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Sammanfattning 
 
För att skapa trovärdig tredimensionell datorgrafik krävs det att det går att skapa 
illusionen av tre dimensioner på en tvådimensionell skärm. Enkelt beskrivet finns det 
två stora metoder för detta, rasterisering och strålföljning. Dessa är fundamentalt 
olika. 
 
Den senaste generationen grafikkort för konsumenter har grafikprocessorer som till 
viss grad blivit programmerbara. Grafikprocessorerna är främst konstruerade för att 
stödja rasterisering men den nya programmerbarheten ger möjligheten att använda 
dessa mer generellt. 
 
I detta arbete görs en undersökning om huruvida det är möjligt att använda den nya 
programmerbarheten för att realisera strålföljning istället för rasterisering. 
Matematiska primitiver används för att skapa objekt och med hjälp av strålföljning 
kan realistiska bilder av objekten skapas. Primitiverna ger bland annat fördelen att de 
kan zoomas in oändligt utan att ge någon precisionsförslust. 
 
Ett strålföljningssystem implementeras för att få prestandaresultat från en riktig miljö 
med alla ingående hårdvarudelar. Undersökningen visar att det är möjligt att realisera 
strålföljning i grafikhårdvaran men i en begränsad form. Framtidens hårdvara kommer 
dock med största sannolikhet att skapa bättre förutsättningar. 
 
Nyckelord: Datorgrafik, grafikhårdvara, strålföljning, realtid 
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1 Introduktion 
 
För att skapa trovärdig tredimensionell datorgrafik krävs det att det går att skapa 
illusionen av tre dimensioner på en tvådimensionell skärm. Enkelt beskrivet innebär 
detta att en representation av en värld i tre dimensioner ska mappas till den 
tvådimensionella bilden på något sätt. Olika åtskiljbara metoder för detta har 
historiskt utvecklats med unika egenskaper. 
 
Mappningen från den tredimensionella världen har i datorgrafik traditionellt gjorts 
med två åtskiljbara metoder, rasterisering (eng. rasterization) som beskrivs av 
Akenine-Möller och Haines (2002) och strålföljning (eng. ray tracing) som visas av 
Whitted (1980). Rasterisering är den metod som är mest vanlig och används sedan 
länge i de 3d-grafikkort för konsumenter som tillverkas för hemdatorer. Det är dessa 
3d-grafikkort som det hädanefter kommer hänvisas till och fortsättningsvis benämnas 
endast som grafikkort. Detta arbete använder grafikkort för konsumenter eftersom det 
ger ett resultat utifrån den hårdvara som finns tillgänglig för gemene man. 
 
Dessa två metoder har fundamentala skillnader vad det gäller genomförande, 
beräkningstyngd och realism. Rasterisering är den vanligaste metoden och är snabbast 
av de två, medan strålföljning är en enkel och exakt metod som ger högre realism till 
kostnad av prestanda. Enkelheten visar sig i att ljusfenomen kan beräknas med 
lättbegripliga algoritmer i kontrast mot rasterisering som inte kan erbjuda alla 
ljusfenomen. 
 
Arkitekturen hos grafikkort (Akenine-Möller & Haines, 2002) har historiskt haft ett 
visst fast utseende för att stöda rasterisering vilket gjort att dessa kort inte lämpat sig 
för att accelerera strålföljning. Denna arkitektur bygger på en rad steg som ska 
genomföras för att skapa den slutgiltiga tvådimensionella bilden, medan strålföljning i 
princip kan göra alla dessa steg på samma gång med en enda rekursiv algoritm. 
 
En del av all strålföljning är realtids-strålföljning (eng. real-time ray tracing) vilket är 
intressant när rörliga bilder med hög realism är önskade. Beräkningstyngden med 
strålföljning är ett stort hinder för att göra detta, men tidigare arbete har gjorts för att 
optimera olika aspekter av denna metod. Wald, et al. (2001) diskuterar dessa försök. 
Dessa framsteg samtagna gör att en hel del prestanda går att vinna.  
 
Den senaste generationen av grafikkort har blivit programmerbara i någon mening, 
vilket innebär att några delar av den fasta arkitekturen hos korten har blivit 
kontrollerbara (Doggett, 2002; Kirk, 2001). Det är nu möjligt att själv ange hur två av 
dessa delar ska uppföra sig, vilket ger funktionalitet som inte tidigare varit möjligt. De 
två delar i arkitekturen som blivit programmerbara är hörnbearbetning på 
månghörningar (eng. polygons) och skuggning (eng. shading) av månghörningar. 
 
De nya möjligheterna med programmerbara delar i grafikkort är främst till för att 
accelerera och förbättra rasterisering. Skillnaden är att detta även kan användas för att 
accelerera strålföljning, vilket tidigare inte varit möjligt på samma sätt. Försök har 
gjorts att använda just detta för att optimera strålföljning har gjorts av Carr, et al. 
(2002) och Purcell, et al. (2002). 
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Dessa två försök har inriktat sig på att använda trianglar för att skapa objekt i den 
tredimensionella världen. Det behövs dock en stor mängd trianglar för att skapa 
realistisk grafik i den mening att objekt ska vara runda och ha mjuka kanter. Med 
strålföljning ges ett alternativ i form av matematiskt implicita geometriska primitiver 
(Glassner, 1989). Dessa skulle ge prestandavinst över trianglar och ger samtidigt 
oändlig precision och ett kompakt lagringsutrymme (Duckstein & Kolla, 1999). 
 
Detta arbete ska undersöka huruvida det är möjligt att använda de nya 
programmerbara funktionerna i grafikkort för att öka prestanda med strålföljning till 
en realtidsnivå. I strålföljningen ska geometriska primitiver som beskrivits ovan 
användas, till skillnad från trianglar som tidigare försök inom detta område använt. 
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2 Bakgrund 
 
I detta kapitel kommer de två metoderna rasterisering och strålföljning att beskrivas 
närmare. För att förstå hur grafikkort fungerar beskrivs arkitekturen hos dessa och 
sedan på vad sätt de har blivit programmerbara. I detta beskrivs vad för slags 
funktioner som är tillgängliga för att programmera hårdvaran, som är uppdelade i två 
olika sorter. Ett exempel kommer till sist ges på hur ett sådant program kan se ut. 
 
 
2.1 Rasterisering 
 
Rasterisering bygger på användandet av månghörningar för att beskriva objekt i den 
tredimensionella världen. Dessa är i stor utsträckning trianglar på grund av vinst i 
prestanda (Akenine-Möller & Haines, 2002). För att få den tredimensionella 
illusionen används perspektivtransformering och diverse metoder för att bestämma 
vilka månghörningar som är synliga eller inte. Perspektivtransformering är den 
beräkning som innebär att objekt i den tredimensionella världen mappas mot den 
tvådimensionella bilden och samtidigt ger det djup i bilden som fordras för att få en 
tredimensionell upplevelse. Månghörningarna ritas ut på pixel-basis vilket innebär att 
varje pixel i bilden som hör till en viss månghörning fungerar som ett stickprov (eng. 
sample) ur definitionen av denna. I detta stickprov räknas färgen på pixeln ut, denna 
färg kan vara en del av en bild som månghörningen kopplats ihop med. För att skapa 
en realistisk skuggning på månghörningen som ritas används en lokal sådan, där 
endast dess egna attribut kan påverka sin ljusberäkning. Andra objekt och ytor i 
världen har ingen påverkan på varandra ex. en yta som är vänd mot en ljuskälla 
kommer att lysas upp även om andra objekt egentligen ligger mellan och blockerar 
ljuset. Skuggning ska här inte förväxlas med skuggkastning. Skuggning innebär att ge 
en yta ljus beroende på dess förhållande till omkringliggande ljuskällor medan 
skuggkastning behandlar uppkomsten av skuggor som sker när objekt hindrar ljus att 
komma fram. 
 
 
2.2 Strålföljning 
 
Strålföljning bygger istället på en mer fysiskt och matematiskt korrekt modell för att 
skapa grafiken. Genom att skapa ett knippe strålar från kameran som skickas ut och 
sedan följa dem, kan närmaste objekt och en punkt i det objektet hittas. Detta 
beräknas för varje pixel i bilden. Från denna punkt följs studsande strålar mot 
ljuskällor och andra omkringliggande objekt för att simulera ljus och reflektioner som 
uppstår i objektet. Detta visar figur 2.1. Ljusberäkningen blir på så vis global i 
kontrast till rasterisering. Övriga objekt i världen kommer att påverka skuggningen av 
en yta i olika grad genom studsande ljusstrålar och hindrande av ljusstrålar. Detta ger 
även upphov till skuggkastning.  
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Figur 2.1. Ljusstrålar (efter Glassner, 1989, s. 13). Ljusstråle A och B härstammar 
från ljuskällan. A reflekteras på diverse objekt för att till sist träffa vyplanet och bidra 
till en pixel på bilden. B reflekteras mot ett objekt men kommer inte att träffa vyplanet 

och ger alltså inget bidrag till bilden. 
 
 
Strålarna som används i beräkningarna kan liknas vid ljusstrålar, med modellen är 
bakvänd på det sättet att ljusstrålarna följs tvärtom mot hur de färdas i verkligheten. 
Whitted (1980) visar att det är möjligt att göra beräkningarna åt rätt håll men att det är 
praktiskt onödigt eftersom endast ett fåtal strålar kommer att träffa igenom det vyplan 
vi för tillfället tittar igenom. Figur 2.1 visar strålföljning där stråle A studsar från 
ljuskällan på flera objekt för att sedan ge ett värde på en pixel i vyplanet. Stråle B 
kommer från samma ljuskälla och studsar på ett objekt, men kommer aldrig att träffa 
vyplanet. Detta skulle alltså vara en slösaktig metod jämfört med att göra 
beräkningarna bakvänt. 
 
Metoden med rasterisering sätter begränsningar på att skapa realism i grafiken (Carr, 
et al., 2002). Strålföljning ger möjlighet att skapa högre realism i grafiken genom dess 
mer fysiskt korrekta modell, men har alltid varit en mer beräkningstung metod än 
rasterisering (Wald, et al., 2001). Detta beror på att en hel del matematiska 
beräkningar måste göras för att uppnå resultat, ofta i rekursiva mönster. Detta ger 
dock fördelar som enkelhet och exakthet (Wald & Slusallek, 2001). Enkelheten visar 
sig i att effekter som skuggor, reflektioner och andra ljusfenomen kan simuleras på ett 
realistiskt sätt genom lättbegripliga algoritmer, utan att använda visuella trick. En 
annan sida av enkelheten är att dessa ljusfenomen kan beräknas med nästan samma 
kod. Exaktheten uppnås genom att effekterna räknas ut genom att efterlikna fysiken 
för kamera och ljus. Som Wald och Slusallek (2001) visar, behövs alltså strålföljning 
för att få den höga nivå av realism som inte går att uppnå med rasterisering. 
 
Reflektion är det fenomen som inträffar när ljusstrålar studsar på en yta och en form 
av spegelyta bildas. Alla ytor som ljusstrålarna reflekteras mot i vägen från ljuskällan 
till ögat kommer att bidra med sin spegelbild i olika grad. Brytning är det fenomen då 
ljusstrålar inte reflekteras utan fortsätter in genom ytan som träffas. Luften och ytan 
har inte samma densitet vilket leder till att ljusstrålarna vinklas (bryts) en aning. 
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Här följer en kort pseudokod i figur 2.2 som visar hur strålföljnings-algoritmen kan 
implementeras. Denna kod körs för varje stråle som ska följas och här används den 
klassiska lösningen med rekursion för att följa strålens reflektioner. Det första som 
görs är att ta reda på om och vilket objekt som träffades först av strålen. Objektet 
skuggas sedan och tillägnas en färg från en textur. Efter detta beräknas reflekterade 
och brutna strålar från objektet som träffades med hjälp av rekursion. För att undvika 
att oändlig rekursion inträder sätts ett maxdjup på hur många reflekterande strålar som 
ska följas på varje huvudstråle. 
 
 

 
 

Figur 2.2. Rekursiv algoritm för strålföljning. 
 
 
Värdet för maxdjup kan sättas godtyckligt utifrån vad som önskas. Ett stort värde 
kommer innebära att resultatet blir mer realistiskt eftersom ljusstrålar egentligen inte 
har någon sådan synlig begränsning. Detta ger även att beräkningen kommer att ta 
lång tid att genomföra. Skillnaden i den färdiga bilden minskar i takt med att värdet 
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ökas, vilket gör att det finns en anledning att sätta ett slags medelvärde där resultatet 
ser rätt ut men där beräkningarna inte tar för lång tid. 
 
En del av all strålföljning är realtids-strålföljning, vilket är intressant för att skapa 
rörliga bilder med hög realism. Rörliga bilder har en viss gräns på sig gällande hur 
många bilder per sekund som kan anses som just rörliga. Denna takt har inget bestämt 
värde men Akenine-Möller och Haines (2002) sätter en gräns på femton bilder per 
sekund för att uppnå en känsla av att rörliga bilder ”flyter” och inte hackar fram, som 
blir fallet med att visa ett mindre antal bilder per sekund. Att skapa realtids-
strålföljning är intressant där grafiken just ska kunna skapas under körning och utan 
väntan på beräkningar. 
 
Strålföljning för att skapa enstaka bilder har länge använts inom till exempel 
arkitektur, där det önskas en realistisk bild på en byggnad innan den faktiskt byggs. 
Att utöka detta till realtid innebär att en klient som önskar köpa en byggnad kan ”gå 
omkring” i byggnaden. Detta ger en mycket bättre uppfattning om hur byggnaden 
verkligen kommer att se ut när den är färdigbyggd. Ökad realism som kan fås med 
strålföljning kontra rasterisering nyttjas i ett sånt tillämpningsområde. McDonnell 
(2000) visar att strålföljning i realtid även kan användas för avancerade radarsystem i 
tre dimensioner. Tillverkare av datorspel har alltid strävat efter att skapa en så hög 
realism som möjligt i sina spel. När grafikkort blev vanliga för konsumenter användes 
dessa för att öka realismen men då enbart med rasterisering eftersom strålföljning 
varit en för beräkningstung metod. Realtids-strålföljning skulle ge datorspel en högre 
nivå av realism när det gäller avancerade ljusfenomen såsom reflektioner och 
brytningar. 
 
Beräkningstyngden med strålföljning är ett stort hinder för att skapa grafiken i realtid, 
vilket har lett till att många försök har gjorts för att snabba upp denna metod. Wald, et 
al. (2001) diskuterar dessa försök i sin artikel och visar att optimeringar har kunnat 
göras. Dessa optimeringar finns i två olika lager, dels de som inriktar sig på att ersätta 
befintliga algoritmer med snabbare operationer och dels de som innebär användandet 
av nya principer. En sådan princip kan vara att dela upp den tredimensionella världen 
i mindre bitar, för att när strålarna sedan ska följas enbart behöva göra beräkningar på 
de bitar som behövs. 
 
 
2.3 Arkitektur hos grafikkort 
 
Det finns olika former av dedikerad hårdvara för att accelerera strålföljning men 
enligt Schmittler, et al. (2002) är det inte möjligt att får realtidsrendering i helskärm 
med dessa. I detta arbete undersöks istället grafikkort för konsumenter eftersom de 
ger ett resultat utifrån den hårdvara som finns tillgänglig för gemene man. 
 
Akenine-Möller och Haines (2002) beskriver den fasta arkitektur (eng. pipeline) som 
används i grafikkort och som består av ett antal fasta moment för att gå från en 
beskrivning av en värld till en skapad tvådimensionell bild. 
 
 



 

 7 

 
 
Figur 2.3. Arkitekturen hos grafikkort (efter Akenine-Möller & Haines, 2002, s. 11). 

 
 
Arkitekturen delas in i två övergripande steg enligt figur 2.3. Det första steget 
behandlar geometri och innehåller bland annat transformeringar, ljusberäkning och 
klippning av månghörningar. I transformeringarna görs beräkningar för att 
representera den tredimensionella världen genom det vyplan vi valt att titta igenom. 
Det andra steget hanterar själva rasteriseringen och skapar pixlarna som utgör den 
färdiga bilden. Från geometristeget fås en färdig lista över vilka månghörningar som 
ska ritas och grafiska attribut som skuggningsvärden och hur texturer (eng. textures) 
ska placeras. 
 
 

 
 

Figur 2.4. Delmoment i geometristeget (efter Akenine-Möller & Haines, 2002, s. 14). 
 
 
Geometristeget delas upp i fem delmoment beskrivna i figur 2.4, där 
månghörningarna behandlas på olika sätt. Här tas den tredimensionella världen och 
formas om till en tvådimensionell representation för rasteriseringssteget baserat på 
vilket vyplan som är valt. Momenten är uppbyggda enligt lagerprincipen, det vill säga 
momenten är beroende av bakomliggande. 
 
Translation, rotation och skalering i vy/modell-momentet är det som görs först för att 
skapa vyplanet för en virtuell kamera. Detta innebär att månghörningarnas 
hörnkoordinater i världen flyttas, roteras och skalas om för att skapa ett vyplan precis 
på den plats kameran befinner sig på och det håll den tittar åt. 
 
Efter detta görs texturering och ljusberäkning av månghörningarna. Texturering 
innebär att bilder läggs ovanpå månghörningarna från texturer. Ljusberäkningen 
värderar omkringliggande ljuskällor på varje månghörning och skapar 
skuggningsvärden. Detta bestäms utifrån ljuskällornas attribut såsom position relativt 
månghörningen och ljuskällans styrka. Texturkoordinater och skuggningsvärden 
tillägnas endast hörnen i månghörningarna. Detta innebär att skuggningen interpoleras 
i rasteriseringssteget då månghörningarna ritas ut. 
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Projektionssteget innebär perspektivberäkningar vilka ser till att bilden får rätt djup 
enligt det perspektiv som är önskat. En månghörning som är långt bort från vyplanet 
blir mindre än en som är nära. Perspektivet är inte fast värde utan kan bestämmas fritt. 
 
Klippning är den fas där månghörningar trimmas mot den tvådimensionella bild som 
ska skapas. Alla månghörningar som helt får plats i bilden och alla de som är helt 
utanför bilden blir orörda här. Resten av månghörningarna som då har plats både på 
och utanför bilden kommer behandlas av klippningen, dessa klipps av för att precis 
matcha kanterna på bilden. Detta görs för att inget onödigt ska behöva ritas som inte 
tillhör bilden samt att rasteriseringssteget inte ska kunna rita utanför bilden. 
 
Det sista momentet som görs i geometristeget är skärmmappning. Här görs 
tredimensionella världskoordinater om till tvådimensionella skärmkoordinater för alla 
månghörningar. Den tredje komponenten (z) i koordinaterna sparas dock fram till 
rasteriseringssteget, där de används för att bestämma djupordning på 
månghörningarna. 
 
 
2.4 Programmerbara grafikprocessorer 
 
Arkitekturen på grafikkort med dess delmoment har fram tills får något år sedan varit 
ganska statisk i den mening att endast ett litet och fast antal egenskaper var möjliga att 
påverka för månghörningar och ljusberäkningen av dessa. Egenskaperna hos 
grafikkort har nyligen utökats genom att bli programmerbara i någon mening 
(Doggett, 2002; Kirk, 2001). Detta ger programmerare möjligheten att själva 
kontrollera några delmoment i arkitekturen på grafikkortet (Purcell, et al., 2002) 
genom att göra egna små program som styr hur dessa delmoment ska uppföra sig. 
 
Program kan styra egenskaper för månghörningars hörn (eng. vertex) och 
ljusberäkning. Detta innebär i praktiken att fyra delmoment i arkitekturen har blivit 
programmerbara, visade i figur 2.5. Dessa moment är modell/vy-transformation, 
ljusberäkning och projektion i geometristeget samt stor del av rasteriseringssteget. 
Innan hade det endast varit möjligt att använda ett fåtal olika statiska uppförande på 
dessa tre delmoment, men nu är det möjligt att med program i någon form ta kontroll 
över momenten och ange precis hur de ska uppföra sig. Instruktionerna som går att 
utföra är snabbare än motsvarande kod i huvudprocessorn, men då med en begränsad 
uppsättning. Med huvudprocessor menas CPU, det vill säga den vanliga processorn 
som är central i en dator. Det är denna processor som det hädanefter kommer hänvisas 
till och fortsättningsvis benämnas som huvudprocessor. 
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Figur 2.5. Programmerbara delmoment. 
 
 
Två sorters program går att använda, de som styr hörn i månghörningar och de som 
styr skuggning av pixlar. Dessa två kallas för hörnskuggare (eng. vertex shader) och 
pixelskuggare (eng. pixel shader). Programmen får inparametrar från grafikkortet i 
form av punkter och vektorer som används för att beräkna utdata, vilka är olika i de 
två sorterna. I det ena fallet räknas nya hörn ut och i andra fallet räknas en pixel ut. 
Att kunna styra hörn på detta sätt är flexibelt och snabbt eftersom huvudprocessorn 
inte behöver göra detta som var fallet tidigare. Pixelskuggare som skapar pixlar ger 
möjligheten att kunna beräkna ett skuggningvärde på varje pixel i en månghörning, 
vilket tidigare inte varit möjligt med grafikkort. De har tidigare endast interpolerat 
skuggningsvärden över hela månghörningen där enbart värden från månghörningens 
hörn tagits med i beräkningen. Detta sätt att kontrollera skuggningen ger möjligheten 
att använda mer realistiska skuggningstekniker (Akenine-Möller & Haines, 2002). 
 
Här följer ett kort exempel på en pixelskuggare skriven i assembler, tagen från 
Doggett (2002). Denna skuggare lägger en luminanseffekt på bilden som gör att den 
blir svartvit. En luminanseffekt påverkar färginnehållet i en bild. Programmet körs 
alltså en gång på varje pixel i de månghörningar som ritas på bilden. 
 
1  ps.1.4 
2  def  c0, 0.30f, 0.59f, 0.11f, 1.0f 
3  texld  r0, t0 
4  dp3  r0, r0, c0 
 
Rad 1 visar vilken version av pixelskuggare som används. Vidare lägger rad 2 en 
konstant i registret c0. Rad 3 hämtar ett färgvärde från texturen i texturkoordinat-
registret t0 och lägger detta färgvärde i det temporära registret r0. Slutligen på rad 4 
görs en skalärprodukt som räknar ut luminansen och lägger resultatet i r0, som även 
agerar utdata-register här. Värdet för luminansen som faktiskt räknas ut blir 0.3 * röd 
+ 0.59 * grön + 0.11 * blå. 
 
Båda sorters skuggare körs per månghörning. Detta innebär att skuggarna endast 
kommer åt data som hör till den månghörningen som skuggarna körts igång på. En 
hörnskuggare kan endast komma åt och modifiera data som hör till det aktuella hörnet 
i månghörningen, en pixelskuggare kommer endast åt interpolerad data som hör till 
samma månghörning. 
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Hörnskuggare har ett visst antal register för indata, vilka har godtyckligt innehåll. Det 
vanligaste (Engel, 2002) är att hörnposition, färger och texturkoordinater skickas in i 
skuggaren. En pixelskuggare har ett mindre och fixt omfång indata beståendes av 
texturkoordinater och färger. Det är viktigt att inse att även om register för indata är 
tänkt att användas för ett visst ändamål är det inget som hindrar att dessa används för 
att skicka in andra typer av data. Exempelvis kan en textur agera som en matris av 
godtycklig data om skuggaren behandlar den som det. 
 
Skuggarna har även ett visst antal konstantregister för indata vilka sätts av 
huvudprocessorn. Dessa värden är samma för hela renderingen av en bild. Det är ett 
även ett sätt för huvudprocessorn att styra skuggarna på ett enkelt sätt. 
Konstantregistren är fler till antalet än vanlig indata i hörnskuggare. 
 
 
2.5 Relaterat arbete 
 
Två tidigare försök har gjorts för att realisera strålföljning med programmerbar 
grafikhårdvara av Carr, et al. (2002) och Purcell, et al. (2002). Carr, et al. (2002) 
använder både huvudprocessorn och grafikkortet för att rendera och Purcell, et al. 
(2002) lägger hela strålföljningsalgoritmen på grafikkortet. 
 
Det som är gemensamt med dessa två är att de endast använder trianglar för att 
beskriva objekt i den tredimensionella världen. En begränsning de båda har är att 
endast strålar från kameran beräknas utan att följa strålarnas studsande. Enligt tidigare 
resonemang krävs det beräkningar av strålarnas studsande för att skapa realistiska 
ljusfenomen. Möjligheten att beräkna dessa ljusfenomen är det som gör strålföljning 
mer realistiskt än rasterisering. Att endast beräkna förstastrålar från kameran ger i 
princip samma resultat som att använda rasterisering med hjälp av hörn- och 
pixelskuggare. Detta beror på att rasterisering använder sig av trianglar och skuggarna 
ger möjligheten att beräkna samma ljusmodell som används i strålföljning. 
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3 Problembeskrivning 
 
Detta kapitel ger en beskrivning av själva problemet som arbetet grundar sig på. 
 
Carr, et al. (2002) och Purcell, et al. (2002) har gjort försök att använda det 
programmerbara delmomentet i arkitekturen, för att snabba upp strålföljning. 
Programmerbarheten är tänkt att utöka möjligheterna med rasterisering men har visats 
sig även vara användbar för strålföljning. Dessa två försök har dock inriktat sig på att 
endast använda trianglar som geometrisk primitiv. Strålföljning ger även möjlighet att 
i kontrast mot rasterisering använda matematiskt beskrivna geometriska primitiver via 
implicita funktioner, vilket bland annat visas av Glassner (1989). Primitiver av denna 
typ beskrivs av en matematisk formel baserad på alla de punkter som utgör själva 
objektet. Att formeln är implicit betyder att alla punkter innefattas i en enda formel 
för den aktuella primitiven. För att kunna använda dessa primitiver i strålföljning 
krävs en matematisk uträkning för att bestämma om en stråle kommer att träffa en 
primitiv eller inte. En stor fördel med dessa primitiver är att de kan zoomas in 
oändligt utan någon precisionsförlust. 
 
Att endast använda trianglar kan medföra samma problem som vid rasterisering, det 
vill säga det krävs ett stort antal trianglar för att skapa realistisk grafik. Även om 
strålföljning är bättre på detta än rasterisering vid ett stort antal trianglar (Wald & 
Slusallek, 2001) skulle det ge mer prestandavinst med strålföljning genom att även 
använda övriga geometriska primitiver som nämnts ovan. Duckstein och Kolla (1999) 
visar att denna beskrivning av objekt är ett kompakt sätt som ger oändlig precision 
och tar litet fixt utrymme att lagra. 
 
Målet med detta arbete är att undersöka huruvida det är möjligt att använda 
programmerbara grafikkort i realtids-strålföljning med syfte att öka prestanda i denna 
metod. I strålföljningen ingår användandet av matematiskt beskrivna geometriska 
primitiver som beskrivs ovan. Den delmängd av alla primitiver som kommer att 
användas i detta arbete är andragradsprimitiver (eng. quadrics), där även trianglar är 
en delmängd. Dessa beskrivs av Glassner (1989) och bygger på andragradsfunktioner 
där till exempel cylindrar, sfärer och plan ingår. Hädanefter kommer dessa primitiver 
även benämnas som objekt. 
 
Mycket tidigare arbete har gjorts om strålföljning och hur det kan snabbas upp på 
olika sätt. Det första steget i arbetet kräver studerande och jämförande av tidigare 
inom problemområdet utfört arbete och slutsatserna av dessa. Sammanfattningen av 
detta kombinerat med egna idéer och nya grepp, ger ett svar på problemställningen.  
 
Resultatet kan sägas vara positivt om rörliga bilder i realtid kan göras med ett visst 
antal bilder per sekund, som är satt till femton enligt diskussionen i bakgrunden. Är 
inte detta möjligt fås ett negativt resultat. Om det inte är möjligt här ska inte slutsatsen 
att det att det är omöjligt dras. Grafikkort utvecklas hela tiden och får allt högre 
prestanda samtidigt som de får mer och mer avancerade funktioner inbyggda. 
Exemplvis är hörnskuggare och pixelskuggare under ständig utveckling för ökad 
funktionalitet. 
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4 Metod 
 
Detta kapitel beskriver den metod som utförs på problemställningen för att få 
resultatet. Metoden består huvudsakligen av två delar, implementation och testning. 
Testningen sker efter implementationen för att se vad som är möjligt att göra inom 
ramen för realtid. Plattformen som används för testningen beskrivs först. 
 
 
4.1 Plattform 
 
Testningen genomförs på en PC-dator med operativsystemet Windows 2000 
Professional. Central hårdvara i datorn när resultatet av testningen beaktas är: 
 
Processor: Intel Pentium4 med klockfrekvens 2,4 GHz och busshastighet 533 MHz 
Grafikkort: ”Sapphire Radeon 9700 Atlantis Pro” med grafikprocessorn ”ATi 

Radeon 9700 Pro”.  
Minne: 512 MB DDR-RAM med busshastighet 266 MHz 
 
 
4.2 Implementation 
 
Att endast undersöka problemställningen teoretiskt anses inte som tillräckligt på 
grund av de omkringliggande faktorerna som finns i ett datorprogram som kör i 
realtid. I de omkringliggande faktorerna ingår bussar, cachar och minnesaccesser. En 
dator använder bussar för minne och grafikkort i ett slumpvis mönster, vilket gör att 
det är svårt att simulera på ett bra sätt. Cachar på huvudprocessorn och i 
grafikprocessorn gör att även prestanda blir svårt att simulera rätt. Minnesaccesser i 
programmet skapar oftast en fördröjning vilken är svår att förutse. 
 
Implementation på den givna hårdvaruplattformen ska genomföras för att resultatet 
ska få trovärdighet. Detta är ett sätt att testa systemet i ”verkligheten” och direkt få 
resultat i form av bland annat hur många bilder per sekund som kan uppnås. 
Implementation är även ett sätt att se efter om systemet verkligen går att köra på 
dagens datorer för konsumenter. Med detta menas datorer som är inom ett år gamla.  
 
För att kunna använda de accelererade delarna i grafikkort i dagens PC finns det 
huvudsakligen två API för operativsystemet Windows. Dessa två är OpenGL och 
Direct3D och här används Direct3D (version 9.0). 
 
När detta arbete genomförs är stödet för hörn- och pixelskuggare mer utvecklat men 
framförallt fixt i Direct3D. Medan Direct3D bygger på en versionbas där en viss 
version har ett visst stöd hos hårdvaran är OpenGL byggt kring ett fast grund-API 
med tillhörande utbyggnader (eng. extensions). Det finns färdiga versioner av 
Direct3D som har fullt stöd för hörn- och pixelskuggare. OpenGL har utbyggnader för 
detta, som efter en viss tid blir fastställd standard efter att de har nyskapats. 
Utbyggnaderna är av olika härkomst, förutom de som centralt fastställs skapar 
hårdvarutillverkarna egna. Resultatet har blivit att stödet för skuggare blivit splittrat 
och inte riktigt fastställt i dagsläget. Med fastställt menas att det ska finnas ett 
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standardsätt att använda skuggare på, som fungerar med alla tillverkares 
grafikhårdvara. 
 
Pixelskuggarversionen som används är den senaste tillgängliga realiserade i 
grafikkort, vilken är version 2.0. 
 
 
4.3 Testning 
 
Testning genomförs för att analysera prestandan hos systemet. Hur många objekt kan 
användas samtidigt innan antal bilder per sekund blir mindre än realtid? Det är även 
intressant att utreda vad för sorts parametrar i renderingen som finns att justera och 
vilken påverkan det har på prestandan. En viktig parameter är maxdjup på 
strålföljningen, beskriven i kapitel 2.2. 
 
Testen med olika parametrar genomförs så att kameran får köra en viss bana genom 
världen. Samma kameraåkning görs genom världen vid varje test. Kameran ska under 
sin färd ha titta minst en gång på varje objekt i världen och befunnit sig på olika sidor 
av objekten. Att låta kameran åka runt och täcka så många unika vinklar och 
positioner som möjligt i världen, behövs för att få ett bra testvärde på prestandan. 
Parametrar som ändras under testningen kan förlora sin inverkan på prestandan om 
endast ett fåtal möjliga kameravinklar används. 
 
Genom att variera antal objekt och parametrar i testen erhålls information om antal 
bilder per sekund blir mindre än realtid. Det går exempelvis ha ett högt maxdjup med 
lite objekt eller ett lågt maxdjup med fler objekt. Antal ljuskällor har också en stor 
inverkan på prestandan. 
 
När den färdiga tvådimensionella bilden skapas med datorgrafik utgörs bilden av ett 
bestämt antal punkter. Detta mått kallas ofta för bildens storlek och anges i bredd och 
höjd. För att få en bild som kan sägas föreställa det som önskas behöver storleken 
vara tillräckligt stor. I detta sammanhang med realtids-strålföljning blir denna storlek 
av vikt att fastställa. Wald, et al. (2001) använder storleken 512*512 pixlar som 
referens samtidigt som Burger och Gillies (1989) anger samma storlek som en 
mediumstorlek. Det är rimligt att anta denna storlek som ett riktvärde för detta arbete. 
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5 Genomförande 
 
Detta kapitel beskriver hur strålföljningssystemet är uppbyggd i detta arbete, 
matematiskt och implementationsmässigt. Först ges en beskrivning av själva grunden 
för strålföljningen, sedan ges en beskrivning av hur systemets ingående delar 
fungerar. Val av olika slag har gjorts för systemet, vilka redovisas och motiveras. 
 
 
5.1 Strålföljning 
 
Här beskrivs de tekniker i strålföljningen som används i strålföljningssystemet. Dessa 
ligger till grund för hur systemet är realiserat med hjälp av grafikhårdvaran. 
 
 
5.1.1 Strålar 
 
Strålar beskrivs med hjälp av linjens ekvation på parameterform: 
 

od

od

od

ZtZZ

YtYY

XtXX

+=
+=

+∗=

*

*  

 
där Xd, Yd, Zd är strålens riktningkoefficienter och X0, Y0, Z0 är strålens startpunkt. 
Variablerna x/y/z är en punkt på linjen, placerad av parametern t. Parametern anger 
hur mycket det måste stegas på linjen från startpunkten för att nå denna punkt. 
 
Strålriktningen är i detta system normaliserad, det vill säga att strålen har längden 1. 
Normaliseringen behövs för lagring av strålriktningen beskriven i kapitel 5.2.2. 
 
 
5.1.2 Primitiver och objekt 
 
Objekt i detta system är en primitiv med unika egenskaper. Primitiverna utgörs av 
andragradsprimitiver, beskrivna i kapitel 3. Ett objekt är en primitiv men med unik 
position och orientering. Det är av vikt att skilja på dessa två eftersom flera objekt kan 
bestå av samma primitiv. 
 
En generell andragradsprimitiv har följande implicita ekvation (Glassner, 1989): 
 

0222 =++++ cbzazyx  
 
Genom att sätta in strålens ekvation i denna ekvation kan parametern t brytas ut och 
ge två lösningar på t. 
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5.1.3 Skärningsberäkning 
 
För att beräkna var varje stråle kommer att träffa för varje pixel, görs en skärning 
mellan strålen och alla objekt för varje pixel. Detta visas i figur 5.1. Efter att skärning 
gjorts med alla objekt kommer den punkt som träffades på det närmsta objektet att 
synas i pixeln genom att färgen för denna punkt sätts i pixeln. 
 
 

 
 

Figur 5.1. Skärning med objekt. 
 
 
Beräkningen om vilket objekt som är närmast strålstarten går praktiskt till så att 
parametern t jämförs mellan alla beräknade objekt. Det objekt som träffades och gav 
det minsta värdet på t ligger närmast. 
 
När minsta värdet på t har erhållits, kan själva träffpunkten på det närmaste objektet 
räknas ut. Träffpunkten beräknas genom att sätta in t i linjens ekvation beskriven i 
kapitel 5.1.1. 
 
Om riktningen för strålen är normaliserad blir t det direkta avståndet fram till det 
närmaste objektet. 
 
 
5.1.4 Skuggberäkning 
 
För att beräkna om en skärningspunkt ligger i skugga skickas en skuggstråle per 
ljuskälla från ljuskällans start mot denna punkt. Finns det något objekt i skuggstrålens 
väg ligger punkten i skugga. 
 
Till skillnad från vanlig skärningsberäkning där alla objekt skärs mot strålen, räcker 
det med att hitta ett enda objekt som skär skuggstrålen. Detta gäller eftersom det 
räcker med att ett enda objekt hindrar ljuset för att det ska uppstå en skugga. 
 
 
5.1.5 Reflektion och brytning 
 
Reflektion och brytning är två ljusfenomen som uppstår när strålar studsar respektive 
bryts mot ytor, vilket är beskrivet i kapitel 2.2. Beräkningen av dessa görs med hjälp 
av normalen på den punkt som träffades i varje objekt för varje stråle.  
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För reflektion blir den studsande strålen speglad runt normalen på den träffade 
punkten som visas i figur 5.2. Figur 5.3 visar fallet för brytning, där strålen bryts mot 
den träffade punkten runt normalen och får en ny riktning. 
 
 

 
 

Figur 5.2. Reflektion. 
 
 

 
 

Figur 5.3. Brytning. 
 
 
Reflektionsstrålen beräknas med följande formel (Glassner, 1989): 
 

NINIR )(2 •−=  
 
där I är infallsstrålen och N är ytnormalen (se figur 5.2). Tecknet ”•” betyder här 
skalärprodukt. R, I och N är vektorer. 
 
Brytningsstrålen beräknas med följande formel (Glassner, 1989): 
 

NCnCnInT ))1(1*( 22 −+−+∗=  

1

2

n

n
n =  

INC −•=  
 
där N är ytnormalen, I är infallsstrålen, n1 är brytningsindex innan ytan och n2 är 
brytningsindex efter ytan.   
 
De nya beräknade strålarna skickas ut i världen igen, för att se vilket objekt som är 
närmast strålarna relativt strålstarterna. Strålstarterna blir här punkterna som objektet 
träffades på. Färgerna som fås för varje pixel på de nya objekten adderas på de färger 
som fåtts efter första strålföljningen från kameran. 
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5.1.6 Kamera 
 
För att skapa en virtuell kamera när den tvådimensionella bilden skapas, används ett 
vyplan för att generera strålarna för bilden. För varje pixel i bilden skickas en stråle ut 
bland objekten i den tredimensionella världen, vilket illustreras i figur 5.4. Genom att 
skicka ut alla strålar från samma punkt (kamerans position) genom vyplanet med 
pixlar fås en virtuell kamera. 
 
 

 
 

Figur 5.4. Kameran skickar strålar genom varje pixel från samma punkt. 
 
 
Strålarna för vyplanet räknas ut genom att ange tre bashörn i detta och interpolera 
strålriktningarna mellan hörnen. Endast tre bashörn behöver anges eftersom det fjärde 
följer av de andra tre på grund av symmetri. Figur 5.5 visar ett exempel på hörnvärden 
och hur det fjärde hörnet kan fås. Strålstart för varje stråle sätts till kamerans position 
och strålriktning för varje stråle sätts till det interpolerade hörnvärdet. 
 
 

 
 

Figur 5.5. Bashörn i vyplanet. Det fjärde hörnet följer av de andra tre. 
 
 
För att rotera kameran roteras de tre bashörnen i vyplanet innan interpoleringen. 
Bashörnen ändras aldrig utan används som källa i roteringen för att skapa det aktuella 
vyplanet. 
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5.1.7 Ljusberäkning 
 
Ljusberäkning sker med hjälp av att kombinera två sorters ljus, diffust och glänsande. 
Det diffusa ljuset är det matta ljussken som lägger sig på en yta proportionellt mot hur 
mycket det är riktat mot ljuskällan. Glänsande ljus är en liten punkt med koncentrerat 
ljus som uppstår där ytan är väldigt nära riktad ljuskällan. Dessa två ljus beräknas 
separat och adderas ihop. 
 
 

 
 

Figur 5.6. De ingående vektorerna i ljusberäkningen. 
 
 
Det diffusa ljuset beräknas genom resultaten av en skalärprodukt mellan två vektorer, 
vektorn från skärningspunkten mot ljuskällan (L i figuren) och ytans normal (N i 
figuren). 
 
För att beräkna det glänsande ljuset används ett snabbt alternativ till Phongs 
ljusberäkningsmodell (Phong, 1975) beskriven av Schlick (1994). Denna modell 
skapar ett sken av en blänkande ljuskälla i objektet. Det glänsande ljuset beräknas 
med följande formel: 
 

tntn

t
tSn +−

=)(  

 
där n är storleken på den blänkande punkten och t är skalärprodukten mellan 
reflektionsvektorn på skärningspunkten (R i figuren) och vektorn från 
skärningspunkten mot ljuskällan (L i figuren). 
 
 
5.2 Strålföljningssystemet 
 
Här beskrivs de tekniker som används för att realisera strålföljningen i 
grafikhårdvaran. 
 
 
5.2.1 Övergripande 
 
För att få maximal prestanda ur systemet görs alla beräkningar internt i grafikkortet 
med pixelskuggare. Hörnskuggare används inte här eftersom beräkningarna med 
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strålföljning måste ske för varje pixel. Det finns värden som måste sättas i varje hörn 
men dessa kan sättas statiskt av huvudprocessorn. 
 
Det skulle vara möjligt att göra delberäkningar i både grafikhårdvaran och 
huvudprocessorn och kombinera resultaten av dessa. Men att göra detta skulle vara ett 
slöseri med resurser eftersom tiden det tar för att överföra data mellan huvudminnet 
och grafikkortets minne är mycket stor jämfört med hur snabb grafikhårdvaran är. 
Enligt Carr, et al. (2002) är bussen för att överföra data mellan huvudprocessorn och 
grafikkortet dessutom konstruerad för att mest skicka data från huvudminnet till 
grafikkortsminnet och mindre åt motsatt håll. Detta leder till att kostnaden i prestanda 
för huvudprocessorn att hämta resultat från grafikkortet blir ännu högre. 
 
 
5.2.2 Multipla pass 
 
För att kunna göra alla beräkningar internt i grafikhårdvaran måste en teknik med 
multipla pass användas. Med detta menas att varje bilds beräkning sker i delsteg där 
varje delsteg består av en rendering över hela skärmen. Delstegen kallas i detta 
sammanhanget pass. 
 
Multipla pass måste i de flesta fall användas eftersom en pixelskuggare endast kan 
genomföra en begränsad mängd operationer och har en begränsad mängd in- och 
utparametrar. Det finns även de fall där skuggaren inte kan göra klart sin beräkning 
eftersom resultatet beror på alla de månghörningar som kommer att ritas på samma 
pixel i bilden. 
 
Passen fungerar så att en viss mängd månghörningar renderas över skärmen som 
använder pixelskuggaren. Pixelskuggaren gör beräkningar för varje pixel och kan 
skriva sin utdata till skärmen och texturer. Efter detta körs ett nytt pass med en annan 
pixelskuggare vilken nu kan läsa in utdatan från det förra passet från skärmen och 
texturerna. 
 
 
5.2.3 Strålgenerering 
 
Det första passet som görs är generering av kamerastrålarna. Dessa är startstrålarna 
som har sin start i kameran och används för att starta igång strålföljningen. För att 
göra detta ritas en skärmtäckande månghörning med en pixelskuggare för 
strålgenerering. Denna månghörning har enligt tidigare beskrivning om kameran 
vyplanets värden inskrivna i hörnen, vilka kommer att interpoleras i pixelskuggaren.  
 
Pixelskuggaren lagrar strålarna i två skärmtäckande texturer som placeras så att varje 
texel i texturen matchar varje pixel i bilden. Texel är en texturs motsvarighet till pixel, 
det vill säga en viss punkt i texturen. Denna punkt kan ibland anges med flyttal vilket 
gör att det finns anledning att särskilja denna punkt från ordet som pixel innebär. 
 
I texturerna lagras normaliserade vektorer för strålstart och strålriktning, vilket 
sammanlagt blir sex värden. Texturerna består av fyra värden per texel vilket ger plats 
för en vektor per texel. 
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5.2.4 Skärning  
 
För att genomföra skärningsberäkningen ritas alla objekt representerade av varsin 
månghörning. För varje pixel i bilden kommer pixelskuggaren med hjälp av 
stråltexturerna att göra en skärningsberäkning mot varje objekt. 
 
Skärningsberäkningen syftar till att ta reda på vilket objekt som är närmast varje pixel 
enligt tidigare beskrivning i kapitel 5.1.3. Detta sker genom att jämföra parametern t 
mellan skärningarna på objekten. Ett sätt för att lösa denna jämförelse med 
grafikhårdvarans inbyggda funktionalitet är att använda z-buffern. 
 
Z-buffern är en skärmtäckande buffer som består av z-värden för varje pixel och 
nollställs mellan varje renderad bild. Denna buffer används normalt sett för att gallra 
bort månghörningar i utritningen. Genom att i utritningen titta i buffern om det 
aktuella z-värdet har ett större värde än det som redan är lagrat finns pixeln på 
månghörningen längre bort och kommer ej att synas. 
 
I z-buffern lagras parametern t efter varje skärningsberäkning. Resultatet efter ett pass 
kommer alltså att bli att endast pixeln som skrevs med minst värde på t kommer att 
sparas. Detta används i nästkommande pass. Denna teknik förutsätter att z-buffern 
töms mellan varje skärningspass. 
 
Det som pixelskuggaren för skärningsberäkningen skriver som utdata för 
nästkommande pass är färg, skärningspunkt, reflekterad strålriktning och bruten 
strålriktning. 
 
 
5.2.5 Objektplacering 
 
För att genomföra skärningar med en pixelskuggare måste objekten matas in genom 
att använda månghörningar, i detta fall rektanglar. På varje pixel som täcks av en viss 
rektangel kommer en skärning med objektet beskrivet i rektangeln att göras, vilket 
illustreras i figur 5.6. Huvudprocessorn skapar en rektangel för varje objekt i den 
tredimensionella världen. Detta är ett sätt för att kunna korsa alla objekt med alla 
pixlar i pixelskuggarna. Månghörningarna används inte som detta utan är en 
representation av sitt objekt med sin tillhörande data. 
 
 

 
 

Figur 5.6. Objektplacering med rektanglar. 
 



 

 21 

 
Rektanglarnas hörn fylls med beskrivningar av objekten, genom att utnyttja 
dataplatser som färg och texturkoordinater. Genom att sätta samma värden i alla hörn 
på en rektangel interpoleras dessa värden samma över alla pixlar i rektangeln. Detta 
behövs för att pixelskuggaren ska får samma värden på alla pixlar. Denna teknik visas 
i figur 5.7. Interpoleringen sker alltid eftersom det används för att få in interpolerade 
värden från hörnskuggarens beräknade hörnvärden. 
 
 

 
 

Figur 5.7. Samma värden matas in i alla hörn i rektangeln. 
 
 
5.2.6 Rekursiva strålpass 
 
För att beräkna skuggor, reflekterade strålar och brutna strålar görs ytterligare pass. 
Efter passet där strålar från kameran och närmaste skärning med dessa hittats, 
beräknas normalen för varje pixel, där ett objekt har träffats av strålen. Från normalen 
kan sedan skuggstrålar, reflekterade strålar och brutna strålar räknas ut. 
 
För att sedan göra följning av de reflekterade och brutna strålarna görs fler pass över 
bilden. Detta genomförs på något av ett rekursivt sätt eftersom förfarandet blir samma 
som när strålarna från kameran beräknades. Efter att ett skärningspass har gjorts 
används dettas utdata i form av skärningspunkt som strålstart för nästkommande 
skärningspass. Strålriktningen blir antingen den reflekterade eller den brutna, 
beroende på vilken typ nästkommande skärningspass är. Detta innebär att för varje 
skärning kommer två nya strålar att skickas ut och fördubblar alltså antalet strålar och 
skärningsberäkningar för varje gång. 
 
De rekursiva skärningspassen adderar sin resulterande färg på de pixlar som finns 
kvar sedan tidigare pass enligt tidigare beskrivning om reflektion och brytning. 
Skuggberäkningen använder inte färger på detta sätt utan är endast till för att se var 
skuggor uppstår. Färgen kommer här att skrivas över med en skuggfärg istället för att 
adderas på tidigare som i fallet med reflektion och brytning. Nästkommande 
skärningspass kan dock addera på skuggfärgen i sin tur. 
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5.2.7 Texturer 
 
Alla texturer som används i systemet är i flyttalsformat. Detta format anger varje 
texels färg som fyra flyttal. De fyra värdena är röd, grön, blå och alphavärde. Dessa 
kan utöver rena färger användas av pixelskuggare som datalagring i flyttalsformat. 
 
Flyttalsformatet som består av fyra bytes per värde ger en mycket bättre precision än 
standarformatet för texturer som består av fyra bytes för att beskriva varje texel. För 
att använda detta med till exempel en normaliserad strålriktning skulle mycket 
precision försvinna. Strålriktningen består av tre värden och tre bytes skulle användas 
för detta. En byte är ett heltal som har omfånget 0 till 255. Varje värde i riktningen 
kan vara mellan –1 och 1. Genom att packa ner riktningsvärdena till bytes så att –1 är 
0 och 1 är 255 så skulle det alltså endast kunna finnas 256 unika steg på varje värde. 
 
 
5.3 Grafikhårdvarans begränsningar 
 
Här beskrivs de begränsningar som sätts på strålföljningssystemet som följer av  
grafikhårdvarans olika begränsningar. 
 
 
5.3.1 Rekursivitet 
 
Strålföljning visar ett rekursivt beteende där antalet strålar som måste följas blir 
mångdubblade för varje ny omgång. Detta visas i figur 5.8. Skuggstrålar skickas ut för 
varje objekt men har inte tagits med i figuren för tydlighets skull. 
 
 

 
 

Figur 5.8. Rekursivt beteende. Varje objekt som träffas genererar en reflekterad och 
en bruten stråle, vilka i sin tur genererar nya strålar på sina träffade objekt. 
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Eftersom grafikhårdvaran arbetar i linjära renderingspass blir det svårt att genomföra 
en rekursiv algoritm. Detta ska ställas i kontrast mot huvudprocessorn som kan arbeta 
med dynamiska datastrukturer och använder sig av en generell stack för att lösa 
rekursiviteten. 
 
När en rekursiv algoritm används, kommer datamängden som används att växa ju 
djupare algoritmen går, eftersom resultatet måste vandra från den djupaste nivån upp 
till toppnivån, där det slutgiltiga resultatet fås. I den generella rekursiva lösningen av 
strålföljning på huvudprocessorn beskriven tidigare används endast en liten mängd 
data för detta. En pixelskuggare kan endast använda texels i texturer som utdata vilket 
innebär att kostnaden för varje nivå i algoritmen blir mycket större än hos 
huvudprocessorn.  
 
Kostnaden blir större ju större upplösningen på den slutgiltiga bilden är. Även om ett 
visst djup av rekursivitet kan genomföras i grafikhårdvaran kommer grafikminnet att 
sätta en begränsning tidigt. 
 
 
5.3.2 Åtkomst av data 
 
Konstruktionen av grafikhårdvaran genom dess linjäritet och utnyttjande av multipla 
pass har en kostnad i att nästan all data blir lokal för en pixelskuggare. En 
pixelskuggare kommer med några undantag endast åt indata som gäller för den 
aktuella pixeln som renderas. Detta är en nackdel inom strålföljning i den globala 
ljusberäkningen eftersom denna beräkning använder sig av mer än det aktuella 
renderade objektets data. 
 
I de fall där det är möjligt för en pixelskuggare att komma åt data från övriga objekt 
löses detta genom att använda någon form av specialiserat trick som gäller för den 
specifika lösningen. Det är svårt att hitta en generell lösning på detta problem. 
 
 
5.3.3 Pixelskuggarnas begränsingar 
 
Pixelskuggare har begränsingar i antal operationer, vilka sätts av främst versionen på 
pixelskuggaren och sedan av hårdvaran. Även om det interna minnet på grafikkortet 
skulle sätta gränsen om antalet vore obegränsat, är den nuvarande mängden tillåtna 
operationer mycket mindre än så. Förutom det övergripande antalet finns det 
restriktioner på hur många operationer av en viss typ som får användas i en skuggare. 
Denna begränsning har till följd att extra pass måste göras över bilden. 
 
En annan begränsing som finns är mängden utdata som kan skapas. Begränsningen 
här är fyra texturer maximalt vilket ger sexton flyttalsvärden. För att realisera 
strålföljning kan endast en basfunktionalitet implementeras då platsen med utdata fort 
blir full även med de mest grundläggande funktionerna. 
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5.4 Pixelskuggare 
 
Här beskrivs de olika sorters pixelskuggare med viktig funktionalitet som används i 
strålföljningssystemet. 
 
 
5.4.1 Strålgenerering 
 
Strålgenereringens enda uppgift är att skriva ut strålar till två texturer som beskrivits 
tidigare. Strålriktningen normaliseras här för att undvika att göra det i strålföljningen 
som görs i nästkommande pass. 
 
 
5.4.2 Skärningsberäkning 
 
Efter att strålarna genererats kan förstastrålarna följas, vilka är de som har sitt 
ursprung i kameran och går genom vyplanet. Skärning med varje objekt görs genom 
att använda strålarna som finns lagrade i de två texturer som skapades i 
strålgenereringen. 
 
För att olika objekt ska kunna finnas har dessa unika data i form av position, färg etc. 
Denna data skickas till skuggaren genom att använda utrymmet för texturkoordinater, 
dessa ger fyra flyttal per koordinat. 
 
Skärningen görs genom tidigare beskrivet sätt och skärningspunkten kan därefter 
beräknas. Genom denna punkt kan sedan ljusberäkningen göras och strålriktningar för 
reflekterade och brutna strålar beräknas. Om ingen skärning skulle ske skrivs ett värde 
till z-buffern som är maximalt det vill säga längst bort. 
 
 
5.4.3 Ljusberäkning och beräkning av kommande strålar 
 
Denna skuggare agerar som ett efterpass efter skärningsberäkningen. Dess enda 
uppgift är att ta resultatet från skärningsberäkningen och sedan beräkna ljuset från den 
träffade skärningspunkten. I samband med att ljuset beräknas även en reflekterad och 
en bruten stråle från skärningspunkten. 
 
 
5.4.4 Skuggberäkning 
 
Skuggberäkningen liknar följningen men kan göra mindre beräkningar. Det enda som 
är intressant i skuggberäkningen är att om något objekt finns i vägen mellan 
skärningspunkten och ljuskällan. 
 
Denna beräkning sker genom att från skärningspunkten från följningen skicka en 
stråle mot ljuskällan, ofta kallad skuggkännare (eng. shadow feeler). En 
skärningsberäkning görs för denna stråle för att se om något objekt ligger mellan 
dessa två. Om något objekt träffas av skuggkännaren jämförs avståndet från den nya 
skärningspunkten och avstånden till ljuskällan. Om avståndet till skärningspunkten är 
mindre ligger objektet i vägen för ljuset. Om en skugga beräknas uppkomma skrivs 
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skuggfärgen ut. Skuggfärgen är en bestämd mörk färg som ska ange det minsta ljuset 
som objekt i världen kan få. 
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6 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras och analyseras de resultat som erhållits genom testning av 
implementationen. 
 
 
6.1 Prestandaresultat 
 
Här presenteras de resultat i form av bilder per sekund som fåtts av att testköra 
systemet med olika parametrar på grafikhårdvaran. 
 
 
6.1.1 Kamerabana 
 
I detta prestandatest används en fast kamerabana som roterar runt alla objekt kring y-
axeln och hela tiden tittar mot origo, där objekten befinner sig. Kameran kommer 
alltså att åka i en cirkel runt alla objekt. Detta medför att objekten finns i bild hela 
tiden och de flesta vinklar runt objekten beräknas under banans färd. Figurerna 6.1-
6.4 visar hur kamerabanan set ut för fem objekt. 
 
 

 
 

Figur 6.1. Utgångsläget. 
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Figur 6.2. Vid 25 % av kamerabanans tid. 
 
 

 
 

Figur 6.3. Vid 50% av kamerabanans tid. 
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Figur 6.4. Vid 75% av kamerabanans tid. 
 
 
6.1.2 Djup 1 och endast reflekterade strålar 
 
Här visas resultat för prestandatest i fallet med djup ett och endast reflekterade strålar. 
I alla tester har skuggstrålar beräknats. 
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6.1.3 Djup 1 och både reflekterade och brutna strålar 
 
Här visas resultat för prestandatest i fallet med djup ett och både reflekterade och 
brutna strålar. I alla tester har skuggstrålar beräknats. 
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6.2 Analys av prestandaresultat 
 
Prestandaresultaten visar att strålföljning fortfarande tar mycket kraft att beräkna. Det 
krävs inte ett stort antal objekt för att få antal bilder per sekund under femton. 
Grafikhårdvaran är snabbare än huvudprocessorn på rena flyttalsberäkningar vilket 
resultaten visar, en likartad implementation av samma strålföljningssystem på enbart 
huvudprocessorn hade med säkerhet gett mindre prestanda. 
 
Grafikhårdvaran är bättre på att göra flyttalsberäkningar eftersom den är begränsad i 
form av flexibilitet och användning. Hårdvaran är gjord för att göra en viss beräkning 
likadan över en stor mängd likvärdig data och har även specialinstruktioner för att 
genomföra dessa beräkningar. Dessa förutsättningar gör att hårdvaran kan konstrueras 
endast utifrån detta och blir väldigt snabb. 
 
Då en pixelskuggare inte kan ha samma textur som både in- och utdata gör detta att ett 
flertal steg i varje renderingspass måste göras. Detta innebär i realiteten att varje 
enskilt objekt måste renderas separat ur Direct3D:s perspektiv. Att göra denna 
separata rendering har en kostnad i overhead. Det är även så att under tiden denna 
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overhead genomförs står grafikhårdvaran och väntar på nytt resultat, vilket leder till 
ett sämre utnyttjande av denna. 
 
Prestandaresultaten visar något av ett linjärt samband mellan bilder per sekund och 
antal objekt. Dubblas antalet objekt halveras antal bilder per sekund. 
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7 Slutsats 
 
I detta kapitel redogörs de slutsatser som kan dras av det erhållna resultatet. 
 
 
7.1 Strålföljning på grafikhårdvara 
 
Att genomföra strålföljning på programmerbar grafikhårdvara är lite som att försöka 
passa in en annan modell än vad hårdvaran är konstruerad för. Det är dock viktigt att 
inse att det är fullt möjligt att genomföra strålföljning om än begränsad med hjälp av 
grafikhårdvaran. 
 
Genom att försöka passa in modellen med strålföljning på en hårdvara som är 
konstruerad för rasterisering kommer detta ofta leda till att hårdvaran inte utnyttjas på 
bästa sätt. Då hårdvaran är bra på att bearbeta en ström av likvärdig data kommer den 
ej till sin rätta med strålföljning, vilken är en mer dynamisk och olinjär modell. 
 
För att lösa en del funktionalitet används ofta trick av olika slag för att lösa denna. 
Dessa trick kan fungera både på bra och dåliga sätt men gemensamt för alla är att de 
är svåra att underhålla som programmerare. Lösningar med trick är inte ett naturligt 
sätt att lösa problemen på, vilket bäddar för svårförståeliga lösningar. 
 
Begränsningen som bussen mellan huvudprocessorn och grafikkortet utgör medför att 
all beräkning måste ske i grafikhårdvaran. Ett idealscenario vore att både denna och 
huvudprocessorn kunde arbeta parallellt med beräkningarna. I detta scenario skulle 
huvudprocessorn sköta upplägget och hanteringen av dynamiska datastrukturer och 
grafikhårdvaran göra de tunga beräkningarna. Även i kontrast mot de snabbaste 
huvudprocessorerna för konsumenter i dagsläget är grafikhårdvaran mer effektiv på 
rena beräkningar med flyttalsprecision. 
 
Strålföljning på grafikhårdvara i realtid är alltså möjlig i begränsad form vilket i sig är 
ett stort framsteg. Framtidens hårdvara kommer med all sannolikhet att bli mer 
flexibel vilket kommer leda till att en lösning med mindre begränsningar och mindre 
antal trick kan göras. 
 
 
7.2 Framtidens grafikhårdvara 
 
Grafikhårdvara utvecklas hela tiden och det kan antas att funktionalitet för den 
programmerbara delen av denna kommer att utvecklas ytterligare. Direct3D har redan 
i dagsläget stöd för en mer avancerad form av hörn- och pixelskuggare i väntan på att 
hårdvarutillverkare ska realisera dessa. 
 
Bussen mellan huvudprocessorn och grafikkortet kan dock antas utgöra ungefär 
samma begränsing även i framtiden när det gäller överförandet av data mellan dessa 
båda. Även om bussen förbättras markant finns det troligen inget att tjäna på att 
överföra data mellan huvudprocessorn och grafikkortet i takt med att grafikhårdvaran 
sannolikt också kommer att bli snabbare. 
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För att göra till exempel strålföljning på grafikhårdvara skulle det vara bra med ett 
stöd för kunna göra ett riktigt programflöde i skuggarna. I dagsläget kan endast en 
begränsad form av detta göras i form av selektion. 
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8 Framtida arbete 
 
Ett sätt att förbättra prestanda i systemet skulle vara att inkludera någon 
grundläggande teknik för gallring av objekt i den tredimensionella världen. Det finns 
en mängd tekniker för detta och genomförda rätt ger de prestandavinst med en större 
mängd objekt. 
 
För att gallra objekt delas först den tredimensionella världen in i mindre bitar. När 
sedan strålar ska följas går det från den enskilda strålen direkt ta bort sådana objekt 
som utan chans kommer att bli träffade av strålen. På detta sätt slipper 
strålföljningssystemet beräkna skärning med strålen mot varje objekt i världen. 
Eftersom mycket av beräkningen i strålföljning handlar om just att beräkna skärningar 
med objekt kan gallring ge en stor prestandavinst. 
 
Det finns i huvudsak två olika sorters gallring av objekt. Det ena är att gallra bort de 
objekt som ligger utanför kamerans synfält, det andra är att gallra bort de objekt som 
skyms av andra objekt. I strålföljning skulle det vara bra att genomföra båda sorter 
eftersom båda minskar antalet skärningar med strålarna. 



 

 35 

Referenser 
 
Akenine-Möller, T. & Haines, E. (2002) Real-time rendering, second edition. Natick: 

A K Peters. 
 
Burger, P. & Gillies, D. (1989) Interactive computer graphics. Wokingham: Addison-

Wesley Publishing Company. 
 
Carr, N., Hall, J. & Hart, J. (2002) SIGGRAPH/EUROGRAPHICS workshop on 

graphics hardware. I: T. Ertl, W. Heidrich & M. Dogget (red:er), The ray 
engine (s. 1-10). Proceedings of the conference on graphics hardware 2002, 
Saarbrucken, Tyskland. 

 
Doggett, M. (2002) Programmability features of graphics hardware. ATI. Tillgänglig 

på Internet: 
http://www.ati.com/developer/SIGGRAPH02/GHProgrammability-notes.pdf 
[Hämtad 03.02.27]. 

 
Duckstein, F. & Kolla, R. (1999) Global illumination. I: V. Skala (red), Ray tracing of 

parametric surfaces based on adaptive simplicial complexes. WSCG'99 
conference proceedings, 8-12 februari, Plzen-Bory, Tjeckien. 

 
Engel, W. (2002) Direct3D ShaderX. Plano: Wordware Publishing. 
 
Glassner, A. (1989) An introduction to ray tracing. London: Academic Press. 
 
Kirk, D. (2001) Geforce3 architecture overview. Nvidia corporation. Tillgänglig på 

Internet: 
http://developer.nvidia.com/docs/IO/1271/ATT/GF3ArchitectureOverview.p
df [Hämtad 03.02.27]. 

 
McDonnell, M.D. (2000) URSI Commission G. I: P. Dyson & R. Norman 

(red:er), A fast three-dimensional ray tracing formulation, with 
applications to HF communications and radar prediction. WARS'00 
(Workshop on the Applications of Radio Science), 27-29 april, 
Beechworth, Australien. 

 
Phong, B. T. (1975) Illumination for computer generated pictures (s. 311-317). 

Communications of the ACM, New York, USA. 
 
Purcell, T., Buck, I., Mark, W. & Hanrahan, P. (2002) Ray tracing on programmable 

graphics hardware. Opublicerad artikel. Stanford University. 
 
Schlick, C. (1994) A fast alternative to phong’s specular model. I: P. Heckbert (red.) 

Graphics gems IV (s.385-387). London: Academic Press. 
 
Schmittler, J., Wald, I. & Slusalek, P. (2002) Graphics Hardware. Saarcor – a 

hardware architecture for ray tracing (s. 1-11). EUROGRAPHICS 2002, 1-
2 september, Saarbrücken, Tyskland. 

 



 

 36 

Wald, I. & Slusallek, P. (2001) State of the art reports. State of the art in interactive 
ray tracing (s. 21-42). EUROGRAPHICS 2001, 3-7 september, Manchester, 
Storbritannien. 

 
 
Wald, I., Slusallek, P., Benthin, C. & Wagner, M. (2001) Computer graphics forum. I: 

A. Chalmers & T.-M. Rhyne (red:er), Interactive rendering with coherent 
ray tracing (s. 153-164). EUROGRAPHICS 2001, 3-7 september, 
Manchester, Storbritannien. 

 
Whitted, T. (1980) An improved illumination model for shaded display (s. 343-349). 

Communications of the ACM 23 no 6, New York, USA. 



 

 37 

Appendix A – Pixelskuggare 
 
Här ges källkoden till pixelskuggarna i strålföljningssystemet skrivna i skuggspråket 
HLSL, som är ett högnivåspråk i Direct3D. De pixelskuggare som finns i systemet av 
rent implementationstekniska skäl utelämnas här. 
 
 
ps_raysetup.hlsl: 
 
void raysetup( float4 dir : TEXCOORD1, 
 
   out float4 color0 : COLOR0, 

  out float4 color1 : COLOR1, 
  out float zBuffer : DEPTH, 

     
  uniform float3 pos : register(c0)) 

{ 
 color0.rgb = pos; 
 
 float3 dirm = dir.xyz; 
 float dt = dot(dirm, dirm); 
 if(dt != 0) { 
  float nm = rsqrt(dt); 
  dirm *= nm; 
  color1.rgb = dirm; 
 } 
 else { 
  color1.rgb = 0.001; 
 } 
 
 color0.a = 0; 
 color1.a = 0; 
 zBuffer = 1.0; 
} 
 
 
 

ps_trace.hlsl: 
 
void trace(  float4 color : COLOR0, 
   float2 tc : TEXCOORD0, 
   float4 params0 : TEXCOORD1, 
   float4 params1 : TEXCOORD2, 
 
   out float4 colorOut : COLOR0, 
   out float zBuffer : DEPTH, 
 
   uniform sampler2D texPos : TEXUNIT0, 
   uniform sampler2D texDir : TEXUNIT1, 
   uniform float zBufDivisor : register(c2)) 
{ 
 float t; 
 bool hit = true; 
 
 float3 rayPos = tex2D(texPos, tc).rgb; 
 float3 rayDir = tex2D(texDir, tc).rgb; 
 
 float a = params0.x - rayPos.x; 
 float b = params0.y - rayPos.y; 
 float c = params0.z - rayPos.z; 
 
 float nb = rayDir.x * a + rayDir.y * b + rayDir.z * c; 
 if(nb > 0) { 
  float d = a*a + b*b + c*c - params0.w*params0.w; 
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  float s = nb*nb - d; 
  if((s > 0) && (d != 0)) { 
   s = sqrt(s); 
   if(d > 0) 
    t = nb - s; 
   else 
    t = nb + s; 
 
   colorOut.r = params1.z; 
   colorOut.g = t; 
   colorOut.b = 0; 
   colorOut.a = 1.0; 
   zBuffer = t/zBufDivisor; 
  } 
  else { 
   hit = false; 
  } 
 } 
 else { 
  hit = false; 
 } 
 
 if(hit == false) { 
  colorOut = float4(0, 0, 0, 0); 
  zBuffer = 1.0; 
 } 
} 
 
 
 

ps_shade.hlsl: 
 
void shade(  float4 color : COLOR0, 

  float2 tc : TEXCOORD0, 
  float4 params0 : TEXCOORD1, 
  float4 params1 : TEXCOORD2, 

 
  out float4 colorOut : COLOR0, 
  out float4 ipOut : COLOR1, 
  out float4 reflectedDirOut : COLOR2, 
  out float4 refractedDirOut : COLOR3, 

 
  uniform sampler2D texPos : TEXUNIT0, 
  uniform sampler2D texDir : TEXUNIT1, 
  uniform sampler2D texScreen : TEXUNIT2, 
  uniform sampler2D texIP : TEXUNIT3, 
  uniform sampler2D texTraceVals : TEXUNIT4, 
  uniform sampler2D texReflDirOut : TEXUNIT5, 
  uniform float3 lightPos : register(c0), 
  uniform float3 ambient : register(c1)) 

{ 
 const float specSize = 20; 
 const float diffuse = 0.4; 
 const float specular = 0.6; 
 
 float4 traceVals = tex2D(texTraceVals, tc); 
 float4 oldColor = tex2D(texScreen, tc); 
 float4 oldIP = tex2D(texIP, tc); 
 float4 oldReflDirOut = tex2D(texReflDirOut, tc); 
 
 if(abs(traceVals.r - params1.z) < 0.1) { 
  float t = traceVals.g; 
  float3 rayPos = tex2D(texPos, tc).rgb; 
  float3 rayDir = tex2D(texDir, tc).rgb; 
 
  float3 shade = ambient; 
  float3 ip = rayDir * t + rayPos; 
  float3 nv = (ip - params0.xyz) / params0.w; 
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  float3 lv = normalize(lightPos - ip); 
 
  float dt = dot(nv, lv); 
  if(dt > 0) { 
   shade += dt * diffuse; 
 
   dt *= 2; 
   float3 lrv = nv*dt - lv; 
   dt = dot(lv, lrv); 
   if(dt > 0) { 
    float spec = dt / (specSize - (specSize * dt) + dt); 
    shade += spec * specular; 
   } 
  } 
 
  colorOut.rgb = color.rgb * shade; 
  colorOut.a = 1.0; 
 
  ipOut.rgb = ip; 
  ipOut.a = 0; 
 
  // Create reflective and refractive ray directions and 
  //  store reflectivity/refractivity in alpha component 
  //  which is the only way to send these values to 
  //  following raytraces 
  reflectedDirOut.rgb = normalize(reflect(rayDir, nv)); 
  reflectedDirOut.a = params1.x; 
  refractedDirOut.rgb = normalize(refract(rayDir, nv, 1.3)); 
  refractedDirOut.a = params1.y; 
 } 
 else { 
  colorOut = oldColor; 
  ipOut = oldIP; 
  reflectedDirOut = oldReflDirOut; 
  refractedDirOut = 0; 
 } 
} 
 
 
 

ps_shadow.hlsl: 
 
void shadow( float2 tc : TEXCOORD0, 

 float4 params0 : TEXCOORD1, 
   float4 params1 : TEXCOORD2, 
 

 out float4 colorOut : COLOR0, 
 

 uniform sampler2D texIP : TEXUNIT0, 
 uniform sampler2D texScreen : TEXUNIT1, 

   uniform sampler2D texTraceVals : TEXUNIT2, 
   uniform float3 lightPos : register(c0), 

 uniform float3 ambient : register(c1)) 
{ 
 float4 oldColor = tex2D(texScreen, tc); 
 float4 traceVals = tex2D(texTraceVals, tc); 
 
 if((traceVals.r != 0) && (traceVals.r != params1.z)) { 
  float3 ip = tex2D(texIP, tc).rgb; 
  float3 rayPos = lightPos; 
  float3 rayDir = normalize(ip - lightPos); 
  float dist = distance(rayPos, ip); 
 
  float a = params0.x - rayPos.x; 
  float b = params0.y - rayPos.y; 
  float c = params0.z - rayPos.z; 
 
  float nb = rayDir.x * a + rayDir.y * b + rayDir.z * c; 
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  if(nb > 0) { 
   float s = nb*nb - (a*a + b*b + c*c - params0.w*params0.w); 
   if(s > 0) { 
    float t = nb - sqrt(s);  
    if(t < dist) { 
     colorOut.rgb = ambient; 
     colorOut.a = 0; 
    } 
    else { 
     colorOut = oldColor; 
    } 
   } 
   else { 
    colorOut = oldColor; 
   } 
  } 
  else { 
   colorOut = oldColor; 
  } 
 } 
 else { 
  colorOut = oldColor; 
 } 
} 
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Appendix B – Strålföljningssystemet 
 
Här ges källkoden till strålföljningssystemet som använder Direct3D skriven i språket 
C++. 
 
#define STRICT 
#include <windows.h> 
#include <commctrl.h> 
#include <commdlg.h> 
#include <basetsd.h> 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
#include <d3dx9.h> 
#include <dxerr9.h> 
#include <tchar.h> 
#include "DXUtil.h" 
#include "D3DEnumeration.h" 
#include "D3DSettings.h" 
#include "D3DApp.h" 
#include "D3DUtil.h" 
#include "resource.h" 
#include "camera.h" 
#include "spline.h" 
#include "exarbete.h" 
 
 
#define RENDER_W 256 
#define RENDER_H 256 
 
#define VP_W 200 
#define VP_H 200 
#define PERSP 200 
 
#define USE_OBJCREATE 1 
#define OBJCREATE_NROBJS 5 
 
#define USE_TIMER 0 
#define TIMER_FRAMES 800 
 
#define USE_CAMSPLINE 1 
 
#define OBJS_ZPOS (0.0f) 
#define VBSCREEN_ZPOS (1.0f) 
 
 
#if USE_OBJCREATE 
struct Object* g_Objects; 
#else 
static struct Object g_Objects[] = { 
 {-60.0f, 30.0f, 90.0f, 50.0f, 0xffcc77, 0.0f, 0.7f}, 
 {0.0f, -60.0f,  110.0f, 60.0f, 0x77ffcc, 0.2f, 0.0f}, 
 {60.0f, 30.0f, 70.0f, 40.0f, 0xff00ff, 0.5f, 0.0f}, 
 {-10.0f, -30.0f, 70.0f, 30.0f, 0xff00ff, 0.2f, 0.7f}, 
 
 {10.0f, -20.0f, 70.0f, 30.0f, 0x00ffff, 0.5f, 0.0f}, 
 {0, 0, 0, 0} // end of list 
}; 
#endif 
 
 
static float keyframesCamPos[] = { 
 0, 0,  0,  -500, 
 100, -500,  0,  0, 
 200, 0,  0,  500, 
 300, 500,  0,  0, 
 400, 0,  0,  -500, 
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 0 // end of list 
 
}; 
 
static float keyframesCamLook[] = { 
 0, -25,  10,  20,  0, 
 100, 17,  0,  10,  0, 
 200, -23,  -5,  20,  0, 
 300, 13,  0,  10,  0, 
 400, 0,  0,  0,  0, 
 0 // end of list 
}; 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Global access to the app (needed for the global WndProc()) 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
CMyD3DApplication* g_pApp  = NULL; 
HINSTANCE          g_hInst = NULL; 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: WinMain() 
// Desc: Entry point to the program. Initializes everything, and goes into a 
//       message-processing loop. Idle time is used to render the scene. 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
INT WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR, INT ) 
{ 
    CMyD3DApplication d3dApp; 
 
    g_pApp  = &d3dApp; 
    g_hInst = hInst; 
 
    InitCommonControls(); 
    if( FAILED( d3dApp.Create( hInst ) ) ) 
        return 0; 
 
    return d3dApp.Run(); 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: CMyD3DApplication() 
// Desc: Application constructor.   Paired with ~CMyD3DApplication() 
//       Member variables should be initialized to a known state here.   
//       The application window has not yet been created and no Direct3D 
device  
//       has been created, so any initialization that depends on a window or  
//       Direct3D should be deferred to a later stage.  
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
CMyD3DApplication::CMyD3DApplication() 
{ 
    m_dwCreationWidth           = RENDER_W; 
    m_dwCreationHeight          = RENDER_H; 
    m_strWindowTitle            = TEXT( "exarbete" ); 
    m_d3dEnumeration.AppUsesDepthBuffer   = TRUE; 
 m_bStartFullscreen   = false; 
 m_bShowCursorWhenFullscreen = false; 
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    m_pD3DXFont                 = NULL; 
    m_bLoadingApp               = TRUE; 
    m_pVB                       = NULL; 
 
    ZeroMemory( &m_UserInput, sizeof(m_UserInput) ); 
    m_fWorldRotX                = 0.0f; 
    m_fWorldRotY                = 0.0f; 
 
 
 wsprintf(m_DebugText, "no text =)"); 
 m_MouseLMB = false; 
 m_MouseRMB = false; 
 m_fFramesTime = 0.0f; 
 m_Frames = 0; 
 
 m_Camera.pos.x = 0.0f; 
 m_Camera.pos.y = 0.0f; 
 m_Camera.pos.z = -100.0f; 
 m_Camera.look.x = 0.0f; 
 m_Camera.look.y = 0.0f; 
 m_Camera.look.z = 100.0f; 
 m_Camera.lookAngles.x = 0.0f; 
 m_Camera.lookAngles.y = 0.0f; 
 m_Camera.lookAngles.z = 0.0f; 
 m_Camera.baseView[0] = (float)-VP_W/2; 
 m_Camera.baseView[1] = (float)VP_H/2; 
 m_Camera.baseView[2] = (float)PERSP; 
 m_Camera.baseView[3] = -m_Camera.baseView[0]; 
 m_Camera.baseView[6] = m_Camera.baseView[0]; 
 m_Camera.baseView[4] = m_Camera.baseView[1]; 
 m_Camera.baseView[7] = -m_Camera.baseView[1]; 
 m_Camera.baseView[5] = m_Camera.baseView[2]; 
 m_Camera.baseView[8] = m_Camera.baseView[2]; 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: ~CMyD3DApplication() 
// Desc: Application destructor.  Paired with CMyD3DApplication() 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
CMyD3DApplication::~CMyD3DApplication() 
{ 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: OneTimeSceneInit() 
// Desc: Paired with FinalCleanup(). 
//       The window has been created and the IDirect3D9 interface has been 
//       created, but the device has not been created yet.  Here you can 
//       perform application-related initialization and cleanup that does 
//       not depend on a device. 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
HRESULT CMyD3DApplication::OneTimeSceneInit() 
{ 
    // Drawing loading status message until app finishes loading 
    SendMessage( m_hWnd, WM_PAINT, 0, 0 ); 
 
    m_bLoadingApp = FALSE; 
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 /* Init splines */ 
 hsplineInitStub(&splineCamPos, 3, keyframesCamPos); 
 hsplineInitStub(&splineCamLook, 4, keyframesCamLook); 
 
 
    return S_OK; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: ConfirmDevice() 
// Desc: Called during device initialization, this code checks the display 
device 
//       for some minimum set of capabilities 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
HRESULT CMyD3DApplication::ConfirmDevice( D3DCAPS9* pCaps, DWORD dwBehavior, 
                                          D3DFORMAT Format ) 
{ 
    UNREFERENCED_PARAMETER( Format ); 
    UNREFERENCED_PARAMETER( dwBehavior ); 
    UNREFERENCED_PARAMETER( pCaps ); 
     
    BOOL bCapsAcceptable; 
 
    // TODO: Perform checks to see if these display caps are acceptable. 
    bCapsAcceptable = TRUE; 
 
    if( bCapsAcceptable )          
        return S_OK; 
    else 
        return E_FAIL; 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: InitDeviceObjects() 
// Desc: Paired with DeleteDeviceObjects() 
//       The device has been created.  Resources that are not lost on 
//       Reset() can be created here -- resources in D3DPOOL_MANAGED, 
//       D3DPOOL_SCRATCH, or D3DPOOL_SYSTEMMEM.  Image surfaces created via 
//       CreateImageSurface are never lost and can be created here.  Vertex 
//       shaders and pixel shaders can also be created here as they are not 
//       lost on Reset(). 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
HRESULT CMyD3DApplication::InitDeviceObjects() 
{ 
 LPD3DXBUFFER psCode, psErrors; 
    CUSTOMVERTEX* pVertices; 
    HRESULT hr; 
 short* pIndices; 
 int n, m; 
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  /* Set vertex format */ 
 m_pd3dDevice->SetFVF(D3DFVF_CUSTOMVERTEX); 
 
 
 /* Create objects */ 
 #if USE_OBJCREATE 
 
 m_NrObjs = OBJCREATE_NROBJS; 
 g_Objects = (struct Object*)malloc(m_NrObjs * sizeof(struct Object)); 
 
 srand(1); 
 
 for(n=0; n<m_NrObjs; n++) { 
  g_Objects[n].posX = ((((float)rand())/(float)RAND_MAX)-
0.5f)*300.0f; 
  g_Objects[n].posY = ((((float)rand())/(float)RAND_MAX)-
0.5f)*300.0f; 
  g_Objects[n].posZ = ((((float)rand())/(float)RAND_MAX)-
0.5f)*300.0f; 
  g_Objects[n].radius = 
(((float)rand())/(float)RAND_MAX)*30.0f+40.0f; 
  g_Objects[n].color &= rand()&0xff; 
  g_Objects[n].color |= (rand()&0xff)<<8; 
  g_Objects[n].color |= (rand()&0xff)<<16; 
  g_Objects[n].color = (g_Objects[n].color+0xa0a0a0)&0xffffff; 
  g_Objects[n].reflectivity = (((float)rand())/(float)RAND_MAX); 
  g_Objects[n].refractivity = (((float)rand())/(float)RAND_MAX); 
 } 
 
 #else 
 
 /* Calculate number of objects */ 
 n = 0; 
 m_NrObjs = 0; 
 while(g_Objects[n++].radius != 0) 
  m_NrObjs++; 
 
 #endif 
  
 m_MaximumObjs = m_NrObjs; 
 if(!(m_NrObjs&1)) 
  MessageBox(m_hWnd, "uneven nr of objs plz ^_^", "error", MB_OK); 
 
 
    /* Create vertex buffers */ 
 
 // containing objects 
    if( FAILED( hr = m_pd3dDevice-
>CreateVertexBuffer(m_NrObjs*4*sizeof(CUSTOMVERTEX), D3DUSAGE_WRITEONLY, 
D3DFVF_CUSTOMVERTEX, D3DPOOL_MANAGED, &m_pVB, NULL ) ) ) 
        return DXTRACE_ERR( "CreateVertexBuffer", hr ); 
 
 // containing two screen-covering triangles 
    if( FAILED( hr = m_pd3dDevice-
>CreateVertexBuffer(4*sizeof(CUSTOMVERTEX), 
D3DUSAGE_DYNAMIC|D3DUSAGE_WRITEONLY, D3DFVF_CUSTOMVERTEX, D3DPOOL_DEFAULT, 
&m_pVBScreen, NULL ) ) ) 
        return DXTRACE_ERR( "CreateVertexBuffer", hr ); 
 
 
 /* Create index buffer */ 
 /* We need 6 indices per object because each object takes 2 triangles, 
*/ 
 /* using a TRIANGLELIST when rendering */ 
 if(FAILED(hr = m_pd3dDevice-
>CreateIndexBuffer(m_NrObjs*6*sizeof(short), 
D3DUSAGE_DYNAMIC|D3DUSAGE_WRITEONLY, D3DFMT_INDEX16, D3DPOOL_DEFAULT, 
&m_pIB, NULL))) 
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  return DXTRACE_ERR("CreateIndexBuffer", hr); 
 
 
    /* Fill vertex buffers */ 
    if( FAILED( hr = m_pVB->Lock(0, 0, (VOID**)&pVertices, 0) ) ) 
        return DXTRACE_ERR( "Lock", hr ); 
 
 m = 0; 
 for(n=0; n<m_NrObjs; n++) { 
     pVertices[m].position = D3DXVECTOR3(-0.5f, -0.5f, OBJS_ZPOS); 
  pVertices[m].rhw = 1.0f; 
  pVertices[m].color = g_Objects[n].color; 
  pVertices[m].tc = D3DXVECTOR2(0.0f, 0.0f); 
  pVertices[m].tc2 = D3DXVECTOR4(g_Objects[n].posX, 
g_Objects[n].posY, g_Objects[n].posZ, g_Objects[n].radius); 
  pVertices[m++].tc3 = D3DXVECTOR4(g_Objects[n].reflectivity, 
g_Objects[n].refractivity, (float)(n+1), 0.0f); 
 
  pVertices[m].position = D3DXVECTOR3(((float)RENDER_W)-0.5f, -
0.5f, OBJS_ZPOS); 
  pVertices[m].rhw = 1.0f; 
  pVertices[m].color = g_Objects[n].color; 
  pVertices[m].tc = D3DXVECTOR2(1.0f, 0.0f); 
  pVertices[m].tc2 = D3DXVECTOR4(g_Objects[n].posX, 
g_Objects[n].posY, g_Objects[n].posZ, g_Objects[n].radius); 
  pVertices[m++].tc3 = D3DXVECTOR4(g_Objects[n].reflectivity, 
g_Objects[n].refractivity, (float)(n+1), 0.0f); 
    
  pVertices[m].position = D3DXVECTOR3(-0.5f, ((float)RENDER_H)-
0.5f, OBJS_ZPOS); 
  pVertices[m].rhw = 1.0f; 
  pVertices[m].color = g_Objects[n].color; 
  pVertices[m].tc = D3DXVECTOR2(0.0f, 1.0f); 
  pVertices[m].tc2 = D3DXVECTOR4(g_Objects[n].posX, 
g_Objects[n].posY, g_Objects[n].posZ, g_Objects[n].radius); 
  pVertices[m++].tc3 = D3DXVECTOR4(g_Objects[n].reflectivity, 
g_Objects[n].refractivity, (float)(n+1), 0.0f); 
 
  pVertices[m].position = D3DXVECTOR3(((float)RENDER_W)-0.5f, 
((float)RENDER_H)-0.5f, OBJS_ZPOS); 
  pVertices[m].rhw = 1.0f; 
 
  pVertices[m].color = g_Objects[n].color; 
  pVertices[m].tc = D3DXVECTOR2(1.0f, 1.0f); 
  pVertices[m].tc2 = D3DXVECTOR4(g_Objects[n].posX, 
g_Objects[n].posY, g_Objects[n].posZ, g_Objects[n].radius); 
  pVertices[m++].tc3 = D3DXVECTOR4(g_Objects[n].reflectivity, 
g_Objects[n].refractivity, (float)(n+1), 0.0f); 
 } 
 
 m_pVB->Unlock(); 
 
 
    if( FAILED( hr = m_pVBScreen->Lock(0, 0, (VOID**)&pVertices, 0) ) ) 
        return DXTRACE_ERR( "Lock", hr ); 
 
    pVertices[0].position = D3DXVECTOR3(-0.5f, -0.5f, VBSCREEN_ZPOS); 
 pVertices[0].rhw = 1.0f; 
 pVertices[0].color = 0x0000ff00; 
 pVertices[0].tc = D3DXVECTOR2(0.0f, 0.0f); 
 
 pVertices[1].position = D3DXVECTOR3(((float)RENDER_W)-0.5f, -0.5f, 
VBSCREEN_ZPOS); 
 pVertices[1].rhw = 1.0f; 
 pVertices[1].color = 0x00ffff00; 
 pVertices[1].tc = D3DXVECTOR2(1.0f, 0.0f); 
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 pVertices[2].position = D3DXVECTOR3(-0.5f, ((float)RENDER_H)-0.5f, 
VBSCREEN_ZPOS); 
 pVertices[2].rhw = 1.0f; 
 pVertices[2].color = 0x000000ff; 
 pVertices[2].tc = D3DXVECTOR2(0.0f, 1.0f); 
 
 pVertices[3].position = D3DXVECTOR3(((float)RENDER_W)-0.5f, 
((float)RENDER_H)-0.5f, VBSCREEN_ZPOS); 
 pVertices[3].rhw = 1.0f; 
 pVertices[3].color = 0x00ff0000; 
 pVertices[3].tc = D3DXVECTOR2(1.0f, 1.0f); 
  
 m_pVBScreen->Unlock(); 
 
 
 /* Fill index buffer */ 
 if( FAILED( hr = m_pIB->Lock(0, 0, (VOID**)&pIndices, D3DLOCK_DISCARD) 
) ) 
  return DXTRACE_ERR( "Lock", hr ); 
 
 m = 0; 
 for(n=0; n<m_NrObjs; n++) { 
  pIndices[m++] = (short)((n<<2) + 0); 
  pIndices[m++] = (short)((n<<2) + 1); 
  pIndices[m++] = (short)((n<<2) + 2); 
 
  pIndices[m++] = (short)((n<<2) + 1); 
  pIndices[m++] = (short)((n<<2) + 2); 
  pIndices[m++] = (short)((n<<2) + 3); 
 } 
 
 m_pIB->Unlock(); 
 
 
 /* Create pixel shaders */ 
 hr = D3DXCompileShaderFromFile("ps_raysetup.hlsl", NULL, NULL, 
"raysetup", "ps_2_0", 0, &psCode, &psErrors, NULL); 
 if(hr != D3D_OK) 
  MessageBox(m_hWnd, (char*)psErrors->GetBufferPointer(), "ps 
errors", MB_OK); 
 m_pd3dDevice->CreatePixelShader((DWORD*)psCode->GetBufferPointer(), 
&m_pPixelShaderRaysetup); 
 SAFE_RELEASE(psCode); 
 SAFE_RELEASE(psErrors); 
 
 hr = D3DXCompileShaderFromFile("ps_trace.hlsl", NULL, NULL, "trace", 
"ps_2_0", 0, &psCode, &psErrors, NULL); 
 if(hr != D3D_OK) 
  MessageBox(m_hWnd, (char*)psErrors->GetBufferPointer(), "ps 
errors", MB_OK); 
 m_pd3dDevice->CreatePixelShader((DWORD*)psCode->GetBufferPointer(), 
&m_pPixelShaderTrace); 
 SAFE_RELEASE(psCode); 
 SAFE_RELEASE(psErrors); 
 
 hr = D3DXCompileShaderFromFile("ps_shade.hlsl", NULL, NULL, "shade", 
"ps_2_0", 0, &psCode, &psErrors, NULL); 
 if(hr != D3D_OK) 
  MessageBox(m_hWnd, (char*)psErrors->GetBufferPointer(), "ps 
errors", MB_OK); 
 m_pd3dDevice->CreatePixelShader((DWORD*)psCode->GetBufferPointer(), 
&m_pPixelShaderShade); 
 SAFE_RELEASE(psCode); 
 SAFE_RELEASE(psErrors); 
 
 hr = D3DXCompileShaderFromFile("ps_shadow.hlsl", NULL, NULL, "shadow", 
"ps_2_0", 0, &psCode, &psErrors, NULL); 
 if(hr != D3D_OK) 
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  MessageBox(m_hWnd, (char*)psErrors->GetBufferPointer(), "ps 
errors", MB_OK); 
 m_pd3dDevice->CreatePixelShader((DWORD*)psCode->GetBufferPointer(), 
&m_pPixelShaderShadow); 
 SAFE_RELEASE(psCode); 
 SAFE_RELEASE(psErrors); 
 
 hr = D3DXCompileShaderFromFile("ps_backbuffer.hlsl", NULL, NULL, 
"backbuffer", "ps_2_0", 0, &psCode, &psErrors, NULL); 
 if(hr != D3D_OK) 
  MessageBox(m_hWnd, (char*)psErrors->GetBufferPointer(), "ps 
errors", MB_OK); 
 m_pd3dDevice->CreatePixelShader((DWORD*)psCode->GetBufferPointer(), 
&m_pPixelShaderBackbuffer); 
 SAFE_RELEASE(psCode); 
 SAFE_RELEASE(psErrors); 
 
 hr = D3DXCompileShaderFromFile("ps_backbufferadd.hlsl", NULL, NULL, 
"backbufadd", "ps_2_0", 0, &psCode, &psErrors, NULL); 
 if(hr != D3D_OK) 
  MessageBox(m_hWnd, (char*)psErrors->GetBufferPointer(), "ps 
errors", MB_OK); 
 m_pd3dDevice->CreatePixelShader((DWORD*)psCode->GetBufferPointer(), 
&m_pPixelShaderBackbufferAdd); 
 SAFE_RELEASE(psCode); 
 SAFE_RELEASE(psErrors); 
 
 
 /* Get back buffer. We have only one back buffer in the swap chain, */ 
 /* which is why we can get it once here */ 
 m_pd3dDevice->GetBackBuffer(0, 0, D3DBACKBUFFER_TYPE_MONO, 
&m_pBackBuffer); 
 
 
    return S_OK; 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: RestoreDeviceObjects() 
// Desc: Paired with InvalidateDeviceObjects() 
//       The device exists, but may have just been Reset().  Resources in 
//       D3DPOOL_DEFAULT and any other device state that persists during 
//       rendering should be set here.  Render states, matrices, textures, 
//       etc., that don't change during rendering can be set once here to 
//       avoid redundant state setting during Render() or FrameMove(). 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
HRESULT CMyD3DApplication::RestoreDeviceObjects() 
{ 
    HRESULT hr; 
 
 
 /* Create textures */ 
 m_pd3dDevice->CreateTexture(RENDER_W, RENDER_H, 1, 
D3DUSAGE_RENDERTARGET, D3DFMT_A32B32G32R32F, D3DPOOL_DEFAULT, &m_pTexture0, 
NULL); 
 m_pd3dDevice->CreateTexture(RENDER_W, RENDER_H, 1, 
D3DUSAGE_RENDERTARGET, D3DFMT_A32B32G32R32F, D3DPOOL_DEFAULT, &m_pTexture1, 
NULL); 
 m_pd3dDevice->CreateTexture(RENDER_W, RENDER_H, 1, 
D3DUSAGE_RENDERTARGET, D3DFMT_A32B32G32R32F, D3DPOOL_DEFAULT, &m_pTexture2, 
NULL); 
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 m_pd3dDevice->CreateTexture(RENDER_W, RENDER_H, 1, 
D3DUSAGE_RENDERTARGET, D3DFMT_A32B32G32R32F, D3DPOOL_DEFAULT, &m_pTexture3, 
NULL); 
 m_pd3dDevice->CreateTexture(RENDER_W, RENDER_H, 1, 
D3DUSAGE_RENDERTARGET, D3DFMT_A32B32G32R32F, D3DPOOL_DEFAULT, &m_pTexture4, 
NULL); 
 m_pd3dDevice->CreateTexture(RENDER_W, RENDER_H, 1, 
D3DUSAGE_RENDERTARGET, D3DFMT_A32B32G32R32F, D3DPOOL_DEFAULT, &m_pTexture5, 
NULL); 
 m_pd3dDevice->CreateTexture(RENDER_W, RENDER_H, 1, 
D3DUSAGE_RENDERTARGET, D3DFMT_A32B32G32R32F, D3DPOOL_DEFAULT, &m_pTexture6, 
NULL); 
 m_pd3dDevice->CreateTexture(RENDER_W, RENDER_H, 1, 
D3DUSAGE_RENDERTARGET, D3DFMT_A32B32G32R32F, D3DPOOL_DEFAULT, &m_pTexture7, 
NULL); 
 m_pd3dDevice->CreateTexture(RENDER_W, RENDER_H, 1, 
D3DUSAGE_RENDERTARGET, D3DFMT_A32B32G32R32F, D3DPOOL_DEFAULT, &m_pTexture8, 
NULL); 
 m_pd3dDevice->CreateTexture(RENDER_W, RENDER_H, 1, 
D3DUSAGE_RENDERTARGET, D3DFMT_A32B32G32R32F, D3DPOOL_DEFAULT, &m_pTexture9, 
NULL); 
 m_pd3dDevice->CreateTexture(RENDER_W, RENDER_H, 1, 
D3DUSAGE_RENDERTARGET, D3DFMT_A32B32G32R32F, D3DPOOL_DEFAULT, &m_pTexture10, 
NULL); 
 m_pTexture0->GetSurfaceLevel(0, &m_pSurfTexture0); 
 m_pTexture1->GetSurfaceLevel(0, &m_pSurfTexture1); 
 m_pTexture2->GetSurfaceLevel(0, &m_pSurfTexture2); 
 m_pTexture3->GetSurfaceLevel(0, &m_pSurfTexture3); 
 m_pTexture4->GetSurfaceLevel(0, &m_pSurfTexture4); 
 m_pTexture5->GetSurfaceLevel(0, &m_pSurfTexture5); 
 m_pTexture6->GetSurfaceLevel(0, &m_pSurfTexture6); 
 m_pTexture7->GetSurfaceLevel(0, &m_pSurfTexture7); 
 m_pTexture8->GetSurfaceLevel(0, &m_pSurfTexture8); 
 m_pTexture9->GetSurfaceLevel(0, &m_pSurfTexture9); 
 m_pTexture10->GetSurfaceLevel(0, &m_pSurfTexture10); 
 
     
 // Setup a material 
    D3DMATERIAL9 mtrl; 
    D3DUtil_InitMaterial( mtrl, 1.0f, 0.0f, 0.0f ); 
    m_pd3dDevice->SetMaterial( &mtrl ); 
 
    // Set up the textures 
 m_pd3dDevice->SetTexture(0, m_pTexture0); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(0, D3DTSS_COLOROP,   
D3DTOP_SELECTARG1); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(0, D3DTSS_COLORARG1, D3DTA_TEXTURE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(0, D3DTSS_COLORARG2, D3DTA_DIFFUSE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(0, D3DTSS_ALPHAOP,   
D3DTOP_MODULATE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(0, D3DTSS_ALPHAARG1, D3DTA_TEXTURE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(0, D3DTSS_ALPHAARG2, D3DTA_DIFFUSE); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(0, D3DSAMP_MINFILTER, D3DTEXF_POINT); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(0, D3DSAMP_MAGFILTER, D3DTEXF_POINT); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(0, D3DSAMP_MIPFILTER, D3DTEXF_NONE); 
 
 m_pd3dDevice->SetTexture(1, m_pTexture1); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(1, D3DTSS_COLOROP,   
D3DTOP_SELECTARG1); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(1, D3DTSS_COLORARG1, D3DTA_TEXTURE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(1, D3DTSS_COLORARG2, D3DTA_DIFFUSE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(1, D3DTSS_ALPHAOP,   
D3DTOP_MODULATE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(1, D3DTSS_ALPHAARG1, D3DTA_TEXTURE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(1, D3DTSS_ALPHAARG2, D3DTA_DIFFUSE); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(1, D3DSAMP_MINFILTER, D3DTEXF_POINT); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(1, D3DSAMP_MAGFILTER, D3DTEXF_POINT); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(1, D3DSAMP_MIPFILTER, D3DTEXF_NONE); 
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 m_pd3dDevice->SetTexture(2, m_pTexture2); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(2, D3DTSS_COLOROP,   
D3DTOP_SELECTARG1); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(2, D3DTSS_COLORARG1, D3DTA_TEXTURE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(2, D3DTSS_COLORARG2, D3DTA_DIFFUSE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(2, D3DTSS_ALPHAOP,   
D3DTOP_MODULATE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(2, D3DTSS_ALPHAARG1, D3DTA_TEXTURE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(2, D3DTSS_ALPHAARG2, D3DTA_DIFFUSE); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(2, D3DSAMP_MINFILTER, D3DTEXF_POINT); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(2, D3DSAMP_MAGFILTER, D3DTEXF_POINT); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(2, D3DSAMP_MIPFILTER, D3DTEXF_NONE); 
 
 m_pd3dDevice->SetTexture(3, m_pTexture3); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(3, D3DTSS_COLOROP,   
D3DTOP_SELECTARG1); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(3, D3DTSS_COLORARG1, D3DTA_TEXTURE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(3, D3DTSS_COLORARG2, D3DTA_DIFFUSE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(3, D3DTSS_ALPHAOP,   
D3DTOP_MODULATE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(3, D3DTSS_ALPHAARG1, D3DTA_TEXTURE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(3, D3DTSS_ALPHAARG2, D3DTA_DIFFUSE); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(3, D3DSAMP_MINFILTER, D3DTEXF_POINT); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(3, D3DSAMP_MAGFILTER, D3DTEXF_POINT); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(3, D3DSAMP_MIPFILTER, D3DTEXF_NONE); 
 
 m_pd3dDevice->SetTexture(4, m_pTexture4); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(4, D3DTSS_COLOROP,   
D3DTOP_SELECTARG1); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(4, D3DTSS_COLORARG1, D3DTA_TEXTURE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(4, D3DTSS_COLORARG2, D3DTA_DIFFUSE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(4, D3DTSS_ALPHAOP,   
D3DTOP_MODULATE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(4, D3DTSS_ALPHAARG1, D3DTA_TEXTURE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(4, D3DTSS_ALPHAARG2, D3DTA_DIFFUSE); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(4, D3DSAMP_MINFILTER, D3DTEXF_POINT); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(4, D3DSAMP_MAGFILTER, D3DTEXF_POINT); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(4, D3DSAMP_MIPFILTER, D3DTEXF_NONE); 
 
 m_pd3dDevice->SetTexture(5, m_pTexture5); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(5, D3DTSS_COLOROP,   
D3DTOP_SELECTARG1); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(5, D3DTSS_COLORARG1, D3DTA_TEXTURE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(5, D3DTSS_COLORARG2, D3DTA_DIFFUSE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(5, D3DTSS_ALPHAOP,   
D3DTOP_MODULATE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(5, D3DTSS_ALPHAARG1, D3DTA_TEXTURE); 
    m_pd3dDevice->SetTextureStageState(5, D3DTSS_ALPHAARG2, D3DTA_DIFFUSE); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(5, D3DSAMP_MINFILTER, D3DTEXF_POINT); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(5, D3DSAMP_MAGFILTER, D3DTEXF_POINT); 
    m_pd3dDevice->SetSamplerState(5, D3DSAMP_MIPFILTER, D3DTEXF_NONE); 
 
 
    // Set miscellaneous render states 
    m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_DITHERENABLE, FALSE); 
    m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_SPECULARENABLE, FALSE); 
    m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_LIGHTING, FALSE); 
    m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_AMBIENT, 0x000F0F0F); 
 m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_CULLMODE, D3DCULL_NONE); 
 m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ZFUNC, D3DCMP_LESSEQUAL); 
    m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ZENABLE, D3DZB_TRUE); 
    m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ZWRITEENABLE, TRUE); 
    m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_SRCBLEND, D3DBLEND_SRCCOLOR); 
    m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_DESTBLEND, D3DBLEND_DESTCOLOR); 
    m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ALPHABLENDENABLE, FALSE); 
 m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ALPHAFUNC, D3DCMP_GREATER); 
 m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ALPHAREF, 0x7f); 
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 m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ALPHATESTENABLE, FALSE); 
 
 
    // Set the world matrix 
    D3DXMATRIX matIdentity; 
    D3DXMatrixIdentity( &matIdentity ); 
    m_pd3dDevice->SetTransform( D3DTS_WORLD,  &matIdentity ); 
 
    // Set up our view matrix. A view matrix can be defined given an eye 
point, 
    // a point to lookat, and a direction for which way is up. Here, we set 
the 
    // eye five units back along the z-axis and up three units, look at the 
    // origin, and define "up" to be in the y-direction. 
    D3DXMATRIX matView; 
    D3DXVECTOR3 vFromPt   = D3DXVECTOR3( 0.0f, 0.0f, -5.0f ); 
    D3DXVECTOR3 vLookatPt = D3DXVECTOR3( 0.0f, 0.0f, 0.0f ); 
    D3DXVECTOR3 vUpVec    = D3DXVECTOR3( 0.0f, 1.0f, 0.0f ); 
    D3DXMatrixLookAtLH( &matView, &vFromPt, &vLookatPt, &vUpVec ); 
    m_pd3dDevice->SetTransform( D3DTS_VIEW, &matView ); 
 
    // Set the projection matrix 
    D3DXMATRIX matProj; 
    FLOAT fAspect = ((FLOAT)m_d3dsdBackBuffer.Width) / 
m_d3dsdBackBuffer.Height; 
    D3DXMatrixPerspectiveFovLH( &matProj, D3DX_PI/4, fAspect, 1.0f, 100.0f 
); 
    m_pd3dDevice->SetTransform( D3DTS_PROJECTION, &matProj ); 
 
    // Set up lighting states 
    D3DLIGHT9 light; 
    D3DUtil_InitLight( light, D3DLIGHT_DIRECTIONAL, -1.0f, -1.0f, 2.0f ); 
    m_pd3dDevice->SetLight( 0, &light ); 
    m_pd3dDevice->LightEnable( 0, TRUE ); 
    m_pd3dDevice->SetRenderState( D3DRS_LIGHTING, FALSE ); 
 
    // Create a D3D font using D3DX 
    HFONT hFont = CreateFont( 20, 0, 0, 0, FW_BOLD, FALSE, FALSE, FALSE, 
                              ANSI_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, 
CLIP_DEFAULT_PRECIS, 
                              ANTIALIASED_QUALITY, FF_DONTCARE, "Arial" );       
    if( FAILED( hr = D3DXCreateFont( m_pd3dDevice, hFont, &m_pD3DXFont ) ) ) 
        return DXTRACE_ERR( "D3DXCreateFont", hr ); 
 
    return S_OK; 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: FrameMove() 
// Desc: Called once per frame, the call is the entry point for animating 
//       the scene. 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
HRESULT CMyD3DApplication::FrameMove() 
{ 
    // Update user input state 
    UpdateInput( &m_UserInput ); 
 
    // Update the world state according to user input 
    D3DXMATRIX matWorld; 
    D3DXMATRIX matRotY; 
    D3DXMATRIX matRotX; 
 
    if( m_UserInput.bRotateLeft && !m_UserInput.bRotateRight ) 
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        m_fWorldRotY += m_fElapsedTime; 
    else if( m_UserInput.bRotateRight && !m_UserInput.bRotateLeft ) 
        m_fWorldRotY -= m_fElapsedTime; 
 
    if( m_UserInput.bRotateUp && !m_UserInput.bRotateDown ) 
        m_fWorldRotX += m_fElapsedTime; 
    else if( m_UserInput.bRotateDown && !m_UserInput.bRotateUp ) 
        m_fWorldRotX -= m_fElapsedTime; 
 
    D3DXMatrixRotationX( &matRotX, m_fWorldRotX ); 
    D3DXMatrixRotationY( &matRotY, m_fWorldRotY ); 
 
    D3DXMatrixMultiply( &matWorld, &matRotX, &matRotY ); 
    m_pd3dDevice->SetTransform( D3DTS_WORLD, &matWorld ); 
 
 
 return S_OK; 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: UpdateInput() 
// Desc: Update the user input.  Called once per frame  
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
void CMyD3DApplication::UpdateInput( UserInput* pUserInput ) 
{ 
 POINT pt; 
 
 
 /* Keyboard */ 
    pUserInput->bRotateUp    = ( m_bActive && (GetAsyncKeyState( VK_UP )    
& 0x8000) == 0x8000 ); 
    pUserInput->bRotateDown  = ( m_bActive && (GetAsyncKeyState( VK_DOWN )  
& 0x8000) == 0x8000 ); 
    pUserInput->bRotateLeft  = ( m_bActive && (GetAsyncKeyState( VK_LEFT )  
& 0x8000) == 0x8000 ); 
    pUserInput->bRotateRight = ( m_bActive && (GetAsyncKeyState( VK_RIGHT ) 
& 0x8000) == 0x8000 ); 
 
 
 /* Mouse */ 
 if(GetFocus()){ 
  GetCursorPos(&pt); 
  ScreenToClient(m_hWnd, &pt); 
  m_MouseX = pt.x; 
  m_MouseY = pt.y; 
 } 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: Render() 
// Desc: Called once per frame, the call is the entry point for 3d 
//       rendering. This function sets up render states, clears the 
//       viewport, and renders the scene. 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
HRESULT CMyD3DApplication::Render() 
{ 
 float psConstant[4]; 
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 /* Clear (ouch!) */ 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pBackBuffer); 
 m_pd3dDevice->Clear(0L, NULL, D3DCLEAR_TARGET|D3DCLEAR_ZBUFFER, 
0x00000000, 1.0f, 0L ); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture0); 
 m_pd3dDevice->Clear(0L, NULL, D3DCLEAR_TARGET, 0x00000000, 1.0f, 0L); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture1); 
 m_pd3dDevice->Clear(0L, NULL, D3DCLEAR_TARGET, 0x00000000, 1.0f, 0L); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture2); 
 m_pd3dDevice->Clear(0L, NULL, D3DCLEAR_TARGET, 0x00000000, 1.0f, 0L); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture3); 
 m_pd3dDevice->Clear(0L, NULL, D3DCLEAR_TARGET, 0x00000000, 1.0f, 0L); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture4); 
 m_pd3dDevice->Clear(0L, NULL, D3DCLEAR_TARGET, 0x00000000, 1.0f, 0L); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture5); 
 m_pd3dDevice->Clear(0L, NULL, D3DCLEAR_TARGET, 0x00000000, 1.0f, 0L); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture6); 
 m_pd3dDevice->Clear(0L, NULL, D3DCLEAR_TARGET, 0x00000000, 1.0f, 0L); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture7); 
 m_pd3dDevice->Clear(0L, NULL, D3DCLEAR_TARGET, 0x00000000, 1.0f, 0L); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture8); 
 m_pd3dDevice->Clear(0L, NULL, D3DCLEAR_TARGET, 0x00000000, 1.0f, 0L); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture9); 
 m_pd3dDevice->Clear(0L, NULL, D3DCLEAR_TARGET, 0x00000000, 1.0f, 0L); 
 
 
    // Begin the scene 
    if( SUCCEEDED( m_pd3dDevice->BeginScene() ) ) 
    { 
  /* Text */ 
  if(m_Frames < TIMER_FRAMES) { 
   m_Frames++; 
   m_fFramesTime += m_fElapsedTime; 
   sprintf(m_DebugText, "objs:%d frames:%d  time:%3.1f", 
m_NrObjs, m_Frames, m_fFramesTime); 
  } 
  else 
   sprintf(m_DebugText, "result:%3.2f", 
((float)m_Frames)/m_fFramesTime); 
 
 
  /* Set camera */ 
  if(m_UserInput.bRotateLeft) 
   m_Camera.pos.x -= 5.0f; 
  if(m_UserInput.bRotateRight) 
   m_Camera.pos.x += 5.0f; 
  if(m_UserInput.bRotateUp) 
   m_Camera.pos.z += 5.0f; 
  if(m_UserInput.bRotateDown) 
   m_Camera.pos.z -= 5.0f; 
 
  SetCamera(); 
 
 
  /* Create rays */    
  // ray position = camera position 
  psConstant[0] = m_Camera.pos.x; 
  psConstant[1] = m_Camera.pos.y; 
  psConstant[2] = m_Camera.pos.z; 
  psConstant[3] = 0.0f; // pad 
  m_pd3dDevice->SetPixelShaderConstantF(0, psConstant, 1); 
 
  // create ray textures 
  m_pd3dDevice->SetTexture(0, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(1, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(2, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, NULL); 
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  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(2, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(3, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture0); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, m_pSurfTexture1); 
  m_pd3dDevice->SetPixelShader(m_pPixelShaderRaysetup); 
  m_pd3dDevice->SetStreamSource(0, m_pVBScreen, 0, 
sizeof(CUSTOMVERTEX)); 
  m_pd3dDevice->DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLESTRIP, 0, 2); 
 
   
  /* Set various pixelshader constants */ 
 
  // light pos 
  if(m_MouseRMB) { 
   psConstant[0] = ((float)m_MouseX-(RENDER_W/2))*3.0f; 
   psConstant[1] = ((float)-(m_MouseY-(RENDER_H/2)))*3.0f; 
  } 
  else { 
   psConstant[0] = 0.0f; 
   psConstant[1] = 0.0f;    
  } 
  psConstant[2] = -300.0f; 
  psConstant[3] = 0.0f; 
  m_pd3dDevice->SetPixelShaderConstantF(0, psConstant, 1); 
 
  // ambient light 
  psConstant[0] = 0.2f; // r 
  psConstant[1] = 0.2f; // g 
  psConstant[2] = 0.2f; // b 
  psConstant[3] = 0.0f; // pad 
  m_pd3dDevice->SetPixelShaderConstantF(1, psConstant, 1); 
 
  // zbuffer divisor 
  psConstant[0] = 1000.0f; // r 
  psConstant[1] = 0.0f; // pad 
  psConstant[2] = 0.0f; // pad 
  psConstant[3] = 0.0f; // pad 
  m_pd3dDevice->SetPixelShaderConstantF(2, psConstant, 1); 
 
 
  /* Trace primary rays */ 
  Trace(); 
 
 
  /* Prepare for reflection trace */ 
  // screen 
  m_pd3dDevice->StretchRect(m_pSurfTexture9, NULL, 
m_pSurfTexture10, NULL, D3DTEXF_NONE); 
  // ip -> rayPos 
  m_pd3dDevice->StretchRect(m_pSurfTexture5, NULL, m_pSurfTexture0, 
NULL, D3DTEXF_NONE); 
  // reflDir -> rayDir 
  m_pd3dDevice->StretchRect(m_pSurfTexture6, NULL, m_pSurfTexture1, 
NULL, D3DTEXF_NONE); 
  // clear screen surface 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture2); 
  m_pd3dDevice->Clear(0L, NULL, D3DCLEAR_TARGET, 0x00000000, 1.0f, 
0L); 
  // clear z-buffer 
  m_pd3dDevice->Clear(0L, NULL, D3DCLEAR_ZBUFFER, 0x000000ff, 1.0f, 
0L ); 
 
 
  /* Trace reflection rays */ 
  Trace(); 
 
 
  /* Merge results to integer back buffer */ 
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  m_pd3dDevice->SetTexture(0, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(1, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(2, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(3, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(4, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(5, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(2, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(3, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(0, m_pTexture10); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(1, m_pTexture4); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(2, m_pTexture1); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pBackBuffer); 
  m_pd3dDevice->SetPixelShader(m_pPixelShaderBackbufferAdd); 
  m_pd3dDevice->SetStreamSource(0, m_pVBScreen, 0, 
sizeof(CUSTOMVERTEX)); 
  m_pd3dDevice->DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLESTRIP, 0, 2); 
 
 
  /* Remove pixel shader and reset rendertarget, for further 
rendering */ 
  m_pd3dDevice->SetPixelShader(NULL); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pBackBuffer); 
 
 
  /* Render text */ 
  RenderText(); 
 
 
        /* End scene.*/ 
        m_pd3dDevice->EndScene(); 
    } 
 
    return S_OK; 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: RenderText() 
// Desc: Renders stats and help text to the scene. 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
HRESULT CMyD3DApplication::RenderText() 
{ 
    D3DCOLOR fontColor = D3DCOLOR_ARGB(155,0,255,0); 
    TCHAR szMsg[MAX_PATH] = TEXT(""); 
    RECT rct; 
    ZeroMemory( &rct, sizeof(rct) );        
 
    m_pD3DXFont->Begin(); 
    rct.left   = 2; 
    rct.right  = m_d3dsdBackBuffer.Width - 20; 
 
    // Output display stats 
    INT nNextLine = 40;  
 
    lstrcpy( szMsg, m_strDeviceStats ); 
    nNextLine -= 20; rct.top = nNextLine; rct.bottom = rct.top + 20;     
    //m_pD3DXFont->DrawText( szMsg, -1, &rct, 0, fontColor ); 
 
    lstrcpy( szMsg, m_strFrameStats ); 
    nNextLine -= 20; rct.top = nNextLine; rct.bottom = rct.top + 20;     
    m_pD3DXFont->DrawText( szMsg, -1, &rct, 0, fontColor ); 
 
    // Output statistics & help 
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    nNextLine = m_d3dsdBackBuffer.Height;  
 
    //wsprintf( szMsg, TEXT("Arrow keys: Up=%d Down=%d Left=%d Right=%d"),  
    //          m_UserInput.bRotateUp, m_UserInput.bRotateDown, 
m_UserInput.bRotateLeft, m_UserInput.bRotateRight ); 
    //nNextLine -= 20; rct.top = nNextLine; rct.bottom = rct.top + 20;     
    //m_pD3DXFont->DrawText( szMsg, -1, &rct, 0, fontColor ); 
 
 
 nNextLine -= 20; rct.top = nNextLine; rct.bottom = rct.top + 20;     
 m_pD3DXFont->DrawText(m_DebugText, -1, &rct, 0, fontColor); 
 
 
    m_pD3DXFont->End(); 
 
    return S_OK; 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: MsgProc() 
// Desc: Overrrides the main WndProc, so the sample can do custom message 
//       handling (e.g. processing mouse, keyboard, or menu commands). 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
LRESULT CMyD3DApplication::MsgProc( HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, 
                                    LPARAM lParam ) 
{ 
    switch( msg ) 
    { 
        case WM_PAINT: 
        { 
            if( m_bLoadingApp ) 
            { 
                // Draw on the window tell the user that the app is loading 
                // TODO: change as needed 
                HDC hDC = GetDC( hWnd ); 
                TCHAR strMsg[MAX_PATH]; 
                wsprintf( strMsg, TEXT("Loading... Please wait") ); 
                RECT rct; 
                GetClientRect( hWnd, &rct ); 
                DrawText( hDC, strMsg, -1, &rct, 
DT_CENTER|DT_VCENTER|DT_SINGLELINE ); 
                ReleaseDC( hWnd, hDC ); 
            } 
            break; 
        } 
 
  case WM_KEYDOWN: 
  { 
   m_bKeys[wParam] = true; 
 
   if(wParam == 'N') { 
    if(m_NrObjs > 1) 
     m_NrObjs--; 
   } 
   if(wParam == 'M') { 
 
    if(m_NrObjs < m_MaximumObjs) 
     m_NrObjs++; 
   } 
 
   break; 
  } 
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  case WM_KEYUP: 
  { 
   m_bKeys[wParam] = false; 
   break; 
  } 
 
  case WM_LBUTTONDOWN: 
  { 
   m_MouseLMB = true; 
   break; 
  } 
 
     case WM_LBUTTONUP: 
  { 
   m_MouseLMB = false; 
   break; 
  } 
 
     case WM_RBUTTONDOWN: 
  { 
   m_MouseRMB = true; 
   break; 
  } 
 
     case WM_RBUTTONUP: 
  { 
   m_MouseRMB = false; 
   break; 
  } 
 } 
 
    return CD3DApplication::MsgProc( hWnd, msg, wParam, lParam ); 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: InvalidateDeviceObjects() 
// Desc: Invalidates device objects.  Paired with RestoreDeviceObjects() 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
HRESULT CMyD3DApplication::InvalidateDeviceObjects() 
{ 
    SAFE_RELEASE( m_pD3DXFont ); 
 
 m_pd3dDevice->SetTexture(0, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(1, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(2, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(3, NULL); 
 
 m_pTexture0->Release(); 
 m_pTexture1->Release(); 
 m_pTexture2->Release(); 
 m_pTexture3->Release(); 
 m_pTexture4->Release(); 
 m_pTexture5->Release(); 
 m_pTexture6->Release(); 
 m_pTexture7->Release(); 
 m_pTexture8->Release(); 
 m_pTexture9->Release(); 
 m_pTexture10->Release(); 
 
 m_pSurfTexture0->Release(); 
 m_pSurfTexture1->Release(); 
 m_pSurfTexture2->Release(); 
 m_pSurfTexture3->Release(); 
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 m_pSurfTexture4->Release(); 
 m_pSurfTexture5->Release(); 
 m_pSurfTexture6->Release(); 
 m_pSurfTexture7->Release(); 
 m_pSurfTexture8->Release(); 
 m_pSurfTexture9->Release(); 
 m_pSurfTexture10->Release(); 
 
 
    return S_OK; 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: DeleteDeviceObjects() 
// Desc: Paired with InitDeviceObjects() 
//       Called when the app is exiting, or the device is being changed, 
//       this function deletes any device dependent objects.   
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
HRESULT CMyD3DApplication::DeleteDeviceObjects() 
{ 
    SAFE_RELEASE(m_pVB); 
 SAFE_RELEASE(m_pVBScreen); 
 SAFE_RELEASE(m_pIB); 
 
 m_pPixelShaderRaysetup->Release(); 
 m_pPixelShaderTrace->Release(); 
 m_pPixelShaderShade->Release(); 
 m_pPixelShaderShadow->Release(); 
 m_pPixelShaderBackbuffer->Release(); 
 m_pPixelShaderBackbufferAdd->Release(); 
 
 m_pBackBuffer->Release(); 
 
     
 return S_OK; 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: FinalCleanup() 
// Desc: Paired with OneTimeSceneInit() 
//       Called before the app exits, this function gives the app the chance 
//       to cleanup after itself. 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
HRESULT CMyD3DApplication::FinalCleanup() 
{ 
    // TODO: Perform any final cleanup needed 
    return S_OK; 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: Trace() 
// Desc: 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 



 

 59 

void CMyD3DApplication::Trace() 
{ 
 LPDIRECT3DTEXTURE9 t1, t2, ts, it1, it2, its, rt1, rt2, rts; 
 LPDIRECT3DSURFACE9 s1, s2, ss, is1, is2, iss, rs1, rs2, rss; 
 int n; 
 
 
 /* Trace */ 
 m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ZENABLE, D3DZB_TRUE); 
    m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ZWRITEENABLE, TRUE); 
 
 
 m_pd3dDevice->SetTexture(0, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(1, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(2, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(3, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(4, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(5, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(2, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(3, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(0, m_pTexture0); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(1, m_pTexture1); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture8); 
 m_pd3dDevice->SetPixelShader(m_pPixelShaderTrace); 
 m_pd3dDevice->SetStreamSource(0, m_pVB, 0, sizeof(CUSTOMVERTEX)); 
 m_pd3dDevice->SetIndices(m_pIB); 
 m_pd3dDevice->DrawIndexedPrimitive(D3DPT_TRIANGLELIST, 0, 0, 
m_NrObjs*4, 0, m_NrObjs*2); 
 
 
 m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ZENABLE, D3DZB_FALSE); 
    m_pd3dDevice->SetRenderState(D3DRS_ZWRITEENABLE, FALSE); 
 
 
 /* Shade */ 
 m_pd3dDevice->SetTexture(0, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(1, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(2, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(3, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(4, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(5, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(2, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(3, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(0, m_pTexture0); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(1, m_pTexture1); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(2, m_pTexture2); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(3, m_pTexture3); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(4, m_pTexture8); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(5, m_pTexture9); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture4); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, m_pSurfTexture5); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(2, m_pSurfTexture6); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(3, m_pSurfTexture7); 
 m_pd3dDevice->SetPixelShader(m_pPixelShaderShade); 
 m_pd3dDevice->SetStreamSource(0, m_pVB, 0, sizeof(CUSTOMVERTEX)); 
 m_pd3dDevice->SetIndices(m_pIB); 
 
 t1 = m_pTexture2; 
 t2 = m_pTexture4; 
 s1 = m_pSurfTexture2; 
 s2 = m_pSurfTexture4; 
 it1 = m_pTexture3; 
 it2 = m_pTexture5; 
 is1 = m_pSurfTexture3; 
 is2 = m_pSurfTexture5; 
 rt1 = m_pTexture9; 
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 rt2 = m_pTexture6; 
 rs1 = m_pSurfTexture9; 
 rs2 = m_pSurfTexture6; 
 for(n=0; n<m_NrObjs; n++) { 
  m_pd3dDevice->SetTexture(2, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(3, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(5, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(2, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(2, t1); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(3, it1); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(5, rt1); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, s2); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, is2); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(2, rs2); 
  m_pd3dDevice->DrawIndexedPrimitive(D3DPT_TRIANGLELIST, n*4, 0, 4, 
0, 2); 
  ts = t1; t1 = t2; t2 = ts; 
  ss = s1; s1 = s2; s2 = ss; 
  its = it1; it1 = it2; it2 = its; 
  iss = is1; is1 = is2; is2 = iss; 
  rts = rt1; rt1 = rt2; rt2 = rts; 
  rss = rs1; rs1 = rs2; rs2 = rss; 
 } 
 
 
 /* Shadow feelers */ 
 m_pd3dDevice->SetTexture(0, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(1, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(2, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(3, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(4, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(5, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(1, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(2, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(3, NULL); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(0, m_pTexture5); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(1, m_pTexture4); 
 m_pd3dDevice->SetTexture(2, m_pTexture8); 
 m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, m_pSurfTexture9); 
 m_pd3dDevice->SetPixelShader(m_pPixelShaderShadow); 
 m_pd3dDevice->SetStreamSource(0, m_pVB, 0, sizeof(CUSTOMVERTEX)); 
 m_pd3dDevice->SetIndices(m_pIB); 
 
 t1 = m_pTexture4; 
 t2 = m_pTexture9; 
 s1 = m_pSurfTexture4; 
 s2 = m_pSurfTexture9; 
 for(n=0; n<m_NrObjs; n++) { 
  m_pd3dDevice->SetTexture(1, NULL); 
  m_pd3dDevice->SetTexture(1, t1); 
  m_pd3dDevice->SetRenderTarget(0, s2);    
  m_pd3dDevice->DrawIndexedPrimitive(D3DPT_TRIANGLELIST, n*4, 0, 4, 
0, 2); 
  ts = t1; t1 = t2; t2 = ts; 
  ss = s1; s1 = s2; s2 = ss; 
 } 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: SetCamera() 
// Desc: 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
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void CMyD3DApplication::SetCamera() 
{ 
 D3DVECTOR bankAngle; 
    CUSTOMVERTEX* pVertices; 
 float elapsedCamFrames, splineRes[4]; 
 
 
 /* Get camera values from spline */ 
 if(USE_CAMSPLINE) { 
  #if USE_TIMER 
  elapsedCamFrames = 1.0f; 
  #else 
  elapsedCamFrames = m_fElapsedTime * 31.0f; 
  #endif 
 
  hsplineEval(&splineCamPos, elapsedCamFrames, splineRes); 
  m_Camera.pos.x = splineRes[0]; 
  m_Camera.pos.y = splineRes[1]; 
  m_Camera.pos.z = splineRes[2]; 
 
  hsplineEval(&splineCamLook, elapsedCamFrames, splineRes); 
  m_Camera.look.x = splineRes[0]; 
  m_Camera.look.y = splineRes[1]; 
  m_Camera.look.z = splineRes[2]; 
  bankAngle.z = splineRes[3]; 
 } 
 
   
 /* Create camera matrix */ 
 bankAngle.z = 0.0f; 
 cameraMatrix(&m_Camera.pos, &bankAngle, &m_Camera.look, 
m_Camera.matrix); 
 //cameraMatrixAngles(&m_Camera.pos, &m_Camera.lookAngles, 
m_Camera.matrix); 
 
 
 /* Rotate view with camera matrix */ 
 /* note: multiplying with the inverse matrix! */ 
 m_Camera.view[0] = m_Camera.baseView[0]*m_Camera.matrix[0] + 
m_Camera.baseView[1]*m_Camera.matrix[4] + 
m_Camera.baseView[2]*m_Camera.matrix[8]; 
 m_Camera.view[1] = m_Camera.baseView[0]*m_Camera.matrix[1] + 
m_Camera.baseView[1]*m_Camera.matrix[5] + 
m_Camera.baseView[2]*m_Camera.matrix[9]; 
 m_Camera.view[2] = m_Camera.baseView[0]*m_Camera.matrix[2] + 
m_Camera.baseView[1]*m_Camera.matrix[6] + 
m_Camera.baseView[2]*m_Camera.matrix[10]; 
 m_Camera.view[3] = m_Camera.baseView[3]*m_Camera.matrix[0] + 
m_Camera.baseView[4]*m_Camera.matrix[4] + 
m_Camera.baseView[5]*m_Camera.matrix[8]; 
 m_Camera.view[4] = m_Camera.baseView[3]*m_Camera.matrix[1] + 
m_Camera.baseView[4]*m_Camera.matrix[5] + 
m_Camera.baseView[5]*m_Camera.matrix[9]; 
 m_Camera.view[5] = m_Camera.baseView[3]*m_Camera.matrix[2] + 
m_Camera.baseView[4]*m_Camera.matrix[6] + 
m_Camera.baseView[5]*m_Camera.matrix[10]; 
 m_Camera.view[6] = m_Camera.baseView[6]*m_Camera.matrix[0] + 
m_Camera.baseView[7]*m_Camera.matrix[4] + 
m_Camera.baseView[8]*m_Camera.matrix[8]; 
 m_Camera.view[7] = m_Camera.baseView[6]*m_Camera.matrix[1] + 
m_Camera.baseView[7]*m_Camera.matrix[5] + 
m_Camera.baseView[8]*m_Camera.matrix[9]; 
 m_Camera.view[8] = m_Camera.baseView[6]*m_Camera.matrix[2] + 
m_Camera.baseView[7]*m_Camera.matrix[6] + 
m_Camera.baseView[8]*m_Camera.matrix[10]; 
 
 
 /* Update ray creation values in indexbuffer */ 



 

 62 

 m_pVBScreen->Lock(0, 0, (VOID**)&pVertices, 0); 
 pVertices[0].tc2 = D3DXVECTOR4(m_Camera.view[0], m_Camera.view[1], 
m_Camera.view[2], 0.0f); 
 pVertices[1].tc2 = D3DXVECTOR4(m_Camera.view[3], m_Camera.view[4], 
m_Camera.view[5], 0.0f); 
 pVertices[2].tc2 = D3DXVECTOR4(m_Camera.view[6], m_Camera.view[7], 
m_Camera.view[8], 0.0f); 
 pVertices[3].tc2 = D3DXVECTOR4(m_Camera.view[3], m_Camera.view[7], 
m_Camera.view[5], 0.0f); 
 m_pVBScreen->Unlock(); 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: cameraMatrix() 
// Desc: Creates a camera matrix using eye, lookpoint and bankangle 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
void CMyD3DApplication::cameraMatrix(D3DVECTOR *eye, D3DVECTOR *angle, 
D3DVECTOR *look, float *mat) 
{ 
 float tmp; 
 D3DVECTOR plane, u, v, n, vrp, bank; 
 
 
 vec_sub(*look, *eye, plane); 
 
 n = plane; 
 vec_normalize(n, tmp); 
 
 vrp = *eye; 
 
 bank.x = (float) sin(PI*2*angle->z/360.0); 
 bank.y = (float) cos(PI*2*angle->z/360.0); 
 bank.z = 0.0; 
 
 tmp = vec_dot(bank,n); 
 vec_smul(tmp, n, v); 
 vec_sub(bank, v, v); 
 vec_normalize(v, tmp); 
 vec_cross(v, n, u); 
 
 mat[0] = u.x; mat[1] = u.y; mat[2] = u.z; 
 mat[4] = v.x; mat[5] = v.y; mat[6] = v.z; 
 mat[8] = n.x; mat[9] = n.y; mat[10] = n.z; 
 
 mat[3]  = -vec_dot(vrp, u); 
 mat[7]  = -vec_dot(vrp, v); 
 mat[11] = -vec_dot(vrp, n); 
} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
// Name: cameraMatrixAngles() 
// Desc: Creates a camera matrix using eye and angles 
//--------------------------------------------------------------------------
--- 
void CMyD3DApplication::cameraMatrixAngles(D3DVECTOR *eye, D3DVECTOR *angle, 
float *mat) 
{ 
 float ch, sh, cp, sp, cb, sb; 
 float heading, pitch, bank; 
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 heading = PI*2*-angle->y/360.0; 
 pitch = PI*2*-angle->x/360.0; 
 bank = PI*2*-angle->z/360.0; 
 
 ch = cos(heading); 
 sh = sin(heading); 
 
 cp = cos(pitch); 
 sp = sin(pitch); 
 
 cb = cos(bank); 
 sb = sin(bank); 
 
 
 /* Precalced matrix multiplication of rotation matrices (3x3). */ 
 /* Bank*Pitch*Heading.. according to lightwave. */ 
 /* Sweaty, but more efficient than 2 matrix compositions. */ 
 
 mat[0] = cb*ch - sb*sp*sh; 
 mat[1] = -sb*cp; 
 mat[2] = cb*sh + sb*sp*ch; 
  
 mat[4] = sb*ch + cb*sp*sh; 
 mat[5] = cb*cp; 
 mat[6] = sb*sh - cb*sp*ch; 
 
 mat[8]  = -cp*sh; 
 mat[9]  = sp; 
 mat[10] = cp*ch; 
 
 mat[3]  = -(eye->x*mat[0] + eye->y*mat[1] + eye->z*mat[2]); 
 mat[7]  = -(eye->x*mat[4] + eye->y*mat[5] + eye->z*mat[6]); 
 mat[11] = -(eye->x*mat[8] + eye->y*mat[9] + eye->z*mat[10]); 
} 
 


