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Typografie, matematické symboly a výrazy 

V následující tabulce je shrnut význam jednotlivých stylů použitých v textu práce 

a význam matematické symboliky: 

Text  normální text práce 

Titulek  titulky obrázků a poznámky pod čarou 

Popis  popisy uvnitř obrázků 

Kapitola nadpisy kapitol 

Odstavec nadpisy odstavců 

Podnadpis pomocné nadpisy uvnitř odstavců 

"výrazy" anglické nebo slangové výrazy bez explicitní definice 

[AutoNN] odkazy na literaturu (s indikací autorů a letopočtů) 

program úseky textů programů, nebo konverzace s počítačem 

1 3 5, .   číselné konstanty (, případně ). 

x f, ()  skalární konstanty, funkce a proměnné (, případně ). 

v   vektory a body (n, zde obvykle 3). 

( , , )x y zv v v  vektory ve složkovém zápisu 

M   matice 

I   intenzita světla skalární, případně barevná složková (například RGB) 

M   množiny, pole 

v w   vektorový součin dvou vektorů 

v w   skalární součin dvou vektorů 

v2   skalární součin dvou stejných vektorů ( v v ) 

| |v   absolutní hodnota vektoru 

[ ]v   jednotkový vektor odvozený z v  ([ ]v v k , |[ ]|v  1) 

x t , M t   transponovaný vektor, matice 
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1 Úvod 

Řekne-li někdo "realistické zobrazení na počítači", představí si snad každý jeho 

posluchač obrázky podobné fotografiím. Proto se pro realistické zobrazení také někdy 

používá výraz fotorealistické zobrazení. Představa obrázků podobných fotografiím je 

v zásadě správná, je však třeba přesně určit co se vlastně zobrazuje, jak se to zobrazuje 

a v neposlední řadě i proč se to vlastně zobrazuje. I když to není na první pohled zřejmé, 

jedná se o problém nejen z oblasti počítačové grafiky, ale i psychologie. Mlčky totiž 

předpokládáme, že pozorovatel obrazu je člověk. Pro počítačové vytváření realistického 

obrazu může proto být podstatné, jak bude na obraz reagovat oko i mozek pozorovatele. 

Tato práce je však orientována pouze na technické aspekty realistického zobrazení. 

Přirozenou otázkou, která člověka napadá, slyší-li o realistickém zobrazení na počítači 

je: "A k čemu to vlastně je?". Existuje celá řada oblastí lidské činnosti, v nichž 

realistické zobrazení může zkvalitnit nebo usnadnit práci. Jsou to často obory v nichž se 

plánuje vytvoření nějakého velmi nákladného objektu. Objekt se v takových případech 

může předem namodelovat na počítači a model realisticky zobrazit. Tím lze omezit na 

minimum pravděpodobnost vzniku chyb při realizaci skutečného objektu. Uvedený 

postup je alternativou k vytváření fyzikálních modelů ve strojírenství, stavebnictví 

i dalších oborech. Tato alternativa je v řadě případů ekonomicky výhodnější. Realistické 

zobrazení lze využít také v oborech, v nichž se pracuje s daty, která lze vizualizovat. 

Vzhledem k vlastnostem lidského vnímání je pak v mnoha případech výhodné 

pozorovat a analyzovat vizualizovaný model dat, který optickými vlastnostmi připomíná 

objekty z reálného světa a tak s malou námahou a rychle identifikovat kvalitativní 

vlastnosti  dat. Pro ilustraci uveďme několik nejčastějších aplikací realistického 

zobrazení: 

 zobrazování dat v měřicí a řídicí technice 

 vizualizace fyzikálních, chemických i jiných přírodních dějů 

 zobrazování součástí strojů a zařízení v průmyslu 

 zobrazení zemského povrchu v kartografii 

 zobrazování částí lidského těla ve zdravotnictví 

 prezentace dat v obchodě a reklamě 

 animace prostorových scén v kinematografii 

Donedávna nebyla v České republice počítačová grafika využívána zdaleka ve všech 

oblastech, kde by to bylo vhodné. To se však v posledních několika letech rychle mění. 

Počítačová grafika i realistické zobrazení se dostává do nejrůznějších odvětví vědy, 

průmyslu, obchodu i umění přesto, že ceny potřebných zařízení jsou dosud často vysoké. 

1.1 Současný stav řešení problematiky 

Myšlenka využít počítač pro generování obrazu je velmi přirozená. Praktického 

naplnění dosáhla myšlenka počítačové grafiky v průběhu šedesátých let tohoto století. 

Protože je počítačová grafika do značné míry závislá na praktických experimentech, je 

její rozvoj poplatný rozvoji výpočetní techniky. 

Jedním z cílů počítačové grafiky již od jejího počátku bylo zobrazení objektů v prostoru 

tak, aby uživatel správně rozpoznal jejich tvar i polohu. Myšlenka vytvořit počítačem 

takový obraz, který by byl zaměnitelný s obrazem skutečné scény (například s fotografií 
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scény) byla až do konce sedmdesátých let obecně považována za nereálnou, protože 

bylo zřejmé, že jde o úlohu extrémně náročnou jak na výkon procesoru, tak i na velikost 

paměti počítače. Rozvoj výpočetní techniky však pokračoval tak rychle, že již počátkem 

osmdesátých let bylo možno experimentálně "realisticky" zobrazovat počítačové modely 

objektů [Newm79]. K tomu se používaly různé techniky zobrazení povrchu objektů 

množinou polygonů stínovaných Phongovou či Gouraudovou metodou [Gour71]. 

V průběhu osmdesátých let se vyvinuly modernější metody realistického zobrazování 

objektů, především metoda sledování paprsku [Glas89] a radiační metoda [Gora84]. 

Tyto metody poskytují podstatně věrnější obraz scény než dřívější metody. Ty totiž 

pouze ve velmi hrubých rysech aproximovaly geometrickou optiku, zatímco modernější 

metody ve větší míře vycházely z fyzikálních zákonů platných pro šíření světla. Metody 

realistického zobrazení v této době dosáhly takového stupně, že pro řadu aplikací 

přestalo mít smysl vyvíjet metody pro kvalitnější zobrazení. Další nárůst kvality obrazu 

by se totiž již nemohl zhodnotit. 

Cílem současného rozvoje počítačové grafiky není jen vývoj metod pro stále kvalitnější 

zobrazování, které jsou stále potřebné pro některé aplikace a které se stále více přibližují 

simulaci fyzikálních jevů. Velmi podstatným směrem rozvoje je vývoj nových metod, 

které se zaměřují na urychlení výpočtů při zachování potřebné kvality obrazu. 

Generování realistického obrazu je totiž stále ještě velmi složitou úlohou, která 

vyžaduje extrémní výpočetní výkon. Pokud má být obraz generován interakčně, je k 

tomu třeba výpočetní techniky, která je sotva na hranicích dnešních technických 

možností. 

Širšímu nasazení metod realistického zobrazení může napomoci vývoj nových 

efektivnějších způsobů výpočtu, které bude možno provádět i na výpočetní technice 

s nižším výkonem. Mezi tyto metody patří zejména stochastické výpočty pro realistické 

zobrazení používané pro řešení rozsáhlých soustav rovnic v radiačních metodách, 

akcelerační techniky pro metody sledování paprsku, či zcela nové metody, jako 

například metoda sledování částic [Patt93]. Celosvětově je práce v této oblasti velmi 

intenzivní a dá se předpokládat, že rozvoj nových výpočetních metod spolu s dalším 

vývojem techniky povede v nejbližší době k opravdu masovému nasazení metod 

realistického zobrazení. 

Současný stav řešení konkrétních dílčích problémů je uveden vždy na začátku příslušné 

kapitoly této práce. 

1.2 Cíl práce 

Předkládanou prací chci přispět k rozvoji nových metod realistického zobrazení. Pro 

dosažení tohoto záměru jsem zvolil následující dílčí cíle: 

1. Analyzovat teoretické základy realistického zobrazení grafických scén a prostudovat 

a zhodnotit publikované algoritmy realistického zobrazení. 

2. Implementovat vybrané algoritmy a prakticky je ověřit. Přitom se zaměřit na 

algoritmy, které nejsou závislé na použití specializovaného technického vybavení1. 

                                                           
1Cílem bylo navrhnout obecné algoritmy nezávislé na konkrétním typu výpočetní techniky nebo výrobci.  
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3. Vývojem originálních optimalizačních postupů dosáhnout akcelerace metody 

sledování paprsku. 

4. Pro splnění bodů 2 a 3 navrhnout programový systém, který umožní zpracování 

a realistické zobrazení scény, a implementovat jej. 

5. Dílčí výsledky práce publikovat na konferencích a v odborných časopisech. 
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2 Scéna 

Za scénu se v počítačové v počítačové grafice považuje vymezená část prostoru, do níž 

se pozorovatel "dívá" prostřednictvím průmětny (roviny promítání), která bývá 

realizována například obrazovkou počítače. Může se jednat o napodobeninu scény, 

jakou lze vidět v reálném světě, nebo o scénu umělou, například vizualizaci nějakého 

jevu, který za běžných okolností není viditelný. 

Předpokladem pro počítačové zpracování a zobrazení scény, je popsat scénu a popis 

vhodným způsobem reprezentovat v počítači. Způsob popisu scény i jeho reprezentace 

v počítači závisí na charakteru scény. 

2.1 Charakter scény 

Existují scény, o nichž lze prohlásit, že obsahují přesně ohraničené objekty umístěné 

v prázdném prostoru. Za prázdný prostor lze považovat prostředí, kde se světlo šíří 

přímočaře a s malým útlumem. Objekty mohou být buď neprůhledné, nebo se jimi musí 

světlo šířit přímočaře. Přesněji lze tento typ scény definovat tak, že objekty musí být 

přesně ohraničené a optické prostředí prázdného prostoru i objektů musí být homogenní. 

Většinou se předpokládá i to, že optické prostředí bude anizotropní a že optické 

vlastnosti nebudou záviset na polarizaci světla. 

Na druhé straně lze vytypovat mnoho scén, které uvedené předpoklady nesplňují 

a přesto může být jejich zobrazování účelné. Jsou to jak scény, v nichž nejsou předměty 

přesně ohraničeny, tak i scény, v nichž se optické vlastnosti uvnitř "prázdného prostoru" 

či těles mění. Takové scény se nacházejí v přírodě (mraky, mlha), nebo mohou mohou 

být vytvořeny jako umělé. 

Je zřejmé, že není účelné a ani možné vždy precizně zařazovat scénu do nějaké 

kategorie. V přírodě bychom například těžko hledali scénu, v níž by nebyl předmět 

s nehomogenními optickými vlastnostmi. Skutečné scény jsou natolik složité, že jejich 

reprezentace v počítači je vždy pouze aproximací skutečného stavu. Lze dokonce říci, že 

je to aproximace jen velmi přibližná. Přesto lze mnoho scén na počítači úspěšně a pro 

pozorovatele přijatelně zobrazovat. Moderní počítačová grafika je již natolik pokročilá, 

že někdy pozorovatel nedokáže rozhodnout, zda je obraz generován počítačem, nebo ne. 

Velká většina scén, se kterými se člověk v přírodě setkává, obsahuje přesně ohraničené 

objekty v prázdném prostoru a scény tedy lze zařadit do první z uvedených kategorií. Za 

prázdný prostor lze považovat vakum, plyny i řadu kapalin a dokonce i průhledných 

pevných látek. Podmínky pro objekty splňují prakticky všechny běžné předměty. 

Předkládaná práce se omezuje pouze právě popsaný typ scény. 

2.2 Reprezentace scény 

Reprezentací se myslí matematický model scény uložrný v počítači. Za předpokladu, že 

je scéna složena z ohraničených objektů v opticky homogenním prostředí, má popis 

scény následující složky (matematické modely): 

 geometrie scény (geometrický popis objektů ve scéně) 

 optické vlastnosti objektů ve scéně 

 optické vlastnosti prostředí scény 
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 umístění a vyzařovací charakteristiky světelných zdrojů 

Z uvedených složek reprezentace scény je ve většině případů nejobtížněji definovatelná 

i popsatelná geometrie scény. Při zobrazování scény je nutno kromě popisu scény znát 

polohu pozorovatele a způsob promítání (parametry projekce pozorovatele). 

Předpokládá se, že pozorování scény neznamená žádný zásah do optických poměrů ve 

scéně. V opačném případě by bylo nutno pozorovatele definovat například jako objekt 

ve scéně. V této práci, stejně jako ve většině publikací, je pod pojmem reprezentace 

scény chápána pouze geometrie scény. Existují však také publikace, v nichž je naopak 

pod pojem reprezentace scény zahrnuta i poloha pozorovatele a popis promítání. 

Při popisování scény není důležitá jen vhodnost geometrického popisu z hlediska 

efektivnosti výpočtu při vytváření realistického zobrazení scény. Důležitá je také 

přesnost, která zahrnuje kromě geometrických vlastnosti popisu scény i přesnost 

ostatních složek reprezentace scény. Nejdůležitějším kritériem je přijatelnost výsledného 

obrazu z hlediska efektu pozorování (věrnost i "důvěryhodnost" obrazu). 

V této kapitole je dále popsán způsob popisu geometrie scény, který má největší vliv na 

výpočetní metody používané při zobrazování scény. Ostatní složky reprezentace scény 

jsou popsány v dalších kapitolách. 

Existuje řada různých způsobů popisu geometrie scény [Garn91], pouze několik z nich 

je považováno za vhodné pro výpočet realistického obrazu scény. Hierarchie způsobů 

reprezentace scény pro počítačovou grafiku je znázorněna na obrázku 2.2.1. 

 

Obrázek 2.2.1: Hierarchie způsobů reprezentace scény 

Tématem této práce je zobrazování scén, v nichž je geometrie scény popsána CSG 

modelem (Constructive Solid Geometry - konstrukční geometrie pevných těles), tedy 

objemem a analyticky. 

Ačkoli lze realisticky zobrazovat scény reprezentované mnoha různými způsoby, je 

obecně uznáváno, že analytický popis geometrie scény objemem těles je jeden z velmi 

vhodných způsobů popisu, který navíc umožňuje nejlépe modelovat lom světla2. Velmi 

                                                           
2Modelovat lom světla pomocí hraniční reprezentace je obtížnější a vyžaduje zavedení orientace hranice 

tělesa do popisu scény. Byly provedeny pokusy modelovat lom světla i pomocí objemové reprezentace 

těles rastrem, ale tento přístup lze použít pouze ve speciálních případech (viz odstavec 4.3). 
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často používanou alternativou je hraniční reprezentace (je popsán povrch tělesa, který 

tvoří jeho hranici) pomocí rovinných plošek, nejčastěji trojúhelníků. Popis geometrie 

scény prostorovým rastrem dosud není příliš rozšířen. Je to sice poměrně jednoduchý 

a dosti obecný způsob popisu, ale je extrémně náročný na kapacitu operační paměti. 

Existují i kombinované způsoby popisu scény [Levo90], v nichž se využívá objektů více 

typů současně. Z kombinovaných reprezentací se nejčastěji používá analytický popis 

objemem těles v kombinaci s hraniční reprezentací těles rovinnými ploškami. Motivací 

pro využití kombinovaných modelů je kombinace výhod obou reprezentací v jedné 

scéně. Na druhé straně může vést použití kombinovaného popisu k nevýhodám při 

optimalizaci vyhodnocování scény.  

2.3 Hraniční reprezentace 

Při reprezentaci těles ve scéně pomocí popisu jejich hranice (viz obrázek 2.5.1) je třeba 

vyřešit netriviální otázku, jak se povrch těles bude popisovat a jak se budou definovat 

optické vlastnosti těles. Obvyklé způsoby popisu jsou pomocí rovinných plošek3 

(nejčastěji trojúhelníků) nebo plátů (například Coonsovy "patches"). Tato reprezentace 

je výhodná pro svou jednoduchost. Může však přinést určité problémy. 

Nejčastěji se vychází z předpokladu, že pláty tvoří uzavřená tělesa. Při porušení tohoto 

předpokladu může dojít k různým anomáliím v obraze. Kromě toho je u těles popsaných 

mnoha pláty potenciální nebezpečí vzniku "děr" na hranicích plátů vlivem 

zaokrouhlovacích chyb při výpočtech. U těles popsaných rovinnými ploškami je navíc 

třeba řešit "plynulé" navazování plošek na sebe. Geometrické nepřesnosti v tomto 

případě zdaleka nehrají takovou roli jako skokové změny jasu na hranicích plošek. 

2.4 Popis těles objemem 

Popis těles objemem (viz obrázky 2.4.1 a, b) je metodou kvalitativně odlišnou od 

hraniční reprezentace. Neexistují problémy při rozhodování, zda daný bod v prostoru je 

uvnitř nebo vně tělesa. 

Při popisu těles objemem navíc zcela odpadají potíže při vyhodnocování průchodu 

světla objekty ve scéně, pokud jsou průhledné. Při analytickém popisu se také snadno 

zjišťuje normála povrchu tělesa, která je téměř vždy potřebná pro další výpočty. 

Problémem je však popisování složitějších těles a scén. Jedním z možných řešení tohoto 

problému je použití CSG modelu. 

                                                           
3Tento způsob reprezentace těles pro realistické zobrazení zaznamenal v posledních letech značný 

rozmach zejména v USA (na rozdíl od Evropy). Rozdíl může být způsoben tím, že v USA jsou ve velké 

míře nasazovány CAD a CAM systémy využívající převážně hraniční reprezentace dat. 
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Obrázek 2.4.1 a: Reprezentace povrchem Obrázek 2.4.1 b: Reprezentace objemem 

2.5 CSG model 

CSG (Constructive Solid Geometry) model je založen na analytickém popisu těles 

objemem. Tento model je použit dále v práci, a proto je na tomto místě popsán 

detailněji. Model vychází ze skutečnosti, že těleso v prostoru lze popsat jako množinu 

bodů, která splňuje určité vlastnosti. Ty mohou být u jednoduchých objektů popsány 

nerovnostmi. Například kouli (množinu) S  se středem c  a poloměrem r  lze popsat 

takto: 

(2.5.1)  S   { |( ) }x c x 2 2r  

Popisovat nerovnostmi složitý objekt může být obtížné a může vést ke komplikacím při 

vyhodnocování scény. Aby k uvedeným problémům nedocházelo, skládají se v CSG 

modelu složitější objekty z jednoduchých pomocí množinových operací. Jednoduché 

objekty (které nejsou výsledkem množinové operace nad jinými objekty) se nazývají 

"primitivní objekty". Příklady často používaných primitivních objektů jsou poloprostor, 

koule a válec. Množinovými operacemi, které připadají v úvahu, jsou binární nebo n-

ární průnik ( ), sjednocení ( ) a rozdíl (\ ). Často se používá i unární operace doplněk 

(). 

Těleso je tedy v CSG modelu popsáno stromem, který obsahuje v listech primitivní 

tělesa a v uzlech množinové operace. Příklad tělesa popsaného CSG stromem je uveden 

na obrázku 2.5.1. 

X Y

X Y

 

Obrázek 2.5.1: Příklad CSG tělesa a CSG stromu (2D pohled) 



14 

Aby nedocházelo k sémantickým anomáliím4, je třeba objekty i množinové operace 

definovat tak, aby výsledkem byla vždy množina s "neostrými" hranicemi. To lze 

provést například následujícím způsobem: 

(2.5.2)  X Y x t o x t X t Y        { | , ( , ), } 0  

(2.5.3)  X Y x t o x t X t Y        { | , ( , ), } 0  

(2.5.4)  X Y x t o x t X t Y\ { | , ( , ), }        0  

(2.5.5)        X x t o x t X{ | , ( , ), } 0  

  kde o x( , )  je  -okolí bodu x , tedy o x t x t( , ) { |( ) }   2 2  

Uvedené binární množinové operace lze s výhodou rozšířit na n-ární operace. To 

umožní efektivnější reprezentaci CSG stromů s mnoha objekty: 

(2.5.6)  
i

n

i nX X X X X


    
1 1 2 3   

(2.5.7)  
i

n

i nX X X X X


    
1 1 2 3   

(2.5.8)  
i

n

i nX X X X X



1 1 2 3\ (( ( \ ) \ )\ \ )   

Na obrázku 2.5.2 jsou znázorněny dvě jednoduchá tělesa před a po aplikaci základních 

CSG operací. 

 

Obrázek 2.5.2: Ukázka CSG operací 

                                                           
4Zmíněné anomálie by mohly při použití "klasických" množinových operací způsobit například vznik 

množiny bodů, která by reprezentovala povrch tělesa, případně nějakou křivku na jeho povrchu, a ne 

objem tělesa. Například průnikem poloprostorů X X1 2 , které jsou geometricky totožné až na 

opačnou orientaci, by byla rovina a ne těleso s objemem. 
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Upravená definice CSG operací tak, jak je uvedena v rovnicích 2.5.2 až 2.5.8, je pro 

daný účel matematicky správnější než "klasická definnice" množinových operací. 

Reálná situace při implementaci je ovšem taková, že při výpočtu se rozdíl oproti 

"klasické definici" nijak neprojeví, protože rozdíl mezi "ostrou" a "neostrou" množinou 

je překryt nepřesnostmi při numerických výpočtech a zaokrouhlovacími chybami. 
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3 Zobrazení scény 

Způsob zobrazení scény je závislý na mnoha faktorech. Jsou to zejména: 

 typ a charakter scény 

 způsob a přesnost reprezentace scény 

 požadovaná kvalita obrazu 

 výkon a paměť použitého výpočetního systému 

 požadovaná rychlost výpočtu obrazu a možnost předzpracování 

Mezi uvedenými body existují vazby a zdaleka ne všechny kombinace mají smysl. 

Například generovat obraz, na jehož kvalitu nejsou kladeny velké požadavky, z příliš 

detailně definované scény by bylo neefektivní. Nelze také požadovat tvorbu obrazu 

vysoké kvality ze zjednodušeně definované scény, případně na neadekvátním 

výpočetním systému. 

3.1 Klasifikace zobrazovacích algoritmů 

Algoritmy pro zobrazení scény lze klasifikovat kromě jiných hledisek [Woo90] také 

podle způsobu, kterým vybírají objekty, které jsou předmětem zájmu v daném 

okamžiku. Tato klasifikace také nepřímo souvisí s mírou uplatnění fyzikálních zákonů 

při zobrazování. Uvedená klasifikace rozdělí zobrazovací algoritmy do tří základních 

tříd: 

1. Algoritmy, které z množiny objektů postupně vybírají jednotlivé objekty a zobrazují 

je s tím, že k jednou zpracovanému tělesu se již nevrací. Tato třída algoritmů je 

používána zejména na moderních grafických pracovních stanicích, kde ji lze 

implementovat technickými prostředky. Algoritmy typicky pracují velmi rychle, ale 

disponují pouze omezenou možností popisu povrchu těles, omezeným počtem 

světelných zdrojů a řadou dalších omezení. Postup je znázorněn v obrázku (3.1.1) 

   

Obrázek 3.1.1: Postup výpočtu algoritmů vykreslujících objekty 

2. Do jiné třídy se řadí algoritmy, které nejprve postupně procházejí vypočítávaný 

obraz, zjišťují objekt viditelný v právě vyšetřovaném obrazovém elementu (pixelu5). 

Po zjištení objektu algoritmus vypočte intenzitu6 obrazového elementu. Poté 

algoritmus pokračuje ve výpočtu dalším pixelem, jak je vidět na obrázku 3.1.2. 

Čistým reprezentantem této třídy algoritmů je metoda sledování paprsku (anglicky 

ray tracing), ovšem algoritmy této třídy jsou využívány pro dílčí výpočty i v řadě 

                                                           
5Pojem pixel je odvozen z anglického výrazu picture element (element obrazu). 
6Pod pojmem intenzita se zde rozumí barevná intenzita s vyjádřením barev například ve složkovém 

barevném modelu RGB. Pro pixel lze používat i pojmu barevný jas. 



17 

dalších metod. Složitost algoritmů této třídy je výrazně vyšší než u algoritmů 

předchozí třídy, zároveň ale odpadajá řada omezení z předchozí třídy algoritmů. 

Stále je ovšem třeba respektovat různá omezení, jako například možnost použití 

pouze bodových světelných zdrojů nebo nemožnost užití rozptýleného světla. 

   

Obrázek 3.1.2: Postup výpočtu algoritmů vykreslujících pixely 

3. Další třídu algoritmů tvoří takové algoritmy, které nejprve vypočítají rozložení 

světelné energie na povrchu všech těles, které se nacházejí ve scéně, a teprve potom 

scénu promítnou do obrazové roviny. Výpočet intenzity na povrchu těles se řeší 

různými způsoby, například sestavením soustavy rovnic a jejich řešením (radiační 

metoda [Serb91]) nebo stochasticky (metoda sledování částic7 [Patt93]). Algoritmy 

této třídy se nejvíce blíží fyzikálně odůvodněné simulaci energetických poměrů ve 

scéně, ale platí za to extrémní složitostí. Při pokusech o snížení složitosti se snižují 

i možnosti metod, takže v současné době se pomocí algoritmů této třídy dosahuje jen 

mírně lepších výsledků než s algoritmy předchozí třídy. Postup výpočtu je patrný z 

obrázku 3.1.3. (V prvním kroku je definována scéna, ve druhém je vypočtena 

intenzita na povrchu objektů a ve třetím se scéna zobrazuje do promítací roviny za 

použítí některé ze dvou metod uvedených výše.) 

   

Obrázek 3.1.3: Postup výpočtu algoritmů provádějících fyzikální simulaci 

3.2 Princip metody sledování paprsku 

Metoda sledování paprsku, na kterou je převážně orientována tato práce, spadá do třídy 

algoritmů vykreslujících obraz po pixelech. Princip byl objeven již středověkými 

malíři8. Spočívá v tom, že obraz na obrazovce počítače se vytvoří jako kopie obrazu, 

který je lidským okem vnímán při pohledu do skutečné scény. Jednotlivé pixely na 

                                                           
7Metoda sledování částic (anglicky particle tracing) je jednou z perspektivních stochastických metod 

metod pro realistické zobrazení. 
8Poprvé byla metoda uvedena v knize Albrechta Durera "The Art of Measurement", svazek čtvrtý, 

publikované v roce 1538. 
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obrazovce přitom mohou odpovídat například okům v síťce používané již zmíněnými 

středověkými malíři. Pro účely počítačového zpracování [Gill85], [Glas89] musí být 

pomyslná mřížka dostatečně hustá tak, aby v případě, že jednomu jejímu oku (pixelu) 

odpovídá barevný jas, byl obraz dostatečně přesný. Náčrtek je uveden na obrázku 3.2.1. 

Zbývá určit, jaký barevný jas přiřadit jednotlivým pixelům obrazu. 

 

Obrázek 3.2.1: Princip metody sledování paprsku 

Při určování barevného jasu je nejprve třeba zjistit, jaký objekt je v daném pixelu 

viditelný. To se provádí vedením pomyslného zpětného paprsku od oka pozorovatele do 

scény přes určený pixel. Směrový vektor zpětného paprsku9 se obvykle vypočítává 

pomocí středového promítání. 

Uvedený postup vedení zpětného paprsku odpovídá přibližně vlastnostem ideálního 

"dírkového" objektivu, u něhož se projekce obrazu získává průchodem světla přes 

neměřitelně malý otvor. Existují aplikace metody sledování paprsku, v nichž je třeba 

simulovat vlastnosti reálných objektivů složených z čoček, a to jak z hlediska zkreslení 

objektivu, tak i hloubky ostrosti. Nejčastěji se vlastnosti objektivů simulují dodatečnou 

filtrací obrazu. 

V dalším kroku je třeba vyhodnotit intenzitu světla na povrchu objektu v místě 

průsečíku pomyslného poprsku vycházejícího od pozorovatele a procházejícího "přes 

pixel" s viditelným objektem. (Tyto veličiny mají směrový charakter. Uvedená 

představa není fyzikálně přesným vyjádřením problému, ale je obecně přijímána. 

Správným postupem z hlediska fyziky by bylo uvažování energie vyzářené v určitém 

rozsahu vlnových délek v malém prostorovém úhlu odpovídajícím velikosti pixelu 

a teprve následné vyjádření odpovídajícího barevného jasu pixelu.) 

V některých případech je pro vyjádření barevného jasu pixelu třeba vyhodnotit intenzitu 

nového paprsku vycházejícího z místa průsečíku původního paprsku s objektem. Takové 

paprsky se nazývají sekundárními paprsky (za primární paprsky se považují paprsky 

vycházející z oka pozorovatele). 

Jako příklad situace, kdy je zapotřebí vysílat sekundární paprsky, lze uvést jak odrazivý 

povrch, u něhož intenzita paprsku odpovídá intenzitě z odražené části scény, tak matný 

povrch, u něhož je třeba zjistit, zda světelné zdroje, které by jej mohly osvětlovat, jsou 

                                                           
9Odtud název metoda sledování paprsku (ray tracing). Výjimečně se také používá název metoda zpětného 

paprsku. 
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nebo nejsou zastíněny jinými tělesy ve scéně. Obě tyto situace jsou ilustrovány na 

obrázku 3.2.2. 

 

Obrázek 3.2.2: Primární a sekundární paprsky 

Je zřejmé, že v některých případech mohou obdobné konfigurace scény vést k rekurzi. 

Výjimečně se stává, že není vůbec třeba generovat sekundární paprsky. Je to zejména 

v případech, kdy je metoda sledování paprsku používána jen jako pomocná metoda pro 

zjištění viditelnosti objektů; jako příklad může sloužit využití v radiačních metodách 

pro závěrečné zobrazování scény. Tato modifikace metody sledování paprsku se 

obvykle nazývá sledování paprsku prvního řádu10. 

Po ukončení výpočtů následuje poslední fáze metody sledování paprsku, kterou je 

uložení výsledého obrazu do paměti počítače a následné zobrazení na obrazovce 

počítače, případně na jiném výstupním zařízení. V dalších částech práce jsou algoritmy 

výpočtu průsečíků paprsků s tělesy, algoritmy výpočtu jasu pixelu i algoritmy 

zobrazování rozebrány podrobněji. 

                                                           
10Metoda sledování paprsku prvního řádu se někdy v anglické literatuře označuje jako ray casting. 
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4 Vyhodnocování průsečíků paprsků s tělesy 

Vyhodnocování průsečíku paprsků s tělesy je časově nejnáročnější částí výpočtů metody 

sledování paprsku i metody sledování částic a je významnou položkou i v ostatních 

metodách. V literatuře se uvádí, že při použití metody sledování paprsku či metody 

sledování částic se na tuto část výpočtů spotřebuje obecně více než 80% času (a to i po 

použití nejrůznějších optimalizací). Při rostoucí složitosti scén se dá očekávat, že tento 

podíl bude ještě růst. Proto je pro uvedené metody optimalizace vyhodnocování 

průsečíků ve srovnání s optimalizací ostatních částí algoritmů nejpodstatnější. 

Neznamená to však, že optimalizace dalších částí výpočtů není podstatná. Techniky 

optimalizace, zejména pro metodu sledování paprsku, již ve světě pokročily tak daleko, 

že se za úspěch pokládá i zrychlení o jednotky procent. 

Vyhodnocení průsečíku paprsku s tělesem (průsečík polopřímky s tělesem [Drs84]) se 

dá rozdělit do následujících kroků: 

1. Určení, zda existuje alespoň jeden průsečík paprsku s tělesem. 

2. Zjištění počtu průsečíků a výběr průsečíků, které mají význam pro výpočet. 

3. Nalezení normály povrchu tělesa v bodě průsečíku. 

Ačkoli se na první pohled může zdát rozdělování úlohy a zejména rozčlenění bodů 1 a 2 

zbytečné, ukazuje se, že toto členění přispívá k efektivnosti výpočtů. 

4.1 Existence průsečíku 

Nejfrekventovaněší operací při vyhodnocování scény je pro většinu scén neúspěšný 

výpočet průsečíku paprsku s tělesem. Neúspěšným výpočtem průsečíku se zde myslí 

takový výpočet, při němž se zjistí, že žádný průsečík neexistuje. Důvodem je 

skutečnost, že objekty jsou obvykle poměrně malé ve srovnání s celkovou velikostí 

scény. 

Pokud to metoda výpočtu průsečíku umožňuje, je výhodné zjistit, zda  průsečík existuje, 

a teprve tehdy, když existuje, pokračovat ve výpočtu jeho lokalizace. Tento postup je 

výhodný za předpokladu, že výpočet rozdělený do dvou kroků trvá déle než 

nerozdělený. Ukazuje to následující nerovnost: 

(4.1.1)  t t p t tp p p p p'  1 2 , 

  kde t p ' je nová celková doba výpočtu průsečíku 

  t p1 je doba trvání první fáze výpočtu ( t p), 

  pp  je pravděpodobnost existence průsečíku, 

  t p2  je doba trvání druhé fáze výpočtu ( t p) 

  a t p  je původní doba trvání celého výpočtu 

Tato nerovnost bude typicky splněna vzhledem k tomu, že pravděpodobnost pp  bývá 

velmi nízká. 

4.2 Zjištění počtu průsečíků a jejich výběr 

Je zřejmé, že ne vždy bude mít paprsek jen jeden průsečík s povrchem tělesa. Počet 

průsečíků samozřejmě závisí na tvaru tělesa. Pro účely zobrazení scény je zajímavý jen 
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ten průsečík paprsku s tělesem, který je nejblíže jejímu počátku (v případě primárního 

paprsku nejblíže k pozorovateli). To však obecně neznamená, že je třeba vypočíst jen 

jeden průsečík paprsku s tělesem, protože těleso může být pouze součástí složeného 

tělesa, kde může popisovat například dutinu. Příklad takové situace je znázorněn na 

obrázku 4.2.1. Lze ovšem zjistit, v jakém intervalu vzdáleností od počátku paprsku by 

mohly být průsečíky významné, a teprve pro tento interval provést výpočet. Tím se 

obecně redukuje počet vyhodnocovaných průsečíků. Interval může být omezen zdola 

i shora v závislosti na tom, jakým způsobem se dané těleso podílí na celkovém tvaru 

složitějšího tělesa. 

 

Obrázek 4.2.1: Primitivní těleso jako dutina 

V některých případech reprezentace scény platí, že každý nalezený průsečík je 

významný. Je to například v případě reprezentace objektů rovinnými ploškami nebo 

tehdy, když se scéna z jednoduchých těles skládá pouze pomocí operace množinové 

disjunkce. 

4.3 Nalezení normály v bodě průsečíku 

Nalezením průsečíku paprsku s tělesem zdaleka výpočet geometrie scény nekončí. 

Téměř u všech světelných modelů je totiž pro výpočet příspěvku osvětlení zapotřebí 

i normála povrchu v bodě průsečíku. Vypočítat normálu není obvykle problémem 

u analyticky popsaných těles. 

Na druhé straně u těles popsaných například prostorovým rastrem není výpočet normály 

zdaleka jednoduchou záležitostí a používají se různé aproximační metody [Udup91]. 

Problém při výpočtu normály u tělesa reprezentovaného rastrem je způsoben 

skutečností, že z povrchu tělesa popsaného rastrem není možno rekonstruhovat přesně 

původní povrch tělesa. Normálu je možno odhadnout, ale odhad je vždy zatížen chybou. 

Pokud je uvažované okolí bodu malé, je normála odhadnuta velmi nepřesně vlivem 

kvantizační chyby. Je-li uvažované okolí dostatečně velké s ohledem na eliminaci 

kvantizační chyby, znamená to zanedbání lokálních změn křivosti objektů, takže se 

ztrácí detaily [Herm92]. Sitauce při odhadu normály je ilustrována na obrázku 4.3.1. 
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Obrázek 4.3.1: Odhad normály z rastru (2D znázornění) 

4.4 Průsečík paprsku s primitivním tělesem 

Jedním z klíčových faktorů v celkové době výpočtu průsečíku paprsku s tělesem je 

výpočet průsečíku paprsku s primitivním tělesem. Ačkoliv se jedná o matematicky 

relativně jednoduchý problém, lze na implementaci výpočtu hodně získat i ztratit. 

V následujících odstavcích je uveden příklad výpočtu průsečíku paprsku s primitivními 

tělesy, která jsou použita v implementační části práce. 

Paprsek (polopřímku), s nímž se vypočítávají průsečíky všech těles, lze popsat 

následující trojicí parametrických rovnic se společným parametrem t : 

(4.4.1)  x x txs d  , 

  y y tys d  , 

  z z tzs d  , 

  kde t  je společný parametr, 

  xs , ys a zs  jsou složky počátku paprsku s  

  a xd , yd  a zd  jsou složky jednotkového směrového vektoru d 

Uvedenou trojici rovnic lze zkráceně zapsat vektorově: 

(4.4.2)  x s d  t  

Parametr t  udává vzdálenost bodu x , který leží na paprsku, od jeho počátku s . Protože 

paprsek je polopřímkou, musí platit t  0. 

4.5 Průsečík paprsku s koulí 

Koule je nejjednodušším tělesem z hlediska výpočtu průsečíku s paprskem. Proto je 

výpočet průsečíku paprsku s koulí uveden jako první ze všech těles. 

Rovnici povrchu koule lze zapsat ve tvaru: 

(4.5.1)  ( ) ( ) ( )x x y y z z r      0

2

0

2

0

2 2 0 , 

  kde x0, y0  a z0  jsou souřadnice středu koule a  r  je poloměr 

Pro lepší přehlednost je vhodnější vektorový zápis pomocí středu koule p  a poloměru 

r : 

(4.5.2)  ( )x p  2 2 0r  
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Situace je znázorněna na obrázku 4.5.1. 

 

Obrázek 4.5.1: Průsečík paprsku s koulí (2D znázornění) 

Následující definice popisuje kouli jako těleso s objemem; protože není pro výpočty 

příliš pohodlná, nebude v dalším textu používána: 

(4.5.3)  S = {x x p|( ) }  2 2 0r  

Po dosazení rovnice paprsku do rovnice povrchu koule lze postupně úpravami získat: 

(4.5.4)  ( )s d p   t r2 2 0 , 

(4.5.5)  ( ) ( )s d p s d p      t t r2 0, 

(4.5.6)  ( ( )) ( ( ))t t rd s p d s p      2 0, 

(4.5.7)  t t r2 2 2 22 0d d s p s p      ( ( )) (( ) ) , 

  což je kvadratická rovnice s neznámou t . 

Tuto rovnici lze dále zjednodušit vzhledem k tomu, že d je jednotkový vektor: 

(4.5.8)  t t r2 2 22 0      ( ( )) (( ) )d s p s p  

Řešením této rovnice jsou obecně dvě hodnoty t  (t1 a t2). Pokud je řešení komplexní, 

průsečík paprsku s koulí neexistuje. V případě jednoho dvojitého řešení se paprsek 

koule dotýká (což se obvykle také považuje za neexistenci průsečíku). Pokud nějaké 

průsečíky existují, je jejich poloha: 

(4.5.9)  y s d  t1 , nebo y s d  t2  

Pro úplnost je třeba ještě doplnit výpočet normály povrchu koule v bodě průsečíku: 

(4.5.10) n y p [( )] 

Uvedené vztahy lze poměrně snadno implementovat s tím, že lze předem vypočíst r 2 , 

které je pro danou kouli konstantní, a tím ušetřit jednu operaci při výpočtu. 
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4.6 Průsečík paprsku s poloprostorem 

Poloprostor je takové těleso, jehož objem se nachází na jedné straně od zadané roviny 

(název poloprostor se užívá proto, že rovina dělí prostor na dva poloprostory). Povrch 

poloprostoru (rovinu) lze popsat následující rovnicí: 

(4.6.1)  ax by cz d    0  

Jednodušší je však vektorový zápis pomocí bodu povrchu p  normálového vektoru n: 

(4.6.2)  x n  k 0, kde k  p n  a | |n  1 

Poloprostor jako těleso reprezentované objemem lze popsat rovnicí: 

(4.6.3)  H    { | }x x n k 0  

Náčrtek poloprostoru je vidět na obrázku 4.6.1. 

 

Obrázek 4.6.1: Průsečík paprsku s poloprostorem (2D znázornění) 

Dosazením rovnice paprsku do rovnice povrchu poloprostoru lze úpravami dostat: 

(4.6.4)  ( )s d n   t k 0, 

(4.6.5)  s n d n    t k 0, je-li d n  0 (jinak průsečík neexistuje11), platí 

(4.6.6)  t
k


 



s n

d n
 

Existuje-li průsečík, je jeho poloha: 

(4.6.7)  y s d  t  

                                                           
11Při implementaci poloprostoru výpočet v tomto okamžiku nekončí, ale je třeba ještě zjistit, zda se 

výchozí bod paprsku nachází uvnitř nebo vně uvažovaného poloprostoru. 
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Normála povrchu poloprostoru v bodě průsečíku je přímo rovna n. Při implementaci 

poloprostoru je vhodné zadávat bod p , kterým povrch poloprostoru prochází, vektor n 

a potom vypočítat k . Je to intuitivnější postup než zadávat přímo n a k . 

4.7 Průsečík paprsku s válcem 

Válec je definován jako těleso, jehož objem je tvořen oblastí tvořenou z bodů, které se 

nachází ve vzdálenosti menší než poloměr válce od osy válce. Pod pojmem válec se zde 

rozumí nekonečně dlouhý válec definovaný jedním bodem osy, směrovým vektorem osy 

a poloměrem. 

Skalární zápis rovnice povrchu válce v obecné poloze je poměrně komplikovaný: 

(4.7.1)  ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ))x x y y z z a x x b y y c z z r           0

2

0

2

0

2

0 0 0

2 2  , 

  kde ( , , )x y z0 0 0  je některý bod osy válce, 

  ( , , )a b c  je jednotkový vektor směru osy 

  a r  je poloměr válce 

Povrch válce lze jednodušeji popsat vektorovou rovnicí: 

(4.7.2)  ( ) ( ( ))x p v x p    2 2 2r , 

  kde p  je některý bod osy válce, 

  v  je jednotkový vektor směru osy 

  a r  je poloměr válce 

Válec jako těleso reprezentované objemem lze popsat: 

(4.7.3)  C = { |(x x p v x p    ) ( ( )) }2 2 2r  

Po dosazení rovnice paprsku lze odvodit: 

(4.7.4)  ( ) ( ( ))s d p v s d p      t t r2 2 2  

Po substituci l s p   platí: 

(4.7.5)  ( ) ( ( ))t t rd l v d l    2 2 2 , a tedy 

  ( ) ( ( ))t t rd l v d l     2 2 2 0 

Roznásobením při využití skutečnosti, že d je jednotkový vektor: 

(4.7.6)  t t r2 2 2 2 21 0( ( ) ) (( )( ) ( )) ( ( ) )           d v d v v l d l l d l  

Náčrtek průsečíku paprsku s válcem ja na obrázku 4.7.1. 
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Obrázek 4.7.1: Průsečík paprsku s válcem (2D znázornění) 

Normálu válce v bodě průsečíku s paprskem lze vyjádřit za předpokladu, že: 

(4.7.8)  m   ( )v d 2 0 

Pokud by platilo m  0, nemohl by průsečík existovat, protože by osa válce byla 

rovnoběžná s paprskem. Pro výpočet normály lze při splnění předchozí podmínky použít 

například následujícího vztahu: 

(4.7.9)  n l v d v d l v d v d d            [ ( ( )) ( ) ( ( ( )) ) ( ) ]r 2 2 2  

Uvedený výraz je sice na první pohled dosti komplikovaný, ale jeho výhodou je 

skutečnost, že do značné míry využívá mezivýsledků z výpočtu průsečíku (vzniklých 

úpravami výrazu 4.7.6 a následným řešením kvadratické rovnice12). Znaménko výrazu 

(4.7.9) se určí podle toho, zda se jedná o průsečík při "vstupu paprsku do válce" (+), 

nebo "výstupu paprsku z válce" (-). 

4.8 Průsečík paprsku s obecnou kvadrikou 

Pomocí obecné kvadriky lze popsat kouli i válec, které byly uvedeny výše jako 

samostatná tělesa. Výpočet průsečíku je však podstatně složitější a časově náročnější. 

Proto je vhodné obecnou kvadriku používat pouze tam, kde je to nezbytně nutné. Kromě 

koule a válce lze obecnou kvadrikou popsat i kužel, paraboloid a hyperboloid. Povrch 

kvadriky lze popsat následující rovnicí: 

(4.8.1)  ax bxy cxz dxw ey fyz gyw hz izw jw2 2 2 22 2 2 2 2 2 0           

Jednodušší je vektorový zápis: 

(4.8.2)  x Q xt   0 , kde Q  je matice koeficientů (4×4) a x  je 4D vektor 

                                                           
12Vyžívá se skutečnosti, že v metodě sledování paprsku musí výpočtu normály vždy předcházet výpočet 

průsečíku téhož paprsku s tímtéž objektem. Při objektově orientované implementaci lze velmi jednoduše 

uchovat mezivýsledky posledního výpočtu průsečíku s daným objktem. 
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Po dosazení rovnice paprsku (rozšířením vektoru d' a bodu s' na 4D homogenní 

vektory) lze odvodit: 

(4.8.3)  x s d   ' ' ( , , , ) ( , , , )t x y z t x y zs s s d d d1 0 , 

(4.8.4)  ( ' ' )s d Q s dt t  ( '+t ' ) = 0, 

(4.8.5)  (( ' ) ' ) (( ' ) ' ) (( ' ) ' )d Q d s Q d s Q st t tt t   2 2 0    

Řešením této kvadratické rovnice jsou požadované průsečíky, jejichž poloha je (pokud 

existují): 

(4.8.6)  y s d  t1 , nebo y s d  t2  

Normála v bodě průsečíku je výsledkem následující rovnice: 

(4.8.7)  n
x Q x x Q x x Q x

 [(
( )

,
( )

,
( )

)]
  t t t

dx dy dz

   
, za předpokladu, že x  ( , , , )x y z 1  

Derivace podle jednotlivých proměnných jsou poměrně snadno vyčíslitelné. Pokud by 

směr vypočtené normály byl shodný se směrem paprsku (platilo by n d  0), bylo by 

v některých případech nutno změnit znaménko všech složek normály (obrátit normálu 

o 180° tak, aby její směr byl opačný ke směru paprsku). 

4.9 Průsečík paprsku s CSG tělesem 

Nejjednodušším způsobem vyhodnocování CSG stromu je začít vyhodnocením 

průsečíků s primitivními tělesy. Výsledkem tohoto vyhodnocení je pro každé primitivní 

těleso množina bodů, které leží v paprsku a současně patří do vyšetřovaného tělesa. Jsou 

to všechny body, které leží v místech (intervalech), v nichž paprsek prochází tělesem. 

Na tyto množiny lze potom aplikovat množinové operace podobně, jako byly 

aplikovány na primitivní tělesa při definici CSG stromu. Výsledkem je přímo množina 

bodů, která leží na paprsku a současně patří do tělesa. V bodě, který patří do této 

množiny a současně je nejblíže ze všech bodů této množiny k počátku paprsku, leží 

hledaný průsečík. 

Uvedené operace lze převést z množinových operací na operace nad seznamy intervalů, 

čímž se výpočet zjednoduší. Grafické znázornění je na obrázku 4.9.1. 

Operace nad množinami mohou být značně časově náročné zejména v případě, že se 

CSG strom skládá z mnoha těles. Ani operace nad seznamy intervalů nejsou optimální 

a existuje několik výhodnějších alternativ [Jans91]. Rozbor a optimalizace jednoho 

z alternativních algoritmů je uveden je uveden dále v textu. 
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Obrázek 4.9.1: Průsečík paprsku s CSG tělesem (2D znázornění) 

Obrázek 6.9.1 znázorňuje výpočet průsečíku paprsku s CSG tělesem a převod tohoto 

výpočtu z množinové algebry do algebry nad seznamem intervalů. 
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5 Světelné modely 

Ačkoli vyhodnocení průsečíku paprsku s tělesem je nejkritičtější částí metody sledování 

paprsku a je rozhodující pro efektivnost výpočtu, není to nejdůležitější část výpočtu 

z hlediska kvality výsledného obrazu. Kvalitu obrazu ovlivňuje (při dané reprezentaci 

scény a metodě sledování paprsku) zejména volba světelného modelu13 povrchu těles, 

volba typu a umístění světelných zdrojů, a to včetně způsobu jejich vyhodnocení. 

Výsledná kvalita obrazu je také ovlivněna použitým zobrazovacím zařízením (například 

obrazovkou počítače). 

I když je v práci kladen důraz zejména na optimalizaci výpočtů, která v případě metody 

sledování paprsku nemá (a nesmí mít) podstatný vliv na kvalitu výsledného obrazu při 

dané metodě, je důležité provést alespoň přehled této problematiky. 

5.1 Světelné modely pro metodu sledování paprsku 

Způsob interakce objektu se světlem je dán fyzikálními vlastnostmi tělesa i prostředí ve 

scéně. Popsat matematicky interakci světla s objektem tak, aby to odpovídalo současné 

úrovni znalostí fyziky s dostatečnou přesností, by bylo velmi obtížné. Takový popis by 

musel vzít v úvahu nejen geometrické vlastnosti objektu, ale i částicové a vlnové 

vlastnosti světla, včetně pohlcování, odrazu i lomu světla, polarizace, rozkladu světla, 

ohybu světla, případně i primárního a sekundárního vyzařování a další fyzikální zákony. 

I kdyby bylo reálné všechny tyto jevy pro tělesa ve scéně matematicky popsat, nebylo by 

při současném stavu vývoje výpočetní techniky možné vzít je všechny v úvahu. Vždy je 

třeba volit rozumný kompromis mezi přesností zobrazení scény a nároky na výpočetní 

techniku. 

Důležitou roli zde sehrává i člověk jako pozorovatel obrazu scény. Lidský zrak je totiž 

velmi tolerantní k drobným nepřesnostem v zobrazení scény, zejména pokud se netýkají 

topologie scény. Barevné chyby a nelinearity v intenzitě se dokonce obecně přijímají 

téměř bez povšimnutí. Jako příklady z běžného života lze uvést fotografii i televizi, 

které se považují za realistický záznam obrazů, jsou zatíženy značnými kvantitavními 

chybami, a přesto je pozorovatelé obvykle velmi dobře přijímají. 

Až na výjimky je v oblasti počítačové grafiky a sledování paprsku obecně přijato 

zjednodušení fyzikálních vztahů tak, že se uvažuje pouze geometrická optika a při lomu 

světla se neuvažuje rozklad světla. Existují sice práce, které se zabývají například 

polarizací [Wolf90], rozkladem, či ohybem světla [Berg90], ale ty se prakticky uplatní 

pouze v naprosto speciálních případech. 

Vlastnosti povrchů těles se vyjadřují světelnými modely empirického typu, které byly 

vytvářeny postupně podle praktických nároků na zobrazování scén. Velmi často se ve 

scénách světelné modely kombinují. Důvodem je to, objekty ve scéně mohou mít 

rozmanité optické vlastnosti, které nelze vhodně vyjádřit jedním světelným modelem Při 

                                                           
13Světelný model je pojem používaný pro postižení fyzikálního popisu povrchu objektu s přijatými 

zjednodušeními. Jsou uvažovány lokální světelné modely (na rozdíl od globálních světelných modelů 

používaných například v radiačních metodách). V praxi se používají téměř výlučně empirické světelné 

modely. 
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použití několika modelů současně se uvedený problém eliminuje a je možno dosáhnout 

podstatně lepších výsledků. 

Vybrané světelné modely, které byly použity v implementační části práce a které jsou 

obecně přijaty pro použití v počítačové grafice, jsou popsány podrobně. 

5.2 Phongův světelný model 

Phongův světelný model je nejčastěji používaným modelem optických vlastností 

povrchu materiálu. Je vhodný pro hladké povrchy (avšak ne charakteru zrcadla), 

zejména pro takové, které rozptylují světlo všesměrově. Vzhledem k tomu, že 

uvedenému popisu odpovídá řada objektů z reálného světa, je Phongův model, přestože 

je dosti starý, stále ještě úspěšný [Watt92]. 

Základní myšlenkou Phongova světelného modelu je rozdělení intenzity světla, 

přicházejícího od objektu k pozorovateli na tři složky, jak je vidět v následující rovnici: 

(5.2.1)  I I I I  b d r , 

  kde I  je výsledná barevná intenzita, 

  Ib je barevný jas pozadí (rozpýlené světlo), 

  Id  je difuzní složka intenzity (světlo vyzářené objektem všesměrově) 

  a Ir  je reflexní složka intenzity (světlo směrově odražené objektem) 

Barevná intenzita pozadí je konstantní a je nutno ji určit empiricky v závislosti na 

charakteru scény. Intenzita je podle Phongova modelu funkcí geometrické konfigurace 

objektu, pozorovatele a světelných zdrojů. Vlastnosti funkce intenzity podle Phongova 

modelu jsou dány materiálovými koeficienty. Náčrtek geometrické konfigurace je na 

obrázku 5.2.1. 

 

Obrázek 5.2.1: Geometrická konfigurace pro Phongův model (2D znázornění) 

Při výpočtu difuzní složky Id  se vychází z předpokladu, že se povrch tělesa stává 

všesměrovým zářičem, který rovnoměrně rozptyluje světlo. Proto příspěvek světla závisí 

pouze na úhlu, který svírá vektor světelného paprsky od zdroje s normálou povrchu 

tělesa, na empirickém koeficientu difuzního odrazu a také na intenzitě světla 

dopadajícího na objekt. 
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(5.2.2)  I I Id l d l dk k  cos ( ) l n , 

  kde I l  je intenzita světla světelného zdroje, 

  kd  je empirická materiálová konstanta pro difuzní složku, 

    je úhel, který svírá paprsek od světelného zdroje s normálou tělesa, 

  l  je jednotkový směrový vektor "paprsku od světelného zdroje" 

  a n je (jednotková) normála tělesa ve vyšetřovaném bodě 

Výpočet reflexní složky vychází z předpokladu, že odražené světlo má intenzitu 

rozloženou do "laloku", jehož osa je totožná se směrem odraženého paprsku podle 

zákonů geometrické optiky (úhel odrazu se rovná úhlu dopadu). Podle vlastností 

materiálu se liší tvar i průřez laloku. Pro jednoduchost se předpokládá, že reflexní část 

laloku lze aproximovat funkcí cosn . Potom lze reflexní složku vyjádřit rovnicí: 

(5.2.3)  I I Ir l r

n

l r

nk k  cos ( ) e r , 

  kde I l  je intenzita světla světelného zdroje, 

  kr  je empirická materiálová konstanta pro difuzní složku, 

  n  je empirická materiálová konstanta určující tloušťku laloku, 

    je úhel vektoru směřujícího k pozorovateli a odraženého paprsku, 

  e  je (jednotkový) vektor směřující k pozorovateli 

  a r  je (jednotkový) vektor odraženého paprsku 

 

Obrázek 5.2.2: "Lalok" odrazu v Phongově modelu (difuzní i reflexní část, 2D znázornění) 

Vektor odraženého paprsku lze vypočíst z normály a "paprsku od světelného zdroje": 

(5.2.4)  r l l n n  2( ) , 

  kde l  je "paprsek od světelného zdroje" 

  a n je normála povrchu v místě dopadu paprsku 

Jednotlivé složky světla v Phongově modelu se uplatní pouze tehdy, jsou-li kladné. Tuto 

skutečnost lze zohlednit použitím funkce pos , která nabývá hodnoty číselně rovné 

argumentu pro nezáporný argument a nuly pro záporný argument. Celkový vzorec pro 

výpočet intenzity podle Phongova modelu lze získat dosazením do rovnice (5.2.1): 

(5.2.5)  I I I      b l d r

nk pos k pos( ( ) ( ( ( ( )))) )l n e l l n2  



32 

V případě použití několika světelných zdrojů je navíc difuzní i reflexní složka dána 

superpozicí příspěvků od jednotlivých světelných zdrojů. Přitom záleží na tom, zda 

světlo od daného světelného zdroje skutečně osvětluje těleso ve vyšetřovaném bodě. To 

při použití metody sledování paprsku vede k vyslání sekundárního světelného paprsku 

ke všem světelným zdrojům, aby se zjistilo, zda jsou či nejsou z daného bodu viditelné. 

5.3 Světelný model pro zrcadlový odraz 

Světelný model pro zrcadlový odraz je modelem ideálního zrcadlového povrchu 

s reálným koeficientem odrazu (útlumem). Intenzita světla ve směru pozorovatele je 

dána intenzitou ve směru s definovaným útlumem. Situace je znázorněna v obrázku 

5.3.1. 

 

Obrázek 5.3.1: Model "zrcadlo" (2D znázornění) 

Výpočet podle modelu zrcadlo vyžaduje vyslání sekundárního paprsku do scény ve 

směru odpovídajícím odraženému "pozorovacímu paprsku". Na odražený (sekundární) 

paprsek se současně aplikuje útlum, takže platí: 

(5.3.1)  I Ie ek ' , 

  kde Ie  je pozorovaná intenzita světla, 

  k  je koeficient útlumu zrcadla (0 1 k ) 

  a Ie' je intenzita ve směru odraženého "pozorovacího paprsku" 

5.4 Model lomu světla 

Metoda sledování paprsku připouští modelování nejen difuze a odrazu světla na povrchu 

těles, ale i lomu světla a průchodu světla tělesy. Model lomu světla vychází ze 

zjednodušených fyzikálních vztahů [Hora66]. Tento model nerespektuje rozdílnost 

indexu lomu materiálů pro různou vlnovou délku (způsobující rozklad světla) 

a nerespektuje například ani polarizaci světla. Ve výjimečných případech se pro 

vyhodnocování lomu světla na transparentních tělesech používají speciální metody 

[Shin89]. Geometrický náčrtek lomu světla je uveden na obrázku 5.4.1. 
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Obrázek 5.4.1: Model lomu světla (2D znázornění) 

Podle zákona lomu platí: 

(5.4.1)  n n1 1 2 2sin sin  , 

  kde n1 a n2  jsou indexy lomu prostředí 1 a 2 

  a 1  a 2  jsou úhly dopadu a lomu v prostředích 1 a 2 

Je třeba uvažovat skutečnost, že na povrchu dochází nejen k lomu, ale i odrazu světla. 

Rozložení energie do odraženého a lomeného paprsku je silně závislé nejen na úhlu 

dopadu, ale i na typu materiálu a jeho povrchové úpravě. Existuje také silná závislost na 

polarizaci světla. Samozřejmě je nutno uvažovat i totální reflexi při průchodu světla 

z materiálu s vyšším indexem lomu do materiálu s nižším indexem. Ve fyzikální 

literatuře se často uvádí odrazivost pro sklo a bývá vyjádřena grafem, který je na 

obrázku 5.4.2 [Hora66]. Koeficient Rk vyjadřuje odrazivost v rovině kolmé na rovinu 

odrazu, zatímco koeficient Rr odrazivost v rovině rovnoběžné s rovinou odrazu. Pro 

aproximaci rozložení energií lze použít jednoduchou empirickou funkci: 

(5.4.2)  R  0 1 90 4. ( / )  

V literatuře z oblasti počítačové grafiky je obvykle popisován model materiálu pouze 

pro dokonalý lom nebo dokonalý odraz, případně se kombinují oba modely s tím, že 

rozložení energií je konstantní, což může způsobit chyby nepřijatelné pro pozorovatele.  

 

Obrázek 5.4.1: Model lomu světla (2D znázornění) 
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5.5 Další světelné modely 

Uvedené dva světelné modely nejsou zdaleka jedinými světelnými modely používanými 

v počítačové grafice. Existuje řada dalších modelů, například: 

 Model Torrance (microfacet model, někdy též uváděn jako mode Torrance-Sparrow)  

[Watt92] - tento model vychází z podobných předpokladů jako Phongův model, 

s tím rozdílem, že podstatně přesněji aproximuje reflexní složky světla zejména ve 

směrech blízkých tečně povrchu tělesa ("nízké" pozorovací úhly). Tento model 

uvažuje i drsné povrchy. Uvedených výhod je dosaženo za cenu podstatně větší 

složitosti výpočtů. 

 "Konstatní model" - je takový světelný model, který zobrazí tělesa s konstantní 

barvou (celý viditelný povrch tělesa je vybarven jedno barvou s jedním odstínem 

a intenzitou). Smyslem takového modelu je odlišit zvláštní tělesa, která mají být 

zpracována dodatečně. Obvykle se volí barva, která se jinde v obraze nevyskytuje. 

 Světelné modely se speciálními vlastnostmi, například vysokou věrností zobrazení 

pro některé typy materiálů [He91], nebo obecnější modely vhodné svými 

vlastnostmi pro animaci [Stra90]. 

Obecně se dá říci, že zvolené světelné modely povrchu nemají na složitost výpočtu 

metodou sledování paprsku téměř žádný vliv (až na to, že způsobují vyslání 

sekundárních paprsků, ale to je všem modelům společné). Doba výpočtu intenzity je 

totiž ve složitějších scénách zcela zanedbatelná ve srovnání s dobou výpočtu průsečíků. 
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6 Optimalizační metody a složitost 

Aby bylo možno porovnávat různé algoritmy, je třeba definovat nějakou míru, podle níž 

je možno algoritmy hodnotit. Vhodnou mírou pro hodnocení algoritmů počítačové 

grafiky je časová a paměťová složitost algoritmů. 

Složitost algoritmu se obvykle udává [Broo89] jako funkce počtu elementů, které do 

výpočtu vstupují. Při realistickém zobrazení je možno jako počet elementů používat 

počet obrazových pixelů nebo počet objektů ve scéně. Časová složitost realistického 

zobrazení je obvykle lineárně závislá na počtu obrazových pixelů a paměťová složitost 

na počtu obrazových pixelů prakticky nezávisí. Proto je dále uváděna jen třída složitosti 

výpočtu pixelu v závislosti na počtu objektů ve scéně. 

Při současném stavu techniky je v převážné většině případů pro realistické zobrazení 

omezující časová složitost algoritmů, i když ani paměťová složitost také není v řadě 

případů zanedbatelná. Lze předpokládat, že vzhledem k rychlému zvyšování kapacity 

nových paměťových čipů tento trend přetrvá i do budoucnosti. Vzhledem k těmto 

skutečnostem se snížení časové složitosti algoritmu chápe jako jeho zlepšení bez ohledu 

na paměťovou složitost, za předpokladu, že je algoritmus "rozumně" realizovatelný. 

Dále budou používány tyto symboly [Broo89]: 

 O třída funkcí se shora omezenou složitostí, kde pro funkce f g, |   

  O( ) { | , , ( ) ( )}f g c n n g n cf n     0 0  

 cm  paměťová složitost 

 ct  časová složitost 

 p počet pixelů v obraze 

 n  počet objektů ve scéně 

V textu bude uvažován pouze horní odhad složitosti (s třídou složitosti O), protože ten 

je určujícím kritériem a navíc se mu skutečný stav obvykle blíží. 

6.1 Složitost metody sledování paprsku bez optimalizace 

Složitost metody sledování paprsku bez optimalizace lze vyjádřit takto: 

(6.1.1)  c nm O( ) 

(6.1.2)  c nt O( )  

Paměťová složitost je dána tou skutečností, že každý objekt musí mít svou reprezentaci 

v paměti počítače. Pro implementaci metody sledování paprsku bez optimalizace (naivní 

implementaci) nejsou zapotřebí žádné další datové struktury, které by podstatným 

způsobem obsazovaly paměť počítače, a navíc jsou veškeré paměťové nároky konstantní 

(paměť pro obraz, pro program i pro pomocná data). 

Časová složitost vychází z předpokladu, že doba výpočtu obrazu je lineárně závislá na 

době výpočtu jednoho pixelu. To je zdůvodněno skutečností, že počet pixelů na 

obrazovce je konstantní. Doba výpočtu není sice u všech pixelů stejná, a závisí na 

charakteru scény, ale protože o charakteru scény nebyl vysloven žádný předpoklad, je 

třeba vycházet z maximální možné časové složitosti výpočtu pixelu. 
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Maximální časová složitost výpočtu pixelu vychází ze složitosti vyhodnocení jednoho 

paprsku. Ta je dána složitostí výpočtu průsečíku a výpočtu optických vlastností: 

(6.1.3)  c c cp i o  , 

  kde složitost výpočtu průsečíku je ci  a složitost optických výpočtů co  

Výpočet průsečíků v naivní implementaci metody sledování paprsku je nutno provést 

vyšetřením průsečíku s každým objektem ve scéně  a nalezením nejbližšího průsečíku: 

(6.1.4)    k c kni0,  , tedy c ni O( )  

Složitost optických výpočtů je závislá na materiálovém modelu povrchu objektu a může 

vést na rekurzivní výpočet průsečíku (aby bylo možno zjistit například viditelnost 

světelného zdroje). Hloubka rekurze je omezena buď implicitně, nebo explicitně a jen 

zřídka bývá vyšší než 1. Tedy platí opět: 

(6.1.5)  c no O( ) , takže 

(6.1.6)  c O np  ( ) , a tedy platí i (6.1.2) 

Vzhledem ke skutečnosti, že počty objektů ve scéně bývají vysoké (tisíce) i počty pixelů 

jsou vysoké (statisíce), není tento na první pohled zdánlivě povzbudivý výsledek 

v konečném důsledku nijak uspokojivý. 

6.2 Optimalizace metody sledování paprsku 

Způsoby optimalizace metody sledování paprsku lze klasifikovat například podle části 

výpočtu, které se optimalizace týká (způsoby jsou přibližně uspořádány podle 

účinnosti): 

 snižování počtu bodů v obraze, jejichž hodnota se vypočítává (podvzorkování) 

 využití různých druhů koherence ve výpočtu 

 snižování počtu potřebných výpočtů průsečíků s elementárními tělesy 

 zmenšování režie spojené se snižováním potřebných výpočtů průsečíků 

 optimalizace výpočtů průsečíku s elementárními tělesy 

 zjednodušení kombinování elementárních těles do reálných těles (například u CSG 

stromu) 

 optimalizace výpočtů optických vlastností podle světelného modelu 

 optimalizace ostatních částí výpočtu (komunikace, diskové operace, ...) 

Uvedený seznam samozřejmě zdaleka nemusí být konečný, jsou v něm vytypovány ty 

způsoby optimalizace, u nichž se dá očekávat, že mohou podstatně přispět 

k optimalizaci výpočtu jako celku. 

Existuje i řada dalších možností, které nelze nazvat optimalizacemi, ale pomocí nichž se 

dá výpočet nějak urychlit. Příkladem může být: 

 paralelizace výpočtů 

 urychlení výpočtu sekvence využitím předchozího obrazu pro následující obraz 

Bylo by sice vhodné uvést v následujícím textu přehled existujících optimalizačních 

metod, ale vzhledem k jejich množství to není možné. Proto bude uveden pouze stručný 

přehled metod souvisejících s předkládanou prací a v dalších odstavcích budou uvedeny 

metody, které jsou přínosem této práce. 
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6.3 Existující optimalizační metody 

Je velmi obtížné vyjádřit reálný přínos většiny optimalizačních algoritmů z toho 

důvodu, že obvykle velmi záleží na charakteru grafické scény. Pokud se v literatuře 

uvádějí alespoň statistické výsledky, jsou často založeny na spekulaci, že právě ten druh 

scény, který byl použit, je reprezentativní. Pojem "reprezentativní scéna" však nelze 

obecně definovat. 

Přesto je zřejmé, že optimalizace má smysl. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná 

o algorimy na hranici možností výpočetní techniky, považuje se zrychlení algoritmu 

i o jednotky procent za úspěšnou optimalizaci. 

Ne všechny optimalizační metody vedou k formálnímu snížení třídy složitosti algoritmu. 

Avšak i ty metody, které ke snížení třídy složitosti nevedou, mohou být vemi užitečné 

a mohou vést ke snížení času potřebného k výpočtu třeba i o řád. 

Podvzorkování 

Jednou z nejúčinnějších optimalizací je snížení počtu pixelů, jejichž hodnota se pro 

daný obraz vypočítává. Tato metoda se nazývá podvzorkování (undersampling) 

[Akim89]. Je založena na představě, že v obraze se často vyskytují oblasti, v nichž je 

konstantní jas a žádný detail (například velký objekt v popředí, či pozadí obrazu). 

Podaří-li se takovou oblast detekovat, může se v ní značně zmenšit hustota vzorkování 

bez ztráty detailu. 

Pro detekci oblastí se používají nejrůznější metody. Jednou z nejjednodušších metod je 

vzorkovat s malou hustotou a pokud jsou v blízké části obrazu výsledky vyhodnocení 

podobné, interpolovat hodnoty v této oblasti na základě hodnot získaných s malou 

hustotou vzorkování. Náčrt jedné z realizací je uveden na obrázku 6.3.1. 

 

Obrázek 6.3.1: Realizace metody "undersampling" 

Tato optimalizační metoda je sice použita v implementační části této práce, ale není 

v práci již dále rozebírána ani diskutována. V práci jsou dále použity jiné optimalizační 

metody, v nichž se však již nevyužívá koherence objektů v obrazu. Dá se předpokládat, 

že s takovými algoritmy nebude metoda podvzorkování interferovat. Proto lze úspěšnost 

optimalizace stanovit z úspěšnosti při optimalizaci výpočtů jednotlivých pixelů v 

obraze. 

Optimalizaci lze vyhodnotit na základě odhadu nebo měření pravděpodobnosti, s jakou 

bude třeba detailně vyhodnocovat oblasti v prostoru obrazu. Předpokládejme například, 
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že obraz s celkovým počtem m pixelů bude dělen do oblastí o velikosti o  pixelů. Pro 

zjištění, zda je třeba detailně vyhodnocovat některou oblast, je třeba nejprve vyhodnotit 

q  pixelů této oblasti. Pravděpodobnost detailního vyhodnocení oblasti je pd . Za 

uvedených předpokladů platí pro časovou složitost: 

(6.3.1)  c m p
p q

o
t d

d 


O( (
( )

))
1

 

Uvedená optimalizace nemá žádný vliv na paměťovou složitost algoritmu. 

Dělení scény na podprostory 

Velmi účinnou optimalizací metody sledování paprsku jsou algoritmy založené na 

dělení prostoru scény na podprostory (space subdivision). Základní myšlenkou všech 

těchto algoritmů je rozdělit scénu na podprostory (podmnožiny celého prostoru scény), v 

nichž se ve většině případů nachází podstatně méně objektů než v celé scéně. Při 

vyšetřování průsečíků paprsku s tělesy ve scéně stačí vyšetřovat průsečíky jen s těmi 

tělesy, které se nacházejí v podprostorech, jimiž paprsek prochází. 

Podle způsobu dělení scény na podprostory lze rozlišit několik přístupů: 

 Rovnoměrné dělení (uniform space subdivision) - Prostor scény se může rozdělit 

například na krychlovou mřížku; tento přístup se používal v jedné z prvních 

realizací dělení scény, algoritmy ARTS [Fuji86]. 

 Nerovnoměrné dělení (non-uniform space subdivision) - Prostor scény se může 

rozdělit například adaptivně podle obsahu na oktalový strom složený z kvádrů. 

 Implicitní dělení pomocí speciálních "obalových" objektů (boundary volumes) - 

Prostor scény se nedělí explicitně, ale vytvářejí se speciální obalové objekty, do 

nichž se zabalí shluky objektů; pokud paprsek neprochází obalovým objektem, není 

třeba vyšetřovat průsečíky s objekty uvnitř obalového objektu. 

Algoritmy dělení scény na podprostory jsou jedinými známými algoritmy, v nichž se 

redukuje počet objektů, které vstupují do výpočtů pro vyhodnocení jednoho pixelu. 

Proto to jsou nejúčinnější optimalizační metody pro výpočet jednotlivých (izolovaných) 

pixelů [MacD90]. 

Horní odhad složitosti těchto algoritmů je nižší než při naivním sledování paprsku, 

avšak je velmi obtížné jej přesně vyčíslit. Jedním z nejjednodušších případů je scéna 

rovnoměrně rozdělená na krychlovou mřížku podprostorů, v níž se nacházejí objekty ve 

tvaru krychle stejně velké jako krychle podprostorů; krychlové objekty jsou osově 

orientovány14 a jsou umístěny na obecných souřadnicích. Pro takovou scénu platí: 

(6.3.2)  c N nm  O 3( )63  

(6.3.3)  c N nt  O( )3 63 , 

  kde N  je počet kroků krychlové mřížky v jednom směru 

  a n  je počet objektů  (krychlí) ve scéně 

                                                           
14Krychle s velikostí shodnou s krychlí podprostoru, která je osově orientována a je umístěna na obecných 

souřadnicích zasahuje právě do 6 podprostorů uvažované scény. 
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Uvedené třídy složitosti vycházejí ze skutečnosti, že počet podprostorů ve scéně je N 3, 

že v každém podprostoru je příbližně 63 n  krychlových objektů a že obecný paprsek 

prochází nejvýše 3N  podprostory. Náčrt rovnoměrného dělení scény do podprostorů je 

uveden na obrázku 6.3.2. 

Potenciálním problémem při použití metod s dělením scény na podprostory je velká 

režie spojená jak s předzpracováním scény, tak i s detekcí podprostorů, které protíná 

daný paprsek. To často vede k závěru, že techniky teoreticky efektivní, například využití 

oktalového stromu, se ukazují po implementaci méně efektivní než jednodušší metody, 

například rovnoměrné dělení scény na podprostory [Sung91]. I když existují poměrně 

efektivní algoritmy pro průchod scénou rozdělenou na podprostory  například pomocí 

oktalového stromu [Spac91], stále je složitost jednoho kroku při průchodu scénou u 

takových algoritmů podstatně vyšší než složitost kroku při průchodu rovnoměrně 

dělenou scénou [Zemc93']. Kromě toho je jednodušší a rychlejší předzpracovávat 

rovnoměrně dělenou scénu, než například při použití oktalového stromu. Z uvedených 

důvodů je v implementační části práce scéna dělena rovnoměrně. 

 

Obrázek 6.3.2: Rovnoměrné dělení scény do podprostorů (pro N=4) 

Stavový strom 

Jsou-li objetky ve scéně popsány pomocí CSG stromu, je třeba tento strom při 

zobrazování vyhodnocovat. V odstavci věnovaném průsečíku paprsku s CSG tělesem 

byl uveden náznak jedné metody ("naivní" metody) pro vyhodnocení CSG stromu. 

V literatuře [Jans91] se uvádí srovnání několika metod. Jako nejvýhodnější je 

vyhodnocena metoda stavového stromu (status tree), jejíž náznaky byly publikovány 

v roce 1986 [Bron86]. Tato metoda byla dále rozpracovávána [Glas87]. 

Metoda stavového stromu je založena na myšlence bodu pohybujícího se po paprsku od 

jeho počátku do nejbližšího průsečíku s objektem. Aby bylo možno implementovat 

vyhodnocení, zda již pohybující se bod dosáhl průsečíku, je třeba CSG strom rozšířit 

tak, aby obsahoval v každém uzlu binární stavovou proměnnou (proto název metoda 

stavového stromu). Taková proměnná může obsahovat hodnotu "uvnitř", pokud se 

pohybující se bod nachází uvnitř odpovídajícího objektu, nebo "vně", pokud se nachází 

vně objektu.Při pohybu bodu se obsah všech proměnných ve stromu průběžně 

aktualizuje. Jakmile se změní hodnota proměnné v kořenu stromu, je průsečík paprsku 

s tělesem nalezen a nachází se právě na momentální pozici pohybujícího se bodu. 

Změny obsahu stromu při pohybu bodu se realizují tím způsobem, že se přímo na 

základě vyhodnocení průsečíků paprsku s primitivními tělesy (kterým odpovídají listy 
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stromu) mění proměnné v listech. Změna proměnné v libovolném uzlu stromu je 

signalizována rodičovskému uzlu. jestliže tato změna znamená změnu proměnné 

v rodičovském uzlu, je signalizována dále. Rozhodnutí, zda signalizace některého ze 

synovských uzlů způsobí změnu stavové proměnné, je velmi jednoduché. Tabulka 6.3.1 

ukazuje přechodovou funkci pro n-ární operace průniku, sjednocení a rozdílu. Způsob 

vyhodnocení doplňku je zřejmý. Při změně synovského uzlu dojde vždy ke změně 

a signalizaci výše do stromu. 

Stav Synovský 
 N-ární  operace  

uzlu do stavu Průnik Sjednocení Rozdíl (1.uzel) Rozdíl (další uzly) 

"uvnitř" "uvnitř" - - - změna do stavu "vně" 

"uvnitř" "vně"  jsou-li všechny ostatní 

"uvnitř", změna do 

stavu "uvnitř" 

změna do stavu 

"uvnitř" 

změna do stavu "vně" - 

"vně" "uvnitř" změna do stavu "vně" jsou-li všechny ostatní 

"vně", změna do stavu 

"vně" 

jsou-li všechny ostatní 

"vně", změna do stavu 

"uvnitř" 

- 

"vně" "vně"  - - - je-li 1. "uvnitř" 

a všechny ostatní 

"vně", změna do stavu 

"uvnitř"  

Tabulka 6.3.1: Přechodové funkce pro stavový strom 

K tomu, aby bylo možno signalizaci změn spustit, je třeba nejprve stavové proměnné ve 

stromu inicializovat. V literatuře [Glas87] se někdy doporučuje před spuštěním výpočtu 

inicializovat všechny stavové proměnné do stavu "vně". Ačkoli je motivace zřejmá 

(před výpočtem se pozorovatel nachází mimo všechny objekty), není uvedený způsob 

inicializace správný. Je totiž třeba uvážit i stav primitivních objektů. Pokud se používají 

objekty například typu poloprostor, je velmi pravděpodobné, že velká část stavových 

proměnných by měla být inicializována do stavu "uvnitř". 

Průběh výpočtu pro scénu z obrázku 4.9.1 podle metody stavového stromu je ilustrován 

na obrázcích 6.3.3 a 6.3.4. Obrázek 6.3.3 ukazuje situaci po změně stavu objektu D do 

stavu "uvnitř". Změna objektu je signalizována do uzlu U4, kde dochází ke změně 

podmíněné stavem objektu E. Tato změna je dále signalizována do uzlu U5, kde vlivem 

stavu objektu F ke změně nedochází a proces signalizace se zastavuje. Uzly stromu, 

v nichž došlo ke změně, jsou v obrázku zvýrazněny. 
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Obrázek 6.3.3: Signalizace změn ve stavovém stromu (nedochází ke změně stavu kořene) 

Na obrázku 6.3.4 je znázorněna situace, kdy dochází ke změně stavu kořene stromu 

(průsečík byl nalezen). Po změně stavu objektu F se mění stav uzlu U5, změna je 

signalizována do kořenového uzlu U3, jehož stav se také mění. 

 

Obrázek 6.3.4: Signalizace změn ve stavovém stromu (stav kořene se mění) 

Je zřejmé, že tento způsob vyhodnocení stromu je výrazně jednodušší než rekursivní 

sestup stromem, a to zejména v situaci, kdy uzly stromu mají mnoho synovských uzlů 

(hodnota čísla  n  v n-árních operacích je vysoká). 

Uvedená metoda je v práci dále rozvinuta a je přizpůsobena potřebám dělení scény do 

podprostorů. V příloze C této práce je uvedena diskuse implementace této metody. 

6.4 Rychlý průchod scénou 

Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, rovnoměrné dělení scény do podprostorů je 

účinnou optimalizační metodou pro sledování paprsku. Úspěšnost této metody je však 

závislá na složitosti provedení kroku při průchodu scénou. Jedním z přínosů této práce 

je nový algoritmus pro průchod krychlovou mřížkou používanou pro rovnoměrné dělení 

scény. Tento algoritmus byl publikován v literatuře [Zemc93'] a překonává jiné do té 

doby publikované algoritmy [Mokr92]. 

Algoritmus pro průchod scénou rovnoměrně rozdělenou na podprostory krychlovou 

mřížkou generuje posloupnost souřadnic krychlí, kterými prochází vyšetřovaný paprsek. 

Takový algoritmus lze přirovnat k algoritmu pro generování úsečky v krychlovém 

rastru. Nabízí se mnoho efektivních algoritmů, které mohou generovat kroky po úsečce 

v 3D rastru (například Bresenhamův algoritmus a DDA algoritmus [Newm79], 

[Soch84]). Pokud však má být algoritmus použitelný pro průchod podprostory, musí 

generovat souřadnice všech krychlí, kterými vyšetřovaný paprsek prochází. Tuto 

podmínku, jejíž nutnost ilustruje obrázek 6.4.1, řada běžných algoritmů pro generování 

úsečky nesplňuje. 
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Obrázek 6.4.1: Chyba běžných algoritmů pro generování úsečky při průchodu scénou (2D znázornění) 

Z uvedených důvodů nelze většinu běžných (často velmi efektivních) algoritmů pro 

průchod scénou vůbec použít, nebo je třeba je upravit. Příkladem úspěšné úpravy může 

být 3DDDA algoritmus [Fuji86]. V tomto odstavci je předkládán alternativní algoritmus 

s výhodnějšími vlastnostmi. 

Mějme počáteční bod paprsku P0  a směrový vektor v . Parametrická rovnice paprsku je: 

(6.4.1)  p P v 0 k , 

  kde p  je některý bod paprsku 

  a k  je konstanta, pro niž platí k  0 

Bez újmy na obecnosti lze nastavit měřítko vektoru v   ( , , )v v vx y z  tak, že platí: 

(6.4.2)  
(| |  =  )  nebo  (| |  =  )  nebo  (| |  =  )

(| |   )     a     (| |   )     a     (| |   )

v v v

v v v

x y z

x y z

1 1 1

1 1 1  
 

Osa, které odpovídá složka vektoru v  s jednotkovou velikostí, bude nazývána hlavní 

osou. Předpokládejme, že vektor v  je zapsán ve tvaru: 

(6.4.3)  v =  ( , , ),  | |   ,  | |   v v v vx y x y1 0 0   

Ani výběr osy Z jako hlavní není na újmu na obecnosti, protože znamená pouhou 

záměnu os a znamének. Předpokládejme dále, že velikost voxelu15 je celočíselná (pro 

snadnější implementaci je vhodné volit 2n , kde n  je celé kladné číslo). 

V běžných algoritmech, jako je Bresenhamův nebo DDA, případně i ve vícekrokových 

algoritmech [Gill94], by složky vx  a vy  byly použity přímo. V popisovaném algoritmu se 

nejprve vypočtou vzdálenosti průsečíků počátku paprsku s hranicemi krychlového 

podprostoru v osových směrech: 

(6.4.5)  

d z

d y v

d x v

z

n n

y

n n

y

x

n n

x

  

  

  

=  - (  )

=  - (  ) /

=  - (  ) /

2 2

2 2

2 2

0

0

0

mod

mod

mod

 

V praxi se může stát, že vx , případně vy , je blízké nule a dx , případně d y , nelze vypočíst. 

V takových případech postačí nahradit dx , případně d y , velmi vysokým kladným číslem. 

(Tím se zaručí, že se v příslušném směru neprovede ani jeden krok.) 

Algoritmus dále pokračuje v cyklech. V každém cyklu se provede jeden krok strukturou 

podprostorů. Předtím je třeba zjistit, ve kterém ze směrů bude nejdříve proťata hranice 

                                                           
15Pojem voxel je odvozen z anglického výrazu volume element (element objemu). 
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stávajícího podprostoru. Krok je proveden ve směru té osy, které odpovídá nejmenší 

z čísel dx , d y  a d z . Jakmile je krok proveden, je třeba toto číslo (dx , d y  nebo d z ) 

modifikovat tak, aby jeho velikost odpovídala vzdálenosti nejbližšího dalšího průsečíku 

v dané ose. V tomto případě to znamená, že je třeba vypočíst, kolik průsečíků ve směru 

osy X a Y připadá na jeden průsečík ve směru hlavní osy. Přitom je zřejmé, že jeden 

průsečík ve směru hlavní osy odpovídá jednomu kroku (2n ): 

(6.4.6)  

l

l v

l v

z

n

y

n

y

x

n

x

 

 

 

=  

=  /

=  /

2

2

2

 

Číslo lx , nebo ly , lze opět v případě potřeby nahradit velkým číslem. Postup algoritmu je 

na 2D náčrtku zobrazen na obrázku 6.4.2. Úplné 3D zobrazení je vidět na obrázku 6.4.3. 

  

Obrázek 6.4.2: 2D náčrtek postupu algoritmu Obrázek 6.4.3: 3D zobrazení postupu algoritmu 

Při použití metody sledování paprsku s dělením scény na podprostory je důležité nejen 

znát prostorové souřadnice všech podprostorů proťatých paprskem, ale také znát 

vzdálenost průsečíků s podprostory od počátku paprsku. V popisovaném algoritmu lze 

uvedenou vzdálenost jednoduše a efektivně vypočítat. Lze vyjít ze skutečnosti, že čísla 

dx , d y  a d z  v daném okamžiku výpočtu jsou přímo úměrná vzdálenosti odpovídajících 

průsečíků: 

(6.4.7)  D cdi   , kde di  je některé z čísel dx , d y , nebo d z  

  a   c =  
1

| |v
   je koeficient úměrnosti 

Výsledný algoritmus pro generování souřadnic je vhodné rozdělit do dvou procedur. 

Jedna z procedur (Init) zajišťuje inicializaci algoritmu a druhá (GetVoxel) generování 

souřadnic jednoho podprostoru. Mezi voláním těchto procedur je prováděna další 

činnost programu spojená s metodou sledování paprsku, jako je vyhodnocování 

průsečíků s objekty a výpočty intenzity na základě světelných modelů. 
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Procedury mohou být zapsány například následujícím způsobem: 

procedure Init(x0,y0,z0,vx,vy,vz) 
 calculate(dx,dy,dz) // podle rovnice 6.4.5 
 calculate(lx,ly,lz) // podle rovnice 6.4.6 
end Init 

procedure GetVoxel() 
 if dx<dy 
  if dx<dz 
   StepInDirectionX() 
   dx = dx+lx 
  else 
   StepInDirectionZ() 
   dz = dz+lz 
  end if 
 else 
  if dy<dz 
   StepInDirectionY() 
   dy = dy+ly 
  else 
   StepInDirectionZ() 
   dz = dz+lz 
  end if 
 end if 
end GetVoxel 

Algoritmus automaticky končí po získání požadovaného průsečíku paprsku s tělesem. 

Pokud ovšem průsečík není nalezen, je třeba ukončit algoritmus explicitně po průchodu 

celou scénou. Vhodným mechanismem ukončení je například stanovení maximálního 

počtu kroků v každém směru. Po vyčerpání maximálního počtu kroků v libovolném ze 

směrů algoritmus končí. Maximální počty kroků jsou: 

(6.4.8)  

n S z div

n S y div

n S x div

z

n n

y

n n

x

n n

 

 

 

=  ( - )  

=  ( - )  

=  ( - )  







2 2

2 2

2 2

0

0

0

  , 

  kde S  je velikost scény ve voxelech (předpokládá se stejná v X, Y i Z) 

Algoritmus je navržen pro celá čísla. Protože se v algoritmu reprezentují i zlomky, 

dochází nutně k chybám. Použije-li se však pro reprezentaci celých čísel 32-bitový 

formát a pro reprezentaci čísel v plovoucí čárce 32-bitový IEEE formát s 24 bity 

mantissy (jak je v grafických algoritmech obvyklé), lze odhadnout, že chyby algoritmu 

pro průchod scénou budou při rozumné velikosti scény ( 2563) menší nebo v nejhorším 

případě srovnatelné s chybami vznikajícími v jiných částech výpočtů. 

6.5 Vyhodnocení CSG stromu ve scéně dělené na podprostory 

Metoda stavového stromu popsaná v odstavci 6.3 je hodnocena jako nejlepší ze 

známých metod pro vyhodnocení CSG stromu. Metoda dělení scény na podprostory je 

jediná metoda, pomocí níž lze reálně redukovat počet objektů vstupujících do výpočtu 

při vyhodnocení jednotlivých pixelů. Protože obě tyto metody používají různé (a téměř 
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nezávislé) přístupy k optimalizaci výpočtu, nabízí se možnost kombinace obou metod s 

předpokladem dosažení velmi dobrých výsledků. 

Z literatury jsou známy způsoby implementace CSG stromu v prostředí scény dělené na 

podprostory. Poměrně dobré výsledky byly dosaženy naříklad pomocí "prostříhání" 

(pruning) CSG stromu [Tilo84]. Prostříhání stromu spočívá v tom, že se každému 

podprostoru scény přiřadí CSG "podstrom". Ten vznikne z původního stromu tak, že se 

vyloučí ty uzly, které mají v daném podprostoru konstantní ohodnocení16. Prostříhané 

CSG stromy scény z obrázku 4.9.1 jsou znázorněny na obrázku 6.5.1. 

 

Obrázek 6.5.1: Prostříhání CSG stromu 

Nevýhodou tohoto přístupu je nutnost opakovaného vyhodnocování CSG stromu při 

přechodu z jednoho podprostoru do druhého. Použitím stavového stromu by kromě 

vlastního zefektivnění vyhodnocení CSG stromu bylo možné i tyto výpočty ušetřit. 

Buhužel se ukazuje, že použití prostříhaného stavového stromu ve scéně dělené na 

podprostory je poměrně komplikované, protože je třeba řešit přesuny stavů z jednoho 

podstromu do druhého. Kromě toho, že tento problém není jednoduše řešitelný (viz 

obrázek 6.5.1), lze odhadnout, že i po jeho vyřešení by časové ztráty způsobené přesuny 

byly významné. 

Přínosem této práce je nový algoritmus pro využití stavového stromu v prostředí scény 

dělené na podprostory [Zemc95]. Tento algoritmus také pravděpodobně je prvním 

publikovaným algoritmem, který využívá metodu stavového stromu ve scéně s dělením 

na podprostory. 

                                                           
16Konstantním ohodnocením se označuje stav, kdy uvažovaný uzel CSG stromu buď nezasahuje do 

daného podprostoru, nebo je v něm celý obsažen. Uzel tedy nemá vliv na výpočty v daném podprostoru. 
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Předkládaný algoritmus je alternativou k prostříhávání stavového stromu. Stavový strom 

zůstává celý a neprostříhává se (existuje pouze jedna jeho kopie). Všem podprostorům 

ve scéně se však přiřadí seznam jen takových primitivních objektů, u nichž stav 

korespondujících listů stavového stromu není pro všechny body uvažovaného 

podprostoru stejný. Jinými slovy to znamená, že do seznamu nejsou zařazeny objekty, 

které celý uvažovaný podprostor obsahují, ani objekty, které do uvažovaného 

podprostoru nezasahují vůbec. 

Vyhodnocování stromu se provádí tak, že se vyhodnotí průsečíky uvažovaného paprsku 

s primitivními objekty, které se nacházejí v seznamech těch podprostorů, kterými 

paprsek postupně prochází. Pro každý podprostor zvlášť se vyhodnocuje stavový strom. 

Je-li v některém z postupně zpracovávaných podprostorů nalezen průsečík s reálným 

objektem, není již nutno ve výpočtu pokračovat. 

Pokud bude počáteční stav proměnných ve stavovém stromu odpovídat bodu v počátku 

paprsku, bude uvedený postup generovat správné výsledky. Právě zajištění počátečního 

stavu proměnných je však problémem. Explicitní nastavení je totiž operací srovnatelnou 

s vyhodnocením průsečíku paprsku se všemi primitivními objekty scény. Použití tohoto 

způsobu by tedy znamenalo likvidaci všech úspor výpočtů. Existuje ještě možnost 

použití stavu proměnných stromu, "zbylých" z vyhodnocení jednoho paprsku, pro 

vyhodnocení dalšího, pokud na sebe navazují (koncový bod výpočtu pro jeden paprsek 

je počátečním bodem pro následující paprsek), a ukládání stavů do zásobníkové 

struktury pro série paprsků vycházejících z jednoho bodu. I tato možnost je poměrně 

výpočetně náročná a navíc ne vždy vyhovuje (viz obrázek 6.5.2). 

 

Obrázek 6.5.2: Obtíže při inicializaci stavových proměnných 

Jak je vidět na obrázku 6.5.2, žádný z podprostorů 1, 2 neobsahuje při užití výše 

uvedených pravidel objekt A. Je to způsobeno skutečností, že podprostor 1 neobsahuje 

žádný reálný objekt a tedy jeho seznam je prázdný a podprostor 2 je celý obsažen 

v objektu A, což znamená, že objekt A nemusí v seznamu být. Tím se nastává situace, 

kdy průsečík s tělesem nemusí být nalezen. Uvedenou situaci lze samozřejmě řešit 

obsáhlejšími pravidly pro konstrukci obsahu seznamů v podprostorech, ale tato 

obsáhlejší pravidla obecně vždy znamenají zvýšení počtu objektů v seznamech 

podprostorů. 

Je zřejmé (viz například obrázek 6.5.2), že další zvyšování počtu objektů v seznamech 

podprostorů není nutné za předpokladu zaručení správného obsahu stavových 
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proměnných stromu. Proto v předkládaném algoritmu není použit v jednotlivých 

podprostorech senam primitivních objektů, ale "seznam akcí". 

Akce mohou být tří typů: 

1) Nastav proměnnou uzlu u stromu na "uvnitř" (dále nastav u "uvnitř"). 

2) Nastav proměnnou uzlu u stromu na "vně" (dále nastav u "vně"). 

3) Vyhodnoť průsečíky paprsku s primitivním objektem o (dále vyhodnoť o). 

Do seznamu daného podprostoru se ukládají pouze takové akce, které jsou 

bezpodmínečně nutné pro správné vyhodnocení výsledku. Pro akce typu 3 se použije 

postupu uvedeného výše a akce typu 1 a 2 jsou doplňovány tak, aby každý uzel s CSG 

operací, jehož alespoň jeden poduzel je vyhodnocován akcemi typu 3, byl plně 

definován. To znamená, že se akce typu 1 a 2 vztahují na všechny ostatní poduzly 

uvažovaného uzlu s CSG operací. Postup je znázorněn na obrázku 6.5.3. 

 

Obrázek 6.5.3: Ukládání akcí do seznamu podprostoru 

Při vyhodnocování podprostoru se postupuje s výše uvedenými seznamy tak, že se 

nejprve provedou akce typů 1 a 2 a teprve poté akce typu 3. V obrázku 6.5.4 jsou vidět 

modifikované seznamy podprostorů, které již zaručí správnou funkci algoritmu. 

 

Obrázek 6.5.4: Podprostory se seznamy akcí 

Použití seznamu akcí je podstatně výhodnější než použití seznamu primitivních objektů, 

protože akce typu 1 a 2 se velmi jednoduše implementují (viz přílohu C) a jsou přibližně 

o dva až tři řády jednodušší (rychlejší). Při použití n-árních operací je maximální počet  

akcí typu 1 a 2: 

(6.5.1)  n12   ( )( )n d n3 1 , 

  kde n3  je počet akcí typu 3 (počet objektů, které je nutno vyhodnotit), 

  d  je výška stromu a n  je maximální počet poduzlů v (n-árních) uzlech 
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Je poměrně obtížné formálně vyhodnotit přínos uvedené metody oproti tradičnímu 

přístupu s prostříháváním stromu, ačkoli je zřejmé, že přínos existuje (minimálně 

v nahrazení operací s čísly v plovoucí čárce elementárními binárními operacemi). Horní 

odhad časové složitosti je pro prostříhaný strom i pro uvedenou metodu stejný: 

(6.5.2)  c pm O( ) , 

  kde p je počet primitivních objektů "aktivních" v daném podprostoru 

Nabízí se možnost vyhodnotit metodu experimentálně. Toto vyhodnocení sice bylo 

provedeno, ale je závislé na charakteru scény, použitém překladači a typu procesoru. 

Kromě těchto objektivních skutečností závisí experimentální vyhodnocení bohužel i na 

efektivnosti implementace, která se může lišit metodu od metody a tím zanést do 

vyhodnocení subjektivní faktor. Přes tyto skutečnosti lze odhadnout úsporu času při 

scénách s řádově tisíci objekty a s procesory pro všeobecné použití v rozsahu 5-10%. 

Uvedenou metodu lze modifikovat tak, že seznamy se přiřadí nejen podprostorům, ale 

i (orientovaným) přechodům mezi podprostory. Přitom seznamy přiřazené přechodům 

obsahují jen ty akce, které jsou nutné pro správné vyhodnocení (orientovaných) rozdílů 

mezi podprostory. Pro počáteční bod paprsku se vyhodnotí seznam přiřazený 

podprostoru a při přechodech do dalších podprostorů se již užívají seznamy přiřazené 

těmto přechodům. Grafické znázornění je uvedeno na obrázku 6.5.5. Tato modifikace 

zjevně vede k dalšímu snížení časové náročnosti výpočtů, avšak vzhledem k tomu, že 

redukuje pouze počet akcí typu 1 a 2, lze předpokládat, že přínos nebude výrazný. 

 

Obrázek 6.5.5: Seznamy akcí přiřazené přechodům 

6.6 Zmrazování uzlů stavového stromu 

Při vyhodnocování CSG stavového stromu může nastat situace, kdy stav některého 

z uzlů stromu je znám dříve, než se vyhodnotí všechny jeho poduzly. Příkladem může 

být uzel operace průnik, jehož stav je určen okamžitě po zjištění, že kterýkoli z poduzlů 

je pro daný paprsek trvale ve stavu "vně". V metodách stavového stromu popsaných 

v literatuře a v předchozím textu se této skutečnosti nijak nevyužívá. Využívá se však v 

technice prostorových obalů (boundary volumes) a v některých metodách vyhodnocení 

CSG stromu. 
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Následující algoritmus [Zemc95] ukazuje, že existuje způsob, jak pomocí výše uvedené 

informace zefektivnit výpočet. Algoritmus je založen na podobné myšlence jako 

technika prostorových obalů, ale realizace je odlišná. Cílem je zamezit zbytečnému 

vyhodnocování průsečíků s primitivními tělesy, která již nemohou ovlivnit stav 

příslušné části stromu. Toho je dosaženo signalizací ve stavovém stromě směrem 

"dolů", jak je vidět na obrázku 6.6.1. 

 

Obrázek 6.6.1: Zmrazování uzlů stavového stromu 

Jakmile je některému z uzlů stromu signalizováno (směrem z listů - primitivních 

objektů), že některý z poduzlů je pro daný paprsek trvale ve stavu vně, případně trvale 

ve stavu uvnitř, signalizuje uzel tuto situaci nejen směrem "nahoru", ale i směrem dolů 

do všech zbývajících (dosud nevyhodnocených17) poduzlů. Uzly, které dostanou signál, 

že jsou "zmrazeny", se pro daný paprsek již dále nevyhodnocují. U listů je toho 

dosaženo přímo a u uzlů, které jsou CSG operacemi, je toho dosaženo další signalizací 

všem poduzlům. Po zpracování daného paprsku je nutno všechny uzly zase "rozmrazit". 

Explicitní rozmrazení by bylo poměrně drahou operací. Proto jsou uzly při zmrazování 

informovány o pořadovém čísle paprsku, na nějž se zmrazení vztahuje, a všechny další 

paprsky jsou vyhodnoceny běžným způsobem. Tím je provedeno implicitní 

"rozmrazení". 

Z popisu je zřejmé, že uvedený postup může vést nejen ke zlepšení výsledků, ale 

v krajním případě díky režijním časům i k jejich zhoršení. V počtu vyhodnocení 

průsečíků s tělesy ke zhoršení dojít nemůže. Experimentálně bylo zjištěno, že na 

běžných scénách vede algoritmus k úspoře asi 5% času při dělení scény do podprostorů. 

Pokud scéna do podprostorů dělena není, dá metoda ještě lepší výsledky. Výsledky pro 

scénu Pokoj a Fraktál (viz také přílohu B) jsou uvedeny v tabulce 6.6.1. V tabulce jsou 

pro orientaci uvedeny i výsledky při naivním přístupu bez dělení do podprostorů, i když 

praktická použitelnost takových výsledků je malá. 

Scéna Počet paprsků Naivní přístup 
Naivní se 

zmarazováním 

Scéna dělená 

do podprostorů 

Dělení 

i zmrazování 

Pokoj 130045 89861786 59949992 1796945 1444559 

Fraktál 137896 95286827 95286827 907400 907400 

  Tabulka 6.6.1: Vyhodnocení počtu průsečíků paprsku s primitivním objektem pro různé metody   

                                                           
17Je otázkou, jak rozhodnout, které poduzly dosud nebyly zpracovány, když se jedná o stavový strom, v 

němž jsou uzly vždy vyhodnocovány jen na základě signalizace "zdola". V implementační části této práce 

je rozhodování poměrně jednoduché, protože strom je vždy vyhodnocován "zleva doprava". 
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V tabulce je vidět, že algoritmus zmrazování nemá na scénu typu fraktál žádný vliv. Je 

to způsobeno tím, že objekty ve scéně jsou vzájemně disjunktní. 

6.7 Spojování podprostorů do oblastí 

Dělení scény do podprostorů je velmi účinnou optimalizační technikou pro metodu 

sledování paprsku. Jak již bylo naznačeno (viz odstavec 6.3), může být nalezení 

vhodného dělení problematické. Při jednoduchých metodách dělení musí být pro 

dosažení dobrých výsledků vytvořeno příliš mnoho podprosotrů. Tím narůstá režie 

spojená s vyhodnocením každého paprsku. Použití složitějších metod sice znamená 

menší počet podprostorů, ale současně složitější metody průchodu podprostory scény. 

Dále navržená technika je kompromisem mezi oběma přístupy. Scéna se předzpracuje 

stejným způsobem jako při rovnoměrném dělení do podprostorů (dostatečně jemném). 

Potom se porovnají obsahy datových struktur jednotlivých podprostorů. Pokud jsou tyto 

struktury u dvou nebo více podprostorů shodné, spojí se podprostory do "oblasti". 

Řešení tohoto typu pravděpodobně dosud nebylo publikováno. V literatuře se však 

vyskytují některé náznaky této myšlenky [Devi89]. Při průchodu paprsku scénou se 

provádějí kroky strukturou bez vyhodnocování průsečíků. Teprve při překročení hranice 

oblasti se provede vyhodnocení celé oblasti. Tuto akci lze nazvat "tahem" (viz obrázek 

6.7.1). 

 

Obrázek 6.7.1: Dělení scény do oblastí (2D náčrtek) 

Při použití vhodné metody, například rychlého průchodu scénou (viz odstavec 6.4), je 

režie spojená s kroky strukturou podprostorů zanedbatelná proti režii vyhodnocení 

výsledků výpočtů průsečíků. Zároveň se zachovají výhody složitějších dělení scény. 

Třída časové složitosti metody sledování paprsku se touto optimalizací nemění, 

odstraňují se pouze režijní časy. Praktické výsledky ukazují zlepšení časů okolo 1% při 

použití stavového stromu. Dá se očekávat, že při použití prostříhání (odstavec 6.5) by 

výsledky byly lepší. Význam této optimalizační metody ovšem nespočívá v přímých 

úsporách času. Je to spíše způsob, jak prokázat, že rovnoměrným dělením scény lze 

dosáhnout výsledků alespoň srovnatelných se složitějšími metodami dělení scény. 
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V tabulce 6.7.1 jsou na příkladech z přílohy B shrnuty výsledky z odstavců 6.4 až 6.7. 

Scéna Rovnoměr né dělení do 

pod 

prostorů  Bez dělení do  podprostourů 

 Předzpracování Se zmrazením Bez zmrazení Se zmrazením Bez zmrazení 

Krychle 8 s  144 s 150 s 130 s >7200 s 

Pokoj 122 s 179 s 188 s 4498 s >7200 s 

Fraktál 77 s 380 s 384 s 3026 s 3038 s 

Tabulka 6.7.1: Celkové výsledky (procesor i486DX2-66, rozlišení 256x256 pixelů) 

6.8 Diferenciální sledování paprsku 

V některých aplikacích počítačové grafiky jsou používány animované sekvence obrazů 

a nikoli statický obraz. Generování sekvence opakovaným úplným zpracováním 

jednotlivých snímků není příliš efektivní, protože se dá předpokládat, že dva po sobě 

následující snímky budou vzájemně velmi podobné. Pokud se nepohybuje kamera ani 

světelné zdroje, dá se dokonce předpokládat, že při použití metody sledování paprsku 

bude velká část pixelů jednoho obrazu ze sekvence shodná s korespondujícími pixely ze 

sousedního obrazu. Toho využívá další předkládaný optimalizační algoritmus. 

Hlavním problémem při generování takové sekvence obrazů je určení, která část obrazu 

se snimek od snímku mění. V předkládaném algoritmu je tento problém řešen tak, že se 

při výpočtu hodnoty každého pixelu zaznamená "stopa" všech paprsků, které byly pro 

výpočet potřebné (viz obrázek 6.8.1). Jestliže se ve scéně změní cokoliv, co koliduje se 

stopou daného pixelu, je hodnota tohoto pixelu při výpočtu následujícího snímku 

vypočtena znovu. V opačném případě zůstává hodnota pixelu nezměněna. 

 

Obrázek 6.8.1: Stopa 

Uvedený princip je omezen pouze na případy, kdy se nemění poloha ani orientace 

kamery (pozorovatele). Navíc se nesmí změnit poloha ani charakteristiky žádného ze 

světelných zdrojů. Předpokládá se také, že výpočet hodnoty jednotlivých pixelů je 

deterministický a že hodnoty nejsou vzájemně závislé. 

Ačkoliv je uvedený princip velmi jednoduchý, jeho realizace může být problematická. 

Úloha zaznamenat stopu a vyhodnotit kolize ve scéně totiž je obecně velmi složitá 
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a výpočetně náročná. V případech, kdy je scéna dělená do podprostorů, se však dá 

vhodně využít struktury podprostorů a jenoduše zaznamenat stopu ve formě informace, 

kterými podprostory paprsek "prošel" a kterými "neprošel" (viz obrázek 6.8.2). 

 

Obrázek 6.8.2: Reprezentace stopy pomocí podprostorů 

Velmi podobná reprezentace je v předkládaném algoritmu [Zemc94'] užita i pro záznam 

změn ve scéně. Stopa po pohybujících se objektech je tvořena sjednocením množin 

podprostorů, do kterých objekty zasahují v původní a v nové pozici. Množinu 

reprezentující stopu paprsků i objektů lze v počítači realizovat polem binárních hodnot. 

Pole musí mít velikost shodnou s počtem podprostorů scény. Přítomnost podprostoru 

v množině stopy je indikována hodnotou 1, nepřítomnost hodnotou 0. 

V uvedené reprezentaci je velmi snadné detekovat kolize mezi stopami po paprscích 

a stopami po objektech. Množinové operace průniku a sjednocení se převedou na 

binární operace konjunkce a disjunkce, které se nad blokem binárních hodnot velmi 

snadno a efektivně implementují. Množinu podprostorů v nichž nastává kolize mezi 

stopami, lze pro n -tý pixel uvažovaného obrazu formálně zapsat (množinové operace 

průniku a sjednocení lze zaměnit za binární konjunkci a disjunkci): 

(6.8.1)  C O O Pn i i i n i, ,( )   1 1 , 

  kde Oi1 a Oi  jsou stopy objektů v minulém a současném obraze 

  a Pn i, 1 je stopa po výpočtu n -tého pixelu z předchozího obrazu 

Je-li výsledná množina prázdná, kolize nenastává a pixel lze beze změn převzít 

z předchozího obrazu. 

V praxi se počet podprostorů pohybuje okolo 16, což implikuje velikost binárních polí 

163 = 4096 Bitů = 512 Byte. Doba provedení binární operace nad polem této velikosti 

se u moderních počítačů vyjadřuje v jednotkách mikrosekund, což je v porovnání s 

dobou výpočtu pixelu doba ve většině případů zanedbatelná (pro vyhodnocení pixelu je 

třeba jen jedné takové operace, protože stopy objektů jsou k poloze pixelů invariantní). 

Problematická může být v tomto případě paměťová složitost, protože je třeba stopu 

paprsků každého pixelu zaznamenat pro výpočet následujícího obrazu (při velikosti 

obrazu 2562 pixelů by bylo třeba 2562x512 = 33554432 Byte  33.5 MByte). Nabízí se 

však možnost sloučit stopy více pixelů do jedné a tím snížit paměťové i výpočetní 
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nároky. Vyhodnocení musí v tomto případě probíhat pro celou skupinu pixelů najednou. 

Sjednocením množin stop se sice současně zvýší pravděpodobnost přepočítávání pixelů, 

ale pokud se využije koherence v obraze (viz obrázek 6.8.3), dá se očekávat, že zvýšení 

nebude nijak výrazné: 

(6.8.2)  C CM M, ,i n n i   , 

  kde M  je vybraná množina pixelů obrazu 

 

Obrázek 6.8.3: Množina pixelů se spojenými stopami 

Úspora času při použití této metody je silně závislá na charakteru scény a výsledná doba 

výpočtu sekvence se pohybuje v rozmezí 10-100% původního času výpočtu. 

6.9 Paralelní sledování paprsku 

Moderní výpočetní technika v řadě případů dosahuje zvýšení výpočeního výkonu užitím 

více procesorů. Obecně sice existují problémy s paralelizací algoritmů, ale velká část 

algoritmů užívaných v počítačové grafice je paralelizovatelná snadno. Metoda sledování 

paprsku mezi tyto algoritmy patří. Vzhledem k tomu, že výpočet každého pixelu je 

nezávislý na ostatních pixelech, lze pro každý pixel vyhradit jeden proces. Počet pixelů 

v obrazech je natolik velký (obvykle statisíce pixelů), že pravděpodobně převýší počet 

možných paralelně probíhajících procesů každého dostupného výpočetního systému, 

a tím dosáhne jeho vysokého využití. 

Problematickým bodem implementace paralelních výpočtů při sledování paprsku je 

paměť. Scény s tisíci až desetitisíci primitivních objektů, což je obvyklá velikost 

grafických scén užívaných při realistickém zobrazení, lze popsat v paměti o velikosti 

přibližně 1-10 MByte. Objem paměti velmi závisí na způsobu implementace a je přímo 

úměrný počtu primitivních objektů. Takový objem paměti v každém procesorovém uzlu 

je při vyšším počtu procesorů (desítky až stovky) z ekonomických důvodů nereálný. 

Vzhledem k tomu, že popis scény je pro všechny procesory stejný, lze použít sdílení 

paměti [Bado94], ale je dosti obtížné dosáhnout optimálního využití procesorů, protože 

při vysokém počtu procesorů bývá paměťový systém přetížen. Řešením uvedeného 

problému může být přiřazení procesů ne jednotlivým pixelům, ale podprostorům scény 

[Spac92]. Tím je dosaženo snížení spotřeby paměti, ale za cenu značných komplikací 

algoritmu. 

Jedním z vhodných řešení uvedeného problému je nepřiřadit každému procesorovému 

uzlu paměť obsahující celou scénu, ale pouze vyrovnávací paměť (cache) s popisem 

určité podmnožiny objektů scény. Studie této možnosti [Chal93] ukazuje, že lze 

dosáhnout dobrých výsledků, ale že velmi záleží na strategii řízení obsahu vyrovnávací 

paměti (caching algorithm) a na minimální velikosti vyrovnávací paměti. Chování 

algortimu bylo simulováno za předpokladu užití trasputerů (Inmos). Výsledky pro různé 

strategie řízení vyrovnávací paměti jsou shrnuty v tabulce 6.9.1.  
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Scéna   Pokoj   Fraktál  

   Strategie   Strategie  

 Velikost 

vyr. paměti 

Optimální 

statická 

Vzorkovaná 

statická 

LRU 

dynamická 

Optimální 

statická 

Vzorkovaná 

statická 

LRU 

dynamická 

 0 (bez v.p.)  0   0  

Počet zásahů 50 1498796 1405203 1266795 1115303 886899 889842 

vyr. paměti 100 1572468 1514555 1462303 1349431 1135646 1234712 

 200 1586844 1584820 1578239 1493508 1365140 1459471 

 500 1587046 1587046 1587046 1539812 1539756 1539791 

 0 (bez v.p.)  1587046   1539819  

Počet minutí 50 88250 181843 320251 424516 652920 649977 

vyr. paměti 100 14578 72491 124743 190388 404173 305107 

 200 202 2226 8807 46311 174679 80348 

 500 0 0 0 7 63 28 

Celkem paprsků   137440   137896  

Celkem objektů   691   1026  

   Tabulka 6.9.1: Zaznamenané statistky při použití vyrovnávacích pamětí     

Strategie označená jako "Optimální statická" je ideální strategií za předpokladu, že 

obsah vyrovnávací paměti je konstantní po celou dobu výpočtu. Tuto strategii nelze 

reálně použít, protože statistiky jsou známy až po ukončení výpočtu. Je však vhodná 

jako referenční strategie. 

"Vzorkovaná statická" strategie je obdobou předchozí strategie. Vychází z předpokladu, 

že existuje dostatečně reprezentativní vzorek obrazu. Vhodným vzorkem může být 

například množina pixelů, které leží v uzlech čtvercové sítě umístěné přes obraz v osové 

poloze. Před zahájením výpočtu se zjistí statistiky pro tento vzorek a podle nich se 

stanoví obsah vyrovnávací paměti. 

Poslední testovanou strategií je klasická LRU (Least Recent Used) strategie. Je to 

strategie, při jejímž použití se obsah vyrovnávací paměti dynamicky mění tak, že při 

požadavku na čtení popisu objektu, který v paměti není, se vypustí popis toho objektu, 

který byl naposled použit v nejvzdálenější minulosti. 

Z výsledků uvedených v tabulce18 je zřejmé, že nelze obecně jednoznačně rozhodnout, 

která z reálně použitelných strategií (vzorkovaná statická či LRU) je výhodnější. 

Závislost na konkrétní scéně je značná. Je však zřejmé, že lze nalézt vhodný kompromis 

mezi počtem procesorů a velikostí paměti každého z nich, který dá nejlepší výsledky při 

dané ceně zařízení. 

Je velmi pravděpodobné, že lze vytvořit dynamickou strategii řízení obsahu vyrovnávací 

paměti, která by vhodně využívala koherence objektů v obraze a která by měla lepší 

výsledky než optimální statická strategie. Taková strategie však dosud není známa. 

Formální složitost uvedených algoritmů je natolik obtížně vyjádřitelná a ovlivněná 

tolika faktory, že je výhodnější (i přesnější) vyhodnocení odvozovat výhradně ze 

statistických dat. 

                                                           
18V tabulce 6.9.1 je zdánlivá anomálie. Při velikosti vyrovnávací paměti 500 objektů není zaznamenáno 

žádné minutí obsahu vyrovnávací paměti pro scény s 691 i 1026 objekty. Tato skutečnost je spůsobena 
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7 Splnění cílů práce 

Stanovený cíl práce, který je uveden v odstavci 1.2, byl splněn. Jednotlivé dílčí cíle jsem 

splnil následujícím způsobem: 

1. Teoretické základy zobrazovacích metod jsem nastudoval v literatuře (viz seznam 

literatury). Za principiální publikace pro předkládanou práci považuji monografii 

počítačové grafiky [Fole83], která je vhodná nejen jako přehled problematiky, ale 

především jako reference při implementování různých grafických algoritmů 

použitých v praktické části práce, a monografii věnovanou sledování paprsku 

[Glas89]. Pro definici a implementaci geometrie objektů byl velkou podporou popis 

ploch ve výpočetní technice [Drs84]. Jako východisko pro vlastní výzkum byly 

použity články o dělení scény do podprostorů [Fuji86] a o metodě stavového stromu 

[Glas87]. Další poznatky jsem získal konzultacemi s Prof. Ing. Ivo Serbou, CSc. 

(školitelem) a dalšími učiteli ÚIVT a ÚAMT FEI VUT v Brně (Ing. Jiří Sochor, 

CSc, Doc. Ing. Jozef Honec, CSc.) i jiných pracovišť (Dr. A. Chalmers, Prof. Dr. E. 

L. Dagless, University of Bristol, Velká Británie). 

2. Pro implementaci jsem vybral algoritmy metody sledování paprsku, které poskytují 

dostatečně kvalitní obraz pro řadu aplikací realistického zobrazení. Přitom metoda 

sledování paprsku není závislá na žádném specializovaném technickém vybavení a 

je za současného stavu výpočetní techniky dobře realizovatelná. Byly realizovány tři 

základní algoritmy metody sledování paprsku. Algoritmus pro rovnoměrné dělení 

scény do podprostorů, algoritmus obalových těles a algoritmus podvzorkování. 

Popis principiálních částí těchto algoritmů je uveden v kapitolách 2, 3, 4, 5 a 

odstavcích 6.1 až 6.3. Všechny algoritmy byly implementovány v jazyce C++. 

3. Výzkum v oblasti metod sledování paprsku pokročil ve světě velmi daleko. Přesto se 

mi podařilo vyvinout nové originální optimalizační postupy. Za největší přínos 

předkládané práce považuji postup pro kombinacci metody stavového stromu 

a dělení scény do podprostorů pro CSG scénu (popsaný v odstavci 6.5) a postup 

zmrazování uzlů stavového stromu (popsaný v odstavci 6.6). Tyto dva postupy 

kombinují tři úspěšné optimalizační postupy, z nichž každý optimalizuje jinou část 

algoritmu metody sledování paprsku. Pravděpodobně první publikaci této 

kombinace jsem uvedl v článku [Zemc95]. Dalšími mými novými postupy, které 

akcelerují výpočet obrazu, jsou rychlý průchod scénou (popsaný v odstavci 6.4), 

spojování podprostorů (popsané v odstavci 6.7) a diferenciální sledování paprsku 

(popsané v odstavci 6.8). Přínosem předkládané práce je i studie algoritmů řízení 

vyrovnávacích pamětí pro paralelní sledování paprsku (uvedená v odstavci 6.9). 

4. Programový systém pro zpracování a realistické zobrazení scény byl realizován 

v jazyce C++. Implementaci jsem provedl tak, aby výsledný systém bylo možno 

používat nejen pro výzkum, ale i pro specializovanou výuku. Systém je jednoduše 

rozšiřitelný a je použitelný v prostředích SUN, ULTRIX (DEC), MS-DOS a MS 

Windows. Pro popis scény jsem vyvinul specializovaný programovací jazyk PRAY 

(viz přílohu A). Vývoj vlastního jazyka byl potřebný z toho důvodu, že dosud 

neexistuje ustálený způsob zápisu scény vhodný pro metodu sledování paprsku 

                                                                                                                                                                          

tím, že při zvoleném pohledu nemusí být některé objekty vůbec vidět a tím, že při použití "zmrazování" se 

některé objekty nemusí vyhodnocovat. 
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a CSG model. Jazyk PRAY, který byl vyvinut s pomocí programu YACC (Yet 

Another Compiler Compiler), je připraven tak, aby bylo možno zdrojový text pro něj 

vytvářet grafickým editorem scény. Vlastní výpočet probíhá v dávkovém režimu 

a výsledek může být zobrazen například v prostředí Windows. Vytvořený 

programový systém je v současné době využíván ve výuce předmětu Počítačová 

Grafika. Dále jsou rozpracovány diplomové práce, které výsledků předkládané práce 

využívají a navazují na ně. 

5. Algoritmy popsané v odstavcích 6.4-6.9 byly publikovány v recenzovaných 

zahraničních odborných časopisech a na mezinárodních konferencích. Přesné 

odkazy na tyto publikace jsem uvedl v přehledu svých prací ([Chal93]-50%, 

[Zemc93'], [Zemc94], [Zemc95]-80%19). 

Kromě práce v úzké oblasti realistického zobrazení scény jsem se účastnil v období 

posledních tří let také výzkumu v širším oboru počítačové grafiky i zpracování obrazu, 

a to zejména v oblasti zobrazení vědeckotechnických dat ([Zemc93'']-50%), v oblasti 

elementárních rastrových algoritmů pro zobrazení polotónového obrazu ([Zemc93], 

[Zemc94]-75%) a v oblasti uživatelských rozhraní a zpracování obrazu ([Hole92]-33%, 

[Fuci94]-25%, [Zemc94'']-50%, [Zemc95]-80%). 

                                                           
19Následuje-li za citací údaj v procentech, označuje podíl autora předkládané práce na publikaci. 
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8 Závěr, výhled do budoucnosti 

Tématem předkládané práce je především oblast výpočtů realistických obrazů scény. 

Nelze však zapomínat na to, že vypočtený obraz je třeba zobrazit tak, aby byl 

uživatelem vnímán pokud možno bez zkreslení. Důležitý je i konkrétní způsob použití 

výsledků v aplikačních programech, což jsem v praxi ověřil na několika projektech. 

Zobrazení výsledků se nejčastěji děje na obrazovkách počítačů. Zde je důležitý nejen 

maximální počet barev a barevná i geometrická rozlišovací schopnost grafických 

adaptérů a monitorů, ale v některých aplikacích i geometrické zkreslení a nelineární 

zkreslení jasu. Zatímco geometrické zkreslení a zkreslení jasu je poměrně snadno 

změřitelné a kompenzovatelné, maximální počet barev a rozlišovací schopnost bývají 

často problémem. 

Pokud je geometrická rozlišovací schopnost dostatečná, je možné kompenzovat malý 

maximální počet barev a malou barevnou rozlišovací schopnost20 pomocí technik typu 

rozmývání (dithering), případně filtrace s distribucí chyby [Fole83]. Techniky tohoto 

typu lze použít i v poměrně nepříznivých podmínkách [Zemc94']. K vlastnímu 

vykreslování obrazu do rastru lze použít řadu různých algoritmů, například vyplnění 

oblasti zadaným vzorkem [Zemc93]. 

S nástupem stále modernější techniky se dostává do popředí zájmu pohyblivý obraz, 

který má v řadě případů vyšší vypovídací schopnost než obraz statický. V žádném 

případě se však nedá v blízké budoucnosti předpokládat úplný ústup statického obrazu, 

protože jen ten lze používat bez složitých technických zařízení a proto, že je 

nenahraditelný pro dokumentační účely i pro sdělování a vyhodnocování některých 

druhů vědeckotechnických dat [Zemc93''] a podobné aplikace. 

Pohyblivý obraz lze zobrazovat pomocí klasických prostředků, jako je televize, případně 

videotechnika, ale také přímo pomocí počítače. Pokud pro aplikaci postačuje předem 

vypočtený pohyblivý obraz, pak postačí takové technické vybavení, které dokáže 

dostatečně rychle na obrazovce počítače obraz měnit. Obrazovou sekvenci pro 

pohyblivý obraz je možno předem vytvořit na jiném počítači, než na kterém je potom 

aplikace provozována. Na straně počítače, na kterém aplikace běží, to v krajním případě 

znamená požadavek na technické vybavení pro dekompresi obrazových dat. Takové 

technické vybavení je v dnešní době běžně dostupné a schopné masového nasazení. 

Typickou oblastí využití pohyblivého obrazu uvedeného typu jsou multimediální 

programy. 

Naprosto jiná situace nastává, pokud aplikace vyžaduje interakci uživatele s obrazem. 

Tím se u uživatele vytváří více či méně realistický vjem prostoru a "zdánlivé-virtuální 

reality" (Virtual Reality). Tento způsob použití vypočteného pohyblivého obrazu klade 

extrémní nároky na výpočetní techniku. Znamená to, že obraz je třeba nejen vypočítat 

přímo na počítači, na němž je aplikace provozována, ale navíc také to, že je třeba výpočet 

provádět v reálném čase. Přes tyto skutečnosti se virtuální realita stále více uplatňuje v 

praxi a vytlačuje postupně klasické multimediální aplikace všude, kde nasazení virtuální 

                                                           
20U zobrazovacího zařízení s barevnou paletou je třeba rozlišovat mezi maximálním počtem barev 

a barevnou rozlišovací schopností palety. Maximální počet barev je typicky dán počtem bitů na pixel ve 

videopaměti, zatímco barevná rozlišovací schopnost počtem bitů D/A převodníku v jednotlivých 

barevných složkách. Není-li paleta použita, oba pojmy splývají. 
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reality má smysl [Elli94]. Postupem času se pojem multimédia sbližuje s pojmem 

virtuální realita [Rich94]. 

Realistické zobrazení pohyblivého obrazu klade ještě vyšší nároky na výkon výpočetní 

techniky, než zobrazení statického obrazu. Klade také jiné požadavky na lidský zrak a je 

pravděpodobné, že pro efektivní realizaci pohyblivého obrazu bude třeba hledat nové 

výpočetní metody. 

Vhodné výpočetní metody pro různé aplikace se mohou lišit v závislosti na 

požadovaném stupni "realističnosti" obrazu i v závislosti na typu aplikace (viz odstavec 

1.1). Například pro zobrazení vědeckotechnických dat z oblasti fluidní dynamiky bude 

pravděpodobně třeba užívat jiných metod než pro zobrazení budov v architektuře. Přesto 

lze vytypovat společný a obecný trend vývoje. Současný vývoj napovídá, že metoda 

sledování paprsku, ač produkuje kvalitní obraz scény, nebude pro svou extrémní 

výpočetní náročnost tou technikou, která bude masově nasazena v oblasti virtuální 

reality. Je pravděpodobné, že bude používána jako doplňková technika například 

k zobrazování polygonů pomocí Z-bufferu a Gouraudova stínování (podporovaného 

technickým vybavením). Metodou sledování paprsku se budou zobrazovat pouze ty části 

obrazu, které nejsou jednoduššími metodami dostatečně kvalitně zobrazitelné [Wojd94]. 

Celý obraz se bude metodou sledování paprsku zobrazovat pouze při požadavku na 

vysokou kvalitu obrazu i za cenu delší doby výpočtu. V budoucnu se také dá očekávat 

širší využití radiačních metod a metody sledování částic, pravděpodobně v kombinaci s 

oběma výše uvedenými metodami. 

Realistické zobrazování je velmi dynamické a perspektivní odvětví počítačové grafiky. 

Proto bych se chtěl v budoucnu tomuto oboru dále věnovat. Pro další práci jsou 

postupně vytvářeny na VUT velmi dobré podmínky, například v poslední době nákupem 

výpočetní techniky firmy Silicon Graphics v rámci vytváření superpočítačového 

střediska brněnských vysokých škol. Konkrétně bych chtěl na předkládanou práci 

navázat výzkumem v oblasti metody sledování částic a využitím realistického zobrazení 

v oblasti multimédií, virtuální reality a v dalších programech. 
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Příloha A  Jazyk PRAY 

Jazyk PRAY (Pavel's RAY tracer) je jazykem pro popis scény a generování obrazů. 

Tento jazyk je použit ve stejnojmenném experimentálním systému, který je jedním 

z výsledků této práce. 

Motivací k vytvoření jazyka byla skutečnost, že dosud neexistuje obecně uznávaný 

standard pro popis scén, který by umožňoval dostatečně podrobné popsání grafické 

scény pro realistické zobrazení. Existují sice standardy jako například PHIGS [Garn91], 

ale ty neumožňují dostatečné popsání objektů pro metodu sledování paprsku. 

Nedostatky se projevují zejména v popisu optických vlastností objektů. 

Jazyk PRAY nemá za cíl stát se standardem. Cílem bylo pouze vytvořit takový nástroj, 

který by mohl bez větších komplikací přejímat data popisující scénu z jiných (i nově 

vznikajících a dosud neznámých) systémů a který by byl vhodný i pro přímé textové 

popisování scény uživatelem systému PRAY. 

Při specifikaci jazyka PRAY se také počítalo s možností vytvoření editoru grafických 

scén s výstupem v jazyce PRAY. 

Vzhledem k tomu, že generování interních datových struktur z popisu scény obvykle 

nebývá časově kritickou částí programů pro realistické zobrazení, bylo rozhodnuto, že 

programy v jazyce PRAY budou zpracovávány interpretačním způsobem. 

Z uvedených skutečností plyne, že se dá v budoucnu očekávat změna definice jazyka, 

nabo alespoň jeho úpravy. To bylo jedním z důvodů k použití nástroje YACC pro 

vytvoření interpretačního programu jazyka PRAY. Tato vlastnost také umožňuje 

snadnou adaptaci na případný nový standard (kterým by se mohl stát například jazyk pro 

popis scény OpenGL firmy Silicon Graphics). 

Jazyk PRAY podporuje práci s daty typu: 

 číslo (v plovoucí čárce) 

 bod v 3D prostoru 

 3D vektor 

 intenzita světla 

 světelný zdroj 

 světelný model 

 těleso 

 textový řetězec 

Již z popisu datových typů je zřejmé, že se nejedná o "klasický" programovací jazyk, ale 

o jazyk vysoce specializovaný. Typickým výsledkem zpracování programu je úplný 

popis scény (množiny těles), který je vzápětí zpracováván při zobrazování scény. 

Přestože je jazyk PRAY specializovaný, obsahuje prvky, které lze nalézt v obecných 

programovacích jazycích. Je to zejména možnost vyhodnocování výrazů, ukládání 

mezivýsledků atd. Tyto možnosti byly do jazyka implementovány zejména proto, aby 

mohl uživatel (programátor v jazyce PRAY) svěřit vyhodnocování některých 

geometrických (i jiných) úprav objektů přímo programu PRAY a aby je nemusel 

provádět jinými prostředky. To je důležité zejména při manuálním programování scén. 
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Jazyk PRAY z výše uvedených důvodů umožňuje také použití základního podmíněného 

příkazu typu if...then...else i základní konstrukce cyklu typu while. 

Jazyk PRAY v současné podobě neumožňuje definovat uživatelské funkce ani 

procedury. 

Program v jazyce PRAY je členěn na řádky. Přitom platí, že řádek může  být buď 

prázdný, nebo může obsahovat přiřazení, volání procedury nebo jazykovou konstrukci 

(while, ...). Programy v jazyce PRAY lze komentovat. Komentář je uvozen dvojicí 

znaků "//" a končí vždy na konci řádku. V případě, že jeden řádek nestačí pro 

požadovaný text příkazu, přiřazení, případně konstrukce, je možno jej logicky 

prodloužit o následující řádek použitím znaku "\" na konci řádku (neplatí to pro obsah 

textových řetězců a pro komentáře). V programech v jazyce PRAY se rozlišují malá a 

velká písmena. Všechna klíčová slova a předdefinované konstanty, procedury a funkce 

jsou označeny malými písmeny. 

Lze vytvořit proměnné libovolného typu, který je jazykem PRAY podporován. Názvem 

proměnných může být libovolná posloupnost písmen, číslic a znaku "_", která nezačíná 

číslicí. Délka posloupnosti je maximálně 32 znaků. Například: 

Variable  X13  _894 

Proměnné se nedeklarují. Proměnná vzniká provedením přiřazovacího příkazu. Pokud je 

na levé straně přiřazovacího příkazu použit název existující proměnné, je tato proměnná 

novou proměnnou předefinována. Přitom může být změněn kromě hodnoty i její typ. 

Vznikne-li potřeba proměnnou zrušit (například kvůli úspoře paměti), je třeba použít 

předdefinované procedury delete. Příklad: 

X = 12.36 // Vytvoření proměnné X číselného typu s hodnotou 12.36 

X = 2*X+5 // Předefinování obsahu proměnné X 

X = "Text" // Předefinování obsahu i typu proměnné X 

delete X // Zrušení proměnné X 

Jednoduchým příkladem programu v jazyce PRAY může být následující popis scény, 

v níž je pouze jeden objekt - červená koule: 

RedSurface = phong({0.8,0.1,0.1},{0.3,0.3,0.3},3) // Červený povrch 

Light = directionlight({1},norm(<1,1,1>)) // Směrový světelný zdroj 

Center = [0,0,0] // Střed koule 

Radius = 0.2 // Přiřazení hodnoty poloměru do proměnné 

Sphere = sphere(RedSurface,Center,Radius) // Definice koule 

rendertiff Sphere,Light // Generování obrazu scény 
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Klíčová slova, předdefinované konstanty, příkazy a klíčová slova jazyka PRAY 

Klíčová slova: 

if  else  endif // pro konstrukci podmíněného příkazu 

while  endwhile // pro konstrukci cyklu 

 

Předdefinované konstanty: 

true   // Booleovská konstanta "pravda" 

false   // Booleovská konstanta "nepravda" 

nothing  // Konstanta typu objekt značící prázdný objekt 

none   // Konstanta typu světelný zdroj značící prázdný světelný zdroj 

 

Předdefinované příkazy (v abecedním pořadí): 

background i,... Definuje intenzitu odpovídající paprskům, které neprotínají 

žádné těleso a vyjdou ven ze scény. Existují dvě formy příkazu: 

background i pro nastavení konstantní intenzity paprsků a 

background i,a,e pro nastavení intenzity v závislosti na 

světelných zdrojích (a je útlum a e je exponent). 

delete n Tento příkaz smaže dříve definovanou proměnnou (má smysl 

pouze z důvodů úspory paměti). 

option o Zpracuje zadaný řetězec "option", jakoby se vyskytoval na 

"command line" s tím rozdílem, že se nepoužívá speciální 

oddělovač pro "option". Lze používat znak ",". Například 

"command line " /s:512 /f+ odpovídá "option" "s:512,f+". 

parallel x,y,e,p Nastaví režim paralelní projekce. Vektory x a y udávají 

horizontální a vertikální směr v obraze. Bod e udává polohu 

pozorovatele a bod p střed promítání (střed obrazu). 

perspective x,y,e,p Nastaví režim perspektivní (středové) projekce. Vektory x a y 

udávají horizontální a vertikální směr v obraze. Bod e je poloha 

pozorovatele a bod p bod, který se zobrazí do středu obrazu. 

print v Vytiskne hodnotu v na výstupním zařízení. Formát tisku závisí 

na typu hodnoty a je vždy proveden na samostatný řádek. Tato 

procedura je určena pro ladění programu a scény. 

rendertiff o,l,... Příkaz pro výpočet obrazu objektů scény a uložení do souboru. 

Existují dvě formy příkazu: rendertiff o,l vypočte obraz 

objektů scény o s osvětlením l, obraz je uložen do souboru s 

názvem odpovídajícím názvu souboru s programem. Druhá 

forma  rendertiff o,l,f vypočte obraz a uloží jej do souboru s 

názvem f. 

quit Ukončení programu. Tento příkaz okamžitě ukončí program. Je 

určen pro ladicí účely. 
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Předdefinované funkce (v abecedním pořadí): 

abs(v) Funkce absolutní hodnoty akceptuje dva typy argumentů. Je-li 

argumentem číslo, vrací jeko absolutní hodnotu. Je-li 

argumentem vektor, vrací jeho velikost. 

arccos(f) Vrací inverzní kosinus argumentu (argument v radiánech). 

arcsin(f) Vrací inverzní sinus argumentu (argument v radiánech). 

arctan(f) Vrací inverzní tangens argumentu (argument v radiánech). 

arctan2(f1,f2) Vrací inversní tangens f1/f2 (v radiánech) s respektováním 

znamének f1 a f2. 

color(i) Vrací světelný model pro konstantní vybarvení objeku (bez 

stínování). Každý objekt s tímto světelným modelem bude 

zobrazen s barvou i. 

cos(f) Kosinus čísla f (v radiánech). 

cylinder(l,p,a,r) Vrací objekt typu nekonečný válec se světelným modelem l. 

Válec je definován bodem p ležícím v ose, směrovým vektorem 

osy v a poloměrem r. 

dirlight(i,d) Vrací světelný model odpovídající světelnému zdroji 

v nekonečné vzdálenosti s barevnou intenzitou i se světlem 

dopadajícím směrem d. 

exp(f) Vrací ef . 

log(f) Vrací logaritmus argumentu při základu e . 

mirror(i) Vrací světelný model odpovídající ideálnímu zrcadlu 

s definovaným útlumem i. 

move(l,x,y) Vrací světelný model l s texturou posunutou o x a y ve směrech 

os x a y. 

norm(v) Vrací normalizovaný vektor se stejným směrem jako vektor v a 

s jednotkovou velikostí (abs(v)=1). 

one(l) Vrací světelný model l tak, že pokud tento obsahoval texturu, 

zobrazí se textura jen jednou (a ne ve formě "dlaždic"). 

phong(k,d,r,e) Vrací Phongův světelný model se zadanými parametry. Barevný 

jas pozadí je k, barevný koeficient difuze je d, barevný koeficient 

reflexe je r a exponent reflexní křivky je e. 

phono(k,d,r,e) Phongův model bez vržených stínů. Vrací světelný model jako 

phong, ale objekty s tímto světelným modelem jsou zobrazeny 

tak, že na nich nejsou žádné vržené stíny. (Pro úsporu času.) 

plane(l,p,v) Vrací objekt typu rovina (poloprostor). Objekt je definován 

světelným modelem l, jedním bodem p a normálou v. 
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planemap(l,p,v,x,y) Vrací objekt jako plane, ale s mapovací funkcí pro textury 

definovanou bodem p a vektory x a y. 

pointlight(i,p) Vrací světelný model odpovídající bodovému světelnému zdroji 

umístěnému v bodě p vydávajícím světlo s barevnou intenzitou 

i. 

sin(f) Vrací sinus argumentu f (v radiánech). 

sphere(l,p,r) Vrací objekt typu koule. Koule je definována světelným 

modelem l, středem p a poloměrem r. 

spheremap(l,p,r,x,y) Vrací objekt jako sphere, ale s definovanou mapovací funkcí pro 

textury. Mapovací funkce je definována bodem p a směrovými 

vektory x a y. 

sqrt(f) Vrací odmocninu čísla f. 

tan(f) Vrací tangens čísla f (v radiánech). 

text(l,t,p,x,y,h,f,r) Objekt typu text. Tato funkce vrací objekt typu text. Text je 

složen z koulí a válců o poloměru r se světelným modelem l. 

Levý dolní roh nápisu je v bodě p, horizontální směr je dán 

vektorem x, vertikální vektorem y. Šířka nápisu je w, výška h. 

Vlastní textový řetězec je dán argumentem t. 

tiff(l0,l1,f) Světelný model typu barevná textura. Vrací světelný model 

založený na světelném modelu l0 a l1, s "modulací" pomocí 

souboru f ve formátu TIFF (verze 5.0, ve stupních šedé nebo 

v modelu RBG). Podle typu souboru je světelný model l1 

násoben hodnotou šedé nebo RGB (s rozsahem 0-1) a model l0 

doplňkem této hodnoty. Oba mezivýsledky jsou sečteny. 

tiffbump(l,a,f) Světelný model typu prostorová textura. Vrací světelný model l 

s modulací normály souborem f ve formátu TIFF se stupni šedé. 

Amplituda modulace je dána koeficientem a. 

transparent(i,f) Vrací transparentní světelný model. Model je definován 

útlumem i při každé refrakci a indexem lomu transparentního 

materiálu f. 
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Operátory a formáty konstant jazyka PRAY 

Předdefinované unární a binární operátory (řazení podle priority): 

+ - Unární "+" a"-" 

. Geometrická transformace (viz další text) 

^ Mocnina 

* / % Násobení, dělení a modulo (též průnik objektů a vektorový součin) 

+ - Sčítání, odečítání (též sjednocení a rozdíl objektů) 

= # > < >= <= Operátory rovno, nerovno, větší, menší, většírovno a 

menšírovno 

& Průnik objektů (též logický součin po bitech) 

| \ Sjednocení a rozdíl objektů (též logický součet a xor po bitech) 

Vysvětlení významu operátoru ".": 

Forma Význam 

Objekt.Èíslo Měřítko. Výsledkem výrazu je objekt s měřítkem daným číslem. 

Předpokládá se, že středem transformace je bod [0,0,0]. 

Objekt.Bod Posuv. Výsledkem je objekt posunutý do zadaného bodu. 

Předpokládá se že počáteční pozice objektu je v bodě [0,0,0]. 

Objekt.Vektor Rotace. Výsledkem je objekt rotovaný okolo bodu [0,0,0] 

postupně okolo os x, y a z o úhly (rad) zadané složkami vektoru. 

Objekt.(Bod,Èíslo) Měřítko. Jako Objekt.Èíslo, ale středem transformace je Bod. 

Objekt.(Bod,Vektor) Rotace. Jako Objekt.Vektor, ale středem transformace je Bod. 

 

Tabulka použitelnosti unárních operátorů (podle typů hodnot): 

Typ Číslo Řetězec Vektor Bod Intenzita Objekt Sv. model 

Operátor + -  + -  + -   

Tabulka použitelnosti binárních operátorů (podle typů hodnot, ve sloupci je 1. operand): 

Typy Číslo Řetězec Vektor Bod Intenzita Objekt Sv. model 

Číslo +-̂ */%=#>< 

>= <= |\& 

 *  *   

Řetězec  +&      

Vektor */  +-*% +-*    

Bod   +-*     

Intenzita */    +-*   
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Objekt      +-*&|\  

Sv. model       + 

Formáty konstant: 

 Číselné konstanty 

 n  , kde n je číslice, nebo skupina číslic 

 n.n  ,   ·-||- 

 nEn  , kde znak E značí exponent (mocnina 10); může být nahrazen e. 

 n.nEn  ,   ·-||- 

 nE-n  ,   ·-||- 

 n.nE-n ,   ·-||- 

 Příklad: 3  5.26  21E4  11.24e10  25E-5  124.95e-45 

 Řetězcové konstanty 

 "s"  , kde s je posloupnost libovolných znaků kromě ' " ' 

 Příklad: "Toto je text" 

 Konstanty typu vektor 

 <a,b,c> , kde a,b a c jsou čísla 

 <a,b>  , zkrácený zápis ve významu <a,b,0> 

 Příklad: <12,2.56,3e5>  <1.25E2,-98*3^1.3> 

 Konstanty typu bod 

 [a,b,c] , kde a,b a c jsou čísla 

 [a,b]  , zkráccený zápis ve významu [a,b,0] 

 Příklad: [12,2.56,3e5]  [1.25E2,-98*3^1.3] 

 Konstanty typu barevná intenzita 

 {r,g,b} , kde r,g a b jsou čísla 

 {i}  , zkrácený zápis ve významu {i,i,i} 

 Příklad: {12,2.56,3e5}  {0.05} 
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Nastavení způsobu zpracování ("option"): 

Způsob zpracování lze nastavit na příkazovém řádku ("command line") nebo ve 

zdrojovém textu příkazem option. Pro odlišení od argumentů lze použít znak "-" 

v UNIXu, v MS-DOSu lze navíc použít znak "/". Při zadávání nastavení nezáleží na 

tom, zda jsou použita velká či malá písmena. Nastavení může být buď Booleovského 

typu, nebo číselné. Nastavení ve zdrojovém textu má vyšší prioritu než na příkazovém 

řádku. 

Formát Booleovského nastavení: 

 o o+ o- , kde první dvě možnosti nastavení zapnou, zatímco třetí vypne 

Formát číselného nastavení: 

 on o:n  , kde n je celé číslo v desítkové soustavě 

Nastavení Implicitně Popis 

A+ Vypnuto Antialiasing. Je-li nastavení zapnuto, každý pixel obrazu je 

vzorkován čtyřikrát a poté je pixelu přiřazena průměrná 

hodnota. (Tento postup se nepoužije, pokud algoritmus 

adaptivního podvzorkování detekuje tuto oblast jako 

nevýznamnou.) 

C+ Vypnuto Kontrola (check). Je-li nastavení zapnuto, neprovádí se 

generování obrazu, ale pouze kontrola vstupního textu. Toto 

nastavení má význam pro přípravu textů pro dlouhé dávky. 

F+ Vypnuto Textury v souborech (file textures). Je-li zapnuto, textury se 

uchovávají na disku a nenahrávají se do operační paměti. 

Nastavení šetří paměť, ale za cenu značného zpomalení 

zpracování. 

Q+ Vypnuto Tichý režim (quiet mode). Je-li nastavení zapnuto, nevypisují se 

žádné zprávy o průběhu výpočtu. (V některých případech může 

citelně urychlit výpočet.) 

R+ Vypnuto Výsledná statistika (result satistics). Je-li zapnuto, vypíší se na 

závěr výpočtu statistiky scény. 

S:n 320 Velikost obrazu (size). Nastavuje velikost obrazu ve směru x i y. 

U:n 4 Krok podvzorkování (undersampling step). Nastavuje krok pro 

podvzorkování obrazu. Je-li nastaven krok 1, podvzorkování se 

neprovádí. Krok musí být nastaven tak, aby velikost v obou 

směrech jím byla dělitelná beze zbytku. 

X:n 320 Velikost obrazu ve směru osy x (x size). Nastavuje velikost 

obrazu pouze ve směru osy x. 

Y:n 320 Velikost obrazu ve směru osy y (y size). Nastavuje velikost 

obrazu pouze ve směru osy y. 
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Příloha B  Scény a jejich zdrojové texty 

Zobrazení CSG operací 

 

Obrázek B.1: Zobrazení CSG operací (dole zleva sjednocení, rozdíl a průnik) 

Na obrázku 2.6.2 je uveden náčrtek CSG operací, jehož obdoba vytvořená pomocí 

programu PRAY je na obrázku B.1. Úloha demonstruje vlastnosti jazyka PRAY. 

// **************************************************************************** 

// *                                                                          * 

// *        CSG.RAY - Demonstration of CSG operations  (c) 1995 PEZIK         * 

// *                                                                          * 

// **************************************************************************** 

 

X = <1,0,0> // Výpočet směrových vektorů X a Y a nastavení promítání 

Eye = [2,-5,2] 

Point = [0.5,0.5,0.5] 

View = Point-Eye 

Y = -1.1*norm(X%View) 

X = 1.1*norm(Y%View) 

perspective X,Y,Eye,Point 

 

Light = dirlight({1},<-0.3,0.6,-0.4>) // Definice světelného zdroje a modelu 

White = phong({0.6,0.6,0.6},{0.3,0.3,0.3},{0.1,0.1,0.1},10) 

 

o1 = plane(White,[-0.1,0,0],<-1,0,0>) // Krychle složená ze šesti poloprostorů 

o2 = plane(White,[0.1,0,0],<1,0,0>) 

o3 = plane(White,[0,-0.1,0],<0,-1,0>) 

o4 = plane(White,[0,0.1,0],<0,1,0>) 

o5 = plane(White,[0,0,-0.1],<0,0,-1>) 

o6 = plane(White,[0,0,0.1],<0,0,1>) 

Cube = o1&o2&o3&o4&o5&o6 

 

o7 = cylinder(White,[0,0,0],<0,0,1>,0.05) // Nekonečný válec "oříznutý" dvěma poloprostory 

o8 = plane(White,[0,0,0.15],<0,0,1>) 

o9 = plane(White,[0,0,-0.15],<0,0,-1>) 

Cylinder = o7&o8&o9 

 

Uni = Cube|Cylinder // Tři CSG operace 

Int = Cube&Cylinder 

Dif = Cube\Cylinder 

Ope = ((Uni.[-0.3,0,0])|(Dif)|(Int.[0.25,0,0])) // Příprava rozmístění 
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Pri = ((Cube.[-0.15,0,0.4])|(Cylinder.[0.2,0,0.4])) 

 

rendertiff ((Ope)|(Pri)).(1.3).[0.55,0.5,0.25],Light // Vlastní zobrazení 

 

// ***************************** CSG.RAY - end ******************************** 
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Jednoduchá tělesa 

Na jednoduchých tělesech jsou demonstrovány geometrické možnosti jazyka PRAY. 
 

// *************************************************************************** 

// *                                                                         * 

// *            RABBIT.RAY - Rabbit toy demonstration (c) 1993 PEZIK         * 

// *                                                                         * 

// *************************************************************************** 

 

light = dirlight({0.6},<0.5,0.3,1>)|dirlight({0.6},<-0.3,0.2,1>) 

 

back = phong({0.4,0.4,0.2},{0.2,0.2,0.1},{0},1) // Lighting definitions 

red = phong({0},{0.8,0.3,0.3},{0.3,0.1,0.1},25) 

black = phong({0.3},{0.1},{0.1},20) 

white = phong({0.5},{0.3},{0.3,0.3,0.3},10) 

headmap = one(move(tiff(black,white,"rabbit_h.tif"),-0.5,-0.5)) 

 

pla = plane(back,[0,0,0.9],<0,0,-1>) // Background plane 

 

w11 = plane(red,[0,-0.05,0],<0,-1,0>) // Build wheels 

w12 = plane(red,[0,0.05,0],<0,1,0>) 

w13 = sphere(red,[0,0,0],0.1) 

w1 = w11&w12&w13 

w2 = w1 

w3 = w1 

w4 = w1 

w1 = w1.([0.25,0.38,0.5]) 

w2 = w2.([0.25,0.62,0.5]) 

w3 = w3.([0.75,0.38,0.5]) 

w4 = w4.([0.75,0.62,0.5]) 

ws = w1|w2|w3|w4 

 

bo1 = plane(white,[0,-0.06,0],<0,-1,0>) // Rabbit's body 

bo2 = plane(white,[0,0.06,0],<0,1,0>) 

bo3 = plane(white,[0,0,0],<0,0,1>) 

bo4 = cylinder(white,[0,0,0],<0,1,0>,0.3) 

bo5 = cylinder(white,[0,0,0],<0,1,0>,0.15) 

bo = (bo1&bo2&bo3&bo4)\bo5 

bo = bo.[0.5,0.5,0.5] 

 

he = spheremap(headmap,[0,0,0],0.12,<0,0.18,0>,<0,0,0.18>) // Rabbit's head 

he = he.[0.2,0.5,0.25] 

 

ra = bo|he|ws                   // Complete rabbit's body 

ra = ra.([0.5,0.5,0.5],<-0.8,0.4,-0.75>) 

 

tree = ra|pla                   // Join rabbit's body and background 

 

rendertiff tree,light           // Produce TIFF file 

 

// *************************** RABBIT.RAY - end ****************************** 

 

 

Obrázek B.2: Zajíc 

 

 

 

// *************************************************************************** 

// *                                                                         * 

// *            CUBE.RAY - Cube demonstration file (c) 1993 PEZIK            * 

// *                                                                         * 

// *************************************************************************** 

 

light = none                    // Building the light source chain 

i = 0 

vect = <0.2,-0.5,0.8> 

while i<5 

  light = light|dirlight({0.1},vect) 

  vect = vect+<0,0.2,0> 

  i = i+1 

endwhile 

light = light+dirlight({0.6},<-0.4,-0.1,0.8>) 

 

black = phong({0.1,0.1,0.1},{0.2,0.2,0.2},{0.1,0.1,0.1},10) // Lighting 

white = phong({0.6,0.6,0.6},{0.3,0.3,0.3},{0.1,0.1,0.1},10) 

green = phong({0.05,0.3,0.05},{0.05,0.2,0.05},{0.05,0.2,0.05},10) 

red = phong({0.4,0.05,0.05},{0.25,0.05,0.05},{0.2,0.2,0.2},10) 

blue = phong({0.05,0.05,0.3},{0.05,0.05,0.25},{0.2,0.2,0.2},10) 

 

o1 = plane(black,[-0.1,0,0],<-1,0,0>) // Base black cube 

o2 = plane(black,[0.1,0,0],<1,0,0>) 

o3 = plane(black,[0,-0.1,0],<0,-1,0>) 

o4 = plane(black,[0,0.1,0],<0,1,0>) 

o5 = plane(black,[0,0,-0.1],<0,0,-1>) 

o6 = plane(black,[0,0,0.1],<0,0,1>) 

 

o7 = sphere(black,[0,0,0],0.142) // Sphere cutting edges 

 

o = o1&o2&o3&o4&o5&o6&o7        // And the whole cube 

 

ob = plane(green,[0,0,0.75],<0,0,-1>)  // Background plane 

 

o11 = sphere(white,[-0.1,0,0],0.015) // Point spots 

o21 = sphere(white,[-0.05,-0.1,-0.05],0.015) 

o22 = sphere(white,[0.05,-0.1,0.05],0.015) 

o31 = sphere(white,[-0.05,-0.05,-0.1],0.015) 

o32 = sphere(white,[0,0,-0.1],0.015) 

o33 = sphere(white,[0.05,0.05,-0.1],0.015) 

o41 = sphere(white,[-0.05,-0.05,0.1],0.015) 

o42 = sphere(white,[-0.05,0.05,0.1],0.015) 

o43 = sphere(white,[0.05,-0.05,0.1],0.015) 

o44 = sphere(white,[0.05,0.05,0.1],0.015) 

o51 = sphere(white,[-0.05,0.1,-0.05],0.015) 

o52 = sphere(white,[-0.05,0.1,0.05],0.015) 

o53 = sphere(white,[0,0.1,0],0.015) 

o54 = sphere(white,[0.05,0.1,-0.05],0.015) 

o55 = sphere(white,[0.05,0.1,0.05],0.015) 

o61 = sphere(white,[0.1,-0.05,-0.05],0.015) 

o62 = sphere(white,[0.1,-0.05,0],0.015) 

o63 = sphere(white,[0.1,-0.05,0.05],0.015) 

o64 = sphere(white,[0.1,0.05,-0.05],0.015) 

o65 = sphere(white,[0.1,0.05,0],0.015) 

o66 = sphere(white,[0.1,0.05,0.05],0.015) 

 

oo = o\o11\o21\o22\o31\o32\o33\o41\o42\o43\o44\ 

  \o51\o52\o53\o54\o55\o61\o62\o63\o64\o65\o66 // Cube with subtracted spots 

 

oo = oo.(1.3) 

oo = oo.([0.35,0.45,0.5])        // Transformed cube 

oo = oo.([0.35,0.45,0.5],<1,0.8,-0.75>) 

 

ss = sphere(red,[0,0,0],0.075)  // Sphere 

 

ss = ss.([0.75,0.25,0.65])        // Transformed sphere 

 

c1 = cylinder(blue,[0,0,0],<0,1,0>,0.07) // Cylinder 

c2 = plane(blue,[0,-0.05,0],<0,-1,0>) 

c3 = plane(blue,[0,0.05,0],<0,1,0>) 

cc = c1&c2&c3 

 

cc = cc.([0.7,0.75,0.5])        // Transformed cylinder 

cc = cc.([0.7,0.75,0.5],<0.8,0.2,-0.6>) 

 

tree = oo|ob|ss|cc 

 

rendertiff tree,light           // Output TIFF file 

 

// ***************************** CUBE.RAY - end ****************************** 
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Obrázek B.3: Kostka 
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Fraktál 

 

Obrázek B.4: Fraktál (Podstavec + 1024 disjunktních koulí) 

Fraktál je ukázkou možností programovacího jazyka PRAY v oblasti programových 

konstrukcí. Fraktál je vytvořen cyklem typu while ... endwhile, obsahujícím operace 

nad objekty včetně geometrických transformací. 
 

// *************************************************************************** 

// *                                                                         * 

// *         FRAKT.RAY - Fractal tetrahedron object  (c) 1993 PEZIK          * 

// *                                                                         * 

// *************************************************************************** 

 

// An attempt to create a fractal image 

 

Pi = 3.1415926 

 

X = <-1,0,0>                   // View point perspective calculations 

Eye = [0.5,-5,-1] 

Point = [0.5,0.5,0.5] 

View = Point-Eye 

Y = -1.1*norm(X%View) 

X = 1.1*norm(Y%View) 

perspective X,Y,Eye,Point 

 

background {0.2},{1},100       // Background with visible lights 

 

light = none 

light = light+dirlight({0.4},<-0.3,-0.2,0.8>) 

light = light+dirlight({0.2},<-0.4,-0.1,0.8>) 

light = light+dirlight({0.4},<-0.3,+0.2,0.8>) 

light = light+dirlight({0.2},<-0.4,+0.1,0.8>) 

light = light+dirlight({0.5},<-0.1,-1,-0.1>) 

 

blue = phong({0.1,0.1,0.2},{0.3,0.3,0.6},{0.1,0.1,0.1},5) // Shading models 

white = phong({0.6,0.6,0.6},{0.3,0.3,0.3},{0.1,0.1,0.1},20) 

 

a = 0.15                        // Initial sphere diameter 

t = a*sqrt(0.75)                // Tetrahedron opposite edges distance 

 

point1 = [-a, 0,-t]             // Points 

point2 = [ a, 0,-t] 

point3 = [ 0,-a, t] 

point4 = [ 0, a, t] 

 

frakt = sphere(white,point1,a)\ 

       |sphere(white,point2,a)\ 

       |sphere(white,point3,a)\ 

       |sphere(white,point4,a)   // Spheres placed in all vertices 

 

i = 4                            // Depth of the fractal tetrahedron 

 

while i>0 

  frakt = frakt.([0,0,0],0.5)    // Scaled current object 

 

  o1 = frakt.point1              // Copys in all vertices 

  o2 = frakt.point2 

  o3 = frakt.point3 

  o4 = frakt.point4 

 

  frakt = o1+o2+o3+o4            // Joined together 

 

  i = i-1 

 

endwhile 

 

frakt = frakt.[0.5,0.5,0.5]      // Positioned and scaled fractal 

frakt = frakt.([0.5,0.5,0.5],<0,Pi/3,0>) 

frakt = frakt.([0.5,0.5,0.5],<Pi/5,0,0>) 

 

backg = plane(blue,[0,0,0.8],<0,0,-1>)&cylinder(blue,[0.5,0.5,1],<0,0,1>,0.4) 

 

tree = frakt|backg              // Final object 

 

rendertiff tree,light           // Output to the TIFF file 

 

// **************************** FRAKT.RAY - end ****************************** 
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Osobní počítač 

Scéna demonstrující možnosti mapování textur (textury jsou v obrázku namapovány na 

obrazovku, čelní panel a klávesnici počítače. 
 

// *************************************************************************** 

// *                                                                         * 

// *       PC.RAY - Personal computer demonstration file  (c) 1993 PEZIK     * 

// *                                                                         * 

// *************************************************************************** 

 

Pi = 3.1415926 

 

Y = <0,0,-1>                    // View point perspective calculations 

Eye = [1.1,-2,0.8] 

Point = [0.5,0.5,0.22] 

View = Point-Eye 

X = 0.65*norm(Y%View) 

Y = -0.65*norm(X%View) 

 

perspective X,Y,Eye,Point 

 

background {0.2},{1},100       // Background with visible lights 

 

light = pointlight({0.6},[-2,-5,10])|dirlight({0.6},<-0.3,0.2,-0.8>) 

 

darkgreen = phong({0.1,0.2,0.1},{0.2,0.4,0.2},{0.1,0.1,0.1},5) // Lighting 

black = phong({0.3},{0.1},{0.05},20) 

white = phong({0.6,0.55,0.55},{0.3,0.3,0.3},{0.1},10) 

cream = phong({0.6,0.6,0.5},{0.3,0.3,0.25},{0.1,0.1,0.1},10) 

cream_dark = phong({0.55,0.55,0.45},{0.3,0.3,0.25},{0.1,0.1,0.1},10) 

cream_pc_box = tiff(black,cream,"pc_box.tif") 

cream_keybd = tiff(black,cream,"pc_keybd.tif") 

display = one(move(tiff(white,black,"frakt.tif"),-0.5,-0.5)) 

 

support = plane(darkgreen,[0,0,0.01],<0,0,1>) 

 

box = (plane(cream,[0,0,0.005],<0,0,-1>)\ 

      &plane(cream,[0,0,0.15],<0,0,1>)\ 

      &plane(cream,[0,0,0.005],<-1,0,0>)\ 

      &plane(cream,[0.37,0,0.15],<1,0,0>)\ 

      &planemap(cream_pc_box,[0,0,0.15],<0,-1,0>,<0.37,0,0>,<0,0,-0.15>)\ 

      &plane(cream,[0,0.405,0.005],<0,1,0>)\ 

      )\ 

      .[0.3,0.5,0.01] // Base PC box 

 

keybd = (plane(cream,[0,0,0.005],<0,0,-1>)\ 

        &planemap(cream_keybd,[0,0.15,0.015],<0,0,1>,<0.42,0,0>,<0,-0.15,0>)\ 

        &plane(cream,[0,0,0.005],<-1,0,0>)\ 

        &plane(cream,[0.42,0,0.15],<1,0,0>)\ 

        &plane(cream,[0,0,0.05],<0,-1,0>)\ 

        &plane(cream,[0,0.15,0.005],<0,1,0>)\ 

        )\ 

        .[0.28,0.3,0.01]\ 

        .([0.28,0.3,0.01],<0,0,0.08>) // PC keyboard 

 

monitor = (\ 

           (\ 

            (\ 

             (\ 

              (\ 

               sphere(cream,[0.17,1.5,0.19],1.5)\ 

               \(plane(cream,[0,0,0.08],<0,0,-1>)\ 

                &plane(cream,[0,0,0.30],<0,0,1>)\ 

                &plane(cream,[0.03,0,0.05],<-1,0,0>)\ 

                &plane(cream,[0.31,0,0.05],<1,0,0>)\ 

                )\ 

               )\ 

              |spheremap(display,[0.17,1.5,0.19],1.49,<0.2,0,0>,<0,0,-0.2>)\ 

             )\ 

            &plane(cream,[0,0,0.05],<0,0,-1>)\ 

            &plane(cream,[0,0,0.33],<0,0,1>)\ 

            &plane(cream,[0,0,0.05],<-1,0,0>)\ 

            &plane(cream,[0.34,0,0.05],<1,0,0>)\ 

            &plane(cream,[0,0.08,0.005],<0,1,0>)\ 

            )\ 

           )\ 

          |(plane(cream_dark,[0.17,0.08,0.07],norm(<0,0.05,-1>))\ 

           &plane(cream_dark,[0.17,0.08,0.31],norm(<0,0.05,1>))\ 

           &plane(cream_dark,[0.02,0.08,0.19],norm(<-1,0.05,0>))\ 

           &plane(cream_dark,[0.33,0.08,0.19],norm(<1,0.05,0>))\ 

           &plane(cream_dark,[0,0.07,0.05],<0,-1,0>)\ 

           &plane(cream_dark,[0,0.4,0.05],<0,1,0>)\ 

          )\ 

         )\ 

         .[0.31,0.5,0.15] // PC monitor 

 

pc = box|keybd|monitor 

 

rendertiff pc|support,light     // Rendering TIFF file 

 

// ****************************** PC.RAY - end ******************************* 

 

 

 

Obrázek B.5: Osobní počítač 
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Skleněná abstrakce 

Scéna, v níž je použito zakřiveného skleněného objektu pro demonstraci odrazu a lomu 

na povrchu skla. 

 

Obrázek B.6: Skleněná abstrakce 

 
 

// *************************************************************************** 

// *                                                                         * 

// *       INGLASS.RAY - In glass sphere demonstration (c) 1993 PEZIK        * 

// *                                                                         * 

// *************************************************************************** 

 

Pi = 3.1415926 

 

X = <-1,0,0>                    // View point definition 

Eye = [0.5,-5,-1] 

Point = [0.5,0.5,0.5] 

View = Point-Eye 

Y = -1.5*norm(X%View) 

X = 1.5*norm(Y%View) 

perspective X,Y,Eye,Point 

 

background {0.4},{1},100        // Background with visible lights 

 

light = none                    // Light source definitions 

light = light+dirlight({0.4},<-0.3,-0.2,0.8>) 

light = light+dirlight({0.2},<-0.4,-0.1,0.8>) 

light = light+dirlight({0.4},<-0.3,+0.2,0.8>) 

light = light+dirlight({0.2},<-0.4,+0.1,0.8>) 

light = light+dirlight({0.5},<0,-1,-0.1>) 

 

blue = phong({0.1,0.1,0.2},{0.3,0.3,0.6},{0.1,0.1,0.1},5) // Lighting models 

white = phong({0.6,0.6,0.6},{0.3,0.3,0.3},{0.1,0.1,0.1},20) 

glass = transparent({0.95},1.15) 

fcolor = white 

 

backg = plane(blue,[0,0,0.8],<0,0,-1>)&cylinder(blue,[0.5,0.5,1],<0,0,1>,0.4) 

foreg = sphere(white,[0.5,0.5,0.5],0.2) 

 

radius = 0.02                   // Frame building 

element = cylinder(fcolor,[0,0,0],<1,0,0>,radius)\ 

         &sphere(fcolor,[0.5,0,0],sqrt(0.5*0.5+radius*radius)) 

corner = element|(element.<Pi/2,0,0>)|(element.<0,Pi/2,0>) 

corner2 = corner|(corner.<Pi,0,0>.[1,1,0]) 

corner4 = corner2|(corner2.<0,0,Pi>.[0,1,1]) 

sphere1 = sphere(fcolor,[0,0,0],radius) 

sphere2 = sphere1|(sphere1.[1,0,0]) 

sphere4 = sphere2|(sphere2.[0,1,0]) 

sphere8 = sphere4|(sphere4.[0,0,1]) 

frame = corner4|sphere8 

 

gobject = cylinder(glass,[0.5,0.5,0.5],<0,0,1>,0.5) // Glass object 

gobject = gobject\(gobject.0.9) 

gobject = gobject&plane(glass,[0,0,0.9],<0,0,1>)&plane(glass,[0,0,0.5],<0,0,-1>) 

 

rendertiff foreg+backg+frame+gobject,light 

 

// ************************ INGLASS.RAY - end ******************************** 
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Pokoj 

Popis scény Pokoj je ukázkou složitějšího programu v jazyce PRAY. Program 

demonstruje možnost generování víze obrazů pomocí jednoho zdrojového textu. 
 

// *************************************************************************** 

// *                                                                         * 

// *            ROOM.RAY - Room demonstration file  (c) 1993 PEZIK           * 

// *                                                                         * 

// *************************************************************************** 

 

option "u:8,a+" 

  

Pi = 3.1415926 

 

background {0.4,0.4,0.6},{1},100       // Background with visible lights 

 

//light = dirlight({0.6},<0.3,0.7,-0.9>)|dirlight({0.6},<-0.2,0.3,-0.9>) 

light = pointlight({1},[0.5,0.5,0.45]) 

 

outside = phong({0.7},{0},{0},0) 

wall_paint = phong({0.8,0.8,0.6},{0.2,0.2,0.15},{0},0) 

pink = phong({0.6,0.3,0.3},{0.3,0.15,0.15},{0.1,0.05,0.05},3) 

white = phong({0.6},{0.3},{0.1},3) 

floor_carpet = tiff(pink,white,"room_car.tif") 

grey = phong({0.3},{0.3},{0.1},10) 

black = phong({0.2},{0.2},{0.2},10) 

brown = phong({0.3,0.3,0.2},{0.15,0.15,0.15},{0.2},10) 

brown_cab = tiff(black,brown,"room_cab.tif") 

brown_cal = tiff(black,brown,"room_cal.tif") 

brown_woo = tiff(black,brown,"room_woo.tif") 

glass = transparent({0.98},1.2) 

tv_col = black 

tv_col_dark = black 

tv_white = phong({0.8},{0.2},{0.2},10) 

tv_map = one(move(tiff(tv_white,black,"cube.tif"),-0.5,-0.5)) 

absblack = color({0}) 

absblue = color({0.4,0.4,0.6}) 

yellow = phong({0.6,0.6,0.2},{0.3,0.3,0.1},{0.2},5) 

pink = phong({0.7,0.5,0.5},{0.3,0.25,0.25},{0.1},10) 

light_blue = phong({0.4,0.4,0.6},{0.2,0.2,0.3},{0.2},20) 

textile = tiff(black,grey,"room_tex.tif") 

tablemap = tiff(white,brown,"room_tab.tif") 

map_img1 = tiff(white,black,"room_im1.tif") 

map_img2 = tiff(white,black,"room_im2.tif") 

 

cabaret = (plane(brown,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

          &planemap(brown_woo,[0,0,70],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &plane(brown,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[80,0,0],<1,0,0>)\ 

          &planemap(brown_cab,[0,0,70],<0,-1,0>,<80,0,0>,<0,0,-70>)\ 

          &plane(brown,[0,40,0],<0,1,0>)\ 

          ) // Full cabaret 

 

cab_low = (plane(brown,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

          &plane(brown,[0,0,40],<0,0,1>)\ 

          &plane(brown,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[80,0,0],<1,0,0>)\ 

          &planemap(brown_cal,[0,0,40],<0,-1,0>,<80,0,0>,<0,0,-40>)\ 

          &plane(brown,[0,50,0],<0,1,0>)\ 

          ) // Low cabaret 

 

shelf = ((plane(brown,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

         &planemap(brown_woo,[0,0,70],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

         &plane(brown,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

         &plane(brown,[80,0,0],<1,0,0>)\ 

         &plane(brown,[0,0,70],<0,-1,0>)\ 

         &plane(brown,[0,40,0],<0,1,0>)\ 

         )\ 

        \(plane(brown,[0,0,2],<0,0,-1>)\ 

         &planemap(brown_woo,[0,0,68],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

         &plane(brown,[2,0,0],<-1,0,0>)\ 

         &plane(brown,[78,0,0],<1,0,0>)\ 

         &plane(brown,[0,-1,0],<0,-1,0>)\ 

         &planemap(brown_woo,[0,38,70],<0,1,0>,<50,0,0>,<0,0,-50>)\ 

         )\ 

        |(planemap(brown_woo,[0,0,34],<0,0,-1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

         &plane(brown,[0,0,36],<0,0,1>)\ 

         &plane(brown,[2,0,0],<-1,0,0>)\ 

         &plane(brown,[78,0,0],<1,0,0>)\ 

         &plane(brown,[0,1,70],<0,-1,0>)\ 

         &plane(brown,[0,38,0],<0,1,0>)\ 

         )\ 

        ) // Full shelf 

 

cab_loh = (plane(brown,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

          &plane(brown,[0,0,40],<0,0,1>)\ 

          &plane(brown,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[80,0,0],<1,0,0>)\ 

          &planemap(brown_cal,[0,0,40],<0,-1,0>,<80,0,0>,<0,0,-40>)\ 

          &plane(brown,[0,60,0],<0,1,0>)\ 

          &planemap(brown_cal,[0,10,40],<-0.5,-1,0>,<60,30,0>,<0,0,-40>)\ 

          &planemap(brown_cal,[80,10,40],<0.5,-1,0>,<60,30,0>,<0,0,-40>)\ 

          ) // Low hexagonal cabaret 

 

cab_hew = ((plane(brown,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

           &planemap(brown_woo,[0,0,70],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

           &plane(brown,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

           &plane(brown,[80,0,0],<1,0,0>)\ 

           &plane(brown,[0,0,0],<0,-1,0>)\ 

           &plane(brown,[0,50,0],<0,1,0>)\ 

           &plane(brown_cal,[0,10,40],<-0.5,-1,0>)\ 

           &plane(brown_cal,[80,10,40],<0.5,-1,0>)\ 

           )\ 

          \(planemap(brown_woo,[0,0,2],<0,0,-1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

           &plane(brown,[0,0,68],<0,0,1>)\ 

           &plane(brown,[2,0,0],<-1,0,0>)\ 

           &plane(brown,[78,0,0],<1,0,0>)\ 

           &plane(brown,[0,-1,0],<0,-1,0>)\ 

           &planemap(brown_woo,[0,48,70],<0,1,0>,<50,0,0>,<0,0,-50>)\ 

           )\ 

          ) // Full hexagonal cabaret without glass 

 

cab_heg = ((plane(glass,[0,0,34],<0,0,-1>)\ 

           &plane(glass,[0,0,36],<0,0,1>)\ 

           &plane(glass,[3,0,0],<-1,0,0>)\ 

           &plane(glass,[77,0,0],<1,0,0>)\ 

           &plane(glass,[0,3,0],<0,-1,0>)\ 

           &plane(glass,[0,47,0],<0,1,0>)\ 

           &plane(glass,[3,13,0],<-0.5,-1,0>)\ 

           &plane(glass,[77,13,0],<0.5,-1,0>)\ 

           )\ 

          |(plane(glass,[3,10,0],<-0.5,-1,0>)\ 

           &plane(glass,[3,12,0],<-0.5,1,0>)\ 

           &plane(glass,[3,10,0],<-1,0.5,0>)\ 

           &plane(glass,[19,0,0],<1,-0.5,0>)\ 

           &plane(glass,[0,0,3],<0,0,-1>)\ 

           &plane(glass,[0,0,67],<0,0,1>)\ 

           )\ 

          |(plane(glass,[77,10,0],<0.5,-1,0>)\ 

           &plane(glass,[77,12,0],<0.5,1,0>)\ 

           &plane(glass,[77,10,0],<-1,-0.5,0>)\ 

           &plane(glass,[61,0,0],<1,0.5,0>)\ 

           &plane(glass,[0,0,3],<0,0,-1>)\ 

           &plane(glass,[0,0,67],<0,0,1>)\ 

           )\ 

          |(plane(glass,[20,0,0],<0,-1,0>)\ 

           &plane(glass,[20,2,0],<0,1,0>)\ 

           &plane(glass,[20,0,0],<-1,0,0>)\ 

           &plane(glass,[60,0,0],<1,0,0>)\ 

           &plane(glass,[0,0,3],<0,0,-1>)\ 

           &plane(glass,[0,0,67],<0,0,1>)\ 

           )\ 

          ) // Glass for the hexagonal cabaret 

 

cab_hex = cab_hew|cab_heg // Full hexagonal cabaret with glass 

 

cab_lon = (plane(brown,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

          &plane(brown,[0,0,40],<0,0,1>)\ 

          &plane(brown,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[40,0,0],<1,0,0>)\ 

          &planemap(brown_cal,[0,0,40],<0,-1,0>,<40,0,0>,<0,0,-40>)\ 

          &plane(brown,[0,50,0],<0,1,0>)\ 

          ) // Low narrow cabaret 

 

cab_nar = (plane(brown,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

          &planemap(brown_woo,[0,0,70],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &plane(brown,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[40,0,0],<1,0,0>)\ 

          &planemap(brown_cab,[0,0,70],<0,-1,0>,<80,0,0>,<0,0,-70>)\ 

          &plane(brown,[0,50,0],<0,1,0>)\ 

          ) // Full narrow cabaret 

 

she_nar = ((plane(brown,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

          &planemap(brown_woo,[0,0,70],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &plane(brown,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[40,0,0],<1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[0,0,70],<0,-1,0>)\ 

          &plane(brown,[0,40,0],<0,1,0>)\ 

          )\ 

         \(plane(brown,[0,0,2],<0,0,-1>)\ 

          &planemap(brown_woo,[0,0,68],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &plane(brown,[2,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[38,0,0],<1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[0,-1,0],<0,-1,0>)\ 

          &planemap(brown_woo,[0,38,70],<0,1,0>,<50,0,0>,<0,0,-50>)\ 

          )\ 

         |(planemap(brown_woo,[0,0,34],<0,0,-1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &plane(brown,[0,0,36],<0,0,1>)\ 

          &plane(brown,[2,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[38,0,0],<1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[0,1,70],<0,-1,0>)\ 

          &plane(brown,[0,38,0],<0,1,0>)\ 

          )\ 

         ) // Full narrow shelf 

 

cab_lom = (plane(brown,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

          &plane(brown,[0,0,40],<0,0,1>)\ 

          &plane(brown,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[60,0,0],<1,0,0>)\ 

          &planemap(brown_cal,[0,0,40],<0,-1,0>,<40,0,0>,<0,0,-40>)\ 

          &plane(brown,[0,50,0],<0,1,0>)\ 

          ) // Low middle cabaret 
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she_mid = ((plane(brown,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

          &planemap(brown_woo,[0,0,70],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &plane(brown,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[60,0,0],<1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[0,0,70],<0,-1,0>)\ 

          &plane(brown,[0,40,0],<0,1,0>)\ 

          )\ 

         \(plane(brown,[0,0,2],<0,0,-1>)\ 

          &planemap(brown_woo,[0,0,68],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &plane(brown,[2,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[58,0,0],<1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[0,-1,0],<0,-1,0>)\ 

          &planemap(brown_woo,[0,38,70],<0,1,0>,<50,0,0>,<0,0,-50>)\ 

          )\ 

         |(planemap(brown_woo,[0,0,34],<0,0,-1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &plane(brown,[0,0,36],<0,0,1>)\ 

          &plane(brown,[2,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[58,0,0],<1,0,0>)\ 

          &plane(brown,[0,1,70],<0,-1,0>)\ 

          &plane(brown,[0,38,0],<0,1,0>)\ 

          )\ 

         ) // Full middle shelf 

 

tv_set = (\ 

          (\ 

           (\ 

            (\ 

             (\ 

              sphere(tv_col,[34,300,38],300)\ 

              \(plane(tv_col,[0,0,16],<0,0,-1>)\ 

               &plane(tv_col,[0,0,60],<0,0,1>)\ 

               &plane(tv_col,[6,0,10],<-1,0,0>)\ 

               &plane(tv_col,[62,0,10],<1,0,0>)\ 

               )\ 

              )\ 

             |spheremap(tv_map,[34,300,38],298,<60,0,0>,<0,0,-60>)\ 

            )\ 

           &plane(tv_col,[0,0,10],<0,0,-1>)\ 

           &plane(tv_col,[0,0,66],<0,0,1>)\ 

           &plane(tv_col,[0,0,10],<-1,0,0>)\ 

           &plane(tv_col,[68,0,10],<1,0,0>)\ 

           &plane(tv_col,[0,16,1],<0,1,0>)\ 

           )\ 

          )\ 

         |(plane(tv_col_dark,[34,16,14],<0,0.05,-1>)\ 

          &plane(tv_col_dark,[34,16,62],<0,0.05,1>)\ 

          &plane(tv_col_dark,[4,16,38],<-1,0.05,0>)\ 

          &plane(tv_col_dark,[66,16,38],<1,0.05,0>)\ 

          &plane(tv_col_dark,[0,14,10],<0,-1,0>)\ 

          &plane(tv_col_dark,[0,60,10],<0,1,0>)\ 

          )\ 

         |(((cylinder(tv_col_dark,[34,30,0],<0,0,1>,5)\ 

            &plane(tv_col_dark,[0,0,20],<0,0,1>)\ 

            )\ 

           |(cylinder(tv_col_dark,[34,30,0],<0,0,1>,20)\ 

            &plane(tv_col_dark,[0,0,-48],<0,0,1>)\ 

            )\ 

           )\ 

          &plane(tv_col_dark,[0,0,-50],<0,0,-1>)\ 

          )\ 

         ).[0,0,50] 

 

door = ((((plane(white,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

          &plane(white,[0,0,200],<0,0,1>)\ 

          &plane(white,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(white,[80,0,0],<1,0,0>)\ 

          )\ 

         \(plane(white,[0,0,20],<0,0,-1>)\ 

          &plane(white,[0,0,80],<0,0,1>)\ 

          &plane(white,[10,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(white,[70,0,0],<1,0,0>)\ 

          )\ 

         \(plane(white,[0,0,90],<0,0,-1>)\ 

          &plane(white,[0,0,190],<0,0,1>)\ 

          &plane(white,[10,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(white,[70,0,0],<1,0,0>)\ 

          )\ 

         )\ 

        &plane(white,[0,0,0],<0,-1,0>)\ 

        &plane(white,[0,4,0],<0,1,0>)\ 

        )\ 

       |(((plane(glass,[0,0,21],<0,0,-1>)\ 

          &plane(glass,[0,0,79],<0,0,1>)\ 

          &plane(glass,[11,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(glass,[69,0,0],<1,0,0>)\ 

          )\ 

         |(plane(glass,[0,0,91],<0,0,-1>)\ 

          &plane(glass,[0,0,189],<0,0,1>)\ 

          &plane(glass,[11,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(glass,[69,0,0],<1,0,0>)\ 

          )\ 

         )\ 

        &plane(glass,[0,1,0],<0,-1,0>)\ 

        &plane(glass,[0,3,0],<0,1,0>)\ 

        )\ 

       ) 

 

window = ((((plane(white,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

            &plane(white,[0,0,110],<0,0,1>)\ 

            &plane(white,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

            &plane(white,[80,0,0],<1,0,0>)\ 

            )\ 

           \(plane(white,[0,0,8],<0,0,-1>)\ 

            &plane(white,[0,0,102],<0,0,1>)\ 

            &plane(white,[8,0,0],<-1,0,0>)\ 

            &plane(white,[72,0,0],<1,0,0>)\ 

            )\ 

           )\ 

          &plane(white,[0,0,0],<0,-1,0>)\ 

          &plane(white,[0,4,0],<0,1,0>)\ 

          )\ 

         |(((plane(glass,[0,0,9],<0,0,-1>)\ 

            &plane(glass,[0,0,101],<0,0,1>)\ 

            &plane(glass,[9,0,0],<-1,0,0>)\ 

            &plane(glass,[71,0,0],<1,0,0>)\ 

            )\ 

           )\ 

          &plane(glass,[0,1,0],<0,-1,0>)\ 

          &plane(glass,[0,3,0],<0,1,0>)\ 

          )\ 

         ) 

 

chair_side = (((plane(brown,[0,8,0],<0,1,0>)\ 

               |plane(brown,[0,0,42],<0,0,-1>)\ 

               |plane(brown,[0,70,0],<0,-1,-0.5>)\ 

               )\ 

              &plane(brown,[0,0,0],<0,-1,0>)\ 

              &plane(brown,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

              &plane(brown,[2,0,0],<1,0,0>)\ 

              &plane(brown,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

              &plane(brown,[0,0,50],<0,0,1>)\ 

              &plane(brown,[0,80,0],<0,1,0.5>)\ 

              )\ 

             |(planemap(textile,[0,0,53],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

              &planemap(textile,[0,0,39],<0,0,-1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

              &planemap(textile,[0,15,0],<0,-1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

              &planemap(textile,[0,40,0],<0,1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

              &planemap(textile,[-3,0,0],<-1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

              &planemap(textile,[5,0,0],<1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

              )\ 

             ) 

 

chair = chair_side|(chair_side.[74,0,0])|\ 

        (((planemap(textile,[0,0,0],<0,0,-1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,10],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,0],<0,-1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[0,70,0],<0,1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,0],<-1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[70,0,0],<1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

          ).[3,-10,25].([0,-10,25],<0,0,-Pi/16>)\ 

         )\ 

        |((planemap(textile,[0,0,0],<0,0,-1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,80],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,0],<0,-1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[0,10,0],<0,1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,0],<-1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[70,0,0],<1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

          ).[3,70,10].([0,70,90],<0,0,-Pi/12>)\ 

         )\ 

        ) 

 

chair2 = chair_side|(chair_side.[144,0,0])|\ 

        (((planemap(textile,[0,0,0],<0,0,-1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,10],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,0],<0,-1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[0,70,0],<0,1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,0],<-1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[140,0,0],<1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

          ).[3,-10,25].([0,-10,25],<0,0,-Pi/16>)\ 

         )\ 

        |((planemap(textile,[0,0,0],<0,0,-1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,80],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,0],<0,-1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[0,10,0],<0,1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,0],<-1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[140,0,0],<1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

          ).[3,70,10].([0,70,90],<0,0,-Pi/12>)\ 

         )\ 

        ) 

 

chair3 = chair_side|(chair_side.[214,0,0])|\ 

        (((planemap(textile,[0,0,0],<0,0,-1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,10],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,0],<0,-1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[0,70,0],<0,1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,0],<-1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[210,0,0],<1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

          ).[3,-10,25].([0,-10,25],<0,0,-Pi/16>)\ 

         )\ 

        |((planemap(textile,[0,0,0],<0,0,-1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,80],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,0],<0,-1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[0,10,0],<0,1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[0,0,0],<-1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

          &planemap(textile,[210,0,0],<1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

          ).[3,70,10].([0,70,90],<0,0,-Pi/12>)\ 

         )\ 

        ) 

 

footr_side = (((plane(brown,[0,8,0],<0,1,0>)\ 

               |plane(brown,[0,0,22],<0,0,-1>)\ 

               |plane(brown,[0,52,0],<0,-1,0>)\ 

               )\ 

              &plane(brown,[0,0,0],<0,-1,0>)\ 

              &plane(brown,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 
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              &plane(brown,[2,0,0],<1,0,0>)\ 

              &plane(brown,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

              &plane(brown,[0,0,30],<0,0,1>)\ 

              &plane(brown,[0,60,0],<0,1,0>)\ 

              )\ 

             ) 

 

footrest = footr_side|(footr_side.[74,0,0])|\ 

           (planemap(textile,[0,0,20],<0,0,-1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

           &planemap(textile,[0,0,30],<0,0,1>,<50,0,0>,<0,50,0>)\ 

           &planemap(textile,[0,0,0],<0,-1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

           &planemap(textile,[0,60,0],<0,1,0>,<50,0,0>,<0,0,50>)\ 

           &planemap(textile,[3,0,0],<-1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

           &planemap(textile,[70,0,0],<1,0,0>,<0,50,0>,<0,0,50>)\ 

           ) 

 

table = ((planemap(tablemap,[0,0,40],<0,0,1>,<110,0,0>,<0,80,0>)\ 

         &plane(brown,[0,0,38],<0,0,-1>)\ 

         &plane(brown,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

         &plane(brown,[110,0,0],<1,0,0>)\ 

         &plane(brown,[0,0,0],<0,-1,0>)\ 

         &plane(brown,[0,80,0],<0,1,0>)\ 

         &plane(brown,[15,0,0],<-1,-1,0>)\ 

         &plane(brown,[15,80,0],<-1,1,0>)\ 

         &plane(brown,[95,0,0],<1,-1,0>)\ 

         &plane(brown,[95,80,0],<1,1,0>)\ 

         )\ 

        |(plane(brown,[0,0,39],<0,0,1>)\ 

         &plane(brown,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

         &plane(brown,[15,0,0],<-1,0,0>)\ 

         &plane(brown,[95,0,0],<1,0,0>)\ 

         &plane(brown,[0,15,0],<0,-1,0>)\ 

         &plane(brown,[0,65,0],<0,1,0>)\ 

         )\ 

        ) 

 

walls = ((plane(wall_paint,[0,550,0],<0,-1,0>)\ 

         |plane(wall_paint,[0,0,0],<1,0,0>)\ 

         |plane(wall_paint,[550,0,0],<-1,0,0>)\ 

         |plane(wall_paint,[0,0,0],<0,1,0>)\ 

         |(plane(wall_paint,[450,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(wall_paint,[0,450,0],<0,-1,0>)\ 

          )\ 

         |(plane(absblack,[0,0,199],<0,0,1>)\ 

          &plane(absblack,[462,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(absblack,[538,0,0],<1,0,0>)\ 

          &plane(absblack,[0,449,0],<0,-1,0>)\ 

          )\ 

         |(plane(absblack,[0,0,199],<0,0,1>)\ 

          &plane(absblack,[0,82,0],<0,-1,0>)\ 

          &plane(absblack,[0,158,0],<0,1,0>)\ 

          &plane(absblack,[1,0,0],<1,0,0>)\ 

          )\ 

         |(plane(absblue,[0,0,199],<0,0,1>)\ 

          &plane(absblue,[102,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(absblue,[178,0,0],<1,0,0>)\ 

          &plane(absblue,[0,1,0],<0,1,0>)\ 

          )\ 

         |(plane(absblue,[0,0,199],<0,0,1>)\ 

          &plane(absblue,[0,0,93],<0,0,-1>)\ 

          &plane(absblue,[192,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(absblue,[428,0,0],<1,0,0>)\ 

          &plane(absblue,[0,1,0],<0,1,0>)\ 

          )\ 

         |planemap(floor_carpet,[0,0,0],<0,0,1>,<20,20,0>,<-20,20,0>)\ 

         )\ 

        |plane(wall_paint,[0,0,270],<0,0,-1>)\ 

        ) 

 

image1 = (plane(white,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

          &plane(white,[0,0,60],<0,0,1>)\ 

          &plane(white,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(white,[40,0,0],<1,0,0>)\ 

          &planemap(map_img1,[0,0,60],<0,-1,0>,<40,0,0>,<0,0,-60>)\ 

          &plane(brown,[0,2,0],<0,1,0>)\ 

          ) // Wall picture 1 

 

image2 = (plane(white,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

          &plane(white,[0,0,45],<0,0,1>)\ 

          &plane(white,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

          &plane(white,[50,0,0],<1,0,0>)\ 

          &planemap(map_img2,[0,0,45],<0,-1,0>,<50,0,0>,<0,0,-45>)\ 

          &plane(brown,[0,2,0],<0,1,0>)\ 

          ) // Wall picture 2 

 

cups = sphere(tv_white,[0,0,4],4)\sphere(tv_white,[0,0,7],5) // Single cup 

cups = cups|(cups.[20,0,0])|(cups.[40,0,0]) // Row of cups 

cups = cups|(cups.[10,20,0]) // And finally, 8 cups in formation 

 

cups2 = sphere(pink,[0,0,3],3)\sphere(tv_white,[0,0,7],4) // Single cup 

cups2 = cups2|(cups2.[20,0,0])|(cups2.[40,0,0]) // Row of cups 

cups2 = (cups2.[10,0,0])|(cups2.[0,20,0]) // And finally, 8 cups in formation 

 

cup3 = sphere(light_blue,[0,0,16],16)\sphere(light_blue,[0,0,28],20) 

 

book = (plane(yellow,[0,0,0],<0,0,-1>)\ 

       &plane(yellow,[0,0,25],<0,0,1>)\ 

       &plane(yellow,[0,0,0],<-1,0,0>)\ 

       &plane(yellow,[4,0,0],<1,0,0>)\ 

       &plane(yellow,[0,0,0],<0,-1,0>)\ 

       &plane(yellow,[0,18,0],<0,1,0>)\ 

       )\ 

       .<0,Pi/16,0> // Book 

 

room = (walls\ 

       |(cab_loh.[368,488,1])\ 

       |((cab_hex|(cups.[10,10,36])).[368,498,42])\ 

       |(cab_hex.[368,498,113])\ 

       |(cab_loh.[286,488,1])\ 

       |((cab_hex|(cup3.[40,20,2])).[286,498,42])\ 

       |((cab_hex|(cups2.[10,10,2])).[286,498,113])\ 

       |(cab_low.[205,498,1])\ 

       |(cabaret.[205,508,42])\ 

       |(cabaret.[205,508,113])\ 

       |(cab_lom.[144,498,1])\ 

       |((she_mid|(book.[7,5,2])|(book.[12,5,2])|(book.[17,5,2])).[144,508,42])\ 

       |(tv_set.[36,450,1].([70,480,0],<Pi/4,0,0>))\ 

       |(cab_lon.<Pi/2,0,0>.[52,366,1])\ 

       |(cab_nar.<Pi/2,0,0>.[42,366,42])\ 

       |(cab_low.<Pi/2,0,0>.[52,285,1])\ 

       |((shelf|(cups.[10,10,2])).<Pi/2,0,0>.[42,285,42])\ 

       |(cabaret.<Pi/2,0,0>.[42,285,113])\ 

       |(cab_low.<Pi/2,0,0>.[52,204,1])\ 

       |(cabaret.<Pi/2,0,0>.[42,204,42])\ 

       |(shelf.<Pi/2,0,0>.[42,204,113])\ 

       |(door.[460,445,2].([460,445,0],<-Pi/4,0,0>))\ 

       |(door.[5,80,2].([5,80,0],<Pi/3,0,0>))\ 

       |(door.[100,2,2].([80,1,0],<0,0,0>))\ 

       |(window.[190,2,91])\ 

       |(window.[270,2,91].([270,2,0],<Pi/4,0,0>))\ 

       |(window.[350,2,91])\ 

       |(chair3.[420,90,1].([420,90,0],<Pi,0,0>))\ 

       |(chair2.[460,240,1].([460,240,0],<-Pi/2,0,0>))\ 

       |(chair.[350,200,1])\ 

       |(footrest.[200,110,1])\ 

       |(table.[300,100,1])\ 

       |(image1.[100,545,130])\ 

       |(image2.(1.5).[545,300,130].([545,300,130],<-Pi/2,0,0>))\ 

       )\ 

       .0.00175\ 

       .[0.01875,0.01875,0.001] 

 

option "x:640,y:400" 

Y = <0,0,-1>                    // View point perspective calculations 

Eye = [0.93,0.1,0.15] 

Point = [0.5,0.5,0.15] 

View = Point-Eye 

X = 8/5*0.55*norm(Y%View) 

Y = -0.55*norm(X%View) 

perspective X,Y,Eye,Point 

 

rendertiff room,light,"room.tif" // Rendering TIFF file 

 

option "x:640,y:400" 

Y = <0,0,-1>                    // View point perspective calculations 

Eye = [0.15,0.85,0.25] 

Point = [0.9,0.3,0.2] 

View = Point-Eye 

X = 8/5*0.55*norm(Y%View) 

Y = -0.55*norm(X%View) 

perspective X,Y,Eye,Point 

 

rendertiff room,light,"room2.tif" // Rendering TIFF file 

 

option "x:640,y:640" 

Eye = [0.5,0.5,5] 

Point = [0.5,0.5,0] 

X = <1.05,0,0> 

Y = <0,-1.05,0> 

perspective X,Y,Eye,Point 

 

rendertiff room\plane(grey,[0,0,0.35],<0,0,-1>),light,"room3.tif" // Rend. TIFF 

 

option "x:640,y:400" 

Y = <0,0,-1>                    // View point perspective calculations 

Eye = [0.15,0.15,0.25] 

Point = [0.7,0.7,0.2] 

View = Point-Eye 

X = 8/5*0.55*norm(Y%View) 

Y = -0.55*norm(X%View) 

perspective X,Y,Eye,Point 

 

rendertiff room,light,"room4.tif" // Render TIFF file 

 

option "x:640,y:400" 

Y = <0,0,-1>                    // View point perspective calculations 

Eye = [0.8,0.9,0.25] 

Point = [0.3,0.3,0.2] 

View = Point-Eye 

X = 8/5*0.55*norm(Y%View) 

Y = -0.55*norm(X%View) 

perspective X,Y,Eye,Point 

 

rendertiff room,light,"room5.tif" // Render TIFF file 

 

option "x:640,y:400" 

Y = <0,0,-1>                    // View point perspective calculations 

Eye = [0.5,0.2,0.25] 

Point = [0.5,1,0.2] 

View = Point-Eye 

X = 8/5*0.55*norm(Y%View) 

Y = -0.55*norm(X%View) 

perspective X,Y,Eye,Point 

 

rendertiff room,light,"room6.tif" // Render TIFF file 
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// **************************** ROOM.RAY - end *******************************  

 

 

Obrázek B.7: Pokoj (půdorys) 
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Obrázek B.8: Pokoj (celkový pohled) 
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Obrázek B.9: Pokoj (pohled 1) Obrázek B.10: Pokoj (pohled 2) 

 

 

 

 

 

  

Obrázek B.11: Pokoj (pohled 3) Obrázek B.12: Pokoj (pohled 4) 
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Příloha C  Výpis programu PRAY 

Výpis zdrojových textů je proveden v abecedním pořadí tak, že nejprve jsou vypsány 

soubory se záhlavím modulu (.h) a poté soubory s implementací modulu (.cpp). Výpisu 

každé části předchází stručná charakteristika obsahu. Program PRAY je napsán v jazyce 

C++ tak, že až na označené výjimky jej lze přeložit libovolným přakladačem. Program 

byl testován s překladačí Borland a GNU. 

Modul s objektem Box je urřen pro předzpracování scény (při předzpracování je 

vyhodnocována interakce objektů s osově orientovanými kvádry). 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*              BOX.H - Box definition header  (c) 1992 PEZIK               */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _BOX 

 

#define _BOX 

 

 

#include "pray.h" 

#include "vectmat.h" 

 

 

class Box { 

public: 

 // data 

 

 Point low; 

 Point high; 

 

 // constructors 

 

 Box() { }; 

 Box(Point & l,Point & h); 

 

 }; 

 

// constructors 

 

inline Box::Box(Point & l,Point & h) { 

 low = l; 

 high = h; 

 } 

 

 

#endif 

 

/******************************* BOX.H - end ********************************/ 

 

Objekt Cylinder definovaný ve stejnojmenném modulu je implementací primitivního 

objektu typu nekonečný válec. 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*          CYLINDER.H - Cylinder definition header  (c) 1992 PEZIK         */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _CYLINDER 

 

#define _CYLINDER 

 

 

#include "box.h" 

#include "object.h" 

#include "pray.h" 

 

 

class LModel; 

 

class Cylinder: public GraphObject { 

public: 

 // constructors 

 

 Cylinder(LModel * l,Point _p,Vect _a,Float _r); 

 

 // data 

 

 Point p; 

 Vect a; 

 Float r; 

 

 Float r2; 

 Vect md; 

 Float ar; 

 Float da; 

 

 Hit in,out; 

 

 static const Char * name; 

 

 // methods 

 

 virtual Object * copy(); 

 virtual Object * transform(Mat & m,Vect & v,Float s); 

 virtual State boxState(Box & b); 

 virtual UInt lookForHits(Scene * s); 

 virtual void initState(Scene * s); 

 virtual Vect normal(const Hit * h,Scene * s); 

 virtual const Char * className(); 

 

 }; 

 

 

#endif 

 

/**************************** CYLINDER.H - end ******************************/ 

 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*           CYLINDER.CC - Cylinder implementation  (c) 1992 PEZIK          */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#include <math.h> 

 

 

#include "cylinder.h" 

#include "hit.h" 

#include "object.h" 

#include "scene.h" 

#include "pray.h" 

#include "vectmat.h" 

 

 

// class Cylinder 

 

// data 

 

const Char * Cylinder::name = "Cylinder"; 

 

// constructors 

 

Cylinder::Cylinder(LModel * l,Point _p,Vect _a,Float _r): GraphObject(l) { 

 p = _p; 

 a = norm(_a); 

 r = _r; 

 r2 = r*r; 

 in.state = Inside; 

 in.object = this; 

 out.state = Outside; 

 out.object = this; 

 } 

 

// methods 
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Object * Cylinder::copy() { 

 return new Cylinder(lmodel,p,a,r); 

 } 

 

Object * Cylinder::transform(Mat & m,Vect & v,Float s) { 

 p = p*m*s+v; 

 a = a*m; 

 r = r*s; 

 r2 = r*r; 

 return(this); 

 } 

 

State Cylinder::boxState(Box & b) { 

 Point center; 

 Float minDist; 

 Float k; 

 Point x; 

 Point low,high; 

 

 low = b.low; 

 high = b.high; 

 

 center = Point(\ 

  (low.x+high.x)/2, 

  (low.y+high.y)/2, 

  (low.z+high.z)/2); 

 minDist = abs(high-low)/2+r; 

 k = center*a-p*a; 

 x = (p-center)+k*a; 

 

 if (abs(x)<=minDist) { // +++ implement in detail 

  return(currentState = Undefined); 

  } 

 else { 

  return(currentState = Outside); 

  } 

 } 

 

// The algorithm was infered from 

// 

// A = (1-(d*v)̂ 2) 

// B = (d*v)(v*l)-(d*l) 

// C = l̂ 2-(d*l)̂ 2-R̂ 2 

// 

// X1,2 = (-b+-sqrt(b̂ 2-ac))/a 

// 

// where d is direction of the ray 

//       v is cylider axis 

//       l is difference of cylinder reference Q and ray beginning P (P-Q) 

// 

 

UInt Cylinder::lookForHits(Scene * s) { 

 register Float m,e; 

 Vect d; 

 

#ifdef STAT 

 ++timesLookedForHits; 

#endif 

#ifdef LIST 

 fwrite(&referenceNumber,sizeof(short),1,fl); 

#endif 

 d = s->ray.point-p; 

 md = a%s->ray.direction; 

 if ((m = md*md)==0) { 

  md = a; 

  da = abs(d%a); 

  } 

 else { 

  md = norm(md); 

  da = d*md; 

  } 

 ar = r2-da*da; 

 if (ar<=0) { 

  setState(Outside); 

  return(0); 

  } 

 ar = sqrt(ar*m); 

 e = ((s->ray.direction*a)*a-s->ray.direction)*d; 

 in.distance = (e-ar)/m; 

 out.distance = (e+ar)/m; 

 if (in.distance>s->ray.minDistance) { 

  s->registerHit(&in); 

  s->registerHit(&out); 

  setState(Outside); 

  return(2); 

  } 

 else if (out.distance>s->ray.minDistance) { 

  s->registerHit(&out); 

  setState(Inside); 

  return(1); 

  } 

 else { 

  setState(Outside); 

  return(0); 

  } 

 } 

 

void Cylinder::initState(Scene * s) { 

 if (abs((s->ray.point-p)%a)<r) { 

  currentState = Inside; 

  } 

 else { 

  currentState = Outside; 

  } 

 } 

 

Vect Cylinder::normal(const Hit * h,Scene * s) { 

 if (h->state) { 

  return(norm(da*md-ar*s->ray.direction)); 

  } 

 else { 

  return(norm(-da*md-ar*s->ray.direction)); 

  } 

 } 

 

const Char * Cylinder::className() { 

 return(name); 

 } 

 

 

/**************************** CYLINDER.CC - end *****************************/ 

 

Modul Eye implementuje středové a paralelní promítání tak, že převádí souřadnice bodu 

v obrazové rovině na počáteční bode a směrový vektor příslušného paprsku. 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*           EYE.H - Eye model definition header  (c) 1992 PEZIK            */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _EYE 

 

#define _EYE 

 

 

#include "pray.h" 

#include "vectmat.h" 

 

#ifdef LIST 

#include <stdio.h> 

extern FILE * fl; 

#endif 

 

class Eye { 

public: 

 // data 

 

 Vect x;  // horizontal vector  

 Vect y;  // vertical vector 

 Vect e;  // viewing point 

 Vect p;  // central point 

 Boolean par; // parallel projection 

 

 // constructors 

 

 Eye(Vect _x = Vect(1,0,0),Vect _y = Vect(0,1,0),\ 

  Point _e = Point(0.5,0.5,-1),Point _p = Point(0.5,0.5,0),\ 

  Boolean _par = True); 

 

 // methods 

 

 Point eyePoint(Float _x,Float _y); 

 Vect eyeVect(Float _x,Float _y); 

 

 }; 

 

#endif 

 

/******************************** EYE.H - end *******************************/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*            EYE.CC - Eye model implementation  (c) 1992 PEZIK             */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 
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#include "pray.h" 

#include "vectmat.h" 

 

#include "eye.h" 

 

// class Eye 

 

// constructors 

 

Eye::Eye(Vect _x,Vect _y,Point _e,Point _p,Boolean _par) { 

 x = _x; 

 y = _y; 

 e = _e; 

 p = _p; 

 par = _par; 

 } 

 

// methods 

 

Point Eye::eyePoint(Float _x,Float _y) { 

 if (par) { 

  return(e+(_x-0.5)*x+(_y-0.5)*y); 

  } 

 else { 

  return(e); 

  } 

 } 

 

Vect Eye::eyeVect(Float _x,Float _y) { 

#ifdef LIST 

 fwrite("\0\0",sizeof(short),1,fl); 

 fwrite(&_x,sizeof(_x),1,fl); 

 fwrite(&_y,sizeof(_y),1,fl); 

#endif 

 if (par) { 

  return(norm(p-e)); 

  } 

 else { 

  Float tx,ty,tz; 

  _x -= 0.5; 

  _y -= 0.5; 

  tx = _x*x.x+_y*y.x+p.x; 

  ty = _x*x.y+_y*y.y+p.y; 

  tz = _x*x.z+_y*y.z+p.z; 

  return(norm(Vect(tx,ty,tz)-e)); 

  } 

 } 

 

/******************************* EYE.CC - end *******************************/ 

 

Datová struktura Hit popisuje jeden průsečík paprsku s primitivním objektem 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*   HIT.H - Ray-object hit information definition header  (c) 1992 PEZIK   */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _HIT 

 

#define _HIT 

 

 

#include "pray.h" 

 

 

class GraphObject; 

 

struct Hit { 

 Float distance; 

 GraphObject * object; 

 State state; 

 }; 

 

 

#endif 

 

/******************************* HIT.H - end ********************************/ 

 

Modul Inten definuje objekt, který reprezentuje barevnou intenzitu světla (v případě, že 

je definován symbol MONO, je vygenerován pouze text pro monochromní světlo). 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*        INTEN.H - Light intensity definition header  (c) 1992 PEZIK       */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

// This file defines class Inten in two possible versions. If symbol MONO 

// is defined, then TInten contains only intensity scalar. Otherwise TInten 

// contains complete RGB color model information. In either case both color 

// and monochrome constructors are provided. 

 

 

#ifndef _INTEN 

 

#define _INTEN 

 

 

#include "pray.h" 

 

 

class Inten { 

public: 

 // data 

 

#ifdef MONO 

 Float i; 

#else 

 Float r; 

 Float g; 

 Float b; 

#endif 

 

 // constructors 

 

 Inten() { }; 

 Inten(Float _r,Float _g,Float _b); 

 Inten(Float _i); 

 

 // operators 

 

 friend Inten operator +(Inten & _a,Inten & _b); 

 friend Inten operator -(Inten & _a,Inten & _b); 

 friend Inten operator *(Inten & _a,Inten & _b); 

 friend Inten operator *(Float _x,Inten & _a); 

 friend Inten operator *(Inten & _a,Float _x); 

 friend Inten operator /(Inten & _a,Float _x); 

 friend Boolean operator ==(Inten & _a,Inten & _b); 

 friend Boolean operator !=(Inten & _a,Inten & _b); 

 Inten & operator +=(Inten & _x); 

 Inten & operator -=(Inten & _x); 

 Inten & operator *=(Inten & _x); 

 Inten & operator *=(Float _x); 

 Inten & operator /=(Float _x); 

 

 // unary 

 

 Inten operator -(); 

 

 // functions 

 

 friend Inten pow(Inten & _x,Int _n); 

 friend Float abs(Inten & _x); 

 

 // procedures 

 

 friend void boundIntensity(Inten & i); 

 

 }; 

 

 

// constructors 

 

inline Inten::Inten(Float _r,Float _g,Float _b) { 

#ifdef MONO 

 i = 0.3*_r+0.6*_g+0.1*_b; // relative intensities of RGB 0.3 0.6 0.1 

#else 

 r = _r; 

 g = _g; 

 b = _b; 

#endif 

 } 

 

inline Inten::Inten(Float _i) { 

#ifdef MONO 

 i = _i; 

#else 

 r = _i; 

 g = _i; 

 b = _i; 

#endif 

 } 
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// operators 

 

#ifdef MONO 

 

inline Inten operator +(Inten & _a,Inten & _b) { 

 return Inten(_a.i+_b.i); 

 } 

 

inline Inten operator -(Inten & _a,Inten & _b) { 

 return Inten(_a.i-_b.i); 

 } 

 

inline Inten operator *(Inten & _a,Inten & _b) { 

 return Inten(_a.i*_b.i); 

 } 

 

inline Inten operator *(Float _k,Inten & _a) { 

 return Inten(_k*_a.i); 

 } 

 

inline Inten operator *(Inten & _a,Float _x) { 

 return Inten(_a.i*_x); 

 } 

 

inline Inten operator /(Inten & _a,Float _x) { 

 return Inten(_a.i/_x); 

 } 

 

inline Boolean operator ==(Inten & _a,Inten & _b) { 

 return(_a.i==_b.i); 

 } 

 

inline Boolean operator !=(Inten & _a,Inten & _b) { 

 return(_a.i!=_b.i); 

 } 

 

inline Inten & Inten::operator +=(Inten & _x) { 

 i += _x.i; 

 return(*this); 

 } 

 

inline Inten & Inten::operator -=(Inten & _x) { 

 i -= _x.i; 

 return(*this); 

 } 

 

inline Inten & Inten::operator *=(Inten & _x) { 

 i += _x.i; 

 return(*this); 

 } 

 

inline Inten & Inten::operator *=(Float _x) { 

 i += _x; 

 return(*this); 

 } 

 

inline Inten & Inten::operator /=(Float _x) { 

 i /= _x; 

 return(*this); 

 } 

 

inline Inten Inten::operator -() { 

 return Inten(-i); 

 } 

  

inline Float abs(Inten & _x) { 

 return(_x.i); 

 } 

 

#endif   

 

 

#endif 

 

/****************************** INTEN.H - end *******************************/ 

 

 

 

 

 

 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*        INTEN.CC - Light intensity implementation  (c) 1992 PEZIK         */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#include <math.h> 

 

 

#include "inten.h" 

#include "pray.h" 

 

 

// operators 

 

#ifndef MONO 

 

Inten operator +(Inten & _a,Inten & _b) { 

 return Inten(_a.r+_b.r,_a.g+_b.g,_a.b+_b.b); 

 } 

 

Inten operator -(Inten & _a,Inten & _b) { 

 return Inten(_a.r-_b.r,_a.g-_b.g,_a.b-_b.b); 

 } 

 

Inten operator *(Inten & _a,Inten & _b) { 

 return Inten(_a.r*_b.r,_a.g*_b.g,_a.b*_b.b); 

 } 

 

Inten operator *(Float _x,Inten & _a) { 

 return Inten(_x*_a.r,_x*_a.g,_x*_a.b); 

 } 

 

Inten operator *(Inten & _a,Float _x) { 

 return Inten(_a.r*_x,_a.g*_x,_a.b*_x); 

 } 

 

Inten operator /(Inten & _a,Float _x) { 

 return Inten(_a.r/_x,_a.g/_x,_a.b/_x); 

 } 

 

Boolean operator ==(Inten & _a,Inten & _b) { 

 return((_a.r==_b.r)&&(_a.g==_b.g)&&(_a.b==_b.b)); 

 } 

 

inline Boolean operator !=(Inten & _a,Inten & _b) { 

 return((_a.r!=_b.r)||(_a.g!=_b.g)||(_a.b!=_b.b)); 

 } 

 

Inten & Inten::operator +=(Inten & _x) { 

 r += _x.r; 

 g += _x.g; 

 b += _x.b; 

 return(*this); 

 } 

 

Inten & Inten::operator -=(Inten & _x) { 

 r -= _x.r; 

 g -= _x.g; 

 b -= _x.b; 

 return(*this); 

 } 

 

Inten & Inten::operator *=(Inten & _x) { 

 r *= _x.r; 

 g *= _x.g; 

 b *= _x.b; 

 return(*this); 

 } 

 

Inten & Inten::operator *=(Float _x) { 

 r *= _x; 

 g *= _x; 

 b *= _x; 

 return(*this); 

 } 

 

Inten & Inten::operator /=(Float _x) { 

 r *= _x; 

 g *= _x; 

 b *= _x; 

 return(*this); 

 } 

 

Inten Inten::operator -() { 

 return Inten(-r,-g,-b); 

 } 

  

#endif 

 

 

// functions 

 

Inten pow(Inten & _x,Int _n) { 

#ifdef MONO 

 return Inten(pow(_x.i,_n)); 

#else 

 return Inten(pow(_x.r,Float(_n)),pow(_x.g,Float(_n)),pow(_x.b,Float(_n))); 

#endif 

 } 

 

#ifndef MONO 

Float abs(Inten & _x) { 

 return(0.3*_x.r+0.6*_x.g+0.1*_x.b); // intensities of RGB 0.3 0.6 0.1 

 } 

#endif 

 

 

// procedures 

 

void boundIntensity(Inten & i) { 

#ifdef MONO 

 if (i.i>1) i.i = 1; 

 if (i.i<0) i.i = 0; 

#else 

 if (i.r>1) i.r = 1; 

 if (i.g>1) i.g = 1; 

 if (i.b>1) i.b = 1; 

 if (i.r<0) i.r = 0; 

 if (i.g<0) i.g = 0; 

 if (i.b<0) i.b = 0; 



90 

#endif 

 } 

 

/**************************** INTEN.CC - end *******************************/ 

 

Modul Light implementuje směrový a bodový světelný zdroj. 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*         LIGHT.H - Light source definition header  (c) 1992 PEZIK         */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _LIGHT 

 

#define _LIGHT 

 

 

#include "inten.h" 

#include "pray.h" 

#include "object.h" 

#include "vectmat.h" 

 

 

class Scene; 

 

 

class Light { 

public: 

 // data 

 

 Light * nextLight; 

 

 // constructors 

 

 Light(); 

 

 // destructors 

 

 ~Light(); 

 

 // methods 

 

 void append(Light * l); 

 virtual Light * copy() = Null; 

 

 virtual Inten intensity(Scene * s) = Null; 

 virtual Vect direction(Scene * s) = Null; 

 virtual Float distance(Scene * s) = Null; 

 

 }; 

 

 

class DirectionLight: public Light { 

public: 

 // data 

 

 Inten lightIntensity; 

 Vect lightDirection; 

 

 // constructors 

 

 DirectionLight(Inten & i,Vect & d); 

 

 // methods 

 

 virtual Light * copy(); 

 

 virtual Inten intensity(Scene * s); 

 virtual Vect direction(Scene * s); 

 virtual Float distance(Scene * s); 

 

 }; 

 

class PointLight: public Light { 

public: 

 // data 

 

 Inten lightIntensity; 

 Point lightPoint; 

 

 // constructors 

 

 PointLight(Inten & i,Point & p); 

 

 // methods 

 

 virtual Light * copy(); 

 

 virtual Inten intensity(Scene * s); 

 virtual Vect direction(Scene * s); 

 virtual Float distance(Scene * s); 

 

 }; 

 

 

#endif 

 

/****************************** LIGHT.H - end *******************************/ 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*         LIGHT.CC - Light source definition header  (c) 1992 PEZIK        */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#include "inten.h" 

#include "light.h" 

#include "object.h" 

#include "pray.h" 

#include "scene.h" 

#include "vectmat.h" 

 

 

// class Light 

 

// constructors 

 

Light::Light() { 

 nextLight = Null; 

 } 

 

 

// destructors 

 

Light::~Light() { 

 if (nextLight!=Null) delete nextLight; 

 } 

 

 

// methods 

 

void Light::append(Light * l) { 

 if (nextLight!=Null) { 

  nextLight->append(l); 

  } 

 else { 

  nextLight = l->copy(); 

  } 

 } 

 

 

// class DirectionLight 

 

// constructors 

 

DirectionLight::DirectionLight(Inten & i,Vect & d): Light() { 

 lightIntensity = i; 

 lightDirection = norm(d); 

 } 

 

// methods 

 

Light * DirectionLight::copy() { 

 Light * l = new DirectionLight(lightIntensity,lightDirection); 

 if (nextLight!=Null) l->append(nextLight); 

 return(l); 

 } 

 

Inten DirectionLight::intensity(Scene * s) { 

 return(lightIntensity); 

 } 

 

Vect DirectionLight::direction(Scene * s) { 

 return(lightDirection); 

 } 

 

Float DirectionLight::distance(Scene * s) { 

 return(MaxFloat); 

 } 

 

 

// class PointLight 

 

// constructors 

 

PointLight::PointLight(Inten & i,Point & p): Light() { 

 lightIntensity = i; 

 lightPoint = p; 

 } 

 

// methods 

 

Light * PointLight::copy() { 

 Light * l = new PointLight(lightIntensity,lightPoint); 

 if (nextLight!=Null) l->append(nextLight); 

 return(l); 

 } 

 

Inten PointLight::intensity(Scene * s) { 

 return(lightIntensity); 
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 } 

 

Vect PointLight::direction(Scene * s) { 

 return(norm(s->ray.point-lightPoint)); 

 } 

 

Float PointLight::distance(Scene * s) { 

 return(abs(s->ray.point-lightPoint)); 

 } 

 

/****************************** LIGHT.CC - end ******************************/ 

 

Objekt LinScene je implementací scény s rovnoměrným dělením do podprostorů 

krychlového tvaru. Je použito postupů popsaných v kapitole 6 předkládané práce. 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*    LINSCENE.H - Linear scene class definition header  (c) 1992 PEZIK     */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _LINSCENE 

 

#define _LINSCENE 

 

 

#include "hit.h" 

#include "object.h" 

#include "pray.h" 

#include "scene.h" 

 

 

#define GRID 16 

#define AX (GRID*GRID) 

#define AY GRID 

#define AZ 1 

 

#define TemporaryListSize MaxHitListSize 

 

enum Action { BeforeCube, InCube, AfterCube, ReturnNull }; 

 

class LinearScene: public Scene { 

public: 

 // constructors 

 

 LinearScene(); 

 

 // destructors 

 

 ~LinearScene(); 

 

 // data 

 

 ObjectAction * * objectList[GRID*GRID*GRID]; 

 ObjectAction * * negativeX; 

 ObjectAction * * positiveX; 

 ObjectAction * * negativeY; 

 ObjectAction * * positiveY; 

 ObjectAction * * negativeZ; 

 ObjectAction * * positiveZ; 

 UInt objectCounter; 

 ObjectAction * temporaryObjectList[TemporaryListSize]; 

 ULong rx,ry,rz; 

 ULong lr; 

 ULong lx,ly,lz; 

 Int nx,ny,nz; 

 ObjectAction * * * a; 

 ObjectAction * * * la; 

 Int ax,ay,az; 

 Float k; // distance coefficient 

 Float cubeDistance; // distance from the unit cube 

 Point cubePoint; // point on the unit cube 

 ObjectAction * * actionBeforeCube; 

 ObjectAction * * actionAfterCube; 

 Boolean intersectsCube; 

 Action currentAction; 

 

 // methods 

 

 virtual void connectObject(Object * o); 

 virtual Hit * getHit(Vect & v,Float m = MaxFloat); 

 virtual void setLastState(); 

 virtual void initObjectList(); 

 virtual void registerObjectAction(ObjectAction * o); 

 virtual ObjectAction * * getObjectList(UInt x,UInt y,UInt z); 

 

 virtual void setObjectList(ObjectAction * * & l,UInt x,UInt y,UInt z); 

 void clip(); 

 void initVox(); 

 ObjectAction * * getVox(); 

 

 }; 

 

 

#endif 

 

/***************************** LINSCENE.H - end *****************************/ 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*        LINSCENE.CC - Linear scene implementation  (c) 1992 PEZIK         */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

 

#include "hit.h" 

#include "object.h" 

#include "pray.h" 

#include "linscene.h" 

 

#include "xchange.h" 

 

 

const ULong ONE = 1L<<24; 

const ULong MAX = 127*ONE; 

 

const Float FON = ONE; 

const Float FGR = GRID; 

 

extern Options options; 

 

// class LinearScene 

 

// constructors 

 

LinearScene::LinearScene() { 

 UInt i,j,k; 

 

 for (i = 0;i<GRID;++i) for (j = 0;j<GRID;++j) for (k = 0;k<GRID;++k) { 

  objectList[GRID*GRID*i+GRID*j+k] = Null; 

  } 

 } 

 

// destructors 

 

LinearScene::~LinearScene() { 

 UInt i,j,k; 

 

 for (i = 0;i<GRID;++i) for (j = 0;j<GRID;++j) for (k = 0;k<GRID;++k) { 

  if (objectList[GRID*GRID*i+GRID*j+k]!=Null) { 

   delete(objectList[GRID*GRID*i+GRID*j+k]); 

   objectList[GRID*GRID*i+GRID*j+k] = Null; 

   } 

  } 

 } 

 

// methods 

 

void LinearScene::connectObject(Object * o) { 

 UInt i,j,k; 

 Float rg = 1./GRID; 

 

 Scene::connectObject(o); 

 

 for (i = 0;i<GRID;++i) for (j = 0;j<GRID;++j) for (k = 0;k<GRID;++k) { 

  initObjectList(); 

  o->boxState(Box(Point(i*rg,j*rg,k*rg),\ 

   Point((i+1)*rg,(j+1)*rg,(k+1)*rg))); 

  o->registerObject(this); 

  setObjectList(objectList[GRID*GRID*i+GRID*j+k],i,j,k); 

 

                if (!options.quiet) { 

   reportDone((GRID*GRID*i+GRID*j+k)*100.0/GRID/GRID/GRID); 

   reportUpdate(); 

   } 

 

  } 

 initObjectList(); 

 o->boxState(Box(Point(-LargeFloat,-LargeFloat,-LargeFloat),\ 

  Point(0,LargeFloat,LargeFloat))); 

 o->registerObject(this); 

 setObjectList(negativeX,GRID-1,GRID-1,GRID-1); 

 

 initObjectList(); 

 o->boxState(Box(Point(1,-LargeFloat,-LargeFloat),\ 

  Point(LargeFloat,LargeFloat,LargeFloat))); 

 o->registerObject(this); 

 setObjectList(positiveX,GRID-1,GRID-1,GRID-1); 

 

 initObjectList(); 

 o->boxState(Box(Point(-LargeFloat,-LargeFloat,-LargeFloat),\ 

  Point(LargeFloat,0,LargeFloat))); 

 o->registerObject(this); 
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 setObjectList(negativeY,GRID-1,GRID-1,GRID-1); 

 

 initObjectList(); 

 o->boxState(Box(Point(-LargeFloat,1,-LargeFloat),\ 

  Point(LargeFloat,LargeFloat,LargeFloat))); 

 o->registerObject(this); 

 setObjectList(positiveY,GRID-1,GRID-1,GRID-1); 

 

 initObjectList(); 

 o->boxState(Box(Point(-LargeFloat,-LargeFloat,-LargeFloat),\ 

  Point(LargeFloat,LargeFloat,0))); 

 o->registerObject(this); 

 setObjectList(negativeZ,GRID-1,GRID-1,GRID-1); 

 

 initObjectList(); 

 o->boxState(Box(Point(-LargeFloat,-LargeFloat,1),\ 

  Point(LargeFloat,LargeFloat,LargeFloat))); 

 o->registerObject(this); 

 setObjectList(positiveZ,GRID-1,GRID-1,GRID-1); 

 

 } 

 

Hit * LinearScene::getHit(Vect & v,Float m) { 

 ObjectAction * * o; 

 Hit * * h; 

 Hit * * hh; 

 State s; 

 

 ray.direction = v; 

 ++rayNo; 

 s = state; 

 

 initVox(); 

 initHitList(); 

 

 while (ray.minDistance = ray.distance,(o = getVox())!=Null) { 

 

  while ((*o)!=Null) { 

   Object * oo = (*o)->object; 

   switch ((*o)->action) { 

   case InsideAction: 

    oo->forceState(Inside); 

    break; 

   case OutsideAction: 

    oo->forceState(Outside); 

    break; 

   case LookAction: 

    if (oo->getRayNo()!=rayNo) { 

     if (((GraphObject *)oo)->lookForHits\ 

       (this)==0) 

       if (oo->currentState\ 

       ==Inside) { 

      oo->childStableInside(\ 

       oo->parent,rayNo); 

      } 

     else { 

      oo->childStableOutside(\ 

       oo->parent,rayNo); 

      } 

     oo->mark(rayNo); 

     } 

    break; 

    } 

   ++o; 

   } 

  if (lastHit.object!=Null) { 

   lastHit.object->setState(lastHit.state); 

   lastHit.object = Null; 

   } 

  if (s!=state) { 

// +++   printf("getHit: wrong state setup %d\n",iii); 

// +++   printf("point,vect: [%f,%f,%f] 

<%f,%f,%f>\n",ray.point.x,ray.point.y,ray.point.z,ray.direction.x,ray.direction.y,ray.direction.z); 

// +++   printf("cubepoint: [%f,%f,%f], distance: 

%f\n",cubePoint.x,cubePoint.y,cubePoint.z,ray.distance); 

   return(Null); 

   } 

  for (hh = h = getHitList();\ 

    ((*h)!=Null)&&(state==s)&&\ 

    ((*h)->distance<=ray.distance);++h) { 

   (*h)->object->setState((*h)->state); 

   } 

  setHitList(h); 

  if (s!=state) { 

   if (hh==h) { 

// +++    printf("getHit: no object and state changed\n"); 

    return(Null); 

    } 

   --h; 

   if ((*h)->distance>m) return(Null); 

   lastHit = **h; 

   ray.hitPoint = ray.point+(*h)->distance*ray.direction; 

   ray.hitNormal = (*h)->object->normal(*h,this); 

   return(*h); 

   } 

  if (ray.distance>m) return(Null); 

  } 

 return(Null); 

 } 

 

// The following function supports linear scene clipping 

void LinearScene::clip() { 

 Float kx,ky,kz,k; 

 ObjectAction * * cx; 

 ObjectAction * * cy; 

 ObjectAction * * cz; 

 

 actionBeforeCube = Null; 

 actionAfterCube = Null; 

 intersectsCube = False; 

 if (ray.point.x<0) { 

  if (ray.direction.x>0) { 

   cx = negativeX; 

   kx = -ray.point.x/ray.direction.x+SecurityDistance; 

   } 

  else { 

   actionBeforeCube = negativeX; 

   return; 

   } 

  } 

 else if (ray.point.x>=1) { 

  if (ray.direction.x<0) { 

   cx = positiveX; 

   kx = (1-ray.point.x)/ray.direction.x+SecurityDistance; 

   } 

  else { 

   actionBeforeCube = positiveX; 

   return; 

   } 

  } 

 else { 

  cx = Null; 

  kx = 0; 

  } 

 

 if (ray.point.y<0) { 

  if (ray.direction.y>0) { 

   cy = negativeY; 

   ky = -ray.point.y/ray.direction.y+SecurityDistance; 

   } 

  else { 

   actionBeforeCube = negativeY; 

   return; 

   } 

  } 

 else if (ray.point.y>=1) { 

  if (ray.direction.y<0) { 

   cy = positiveY; 

   ky = (1-ray.point.y)/ray.direction.y+SecurityDistance; 

   } 

  else { 

   actionBeforeCube = positiveY; 

   return; 

   } 

  } 

 else { 

  cy = Null; 

  ky = 0; 

  } 

 

 if (ray.point.z<0) { 

  if (ray.direction.z>0) { 

   cz = negativeZ; 

   kz = -ray.point.z/ray.direction.z+SecurityDistance; 

   } 

  else { 

   actionBeforeCube = negativeZ; 

   return; 

   } 

  } 

 else if (ray.point.z>=1) { 

  if (ray.direction.z<0) { 

   cz = positiveZ; 

   kz = (1-ray.point.z)/ray.direction.z+SecurityDistance; 

   } 

  else { 

   actionBeforeCube = positiveZ; 

   return; 

   } 

  } 

 else { 

  cz = Null; 

  kz = 0; 

  } 

 

 if (kx>=ky) { 

  if (kx>=kz) { 

   actionBeforeCube = cx; 

   k = kx; 

   } 

  else { 

   actionBeforeCube = cz; 

   k = kz; 

   } 

  } 

 else if (ky>=kz) { 

  actionBeforeCube = cy; 

  k = ky; 

  } 

 else { 

  actionBeforeCube = cz; 

  k = kz; 

  } 

 

 cubePoint = ray.point+k*ray.direction; 

 cubeDistance = k; 
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 if (cubePoint.x<0) { 

  actionAfterCube = negativeX; 

  return; 

  } 

 if (cubePoint.x>=1) { 

  actionAfterCube = positiveX; 

  return; 

  } 

 if (cubePoint.y<0) { 

  actionAfterCube = negativeY; 

  return; 

  } 

 if (cubePoint.y>=1) { 

  actionAfterCube = positiveY; 

  return; 

  } 

 if (cubePoint.z<0) { 

  actionAfterCube = negativeZ; 

  return; 

  } 

 if (cubePoint.z>=1) { 

  actionAfterCube = positiveZ; 

  return; 

  } 

 intersectsCube = True; 

 } 

 

inline ULong floatDivFloat(Float a,Float b) { 

 Float t; 

 if (b==0) return(MAX); 

 if ((t = FON*a/b)>MAX) return(MAX); 

 return(ULong(t)); 

 } 

 

inline ULong oneDivFloat(Float b) { 

 Float t; 

 if (b==0) return(MAX); 

 if ((t = FON/b)>MAX) return(MAX); 

 return(ULong(t)); 

 } 

 

void LinearScene::initVox() { 

 Vect direction1 = max1(ray.direction); 

 Float t; 

 

 clip(); 

 currentAction = (actionBeforeCube!=Null)?BeforeCube:InCube; 

 if (intersectsCube) { 

  a = objectList; 

 

  if (direction1.x<0) { 

   ax = -AX; 

   a += AX*Int(cubePoint.x*FGR); 

   lx = oneDivFloat(-direction1.x); 

   nx = Int(cubePoint.x*FGR); 

   rx = floatDivFloat(fmod(FGR*cubePoint.x,1),-direction1.x); 

//   printf("x<0"); 

   } 

  else { 

   ax = AX; 

   a += AX*Int(cubePoint.x*FGR); 

   lx = oneDivFloat(direction1.x); 

   nx = GRID-1-Int(cubePoint.x*FGR); 

   rx = floatDivFloat(1-fmod(FGR*cubePoint.x,1),direction1.x); 

//   printf("x>=0"); 

   } 

  if (direction1.y<0) { 

   ay = -AY; 

   a += AY*Int(cubePoint.y*FGR); 

   ly = oneDivFloat(-direction1.y); 

   ny = Int(cubePoint.y*FGR); 

   ry = floatDivFloat(fmod(FGR*cubePoint.y,1),-direction1.y); 

//   printf("y<0"); 

   } 

  else { 

   ay = AY; 

   a += AY*Int(cubePoint.y*FGR); 

   ly = oneDivFloat(direction1.y); 

   ny = GRID-1-Int(cubePoint.y*FGR); 

   ry = floatDivFloat(1-fmod(FGR*cubePoint.y,1),direction1.y); 

//   printf("y>=0"); 

   } 

  if (direction1.z<0) { 

   az = -AZ; 

   a += AZ*Int(cubePoint.z*FGR); 

   lz = oneDivFloat(-direction1.z); 

   nz = Int(cubePoint.z*FGR); 

   rz = floatDivFloat(fmod(FGR*cubePoint.z,1),-direction1.z); 

//   printf("z<0"); 

   } 

  else { 

   az = AZ; 

   a += AZ*Int(cubePoint.z*FGR); 

   lz = oneDivFloat(direction1.z); 

   nz = GRID-1-Int(cubePoint.z*FGR); 

   rz = floatDivFloat(1-fmod(FGR*cubePoint.z,1),direction1.z); 

//   printf("z<=0"); 

   } 

 

  k = abs(direction1)/FON/FGR; 

  lr = 0; 

  ray.distance = 0; 

  } 

 } 

 

ObjectAction * * LinearScene::getVox() { 

 switch (currentAction) { 

 case BeforeCube: 

  currentAction = intersectsCube?InCube:AfterCube; 

  ray.distance = cubeDistance; 

  return(actionBeforeCube); 

 case InCube: 

  la = a; 

  do { 

   if (rx<=ry) { 

    if (rx<=rz) { 

     lr = rx; 

     if (!(nx--)) { 

      actionAfterCube = \ 

       ray.direction.x<0?\ 

       negativeX:positiveX; 

      currentAction = AfterCube; 

      break; 

      } 

     rx += lx; 

     a += ax; 

     } 

    else { 

     lr = rz; 

     if (!(nz--)) { 

      actionAfterCube = \ 

       ray.direction.z<0?\ 

       negativeZ:positiveZ; 

      currentAction = AfterCube; 

      break; 

      } 

     rz += lz; 

     a += az; 

     } 

    } 

   else { 

    if (ry<=rz) { 

     lr = ry; 

     if (!(ny--))  { 

      actionAfterCube = \ 

       ray.direction.y<0?\ 

       negativeY:positiveY; 

      currentAction = AfterCube; 

      break; 

      } 

     ry += ly; 

     a += ay; 

     } 

    else { 

     lr = rz; 

     if (!(nz--)) { 

      actionAfterCube = \ 

       ray.direction.z<0?\ 

       negativeZ:positiveZ; 

      currentAction = AfterCube; 

      break; 

      } 

     rz += lz; 

     a += az; 

     } 

    } 

   if (a<objectList) { // +++ 

    return(Null); 

// +++    printf("cube error 0\n"); 

// +++printf("%f,%f,%f %f,%f,%f\n",ray.point.x,ray.point.y,ray.point.z, 

//  ray.direction.x,ray.direction.y,ray.direction.z); 

    } 

   if (a>objectList+GRID*GRID*GRID-1) { 

    return(Null); 

// +++    printf("cube error 1\n"); 

// +++printf("%f,%f,%f %f,%f,%f\n",ray.point.x,ray.point.y,ray.point.z, 

//  ray.direction.x,ray.direction.y,ray.direction.z); 

    } 

   } while (*a==*la); 

  ray.distance = k*lr+cubeDistance; 

  return(*la); 

 case AfterCube: 

  currentAction = ReturnNull; 

  ray.distance = MaxFloat; 

  return(actionAfterCube); 

 case ReturnNull: 

  return(Null); 

  }; 

 return(Null); // For C++ not to report "no return value" 

 } 

 

void LinearScene::setLastState() { 

 state = state==Inside?Outside:Inside; 

 lastHit.object->setState(\ 

  lastHit.state = lastHit.state==Inside?Outside:Inside); 

 } 

 

void LinearScene::initObjectList() { 

 temporaryObjectList[0] = Null; 

 objectCounter = 0; 

 } 

 

void LinearScene::registerObjectAction(ObjectAction * o) { 

 temporaryObjectList[objectCounter++] = o; 

 temporaryObjectList[objectCounter] = Null; 
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 } 

 

ObjectAction * * LinearScene::getObjectList(UInt x,UInt y,UInt z) { 

 return(objectList[GRID*GRID*x+GRID*y+z]); 

 } 

 

Boolean listEqual(ObjectAction * * a,ObjectAction * * b) { 

 if (a==b) return(True); 

 if (a==Null) return(False); 

 if (b==Null) return(False); 

 while ((*a!=Null)&&(*b!=Null)) { 

  if (*a++!=*b++) return(False); 

  } 

 if (*a==*b) return (True); 

 return(False); 

 } 

 

ObjectAction * * findList(ObjectAction * * m[GRID*GRID*GRID],\ 

  ObjectAction * * l,UInt x,UInt y,UInt z) { 

 UInt i,j,k; 

 

 for (i = 0;i<GRID;++i) for (j = 0;j<GRID;++j) for (k = 0;k<GRID;++k) { 

  if ((i==x)&&(j==y)&&(k==z)) return(Null); 

  if (listEqual(m[GRID*GRID*i+GRID*j+k],l)) \ 

   return(m[GRID*GRID*i+GRID*j+k]); 

  } 

 return(Null); 

 } 

 

void LinearScene::setObjectList(ObjectAction * * & l,UInt x,UInt y,UInt z) { 

 UInt i,j; 

 UInt xx,yy,zz; 

 Boolean stop; 

 

 for (i = 0;temporaryObjectList[i]!=Null;++i); 

 l = findList(objectList,temporaryObjectList,x,y,z); 

 if (l==Null) { 

  l = new (ObjectAction *[i+1]); 

  for (j = 0;j<=i;++j) { 

   l[j] = temporaryObjectList[j]; 

   } 

  } 

 } 

 

 

/***************************** LINSCENE.CC - end ****************************/ 

 

Modul LModel definuje různé druhy světelných modelů. Tento modul také zahrnuje 

mapování textur výškových i jasových včetně implementace načítání textury ze souboru 

typu TIFF. 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*       LMODEL.H - Lighting model definition header  (c) 1992 PEZIK        */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _LMODEL 

 

#define _LMODEL 

 

 

#include "inten.h" 

#include "pray.h" 

#include "vectmat.h" 

 

 

class Hit; 

class Scene; 

 

class LModel { 

public: 

 

 // methods 

 

 virtual const Inten intensity(\ 

  Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k) = Null; 

 virtual Point map(const Hit * h,const Scene * s); 

 virtual Vect normal(Scene * s,Hit * h,LModel * l); 

 

 }; 

 

 

class Color: public LModel { 

public: 

 // data 

 

 Inten i; 

 

 // constructors 

 

 Color(Inten _i); 

 

 // methods 

 

 virtual const Inten intensity(\ 

  Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k); 

 

 }; 

 

 

class Phong: public LModel { 

public: 

 // data 

 

 Inten ka; 

 Inten kd; 

 Inten ks; 

 Int e; 

 

 // constructors 

 

 Phong(Inten _ka,Inten _kd,Inten _ks,Int _e); 

 

 // methods 

 

 virtual const Inten intensity(\ 

  Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k); 

 

 }; 

 

 

class Phono: public LModel { 

public: 

 // data 

 

 Inten ka; 

 Inten kd; 

 Inten ks; 

 Int e; 

 

 // constructors 

 

 Phono(Inten _ka,Inten _ks,Inten _kd,Int _e); 

 

 // methods 

 

 virtual const Inten intensity(\ 

  Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k); 

 

 }; 

 

 

class Mirror: public LModel { 

public: 

 // data 

 

 Inten rf; 

 

 // constructors 

 

 Mirror(Inten _rf); 

 

 // methods 

 

 virtual const Inten intensity(\ 

  Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k); 

 

 }; 

 

 

class Transparent: public LModel { 

public: 

 // data 

 

 Inten tr; 

 Float ni; 

 

 // constructors 

 

 Transparent(Inten _tr,Float _ni); 

 

 // methods 

 

 virtual const Inten intensity(\ 

  Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k); 

 

 }; 

 

 

class TextureMapper { 

public: 

 // methods 

 

 virtual Inten intensity(Float x,Float y) = Null; 

 }; 
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struct RGBRecord { 

 unsigned char r; 

 unsigned char g; 

 unsigned char b; 

 }; 

 

enum TIFFType { NoTIFFType = -1, RGBType = 2, BWType = 1 }; 

 

struct TIFFStructure { 

 TIFFType type; 

 unsigned xSize; 

 unsigned ySize; 

 unsigned bSample; 

 unsigned compress; 

 unsigned sPixel; 

 Long data; 

 }; 

 

void loadTIFFStructure(void * f,TIFFStructure & s); 

 

class TextureTIFFRGBMemoryMapper: public TextureMapper { 

public: 

 // data 

 

 Int xSize; 

 Int ySize; 

 RGBRecord * * data; 

 

 // constructors 

 

 TextureTIFFRGBMemoryMapper(char * n); 

 

 // constructors 

 

 ~TextureTIFFRGBMemoryMapper(); 

 

 // methods 

 

 virtual Inten intensity(Float x,Float y); 

 }; 

 

class TextureTIFFRGBFileMapper: public TextureMapper { 

public: 

 // data 

 

 Int xSize; 

 Int ySize; 

 void * file; 

 Long data; 

 

 // constructors 

 

 TextureTIFFRGBFileMapper(char * n); 

 

 // constructors 

 

 ~TextureTIFFRGBFileMapper(); 

 

 // methods 

 

 virtual Inten intensity(Float x,Float y); 

 }; 

 

class TextureTIFFGrayMemoryMapper: public TextureMapper { 

public: 

 // data 

 

 Int xSize; 

 Int ySize; 

 unsigned char * * data; 

 

 // constructors 

 

 TextureTIFFGrayMemoryMapper(char * n); 

 

 // constructors 

 

 ~TextureTIFFGrayMemoryMapper(); 

 

 // methods 

 

 virtual Inten intensity(Float x,Float y); 

 }; 

 

class TextureTIFFGrayFileMapper: public TextureMapper { 

public: 

 // data 

 

 Int xSize; 

 Int ySize; 

 void * file; 

 Long data; 

 

 // constructors 

 

 TextureTIFFGrayFileMapper(char * n); 

 

 // constructors 

 

 ~TextureTIFFGrayFileMapper(); 

 

 // methods 

 

 virtual Inten intensity(Float x,Float y); 

 }; 

 

class TextureTIFFBiMemoryMapper: public TextureMapper { 

public: 

 // data 

 

 Int xSize; 

 Int ySize; 

 unsigned char * * data; 

 

 // constructors 

 

 TextureTIFFBiMemoryMapper(char * n); 

 

 // constructors 

 

 ~TextureTIFFBiMemoryMapper(); 

 

 // methods 

 

 virtual Inten intensity(Float x,Float y); 

 }; 

 

class TextureTIFFBiFileMapper: public TextureMapper { 

public: 

 // data 

 

 Int xSize; 

 Int ySize; 

 void * file; 

 Long data; 

 

 // constructors 

 

 TextureTIFFBiFileMapper(char * n); 

 

 // constructors 

 

 ~TextureTIFFBiFileMapper(); 

 

 // methods 

 

 virtual Inten intensity(Float x,Float y); 

 }; 

 

 

enum TextureFileType { TIFFFile }; 

 

class TextureModel: public LModel { 

public: 

 // data 

 

 LModel * m0; 

 LModel * m1; 

 TextureMapper * mapper; 

 

 // constructors 

 

 TextureModel(LModel * _m0,LModel * _m1,\ 

  char * n,TextureFileType t,Boolean f); 

 

 // destructors 

 

 ~TextureModel(); 

 

 // methods 

 

 virtual const Inten intensity(\ 

  Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k); 

 

 }; 

 

 

class  BumpTextureModel: public LModel { 

public: 

 // data 

 

 LModel * m; 

 TextureMapper * mapper; 

 Float amplitude; 

 

 // constructors 

 

 BumpTextureModel(LModel * _m,Float _amplitude,\ 

  char * n,TextureFileType t,Boolean f); 

 

 // destructors 

 

 ~BumpTextureModel(); 

 

 // methods 

 

 virtual const Inten intensity(\ 

  Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k); 

 virtual Vect normal(Scene * s,Hit * h,LModel * l); 

 

 }; 

 

 

class MapModel: public LModel { 
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public: 

 // data 

 

 const LModel * lModel; 

 

 // constructors 

 

 MapModel(const LModel * _lModel); 

 

 // methods 

 

 virtual const Inten intensity(\ 

  Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k); 

 

 virtual Vect normal(Scene * scene,Hit * h,LModel * l); 

 

 }; 

 

 

class OneModel: public MapModel { 

public: 

 

 // constructors 

 

 OneModel(const LModel * _lModel); 

 

 // methods 

 

 virtual Point map(const Hit * h,const Scene * s); 

 

 }; 

 

 

class MoveModel: public MapModel { 

public: 

 // data 

 

 Float x; 

 Float y; 

 

 // constructors 

 

 MoveModel(const LModel * _lModel,Float _x,Float _y); 

 

 // methods 

 

 virtual Point map(const Hit * h,const Scene * s); 

 

 }; 

 

 

#endif 

 

/****************************** LMODEL.H - end ******************************/ 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*        LMODEL.CC - Lighting model implementation  (c) 1992 PEZIK         */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

 

#include "hit.h" 

#include "inten.h" 

#include "light.h" 

#include "lmodel.h" 

#include "object.h" 

#include "pray.h" 

#include "scene.h" 

#include "vectmat.h" 

 

#include "xchange.h" 

 

#include "praygram.h" 

 

 

// class LModel 

 

// methods 

 

Point LModel::map(const Hit * h,const Scene * s) { 

 Point m = h->object->map(h,s); 

 return(Point(m.x,m.y,1)); 

 } 

 

Vect LModel::normal(Scene * s,Hit * h,LModel * l) { 

 return(s->ray.hitNormal); 

 } 

 

 

// class Color 

 

// constructors 

 

Color::Color(Inten _i) { 

 i = _i; 

 } 

 

// methods 

 

const Inten Color::intensity(Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k) { 

 return(k*i); 

 } 

 

 

// class Phong 

 

// constructors 

 

Phong::Phong(Inten _ka,Inten _kd,Inten _ks,Int _e) { 

 ka = _ka; 

 kd = _kd; 

 ks = _ks; 

 e = _e; 

 } 

 

// methods 

 

const Inten Phong::intensity(Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k) { 

 Float td,ts; 

 Vect r; 

 Vect n; 

 Vect d; 

 Vect dir; 

 Inten i; 

 Light * ll; 

 Inten s; 

 

 if (abs(k)>IntensityLowLimit) { 

 

  dir = scene->ray.direction; 

  s = Inten(0); 

  n = h->object->lmodel->normal(scene,h,l); 

 

  scene->pushState(); 

 

  for (ll = scene->lightChain;ll!=Null;ll = ll->nextLight) { 

 

   scene->loadState(); 

   scene->setLastState(); 

 

   scene->ray.point = scene->ray.hitPoint; 

 

   d = -ll->direction(scene); 

 

   scene->ray.point = scene->ray.point+d*SecurityDistance; 

 

   if (n*d>SecurityAngle)  

   if (scene->getHit(d,ll->distance(scene))==Null) { 

 

    i = ll->intensity(scene); 

 

    r = refx(d,n); 

 

    if ((td = d*n)<0) { 

     if ((ts = dir*r)<0) { 

      // no light addition 

      } 

     else { 

      s += i*k*pow(ts,Float(e))*ks; 

      } 

     } 

    else { 

     if ((ts = dir*r)<0) { 

      s += i*k*td*kd; 

      } 

     else { 

      s += i*k*(td*kd+\ 

       pow(ts,Float(e))*ks); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

  s += k*ka; 

 

  scene->dropState(); 

 

  return(s); 

  } 

 else { 

  return(Inten(0)); 

  } 

 } 

 

 

// class Phono 

 

// constructors 

 

Phono::Phono(Inten _ka,Inten _kd,Inten _ks,Int _e) { 

 ka = _ka; 

 kd = _kd; 

 ks = _ks; 

 e = _e; 

 } 

 

// methods 
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const Inten Phono::intensity(Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k) { 

 Float td,ts; 

 Vect r; 

 Vect n; 

 Vect d; 

 Vect dir; 

 Inten i; 

 Light * ll; 

 Inten s; 

 

 if (abs(k)>IntensityLowLimit) { 

 

  dir = scene->ray.direction; 

  s = Inten(0); 

  n = h->object->lmodel->normal(scene,h,l); 

 

  for (ll = scene->lightChain;ll!=Null;ll = ll->nextLight) { 

 

   d = -ll->direction(scene); 

   i = ll->intensity(scene); 

   r = refx(d,n); 

   if ((td = d*n)<0) { 

    if ((ts = dir*r)<0) { 

     // no light addition 

     } 

    else { 

     s += k*pow(ts,Float(e))*ks; 

     } 

    } 

   else { 

    if ((ts = dir*r)<0) { 

     s += k*td*kd; 

     } 

    else { 

     s += k*(td*kd+pow(ts,Float(e))*ks); 

     } 

    } 

   } 

  s += k*ka; 

 

  return(s); 

  } 

 else { 

  return(Inten(0)); 

  } 

 } 

 

 

// class Mirror 

 

// constructors 

 

Mirror::Mirror(Inten _rf) { 

 rf = _rf; 

 } 

 

// methods 

 

const Inten Mirror::intensity(Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k) { 

 Vect r; 

 Vect n; 

 

 if (abs(k)>IntensityLowLimit) { 

  scene->pushState(); 

  scene->setLastState(); 

  scene->ray.point = scene->ray.hitPoint; 

  n = h->object->lmodel->normal(scene,h,l); 

  r = refx(scene->ray.direction,n); 

  scene->dropState(); 

  return(scene->intensity(r,rf*k)); 

  } 

 else { 

  return(Inten(0)); 

  } 

 } 

 

 

// class Transparent 

 

// constructors 

 

Transparent::Transparent(Inten _tr,Float _ni) { 

 tr = _tr; 

 ni = _ni; 

 } 

 

// methods 

 

const Inten Transparent::intensity(\ 

  Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k) { 

 Vect n; 

 Vect nn; 

 Vect t; 

 Vect v; 

 Float y; 

 Float a; 

 Hit * hh; 

 Vect d; 

 Point p; 

 

 if (abs(k)>IntensityLowLimit) { 

 

  Inten ii; 

  Float kk; 

 

  Vect r; 

  scene->pushState(); 

 

  scene->ray.point = scene->ray.hitPoint; 

  nn = h->object->lmodel->normal(scene,h,l); 

  y = -(scene->ray.direction*nn); 

  t = y*nn+scene->ray.direction; 

  t = scene->state==Inside?t/ni:t*ni; 

  a = 1-sqr(t); 

  if (a>0) { 

   n = nn*(-sqrt(a)); 

   v = n+t; 

   kk = y; 

   ii = scene->intensity(v,tr*k*kk); 

   } 

  else { 

   kk = 0; 

   ii = Inten(0); 

   } 

  scene->loadState(); 

  scene->setLastState(); 

 

  scene->ray.point = scene->ray.hitPoint; 

  r = refx(scene->ray.direction,nn); 

  ii += scene->intensity(r,tr*k*(1-kk)); 

 

  scene->dropState(); 

 

  return(ii); 

  } 

 else { 

  return(Inten(0)); 

  } 

 } 

 

 

// support for loading TIFF files 

 

int read4(FILE * f,unsigned long & d,Boolean s) { 

 if (!s) { 

  return(fread(&d,4,1,f)); 

  } 

 else { 

  if (fread(((unsigned char *)&d)+3,1,1,f)!=1) return(0); 

  if (fread(((unsigned char *)&d)+2,1,1,f)!=1) return(0); 

  if (fread(((unsigned char *)&d)+1,1,1,f)!=1) return(0); 

  if (fread(((unsigned char *)&d)+0,1,1,f)!=1) return(0); 

  return(1); 

  } 

 } 

 

int read2(FILE * f,unsigned short & d,Boolean s) { 

 if (!s) { 

  return(fread(&d,2,1,f)); 

  } 

 else { 

  if (fread(((unsigned char *)&d)+1,1,1,f)!=1) return(0); 

  if (fread(((unsigned char *)&d)+0,1,1,f)!=1) return(0); 

  return(1); 

  } 

 } 

 

void loadTIFFStructure(void * ff,TIFFStructure & s) { 

 unsigned short tword; 

 unsigned long tdword; 

 

 TIFFType detectType; 

 unsigned short entries; 

 Boolean swap; 

 

#define f ((FILE *)ff) 

 

 detectType = NoTIFFType; 

 s.type = NoTIFFType; 

 s.xSize = 0; 

 s.ySize = 0; 

 s.bSample = 0; 

 s.compress = 0; 

 s.sPixel = 1; 

 s.data = 0; 

 

 fseek(f,0,SEEK_SET); 

 if (fread(&tword,2,1,f)!=1) return; 

 if (tword==256*'I'+'I') { 

  swap = False; 

  } 

 else if (tword==256*'M'+'M') { 

  swap = True; 

  } 

 else { 

  return; 

  } 

 

 if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

 if (tword!=42) { 

  if (tword==256*42) { 

   swap = swap?False:True; 

   } 

  else { 

   return; // Wrong TIFF type 

   } 
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  } 

 if (read4(f,tdword,swap)!=1) return; // directory entry found 

 fseek(f,tdword,SEEK_SET); 

 if (read2(f,entries,swap)!=1) return; // number of entries 

 while (entries--) { 

  if (read2(f,tword,swap)!=1) return; // entry type 

  switch (tword&255) { 

  case 0xFF: // Entry ID only, what for ??? 

  default: // Unknown or irelevant 

   fseek(f,10,SEEK_CUR); 

   break; 

  case 0x00: // Width 

   if (tword/256!=1) return; // unexpected argument 

   if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

   if (tword!=3) return; // nonrational argument 

   if (read4(f,tdword,swap)!=1) return; 

   if (tdword!=1) return; // denominator != 1 

   if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

   s.xSize = tword; 

   fseek(f,2,SEEK_CUR); 

   break; 

  case 0x01: // Height 

   if (tword/256!=1) return; // unexpected argument 

   if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

   if (tword!=3) return; // nonrational argument 

   if (read4(f,tdword,swap)!=1) return; 

   if (tdword!=1) return; // denominator != 1 

   if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

   s.ySize = tword; 

   fseek(f,2,SEEK_CUR); 

   break; 

  case 0x02: // Bits/sample 

   if (tword/256!=1) return; // unexpected argument 

   if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

   if (tword!=3) return; // nonrational argument 

   if (read4(f,tdword,swap)!=1) return; 

   if (tdword!=1) return; // denominator != 1 

   if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

   s.bSample = tword; 

   fseek(f,2,SEEK_CUR); 

   break; 

  case 0x03: // Compression 

   if (tword/256!=1) return; // unexpected argument 

   if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

   if (tword!=3) return; // nonrational argument 

   if (read4(f,tdword,swap)!=1) return; 

   if (tdword!=1) return; // denominator != 1 

   if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

   s.compress = tword; 

   fseek(f,2,SEEK_CUR); 

   break; 

  case 0x06: // Data type 

   if (tword/256!=1) return; // unexpected argument 

   if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

   if (tword!=3) return; // nonrational argument 

   if (read4(f,tdword,swap)!=1) return; 

   if (tdword!=1) return; // denominator != 1 

   if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

   detectType = (TIFFType)tword; 

   fseek(f,2,SEEK_CUR); 

   break; 

  case 0x11: // Data offset 

   if (tword/256!=1) return; // unexpected argument 

   if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

   if (tword!=4) return; // nonpointer argument 

   if (read4(f,tdword,swap)!=1) return; 

   if (tdword!=1) return; // denominator != 1 

   if (read4(f,tdword,swap)!=1) return; 

   s.data = tdword; 

   break; 

  case 0x15: // Samples/pixel 

   if (tword/256!=1) return; // unexpected argument 

   if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

   if (tword!=3) return; // nonrational argument 

   if (read4(f,tdword,swap)!=1) return; 

   if (tdword!=1) return; // denominator != 1 

   if (read2(f,tword,swap)!=1) return; 

   s.sPixel = tword; 

   fseek(f,2,SEEK_CUR); 

   break; 

   } 

  } 

 if ((s.xSize!=0)&&(s.ySize!=0)&&(s.data!=0)&&(s.compress==1)) { 

  s.type = detectType; 

  } 

 

#undef f 

 

 } 

 

 

// class TextureTIFFRGBMemoryMapper 

 

// constructors 

 

TextureTIFFRGBMemoryMapper::TextureTIFFRGBMemoryMapper(char * n) { 

 FILE * f = fopen(n,"rb"); 

 if (f==Null) { 

  yyerror("Could not open TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 TIFFStructure s; 

 loadTIFFStructure(f,s); 

 if ((s.type!=RGBType)||(s.sPixel!=3)||(s.bSample!=8)) { 

  yyerror("Unknown RGB TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 xSize = s.xSize; 

 ySize = s.ySize; 

 

 fseek(f,s.data,SEEK_SET); 

 

 data = new(RGBRecord *[ySize]); 

 for (unsigned ii = 0;ii<ySize;++ii) { 

  ((RGBRecord * *)data)[ii] = new(RGBRecord[xSize]); 

  if (fread(((RGBRecord * *)data)[ii],\ 

    sizeof(RGBRecord),xSize,f)!=xSize) { 

   yyerror("could not read TIFF"); 

   finish(1); 

   } 

  } 

 fclose(f); 

 } 

 

// destructors 

 

TextureTIFFRGBMemoryMapper::~TextureTIFFRGBMemoryMapper() { 

 if (data!=Null) { 

  for (unsigned ii = 0;ii<ySize;++ii) { 

   if (data[ii]==Null) break; 

   delete(data[ii]); 

   } 

  } 

 } 

 

// methods 

 

Inten TextureTIFFRGBMemoryMapper::intensity(Float x,Float y) { 

 RGBRecord i = data[Int(y*ySize)][Int(x*xSize)]; 

 return(Inten(i.r/255.0,i.g/255.0,i.b/255.0)); 

 } 

 

 

// class TextureTIFFRGBFileMapper 

 

// contructors 

 

TextureTIFFRGBFileMapper::TextureTIFFRGBFileMapper(char * n) { 

 (FILE *)file = fopen(n,"rb"); 

 if (file==Null) { 

  yyerror("Could not open TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 TIFFStructure s; 

 loadTIFFStructure(file,s); 

 if ((s.type!=RGBType)||(s.sPixel!=3)||(s.bSample!=8)) { 

  yyerror("Unknown RGB TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 xSize = s.xSize; 

 ySize = s.ySize; 

 

 data = s.data; 

 } 

 

// destructors 

 

TextureTIFFRGBFileMapper::~TextureTIFFRGBFileMapper() { 

 fclose((FILE *)file); 

 } 

 

// menthods 

 

Inten TextureTIFFRGBFileMapper::intensity(Float x,Float y) { 

 fseek((FILE *)file,1024+Long(y*ySize)*xSize+Int(x*xSize),SEEK_SET); 

 RGBRecord i; 

 if (fread(&i,sizeof(RGBRecord),1,(FILE *)file)!=1) { 

  yyerror("could not read TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 return(Inten(i.r/255.0,i.g/255.0,i.b/255.0)); 

 } 

 

// class TextureTIFFGrayMemoryMapper 

 

// constructors 

 

TextureTIFFGrayMemoryMapper::TextureTIFFGrayMemoryMapper(char * n) { 

 FILE * f = fopen(n,"rb"); 

 if (f==Null) { 

  yyerror("Could not open TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 TIFFStructure s; 

 loadTIFFStructure(f,s); 

 if ((s.type!=BWType)||(s.sPixel!=1)||(s.bSample!=8)) { 

  yyerror("Unknown gray TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 xSize = s.xSize; 

 ySize = s.ySize; 

 

 fseek(f,s.data,SEEK_SET); 

 

 data = new(unsigned char *[ySize]); 

 for (unsigned ii = 0;ii<ySize;++ii) { 
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  ((unsigned char * *)data)[ii] = new(unsigned char[xSize]); 

  if (fread(((unsigned char * *)data)[ii],\ 

    sizeof(unsigned char),xSize,f)!=xSize) { 

   yyerror("could not read TIFF"); 

   finish(1); 

   } 

  } 

 fclose(f); 

 } 

 

// destructors 

 

TextureTIFFGrayMemoryMapper::~TextureTIFFGrayMemoryMapper() { 

 if (data!=Null) { 

  for (unsigned ii = 0;ii<ySize;++ii) { 

   if (data[ii]==Null) break; 

   delete(data[ii]); 

   } 

  } 

 } 

 

// methods 

 

Inten TextureTIFFGrayMemoryMapper::intensity(Float x,Float y) { 

 return(Inten(data[Int(y*ySize)][Int(x*xSize)]/255.0)); 

 } 

 

 

// class TextureTIFFGrayFileMapper 

 

// contructors 

 

TextureTIFFGrayFileMapper::TextureTIFFGrayFileMapper(char * n) { 

 FILE * f = fopen(n,"rb"); 

 if (f==Null) { 

  yyerror("Could not open TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 TIFFStructure s; 

 loadTIFFStructure(f,s); 

 if ((s.type!=BWType)||(s.sPixel!=1)||(s.bSample!=8)) { 

  yyerror("Unknown gray TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 xSize = s.xSize; 

 ySize = s.ySize; 

 

 data = s.data; 

 } 

 

// destructors 

 

TextureTIFFGrayFileMapper::~TextureTIFFGrayFileMapper() { 

 fclose((FILE *)file); 

 } 

 

// menthods 

 

Inten TextureTIFFGrayFileMapper::intensity(Float x,Float y) { 

 fseek((FILE *)file,1024+Long(y*ySize)*xSize+Int(x*xSize),SEEK_SET); 

 unsigned char i; 

 if (fread(&i,sizeof(unsigned char),1,(FILE *)file)!=1) { 

  yyerror("could not read TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 return(Inten(i/255.0)); 

 } 

 

 

// class TextureTIFFBiMemoryMapper 

 

// constructors 

 

TextureTIFFBiMemoryMapper::TextureTIFFBiMemoryMapper(char * n) { 

 FILE * f = fopen(n,"rb"); 

 if (f==Null) { 

  yyerror("Could not open TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 TIFFStructure s; 

 loadTIFFStructure(f,s); 

 if ((s.type!=BWType)||(s.sPixel!=1)||(s.bSample!=1)) { 

  yyerror("Unknown gray TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 xSize = s.xSize; 

 ySize = s.ySize; 

 

 fseek(f,s.data,SEEK_SET); 

 

 data = new(unsigned char *[ySize]); 

 for (unsigned ii = 0;ii<ySize;++ii) { 

  ((unsigned char * *)data)[ii] = new(unsigned char[(xSize+7)/8]); 

  if (fread(((unsigned char * *)data)[ii],\ 

    sizeof(unsigned char),(xSize+7)/8,f)\ 

    !=(xSize+7)/8) { 

   yyerror("could not read TIFF"); 

   finish(1); 

   } 

  } 

 fclose(f); 

 } 

 

// destructors 

 

TextureTIFFBiMemoryMapper::~TextureTIFFBiMemoryMapper() { 

 if (data!=Null) { 

  for (unsigned ii = 0;ii<ySize;++ii) { 

   if (data[ii]==Null) break; 

   delete(data[ii]); 

   } 

  } 

 } 

 

// methods 

 

Inten TextureTIFFBiMemoryMapper::intensity(Float x,Float y) { 

 Int iX = Int(x*xSize); 

 return(Inten(data[Int(y*ySize)][iX/8]&(0x80>>(iX%8))?0:1)); 

 } 

 

 

// class TextureTIFFGrayFileMapper 

 

// contructors 

 

TextureTIFFBiFileMapper::TextureTIFFBiFileMapper(char * n) { 

 FILE * f = fopen(n,"rb"); 

 if (f==Null) { 

  yyerror("Could not open TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 TIFFStructure s; 

 loadTIFFStructure(f,s); 

 if ((s.type!=BWType)||(s.sPixel!=1)||(s.bSample!=1)) { 

  yyerror("Unknown gray TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 xSize = s.xSize; 

 ySize = s.ySize; 

 

 data = s.data; 

 } 

 

// destructors 

 

TextureTIFFBiFileMapper::~TextureTIFFBiFileMapper() { 

 fclose((FILE *)file); 

 } 

 

// menthods 

 

Inten TextureTIFFBiFileMapper::intensity(Float x,Float y) { 

 Int iX = Int(x*xSize); 

 fseek((FILE *)file,1024+Long(y*ySize)*xSize+iX/8,SEEK_SET); 

 unsigned char i; 

 if (fread(&i,sizeof(unsigned char),1,(FILE *)file)!=1) { 

  yyerror("could not read TIFF"); 

  finish(1); 

  } 

 return(Inten(i&(0x80>>(iX%8))?1:0)); 

 } 

 

 

 

// class TIFFModel 

 

// constructors 

 

TextureModel::TextureModel(LModel * _m0,LModel * _m1,\ 

  char * n,TextureFileType t,Boolean _file) { 

 m0 = _m0; 

 m1 = _m1; 

 switch (t) { 

 case TIFFFile: 

  FILE * f = fopen(n,"rb"); 

  if (f==Null) { 

   yyerror("Could not open file"); 

   finish(1); 

   } 

  TIFFStructure s; 

  loadTIFFStructure(f,s); 

  fclose(f); 

  switch (s.type) { 

  case NoTIFFType: // Wrong or unknown type 

  default: 

   yyerror("Wrong or unknown TIFF"); 

   finish(1); 

   break; 

  case RGBType: // RGB 24bit file 

   if ((s.sPixel!=3)||(s.bSample!=8)) { 

    yyerror("Unknown RGB TIFF"); 

    finish(1); 

    } 

   if (_file) { 

    mapper = new TextureTIFFRGBFileMapper(n); 

    } 

   else { 

    mapper = new TextureTIFFRGBMemoryMapper(n); 

    } 

   break; 

  case BWType: // BW 8bit file 

   if (s.bSample==8) { 

    if ((s.sPixel!=1)||(s.bSample!=8)) { 

     yyerror("Unknown gray TIFF"); 

     finish(1); 
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     } 

    if (_file) { 

     mapper = new TextureTIFFGrayFileMapper(n); 

     } 

    else { 

     mapper = new TextureTIFFGrayMemoryMapper(n); 

     } 

    } 

   else { 

    if ((s.sPixel!=1)||(s.bSample!=1)) { 

     yyerror("Unknown bi-level TIFF"); 

     finish(1); 

     } 

    if (_file) { 

     mapper = new TextureTIFFBiFileMapper(n); 

     } 

    else { 

     mapper = new TextureTIFFBiMemoryMapper(n); 

     } 

    } 

   break; 

   } 

  break; 

 default: 

  yyerror("Unknown file type"); 

  } 

 } 

 

// destructors 

 

TextureModel::~TextureModel() { 

 delete mapper; 

 } 

 

// methods 

 

const Inten TextureModel::intensity(\ 

  Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k) { 

 Point m = l->map(h,scene); 

 if (m.z==0) { 

  return(m1->intensity(scene,h,l,k)); 

  } 

 scene->textureHit = True; 

 Float cx = (m.x<0?1-fmod(-m.x,1):fmod(m.x,1)); 

 Float cy = (m.y<0?1-fmod(-m.y,1):fmod(m.y,1)); 

 Inten ii = m.z*mapper->intensity(cx,cy); 

 scene->pushState(); 

 Inten i0 = m0->intensity(scene,h,l,ii*k); 

 scene->loadState(); 

 Inten i1 = m1->intensity(scene,h,l,(Inten(1)-ii)*k); 

 scene->dropState(); 

 return(i0+i1); 

 } 

 

 

// class BumpTextureModel 

 

// constructors 

 

BumpTextureModel::BumpTextureModel(LModel * _m,Float _amplitude,\ 

  char * n,TextureFileType t,Boolean _file) { 

 m = _m; 

 amplitude = _amplitude; 

 switch (t) { 

 case TIFFFile: 

  FILE * f = fopen(n,"rb"); 

  if (f==Null) { 

   yyerror("Could not open file"); 

   finish(1); 

   } 

  TIFFStructure s; 

  loadTIFFStructure(f,s); 

  fclose(f); 

  switch (s.type) { 

  case NoTIFFType: // Wrong or unknown type 

  default: 

   yyerror("Wrong or unknown TIFF"); 

   finish(1); 

   break; 

  case RGBType: // RGB 24bit file 

   if ((s.sPixel!=3)||(s.bSample!=8)) { 

    yyerror("Unknown RGB TIFF"); 

    finish(1); 

    } 

   if (_file) { 

    mapper = new TextureTIFFRGBFileMapper(n); 

    } 

   else { 

    mapper = new TextureTIFFRGBMemoryMapper(n); 

    } 

   break; 

  case BWType: // BW 8bit file 

   if ((s.sPixel!=1)||(s.bSample!=8)) { 

    yyerror("Unknown gray TIFF"); 

    finish(1); 

    } 

   if (_file) { 

    mapper = new TextureTIFFGrayFileMapper(n); 

    } 

   else { 

    mapper = new TextureTIFFGrayMemoryMapper(n); 

    } 

   break; 

   } 

  break; 

 default: 

  yyerror("Unknown file type"); 

  } 

 } 

 

// destructors 

 

BumpTextureModel::~BumpTextureModel() { 

 delete mapper; 

 } 

 

// methods 

 

const Inten BumpTextureModel::intensity(\ 

  Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k) { 

 return(((LModel *)((void *)m))->intensity(scene,h,l,k)); 

 } 

 

Vect BumpTextureModel::normal(Scene * s,Hit * h,LModel * l) { 

 Vect v = m->normal(s,h,l); 

 Vect x = h->object->xmap(h,s); 

 Vect y = h->object->ymap(h,s); 

 Point p = l->map(h,s); 

 if (p.z==0) { 

  return(v); 

  } 

 s->textureHit = True; 

 Float cx = (p.x<0?1-fmod(-p.x,1):fmod(p.x,1)); 

 Float cy = (p.y<0?1-fmod(-p.y,1):fmod(p.y,1)); 

 Float i = abs(mapper->intensity(cx,cy)); 

 i = amplitude*i; 

 Vect n = v+i*(x+y); 

 n = norm(n); 

 return(n); 

 } 

 

 

// class MapModel 

 

// constructors 

 

MapModel::MapModel(const LModel * _lModel) { 

 lModel = _lModel; 

 } 

 

// methods 

 

const Inten MapModel::intensity(\ 

  Scene * scene,Hit * h,LModel * l,Inten & k) { 

 return(((LModel *)((void *)lModel))->intensity(scene,h,l,k)); 

 } 

 

Vect MapModel::normal(Scene * s,Hit * h,LModel * l) { 

 return(((LModel *)((void *)lModel))->normal(s,h,l)); 

 } 

 

 

// class OneModel 

 

// constructors 

 

OneModel::OneModel(const LModel * _lModel): MapModel(_lModel) { } 

 

// methods 

 

Point OneModel::map(const Hit * h,const Scene * s) { 

 Point m; 

 m = ((LModel *)((void *)lModel))->map(h,s); 

 if ((m.x<0)||(m.x>=1)||(m.y<0)||(m.y>=1)) m.z = 0; 

 return(m); 

 } 

 

 

// class MoveModel 

 

// constructors 

 

MoveModel::MoveModel(const LModel * _lModel,Float _x,Float _y): \ 

  MapModel(_lModel) { 

 x = _x; 

 y = _y; 

 } 

 

// methods 

 

Point MoveModel::map(const Hit * h,const Scene * s) { 

 return(((LModel *)((void *)lModel))->map(h,s)-Vect(x,y)); 

 } 

 

 

/***************************** LMODEL.CC - end ******************************/ 
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Modul Objekt definuje rozhraní pro práci s objekty scény a stavový strom s CSG 

operacemi. Tento modul také zahrnuje implementaci rychlé signalizace ve stavovém 

stromě včetně signalizace spojené se zmrazováním uzlů stromu. 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*    OBJECT.H - Abstract object class definition header  (c) 1992 PEZIK    */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _OBJECT 

 

#define _OBJECT 

 

 

#include "box.h" 

#include "hit.h" 

#include "lmodel.h" 

#include "pray.h" 

#include "vectmat.h" 

 

#ifdef STAT 

#include <stdio.h> 

#endif 

#ifdef LIST 

#include <stdio.h> 

extern FILE * fl; 

#endif 

 

struct Ray { 

 Point point; 

 Point hitPoint; 

 Vect hitNormal; 

 Vect direction; 

 Float distance; 

 Float minDistance; 

 }; 

 

 

class CSGNode; 

class Scene; 

class Object; 

 

 

enum ActionType { InsideAction, OutsideAction, LookAction }; 

 

struct ObjectAction { 

 Object * object; 

 ActionType action; 

 }; 

 

 

typedef void Parent; 

 

 

class Object { 

public: 

 

 // data 

 

 State currentState; 

 RayNo rayNo; 

 Parent * parent; 

 void (*childChangedToInside)(Parent *); 

 void (*childChangedToOutside)(Parent *); 

 void (*childStableInside)(Parent *,RayNo); 

 void (*childStableOutside)(Parent *,RayNo); 

 ObjectAction actionInside; 

 ObjectAction actionOutside; 

 ObjectAction actionLook; 

 

 // constructors 

 

 Object(); 

 

 // destructors 

 

 virtual ~Object() { }; 

 

 // methods 

 

 virtual Object * copy() = Null; 

 virtual Object * transform(Mat & m,Vect & v,Float s) = Null; 

 virtual State boxState(Box & b) = Null; 

 virtual void registerObject(Scene * s); 

 virtual void initState(Scene * s) = Null; 

 virtual const Char * className() = Null; 

 virtual void freeze(RayNo n); 

 void mark(RayNo n); 

 RayNo getRayNo(); 

 void setState(State s); 

 virtual void forceState(State s); 

        virtual Long objects(); 

 virtual Long nodes(); 

        virtual UInt depth(); 

#ifdef STAT 

 virtual void writeTimes(FILE * f) = NULL; 

#endif 

#ifdef LIST 

 virtual short setReference(short r) = NULL; 

#endif 

 

 }; 

 

Int doInside(Object * o,Scene * s); 

Int doOutside(Object * o,Scene * s); 

Int doLook(Object * o,Scene * s); 

 

#include "scene.h" 

 

// methods 

 

inline void Object::mark(RayNo n) { 

 rayNo = n; 

 } 

 

inline RayNo Object::getRayNo() { 

 return(rayNo); 

 } 

 

inline void Object::setState(State s) { 

 if (s==Inside) { 

  if (currentState==Outside) { 

   currentState = Inside; 

   childChangedToInside(parent); 

   } 

  } 

 else { 

  if (currentState==Inside) { 

   currentState = Outside; 

   childChangedToOutside(parent); 

   } 

  } 

 } 

 

 

class GraphObject: public Object { 

public: 

 // data 

 

#ifdef STAT 

 ULong timesLookedForHits; 

#endif 

#ifdef LIST 

 short referenceNumber; 

#endif 

 

 LModel * lmodel; 

 

 // constructors 

 

 GraphObject(LModel * l); 

 

 // methods 

 

 virtual Object * copy() = Null; 

 virtual Object * transform(Mat & m,Vect & v,Float s) = Null; 

 virtual State boxState(Box & b) = Null; 

 virtual UInt lookForHits(Scene * s) = Null; 

 virtual void initState(Scene * s) = Null; 

 virtual Vect normal(const Hit * h,Scene * s) = Null; 

 virtual const Char * className() = Null; 

 virtual Point map(const Hit * h,const Scene * s); 

 virtual Vect xmap(const Hit * h,const Scene * s); 

 virtual Vect ymap(const Hit * h,const Scene * s); 

#ifdef STAT 

        virtual void writeTimes(FILE * f); 

#endif 

#ifdef LIST 

 virtual short setReference(short r); 

#endif 

 

 }; 

 

 

class CSGNode: public Object { // public Parent 

public: 

 

 // constructors 

 

 CSGNode(); 

 

 // destructors 

 

 virtual ~CSGNode(); 

 

 // data 
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 StateBits childrenState; 

 UInt childTotal; 

 Object * child[MaxChildTotal+1]; 

 

 // methods 

 

 virtual Object * copy(); 

 virtual Object * transform(Mat & m,Vect & v,Float s); 

 virtual State boxState(Box & b) = Null; 

 virtual void registerObject(Scene * s) = Null; 

 virtual void initState(Scene * s) = Null; 

 virtual const Char * className() = Null; 

 virtual void freeze(RayNo n); 

 void freezeRest(Object * * o,RayNo n); 

 void append(Object * o); 

 virtual Long objects(); 

 virtual Long nodes(); 

 virtual UInt depth(); 

#ifdef STAT 

        virtual void writeTimes(FILE * f); 

#endif 

#ifdef LIST 

 virtual short setReference(short r); 

#endif 

 

 }; 

 

 

enum CSGOperator { And, Or, Sub }; 

 

 

class CSGNodeAnd: public CSGNode { 

public: 

 // data 

 

 static const Char * name; 

 

 static void (*childChangedToInsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *); 

 static void (*childChangedToOutsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *); 

 static void (*childStableInsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *,RayNo); 

 static void (*childStableOutsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *,RayNo); 

 

 // constructors 

 

 CSGNodeAnd(); 

 

 // methods 

 

 virtual State boxState(Box & b); 

 virtual void registerObject(Scene * s); 

 virtual void initState(Scene * s); 

 virtual const Char * className(); 

 void childChangedToInsideC(UInt c); 

 void childChangedToOutsideC(UInt c); 

 void childStableOutsideC(UInt c,RayNo n); 

 virtual void forceState(State s); 

 

 static void childChangedToInside0(Parent * p); 

 static void childChangedToInside1(Parent * p); 

 static void childChangedToInside2(Parent * p); 

 static void childChangedToInside3(Parent * p); 

 static void childChangedToInside4(Parent * p); 

 static void childChangedToInside5(Parent * p); 

 static void childChangedToInside6(Parent * p); 

 static void childChangedToInside7(Parent * p); 

 static void childChangedToInside8(Parent * p); 

 static void childChangedToInside9(Parent * p); 

 static void childChangedToInside10(Parent * p); 

 static void childChangedToInside11(Parent * p); 

 static void childChangedToInside12(Parent * p); 

 static void childChangedToInside13(Parent * p); 

 static void childChangedToInside14(Parent * p); 

 static void childChangedToInside15(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside0(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside1(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside2(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside3(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside4(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside5(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside6(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside7(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside8(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside9(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside10(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside11(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside12(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside13(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside14(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside15(Parent * p); 

 static void childStableInside0(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside1(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside2(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside3(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside4(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside5(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside6(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside7(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside8(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside9(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside10(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside11(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside12(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside13(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside14(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside15(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside0(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside1(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside2(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside3(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside4(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside5(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside6(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside7(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside8(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside9(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside10(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside11(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside12(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside13(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside14(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside15(Parent * p,RayNo n); 

 

 }; 

 

// methods 

 

inline void CSGNodeAnd::childChangedToInsideC(UInt c) { 

 if ((childrenState |= (LeftOnlyInside<<c))==AllInside) { 

  if (currentState==Outside) { 

   currentState = Inside; 

   childChangedToInside(parent); 

   } 

  } 

 } 

 

inline void CSGNodeAnd::childChangedToOutsideC(UInt c) { 

 childrenState &= ~(LeftOnlyInside<<c); 

 if (currentState==Inside) { 

  currentState = Outside; 

  childChangedToOutside(parent); 

  } 

 } 

 

inline void CSGNodeAnd::childStableOutsideC(UInt c,RayNo n) { 

 freezeRest(child+c+1,n); 

 childStableOutside(parent,n); 

 } 

 

 

class CSGNodeOr: public CSGNode { 

public: 

 // data 

 

 static void (*childChangedToInsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *); 

 static void (*childChangedToOutsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *); 

 static void (*childStableInsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *,RayNo n); 

 static void (*childStableOutsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *,RayNo n); 

 

 static const Char * name; 

 

 // constructors 

 

 CSGNodeOr(); 

 

 // methods 

 

 virtual State boxState(Box & b); 

 virtual void registerObject(Scene * s); 

 virtual void initState(Scene * s); 

 virtual const Char * className(); 

 void childChangedToInsideC(UInt c); 

 void childChangedToOutsideC(UInt c); 

 void childStableInsideC(UInt c,RayNo n); 

 virtual void forceState(State s); 

 

 static void childChangedToInside0(Parent * p); 

 static void childChangedToInside1(Parent * p); 

 static void childChangedToInside2(Parent * p); 

 static void childChangedToInside3(Parent * p); 

 static void childChangedToInside4(Parent * p); 

 static void childChangedToInside5(Parent * p); 

 static void childChangedToInside6(Parent * p); 

 static void childChangedToInside7(Parent * p); 

 static void childChangedToInside8(Parent * p); 

 static void childChangedToInside9(Parent * p); 

 static void childChangedToInside10(Parent * p); 

 static void childChangedToInside11(Parent * p); 

 static void childChangedToInside12(Parent * p); 

 static void childChangedToInside13(Parent * p); 

 static void childChangedToInside14(Parent * p); 

 static void childChangedToInside15(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside0(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside1(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside2(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside3(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside4(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside5(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside6(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside7(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside8(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside9(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside10(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside11(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside12(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside13(Parent * p); 
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 static void childChangedToOutside14(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside15(Parent * p); 

 static void childStableInside0(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside1(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside2(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside3(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside4(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside5(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside6(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside7(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside8(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside9(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside10(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside11(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside12(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside13(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside14(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside15(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside0(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside1(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside2(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside3(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside4(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside5(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside6(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside7(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside8(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside9(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside10(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside11(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside12(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside13(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside14(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside15(Parent * p,RayNo n); 

 

 }; 

 

// methods 

 

inline void CSGNodeOr::childChangedToInsideC(UInt c) { 

 childrenState |= (LeftOnlyInside<<c); 

 if (currentState==Outside) { 

  currentState = Inside; 

  childChangedToInside(parent); 

  } 

 } 

 

inline void CSGNodeOr::childChangedToOutsideC(UInt c) { 

 if ((childrenState &= ~(LeftOnlyInside<<c))==AllOutside) { 

  if (currentState==Inside) { 

   currentState = Outside; 

   childChangedToOutside(parent); 

   } 

  } 

 } 

 

inline void CSGNodeOr::childStableInsideC(UInt c,RayNo n) { 

 freezeRest(child+c+1,n); 

 childStableInside(parent,n); 

 } 

 

 

class CSGNodeSub: public CSGNode { 

public: 

 // data 

 

 static const Char * name; 

 

 static void (*childChangedToInsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *); 

 static void (*childChangedToOutsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *); 

 static void (*childStableInsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *,RayNo n); 

 static void (*childStableOutsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *,RayNo n); 

 

 // constructors 

 

 CSGNodeSub(); 

 

 // methods 

 

 virtual State boxState(Box & b); 

 virtual void registerObject(Scene * s); 

 virtual void initState(Scene * s); 

 virtual const Char * className(); 

 void childChangedToInsideC0(); 

 void childChangedToOutsideC0(); 

 void childStableOutsideC0(RayNo n); 

 void childChangedToInsideC(UInt c); 

 void childChangedToOutsideC(UInt c); 

 void childStableInsideC(UInt c,RayNo n); 

 virtual void forceState(State s); 

 

 static void childChangedToInside0(Parent * p); 

 static void childChangedToInside1(Parent * p); 

 static void childChangedToInside2(Parent * p); 

 static void childChangedToInside3(Parent * p); 

 static void childChangedToInside4(Parent * p); 

 static void childChangedToInside5(Parent * p); 

 static void childChangedToInside6(Parent * p); 

 static void childChangedToInside7(Parent * p); 

 static void childChangedToInside8(Parent * p); 

 static void childChangedToInside9(Parent * p); 

 static void childChangedToInside10(Parent * p); 

 static void childChangedToInside11(Parent * p); 

 static void childChangedToInside12(Parent * p); 

 static void childChangedToInside13(Parent * p); 

 static void childChangedToInside14(Parent * p); 

 static void childChangedToInside15(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside0(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside1(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside2(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside3(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside4(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside5(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside6(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside7(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside8(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside9(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside10(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside11(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside12(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside13(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside14(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside15(Parent * p); 

 static void childStableInside0(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside1(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside2(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside3(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside4(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside5(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside6(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside7(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside8(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside9(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside10(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside11(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside12(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside13(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside14(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableInside15(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside0(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside1(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside2(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside3(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside4(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside5(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside6(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside7(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside8(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside9(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside10(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside11(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside12(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside13(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside14(Parent * p,RayNo n); 

 static void childStableOutside15(Parent * p,RayNo n); 

 

 }; 

 

// methods 

 

inline void CSGNodeSub::childChangedToInsideC0() { 

 if ((childrenState |= LeftOnlyInside)==LeftOnlyInside) { 

  if (currentState==Outside) { 

   currentState = Inside; 

   childChangedToInside(parent); 

   } 

  } 

 } 

 

inline void CSGNodeSub::childChangedToOutsideC0() { 

 childrenState &= ~LeftOnlyInside; 

 if (currentState==Inside) { 

  currentState = Outside; 

  childChangedToOutside(parent); 

  } 

 } 

 

inline void CSGNodeSub::childStableOutsideC0(RayNo n) { 

 freezeRest(child+1,n); 

 childStableOutside(parent,n); 

 } 

 

inline void CSGNodeSub::childChangedToInsideC(UInt c) { 

 childrenState |= (LeftOnlyInside<<c); 

 if (currentState==Inside) { 

  currentState = Outside; 

  childChangedToOutside(parent); 

  } 

 } 

 

inline void CSGNodeSub::childChangedToOutsideC(UInt c) { 

 if ((childrenState &= ~(LeftOnlyInside<<c))==LeftOnlyInside) { 

  if (currentState==Outside) { 

   currentState = Inside; 

   childChangedToInside(parent); 

   } 

  } 

 } 

 

inline void CSGNodeSub::childStableInsideC(UInt c,RayNo n) { 

 freezeRest(child+c+1,n); 

 childStableOutside(parent,n); 

 } 

 

 

Object * makeCSGNode(Object * a,Object * b,CSGOperator o); 
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Object * mergeCSGNodes(Object * a,Object * b,CSGOperator o); 

Object * joinCSGNodes(Object * a,Object * b,CSGOperator o); 

 

 

#endif 

 

/***************************** OBJECT.H - end *******************************/ 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*     OBJECT.CC - Abstract object class implementation  (c) 1992 PEZIK     */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#include <string.h> 

 

 

#include "object.h" 

#include "pray.h" 

#include "scene.h" 

#include "vectmat.h" 

 

 

// class Object 

 

// constructors 

 

Object::Object() { 

 rayNo = -1; 

 actionInside.object = this; 

 actionInside.action = InsideAction; 

 actionOutside.object = this; 

 actionOutside.action = OutsideAction; 

 actionLook.object = this; 

 actionLook.action = LookAction; 

 }; 

 

// methods 

 

void Object::registerObject(Scene * s) { 

 switch (currentState) { 

 case Inside: 

  s->registerObjectAction(&actionInside); 

  break; 

 case Outside: 

  s->registerObjectAction(&actionOutside); 

  break; 

 case Undefined: 

  s->registerObjectAction(&actionLook); 

  break; 

  } 

 } 

 

void Object::freeze(RayNo n) { 

 rayNo = n; 

 } 

 

void Object::forceState(State s) { 

 setState(s); 

 } 

 

Long Object::objects() { 

 return(1); 

 } 

 

Long Object::nodes() { 

 return(0); 

 } 

 

UInt Object::depth() { 

 return(1); 

 } 

 

 

// class GraphObject 

 

// constructors 

 

GraphObject::GraphObject(LModel * l) { 

#ifdef STAT 

 timesLookedForHits = 0; 

#endif 

 lmodel = l; 

 } 

 

Point GraphObject::map(const Hit * h,const Scene * s) { 

 return(s->ray.hitPoint); 

 } 

 

Vect GraphObject::xmap(const Hit * h,const Scene * s) { 

 return(Vect(1,0,0)); 

 } 

 

Vect GraphObject::ymap(const Hit * h,const Scene * s) { 

 return(Vect(0,1,0)); 

 } 

 

#ifdef STAT 

void GraphObject::writeTimes(FILE * f) { 

 fwrite(&timesLookedForHits,sizeof(timesLookedForHits),1,f); 

 } 

#endif 

 

#ifdef LIST 

short GraphObject::setReference(short r) { 

 referenceNumber = r; 

 return(r+1); 

 } 

#endif 

 

 

// class CSGNode 

 

// constructors 

 

CSGNode::CSGNode() { 

 UInt i; 

 

 childTotal = 0; 

 for (i = 0;i<=MaxChildTotal;++i) { 

  child[i] = Null; 

  } 

 } 

 

// destructors 

 

CSGNode::~CSGNode() { 

 Object * * o; 

 

 for (o = child;(*o)!=Null;++o) { 

  delete(*o); 

  } 

 } 

 

// methods 

 

Object * CSGNode::copy() { 

 CSGNode * n; 

 register Object * * o; 

 

 if (!strcmp(className(),CSGNodeAnd::name)) { 

  n = new CSGNodeAnd(); 

  } 

 else if (!strcmp(className(),CSGNodeOr::name)) { 

  n = new CSGNodeOr(); 

  } 

 else if (!strcmp(className(),CSGNodeSub::name)) { 

  n = new CSGNodeSub(); 

  } 

 for (o = child;(*o)!=Null;++o) { 

  n->append((*o)->copy()); 

  } 

 return(n); 

 } 

 

// Transformation of object means that the object is 

// - stretched (s) 

// - rotated (m) 

// - moved (v) 

 

Object * CSGNode::transform(Mat  & m,Vect & v,Float s) { 

 register Object * * o; 

 

 for (o = child;(*o)!=Null;++o) { 

  (*o)->transform(m,v,s); 

  } 

 return(this); 

 } 

 

void CSGNode::freeze(RayNo n) { 

 if (rayNo!=n) freezeRest(child,n); 

 } 

 

Long CSGNode::objects() { 

 UInt i; 

 Long t; 

 

 for (t = 0,i = 0;i<childTotal;++i) { 

  t += child[i]->objects(); 

  } 

 return(t); 

 } 

 

Long  CSGNode::nodes() { 

 UInt i; 

 Long t; 

 

 for (t = 0,i = 0;i<childTotal;++i) { 

  t += child[i]->nodes(); 

  } 

 return(t+1); 

 } 

  

UInt CSGNode::depth() { 

 UInt i; 

 UInt t,d; 

 

 for (d = 0,i = 0;i<childTotal;++i) { 

  t = child[i]->depth(); 

  if (t>d) d = t; 

  } 

 return(d+1); 

 } 
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#ifdef STAT 

void CSGNode::writeTimes(FILE * f) { 

 UInt i; 

 

 for (i = 0;i<childTotal;++i) { 

  child[i]->writeTimes(f); 

  } 

        } 

#endif 

 

#ifdef LIST 

short CSGNode::setReference(short r) { 

 UInt i; 

 short t; 

 

        for (i = 0,t = r;i<childTotal;++i) { 

                t = child[i]->setReference(t); 

                } 

 return(t); 

 } 

#endif 

 

 

// The following method appends the given object o to this CSG node. If the 

// number of childs of the CSG node is too high, it tests whether the last 

// child is of the same type as this CSG node. If this is true, then the 

// method calls recursively the last child's method append. If the last 

// child is not of the same type, append creates one and puts it on 

// the last child's place appending the last child as its first node and 

// object o as the second node. CSG node sub is not symmetric and therefore 

// it requires or node instead of sub at the last child's place. 

// When new CSG node types are added, this method should be examined !!! 

 

void setParentToChild(CSGNode * p,Object * o,UInt c) { 

 o->parent = p; 

 if (!strcmp(p->className(),CSGNodeAnd::name)) { 

  o->childChangedToInside = \ 

   CSGNodeAnd::childChangedToInsidePtr[c]; 

  o->childChangedToOutside = \ 

   CSGNodeAnd::childChangedToOutsidePtr[c]; 

  o->childStableInside = \ 

   CSGNodeAnd::childStableInsidePtr[c]; 

  o->childStableOutside = \ 

   CSGNodeAnd::childStableOutsidePtr[c]; 

  } 

 else if (!strcmp(p->className(),CSGNodeOr::name)) { 

  o->childChangedToInside = \ 

   CSGNodeOr::childChangedToInsidePtr[c]; 

  o->childChangedToOutside = \ 

   CSGNodeOr::childChangedToOutsidePtr[c]; 

  o->childStableInside = \ 

   CSGNodeOr::childStableInsidePtr[c]; 

  o->childStableOutside = \ 

   CSGNodeOr::childStableOutsidePtr[c]; 

  } 

 else if (!strcmp(p->className(),CSGNodeSub::name)) { 

  o->childChangedToInside = \ 

   CSGNodeSub::childChangedToInsidePtr[c]; 

  o->childChangedToOutside = \ 

   CSGNodeSub::childChangedToOutsidePtr[c]; 

  o->childStableInside = \ 

   CSGNodeSub::childStableInsidePtr[c]; 

  o->childStableOutside = \ 

   CSGNodeSub::childStableOutsidePtr[c]; 

  } 

 } 

 

void CSGNode::freezeRest(Object * * o,RayNo n) { 

 Object::freeze(n);  // ??? 

 while((*o)!=Null) {  // ??? 

  (*o++)->freeze(n); // ??? 

  }   // ??? 

 } 

 

void CSGNode::append(Object * o) { 

 const Char * rName; 

 Object * t; 

 CSGNode * n; 

 

 if (o==Null) return; 

 

 if (childTotal<=LastChild) { 

  child[childTotal] = o; 

  setParentToChild(this,o,childTotal); 

  ++childTotal; 

  } 

 else { 

  rName = className(); 

  if (!strcmp(rName,CSGNodeSub::name)) { 

   rName = CSGNodeOr::name; 

   } 

  if (!strcmp(child[LastChild]->className(),rName)) { 

   n = (CSGNode *)(child[LastChild]); 

   n->append(o); 

   } 

  else { 

   t = child[LastChild]; 

   if (!strcmp(rName,CSGNodeOr::name)) { 

    n = new CSGNodeOr(); 

    } 

   else if (!strcmp(rName,CSGNodeAnd::name)) { 

    n = new CSGNodeAnd(); 

    } 

   child[LastChild] = n; 

   setParentToChild(this,n,LastChild); 

   n->append(t); 

   n->append(o); 

   } 

  } 

 } 

 

 

// class CSGNodeAnd 

 

// data 

 

const Char * CSGNodeAnd::name = "CSGNodeAnd"; 

 

void (*CSGNodeAnd::childChangedToInsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *) = { 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside0, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside1, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside2, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside3, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside4, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside5, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside6, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside7, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside8, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside9, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside10, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside11, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside12, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside13, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside14, 

 CSGNodeAnd::childChangedToInside15, 

 }; 

 

void (*CSGNodeAnd::childChangedToOutsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *) = { 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside0, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside1, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside2, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside3, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside4, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside5, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside6, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside7, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside8, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside9, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside10, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside11, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside12, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside13, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside14, 

 CSGNodeAnd::childChangedToOutside15, 

 }; 

 

void (*CSGNodeAnd::childStableInsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *,RayNo) = { 

 CSGNodeAnd::childStableInside0, 

 CSGNodeAnd::childStableInside1, 

 CSGNodeAnd::childStableInside2, 

 CSGNodeAnd::childStableInside3, 

 CSGNodeAnd::childStableInside4, 

 CSGNodeAnd::childStableInside5, 

 CSGNodeAnd::childStableInside6, 

 CSGNodeAnd::childStableInside7, 

 CSGNodeAnd::childStableInside8, 

 CSGNodeAnd::childStableInside9, 

 CSGNodeAnd::childStableInside10, 

 CSGNodeAnd::childStableInside11, 

 CSGNodeAnd::childStableInside12, 

 CSGNodeAnd::childStableInside13, 

 CSGNodeAnd::childStableInside14, 

 CSGNodeAnd::childStableInside15, 

 }; 

 

void (*CSGNodeAnd::childStableOutsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *,RayNo) = { 

 CSGNodeAnd::childStableOutside0, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside1, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside2, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside3, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside4, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside5, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside6, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside7, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside8, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside9, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside10, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside11, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside12, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside13, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside14, 

 CSGNodeAnd::childStableOutside15, 

 }; 

 

 

// constructors 

 

CSGNodeAnd::CSGNodeAnd() { } 

 

// methods 

 

State CSGNodeAnd::boxState(Box & b) { 

 Object * * o; 

 

 currentState = Inside; 
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 for (o = child;(*o)!=Null;++o) { 

  switch((*o)->boxState(b)) { 

  case Inside: 

   break; 

  case Outside: 

   currentState = Outside; 

   break; 

  case Undefined: 

   if (currentState==Outside) break; 

   currentState = Undefined; 

   break; 

   } 

  } 

 return(currentState); 

 } 

 

void CSGNodeAnd::registerObject(Scene * s) { 

 Object * * o; 

 

 switch (currentState) { 

 case Outside: 

  s->registerObjectAction(&actionOutside); 

  break; 

 case Inside: 

  s->registerObjectAction(&actionInside); 

  break; 

 case Undefined: 

  for (o = child;(*o)!=Null;++o) { 

   (*o)->registerObject(s); 

   } 

  break; 

  } 

 } 

 

void CSGNodeAnd::initState(Scene * s) { 

 Object * * o; 

 StateBits m; 

 

 currentState = Inside; 

 childrenState = AllInside; 

 for (o = child,m = LeftOnlyInside;(*o)!=Null;++o,m <<= 1) { 

  (*o)->initState(s); 

  if ((*o)->currentState==Outside) { 

   currentState = Outside; 

   childrenState &= ~m; 

   } 

  } 

 } 

 

void CSGNodeAnd::forceState(State s) { 

 Object * * o; 

 

 if (s==currentState) return; 

 switch (s) { 

 case Inside: 

  for (o = child;(*o)!=Null;++o) { 

   (*o)->forceState(Inside); 

   } 

  break; 

 case Outside: 

  if ((*child)!=Null) (*child)->forceState(Outside); 

  break; 

  } 

 } 

 

const Char * CSGNodeAnd::className() { 

 return(name); 

 } 

 

#define CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(c) \ 

void CSGNodeAnd::childChangedToInside##c(Parent * p) {\ 

 ((CSGNodeAnd *)p)->childChangedToInsideC(c);\ 

 } 

 

#define CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(c) \ 

void CSGNodeAnd::childChangedToOutside##c(Parent * p) {\ 

 ((CSGNodeAnd *)p)->childChangedToOutsideC(c);\ 

 } 

 

#define CSGNodeAndChildStableInsideMacro(c) \ 

void CSGNodeAnd::childStableInside##c(Parent * p,RayNo n) {\ 

 } 

 

#define CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(c) \ 

void CSGNodeAnd::childStableOutside##c(Parent * p,RayNo n) {\ 

 ((CSGNodeAnd *)p)->childStableOutsideC(c,n);\ 

 } 

 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(0) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(1) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(2) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(3) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(4) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(5) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(6) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(7) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(8) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(9) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(10) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(11) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(12) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(13) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(14) 

CSGNodeAndChildChangedToInsideMacro(15) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(0) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(1) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(2) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(3) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(4) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(5) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(6) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(7) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(8) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(9) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(10) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(11) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(12) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(13) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(14) 

CSGNodeAndChildChangedToOutsideMacro(15) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(0) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(1) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(2) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(3) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(4) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(5) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(6) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(7) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(8) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(9) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(10) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(11) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(12) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(13) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(14) 

CSGNodeAndChildStableInsideMacro(15) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(0) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(1) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(2) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(3) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(4) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(5) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(6) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(7) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(8) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(9) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(10) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(11) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(12) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(13) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(14) 

CSGNodeAndChildStableOutsideMacro(15) 

 

 

// class CSGNodeOr 

 

// data 

 

const Char * CSGNodeOr::name = "CSGNodeOr"; 

 

void (*CSGNodeOr::childChangedToInsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *) = { 

 CSGNodeOr::childChangedToInside0, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside1, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside2, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside3, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside4, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside5, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside6, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside7, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside8, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside9, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside10, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside11, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside12, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside13, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside14, 

 CSGNodeOr::childChangedToInside15, 

 }; 

 

void (*CSGNodeOr::childChangedToOutsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *) = { 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside0, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside1, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside2, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside3, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside4, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside5, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside6, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside7, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside8, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside9, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside10, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside11, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside12, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside13, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside14, 

 CSGNodeOr::childChangedToOutside15, 

 }; 

 

void (*CSGNodeOr::childStableInsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *,RayNo) = { 

 CSGNodeOr::childStableInside0, 

 CSGNodeOr::childStableInside1, 

 CSGNodeOr::childStableInside2, 

 CSGNodeOr::childStableInside3, 

 CSGNodeOr::childStableInside4, 

 CSGNodeOr::childStableInside5, 

 CSGNodeOr::childStableInside6, 
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 CSGNodeOr::childStableInside7, 

 CSGNodeOr::childStableInside8, 

 CSGNodeOr::childStableInside9, 

 CSGNodeOr::childStableInside10, 

 CSGNodeOr::childStableInside11, 

 CSGNodeOr::childStableInside12, 

 CSGNodeOr::childStableInside13, 

 CSGNodeOr::childStableInside14, 

 CSGNodeOr::childStableInside15, 

 }; 

 

void (*CSGNodeOr::childStableOutsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *,RayNo) = { 

 CSGNodeOr::childStableOutside0, 

 CSGNodeOr::childStableOutside1, 

 CSGNodeOr::childStableOutside2, 

 CSGNodeOr::childStableOutside3, 

 CSGNodeOr::childStableOutside4, 

 CSGNodeOr::childStableOutside5, 

 CSGNodeOr::childStableOutside6, 

 CSGNodeOr::childStableOutside7, 

 CSGNodeOr::childStableOutside8, 

 CSGNodeOr::childStableOutside9, 

 CSGNodeOr::childStableOutside10, 

 CSGNodeOr::childStableOutside11, 

 CSGNodeOr::childStableOutside12, 

 CSGNodeOr::childStableOutside13, 

 CSGNodeOr::childStableOutside14, 

 CSGNodeOr::childStableOutside15, 

 }; 

 

 

// constructors 

 

CSGNodeOr::CSGNodeOr() { } 

 

// methods 

 

State CSGNodeOr::boxState(Box & b) { 

 Object * * o; 

 

 currentState = Outside; 

 for (o = child;(*o)!=Null;++o) { 

  switch((*o)->boxState(b)) { 

  case Inside: 

   currentState = Inside; 

   break; 

  case Outside: 

   break; 

  case Undefined: 

   if (currentState==Inside) break; 

   currentState = Undefined; 

   break; 

   } 

  } 

 return(currentState); 

 } 

 

void CSGNodeOr::registerObject(Scene * s) { 

 Object * * o; 

 

 switch (currentState) { 

 case Inside: 

  s->registerObjectAction(&actionInside); 

  break; 

 case Outside: 

  s->registerObjectAction(&actionOutside); 

  break; 

 case Undefined: 

  for (o = child;(*o)!=Null;++o) { 

   (*o)->registerObject(s); 

   } 

  break; 

  } 

 } 

 

void CSGNodeOr::initState(Scene * s) { 

 Object * * o; 

 StateBits m; 

 

 currentState = Outside; 

 childrenState = AllOutside; 

 for (o = child,m = LeftOnlyInside;(*o)!=Null;++o,m <<= 1) { 

  (*o)->initState(s); 

  if ((*o)->currentState==Inside) { 

   currentState = Inside; 

   childrenState |= m; 

   } 

  } 

 } 

 

void CSGNodeOr::forceState(State s) { 

 Object * * o; 

 

 if (s==currentState) return; 

 switch (s) { 

 case Inside: 

  if ((*child)!=Null) (*child)->forceState(Inside); 

  break; 

 case Outside: 

  for (o = child;(*o)!=Null;++o) { 

   (*o)->forceState(Outside); 

   } 

  break; 

  } 

 } 

 

const Char * CSGNodeOr::className() { 

 return(name); 

 } 

 

#define CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(c) \ 

void CSGNodeOr::childChangedToInside##c(Parent * p) {\ 

 ((CSGNodeOr *)p)->childChangedToInsideC(c);\ 

 } 

 

#define CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(c) \ 

void CSGNodeOr::childChangedToOutside##c(Parent * p) {\ 

 ((CSGNodeOr *)p)->childChangedToOutsideC(c);\ 

 } 

 

#define CSGNodeOrChildStableInsideMacro(c) \ 

void CSGNodeOr::childStableInside##c(Parent * p,RayNo n) {\ 

 ((CSGNodeOr *)p)->childStableInsideC(c,n);\ 

 } 

 

#define CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(c) \ 

void CSGNodeOr::childStableOutside##c(Parent * p,RayNo n) {\ 

 } 

 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(0) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(1) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(2) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(3) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(4) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(5) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(6) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(7) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(8) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(9) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(10) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(11) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(12) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(13) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(14) 

CSGNodeOrChildChangedToInsideMacro(15) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(0) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(1) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(2) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(3) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(4) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(5) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(6) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(7) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(8) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(9) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(10) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(11) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(12) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(13) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(14) 

CSGNodeOrChildChangedToOutsideMacro(15) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(0) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(1) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(2) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(3) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(4) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(5) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(6) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(7) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(8) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(9) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(10) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(11) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(12) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(13) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(14) 

CSGNodeOrChildStableInsideMacro(15) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(0) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(1) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(2) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(3) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(4) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(5) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(6) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(7) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(8) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(9) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(10) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(11) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(12) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(13) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(14) 

CSGNodeOrChildStableOutsideMacro(15) 

 

 

// class CSGNodeSub 

 

// data 

 

const Char * CSGNodeSub::name = "CSGNodeSub"; 

 

void (*CSGNodeSub::childChangedToInsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *) = { 

 CSGNodeSub::childChangedToInside0, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside1, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside2, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside3, 
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 CSGNodeSub::childChangedToInside4, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside5, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside6, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside7, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside8, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside9, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside10, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside11, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside12, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside13, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside14, 

 CSGNodeSub::childChangedToInside15, 

 }; 

 

void (*CSGNodeSub::childChangedToOutsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *) = { 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside0, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside1, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside2, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside3, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside4, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside5, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside6, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside7, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside8, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside9, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside10, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside11, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside12, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside13, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside14, 

 CSGNodeSub::childChangedToOutside15, 

 }; 

 

void (*CSGNodeSub::childStableInsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *,RayNo) = { 

 CSGNodeSub::childStableInside0, 

 CSGNodeSub::childStableInside1, 

 CSGNodeSub::childStableInside2, 

 CSGNodeSub::childStableInside3, 

 CSGNodeSub::childStableInside4, 

 CSGNodeSub::childStableInside5, 

 CSGNodeSub::childStableInside6, 

 CSGNodeSub::childStableInside7, 

 CSGNodeSub::childStableInside8, 

 CSGNodeSub::childStableInside9, 

 CSGNodeSub::childStableInside10, 

 CSGNodeSub::childStableInside11, 

 CSGNodeSub::childStableInside12, 

 CSGNodeSub::childStableInside13, 

 CSGNodeSub::childStableInside14, 

 CSGNodeSub::childStableInside15, 

 }; 

 

void (*CSGNodeSub::childStableOutsidePtr[MaxChildTotal])(Parent *,RayNo) = { 

 CSGNodeSub::childStableOutside0, 

 CSGNodeSub::childStableOutside1, 

 CSGNodeSub::childStableOutside2, 

 CSGNodeSub::childStableOutside3, 

 CSGNodeSub::childStableOutside4, 

 CSGNodeSub::childStableOutside5, 

 CSGNodeSub::childStableOutside6, 

 CSGNodeSub::childStableOutside7, 

 CSGNodeSub::childStableOutside8, 

 CSGNodeSub::childStableOutside9, 

 CSGNodeSub::childStableOutside10, 

 CSGNodeSub::childStableOutside11, 

 CSGNodeSub::childStableOutside12, 

 CSGNodeSub::childStableOutside13, 

 CSGNodeSub::childStableOutside14, 

 CSGNodeSub::childStableOutside15, 

 }; 

 

 

// constructors 

 

CSGNodeSub::CSGNodeSub() { } 

 

// methods 

 

State CSGNodeSub::boxState(Box & b) { 

 Object * * o; 

 

 if ((*child)!=Null) { 

  currentState = (*child)->boxState(b); 

  for (o = child+1;(*o)!=Null;++o) { 

   switch((*o)->boxState(b)) { 

   case Inside: 

    currentState = Outside; 

    break; 

   case Outside: 

    break; 

   case Undefined: 

    if (currentState==Outside) break; 

    currentState = Undefined; 

    break; 

    } 

   } 

  return(currentState); 

  } 

 else { 

  return(Undefined); 

  } 

 } 

 

void CSGNodeSub::registerObject(Scene * s) { 

 Object * * o; 

 

 switch (currentState) { 

 case Outside: 

  s->registerObjectAction(&actionOutside); 

  break; 

 case Inside: 

  s->registerObjectAction(&actionInside); 

  break; 

 case Undefined: 

  for (o = child;(*o)!=Null;++o) { 

   (*o)->registerObject(s); 

   } 

  break; 

  } 

 } 

 

void CSGNodeSub::initState(Scene * s) { 

 Object * * o; 

 StateBits m; 

 

 if ((*child)==Null) return; 

 (*child)->initState(s); 

 if ((*child)->currentState==Inside) { 

  currentState = Inside; 

  childrenState = LeftOnlyInside; 

  } 

 else { 

  currentState = Outside; 

  childrenState = AllOutside; 

  } 

 for (o = child+1,m = LeftOnlyInside<<1;(*o)!=Null;++o,m <<= 1) { 

  (*o)->initState(s); 

  if ((*o)->currentState==Inside) { 

   currentState = Outside; 

   childrenState |= m; 

   } 

  } 

 } 

 

void CSGNodeSub::forceState(State s) { 

 Object * * o; 

 

 if (s==currentState) return; 

 switch(s) { 

 case Inside: 

  if ((*child)!=Null) (*child)->forceState(Inside); 

  for (o = child+1;(*o)!=Null;++o) { 

   (*o)->forceState(Outside); 

   } 

  break; 

 case Outside: 

  if ((*child)!=Null) (*child)->forceState(Outside); 

  break; 

  } 

 } 

 

const Char * CSGNodeSub::className() { 

 return(name); 

 } 

 

void CSGNodeSub::childChangedToInside0(Parent * p) { 

 ((CSGNodeSub *)p)->childChangedToInsideC0(); 

 } 

 

void CSGNodeSub::childChangedToOutside0(Parent * p) { 

 ((CSGNodeSub *)p)->childChangedToOutsideC0(); 

 } 

 

void CSGNodeSub::childStableInside0(Parent * p,RayNo n) { 

 } 

 

void CSGNodeSub::childStableOutside0(Parent * p,RayNo n) { 

 ((CSGNodeSub *)p)->childStableOutsideC0(n);\ 

 } 

 

#define CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(c) \ 

void CSGNodeSub::childChangedToInside##c(Parent * p) {\ 

 ((CSGNodeSub *)p)->childChangedToInsideC(c);\ 

 } 

 

#define CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(c) \ 

void CSGNodeSub::childChangedToOutside##c(Parent * p) {\ 

 ((CSGNodeSub *)p)->childChangedToOutsideC(c);\ 

 } 

 

#define CSGNodeSubChildStableInsideMacro(c) \ 

void CSGNodeSub::childStableInside##c(Parent * p,RayNo n) {\ 

 ((CSGNodeSub *)p)->childStableInsideC(c,n);\ 

 } 

 

#define CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(c) \ 

void CSGNodeSub::childStableOutside##c(Parent * p,RayNo n) {\ 

 } 

 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(1) 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(2) 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(3) 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(4) 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(5) 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(6) 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(7) 
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CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(8) 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(9) 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(10) 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(11) 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(12) 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(13) 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(14) 

CSGNodeSubChildChangedToInsideMacro(15) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(1) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(2) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(3) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(4) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(5) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(6) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(7) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(8) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(9) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(10) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(11) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(12) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(13) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(14) 

CSGNodeSubChildChangedToOutsideMacro(15) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(1) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(2) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(3) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(4) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(5) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(6) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(7) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(8) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(9) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(10) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(11) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(12) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(13) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(14) 

CSGNodeSubChildStableInsideMacro(15) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(1) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(2) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(3) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(4) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(5) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(6) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(7) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(8) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(9) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(10) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(11) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(12) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(13) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(14) 

CSGNodeSubChildStableOutsideMacro(15) 

 

 

// The next function creates a new CSG node pointing to two given objects. 

 

Object * makeCSGNode(Object * a,Object * b,CSGOperator o) { 

 CSGNode * q; 

 CSGNode * t; 

 Object * * p; 

 const Char * l; 

 const Char * r; 

 

 if (a==Null) return(b); // this might be wrong for Sub operator 

 if (b==Null) return(a); 

 

 switch(o) { 

 case And: 

  q = new CSGNodeAnd(); 

  break; 

 case Or: 

  q = new CSGNodeOr(); 

  break; 

 case Sub: 

  q = new CSGNodeSub(); 

  break; 

  } 

 q->append(a); 

 q->append(b); 

 return(q); 

 } 

 

// The next function makes CSG node from two objects a and b. The function 

// attempts to merge the objects together is possible. (Calling to this 

// function may even result in reduction of consumed memory in the case 

// that two subnodes are merged succesfully.) 

// May require modification when adding new CSG types. 

 

Object * mergeCSGNodes(Object * a,Object * b,CSGOperator o) { 

 CSGNode * q; 

 CSGNode * t; 

 Object * * p; 

 const Char * l; 

 const Char * r; 

 

 if (a==Null) return(b); // this might be wrong for Sub operator 

 if (b==Null) return(a); 

 

 switch(o) { 

 case And: 

  l = CSGNodeAnd::name; 

  r = CSGNodeAnd::name; 

  break; 

 case Or: 

  l = CSGNodeOr::name; 

  r = CSGNodeOr::name; 

  break; 

 case Sub: 

  l = CSGNodeSub::name; 

  r = CSGNodeOr::name; 

  break; 

  } 

 

 if (!strcmp(a->className(),l)) { 

  if (!strcmp(b->className(),r)) { 

   q = (CSGNode *)a; 

   t = (CSGNode *)b; 

   for (p = t->child;(*p)!=Null;++p) { 

    q->append((*p)->copy()); 

    } 

   delete(b); 

   return(q); 

   } 

  else { 

   q = (CSGNode *)a; 

   q->append(b); 

   return(q); 

   } 

  } 

 else { 

  if (!strcmp(b->className(),r)) { 

   switch(o) { 

   case And: 

   case Or: 

    q = (CSGNode *)b; 

    q->append(a); 

    return(q); 

   case Sub: 

    q = new CSGNodeSub(); 

    q->append(a); 

    t = (CSGNode *)b; 

    for (p = t->child;(*p)!=Null;++p) { 

     q->append((*p)->copy()); 

     } 

    delete(b); 

    return(q); 

    } 

   } 

  else { 

   switch(o) { 

   case And: 

    q = new CSGNodeAnd(); 

    break; 

   case Or: 

    q = new CSGNodeOr(); 

    break; 

   case Sub: 

    q = new CSGNodeSub(); 

    break; 

    } 

   q->append(a); 

   q->append(b); 

   return(q); 

   } 

  } 

 return(Null); 

 } 

 

// The next function makes CSG node from two objects a and b. The function 

// attempts to join the latter object to the existing CSG node a if the 

// operation is of the same type as the node a. 

// May require modification when adding new CSG types. 

 

Object * joinCSGNodes(Object * a,Object * b,CSGOperator o) { 

 CSGNode * q; 

 CSGNode * t; 

 Object * * p; 

 const Char * l; 

 

 if (a==Null) return(b); // this might be wrong for Sub operator 

 if (b==Null) return(a); 

 

 switch(o) { 

 case And: 

  l = CSGNodeAnd::name; 

  break; 

 case Or: 

  l = CSGNodeOr::name; 

  break; 

 case Sub: 

  l = CSGNodeSub::name; 

  break; 

  } 

 

 if (!strcmp(a->className(),l)) { 

  ((CSGNode *)a)->append(b->copy()); 

  delete(b); 

  return(a); 

  } 

 else { 

  return(makeCSGNode(a,b,o)); 

  } 

 } 
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/**************************** OBJECT.CC - end *******************************/  

V modulu Plane je implementován grafický objekt typu rovina (poloprostor). 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*             PLANE.H - Plane definition header  (c) 1992 PEZIK            */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _PLANE 

 

#define _PLANE 

 

 

#include "object.h" 

#include "pray.h" 

 

 

class LModel; 

 

class Plane: public GraphObject { 

public: 

 // constructors 

 

 Plane(LModel * l,Point _p,Vect _k); 

 

 // data 

 

 Vect k; 

 Point p; 

 

 Float c; 

 

 Hit hit; 

 

 static const Char * name; 

 

 // methods 

 

 virtual Object * copy(); 

 virtual Object * transform(Mat & m,Vect & v,Float s); 

 virtual State boxState(Box & b); 

 virtual UInt lookForHits(Scene * s); 

 virtual void initState(Scene * s); 

 virtual Vect normal(const Hit * h,Scene * s); 

 virtual const Char * className(); 

 

 }; 

 

 

class PlaneMap: public Plane { 

public: 

 // data 

 

 Vect u; 

 Vect v; 

 

 static const Char * name; 

 

 // constructors 

 

 PlaneMap(LModel * l,Point _p,Vect _k,Vect _u,Vect _v,Boolean & e); 

 

 // methods 

 

 virtual Object * copy(); 

 virtual Object * transform(Mat & _m,Vect & _v,Float s); 

 virtual Point map(const Hit * h,const Scene * s); 

 virtual Vect xmap(const Hit * h,const Scene * s); 

 virtual Vect ymap(const Hit * h,const Scene * s); 

 virtual const Char * className(); 

 

 }; 

#endif 

 

/****************************** PLANE.H - end *******************************/ 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*              PLANE.CC - Plane implementation  (c) 1992 PEZIK             */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#include <math.h> 

 

#include "hit.h" 

#include "object.h" 

#include "scene.h" 

#include "plane.h" 

#include "pray.h" 

#include "vectmat.h" 

 

 

// class Plane 

 

// data 

 

const Char * Plane::name = "Plane"; 

 

// constructors 

 

Plane::Plane(LModel * l,Point _p,Vect _k): GraphObject(l) { 

 p = _p; 

 k = norm(_k); 

 c = p*k; 

 hit.object = this; 

 } 

 

// methods 

 

Object * Plane::copy() { 

 return new Plane(lmodel,p,k); 

 } 

 

Object * Plane::transform(Mat & m,Vect & v,Float s) { 

 k = k*m; 

 p = p*m*s+v; 

 c = c*s+v*k; 

 return(this); 

 } 

 

State Plane::boxState(Box & b) { 

 Float x; 

 Point low,high; 

 

 low = b.low; 

 high = b.high; 

 

 x = low*k-c; 

 if (x<0) { 

  if ((Vect(low.x,low.y,high.z)*k-c)>=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  if ((Vect(low.x,high.y,low.z)*k-c)>=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  if ((Vect(low.x,high.y,high.z)*k-c)>=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  if ((Vect(high.x,low.y,low.z)*k-c)>=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  if ((Vect(high.x,low.y,high.z)*k-c)>=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  if ((Vect(high.x,high.y,low.z)*k-c)>=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (high*k-c>=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  return(currentState = Inside); 

  } 

 else if (x>0) { 

  if ((Vect(low.x,low.y,high.z)*k-c)<=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  if ((Vect(low.x,high.y,low.z)*k-c)<=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  if ((Vect(low.x,high.y,high.z)*k-c)<=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  if ((Vect(high.x,low.y,low.z)*k-c)<=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  if ((Vect(high.x,low.y,high.z)*k-c)<=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  if ((Vect(high.x,high.y,low.z)*k-c)<=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (high*k-c<=0) 

   return(currentState = Undefined); 

  return(currentState = Outside); 

  } 

 else { 

  return(currentState = Undefined); 

  } 

 } 

 

UInt Plane::lookForHits(Scene * s) { 

 register Float t; 

 

#ifdef STAT 

 ++timesLookedForHits; 

#endif 

#ifdef LIST 

 fwrite(&referenceNumber,sizeof(short),1,fl); 

#endif 

 t = k*s->ray.direction; 

 if (t==0) { 

  setState(c-k*s->ray.point<0?Outside:Inside); 

  return(0); 

  } 

 hit.distance = (c-k*s->ray.point)/t; 

 if (hit.distance>s->ray.minDistance) { 

  if (t<0) { 

   setState(Outside); 

   hit.state = Inside; 

   } 

  else { 

   setState(Inside); 

   hit.state = Outside; 
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   } 

  s->registerHit(&hit); 

  return(1); 

  } 

 else { 

  setState(t<0?Inside:Outside); 

  return(0); 

  } 

 } 

 

void Plane::initState(Scene * s) { 

 if (c-k*s->ray.point<0) { 

  currentState = Outside; 

  } 

 else { 

  currentState = Inside; 

  } 

 } 

 

Vect Plane::normal(const Hit * h,Scene * s) { 

 if (h->state) { 

  return(k); 

  } 

 else { 

  return(-k); 

  } 

 } 

 

const Char * Plane::className() { 

 return(name); 

 } 

 

 

// class PlaneMap 

 

// data 

 

const Char * PlaneMap::name = "PlaneMap"; 

 

// constructors 

 

PlaneMap::PlaneMap(LModel * l,Point _p,Vect _k,Vect _u,Vect _v,Boolean & e): 

  Plane(l,_p,_k) { 

 u = _u; 

 v = _v; 

 e = abs(u%v)==0; 

 } 

 

// methods 

 

Object * PlaneMap::copy() { 

 Boolean e; 

 return new PlaneMap(lmodel,p,k,u,v,e); 

 } 

 

Object * PlaneMap::transform(Mat & _m,Vect & _v,Float s) { 

 Plane::transform(_m,_v,s); 

 u = u*_m*s; 

 v = v*_m*s; 

 return(this); 

 } 

 

Point PlaneMap::map(const Hit * h,const Scene * s) { 

 Vect d = s->ray.hitPoint-p; 

 Float uu = u*u; 

 Float vv = v*v; 

 Float uv = u*v; 

 Float dv = d*v; 

 Float du = d*u; 

 Point p = Point((du-dv*uv/vv)/(uu-uv),(dv-du*uv/uu)/(vv-uv),1); 

// Point p = Point((dv*uu-du)/(uv*uu-uu),(du*vv-dv)/(uv*vv-vv),1); 

 return(p); 

 } 

 

Vect PlaneMap::xmap(const Hit * h,const Scene * s) { 

 return(u); 

 } 

 

Vect PlaneMap::ymap(const Hit * h,const Scene * s) { 

 return(v); 

 } 

 

const Char * PlaneMap::className() { 

 return(name); 

 } 

 

/****************************** PLANE.CC - end ******************************/ 

 

Hlavní program PRAY zprostředkuje čtení příkazového řádku a podporuje interpret. 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*            PRAY.H - Pezik RAY-tracer header  (c) 1992 PEZIK              */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

// This file should be included in each module in PRAY project to ensure 

// better portability. 

 

 

#ifndef _PRAY 

 

#define _PRAY 

 

 

#include <stddef.h> 

#include <values.h> 

 

 

// Null symbol definition 

 

#define Null NULL 

 

// Basic scalar types definition 

 

typedef char Char; 

typedef unsigned char UChar; 

typedef short Short; 

typedef unsigned short UShort; 

typedef long Long; 

typedef unsigned long ULong; 

 

typedef int Int; 

typedef unsigned int UInt; 

 

typedef UChar Byte; 

typedef UShort Word; 

typedef ULong DWord; 

 

typedef float Float; 

#define MaxFloat MAXFLOAT 

#define MinFloat MINFLOAT 

 

typedef int Boolean; 

#define False 0 

#define True 1 

 

 

// Type definition for ray number and space number 

 

typedef Long RayNo; 

 

 

// Scalar types used in Object 

 

typedef unsigned State; 

#define Inside State(0x0001) 

#define Outside State(0x0000) 

#define Undefined State(0xFFFF) 

 

 

// Scalar types used in CSG nodes 

 

typedef unsigned StateBits; 

#define AllInside StateBits(0xFFFF) 

#define AllOutside StateBits(0x0000) 

#define LeftOnlyInside StateBits(0x0001) 

#define MaxChildTotal 16 

#define LastChild (MaxChildTotal-1) 

 

 

// Scene definitions 

 

#define MaxStackLevels 64 

#define MaxHitListSize 2048 

 

 

// Intensity limit 

 

#define IntensityLowLimit 0.1 

 

 

// Security limits 

 

#define SecurityDistance 0.00001 

#define SecurityAngle 0.05 

#define LargeFloat 1E5 

 

 

// Finish function 

 

void finish(int c); 

 

 

// Options structure 

 

struct Options { 

 Boolean check: 1; 

 Boolean file: 1; 

 Boolean antialias: 1; 

 Boolean resStat: 1; 

        Boolean quiet: 1; 

 int xsize; 

 int ysize; 

 int step; 
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 }; 

 

#endif 

 

/******************************* PRAY.H - end *******************************/ 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*                 PRAY.CC - Pezik RAY-tracer (c) 1992 PEZIK                */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <values.h> 

 

#include "box.h" 

#include "cylinder.h" 

#include "eye.h" 

#include "hit.h" 

#include "inten.h" 

#include "light.h" 

#include "linscene.h" 

#include "lmodel.h" 

#include "object.h" 

#include "plane.h" 

#include "pray.h" 

#include "scene.h" 

#include "simscene.h" 

#include "sphere.h" 

#include "text.h" 

#include "vectmat.h" 

 

#include "xchange.h" 

 

#include "praygram.h" 

 

#ifndef MAXPATH 

#define MAXPATH 128 

#endif 

 

char temp[MAXPATH]; // For printing to strings 

 

char inputFileName[MAXPATH]; 

char outputFileName[MAXPATH]; 

 

Options options; 

 

void optionProcess(char * o) { 

 int tmp; 

 

 do { 

  while((*o==' ')||(*o==',')) ++o; 

  switch (*o++) { 

  case 'A': 

  case 'a': 

   options.antialias = (*o!='-'); 

   break; 

  case 'C': 

  case 'c': 

   options.check = (*o!='-'); 

   break; 

  case 'F': 

  case 'f': 

   options.file = (*o!='-'); 

   break; 

  case 'Q': 

  case 'q': 

   options.quiet = (*o!='-'); 

   break; 

  case 'R': 

  case 'r': 

   options.resStat = (*o!='-'); 

   break; 

  case 'S': 

  case 's': 

   if (*o==':') ++o; 

   if ((tmp = atoi(o))>0) { 

    options.xsize = tmp; 

    options.ysize = tmp; 

    } 

   break; 

  case 'U': 

  case 'u': 

   if (*o==':') ++o; 

   if ((tmp = atoi(o))>0) options.step = tmp; 

   break; 

  case 'X': 

  case 'x': 

   if (*o==':') ++o; 

   if ((tmp = atoi(o))>0) { 

    options.xsize = tmp; 

    } 

   break; 

  case 'Y': 

  case 'y': 

   if (*o==':') ++o; 

   if ((tmp = atoi(o))>0) { 

    options.ysize = tmp; 

    } 

   break; 

  default: 

   // unknown option 

   break; 

   } 

  while(!((*o==' ')||(*o==',')||(*o=='\0'))) ++o; 

  while((*o==' ')||(*o==',')) ++o; 

  } while (*o!='\0'); 

 } 

 

Eye * eye; // Default from main, may be redefined by perspective and parallel 

Inten background; // Default from main, may be redefined by background 

Inten backcoef; // Default from main, may be redefined by background 

Int backexp; // Default from main, may be redefined by background 

 

inline Vect vectToVect(vect & v) { 

 return Vect(v.x,v.y,v.z); 

 } 

 

inline vect vectFromVect(Vect & v) { 

 vect _v; 

 _v.x = v.x; 

 _v.y = v.y; 

 _v.z = v.z; 

 return _v; 

 } 

 

#define pointToPoint vectToVect 

#define pointFromPoint vectFromVect 

 

inline Inten intenToInten(inten & i) { 

#ifdef MONO 

 return Inten(i.i); 

#else 

 return Inten(i.r,i.g,i.b); 

#endif 

 } 

 

inline inten intenFromInten(Inten & i) { 

 inten _i; 

#ifdef MONO 

 _i.i = i.i; 

#else 

 _i.r = i.r; 

 _i.g = i.g; 

 _i.b = i.b; 

#endif 

 return _i; 

 } 

 

 

#define MaxMemory 128 

 

typedef struct { 

 char ID[MaxString]; 

 YYSTYPE value; 

 } memoryStruct; 

 

memoryStruct memory[MaxMemory]; 

 

void initMemory() { 

 int i; 

 

 for (i = 0;i<MaxMemory;++i) { 

  memory[i].value.type = NoToken; 

  } 

 } 

 

void destroyValue(YYSTYPE & v) { 

 switch (v.type) { 

 case ObjectToken: 

  if (v.objectToken!=NULL) delete v.objectToken; 

  break; 

 case LightToken: 

  if (v.lightToken!=NULL) delete v.lightToken; 

  break; 

 default: 

  break; 

  } 

 v.type = NoToken; 

 } 

 

YYSTYPE copyValue(YYSTYPE & v) { 

 YYSTYPE t; 

 

 switch (v.type) { 

 case ObjectToken: 

  t.type = ObjectToken; 

  if (v.objectToken!=NULL) { 

   t.objectToken = v.objectToken->copy(); 

   } 

  else { 

   t.objectToken = NULL; 

   } 

  break; 

 case LightToken: 

  t.type = LightToken; 

  if (v.lightToken!=NULL) { 

   t.lightToken = v.lightToken->copy(); 

   } 

  else { 



113 

   t.lightToken = NULL; 

   } 

  break; 

 default: 

  t = v; 

  break; 

  } 

 return(t); 

 } 

 

int setMemory(YYSTYPE & d,YYSTYPE & s) { 

 int i; 

 

 for (i = 0;i<MaxMemory;++i) { 

  if (memory[i].value.type!=NoToken) { 

   if (!strcmp(memory[i].ID,d.stringToken)) { 

    destroyValue(memory[i].value); 

    memory[i].value = s; 

    strcpy(memory[i].ID,d.stringToken); 

    return(0); 

    } 

   } 

  } 

 for (i = 0;i<MaxMemory;++i) { 

  if (memory[i].value.type==NoToken) { 

   memory[i].value = s; 

   strcpy(memory[i].ID,d.stringToken); 

   return(0); 

   } 

  } 

 yyerror("memory overflow"); 

 return(1); 

 } 

 

int getMemory(YYSTYPE & d,YYSTYPE & s) { 

 int i; 

 

 for (i = 0;i<MaxMemory;++i) { 

  if (memory[i].value.type!=NoToken) { 

   if (!strcmp(memory[i].ID,s.stringToken)) { 

    d = copyValue(memory[i].value); 

    return(0); 

    } 

   } 

  } 

 yyerror("symbol not defined"); 

 return(1); 

 } 

 

 

int deleteMemory(YYSTYPE & d) { 

 int i; 

 

 for (i = 0;i<MaxMemory;++i) { 

  if (memory[i].value.type!=NoToken) { 

   if (!strcmp(memory[i].ID,d.stringToken)) { 

    destroyValue(memory[i].value); 

    return(0); 

    } 

   } 

  } 

 return(1); 

 } 

 

#define MaxStack 16 

 

YYSTYPE stack[MaxStack]; 

int stackPointer; 

 

void initStack() { 

 stackPointer = 0; 

 } 

 

int pushStack(YYSTYPE & x) { 

 if (stackPointer<MaxStack) { 

  stack[stackPointer++] = x; 

  return(0); 

  } 

 yyerror("stack overflow"); 

 return(1); 

 } 

 

void dropStack(int n) { 

 stackPointer -= n; 

 } 

 

YYSTYPE & getStack(int i) { 

 return(stack[stackPointer-1-i]); 

 } 

 

 

#define MaxNParams 10 

 

int sqrtCall(YYSTYPE & x) { 

 if (getStack(0).floatToken>=0) { 

  x.type = FloatToken; 

  x.floatToken = sqrt(getStack(0).floatToken); 

  return(0); 

  } 

 yyerror("square root of negative number"); 

 return(1); 

 } 

 

int sinCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = FloatToken; 

 x.floatToken = sin(getStack(0).floatToken); 

 return(0); 

 } 

 

int cosCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = FloatToken; 

 x.floatToken = cos(getStack(0).floatToken); 

 return(0); 

 } 

 

int tanCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = FloatToken; 

 x.floatToken = tan(getStack(0).floatToken); 

 return(0); 

 } 

 

int arcsinCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = FloatToken; 

 x.floatToken = asin(getStack(0).floatToken); 

 return(0); 

 } 

 

int arccosCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = FloatToken; 

 x.floatToken = acos(getStack(0).floatToken); 

 return(0); 

 } 

 

int arctanCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = FloatToken; 

 x.floatToken = atan(getStack(0).floatToken); 

 return(0); 

 } 

 

int arctan2Call(YYSTYPE & x) { 

 x.type = FloatToken; 

 x.floatToken = atan2(getStack(0).floatToken,getStack(1).floatToken); 

 return(0); 

 } 

 

int absCallFloat(YYSTYPE & x) { 

 x.type = FloatToken; 

 x.floatToken = fabs(getStack(0).floatToken); 

 return(0); 

 } 

 

int expCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = FloatToken; 

 x.floatToken = exp(getStack(0).floatToken); 

 return(0); 

 } 

 

int logCall(YYSTYPE & x) { 

 if (getStack(0).floatToken>0) { 

  x.type = FloatToken; 

  x.floatToken = log(getStack(0).floatToken); 

  return(0); 

  } 

 yyerror("logarithm of negative or zero"); 

 return(1); 

 } 

  

int absCallVect(YYSTYPE & x) { 

 x.type = FloatToken; 

 x.floatToken = abs(vectToVect(getStack(0).vectToken)); 

 return(0); 

 } 

 

int normCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = VectToken; 

 x.vectToken = vectFromVect(norm(vectToVect(getStack(0).vectToken))); 

 return(0); 

 } 

 

int colorCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = LModelToken; 

 x.lModelToken = new Color(intenToInten(getStack(0).intenToken)); 

 return(0); 

 } 

 

int phongCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = LModelToken; 

 x.lModelToken = new Phong(\ 

  intenToInten(getStack(0).intenToken),\ 

  intenToInten(getStack(1).intenToken),\ 

  intenToInten(getStack(2).intenToken),\ 

  Int(getStack(3).floatToken)); 

 return(0); 

 } 

 

int phonoCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = LModelToken; 

 x.lModelToken = new Phono(\ 

  intenToInten(getStack(0).intenToken),\ 

  intenToInten(getStack(1).intenToken),\ 

  intenToInten(getStack(2).intenToken),\ 

  Int(getStack(3).floatToken)); 

 return(0); 

 } 

 

int mirrorCall(YYSTYPE & x) { 
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 x.type = LModelToken; 

 x.lModelToken = new Mirror(intenToInten(getStack(0).intenToken)); 

 return(0); 

 } 

 

int transparentCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = LModelToken; 

 x.lModelToken = new Transparent(\ 

  intenToInten(getStack(0).intenToken),\ 

  getStack(1).floatToken); 

 return(0); 

 } 

 

int TIFFModelCall(YYSTYPE & x) { 

 Boolean e; 

 

 x.type = LModelToken; 

 x.lModelToken = new TextureModel(\ 

  getStack(0).lModelToken,\ 

  getStack(1).lModelToken,\ 

  getStack(2).stringToken,\ 

  TIFFFile,\ 

  options.file); 

 return(0); 

 } 

 

int TIFFBumpModelCall(YYSTYPE & x) { 

 Boolean e; 

 

 x.type = LModelToken; 

 x.lModelToken = new BumpTextureModel(\ 

  getStack(0).lModelToken,\ 

  getStack(1).floatToken,\ 

  getStack(2).stringToken,\ 

  TIFFFile,\ 

  options.file); 

 return(0); 

 } 

 

int oneCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = LModelToken; 

 x.lModelToken = new OneModel(\ 

  getStack(0).lModelToken); 

 return(0); 

 } 

 

int moveCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = LModelToken; 

 x.lModelToken = new MoveModel(\ 

  getStack(0).lModelToken,\ 

  getStack(1).floatToken,\ 

  getStack(2).floatToken); 

 return(0); 

 } 

 

int sphereCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = ObjectToken; 

 x.objectToken = new Sphere(\ 

  getStack(0).lModelToken,\ 

  pointToPoint(getStack(1).pointToken),\ 

  getStack(2).floatToken); 

 return(0); 

 } 

 

int sphereMapCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = ObjectToken; 

 x.objectToken = new SphereMap(\ 

  getStack(0).lModelToken,\ 

  pointToPoint(getStack(1).pointToken),\ 

  getStack(2).floatToken,\ 

  vectToVect(getStack(3).vectToken),\ 

  vectToVect(getStack(4).vectToken)); 

 return(0); 

 } 

 

int planeCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = ObjectToken; 

 x.objectToken = new Plane(\ 

  getStack(0).lModelToken,\ 

  pointToPoint(getStack(1).pointToken),\ 

  vectToVect(getStack(2).vectToken)); 

 return(0); 

 } 

 

int planeMapCall(YYSTYPE & x) { 

 Boolean e; 

 

 x.type = ObjectToken; 

 x.objectToken = new PlaneMap(\ 

  getStack(0).lModelToken,\ 

  pointToPoint(getStack(1).pointToken),\ 

  vectToVect(getStack(2).vectToken),\ 

  vectToVect(getStack(3).vectToken),\ 

  vectToVect(getStack(4).vectToken), 

  e); 

 if (e) yyerror("parallel mapping vectors"); 

 return(e); 

 } 

 

int cylinCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = ObjectToken; 

 x.objectToken = new Cylinder(\ 

  getStack(0).lModelToken,\ 

  pointToPoint(getStack(1).pointToken),\ 

  vectToVect(getStack(2).vectToken),\ 

  getStack(3).floatToken); 

 return(0); 

 } 

 

int textCall(YYSTYPE & x) { 

 Boolean e; 

 x.type = ObjectToken; 

 x.objectToken = text( 

  e,\ 

  getStack(0).lModelToken,\ 

  getStack(1).stringToken,\ 

  pointToPoint(getStack(2).pointToken),\ 

  vectToVect(getStack(3).vectToken),\ 

  vectToVect(getStack(4).vectToken),\ 

  getStack(5).floatToken,\ 

  getStack(6).floatToken,\ 

  getStack(7).stringToken,\ 

  getStack(8).floatToken); 

 if (e) yyerror("bad or missing .CHR file"); 

 return(e); 

 } 

 

int dirlightCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = LightToken; 

 x.lightToken = new DirectionLight(\ 

  intenToInten(getStack(0).intenToken),\ 

  vectToVect(getStack(1).vectToken)); 

 return(0); 

 } 

 

int pointlightCall(YYSTYPE & x) { 

 x.type = LightToken; 

 x.lightToken = new PointLight(\ 

  intenToInten(getStack(0).intenToken),\ 

  pointToPoint(getStack(1).pointToken)); 

 return(0); 

 } 

 

enum errorType { BadName, BadNumber, BadTypes }; 

 

void funcError(errorType e) { 

 switch (e) { 

 case BadName: 

  yyerror("no such function"); 

  break; 

 case BadNumber: 

  yyerror("bad number of parameters"); 

  break; 

 case BadTypes: 

  yyerror("bad parameter types"); 

  break; 

  } 

 } 

 

typedef struct { 

 char ID[MaxString]; 

 int nParams; 

 int paramTypes[MaxNParams]; 

 void * funcPtr; 

 } funcStruct; 

 

funcStruct functions[] = { 

 { "sqrt", 1, { FloatToken }, sqrtCall }, 

 { "sin", 1, { FloatToken }, sinCall }, 

 { "cos", 1, { FloatToken }, cosCall }, 

 { "tan", 1, { FloatToken }, tanCall }, 

 { "arcsin", 1, { FloatToken }, arcsinCall }, 

 { "arccos", 1, { FloatToken }, arccosCall }, 

 { "arctan", 1, { FloatToken }, arctanCall }, 

 { "arctan2", 2, { FloatToken, FloatToken }, arctan2Call }, 

 { "abs", 1, { FloatToken }, absCallFloat }, 

 { "exp", 1, { FloatToken }, expCall }, 

 { "log", 1, { FloatToken }, logCall }, 

 { "abs", 1, { VectToken }, absCallVect }, 

 { "norm", 1, { VectToken }, normCall }, 

 { "color", 1, { IntenToken }, colorCall }, 

 { "phong", 4, { IntenToken, IntenToken, IntenToken, FloatToken }, \ 

  phongCall }, 

 { "phono", 4, { IntenToken, IntenToken, IntenToken, FloatToken }, \ 

  phonoCall }, 

 { "mirror", 1, { IntenToken }, mirrorCall }, 

 { "transparent", 2, { IntenToken, FloatToken}, transparentCall }, 

 { "tiff", 3, { LModelToken, LModelToken, StringToken }, TIFFModelCall }, 

 { "tiffbump", 3, { LModelToken, FloatToken, StringToken }, \ 

  TIFFBumpModelCall }, 

 { "one", 1, { LModelToken }, oneCall }, 

 { "move", 3, { LModelToken, FloatToken, FloatToken }, moveCall }, 

 { "sphere", 3, { LModelToken, PointToken, FloatToken }, sphereCall }, 

 { "spheremap", 5, {LModelToken, PointToken, FloatToken, VectToken,\ 

  VectToken }, sphereMapCall }, 

 { "plane", 3, { LModelToken, PointToken, VectToken }, planeCall }, 

 { "planemap", 5, { LModelToken, PointToken, VectToken, VectToken, \ 

  VectToken }, planeMapCall }, 

 { "cylinder", 4, { LModelToken, PointToken, VectToken , FloatToken }, \ 

  cylinCall }, 

 { "text", 9, { LModelToken, StringToken, PointToken, VectToken, \ 

  VectToken, FloatToken, FloatToken, StringToken, \ 

  FloatToken }, textCall }, 

 { "dirlight", 2, { IntenToken, VectToken }, dirlightCall }, 

 { "pointlight", 2, { IntenToken, PointToken }, pointlightCall }, 

 }; 
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int funcCall(YYSTYPE & y,YYSTYPE & f,int n) { 

 int i,j,tmp; 

 errorType e = BadName; 

 

 for (i = 0;i<sizeof(functions)/sizeof(funcStruct);++i) { 

  if (!strcmp(functions[i].ID,f.stringToken)) { 

   e = BadNumber; 

   if (functions[i].nParams==n) { 

    e = BadTypes; 

    tmp = 0; 

    for(j = 0;j<n;++j) { 

     if (functions[i].paramTypes[j]==\ 

      NoToken) continue; 

     if (getStack(j).type!=\ 

       functions[i].\ 

       paramTypes[j]) { 

      tmp = 1; 

      break; 

      } 

     } 

    if (tmp) continue; 

    tmp = ((int (*)(YYSTYPE &))\ 

     functions[i].funcPtr)(y); 

    dropStack(n); 

    return(tmp); 

    } 

   } 

  } 

 funcError(e); 

 return(1); 

 } 

 

 

int quitCall() { 

 reportMessage("Quit detected, terminating"); 

 finish(0); 

 return(0); // just a dummy return, never reaches this point 

 } 

 

int printCall() { 

 char buf[132]; 

 YYSTYPE t = getStack(0); 

 switch (t.type) { 

 case FloatToken: 

  sprintf(buf,"%g",t.floatToken); 

  reportMessage(buf); 

  break; 

 case StringToken: 

  sprintf(buf,"/34%s/34",t.stringToken); 

  reportMessage(buf); 

  break; 

 case VectToken: 

  sprintf(buf,"<%g,%g,%g>",\ 

   t.vectToken.x,t.vectToken.y,t.vectToken.z); 

  reportMessage(buf); 

  break; 

 case PointToken: 

  sprintf(buf,"[%g,%g,%g]",\ 

   t.pointToken.x,t.pointToken.y,t.pointToken.z); 

  reportMessage(buf); 

  break; 

 case IntenToken: 

#ifdef MONO 

  sprintf(buf,"{%g}",t.intenToken.i); 

#else 

  sprintf(buf,"{%g,%g,%g}",\ 

   t.intenToken.r,t.intenToken.g,t.intenToken.b); 

#endif 

  reportMessage(buf); 

  break; 

 case LModelToken: 

  sprintf(buf,"LModel:%p",t.lModelToken); 

  reportMessage(buf); 

  break; 

 case ObjectToken: 

  sprintf(buf,"%s:%p",t.objectToken->className(),\ 

   t.objectToken); 

  reportMessage(buf); 

  break; 

 case LightToken: 

  sprintf(buf,"Light:%p",t.lightToken); 

  reportMessage(buf); 

  break; 

 default: 

  yyerror("unprintable type"); 

  return(1); 

                } 

 return(0); 

        } 

 

int deleteCall() { 

 return(deleteMemory(getStack(0))); 

 } 

 

int optionCall() { 

 optionProcess(getStack(0).stringToken); 

 return(0); 

 }  

 

char header[0x100] = { 

        'I','I',                        // Intel type 

        42,0,                           // version 42 

        8,0,0,0,                        // first directory pointer 

 

        13,0,                           // 13 tags in directory 

        0xFF,0,3,0,1,0,0,0,1,0,0,0,     // subfile type 

        0,1,3,0,1,0,0,0,0xFF,0xFF,0,0,  // ? pixels width, offset 30 

        1,1,3,0,1,0,0,0,0xFF,0xFF,0,0,  // ? pixels depth, offset 42 

        2,1,3,0,1,0,0,0,8,0,0,0,        // 8 bits per sample 

        3,1,3,0,1,0,0,0,1,0,0,0,        // uncompressed data 

        6,1,3,0,1,0,0,0,2,0,0,0,        // RGB information 

        0xD,1,2,0,64,0,0,0,0,1,0,0,     // Ascii document at 256 

        0x11,1,4,0,1,0,0,0,0,4,0,0,     // offset to raster data 1024 

        0x15,1,3,0,1,0,0,0,3,0,0,0,     // 3 samples/pixel 

        0x18,1,3,0,1,0,0,0,0,0,0,0,     // minimum value is 0 

        0x19,1,3,0,1,0,0,0,255,0,0,0,   // maximum value is 255 

        0x1A,1,5,0,1,0,0,0,0xAA,0,0,0,  // offset to X resolution 

 0x1B,1,5,0,1,0,0,0,0xB2,0,0,0,  // offset to Y resolution 

        0,0,0,0,                        // no more directories 

 

 0x2C,1,0,0,4,0,0,0,             // 75 dpi X resolution 

 0x2C,1,0,0,4,0,0,0,             // 75 dpi Y resolution 

 

 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

 0,0,0,0,0,0                     // to fill the gap 

 }; 

 

#define PrepareForIntensity(_x,_y) {\ 

 if (!par) {\ 

  scene->initPoint(eye->eyePoint(_x,_y));\ 

  scene->pushState();\ 

  }\ 

 } 

 

#define GetIntensity(_x,_y) (\ 

 (!par?scene->loadState():scene->initPoint(eye->eyePoint(_x,_y))),\ 

 scene->intensity(eye->eyeVect(_x,_y),Inten(1))\ 

 ) 

 

#define FinishWithIntensity() {\ 

 if (!par) scene->dropState();\ 

 }\ 

 

#ifdef LIST 

FILE * fl; 

#endif 

 

int renderTIFFCall(Object * tree,Light * light,char * outputFileName) { 

 char outputName[MAXPATH]; 

 FILE * f; 

 Float x,y; 

 Float xxx,yyy; 

 Float dx,dy; 

 Float dxx,dyy; 

 Float ddx,ddy; 

 UInt xx,yy; 

 Int ii,jj; 

 Inten l; 

 Boolean par; 

 Int step1; 

 

 if ((options.xsize%options.step!=0)||(options.ysize%options.step!=0)) { 

  yyerror("wrong size or undersampling step"); 

  return(1); 

  } 

 

 if (options.check) return(0); 

 

 par = eye->par; 

 step1 = options.step-1; 

 ddx = 0.5/options.xsize; 

 ddy = 0.5/options.ysize; 

 if (!options.antialias) { 

  dx = Float(step1)/options.xsize; 

  dy = Float(step1)/options.ysize; 

  } 

 else { 

  dxx = 0.25/options.xsize; 

  dyy = 0.25/options.ysize; 

  dx = Float(step1)/options.xsize+ddx; 

  dy = Float(step1)/options.ysize+ddy; 

  } 

 

 strcpy(outputName,outputFileName); 

 char * dotPtr = strrchr(outputName,'.'); 

 char * dirPtr = strrchr(outputName,directoryChar()); 

 if ((dotPtr==NULL)||\ 

  ((dirPtr!=NULL)&&\ 

  (dotPtr!=NULL)&&\ 

  (dirPtr<dotPtr))) strcat(outputName,".tif"); 

 fileLetters(outputName); 

 f = fopen(outputName,"wb"); 

 

 if (f==NULL) { 

  sprintf(temp,"could not open %s\n",outputName); 

  yyerror(temp); 

  return(1); 

  } 

 

 header[30] = options.xsize%256; 

 header[31] = options.xsize/256; 

 header[42] = options.ysize%256; 

 header[43] = options.ysize/256; 
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 fwrite(header,0x100,1,f); 

 for (int ttt = 256;ttt<1024;++ttt) fputc(0,f); 

 

 sprintf(temp,"Output: %s",outputName); 

 reportSubTitle(temp); 

 reportUpdate(); 

 

 typedef char char3[3]; 

 char3 * outputBuffer; 

 outputBuffer = new(char[options.step*options.xsize][3]); 

 

 Scene * scene = new LinearScene; // ??? 

// ??? Scene * scene = new SimpleScene; // ??? 

 

 reportActivity("Preprocessing:"); 

 reportUpdate(); 

 

#ifdef LIST 

 tree->setReference(1); 

#endif 

 scene->connectObject(tree); 

 scene->connectLight(light); 

 reportDone(100); 

 reportUpdate(); 

 

 PrepareForIntensity(0.5,0.5); 

 

 reportActivity("Rendering:"); 

 reportUpdate(); 

 

#ifdef LIST 

 char listFileName[MAXPATH]; 

 strcpy(listFileName,outputFileName); 

 if (strrchr(listFileName,'.')!=NULL) { 

  strcpy(strrchr(listFileName,'.'),".lst"); 

  } 

 else { 

  strcat(listFileName,".lst"); 

  } 

 fl = fopen(listFileName,"wb"); 

#endif 

 

 for (yy = 0;yy<options.ysize;yy += options.step) { 

  for (xx = 0;xx<options.xsize;xx += options.step) { 

   if (!options.antialias) { 

    x = Float(xx)/options.xsize+ddx; 

    y = Float(yy)/options.ysize+ddy; 

    } 

   else { 

    x = Float(xx)/options.xsize+dxx; 

    y = Float(yy)/options.ysize+dyy; 

    } 

 

                        if (!options.quiet) { 

    reportDone(100*(Float(yy)/options.ysize\ 

     +Float(xx)/options.xsize\ 

     /(options.xsize/options.step))); 

    reportUpdate(); 

                                } 

 

   Inten i1,i2,i3,i4; 

   scene->textureHit = False; 

   i1 = GetIntensity(x,y); 

   if (options.step!=1) { 

    i2 = GetIntensity(x+dx,y); 

    i3 = GetIntensity(x,y+dy); 

    i4 = GetIntensity(x+dx,y+dy); 

    } 

 

   if ((options.step==1)||\ 

     ((i1==i2)&&(i2==i3)&&(i3==i4)&&\ 

     (!scene->textureHit))) \ 

     for (jj = 0;jj<options.step;++jj) \ 

     for (ii = 0;ii<options.step;++ii) { 

    l = i1; 

    boundIntensity(l); 

    Int in = jj*options.xsize+ii+xx; 

    outputBuffer[in][0] = UChar(255*l.r); 

    outputBuffer[in][1] = UChar(255*l.g); 

    outputBuffer[in][2] = UChar(255*l.b); 

    } 

   else \ 

     for (jj = 0;jj<options.step;++jj) \ 

     for (ii = 0;ii<options.step;++ii) { 

 

    xxx = x+Float(ii)/options.xsize; 

    yyy = y+Float(jj)/options.ysize; 

 

    if (!options.antialias) { 

     if (jj==0) { 

      if (ii==0) { 

       l = i1; 

       } 

      else if (ii==step1) { 

       l = i2; 

       } 

      else { 

       l = GetIntensity(\ 

        xxx,yyy); 

       } 

      } 

     else if (jj==step1) { 

      if (ii==0) { 

       l = i3; 

       } 

      else if (ii==step1) { 

       l = i4; 

       } 

      else { 

       l = GetIntensity(\ 

        xxx,yyy); 

       } 

      } 

     else { 

      l = GetIntensity(xxx,yyy); 

      } 

     } 

    else { 

     if ((jj==0)&&(ii==0)) { 

      l = i1/4; 

      } 

     else { 

      l = GetIntensity(xxx,yyy)/4; 

      } 

     if ((jj==0)&&(ii==step1)) { 

      l += i2/4; 

      } 

     else { 

      l += GetIntensity(\ 

       xxx+ddx,yyy)/4; 

      } 

     if ((jj==step1)&&(ii==0)) { 

      l += i3/4; 

      } 

     else { 

      l += GetIntensity(\ 

       xxx,yyy+ddy)/4; 

      } 

     if ((jj==step1)&&(ii==step1)) { 

      l += i4/4; 

      } 

     else { 

      l += GetIntensity(\ 

       xxx+ddx,yyy+ddy)/4; 

      } 

     } 

    boundIntensity(l); 

    Int in = jj*options.xsize+ii+xx; 

    outputBuffer[in][0] = UChar(255*l.r); 

    outputBuffer[in][1] = UChar(255*l.g); 

    outputBuffer[in][2] = UChar(255*l.b); 

    } 

   } 

  fwrite(\ 

   outputBuffer,\ 

   sizeof(char),\ 

   options.step*options.xsize*3,\ 

   f); 

  } 

 FinishWithIntensity(); 

 

 fclose(f); 

 

 reportDone(100); 

 reportUpdate(); 

 

 if (options.resStat) { 

  sprintf(outputName,"Rays shot: %ld",scene->rayNo); 

  reportMessage(outputName); 

  sprintf(outputName,"Total objects: %ld",tree->objects()); 

  reportMessage(outputName); 

  sprintf(outputName,"Total nodes: %ld",tree->nodes()); 

  reportMessage(outputName); 

  sprintf(outputName,"Tree depth: %d",tree->depth()); 

  reportMessage(outputName); 

  } 

 

#ifdef LIST 

 fwrite("\0\0",sizeof(short),1,fl); 

 fclose(fl); 

#endif 

 

#ifdef STAT 

 char statFileName[MAXPATH]; 

 strcpy(statFileName,outputFileName); 

 if (strrchr(statFileName,'.')!=NULL) { 

  strcpy(strrchr(statFileName,'.'),".sta"); 

  } 

 else { 

  strcat(statFileName,".sta"); 

  } 

 FILE * sf = fopen(statFileName,"wb"); 

 tree->writeTimes(sf); 

 fclose(sf); 

#endif 

 

 return(0); 

 } 

 

int renderTIFF2Call() { 

 return(renderTIFFCall(\ 

  getStack(0).objectToken,\ 

  getStack(1).lightToken,\ 

  outputFileName) 

  ); 

 } 
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int renderTIFF3Call() { 

 return(renderTIFFCall(\ 

  getStack(0).objectToken,\ 

  getStack(1).lightToken,\ 

  getStack(2).stringToken) 

  ); 

 } 

 

int perspectiveCall() { 

 delete eye; 

 eye = new Eye(\ 

  vectToVect(getStack(0).vectToken),\ 

  vectToVect(getStack(1).vectToken),\ 

  pointToPoint(getStack(2).pointToken),\ 

  pointToPoint(getStack(3).pointToken),\ 

  False); 

 return(0); 

 } 

 

int parallelCall() { 

 delete eye; 

 eye = new Eye(\ 

  vectToVect(getStack(0).vectToken),\ 

  vectToVect(getStack(1).vectToken),\ 

  pointToPoint(getStack(2).pointToken),\ 

  pointToPoint(getStack(3).pointToken),\ 

  True); 

 return(0); 

 } 

 

int background1Call() { 

 background = intenToInten(getStack(0).intenToken); 

 return(0); 

 } 

 

int background3Call() { 

 background = intenToInten(getStack(0).intenToken); 

 backcoef = intenToInten(getStack(1).intenToken); 

 backexp = Int(getStack(2).floatToken); 

 return(0); 

 } 

  

void stmtError(errorType e) { 

 switch (e) { 

 case BadName: 

  yyerror("no such statement"); 

  break; 

 case BadNumber: 

  yyerror("bad number of parameters"); 

  break; 

 case BadTypes: 

  yyerror("bad parameter types"); 

  break; 

  } 

 } 

 

typedef struct { 

 char ID[MaxString]; 

 int nParams; 

 int paramTypes[MaxNParams]; 

 void * stmtPtr; 

 } stmtStruct; 

 

stmtStruct statements[] = { 

 { "quit", 0, { NoToken }, quitCall }, 

 { "print", 1, { NoToken }, printCall }, 

 { "delete", 1, { StringToken }, deleteCall }, 

 { "option", 1, { StringToken }, optionCall }, 

 { "rendertiff", 2, { ObjectToken, LightToken }, renderTIFF2Call }, 

 { "rendertiff", 3, { ObjectToken, LightToken, StringToken }, 

  renderTIFF3Call }, 

 { "perspective", 4, { VectToken, VectToken, PointToken, PointToken }, 

  perspectiveCall }, 

 { "parallel", 4, { VectToken, VectToken, PointToken, PointToken }, 

  parallelCall }, 

 { "background", 1, { IntenToken }, background1Call }, 

 { "background", 3, { IntenToken, IntenToken, FloatToken}, 

  background3Call }, 

 }; 

 

int stmtCall(YYSTYPE & f,int n) { 

 int i,j,tmp; 

 errorType e = BadName; 

 

 for (i = 0;i<sizeof(statements)/sizeof(stmtStruct);++i) { 

  if (!strcmp(statements[i].ID,f.stringToken)) { 

   e = BadNumber; 

   if (statements[i].nParams==n) { 

    e = BadTypes; 

    tmp = 0; 

    for(j = 0;j<n;++j) { 

     if (statements[i].paramTypes[j]==\ 

      NoToken) continue; 

     if (getStack(j).type!=\ 

       statements[i].\ 

       paramTypes[j]) { 

      tmp = 1; 

      break; 

      } 

     } 

    if (tmp) continue; 

    tmp = ((int (*)())\ 

     statements[i].stmtPtr)(); 

    dropStack(n); 

    return(tmp); 

    } 

   } 

  } 

 stmtError(e); 

 return(1); 

 } 

 

int assign(YYSTYPE & y,YYSTYPE & d,YYSTYPE & s) { 

 if (setMemory(d,s)) return(1); 

        y = s; 

 return(0); 

        } 

 

int read(YYSTYPE & y,YYSTYPE & x) { 

 return(getMemory(y,x)); 

 } 

 

int getVect3(YYSTYPE & t,YYSTYPE & x,YYSTYPE & y,YYSTYPE & z) { 

 if ((x.type==FloatToken)&&\ 

   (y.type==FloatToken)&&\ 

   (z.type==FloatToken)) { 

  t.type = VectToken; 

  t.vectToken = vectFromVect(Vect(\ 

   x.floatToken,y.floatToken,z.floatToken)); 

  } 

 else { 

  yyerror("bad vector type"); 

  return(1); 

  } 

 return(0); 

 } 

 

int getVect2(YYSTYPE & t,YYSTYPE & x,YYSTYPE & y) { 

 if ((x.type==FloatToken)&&(y.type==FloatToken)) { 

  t.type = VectToken; 

  t.vectToken = vectFromVect(Vect(\ 

   x.floatToken,y.floatToken)); 

  } 

        else { 

  yyerror("bad vector type"); 

  return(1); 

                } 

 return(0); 

        } 

 

int getPoint3(YYSTYPE & t,YYSTYPE & x,YYSTYPE & y,YYSTYPE & z) { 

 if ((x.type==FloatToken)&&\ 

                        (y.type==FloatToken)&&\ 

                        (z.type==FloatToken)) { 

  t.type = PointToken; 

  t.pointToken = pointFromPoint(Point(\ 

   x.floatToken,y.floatToken,z.floatToken)); 

  } 

 else { 

  yyerror("bad point type"); 

  return(1); 

  } 

 return(0); 

 } 

 

int getPoint2(YYSTYPE & t,YYSTYPE & x,YYSTYPE & y) { 

 if ((x.type==FloatToken)&&(y.type==FloatToken)) { 

  t.type = PointToken; 

  t.pointToken = pointFromPoint(Point(\ 

   x.floatToken,y.floatToken)); 

  } 

 else { 

  yyerror("bad point type"); 

  return(1); 

  } 

 return(0); 

 } 

 

int getInten3(YYSTYPE & t,YYSTYPE & x,YYSTYPE & y,YYSTYPE & z) { 

 if ((x.type==FloatToken)&&\ 

   (y.type==FloatToken)&&\ 

   (z.type==FloatToken)) { 

  t.type = IntenToken; 

  t.intenToken = intenFromInten(Inten(\ 

   x.floatToken,y.floatToken,z.floatToken)); 

  } 

 else { 

  yyerror("bad inten type"); 

  return(1); 

  } 

 return(0); 

 } 

 

int getInten1(YYSTYPE & t,YYSTYPE & x) { 

 if (x.type==FloatToken) { 

  t.type = IntenToken; 

  t.intenToken = intenFromInten(Inten(x.floatToken)); 

  } 

 else { 

  yyerror("bad inten type"); 

  return(1); 

                } 

 return(0); 

        } 
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int binOper(YYSTYPE & z,YYSTYPE & x,YYSTYPE & y,int o) { 

        switch (z.type) { 

        case FloatToken: 

                switch (y.type) { 

                case FloatToken: 

                        z.type = FloatToken; 

   switch (o) { 

   case '|': 

    z.floatToken = \ 

     long(x.floatToken)|\ 

     long(y.floatToken); 

    break; 

   case '\\': 

    z.floatToken = \ 

     long(x.floatToken)&\ 

     ~long(y.floatToken); 

    break; 

   case '&': 

    z.floatToken = \ 

     long(x.floatToken)&\ 

     long(y.floatToken); 

    break; 

   case '=': 

    z.floatToken = x.floatToken==y.floatToken?1:0; 

    break; 

   case '#': 

    z.floatToken = x.floatToken!=y.floatToken?1:0; 

    break; 

   case '>': 

    z.floatToken = x.floatToken>y.floatToken?1:0; 

    break; 

   case '<': 

    z.floatToken = x.floatToken<y.floatToken?1:0; 

    break; 

   case GEOper: 

    z.floatToken = x.floatToken>=y.floatToken?1:0; 

    break; 

   case LEOper: 

    z.floatToken = x.floatToken<=y.floatToken?1:0; 

    break; 

   case '+': 

    z.floatToken = x.floatToken+y.floatToken; 

    break; 

   case '-': 

    z.floatToken = x.floatToken-y.floatToken; 

    break; 

                        case '*': 

                                z.floatToken = x.floatToken*y.floatToken; 

                                break; 

                        case '/': 

                                if (y.floatToken==0) { 

     yyerror("division by zero"); 

     return(1); 

                                        } 

                                z.floatToken = x.floatToken/y.floatToken; 

                                break; 

                        case '%': 

                                if (y.floatToken==0) { 

     yyerror("division by zero"); 

     return(1); 

                                        } 

                                float t; 

                                t = x.floatToken/y.floatToken; 

                                if ((t>MAXLONG)||(t<-MAXLONG)) { 

                                        z.floatToken = 0.0; 

                                        } 

                                else { 

                                        z.floatToken = x.floatToken-\ 

                                                long(t)*\ 

                                                y.floatToken; 

                                        } 

                                break; 

   case '̂ ': 

    if (x.floatToken<=0) { 

     yyerror("power of negative number"); 

     return(1); 

     } 

    z.floatToken = \ 

     exp(log(x.floatToken)*y.floatToken); 

    break; 

   default: 

    yyerror("bad operand type"); 

    return(1); 

                                } 

                        break; 

                case VectToken: 

                        z.type = VectToken; 

                        switch (o) { 

                        case '*': 

                                z.vectToken = vectFromVect(x.floatToken*\ 

                                        vectToVect(y.vectToken)); 

                                break; 

                        default: 

    yyerror("bad operand type"); 

                                break; 

                                } 

                        break; 

  case IntenToken: 

   z.type = IntenToken; 

   switch (o) { 

   case '*': 

    z.intenToken = intenFromInten(x.floatToken*\ 

     intenToInten(y.intenToken)); 

    break; 

   default: 

    yyerror("bad operand type"); 

    break; 

    } 

   break; 

  default: 

   yyerror("bad operand type"); 

   return(1); 

                        } 

                break; 

        case StringToken: 

                switch (y.type) { 

                case StringToken: 

                        z.type = StringToken; 

   switch(o) { 

   case '+': 

   case '&': 

    strcpy(z.stringToken,x.stringToken); 

                                strncat(z.stringToken,y.stringToken,\ 

                                        MaxString-strlen(z.stringToken)-1); 

                                break; 

                        default: 

    yyerror("bad operand type"); 

    return(1); 

                                } 

                        break; 

                default: 

   yyerror("bad operand type"); 

   return(1); 

                        } 

                break; 

        case VectToken: 

                switch(y.type) { 

                case VectToken: 

                        switch (o) { 

                        case '+': 

                                z.type = VectToken; 

                                z.vectToken = vectFromVect(\ 

                                        vectToVect(x.vectToken)+\ 

                                        vectToVect(y.vectToken)); 

                                break; 

                        case '-': 

                                z.type = VectToken; 

                                z.vectToken = vectFromVect(\ 

                                        vectToVect(x.vectToken)-\ 

                                        vectToVect(y.vectToken)); 

                                break; 

                        case '*': 

    z.type = FloatToken; 

                                z.floatToken = vectToVect(x.vectToken)*\ 

                                        vectToVect(y.vectToken); 

                                break; 

                        case '%': 

                                z.type = VectToken; 

                                z.vectToken = vectFromVect(\ 

                                        vectToVect(x.vectToken)%\ 

                                        vectToVect(y.vectToken)); 

                                break; 

                        default: 

    yyerror("bad operand type"); 

    return(1); 

                                } 

   break; 

  case PointToken: 

   switch (o) { 

   case '+': 

    z.type = PointToken; 

    z.pointToken = pointFromPoint(\ 

     vectToVect(x.vectToken)+\ 

     pointToPoint(y.pointToken)); 

    break; 

   case '-': 

    z.type = PointToken; 

    z.pointToken = pointFromPoint(\ 

     vectToVect(x.vectToken)-\ 

     pointToPoint(y.pointToken)); 

    break; 

   case '*': 

    z.type = FloatToken; 

    z.floatToken = vectToVect(x.vectToken)*\ 

     pointToPoint(y.pointToken); 

    break; 

   default: 

    yyerror("bad operand type"); 

    return(1); 

    } 

   break; 

  case FloatToken: 

                        z.type = VectToken; 

                        switch (o) { 

                        case '*': 

                                z.vectToken = vectFromVect(\ 

                                        vectToVect(x.vectToken)*y.floatToken); 

                                break; 

                        case '/': 

                                if (y.floatToken==0) { 

     yyerror("division by zero"); 

                                        return(1); 

                                        } 

                                z.vectToken = vectFromVect(\ 

                                        vectToVect(x.vectToken)/y.floatToken); 

    break; 
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                        default: 

    yyerror("bad operand type"); 

                                return(1); 

                                } 

                        break; 

  default: 

   yyerror("bad operand type"); 

   return(1); 

   } 

  break; 

 case PointToken: 

  switch(y.type) { 

  case VectToken: 

   switch (o) { 

   case '+': 

    z.type = PointToken; 

    z.pointToken = pointFromPoint(\ 

     pointToPoint(x.pointToken)+\ 

     vectToVect(y.vectToken)); 

    break; 

   case '-': 

    z.type = PointToken; 

    z.pointToken = pointFromPoint(\ 

     pointToPoint(x.pointToken)-\ 

     vectToVect(y.vectToken)); 

    break; 

   case '*': 

    z.type = FloatToken; 

    z.floatToken = pointToPoint(x.pointToken)*\ 

     vectToVect(y.vectToken); 

    break; 

   default: 

    yyerror("bad operand type"); 

    return(1); 

    } 

   break; 

  case PointToken: 

   switch (o) { 

   case '-': 

    z.type = VectToken; 

    z.vectToken = vectFromVect(\ 

     pointToPoint(x.pointToken)-\ 

     pointToPoint(y.pointToken)); 

    break; 

   default: 

    yyerror("bad operand type"); 

    return(1); 

    } 

   break; 

  default: 

   yyerror("bad operand type"); 

   return(1); 

   } 

  break; 

 case IntenToken: 

  switch(y.type) { 

  case IntenToken: 

   z.type = IntenToken; 

   switch (o) { 

   case '+': 

    z.intenToken = intenFromInten(\ 

     intenToInten(x.intenToken)+\ 

     intenToInten(y.intenToken)); 

    break; 

   case '-': 

    z.intenToken = intenFromInten(\ 

     intenToInten(x.intenToken)-\ 

     intenToInten(y.intenToken)); 

    break; 

   case '*': 

    z.intenToken = intenFromInten(\ 

     intenToInten(x.intenToken)*\ 

     intenToInten(y.intenToken)); 

    break; 

   default: 

    yyerror("bad operand type"); 

    return(1); 

    } 

   break; 

  case FloatToken: 

   z.type = IntenToken; 

   switch (o) { 

   case '*': 

    z.intenToken = intenFromInten(\ 

     intenToInten(x.intenToken)*\ 

     y.floatToken); 

    break; 

   case '/': 

    if (y.floatToken==0) { 

     yyerror("division by zero"); 

     return(1); 

     } 

    z.intenToken = intenFromInten(\ 

     intenToInten(x.intenToken)/\ 

     y.floatToken); 

    break; 

   default: 

    yyerror("bad operand type"); 

    return(1); 

    } 

   break; 

  default: 

   yyerror("bad operand type"); 

   return(1); 

   } 

  break; 

 case ObjectToken: 

  switch (y.type) { 

  case ObjectToken: 

   z.type = ObjectToken; 

   switch (o) { 

   case '|': 

    z.objectToken = joinCSGNodes( 

     x.objectToken,y.objectToken,Or); 

    break; 

   case '+': 

    z.objectToken = mergeCSGNodes(\ 

     x.objectToken,y.objectToken,Or); 

    break; 

   case '&': 

    z.objectToken = joinCSGNodes( 

     x.objectToken,y.objectToken,And); 

    break; 

   case '*': 

    z.objectToken = mergeCSGNodes(\ 

     x.objectToken,y.objectToken,And); 

    break; 

   case '\\': 

    z.objectToken = joinCSGNodes(\ 

     x.objectToken,y.objectToken,Sub); 

    break; 

   case '-': 

    z.objectToken = mergeCSGNodes(\ 

     x.objectToken,y.objectToken,Sub); 

    break; 

   default: 

    yyerror("bad operand type"); 

    return(1); 

    } 

   break; 

  default: 

   yyerror("bad operand type"); 

   return(1); 

   } 

  break; 

 case LightToken: 

  switch (y.type) { 

  case LightToken: 

   z.type = LightToken; 

   switch (o) { 

   case '|': 

   case '+': 

    if (x.lightToken==NULL) { 

     z.lightToken = y.lightToken; 

     break; 

     } 

    if (y.lightToken==NULL) { 

     z.lightToken = x.lightToken; 

     break; 

     } 

    y.lightToken->append(x.lightToken); 

    z.lightToken = y.lightToken; 

    delete x.lightToken; 

    break; 

   default: 

    yyerror("bad operand type"); 

    return(1); 

    } 

   break; 

  default: 

   yyerror("bad operand type"); 

   return(1); 

   } 

  break; 

 default: 

  yyerror("bad operand type"); 

  return(1); 

  } 

 return(0); 

 } 

 

int transform1(YYSTYPE & r,YYSTYPE & o,YYSTYPE & t) { 

 static Mat one(0,0,0); 

 static Vect zero(0,0,0); 

 

 if (o.type!=ObjectToken) { 

  yyerror("can transform only objects"); 

  return(1); 

  } 

 r.type = ObjectToken; 

 switch (t.type) { 

 case PointToken: // Move object from zero to point 

  r.objectToken = o.objectToken->transform(\ 

   one,pointToPoint(t.pointToken),1); 

  break; 

 case VectToken: // rotate object - vector is a vector of angles 

  r.objectToken = o.objectToken->transform(\ 

   Mat(t.vectToken.x,t.vectToken.y,t.vectToken.z),zero,1); 

  break; 

 case FloatToken: // scale object, zero is a center 

  r.objectToken = o.objectToken->transform(one,zero,t.floatToken); 

  break; 

 default: 

  yyerror("only point and vector or number applicable"); 

  return(1); 

  } 
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 return(0); 

 } 

 

int transform2(YYSTYPE & r,YYSTYPE & o,YYSTYPE & t1,YYSTYPE & t2) { 

 static Mat one(0,0,0); 

 Mat m; 

 

 if (o.type!=ObjectToken) { 

  yyerror("can transform only objects"); 

  return(1); 

  } 

 if (t1.type!=PointToken) { // point indicates a center of operation 

  yyerror("first parameter must be a point"); 

  return(1); 

  } 

 r.type = ObjectToken; 

 switch (t2.type) { 

 case VectToken: // rotate object, center is point - vector of angles 

  m = Mat(t2.vectToken.x,t2.vectToken.y,t2.vectToken.z); 

  r.objectToken = o.objectToken->transform(\ 

   m,pointToPoint(t1.pointToken)-\ 

   pointToPoint(t1.pointToken)*m,1); 

  break; 

 case FloatToken: // Scale object, point is a center 

  r.objectToken = o.objectToken->transform(one,\ 

   -pointToPoint(t1.pointToken),1); 

  r.objectToken = r.objectToken->transform(one,\ 

   pointToPoint(t1.pointToken),t2.floatToken); 

  break; 

 default: 

  yyerror("only vector or number applicable"); 

  return(1); 

  } 

 return(0); 

 } 

 

int unOper(YYSTYPE & y,YYSTYPE & x,int o) { 

 switch (x.type) { 

 case FloatToken: 

  y.type = FloatToken; 

  switch (o) { 

  case '-': 

   y.floatToken = -x.floatToken; 

   break; 

  case '+': 

   y.floatToken = x.floatToken; 

   break; 

  default: 

   yyerror("bad operand type"); 

                        return(1); 

                        } 

                break; 

        case VectToken: 

                y.type = VectToken; 

                switch (o) { 

                case '-': 

                        y.vectToken = vectFromVect(-vectToVect(x.vectToken)); 

                        break; 

                case '+': 

                        y.vectToken = x.vectToken; 

                        break; 

                default: 

   yyerror("bad operand type"); 

                        return(1); 

                        } 

                break; 

        default: 

  yyerror("bad operand type"); 

                return(1); 

  } 

        return(0); 

        } 

 

 

void finish(int c) { 

 if (c==0) { 

  reportStatus("Finished"); 

  reportUpdate(); 

  reportClose("PRAY finished"); 

  exit(0); 

  } 

 else { 

  reportStatus("Aborted"); 

  reportUpdate(); 

  reportClose("PRAY aborted"); 

  exit(c); 

  } 

 } 

 

int main(int argc,char * argv[]) { 

 

 options.check = False; 

 options.file = False; 

 options.antialias = False; 

 options.xsize = 320; 

 options.ysize = 320; 

 options.step = 4; 

 options.resStat = False; 

        options.quiet = False; 

 

 eye = new Eye; 

 background = Inten(0.1); 

 backcoef = Inten(0.5); 

 backexp = 25; 

 

 strcpy(inputFileName,""); 

 strcpy(outputFileName,""); 

 

 for (int ii = 1;ii<argc;++ii) { 

  if (optionChar(argv[ii][0])) { 

   optionProcess(argv[ii]+1); 

   } 

  else { 

   if (!strcmp(inputFileName,"")) { 

    strcpy(inputFileName,argv[ii]); 

    char * dotPtr = strrchr(inputFileName,'.'); 

    char * dirPtr = strrchr(inputFileName,\ 

     directoryChar()); 

    if ((dotPtr==NULL)||\ 

     ((dirPtr!=NULL)&&\ 

     (dotPtr!=NULL)&&\ 

     (dirPtr<dotPtr))) \ 

     strcat(inputFileName,".ray"); 

    } 

   else if (!strcmp(outputFileName,"")) { 

    strcpy(outputFileName,argv[ii]); 

    char * dotPtr = strrchr(outputFileName,'.'); 

    char * dirPtr = strrchr(outputFileName,\ 

     directoryChar()); 

    if ((dotPtr==NULL)||\ 

     ((dirPtr!=NULL)&&\ 

     (dotPtr!=NULL)&&\ 

     (dirPtr<dotPtr))) \ 

     strcat(outputFileName,".tif"); 

    } 

   else { 

    // too many files 

    } 

   } 

  } 

 

 if (!strcmp(inputFileName,"")) { 

  printf("\nUsage: PRAY [options] <in>[.ray] [<out>[.tif]]\n"); 

  return(1); 

  } 

 

 if (!strcmp(outputFileName,"")) { 

  strcpy(outputFileName,inputFileName); 

  strcpy(strrchr(outputFileName,'.'),fileLetters(".tif")); 

  } 

 

 fileLetters(inputFileName); 

 fileLetters(outputFileName); 

 

 reportInit("PRAY 1.00 (c) 1992,93 PEZIK"); 

 char ttt[MAXPATH]; 

 sprintf(ttt,"Source: %s",inputFileName); 

 reportTitle(ttt); 

 

 initStack(); 

 if (initLex(inputFileName)) return(1); 

 

 int parseResult = yyparse(); 

 

 closeLex(); 

 

 if (parseResult) finish(1); // or return(1) +++ ? 

 

 reportUpdate(); 

 

 finish(0); 

 

 return(0); 

 } 

 

 

/****************************** PRAY.CC - end *******************************/ 

 

Modul PrayGram není modulem v programovacím jazyce C++, zdrojovým textem pro 

překladač YACC. Modul tvoří jádro interpretu PRAY. 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*        PRAYGRAM.H - PRAY grammar header for YACC  (c) 1992 PEZIK         */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _PRAYGRAM 

 

#define _PRAYGRAM 
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#define MaxString 32 

 

void yyerror(char *); 

int yyparse(); 

int initLex(char * inputFileName); 

int yylex(); 

void setLexPosition(long l,long p); 

void closeLex(); 

 

#define NoToken 0 

#define FloatToken 1 

#define StringToken 2 

#define VectToken 3 

#define PointToken 4 

#define IntenToken 5 

#define LModelToken 6 

#define ObjectToken 7 

#define LightToken 8 

 

#define LEOper -1 

#define GEOper -2 

 

typedef struct { 

 float x; 

 float y; 

 float z; 

 } vect; 

 

typedef vect point; 

 

typedef struct { 

#ifdef MONO 

 float i; 

#else 

 float r; 

 float g; 

 float b; 

#endif 

 } inten; 

 

typedef struct { 

 int type; 

 union { 

  int paramNumber; // for internal counting parameters 

  struct { 

   long fileLine; // internal line in the file 

   long filePosition; // for internal seeking file 

   } fileInfo; 

  float floatToken; 

  char stringToken[MaxString]; 

  vect vectToken; 

  point pointToken; 

  inten intenToken; 

  LModel * lModelToken; 

  Object * objectToken; 

  Light * lightToken; 

  }; 

 } YYSType; 

 

#define YYSTYPE YYSType 

 

void destroyValue(YYSTYPE & v); 

YYSTYPE copyValue(YYSTYPE & v); 

int print(YYSTYPE & t); 

int assign(YYSTYPE & y,YYSTYPE & d,YYSTYPE & s); 

int read(YYSTYPE & y,YYSTYPE & x); 

int getVect3(YYSTYPE & t,YYSTYPE & x,YYSTYPE & y,YYSTYPE & z); 

int getVect2(YYSTYPE & t,YYSTYPE & x,YYSTYPE & y); 

int getPoint3(YYSTYPE & t,YYSTYPE & x,YYSTYPE & y,YYSTYPE & z); 

int getPoint2(YYSTYPE & t,YYSTYPE & x,YYSTYPE & y); 

int getInten3(YYSTYPE & t,YYSTYPE & x,YYSTYPE & y,YYSTYPE & z); 

int getInten1(YYSTYPE & t,YYSTYPE & x); 

int binOper(YYSTYPE & z,YYSTYPE & x,YYSTYPE & y,int o); 

int transform1(YYSTYPE & r,YYSTYPE & o,YYSTYPE & t); 

int transform2(YYSTYPE & r,YYSTYPE & o,YYSTYPE & t1,YYSTYPE & t2); 

int unOper(YYSTYPE & y,YYSTYPE & x,int o); 

int pushStack(YYSTYPE & x); 

int funcCall(YYSTYPE & y,YYSTYPE & f,int n); 

int stmtCall(YYSTYPE & f,int n); 

 

#endif 

 

/**************************** PRAYGRAM.H - end ******************************/ 

 

%{ 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*      PRAYGRAM.Y - PRAY grammar definition for YACC  (c) 1992 PEZIK       */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

#include <ctype.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include "inten.h" 

#include "lmodel.h" 

#include "object.h" 

#include "xchange.h" 

 

#include "praygram.h" 

 

 

#ifndef SEEK_SET 

#define SEEK_SET 0 

#endif 

 

 

int inhibit; 

 

%} 

 

%term NOTHING 

%term NONE 

%term FALSE 

%term TRUE 

 

%term IF 

%term ELSE 

%term ENDIF 

%term WHILE 

%term ENDWHILE 

 

%term FLOAT 

%term STRING 

%term IDENT 

 

%term GE 

%term LE 

 

%left COMMA 

%left '|' '\\' 

%left '&' 

%left '=' '#' '>' '<' GE LE 

%left '+' '-' 

%left '*' '/' '%' 

%left '̂ ' 

%left '.' 

%right UMINUS UPLUS 

 

%% 

 

 

lines : lines stmt '\n' 

 | lines assign '\n' 

 | lines IF expr { \ 

  if (inhibit) { 

   ++inhibit; 

   } 

  else { 

   if ($3.type!=FloatToken)  { 

    yyerror ("bad type of condition"); 

    YYACCEPT; 

    } 

   inhibit = $3.floatToken==0; 

   } 

  } 

 '\n' lines elif ENDIF '\n' { 

   if (inhibit) --inhibit; 

  } 

 | lines WHILE expr { \ 

  if (inhibit) { 

   ++inhibit; 

   } 

  else { 

   if ($3.type!=FloatToken) { 

    yyerror ("bad type of condition"); 

    YYACCEPT; 

    } 

   inhibit = $3.floatToken==0; 

   } 

  } 

 '\n' lines ENDWHILE '\n' { 

   if (inhibit) { 

    --inhibit; 

    } 

   else { 

    setLexPosition(\ 

     $2.fileInfo.fileLine,\ 

     $2.fileInfo.filePosition); 

   } 

  } 

 | lines '\n' 

 | 

 ; 

 

 

elif : ELSE { \ 

  if (inhibit) { 

   if (inhibit==1) { 

    inhibit = 0; 

    } 

   } 

  else { 

   inhibit = 1; 

   } 

  } 

  '\n' lines { 

  if (inhibit) { 

   if (inhibit==1) { 

    inhibit = 0; 

    } 



122 

   } 

  else { 

   inhibit = 1; 

   } 

  } 

 | 

 ; 

 

 

stmt : IDENT { 

  if (!inhibit) if (stmtCall($1,0)) YYERROR; 

  } 

 | IDENT args { 

  if (!inhibit) if (stmtCall($1,$2.paramNumber)) YYERROR; 

  } 

 ; 

 

 

assign : IDENT '=' expr { 

  if (!inhibit) if (assign($$,$1,$3)) YYERROR; 

  } 

 ; 

 

 

vect : '<' expr ',' expr ',' expr '>' { 

  if (!inhibit) if (getVect3($$,$2,$4,$6)) YYERROR; 

  } 

 | '<' expr ',' expr '>' { 

  if (!inhibit) if (getVect2($$,$2,$4)) YYERROR; 

  } 

 ; 

 

 

point : '[' expr ',' expr ',' expr ']' { 

  if (!inhibit) if (getPoint3($$,$2,$4,$6)) YYERROR; 

  } 

 | '[' expr ',' expr ']' { 

  if (!inhibit) if (getPoint2($$,$2,$4)) YYERROR; 

  } 

 ; 

 

 

inten : '{' expr ',' expr ',' expr '}' { 

  if (!inhibit) if (getInten3($$,$2,$4,$6)) YYERROR; 

  } 

 | '{' expr '}' { 

  if (!inhibit) if (getInten1($$,$2)) YYERROR; 

  } 

 ; 

 

 

expr : '(' expr ')' { 

  if (!inhibit) $$ = $2; 

  } 

 | expr '|' expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,'|')) YYERROR; 

  } 

 | expr '\\' expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,'\\')) YYERROR; 

  } 

 | expr '&' expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,'&')) YYERROR; 

  } 

 | expr '=' expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,'=')) YYERROR; 

  } 

 | expr '#' expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,'#')) YYERROR; 

  } 

 | expr '>' expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,'>')) YYERROR; 

  } 

 | expr '<' expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,'<')) YYERROR; 

  } 

 | expr GE expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,GEOper)) YYERROR; 

  } 

 | expr LE expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,LEOper)) YYERROR; 

  } 

 | expr '+' expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,'+')) YYERROR; 

  } 

 | expr '-' expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,'-')) YYERROR; 

  } 

 | expr '*' expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,'*')) YYERROR; 

  } 

 | expr '/' expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,'/')) YYERROR; 

  } 

 | expr '%' expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,'%')) YYERROR; 

  } 

 | expr '̂ ' expr { 

  if (!inhibit) if (binOper($$,$1,$3,'̂ ')) YYERROR; 

  } 

 | expr '.' expr { 

  if (!inhibit) if (transform1($$,$1,$3)) YYERROR; 

  } 

 | expr '.' '(' expr ',' expr ')' { 

  if (!inhibit) if (transform2($$,$1,$4,$6)) YYERROR; 

  } 

 | '-' expr %prec UMINUS { 

  if (!inhibit) if (unOper($$,$2,'-')) YYERROR; 

  } 

 | '+' expr %prec UPLUS { 

  if (!inhibit) if (unOper($$,$2,'+')) YYERROR; 

  } 

 | IDENT '(' ')' { 

  if (!inhibit) if (funcCall($$,$1,0)) YYERROR; 

  } 

 | IDENT '(' args ')' { 

  if (!inhibit) if (funcCall($$,$1,$3.paramNumber)) YYERROR; 

  } 

 | FLOAT { 

  if (!inhibit) $$ = $1; 

  } 

 | STRING { 

  if (!inhibit) $$ = $1; 

  } 

 | IDENT { 

  if (!inhibit) if (read($$,$1)) YYERROR; 

  } 

 | vect { 

  if (!inhibit) $$ = $1; 

  } 

 | point { 

  if (!inhibit) $$ = $1; 

  } 

 | inten { 

  if (!inhibit) $$ = $1; 

  } 

 | NOTHING { 

  $$.type = ObjectToken; 

  $$.objectToken = NULL; 

  } 

 | NONE { 

  $$.type = LightToken; 

  $$.lightToken = NULL; 

  } 

 | FALSE { 

  $$.type = FloatToken; 

  $$.floatToken = 0; 

  } 

 | TRUE { 

  $$.type = FloatToken; 

  $$.floatToken = 1; 

  } 

 ; 

 

 

args : expr %prec COMMA { 

  if (!inhibit) { 

   if (pushStack($1)) YYERROR; 

   $$.type = NoToken; 

   $$.paramNumber = 1; 

   } 

  } 

 | expr ',' args { 

  if (!inhibit) { 

   if  (pushStack($1)) YYERROR; 

   $$.type = NoToken; 

   $$.paramNumber = $3.paramNumber+1; 

   } 

  } 

 ; 

 

%% 

 

typedef struct { 

 char termName[MaxString]; 

 int termID; 

 } termIDStruct; 

 

termIDStruct termIDs[] = { 

 { "nothing", NOTHING }, 

 { "none", NONE }, 

 { "false", FALSE }, 

 { "true", TRUE }, 

 { "if", IF }, 

 { "else", ELSE }, 

 { "endif", ENDIF }, 

 { "while", WHILE }, 

 { "endwhile", ENDWHILE }, 

 }; 

 

FILE * inputFile = NULL; 

int line; 

long filepos; 

 

int initLex(char * inputFileName) { 

 inputFile = fopen(inputFileName,"rb"); 

 line = 1; 

 filepos = 0; 

 return(inputFile==NULL); 

 } 

 

int yylex() { 

 int c; 

 int i; 

 

 do { 

  c = getc(inputFile); 
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  if (c=='\\') { 

   while ((c = getc(inputFile))=='\r'); 

   if (c=='\n') { 

    ++line; 

    filepos = ftell(inputFile); 

    c = ' '; 

    } 

   else { 

    ungetc(c,inputFile); 

    c = '\\'; 

    } 

   } 

  } while ((c==' ')||(c=='\r')); 

 if (c=='/') { 

  if ((c = getc(inputFile))=='/') { 

   while ((c = getc(inputFile))!=-1) if (c=='\n') break; 

   } 

  else { 

   ungetc(c,inputFile); 

   c = '/'; 

   } 

  } 

 if (c=='\n') { 

  ++line; 

  filepos = ftell(inputFile); 

  return('\n'); 

  } 

 if (isdigit(c)) { 

  yylval.type = FloatToken; 

  ungetc(c,inputFile); 

  yylval.type = FloatToken; 

  fscanf(inputFile,"%f",&yylval.floatToken); 

  return(FLOAT); 

  } 

 if (c=='"') { 

  yylval.type = StringToken; 

  i = 0; 

  do { 

   c = getc(inputFile); 

   yylval.stringToken[i++] = c; 

   } while ((c!=-1)&&(c!='\n')&&(c!='"')); 

  yylval.stringToken[--i] = '\0'; 

  if ((c==-1)||(c=='\n')) { 

   ungetc(c,inputFile); 

   yyerror("string not terminated"); 

   } 

  yylval.type = StringToken; 

  return(STRING); 

  } 

 if (isalpha(c)||(c=='_')) { 

  yylval.type = StringToken; 

  i = 0; 

  do { 

   yylval.stringToken[i++] = c; 

   c = getc(inputFile); 

   } while (isalnum(c)||(c=='_')); 

  yylval.stringToken[i] = '\0'; 

  ungetc(c,inputFile); 

  for (i = 0;i<sizeof(termIDs)/sizeof(termIDStruct);++i) { 

   if (!strcmp(termIDs[i].termName,\ 

     yylval.stringToken)) { 

    if (termIDs[i].termID==WHILE) { 

     yylval.type = NoToken; 

     yylval.fileInfo.fileLine = line; 

     yylval.fileInfo.filePosition = \ 

      ftell(inputFile)-\ 

      strlen(termIDs[i].termName); 

     } 

    return(termIDs[i].termID); 

    } 

   } 

  return(IDENT); 

  } 

 if (c=='>') { 

  if ((c = getc(inputFile))=='=') { 

   return(GE); 

   } 

  else { 

   ungetc(c,inputFile); 

   return('>'); 

   } 

  } 

 if (c=='<') { 

  if ((c = getc(inputFile))=='=') { 

   return(LE); 

   } 

  else { 

   ungetc(c,inputFile); 

   return('<'); 

   } 

  } 

 return(c); 

 } 

 

void setLexPosition(long l,long p) { 

 line = l; 

 filepos = p; 

 fseek(inputFile,p,SEEK_SET); 

 } 

 

void closeLex() { 

 fclose(inputFile); 

 inputFile = NULL; 

 } 

 

void yyerror(char * s) { 

 char b[132]; 

 if (inputFile==NULL) { 

  sprintf(b,"Error: %.64s",s); 

  reportMessage(b); 

  return; 

  } 

 sprintf(b,"Error: %.64s [%d,%d]",s,line,ftell(inputFile)-filepos+1); 

 reportMessage(b); 

 } 

 

 

Modul Scene je definicí abstraktního virtuálního typu Scene, který sdružuje vlastnosti, 

které musí splňovat vlastní implementace scény (dělené do podprostorů). 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*     SCENE.H - Abstract scene class definition header  (c) 1992 PEZIK     */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _SCENE 

 

#define _SCENE 

 

 

#include "hit.h" 

#include "object.h" 

#include "pray.h" 

 

 

class Light; 

 

 

struct SceneState { 

 State state; 

 Hit lastHit; 

 Ray ray; 

 }; 

 

class Scene { 

public: 

 // constructors 

 

 Scene(); 

 

 // data 

 

 Ray ray; 

 RayNo rayNo; 

 

 Object * object; 

 Hit lastHit; 

 

 State state; 

 Boolean textureHit; 

 

 UInt stackLevel; 

 SceneState sceneStack[MaxStackLevels]; 

 

 UInt hitListSize; 

 UInt hitListHead; 

 Hit * hitList[MaxHitListSize]; 

 

 Light * lightChain; 

 

 // methods 

 

 virtual void initHitList(); 

 virtual void registerHit(Hit * h); 

 virtual Hit * * getHitList(); 

 virtual void setHitList(Hit * * h); 

 

 virtual void connectObject(Object * o); 

 void connectLight(Light * l); 

 virtual void initPoint(Point & p); 

 virtual Hit * getHit(Vect & v,Float m = MaxFloat) = Null; 

 virtual Inten intensity(Vect & v,Inten k); 

 virtual void setLastState() = Null; 

 

 virtual void pushState(); 

 virtual void loadState(); 
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 virtual void dropState(); 

 

 static void childChangedToInside(Parent * p); 

 static void childChangedToOutside(Parent * p); 

 static void childStable(Parent * p,RayNo n); 

 

 virtual void registerObjectAction(ObjectAction * o) = Null; 

 

 }; 

 

 

#endif 

 

/****************************** SCENE.H - end *******************************/ 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*      SCENE.CC - Abstract scene class implementation  (c) 1992 PEZIK      */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

 

#include "hit.h" 

#include "inten.h" 

#include "light.h" 

#include "object.h" 

#include "pray.h" 

#include "praygram.h" 

#include "scene.h" 

 

 

extern Inten background; 

extern Inten backcoef; 

extern Int backexp; 

 

// class Scene 

 

// constructors 

 

Scene::Scene() { 

 lightChain = Null; 

 stackLevel = 0; 

 rayNo = -1; 

 } 

 

// methods 

 

void Scene::initHitList() { 

 hitListSize = 0; 

 hitListHead = 0; 

 } 

 

void Scene::registerHit(Hit * h) { 

 unsigned i; 

 unsigned j; 

 register unsigned t; 

 Float x; 

 register Hit * * p; 

 

 if ((x = h->distance)<ray.minDistance) { 

  h->object->setState(h->state); 

  } 

 else { 

 

  if (hitListSize>hitListHead) { 

   i = hitListHead; 

   j = hitListSize-1; 

   while(i<j) { 

    t = (i+j)/2; 

    if (x>hitList[t]->distance) { 

     i = t+1; 

     } 

    else { 

     j = t; 

     } 

    } 

   if (x>hitList[i]->distance) { 

    hitList[hitListSize] = h; 

    } 

   else { 

    p = hitList+hitListSize; 

    for (;i<hitListSize;++i) { 

     *p = *(p-1); 

     --p; 

     } 

    *p = h; 

    } 

   } 

  else { 

   hitList[hitListSize] = h; 

   } 

  ++hitListSize; 

/* 

  for (i = hitListHead,j = hitListSize;i<j;++i) { 

   if (h->distance<hitList[i]->distance) break; 

   } 

  for (;i<j;--j) { 

   hitList[j] = hitList[j-1]; 

   } 

  hitList[i] = h; 

  ++hitListSize; 

*/ 

  } 

 } 

 

Hit * * Scene::getHitList() { 

 hitList[hitListSize] = Null; 

 return(&hitList[hitListHead]); 

 } 

 

void Scene::setHitList(Hit * * h) { 

 hitListHead = h-hitList; 

 } 

 

void Scene::connectLight(Light * l) { 

 lightChain = l; 

 } 

 

void Scene::connectObject(Object * o) { 

 object = o; 

 if (o==Null) return; 

 o->parent = this; 

 o->childChangedToInside = Scene::childChangedToInside; 

 o->childChangedToOutside = Scene::childChangedToOutside; 

 o->childStableInside = Scene::childStable; 

 o->childStableOutside = Scene::childStable; 

 } 

 

void Scene::initPoint(Point & p) { 

 ray.point = p; 

 if (object!=Null) { 

  object->initState(this); 

  state = object->currentState; 

  } 

 else { 

  state = Outside; 

  } 

 lastHit.object = Null; 

 } 

 

Inten Scene::intensity(Vect & v,Inten k) { 

 Hit * hh; 

 Inten ii; 

 Light * ll; 

 Float dd; 

 Inten kk; 

 

 hh = getHit(v); 

 if (hh==Null) { 

  ii = background; 

  for (ll = lightChain;ll!=Null;ll = ll->nextLight) { 

   if ((dd = -ray.direction*ll->direction(this))>0) { 

    kk = dd*backcoef; 

    ii += pow(kk,backexp)*ll->intensity(this); 

    } 

   }   

  return(k*ii); 

  } 

 else { 

  return(hh->object->lmodel->\ 

   intensity(this,hh,hh->object->lmodel,k)); 

  } 

 } 

 

void Scene::childChangedToInside(Parent * p) { 

 ((Scene *)p)->state = Inside; 

 } 

 

void Scene::childChangedToOutside(Parent * p) { 

 ((Scene *)p)->state = Outside; 

 } 

 

void Scene::childStable(Parent * p,RayNo n) { 

 } 

 

void Scene::pushState() { 

 if (stackLevel<MaxStackLevels) { 

  sceneStack[stackLevel].state = state; 

  sceneStack[stackLevel].lastHit = lastHit; 

  sceneStack[stackLevel].ray = ray; 

  ++stackLevel; 

  } 

 else { 

  yyerror("scene stack overflow"); 

  finish(1); 

  } 

 } 

 

void Scene::loadState() { 

 state = sceneStack[stackLevel-1].state; 

 lastHit = sceneStack[stackLevel-1].lastHit; 

 ray = sceneStack[stackLevel-1].ray; 

 } 

 

void Scene::dropState() { 

 if (stackLevel>0) --stackLevel; 

 } 

 

 

/***************************** SCENE.CC - end *******************************/ 
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SimScene je jednoduchá implementace scény bez dělení do podprostorů. Je používána 

především pro referenční účely. 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*    SIMSCENE.H - Simple scene class definition header  (c) 1992 PEZIK     */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _SIMSCENE 

 

#define _SIMSCENE 

 

 

#include "hit.h" 

#include "object.h" 

#include "pray.h" 

#include "scene.h" 

 

 

class SimpleScene: public Scene { 

public: 

 // constructors 

 

 SimpleScene(); 

 

 // destructors 

 

 ~SimpleScene(); 

 

 // data 

 

 ObjectAction * objectList[MaxHitListSize]; 

 UInt objectCounter; 

 

 // methods 

 

 virtual void connectObject(Object * o); 

 virtual Hit * getHit(Vect & v,Float m = MaxFloat); 

 virtual void setLastState(); 

 virtual void initObjectList(); 

 virtual void registerObjectAction(ObjectAction * o); 

 virtual ObjectAction * * getObjectList(); 

 

 }; 

 

 

#endif 

 

/***************************** SIMSCENE.H - end *****************************/ 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*        SIMSCENE.CC - Simple scene implementation  (c) 1992 PEZIK         */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

 

#include "hit.h" 

#include "object.h" 

#include "pray.h" 

#include "simscene.h" 

 

 

// class SimpleScene 

 

// constructors 

 

SimpleScene::SimpleScene() { 

 } 

 

// destructors 

 

SimpleScene::~SimpleScene() { 

 } 

 

// methods 

 

void SimpleScene::connectObject(Object * o) { 

 Scene::connectObject(o); 

 initObjectList(); 

 o->boxState(Box(Vect(-LargeFloat,-LargeFloat,-LargeFloat),\ 

  Vect(LargeFloat,LargeFloat,LargeFloat))); 

 o->registerObject(this); 

 } 

 

Hit * SimpleScene::getHit(Vect & v,Float m) { 

 ObjectAction * * o; 

 Hit * * h; 

 Hit * * hh; 

 

 State s; 

 

 ray.direction = v; 

 

 initHitList(); 

 ++rayNo; 

 s = state; 

 

 ray.minDistance = 0; 

 ray.distance = MaxFloat; 

 

 o = getObjectList(); 

 while ((*o)!=Null) { 

  Object * oo = (*o)->object; 

  switch ((*o)->action) { 

  case InsideAction: 

   oo->forceState(Inside); 

   break; 

  case OutsideAction: 

   oo->forceState(Outside); 

   break; 

  case LookAction: 

   if (oo->getRayNo()!=rayNo) { 

    if (((GraphObject *)oo)->lookForHits\ 

      (this)==0) 

      if (oo->currentState\ 

      ==Inside) { 

      oo->childStableInside(\ 

      oo->parent,rayNo); 

     } 

    else { 

     oo->childStableOutside(\ 

      oo->parent,rayNo); 

     } 

    oo->mark(rayNo); 

    } 

   break; 

   } 

  ++o; 

  } 

 if (lastHit.object!=Null) { 

  lastHit.object->setState(lastHit.state); 

  lastHit.object = Null; 

  } 

 if (s!=state) { 

// +++  printf("getHit: wrong state setup\n"); 

  return(Null); 

  } 

 for (hh = h = getHitList();\ 

   ((*h)!=Null)&&(state==s)&&\ 

   ((*h)->distance<=ray.distance);++h) { 

  (*h)->object->setState((*h)->state); 

  } 

 setHitList(h); 

 if (s!=state) { 

  if (hh==h) { 

// +++   printf("getHit: no object and state changed\n"); 

   return(Null); 

   } 

  --h; 

  if ((*h)->distance>m) return(Null); 

  lastHit = **h; 

  ray.hitPoint = ray.point+(*h)->distance*ray.direction; 

  ray.hitNormal = (*h)->object->normal(*h,this); 

  return(*h); 

  } 

 return(Null); 

 } 

 

void SimpleScene::setLastState() { 

 state = state==Inside?Outside:Inside; 

 lastHit.object->setState(\ 

  lastHit.state = lastHit.state==Inside?Outside:Inside); 

 } 

 

void SimpleScene::initObjectList() { 

 objectList[0] = Null; 

 objectCounter = 0; 

 } 

 

void SimpleScene::registerObjectAction(ObjectAction * o) { 

 objectList[objectCounter++] = o; 

 objectList[objectCounter] = Null; 

 } 

 

ObjectAction * * SimpleScene::getObjectList() { 

 return(objectList); 

 } 

 

/***************************** SIMSCENE.CC - end ****************************/ 
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V modulu Sphere je definován objekt Sphere, což je grafický objekt typu koule. 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*            SPHERE.H - Sphere definition header  (c) 1992 PEZIK           */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _SPHERE 

 

#define _SPHERE 

 

 

#include "object.h" 

#include "pray.h" 

 

 

class LModel; 

 

class Sphere: public GraphObject { 

public: 

 // constructors 

 

 Sphere(LModel * l,Point _p,Float _r); 

 

 // data 

 

 Point p; 

 Float r; 

 

 Float r2; 

 

 Hit in,out; 

 

 static const Char * name; 

 

 // methods 

 

 virtual Object * copy(); 

 virtual Object * transform(Mat & m,Vect & v,Float s); 

 virtual State boxState(Box & b); 

 virtual UInt lookForHits(Scene * s); 

 virtual void initState(Scene * s); 

 virtual Vect normal(const Hit * h,Scene * s); 

 virtual const Char * className(); 

 

 }; 

 

 

class SphereMap: public Sphere { 

public: 

 // constructors 

 

 SphereMap(LModel * l,Point _p,Float _r,Vect _u,Vect _v); 

 

 // data 

 

 Vect u; 

 Vect v; 

 

 static const Char * name; 

 

 // methods 

 

 virtual Object * copy(); 

 virtual Object * transform(Mat & _m,Vect & _v,Float s); 

 virtual Point map(const Hit * h,const Scene * s); 

 virtual Vect xmap(const Hit * h,const Scene * s); 

 virtual Vect ymap(const Hit * h,const Scene * s); 

 virtual const Char * className(); 

 

 }; 

 

 

#endif 

 

/***************************** SPHERE.H - end *******************************/ 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*             SPHERE.CC - Sphere implementation  (c) 1992 PEZIK            */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#include <math.h> 

 

 

#include "hit.h" 

#include "object.h" 

#include "scene.h" 

#include "sphere.h" 

#include "pray.h" 

#include "vectmat.h" 

 

 

// class Sphere 

 

// data 

 

const Char * Sphere::name = "Sphere"; 

 

// constructors 

 

Sphere::Sphere(LModel * l,Point _p,Float _r): GraphObject(l) { 

 p = _p; 

 r = _r; 

 r2 = r*r; 

 in.state = Inside; 

 in.object = this; 

 out.state = Outside; 

 out.object = this; 

 } 

 

// methods 

 

Object * Sphere::copy() { 

 return new Sphere(lmodel,p,r); 

 } 

 

Object * Sphere::transform(Mat & m,Vect & v,Float s) { 

 p = p*m*s+v; 

 r = r*s; 

 r2 = r*r; 

 return(this); 

 } 

 

// If any of the low points are higher or high points are lower than the 

// sphere's range, then state should be outside. If all vertices of the box 

// are inside the sphere, the state is inside. If all vertices are inside, 

// then we should ask whether any of the lines connecting vertices is 

// closer to the center of the sphere than its diameter. If it is not, the 

// state is outside. In any other case the state is undefined. 

 

State Sphere::boxState(Box & b) { 

 Float x; 

 Point low,high; 

 

 low = b.low; 

 high = b.high; 

 

 if (low.x>p.x+r) return(currentState = Outside); 

 if (low.y>p.y+r) return(currentState = Outside); 

 if (low.z>p.z+r) return(currentState = Outside); 

 if (high.x<p.x-r) return(currentState = Outside); 

 if (high.y<p.y-r) return(currentState = Outside); 

 if (high.z<p.z-r) return(currentState = Outside); 

 

 x = sqr(low-p); 

 if (x<r2) { 

  if (sqr(Vect(low.x,low.y,high.z)-p)>=r2) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (sqr(Vect(low.x,high.y,low.z)-p)>=r2) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (sqr(Vect(low.x,high.y,high.z)-p)>=r2) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (sqr(Vect(high.x,low.y,low.z)-p)>=r2) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (sqr(Vect(high.x,low.y,high.z)-p)>=r2) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (sqr(Vect(high.x,high.y,low.z)-p)>=r2) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (sqr(high-p)>=r2) 

   return(currentState = Undefined); 

  return(currentState = Inside); 

  } 

 else if (x>r2) { 

  if ((low.x<=p.x)&&(high.x>=p.x)) { 

   low.x = p.x; 

   high.x = p.x; 

   } 

  if ((low.y<=p.y)&&(high.y>=p.y)) { 

   low.y = p.y; 

   high.y = p.y; 

   } 

  if ((low.z<=p.z)&&(high.z>=p.z)) { 

   low.z = p.z; 

   high.z = p.z; 

   } 

  if (sqr(Vect(low.x,low.y,high.z)-p)<=r2) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (sqr(Vect(low.x,high.y,low.z)-p)<=r2) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (sqr(Vect(low.x,high.y,high.z)-p)<=r2) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (sqr(Vect(high.x,low.y,low.z)-p)<=r2) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (sqr(Vect(high.x,low.y,high.z)-p)<=r2) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (sqr(Vect(high.x,high.y,low.z)-p)<=r2) 

   return(currentState = Undefined); 

  if (sqr(high-p)<=r2) 

   return(currentState = Undefined); 
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  return(currentState = Outside); 

  } 

 else { 

  return(currentState = Undefined); 

  } 

 } 

 

 

// Quadratic equation is used to evaluate intersection between sphere 

// and incoming ray. Coefficient A of the equation is 1 because 

// ray.direction*ray.direction is 1. 

 

UInt Sphere::lookForHits(Scene * s) { 

 register Float b,x; 

 Point d; 

 

#ifdef STAT 

 ++timesLookedForHits; 

#endif 

#ifdef LIST 

 fwrite(&referenceNumber,sizeof(short),1,fl); 

#endif 

 d = s->ray.point-p; 

 b = s->ray.direction*d; 

 x = b*b-d*d+r2; 

 if (x<=0) { 

  setState(Outside); 

  return(0); 

  } 

 x = sqrt(x); 

 in.distance = -b-x; 

 out.distance = -b+x; 

 if (in.distance>s->ray.minDistance) { 

  s->registerHit(&in); 

  s->registerHit(&out); 

  setState(Outside); 

  return(2); 

  } 

 else if (out.distance>s->ray.minDistance) { 

  s->registerHit(&out); 

  setState(Inside); 

  return(1); 

  } 

 else { 

  setState(Outside); 

  return(0); 

  } 

 } 

 

void Sphere::initState(Scene * s) { 

 if (abs(s->ray.point-p)<r) { 

  currentState = Inside; 

  } 

 else { 

  currentState = Outside; 

  } 

 } 

 

Vect Sphere::normal(const Hit * h,Scene * s) { 

 if (h->state) { 

  return(norm(s->ray.hitPoint-p)); 

  } 

 else { 

  return(norm(p-s->ray.hitPoint)); 

  } 

 } 

 

const Char * Sphere::className() { 

 return(name); 

 } 

 

 

// class SphereMap 

 

// data 

 

const Char * SphereMap::name = "SphereMap"; 

 

// constructors 

 

SphereMap::SphereMap(LModel * l,Point _p,Float _r,Vect _u,Vect _v): 

  Sphere(l,_p,_r) { 

 u = _u; 

 v = _v; 

 } 

 

// methods 

 

Object * SphereMap::copy() { 

 return new SphereMap(lmodel,p,r,u,v); 

 } 

 

Object * SphereMap::transform(Mat & _m,Vect & _v,Float s) { 

 Sphere::transform(_m,_v,s); 

 u = u*_m*s; 

 v = v*_m*s; 

 return(this); 

 } 

 

Point SphereMap::map(const Hit * h,const Scene * s) { 

 Vect d = s->ray.hitPoint-p; 

 Float uu = u*u; 

 Float vv = v*v; 

 Float uv = u*v; 

 Float dv = d*v; 

 Float du = d*u; 

 Point p = Point((du-dv*uv/vv)/(uu-uv),(dv-du*uv/uu)/(vv-uv),1); 

 return(p); 

 } 

 

Vect SphereMap::xmap(const Hit * h,const Scene * s) { 

 return(u); 

 } 

 

Vect SphereMap::ymap(const Hit * h,const Scene * s) { 

 return(v); 

 } 

 

const Char * SphereMap::className() { 

 return(name); 

 } 

 

/***************************** SPHERE.CC - end ******************************/ 

 

Objekt Text definovaný v modulu Text je ukázkou složitého grafického objektu typu 

prostorový text, který je automaticky vytvářen z řetězce znaků na základě zadaných 

údajů. Tvar fontu je dán definičním souborem ve formátu .CHR definovaném v grafické 

knihovně firmy Borland (BGI). 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*             TEXT.H - Text definition header  (c) 1992 PEZIK              */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

#ifndef _TEXT 

 

#define _TEXT 

 

 

#include "object.h" 

#include "pray.h" 

 

class LModel; 

 

Object * text(Boolean & e,LModel * l,char * t,Point & p,Vect & x,\ 

 Vect & y,Float sizeX,Float sizeY,char * g,Float s); 

 

#endif 

/***************************** TEXT.H - end *********************************/ 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*              TEXT.CC - Text implementation  (c) 1992 PEZIK               */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

 

#include "cylinder.h" 

#include "sphere.h" 

 

#ifndef SEEK_SET 

#define SEEK_SET 0 

#endif 

 

#define Big 0.000001 

 

// The following function generates an object containing text according 

// to the text font in Borland's .CHR format. Arguments: 

// e - error indication (True = error) 

// l - lighting model 

// t - text itself 

// p - base point of the text (left lower corner in normal orientation) 

// x - horizontal text orientation 

// y - vertical text orientation 

// sizeX - horizontal size of the whole text 

// sizeY - vertical size of the whole text 

// g - font file name (must be in .CHR format - vector font) 

// s - thickness of the cylinders forming text 
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Object * text(Boolean & e,LModel * l,char * t,Point & p,Vect & x,\ 

  Vect & y,Float sizeX,Float sizeY,char * g,Float s) { 

 FILE * gf = fopen(g,"rb"); 

 if (gf==Null) { 

  e = True; 

  return(Null); 

  } 

 

 UInt cn;                 // number of characters 

 fseek(gf,0x81,SEEK_SET); 

 cn = getc(gf); 

 UInt cf;   // first character 

 fseek(gf,0x84,SEEK_SET); 

 cf = getc(gf); 

 UInt co = 0x90;   // character offsets 

 UInt cb;   // beginning of characters 

 fseek(gf,0x85,SEEK_SET); 

 cb = getc(gf); 

 cb += 256*getc(gf); 

 cb += 0x80; 

 UInt wo = 0x90+2*cn;  // character width offset 

 

 Int iSizeX,iSizeY; 

 Float a,b; 

 fseek(gf,0x88,SEEK_SET); // max Y, min Y follows 

 iSizeY = getc(gf); 

 iSizeY += 256*getc(gf); 

 iSizeX = 0; 

 for (UInt i = 0;t[i]!='\0';++i) { 

  if ((t[i]<cf)||(t[i]>=cf+cn)) { // character not in set 

   e = True; 

   return(Null); 

   } 

  fseek(gf,wo+t[i]-cf,SEEK_SET); 

  iSizeX += getc(gf); 

  } 

 

 if ((sizeX-((i-1)*2*s))<=0) return(Null); 

 

 a = (sizeX-((i-1)*2*s))/iSizeX; // add s to character distance 

 b = sizeY/iSizeY; 

 

 Object * o = Null; 

 Point cp = p;   // current character point 

 

 while ((*t)!='\0') { 

  UInt cc = *t++; 

  Point wp = cp;  // work point 

  Boolean ls = False; 

  UInt cd;  // character displacement 

  fseek(gf,co+2*(cc-cf),SEEK_SET); 

  cd = getc(gf); 

  cd += 256*getc(gf); 

  fseek(gf,cb+cd,SEEK_SET); 

  for (;;) { 

   Int cx = getc(gf); // current X 

   Int cy = getc(gf); // current Y 

   if ((cx&0x80)==0) break; 

   if ((cy&0x80)==0) { 

    if (cx&0x40) { 

     cx = cx|(~0x3F); 

     } 

    else { 

     cx = cx&0x3F; 

     } 

    if (cy&0x40) { 

     cy = cy|(~0x3F); 

     } 

    else { 

     cy = cy&0x3F; 

     } 

    wp = cp+a*cx*x+b*cy*y; 

    ls = False; 

    } 

   else { 

    if (ls==False) { 

     Object * sp = new Sphere(l,wp,s); 

     o = mergeCSGNodes(o,sp,Or); 

     } 

    if (cx&0x40) { 

     cx = cx|(~0x3F); 

     } 

    else { 

     cx = cx&0x3F; 

     } 

    if (cy&0x40) { 

     cy = cy|(~0x3F); 

     } 

    else { 

     cy = cy&0x3F; 

     } 

    Point tp = cp+a*cx*x+b*cy*y; 

    if (tp==wp) continue; 

    Object * sp = new Sphere(l,tp,s+Big); 

    Float d = sqrt(sqr(tp-wp)/4+s*s); 

    wp = (wp+tp)/2; 

    Object * cl = new Cylinder(l,wp,tp-wp,s+d*Big); 

    Object * sc = new Sphere(l,wp,d); 

    o = mergeCSGNodes(o,sp,Or); 

    o = mergeCSGNodes(o,\ 

     makeCSGNode(cl,sc,And),Or); 

    wp = tp; 

    ls = True; 

    } 

   } 

  fseek(gf,wo+cc-cf,SEEK_SET); 

  cp = cp+(2*s+a*getc(gf))*x; 

  } 

 fclose(gf); 

 e = False; 

 return(o); 

 } 

 

/***************************** TEXT.CC - end ********************************/ 

 

VectMat je knihovní modul implementující operace nad datovým typem vektor a 

matice. Tento modul definuje také symbolické operátory dále používané v programech 

C++. 
 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/*      VECTMAT.H - Vector and matrix definition header  (c) 1992 PEZIK     */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _VECTMAT 

 

#define _VECTMAT 

 

 

#include "pray.h" 

 

 

class Vect { 

public: 

 // data 

 

 Float x; 

 Float y; 

 Float z; 

 

 // constructors 

 

 Vect() { }; 

 Vect(Float _x,Float _y,Float _z = 0); 

 

 // operators 

 

 friend Vect operator +(const Vect & _a,const Vect & _b); 

 friend Vect operator -(const Vect & _a,const Vect & _b); 

 friend Float operator *(const Vect & _a,const Vect & _b); 

 friend Vect operator *(const Vect & _x,Float _k); 

 friend Vect operator *(Float _k,const Vect & _x); 

 friend Vect operator /(const Vect & _x,Float _k); 

 friend Vect operator %(const Vect & _a,const Vect & _b); // product 

 friend Vect operator &(const Vect & _a,const Vect & _b); // * members 

 friend Vect operator |(const Vect & _a,const Vect & _b); // / members 

 friend Boolean operator ==(const Vect & _a,const Vect & _b); 

 friend Boolean operator !=(const Vect & _a,const Vect & _b); 

 Vect & operator +=(const Vect & _x); 

 Vect & operator -=(const Vect & _x); 

 Vect & operator *=(Float _x); 

 Vect & operator /=(Float _x); 

 Vect & operator %=(const Vect & _x); // vector product 

 Vect & operator &=(const Vect & _x); // * members 

 Vect & operator |=(const Vect & _x); // / members 

 Vect operator -(); 

 

 // functions 

 

 friend Float sqr(const Vect & _x); 

 friend Float abs(const Vect & _x); 

 friend Vect norm(const Vect & _x); 

 friend Vect max1(const Vect & _x); 

 friend Vect refx(const Vect & _x,const Vect & _n); 

 

 }; 

 

 

// constructors 

 

inline Vect::Vect(Float _x,Float _y,Float _z) { 

 x = _x; 

 y = _y; 

 z = _z; 

 } 
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// operators 

 

inline Vect operator +(const Vect & _a,const Vect & _b) { 

 return Vect(_a.x+_b.x,_a.y+_b.y,_a.z+_b.z); 

 } 

 

inline Vect operator -(const Vect & _a,const Vect & _b) { 

 return Vect(_a.x-_b.x,_a.y-_b.y,_a.z-_b.z); 

 } 

 

inline Float operator *(const Vect & _a,const Vect & _b) { 

 return(_a.x*_b.x+_a.y*_b.y+_a.z*_b.z); 

 } 

 

inline Vect operator *(const Vect & _x,Float _k) { 

 return Vect(_x.x*_k,_x.y*_k,_x.z*_k); 

 } 

 

inline Vect operator *(Float _k,const Vect & _x) { 

 return Vect(_k*_x.x,_k*_x.y,_k*_x.z); 

 } 

 

inline Vect operator /(const Vect & _x,Float _k) { 

 return Vect(_x.x/_k,_x.y/_k,_x.z/_k); 

 } 

 

inline Vect operator &(const Vect & _a,const Vect & _b) { 

 return Vect(_a.x*_b.x,_a.y*_b.y,_a.z*_b.z); 

 } 

 

inline Vect operator |(const Vect & _a,const Vect & _b) { 

 return Vect(_a.x/_b.x,_a.y/_b.y,_a.z/_b.z); 

 } 

 

inline int operator ==(const Vect & _a,const Vect & _b) { 

 return((_a.x==_b.x)&&(_a.y==_b.y)&&(_a.z==_b.z)); 

 } 

 

inline int operator !=(const Vect & _a,const Vect & _b) { 

 return((_a.x!=_b.x)||(_a.y!=_b.y)||(_a.z!=_b.z)); 

 } 

 

inline Vect & Vect::operator +=(const Vect & _x) { 

 x += _x.x; 

 y += _x.y; 

 z += _x.z; 

 return(*this); 

 } 

 

inline Vect & Vect::operator -=(const Vect & _x) { 

 x -= _x.x; 

 y -= _x.y; 

 z -= _x.z; 

 return(*this); 

 } 

 

inline Vect & Vect::operator *=(Float _x) { 

 x *= _x; 

 y *= _x; 

 z *= _x; 

 return(*this); 

 } 

 

inline Vect & Vect::operator /=(Float _x) { 

 x /= _x; 

 y /= _x; 

 z /= _x; 

 return(*this); 

 } 

 

inline Vect & Vect::operator &=(const Vect & _x) { 

 *this = *this&_x; 

 return(*this); 

 } 

 

inline Vect & Vect::operator |=(const Vect & _x) { 

 *this = *this|_x; 

 return(*this); 

 } 

 

inline Vect Vect::operator -() { 

 return Vect(-x,-y,-z); 

 } 

 

// functions 

 

inline Float sqr(const Vect & _x) { 

 return(_x*_x); 

 } 

 

 

typedef Vect Point; 

 

 

class Mat { 

public: 

 

 // data 

 

 Vect x; 

 Vect y; 

 Vect z; 

 

 // constructors 

 

 Mat() {}; 

 Mat( 

  Float _xx, Float _xy, Float _xz, 

  Float _yx, Float _yy, Float _yz, 

  Float _zx, Float _zy, Float _zz 

  ); 

 Mat( 

  Float _xx, Float _xy, 

  Float _yx, Float _yy 

  ); 

 Mat(Float _a,Float _b = 0,Float _c = 0); 

 

 // operators 

 

 friend Vect operator *(const Vect & _a,const Mat & _b); 

 friend Mat operator *(const Mat & _a,const Mat & _b); 

 

 }; 

 

 

// constructors 

 

inline Mat::Mat( 

 Float _xx, Float _xy, Float _xz, 

 Float _yx, Float _yy, Float _yz, 

 Float _zx, Float _zy, Float _zz 

 ) { 

 x.x = _xx; x.y = _xy; x.z = _xz; 

 y.x = _yx; y.y = _yy; y.z = _yz; 

 z.x = _zx; z.y = _zy; x.z = _zz; 

 }; 

 

inline Mat::Mat( 

 Float _xx, Float _xy, 

 Float _yx, Float _yy 

 ) { 

 x.x = _xx; x.y = _xy; x.z = 0; 

 y.x = _yx; y.y = _yy; y.z = 0; 

 z.x = 0; z.y = 0; x.z = 0; 

 }; 

 

 

#endif 

 

/***************************** VECTMAT.H - end ******************************/ 

 

/****************************************************************************/ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/* VECTMAT.CC - Vector and matrix operations implementation  (c) 1992 PEZIK */ 

/*                                                                          */ 

/*                                                                          */ 

/****************************************************************************/ 

 

 

#include <math.h> 

 

 

#include "vectmat.h" 

#include "pray.h" 

 

 

// class Vect 

 

// operators 

 

Vect operator %(const Vect & _a,const Vect & _b) { 

 return Vect( 

  _a.y*_b.z-_b.y*_a.z, 

  _b.x*_a.z-_a.x*_b.z, 

  _a.x*_b.y-_b.x*_a.y 

  ); 

 } 

 

Vect & Vect::operator %=(const Vect & _x) { 

 *this = *this%_x; 

 return(*this); 

 } 

 

// functions 

 

Float abs(const Vect & _x) { 

 return(sqrt(_x*_x)); 

 } 

 

Vect norm(const Vect & _x) { 

 return(_x/abs(_x)); 

 } 

 

Vect max1(const Vect & _x) { 

 Float x,y,z; 

 

 x = fabs(_x.x); 

 y = fabs(_x.y); 

 z = fabs(_x.z); 

 if (x>y) { 

  if (x>z) { 

   return(Vect(_x.x/x,_x.y/x,_x.z/x)); 

   } 
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  else { 

   return(Vect(_x.x/z,_x.y/z,_x.z/z)); 

   } 

  } 

 else { 

  if (y>z) { 

   return(Vect(_x.x/y,_x.y/y,_x.z/y)); 

   } 

  else { 

   return(Vect(_x.x/z,_x.y/z,_x.z/z)); 

   } 

  } 

 } 

 

Vect refx(const Vect & _x,const Vect & _n) { 

 return(_x-2*(_x*_n)*_n); 

 } 

 

 

// class Mat 

 

// constructors 

 

Mat::Mat(Float _a,Float _b,Float _c) { 

 x.x = cos(_a)*cos(_b); 

 x.y = sin(_a)*cos(_c)-cos(_a)*sin(_b)*sin(_c); 

 x.z = sin(_a)*sin(_c)+cos(_a)*sin(_b)*cos(_c); 

 y.x = -sin(_a)*cos(_b); 

 y.y = cos(_a)*cos(_c)+sin(_a)*sin(_b)*sin(_c); 

 y.z = cos(_a)*sin(_c)-sin(_a)*sin(_b)*cos(_c); 

 z.x = -sin(_b); 

 z.y = -cos(_b)*sin(_c); 

 z.z = cos(_b)*cos(_c); 

 } 

 

// operators 

 

Vect operator *(const Vect & _a,const Mat & _b) { 

 return Vect( 

  _a.x*_b.x.x+_a.y*_b.y.x+_a.z*_b.z.x, 

  _a.x*_b.x.y+_a.y*_b.y.y+_a.z*_b.z.y, 

  _a.x*_b.x.z+_a.y*_b.y.z+_a.z*_b.z.z 

  ); 

 } 

 

Mat operator *(const Mat & _a,const Mat & _b) { 

 Mat _m; 

 

 _m.x.x = _a.x.x*_b.x.x+_a.x.y*_b.y.x+_a.x.z*_b.z.x; 

 _m.x.y = _a.x.x*_b.x.y+_a.x.y*_b.y.y+_a.x.z*_b.z.y; 

 _m.x.z = _a.x.x*_b.x.z+_a.x.y*_b.y.z+_a.x.z*_b.z.z; 

 

 _m.y.x = _a.y.x*_b.x.x+_a.y.y*_b.y.x+_a.y.z*_b.z.x; 

 _m.y.y = _a.y.x*_b.x.y+_a.y.y*_b.y.y+_a.y.z*_b.z.y; 

 _m.y.z = _a.y.x*_b.x.z+_a.y.y*_b.y.z+_a.y.z*_b.z.z; 

 

 _m.z.x = _a.z.x*_b.x.x+_a.z.y*_b.y.x+_a.z.z*_b.z.x; 

 _m.z.y = _a.z.x*_b.x.y+_a.z.y*_b.y.y+_a.z.z*_b.z.y; 

 _m.z.z = _a.z.x*_b.x.z+_a.z.y*_b.y.z+_a.z.z*_b.z.z; 

 

 return(_m); 

 } 

 

 

/***************************** VECTMAT.CC - end *****************************/ 

 

XChange je modul implementující styk programu PRAY s operačním prostředím. Je to 

modul koncentrující strojově závislé vlastnosti programu PRAY. V současné podobě je 

modul odzkoušen v prostředí SUN, ULTRIX (DEC), MS Windows, MS-DOS, MS-

DOS s aplikačním rozhraním v TurboVision a v prostředí MS-DOS s DOS extenderem 

sdružení GNU. 
 

/***************************************************************************/ 

/*                                                                         */ 

/*                                                                         */ 

/*     XCHANGE.H - information eXCHANGE header for PRAY  (c) 1992 PEZIK    */ 

/*                                                                         */ 

/*                                                                         */ 

/***************************************************************************/ 

 

 

#ifndef _XCHANGE 

 

#define _XCHANGE 

 

 

#ifdef __GNUC__ 

#ifndef ultrix 

#ifndef sun 

#define __GNUC_DOS__ 

#else 

#define __GNUC_NON_DOS__ 

//#define __NO_TIME__ 

#endif 

#else 

#define __GNUC_NON_DOS__ 

//#define __NO_TIME__ 

#endif 

#endif 

 

#ifndef __GNUC__ 

#ifndef __TURBOC__ 

#define __UNKNOWN__ 

#endif 

#endif 

 

#ifdef __TURBOC__ 

#ifndef _Windows 

#define __DOS__ 

#endif 

#endif 

 

#ifdef __GNUC_DOS__ 

#define __DOS__ 

#endif 

 

#ifndef SEEK_SET 

#define SEEK_SET 0 

#endif 

 

#ifndef SEEK_CUR 

#define SEEK_CUR 1 

#endif 

 

 

#define XScreenOffset 20 

#define YScreenOffset 8 

#define XScreenSize 40 

#define YScreenSize 8 

 

void reportTV(unsigned y,unsigned x0,unsigned x1,const char * s,\ 

 unsigned sx0,unsigned sx1,unsigned char c); // report to TurboVision 

void reportTVInit(); // initialization of TV buffer (for extenders) 

 

void reportInit(const char * text); // report module initialization 

void reportTitle(const char * title); // print title 

void reportSubTitle(const char * subTitle); // print subtitle 

void reportActivity(const char * activity); // print current activity 

void reportDone(float done); // report how much is done 

void reportUpdate(); // update time and memory 

void reportStatus(const char * status); // print current status 

void reportMessage(const char * message); // prints a message 

void reportClose(const char * text); // report module finalization 

 

int optionChar(char c); // does this char report an option ? 

char directoryChar(); // return char indicating directory 

char * fileLetters(char * s); // converts lower to upper for non DOS 

 

#ifdef __GNUC_DOS__ 

extern "C" double fmod(double x,double y); // not in GNUC headres +++ 

#endif 

 

#ifdef sun 

extern "C" double fmod(double x,double y); // not in GNUC headres +++ 

#endif 

 

#endif 

 

 

/***************************** XCHANGE.H - end *****************************/ 

 

 

 

 

/***************************************************************************/ 

/*                                                                         */ 

/*                                                                         */ 

/*    XCHANGE.CC - information eXCHANGE module for PRAY  (c) 1992 PEZIK    */ 

/*                                                                         */ 

/*                                                                         */ 

/***************************************************************************/ 

 

 

#include "xchange.h" 

 

#ifdef __TURBOC__ 

#include <alloc.h> 

#include <dos.h> 

#endif 

 

#ifdef __GNUC_DOS__ 

#include <ctype.h> 

#include <dos.h> 

#include <pc.h> 
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#endif 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <time.h> 

 

 

int breakStatus; 

time_t reportTime; 

int reportedDone; 

int TVReport; 

 

#ifdef __TURBOC__ 

extern unsigned _stklen = 16384; 

#endif 

 

#ifdef __TURBOC__ 

#include <float.h> // default 0x1330 

extern unsigned int _default87 = IC_AFFINE|PC_24|\ 

 EM_INEXACT|EM_UNDERFLOW|EM_OVERFLOW; 

#include <process.h> 

int controlBreak() { 

 reportStatus("Stopped"); 

 reportClose("PRAY stopped."); 

 exit(1); 

 return(0); 

 } 

#endif 

 

#ifdef __GNUC_DOS__ 

#include <std.h> 

int controlBreak() { 

 reportStatus("Stopped"); 

 reportClose("PRAY stopped."); 

 exit(1); 

 return(0); 

 } 

#endif 

 

#ifdef __DOS__ 

void reportTV(unsigned y,unsigned x0,unsigned x1,const char * s,\ 

  unsigned sx0,unsigned sx1,unsigned char c) { 

#ifdef __TURBOC__ 

 unsigned x; 

 unsigned char screenData[XScreenSize][2]; 

 

 if (!TVReport) return; 

 

 for (x = x0;x<x0+sx0;++x) { 

  screenData[x][0] = ' '; 

  screenData[x][1] = c; 

  } 

 for (;(x<=x0+sx1)&&(s[x-(x0+sx0)]!='\0');++x) { 

  screenData[x][0] = s[x-(x0+sx0)]; 

  screenData[x][1] = c; 

  } 

 for (;x<=x0+sx0;++x) { 

  screenData[x][0] = ' '; 

  screenData[x][1] = c; 

  } 

 for (;x<=x1;++x) { 

  screenData[x][0] = ' '; 

  screenData[x][1] = c; 

  } 

 

 asm push ds 

 _DS = FP_SEG(screenData+x0); 

 _SI = FP_OFF(screenData+x0); 

 _DX = 0; 

 _CX = x1+XScreenOffset+1; 

 _BX = x0+XScreenOffset; 

 _AL = y+YScreenOffset; 

 _AH = 0xE0; 

 geninterrupt(0x10); 

 asm pop ds 

#endif 

 

#ifdef __GNUC_DOS__ 

 unsigned x; 

 unsigned char screenData[XScreenSize][2]; 

 REGS r; 

 

 if (!TVReport) return; 

 

 for (x = x0;x<x0+sx0;++x) { 

  screenData[x][0] = ' '; 

  screenData[x][1] = c; 

  } 

 for (;(x<=x0+sx1)&&(s[x-(x0+sx0)]!='\0');++x) { 

  screenData[x][0] = s[x-(x0+sx0)]; 

  screenData[x][1] = c; 

  } 

 for (;x<=x0+sx0;++x) { 

  screenData[x][0] = ' '; 

  screenData[x][1] = c; 

  } 

 for (;x<=x1;++x) { 

  screenData[x][0] = ' '; 

  screenData[x][1] = c; 

  } 

 

 for (x = x0;x<=x1;x += 5) { 

  r.x.bx = screenData[x][0]+256*screenData[x][1]; 

  r.x.cx = screenData[x+1][0]+256*screenData[x+1][1]; 

  r.x.dx = screenData[x+2][0]+256*screenData[x+2][1]; 

  r.x.si = screenData[x+3][0]+256*screenData[x+3][1]; 

  r.x.di = screenData[x+4][0]+256*screenData[x+4][1]; 

  r.h.ah = 0xE4; 

  r.h.al = 2*(x-x0); 

  int86(0x10,&r,&r); 

  } 

 

 r.x.dx = 0; 

 r.x.cx = x1+XScreenOffset+1; 

 r.x.bx = x0+XScreenOffset; 

 r.h.ah = 0xE5; 

 r.h.al = y+YScreenOffset; 

 int86(0x10,&r,&r); 

#endif 

 } 

 

void reportTVInit() { 

#ifdef __TURBOC__ 

 ctrlbrk(controlBreak); 

 breakStatus = getcbrk(); 

 setcbrk(1); 

 

 _AH = 0xE4; // test presence of TurboVision environment 

 _AL = 0; 

 geninterrupt(0x10); 

 if (_AL!=0) { 

  TVReport = 1; 

  } 

 else { 

  TVReport = 0; 

  } 

#endif 

 

#ifdef __GNUC_DOS__ 

 REGS r; 

 

 r.h.ah = 0xE4; // test presence of TurboVision environment 

 r.h.al = 0; 

 int86(0x10,&r,&r); 

 if (r.h.al!=0) { 

  TVReport = 1; 

  } 

 else { 

  TVReport = 0; 

  } 

#endif 

 } 

#endif 

 

 

void reportInit(const char * text) { 

#ifdef __DOS__ 

 reportTVInit(); 

#endif 

#ifndef __NO_TIME__ 

 time(&reportTime); 

#endif 

 reportedDone = 0; 

#ifdef __DOS__ 

 if (TVReport) reportTV(0,0,XScreenSize-1,text,1,XScreenSize-2,0x70); 

#endif 

 fprintf(stdout,"\n%s\n",text); 

#ifdef __TURBOC__ 

#ifndef _Windows 

 reportStatus("Press Ctrl-Break to stop"); 

 if (TVReport) reportTV(6,0,XScreenSize-1,\ 

  "Free memory:     K Elapsed time:     s",\ 

  1,XScreenSize-2,0x70); 

#endif 

#endif 

#ifdef __GNUC_DOS__ 

 reportStatus("Press Ctrl-Break to stop"); 

 if (TVReport) reportTV(6,10,XScreenSize-11,\ 

  "Elapsed time:     s",\ 

  0,XScreenSize-22,0x70); 

#endif 

 fflush(stdout); 

 } 

 

 

void reportTitle(const char * title) { 

 if (reportedDone) fprintf(stdout,"\n"); 

 reportedDone = 0; 

#ifdef __DOS__ 

 if (TVReport) reportTV(1,0,XScreenSize-1,title,1,XScreenSize-2,0x70); 

#endif 

 fprintf(stdout,"%s\n",title); 

 reportUpdate(); 

 fflush(stdout); 

 } 

 

 

void reportSubTitle(const char * subTitle) { 

 if (reportedDone) fprintf(stdout,"\n"); 

 reportedDone = 0; 

#ifdef __DOS__ 

 if (TVReport) reportTV(2,0,XScreenSize-1,subTitle,\ 

  1,XScreenSize-2,0x70); 

#endif 

 fprintf(stdout,"%s\n",subTitle); 

#ifdef __DOS__ 
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 reportUpdate(); 

#endif 

 fflush(stdout); 

 } 

 

 

void reportActivity(const char * activity) { 

 if (reportedDone) fprintf(stdout,"\n"); 

 reportedDone = strlen(activity)+7; 

#ifdef __DOS__ 

 if (TVReport) reportTV(4,0,XScreenSize-1,activity,\ 

  (XScreenSize-reportedDone)/2,\ 

  (XScreenSize-reportedDone)/2+reportedDone-7-1,0x70); 

#endif 

 fprintf(stdout,"%s",activity); 

#ifdef __DOS__ 

 if (TVReport) reportTV(4,(XScreenSize-reportedDone)/2+reportedDone-7,\ 

  (XScreenSize-reportedDone)/2+reportedDone-1,"      %",\ 

  0,7-1,0x70); 

#endif 

 fprintf(stdout,"      %%"); 

 reportDone(0.0); 

 fflush(stdout); 

 } 

 

 

void reportDone(float done) { 

 char stringDone[XScreenSize]; 

 

 if (!reportedDone) { 

  fprintf(stdout,"\n       %"); 

  reportedDone = 1; 

  } 

 sprintf(stringDone,"%6.1f",done); 

#ifdef __DOS__ 

 if (TVReport) reportTV(4,(XScreenSize-reportedDone)/2+reportedDone-7,\ 

  (XScreenSize-reportedDone)/2+reportedDone-1-1,stringDone,\ 

  0,6,0x70); 

#endif 

 fprintf(stdout,"\b\b\b\b\b\b\b%6.1f%%",done); 

 fflush(stdout); 

 } 

 

 

void reportUpdate() { 

#ifdef __DOS__ 

 time_t currentTime; 

 char stringValue[XScreenSize]; 

#ifdef __TURBOC__ 

#ifndef _Windows 

 sprintf(stringValue,"%5ld",(long)coreleft()/1024); 

 if (TVReport) reportTV(6,13,17,stringValue,0,4,0x70); 

 time(&currentTime); 

 sprintf(stringValue,"%5ld",(long)(currentTime-reportTime)); 

 if (TVReport) reportTV(6,33,37,stringValue,0,4,0x70); 

#endif 

#endif 

#ifdef __GNUC_DOS__ 

 time(&currentTime); 

 sprintf(stringValue,"%5ld",(long)(currentTime-reportTime)); 

 if (TVReport) reportTV(6,23,27,stringValue,0,4,0x70); 

 if (kbhit()) if (getkey()==0x100) controlBreak(); 

#endif 

#endif 

 } 

 

 

void reportStatus(const char * status) { 

#ifdef __DOS__ 

 unsigned length; 

 

 length = strlen(status); 

 if (length>XScreenSize) length = XScreenSize; 

 if (TVReport) reportTV(7,0,XScreenSize-1,status,\ 

  (XScreenSize-length)/2,\ 

  (XScreenSize-length)/2+length,0x17); 

 reportUpdate(); 

#endif 

 } 

 

 

void reportMessage(const char * message) { 

 if (reportedDone) fprintf(stdout,"\n"); 

 reportedDone = 0; 

#ifdef __DOS__ 

 if (TVReport) reportTV(4,0,XScreenSize-1,message,\ 

  1,XScreenSize-2,0x70); 

#endif 

 fprintf(stdout,"%s\n",message); 

#ifdef __DOS__ 

 reportUpdate(); 

#endif 

 fflush(stdout); 

 } 

 

 

void reportClose(const char * text) { 

 time_t currentTime; 

 

 if (reportedDone) fprintf(stdout,"\n"); 

 reportedDone = 0; 

#ifndef __NO_TIME__ 

 time(&currentTime); 

#endif 

#ifdef __TURBOC__ 

#ifndef _Windows 

 fprintf(stdout,"Free memory:%5ldK Elapsed time:%5lds\n",\ 

  (long)coreleft()/1024,(long)(currentTime-reportTime)); 

#endif 

#endif 

#ifdef __TURBOC__ 

#ifdef _Windows 

 fprintf(stdout,"Elapsed time:%5lds\n",\ 

  (long)(currentTime-reportTime)); 

#endif 

#endif 

#ifdef __GNUC_DOS__ 

 fprintf(stdout,"Elapsed time:%5lds\n",\ 

  (long)(currentTime-reportTime)); 

#endif 

#ifdef __GNUC_NON_DOS__ 

#ifndef __NO_TIME__ 

 fprintf(stdout,"Elapsed time:%5lds\n",\ 

  (long)(currentTime-reportTime)); 

#endif 

#endif 

#ifdef __UNKNOWN__ 

 fprintf(stdout,"Elapsed time:%5lds\n",\ 

  (long)(currentTime-reportTime)); 

#endif 

 fprintf(stdout,"%s\n",text); 

 reportUpdate(); 

 fflush(stdout); 

#ifdef __TURBOC__ 

 setcbrk(breakStatus); 

#endif 

 } 

 

 

int optionChar(char c) { 

#ifdef __TURBOC__ 

 return((c=='/')||(c=='-')); 

#endif 

#ifdef  __GNUC_DOS__ 

 return((c=='/')||(c=='-')); 

#endif 

#ifdef __GNUC_NON_DOS__ 

 return(c=='-'); 

#endif 

#ifdef __UNKNOWN__ 

 return(c=='-'); 

#endif 

 } 

 

 

char directoryChar() { 

#ifdef __TURBOC__ 

 return('\\'); 

#endif 

#ifdef __GNUC_DOS__ 

 return('\\'); 

#endif 

#ifdef __GNUC_NON_DOS__ 

 return('/'); 

#endif 

#ifdef __UNKNOWN__ 

 return('/'); 

#endif 

 } 

 

 

char * fileLetters(char * s) { 

#ifdef __TURBOC__ 

 return(strupr(s)); 

#endif 

#ifdef __GNUC_DOS__ 

 for (int i = 0;s[i]!='\0';++i) s[i] = toupper(s[i]); 

 return(s); 

#endif 

#ifdef __GNUC_NON_DOS__ 

 return(s); 

#endif 

#ifdef __UNKNOWN__ 

 return(s); 

#endif 

 } 

 

/**************************** XCHANGE.CC - end ******************************/ 

 

 



133 

 



134 

Index 

A 

analytický popis těles, 19 

B 

barevná chyba, 27 

C 

CSG model, 10, 12 

CSG strom, 12 

Č 

částicové vlastnosti světla, 27 

D 

difuzní složka, 28 

dírkový objektiv, 16 

E 

efektivnost výpočtu, 27 

existence průsečíku, 18 

F 

fotorealistické zobrazení, 7 

fyzikální vlastnosti, 27 

G 

generování sekvence, 49 

geometrická optika, 27 

H 

hloubka ostrosti, 16 

hloubka rekurze, 34 

I 

index lomu, 30 

interval vzdáleností, 19 

K 

koule, 12, 20 

kvalita obrazu, 27 

L 

lom světla, 10, 27, 30 

lomený paprsek, 31 

M 

množinové operace, 12 

model lomu světla, 30 

modelování, 7 

N 

neúspěšný výpočet průsečíku, 18 

O 

objem koule, 21 

odraz světla, 27 
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R 
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S 
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vyzářená energie, 16 
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