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Sammanfattning 

Dagens grafikkort är uppbyggda av kraftfulla multiprocessorer som gör dom ypperli-

ga för att hantera parallelliserbara problem som skulle ta lång tid att utföra på en van-

lig processor, så som exempelvis level-of-detail eller raytracing. 

Denna rapport presenterar en parallelliserbar level-of-detail algoritm för terränghöjd-

kartor samt implementerar denna för användning på grafikkort användande Nvidias 

CUDA API. Algoritmen delar upp den totala höjdkartan i sektioner som ytterligare 

delas upp i mindre block som beräknas parallellt på grafikkortet. Algoritmen räknar ut 

vertexpositioner, normaler och texturkoordinater för vardera block och skickar datan 

till applikationen som skapar vertex och indexbuffertar och renderar sektionerna. Im-

plementationens prestanda och förmåga att reducera trianglar analyseras med två olika 

sorters culling-metoder; en metod som gallrar trianglar på sektionsnivå och en metod 

som gallrar på blocknivå. 

Resultaten visar att det är mycket fördelaktigt att låta grafikkortet hantera level-of-

detail beräkningar på detta vis även om minneskopiering över grafikkortsbussen är ett 

problem, då det tar upp ungefär åttiofem procent av den totala tiden för att hantera en 

sektion. Beräkningarna i sig tar väldigt lite tid och det finns gott om utrymme för ut-

veckling för att uppnå en så bra fördelningen av trianglar över terrängområdet som 

möjligt. 

Nyckelord: GPGPU, Level of Detail, CUDA, Datorgrafik. 
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1 Inledning 

Arbetet som presenteras i denna rapport behandlar ämnet level-of-detail (LOD), vilket 

i datorgrafikssammanhang handlar om tekniker för att reducera antalet trianglar som 

utgör de objekt som genererar den skärmbild som presenteras för användaren. Detta är 

en viktig del inom ämnet datorgrafik eftersom antalet trianglar som behöver bearbetas 

av grafikkortet påverkar prestandan i applikationen. 

Mer specifikt handlar arbetet om level-of-detail för terrängområden beskrivna av 

höjdkartor. Många av de existerande teknikerna för att hantera detta är mer eller 

mindre processorbaserade, vilket betyder att värdefull processorkraft används till att 

anpassa antalet trianglar över det terrängområde som ritas. Detta leder till att tekniker 

som inte tar mycket processorkraft är att föredra framför mer flexibla, dyrare tekniker 

i interaktiva miljöer. Detta arbete ämnar ta vara på den kraft som dagens grafikkort 

besitter i och med deras parallelliserade arkitektur, användande CUDA (Compute 

Unified Device Architecture), för att implementera en parallelliserad level-of-detail-

teknik. Denna teknik är tänkt att vara flexibel och anpassningsbar men samtidigt inte 

använda processorkraft i stor utsträckning. 

Rapporten är uppdelad i sju kapitel; bakgrund, problem, metod, genomförande, resul-

tat, analys och slutligen en slutsats av resultaten arbetet givit. Bakgrunden tar upp den 

grundläggande pipeline som grafikkort använder sig av. Den går även igenom koncept 

som view frustum culling och CUDA samt olika typer av level-of-detail som utveck-

lats under årens lopp. Däribland "discrete level-of-detail" (DLOD) (Möller & Haines 

1999) och "continuous level of detail" (CLOD) (Röttger, et al. 1998). Kapitlet innefat-

tar även en beskrivning av hur området level-of-detail används inom spelindustrin. 

Problemkapitlet beskriver det specifika problemet närmare. Det tar upp tidigare arbe-

ten inom problemområdena, LOD och CUDA, samt beskriver de två delmål som arbe-

tet delats upp i. Det första delmålet är att utveckla dels LOD-algoritmen för grafikkor-

tet så väl som hantering av höjdkartan på applikationssidan. Det andra delmålet riktar 

in sig på att utvärdera implementationen som skapats i det tidigare delmålet utifrån 

prestanda och triangelreducerande förmåga. Metodkapitlet beskriver hur de olika 

delmålen uppnås och de begränsningar vardera delmål innefattar. Genomförandeka-

pitlet beskriver hur den implementation som skapats är upplagd och fungerar. I resul-

tatavsnittet redovisas den mätdata som tagits ut från implementationen. I analysavsnit-

tet analyseras och utvärderas dessa resultat och brister identifieras. Slutsatskapitlet 

sammanfattar resultaten och drar slutsatser av hela arbetet samt definierar möjliga 

framtida arbeten. 

Rapporten riktar sig främst till datalogivetare som inriktar sig på datorgrafik och har 

kunskaper inom ämnet men även övriga datorgrafikintresserade kan förhoppningsvis 

ha glädje av rapporten och dess resultat. 
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2 Bakgrund 

Bakgrunden till projektet är uppdelad i tre områden som är nära relaterat till minsk-

ning av triangelantalet i en vy. Det första området beskriver den pipeline som grafik-

kortet använder när den renderar en scen, andra området tar upp ett effektivt sätt att 

utesluta trianglar i ett tidigt stadie, kallat view frustum culling, och det tredje området 

beskriver olika typer av level-of-detail samt hur dessa fungerar för att minska trianglar 

i en terräng eller ett objekt. 

View frustum culling och LOD används allt som oftast tillsammans för att reducera 

triangelantalet i en vy. Skillnaden mellan de båda är att view frustum culling ser till 

att trianglar som inte är synliga från den aktuella kameran aldrig behandlas av grafik-

kortet medan level-of-detail minskar trianglarna i den geometri som grafikkortet mås-

te behandla. 

2.1 Pipeline 

Den pipeline som används vid rendering delas in i ett antal steg. Det finns ett antal 

olika APIn (Application Programmer Interface) som är upplagda på lite olika sätt, 

men de huvudsakliga stegen är desamma. Nedan beskrivs ett sådant API som använts 

i detta projekts implementation, nämligen Direct3D 10. Pipelinen delas in i följande 

sju steg: 

 

Figur 1: Direct3D 10 pipeline stages. 

Input-Assembler Stage: Input-Assembler-steget ansvarar för att mata pipelinen med 

primitiver (punkter, linjer eller trianglar) utifrån buffertar som fyllts i av applikations-

steget. 

Vertex-Shader Stage: Vertex-Shader-stegets huvuduppgift är att translera vertex-

punkter men via vertex-shader program kan en programmerare manipulera detta steg 

till att utföra såväl skinning som ljusberäkningar. Detta steg intar dock alltid en ver-

texposition och skickar vidare en vertexposition. 

Geometry-Shader Stage: Geometry-Shader-steget är ett nytt steg introducerat i Di-

rect3D 10 och behandlar hela primitiver, det vill säga, den tar som indata en triangel, 

linje eller punkt och manipulerar denna. Även stöd för data om intilliggande primiti-

ver kan tas som indata. Begränsat stöd för att lägga till flera primitiver än vad som 

togs som indata finns även. Steget manipuleras med hjälp av geometry-shader pro-

gram. 

Stream-Output Stage: Stream-Output-steget gör det möjligt att skriva ut primitivda-

ta från de tidigare stegen till minnet, alternativt ta in data till rasteriseraren. Data som 

skickas ut till minnet kan användas av CPU'n eller skickas in som indata till pipelinen 

på nytt. 

Rasterizer Stage: Rasterizer-steget ansvarar för att klippa bort primitiver som inte 

kommer att synas i den färdiga bilden och för att preparera samt kalla på pixel-shader 

steget på rätt sätt utifrån dess uppställda krav. 
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Pixel-Shader Stage: Pixel-Shader-steget får interpolerad primitivdata som den an-

vänder för att bestämma en färg på den pixel den processar. Steget styrs av pixel-

shader program. 

Output-Merger Stage: Output-Merger-steget ansvarar för att kombinera utdata från 

pipelinen såsom färg, djup och stencildata för att generera det slutgiltiga resultatet. 

Det finns inte längre någon fixed-function pipeline som i tidigare versioner av Di-

rect3D vilket betyder att det inte går att hoppa över exempelvis en vertexshader och 

låta vertexpunkterna beräknas av fixed-function shadern. Både en pixel och vertex 

shader måste nu sättas vid rendering, geometry-shader är dock en frivillig del i pipeli-

nen. 

Innan dessa steg finns även applikationssteget som är helt och hållet styrt av pro-

grammeraren, till skillnad från en del av stegen i renderingspipelinen. CUDA passar 

in jämsides med applikationssteget och har egentligen inget att göra med renderings-

pipelinen. Dock finns viss interoperabilitet tillgänglig mellan CUDA och resurser som 

används av renderingspipelinen vilket beskrivs utförligare i avsnitt 2.5. 

2.2 View frustum culling 

Inom datorgrafik är en viktig del av applikationssteget att eliminera så många triang-

lar som möjligt innan de skickas vidare in i grafikkortets pipeline. Ett mycket effektivt 

sätt att göra detta på är att endast skicka vidare de trianglar som befinner sig i det ak-

tuella vyfrustumet. Vyfrustumet är den volym av en viss scen som en kamera visar. 

Volymen representeras av två plan, ett plan nära vypunkten och ett plan längre bort 

från vypunkten. Detta frustum används av grafikkortet för att klippa bort pixlar vid 

rasterisering men kan även användas i applikationssteget för att utesluta så mycket 

geometri som möjligt i ett tidigt stadium. 

 

Figur 2: Illustration av ett vyfrustum. 

View frustum culling implementeras allt som oftast med ett octree eller quadtree vil-

ket är trädstrukturer där varje nod i trädet kan ha upp till åtta respektive fyra barnno-

der. Varje nod i trädet kan ses som en delvolym av den totala volym som utgör den 

aktuella scenen. Genom att låta noder innehålla objekt kan detta träd traverseras en 

gång per utritning och på ett effektivt sätt utesluta objekt som inte befinner sig inom 

vyfrustumet. 
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2.3 Level of Detail 

Level-of-detail är tekniker som används inom datorgrafik för att eliminera trianglar 

som inte bidrar till den aktuella vyn. Ett flertal tekniker har utvecklats med sina re-

spektive egenskaper, fördelar och nackdelar. 

De olika teknikerna för level-of-detail kan delas in i två grupper. En grupp som gene-

rerar modeller av olika detaljnivå innan körning av applikationen och endast byter ut 

modellen mot en mer eller mindre detaljerad modell under körning. Denna typ av le-

vel-of-detail kallas för "discrete level-of-detail" (DLOD) (Möller & Haines 1999). 

Denna typ av LOD är billig eftersom ingen avancerad algoritm behöver räkna ut objektets 

detaljnivå under körning men den ger mindre flexibilitet eftersom antalet LOD-nivåer är 

förutbestämt innan körning. Denna teknik lämpar sig bättre till objekt än terräng på grund 

av detta, även om det går att tillämpa metoden på terränger genom att dela upp terrängen i 

mindre delar, kallade block, som byts ut beroende på blockens avstånd till vypunkten. 

 

Figur 3: Illustration av tre LOD-nivåer av ett block. 

Den andra gruppen genererar modeller under körning utifrån olika parametrar, främst 

parametrar som har att göra med avstånd från vypunkten. Denna grupp kallas "conti-

nuous level of detail" (CLOD) (Röttger, et al. 1998) och är den typ av LOD som denna 

rapport riktar in sig på. Fördelar med att generera modeller på detta vis är en högre 

flexibilitet av hur trianglar fördelas över modellen och med detta en minimering av 

den pop-in effekt som kan vara tydlig i DLOD. 

Ett problem med båda dessa grupper när de appliceras på en höjdkarta, användande en 

blockbaserad teknik, är att sprickor uppstår mellan block med olika LOD-nivå. Detta be-

ror på att kanterna på närliggande block som inte har samma detaljnivå inte kommer att 

dela vertexpunkter, vilket två block av samma detaljnivå skulle göra. Detta i sin tur leder 

till att olika värden kommer att användas för höjden på vertexpunkterna i de olika block-

ens kanter, vilket gör att sprickor uppkommer. En illustration av detta kan ses i Figur 4. 

 

Figur 4: Sprickillustrering 

Detta problem kan hanteras i en DLOD-metod genom att skapa nio olika permutationer 

av indexbuffrar till varje modell och begränsa nivåskillnaden mellan två block till ett 

(Andersson, J. 2007). Beroende på närliggande blocks LOD-nivå används sedan passan-

de indexbuffert för att rendera modellen. 

I en CLOD-metod är detta problem hanterbart på en mängd olika sätt och beror på det sätt 

som algoritmen delar upp terrängen. Om en blockteknik används inriktar sig algoritmen 
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på att eliminera T-junctions. Det vill säga, eliminera de vertexpunkter i kanterna på 

blocken som inte möter upp med en vertexpunkt på de närliggande blocken. 

 

 

Figur 5: Illustration av sprickhantering på fyra närliggande block. 

2.4 Användning inom spelindustrin 

Inom datorspelsindustrin är LOD och view frustum culling en viktig del i att kunna 

producera en så detaljerad och intressant miljö som möjligt för en spelare att interage-

ra med i interaktiva bilduppdateringar. I stort sett alla spel använder någon form av 

LOD, dock är det mest påtagligt i spel som skildrar stora utomhusmiljöer. I ett spel 

som Doom vilket utspelar sig till större delen i korridorer är behovet av LOD mindre 

då det inte är möjligt att se så pass långt framför sig vilket underlättar för culling. I ett 

spel så som Elder Scrolls 3: Oblivion, Crysis eller World of Warcraft som skildrar 

stora utomhusmiljöer är behovet dock större. 

I spel är det viktigare att metoden för att åstadkomma level-of-detail inte använder för 

mycket resurser snarare än att den är helt korrekt. Det kan exempelvis vara bättre att 

tillåta sprickor i terränger och maskera detta med olika metoder än att lösa sprickpro-

blemet till en hög prestandakostnad. Sprickor går exempelvis att maskera med poly-

gonblinds vilket betyder att man ”hänger” en polygon ned längs kanter där sprickor 

kan uppstå för att täcka sprickorna.  

Frustum culling används i spel för att reducera antal objekt som skickas till grafikkor-

tet för rendering genom att exempelvis skapa ett Octree eller Quadtree över den aktu-

ella scenen (Octree för 3D och Quadtree för 2D) och sedan traversera trädet enligt 

vyfrustumet och på detta vis på ett effektivt sätt kunna avgöra vilka objekt som kom-

mer att synas och vilka objekt som inte nödvändigtvis behöver behandlas av grafik-

kortet. 

2.5 CUDA 

CUDA (Compute Unified Device Architecture) (Nvidia (2008)) är en teknologi som 

Nvidia utvecklat till sina grafikkort som ger en programmerare tillgång till att utföra 

beräkningar på grafikkortens multiprocessorer. 

Beroende på vilken typ av grafikkrets som ett visst system är utrustad med finns det 

tillgång till ett visst antal multiprocessorer. Ett Geforce 8800 GTX har exempelvis 

sexton multiprocessorer där varje multiprocessor innehåller åtta kärnor, vilket ger 

totalt hundratjugoåtta processorer, kallade strömprocessorer. 

För att skapa CUDA-program används ett C-liknande språk med ett antal extensioner 

för grafikkortsrelaterade funktioner. Programmen som körs på grafikkortet kallas för 

kernels, antalet instanser av en kernel som skall köras på grafikkortet anges som en 

del av anropet till kerneln, varvid varje instans exekveras i en enskild tråd. Trådarna 

fördelas över de tillgängliga strömprocessorerna genom att delas upp i block som kan 
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organiseras i ett grid, en illustration över hur trådarna organiseras på grafikkortet kan 

ses i Figur 6. 

 

Figur 6: Illustration av trådorganisering 

En multiprocessor kan endast exekvera ett block i taget vilket gör att antalet block bör 

vara samma som antalet tillgängliga multiprocessorer, alternativt överstiga detta antal. 

Anledningen till att dela upp trådarna enligt Figur 6 är att underlätta minneshantering, 

varje tråd har nämligen tillgång till sitt tråd-id och block-id. Tillsammans med de glo-

bala variablerna block-dim och grid-dim kan offsets beräknas för varje kernel så att 

inte olika kernels skriver till samma minnesareor. 

CUDA har stöd för interoperabilitet med Direct3D samt OpenGL genom att tillåta 

resurser så som vertexbuffertar, indexbuffertar och texturer som skapats i applikatio-

nen att registreras och manipuleras av de kernels som CUDA kör på grafikkortet. Det-

ta gör det möjligt att undvika informationsutbyte mellan grafikkortet och datorns ar-

betsminne i situationer som modifiering av exempelvis en vertexbuffert. 

Det finns olika versioner av CUDA vilka namnges som "Compute Capability X". I 

skrivande stund finns det fyra olika compute capabilities: 1.0, 1.1, 1.2 och 1.3 där 1.0 

är den version som har minst antal funktioner och processorregister. Anledningen till 

denna uppdelning är att nyare grafikkort skall kunna skala med CUDA och tillföra 

förbättringar till systemet. 
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3 Problem 

Detta kapitel beskriver problemet som rapporten behandlar och är uppdelat i fem av-

snitt där det första avsnittet förklarar problemet som ligger till grund för arbetet. Det 

andra avsnittet tar upp arbeten som utförts inom level-of-detail och CUDA som liknar 

den implementation som beskrivs i denna rapport. Slutligen beskrivs hur lösningen 

som används i denna rapport läggs upp i två olika delmål och vad dessa innehåller. 

3.1 Problemdefinition 

Problemet som denna rapport behandlar är problemet att minimera antalet utritade 

trianglar vid rendering av stora terrängområden även kallat level-of-detail eller LOD. 

För att beskriva terrängområdet används en höjdkarta som applikationen hämtar vär-

den från när den tessellerar terrängen. Eftersom tringlar projiceras på ett sådant vis att 

när de kommer längre från kameran så blir de visuellt sätt "mindre" kan terräng, som 

befinner sig långt bort från vypunkten, beskrivas med färre trianglar men fortfarande 

ge ett likvärdigt visuellt resultat som en terräng med många trianglar.  

3.2 Tidigare arbeten 

Detta avsnitt delas in i två delar, en del som tar upp arbeten inom level-of-detail och 

en andra del som tar upp arbeten inom CUDA. 

3.2.1 Level of Detail 

Många arbeten har utförts inom LOD-området eftersom det är en viktig del av att ren-

dera stora terränger utan att rita fler trianglar än vad som behövs och på så vis ge mer 

utrymme till annan geometri och effekter. 

Detta hanteras exempelvis genom att dela upp terrängen i block. Ett block som är en 

liten del av terrängen har sedan ett antal olika detaljnivåer som den byter mellan bero-

ende på hur långt bort den är från vypunkten, beskrivningar av olika variationer av 

användandet av denna teknik kan ses i bland annat (Livny, Y. Kogan, Z. & El-Sana, J 

(2007)) där grafikkortet används för att avlasta processorn genom att via en vertex-

shader applicera höjddatan för varje block. Ett liknande arbete är även gjort av (Boke-

loh, M. & Wand, M. (2006)) detta hanterar dock inte sprickor som uppstår mellan 

block. Att dela upp terrängen på ett sådant sätt inför vissa problem, exempelvis kan 

det som sagts uppstå sprickor i sömmarna mellan block som har olika tessellering. 

Detta finns det lösningar på varav en beskrivs i en presentation av Frostbitemotorn 

som kan ses i (Andersson, J. (2007)). Tekniken bygger på att hantera ett flertal permu-

tationer av indexbuffrar som ser till att kanter passar samman med närliggande block. 

3.2.2 CUDA 

Eftersom CUDA är ett relativt nytt API finns det inte överdrivet många arbeten relate-

rade till level-of-detail som använder sig av CUDA. Ett arbete av Patney, A. & D. 

Owens, J. (2008) har givit en del intressanta resultat som bör tas i åtanke vid använ-

dande av CUDA i en realtidsapplikation. Arbetet behandlar en implementation av en 

realtidsvariant av rayes-algoritmen. I korthet går algoritmen ut på att dela upp en mo-

dell i mikropolygoner användande bézier-patches och sedan rendera dessa med endast 

flat-shading, vilket i vanligt fall skulle ge ett mycket kantigt utseende, men eftersom 

en projicerad polygon är mindre än vad en pixel så kommer modellens utseende ändå 

vara mycket mjukt. 
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Resultaten från arbetet visar tydligt att rent beräkningsmässigt har dagens grafikkort 

kraft nog att uppnå kraven för rayes-algoritmen. Det som visade sig vara flaskhalsen 

var minneshantering samt kommunikationen som krävdes mellan CUDA och rende-

ringspipelinen. Eftersom algoritmen genererar stora mängder polygoner stod minnes-

överföring över grafikkortsbussen för i snitt nittio procent av den totala tid det tog att 

rendera en bild. 

Trots detta uppnåddes bilduppdateringar på runt tolv bilder per sekund för en tekan-

nemodell vilket inte är illa när nittio procent av totaltiden är ren overhead av minnes-

kopiering och allokering. Overhead som idealt inte behöver äga rum eftersom algo-

ritmen körs på grafikkortet och därmed bara borde behöva räkna om värden i en allo-

kerad buffert. 

3.3 Syfte 

Tekniken för att beräkna LOD-nivå på ett visst block görs ett block i taget på en en-

kärnig CPU. Ett blocks storlek bör därför vara relativt stort för att processorn inte 

skall få för många block att beräkna. Detta leder till att en viss del i ett block kan be-

höva en hög detaljnivå, beroende på höjdskillnader i höjdkartan som svarar emot 

blocken, trots att en större del av blocken egentligen borde ha en lägre detaljnivå. Om 

blocken är stora kan detta alltså leda till att många fler trianglar än vad som hade be-

hövts för att beskriva terrängen renderas. Att sänka storleken på ett block skulle dock 

införa merarbete för CPUn. Om istället GPUn används för att räkna ut dessa block, 

där varje block kan beräknas på en strömprocessor vardera, så kan blockstorleken 

minskas till en kostnad beroende på hur många strömprocessorer grafikkortet har, om 

antalet block överstiger antalet strömprocessorer vill säga, i annat fall stiger inte kost-

naden för beräkningen av blocken nämnvärt eftersom det endast läggs på en processor 

som i annat fall skulle varit oanvänd. Dock stiger beräkningarna för sammansättning-

en av de beräknade blocken om ett sådant steg implementeras. 

Desto mindre block systemet kan ha desto större kontroll får programmet över hur 

många trianglar som behöver renderas och kan på så sätt minimera detta antal vilket 

borde leda till ökad prestanda, förutsatt att kommunikationen mellan CUDA och pro-

grammet inte tar längre tid än vad det skulle ta att rita ut de trianglar som optimeras 

bort. Detta är en risk som verkar överhängande baserat på de resultat som redovisas i 

ett arbete av Patney, A. & D. Owens, J. (2008) som utför en liknande problemlösning 

med hjälp av CUDA. Användande av interoperabiliteten med Direct3D kan dock an-

vändas till att minimera behovet av att skicka data fram och tillbaka mellan grafikkort 

och processor. 

I DirectX 11 kommer det att finnas ett tesselleringsteg naturligt i renderingspipelinen 

som arbetar på block och utför det som här implementerats i CUDA, förmodligen på 

ett mycket effektivare sätt. DirectX 11 hårdvara finns dock ännu inte att få tag i. I 

annat fall hade detta alternativ varit bättre för ett problem av denna karaktär. CUDA 

ger dock frihet att utföra beräkningar av annan karaktär än tessellering. 

Arbetet som presenteras i denna rapport inriktar sig på att tillämpa en LOD-teknik 

som är extremt parallelliserbar för effektiv exekvering på ett grafikkort. För detta an-

vänds en blockbaserad teknik som delar in den totala terrängen i sektioner där varje 

sektion har ett eget set av texturer och en egen höjdkarta associerad till sig. Dessa 

sektioner laddas in och ut ur minnet beroende på vyn. På detta vis kan ett teoretiskt 

sätt obegränsat stort terrängområde hanteras. Sektionerna i sig är indelade i ett grid av 

block som gör det möjligt att reglera detaljnivån inom en sektion.  
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När algoritmen för level-of-detail körs beräknas blockens lodnivå för varje sektion, 

resultatet från de olika blocken sätts ihop till en vertex och en indexbuffert per sek-

tion. Sektioner ritas sedan ut beroende på om de befinner sig inom vyfrustumet. 

3.4 Delmål 1: Implementation 

Detta delmål ämnar ge en fungerande implementation av LOD-tekniken för att an-

vändas i nästkommande delmål. 

Implementationen innehåller en LOD-algoritm som körs på grafikkortet bestående av 

ett antal kernels som ansvarar för olika delar av beräkningen. En kernel hanterar posi-

tionsdata, en texturkoordinater och en sista normaler för att ge terrängen ett mjukt 

utseende. Även två olika cullingmetoder implementeras för att kunna avgöra hur stor 

inverkan detta har på triangelantalet. En metod som gallrar trianglar på sektionsnivå 

och en annan som gallrar trianglar på blocknivå. 

3.5 Delmål 2: Utvärdering 

Detta delmål lägger en grund för analysen av LOD-tekniken. Data samlas in från det 

implementaterade programmet användande LOD-tekniken. 

Utvärdering av resultatet koncentreras främst på prestandaegenskaper hos GPU-

implementationen. För kontrasteringen samlas ett antal egenskaper rörande prestan-

dan in, närmare bestämt, beräkningstiden för de kernelprogram som utgör LOD-

beräkningarna. Mätningarna delas upp i fyra delar med olika inställningar på LOD-

algoritmen för att se hur denna påverkas om ett större antal trianglar används för att 

beskriva terrängen. 

Algoritmen utvärderas också efter hur bra den lyckas eliminera trianglar. Triangelan-

talet under en rundflygning mäts med LOD-algoritmen samt två olika culling meto-

der. En metod som avlägsnar sektioner när dessa inte längre befinner sig inom vyfrus-

tumet och en metod som avlägsnar trianglar på blocknivå. Jämförelser utförs sedan 

mellan de olika teknikerna användande fyra olika detaljnivåer på LOD-algoritmen. 
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4 Metod 

Detta kapitel delas in i två avsnitt som beskriver hur och med vilka metoder de båda 

delmålen uppnås och evalueras, samt de begränsningar som innefattas i delmålen. 

4.1 Delmål 1: Implementation 

Eftersom det behövs ett fungerande program att ta ut data från till de senare delmålen 

blir valet av metod till det första delmålet en implementation av den föreslagna algo-

ritmen. 

Algoritmen som används är gjord med höjdkartor i åtanke vilket i sig innebär be-

gränsningar så som att överhäng inte kan åstadkommas i terrängmodellen i sig. Ytter-

ligare begränsningar som följer av designval är bland annat att sprickor mellan sektio-

ner blir oundvikliga. Detta eftersom de olika sektionerna inte har kännedom om var-

andras höjdkartor och därmed inte kan korrigera för eventuella sprickbildningar. Teo-

retiskt är det möjligt att utvidga lösningen så att de har kännedom om intilliggande 

sektioner men detta ingår inte i implementationen i dess nuvarande skick.   

Implementationen har vissa hårdvaru- och mjukvarukrav. Dels krävs Windows Vista 

eller senare eftersom implementationen använder Direct3D 10, av samma anledning 

krävs ett grafikkort med stöd för Direct3D 10. Grafikkortet kräver också CUDA med 

compute capability 1.0 eller senare vilket betyder ett Nvidia Geforce 8 eller senare. 

4.2 Delmål 2: Utvärdering 

Delmål två uppnås med en experimentell metod i vilken mätvärden uppmäts från im-

plementationen med varierande värden på de parametrar som algoritmen använder för 

att reglera hur detaljerad terrängen skall vara. 

Alla tester utförs på ett testsystem med en processor av typen Intel Core2Duo 6600 

2.4 GHz och ett grafikkort av typen Nvidia Geforce 8800 GTX. Eftersom applikatio-

nen använder CUDA elimineras effektivt alla system som inte innehåller ett Nvidia 

grafikkort av serie 8 eller senare, eftersom det endast är dessa kort som har stöd för 

CUDA. 

Mätvärdena är uppmätta med hjälp av CUDA's händelsesystem som gör det möjligt 

att orsaka händelser och sedan mäta tiden mellan två händelser. Exempelvis kan en 

händelse "start" orsakas för att starta en tidtagning och sedan en händelse "stop" för 

att stoppa tidtagningen, med en funktion kan sedan tiden mellan dessa händelser mä-

tas med en precision på 0,5 mikrosekunder. 

Mätningarna utförs per kernel för att kunna visa vilken del i uträkningen som tar 

längst tid och en mätning utförs för den minneskopiering som krävs för att överföra 

resultatet från buffertarna på grafikkortet till buffertarna i arbetsminnet. För vardera 

kategori räknas sedan medel, max, min och medelavvikelsevärden ut. Slutligen räknas 

den totala tiden ut för beräkningen och minneskopieringen för en sektion. 

Mätvärdena tas upp under en rundflygning enligt en fördefinierad kurva vilket utförs 

ett antal gånger med olika värden på de parametrar som reglerar hur detaljerad ter-

rängen får bli för att se hur dessa parametrar påverkar prestandan. Tabeller och dia-

gram för de olika parametervärdena redovisas i kapitel 6. 
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5 Genomförande 

Detta kapitel beskriver de olika delarna av implementationen i närmare detalj. Kapit-

let är uppdelat i fyra avsnitt. Ett avsnitt 5.1 som beskriver tekniska detaljer kring im-

plementationen, ett avsnitt 5.2 som beskriver den övergripande designen av applika-

tionen samt systemen som hanterar höjdkartan, ett avsnitt 5.3 som beskriver hur 

CUDA interagerar med applikationen, ett avsnitt 5.4 som beskriver grafikkortspro-

grammen som utgör LOD-algoritmen och ett slutavsnitt 5.5 som beskriver de cul-

lingmetoder som implementerats. 

5.1 Teknisk information 

Implementationen är utförd i C++ med Direct3D 10 som renderings-API vilket ställer 

krav på Windows Vista och ett Direct3D 10 kompatibelt grafikkort för att köra im-

plementationen. Ytterligare används CUDA vilket enbart finns på Nvidia Geforce 8 

eller senare grafikkort. Implementationen är utvecklad med CUDA compute capabili-

ty 1.0 vilket gör att den ska gå att köra på alla grafikkort som stöder CUDA. 

5.2 Övergripande design 

Applikationen är byggd på en egenhändigt skapad motor som inte kommer gås in på i 

detalj, men en illustration över hur de viktigaste delarna i applikationen hänger ihop 

kan ses i Figur 7. Tungvikten läggs istället på höjdkartans implementation och de ker-

nels som utgör level-of-detail algoritmen som körs på grafikkortet. 

 

Figur 7: Överblick av applikationen 

Implementationen av höjdkartan är uppdelad i ett antal klasser som partitionerar upp 

den totala höjdkartan i mindre sektioner där varje sektion har ett eget set av texturer 

och buffertar kopplade till sig. Dessa sektioner är ytterligare uppdelade i mindre delar 

kallade block där vardera block har ett intervall i den höjdkarta som sektionen mot-

svarar kopplad till sig. En illustration av höjdkartans design kan ses i Figur 8 och pro-

gramkod för de relevanta klasserna hittas under avsnitt 0. 

Sektioner laddas in och ur minnet beroende på kamerans position i världen. Det kan 

maximalt finnas nio sektioner inladdade på en och samma gång, en mittsektion där 

kameran befinner sig och åtta sektioner omgärdande denna mittsektion. Inladdning 

och urladdning av sektioner sker när kamera rör sig ut ur mittsektionen och in i en av 

de omgärdande sektionerna. 
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Figur 8: Övergripande designdiagram av höjdkartan. 

All inladdning, urladdning och LOD-invokering sker i en separat tråd som ligger vi-

lande om ingen LOD-relaterad aktivitet körs. När renderingsfunktionen i heigtmap-

klassen exekveras undersöker en funktion om kameran har förflyttat sig tillräckligt 

långt för att det skall vara värt att beräkna om terrängen. Om detta är fallet signaleras 

tråden som sköter detta och den börjar arbeta i en backbuffer medans renderingen 

fortsätter. 

När LOD-tråden körs undersöker den först om sektioner skall laddas in respektive ut 

och utför dessa aktiviteter på de relevanta sektionerna varefter den kallar på LOD-

algoritmen för vardera inladdade sektion. 

5.3 CUDA interagering 

För att tillåta applikationen att interagera med CUDA skapas C-funktioner som sköter 

allokering och deallokering av minne på grafikkortet, samt en funktion som exekverar 

alla kernels för en sektion och kopierar minne från grafikkortet till de buffertar som 

sedan används för att bygga upp vertex- och indexbuffertar för sektionen. 

Allokering av minne på grafikkortet sker genom att en sektion kallar på en initierings-

funktion. Denna funktion tilldelar sektionen en plats i ett antal arrayer där allokeringar 

får utföras för just den sektionen. Allokeringarnas storlek är så stora som maxstorle-

ken för den aktuella sektionen. Detta beroende på det sätt som CUDA hanterar hur 

offsets skapas. Eftersom allokeringarna är gjorda mycket större än den egentliga stor-

leken på sektionen i ett visst LOD-stadie sker en hel del kopiering av data som inte 

används. När allokering har utförts kopieras sektionens initiala vertexpositioner till 

grafikkortet vilket består av den lägsta LOD-nivå som är möjlig. 

5.4 GPU-Kernels 

Här beskrivs de olika kernels som exekveras på grafikkortet för vardera inladdade 

sektion. Alla kernels körs på blocknivå, det vill säga, vardera block genomgår alla 

kernelsteg beskrivna nedan. 

Anledningen till att dela upp beräkningen i flera steg har att göra med hur många pro-

cessorregister som finns tillgängliga för varje tråd. Registren räcker helt enkelt inte till 

för att utföra alla beräkningar i ett svep med compute capability 1.0. Uppdelningen 

resulterar i att en del beräkningar utförs flera gånger. Exempelvis måste offsets in i 

buffrar beräknas en gång per kernel vilket endast hade behövts utföras en gång om 

alla beräkningar kunde köras i en och samma kernelomgång. Programkod för respek-

tive kernel hittas under avsnitt 0. 

5.4.1 Detail-Kernel 

Detail kerneln är den första kerneln som körs och räknar ut vilken detaljnivå det aktu-

ella blocket skall ha utifrån avståndet mellan blockets mittpunkt och kamerans posi-

tion. Detaljnivån lagras i en buffert på grafikkortet vilket senare används av kernels 

för att utföra nödvändiga beräkningar och ha vetskap om vilken detaljnivå närliggan-

de block har. 
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5.4.2 Block-Kernel 

Blockkerneln ansvarar för att beräkna vertexpunkternas position samt indexvärdena 

till indexbufferten. Uträkningen av vertexpositionerna delas upp i två delar en del som 

beräknar kanternas vertexpositioner, vilket kan skilja sig från resten av blocket bero-

ende på vilken detaljnivå det närliggande blocket som motsvarar kanten har, detta för 

att undvika sprickor i terrängen. Den andra delen skapar vertexpositionerna som ett 

grid i mitten av blocket. När vertexpositionerna är beräknade räknas indexvärdena ut 

enligt samma procedur, kanterna först och sedan mitten. 

5.4.3 Texture-Kernel 

Texturekerneln räknar ut vilka texturkoordinater vertexpunkterna i ett visst block skall 

ha. Den följer samma schema för sina beräkningar som blockkerneln (kanter först 

sedan mitten) och kan exekveras parallellt med blockkerneln eftersom de jobbar emot 

olika buffertar och inte är beroende av varandras resultat.  

5.4.4 Normal-Kernel 

Normalkerneln beräknar normaler för vardera vertexpunkt genom att för varje vertex-

punkt räkna ut fyra av de närliggande punkterna till denna vertexpunkt och sedan ut-

ifrån dessa räkna ut fyra virtuella polygoner. Normaler för dessa polygoner räknas ut, 

summeras och normaliseras till den resulterande vertexnormalen. En illustration av 

uträkningen kan ses i Figur 9, där mittpunkten är vertexpunkten som normalen beräk-

nas för och de streckade linjerna visar vart de reella punkterna i blocket befinner sig. 

Beräkningen blir inte exakt men den blir upp till hälften så dyr eftersom den endast tar 

hänsyn till fyra polygoner istället för åtta vilket skulle varit fallet om de reella poly-

gonerna som vertexpunkten har potential att dela togs hänsyn till. Det visuella resulta-

tet denna teknik ger är dock fullt dugligt. 

 

Figur 9: Normalberäkning för en vertexpunkt. 

5.5 Culling 

Implementationen har två olika nivåer av culling. En nivå som gallrar trianglar på 

sektionsnivå, det vill säga, jämför boundingboxen för en sektion emot vyfrustumet 

och låter bli att rendera sektionen om dessa inte skär varandra. Denna typ av culling 

upptar inte mycket processorkraft men den reducerar i många fall inte så många tri-

anglar eftersom den renderar en hel sektion även om endast en liten del av sektionen 

är inom vyfrustumet. 

Den andra nivån av culling gallrar trianglar på blocknivå. Detta görs genom att kon-

struera ett quad-tree av varje sektion med blocken i sektionerna som lövnoder. Trädet 

traverseras sedan för varje utritning och skapar en indexbuffert utifrån de block som 

skär vyfrustumet. Denna metod är mycket bättre på att reducera triangelantalet men 

den tar upp mer processorkraft än sektionsmetoden. 
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6 Resultat 

Detta kapitel redovisar de testresultat som insamlats från implementationen med hjälp 

av grafer och värdetabeller. Kapitlet delar upp testdatan i fyra delar som redovisar 

olika sorters data. En del 6.1.1 som redovisar data som har att göra med triangelanta-

let, en del 6.1.2 som redovisar data som har att göra med kernelprogrammen, en del 

6.1.3 som redovisar data som har att göra med minneskopieringen och en sista del 

6.1.4 som sammanställer information från de tidigare delarna för att underlätta jämfö-

relse av data. 

6.1 Testdata 

Testdata från implementationen är uppdelat i fyra olika detaljnivåkategorier där de-

taljnivå ett är den detaljnivå som reducerar mest trianglar men samtidigt reducerar den 

visuella kvalitén på terrängen till största grad. Den visuella kvalitén samt triangelanta-

let ökar sedan med varje detaljnivå, med den fjärde nivån som den mest detaljerade 

nivån sett till trianglar och visuell kvalitet. 

Graferna är skapade utifrån de hundra första värdena från körningen medans tabeller-

nas värden baseras på runt tvåtusenfemhundra värden från motsvarande körningen. En 

illustration av banan som används för att ta upp mätvärden kan ses i Figur 10. 

 

 

Figur 10: Mätvärdesbana 

  



  

 15 

6.1.1 Triangelantal 

Värdena i graferna nedan är det totala antal trianglar terrängområdet bestod av vid 

mättillfällena. För jämförelses skull så är det antal trianglar som terrängområdet skulle 

bestå av utan någon LOD eller Culling runt 4,7 millioner, med nio sektioner inladda-

de. 

 

 

Figur 11: Triangelgraf detaljnivå 1 

 

Grafen över detaljnivå 1 ovan visar på en tydlig skillnad mellan de båda culingmeto-

derna. Även om de ofta följer en likvärdig kurva så lyckas blockvarianten reducera 

fler trianglar än sektionsvarianter förutom vid en mätpunkt vilket är aningen förbryl-

lande. Skillnaden i triangelantal mellan de båda kurvorna är dock inte så stort vilket 

skulle kunna vara del i förklaringen. I medel har sektionsmetoden 300 % fler trianglar 

än blockmetoden. 

 

 

Figur 12: Triangelgraf detaljnivå 2 

 

I grafen över detaljnivå 2 ovan är kurvorna aningen jämnare än dom i grafen över 

detaljnivå 1. Skillnaden mellan kurvorna har ökat från ett medel på 300 % fler triang-

lar till 400 % trianglar för sektionsculling jämte blockculling. Denna graf uppvisar 

inte heller det anormala mätvärdet som antydde att sektionscullingen skulle haft 

mindre trianglar än blockcullingen vid ett tillfälle.  
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Figur 13: Triangelgraf detaljnivå 3 

 

Grafen över detaljnivå 3 liknar i mångt och mycket grafen över detaljnivå 2. Triangel-

antalet har ökat med nära det dubbla men medelskillnaden mellan de båda cullingme-

toderna håller sig fortfarande runt 400 % mellan sektionsculling och blockculling. 

 

 

Figur 14: Triangelgraf detaljnivå 4 

 

Den sista grafen, över detaljnivå 4, liknar de från detaljnivå 2 och 3 men har en ök-

ning av trianglar nära det dubbla från detaljnivå 3. Däremot har medelskillnaden mel-

lan de båda cullingmetoderna sjunkit till en skillnad på 350 %. 

Nedan följer en sammanställningstabell med min, max, medel och medelavvikelse-

värden för triangelantalet från ovanstående diagram. 

 

Typ: 

Culling: 

Min  

Block 

Min  

Section 

Max  

Block 

Max 

Section 

Medel 

Block 

Medel 

Section 

Medelavv 

Block 

Medelavv 

Section 

Detaljnivå 1 0 6948 21389 51968 10796 34894 3865 5335 

Detaljnivå 2 0 68119 70390 222964 43350 176453 13798 19093 

Detaljnivå 3 0 126037 122367 417675 81867 321979 22845 36208 

Detaljnivå 4 0 214906 237862 758234 158978 574413 45065 62751 
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6.1.2 Kernelprogram 

Följande avsnitt presenterar grafer över tiden det tar för de olika kernelprogrammen 

att utföra sina beräkningar för en sektion, det vill säga, vardera mätvärde i graferna är 

beräkningar för en enskild sektion. Detta för att ge en bild av hur olika detaljnivåer 

påverkar dessa kernelprogram. 

 

 

Figur 15: Kernelgraf detaljnivå 1 

 

Grafen över detaljnivå 1 visar en väldigt ojämn graf. Detta beror på att applikationen 

beräknar upp till nio sektioner samtidigt där en del sektioner kommer ha ett större 

behov av beräkning än andra vilket leder till ett ojämnt beteende. 

Det syns i grafen att de mest krävande kernelprogrammen är blockkerneln och nor-

malkerneln vilka också håller relativt jämna steg relativt varandra. Det går även att 

notera att detailkerneln och texkerneln ligger på samma nivå beräkningsmässigt. 

 

 

Figur 16: Kernelgraf detaljnivå 2 

 

I grafen över detaljnivå 2 ovan kan noteras ett likvärdigt beteende med grafen från 

den tidigare detaljnivån. Beräkningstiden för normalkerneln når dock högre maxvär-

den runt 1,0 millisekunder att jämföra med detaljnivå 1 som hade maxvärden runt 0.8 

millisekunder.  
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Figur 17: Kernelgraf detaljnivå 3 

 

Grafen över detaljnivå 3 följer ett likvärdigt mönster med de tidigare detaljnivåerna. 

Maxvärdena för normalkerneln har dock ökat ytterligare till i medel runt 1,5 millise-

kunder med ett mätvärde som når ända upp till 2,3 millisekunder. Blockkerneln har ett 

fåtal utslag över 1,0 millisekunder men i stort sett ligger den runt samma nivåer som 

den gjorde i detaljnivå 2. 

 

 

Figur 18: Kernelgraf detaljnivå 4 

 

Grafen över detaljnivå 4 visar på att normalkerneln vid enstaka tillfällen får skyhöga 

mätvärden, men att den i medel ligger runt 2,0 millisekunder. Övriga kernels beteende 

påverkas inte nämnvärt av den höga detaljnivån.  
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6.1.3 Minneskopiering 

Detta avsnitt presenterar grafer över hur minnesöverföringen mellan grafikkortsmin-

net och arbetsminnet ser ut under de olika detaljnivåerna. Notera att minnesmängden 

som kopieras är den samma för alla mätvärden och detaljnivåer. 

 

 

Figur 19: Minnesgraf detaljnivå 1 

 

Grafen över detaljnivå 1 uppvisar ett relativt jämt beteende med värden precis under 

10 millisekunder utan värden som sticker ut allt för mycket. 

 

 

Figur 20: Minnesgraf detaljnivå 2 

 

Grafen över detaljnivå 2 är aningen ojämnare än den för detaljnivå 2 men den håller 

sig fortfarande relativt jämn.  
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Figur 21: Minnesgraf detaljnivå 3 

 

I grafen över detaljnivå 3 börjar det synas tendenser till ett mer ojämnt beteende ju 

högre detaljnivån tas. Oftast håller den sig dock under 10 millisekunder. 

 

 

Figur 22: Minnesgraf detaljnivå 4 

 

Vid detaljnivå fyra börjar tiden för minneskopieringarna som synes bli allt mer osta-

bil. Medel ligger dock inte väldigt mycket högre än de lägre detaljnivåerna men varia-

tioner mellan minnesöverföringar börjar urarta. 
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6.1.4 Sektionsberäkningstabell 

Detta avsnitt presenterar en tabell med sammanställd information från de fyra detalj-

nivåernas beräkningstid och minnesöverföringstid bestående av min, max, medel och 

medelavvikelsevärden. 

 

 Min (ms) Max (ms) Medel (ms) Medelavvikelse(ms) 

Detail-Kernel - 1 0,08 2,43 0,18 0,05 

Detail-Kernel - 2 0,08 4,63 0,20 0,05 

Detail-Kernel - 3 0,08 42,12 0,25 0,05 

Detail-Kernel - 4 0,08 47,92 0,36 0,05 

Tex-Kernel - 1 0,07 0,32 0,16 0,03 

Tex-Kernel - 2 

Tex-Kernel - 3 

Tex-Kernel - 4 

0,07 

0,07 

0,07 

3,79 

7,44 

12,62 

0,16 

0,18 

0,22 

0,04 

0,05 

0,06 

Block-Kernel - 1 0,26 2,83 0,55 0,12 

Block-Kernel - 2 0,26 7,82 0,55 0,17 

Block-Kernel - 3 0,26 17,24 0,59 0,17 

Block-Kernel - 4 0,29 38,01 0,79 0,20 

Normal-Kernel - 1 0,13 1,58 0,53 0,21 

Normal-Kernel - 2 0,13 2,04 0,53 0,29 

Normal-Kernel - 3 0,13 15,52 0,62 0,42 

Normal-Kernel - 4 0,16 35,44 1,00 0,72 

Compute-Total - 1 0,60 4,25 1,48 0,35 

Compute-Total - 2 0,60 13,60 1.50 0,53 

Compute-Total - 3 0,63 43,14 1.72 0,65 

Compute-Total - 4 0,70 54,76 2,50 0,94 

Memcpy - 1 7,59 12,20 8,75 0,69 

Memcpy - 2 7,59 43,55 8,64 0,75 

Memcpy - 3 7,59 44,36 9,36 1,47 

Memcpy - 4 7,60 67,06 13,41 3,92 

Grandtotal - 1 8,33 14,56 10,24 0,81 

Grandtotal - 2 8,32 44,38 10,14 1,01 

Grandtotal - 3 8,33 55,19 11,08 1,61 

Grandtotal - 4 8,49 69,83 15,91 4,32 
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7 Analys 

Den mest uppenbara slutsatsen som kan dras av testdatan är att det inte är beräkning-

arna som är flaskhalsen utan minnesöverföringen mellan grafikkortet och datorns ar-

betsminne. I medelfallet tar det under två millisekunder att utföra alla beräkningar för 

en sektion medans minneskopieringen i medel tar över fjorton millisekunder. Om det 

sedan tas i åtanke att dessa värden endast är för en sektion och implementationen kan 

ha upp till nio sektioner inladdade samtidigt så kan en total beräkning av höjdkartan ta 

upp till nio gånger så lång tid, beroende på hur många sektioner som behöver beräk-

nas. 

I tabellen under avsnitt 6.1.4 syns det att minneskopieringen står för åttiofem procent 

av den totala tiden, även illustrerat i Figur 23. Värt att notera om detta är att minnes-

kopieringen inte behöver äga rum i en ideal implementation eftersom algoritmen körs 

på grafikkortet. Resultatet borde därmed inte behöva ta omvägen över grafikkortsbus-

sen, skapa en vertex och indexbuffert på applikationssidan och skicka tillbaka detta 

över samma buss. CUDA har funktionalitet för att lösa detta i form av funktioner för 

att mappa buffertar från det använda grafik-APIt (ex. Direct3D eller OpenGL) till 

CUDA så de går att kommas åt via kernels. Detta skulle kunna vara en potentiell lös-

ning till minneskopieringsproblemet. Under tester visade det sig dock att dessa funk-

tioner tog i princip lika lång tid att använda som det tog för minneskopieringen. Over-

headen associerad med applikationssidan och uppladdandet därifrån undviks dock så 

en viss prestandaökning borde fortfarande infinna sig. 

 

 

Figur 23: Beräkning/minneskopiering jämförelse. 

 

Det skall poängteras att beräkningarna och minnesöverföringen sker helt separat från 

varandra och därmed inte påverkar varandra. Mätvärdena för beräkningarna kan alltså 

inte äventyras beroende på minneskopieringen. 

Av de beräkningskernels som körs är normalkerneln den mest krävande kerneln, vil-

ket kan ses i graferna under avsnitt 6.1.2. Detta är inte särskilt förvånande eftersom 

den utför en hel del beräkningar för att få fram information som behövs för att kunna 

ge en bra approximation av normalen för en viss vertexpunkt. Kerneln körs även i 

block bestående av mindre trådar än övriga kernels samt använder delat minne efter-

som antalet register i compute capability 1.0 inte räcker till. Detta gör att färre kernels 
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kan köras samtidigt och kan ha en del i förklaringen till att denna del tar lite längre tid 

att köra. 

Kernels skalar även bra med detaljnivån vilket inte är en stor överraskning eftersom 

alla block i en sektion kan beräknas samtidigt så teoretiskt sätt kan det inte ta längre 

tid att räkna ut alla block än den maximala tid det kan ta att räkna ut ett block. I tabel-

len under 6.1.4 går det att se att detta inte riktigt är fallet eftersom medeltiden ökar 

något för vardera detaljnivå. Detta kan ha en del olika orsaker där den mest troliga är 

att grafikkortets multiprocessorer utsätts för fler cash-missar när de flesta block be-

räknas på dess mest detaljrika detaljnivå vilket leder till att kernels använder mer re-

surser. 

En sista sak som kan noteras utifrån värdetabellen under avsnitt 6.1.4 är att medelav-

vikelsen ökar kraftigt för minneskopiering på de högre detaljnivåerna. Vad detta beror 

på är svårt att säga eftersom minneskopieringarnas storlek är densamma för alla de-

taljnivåer. Medelavvikelsen för normal-kerneln ökar även den vilket beror på använ-

dandet av mycket resurser, däribland delat minne, vilket tvingar till beräkningar med 

mindre blockstorlek vilket leder till en sämre skalning och ett mindre jämnt beteende. 

 

 

Figur 24: Triangelantalsskalning. 

 

Slutligen kan noteras att triangelantalet skalar linjärt med detaljnivåerna och block-

culling skalar bättre än sektions-culling vilket syns tydligt i Figur 24 som plottar ut 

medelvärdena från de fyra detaljnivåerna. Det syns även att block-culling blir mer och 

mer fördelaktig jämte sektions-culling ju högre detaljnivå som används.  

Rent visuellt är detaljnivå tre den mest balanserade detaljnivån sett till antalet triang-

lar ställt mot visuell kvalitet. Detaljnivå fyra genererar onödigt mycket trianglar som 

inte tillför mycket till den slutgiltiga bilden och detaljnivå ett och två reducerar för 

många trianglar för att den visuella kvalitén skall vara godtagbar.  
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8 Slutsats 

Rapporten har beskrivit en blockbaserad LOD-teknik implementerad för exekvering 

på grafikkort användande Nvidia CUDA. Applikationen som beskrivs närmare i kapi-

tel 5 delar upp en total höjdkarta i sektioner som ytterligare delas upp i block som i 

sin tur beräknas av en algoritm på grafikkortet. LOD-algoritmen är uppdelad i ett an-

tal steg som räknar ut LOD-nivå , vertexpositioner, texturkoordinater och normaler 

för vardera block. Resultatet från LOD-algoritmen bearbetas av processorn för att 

gallra bort trianglar som inte är synliga inom vyfrustumet och ritas sedan ut. 

I resultatkapitel 6 redovisas den prestanda algoritmen uppnår i ett antal grafer över 

beräkningstiden för de grafikkortsprogram som utgör LOD-algoritmen. Den triangel-

reducerande förmågan illustreras även den under olika typer av culling-metoder och 

olika inställningar på LOD-algoritmen.  

Analysen av resultatet pekar på att minnesöverföringen mellan grafikkortsminnet och 

arbetsminnet står för 85 % av den totala tiden för att bearbeta en sektion och beräk-

ningstiden står endast för 15 %. Detta är dock ovidkommande för algoritmen i sig då 

detta är en implementationsfråga. Det är nämligen fullt möjligt att eliminera minnes-

kopieringen totalt med CUDAs interoperabilitet mot Direct3D vilket beskrivs i 2.5. I 

implementationen som används för denna rapport är dock minneskopieringen det 

största problemet vilket beskrivs närmare i kapitel 7. 

Trots dessa problem presterar algoritmen tillräckligt bra för att kunna köras med lätt-

het under interaktiva bilduppdateringar och till en väldigt liten processorkostnad efter-

som beräkningarna på grafikkortet kan ske parallellt med att processorn används till 

andra aktiviteter. Om minnesöverföringsproblemet löstes skulle en extremt snabb, 

flexibel och skalbar teknik för att fördela trianglar på önskvärt sätt över en terräng-

modell uppnås. 

Det kan diskuteras om det är värt att använda sig av en teknik som denna när det re-

dan finns effektiva processorbaserade tekniker som exempelvis använder en quad-tree 

struktur för att byta indexbuffertar istället för att skapa terrängmodellen helt från bör-

jan. Det som talar för att skapa modellen från början är den ökade flexibilitet detta ger 

både ur en level-of-detail synpunkt samt för hantering av förändringar i höjdkartan 

eller anpassning till omständigheter i applikationen. Rent teoretiskt skulle terrängen 

även kunna delas ner på mikropolygonnivå så algoritmen skalar bra med hårdvaruut-

vecklingen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att algoritmen som utvecklats utnyttjar beräkningskraf-

ten som dagens grafikkort besitter på ett bra sätt medans applikationens sätt att förlita 

sig på minnesöverföringar lämnar en del övrigt att önska. 

  



  

 25 

8.1 Framtida arbete 

Framtida arbete för att förbättra algoritmen skulle främst kunna bestå i att lösa pro-

blemet med sprickor mellan sektioner samt en bättre metod att hantera minnesbuffer-

tar för att minimera minneskopieringen vilket är implementationens flaskhals. En im-

plementation som använder CUDAs funktioner för interoperabilitet med renderings 

APIt skulle även detta kunna förbättra prestandan märkbart. 

Formeln algoritmen använder för att avgöra hur mycket trianglar modellen skall bestå 

av skulle kunna utvecklas. I dess nuvarande form reducerar den endast trianglar bero-

ende på avståndet från kameran. Andra metoder som kan ge ett bättre resultat är bland 

annat att reducera trianglar enligt det visuella felet projiceringen av ett visst block 

eller en viss triangel ger. Beräkningskraften för att avgöra detta felvärde finns helt 

klart att tillgå så det är bara en fråga om att implementera det i Detail-kerneln. Höjd-

skillnaden i ett block skulle även kunna tas hänsyn till eftersom en större höjdskillnad 

kräver fler trianglar för att inte modellen ska få ett kantigt utseende. 

När Direct3D 11 hårdvara finns att tillgå skulle det även vara intressant att undersöka 

hur det nya tesselleringsteget i pipelinen skulle kunna användas för att uppnå ett lik-

nande resultat som uppnåtts i detta arbete. Samt att analysera den potentiella prestan-

daökning denna teknik skulle ge inte minst eftersom minnesöverföring mellan grafik-

kortsminne och arbetsminne undviks. 

Även arbeten inom mindre tekniska områden så som kognitionsvetenskap skulle kun-

na utföras för att exempelvis se hur användare reagerar på de visuella artefakter level-

of-detail kan leda till och hur detta påverkar spelupplevelsen i exempelvis datorspel. 
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Bilaga 1 - Programkod 

GPU-Kernels 

Nedan följer koden som utgör de kernelprogram som körs på grafikkortet med hjälp 

av CUDA. 

Detail-Kernel 
__global__ void 

detailKernel(short* lodDetail, float3* vertices,  

  unsigned int* vertIndCount, int vertLength,  

  float3 camPosition, int maxDetail){ 

  

 unsigned int offset =  blockIdx.y*gridDim.x* 

     blockDim.x*blockDim.y +   

     blockIdx.x*blockDim.x* 

     blockDim.y + threadIdx.x +  

     blockDim.x*threadIdx.y; 

 

 unsigned int vertOffset = offset*vertLength; 

 unsigned int vertIndOffset = offset*2; 

  

 /// Calculate distance 

     // First calculate middle of block 

     float3 middle; 

     float3 vert1 = vertices[vertOffset]; 

     float3 vert2 = vertices[vertOffset+ 

     vertIndCount[vertIndOffset]-1]; 

     middle.x = vert1.x+((vert1.x-vert2.x)/2)-camPosition.x; 

     middle.y = vert1.y+((vert1.y-vert2.y)/2)-camPosition.y; 

     middle.z = vert1.z+((vert1.z-vert2.z)/2)-camPosition.z; 

     

     float distance = sqrt(pow(middle.x,2) + pow(middle.y,2) +  

    pow(middle.z,2)); 

     

 // Calculate detail of block 

     int detail = maxDetail - int(distance/100); 

     if(detail<=0) 

  detail = 1; 

  

 lodDetail[offset] = detail; 

} 

Block-Kernel 
__global__ void  

blockKernel(float3* vertices, unsigned long* inds,  

     unsigned int* vertIndCount, float* blockInfo, 

     int vertLength, int indLength, short* newLOD,  

     short* oldLOD, bool* change){ 

 // Calculate thread offset 

 unsigned int offset = blockIdx.y*gridDim.x*blockDim.x*blockDim.y  

          + blockIdx.x*blockDim.x*blockDim.y +  

          threadIdx.x + blockDim.x*threadIdx.y; 

 unsigned int blockInfoOffset = offset*4; 

 int detail; 

     

 // If no elevation in block, set lowest lod-level. 

 if(blockInfo[3]==0) 

   detail = 1; 
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 else 

  detail = newLOD[offset]; 

  

 int verticalStep = gridDim.x*blockDim.x; 

 int maxLimit = gridDim.x*gridDim.y*blockDim.x*blockDim.y;  

 int sideOffsets[4]; 

 short sideLod[4]; 

   

 // Compute offsets to sides 

 sideOffsets[0] = offset-1; 

 if(sideOffsets[0] > 0) 

  sideLod[0] = newLOD[sideOffsets[0]]; 

 if(offset+1 < maxLimit){ 

  sideOffsets[1] = offset+1; 

  sideLod[1] = newLOD[sideOffsets[1]]; 

 } 

 else 

  sideOffsets[1] = -1; 

   

 sideOffsets[2] = offset-verticalStep; 

 if(sideOffsets[0] > 0) 

  sideLod[2] = newLOD[sideOffsets[2]]; 

 if(offset+verticalStep < maxLimit){ 

  sideOffsets[3] = offset+verticalStep; 

  sideLod[3] = newLOD[sideOffsets[3]]; 

 } 

 else 

  sideOffsets[3] = -1; 

  

 // Check if something needs to be changed 

 if( detail == oldLOD[offset] ){ 

  if(sideOffsets[0] < 0 || sideLod[0] == oldLOD[sideOffsets[0]]){ 

   if(sideOffsets[1] < 0 || sideLod[1] ==  

    oldLOD[sideOffsets[1]]){ 

    if(sideOffsets[2] < 0 || sideLod[2] ==  

     oldLOD[sideOffsets[2]]){ 

     if(sideOffsets[3] < 0 || sideLod[3] ==  

      oldLOD[sideOffsets[3]]){ 

      return; 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

   

 // Compute offsets into arrays for thread 

    unsigned int vertIndOffset = offset*2; 

    unsigned int vertOffset = offset*vertLength; 

    unsigned int indOffset = offset*indLength; 

     

    /// Process block 

 float stepSize; 

 float stepTex; 

 float texSide = blockInfo[blockInfoOffset]; 

 float3 tmp = vertices[vertOffset]; 

 float origX = tmp.x; 

 float origZ = tmp.z; 

 int stepOffset = vertOffset+4; 

 int pos = indOffset; 

 

 if(detail > 1){ 

  unsigned int borderDetail; 
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  bool sides[4] = {false,false,false,false}; 

   

  // Mark sides that need to be reduced 

  if(sideOffsets[0] > 0 && detail-sideLod[0] == 1) 

   sides[2] = true; 

  if(sideOffsets[1] > 0 && detail-sideLod[1] == 1) 

   sides[3] = true; 

  if(sideOffsets[2] > 0 && detail-sideLod[2] == 1) 

   sides[0] = true; 

  if(sideOffsets[3] > 0 && detail-sideLod[3] == 1) 

   sides[1] = true; 

  

  // Create border vertices 

  float blockRange =  vertices[vertOffset].x- 

           vertices[vertOffset+3].x; 

  float blockTexRange = int(blockInfo[blockInfoOffset] -  

            blockInfo[blockInfoOffset+1]); 

  for(int i=0; i<4; i++){ 

   // If border need to be reduced. 

   if(sides[i]){ 

    stepSize = abs(blockRange)/float(detail-1); 

    stepTex = abs(blockTexRange)/float(detail-1); 

    borderDetail = detail-2; 

   } 

   else{ 

    stepSize = abs(blockRange)/float(detail); 

    stepTex = abs(blockTexRange)/float(detail); 

    borderDetail = detail-1; 

   } 

    

   for(int j=0; j<borderDetail; j++){ 

    if(i == 0 || i == 1){ 

     tmp.z += stepSize; 

     tmp.y = tex2D(heightTex,texSide,(j+1)*stepTex+  

      blockInfo[blockInfoOffset+2])*HEIGHT_MULTIPLIER; 

    } 

    else{ 

     tmp.x += stepSize; 

     tmp.y = tex2D(heightTex,(j+1)*stepTex+  

      blockInfo[blockInfoOffset],texSide)*HEIGHT_MULTIPLIER; 

    } 

    vertices[stepOffset++] = tmp; 

   } 

    

   if(i == 0){ 

    tmp.z = origZ; 

    tmp.x = vertices[vertOffset+1].x; 

    texSide = blockInfo[blockInfoOffset+1]; 

   } 

   else if(i == 1){ 

    tmp.z = origZ; 

    tmp.x = origX; 

    texSide = blockInfo[blockInfoOffset+2]; 

   } 

   else{ 

    tmp.z = vertices[vertOffset+2].z; 

    tmp.x = origX; 

    texSide = blockInfo[blockInfoOffset+2]+(borderDetail+1)*  

        stepTex; 

   } 

  } 
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  // Create inner grid vertices 

  stepSize =  abs(vertices[vertOffset].x- 

       vertices[vertOffset+3].x)/float(detail); 

  stepTex = abs(int(blockInfo[blockInfoOffset] -  

     blockInfo[blockInfoOffset+1]))/float(detail); 

  tmp.z = origZ+stepSize; 

  tmp.x = origX+stepSize; 

  int gridStart = stepOffset; 

  for(int i=1; i<detail; i++){ 

   for(int j=1; j<detail; j++){ 

    tmp.y = tex2D(heightTex,j*stepTex+  

        blockInfo[blockInfoOffset],i*stepTex+ 

        blockInfo[blockInfoOffset+2])*HEIGHT_MULTIPLIER; 

    vertices[stepOffset++] = tmp; 

    tmp.x += stepSize; 

   } 

   tmp.x = origX+stepSize; 

   tmp.z += stepSize; 

  } 

   

  // Create inner grid indices 

  for(int x=0; x<detail-2; x++){ 

   inds[pos] = unsigned long((gridStart-vertOffset)+  

              (x+1)*(detail-1)); 

   pos++; 

   inds[pos] = inds[pos-1]; 

   pos++; 

   inds[pos] = unsigned long((gridStart-vertOffset)+x* 

              (detail-1)); 

   pos++; 

   inds[pos] = inds[pos-2]+1; 

   pos++; 

   for(int z=0; z<(detail-2)*2-1; z++){ 

    inds[pos] = inds[pos-2]+1; 

    pos++; 

   } 

   inds[pos] = inds[pos-1]; 

   pos++; 

  } 

   

  // Create border indices 

  int start = 0,  

   end = 2,  

   bordPos = 4,  

   gridStep = detail-1,  

   gridPos = gridStart-vertOffset,  

   bordStep = 1; 

  bool bordSwap; 

  for(int i=0; i<4; i++){ 

   inds[pos++] = start; 

   inds[pos++] = start; 

   if(detail == 2){ 

    if(sides[i]){ 

     inds[pos++] = gridStart-vertOffset; 

     inds[pos++] = end; 

     inds[pos++] = end; 

     inds[pos++] = end; 

    } 

    else{ 

     inds[pos++] = gridStart-vertOffset; 

     inds[pos++] = bordPos; 

     bordPos += bordStep; 
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     inds[pos++] = end; 

     inds[pos++] = end; 

    } 

   } 

   else{ 

    bordSwap = true; 

    inds[pos++] = gridPos; 

    gridPos += gridStep; 

    inds[pos++] = bordPos; 

    bordPos += bordStep; 

     

    int bordCount; 

    if(sides[i]){ 

     bordCount = (detail-2)*2-1; 

    } 

    else{ 

     bordCount = (detail-2)*2; 

    } 

      

    for(int j=0; j<bordCount; j++){ 

     if(bordSwap){ 

      inds[pos++] = gridPos; 

      gridPos += gridStep; 

      bordSwap = false; 

     } 

     else{ 

      inds[pos++] = bordPos; 

      bordPos += bordStep; 

      bordSwap = true; 

     } 

    } 

     

    inds[pos++] = end; 

    inds[pos++] = end; 

    if(sides[i]) 

     inds[pos++] = end; 

   } 

    

   if(i == 0){ 

    start = 3;  

    end = 1; 

    gridPos = (stepOffset-1)-vertOffset; 

    gridStep = -(detail-1); 

    bordStep = -1; 

     

    bordPos--; 

    if(sides[1]) 

     bordPos += detail-2; 

    else 

     bordPos += detail-1; 

   } 

   else if(i == 1){ 

    if(sides[i]) 

     bordPos += detail-2; 

    else 

     bordPos += detail-1; 

      

    start = 1;  

    end = 0; 

    gridPos = (gridStart-vertOffset)+(detail-2); 

    gridStep = -1; 
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    if(sides[2]) 

     bordPos += detail-2; 

    else 

     bordPos += detail-1; 

   } 

   else{ 

    bordPos++; 

    if(sides[i]) 

     bordPos += detail-2; 

    else 

     bordPos += detail-1; 

      

    start = 2;  

    end = 3; 

    gridPos = ((stepOffset-1)-vertOffset)-(detail-2); 

    gridStep = 1; 

    bordStep = 1; 

   } 

  } 

   

  stepTex = abs(int(blockInfo[blockInfoOffset] -  

      blockInfo[blockInfoOffset+1])); 

  vertices[vertOffset].y = tex2D(heightTex,  

               blockInfo[blockInfoOffset],  

               blockInfo[blockInfoOffset+2])  

               *HEIGHT_MULTIPLIER; 

  vertices[vertOffset+1].y = tex2D(heightTex,stepTex+  

               blockInfo[blockInfoOffset],  

               blockInfo[blockInfoOffset+2])* 

               HEIGHT_MULTIPLIER; 

  vertices[vertOffset+2].y = tex2D(heightTex,  

               blockInfo[blockInfoOffset],  

               stepTex+ 

               blockInfo[blockInfoOffset+2])*  

               HEIGHT_MULTIPLIER; 

  vertices[vertOffset+3].y = tex2D(heightTex,stepTex+  

               blockInfo[blockInfoOffset],  

               stepTex+     

               blockInfo[blockInfoOffset+2])* 

               HEIGHT_MULTIPLIER; 

   

  // Write back ind/vert count 

  vertIndCount[vertIndOffset] = stepOffset-vertOffset; 

  vertIndCount[vertIndOffset+1] = pos-indOffset; 

 } 

 else{ 

  stepTex = abs(int(blockInfo[blockInfoOffset] -    

        blockInfo[blockInfoOffset+1])); 

  vertIndCount[vertIndOffset] = 4; 

  vertIndCount[vertIndOffset+1] = 6; 

  vertices[vertOffset].y = tex2D(heightTex,  

               blockInfo[blockInfoOffset],  

               blockInfo[blockInfoOffset+2])* 

               HEIGHT_MULTIPLIER; 

  vertices[vertOffset+1].y = tex2D(heightTex,stepTex+   

               blockInfo[blockInfoOffset],  

               blockInfo[blockInfoOffset+2])* 

               HEIGHT_MULTIPLIER; 

  vertices[vertOffset+2].y = tex2D(heightTex,    

               blockInfo[blockInfoOffset],  

               stepTex+     
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               blockInfo[blockInfoOffset+2])* 

               HEIGHT_MULTIPLIER; 

  vertices[vertOffset+3].y = tex2D(heightTex,stepTex+  

               blockInfo[blockInfoOffset],  

               stepTex+     

               blockInfo[blockInfoOffset+2])* 

               HEIGHT_MULTIPLIER; 

  inds[indOffset] = 0; 

  inds[indOffset+1] = 0; 

  inds[indOffset+2] = 1; 

  inds[indOffset+3] = 2; 

  inds[indOffset+4] = 3; 

  inds[indOffset+5] = 3; 

 } 

  

 *change = true; 

} 

Tex-Kernel 
__global__ void 

texKernel( float2* texCoords, int vertLength, short* newLOD,  

     short* oldLOD){ 

 unsigned int offset = blockIdx.y*gridDim.x*blockDim.x*blockDim.y + 

          blockIdx.x*blockDim.x*blockDim.y +   

          threadIdx.x + blockDim.x*threadIdx.y; 

 int detail = newLOD[offset]; 

  unsigned int vertOffset = offset*vertLength; 

   int verticalStep = gridDim.x*blockDim.x; 

 int maxLimit = gridDim.x*gridDim.y*blockDim.x*blockDim.y;  

     

   int sideOffsets[4]; 

 short sideLod[4]; 

   

 // Compute offsets to sides 

 sideOffsets[0] = offset-1; 

 if(sideOffsets[0] > 0) 

  sideLod[0] = newLOD[sideOffsets[0]]; 

 if(offset+1 < maxLimit){ 

  sideOffsets[1] = offset+1; 

  sideLod[1] = newLOD[sideOffsets[1]]; 

 } 

 else 

  sideOffsets[1] = -1; 

   

 sideOffsets[2] = offset-verticalStep; 

 if(sideOffsets[0] > 0) 

  sideLod[2] = newLOD[sideOffsets[2]]; 

 if(offset+verticalStep < maxLimit){ 

  sideOffsets[3] = offset+verticalStep; 

  sideLod[3] = newLOD[sideOffsets[3]]; 

 } 

 else 

  sideOffsets[3] = -1; 

  

 // Check if something needs to be changed 

 if( detail == oldLOD[offset] ){ 

  if(sideOffsets[0] > 0 && sideLod[0] == oldLOD[sideOffsets[0]]){ 

   if(sideOffsets[1] > 0 && sideLod[1] ==  

    oldLOD[sideOffsets[1]]){ 

    if(sideOffsets[2] > 0 && sideLod[2] ==  

     oldLOD[sideOffsets[2]]){ 
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     if(sideOffsets[3] > 0 && sideLod[3] ==  

      oldLOD[sideOffsets[3]]) 

      return; 

    } 

   } 

  } 

 } 

  

 if(detail > 1){ 

  unsigned int borderDetail; 

  bool sides[4] = {false,false,false,false}; 

  float stepTexCoord; 

  float2 startTexCoord = texCoords[vertOffset], tmp_texCoord; 

  tmp_texCoord = startTexCoord; 

  int stepOffset = vertOffset+4; 

   

  // Mark sides that need to be reduced 

  if(sideOffsets[0] > 0 && detail-sideLod[0] == 1) 

   sides[2] = true; 

  if(sideOffsets[1] > 0 && detail-sideLod[1] == 1) 

   sides[3] = true; 

  if(sideOffsets[2] > 0 && detail-sideLod[2] == 1) 

   sides[0] = true; 

  if(sideOffsets[3] > 0 && detail-sideLod[3] == 1) 

   sides[1] = true; 

    

  /// Calculate texture coordinates 

  // Borders 

  for(int i=0; i<4; i++){ 

   // If border need to be reduced. 

   if(sides[i]){ 

    stepTexCoord = (1.0/(gridDim.x*blockDim.x))/(detail-1); 

    borderDetail = detail-2; 

   } 

   else{ 

    stepTexCoord = (1.0/(gridDim.x*blockDim.x))/(detail); 

    borderDetail = detail-1; 

   } 

    

   for(int j=0; j<borderDetail; j++){ 

    if(i == 0 || i == 1) 

     tmp_texCoord.y += stepTexCoord; 

    else 

     tmp_texCoord.x += stepTexCoord; 

    texCoords[stepOffset++] = tmp_texCoord; 

   } 

    

   if(i == 0){ 

    tmp_texCoord.y = startTexCoord.y; 

    tmp_texCoord.x = startTexCoord.x +     

           (1.0/(gridDim.x*blockDim.x)); 

   } 

   else if(i == 1){ 

    tmp_texCoord.y = startTexCoord.y; 

    tmp_texCoord.x = startTexCoord.x; 

   } 

   else{ 

    tmp_texCoord.y = startTexCoord.y +     

           (1.0/(gridDim.x*blockDim.x)); 

    tmp_texCoord.x = startTexCoord.x; 

   } 

  } 
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  // Grid 

  stepTexCoord = (1.0/(gridDim.x*blockDim.x))/detail; 

  tmp_texCoord.y = startTexCoord.y + stepTexCoord; 

  tmp_texCoord.x = startTexCoord.x + stepTexCoord; 

  for(int i=1; i<detail; i++){ 

   for(int j=1; j<detail; j++){ 

    texCoords[stepOffset++] = tmp_texCoord; 

    tmp_texCoord.x += stepTexCoord; 

   } 

   tmp_texCoord.x = startTexCoord.x + stepTexCoord; 

   tmp_texCoord.y += stepTexCoord; 

  } 

 } 

} 

Normal-Kernel 
__global__ void 

normKernel( float3* vertices, float3* normals, int vertLength,  

     short* newLOD, short* oldLOD, float* blockInfo){ 

 unsigned int offset = blockIdx.y*gridDim.x*blockDim.x*blockDim.y +  

           blockIdx.x*blockDim.x*blockDim.y +  

           threadIdx.x + blockDim.x*threadIdx.y; 

 int detail = newLOD[offset]; 

 unsigned int vertOffset = offset*vertLength;  

 unsigned int blockInfoOffset = offset*4; 

 unsigned int sharedOffset = (threadIdx.x + threadIdx.y *  

             blockDim.x)*4; 

 float3 currentVert, tmp_normal, result_normal; 

 float stepTex,stepSize; 

  

 float pOffsetTwo = blockInfo[blockInfoOffset+2]; 

 float pOffsetOne = blockInfo[blockInfoOffset]; 

 float blockTexRange = pOffsetOne - blockInfo[blockInfoOffset+1]; 

 float blockRange = vertices[vertOffset].x -  

         vertices[vertOffset+3].x; 

  

 if(detail > 1){ 

  float texSide = pOffsetOne; 

  unsigned int borderDetail; 

  bool sides[4] = {false,false,false,false}; 

  int stepOffset = vertOffset+4; 

   

  // Mark sides that need to be reduced 

  if(offset-1 > 0 && detail-newLOD[offset-1] == 1) 

   sides[2] = true; 

  if(offset+1 < gridDim.x*gridDim.y*blockDim.x*blockDim.y &&  

   detail-newLOD[offset+1] == 1) 

   sides[3] = true; 

  if(offset-gridDim.x*blockDim.x > 0 && detail -  

   newLOD[offset-gridDim.x*blockDim.x] == 1) 

   sides[0] = true; 

  if(offset+gridDim.x*blockDim.x < gridDim.x*gridDim.y*blockDim.x  

  *blockDim.y && detail-newLOD[offset+gridDim.x*blockDim.x] == 1) 

   sides[1] = true; 

    

  /// Calculate normals 

  // Borders 

  for(int i=0; i<4; i++){ 

   // If border need to be reduced. 

   if(sides[i]){ 
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    stepSize = abs(blockRange)/float(detail-1); 

    stepTex = abs(blockTexRange)/float(detail-1); 

    borderDetail = detail-2; 

   } 

   else{ 

    stepSize = abs(blockRange)/float(detail); 

    stepTex = abs(blockTexRange)/float(detail); 

    borderDetail = detail-1; 

   } 

    

   for(int j=0; j<borderDetail; j++){ 

    currentVert = vertices[stepOffset]; 

    currentVert.x -= stepSize; 

    tmpAdjec[sharedOffset] = currentVert; 

    currentVert.x += stepSize*2; 

    tmpAdjec[sharedOffset+1] = currentVert; 

    currentVert.x -= stepSize; 

    currentVert.z -= stepSize; 

    tmpAdjec[sharedOffset+2] = currentVert; 

    currentVert.z += stepSize*2; 

    tmpAdjec[sharedOffset+3] = currentVert; 

    currentVert.z -= stepSize; 

      

    if(i == 0 || i == 1){ 

     tmpAdjec[sharedOffset].y = tex2D(heightTex,texSide- 

       stepTex,(j+1)*stepTex+pOffsetTwo)*HEIGHT_MULTIPLIER; 

     tmpAdjec[sharedOffset+1].y = tex2D(heightTex,texSide +  

       stepTex,(j+1)*stepTex+pOffsetTwo)*HEIGHT_MULTIPLIER; 

     tmpAdjec[sharedOffset+2].y = tex2D(heightTex,texSide,j*  

       stepTex+pOffsetTwo)*HEIGHT_MULTIPLIER; 

     tmpAdjec[sharedOffset+3].y = tex2D(heightTex,texSide,  

       (j+2)*stepTex+pOffsetTwo)*HEIGHT_MULTIPLIER; 

    } 

    else{ 

     tmpAdjec[sharedOffset].y = tex2D(heightTex,j*stepTex+  

       pOffsetOne,texSide)*HEIGHT_MULTIPLIER; 

     tmpAdjec[sharedOffset+1].y = tex2D(heightTex,(j+2)*  

      stepTex+pOffsetOne,texSide)*HEIGHT_MULTIPLIER; 

     tmpAdjec[sharedOffset+2].y = tex2D(heightTex,(j+1)*  

      stepTex+pOffsetOne,texSide-stepTex)*HEIGHT_MULTIPLIER; 

     tmpAdjec[sharedOffset+3].y = tex2D(heightTex,(j+1)*  

      stepTex+pOffsetOne,texSide+stepTex)*HEIGHT_MULTIPLIER; 

    } 

     

    for(int k=0; k<4; k++) 

     vecSub((float*)&currentVert,  

        (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+k],   

        (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+k]); 

     

    result_normal.x = 0; 

    result_normal.y = 0; 

    result_normal.z = 0; 

    crossProduct((float*)&tmpAdjec[sharedOffset+2],  

      (float*)&tmpAdjec[sharedOffset],(float*)&tmp_normal); 

    vecAdd((float*)&result_normal,(float*)&tmp_normal,  

      (float*)&result_normal); 

    crossProduct((float*)&tmpAdjec[sharedOffset],  

      (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+3],(float*)&tmp_normal); 

    vecAdd((float*)&result_normal,(float*)&tmp_normal,  

      (float*)&result_normal); 

    crossProduct((float*)&tmpAdjec[sharedOffset+1],  

      (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+2],(float*)&tmp_normal); 
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    vecAdd((float*)&result_normal,(float*)&tmp_normal,  

      (float*)&result_normal); 

    crossProduct((float*)&tmpAdjec[sharedOffset+3],  

      (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+1],(float*)&tmp_normal); 

    vecAdd((float*)&result_normal,(float*)&tmp_normal,  

      (float*)&result_normal); 

     

    // Normalize 

    vecDiv((float*)&result_normal,  

       vecLength((float*)&result_normal)); 

      

    normals[stepOffset] = result_normal; 

    stepOffset++; 

   } 

    

   if(i == 0) 

    texSide = blockInfo[blockInfoOffset+1]; 

   else if(i == 1) 

    texSide = pOffsetTwo; 

   else 

    texSide = pOffsetTwo+abs(blockTexRange); 

  } 

   

  // Grid 

  stepTex = abs(blockTexRange)/float(detail); 

  stepSize = abs(blockRange)/float(detail); 

  for(int i=1; i<detail; i++){ 

   for(int j=1; j<detail; j++){ 

    currentVert = vertices[stepOffset]; 

    currentVert.x -= stepSize; 

    tmpAdjec[sharedOffset] = currentVert; 

    currentVert.x += stepSize*2; 

    tmpAdjec[sharedOffset+1] = currentVert; 

    currentVert.x -= stepSize; 

    currentVert.z -= stepSize; 

    tmpAdjec[sharedOffset+2] = currentVert; 

    currentVert.z += stepSize*2; 

    tmpAdjec[sharedOffset+3] = currentVert; 

    currentVert.z -= stepSize; 

     

    tmpAdjec[sharedOffset].y = tex2D(heightTex,(j-1)*stepTex+ 

      pOffsetOne,i*stepTex+pOffsetTwo)*HEIGHT_MULTIPLIER; 

    tmpAdjec[sharedOffset+1].y = tex2D(heightTex,(j+1)*stepTex+  

      pOffsetOne,i*stepTex+pOffsetTwo)*HEIGHT_MULTIPLIER; 

    tmpAdjec[sharedOffset+2].y = tex2D(heightTex,j*stepTex+  

      pOffsetOne,(i-1)*stepTex+pOffsetTwo)*HEIGHT_MULTIPLIER; 

    tmpAdjec[sharedOffset+3].y = tex2D(heightTex,j*stepTex+  

      pOffsetOne,(i+1)*stepTex+pOffsetTwo)*HEIGHT_MULTIPLIER; 

     

    for(int k=0; k<4; k++) 

     vecSub((float*)&currentVert,  

        (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+k],   

        (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+k]); 

     

    result_normal.x = 0; 

    result_normal.y = 0; 

    result_normal.z = 0; 

    crossProduct((float*)&tmpAdjec[sharedOffset+2],  

      (float*)&tmpAdjec[sharedOffset],(float*)&tmp_normal); 

    vecAdd((float*)&result_normal,(float*)&tmp_normal,  

      (float*)&result_normal); 

    crossProduct((float*)&tmpAdjec[sharedOffset],  
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      (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+3],(float*)&tmp_normal); 

    vecAdd((float*)&result_normal,(float*)&tmp_normal,  

      (float*)&result_normal); 

    crossProduct((float*)&tmpAdjec[sharedOffset+1],  

      (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+2],(float*)&tmp_normal); 

    vecAdd((float*)&result_normal,(float*)&tmp_normal,  

      (float*)&result_normal); 

    crossProduct((float*)&tmpAdjec[sharedOffset+3],  

      (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+1],(float*)&tmp_normal); 

    vecAdd((float*)&result_normal,(float*)&tmp_normal,  

      (float*)&result_normal); 

     

    // Normalize 

    vecDiv((float*)&result_normal,  

       vecLength((float*)&result_normal)); 

      

    normals[stepOffset] = result_normal; 

    stepOffset++; 

   } 

  } 

 } 

  

 // Corners 

 stepTex = abs(blockTexRange)/float(detail); 

 stepSize = abs(blockRange)/float(detail); 

 for(int i=0; i<4; i++){ 

  currentVert = vertices[vertOffset+i]; 

  currentVert.x -= stepSize; 

  tmpAdjec[sharedOffset] = currentVert; 

  currentVert.x += stepSize*2; 

  tmpAdjec[sharedOffset+1] = currentVert; 

  currentVert.x -= stepSize; 

  currentVert.z -= stepSize; 

  tmpAdjec[sharedOffset+2] = currentVert; 

  currentVert.z += stepSize*2; 

  tmpAdjec[sharedOffset+3] = currentVert; 

  currentVert.z -= stepSize; 

   

  tmpAdjec[sharedOffset].y = tex2D(heightTex,pOffsetOne-  

              stepTex,pOffsetTwo)*   

              HEIGHT_MULTIPLIER; 

  tmpAdjec[sharedOffset+1].y = tex2D(heightTex,pOffsetOne+  

              stepTex,pOffsetTwo)*   

              HEIGHT_MULTIPLIER; 

  tmpAdjec[sharedOffset+2].y = tex2D(heightTex,pOffsetOne,  

              pOffsetTwo-stepTex)*   

              HEIGHT_MULTIPLIER; 

  tmpAdjec[sharedOffset+3].y = tex2D(heightTex,pOffsetOne,  

              pOffsetTwo+stepTex)*   

              HEIGHT_MULTIPLIER; 

   

  for(int k=0; k<4; k++) 

   vecSub((float*)&currentVert,(float*)&tmpAdjec[sharedOffset+k],  

      (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+k]); 

   

  result_normal.x = 0; 

  result_normal.y = 0; 

  result_normal.z = 0; 

  crossProduct((float*)&tmpAdjec[sharedOffset+2],  

    (float*)&tmpAdjec[sharedOffset],(float*)&tmp_normal); 

  vecAdd((float*)&result_normal,(float*)&tmp_normal,  

    (float*)&result_normal); 
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  crossProduct((float*)&tmpAdjec[sharedOffset],  

    (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+3],(float*)&tmp_normal); 

  vecAdd((float*)&result_normal,(float*)&tmp_normal,  

    (float*)&result_normal); 

  crossProduct((float*)&tmpAdjec[sharedOffset+1],  

    (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+2],(float*)&tmp_normal); 

  vecAdd((float*)&result_normal,(float*)&tmp_normal,  

    (float*)&result_normal); 

  crossProduct((float*)&tmpAdjec[sharedOffset+3],  

    (float*)&tmpAdjec[sharedOffset+1],(float*)&tmp_normal); 

  vecAdd((float*)&result_normal,(float*)&tmp_normal,  

    (float*)&result_normal); 

   

  // Normalize 

  vecDiv((float*)&result_normal,  

     vecLength((float*)&result_normal)); 

   

  normals[vertOffset+i] = result_normal; 

   

  if(i==0){ 

   pOffsetOne += abs(blockTexRange); 

  } 

  else if(i==1){ 

   pOffsetOne -= abs(blockTexRange); 

   pOffsetTwo += abs(blockTexRange); 

  } 

  else if(i==2){ 

   pOffsetOne += abs(blockTexRange); 

  } 

 } 

} 

Manageklasser 

Här är koden för de klasser som används av applikationen för att hantera höjdkartan 

och interagera med CUDA. 

CUDA-funktioner 
// includes, system 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <math.h> 

 

// includes, project 

#include <cutil.h> 

 

// includes, kernels 

#include <BlockCalculation_Kernel.cu> 

#define PERF_DATA 0 

 

static cudaChannelFormatDesc channelDesc =  

 cudaCreateChannelDesc(32, 0, 0, 0, cudaChannelFormatKindFloat); 

 

__device__ lodVertexData* vertices[9]; 

__device__ unsigned long* indices[9]; 

__device__ unsigned int* vertIndCount[9]; 

__device__ float* blockInfo[9]; 

__device__ cudaArray* heightTexture[9]; 

__device__ short* newLODLevels[9]; 

__device__ short* oldLODLevels[9]; 
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__device__ short* tmp; 

__device__ bool* change[9]; 

 

unsigned int sectionCount = 0; 

bool sectionOccupiedMap[9] = { 

false,false,false,false,false,false,false,false,false }; 

 

// Init section 

extern "C" void 

initSection(lodVertexData* verts, unsigned long* inds, unsigned int* 

verInd, float* pInfo, float* heightData, 

   unsigned int threads, unsigned int vertLen, 

unsigned int indLen, unsigned int* secId){ 

 unsigned int spot; 

 for(int i=0; i<9; i++){ 

  if(!sectionOccupiedMap[i]){ 

   sectionOccupiedMap[i] = true; 

   sectionCount++; 

   spot = i; 

   break; 

  } 

 } 

 

 const unsigned int num_threads = threads*threads; 

    const unsigned int vert_mem_size = sizeof(lodVertexData) * 

vertLen; 

    const unsigned int ind_mem_size = sizeof(unsigned long) * indLen; 

    const unsigned int vertInd_mem_size = sizeof(unsigned int) * 

num_threads * 2; 

    const unsigned int blockInfo_mem_size = sizeof(float) * 

num_threads * 4; 

     

 // allocate device memory 

 CUDA_SAFE_CALL(cudaMalloc((void**) &vertices[spot], 

vert_mem_size)); 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaMalloc((void**) &indices[spot], 

ind_mem_size)); 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaMalloc((void**) &vertIndCount[spot], 

vertInd_mem_size)); 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaMalloc((void**) &blockInfo[spot], 

blockInfo_mem_size)); 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaMalloc((void**) &newLODLevels[spot], 

num_threads*sizeof(short))); 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaMalloc((void**) &oldLODLevels[spot], 

num_threads*sizeof(short))); 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaMallocArray(&heightTexture[spot], 

&channelDesc, 513, 513)); 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaMalloc((void**) &change[spot], sizeof(bool))); 

     

    // copy host memory to device 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaMemset(oldLODLevels[spot], 0, 

num_threads*sizeof(short))); 

 CUDA_SAFE_CALL(cudaMemcpy(vertices[spot], verts, vert_mem_size, 

cudaMemcpyHostToDevice)); 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaMemcpy(indices[spot], inds, ind_mem_size, 

cudaMemcpyHostToDevice)); 

 CUDA_SAFE_CALL(cudaMemcpy(vertIndCount[spot], verInd, 

vertInd_mem_size, cudaMemcpyHostToDevice)); 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaMemcpy(blockInfo[spot], pInfo, 

blockInfo_mem_size, cudaMemcpyHostToDevice)); 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaMemcpyToArray(heightTexture[spot], 0, 0, 

heightData, 513*513*sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice)); 
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    // set texture parameters 

 heightTex.addressMode[0] = cudaAddressModeClamp; 

 heightTex.addressMode[1] = cudaAddressModeClamp; 

 heightTex.filterMode = cudaFilterModeLinear; 

 heightTex.normalized = true; 

  

 *secId = spot; 

} 

 

// Clean section 

extern "C" void 

cleanSection(unsigned int id){ 

 // cleanup memory 

 CUDA_SAFE_CALL(cudaFreeArray(heightTexture[id])); 

 CUDA_SAFE_CALL(cudaFree(vertices[id])); 

 CUDA_SAFE_CALL(cudaFree(change[id])); 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaFree(indices[id])); 

 CUDA_SAFE_CALL(cudaFree(vertIndCount[id])); 

 CUDA_SAFE_CALL(cudaFree(blockInfo[id])); 

 CUDA_SAFE_CALL(cudaFree(newLODLevels[id])); 

 CUDA_SAFE_CALL(cudaFree(oldLODLevels[id])); 

  

 sectionOccupiedMap[id] = false; 

 sectionCount--; 

} 

 

// Block calculation 

extern "C" bool 

calculateSection( float3* camPos, unsigned int detail, unsigned int 

id, 

      

     lodVertexData* vert, unsigned long* 

inds, unsigned int vertLen,  

     unsigned int indLen, unsigned int* 

vertInd, unsigned int threads, 

     float* timers){ 

 int num_threads = threads*threads; 

 

#if PERF_DATA 

 cudaEvent_t start, stop; 

 cudaEventCreate(&start); 

 cudaEventCreate(&stop); 

#endif 

  

    // Bind the array to the texture 

#if PERF_DATA 

    cudaEventRecord(start, 0); 

#endif 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaBindTextureToArray( heightTex, 

heightTexture[id], channelDesc)); 

#if PERF_DATA 

    cudaEventRecord(stop, 0); 

    cudaEventSynchronize(stop); 

    cudaEventElapsedTime(&timers[0], start, stop); 

#endif 

 

    // setup execution parameters 

    dim3 dimGrid(4,4); 

    dim3 dimBlock(threads/4,threads/4); 
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    //cudaError_t err = 

cudaD3D10MapResources(1,(ID3D10Resource**)vertBuffer); 

    //err = 

cudaD3D10ResourceGetMappedPointer((void**)&vertBufferDevPtr,*vertBuff

er,0); 

 

    // execute the kernel 

#if PERF_DATA 

    cudaEventRecord(start, 0); 

#endif 

    detailKernel<<< dimGrid, dimBlock >>>( newLODLevels[id], 

vertices[id], vertIndCount[id], vertLen/num_threads, *camPos, 

detail); 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaThreadSynchronize()); 

#if PERF_DATA 

    cudaEventRecord(stop, 0); 

    cudaEventSynchronize(stop); 

    cudaEventElapsedTime(&timers[1], start, stop); 

     

    //err = cudaD3D10UnmapResources(1,(ID3D10Resource**)vertBuffer); 

     

    cudaEventRecord(start, 0); 

#endif 

    bool varChange = false; 

    CUDA_SAFE_CALL(cudaMemcpy(change[id], &varChange, sizeof(bool), 

cudaMemcpyHostToDevice)); 

  blockKernel<<< dimGrid, dimBlock >>>(

 vertices[id],indices[id],vertIndCount[id],blockInfo[id], 

          

 vertLen/num_threads,indLen/num_threads,newLODLevels[id], 

          

 oldLODLevels[id],change[id]); 

 CUDA_SAFE_CALL(cudaThreadSynchronize()); 

 CUDA_SAFE_CALL(cudaMemcpy(&varChange, change[id], sizeof(bool), 

cudaMemcpyDeviceToHost)); 

#if PERF_DATA 

 cudaEventRecord(stop, 0); 

    cudaEventSynchronize(stop); 

    cudaEventElapsedTime(&timers[2], start, stop); 

#endif 

 if(varChange){ 

#if PERF_DATA 

  cudaEventRecord(start, 0); 

#endif 

  texKernel<<< dimGrid, dimBlock >>>(

 vertices[id],vertLen/num_threads, 

          

 newLODLevels[id],oldLODLevels[id]); 

  CUDA_SAFE_CALL(cudaThreadSynchronize()); 

#if PERF_DATA 

  cudaEventRecord(stop, 0); 

  cudaEventSynchronize(stop); 

  cudaEventElapsedTime(&timers[3], start, stop); 

#endif 

   

  dimGrid.x = int(sqrt(float(threads))); 

  dimGrid.y = int(sqrt(float(threads))); 

  dimBlock.x = int(sqrt(float(threads))); 

  dimBlock.y = int(sqrt(float(threads))); 

#if PERF_DATA 

  cudaEventRecord(start, 0); 

#endif 
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  normKernel<<< dimGrid, dimBlock 

>>>(vertices[id],vertLen/num_threads, 

          

 newLODLevels[id],oldLODLevels[id],blockInfo[id]); 

  CUDA_SAFE_CALL(cudaThreadSynchronize()); 

#if PERF_DATA 

  cudaEventRecord(stop, 0); 

  cudaEventSynchronize(stop); 

  cudaEventElapsedTime(&timers[4], start, stop); 

#endif 

 

 //CUDA_SAFE_CALL(cudaD3D10UnmapResources(1,(ID3D10Resource**)ve

rtBuffer)); 

 

  const unsigned int vert_mem_size = sizeof(lodVertexData) 

* vertLen; 

  const unsigned int ind_mem_size = sizeof(unsigned long) * 

indLen; 

  const unsigned int vertInd_mem_size = sizeof(unsigned 

int) * threads * threads * 2; 

      

  // copy results from device to host 

#if PERF_DATA 

  cudaEventRecord(start, 0); 

#endif 

  CUDA_SAFE_CALL(cudaMemcpy(vertInd, vertIndCount[id], 

vertInd_mem_size, cudaMemcpyDeviceToHost)); 

  CUDA_SAFE_CALL(cudaMemcpy(vert, vertices[id], 

vert_mem_size, cudaMemcpyDeviceToHost)); 

  CUDA_SAFE_CALL(cudaMemcpy(inds, indices[id], 

ind_mem_size, cudaMemcpyDeviceToHost)); 

#if PERF_DATA 

  cudaEventRecord(stop, 0); 

  cudaEventSynchronize(stop); 

  cudaEventElapsedTime(&timers[5], start, stop); 

#endif 

  // Swap lod-level buffers 

  tmp = oldLODLevels[id]; 

  oldLODLevels[id] = newLODLevels[id]; 

  newLODLevels[id] = tmp; 

#if PERF_DATA 

  cudaEventDestroy(start); 

  cudaEventDestroy(stop); 

#endif 

  cudaUnbindTexture(heightTex); 

  return true; 

 } 

 

#if PERF_DATA 

 cudaEventDestroy(start); 

 cudaEventDestroy(stop); 

#endif 

 cudaUnbindTexture(heightTex); 

 return false; 

} 

HeightMap 

Deklaration 
#pragma once 

#include "StdAfx.h" 



  

 18 

#include "Block.h" 

#include "EffectManager.h" 

#include "Section.h" 

 

#define MAX_SECTIONS 9 

 

/* Initializing struct of a heightmap */ 

struct HeightMapDesc{ 

 std::list<SectionDesc> sections; 

}; 

 

/* Struct keeping a description of a section 

 and a pointer to the section (if loaded)*/ 

struct sectionMapDesc{ 

 sectionMapDesc(Section* secPtr,SectionDesc* secDes) 

  :sectionPtr(secPtr),secDesc(secDes){} 

 Section   *sectionPtr; 

 SectionDesc *secDesc; 

}; 

 

/* Struct with pointers needed by the lod-thread*/ 

struct LODThreadData{ 

 LODThreadData( bool* lod, std::set<Section**>* sect,  

     D3DXVECTOR3* recalc, HeightMapDesc* dsc, 

 std::vector<std::vector<sectionMapDesc>>* secMap, 

     boost::mutex* secLock): 

  lodding(lod),sections(sect),recalcPoint(recalc), 

  desc(dsc),sectionMap(secMap),sectionLock(secLock){} 

 

 std::set<Section**>     *sections; 

 std::vector<std::vector<sectionMapDesc>> *sectionMap; 

 bool        *lodding; 

 D3DXVECTOR3      *recalcPoint; 

 HeightMapDesc      *desc; 

 boost::mutex      *sectionLock; 

}; 

 

/*******************************************************  

 Class managing the heightmap. 

 Responsible for executing lod on loaded sections and  

 loading/unloading of sections 

********************************************************/ 

class HeightMap{ 

public: 

 HeightMap(HeightMapDesc desc); 

 ~HeightMap(); 

 

 float getHeight(D3DXVECTOR3 point); 

 

 void render(std::map<std::string, std::pair<Light::LightType, 

     boost::shared_ptr<Light>>>& lights); 

 void reset() {debugFirst = true;} 

private: 

 // Private functions 

 void   runLOD(); 

 bool   recalculate(); 

 static void executeLOD(LODThreadData data); 

 bool   cullSection(D3DXVECTOR3* box, Plane* frustum); 

 

 std::vector<std::vector<sectionMapDesc>>  m_sectionMap; 

 std::set<Section**>      m_sections; 
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 boost::thread*  m_LODThread; 

 bool    m_lodding; 

 int     m_polyCount, 

      m_lastPolyCount; 

 D3DXVECTOR3  m_lastRecalcPoint; 

 HeightMapDesc  m_desc; 

 boost::mutex  m_sectionLock; 

 

 lodVertexData *m_mapVertexData; 

 float   *m_mapBlockInfo; 

 DWORD   *m_mapIndices; 

 unsigned int *m_mapVertIndCount; 

 

 bool debugFirst; 

}; 

Definition 
#include "StdAfx.h" 

#include "HeightMap.h" 

#include "ConfigManager.h" 

#include "Engine.h" 

#include "EffectManager.h" 

 

/* Constructor */ 

HeightMap::HeightMap(HeightMapDesc desc):  m_lodding(false),  

          m_desc(desc){ 

 float dim = sqrt(float(desc.sections.size())); 

 int  delta = int(dim); 

 if(dim-delta != 0) 

  delta++; 

 

 std::vector<sectionMapDesc> temp(delta, sectionMapDesc(NULL,  

             NULL)); 

 m_sectionMap.assign(delta,temp); 

  

 std::list<SectionDesc>::iterator itr = m_desc.sections.begin(); 

 while(itr!=m_desc.sections.end()){ 

  m_sectionMap[itr->xChoord][itr->yChoord].secDesc = &(*itr); 

  itr++; 

 } 

 

 m_LODThread = &boost::thread( boost::bind( &executeLOD, 

LODThreadData(  &m_lodding, &m_sections, &m_lastRecalcPoint,  

    &m_desc, &m_sectionMap, &m_sectionLock))); 

 

 debugFirst = true; 

} 

 

/* Destructor */ 

HeightMap::~HeightMap(){ 

 m_LODThread->interrupt(); 

 std::set<Section**>::iterator itr = m_sections.begin(); 

 while(itr!=m_sections.end()){ 

  delete **itr; 

 } 

} 

 

/* Function returning a height for a specific position*/ 

float HeightMap::getHeight(D3DXVECTOR3 point){ 

 std::pair<int,int> currentGrid; 

 currentGrid.first = int(point.x/float(MAP_SIZE)); 
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 currentGrid.second = int(point.z/float(MAP_SIZE)); 

 

 Section* sec = NULL; 

 if( m_sectionMap.size() > currentGrid.first &&  

  currentGrid.first >= 0 &&  

  m_sectionMap[currentGrid.first].size() > currentGrid.second 

  && currentGrid.second >= 0){ 

   

  sec = m_sectionMap[currentGrid.first][currentGrid.second] 

            .sectionPtr; 

  if(sec){ 

   float z = sec->getDesc()->hMapWidth* 

     ((point.x- (currentGrid.first* MAP_SIZE))  

     /MAP_SIZE); 

   float x = sec->getDesc()->hMapHeight*((point.z- 

     (currentGrid.second*MAP_SIZE))/MAP_SIZE); 

   if(z < 0 || x < 0) 

    return 0; 

 

   float** hData = sec->getHeightData(); 

   float xDiff = x-int(x); 

   float zDiff = z-int(z); 

 

   // Limit check 

   int sides[4] = {int(x),int(x)+1,int(z),int(z)+1}; 

   if(sides[1] >= sec->getDesc()->hMapWidth) 

    sides[1] = int(x); 

   if(sides[3] >= sec->getDesc()->hMapHeight) 

    sides[3] = int(z); 

 

   // Bilinear interpolation 

   // f(x,y) = f(0,0)(1-x)(1-y)+f(1,0)x(1-y)+f(0,1) 

      (1-x)y+f(1,1)xy 

   return ((hData[sides[0]][sides[2]]*HEIGHT_SCALE)*  

     (1-xDiff)*(1-zDiff))+ 

     ((hData[sides[1]][sides[2]]*HEIGHT_SCALE)  

     *xDiff*(1-zDiff))+ 

     ((hData[sides[0]][sides[3]]*HEIGHT_SCALE)*  

     (1-xDiff)*zDiff)+ 

     ((hData[sides[1]][sides[3]]*HEIGHT_SCALE)  

     *xDiff*zDiff); 

  } 

 } 

 

 return 0; 

} 

 

/* Function rendering active sections */ 

void HeightMap::render(std::map<std::string, std::pair<  

 Light::LightType, boost::shared_ptr<Light>>>& lights){ 

 ConfigManager *conf = ConfigManager::getSingletonPtr(); 

 if(recalculate()) 

  runLOD(); 

 

 Plane* frustum = Engine::getSingletonPtr()->getRenderObject() 

     ->getCamera("Main")->getFrustumPlanes(); 

 D3DXVECTOR3* box; 

 

 m_sectionLock.lock(); 

 m_polyCount = 0; 

 std::set<Section**>::iterator itr = m_sections.begin(); 
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 Engine::getSingletonPtr()->getRenderObject()->getDevice() 

 ->IASetPrimitiveTopology(D3D10_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP); 

 bool swap = false; 

 while(itr!=m_sections.end()){ 

  box = (**itr)->m_root; 

  if(cullSection(box,frustum)){ 

   (**itr)->render(lights); 

   if((**itr)->m_buffSwaped){ 

    swap = true; 

    (**itr)->m_buffSwaped = false; 

   } 

   if((**itr)->m_totalpolysFront > 0){ 

    m_polyCount += (**itr)->m_totalpolysFront; 

   } 

  } 

  itr++; 

 } 

 Engine::getSingletonPtr()->getRenderObject()->getDevice() 

 ->IASetPrimitiveTopology(D3D10_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST); 

 m_sectionLock.unlock(); 

} 

 

/* Function culling on section level */ 

bool HeightMap::cullSection(D3DXVECTOR3* box, Plane* frustum){ 

 bool check; 

 for(int i=0; i<6; i++){ 

  check = false; 

  for(int j=0; j<8; j++){ 

   if(frustum[i].DistanceToPoint(box[j]) >= 0) 

    check = true; 

  } 

  if(!check) 

   return false; 

 } 

 

 return true; 

} 

 

/* Function run by the lod-thread */ 

void HeightMap::executeLOD(LODThreadData data){ 

 std::set<std::pair<int,int>> loadedSections, newSections; 

 std::pair<int,int> currentGrid(2,2),lastGrid(10,10); 

 std::set<std::pair<int,int>>::iterator itr; 

 std::set<Section**>::iterator sitr; 

 D3DXVECTOR3* camPos; 

  

 boost::shared_ptr<Camera> camera =  

 Engine::getSingletonPtr()->getRenderObject()->getCamera("Main"); 

 while(true){ 

  if(*data.lodding){ 

   // Check for section change 

   camPos = camera->getPosition(); 

   currentGrid.first = int(camPos->x/float(MAP_SIZE)); 

   currentGrid.second = int(camPos->z/float(MAP_SIZE)); 

   if(currentGrid != lastGrid){ 

    newSections.clear(); 

    for(int x=-1; x<2; x++){ 

     for(int y=-1; y<2; y++){ 

      if( (currentGrid.first+x)>=0 &&  

       (currentGrid.first+x) <   

       int(data.sectionMap->size()) && 
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       (currentGrid.second+y)>=0 &&  

       (currentGrid.second+y) <   

       int(data.sectionMap->size())){ 

        newSections.insert(   

          std::pair<int,int> 

          (currentGrid.first+x, 

          currentGrid.second+y)); 

      } 

     } 

    } 

    itr = loadedSections.begin(); 

    while(itr!=loadedSections.end()){ 

     if(newSections.find(*itr)==newSections.end()){ 

      data.sectionLock->lock(); 

      data.sections->erase(&(*data.sectionMap) 

       [itr->first][itr->second]   

            .sectionPtr); 

      data.sectionLock->unlock(); 

      delete (*data.sectionMap)[itr->first] 

         [itr->second].sectionPtr; 

     } 

     itr++; 

    } 

    itr = newSections.begin(); 

    while(itr!=newSections.end()){ 

     if( loadedSections.find(*itr)==    

      loadedSections.end()){ 

       

      loadedSections.insert(*itr); 

 

      (*data.sectionMap)[itr->first] 

      [itr->second].sectionPtr =  

      new Section(*(*data.sectionMap) 

      [itr->first][itr->second].secDesc); 

 

      (*data.sectionMap)[itr->first] 

      [itr->second].sectionPtr 

      ->_initializeSection(); 

      data.sectionLock->lock(); 

 

      data.sections->insert(&(*data.sectionMap) 

      [itr->first][itr->second].sectionPtr); 

 

      data.sectionLock->unlock(); 

 

      boost::this_thread::sleep(    

      boost::posix_time::milliseconds(1)); 

     } 

     itr++; 

    } 

 

    lastGrid = currentGrid; 

    loadedSections = newSections; 

   } 

 

   // Invocate lodding on sections 

   sitr = data.sections->begin(); 

   while(sitr!=data.sections->end()){ 

    (**sitr)->_invocateLOD(data.recalcPoint); 

    boost::this_thread::sleep(      

      boost::posix_time::milliseconds(1)); 

    sitr++; 
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   } 

   *data.lodding = false; 

  } 

  else 

   boost::this_thread::sleep(       

      boost::posix_time::milliseconds(100)); 

 } 

} 

 

/* Function activating the lod-thread */ 

void HeightMap::runLOD(){ 

 if(!m_lodding) 

  m_lodding = true; 

} 

 

/* Function determining if relodding is needed*/ 

bool HeightMap::recalculate(){ 

 D3DXVECTOR3* camPos = Engine::getSingletonPtr() 

  ->getRenderObject()->getCamera("Main")->getPosition(); 

 

 D3DXVECTOR3 vec = *camPos-m_lastRecalcPoint; 

 float dist = D3DXVec3Length(&vec); 

 

 if(dist > 2){ 

  m_lastRecalcPoint = *camPos; 

  return true; 

 } 

 else return false; 

} 

Section 

Deklaration 
#pragma once 

#include "StdAfx.h" 

#include "Block.h" 

#include "QuadTree.h" 

#include "EffectManager.h" 

 

#define MAP_SIZE 250 

#define HEIGHT_SCALE 1 

#define CULLING 0 

#define PERF_DATA 0 

 

// Even doubleroot 

#define BLOCK_GRID 36 

 

#define TRIANGLE_STRIP 

//#define TRIANGLE_LIST 

 

// Init struct for a section 

struct SectionDesc{ 

 std::vector<std::string> textures; 

 std::string fxFileName; 

 std::string heightMap; 

 int xChoord, yChoord, 

  hMapWidth, hMapHeight; 

}; 

 

// Thread variables 

struct ThreadInit{ 
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 ThreadInit( std::list<std::list<Block*>> *block, int* totvert, 

    int* totind, D3DXVECTOR3 *rec, ID3D10Buffer** vert 

    ,ID3D10Buffer** ind, SectionDesc* des, float** hei, 

    bool* swap, lodVertexData* secVert, DWORD* secInd, 

    int* vBuffSize, int* iBuffSize, unsigned int*  

    vertInd, float* pInfo, unsigned int secId): 

 blockes(block),totalverts(totvert),totalinds(totind),recalc(rec),

 verts(vert),inds(ind),desc(des),height(hei),swapBuffer(swap), 

 sectionVerts(secVert),sectionInds(secInd), 

 vertBufferSize(vBuffSize),indBufferSize(iBuffSize), 

 vertIndCount(vertInd),blockInfo(pInfo),sectionID(secId){} 

 

 std::list<std::list<Block*>> *blockes;  

 int  *totalverts,  

  *totalinds, 

  *vertBufferSize, 

  *indBufferSize;  

 unsigned int *vertIndCount, 

    sectionID; 

 lodVertexData *sectionVerts; 

 D3DXVECTOR3 *recalc; 

 DWORD  *sectionInds; 

 ID3D10Buffer **verts, 

    **inds, 

    **vertBuffer; 

 SectionDesc  *desc; 

 float   **height, 

      *blockInfo; 

 bool    *swapBuffer; 

}; 

 

/* Class describing and managing a section of the total heightmap*/ 

class Section{ 

public: 

 Section(SectionDesc& desc); 

 ~Section(); 

 

 float** getHeightData() { return m_heightData; } 

 SectionDesc* getDesc() { return &m_desc; } 

 

 void render(std::map<std::string,std::pair<Light::LightType,  

    boost::shared_ptr<Light>>>& lights); 

 void _invocateLOD(D3DXVECTOR3* recalcPoint); 

 void _initializeSection(); 

 int m_totalverts, 

  m_totalinds, 

  m_totalpolysFront; 

 bool m_buffSwaped; 

 D3DXVECTOR3  m_root[8]; 

private: 

 // Function recalculating LOD using CUDA (GPU) 

 void cuda_recalculateLOD(ThreadInit vars); 

 // Function recalculating LOD using CPU 

 void cpu_recalculateLOD(ThreadInit vars); 

 void calculateBlock(ThreadInit &vars,float dist, Block* block); 

 void buildBuffers(ThreadInit &vars); 

 void buildBuffersCUDA(ThreadInit &vars); 

 // Function checking if recalculation of LOD is needed 

 bool recalculate(D3DXVECTOR3 viewPoint); 

 void createBlockGrid(); 

 

 // The height data 
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 float** m_heightData; 

  

 // Point used to compute if a recalc is needed. 

 D3DXVECTOR3 m_lastRecalcPoint; 

 

 // Rendering buffers 

#ifdef DX_10 

 ID3D10Buffer *m_vertexBuffer, 

     *m_indexBuffer, 

     *m_vertexBack, 

     *m_indexBack; 

 ID3D10Buffer *m_sectionVertexBuffer, 

     **m_testVertRef; 

 

 ID3D10Device *m_device; 

#elif defined DX_9 

#endif 

 

 EffectManager::ModelVariables m_variables; 

 

 // Lists containing blockes currently loaded 

 std::list<std::list<Block*>> m_blockMap; 

  

 lodVertexData* m_sectionVerts; 

 DWORD   *m_sectionIndices, 

     *m_sectionIndicesBack; 

 unsigned int* m_sectionVertIndCount; 

 float*   m_sectionBlockInfo; 

 unsigned int m_sectionLODLevels[BLOCK_GRID][BLOCK_GRID]; 

  

 SectionDesc  m_desc; 

 

 bool m_swapBuffer; 

 int m_vertBack,  

  m_indBack,  

  m_sectionMaxVerts,  

  m_sectionMaxInds, 

  m_totalpolys; 

 

 boost::mutex m_indexLock; 

#if CULLING 

 QuadTree*  m_octree; 

 void buildIndexBuffer(); 

#endif 

 unsigned int m_sectionID; 

}; 

Definition 
#include "StdAfx.h" 

#include "Section.h" 

#include "ConfigManager.h" 

#include "Engine.h" 

#include "yspng.h" 

#include "DDSTextureLoader.h" 

#include "DebugRenderer.h" 

#include "SceneNode.h" 

 

// Required to include CUDA vector types 

#include <vector_types.h> 

#include "cutil.h" 
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//#define DEBUG_NORMALS 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// declaration, forward of cuda functions 

extern "C" bool 

calculateSection( float3* camPos, unsigned int detail,  

    unsigned int id, lodVertexData* vert,  

    unsigned long* inds, unsigned int vertLen,  

    unsigned int indLen, unsigned int* vertInd,  

    unsigned int threads, float* timers); 

 

extern "C" void 

initSection( lodVertexData* verts, unsigned long* inds,  

   unsigned int* verInd, float* pInfo, float* heightData, 

   unsigned int threads, unsigned int vertLen,  

   unsigned int indLen, unsigned int* secId); 

 

extern "C" void 

cleanSection(unsigned int id); 

 

/**************************************************  

 Constructor  

***************************************************/ 

Section::Section(SectionDesc &desc){ 

 ConfigManager *conf = ConfigManager::getSingletonPtr(); 

 EffectManager* effMgr = EffectManager::getSingletonPtr(); 

 m_device =  

  Engine::getSingletonPtr()->getRenderObject()->getDevice(); 

 

 m_totalpolysFront = -1; 

 m_vertexBuffer = NULL; 

 m_indexBuffer = NULL; 

 m_desc = desc; 

 m_swapBuffer = false; 

 m_buffSwaped = false; 

 

 // Create Effect 

 if(!effMgr->hasEffect(desc.fxFileName)){ 

  ID3D10Effect* effect; 

  DWORD dwShaderFlags = D3D10_SHADER_ENABLE_STRICTNESS; 

#if defined( DEBUG ) || defined( _DEBUG ) 

  //  Set the D3D10_SHADER_DEBUG flag to embed debug  

   information in the shaders. 

  //  Setting this flag improves the shader debugging  

   experience, but still allows  

  //  the shaders to be optimized and to run exactly the way 

   they will run in  

  //  the release configuration of this program. 

   dwShaderFlags |= D3D10_SHADER_DEBUG; 

#endif 

  HRESULT hr = D3DX10CreateEffectFromFile(

 Utilitys::StringConverter::StringToWString(conf-

>getResourceLocation(desc.fxFileName)).c_str(), NULL, NULL, "fx_4_0", 

dwShaderFlags, 0,  

            

 Engine::getSingletonPtr()->getRenderObject()->getDevice(), NULL, 

NULL, &effect, NULL, NULL ); 

  if( FAILED( hr ) ) 

   MessageBox( NULL, L"The FX file cannot be located.", 

L"Error", MB_OK ); 

  else{ 

   // Define input layout 
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   D3D10_INPUT_ELEMENT_DESC statElement[] = { 

    {  "POSITION", 0, DXGI_FORMAT_R32G32B32_FLOAT, 0, 

     D3D10_APPEND_ALIGNED_ELEMENT,    

     D3D10_INPUT_PER_VERTEX_DATA, 0 },  

    {           

     "NORMAL", 0 , DXGI_FORMAT_R32G32B32_FLOAT , 0, 

     D3D10_APPEND_ALIGNED_ELEMENT,    

     D3D10_INPUT_PER_VERTEX_DATA, 0 },  

    {  

     "TANGENT", 0 , DXGI_FORMAT_R32G32B32_FLOAT, 0, 

     D3D10_APPEND_ALIGNED_ELEMENT,    

     D3D10_INPUT_PER_VERTEX_DATA,0 },  

    {   

     "BINORMAL", 0, DXGI_FORMAT_R32G32B32_FLOAT, 0, 

     D3D10_APPEND_ALIGNED_ELEMENT,    

     D3D10_INPUT_PER_VERTEX_DATA,0 },  

    {   

     "TEXCOORD",0, DXGI_FORMAT_R32G32_FLOAT,0,  

     D3D10_APPEND_ALIGNED_ELEMENT,    

     D3D10_INPUT_PER_VERTEX_DATA,0  

    }, 

   }; 

 

   // Create the input layouts 

   ID3D10InputLayout* layout; 

   D3D10_PASS_DESC PassDesc; 

   effect->GetTechniqueByIndex(0)->GetPassByIndex( 0 ) 

          ->GetDesc( &PassDesc ); 

   hr = m_device->CreateInputLayout( statElement, 5,  

        PassDesc.pIAInputSignature, 

        PassDesc.IAInputSignatureSize, 

        &layout ); 

 

   effMgr->addEffect_N(desc.fxFileName,effect,layout); 

  } 

 } 

 

 //Create texture 

 Engine *engine = Engine::getSingletonPtr(); 

 MeshLoader::MaterialVariables material; 

 for(size_t j=0; j<desc.textures.size(); j++){ 

  std::string resource =  

     conf->getResourceLocation(desc.textures[j]); 

  if(resource==""){ 

   continue; 

  } 

  // Create texture and bind it to shader. 

  D3DX10_IMAGE_LOAD_INFO loadInfo; 

  ZeroMemory( &loadInfo, sizeof(D3DX10_IMAGE_LOAD_INFO) ); 

  loadInfo.BindFlags = D3D10_BIND_SHADER_RESOURCE; 

  loadInfo.Format = DXGI_FORMAT_BC1_UNORM; 

 

  ID3D10ShaderResourceView* pSRView; 

  HRESULT hr = D3DX10CreateShaderResourceViewFromFile(  

      engine->getRenderObject()->getDevice(), 

 Utilitys::StringConverter::StringToWString(resource).c_str(), 

       &loadInfo, NULL, &pSRView, NULL ); 

  if( !FAILED( hr ) ) 

   material.m_textures.push_back(pSRView); 

 } 

 for(size_t j=0; j<material.m_textures.size(); j++){ 
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  m_variables.m_textures.push_back( 

std::pair<std::string,ID3D10ShaderResourceView*>((std::string("TEX")+

Utilitys::StringConverter::toString(j)),material.m_textures[j])); 

 } 

 

 // Heightmap reading 

 std::string path = conf->getResourceLocation(desc.heightMap); 

 YsRawPngDecoder pngReader; 

 float highest = 0; 

 if(path.find(".png") != -1){ 

  pngReader.Decode(path.c_str()); 

 

  // Create array 

  m_heightData = new float*[pngReader.wid]; 

  m_heightData[0] = new float[pngReader.hei*pngReader.wid]; 

  for (int i = 1; i < pngReader.wid; i++) 

   m_heightData[i] = m_heightData[0] + i * pngReader.hei; 

 

  // Fill array 

  for(int x=0; x<pngReader.wid; x++){ 

   for(int y=0; y<pngReader.hei; y++){ 

    m_heightData[x][y] =  

     float(pngReader.rgba[4*(y+x*pngReader.wid)]); 

   } 

  } 

 

  m_desc.hMapHeight = pngReader.hei; 

  m_desc.hMapWidth = pngReader.wid; 

 } 

 else if(path.find(".dds") != -1){ 

  BYTE* pHeapData = NULL; 

  DDSURFACEDESC2_32BIT* pSurfDesc = NULL; 

  BYTE* pBitData = NULL; 

  UINT BitSize = 0; 

 

 

 LoadTextureDataFromFile((WCHAR*)Utilitys::StringConverter::String

ToWString(path).c_str(),&pHeapData,&pSurfDesc,&pBitData,&BitSize); 

   

  // Create array 

  m_heightData = new float*[pSurfDesc->dwWidth]; 

  m_heightData[0] = new float[ pSurfDesc->dwWidth*  

        pSurfDesc->dwHeight]; 

  for (int i = 1; i < int(pSurfDesc->dwWidth); i++) 

   m_heightData[i] = m_heightData[0] + i *  

         pSurfDesc->dwHeight; 

 

  memcpy(m_heightData[0],pBitData,pSurfDesc->dwWidth*  

    pSurfDesc->dwHeight*sizeof(float)); 

 

  m_desc.hMapWidth = pSurfDesc->dwWidth; 

  m_desc.hMapHeight = pSurfDesc->dwHeight; 

  delete[] pHeapData; 

 } 

 else if(path.find(".r32") != -1){ 

  m_desc.hMapWidth = 513; 

  m_desc.hMapHeight = 513; 

 

  // Create array 

  m_heightData = new float*[m_desc.hMapWidth]; 

  m_heightData[0] = new float[m_desc.hMapWidth*    

        m_desc.hMapHeight]; 
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  for (int i = 1; i < int(m_desc.hMapWidth); i++) 

   m_heightData[i] = m_heightData[0] + i *    

       m_desc.hMapHeight; 

 

  std::ifstream input(path.c_str(),std::ios_base::binary); 

  input.read((char*)m_heightData[0],(513*513)*sizeof(float)); 

  input.close(); 

 } 

 

 createBlockGrid(); 

} 

 

/************************************************************* 

 Destructor  

*************************************************************/ 

Section::~Section(){ 

 cleanSection(m_sectionID); 

#if CULLING 

 delete m_octree; 

#endif 

 

 delete[] m_heightData[0]; 

 delete[] m_heightData; 

 delete[] m_sectionIndices; 

 delete[] m_sectionIndicesBack; 

 delete[] m_sectionVertIndCount; 

 delete[] m_sectionBlockInfo; 

 delete[] m_sectionVerts; 

 

 std::list<std::list<Block*>>::iterator itr1 = m_blockMap.begin(); 

 std::list<Block*>::iterator itr2; 

 while(itr1!=m_blockMap.end()){ 

  itr2 = itr1->begin(); 

  while(itr2!=itr1->end()){ 

   delete *itr2; 

   itr2++; 

  } 

  itr1++; 

 } 

 

 for(size_t i=0; i<m_variables.m_textures.size(); i++){ 

  m_variables.m_textures[i].second->Release(); 

 } 

} 

 

/***************************************************** 

 Initialization of block grid 

******************************************************/ 

void Section::createBlockGrid(){ 

 unsigned int blockRange = m_desc.hMapWidth / BLOCK_GRID; 

 float texRange = 1.0f/BLOCK_GRID; 

 float blockWidth = float(MAP_SIZE)/float(BLOCK_GRID); 

 m_totalverts = 0; 

 m_totalinds = 0; 

 

 m_sectionMaxVerts = int((blockRange+1)*(blockRange+1))*  

     (BLOCK_GRID*BLOCK_GRID); 

 m_sectionMaxInds = int((blockRange+1)*(blockRange+1)*2+6)*  

     (BLOCK_GRID*BLOCK_GRID); 

 

 m_sectionVerts = new lodVertexData[m_sectionMaxVerts]; 

 m_sectionIndices = new DWORD[m_sectionMaxInds]; 
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 m_sectionIndicesBack = new DWORD[m_sectionMaxInds]; 

 m_sectionVertIndCount = new unsigned int[BLOCK_GRID*   

          BLOCK_GRID*2]; 

 m_sectionBlockInfo = new float[BLOCK_GRID*BLOCK_GRID*4]; 

 

 float maxHeight = 0, 

   minHeight = 0, 

   secMax = 0, 

   secMin = 0, 

   xOffset = float(MAP_SIZE*m_desc.xChoord), 

   zOffset = float(MAP_SIZE*m_desc.yChoord), 

   padding = 20; 

 

 m_root[0] = D3DXVECTOR3(xOffset,0,zOffset); 

 m_root[1] = D3DXVECTOR3(xOffset+MAP_SIZE,0,zOffset); 

 m_root[2] = D3DXVECTOR3(xOffset+MAP_SIZE,0,zOffset+MAP_SIZE); 

 m_root[3] = D3DXVECTOR3(xOffset,0,zOffset+MAP_SIZE); 

 m_root[4] = D3DXVECTOR3(xOffset,0,zOffset); 

 m_root[5] = D3DXVECTOR3(xOffset+MAP_SIZE,0,zOffset); 

 m_root[6] = D3DXVECTOR3(xOffset+MAP_SIZE,0,zOffset+MAP_SIZE); 

 m_root[7] = D3DXVECTOR3(xOffset,0,zOffset+MAP_SIZE); 

#if CULLING 

 m_octree = new QuadTree(m_root); 

#endif 

 

 unsigned int* pointerStep = m_sectionVertIndCount; 

 float* blockInfoStep = m_sectionBlockInfo; 

 unsigned int vertStep; 

 std::list<Block*> tmp; 

 for(short x = 0; x<BLOCK_GRID; x++){ 

  m_blockMap.push_back(tmp); 

  for(short y = 0; y<BLOCK_GRID; y++){ 

   vertStep =  int((blockRange+1)*(blockRange+1))*y+ 

      int((blockRange+1)*(blockRange+1))  

      *x*BLOCK_GRID;  

   m_blockMap.back().push_back(new Block( x,y, 

         m_sectionVerts+vertStep, 

         &m_sectionIndices)); 

   m_blockMap.back().back()->m_indStep = (int(blockRange+1) 

         *int(blockRange+1)*2+6)*y+ 

         (int(blockRange+1)*  

         int(blockRange+1)  

         *2+6)*x*BLOCK_GRID; 

   m_blockMap.back().back()->m_texX1 = texRange*x; 

   m_blockMap.back().back()->m_texX2 = texRange*(x+1); 

   m_blockMap.back().back()->m_texY1 = texRange*y; 

   m_blockMap.back().back()->m_texY2 = texRange*(y+1); 

 

   m_blockMap.back().back()->m_vertpoints[0].position = 

 D3DXVECTOR3(x*blockWidth+xOffset,0,y*blockWidth+zOffset); 

   m_blockMap.back().back()->m_vertpoints[1].position = 

 D3DXVECTOR3((x+1)*blockWidth+xOffset,0,y*blockWidth+zOffset); 

   m_blockMap.back().back()->m_vertpoints[2].position = 

 D3DXVECTOR3(x*blockWidth+xOffset,0,(y+1)*blockWidth+zOffset); 

   m_blockMap.back().back()->m_vertpoints[3].position = 

 D3DXVECTOR3((x+1)*blockWidth+xOffset,0,(y+1)*blockWidth+zOffset); 

 

   m_blockMap.back().back()->m_numPoints = pointerStep++; 

   *m_blockMap.back().back()->m_numPoints = 4; 

   m_totalverts += 4; 
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   m_blockMap.back().back()->m_vertpoints[0].texCoord = 

 D3DXVECTOR2(x*(1.0f/(BLOCK_GRID)),y*(1.0f/(BLOCK_GRID))); 

   m_blockMap.back().back()->m_vertpoints[1].texCoord = 

 D3DXVECTOR2((x+1)*(1.0f/(BLOCK_GRID)),y*(1.0f/(BLOCK_GRID))); 

   m_blockMap.back().back()->m_vertpoints[2].texCoord = 

 D3DXVECTOR2(x*(1.0f/(BLOCK_GRID)),(y+1)*(1.0f/(BLOCK_GRID))); 

   m_blockMap.back().back()->m_vertpoints[3].texCoord = 

 D3DXVECTOR2((x+1)*(1.0f/(BLOCK_GRID)),(y+1)*(1.0f/(BLOCK_GRID))); 

    

#ifdef TRIANGLE_LIST 

   m_blockMap.back().back()->m_inds[0] = 2; 

   m_blockMap.back().back()->m_inds[1] = 1; 

   m_blockMap.back().back()->m_inds[2] = 0; 

   m_blockMap.back().back()->m_inds[3] = 0; 

   m_blockMap.back().back()->m_inds[4] = 3; 

   m_blockMap.back().back()->m_inds[5] = 2; 

   m_blockMap.back().back()->m_numInds = 6; 

   m_totalinds += 6; 

#elif defined TRIANGLE_STRIP 

   m_blockMap.back().back()->getIndPointer()[0] = 0; 

   m_blockMap.back().back()->getIndPointer()[1] = 1; 

   m_blockMap.back().back()->getIndPointer()[2] = 2; 

   m_blockMap.back().back()->getIndPointer()[3] = 3; 

   m_blockMap.back().back()->getIndPointer()[4] = 3; 

   m_blockMap.back().back()->m_numInds = pointerStep++; 

   *m_blockMap.back().back()->m_numInds = 5; 

   m_totalinds += 5; 

#endif 

   *blockInfoStep++ = float(texRange*x); 

   *blockInfoStep++ = float(texRange*(x+1)); 

   *blockInfoStep++ = float(texRange*y); 

 

   m_sectionLODLevels[x][y] = 0; 

   m_blockMap.back().back()->m_div =     

         &m_sectionLODLevels[x][y]; 

 

   // Find elevation within block 

   int maxD = m_desc.hMapWidth / BLOCK_GRID; 

   maxHeight = minHeight = m_heightData[int(blockRange*y)] 

       [int(blockRange*x)]*HEIGHT_SCALE; 

   for(int i=0; i<maxD+1; i++){ 

    for(int j=0; j<maxD+1; j++){ 

     float height = m_heightData[int(blockRange*y)+ 

         i][int(blockRange*x)+j]* 

         HEIGHT_SCALE; 

     if(height > maxHeight) 

      maxHeight = height; 

     if(height < minHeight) 

      minHeight = height; 

    } 

   } 

   if(secMax == 0 || secMax < maxHeight) 

    secMax = maxHeight; 

   if(secMin == 0 || secMin > minHeight) 

    secMin = minHeight; 

   m_blockMap.back().back()->m_heightDiff =  

          maxHeight-minHeight; 

   *blockInfoStep++ = maxHeight-minHeight; 

 

#if CULLING 

   D3DXVECTOR3 node[8] = {

 D3DXVECTOR3(m_blockMap.back().back()-
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>m_vertpoints[0].position.x,maxHeight+padding,m_blockMap.back().back(

)->m_vertpoints[0].position.z), 

        

 D3DXVECTOR3(m_blockMap.back().back()-

>m_vertpoints[1].position.x,maxHeight+padding,m_blockMap.back().back(

)->m_vertpoints[1].position.z), 

        

 D3DXVECTOR3(m_blockMap.back().back()-

>m_vertpoints[3].position.x,maxHeight+padding,m_blockMap.back().back(

)->m_vertpoints[3].position.z), 

        

 D3DXVECTOR3(m_blockMap.back().back()-

>m_vertpoints[2].position.x,maxHeight+padding,m_blockMap.back().back(

)->m_vertpoints[2].position.z), 

        

 D3DXVECTOR3(m_blockMap.back().back()-

>m_vertpoints[0].position.x,minHeight-

padding,m_blockMap.back().back()->m_vertpoints[0].position.z), 

        

 D3DXVECTOR3(m_blockMap.back().back()-

>m_vertpoints[1].position.x,minHeight-

padding,m_blockMap.back().back()->m_vertpoints[1].position.z), 

        

 D3DXVECTOR3(m_blockMap.back().back()-

>m_vertpoints[3].position.x,minHeight-

padding,m_blockMap.back().back()->m_vertpoints[3].position.z), 

        

 D3DXVECTOR3(m_blockMap.back().back()-

>m_vertpoints[2].position.x,minHeight-

padding,m_blockMap.back().back()->m_vertpoints[2].position.z)}; 

   m_octree->insertNode(new 

SceneNode(Container(node),m_blockMap.back().back())); 

#endif 

 

   maxHeight = 0; 

   minHeight = 0; 

  } 

 } 

 

 m_root[0].y = secMax; 

 m_root[1].y = secMax; 

 m_root[2].y = secMax; 

 m_root[3].y = secMax; 

 m_root[4].y = secMin; 

 m_root[5].y = secMin; 

 m_root[6].y = secMin; 

 m_root[7].y = secMin; 

} 

 

/******************************************************************* 

Function invocating the cuda function to calculate the sections lod 

********************************************************************/ 

void Section::cuda_recalculateLOD(ThreadInit vars){ 

 float timers[6]; 

 

 if(calculateSection((float3*)vars.recalc, unsigned int(  

     vars.desc->hMapWidth / BLOCK_GRID), 

     vars.sectionID,vars.sectionVerts,   

     vars.sectionInds, *vars.vertBufferSize,  

     *vars.indBufferSize, vars.vertIndCount,  

     BLOCK_GRID,timers)){ 

  *vars.totalinds = 0; 
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  *vars.totalverts = 0; 

  for(int i=0; i<(BLOCK_GRID*BLOCK_GRID*2); i+=2){ 

   *vars.totalverts += vars.vertIndCount[i]; 

   *vars.totalinds += vars.vertIndCount[i+1]; 

  } 

 

  buildBuffers(vars); 

  *vars.swapBuffer = true; 

 

#if PERF_DATA 

  ConfigManager::getSingletonPtr()-

>writeToLog("\n"+Utilitys::StringConverter::toString(timers[0])+"

 "+Utilitys::StringConverter::toString(timers[1])+" " 

           

 +Utilitys::StringConverter::toString(timers[2])+"

 "+Utilitys::StringConverter::toString(timers[3])+" " 

           

 +Utilitys::StringConverter::toString(timers[4])+"

 "+Utilitys::StringConverter::toString(timers[5])+" " 

           

 +Utilitys::StringConverter::toString(timers[0]+timers[1]+timers[2

]+timers[3]+timers[4])+" " 

           

 +Utilitys::StringConverter::toString(timers[0]+timers[1]+timers[2

]+timers[3]+timers[4]+timers[5])); 

#endif 

 } 

} 

 

/****************************************************** 

 Function invocating the lodfunction 

********************************************************/ 

void Section::_invocateLOD(D3DXVECTOR3* recalcPoint){ 

 cuda_recalculateLOD(ThreadInit( &m_blockMap,&m_vertBack,  

        &m_indBack,recalcPoint,  

        &m_vertexBack,&m_indexBack,  

        &m_desc,m_heightData, 

        &m_swapBuffer,m_sectionVerts, 

        m_sectionIndicesBack,   

        &m_sectionMaxVerts,   

        &m_sectionMaxInds,   

        m_sectionVertIndCount, 

        m_sectionBlockInfo,   

        m_sectionID)); 

} 

 

/***************************************************************  

 Function invocating the initialization of the section in cuda 

***************************************************************/ 

void Section::_initializeSection(){ 

 initSection(m_sectionVerts,m_sectionIndices,m_sectionVertIndCount

    ,m_sectionBlockInfo,m_heightData[0],BLOCK_GRID, 

    m_sectionMaxVerts,m_sectionMaxInds,&m_sectionID); 

} 

 

/************************************************************* 

 Function rendering the section 

**************************************************************/ 

void Section::render(std::map<std::string,std::pair<Light::LightType, 

     boost::shared_ptr<Light>>>& lights){ 

 if(m_swapBuffer){ 

  if(m_vertexBuffer!=NULL) 
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   m_vertexBuffer->Release(); 

#if CULLING 

  DWORD* tmp = m_sectionIndices; 

  m_sectionIndices = m_sectionIndicesBack; 

  m_sectionIndicesBack = tmp; 

  m_buffSwaped = true; 

#else 

  if(m_indexBuffer!=NULL) 

   m_indexBuffer->Release(); 

  m_indexBuffer = m_indexBack; 

  m_totalinds = m_indBack; 

#endif 

  m_vertexBuffer = m_vertexBack; 

  m_totalverts = m_vertBack; 

  m_totalpolysFront = m_totalpolys; 

 

  m_swapBuffer = false; 

 } 

#if CULLING 

 buildIndexBuffer(); 

 m_totalpolysFront = m_totalpolys; 

#endif 

 EffectManager * effMgr = EffectManager::getSingletonPtr(); 

 

#ifdef DEBUG_NORMALS 

 DebugRenderer* dbg = DebugRenderer::getSingletonPtr(); 

 for(int i=0; i<m_totalverts; i++){ 

  dbg-

>addLine(m_sectionVertices[i].position,m_sectionVertices[i].position+

m_sectionVertices[i].normal); 

 } 

#endif 

 

 UINT stride = sizeof( MeshLoader::SimpleVertex ), offset = 0; 

 m_device-

>IASetVertexBuffers(0,1,&m_vertexBuffer,&stride,&offset); 

 m_device->IASetIndexBuffer(m_indexBuffer,DXGI_FORMAT_R32_UINT,0); 

 

 std::map<std::string,std::pair<Light::LightType,boost::shared_ptr

<Light>>>::iterator litr; 

 D3D10_TECHNIQUE_DESC techDesc; 

 litr = lights.begin(); 

 

 D3DXMATRIX identity; 

 D3DXMatrixIdentity(&identity); 

  

 for(; litr!=lights.end(); litr++){ 

  effMgr-

>activateEffectTechnique(std::string(m_desc.fxFileName),m_variables,&

techDesc,&litr->second); 

  for( UINT p = 0; p < techDesc.Passes; ++p ){ 

   effMgr-

>activateEffectPass(std::string(m_desc.fxFileName),&identity,p,litr-

>second.first); 

   m_device->DrawIndexed(m_totalinds,0,0); 

  } 

 } 

} 

 

/******************************************************************** 

 Function generating a vertex and index buffer from a blockbatch. 

********************************************************************/ 



  

 35 

void Section::buildBuffers(ThreadInit &vars){ 

 // Data buffers used when creating vertex/index buffers 

 MeshLoader::SimpleVertex* verts = new MeshLoader::SimpleVertex 

         [*vars.totalverts]; 

#if !CULLING 

 DWORD* tmp = m_sectionIndices; 

 m_sectionIndices = m_sectionIndicesBack; 

 m_sectionIndicesBack = tmp; 

 

 DWORD* inds = new DWORD[*vars.totalinds]; 

#endif 

 

 // Vertex struct 

 MeshLoader::SimpleVertex ver; 

 ver.Tex = D3DXVECTOR2(0,0); 

 ver.Normal = D3DXVECTOR3(0,1,0); 

 ver.Binormal = D3DXVECTOR3(1,0,0); 

 ver.Tangent = D3DXVECTOR3(0,0,1); 

 

 //  Assemble vertexes and indices from blockes and calculate 

  normals 

 std::list<std::list<Block*>>::iterator itr1 =  

         vars.blockes->begin(); 

 std::list<Block*>::iterator itr2; 

 int in = 0, ve = 0; 

 m_totalpolys = 0; 

 while(itr1!=vars.blockes->end()){ 

  itr2 = itr1->begin(); 

  while(itr2!=itr1->end()){ 

   // Fill data buffers 

   for(unsigned int i=0; i<*(*itr2)->m_numPoints; i++){ 

    ver.Pos = (*itr2)->m_vertpoints[i].position; 

    ver.Tex = (*itr2)->m_vertpoints[i].texCoord; 

    ver.Normal = (*itr2)->m_vertpoints[i].normal; 

    verts[ve+i] = ver; 

   } 

#if CULLING 

   (*itr2)->m_indOffset = ve; 

#else 

   for(unsigned int i=0; i<*(*itr2)->m_numInds; i++){ 

    inds[in+i] = (*itr2)->getIndPointer()[i]+ve; 

 

    // Count polys 

    if(  i+2 < *(*itr2)->m_numInds &&  

     (*itr2)->getIndPointer()[i] !=  

     (*itr2)->getIndPointer()[i+1] &&  

     (*itr2)->getIndPointer()[i+1] !=  

     (*itr2)->getIndPointer()[i+2] &&  

     (*itr2)->getIndPointer()[i] !=  

     (*itr2)->getIndPointer()[i+2]) 

     m_totalpolys++; 

   } 

#endif 

#ifdef TRIANGLE_LIST 

   // Compute normals (Triangle list) 

   for(int i=0; i<(*itr2)->m_numInds; i+=3){ 

    D3DXVECTOR3 normal; 

    D3DXVec3Cross(&normal,&(verts[inds[in+i]].Pos- 

    verts[inds[in+i+1]].Pos),&(verts[inds[in+i]].Pos-

    verts[inds[in+i+2]].Pos)); 

     

    verts[inds[in+i]].Normal = normal; 
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    verts[inds[in+i+1]].Normal = normal; 

    verts[inds[in+i+2]].Normal = normal; 

   } 

#elif defined TRIANGLE_STRIP 

    

#endif 

   ve += *(*itr2)->m_numPoints; 

   in += *(*itr2)->m_numInds; 

   itr2++; 

  } 

  itr1++; 

 } 

 

 ID3D10Device *device =  

  Engine::getSingletonPtr()->getRenderObject()->getDevice(); 

 

 // Create vertex buffer 

 D3D10_BUFFER_DESC bd; 

 bd.Usage = D3D10_USAGE_DEFAULT; 

 bd.ByteWidth = sizeof( MeshLoader::SimpleVertex ) *   

    (*vars.totalverts); 

 bd.BindFlags = D3D10_BIND_VERTEX_BUFFER; 

 bd.CPUAccessFlags = 0; 

 bd.MiscFlags = 0; 

 D3D10_SUBRESOURCE_DATA InitData; 

 InitData.pSysMem = verts; 

 HRESULT hr = device->CreateBuffer( &bd, &InitData, vars.verts ); 

 

#if !CULLING 

 // Create index buffer 

 bd.Usage = D3D10_USAGE_DEFAULT; 

 bd.ByteWidth = sizeof(DWORD) * (*vars.totalinds); 

 bd.BindFlags = D3D10_BIND_INDEX_BUFFER; 

 bd.CPUAccessFlags = 0; 

 bd.MiscFlags = 0; 

 InitData.pSysMem = inds; 

 hr = m_device->CreateBuffer( &bd, &InitData, vars.inds ); 

 

 // Delete the data buffers. 

 delete[] inds; 

#endif 

 delete[] verts; 

} 

 

#if CULLING 

/****************************************************************** 

 Function building an indexbuffer from the visible blockes in the 

 section  

*******************************************************************/ 

void Section::buildIndexBuffer(){ 

 std::set<void*> blockes = m_octree-

>getObjectsIntersectingContainer(Engine::getSingletonPtr()-

>getRenderObject()->getCamera("Main")->getFrustumPlanes()); 

 

 DWORD* inds = new DWORD[m_sectionMaxInds], 

   *indPointer; 

 int in = 0; 

 m_totalpolys = 0; 

 

 std::set<void*>::iterator itr = blockes.begin(); 

 Block* block; 

 while(itr!=blockes.end()){ 



  

 37 

  block = (Block*)*itr; 

  indPointer = block->getIndPointer(); 

  for(unsigned int i=0; i<*(block->m_numInds); i++){ 

   inds[in+i] =  block->getIndPointer()[i]+ 

      block->m_indOffset; 

 

   // Count polys 

   if( i+2 < *(block->m_numInds) && indPointer[i] !=  

    indPointer[i+1] && indPointer[i+1] !=   

    indPointer[i+2] && indPointer[i] !=    

    indPointer[i+2]) 

    m_totalpolys++; 

  } 

  in += *(block->m_numInds); 

  itr++; 

 } 

 m_totalinds = in; 

 

 // Create index buffer 

 if(m_indexBuffer) 

  m_indexBuffer->Release(); 

 D3D10_BUFFER_DESC bd; 

 bd.Usage = D3D10_USAGE_DEFAULT; 

 bd.ByteWidth = sizeof(DWORD) * in; 

 bd.BindFlags = D3D10_BIND_INDEX_BUFFER; 

 bd.CPUAccessFlags = 0; 

 bd.MiscFlags = 0; 

 D3D10_SUBRESOURCE_DATA InitData; 

 InitData.pSysMem = inds; 

 HRESULT hr = m_device->CreateBuffer( &bd, &InitData,   

         &m_indexBuffer ); 

 

 delete[] inds; 

} 

#endif 

Block 

Deklaration 
#pragma once 

#include "StdAfx.h" 

 

/* Struct of a vertexpoint*/ 

struct lodVertexData{ 

 D3DXVECTOR3 position; 

 D3DXVECTOR3 normal; 

 D3DXVECTOR2 texCoord; 

}; 

 

/* Class keeping information about a block in a section*/ 

class Block{ 

public: 

 Block( unsigned int x,unsigned int y,lodVertexData* verts,  

   DWORD** inds); 

 

 DWORD* getIndPointer() { return *m_inds+m_indStep; } 

 

 unsigned int m_x, 

    m_y, 

    *m_numPoints, 

    *m_numInds, 
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    *m_div, 

    m_indOffset, 

    m_indStep; 

 

 float   m_heightDiff, 

    m_texX1, 

    m_texX2, 

    m_texY1, 

    m_texY2; 

 

 lodVertexData* m_vertpoints; 

private: 

 DWORD**  m_inds; 

}; 

Definition 
#include "StdAfx.h" 

#include "Block.h" 

 

/* Constructor */ 

Block::Block(unsigned int x,unsigned int y, lodVertexData* verts, 

  DWORD** inds):m_x(x),m_y(y),m_numPoints(0),m_numInds(0){ 

 m_vertpoints = verts; 

 m_inds = inds; 

} 
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Bilaga 2 - Implementation 

Nedan följer skärmdumpar från implementationen. 

 

Figur 25: Skärmdump 1. 

 

Figur 26: Skärmdump 2. 
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Figur 27: Skärmdump 3. 

 

Figur 28: Skärmdump 4. 
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Figur 29: Skärmdump 5. 

 

Figur 30: Skärmdump 6. 


