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RESUMO 

Conhecido pelo seu alto custo computacional e grande qualidade das imagens sintetizadas, 

o traçado de raios vem sendo mais recentemente explorado pela comunidade científica em 

pesquisas por uma taxa de quadro interativa e constante. Almejando um novo modo de aceleração 

do traçado de raios, uma nova abordagem denominada traçado de raios assistido pela unidade de 

processamento gráfico é apresentada neste trabalho. Seu objetivo é dar base à formulação de 

algoritmos que façam um uso melhor dos recursos disponíveis nas placas de vídeo 

frequentemente encontradas nos computadores convencionais atuais. 

Com base nesta abordagem, várias contribuições são propostas nesta dissertação. Além de 

apresentar conceitos básicos de traçado de raios e uma revisão literária de seus tópicos mais 

importantes, este trabalho também explica e exemplifica alguns algoritmos clássicos de traçado 

de raios que serão utilizados como base para outros algoritmos aqui apresentados. 

Como principal contribuição é proposto e implementado um algoritmo, que calcula os 

pontos iniciais de varredura de subdivisões espaciais do traçado de raios primários de mapas de 

alturas a partir de um distance-buffer (mapa de distâncias) sintetizado pela unidade de 

processamento gráfico da placa de vídeo. Um segundo algoritmo é também proposto, onde um 

object-buffer (mapa de objetos) é sintetizado pela placa de vídeo para acelerar a varredura de 

estruturas de subdivisão espacial em cenas com primitivas genéricas do traçado de raios. 

Contribuições pontuais são realizadas neste trabalho no campo de síntese de mapas de 

alturas pela definição dos seguintes algoritmos: o algoritmo de reconstrução bilinear analítica, o 

algoritmo de interpolação biquadrátrica dupla, o algoritmo de predição por planos de altura 

inclinados e o algoritmo de mapeamento de nível de detalhe de reconstrução da superfície para o 

modelo de voxels. 

Uma breve discussão a respeito do futuro de algoritmos de traçado de raios assistido pela 

unidade de processamento gráfico e de sua implementação em aglomerados gráficos é 

apresentada no final deste trabalho, explorando novas possibilidades para a sua continuidade, 

desencadeando novas linhas de pesquisa correlacionadas. 
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ABSTRACT 

Known by its high computational cost and by the high quality rendered imagens, ray 

tracing has been most recently explored by the scientific community in researches for interactive 

and constant frame rate. Aiming for a new way for optimizing ray tracing, a new approach called 

GPU-assisted ray tracing is defined in this work. Its objective is to be a first step in the 

formulation of ray tracing algorithms that take better advantage of graphics processing units 

commonly found in personal computers nowadays. 

Based on this approach, several contributions are proposed in this work. Besides presenting 

the basic concepts for ray tracing and a literature review of the most relevant topics, this work 

also explains and exemplifies some classical algorithms that are used as a base for the new 

algorithms here presented. 

As main contribution, we propose and implement an algorithm that calculates the initial 

points for traversing spatial subdivision structures, for tracing primary rays in height maps from a 

distance-buffer rendered by the video card. A second algorithm is proposed as well, where an 

object-buffer is rendered by the video card to accelerate the traversal of rays in spatial 

subdivision structures for scenes with generic primitives. 

Individual contributions are made, in this work, in rendering height maps by defining the 

following algorithms: the analytic bilinear reconstruction algorithm, the double bi-quadratic 

interpolation algorithm, the prediction by inclined height planes algorithm and the level of detail 

mapping for surface reconstruction in voxel-based models algorithm. 

A brief discussion about the future of GPU-assisted ray tracing algorithms and its 

implementation in graphical clusters is presented at the end of this work, exploiting new 

possibilities for its continuation and for related research topics. 
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NOTAÇÃO 

 

Abaixo está uma descrição da notação utilizada nesta dissertação: 

 

A) Termos em inglês sem tradução direta ao português ou que até o momento da escrita da tese 

não possuíam tradução fiel ao seu significado original serão apresentados em itálico. 

Exemplo: MIP mapping 

 

B) Termos em inglês traduzidos serão apresentados à direita do termo em português em 

itálico e entre parênteses. 

Exemplo: traçado de raios (ray tracing) 

 

C) Quando for definido um novo termo, este será apresentado em negrito. 

Exemplo: Traçado de raios assistido pela unidade de processamento gráfico é uma forma 

alternativa para utilizar... 

 

D) Citações à bibliografia serão apresentadas de acordo com o padrão ABNT, pelo sistema autor-

data.
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Capítulo 1  

Introdução 

esde os primórdios da computação gráfica, o paradigma de síntese de imagens baseado 

no método de traçado de raios (ray tracing) vem sendo utilizado como uma alternativa ao 

modelo projetivo para a síntese de imagens de alta qualidade através de um intenso custo 

computacional. Entretanto, trabalhos recentes (GNECCO, 2005; WALD et al., 2002a; WALD et 

al., 2002b; WALD, 2004; WALD et al., 2004a) vêm demonstrando que taxas de quadro 

interativas são possíveis. 

A escolha do modelo projetivo durante o desenvolvimento dos primeiros sistemas de 

visualização gráfica em computadores foi favorecida em função da sua simplicidade de 

implementação e seu bom desempenho; resultados excelentes têm sido obtidos até os dias atuais 

através do uso de placas de vídeo, baseadas em unidades de processamento gráfico integradas, 

também denominadas de GPU (Graphics Processing Unit). Com o aumento do poder 

computacional, a capacidade manipulação de primitivos gráficos (particularmente de projeção de 

triângulos) das unidades de processamento gráfico das placas de vídeo aumentou muito, 

permitindo um aumento da complexidade das cenas. 

Entretanto, a adoção do modelo projetivo é um modelo relativamente simples, tornando a 

síntese de efeitos naturais da luz um problema. Os algoritmos não são intuitivos, não simulam a 

física nem a geometria da luz e ainda são muito custosos, produzindo resultados que muitas vezes 

não são tão realistas perante olhos humanos. 

D 
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Superfícies curvas suaves, refrações e reflexões com grande fidelidade ao observado na 

natureza, simulação física e geométrica da iluminação, síntese de objetos volumétricos, sombras 

de excelente qualidade e occlusion culling1 embutido são algumas características diferenciais que 

fazem do traçado de raios uma ferramenta extremamente sofisticada para a síntese de imagens de 

alta qualidade. 

Todo este conjunto de qualidades do traçado de raios o torna muito atrativo para a síntese 

de imagens, apesar da grande dificuldade de se obter taxas de quadro interativas apenas com 

computadores convencionais. A possibilidade de se desenvolver uma plataforma de traçado de 

raios em placas dedicadas (como FPGAs – Field Programmable Gate Arrays) a fim de se obter 

taxas de quadro interativas é no mínimo um campo promissor e poderá se tornar uma alternativa 

economicamente viável ao método projetivo no mercado popular nos próximos anos. Entretanto, 

o atual custo das placas programáveis é um empecilho para tal desenvolvimento pela comunidade 

científica como um todo (WOOP et al., 2006). 

Por outro lado, o recente aumento na flexibilidade de programação das atuais unidades de 

processamento gráfico das placas de vídeo permitiu que elas fossem vastamente exploradas para 

diversas finalidades alternativas, entre elas o traçado de raios (PURCELL et. al, 2002; PURCELL 

et al., 2005). Muitas implementações convencionais de traçadores de raios em unidades de 

processamento gráfico das placas de vídeo conseguem atingir resultados interativos, porém 

limitados a cenas de baixa complexidade. Estas implementações usualmente fazem pouco ou 

nenhum uso de outros recursos computacionais, como a própria unidade central de 

processamento. Do mesmo modo, traçadores de raios clássicos (que utilizam como recurso 

primário a unidade central de processamento) fazem pouco ou nenhum uso dos recursos 

disponíveis nas atuais placas de vídeo. 

A necessidade de se obter taxas interativas para o traçado de raios exige que se faça um 

esforço maior quanto ao uso dos recursos computacionais frequentemente disponível em um 

                                                 

 

 
1 Occlusion culling é um processo que determina quais objetos estão obstruídos por outros objetos de um dado 

ponto de vista. 
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computador convencional. Utilizar estes recursos em paralelo (unidade central de processamento 

e unidade de processamento gráfico da placa de vídeo) para uma síntese de imagens por traçado 

de raios pode aumentar significativamente a eficiência do uso do poder de processamento total da 

máquina. Porém, estes dois recursos computacionais possuem diferentes peculiaridades e não 

podem ser tratados igualmente. Deste modo, um estudo é realizado neste trabalho para investigar 

um modo eficiente de se utilizar estes recursos computacionais para a síntese de imagens por 

traçado de raios. 

1.1  Estrutura deste Trabalho 

Este trabalho é estruturado em 6 capítulos. O capítulo 1 apresenta as considerações e 

objetivos que levaram ao desenvolvimento da pesquisa aqui apresentada. No capítulo 2 são 

apresentados os conceitos básicos e gerais do traçado de raios. No capítulo 3 uma revisão sobre 

subdivisão espacial para síntese de imagens por traçado de raios é realizada, enquanto que a 

síntese de mapas de alturas por traçado de raios é descrita no capítulo 4. No capítulo 4 também 

são apresentadas contribuições pontuais para a síntese de mapas de alturas por traçado de raios. 

O objetivo dos primeiros capítulos é revisar os conceitos necessários para a compreensão 

das definições e algoritmos de traçado de raios propostos no capítulo 5, onde o paradigma da 

síntese por traçado de raios assistido pela unidade de processamento gráfico é apresentado. O 

capítulo 5 também engloba resultados específicos de um dos algoritmos desenvolvidos, enquanto 

que uma conclusão mais ampla deste trabalho é discutida no capítulo 6. 

1.2  Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é investigar e propor alternativas para a implementação 

de traçadores de raios interativos, que utilizem de uma forma mais eficiente os principais recursos 

computacionais de circuitaria frequentemente encontrada nos atuais computadores convencionais 

(unidade processamento central e unidade de processamento gráfico). 

Para tanto uma nova abordagem denominada traçado de raios assistido pela unidade de 

processamento gráfico é apresentada e sustentada por um conjunto de algoritmos aqui propostos e 

implementados. 
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1.2.1  Objetivos Específicos 

• Propor meios alternativos de se implementar um traçador de raios que se utilize tanto de 

unidades de processamento gráfico das placas de vídeo convencionais quanto de unidades 

centrais de processamento para realizar um processamento paralelo em ambos os 

recursos. 

• Pesquisar, detalhar, exemplificar e referenciar alguns algoritmos comumente utilizados 

em traçadores de raios clássicos, apresentando os seus conceitos, atributos e possíveis 

soluções para as típicas dificuldades encontradas na sua implementação, principalmente 

os algoritmos utilizados para implementações neste trabalho; 

• Desenvolver novos algoritmos para uma síntese mais eficiente de mapas de alturas por 

traçado de raios, sem resultar em perda de qualidade; 

• Desenvolver novos algoritmos para otimização da síntese de cenas genéricas do traçado 

de raios, explorando o uso de subdivisões espaciais e recursos de circuitaria encontrada 

nos atuais computadores convencionais; 

• Propor um método de síntese de imagens por traçado de raios que utilize eficientemente 

um VRCluster (SOARES et al., 2002), propondo também uma implementação que traga 

um futuro suporte a síntese de imagens por traçado de raios interativo em aplicativos de 

realidade virtual nestes aglomerados gráficos; 

1.3  Contribuições deste Trabalho 

A principal contribuição da dissertação é a apresentação de uma nova abordagem na 

implementação de traçadores de raios, denominado traçado de raios assistido pela unidade de 

processamento gráfico. Esta abordagem define um modo de criar algoritmos que façam um uso 

mais eficiente dos recursos computacionais frequentemente encontrados nos atuais computadores 

convencionais para a síntese de imagens por traçado de raios (unidade central de processamento e 

unidade de processamento gráfico da placa de vídeo). Algoritmos gerados a partir deste mesmo 

paradigma podem ainda ser utilizados em aglomerados gráficos, para a obtenção de melhores 

taxas de quadros no traçado de raios distribuído. 
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Um algoritmo de traçado de raios assistido pela unidade de processamento gráfico é 

proposto e também implementado (algoritmo de síntese paralela do distance-buffer), 

concretizando os resultados esperados na definição deste paradigma. Um segundo algoritmo é 

proposto com base no primeiro (algoritmo de síntese paralela do object-buffer por volumes 

envoltórios), porém sua implementação foi deixada em aberto devido a sua extensa 

implementação, apesar de os possíveis resultados serem bastante promissores. 

Contribuições pontuais são realizadas neste trabalho no campo de reconstrução da 

superfície de mapas de alturas: o algoritmo de reconstrução bilinear analítica e o algoritmo de 

interpolação biquadrátrica dupla são aqui apresentados e equacionados. Uma contribuição 

pontual é também realizada para o teste de intersecção do raio com o mapa de alturas: o 

algoritmo de predição por planos de altura inclinados é aqui definido, mas sua implementação é 

deixada como trabalho futuro. Outra contribuição pontual é realizada na definição do algoritmo 

de mapeamento de nível de detalhe de reconstrução de superfície para o modelo de voxels em 

mapas de alturas. 

Algumas técnicas e algoritmos comumente utilizados em traçadores de raios clássicos 

também são detalhados e exemplificados, com a finalidade de introduzir os conceitos utilizados 

na definição dos algoritmos aqui propostos, além de trazer uma breve visão do estado da arte 

neste campo de conhecimento. 
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Capítulo 2  

O Método de Síntese de Imagens Baseado 

no Traçado de Raios 

ma breve descrição do método de traçado de raios é realizada nas próximas seções, 

visando expor de uma forma mais ampla os principais conceitos envolvidos neste 

trabalho e as principais contribuições na literatura neste campo do conhecimento. 

2.1  Síntese de Imagens por Traçado de Raios 

O traçado de raios é um método de síntese de imagens baseado em um modelo geométrico 

de propagação da luz, onde raios de luz são traçados por uma cena em um processo inverso ao 

encontrado na natureza. 

Para sintetizar uma imagem por traçado de raios, cria-se um ponto que representa a posição 

da câmera e um plano que contém uma grade de pixels, representando a imagem a ser sintetizada. 

Por cada pixel do plano é disparado um raio de luz (representado por uma semi-reta com origem 

na posição da câmera) em direção à cena. Quando um raio de luz intersecta o objeto mais 

próximo da câmera, calcula-se qual a contribuição de cor deste raio de luz para o pixel a ele 

associado com base nas características de cor do objeto intersectado. 

U 
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Este é um processo inverso ao observado na natureza, pelo simples fato de ser praticamente 

incomputável calcular a contribuição de todos os raios de luz provenientes de uma cena natural. 

Assim, a abordagem inversa é utilizada no traçado de raios, assumindo-se que a luz se propaga 

em linha reta (refletindo e refratando ao longo da cena) e que se pode percorrer o caminho 

inverso a um raio de luz natural para descobrir qual a sua contribuição na cor do pixel a ele 

associado. 

Quando raios são refletidos ou refratados por um objeto, raios secundários podem ser 

traçados a partir do ponto de intersecção em direção à cena de acordo com o ângulo de reflexão 

ou refração. Múltiplas reflexões e refrações podem ser simuladas deste modo gerando novos raios 

secundários sempre que necessário houver uma reflexão ou refração. Sombras também podem ser 

calculadas do mesmo modo, traçando-se raios secundários do ponto de intersecção às fontes de 

luz, verificando-se se estes foram obstruídos por algum objeto em seu caminho. A contribuição 

destes raios de luz secundários à cor dos pixels do plano de projeção é o que torna o traçado de 

raios um modelo tão interessante para a simulação dos eventos de reflexão e refração da luz. 

Algumas implementações mais simples consideram apenas os raios primários (aqueles que 

se originam na câmera) sem levar em conta os raios secundários (gerados por reflexão, refração 

ou sombra). Esse tipo de implementação é conhecido como traçado de raios primários (ray 

casting). Traçadores de raios vão além, realizando cálculos de sombra, de reflexão e refração. 

Essa é a diferença é o que torna o traçador de raios computacionalmente mais intensivo em 

relação a traçadores de raios primários. 

O cálculo da cor de um raio de luz proveniente da cena é conhecido como tonalização. O 

tonalizador leva em conta diversos fatores, tais como: iluminação proveniente de fontes de luz, 

efeito de névoa, cor dos objetos (ambiente, difusa e reflexiva), geometria da superfície do objeto 

(rugosidade, ângulo de incidência do raio), transparência e refletividade do objeto (índice de 

refração e reflexão da luz). Portanto, o tonalizador é o responsável por traçar os raios de luz 

secundários a partir de um ponto de intersecção do raio primário com o objeto. Apesar de ele ser 

uma peça fundamental para gerar as imagens foto-realistas, sua otimização é difícil, dado que os 

raios secundários possuem pouca coerência entre si. Deste modo, a maioria das otimizações 

algorítmicas no traçado de raios ocorre no processo de varredura da cena ou no processo de 

intersecção raio-objeto. 
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2.2  Vantagens e Desvantagens do Traçado de Raios 

Uma das vantagens da síntese de imagens por traçado de raios são as imagens resultantes 

de altíssima qualidade (POV-RAY, 2005). Muitas vezes os resultados são tão realistas que 

frequentemente confundem as pessoas, as quais chegam a afirmar que a imagem gerada não passa 

de uma fotografia ou uma montagem de fotos. 

Outra vantagem é o fato dos algoritmos do traçado de raios serem embaraçosamente 

paralelos (BETHIN et al., 2002; PARKER et al., 1999; WALD et al., 2001a; WALD et al., 

2001), escalando bem até mesmo em centenas de processadores (supondo que cada processador 

tenha acesso eficiente a toda cena), permitindo aplicar estratégias do gênero “divida e conquiste” 

de maneira eficiente. Aglomerados gráficos podem facilmente ser utilizados para sintetizar partes 

de cada quadro e, no final da síntese, compor os pedaços gerando a imagem final. 

Entre outras características do traçado de raios está o fato de o tempo de síntese de imagem 

ser função logarítmica do número de primitivas, o que o torna adequado para sintetizar cenas 

mais complexas. Pode-se também tratar os objetos em sua forma nativa, sem a necessidade de 

convertê-los para uma malha de triângulos, permitindo o tratamento de uma ampla gama de 

primitivas de maior complexidade. 

Além disso, também é importante ressaltar que o traçado de raios tem embutido em si 

occlusion culling, ou seja, a geometria da cena é processada sob demanda, sem acessar objetos 

que não estão visíveis. Isso não ocorre com o modelo projetivo, que em sua forma nativa, 

processa toda a geometria da cena a cada quadro. 

Computacionalmente, uma boa parte do tempo de processamento de um traçador de raios 

está nos cálculos gerados pelo tonalizador, dado que, para cada raio primário, muitos raios 

secundários são gerados, os quais se dispersam em direções quase aleatórias pela cena, com 

pouca ou nenhuma coerência espacial em relação a outros raios ao refletir e refratar em outros 

objetos. Portanto, além de aumentar consideravelmente o número de raios gerados por pixel em 

uma cena, o tonalizador gera raios de luz que pouco ou nada podem aproveitar das informações 

de raios traçados anteriormente. Isto torna esta parte do traçado de raios muito difícil de ser 

otimizada e, por este motivo, poucas contribuições têm sido desenvolvidas neste sentido. 
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Existem efeitos que não são explicáveis pelo modelo geométrico de propagação da luz e, 

portanto, o traçado de raios é incapaz de gerá-los diretamente. Há também alguns efeitos ópticos 

que são difíceis de gerar com o traçado de raios recursivo, sendo mais apropriadas para variações 

como photon mapping (mapeamento de fótons) ou outras formas de iluminação global. Seu 

cômputo usando traçado de raios para obtenção de resultados em tempo real é proibitivo e os 

resultados finais podem ainda deixar a desejar. Os dois principais efeitos nesta categoria são: o 

vazamento de luz (conhecido como radiosidade) e as cáusticas. 

Radiosidade é uma grandeza física, definida como o total de energia radiada por unidade de 

área por unidade de tempo. É causada pela luz proveniente de uma fonte refletida em uma 

superfície lambertiana (GLASSNER, 1989). Isso explica o efeito causado quando fontes de luz 

primárias mais toda luz ambiente reflete na superfície de um objeto de cor forte de forma difusa, 

iluminando outros objetos a sua volta. Uma técnica conhecida como lightmap (mapa de 

iluminação) é utilizada para resolver o problema da radiosidade numa abordagem mais simplista, 

simulando condições estáticas de iluminação. 

O outro efeito é o de cáusticas, que são a concentração de raios de luz diretos por reflexão 

em uma superfície espelhada ou refração em um objeto transparente (GLASSNER, 1989). Essa 

modificação do caminho da luz faz com que mais raios atinjam determinadas áreas e menos raios 

atinjam outras. É o que ocorre com uma lente de aumento concentrando a luz de uma lâmpada, 

por exemplo, ou com um espelho que receba luz direta, refletindo-a para uma parede. É também 

o fenômeno visível em piscinas agitadas, onde há uma visível perturbação de luz em seu fundo. 

Cáusticas são difíceis de serem geradas devido à sua complexidade, pode-se aproximar o 

caminho dos raios de luz por simples tentativa e erro (entretanto, este é um problema 

incomputável). Pode-se amostrar todas as superfícies refletoras e refrativas da cena, gerando raios 

de cada pixel até estes objetos. Mas até mesmo traçadores de raios desenvolvidos especialmente 

para gerar imagens de alta qualidade demoram muito para gerar cáusticas realistas. 

Atualmente há linhas de pesquisa sobre síntese de imagens com iluminação global e photon 

mapping de forma interativa (GÜNTHER et al., 2004; WALD et al., 2004b). Lightmaps também 

têm sido utilizados para tratar bem o problema para cáusticas geradas por água, fazendo um pré-

processamento de uma animação de cáusticas. Porém para objetos transparentes e espelhos pouco 
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foi pesquisado, dado que sua raridade em cenas faz com que o uso de cáusticas seja pouco 

atrativo. 

Enquanto o traçado de raios acomoda efeitos ópticos com grande facilidade, dado que o 

algoritmo é essencialmente um modelo geométrico de propagação de luz, os gráficos projetivos 

dependem de complexas modificações para atingir resultados semelhantes. Atualmente o foco de 

desenvolvimento de gráficos projetivos está no tratamento de efeitos de iluminação como 

reflexão, refração e radiosidade, muitas vezes valendo-se de truques nada intuitivos e que nada 

têm a ver com a geometria da iluminação. Chega-se a um ponto em que o custo computacional 

para executar estas operações em gráficos projetivos é maior do que o custo de simplesmente usar 

traçado de raios. 

2.3  Uso de Circuitaria para Traçado de Raios 

Há poucas implementações de traçadores de raios em placas programáveis de uso geral 

(como FPGAs e Cell processors), como em (SCHMITTLER et al., 2002; SCHMITTLER et al., 

2004; BETHIN et al., 2006). O alto custo do desenvolvimento em placas programáveis de uso 

geral frequentemente inviabiliza o seu uso pela comunidade científica, o que torna inconsistente e 

desleal uma comparação direta entre traçadores de raios desenvolvidos nestas placas com o 

modelo projetivo implementado nas poderosas unidades de processamento gráfico das placas de 

vídeo. 

Implementações de traçadores de raios nas atuais unidades de processamento gráfico das 

placas de vídeo (CARR et al., 2002; PURCELL et al. 2002; PURCELL et al., 2005) são possíveis 

graças à programabilidade de alguns módulos das mesmas. Algumas bibliotecas - como LibSH e 

Brook (BUCK et al., 2004a) - foram disponibilizadas para abstrair as funções específicas da 

unidade de processamento gráfico da placa de vídeo, servindo como uma interface para tratar as 

unidades de processamento gráfico das placas de vídeo como processadores genéricos. 
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2.4  Aplicações do Traçado de Raios 

O traçado de raios possui uma grande gama de aplicações. Todos os campos da ciência que 

precisam de imagens de alta qualidade e podem prescindir da interatividade o têm utilizado como 

ferramenta de visualização. 

A visualização volumétrica é muito utilizada pela medicina (OLIVEIRA JÚNIOR, 1999), 

em geral utilizando o traçado de raios primários. Resultados com outros algoritmos deixam a 

desejar quando se deseja que os voxels do volume apresentem alguma transparência (como na 

visualização de ressonâncias magnéticas). Além disso, muitas vezes é necessário o uso de placas 

de vídeo específicas para a visualização de volumes (como a placa TeraRecon VolumePro) 

tornando a implementação por traçado de raios primários mais interessante do que uma 

implementação pelo modelo projetivo. 

Além disso, devido à sua capacidade de geração de imagens foto-realistas, o ray  tracing 

tem sido utilizado em efeitos especiais gerados por computador para filmes de cinema 

(CHRISTENSEN et al., 2006). Há também competições artísticas de imagens geradas por traçado 

de raios, com resultados de grande qualidade (IRTC, 2005). Infelizmente a taxa de quadros para a 

síntese de imagens com qualidade artística é muito baixa; pode tomar minutos ou até mesmo 

horas para gerar um único quadro foto-realista. 

Simuladores de vôo ou de combate podem ser desenvolvidos para o treinamento militar ou 

até mesmo para entretenimento, usufruindo da síntese de imagens de alta qualidade, que 

proporciona uma imersão maior no mundo virtual simulado. A síntese por traçado de raios de 

mapas de alturas como a implementada por (COHEN-OR et al., 1996) atualmente têm se 

mostrado como uma alternativa viável e interessante com o aumento do poder computacional dos 

processadores. Um trabalho relacionado de simulação de terrenos com grande número de árvores 

artificialmente posicionadas (DIETRICH et al., 2006) pode ser especialmente útil em simulações 

realistas de exercícios militares. A simulação de balística por traçado de raios também é utilizada 

no campo militar (BUTLER, 2006). 



12 

2.5  Interatividade no Traçado de Raios 

Dentre as primeiras implementações com altas taxas de quadro, (COHEN-OR et al., 1996) 

demonstraram um sistema de traçado de raios primários apropriado para simuladores de vôo, com 

uma taxa de quadro interativa, usando 32 processadores de um supercomputador IBM Power 

Visualization System. (AHRENS; LIU, 2000) apresentam taxas de quadro de tempo real, em um 

IBM SP2 com 60 processadores Power3. 

(PARKER et al., 1999) usaram um supercomputador SGI Origin 2000, com um sistema de 

subdivisão espacial híbrido de grades regulares e volumes envoltórios. Entre 64 e 128 

processadores foram usados em seus testes, conseguindo taxas de até 15 quadros por segundo, 

mesmo com uma base de dados de 35 milhões de esferas. Um artigo posterior, gerado pelo 

mesmo grupo de pesquisa, modifica o sistema para suportar iso-superfícies de bases de dados 

volumétricas, atingindo taxas de 20 quadros por segundo com 128 processadores. Estes artigos 

mostram que há um ganho praticamente linear com o número de processadores. 

Mais recentemente, o grupo da Universidade de Saarland tem se dedicado ao traçado de 

raios interativo, produzindo excelentes resultados (BETHINet al., 2002; WALD et al., 2001a; 

WALD et al., 2002a; WALD et al., 2002b; WALD; SLUSALLEK, 2001), utilizando para isto o 

seu aglomerado de computadores. Entre os mais notáveis feitos do seu trabalho está uma síntese 

de modelos massivos, de uma cena de 1 bilhão de polígonos com 80 processadores, em tempo 

real. O modelo de um Boeing 777 com 350 milhões de polígonos é visualizado, porém as 

imagens resultantes são geradas através de um algoritmo acumulativo, levando alguns segundos 

para sintetizar uma imagem de boa qualidade (WALD et al., 2004a). Outros resultados e 

trabalhos sobre interatividade mais específicos podem ser encontrados nos trabalhos: (WALD; 

SLUSALLEK, 2001; WALD, 2004), os quais fazem uma apresentação minuciosa destas 

pesquisas. Sua leitura é fundamental para a compreensão da história e do estado da arte de 

traçado de raios interativo, principalmente pelo uso de subdivisões espacial. No âmbito deste 

trabalho, a bibliografia mencionada acima mostra a complexidade atingida para se alcançar taxas 

de quadro interativas, principalmente para modelos grandes. 

É importante notar que um traçador de raios interativo precisa de uma estrutura muito 

distinta de um traçador de raios comum. Como nota (STONE, 1999), a componente fixa do custo 
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da síntese de um quadro de um traçador de raios interativo deve ser próxima de zero, algo que 

não preocupa de forma alguma a maioria das implementações comuns. O teste de síntese de uma 

cena vazia mostra que muitos traçadores de raios gastam uma quantidade inaceitável (para uma 

implementação interativa) de tempo simplesmente em inicializações de variáveis. 

2.6  Conclusão 

O método de traçado de raios produz resultados realistas em comparação ao modelo 

projetivo implementado nas atuais unidades de processamento gráfico das placas de vídeo. Como 

o traçado de raios é muito rico em algoritmos, este trabalho foca no desenvolvimento de 

algoritmos para a aceleração de mapas de alturas e algoritmos de uso alternativo da circuitaria 

disponível nos atuais computadores convencionais. 

Traçadores de raios que foram desenvolvidos utilizando a programabilidade das unidades 

de processamento gráfico das placas de vídeo obtiveram resultados interativos, mas apenas para 

cenas simples. Além disso, como as unidades de processamento gráfico das placas de vídeo não 

foram originalmente desenvolvidas para a execução de traçadores de raios, muito de seu poder de 

processamento gráfico é mal aproveitado. Outros trabalhos focalizam no desenvolvimento 

matemático algorítmico, sem fazer uso eficiente dos recursos encontrados nas placas de vídeo. 

No âmbito da pesquisa bibliográfica realizada neste trabalho, não foi possível encontrar 

nenhum que enfatizasse um uso paralelo da unidade de processamento gráfico da placa de vídeo e 

da unidade central de processamento para a síntese de imagens por traçado de raios. Em geral, 

estes trabalhos se preocupam em otimizações algorítmicas, mas deixam de aproveitar o potencial 

de processamento total de um computador. 

Mesmo em computadores convencionais, o poder de processamento de unidades de 

processamento gráfico das placas de vídeo, principalmente das placas de vídeo programáveis, não 

deveria ser deixado ocioso em uma síntese de imagens por traçado de raios. Isto sugere que uma 

investigação científica seja realizada em busca de algoritmos de traçado de raios que consigam 

utilizar estes recursos computacionais com maior eficiência. Como muitos traçadores de raios já 

conseguem sintetizar quadros em taxas interativas, o uso de toda circuitaria disponível pode 

melhorar seus resultados, levando a uma síntese com alta taxa de quadros. 
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Capítulo 3  

Subdivisão Espacial Aplicada à Síntese de 

Imagens por Traçado de Raios 

traçado de raios é conhecido por ser computacionalmente intensivo, mas com uma 

complexidade logarítmica com relação ao número de primitivas, muitas vezes graças ao 

uso de subdivisões espaciais de cena. Elas têm sido um dos fatores que permitem reduzir o tempo 

de síntese substancialmente, por isso têm sido vastamente exploradas nos últimos anos. 

Como subdivisões espaciais são amplamente mencionadas neste trabalho no capítulo 5, 

seção 3 e também utilizadas em testes comparativos com o algoritmo apresentado no capítulo 5, 

seção 2, o capítulo atual destina-se a apresentar os principais conceitos por trás do uso de 

subdivisões espaciais para o traçado de raios. Este capítulo também apresenta meios de contornar 

dificuldades tipicamente encontradas na implementação de alguns algoritmos de subdivisão 

espacial. 

3.1  Subdivisão Espacial por Volume Envoltório 

Os volumes envoltórios (bounding volumes) são primitivas que contém por completo outros 

objetos dentro de seu volume. Eles existem em variadas formas, mas alguns fatores são comuns 

na maioria deles. Um teste de intersecção preliminar com o volume envoltório pode ser uma 

O 
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otimização considerável caso o teste de intersecção do raio com os objetos contidos no volume 

envoltório seja muito custoso. Obviamente, é importante que o teste de intersecção do volume 

envoltório seja simples, rápido e eficiente. 

Um volume envoltório orientável pode ser utilizado para abstrair o sistema de coordenadas 

da cena de seu conteúdo e aproximar melhor os objetos. Volumes envoltórios podem ainda ser 

redimensionáveis, com a finalidade de incluir e excluir objetos dinamicamente de seu interior ou 

de acompanhar a deformação causada em um objeto, de forma a ainda assim aproximar 

razoavelmente bem o seu conteúdo, evitando a formação de grandes volumes vazios dentro de si. 

Volumes envoltórios devem ser convexos (no caso do traçado de raios), a fim de evitar a 

entrada e saída de um mesmo raio mais de uma vez no volume envoltório, o que simplifica 

bastante os testes de intersecção com o mesmo, pois com esta restrição, pode-se rapidamente 

verificar se a câmera encontra-se fora ou dentro do volume envoltório. 

3.1.1  Tipos de Volume Envoltório 

Uma das formas típicas de volume envoltório no traçado de raios é a esfera (bounding 

sphere). Entre suas vantagens está o fato de ela aproximar bem primitivas mais curvas, como 

elipsóides, superfícies implícitas e NURBS. Porém, para as demais primitivas, caixas envoltórias 

(bounding box) são mais adequadas devido a sua simplicidade, o que torna seu uso muito mais 

freqüente. 

Também se usa caixas envoltórias em muitas estruturas de subdivisão espacial (grades, 

octrees, kd-trees) com a finalidade de realizar um teste de intersecção preliminar, a fim de 

posicionar o ponto de varredura do raio dentro da região coberta pela subdivisão espacial. 

3.1.2  Algoritmos Dependentes do Sistema de Coordenadas 

Após o raio ter penetrado numa caixa envoltória, pode-se realizar uma mudança de 

coordenadas no raio, de tal forma que o novo sistema de coordenadas seja o ideal para a 

otimização de algoritmos de teste de intersecção entre raio e objetos complexos encontrados 

dentro do volume, por exemplo. Esta mudança de coordenadas também serve para reorientar o 

raio para a varredura de subdivisões espaciais que são, na maioria das vezes, dependentes do 
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sistema de um sistema de coordenadas. Portanto, a conseqüência direta da mudança de 

coordenadas é a otimização de algoritmos dependentes do sistema de coordenadas. 

A mudança de coordenadas é realizada rotacionando-se e escalando-se a direção do raio de 

luz e movendo seu ponto de origem. Após os cálculos do teste de intersecção, caso haja um ponto 

de intersecção do raio com algum objeto contido na caixa envoltória, deve-se realizar a mudança 

de coordenadas inversa no ponto intersectado, transladando-o, e corrigindo a direção do vetor 

normal, caso este também seja calculado utilizando o sistema de coordenadas local. 

3.1.3  Flexibilidade de Movimentação Oferecida pela Mudança de 
Coordenadas 

Utilizando volumes envoltórios orientáveis pode-se abstrair o sistema de coordenadas 

externo ao volume envoltório através de uma simples mudança de coordenadas. A flexibilidade 

da mudança para um sistema local de coordenadas permite rotacionar ou mover os objetos 

contidos no volume envoltório simplesmente rotacionando e movimentando o volume envoltório 

e atualizando as matrizes que convertem um sistema de coordenadas para o outro. Isto permite 

movimentar e rotacionar objetos que possuem posição e orientação fixa em relação ao sistema de 

coordenadas (como mapas de alturas), pois eles passam a depender somente do sistema local de 

coordenadas do volume envoltório. 

3.1.4  Imprecisão no Cálculo dos Pontos de Entrada e Saída 

Dado um raio que intersecta um volume envoltório em dois pontos, obtêm-se os pontos de 

entrada e saída do raio no volume envoltório através de equações paramétricas, ou seja, em 

função da distância à origem do raio. As coordenadas dos pontos de entrada e de saída são 

calculadas a partir das distâncias à origem do raio. A imprecisão deste cômputo normalmente é 

desprezível. 

Entretanto, ao calcular o ponto de entrada pela distância de origem do raio para obter o 

ponto inicial de varredura de uma subdivisão espacial contida dentro do volume envoltório, um 

pequeno erro de precisão pode influenciar no resultado, deixando o ponto calculado fora da caixa 

delimitadora por uma distância quase infinitesimal. 
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Uma solução para o problema no caso de caixas envoltórias alinhadas com os eixos 

cartesianos é realizar uma verificação para saber se alguma coordenada do ponto saiu dos limites 

do volume e, em caso positivo, corrige-se apenas o valor daquela coordenada. Isto é suficiente, 

pois garante que o ponto esteja nos limites do volume e não desloca o mesmo de forma 

significativa, pois este deslocamento é praticamente infinitesimal. 

3.1.5  Hierarquia de Volumes Envoltórios 

Uma extensão utilizada para organizar os volumes envoltórios de forma hierárquica pode 

ser realizada conforme a Figura 1. Pesquisas realizadas por (HAVRAN, 2001) revelam que este 

tipo de subdivisão espacial da cena produz resultados de desempenho comparáveis ao de outras 

subdivisões espaciais como octrees e kd-trees. 

 
Figura 1: Hierarquia de volumes envoltórios. 

Dados os volumes envoltórios dos objetos, uma árvore de volumes envoltórios pode ser 

criada com os volumes envoltórios dos objetos como folhas. Cada nó interior de uma hierarquia 

de volumes envoltórios corresponde ao volume envoltório que engloba por completo todos os 

volumes da sub-árvore cuja raiz está neste nó. 
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A hierarquia já traz consigo um método natural de varredura em seus nós, dado que testar 

um raio contra os volumes envoltórios dos mesmos já significa testar o raio contra os objetos 

neles contidos. Se o raio não consegue intersectar o volume envoltório do nó raiz, então ele não 

consegue intersectar nenhum objeto mapeado nesta hierarquia. Caso contrário, a hierarquia é 

recursivamente varrida, apenas para os nós onde houve intersecção do raio com os respectivos 

volumes envoltórios. 

A propriedade mais interessante da hierarquia de volumes envoltórios é o fato de as células 

filhas sempre estarem contidas no volume envoltório da célula mãe e o fato de os volumes 

envoltórios das células filhas poderem se sobrepor uns aos outros. Um método automático de 

construção de uma hierarquia de volumes envoltórios foi proposto por Goldsmith e Salmon 

(1987). A construção é orientada a objetos, sendo do tipo bottom-up. 

Uma conseqüência deste tipo de subdivisão espacial é o fato de um ponto no espaço poder 

estar mapeado em mais de uma célula filha de uma mesma célula mãe ao mesmo tempo. Deste 

modo, diversos testes de intersecção entre raio-objeto podem ser realizados para um mesmo raio 

e um mesmo objeto, podendo assim ser necessário o uso de técnicas como mail boxing (KIRK; 

ARVO, 1991). 

3.2  Subdivisão Espacial por Grade 

A grade (grid) é uma das formas mais simples de subdivisão espacial. Consiste 

basicamente de um conjunto de células obtidas através de planos divisores paralelos entre si, em 

um ou mais eixos. Estas células contêm uma lista de objetos que nelas estão totalmente ou 

parcialmente contidos. 

Ao disparar um raio da câmera em direção à cena, o raio atravessa apenas algumas células 

da grade. Sendo assim, só é necessário realizar o teste de intersecção do raio com os objetos 

contidos nas listas das células atravessadas, ao invés de testar o raio com todos os objetos da 

cena, economizando um tempo valioso de processamento (Figura 2). 
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Figura 2: Células varridas por um raio em uma grade. 

Entre os algoritmos utilizados para varrer as células da grade, a varredura de Amanatides e 

Woo (1987) e a varredura de Bresenham (FOLEY et al., 1990) são os dois mais utilizados. Um 

teste de intersecção raio-objeto (entre o raio e um objeto da lista de objetos da célula) com 

resultado positivo determina que a célula atual seja a última a ser varrida. 

Porém, mesmo que o raio tenha intersectado um objeto em uma dada célula, deve-se 

continuar com os testes de intersecção raio-objeto para todos os objetos da célula a fim de obter o 

ponto de intersecção mais próximo à origem. 

No caso da varredura não encontrar nenhuma intersecção raio-objeto e a varredura exceder 

os limites da grade, o processo de varredura é interrompido. 

3.2.1  Varredura de Amanatides e Woo 

Um algoritmo de varredura de grade n-dimensional para traçado de raios foi inicialmente 

proposto por Amanatides e Woo (1987). Sua idéia básica é percorrer a trajetória de um raio de 

luz por passos (cada passo é dado em apenas uma das coordenadas), o que inicialmente parece ser 

uma tarefa simples. Isso é feito parametrizando-se as coordenadas do raio em relação ao vetor 

direção e ao ponto de origem do raio de luz. Poucos testes lógicos e algumas operações de soma 

são suficientes para realizar a varredura das células. Porém o maior segredo deste algoritmo está 

nas suas condições iniciais. Um exemplo de implementação deste algoritmo é encontrado no 

Apêndice A. 
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Inicialmente é importante estabelecer o tamanho dos passos dados em cada coordenada, os 

quais nem sempre são passos uniformes. Um passo muito grande pode “pular” células da grade e 

um passo muito pequeno pode ser insuficiente para mover o ponto de varredura para a próxima 

célula da grade. 

Para cada coordenada, deve-se calcular a distância que o raio precisa percorrer para 

deslocar-se de 1 unidade naquela coordenada. Esse valor é o tamanho do passo dado quando o 

raio desloca-se naquela coordenada. 

Para cada coordenada, guarda-se a distância da origem do raio ao ponto levado pelo último 

passo dado naquela coordenada (mencionada a partir de agora como “distância percorrida” em 

uma dada coordenada). Essa distância é utilizada como critério para a decisão de em qual 

coordenada deve-se deslocar o ponto de varredura para o próximo passo. Seu valor inicial deve 

ser calculado levando-se em conta o ponto de entrada do raio na grade. Para determinar em qual 

coordenada o próximo passo deve ser dado, soma-se a distância percorrida em cada coordenada 

ao valor de um passo, a fim de saber qual seria a distância percorrida pelo raio em relação à sua 

origem ao se deslocar naquela coordenada. Basta agora escolher a menor delas e deslocar o ponto 

de varredura para a próxima célula na direção da coordenada escolhida. 

É importante levar em consideração o ponto de entrada do raio na grade. O ponto de 

entrada determina a posição inicial do raio dentro da primeira célula varrida pelo raio. Isso deve 

ser entendido como um pequeno deslocamento dentro da célula, aplicado ao valor inicial da 

distância percorrida em cada coordenada. Deste modo, o ponto de entrada é decisivo para 

determinar quais serão as próximas células a serem varridas. 

Esse fato é ilustrado na Figura 3, onde dois raios paralelos iniciam sua trajetória em dois 

pontos diferentes de uma mesma célula, porém seguindo trajetórias diferentes (um deles não 

percorre as células ‘A’, ‘B’, ‘C’ e o outro não percorre as células ‘D’, ‘E’, ‘F’). O erro de não 

levar em consideração o ponto inicial pode ser cometido por inexperiência aliada ao fato de se 

desejar obter um algoritmo mais rápido, dado que há um pequeno custo computacional para o 

cálculo das condições iniciais. 
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Figura 3: Problema do ponto de início da varredura em uma grade. 

3.2.2  Varredura de Bresenham 

O algoritmo de varredura de Bresenham (FOLEY et al., 1990), também conhecido por 

DDA (Digital Differential Analyzer), foi originalmente criado para traçado de linhas em duas 

dimensões. Ele utiliza-se de variáveis no domínio dos números inteiros para realizar boa parte de 

seus cálculos, diferentemente do algoritmo de varredura de Amanatides e Woo (1987), o qual 

utiliza-se de variáveis de ponto flutuante. Assim, o algoritmo de varredura de Bresenham pode 

ser uma escolha melhor para implementações específicas em placas programáveis de uso geral 

(como FPGAs). Um exemplo de implementação deste algoritmo pode ser encontrado no 

Apêndice B. 
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Da mesma maneira que o algoritmo de Amanatides e Woo, deve-se ter o cuidado com suas 

condições iniciais: ponto de entrada do raio dentro de uma célula da grade, tamanho do passo em 

cada eixo e diferença entre passos em pares de eixos. 

O ponto de entrada do raio dentro da grade, assim como no algoritmo de Amanatides e 

Woo, pode ser levado em conta considerando-o como um pequeno deslocamento a partir do 

ponto para o qual ele é discretizado, evitando que o algoritmo varra células erradas. 

Porém ao invés de utilizar a distância percorrida em cada coordenada, o algoritmo utiliza-se 

de parâmetros (um para cada par de coordenadas possível) que armazenam a diferença entre o 

quanto foi percorrido em cada coordenada. Este parâmetro deve ficar sempre em torno de zero e é 

incrementado ou decrementado de um valor que depende da direção do raio, o que faz com que o 

raio seja varrido na direção da célula correta. O valor incrementado ou decrementado é o 

tamanho do passo do raio na direção de uma dada coordenada. 

Um teste superficial realizado neste trabalho entre o algoritmo de Bresenham e o de 

Amanatides e Woo mostra que, apesar do uso de diferentes operações em ambos algoritmos, 

ambos algoritmos possuem um desempenho semelhante em implementações típicas de traçado de 

raios em CPU. Além disso, seu peso na contribuição da taxa de quadros é pequeno se comparado 

a outros algoritmos, tais como: cálculos de intersecção raio-objeto, cálculos de reconstrução de 

superfícies, cálculos de tonalização, etc. 

3.2.3  Repetidos Testes de Intersecção entre um Raio e um Objeto em 
uma Estrutura de Subdivisão Espacial por Grade 

Pelo fato das células conterem uma lista de objetos que inclui os objetos que estão 

parcialmente contidos na célula, nota-se que um mesmo objeto pode estar na lista de objetos de 

diversas células. Isto pode levar a repetidos testes de intersecção entre um raio e um objeto e, 

ainda assim, não ocorrer intersecção entre eles. 

Para exemplificar, supõe-se a seguinte situação: uma grande esfera encontra-se mapeada 

em uma grade bidimensional, de forma que ela é muito volumosa para estar contida em apenas 

uma célula da grade. Deste modo, várias células estão referenciando esta esfera. 

Um raio atravessa a grade, atingindo a primeira célula que contém a esfera em sua lista de 

objetos (Figura 4). Mesmo o raio acertando a célula, ele não intersecta a esfera. Porém, como o 
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teste de intersecção raio-objeto não supõe que o objeto esteja dividido pela grade, o teste acaba 

sendo realizado para o objeto todo. Já se sabe neste momento se o raio acertará ou não a esfera 

como um todo. 

 
Figura 4: Múltiplos testes de intersecção entre mesmo objeto e raio. 

Prosseguindo com o algoritmo, a próxima célula é verificada. O raio é testado com a nova 

lista de objetos desta célula. Numa implementação simples, o raio seria novamente testado com a 

mesma esfera, resultado o qual já sabemos que será negativo. Para evitar o recálculo do teste de 

intersecção do raio para um mesmo objeto, adota-se a técnica conhecida como mail boxing 

(KIRK; ARVO, 1991). Quando um raio é testado contra um objeto qualquer, pode-se armazenar 
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temporariamente o resultado da intersecção do raio com o objeto, para posteriormente 

reaproveitá-lo. 

Ou seja, caso a rotina de teste de intersecção raio-objeto da esfera seja novamente chamada, 

é realizada a verificação. Caso o raio seja exatamente o mesmo, o resultado do teste de 

intersecção anteriormente calculado é retornado. 

3.2.4  Intersecção Fora da Célula 

Dado que existem objetos parcialmente contidos em células da grade é possível que 

ocorram intersecções entre raio e objeto fora da célula que está sendo varrida. Isso pode resultar 

em artefatos de síntese de imagens: detalhes de pequenos objetos podem ser suprimidos. 

Para ilustrar a situação, imagine uma cena composta por algumas esferas de tamanho 

variado (Figura 5). As esferas estão todas mapeadas em uma grade. Um raio atravessa a cena, 

chegando a uma célula que contém uma parte de uma esfera grande. Um teste de intersecção 

entre o raio e a esfera grande é realizado, e descobre-se que o raio intersecta a esfera no ponto 

‘B’. O algoritmo de varredura de grade retorna o ponto ‘B’, parando de varrer as células da grade. 

Porém, nota-se que, na próxima célula a ser varrida, o raio intersectaria a esfera menor em um 

ponto mais próximo (ponto ‘A’) em relação ao ponto intersectado na esfera grande (ponto ‘B’). 

Como o mesmo ocorre para outros raios semelhantes, o efeito resultante é o “desaparecimento” 

da esfera pequena. 

Esse problema não se limita a “apagar” objetos pequenos da cena, mas também pode levar 

a erros no cálculo de sombras ao disparar raios secundários de objetos a fontes de luz e acumular 

erros grosseiros em cenas com muitos objetos espelhados. 
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Figura 5: Problema de intersecção fora da célula em uma grade. 

A correção deste problema consiste em verificar se o ponto de intersecção obtido encontra-

se dentro da célula atual, o que aumenta o custo computacional, dado que a verificação é feita 

toda vez que um teste de intersecção entre raio e objeto retorna um resultado positivo. 

3.2.5  Construção de Grades 

Uma boa prática ao criar uma grade é minimizar o seu volume, a fim de reduzir o número 

de intersecções entre os raios e sua caixa envoltória. Após definir o seu volume, é também 

necessário dividi-la em células de tamanho adequado. 

Células com tamanho reduzido podem aumentar o custo computacional do algoritmo de 

varredura, porém diminuem o número de objetos nelas contidos, o que é vantajoso em cenas com 
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alta densidade de primitivas cujo custo do teste de intersecção seja muito alto. Células de 

tamanho maior são mais adequadas para cenas com baixa densidade de objetos (cujos testes de 

intersecção não sejam muito custosos). 

Outro fator importante é a inserção de objetos mal distribuídos em uma mesma grade. Por 

um lado, a concentração de objetos beneficia raios que atravessam a cena cruzando as grades 

vazias. Porém, como normalmente a intenção é sintetizar algum objeto, os raios acabam por 

atravessar células com uma longa lista de objetos, praticamente inutilizando o ganho do uso da 

grade em determinadas situações. Esse ponto fraco encontrado ao utilizar grades foi uma das 

motivações para o desenvolvimento de outras subdivisões espaciais com vários níveis de 

profundidade. 

3.2.6  Cenas Dinâmicas 

Atualizar a lista de objetos de células de grade em uma cena dinâmica pode ser muito 

custoso. Em cenas com muitos objetos, onde o número de células de uma grade se torna muito 

grande, minimiza-se o espaço ocupado em memória criando listas de objetos cujo tamanho é 

variável, cujo custo de atualização é significativo. Entretanto, grades ainda são estruturas 

relativamente mais simples de atualizar em comparação com subdivisões espaciais organizadas 

em vários níveis (como octree e kd-tree). 

3.3  Subdivisão Espacial por Estruturas em Árvore 

Estruturas de subdivisão espacial em árvore tem sido as mais utilizadas para o traçado de 

raios nos últimos trabalhos publicados para acelerar o tempo de varredura de um raio pela cena. 

Esta seção expõe os conceitos de algumas estruturas de subdivisão espacial em árvore para 

acelerar o traçado de raios. 

3.3.1  Subdivisão Espacial por BSP Tree 

A BSP tree (árvore de partição binário do espaço) é uma das maneiras mais simples de 

subdividir o espaço em vários níveis utilizando uma subdivisão espacial em árvore para diversos 

fins (RANTA-ESKOLA, 2001), entre elas a síntese de imagens por traçado de raios. Uma 
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pesquisa completa e detalhada a seu respeito para o uso com traçado de raios foi realizada em 

(HAVRAN, 2001). 

Uma BSP tree consiste de uma caixa delimitadora no nível raiz enquanto que nos níveis 

subseqüentes, o espaço é subdividido revezando entre cortes em ‘x’, ‘y’ e ‘z’. Os cortes são 

planos divisores posicionados exatamente no ponto médio da célula de um dado nó da árvore. A 

subdivisão continua até que restem poucos objetos na célula ou até que a profundidade máxima 

da árvore seja atingida. A Figura 6 ilustra a construção de uma BSP tree. Um algoritmo de 

construção recursiva de BSP tree é listado no Apêndice B. 

 
Figura 6: Construção de uma BSP tree. 

Uma clara vantagem desta subdivisão espacial é o fato de ela adaptar-se bem à geometria 

da cena, aumentado a subdivisão conforme o nível de detalhe. Outra vantagem é que o algoritmo 

de varredura de uma BSP tree possui um teste rápido para decidir qual célula deve varrer, dado 

que as células são divididas exatamente ao meio uma vez a cada nível. 

Entretanto, pode-se melhorar ainda mais a subdivisão se os planos divisores estiverem 

posicionados em um ponto arbitrário ao invés de estarem posicionados exatamente no ponto 

médio da célula. Essa é a diferença clássica entre uma BSP tree e a kd-tree. 

Um algoritmo de varredura recursiva de BSP tree é listado no Apêndice B. Ele identifica 1 

de 4 casos: varrer apenas a célula filha da esquerda, apenas a célula filha da direita, a célula filha 

da esquerda depois a da direita, ou a célula filha da direita depois a da esquerda. Quando se desce 

para o nível da célula filha, o algoritmo entra em recursão.  
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3.3.2  Subdivisão Espacial por Quadtrees e Octrees 

Quadtree e octree (octal tree) são subdivisões espaciais similares, porém a primeira é 

utilizada para subdividir um espaço bidimensional e a segunda para um espaço tridimensional. 

São também similares à BSP tree: têm estrutura em árvore e todas são construídas em uma 

topologia top-down. Porém a maior diferença está na divisão das células: enquanto na BSP tree as 

células são divididas em 2 partes a cada nível de subdivisão, na quadtree as células são divididas 

em 4 partes (quadrantes) e na octree em 8 partes (octantes), conforme a Figura 7. 

 
Figura 7: Subdivisão de células em uma octree. 

O uso de octrees como algoritmo para acelerar testes de intersecção foi introduzido por 

Glassner (1984). A octree por si mesma pode servir para representar para representar um objeto 

tridimensional (SAMET, 1990), bastando para isso marcar as células que estão vazias ou cheias. 

Quando uma célula não contém objetos, ela não é mais subdividida, sendo considerada como 

uma célula vazia da árvore. Para uma célula que contém objetos, se o número de objetos em seu 

interior é superior a um limite máximo e o número máximo de subdivisões ainda não foi atingido, 

subdivide-se a célula em um nível adicional. Caso contrário, a célula é considerada uma folha 

cheia da árvore. Deste modo, podem-se representar volumes (matrizes tridimensionais de voxels) 

ou grandes quantidades de objetos mal distribuídos pela cena. 

Há duas formas principais de armazenar a estrutura de uma árvore. A primeira delas é 

utilizando ponteiros para referenciar as células filhas, o que aumenta drasticamente o consumo e 

acesso a memória durante o algoritmo de varredura. O outro jeito é atribuindo identificadores a 

cada célula com base em sua posição na hierarquia, numerando-se as células filhas com um dígito 

octal, de acordo com sua posição dentro da sua célula mãe. Isso salva memória, pois a hierarquia 
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da árvore fica implicitamente codificada nos identificadores das células, que servem como 

endereçamento para sua posição em um vetor. 

O algoritmo de varredura para a octree é mais custoso do que para a BSP tree a cada nível 

varrido. Cada raio pode visitar no máximo 4 das 8 células filhas de uma octree, assim como cada 

raio pode visitar apenas 3 das 4 células filhas de uma quadtree. O cômputo da ordem em que são 

visitadas as células filhas é bem mais custoso que em uma BSP tree. O custo de um algoritmo de 

varredura é basicamente dado pela eficiência e robustez do algoritmo que determina qual são as 

células filhas visitadas e em qual ordem elas são visitadas (HAVRAN, 2001). 

Assim como estruturas em árvore em geral, a octree explora a coerência espacial, dado que 

objetos próximos em uma cena tendem a ficar em células vizinhas da octree. Mas, percebe-se que 

a geometria de uma octree é mais regular, sendo facilmente simulada por uma BSP tree. A octree 

também desperdiça mais espaço em memória com células vazias em relação à BSP tree. Na 

octree, muitas células vazias têm de ser representadas, dado o grande número de células filhas, 

enquanto que na BSP tree elas provavelmente teriam sido eliminadas em subdivisões anteriores, 

problema este que aumenta o consumo de memória para armazenar a octree. Muitas vezes os 

algoritmos de varredura têm de determinar a ordem de varredura de um punhado de células filhas 

vazias, enquanto que a BSP tree poderia varrer o mesmo espaço em apenas uma célula-filha. 

Há uma variante da octree conhecida como Octree-R (WHANG et al., 1995) que utiliza o 

mesmo conceito da kd-tree, posicionando os planos divisórios arbitrariamente para gerar as 

células filhas. Esse posicionamento é feito independentemente em cada eixo, permitindo um 

ganho considerável de desempenho. 

3.3.3  Subdivisão Espacial por Kd-tree 

A kd-tree (k-dimensional tree) subdivide a cena de forma semelhante ao da BSP tree, mas 

posicionando os planos divisores em um ponto arbitrário, em geral perpendicular a um dos eixos 

de coordenadas cartesianas. Portanto, apesar do algoritmo de varredura ser praticamente o 

mesmo, o algoritmo de construção depende da heurística adotada. 

A pesquisa de kd-trees é muito extensa e complexa e foge do escopo deste trabalho detalha-

la. Os trabalhos Havran (2001) e Havran e Bittner (2002) são ótimas referências para a sua 
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compreensão e se aprofundam na sua definição matemática e sua otimização para o traçado de 

raios. 

3.4  Conclusão 

Este capítulo apresentou os principais métodos de subdivisão espacial utilizados no traçado 

de raios (subdivisão espacial da cena por grade, por volumes envoltórios e por estruturas em 

árvore). Algoritmos de aceleração por subdivisão espacial têm sido o principal alvo de pesquisas 

recentemente desenvolvidas para a síntese de imagens por traçado de raios, em especial o uso de 

kd-trees. Estes algoritmos aumentam consideravelmente o desempenho de um traçador de raios e 

devem ser necessariamente utilizados em testes comparativos de desempenho. 

Entretanto, até o presente momento não há um arcabouço de bibliotecas gráficas 

disponíveis com os mais recentes algoritmos de subdivisão espacial para traçado de raios prontos 

para o uso, assim como apenas recentemente a comunidade científica está se mobilizando para 

criar um conjunto de cenas de teste padrão a fim de evitar a necessidade de testar algoritmos já 

publicados e testados. Isso tudo aumenta consideravelmente o esforço de implementação destes 

algoritmos para realizar testes comparativos com novos algoritmos desenvolvidos e também 

impede o rápido desenvolvimento de novos algoritmos que dependam ou utilizem outros 

algoritmos de subdivisão espacial já existentes, como por exemplo, o algoritmo definido no 

capítulo 5, seção 3. 
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Capítulo 4  

Síntese de Mapas de Alturas por Traçado 

de Raios 

apa de altura (height map) é uma maneira conhecida na literatura de representar 

terrenos e outros objetos, devido à sua simplicidade, boa qualidade visual e baixo 

requerimento de memória. A síntese de imagens de terrenos tem muitas aplicações importantes, 

como simuladores de vôo, planejamento de missões militares, paisagismo, cinema, visualização 

de fundos oceânicos, visualização de áreas amostradas por satélite, etc. Mapas de alturas podem 

ser adquiridos facilmente tanto por amostragens de terrenos reais quanto por geradores artificiais. 

Como o algoritmo de síntese paralela do distance-buffer (proposto no capítulo 5, seção 2) 

se propõe a sintetizar mapas de alturas por traçado de raios, este capítulo destina-se a realizar um 

estudo mais aprofundado sobre este objeto. Algoritmos tradicionalmente utilizados para a síntese 

por traçado de raios são descritos, dado que testes comparativos entre alguns destes e o algoritmo 

proposto também foram realizados no capítulo 5, seção 2.6. 

A estrutura de um mapa de alturas consiste de uma grade bidimensional de amostragens de 

altura com espaçamento uniforme entre os pontos de amostragem. As maiores dificuldades 

encontradas ao se sintetizar um mapa de alturas por traçado de raios estão em: 

M 
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• Varrer os pontos de altura estritamente necessários para o teste de intersecção raio-objeto 

com a sua superfície excluindo os que não fazem parte do processo de reconstrução da 

superfície; 

• Reconstruir a superfície que se encontra entre os pontos de altura amostrados com boa 

qualidade mantendo ainda a interatividade. 

Este capítulo apresenta contribuições pontuais no campo de reconstrução da superfície de 

mapas de alturas: o algoritmo de reconstrução bilinear e o algoritmo de interpolação biquadrátrica 

dupla são aqui definidos e equacionados. Uma contribuição pontual é também realizada para o 

teste de intersecção do raio com o mapa de alturas: o algoritmo de predição por planos de altura 

inclinados é aqui definido e avaliado, mas sua implementação é deixada como trabalho futuro. 

Outra contribuição pontual é realizada ao se definir o algoritmo de mapeamento de nível de 

detalhe de reconstrução da superfície para o modelo de voxels para mapas de alturas. 

4.1  Método de Síntese de Mapas de Alturas por Traçado de 
Raios 

Uma forma clássica vem sendo utilizada para a síntese de mapas de alturas por traçado de 

raios. Ela pode ser basicamente subdividida em 4 etapas: 

• Cálculo do ponto inicial de varredura de um raio e tratamento de bordo: cada raio deve ser 

posicionado acima da superfície do mapa de alturas, normalmente através do uso de um 

volume delimitador; 

• Varredura do mapa de alturas: dentre os diversos métodos pode-se citar o uso de 

subdivisões espacial (como quadtree, por exemplo) ou métodos de varredura específicos a 

mapas de alturas (como a coerência vertical, por exemplo). 

• Reconstrução da superfície, consistindo basicamente de uma aproximação da superfície 

entre os pontos de amostragem do mapa de alturas. 

• Tonalização, ou seja, o uso de texturas e outros artifícios para definir a cor da superfície 

do mapa de alturas para um determinado ponto. 

Nos capítulos seguintes serão discutidos modos para otimizar estas etapas, especialmente a 

varredura do mapa de alturas e a reconstrução de sua superfície. 
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4.2  Tratamento de Bordo 

Um detalhe que deve ser levado em conta é o tratamento de bordo, ou seja, “as paredes” ao 

redor do mapa de alturas. Quando vistas de fora da área ‘(x,y)’ do mapa de alturas, assemelham-

se a um corte vertical de um terreno. Pode-se atacar esse problema de duas formas bem simples 

(considerando o sistema de coordenadas local do mapa de alturas): 

• Expandir o mapa de alturas em 1 unidade nas bordas, sendo que a altura na borda é zero. 

Expandir da mesma forma a textura do mapa de alturas, pintando-a da cor desejada. 

“Tampar” o mapa de alturas por baixo com um plano base em ‘z=0’, evitando que o raio 

penetre por baixo. 

• Criar uma caixa envoltória para o mapa de alturas. Obter o ponto de entrada ‘E:(xE,yE,zE)’ 

do raio na caixa envoltória. Se ‘zE’ está abaixo da altura da superfície reconstruída em 

‘(xE,yE)’, então o ponto pertence ao bordo do mapa de alturas (isto inclui o fato do raio 

penetrar por baixo, através do plano base). Ao mapear o ponto de intersecção para a 

textura, pode-se descobrir se uma borda foi atingida verificando-se se o ponto de 

intersecção possui uma de suas coordenadas com valor nulo. Caso apenas ‘zE’ possua 

valor nulo, o raio pode ter vindo de baixo (bordo) ou de cima (textura). Para descobrir o 

caso correto, basta verificar, respectivamente, se o raio possui sua componente em ‘z’ 

negativa ou positiva. 

A primeira opção impõe a restrição de que a reconstrução mantenha a altura da superfície 

do mapa de alturas com valor nulo nas bordas, além de aumentar o consumo de memória para 

armazenar o mapa de alturas. Além disso, ainda modifica a geometria do mapa de alturas na 

borda, o que é inconcebível quando se deseja “emendar” um mapa de alturas em outro. 

A segunda opção é mais robusta e não impõe restrições na reconstrução da superfície. Não 

distorce a geometria do mapa de alturas e não aumenta o consumo de memória aumentando o 

tamanho do mapa de alturas. Além disso, ainda traz o benefício de realizar um teste preliminar de 

intersecção com uma caixa envoltória e o benefício de ter os pontos de entrada e de saída do raio 

calculados para uso posterior em um algoritmo de varredura. A desvantagem é o custo do cálculo 

de intersecção do raio com a caixa envoltória e o fato de dois mapas de alturas “emendados” um 
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ao lado do outro poder apresentar uma “linha divisória” entre eles, caso a cor escolhida para a 

borda não seja igual à cor da superfície do mapa de alturas naquele ponto. 

4.3  Reconstrução de Superfícies de Mapas de Alturas 

Como a forma nativa dos dados de um mapa de alturas é basicamente uma grade de valores 

de altura amostrados, deve-se reconstruir a superfície entre estes valores. Dependendo da 

abordagem escolhida para a síntese do modelo de mapa de alturas, diferentes tipos de 

reconstrução de superfície podem ser realizados. 

4.3.1  Reconstrução do Modelo de Polígonos 

A técnica atualmente mais utilizada está intimamente atrelada às limitações do modelo 

projetivo: gerar polígonos (em geral triângulos) tomando como seus vértices os pontos de altura, 

que são então projetados pela unidade de processamento gráfico da placa de vídeo (QU et al., 

2003).  

Apesar da simplicidade desta implementação, o número de polígonos gerados é, em geral, 

muito grande. Se um mapa possui ‘L’ linhas e ‘C’ colunas, ‘2·(L-1)·(C-1)’  triângulos serão 

gerados. Para um mapa de 4096 linhas e 4096 colunas, cerca de 32 milhões de triângulos serão 

processados a cada quadro ao se tentar visualizar o mapa como um todo caso nenhuma 

simplificação na malha de triângulos seja utilizada. Existem algumas maneiras de diminuir o 

número de polígonos desenhados, entre elas: 

• Utilizar occlusion culling, separando da varredura os polígonos fora do campo de visão; 

• Prover níveis de detalhes diferentes, aproximando conjuntos de polígonos pequenos por 

polígonos maiores, de acordo com sua distância à câmera e com o ângulo de abertura da 

mesma. 

O algoritmo CLOD (Continuous Level Of Detail) baseia-se no uso de uma quadtree. Ela é 

usada em mapas de alturas para gerar uma subdivisão poligonal contínua do terreno. Duas 

variações foram propostas no trabalho de Hakl (2004): a variação Lindstrom usa uma alternativa 

bottom-up, que foi mais tarde suplantada pela proposta de Roettger, que usa um refinamento top-

down de uma quadtree hierárquica para produzir uma subdivisão poligonal do terreno em tempo 
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real. A variação Roettger não se aproveita da coerência temporal, portanto é uma boa escolha 

para aplicações com câmeras bastante dinâmicas. 

O algoritmo conhecido como ROAM (Real-time Optimally Adapting Meshes), baseia-se em 

divisão e fusão de triângulos para tornar mais refinada ou mais grosseira a geometria do terreno 

(HAKL, 2004). Este algoritmo tem tido muito sucesso em síntese de imagens de terrenos, sendo 

amplamente utilizado. Mesmo terrenos grandes podem ser processados pelo algoritmo, provendo 

uma sensação de continuidade, sem apresentar variações bruscas entre as áreas mais e menos 

detalhadas. 

Do ponto de vista do traçado de raios, que permite tratar mapas de alturas em sua forma 

original, pode-se manter a estrutura de dados do mapa de alturas como uma matriz bidimensional 

de alturas, ocupando, portanto, relativamente pouca memória mesmo para mapas grandes. 

Além disso, métodos mais eficientes para a síntese de triângulos por traçado de raios 

requerem muito mais memória em relação ao modelo de voxels, e ainda assim apresentam 

qualidade similar à gerada pelo modelo projetivo, dado que a geometria utilizada é a mesma. 

Estes fatores tornam o uso do modelo poligonal desinteressante para a implementação de um 

traçador de raios, porém é necessário lembrar que muitos modelos de cenas tridimensionais são 

ainda compostos de malhas de triângulos. 

4.3.2  Reconstrução do Modelo de Voxels 

No traçado de raios, considerar os pontos de altura como voxels ao invés de vértices de 

triângulos pode diminuir significativamente o espaço ocupado em memória de um objeto como 

um mapa de alturas, por exemplo. 

Dado um ponto de altura ‘z’ em um dado ponto (x, y) do mapa de alturas (em coordenadas 

do mapa de alturas), não há raio de luz que passe abaixo dessa altura sem intersectar o terreno. 

Ou seja, como se considera que não existam buracos na forma de “cavernas” no mapa de alturas, 

pode-se simplificar a varredura do mapa de alturas para duas dimensões apenas, bastando para 

isso posicionar os voxels em uma grade bidimensional uniforme que armazena a altura do terreno. 

Para a varredura da grade bidimensional são utilizados algoritmos de varredura de grade como o 

de Amanatides e Woo ou o de Bresenham. 
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A fim de simplificar cálculos dos algoritmos desta seção, considera-se o uso de um sistema 

de coordenadas cartesiano tridimensional, de tal modo que o plano base do mapa de alturas (ou 

seja, o plano de referência para as alturas amostradas) seja ortogonal ao eixo ‘z’. Para cada 

elemento ‘eij’ na matriz de alturas (onde: ‘i = 0...M-1’, ‘j = 0...N-1’, ‘M’ é o número de linhas e 

‘N’ o de colunas da matriz), mapeia-se a ele um voxel  ‘V’ com ‘Vx’ = ‘i’ e ‘Vy’ = ‘j’, com altura 

‘Vz’ igual ao valor do elemento eij na matriz de alturas. Desse modo, considera-se um 

espaçamento uniforme de valor unitário entre os voxels nas coordenadas ‘x’ e ‘y’. 

Entretanto, o posicionamento dos voxels na grade apesar de trivial, pode causar problemas 

para a reconstrução da superfície. Para uma reconstrução por planos de altura, onde cada voxel é 

posicionado no centro da grade, obtém-se uma grade de dimensão ‘N·M’, onde ‘M’ e ‘N’ são, 

respectivamente, o número de linhas e o número de colunas da grade bidimensional de alturas. 

Ao se tentar utilizar uma função mais sofisticada para a reconstrução de pontos entre as 

amostragens de altura nota-se que é necessário manter a continuidade da superfície entre as 

células da grade, sendo assim necessário acessar oito voxels vizinhos para obter informações de 

altura circundantes, utilizando uma máscara 3 x 3 para tal. 

Nestes casos, o número de acessos à memória aumenta, o que demonstra que posicionar o 

voxel no centro das células da grade é em geral uma boa idéia apenas para reconstruções 

simplistas do terreno. Para reconstruções mais sofisticadas recomenda-se posicionar os voxels nos 

vértices das células da grade. Deste modo, com uma função bem comportada e a informação de 

quatro pontos de altura é possível garantir a continuidade da superfície, conforme apresentado 

ainda neste capítulo. Deve-se lembrar também que posicionar o voxel no centro das células da 

grade diminui o número de células, ou seja, para uma matriz de alturas de ‘M’ linhas e ‘N’ 

colunas, o número total de células é ‘(N-1) · (M-1)’. 

4.3.2.1  Reconstrução por Planos de Altura 

A reconstrução mais simples da superfície de um mapa de alturas é através de planos de 

altura. A imagem final de um mapa de alturas sintetizado por este método se assemelha a várias 

colunas de seção quadrada uma ao lado da outra, conforme a Figura 8. 



37 

 
Figura 8: Reconstrução de mapas de alturas por planos de alturas. 

Apesar de ser uma reconstrução rápida e sem muita qualidade visual, ela pode funcionar 

como um teste de intersecção preliminar para outros métodos de reconstrução mais sofisticados 

(apresentados ainda neste capítulo), servindo como um tipo de subdivisão espacial que 

acompanha muito de perto as curvas da superfície reconstruída. Para isso basta garantir que a 

superfície das reconstruções mais sofisticadas permaneça abaixo do plano delimitador de altura 

de cada coluna do mapa. 

Esse fato leva a uma conseqüência muito importante: como os planos de altura aproximam 

bem o mapa de alturas, os testes de intersecção de reconstrução de uma superfície mais 

sofisticada são chamados apenas nos casos em que há uma alta probabilidade de ocorrer uma 

intersecção, trazendo um ganho considerável de desempenho. 

A reconstrução por planos de altura permite ainda tanto o posicionamento do voxel no 

centro da célula da grade quanto nos seus vértices, fazendo com que ele sirva como subdivisão 

espacial em qualquer um dos dois casos. 
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Para reconstruções sofisticadas que extrapolem o plano de alturas, pode-se ainda somar à 

altura do plano delimitador de altura da célula um valor que mantenha a superfície reconstruída 

abaixo deste plano, bastando para isso escrever uma função de baixo custo computacional que 

leve em conta o algoritmo de reconstrução sofisticado. Um modo simples de implementar a 

reconstrução por planos de altura é adicionar as seguintes linhas de código no início de um 

algoritmo de varredura de grades: 

Algoritmo 1: Reconstrução por planos de altura. 

do { 
 
//--- verificar se altura do raio é menor que a altura do voxel: 
if(z <= mapheight[x][y]) { 
 intersection.x = x; 
 intersection.y = y; 
 intersection.z = mapheight[x][y]; 
 return true; 
} 
. 
. 
. 

Basta verificar se a altura do voxel ultrapassa a altura do raio de luz em cada célula varrida 

na grade bidimensional. Se isto ocorrer, encontrou-se uma intersecção. Senão, o algoritmo de 

varredura de grade prossegue, avançando para a próxima célula ou retornando intersecção nula se 

o raio escapar da grade. A vantagem desse algoritmo é que cada coluna reconstruída apresenta 

exatamente a altura correspondente para aquele voxel na matriz de alturas. 

Para os voxels nos vértices das células da grade há um dilema sobre qual seria a altura da 

superfície entre os quatro pontos de altura circundantes. Para obter um valor de altura que não 

leve a um algoritmo agressivo, pode-se considerar a altura da superfície como sendo a maior das 

alturas dos quatro vértices circundantes. Isso distorce o terreno, fazendo com que sua 

visualização não corresponda exatamente aos valores da matriz de alturas. Entretanto, esse 

cálculo aproximado da altura da superfície é uma excelente aproximação para algumas 

reconstruções mais sofisticadas, pois em geral as aproxima “por cima”, não deixando nenhum 

pedaço delas acima do plano de alturas. 
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4.3.2.2  Reconstrução por Planos de Aproximação 

Esse algoritmo foi proposto em Qu et al. (2003) e apresenta uma reconstrução rápida 

trazendo uma qualidade consideravelmente melhor que a da reconstrução por planos de altura. 

Uma implementação deste algoritmo é listada no Apêndice B. Apesar de ser muito semelhante 

com uma reconstrução bilinear, ela não é. Uma evidência simples disso é que uma reconstrução 

bilinear pode gerar até duas raízes como solução para um mesmo raio, sendo assim necessário 

escolher a mais próxima, enquanto que o algoritmo de reconstrução por planos de alturas gera 

uma única raiz. 

Na reconstrução por planos de aproximação, o que se faz é considerar que existe um plano 

‘β’ que contém o raio e o eixo ‘z’ (eixo perpendicular ao plano base do mapa de alturas). 

Considera-se também que o raio não é vertical, ou seja, que o raio não é paralelo ao eixo ‘z’. Esse 

plano secciona a superfície do mapa de alturas de forma que basta considerar a altura da 

superfície contida neste plano para realizar o teste de intersecção. Para simplificar o problema, 

Qu et al. (2003) aproximaram os valores de altura da superfície na secção por uma reta. 

A idéia básica do algoritmo começa com o cálculo de um ponto de entrada e um ponto de 

saída na célula varrida os quais serão mencionados respectivamente como ‘P1’ e ‘P2’. Como os 

valores de altura estão determinados nos vértices da célula, basta realizar uma interpolação linear 

entre dois vértices para descobrir os valores de altura da superfície contida na parede da célula 

que contém esses dois vértices. Deste modo, os pontos ‘Q1’ e ‘Q2’ podem ser obtidos, 

correspondendo respectivamente à projeção dos pontos ‘P1’ e ‘P2’ na superfície do terreno. 

Unindo os pontos ‘Q1’ e ‘Q2’ obtém-se o segmento de reta ‘Q1Q2’ que aproxima a 

superfície do terreno na secção do plano ‘β’. Para que ocorra uma intersecção entre ‘Q1Q2’ e o 

raio é necessário que o ponto ‘P2’ tenha uma altura menor ou igual à altura do ponto ‘Q2’, caso 

contrário não há intersecção. 

Para descobrir de forma rápida o ponto de intersecção ‘I’ entre o raio e o segmento de reta 

‘Q1Q2’, pode-se utilizar a congruência dos triângulos ‘P1Q1I’ e ‘P2Q2I’, na seguinte relação: 

IQ
QP

IQ
QP

2

22

1

11 =  

O que nos leva ao ponto de intersecção ‘I’: 
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Estabelece um valor entre ‘0’ e ‘1’ proporcional à distância entre ‘I’ e ‘Q1’. O cálculo do 

ponto de intersecção é rápido se comparado à maioria dos outros métodos de reconstrução e 

resulta em uma única raiz, não sendo necessária nenhuma verificação condicional posterior. 

Entretanto, as simplificações adotadas nesse algoritmo resultam em estranhas distorções na 

textura do mapa de alturas quando a resolução da textura é maior que a resolução da matriz de 

alturas. A impressão que a deformação passa é que, para regiões inclinadas do mapa de alturas, a 

textura “se move” sobre o mapa de alturas, tornando-se nítida e bizarra quando o ângulo de 

inclinação é superior a 45˚, o que não ocorre para as regiões planas. Esse fato se deve 

principalmente à simplificação que considera a altura da superfície do terreno como uma reta na 

secção do plano que contém o raio e o eixo ‘z’. 

4.3.2.3  Reconstrução por Interpolação Bilinear Recursiva 

Um método de interpolação bilinear recursiva para mapas de alturas foi também 

apresentado em Qu et al. (2003), mostrando algumas desvantagens em relação ao algoritmo não 

recursivo proposto mais adiante. 

O método recursivo inicialmente assemelha-se ao da interpolação por planos de 

aproximação: são calculados o ponto de entrada ‘P1’ e o ponto de saída ‘P2’ do raio na célula. 

Entretanto, deve-se calcular o ponto de saída num plano paralelo à parede da célula por onde o 

raio penetrou. Essa condição é necessária para realizar a interpolação bilinear com este método, 

podendo levar o raio a sair por uma parede da célula que não seja o plano de saída, detalhe este 

que será tratado mais adiante. 

Dois vértices da parede da célula que contém o ponto de entrada serão denominados ‘Z1’e 

‘Z2’, enquanto que dois vértices da parede da célula que contém o ponto de saída serão 

denominados ‘Z3’ e ‘Z4’, de forma que ‘Z1’ está mais próximo de ‘Z3’ e ‘Z2’ mais próximo de 
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‘Z4’. Pode-se agora calcular um ponto ‘Z5’ através de uma interpolação linear entre ‘Z1’ e ‘Z3’ e o 

ponto ‘Z6’ através de uma interpolação linear entre ‘Z2’ e ‘Z4’. Os pontos ‘Z5’ e ‘Z6’ devem estar 

contidos num mesmo plano (plano de secção), paralelo à parede de entrada. O raio intersecta esse 

plano em um ponto denominado ‘P0’. 

A distância ‘d’ entre o plano de secção e a parede de entrada altera a posição de ‘Z5’ e ‘Z6’. 

Realizando uma interpolação linear entre ‘Z5’ e ‘Z6’ pode-se obter o valor de ‘P0’ para uma dada 

distância ‘d’ entre o plano de secção e a parede. Entretanto, não se sabe ainda qual o valor de ‘d’ 

que leve exatamente ao ponto de intersecção. Na verdade, pela natureza da interpolação bilinear, 

há dois pontos de intersecção, como será mostrado mais adiante. 

Qu et al. (2003) utilizam-se agora da computação recursiva para encontrar um valor 

satisfatório de ‘P0’ e considerá-lo como ponto de intersecção, caso exista um. Para isso, eles 

consideram um deslocamento em ‘z’ cujo valor é zero para a superfície reconstruída. Assim se os 

deslocamentos de ‘P1’ e ‘P2’ têm sinal diferente, significa que a intersecção do raio com a 

superfície reconstruída se encontra entre esses dois pontos. Calcula-se então o ponto ‘P0’, 

considerando-o como o ponto médio entre ‘P1’ e ‘P2’, gerando dois novos intervalos: ‘[P1;P0]’ e 

‘[P0;P2]’. De forma recursiva, escolhe-se qual o próximo intervalo a ser considerado, examinando 

o valor do deslocamento de ‘P0’ e tomando como próximo intervalo o que possuir pontos com 

deslocamentos de sinais diferentes. Esse processo é repetido algumas vezes; o ponto de 

intersecção é considerado como sendo o ponto médio do último intervalo. 

Entretanto, o algoritmo acima não serve quando o deslocamento de ‘P1’ e ‘P2’ tem o 

mesmo sinal mas ainda possuem sua componente em ‘z’ menor que a de um dos voxels nos 

vértices. Assim, Qu et al. (2003) propõem avançar pequenos passos de ‘P1’ a ‘P2’, até que o 

deslocamento de ‘P0’ possua um sinal diferente do de ‘P1’ (encontrando assim o ponto de 

intersecção), ou até que todo o segmento ‘P1P2’ seja varrido. Eles sugerem ainda a atualização 

incremental dos valores de ‘Z5’ e ‘Z6’ e ‘P0’, mas ainda assim é realizada uma interpolação linear 

para o cálculo da altura de ‘P0’ a cada passo. 

Além disso, o método com o qual a interpolação bilinear acima foi implementada (com o 

plano de saída paralelo ao plano por onde o raio penetrou) pode levar o raio a sair da célula antes 

de chegar ao plano de saída, principalmente quando a direção principal do raio não é mesma da 

normal do plano de entrada. Isso exige ainda uma verificação para saber se o raio escapou da 
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célula a cada passo do algoritmo recursivo. Qu et al. (2003) não mencionam este caso, tratando 

apenas do caso ideal. 

Também nota-se que a qualidade final da superfície reconstruída nitidamente depende do 

número de passos. A cada passo da recursão, nota-se que o algoritmo considera o valor da altura 

da superfície constante para um dado intervalo. Isso faz com que o algoritmo seja agressivo, nos 

casos em que poucos passos são dados em função da interatividade, omitindo intersecções com a 

superfície, gerando um efeito serrilhado indesejado em bordos de “cadeias montanhosas” quando 

a câmera se aproxima o suficiente do mapa de alturas. 

4.3.2.4  Reconstrução por Interpolação Bilinear Analítica 

O algoritmo aqui proposto visa obter o ponto de intersecção de forma analítica, sem o uso 

de artifícios do cálculo recursivo, de forma a obter qualidade máxima na reconstrução da 

superfície por meio de interpolação bilinear. 

Inicialmente, considerando que o mapa de alturas já está alinhado com os eixos cartesianos, 

realiza-se uma mudança de coordenadas (uma simples translação) de forma que a célula que está 

sendo varrida esteja contida no intervalo [0;1] no eixo ‘x’ e [0;1] no eixo ‘y’. Deve-se realizar a 

mudança de coordenadas para o raio também, transladando sua origem para um ponto ‘O’ na 

posição (ox, oy, oz) e mantendo a direção do raio em (dirx, diry, dirz). Os voxels nos quatro vértices 

da célula estão mapeados nos pontos: 

( )AhA ;0;0= , ( )BhB ;0;1= , ( )ChC ;1;0= , ( )DhD ;1;1=  

Define-se a função de reconstrução como sendo: 

),(),(),(),(),( yxzyxzyxzyxzyxz DCBA +++=  

Onde: 

)1()1(),( yxhyxz AA −⋅−⋅= , 

)1()(),( yxhyxz BB −⋅⋅= , 

)()1(),( yxhyxz CC ⋅−⋅= , 

)()(),( yxhyxz DD ⋅⋅=  

Fazendo: 
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DCBAxy hhhhh +−−= , Ahh =0 , 

ABx hhh −= , ACy hhh −=  

Tem-se: 

0hyhxhyxhz yxxy +⋅+⋅+⋅⋅=  

A partir das equações do raio pode-se escrever ‘x’ e ‘y’ em função de ‘z’: 

xx czmx +⋅= , yy czmy +⋅=  

Onde: 

zxx dirdirm = , xZxx mooc ⋅+=  

zyy dirdirm = , yZyy mooc ⋅+=  

Substituindo as equações do raio na equação de reconstrução da superfície, obtém-se: 

0)()()()( hczmhczmhczmczmhz yyyxxxyyxxxy ++⋅⋅++⋅⋅++⋅⋅+⋅⋅=  

Isolando os termos pode-se obter um polinômio de segundo grau: 

02 =+⋅+⋅ czbza  

Onde: 

yxxy mmha ⋅⋅= , 

1−⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅= yyxxxyxyyxxy mhmhcmhcmhb , 

0hchchcchc yyxxyxxy +⋅+⋅+⋅⋅=  

Deste modo, pode-se calcular o valor de ‘∆’, para saber o número de raízes reais: 

cab ⋅⋅−=Δ 42  

Se o valor de ‘∆’ for menor que zero, não há intersecção. Se o seu valor for exatamente 

zero, há apenas um ponto de intersecção. Se o seu valor for maior que zero, há então duas 

intersecções possíveis (‘z1’ e ‘z2’): 
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a
bz
⋅

Δ±−
=

22,1  

Para escolher a raiz correta basta analisar o sinal de dirz. Se for menor que zero, significa 

que o raio está sendo varrido “para baixo”. Sendo assim a raiz com maior corresponde ao ponto 

mais próximo. Caso contrário, a raiz com menor valor em ‘z’ será a mais próxima. 

Os valores das coordenadas ‘x’ e ‘y’ do ponto de intersecção podem ser obtidos a partir das 

equações do raio: 

xx czmx +⋅= , yy czmy +⋅=  

Caso apenas a componente em ‘x’ da direção do raio for nula, pode-se simplificar o cálculo 

do ponto de intersecção para: 

yyxyxy

xxyyyxxy

mhcmh
hchchcch

z
⋅−⋅⋅−

+⋅+⋅+⋅⋅
=

1
0  

Da mesma forma, se apenas a componente em ‘y’ da direção do raio for nula, obtém-se: 

xxyxxy

xxyyyxxy

mhcmh
hchchcch

z
⋅−⋅⋅−

+⋅+⋅+⋅⋅
=

1
0  

Quando as componentes em ‘x’ e ‘y’ da direção do raio são nulas, o problema torna-se 

trivial, pois as coordenadas ‘x’ e ‘y’ do ponto de intersecção tornam-se constantes e iguais às 

coordenadas correspondentes da origem do raio: 

0hohohoohz yyxxyxxy +⋅+⋅+⋅⋅=  

Como as raízes são calculadas de forma analítica, elimina-se o erro causado pelo cálculo 

recursivo; o erro de precisão da reconstrução passa a depender mais da precisão das variáveis 

utilizadas na implementação do que do algoritmo propriamente dito. 

4.3.2.5  Reconstrução por Interpolação Biquadrátrica 

Apesar ter um grau de liberdade suficiente para manter as derivadas parciais contínuas nas 

bordas das células de uma grade, a interpolação biquadrática causa uma dependência prejudicial 

ao se calcular os coeficientes das superfícies reconstruídas de uma célula para a outra. Poucas 

publicações foram encontradas com uma abordagem analítica da interpolação biquadrática: 
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apenas o algoritmo de Miller (1986) comenta o uso de uma interpolação desse tipo, sem mostrar 

praticamente nenhum detalhe de implementação mais a fundo, apenas apresentando os seus 

resultados. 

O inconveniente de utilizar a interpolação biquadrática é o fato de ela gerar uma equação de 

quarto grau ao se combinar a equação da superfície com a equação do raio, o que é 

computacionalmente intenso para ser calculado analiticamente. Obter as raízes por cálculo 

numérico é praticamente tão custoso quanto no caso da interpolação bicúbica, fazendo com que 

esta seja preferida, por oferecer um grau de liberdade maior para a reconstrução da superfície. 

Analisando o caso 2D, percebemos que uma interpolação quadrática é limitada a aproximar 

3 pontos, ou então, 2 pontos e a derivada em 1 ponto. Para definir uma reconstrução de uma 

superfície que possua derivadas de primeira ordem contínuas nas bordas da célula da grade, deve-

se determinar os valores das derivadas e fazer com que a curva interpole esses valores, além de, é 

claro, interpolar também os valores de altura nos limites da célula. 

Mas, (ainda no caso 2D) a curva (que na verdade é uma parábola) não pode interpolar os 2 

valores de altura e as 2 derivadas nos limites de um intervalo. Elas pode apenas interpolar 3 

desses valores. Fazendo com que a parábola interpole os 2 valores de altura e 1 valor de derivada, 

o segundo valor de derivada fica determinado por sua equação. 

Isso acarreta em uma dependência entre parábolas de diferentes intervalos, em que uma 

herda o valor da derivada da borda do intervalo da parábola anterior. Um efeito colateral causado 

por essa dependência é, por exemplo, para o caso 3D, o fato de o mapa de alturas ficar ondulado 

em regiões que deveriam estar planas, chegando a aparentar ser um campo cheio de “morrinhos”, 

cujos picos e vales correspondem aos picos e vales das parábolas no caso 2D. 

4.3.2.6  Reconstrução por Interpolação Biquadrática Dupla 

A fim de solucionar o problema que ocorre ao aproximar o terreno por apenas uma 

interpolação quadrática, propõe-se aqui o uso de duas interpolações quadráticas para um mesmo 

intervalo, simplesmente dividindo-o em duas partes no ponto médio, conforme a Figura 9. 
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Figura 9: Interpolação biquadrática dupla. 

 

Pensando no caso 2D, teríamos 2 parábolas, uma para a primeira metade do intervalo e 

outra para a segunda metade do intervalo. Realizando uma mudança de coordenadas de tal forma 

que o intervalo em ‘x’ permaneça entre ‘0’ e ‘1’, pode-se definir as equações: 

⎩
⎨
⎧

≤≤
≤≤

=
15.0,)(
5.00,)(

)(
2

1

xxz
xxz

xz  

⎩
⎨
⎧

≤≤
≤≤

=
15.0,)('
5.00,)('

)('
2

1

xxz
xxz

xz  

Onde: 
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222

111

22
2

22

11
2

11

2)('
2)('

)(

)(

bxaxz
bxaxz

cxbxaxz

cxbxaxz

+⋅⋅=
+⋅⋅=

+⋅+⋅=

+⋅+⋅=

 

Dadas as alturas nos pontos ‘A:(0,hA)’ e ‘B:(1,hB)’ e suas respectivas derivadas ‘vA’ e ‘vB’, 

pode-se estabelecer as condições para determinar os valores de ‘a1’, ‘b1’, ‘c1’, ‘a2’, ‘b2’ e ‘c2’: 

B

B

A

A

vz
hz

zz
zz

vz
hz

=
=

=
=
=
=

)1('
)1(

)5.0(')5.0('
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2
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Assim, obtém-se as equações que definem os termos das equações das parábolas em função 

da altura e derivada nos pontos situados no limite do intervalo: 

BA
BA

ABBA

BA
BA

A

A

AB
BA

hh
vv

c

hhvvb

hh
vv

a

hc
vb

hh
vv

a

−⋅+
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−⋅+
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=

−⋅+
−⋅−
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Como os intervalos foram divididos em 2 casos, nota-se que a equação utilizada para 

calcular a altura e as derivada ainda possuem uma dependência entre si. Entretanto, não há mais a 

dependência entre as interpolações realizadas em células diferentes; as alturas nos limites do 

intervalo serão interpoladas, assim como as derivadas serão contínuas, inclusive na transição 

entre os intervalos, dado que agora pode-se definir livremente o valor das mesmas, conforme 

sugerido: 
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2
11 −+ −

= ii
i

hh
v  

Nas bordas do mapa de alturas pode-se definir o valor das derivadas a gosto. A interpolação 

para o caso 2D será denominada de “interpolação quadrática dupla”. 

Extrapolando agora para o caso 3D, define-se quatro pontos nos limites de uma célula: 

‘A:(0,0,hA)’, ‘B:(1,0,hB)’, ‘C:(0,1,hC)’ e ‘D:(1,1,hD)’, com as respectivas derivadas parciais em 

‘x’: ‘vA’, ‘vB’, ‘vC’,‘vD’ e as respectivas derivadas parciais em ‘y’: ‘wA’, ‘wB’, ‘wC’,‘wD’. 

Primeiro realiza-se duas interpolações quadráticas duplas para obter a altura em dois 

pontos: ‘P’ e ‘Q’, respectivamente contidos nos intervalos ‘AB’ e ‘CD’. As equações das 

interpolações nesses pontos são: 

xwxww
xwxww

QbxQav
PbxPav

QcxQbxQah

PcxPbxPah

DCQ

BAP

xxQ

xxP

xxxQ

xxxP

⋅+−⋅=
⋅+−⋅=

+⋅⋅=
+⋅⋅=

+⋅+⋅=

+⋅+⋅=

)1(
)1(

)()(2
)()(2

)()()(

)()()(
2

2

 

Agora, realizando uma interpolação quadrática dupla entre no intervalo ‘PQ’, obtém-se o 

ponto ‘T’. As equações para isso são: 

yvyvv

TbyTaw

cyTbyTaz

QPT

yyT

yyyT

⋅+−⋅=

+⋅⋅=

+⋅+⋅=

)1(

)()(2

)()( 2

 

Onde: 
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 para  0 ≤ y ≤ 0.5 
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 para  0.5 ≤ y ≤ 1 

Seria interessante obter a equação para o cálculo do ponto de intersecção do raio com a 

superfície de forma analítica. Basta combinar ‘zT(x,y)’ com as equações do raio, que são: 

yy

xx

ktmy
ktmx

+⋅=
+⋅=

 

Resultando um polinômios de quarto grau, que é computacionalmente muito custoso de ser 

calculado analiticamente. 

Ainda mais, da mesma forma que no caso 2D, temos que utilizar as equações corretas para 

os intervalos em ‘x’ e ‘y’ ao calcular a altura e as derivadas parciais. Dependendo da posição do 

ponto de varredura ‘T’ dentro da célula, pode-se cair em 4 casos diferentes:  

[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]1,5.01,5.0

1,5.05.0,0
5.0,01,5.0
5.0,05.0,0

∈∈
∈∈
∈∈
∈∈

yx
ouyx
ouyx
ouyx

 

O que torna praticamente proibitiva uma abordagem analítica do problema, dado que seria 

necessário obter as raízes de polinômios de quarto grau até 3 vezes em cada célula (um raio só 

consegue atingir no máximo 3 dos quatro intervalos acima). 
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Sugere-se então uma implementação iterativa. Como é relativamente rápido obter o valor 

da altura do ponto de varredura ‘T’, pode-se utilizar um algoritmo do tipo ray marching2 para 

verificar se o raio possui altura menor que a da superfície reconstruída no ponto ‘T’. Pode-se 

ainda combinar os valores das derivadas parciais em ‘x’ e ‘y’ no ponto ‘T’ para prever a variação 

de altura da superfície na próxima interação através do método de Newton na próxima iteração. 

Deste modo pode-se acertar o tamanho do passo para um valor adequado. 

4.3.2.7  Reconstrução por Interpolação Bicúbica 

Um algoritmo com uma abordagem analítica para interpolação bicúbica é impossível, dado 

que a equação de superfície é de sexto grau, o que também torna muito pesado para a síntese em 

tempo real (PAETH, 1995). Porém, utilizando o cálculo recursivo é possível obter alguns 

resultados razoáveis para este tipo de interpolação. 

O algoritmo apresentado em Press et al. (1992) de interpolação bicúbica não leva apenas 

em consideração os valores tabelados da matriz de alturas, mas também o valor das derivadas 

parciais (‘∂z/∂x’, ‘∂z/∂y’) e da derivada mista (‘∂2z/∂x∂y’). 

Deve-se encontrar uma função cúbica que gere valores de altura da superfície reconstruída 

com as seguintes propriedades: 

• Os valores da função e de suas derivadas devem reproduzir exatamente os valores 

encontrados nos voxels; 

• Os valores da função e de suas derivadas devem variar de forma contínua de uma célula 

da grade para outra. 

Os valores das derivadas parciais e mistas podem ser independentemente armazenados para 

cada ponto ou calculadas apenas no momento necessário. A decisão entre aumentar o consumo de 

memória armazenando os valores calculados ou aumentar o tempo de processamento 

recalculando as derivadas deve ser tomada na implementação em função da circuitaria disponível 

                                                 

 

 
2 Ray marching: algoritmo de varredura de raio com amostragem de espaçamento uniforme. 
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e da arquitetura escolhida. Simplificando-se os cálculos para uma grade de espaçamento unitário, 

tem-se: 

( )
2

]][1[]][1[]][[]][[ jizjizji
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zjidx −−+
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jizjizjizjizji
yx
zjidxy  

Simplificando novamente o algoritmo apresentado em Press et al. (1992) para uma grade de 

espaçamento uniforme, temos o Algoritmo 2, que retorna o valor dos coeficientes necessários 

para o cálculo da altura da superfície da célula na posição ‘(ix,iy)’ da grade. 

Algoritmo 2: Cálculo dos coeficientes para interpolação bicúbica. 

// coeficients for the surface reconstruction: 
float c[4][4]; 
 
bicubic_coeficients(int ix, int iy) { 
 static int m[16][16] = { 
  { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 
  { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 
  {-3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0,-2, 0, 0,-1, 0, 0, 0, 0}, 
  { 2, 0, 0,-2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0}, 
  { 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 
  { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0}, 
  { 0, 0, 0, 0,-3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0,-2, 0, 0,-1}, 
  { 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0,-2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1}, 
  {-3, 3, 0, 0,-2,-1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 
  { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,-3, 3, 0, 0,-2,-1, 0, 0}, 
  { 9,-9, 9,-9, 6, 3,-3,-6, 6,-6,-3, 3, 4, 2, 1, 2}, 
  {-6, 6,-6, 6,-4,-2, 2, 4,-3, 3, 3,-3,-2,-1,-1,-2}, 
  { 2,-2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 
  { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2,-2, 0, 0, 1, 1, 0, 0}, 
  {-6, 6,-6, 6,-3,-3, 3, 3,-4, 4, 2,-2,-2,-2,-1,-1}, 
  { 4,-4, 4,-4, 2, 2,-2,-2, 2,-2,-2, 2, 1, 1, 1, 1} 
 }; 
 float b[16]; 
  
 // heights: 
 b[0]=z[ix][iy]; b[1]=z[ix+1][iy]; 
 b[2]=z[ix+1][iy+1]; b[3]=z[ix][iy+1]; 
 // gradients(x): 
 b[4]=dx[ix][iy]; b[5]=dx[ix+1][iy]; 
 b[6]=dx[ix+1][iy+1]; b[7]=dx[ix][iy+1]; 
 // gradients(y): 
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 b[8]=dy[ix][iy]; b[9]=dy[ix+1][iy]; 
 b[10]=dy[ix+1][iy+1]; b[11]=dy[ix][iy+1]; 
 // cross derivatives:  
 b[12]=dxy[ix][iy]; b[13]=dxy[ix+1][iy]; 
 b[14]=dxy[ix+1][iy+1]; b[15]=dxy[ix][iy+1]; 
  
 // calculate c’s: 
 for(int i=0; i<4; i++) { 
  for(int j=0; j<4; j++) { 
   int ij = 4*i+j; 
   float temp = 0.0; 
   for(int k=0; k<16; k++) temp += m[ij][k] * b[k]; 
   c[i][j] = temp; 
  } 
 } 
} 

Com os coeficientes calculados pode-se agora realizar a interpolação bicúbica em qualquer 

ponto dentro dos limites da célula, através do Algoritmo 3. Pode-se também obter o valor das 

derivadas parciais em ‘x’ e ‘y’ a fim de calcular a normal à superfície. 

Algoritmo 3: Cálculo da altura da superfície reconstruída em um ponto (x,y). 

// surface height at (x, y): 
float h; 
 
// gradient(x) at (x, y): 
float dzdx; 
 
// gradient(y) at (x, y): 
float dzdy; 
 
bicubic_interpolation(float x, float y) { 
 int ix = (int) x; 
 int iy = (int) y; 
 float fx = x-(float)ix; 
 float fy = y-(float)iy; 
 
 h = dzdx = dzdy = 0.0; 
 for(int i=3; i>=0; i--) { 
  h = fx*h + ((c[i][3]*fy + c[i][2])*fy + c[i][1])*fy + c[i][0]; 
  dzdx = fy*dzdx + (3.0*c[3][i]*fx + 2.0*c[2][i])*fx + c[1][i]; 
  dzdy = fx*dzdy + (3.0*c[i][3]*fy + 2.0*c[i][2])*fy + c[i][1]; 
 } 
} 

Pode-se agora criar um algoritmo do tipo ray marching, que avança recursivamente em 

passos curtos do ponto de entrada do raio na célula até o ponto de saída, calculando a altura do 

raio e da superfície reconstruída. Quando o valor da altura do raio for menor que a altura da 

superfície reconstruída, encontrou-se um ponto de intersecção. Caso a varredura chegue ao fim da 
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célula, não foi encontrado um ponto de intersecção. Entretanto, isso não significa que não houve 

um ponto de intersecção. 

Deve-se frisar que este é um algoritmo que pode se tornar agressivo por ser recursivo, pois 

depende do número de passos dados. O tamanho do passo teria de ser infinitesimal para se 

encontrar o ponto de intersecção exato ou se ter a certeza de que não houve ponto de intersecção. 

Além disso, também é muito lento, dado o grande número de loops (alguns aninhados) e a grande 

quantidade de acessos à memória. 

4.4  Texturas de Mapas de Alturas 

Texturas trazem a maior parte do realismo que falta numa síntese de mapas de alturas. A 

seguir estão alguns pontos principais que devem ser levados em conta na implementação de 

textura para a síntese de mapa de alturas por traçado de raios. 

4.4.1  Profundidade de Cor de Texturas 

Diminuir a profundidade de cor de uma textura tem a finalidade de reduzir o espaço 

ocupado pela textura na memória. Numa profundidade de cor de 16 bits, cada cor é codificada em 

aproximadamente 5 bits. Assim, deve-se utilizar uma máscara de bits para obter as cores, o que 

aumenta de forma desprezível o custo computacional. O maior problema de se utilizar texturas de 

16 bits de profundidade de cor são as transições nítidas entre as cores nas regiões onde há um 

gradiente suave de cores, conforme mostra a Figura 10. 
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Figura 10: Efeito indesejado do uso de texturas com profundidade de cor de 16 bits. 

4.4.2  Interpolação em Texturas 

Pode-se realizar uma interpolação entre os pixels da textura para melhorar as regiões onde 

ocorre uma transição entre os mesmos. Ao fazer uma interpolação bilinear nos pixels da imagem, 

nota-se que o custo computacional aumenta consideravelmente em relação ao algoritmo sem 

interpolação. Porém, o custo computacional ainda é pequeno em relação a outros estágios do 

tonalizador. O principal benefício visual da interpolação bilinear é uma transição mais suave 

entre os pixels da textura, o que reduz significativamente o efeito de serrilhado a curtas 

distâncias. O desligamento do tamanho da textura do tamanho do mapa de alturas e o uso de 



55 

texturas com resoluções diferentes para MIP mapping3 são os benefícios práticos de utilizar 

interpolação de texturas, o que torna seu uso indispensável para obter uma qualidade satisfatória 

na imagem sintetizada. 

4.4.3  Nível de Detalhe de Textura 

Um efeito indesejado que ocorre é o serrilhado de textura (texture aliasing). Isso se deve à 

sub-amostragem que ocorre nos pixels da textura quando o raio de luz “abre” muito em relação 

ao raio vizinho, e é explicado pelo teorema de Nyquist. A Figura 11 mostra um exemplo do efeito 

indesejado do serrilhado de textura em mapas de alturas para os voxels mais distantes. 

O nível de detalhe de textura (MIP mapping) consiste basicamente em armazenar, para um 

mesmo objeto, uma textura em diferentes resoluções. Dependendo da distância da câmera ao 

objeto e do ângulo entre os raios vizinhos e o raio atual, escolhe-se a resolução correta de textura. 

Isso normalmente é feito multiplicando ou dividindo as dimensões de textura por dois. 

Outro problema de resolução de texturas é que elas são, em geral, fotos de satélite, fazendo 

com que cadeias montanhosas de um terreno muito íngreme fiquem borradas por terem uma 

resolução de textura menor em uma área maior. 

Uma solução possível seria criar uma função para gerar proceduralmente uma textura com 

resolução maior para as regiões mais íngremes e estruturar as texturas em um modelo de 

múltiplas resoluções, escolhendo as texturas com maior resolução quando o terreno estiver mais 

íngreme. Basta verificar o ângulo da normal da superfície em relação à direção do raio e escolher 

a resolução adequada. 

                                                 

 

 
3 MIP mapping é um mapeamento de nível de detalhe de texturas comumente utilizado para a correção de 

sub-amostragem de texturas em síntese de imagens. 



56 

 
Figura 11: Efeito indesejado do serrilhado de textura em um mapa de alturas. 

 

4.4.4  Texturas Artificiais 

Como conseqüência da necessidade de visualização de mapas de alturas de testes sem uma 

textura, implementou-se um gerador artificial de texturas. Dentre estes mapas, podemos citar, por 

exemplo, mapas de fundos oceânicos, mapas criados manualmente para testes e mapas gerados 

para ambientes surreais. Para isso foi desenvolvido um gerador de texturas, que pode levar em 

conta desde a altura do terreno, como a sua ondulação (derivadas parciais) para calcular o valor 

de cor de cada pixel. Texturas sintetizadas pelo gerador de texturas podem ser observadas na 

Figura 12 e na Figura 13. Vários tipos de textura podem ser criados: 

• Xadrez simples: a tradicional textura de tabuleiro de xadrez. Os quadrados escuros do 

tabuleiro tendem a ficar mais claros conforme o terreno sobe. Pode-se ajustar a largura 
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dos quadrados, definindo seu tamanho em pixels. Este tipo de textura é especialmente útil 

para testar a precisão dos algoritmos de varredura e dos algoritmos de subdivisão espacial, 

como grades e quadtrees. 

 
Figura 12: Texturas artificiais geradas para mapas de alturas. 

• Xadrez colorido: é semelhante ao xadrez simples, mas pode adicionar cores aos 

quadrados, variando-as conforme sua posição ‘(x,y)’ no mapa. Quadrados podem ser 

desenhados com um padrão fixo de cores ou usar um gradiente de cores. Isto ainda cria 

texturas bem artificiais, mas com um toque mais alegre. 

• Gradiente de cores: utiliza a posição ‘(x,y)’ dos pontos de altura para gerar um gradiente 

em dois canais de cores (vermelho e verde, azul é sempre nulo). Em regiões de vales, a 

“água” é pintada utilizando o complemento das cores que normalmente seriam utilizadas 

para pintar esta área. 
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• Terreno natural: tenta simular a textura de um terreno coberto por vegetação, com picos 

montanhosos escuros e vales preenchidos com água. 

• Derivadas parciais: pinta o terreno de acordo com o valor da derivada parcial em ‘x’ e 

‘y’. Serve para a visualização de regiões muito inclinadas. 

• Terreno nevado: basicamente pinta-se branco sobre as áreas menos inclinadas do 

terreno, simulando o depósito de neve. Este tipo de textura é mais bem utilizado 

aplicando-a sobre outras. 

 
Figura 13: Texturas artificiais com o efeito de terreno nevado. 

O gerador de texturas pode também servir para pré-processar a sombra do mapa de alturas 

em si mesmo quando a iluminação da cena é estática. Isso aumenta significativamente o grau de 

realismo e tridimensionalidade do mapa de alturas sem consumir absolutamente nenhum 

processamento extra durante o processo de síntese propriamente dito (Figura 14). 
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Figura 14: Síntese de um mapa de alturas com pré-cálculo de sombra na textura. 

4.5  Otimizações do Teste de Intersecção Raio-Objeto e Uso 
de Subdivisões Espaciais 

Dada a quantidade massiva de voxels ou triângulos que precisam ser varridos em um mapa 

de alturas, uma varredura simples da grade de pontos de altura não pode ser implementada em 

visualizações que almejam interatividade. Desta forma, algoritmos otimizados de intersecção 

raio-objeto e algoritmos de varredura de subdivisões espaciais aplicadas a mapas de alturas são 

aqui apresentados. 
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4.5.1  Algoritmo de Mapeamento de Nível de Detalhe de Reconstrução 
da Superfície para o Modelo de Voxels 

Este algoritmo é aqui proposto como uma forma simples de aceleração quando se pode 

optar entre diversos métodos de reconstrução de superfície para um mapa de alturas. Seu conceito 

é semelhante ao do MIP mapping: consiste em escolher o nível de detalhe para a reconstrução da 

superfície de acordo com o tamanho do voxel relativamente ao tamanho do pixel da imagem 

sintetizada. 

Quando um mapa de alturas está muito longe, a densidade de voxels varridos por pixel da 

imagem sintetizada aumenta. Como o voxel intersectado está distante, ele se torna relativamente 

menor do que o pixel da imagem sintetizada, sendo assim desnecessário o uso de reconstruções 

sofisticadas para este voxel. Utilizando uma reconstrução simples para tais voxels, economiza-se 

um tempo de processamento valioso, dado que algoritmos de varredura chamam uma rotina de 

reconstrução sofisticada pelo menos uma vez para cada raio que intersecta algum voxel do mapa 

de alturas. 

O algoritmo que implementa este mapeamento de nível de detalhe de reconstrução da 

superfície deve levar em conta o espaçamento entre os raios vizinhos (dependendo, portanto, da 

distância ao voxel intersectado, do ângulo de abertura da câmera, da resolução da imagem 

sintetizada) e do tamanho do voxel. Quando o espaçamento entre os raios for maior que o 

tamanho do voxel, pode-se utilizar a reconstrução de superfície mais simples possível 

(reconstrução por planos de altura), senão utiliza-se a reconstrução de detalhe mais fino 

escolhida. 

A implementação deste algoritmo em um traçador de raios convencional, utilizando 

reconstrução bilinear analítica para os voxels próximos e reconstrução por planos de altura para 

os voxels distantes trouxe um ganho médio de 27,3% na taxa de quadros para visualizações em 

que o horizonte do mapa de alturas sempre aparece na imagem e uma perda desempenho de 3% 

na taxa de quadros quando apenas regiões próximas são mostradas. 

Este resultado implica que seu uso rende um ganho médio considerável, dado que 

geralmente a câmera foca em regiões distantes do mapa de alturas. O ganho obtido também 

depende muito do tipo de reconstrução escolhido tanto para regiões próximas como para regiões 
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distantes. Apesar de o algoritmo de reconstrução por planos de altura ser o algoritmo mais 

simples para reconstrução de superfícies de mapas de alturas no traçado de raios, o algoritmo de 

reconstrução bilinear analítica não é o mais complexo. Isso implica que se pode obter um ganho 

superior na taxa de quadros ao utilizar outros tipos de reconstrução de superfície para regiões 

próximas. 

Apesar de seu conceito ser extremamente simples, este algoritmo é proposto neste trabalho 

e não foi encontrado na literatura até o momento da escrita deste trabalho, provavelmente por se 

assemelhar muito a algoritmos de mapeamento do nível de detalhe de texturas (MIP mapping). 

4.5.2  Algoritmo de Coerência Vertical 

Mapas de alturas têm uma característica importante quando sintetizados por traçado de 

raios. Já que o terreno não possui buracos horizontais (ou seja, “cavernas”), pode-se usar a 

coerência vertical (COHEN-OR et al., 1996) para acelerar o processo de varredura. 

Um modo simples de implementar a coerência vertical é, para uma dada coluna de pixels da 

imagem sintetizada, criar um plano vertical (paralelo a ‘z’ em coordenadas do mapa de alturas) 

que contenha o ponto de intersecção do primeiro raio que atingir a superfície do mapa de alturas. 

O raio subseqüente da coluna de pixels da imagem sintetizada (varrendo a coluna de baixo para 

cima) é intersectado contra este plano. A varredura do raio se iniciará a partir deste ponto de 

intersecção, suprimindo a varredura de todos voxels anteriores a este plano. Basta então repetir 

este processo para os raios subseqüentes, sempre criando um novo plano para cada novo ponto de 

intersecção encontrado. 

Algoritmo 4: Coerência vertical para mapas de alturas. 

bool verticalCoherence() { 
 
 float vd = ray.dir.x*ray.dir.x + ray.dir.y*ray.dir.y; 
  
 //--- testa se o raio é paralelo ao plano: 
 if(vd == 0) origin = eye; 
 
 else { 
  float v0 = ray.dir.x * (intersection.x - eye.x) + ray.dir.y * 
(intersection.y - eye.y); 
  float t = v0/vd; 
 
  //--- testa se ponto obtido está atrás da origem do raio: 
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  if(t <= 0) origin = eye; 
  else origin = vec3<>(eye.x + t* ray.dir.x, eye.y + t* ray.dir.y, eye.z + 
t* ray.dir.z); 
 } 
 
 //--- testa se o ponto está na área do mapa de alturas: 
 if(origin.x<0 || origin.y<0 || origin.z<0 || origin.x>=mapx || origin.y>=mapy 
|| origin.z>mapz) { 
  return false; 
 } 
 return true; 
} 

 

Desde que a câmera não gire em torno do eixo de seu vetor de direção, os raios 

subseqüentes (traçados para os pixels imediatamente acima do pixel de um raio já traçado) 

intersectarão o terreno em um ponto mais distante. Assim, pode-se começar a varredura a partir 

da posição ‘(x,y)’ (em coordenadas do mapa de alturas) do último ponto de intersecção (Figura 

15). Como segunda conseqüência, todos os raios subseqüentes no eixo ‘y’ da câmera escaparão 

do teste de intersecção com o mapa de alturas após o primeiro raio que escapar pelo horizonte do 

mapa de alturas. 

 
Figura 15: Coerência vertical em mapas de alturas. 

Entretanto, se plano da imagem sintetizada não for paralelo ao eixo ‘z’ (em coordenadas do 

mapa de alturas), percebe-se que as projeções em ‘xy’ dos raios pertencentes a uma mesma 

coluna de pixels da imagem sintetizada não possuem a mesma projeção no plano base do mapa de 
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alturas (plano ‘xy’ em coordenadas do mapa de alturas), principalmente para as colunas mais 

próximas da borda da imagem sintetizada. Neste caso, em uma mesma coluna de pixels da 

imagem sintetizada, é possível se encontrar alguns raios que escaparam e outros acima destes que 

voltaram a intersectar a superfície. Isto ocorre devido à distorção perspectiva, que pode ser 

observada na Figura 16: à esquerda observa-se como a borda do mapa de alturas está inclinada 

em relação ao eixo ‘y’ (vertical) da imagem sintetizada. 

 
Figura 16: Distorção causada pela perspectiva em um mapa de alturas ao se inclinar o 

plano de visão. 

 

Guedes et al., (1998) sugerem um algoritmo que leva esse fato em conta para posicionar 

corretamente o novo ponto de varredura, dado o ponto de intersecção com o raio anterior. 

Entretanto, apesar da correção de perspectiva, o algoritmo ignora o fato de que um novo raio, por 

ter seguido uma trajetória diferente do raio anterior, tenha eventualmente intersectado o mapa de 
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alturas em um ponto mais próximo da câmera em relação ao ponto de intersecção com o raio 

anterior. 

Em decorrência disso, observa-se o seguinte efeito: para um plano de visão inclinado em 

relação ao eixo ‘z’ (em coordenadas do mapa de alturas), “montanhas” bem íngremes sintetizadas 

próximas aos cantos do plano de visão têm alguma parte de si “recortada” verticalmente. Este 

problema é inevitável quando se inclina muito o plano de visão em relação ao eixo ‘z’ (em 

coordenadas do mapa de alturas). Pelo mesmo motivo, pode-se ter um raio que tenha escapado 

pelo horizonte e um raio subseqüente (na mesma coluna de pixels da imagem sintetizada) que 

volte a intersectar o mapa de alturas. 

A restrição de girar a câmera em torno da direção de visão é comum quando se utiliza a 

coerência vertical para sintetizar mapas de alturas, mas é importante para a simulação de vôo, por 

exemplo. Duas técnicas foram propostas por Qu et al. (2003) e consistem basicamente de: 

• Um acesso aos pixels da imagem final de forma irregular (ou seja, uma varredura não 

convencional dos pixels da imagem sintetizada); 

• O uso da aceleração da funcionalidade fixa presente nas unidades de processamento 

gráfico das placas de vídeo para girar a imagem (como uma textura comum). 

As limitações impostas pelo uso da coerência vertical e o fato de ela se tornar um algoritmo 

agressivo ao infringir estas limitações podem ser um agravante na escolha deste algoritmo para 

sínteses de mapas de alturas por traçado de raios. 

4.5.3  Algoritmo de Armazenamento de Regiões Vazias 

Este algoritmo visa aumentar a eficiência da varredura do raio na grade, armazenando 

regiões vazias de varredura do mapa de alturas. Ele calcula e armazena (para cada ponto em ‘(x, 

y)’ no mapa) no plano ‘z=h(x,y)’ (onde ‘h(x,y)’ é a altura do voxel em ‘(x,y)’) qual a distância ao 

voxel preenchido mais próximo. Pode-se ainda armazenar essa distância para diferentes faixas de 

direções, aumentando a distância ao voxel preenchido mais próximo. 

O algoritmo desenvolvido por Cohen-Or e Sheffer (1994), armazena a menor distância a 

um voxel preenchido em todas as distâncias. A varredura do raio na grade se aproveita dessa 

informação para “pular” a verificação de intersecção nos próximos voxels vazios. O algoritmo de 

Semwal e Kvarnstrom (1997) adota o mesmo conceito, mas é direcional: armazena a distância ao 
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voxel preenchido mais próximo para 6 direções diferentes. Assim pode-se aumentar a distância ao 

primeiro voxel preenchido.  

Para regiões relativamente planas pode-se avançar muito com o raio, pulando grandes 

regiões vazias. Entretanto o algoritmo é “preguiçoso”, porque funciona bem quando se varre um 

terreno na “descida”, mas torna-se ineficiente quando um raio “sobe” rasante a um morro. Seu 

desempenho como um todo é razoável, mas o fato desse tipo de técnica ocupar muito espaço em 

memória e depender muito da distribuição das primitivas na cena (HAVRAN, 2001) torna seu 

uso mais raro. 

4.5.4  Algoritmo de Predição por Planos de Altura Inclinados 

Este é um algoritmo aqui proposto, inspirado no método de Newton para encontrar raízes 

de uma função e também similar ao algoritmo de Semwal e Kvarnstrom (1997) para varredura de 

grades tridimensionais, com uma abordagem diferente para o armazenamento de informações em 

regiões vazias. Foi proposto para funcionar especificamente com mapas de alturas. Entretanto sua 

implementação foi deixada em aberto para trabalho futuro, dado que a expectativa de bons 

resultados é baixa em comparação a outros métodos de aceleração de teste de intersecção do raio 

com mapas de alturas, principalmente devido ao fato de sua taxa de acesso à memória ser muito 

intensa. 

Este algoritmo basicamente calcula e armazena (para cada ponto (x,y) do sistema de 

coordenadas do mapa de alturas) em uma dada faixa de direções, qual é o ângulo máximo em 

relação ao eixo ‘z’ de um plano de corte que contém o ponto (x,y) do voxel a ele associado. A 

inclinação deste plano de corte é tal que ele se aproxime ao máximo da superfície do mapa de 

alturas para uma dada faixa de direções, sem, no entanto, deixar nenhuma parte da superfície 

acima dele. Para a dada faixa de direções, o plano se estende até os limites do mapa de alturas. 

Ao se iniciar a varredura num ponto ‘P:(xp,yp,zp)’ verifica-se se a altura de ‘P’ é menor que 

a altura do mapa de alturas em ‘(xp,yp)’, ou seja, se ‘zp<h(xp,yp)’. Se não for, significa que não 

houve intersecção; assim, calcula-se a intersecção do raio com o plano de corte do voxel em 

‘(xp,yp)’, obtendo o ponto ‘Q’. A varredura continua fazendo-se ‘P=Q’, até que o avanço de um 

ponto de varredura para o outro for muito curto, o que geralmente significa que o algoritmo está 

se aproximando do ponto de intersecção. 
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Uma desvantagem nítida é o fato de ser necessário realizar o cálculo de intersecção entre 

raio e plano a cada passo, o que é prejudicial quando o passo torna-se pequeno. Pode-se então 

mudar o algoritmo para uma varredura comum de grade por uma pequena distância até encontrar 

a intersecção do raio com o mapa de alturas. Se ainda assim não houver uma intersecção, 

significa que o raio apenas passou por uma região onde o tamanho dos passos era pequeno e o 

algoritmo volta para o modo normal de predição por planos de altura inclinados. 

Outra desvantagem é o fato de ocupar uma boa quantidade de espaço em memória, dado 

que para cada voxel são guardados os ângulos de inclinação de planos de corte para algumas 

faixas de direção. Isso pode ser remediado discretizado o ângulo de inclinação em passos 

maiores. 

4.5.5  Algoritmo de Subdivisão Espacial: Caixa Envoltória 

O uso de caixa envoltória em mapas de alturas serve basicamente para: 

• Acelerar o teste de intersecção do mapa de alturas, rapidamente descartando os raios 

que não a intersectam; 

• Realizar o tratamento de bordo conforme descrito no capítulo 4, seção 2. 

É fundamental que o teste de intersecção do raio com a caixa envoltória do mapa de alturas 

posicione o ponto de varredura da grade do mapa de alturas dentro de seus limites, caso contrário, 

algoritmos otimizados e simplificados para uma rápida varredura podem realizar acessos 

indevidos à memória buscando por um valor de altura para uma posição que está fora dos limites 

do mapa. 

4.5.6  Algoritmo de Subdivisão Espacial: Grade Bidimensional 

Pela natureza da estrutura do mapa de alturas, se pode considerá-lo uma grade 

bidimensional de pontos de altura. Entretanto, quando o tamanho dos mapas começa a aumentar e 

não caber mais na memória principal, é necessário carregar na mesma apenas a parte visível do 

mapa de alturas e sua respectiva textura um pouco antes de utilizar os seus valores (pre-fetching). 

Para tal, subdivide-se o mapa de alturas em pequenos mapas de alturas menores, 

guardando-os em uma grade bidimensional. Basta então estabelecer um algoritmo que carregue 

no cache de memória as partes que provavelmente serão utilizadas na síntese. Ele basicamente 
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verifica, através de uma varredura do plano base do mapa de alturas, quais são as partes 

completamente ou parcialmente contidas no campo de visão (frustum) do observador. 

Para aprimorar o algoritmo, pode-se manter um histórico dos elementos utilizados no 

último quadro, e mantê-los carregados no cache de memória, dado que, de um quadro para o 

outro, as movimentações de câmera tendem a ser pequenas. 

É importante notar que, em geral, o gargalo da síntese de um mapa de alturas massivo está 

no acesso à memória. O algoritmo acima realiza acessos intensivos à memória e a dispositivos 

como discos rígidos que podem aumentar muito o tempo de síntese, especialmente para mapas de 

alturas massivos. O ideal seria obter uma boa aproximação do ponto de intersecção sem utilizar-

se de muitos acessos à memória. 

4.5.7  Algoritmo de Subdivisão Espacial: Quadtree 

Um mapa de alturas pode ser armazenado como uma quadtree em função da altura máxima 

de cada área de subdivisão. Não é prático subdividir até quadrados de um elemento de dimensão, 

já o custo de varrer a árvore até as células-folha seria alto em relação a uma varredura 

convencional da superfície. A divisão em grupos de elementos de altura de tamanho em torno de 

16x16 a 64x64 são os que geralmente trazem o melhor resultado. Outra forma clássica de limitar 

o tamanho da quadtree é determinar um número máximo de subdivisões. A Figura 17 mostra os 4 

primeiros níveis de subdivisão em um mapa de alturas. 

A aceleração é provida testando se a altura das divisões maiores é maior que a menor altura 

do raio na área da divisão. Se o teste for positivo, então se passa para o nível de subdivisão 

seguinte, fazendo com que o número de testes seja logarítmico na pior das hipóteses. Quando se 

chega ao nível mais baixo e ainda assim o teste é positivo, o algoritmo de varredura comum deve 

ser chamado. 

Isso elimina rapidamente grandes trechos de mapa de alturas que seriam varridos para os 

raios que o acertam em longas distâncias ou escapam. Além disso, ainda é possível realizar um 

carregamento adiantado de dados para o cache de memória (pre-fetching) dos pedaços que serão 

varridos pela varredura comum, aumentando a sua eficiência. 
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Figura 17: Uso de quadtree em mapas de alturas. 

Pode-se também realizar um modelo com diferentes níveis de detalhe para os valores de 

altura, a fim de evitar o efeito de sub-amostragem de picos altos que estão muito distantes do 

olho do observador. 

A quadtree só começa a se mostrar uma alternativa eficiente quando o tamanho dos mapas 

de alturas aumenta muito e o a cena é visualizada como um todo. Isto ocorre porque, no 

algoritmo de coerência vertical, dados de diferentes partes da grande matriz de alturas são 

necessários para a varredura, enquanto que no algoritmo de quadtree, uma matriz de alturas de 

menor resolução pode ser suficiente para o teste de intersecção do raio para uma dada distância 

da câmera ao mapa de alturas. 
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4.6  Objetos de Fundo e Mapas de Alturas 

O uso de objetos de fundo tem, em geral, a finalidade de adicionar efeitos visuais mais 

realistas à cena. Este tipo de objeto é responsável por atribuir uma cor ao raio nos casos em que 

nenhum outro objeto foi intersectado. Em geral, a taxa de acerto contra esse tipo de objeto como 

sendo de 100%, sendo assim, não é necessário definir uma função para o teste de intersecção 

deste objeto, apenas o seu tonalizador. Atribuindo ao raio uma cor de textura de acordo com o seu 

ângulo é possível implementar texturas de céu. 

 
Figura 18: Uso de objetos de fundo combinados com mapas de alturas. 

O custo da síntese de objetos de fundo não é tão alto se comparado aos de outros objetos 

comuns (até mesmo comparado a esferas, por exemplo) e o impacto visual causado por eles é 

recompensador. Além disso, o seu uso estabiliza a grande variação na taxa de quadros de um 

traçador de raios, dado que todo raio intersecta pelo menos o objeto de fundo, resultando em uma 

melhor distribuição do custo computacional da síntese em regiões diferentes de um mesmo 

quadro, melhorando o balanceamento de carga ao se utilizar um modelo de ladrilhos para uma 

computação distribuída, por exemplo. Porém, ainda assim estes objetos são comumente 

descartados em testes de desempenho. A Figura 18 mostra alguns exemplos de sínteses com 

objetos de fundo para simular o céu. 
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4.7  Conclusão 

A síntese de mapas de alturas por traçado de raios foi um tema amplamente explorado na 

última década. Aparentemente, poucas contribuições significativas podem ainda ser pesquisadas 

nos próximos anos especificamente para a síntese de mapas de alturas por traçado de raios de 

forma convencional, porém uma mudança na abordagem do uso da circuitaria disponível para 

traçado de raios pode trazer inovações neste campo, conforme mostra o capítulo 5, seção 2.6. 

Este capítulo apresentou contribuições pontuais realizadas no campo de reconstrução da 

superfície de mapas de alturas: o algoritmo de reconstrução bilinear e o algoritmo de interpolação 

biquadrática dupla são aqui definidos e equacionados. Uma contribuição pontual é também 

realizada para o teste de intersecção do raio com o mapa de alturas: o algoritmo de predição por 

planos de altura inclinados. Outra contribuição pontual no método de reconstrução da superfície 

de um mapa de alturas por traçado de raios: o algoritmo de mapeamento de nível de detalhe de 

reconstrução da superfície para o modelo de voxels para mapas de alturas. 
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Capítulo 5  

Traçado de Raios Assistido pela Unidade 

de Processamento Gráfico 

uso eficiente da circuitaria disponível é essencial para sistemas de síntese de imagens que 

almejam taxas de quadro elevadas ou interativas. Neste capítulo define-se o conceito de 

traçado de raios assistido pela unidade de processamento gráfico, uma nova abordagem para um 

melhor uso de recursos computacionais frequentemente encontrados num computador 

convencional (unidade central de processamento e unidade de processamento gráfico) (seção 1). 

Com base nesta abordagem, dois algoritmos são apresentados como casos de uso: o algoritmo de 

síntese paralela do distance-buffer (seção 2) e o algoritmo de síntese paralela do object-buffer por 

volumes envoltórios. Estas são as três principais contribuições diretas deste trabalho; elas dão 

base a discussão sobre o uso de traçado de raios em aglomerados gráficos (seção 4) e outros 

trabalhos futuros (capítulo 6, seção 2). 

5.1  Definição de Traçado de Raios Assistido pela Unidade de 
Processamento Gráfico 

Traçado de raios assistido pela unidade de processamento gráfico é uma forma 

alternativa de uso da circuitaria frequentemente encontradas nos computadores convencionais 

O 
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atuais (em especial a unidade de processamento gráfico da placa de vídeo e a unidade central de 

processamento) para o traçado de raios. Ao invés de utilizar a unidade de processamento gráfico 

da placa de vídeo como um processador genérico para implementar um traçador de raios, adota-

se outra estratégia: implementar um traçador de raios clássico (que utiliza basicamente a unidade 

central de processamento) e em paralelo executar um programa específico na unidade de 

processamento gráfico da placa de vídeo que otimize apenas uma parte do traçado de raios, 

aliviando um trabalho que seria classicamente executado na unidade central de processamento. 

A parte do traçado de raios que deve ser executada pela unidade de processamento gráfico 

da placa de vídeo depende do algoritmo de traçado de raios assistido pela unidade de 

processamento gráfico proposto. Mas algumas características devem ser comuns a estes 

algoritmos, tais como: 

• A tarefa executada no módulo gráfico deve ser executada em paralelo à tarefa executada 

no módulo da unidade central de processamento sempre que possível, para que o poder de 

processamento global seja explorado ao máximo possível; 

• Ao módulo gráfico são destinadas tarefas que tipicamente são executadas mais 

eficientemente nas unidades de processamento gráfico das placas de vídeo, enquanto que, 

no módulo da unidade central de processamento, são executadas as tarefas que não podem 

ser executadas no módulo gráfico ou que tipicamente são executadas mais eficientemente 

pela unidade central de processamento; 

• O algoritmo executado na unidade de processamento gráfico da placa de vídeo deve fazer 

uso da funcionalidade fixa da mesma sempre que possível, pois assim muitas instruções 

otimizadas podem ser utilizadas para acelerar o algoritmo e aumentar sua eficiência de 

execução. 

Dois algoritmos de traçado de raios assistido pela unidade de processamento gráfico são 

aqui propostos; ambos buscam a otimizar a varredura de subdivisões espaciais: o algoritmo de 

síntese paralela do distance-buffer e o algoritmo de síntese paralela do object-buffer por volumes 

envoltórios. 
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5.2  Algoritmo de Síntese Paralela do Distance-Buffer 

Um resultado da síntese pelo modelo projetivo que pode ser utilizado pela síntese por 

traçado de raios é o depth-buffer (mapa de profundidade). Ele é sintetizado pela funcionalidade 

fixa das atuais unidades de processamento gráfico das placas de vídeo e pode ser convertido para 

um distance-buffer (mapa de distâncias), ou seja, a distância da câmera aos objetos. Com esta 

distância pode-se adiantar a varredura numa subdivisão espacial para um ponto próximo a ponto 

de intersecção numa síntese por traçado de raios. O traçador de raios sintetizará, por sua vez, o 

color-buffer (mapa de cores), ou seja, a imagem final. 

Porém, o uso do modelo projetivo de síntese de imagens da unidade de processamento 

gráfico da placa de vídeo para a síntese de um distance-buffer tem o seu custo: existe a 

necessidade de transferir este distance-buffer para a memória principal a cada quadro sintetizado. 

Além disso, a síntese por traçado de raios passaria a depender da síntese do distance-buffer, o que 

implica em uma dependência de dados. Essa dependência leva à necessidade de transferir o 

distance-buffer da placa-gráfica para a memória principal a cada quadro. Também é importante 

ressaltar que há a necessidade de utilizar as unidades de processamento gráfico das placas de 

vídeo disponíveis em paralelo com a unidade central de processamento para aumentar a eficiência 

do uso global da circuitaria. 

5.2.1  Definição do Algoritmo 

O algoritmo de síntese paralela do distance-buffer propõe-se a acelerar o processo de 

traçado de raios primários através do adiantamento do ponto inicial de varredura de subdivisão 

espacial. Dada uma cena a ser sintetizada por ray-tracing armazenada na memória principal, cria-

se uma cena simplificada de caixas envoltórias a partir da cena original para ser armazenada na 

memória da placa de vídeo. Esta cena de caixas envoltórias deve conter poucos triângulos em 

relação à cena original, dado que a memória das placas de vídeo é, atualmente, de quatro a 16 

vezes menor que a memória principal. 

A cena de volumes envoltórios armazenada na memória da placa de vídeo será utilizada 

para a síntese do depth-buffer pelo modelo projetivo de síntese. O depth-buffer é uma matriz que 

contém, para cada pixel, um valor no intervalo [0; 1], onde o valor ‘0’ representa um triângulo a 
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uma distância ‘near’ da câmera e o valor ‘1’ representa um triângulo à distancia ‘far’ da câmera. 

Porém entre estas duas posições, uma variação linear na distância não implica em uma variação 

linear no depth-buffer. Para um dado pixel na posição (i,j) do depth-buffer, o valor da distância do 

triângulo à câmera é dado pela equação: 

( ) ( ) ( )( )nearfarjidepthfar
farnearjidist

−⋅−
⋅

=
,

,  

Este cálculo pode ser realizado utilizando-se a programabilidade das atuais unidades de 

processamento gráfico das placas de vídeo. Através da programação do fragment shader 

(tonalizador de fragmentos da unidade de processamento gráfico da placa de vídeo), realiza-se 

esta conversão após a síntese do depth-buffer. Maiores detalhes da implementação deste 

algoritmo na unidade de processamento gráfico da placa de vídeo podem ser encontrados em 

Balciunas et al. (2006). O distance-buffer desta forma sintetizado é então transferido à memória 

principal, onde é utilizado para o cálculo dos pontos iniciais de varredura de uma estrutura de 

subdivisão espacial. Para um dado pixel na posição (i, j) do distance-buffer, o ponto inicial de 

varredura da subdivisão espacial (em coordenadas globais) é: 

( ) ( )jidistdireçãocamerajiorigem ,, ⋅+=  

Onde: 

 origem: ponto inicial de varredura da subdivisão espacial. 

 câmera: ponto que representa a posição da câmera na cena. 

 direção: vetor direção do raio primário para o pixel na posição (i, j).  

Como a varredura da subdivisão espacial inicia-se próxima ao bordo do volume envoltório 

mais próximo da câmera, um grande espaço vazio (que seria tradicionalmente percorrido por um 

algoritmo de varredura de subdivisão espacial) será descartado. Esta otimização é o ganho bruto 

do algoritmo. O algoritmo proposto é inspirado no algoritmo de Weghorst et al. (1984), o qual 

calcula os pontos de intersecção entre raios primários e os objetos utilizando o modelo projetivo. 

5.2.2  Subdivisão do Sistema em Módulos 

Para facilitar a compreensão do funcionamento do sistema de síntese de imagens resultante 

do uso deste algoritmo, ele foi subdividido em 3 módulos: módulo da GPU (graphics processing 
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unit module, ou módulo da unidade de processamento gráfico), módulo de ray casting (módulo 

de traçado de raios primários) e módulo de display (módulo de apresentação). 

O módulo da GPU é o módulo responsável por calcular o distance-buffer utilizando a 

funcionalidade da unidade de processamento gráfico da placa de vídeo. O distance-buffer é então 

utilizado como entrada para o módulo de ray casting que o utiliza para determinar os pontos 

inicias de varredura da subdivisão espacial, otimizando a síntese do color-buffer. O color-buffer é 

então passado ao módulo de display, que mostra a imagem sintetizada na tela. Este processo pode 

ser resumido conforme a Figura 19. 

 
Figura 19: Fluxo de dados entre os módulos. 

5.2.3  Fluxo de Dados entre os Módulos 

Estruturas de dados aqui denominadas como áreas de trabalho foram criadas para 

armazenar dados associados à síntese de um quadro, como por exemplo: um color-buffer, um 

distance-buffer, atributos de câmera (posição, direção e ângulo de abertura), atributos de janela 

(altura, largura, resolução) e até mudanças na cena. 

Áreas de trabalho são necessárias porque o módulo da GPU e o módulo de display são 

executados em paralelo com o módulo de ray casting, e porque os módulos são executados em 

paralelo. Elas evitam a inconsistência de leitura e gravação dos dados de um quadro decorrentes 

da paralelização. Também ocupam pouco espaço em memória em relação ao espaço ocupado 

pela cena sintetizada. Esta troca de dados é implementada através de uma simples troca de 

ponteiros e pode ser mais bem compreendida pela Figura 20. 
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Figura 20: Troca de área de trabalho entre os módulos. 

 

 
 Figura 21: Ordem de execução dos módulos. 

A troca de área de trabalho entre os módulos ocorre durante a fase de sincronismo. 

Inicialmente, o módulo da GPU precisa sintetizar o primeiro distance-buffer para que o módulo 

de ray casting o receba como entrada. Isto ocorre imediatamente antes da primeira troca de área 
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de trabalho. A Figura 21 mostra um diagrama de blocos com a ordem de execução dos módulos e 

a fase de sincronismo. 

5.2.4  Execução Paralela dos Módulos 

Para obter maior aproveitamento do poder de processamento disponível de um computador 

convencional, os módulos do algoritmo proposto são executados em paralelo (unidade de 

processamento gráfico da placa de vídeo e unidade central de processamento). 

Utilizando 3 áreas de trabalho (uma para cada módulo), pode-se executar em paralelo os 

módulos que não dependem do mesmo recurso. Como os módulos da GPU e de display 

dependem basicamente dos recursos da unidade de processamento gráfico da placa de vídeo, eles 

não são executados em paralelo. Porém, ambos são executados em paralelo com o módulo de ray 

casting, o qual depende basicamente dos recursos da unidade central de processamento. A ordem 

de execução dos módulos pode ser observada na Figura 21, enquanto que a ordem de 

processamento de cada quadro na pode ser observada na Tabela 1. 

Ciclo de 
Síntese

Módulo 
da GPU

Módulo de 
Ray Casting

Módulo de 
Display

0 Quadro 1 Quadro Vazio Inoperante
Inoperante Quadro 1 Quadro Vazio
Quadro 2 Quadro 1 Inoperante

Inoperante Quadro 2 Quadro 1
Quadro 3 Quadro 2 Inoperante

Inoperante Quadro 3 Quadro 2
Quadro 4 Quadro 3 Inoperante

Inoperante Quadro 4 Quadro 3
Quadro 5 Quadro 4 Inoperante

Inoperante Quadro 5 Quadro 4
Quadro 6 Quadro 5 Inoperante

…

1

2

3

4

5

… … …

 
Tabela 1: Processamento paralelo de quadros durante os ciclos de síntese. 

5.2.5  Dependência do Algoritmo com a Circuitaria 

Para evitar que a unidade central de processamento fique ociosa enquanto a unidade de 

processamento gráfico da placa de vídeo sintetiza o distance-buffer, pode-se fazer a unidade 

central de processamento sintetizar o color-buffer de um quadro enquanto a unidade de 

processamento gráfico da placa de vídeo sintetiza o distance-buffer do próximo quadro. Porém, a 
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transferência do distance-buffer da memória da placa de vídeo para a memória principal e a 

transferência do color-buffer da memória principal para a memória da placa de vídeo necessitam 

de ambos os recursos de computacionais (unidade de processamento gráfico da placa de vídeo e 

unidade central de processamento). Desta forma, o tempo de transferência é um dos fatores que 

determina o desempenho do algoritmo. 

Como há essa dependência com relação à taxa de transferência de dados entre a memória 

da placa de vídeo e a memória principal, um estudo preliminar foi realizado para medir a taxa de 

transferência para interfaces AGP e PCI Express. Os testes foram realizados em uma placa 

NVidia GeForce 7900 GTX (PCI Express x16) e em uma placa NVidia GeForce 5900 Ultra 

(AGP 8x), utilizando o programa gpubench (BUCK et al., 2004b). 

Interface Tempo de 
Readback

Tempo de 
Download

Readback  + 
Download  

% do tempo 
de síntese*

AGP (8x) 10.77 ms 3.66 ms 14.43 ms 14.4%
PCI Express (x16) 1.41 ms 3.18 ms 4.59 ms 4.6%

* para uma síntese a 10 quadros por segundo.
 

Tabela 2: Tempo de readback e download da memória da placa de vídeo para a memória 
principal. 

Conforme a Tabela 2, a principal diferença pode ser notada no tempo de readback4 

(transferência do distance-buffer para a memória principal), que influencia significativamente no 

tempo total de transferência de dados. Este tempo total é composto por uma operação de 

readback e uma operação de download5 (download neste caso é a transferência do color-buffer 

para a memória da placa de vídeo), necessárias a cada quadro produzido pelo algoritmo proposto. 

Para placas de vídeo com interface PCI-Express, o tempo de transferência é inferior a 5% para 

uma síntese interativa a 10 quadros por segundo. Ou seja, utilizando esta placa de vídeo e 

considerando o pior caso (maior taxa de quadros possível), o custo total de transferência é ainda 

inferior a 5% para o algoritmo apresentado. 
                                                 

 

 
4 Readback é taxa de transferência de dados da memória da placa de vídeo para a memória principal. 
5 Download é a taxa de transferência de dados da memória principal para a memória da placa de vídeo. 
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A complexidade da cena de volumes envoltórios carregada na memória da placa de vídeo 

também influencia no desempenho do módulo da GPU. Quanto maior o número de triângulos a 

serem processados pela unidade de processamento gráfico da placa de vídeo, maior é o tempo 

que ela leva para sintetizar o distance-buffer. Se este tempo ultrapassar o tempo de síntese do 

color-buffer pelo módulo de ray casting, o algoritmo perderá desempenho devido à ociosidade do 

módulo de ray casting. 

O sistema foi implementado sem o uso de instruções MMX/SSE específicas, apenas 

parâmetros de otimização MMX/SSE foram passados ao compilador para uma otimização 

automática, melhorando de forma significativa e satisfatória o desempenho do sistema. 

Entretanto, o uso destas instruções específicas pode aumentar ainda mais o desempenho do 

sistema, melhorando a eficiência do uso da unidade central de processamento. Um estudo 

detalhado do uso destas instruções foge ao escopo deste trabalho. 

5.2.6  Resultados: Síntese de Mapas de Alturas pelo Algoritmo 
Proposto 

A síntese de mapas de alturas de alta definição foi utilizada como caso de uso para o teste 

do algoritmo proposto, dado que este tipo de síntese pode usufruir significativamente das 

vantagens oferecidas pelo algoritmo. Como a síntese de mapas de alturas faz um uso intensivo de 

acessos à memória, o algoritmo proposto aumenta significativamente a taxa de quadros de síntese 

reduzindo o número de acessos à memória, dado que os pontos iniciais de varredura são 

posicionados bem próximos ao ponto de intersecção. 

Enquanto que na memória principal um mapa de alturas com alta definição é carregado, na 

memória da placa de vídeo carrega-se uma versão reduzida do mesmo mapa. Ela é construída de 

tal forma que seja uma malha de triângulos envoltória (bounding triangle mesh) do mapa de 

alturas original, mas com um número reduzido de triângulos. Testes foram realizados para 

diferentes dimensões da malha de triângulos envoltória, a fim de determinar qual a maior 

dimensão possível para ele sem que a taxa de quadros do módulo da GPU caia abaixo da taxa de 

quadros do módulo de ray casting. Intuitivamente sabe-se que quanto melhor a qualidade da 

malha de triângulos envoltória, melhor será a proximidade dos pontos iniciais de varredura aos 

pontos de intersecção. A pesquisa de algoritmos de construção automática de volumes 
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envoltórios e a análise da qualidade de sua aproximação fogem do escopo deste trabalho; detalhes 

adicionais a respeito da implementação específica para o algoritmo proposto podem ser 

encontrados em Balciunas et al. (2006). 

Para descobrir a melhor taxa de quadros esperada do módulo de ray casting, basta sintetizar 

um distance-buffer para um dado ponto de vista da cena e executar apenas o módulo de ray 

casting, utilizando o distance-buffer como entrada. Para a circuitaria utilizada em particular 

(Pentium D 3.0GHz, com 4GB DDR 400MHz de memória principal e uma placa de vídeo 

GeForce 7900 GTX de 512MB) e carregando um mapa de alturas de 4096 por 4096 no módulo 

de ray casting, a dimensão ideal do mapa de alturas para o módulo da GPU é de 2048 por 2048 

pontos de altura, pois a taxa de quadros do módulo da GPU (14.74 quadros/s) é ainda superior à 

taxa de quadros do módulo de ray casting (cuja taxa de quadros medida foi de 10.27 quadros/s no 

seu melhor caso), conforme a Tabela 3. Isto ocorre porque o módulo de ray casting é justamente 

o que se deseja acelerar, por isso o módulo da GPU não pode ser o gargalo do sistema. 

Tamanho do          Mapa 
de Alturas

Taxa de Quadros do 
Módulo da GPU

2 milhões de triângulos ou 
1024 x 1024 voxels 43.17 quadros/s

8 milhões de triângulos ou 
2048 x 2048 voxels 14.74 quadros/s

32 milhões de triângulos 
ou 4096 x 4096 voxels 4.63 quadros/s

 
Tabela 3: Taxa de quadros do módulo da GPU para diferentes tamanhos da cena de 

volumes envoltórios. 

A Figura 22 mostra um gráfico das taxas de quadros interativas obtidas na síntese de mapas 

de alturas de alta definição utilizando apenas um computador convencional. A resolução de tela 

utilizada é de 800 por 600 pixels. Para as medidas apresentadas, o mapa de alturas cobre 

aproximadamente 90% de imagem sintetizada, e é possível observar a cena como um todo do 

ponto de vista escolhido. 

O mapa de alturas possui mesma dimensão em x e y, ou seja, para um mapa de alturas de 

4096 pontos de altura de dimensão, há um total de aproximadamente 1.6 milhões de voxels, 

correspondendo a aproximadamente 3.2 milhões de triângulos. A textura aplicada ao mapa de 

alturas possui mesma resolução que a grade de alturas. O mapa de alturas de maior dimensão foi 
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de 28672 x 28672 pontos de amostragem, correspondendo a aproximadamente 822 milhões de 

voxels. 
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Figura 22: Gráfico - Taxa de quadros vs. Dimensão do mapa de alturas sintetizado. 

O algoritmo proposto foi testado em diferentes tamanhos de mapa de alturas de alta 

definição, demonstrando resultados superiores em relação a outros algoritmos classicamente 

encontrados para síntese convencional de mapas de alturas por traçado de raios primários, como o 

algoritmo de coerência vertical (capítulo 4, seção 5.2) e o algoritmo de subdivisão espacial  por 

quadtree (capítulo 4, seção 5.7) e, consequentemente, um melhor desempenho comparado ao 

algoritmo de varredura simples (capítulo 3, seção 2.1). 

Isto se explica devido à grande vantagem que o algoritmo proposto obtém ao utilizar o 

poder de processamento gráfico da placa de vídeo, apesar da sua relativa simplicidade. O 

algoritmo de varredura simples sem otimização foi utilizado como referência comparativa, pois 

sua simples implementação permite que se tenha uma idéia do custo fixo de execução do traçador 

de raios, pois mesmo utilizando um traçador de raios primários, o acesso à memória principal 

para a leitura da cor dos voxels é ainda significativo. Deste modo o ganho real do algoritmo 

proposto no processo de traçado de raios primário é ainda maior do que o demonstrado pelo 

gráfico apresentado na Figura 22. 
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O desempenho do algoritmo clássico de coerência vertical aumenta conforme a resolução 

da imagem aumenta e o tamanho do mapa de alturas diminui. Seu desempenho piora quando o 

terreno se distancia da câmera, pois cada raio subseqüente precisa varrer distâncias maiores entre 

um ponto de intersecção e outro. 

O desempenho do algoritmo clássico de quadtree é levemente superior ao da coerência 

vertical, dado que o a busca antecipada na memória funciona melhor para este algoritmo, 

reduzindo o número de acessos aleatórios à memória principalmente para regiões mais distantes 

do mapa de alturas. 

Apesar de os algoritmos não terem sido implementados com instruções SSE/MMX, seu 

programa foi compilado passando-se parâmetros para que o compilador otimizasse o código 

automaticamente com tais instruções, gerando código executável com uma eficiência 

significativamente maior, com uma taxa de quadros em torno de 100% maior em relação à versão 

compilada sem o uso de tais instruções. Também foi utilizado paralelismo por threads para 

permitir que os módulos executarem concorrentemente na unidade central de processamento, o 

que aumenta significativamente o desempenho de traçadores de raio em computadores com 

múltiplas unidades de processamento, proporcionalmente ao número delas. 

O método de reconstrução de superfície utilizado para os testes foi o algoritmo de 

mapeamento de nível de detalhe de reconstrução da superfície para o modelo de voxels, que por 

sua vez utiliza uma reconstrução por planos de altura para regiões distantes à câmera e a 

reconstrução bilinear analítica para regiões próximas à câmera. 

Uma vantagem de uso do algoritmo proposto em relação aos demais algoritmos de traçado 

de raios é o fato de não ser necessária a implementação de algoritmos auxiliares de nível de 

detalhe para geometria ou de algoritmos complexos de pré-busca de informações da memória 

principal. Como o ponto de varredura é posicionado muito próximo ao ponto de intersecção, este 

último é logo encontrado. Uma pré-busca simples para o ponto de altura inicial do próximo raio 

já é uma otimização razoável. 

O gargalo deixa de ser a varredura propriamente dita e passa a ser o algoritmo de 

reconstrução (por seus acessos à memória para obter pontos de altura) e no tonalizador 

rudimentar do traçador de raios primário (que busca a cor do voxel na memória principal). O 

gargalo, portanto, está no acesso à memória. Isto se evidencia para os outros algoritmos clássicos 
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no gráfico da Figura 22, para mapas maiores que 16384x16384 voxels, quando as curvas mudam 

seu comportamento, graças a esse intenso acesso à memória. Isto implica que traçadores de raios 

projetados para a síntese de cenas grandes e complexas devem focalizar a otimização do acesso à 

memória para obter melhores taxas de quadro. 

Finalmente, algumas figuras resultantes do processo de síntese podem ser observadas 

abaixo. O distance-buffer sintetizado pelo módulo da GPU e o color-buffer sintetizado pelo 

módulo de ray casting são apresentados na Figura 23. A Figura 24 mostra uma visualização do 

mapa de alturas da cidade de São Paulo combinado com uma foto de satélite de 24 bits de mesma 

resolução. A resolução do mapa de alturas é de 16384 por 16384 pontos de altura, 

correspondendo a 268 milhões de voxels. 

 

 
Figura 23: À esquerda está uma visualização do distance-buffer sintetizado pela placa de 

vídeo e à direita o color-buffer correspondente sintetizado pelo traçador de raios. 
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Figura 24: Uma visualização do mapa de alturas da cidade de São Paulo combinado com 
uma foto de satélite da região utilizando o algoritmo proposto, a uma taxa minima de 3 

quadros por segundo. 

5.3  Algoritmo de Síntese Paralela do Object-Buffer por 
Volumes Envoltórios 

Este algoritmo é basicamente uma extensão do anterior, com a finalidade de suportar cenas 

com primitivas genéricas do traçado de raios. Para as primitivas massivas como mapas de alturas, 

onde um algoritmo de teste de intersecção iterativo é requerido, o distance-buffer gerado pelo 

algoritmo anterior pode reduzir significativamente o tempo do teste de intersecção raio-objeto. 

Mas esta otimização pode ser insuficiente em cenas compostas de primitivas genéricas (tais 

como: malhas de triângulos, elipsóides, cilindros, planos, NURBS e superfícies implícitas). Dado 

que pode-se descobrir qual é o volume envoltório associado ao triângulo processado pela unidade 

de processamento gráfico da placa de vídeo ao sintetizar o distance-buffer, pode-se dar 

preferência ao teste de intersecção com os objetos contidos por aquele volume envoltório. Por 
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exemplo, se duas ou mais superfícies implícitas estão próximas umas às outras de tal modo que a 

subdivisão espacial escolhida (uma kd-tree por exemplo) não consiga separá-las em células 

diferentes, pelo algoritmo antes proposto seria necessário testar as 3 superfícies implícitas em 

busca de um ponto de intersecção, mesmo que a varredura da kd-tree comece adiantada. 

Assim, para cada triângulo que compõe um volume envoltório na cena de volumes 

envoltórios armazenada na memória da placa de vídeo, pode-se armazenar no campo de cor do 

triângulo um índice único identificador do volume envoltório. A unidade de processamento 

gráfico da placa de vídeo pode, deste modo, sintetizar um object-buffer (mapa de objetos). Para 

cada pixel do object-buffer, calcula-se o índice do volume envoltório mais próximo à câmera a 

partir da cena de volumes envoltórios armazenada na memória da placa de vídeo. Este object-

buffer é então passado ao traçador de raios, que realiza os primeiros testes de interseção com os 

objetos contidos no volume envoltório. É importante ressaltar que não é necessário ter a 

geometria dos volumes envoltórios da cena no traçador de raios, apenas uma lista que relaciona o 

índice do volume envoltório às primitivas nele contidas, reduzindo significativamente o uso de 

espaço em memória. 

Obviamente, quanto melhor é a aproximação dos volumes envoltórios com relação aos 

objetos envolvidos, melhor é a taxa de acerto para os primeiros testes de intersecção. A idéia é 

priorizar os testes de intersecção raio-objeto dentro das primeiras células de subdivisão espacial 

varridas, o que pode trazer um ganho significativo quando muitas primitivas encontram-se dentro 

destas células (malhas de triângulos) ou quando o teste de intersecção raio-objeto é custoso 

(NURBS, superfícies implícitas). 

Como apenas os volumes envoltórios dos objetos estão armazenados na memória da placa 

de vídeo na forma de triângulos, é indiferente para a mesma quais são os objetos neles contidos. 

Isso permite que se sintetize praticamente toda a gama de primitivas do traçado de raios. O ganho 

bruto do algoritmo vem do fato de que: 

• O algoritmo ‘pula’ regiões vazias na subdivisão espacial, ao iniciar a varredura da 

subdivisão espacial a partir da posição de um volume envoltório, para cada raio primário; 

• O algoritmo prioriza os primeiros testes de intersecção raio-objeto com as primitivas 

envolvidas tanto pelo volume envoltório como pela célula da subdivisão espacial utilizada 

para a cena do traçador de raios (em geral, kd-trees). 



86 

A arquitetura utilizada para implementar este algoritmo é semelhante ao do algoritmo de 

síntese paralela do distance-buffer. As seguintes modificações são as principais para construir o 

novo algoritmo a partir do algoritmo anterior: 

• As áreas de trabalho devem conter um object-buffer que contém um índice de objeto para 

cada pixel. Este object-buffer deve ser transferido da memória da placa de vídeo à 

memória principal junto com o distance-buffer; 

• Volumes envoltórios devem ser gerados para os objetos da cena, o que implica no 

desenvolvimento de um gerador automático de volumes envoltórios para diferentes tipos 

de primitivas do traçado de raios. Volumes envoltórios mais sofisticados do que simples 

caixas envoltórias aumentam a qualidade da estimativa para o ponto inicial de varredura 

da subdivisão espacial, pois aproximam os objetos de uma forma melhor, excluindo uma 

parte do volume vazio que pode ser considerável. Em especial, uma malha de triângulos 

de baixa resolução com a forma aproximada do objeto envolvido seria uma ótima solução; 

• A implementação de subdivisões espaciais mais complexas como kd-trees seria necessária 

para otimizar o algoritmo de varredura para raios secundários e para raios primários cujos 

primeiros testes de intersecção falharam. Este último caso é mais raro quando os volumes 

envoltórios aproximam bem o seu conteúdo; 

• Em cenas dinâmicas, mesmo que haja a necessidade de atualizar uma subdivisão espacial 

em árvore da cena do traçador de raios (como uma kd-tree), nenhuma tarefa especial 

precisa ser realizada na cena de volumes envoltórios armazenada na memória da placa de 

vídeo, dado que ela é completamente independente da subdivisão espacial escolhida para 

a cena do traçador de raios. A cena de volumes envoltórios armazenada na memória da 

placa de vídeo precisaria apenas de uma atualização na posição dos mesmos (ou seja, uma 

movimentação de alguns triângulos) caso algum objeto mude de posição na cena do 

traçador de raios. Mudanças devido à dinâmica da cena precisariam ainda ser 

armazenadas na área de trabalho para que possam ser processadas no momento adequado, 

dado a execução paralela dos módulos. 

Apesar da simplicidade de implementação do algoritmo, a indisponibilidade de um gerador 

automático de malhas de triângulos envoltórias para primitivas genéricas do traçado de raios, 
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indisponibilidade de bibliotecas otimizadas de subdivisão espacial prontas para o uso e 

dificuldade para encontrar cenas de teste padrão disponíveis ao público, tornam o prazo de 

concretização deste projeto muito longo para este trabalho. Desta forma a implementação e 

obtenção de resultados práticos do algoritmo de síntese paralela do object-buffer por volumes 

envoltórios foram deixadas em aberto para um trabalho futuro. 

5.4  Computação Distribuída para Traçado de Raios Assistido 
pela Unidade de Processamento Gráfico 

O uso de VRClusters para síntese pelo método projetivo para visualizações em sistemas do 

tipo CAVE foi apresentada em Zuffo (2001). Trabalhos anteriores de síntese por traçado de raios 

restringem-se a explorar aglomerados de processamento numérico. Através da abordagem de 

traçado de raios assistido pela unidade de processamento gráfico, propõe-se agora explorar novos 

meios para uma implementação mais eficiente de traçadores de raios em aglomerados gráficos. 

O uso de uma biblioteca de sincronismo para aplicativos de síntese de imagens como a 

LibGlass (GUIMARÃES et al., 2003b; LIBGLASS, 2004) é um modo para alcançar este 

objetivo. É importante que bibliotecas de sincronismo sejam otimizadas para o uso em aplicativos 

gráficos, pois de outra forma pode-se obter um desempenho sofrível mesmo com o aumento do 

número de nós do aglomerado de computadores. 

Um estudo elaborado sobre formas de implementação de um traçador de raios em uma 

plataforma distribuída pode ser encontrado no trabalho de Toledo (1994). Utilizando técnicas de 

particionamento de imagem aliadas a replicação de dados tornam, aliadas ao grande ferramental 

de programação atualmente disponível tornam a implementação distribuída de traçadores de raios 

relativamente simples. 

Deste modo, algoritmos de traçado de raios assistidos pela unidade de processamento 

gráfico propostos neste trabalho também podem facilmente ser implementados de forma 

distribuída, pelo simples fato de apenas acelerarem o traçado de raios através de um uso mais 

eficiente da circuitaria disponível, otimizando partes específicas do traçado de raios (otimização 

da varredura de subdivisões espaciais para raios primários), sem provocar grandes mudanças na 
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forma como a cena é sintetizada. As principais mudanças nos algoritmos aqui propostos para 

distribuí-los de acordo com a técnica acima sugerida seriam: 

• Sincronizar atributos de câmera e janela; 

• Modificar a forma do frustum de acordo com a parte do quadro que está sendo 

sintetizada; 

• Sincronizar alterações em cenas dinâmicas (posição e orientação de objetos, 

reconstrução dinâmica de subdivisões espaciais); 

• Compor as partes de quadro sintetizadas para formar a imagem final. 

Este tipo de modificação atualmente é comum em aplicativos gráficos executados em 

estruturas tipo CAVE (ZUFFO, 2001). Assim, o traçado de raios assistido pela unidade de 

processamento gráfico promete ser uma forma de melhorar o desempenho de traçadores de raios 

em aglomerados gráficos e isso pode auxiliar a difundir visualizações interativas por traçado de 

raios nestes equipamentos, caso bons algoritmos baseados nesta nova abordagem sejam 

pesquisados e bem sucedidos. 

5.5  Conclusão 

Uma nova abordagem para a implementação de traçadores de raios foi apresentada neste 

capítulo. Através da definição das principais características do traçado de raios assistido pela 

unidade gráfica de processamento pôde-se desenvolver dois algoritmos: o algoritmo de síntese 

paralela do distance-buffer (seção 2) e o algoritmo de síntese paralela do object-buffer por 

volumes envoltórios. Estes algoritmos são casos de uso da abordagem proposta e indicam a 

possibilidade de novos desenvolvimentos de pesquisa neste campo. 

Como resultado da proposta da nova abordagem e da implementação do algoritmo de 

síntese paralela do object-buffer por volumes envoltórios, um artigo técnico foi publicado no 

2006 IEEE Symposium on Interactive Ray Tracing, realizado entre os dias 18-20 de Setembro de 

2006, em Salt Lake City, UTAH, EUA. 

Aglomerados gráficos consistem de um conjunto de computadores convencionais 

disponíveis no mercado combinados com placas de vídeo para síntese de imagens em tempo real 

ou interativo. Seu uso sempre foi ligado diretamente a síntese de imagens através do modelo 
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projetivo; modelo o qual foi escolhido para ser implementado nas unidades gráficas de 

processamento das atuais placas de vídeo. Porém a apresentação da abordagem de traçado de 

raios assistido pela unidade gráfica de processamento abre novas possibilidades de pesquisa para 

o uso de traçado de raios em tais máquinas, possivelmente possibilitando a difusão do traçado de 

raios em sínteses interativas em estações de síntese mais frequentemente encontradas em grandes 

laboratórios de pesquisa e na indústria. 
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Capítulo 6  

Conclusão 

ste capítulo realiza uma análise sobre os resultados e contribuições gerais do uso de 

traçado de raios assistido pela unidade de processamento gráfico; discute eventuais 

dificuldades encontradas durante o seu desenvolvimento e indica formas para a continuidade 

deste trabalho. 

6.1  Resultados e Contribuições 

O objetivo principal de propor uma abordagem para a implementação de traçadores de 

raios que utilizem de uma forma mais eficiente os principais recursos computacionais da 

circuitaria frequentemente encontrado nos atuais computadores convencionais foi alcançado 

através do desenvolvimento de algoritmos com base no traçado de raios assistido pela unidade de 

processamento gráfico (definido no capítulo 5, seção 1). 

No capítulo 5, seção 2, o algoritmo de síntese paralela do distance-buffer foi proposto, 

implementado e publicado (BALCIUNAS et al., 2006), concretizando um caso de uso de traçado 

de raios assistido pela unidade de processamento gráfico. Um segundo algoritmo aprimorado para 

dar suporte a cenas genéricas de traçado de raios (algoritmo de síntese paralela do object-buffer 

por volumes envoltórios) com suporte da placa de vídeo foi formulado no capítulo 5, seção 3, 

deixando sua implementação e resultados promissores em aberto para trabalhos futuros, dado que 

sua implementação é extensa demais para este trabalho. 

E 
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Uma análise da portabilidade dos algoritmos propostos é realizada para possíveis 

implementações dos mesmos em VRClusters no capítulo 5, seção 4. Como estas máquinas 

raramente são utilizadas para o traçado de raios, a abordagem por traçado de raios assistido pela 

unidade de processamento gráfico é uma alternativa que pode auxiliar a difusão de visualizações 

por traçado de raios em tais máquinas, fazendo melhor uso de seu poder de processamento em 

relação a traçadores de raios convencionais e assim difundir o uso do traçado de raios em tais 

aglomerados gráficos. 

Além disso, este trabalho possui outras contribuições paralelas que devem ser mencionadas. 

No campo de reconstrução da superfície de mapas de alturas: o algoritmo de reconstrução 

bilinear analítica (capítulo 4, seção 3.2.4) e o algoritmo de interpolação biquadrática dupla 

(capítulo 4, seção 3.2.6) são aqui apresentados e equacionados. Estes algoritmos permitem 

reconstruções mais suaves do que a reconstruções por triângulos, por planos de altura ou por 

planos de aproximação. 

 Uma contribuição pontual é realizada para o teste de intersecção do raio com o mapa de 

alturas: o algoritmo de predição por planos de altura inclinados é apresentado e analisado no 

capítulo 4, seção 5.4.4. O algoritmo de mapeamento de nível de detalhe de reconstrução de 

superfície para o modelo de voxels em mapas de alturas é apresentado no capítulo 4, seção 5.4.1. 

Sua implementação resultou em um ganho variável na síntese de mapas de alturas, que depende 

do tipo de reconstrução utilizada. 

Como um resultado indireto, este trabalho não apenas apresenta uma compilação da base 

teórica de alguns algoritmos de traçado de raios para a sua devida compreensão, como também 

detalha alguns aspectos importantes na sua implementação, permitindo uma futura continuidade 

nesta linha de pesquisa. 

6.1.1  Publicações 

Como principal resultado, através da proposta da abordagem de traçado de raios assistido 

pela unidade gráfica de processamento e da formulação de algoritmos baseados nesta abordagem, 

pode-se publicar o artigo entitulado: “GPU-Assisted Ray Casting of Large Scenes” no 2006 IEEE 

Symposium on Interactive Ray Tracing (BALCIUNAS et. al, 2006). Neste simpósio, questões 

relevantes a respeito do uso simultâneo de unidades centrais de processamento e unidades de 
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processamento gráfico da placa de vídeo foram levantadas, entre elas, a possibilidade de uso da 

computação paralela para a atualização de estruturas de subdivisão espacial na unidade de 

processamento gráfico da placa de vídeo enquanto a síntese é realizada na unidade central de 

processamento, para uma cena dinâmica. 

6.2  Trabalhos Futuros 

Um resultado importante do desenvolvimento deste trabalho foi a possibilidade de 

identificar diversas linhas de pesquisa inovadoras e instigantes que podem trazer resultados 

significativos no campo de síntese interativa de imagens por traçado de raios, tanto pela avaliação 

do estado da arte em traçado de raios, quanto pela nova abordagem de uso de circuitaria para o 

traçado de raios aqui sugerida (traçado de raios assistido pela unidade de processamento gráfico). 

Para o algoritmo de síntese paralela do distance-buffer, o processo que determina a 

complexidade da cena de volumes envoltórios armazenada na memória da placa de vídeo não é 

automatizado. Sugere-se como trabalho futuro a construção de um mecanismo automático de 

controle de balanço de carga para determinar quanto tempo cada módulo tem para sintetizar um 

quadro, de modo que nenhum módulo de síntese fique ocioso aguardando o término da execução 

do outro módulo. 

O algoritmo de síntese paralela do object-buffer por volumes envoltórios pode ainda vir a 

se tornar um bom tema para uma publicação caso seus resultados sejam satisfatórios, pois além 

de utilizar a circuitaria de uma maneira mais eficiente para o traçado de raios, ele ainda faz um 

uso combinado de duas subdivisões espaciais. 

Algoritmos de aproximação de primitivas genéricas do traçado de raios por malhas de 

triângulos envoltórias em diferentes níveis de detalhe não foram encontrados na literatura. Um 

estudo neste sentido poderia beneficiar significativamente o uso da funcionalidade fixa da 

unidade de processamento gráfico da placa de vídeo para traçadores de raios que são executados 

na unidade central de processamento. 

Estudos alternativos sobre a melhor forma para se programar a circuitaria disponível para o 

traçado de raios poderiam também ser desenvolvidos. Em especial, uma compilação detalhada 

com exemplos de código e análises de desempenho sobre as melhores formas de uso de recursos 
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como: instruções específicas da unidade central de processamento, acesso antecipado à memória, 

e formas alternativas de uso de instruções específicas da unidade de processamento gráfico da 

placa de vídeo, seriam de grande utilidade à comunidade científica. 

Novos algoritmos podem ainda ser formulados com base no traçado de raios assistido pela 

unidade de processamento gráfico. Um trabalho recente de Kaehler et al. (2006) apresenta um 

traçador de raios assistido pela unidade de processamento gráfico para uma síntese de imagens 

volumétrica no campo da cosmologia, otimizando a varredura de subdivisões espaciais em grade 

ou em octrees. Outros exemplos de traçado de raios assistidos pela unidade de processamento 

gráfico podem vir a surgir, como o uso de funções da unidade de processamento gráfico da placa 

de vídeo para atualizar estruturas de subdivisão espacial (principalmente no caso de estruturas em 

árvore) em cenas dinâmicas do traçado de raios. Um algoritmo para cálculo de estimativas de 

áreas sombreadas diretas entre os objetos poderia também ser implementado na unidade de 

processamento gráfico da placa de vídeo, reduzindo o custo de raios secundários para o cálculo 

de sombras. 

O uso de multi-threaded OpenGL traz a promessa da possibilidade de uso de diversas 

threads simultâneas (NVIDIA, 2006) com funcionalidades de OpenGL (SHREINER et al., 2005), 

em uma unidade de processamento gráfico das mais recentes placas de vídeo. Desta forma, 

algoritmos de traçado de raios assistido pela unidade de processamento gráfico podem fazer um 

melhor uso dos recursos computacionais disponíveis. Por exemplo, enquanto um algoritmo 

realiza transferência de dados entre a memória da placa de vídeo e a memória principal, outro 

algoritmo pode utilizar o poder de processamento da unidade de processamento gráfico da placa 

de vídeo para realizar cálculos locais, diminuindo sua ociosidade e, consequentemente, tornando 

a necessidade de seu uso mais importante. 

Além da possibilidade de uso de múltiplas threads em uma unidade de processamento 

gráfico, pode-se ainda sugerir o uso de diversas placas de vídeo instaladas em um mesmo 

computador para acelerar o traçado de raios utilizando a abordagem apresentada neste trabalho. 

Com o recente uso de múltiplas placas de vídeo em um mesmo computador (NVIDIA, 2005), o 

poder total de processamento oferecido pelo conjunto de placas de vídeo aumentou 

consideravelmente. Deixar todo este recurso ocioso, frequentemente encontrado em VRClusters, 
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mesmo em sínteses por traçado de raios, é no mínimo um mau uso do poder de processamento 

dos computadores atuais. 

6.3  Comentários Finais 

O uso de traçado de raios em futuras placas de síntese de imagens é muito provável dado a 

excelente qualidade final das imagens sintetizadas resultantes. A facilidade de compreensão dos 

conceitos e desenvolvimento de algoritmos de traçado de raios é intuitiva, pois este é um modelo 

baseado na simulação geométrica da propagação da luz. 

Neste trabalho, o desenvolvimento de algoritmos inovadores para a síntese de imagens por 

traçado de raios foi um processo desafiador e instigante. Atualmente é difícil construir novos 

algoritmos para o modelo projetivo, os quais se tornam cada vez menos intuitivos e 

computacionalmente custosos conforme a demanda por imagens de alta qualidade e realismo 

aumenta. 

Recentes modificações nas placas de vídeo indicam que uma transição está sendo realizada 

no sentido de se obter maior flexibilidade de programação (NVIDIA, 2006). Isto permite que 

algoritmos de síntese de imagens por traçado de raios se adaptem cada vez melhor às unidades de 

processamento gráfico das placas de vídeo e talvez se incorporem à funcionalidade fixa das 

mesmas num futuro próximo. 

O uso de traçado de raios em placas gráficas para aplicativos de visualização traria grandes 

reduções de custo à visualização volumétrica (utilizada pela medicina, por exemplo), grande 

realismo aos jogos e síntese de imagens realistas e abstratas (para o campo das artes). É também 

um avanço considerável no modelo utilizado para a síntese de imagens nas placas de vídeo, dado 

que o traçado de raios é mais confiável em termos de qualidade de imagem sintetizada, pois 

simula de forma mais realista a propagação da luz. Algoritmos de traçado de raios estão cada vez 

mais sendo desenvolvidos nos trabalhos recentes de computação gráfica e novas comunidades 

estão surgindo para explorar este campo (como o 2006 IEEE Simposium on Interactive Ray 

Tracing). 

A pesquisa de formas alternativas de se utilizar o traçado de raios nas unidades de 

processamento gráfico das placas de vídeo desde o presente momento é fundamental para seguir 
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o melhor caminho para uma implementação deste método de síntese de imagens na 

funcionalidade fixa das futuras placas de vídeo. Este trabalho segue neste sentido, buscando o 

desenvolvimento de traçadores de raios interativos assistidos pela unidade de processamento 

gráfico. 
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Apêndice A - Algoritmos 

Algoritmo 5: Varredura de Amanatides e Woo. 

int h, n; 
int x, y, z; 
int stepX, stepY, stepZ; 
float tMaxX, tMaxY, tMaxZ; 
float tDeltaX, tDeltaY, tDeltaZ; 
 
//--- valores iniciais: 
x = (int)origin.x; 
if(dir.x >= 0) { 
 stepX = 1; 
 tDeltaX = 1.0f/dir.x; 
 tMaxX = ((x+1) - origin.x) / dir.x; 
} 
else { 
 stepX = -1; 
 tDeltaX = -1.0f/dir.x; 
 tMaxX = (x - origin.x) / dir.x; 
} 
y = (int)origin.y; 
if(dir.y >= 0) { 
 stepY = 1; 
 tDeltaY = 1.0f/dir.y; 
 tMaxY = ((y+1) - origin.y) / dir.y; 
} 
else { 
 stepY = -1; 
 tDeltaY = -1.0f/dir.y; 
 tMaxY = (y - origin.y) / dir.y; 
} 
z = (int)origin.z; 
if(dir.z >= 0) { 
 stepZ = 1; 
 tDeltaZ = 1.0f/dir.z; 
 tMaxZ = ((z+1) - origin.z) / dir.z; 
} 
else { 
 stepZ = -1; 
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 tDeltaZ = -1.0f/dir.z; 
 tMaxZ = (z - origin.z) / dir.z; 
} 
 
n = MAX_TRAVERSE_DISTANCE; 
 
//--- varre uma distancia maxima ate o raio intersectar um objeto ou escapar: 
do { 
 if( /*insira seu teste de interrupção do raio com os objetos aqui.*/ ) { 
  . 
  . 
  . 
  return true; 
 } 
 
 //--- varredura do raio propriamente dita: 
 if(tMaxX < tMaxY) { 
  if(tMaxX < tMaxZ) { 
   x += stepX; 
   if (x < 0 || x >= grid_max_x-1) return false; 
   tMaxX += tDeltaX; 
  } 
  else { 
   z += stepZ; 
   if(z < 0 || z >= grid_max_z-1) return false; 
   tMaxZ += tDeltaZ; 
  } 
 } 
 else { 
  if(tMaxY < tMaxZ) { 
   y += stepY; 
   if (y < 0 || y >= grid_max_y-1) return false; 
   tMaxY += tDeltaY; 
  } 
  else { 
   z += stepZ; 
   if(z < 0 || z >= grid_max_z-1) return false; 
   tMaxZ += tDeltaZ; 
  } 
 } 
} while(--n); 

 

Algoritmo 6: Varredura de Bresenham. 

int n, h, x, y, z, sx, sy, sz; 
int dx, dy, dz, exy, exz, ezy; 
float fx, fy, fz; 
 
x=(int)origin.x; 
if(dir.x >= 0) { 
 sx = 1; 
 dx = (int)(MAX_TRAVERSE_DISTANCE * dir.x); 
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 fx = (float)(x+1) - origin.x; 
} 
else { 
 sx = -1; 
 dx = (int)(-MAX_TRAVERSE_DISTANCE * dir.x); 
 fx = origin.x - (float)x; 
} 
y=(int)origin.y; 
if(dir.y >= 0) { 
 sy = 1; 
 dy = (int)(MAX_TRAVERSE_DISTANCE * dir.y); 
 fy = (float)(y+1) - origin.y; 
} 
else { 
 sy = -1; 
 dy = (int)(-MAX_TRAVERSE_DISTANCE * dir.y); 
 fy = origin.y - (float)y; 
} 
z=(int)origin.z; 
if(dir.z >= 0) { 
 sz = 1; 
 dz = (int)(MAX_TRAVERSE_DISTANCE * dir.z); 
 fz = (float)(z+1) - origin.z; 
} 
else { 
 sz = -1; 
 dz = (int)(-MAX_TRAVERSE_DISTANCE * dir.z); 
 fz = origin.z - (float)z; 
} 
exy = (int)(fx*(float)dy - fy*(float)dx); 
exz = (int)(fx*(float)dz - fz*(float)dx); 
ezy = (int)(fz*(float)dy - fy*(float)dz); 
n = dx + dy + dz; 
 
//--- varre uma distancia maxima ate o raio intersectar um objeto ou escapar: 
do { 
 if( /*insira seu teste de interrupção do raio com os objetos aqui.*/ ) { 
  . 
  . 
  . 
  return true; 
 } 
 
 //--- varredura do raio propriamente dita: 
 if(exy < 0) { 
  if(exz < 0) { 
   x += sx; 
   if(x < 0 || x >= grid_max_x-1) return false; 
   exy += dy; 
   exz += dz; 
  } 
  else { 
   z += sz; 
   if(z < 0 || z >= grid_max_z-1) return false; 
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   exz -= dx; 
   ezy += dy; 
  } 
 } 
 else { 
  if(ezy < 0) { 
   z += sz; 
   if(z < 0 || z >= grid_max_z-1) return false; 
   exz -= dx; 
   ezy += dy; 
  } 
  else { 
   y += sy; 
   if(y < 0 || y >= grid_max_y-1) return false; 
   exy -= dx; 
   ezy -= dz; 
  } 
 } 
}  while(--n); 

 

Algoritmo 7: Versão recursiva da construção de uma BSP tree  (pseudo-código). 

void subdividir(nóAtual, profundidadeAtual, eixoAtual) { 
 
if((nóAtual contém objetos demais) && (profundidadeAtual não atingiu valor 
máximo)) { 
  
 if(eixoAtual == eixoX) { 
  célulaFilha[0].min.x = nóAtual.min.x; 
  célulaFilha[0].max.x = ponto médio em ‘x’ do nóAtual; 
  célulaFilha[1].min.x = ponto médio em ‘x’ do nóAtual; 
  célulaFilha[1].max.x = nóAtual.max.x; 
  eixoAtual = eixoY; 
 } 
 else { 
  if(eixoAtual == eixoY) { 
   célulaFilha[0].min.y = nóAtual.min.y; 
   célulaFilha[0].max.y = ponto médio em ‘y’ do nóAtual; 
   célulaFilha[1].min.y = ponto médio em ‘y’ do nóAtual; 
   célulaFilha[1].max.y = nóAtual.max.y; 
   eixoAtual = eixoZ; 
  else { 
   // eixoAtual == eixoZ 
   célulaFilha[0].min.z = nóAtual.min.z; 
   célulaFilha[0].max.z = ponto médio em ‘z’ do nóAtual; 
   célulaFilha[1].min.z = ponto médio em ‘z’ do nóAtual; 
   célulaFilha[1].max.z = nóAtual.max.z; 
   eixoAtual = eixoX; 
  } 
 } 
 for(todos objetos listados no nóAtual) { 
  if(objeto está dentro da célulaFilha) { 
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   adicione o objeto à lista da célulaFilha; 
  } 
 } 
 
 // recursão 
 subdividir(célulaFilha[0], profundidadeAtual+1, eixoAtual); 
 subdividir(célulaFilha[1], profundidadeAtual+1, eixoAtual); 
} 
 
} // subdividir() 

 

Algoritmo 8: Versão recursiva da varredura para BSP tree  (pseudo-código). 

Object *intersectar(raio, nóAtual, min, max) { 
  
 if(nóAtual está vazio) { 
 return (intersecção não encontrada); 
} 
else { 
 if(nóAtual é uma folha) { 
  intersecte o raio com cada objeto na lista de objetos do nóAtual, 
descartando os que estão mais longe que ‘max’; 
  return (objeto com o ponto de intersecção mais próximo); 
 } 
 else { 
  t = distância (com sinal) do raio ao plano divisório do nóAtual; 
  célulaFilhaPerto = célulaFilha mais próxima da origem do raio; 
  célulaFilhaLonge = célulaFilha mais distante da origem do raio; 
   
  if(t > max) and (t < 0) { 
   // todo intervalo de varredura está na célulaFilhaPerto 
   return intersectar(raio, célulaFilhaPerto, min, max); 
  } 
  else { 
   if(t < min) { 
    // todo intervalo de varredura está na célulaFilhaLonge 
    return intersectar(raio, célulaFilhaLonge, min, max); 
   else { 
    // raio intersectou o plano divisório 
    // testar a célulaFilhaPerto 
    intersecção = intersectar(raio, célulaFilhaPerto, min, t); 
    if(houve intersecção) { 
     return intersecção; 
    } 
    else { 
     // não houve acerto na célulaFilha Perto 
     // testar a célulaFilhaLonge 
     return intersectar(raio, célulaFilhaLonge, t, max); 
    } 
   } 
  } 
 } 
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} 
} // intersectar() 

 

Algoritmo 9: Reconstrução de mapas de alturas por planos de aproximação. 

//--- os parametros lowerX e lowerY referem-se ao voxel com menor valor ‘x’ e ‘y’ 
bool planoAproximacao(int lowerX, int lowerY) { 
 int upperX = lowerX+1; 
 int upperY = lowerY+1; 
 vec3<> entry, exit, tentry, texit; 
 float near, far, tnear, tfar, delta; 
 bool enterXZ, exitXZ; 
 
 //--- calcular ponto de entrada e de saída do raio na célula através das 
fronteiras em ‘x’ e ‘y’ 
 far = 8192.0f; 
 near = -far; 
 if(dir.x) { // direção em x do raio 
  delta = 1.0f/dir.x; 
  if(dir.x > 0.0f) { 
   tnear = (lowerX - eye.x)*delta; 
   tfar  = (upperX - eye.x)*delta; 
   tentry.x = lowerX; 
   texit.x = upperX; 
  } 
  else { 
   tnear = (upperX - eye.x)*delta; 
   tfar  = (lowerX - eye.x)*delta; 
   tentry.x = upperX; 
   texit.x = lowerX; 
  } 
  tentry.y = eye.y + tnear*dir.y; 
  tentry.z = eye.z + tnear*dir.z; 
  texit.y = eye.y + tfar*dir.y; 
  texit.z = eye.z + tfar*dir.z; 
  if(near < tnear) { 
   near = tnear; 
   entry = tentry; 
   enterXZ = false; 
  } 
  if(far  >  tfar) { 
   far  =  tfar; 
   exit = texit; 
   exitXZ = false; 
  } 
 } 
 if(dir.y) { // direção em y do raio 
  delta = 1.0f/dir.y; 
  if(dir.y > 0.0f) { 
   tnear = (lowerY - eye.y)*delta; 
   tfar  = (upperY - eye.y)*delta; 
   tentry.y = lowerY; 
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   texit.y = upperY; 
  } 
  else { 
   tnear = (upperY - eye.y)*delta; 
   tfar  = (lowerY - eye.y)*delta; 
   tentry.y = upperY; 
   texit.y = lowerY; 
  } 
  tentry.x = eye.x + tnear*dir.x; 
  tentry.z = eye.z + tnear*dir.z; 
  texit.x = eye.x + tfar*dir.x; 
  texit.z = eye.z + tfar*dir.z; 
  if(near < tnear) { 
   near = tnear; 
   entry = tentry; 
   enterXZ = true; 
 
  } 
  if(far  >  tfar) { 
   far  =  tfar; 
   exit = texit; 
   exitXZ = true; 
  } 
 } 
 if(near > far) return false; 
 
 //--- calcula a projeção do ponto de entrada no plano base: 
 vec3<> pentry; 
 float tpentry; 
 float z1, z2; 
 if(enterXZ) { 
  tpentry = entry.x - lowerX; 
  z1 = mapheight[lowerX][(int)entry.y]; 
  z2 = mapheight[upperX][(int)entry.y]; 
 } 
 else { 
  tpentry = entry.y - lowerY; 
  z1 = mapheight[(int)entry.x][lowerY]; 
  z2 = mapheight[(int)entry.x][upperY]; 
 } 
 pentry.x = entry.x; 
 pentry.y = entry.y; 
 pentry.z = z1 + tpentry*(z2-z1); 
 
 //--- calcula a projeção do ponto de saída no plano base: 
 vec3<> pexit; 
 float tpexit; 
 float z3, z4; 
 if(exitXZ) { 
  tpexit = exit.x - lowerX; 
  z3 = mapheight[lowerX][(int)exit.y]; 
  z4 = mapheight[upperX][(int)exit.y]; 
 } 
 else { 
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  tpexit = exit.y - lowerY; 
  z3 = mapheight[(int)exit.x][lowerY]; 
  z4 = mapheight[(int)exit.x][upperY]; 
 } 
 pexit.x = exit.x; 
 pexit.y = exit.y; 
 pexit.z = z3 + tpexit*(z4-z3); 
 
 //--- calcula a altura relativa a superfície para o ponto de entrada: 
 float hentry = entry.z - pentry.z; 
 if(hentry <= 0.0f) { 
  //--- ray intersected before. This should be very rare. 
  intersection.x = pentry.x; 
  intersection.y = pentry.y; 
  intersection.z = pentry.z; 
  return true; 
 } 
 
 //--- calcula a altura relativa a superfície para o ponto de saída: 
 float hexit = exit.z - pexit.z; 
 if(hexit > 0.0f) { 
  //--- ray is always above terrain, there should be no intersection. 
  return false; 
 } 
 
 //--- calcula o ponto de intersecção com a  superfície reconstruída: 
 vec3<> rayDir = exit - entry; 
 float t = hentry / (hentry-hexit); 
 intersection = entry + t*rayDir; 
 return true; 
} 
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Apêndice B - GPU-Assisted Ray Casting of Large 

Scenes 

A seguir está o artigo publicado no 2006 IEEE Symposium on Interactive Ray Tracing. Este 

artigo implementa um caso de uso, o algoritmo de síntese paralela do distance-buffer, (capítulo 5, 

seção 2) baseado na abordagem proposta neste trabalho: traçado de raios assistido pela unidade 

de processamento gráfico (capítulo 5, seção 1). 

 


