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Med mer kraftfulla grafikkort har möjligheterna utökats för vilka grafikmetoder
som kan utföras i realtid. För en sådan metod, raytracing, används speciella data-
strukturer, och för att kunna användas i realtid behöver dessa byggas upp snabbt.

I raytracing, eller strålföljning, skapas bilder genom
simulering av ljusstrålar. Genom att ta reda på var-
ifrån de ljusstrålar som man tänker sig har skapat
bilden kommer ifrån, kan man räkna ut vilka färger
ljusstrålarna - och därmed pixlarna i bilden - borde
ha. Denna metod är speciellt bra på att skapa tro-
värdiga reflektioner, refraktioner, och skuggor.

Metoden kräver dock en stor mängd uträkningar
för varje bild. Raytracing används därför vanligtvis
endast i till exempel animerade filmer, där tiden för
uträkningarna inte är kritisk. På senare tid har det
dock gjorts framsteg när det gäller att kunna använda
metoden i bilder som ska räknas ut i realtid, till ex-
empel i datorspel.

För att snabbt kunna hitta exakt vilka objekt en
ljusstråle har träffat, används speciella datastruk-
turer. En BVH (Bounding Volume Hierarchy) är en
vanlig sådan. Det är en trädstruktur, där varje nod
beskriver en del av volymen som utgör scenen. Varje
barns volym är helt innesluten i förälderns volym, så
att ju längre ner i trädet man kommer, desto min-
dre blir volymerna. Trädets löv består av trianglarna
själva - även dessa helt inneslutna i förälderns volym.

Detta gör det möjligt att snabbt söka genom ett

stort antal trianglar. Om en ljusstråle inte passerar
genom en viss nods volym, så kommer den inte heller
passera genom någon av barnens volymer, och därför
inte heller genom någon av de trianglarna längre ner i
den delen av trädet. Hela grenen kan därför ignoreras
utan problem.

I detta arbete har jag tagit en LTH-utvecklad al-
goritm, Bonsai-algoritmen, som på en vanlig proces-
sor snabbt bygger BVHer av hög kvalitet, och imple-
menterat den på ett grafikkort. Grafikkort är gjorda
för att kunna behandla stora mängder data paral-
lellt, vilket kommer till nytta under många delar av
algoritmen. Bonsai-algorithmen delar till exempel
upp trianglarna i flera grupper som oberoende av
varandra kan byggas upp till små träd (en av anled-
ningarna till att algoritmen kallas för "Bonsai"), och
även varje individuell gren av desa träd är separat
från varje annan gren. Eftersom själva raytracingen
oftast utförs på grafikkortet, är det även en fördel om
BVHn inte behöver skickas över till grafikkortet inför
varje bilduppritning.

Det finns dock många delar av algoritmen som inte
lika lätt lämpar sig för parallellisering, och slutresul-
tatet gav i helhet ingen förbättring i tidsanvändning.


