat  mitjançant  un  buffer  amb  l'extensió  de 

OpenGL per a VBO ( Vertex Buffer Objects ) 
3 Renderitzat  mitjançant  un  buffer  en  memòria  del 

sistema. 

– El nombre de textures diferents que ha fet servir l'escena.

– Total de Quads opacs dibuixats.

– Total de Quads dibuixats amb transparència. 

A continuació, hi ha les estadístiques detallades per a cada una de les textures 
que s'han fet servir en l'escena. Cada una d'aquestes línies ve precedida per la lletra T, i 
a continuació els següents valors :

– Identificador de la textura.

– Nombre màxim de quads opacs dibuixats en un mateix frame fent servir aquesta 
textura.

– Nombre màxim de quads amb transparència dibuixats en un mateix frame. 

– Nombre total de quads opacs renderitzats. 

– Nombre total de quads amb transparència. 

Aquest un exemple del fitxer de log corresponent a una escena senzilla: 

R, 1125, 60036,640, 480, 16, 152483824, 1244748, 0, 741356598
W, 0, 11, 1799844, 215714
T, 1, 0, 0, 0, 0, 414, 0, 0, 0, 0
T, 2, 77219, 77400, 77219, 77400, 414, 50133234, 50133234, 70318634, 68679283
T, 3, 246404, 16, 246404, 16, 414, 51197834, 51197834, 381146109, 29573637
T, 4, 72755, 72942, 72755, 72942, 414, 68042970, 68042970, 56833920, 67660896
T, 5, 65205, 65356, 65205, 65356, 414, 204098357, 204098357, 462933441, 211011883
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6 Resultats

6.1 Bateria de proves

Per a poder comparar el rendiment configurarem l'script de l'aplicació de forma 
que executi un seguit d'escenes amb diferents paràmetres. En total les escenes 
preparades son 3 : una amb un conjunt d'esferes sense cap reflexió, un altre escena amb 
9 llums, i finalment una amb un parell de llums i objectes reflectants.

Així doncs s'han fet dos bateries de proves. La primera ha sigut per a comprovar 
quin efecte tenia l'elecció de la mida de grid en la velocitat de generació d'imatges. S'ha 
fet servir el DirectTexturePolypool, que no fa servir buffers i s'executa en un sol fil.

Així doncs els diferents valors de grid han sigut : 4x4 , 8x8, 16x16, 32x32, i 
64x64. Cal tindre en compte que la variació d'aquests valors té un impacte sobre la 
qualitat de la imatge generada. 

6.2 Resultats

42
4x4 8x8 16x16 32x32 64x64
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12,5
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17,5
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22,5
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27,5
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32,5

35
37,5
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Rendiment en funció del tamany del grid

No Reflexes
Llums
Reflexes

Tamany de Grid

FP
S

Grid No Reflexes Llums Reflexes
4x4 15,61 10,58 13,67
8x8 26,28 17,32 19,37
16x16 32,32 20,71 20,33
32x32 35,31 21,67 21,58
64x64 37,78 21,89 23,55



 

En el segon joc de proves s'ha fixat la mida del grid a 8x8, i s'ha executat la 
mateixa escena fent servir diferents métodes de TexturePolyPool. 

43

4 Threads

2 Threads

Directe

Buffer

0 10 20 30

No Reflexes
Llums
Reflexes

Te
xt

ur
eP

ol
yP

oo
l

FPS

PolyPool No Reflexes Llums Reflexes
Buffer 27,08 17,03 22,07
Directe 25,78 16,97 18,48
2 Threads 21,23 11,74 13,93
4 Threads 21,51 15,08 13,98



7 Anàlisi de costos

7.1 Cost temporal 

A continuació hi ha uns especificació detallada de les tasques a realitzar per a 
portar  a  terme  el  projecte,  amb  els  costos  temporals  aproximats  en  hores.  Caldrà 
diferenciar dos tipus de feina : la d'analista/dissenyador i la de programador. Així doncs 
tenim :

Feina d'analista: 

Concepte Hores
Disseny d'alt nivell (Definició de classes, interfaces, 
y estimació de costos temporals)

20

Anàlisi de resultats. 8
Total 28

Feina de programador:  

Concepte Hores
Creació de l'esquelet de l'aplicació  10
Algoritme de traçat de rajos i variacions sobre aquest 80
Implementació de primitives 30
Implementació de reflexions 20
Renderitzat d'ombres 16
Diferents implementacions del “pool” de polígons 30
Scripting  amb  LUA,  extracció  de  dades 
estadístiques,  i  preparació  d'escenes  i  bateria  de 
proves

20

Pas a multi-threading. 30
Documentació 60

Total 296

Així doncs, si suposem un cost per hora d'analista de 40 euros per hora, y la de 
programador a 20 euros per hora. Ens resulta en un cost de  40 x 28 + 20 x 296 = 7040 
euros. 
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A continuació podem veure un diagrama del timing. La duració de les tasques en 
aquest diagrama no es correspon amb el treball real necessari per a realitzar-la, ja que 
pel fet de no disposar més que d'una persona, a vegades les tasques romanien a mitges. 

7.2 Cost del material 
El hardware utilitzat en la realització d'aquest projecte consisteix en un PC amb 

processador AMD Athlon 64 dual core, amb targeta GeForce 7600 GT . El cost d'aquest 
equip es de 700 euros.

7.3 Cost del Software
A continuació s'especifiquen els costos del software que s'ha emprat per a la 

realització d'aquest projecte.  Tot i que aquests costos s'acabaran imputant a la suma 
total del projecte, tal i com passa en el cas del hardware, s'ha de tindre en compte que 
l'ús d'aquest software no es exclusiu per a aquest projecte, sinó que es un entorn de 
desenvolupament  que  es  farà  servir  en  multitud  de  projectes  més.  Caldrien  càlculs 
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d'amortització per determinar quin percentatge d'aquests costos corresponen realment al 
projecte. 

Software Preu
Windows XP Home  OEM 75
Microsoft Visual Studio 6 Student Ed. 215

Total 290

7.4 Cost  econòmic resultant
Concepte Cost en euros

Hardware 700
Software 290
Recursos humans 7040

Total 8030
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8 Conclusions i futures línies de treball

Arribats a aquest punt, i en vista de les dades obtingudes, podem concloure que 
s'ha  assolit  l'objectiu  principal  que  consistia  en  aconseguir  frame  rates  interactius 
mitjançant  raytracing.  Si  bé  es  podria  argumentar  que  les  escenes  no  contenien  un 
nombre excessiu d'objectes en escena, s'ha de tindre en compte que no es disposa de cap 
estructura  de  dades  de  subdivisió  espacial  que  permeti  reduir  el  nombre  de  tests 
d'intersecció  de  raigs.  Així  per  cada  rebot  del  raig  es  testejen  tots  els  objectes.  Si 
s'implementa  alguna  estructura  de  dades  com les  exposades  en  treballs  com la  tesi 
doctoral d'Ingo Wald, i es pot aconseguir que en una escena més complexa el nombre de 
tests  per  rebot  de  raig  es  redueixin  fins  al  nombre  de  d'objectes  amb els  que  hem 
renderitzat en les proves anteriors, definitivament podríem tindre raytracing en temps 
real  de  qualssevol  escena.  Així  doncs  en  aquest  aspecte  els  resultats  son  molt 
satisfactoris. 

8.1 Conclusions sobre els TexturePolyPool.

Les diferents implementacions del polypool ens han permès de veure els pros i 
els  contres  de  cada  una  d'elles.  Mentre  que  l'eficiència  del  mètode  de  renderitzat 
mitjançant  un  buffer  de  polígons  ha  resultat  la  més  eficient,  té  una  serie  de 
desavantatges respecte a les altres: No respecta l'ordre de renderitzat dels polígons amb 
transparència. Aquest efecte no acaba de resultar massa visible, així que degut a que una 
de les premisses inicials era permetres imprecisions, podríem acabar decidint que aquest 
es el millor mètode. Tot i això hi ha un desavantatge més important i que per a escenes 
més  complexes  que  les  aquí  presentades  podria  resultar  problemàtica.  Per  a  cada 
polypool d'aquest tipus, s'allotja una quantitat molt gran de memòria degut a que no 
sabem a priori la quantitat de polígons en pantalla que s'hauran de renderitzar. Això 
implica dues coses: 

– En els casos en que es renderitzen pocs polígons molta d'aquesta memòria queda 
desaprofitada, ja que no es fa servir.

– En el cas en que s'arribes al límit de la memòria allotjada, quedaria part de l'escena 
sense renderitzar. 

Així  doncs  en  aplicacions  interactives  que  no  facin  servir  moltes  textures 
diferents  pot  resultar  adient,  però  no  es  ni  de  lluny la  millor  opció  per  a  totes  les 
aplicacions. 

Així doncs la implementació amb renderitzat directe no té una diferencia massa 
gran respecte al del buffer, i té alguns beneficis : 

– Renderitza en l'ordre en el que el raig impacta els objectes, per tant conserva l'ordre

– No necessita reservar memòria. 
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Això fa que sigui adient per a tot tipus d'escenes, i  que com a contra només 
tingui la diferencia de rendiment respecte a la implementació que fa us d'un buffer per a 
guardar els polígons. 

Per altre banda, no es pot passar per alt l'inesperat resultat de la implementació 
amb multi-threading, que en un ordinador amb doble nucli, no aconsegueix ni tan sols 
igualar el rendiment que té la versió d'un sol fil d'execució. La culpa d'aquest resultat 
només  pot  ser  deguda  a  la  penalització  de  rendiment  deguda  a  la  necessitat  de 
sincronització dels diferents fils a l'hora d'usar OpenGL per a renderitzar. Així doncs el 
fet d'haver realitzat aquestes proves, ens du a pensar que en aquesta implementació el 
problema de rendiment ha passat d'estar en el motor de raytracing a ser un problema de 
disseny de l'aplicació. Així doncs, el disseny inicial que resulta ser molt bo per a un sol 
processador, no es l'ideal a l'hora de passar-lo a multi-thread. Això ens ha obert una 
nova línia de treball en aquesta direcció en la que es pot treballar en el futur. Així doncs, 
per a ordinadors amb un sol processador el model presentat s'escau molt bé, però hauria 
de ser redissenyat per a arquitectures multiprocessador. 

8.2 Conclusions sobre la mida de grid.

Esta clar que la idea de realitzar un grid inicial el qual es va refinant, junt amb el 
fet que sigui l'acceleradora la que interpola la textura es el que ens permet obtindre un 
bon frame-rate. Peró cal comentar l'efecte que té l'elecció de la mida d'aquest grid.  Així 
doncs observant l'evolució de les gràfiques del capítol de resultats podem veure que per 
a tot tipus d'escenes el pas d'un grid de 4x4 a un de 8x8 suposa una millora important.

A  partir  d'aquí,  veiem  que  els  increments  de  la  mida   de  grid  resulta  en 
increments de millora molt diferents depenent del tipus d'escena. Així doncs sembla que 
l'escena sense reflexes i amb dues llums en surt més beneficiada en quant incrementem 
el grid. 

48



Aquest comportament s'explica fàcilment. El fet de que els objectes no tinguin 
reflexes fa que la necessitat de subdividir un grid, aparegui només en els límits dels 
objectes. Mentre que en els casos en que hi ha reflexions fa que apareguin “límits” 
reflexats en els objectes i s'hagi de subdividir més vegades donant com a resultat que 
finalment la diferencia de quads renderitzats es menor. O dit d'altre forma, l'increment 
de grid aporta més beneficis en escenes on la necessitat de subdividir el grid no sigui 
tant gran. 

Per altre banda passar d'un grid de 16 a un de 32 en cap de les escenes suposa un 
benefici important ( en totes esta per sota del 10% d'increment ), i donat que amb un 
grid de 32 la pèrdua de qualitat de la imatge generada comença a fer-se massa evident, 
sembla que el millor es escollir un valor de 16 o 8, ja que al passar a un de 4 si que hi ha 
una caiguda de rendiment important. 

    

8.3 Futures línies de treball 

Una de les millores més interessants a  implementar en un futur es descriu a 
continuació. Actualment el renderitzat es fa amb quads sobre el pla Z=0 , i aplicant la 
correcció  de  perspectiva  que  ens  proporciona  l'acceleradora.  Es  podría  modificar  el 
renderitzat de forma que en comptes de renderitzar-los en el pla Z=0, ho fes dibuixant 
triangles en la les posicions de l'espai 3D que corresponen (triangles, per que no es pot 
garantir que els quatre punts dels raigs traçats siguin coplanaris en l'espai 3D). Això 
permetria de renderitzar escenes amb un mètode mixte. Es a dir, un certs objectes amb 
raytracing i d'altres objectes amb rasterització clàssica, respectant la profunditat de cada 
objecte, ja que el Zbuffer tindria valors coherents. 
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També  resultaria  interessant  treballar  en  la  línia  del  multi-threading. 
Redissenyant l'aplicació aprofitant els coneixements que s'han adquirit gracies al present 
treball per tal d'acabar obtenint una implementació que realment millores el rendiment 
de l'actual en processadors de doble nucli. 

Altres extensions més obvies per a produir un software més complet, però no 
tant interessant  passarien s'enumeren a continuació :

– Us d'estructures de dades per a la  subdivisió espacial i implementació de kd-trees. 
Aquesta seria una ampliació que no requeriria d'una feina especial en l'apartat de 
proves de diferents estructures, ja que aquest treball ja ha estat realitzat per altres 
persones.  Seria  més aviat,  després de la  lectura  d'aquests  resultats,  realitzar  una 
implementació de l'estructura de dades més adient. 

– Implementació de les refraccions. Aquesta es una ampliació molt senzilla, que no ha 
estat realitzada en el present projecte per tal de poder dedicar més temps a el que era 
l'objectiu principal del projecte. 

– Implementació  de  més  primitives,  entre  elles  la  primitiva  triangle  per  mirar  de 
carregar models complexos.

– Portar l'aplicació a d'altres plataformes. Seria interessant de fer un port per a C# i 
XNA per tal de mirar quin rendiment pot donar en una plataforma com per exemple 
una consola de videojocs com es la XBox360 de Microsoft. 

– Optimitzacions de baix nivell: ús d'instruccions especials SSE per realitzar càlculs 
en paral·lel.  Aquesta es una optimització,  que deguda a la seva dependència del 
processador  fa  que  sigui  menys  atractiva,  ja  que  no  es  podria  portar  a  altres 
arquitectures. 
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