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Vo orwo ord.

Dit is een versiag van mijn aistudeerwerk in het kader van de studie Informatica aan de faculteit
der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Mijn afstudeeropdracht beheisde het berekenen en visualiseren van sequenties van Minkowski
operaties en het maken van animaties met behuip van parallelle ray tracing.
Ter inleiding op deze opdracht heb ik Boolse verzamelings-operaties bestudeerd en reeds ont-
wikkelde software aangepast om het mogelijk te maken sequenties van Minkowski operaties te
visualiseren. In dit document zal 1k mijn uitbreidingen op deze software toelichten en aangeven
hoe deze gebruikt dient te worden om een sequentie van Minkowski operaties te maken en te vi-
sualiseren. Tevens beschrijf ik de overige benodigde software voor het visualiseren van sequenties
van Minkowski operaties en voor het verrichten van parallelle ray tracing (waaronder PVM).
Verder wordt in dit document beschreven wat ray tracing is en hoe de door mij ontwikkelde pa-
rallelle ray tracer MHSRay voor de Cray J-932 werkt. Tenslotte wordt een vergelijking gegeven
tussen een aantal conventionele ray tracers en een tweetal parallelle ray tracers.
1k zal eerst een omschrijving van mijn afstudeeropdracht en de deelopdrachten geven, zodat geInte-
resseerden in staat zijn te begrijpen waarmee ik mij tijdens mijn afstudeerwerk bezig heb gehouden.

Het doen van deze afstudeeropdracht was verreweg het leukste onderdeel van mijn studie In-
formatica. Bij deze wil ik dan ook Dr. J.B.T.M. Roerdink en Drs. A. Meijster bedanken. Zij
hebben het mogelijk gemaakt mijn studie Informatica af te sluiten met één van de leukst denkbare
afstudeerprojecten binnen de Informatica. Verder bedank ik miju familie en vriendin voor hun
geduld tijdens het afgelopen half jaar, waarin ik weinig tijd voor hen had.

Michel Suurmeijer.

Groningen, 16 Augustus, 1996
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Hoofdstuk 1

Omschrijving van de opdracht.

1.1 Inleiding.
Ray tracing is een computer graphics techniek, waarmee zeer realistische beelden van ruimtelijke
(3D) scenes kunnen worden gegenereerd. In het algemeen bestaan deze scenes uit composities
van elementaire geometrische objecten zoals bollen, blokken, cylinders, tori, kegels, paraboloIden,
hyperboloIden, pyramides en vlakken. Sommige ray tracers, zoals bijvoorbeeld PovRay 2.2, zijn
in staat om ook meer complexe zaken, zoals hoogte-velden en doorsnede, vereniging en verschil
tussen elementaire objecten, te berekenen en te visualiseren.
De compositie van elementaire geometrische objecten door middel van doorsnede, vereniging en
verschil, wordt gedefinieerd door zogenaamde Constructive Solid Geometry (kortweg CSG) opera-
ties. In hoofdstuk 2 is een nadere omschrijving van de ray tracing en CSG techniek te vinden. In
de figuren 1.2 tot en met 1.5 is te zien hoe realistisch de beelden kunnen zijn die met behulp van
ray tracing kunnen worden gegenereerd, mits de invoer-bestanden, met daarin de scene beschrij-
ving door middel van elementaire geometrische objecten, nauwkeurig genoeg zijn.

Binnen de beeld informatica bestaan naast computer graphics nog enkele andere richtingen,
waaronder de beeldbewerking. Binnen de beeldbewerking houdt men zich onder andere bezig met
het verwijderen van irrelevante details uit gedigitaliseerde computerbeelden en het naar voren
halen van structuren in beelden die interessant zouden kunnen zijn voor verdere verwerking. Dit
kan bijvoorbeeld met operaties als dilatie, erosie, opening, sluiting en hit-or-miss transformaties.
Mathematische morfologie is een methode binnen de beeldbewerking toegespitst op de beschrijving

en detectie van geometrische structuren. [Serra, 19821
Morfologische transformaties maken veelal gebruik van Minkowski operaties zoals de Minkowski

som en het verschil. In hoofdstuk 4 is een nadere omschrijving van de morfologische transformaties
en de Minkowski operatoren te vinden. In [Roerdink, 1995] is een overzicht van vele van de binnen
de beeldbewerking gebruikte morfologische methoden met behulp van Minkowski operatoren te

vinden.

In 1994 is door Roerdink en Blaauwgeers een op CSG gebaseerde techniek ontwikkeld, om Mm-

kowski termen, dat wil zeggen termen waarin Minkowski operaties op ruimtelijke objecten worden
gedefinieerd, om te werken naar ray tracer primitieven, dat wil zeggen verenigingen, doorsneden en
verschil van elementaire geometrische objecten welke door middel van ray tracing kunnen worden
gevisualiseerd. [RoerBlaauw,1994] en [Roerdink, 1996]

1



HOOFDSTUK 1. OMSCHPJJVING VAN DE OPDRACHT. 2

Eén van de hiervoor ontwikkelde programma's zorgde voor een vertaling van ray trace scenes
met daarin Minkowski operaties naar syntactisch correcte invoer-bestanden voor de ray tracer
PovRay 1.0. Op het moment dat 1k met de afstudeeropdracht begon, was er inmiddels een nieuwe
versie van PovRay verschenen, namelijk versie 2.2. Er zijn in versie 2.2 een aantal fouten ten
opzichte van versie 1.0 verwijderd. Bovendien is het aantal mogelijkheden van de ray tracer ten
opzichte van de 1.0 versie behoorlijk uitgebreid.
Omdat het door Roerdink en Blaauwgeers ontwikkelde prograinma een zeer bruikbaar hulpmiddel
was voor het voltooien van mijn afstudeeropdracht, heb ik besloten het programma ann te passen
ann de nieuwe syntax van PovRay 2.2.

Figuur 1.1: Een tafel, gemaakt met behuip van Minkowski operatoren en ray tracing.
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1.2 Omschrijving van de afstudeeropdracht en de deelop-
drachten.

1.2.1 Afstudeeropdracht
De afstudeeropdracht beheisde de berekening en visualisatie van sequenties van Minkowski opera-
ties en het maken van animaties door middel van parallelle ray tracing.
De CSG methode diende te worden gebruikt om dynamische scenes (beeldsequenties) te genereren

en deze te visualiseren door middel van parallelle ray tracing op één van de op de Rijksuniversiteit
Groningen aanwezige parallelle computersystemen, de Cray J-932. Om dit te bewerkstelligen,
waren er een aantal mogelijkheden:

1. PovRay 2.2 zodanig uit te breiden dat deze in staat was de meerdere processoren van de
Cray tegelijk te gebruiken om invoer-bestanden parallel te verwerken.

2. Zeif een nieuwe parallelle ray tracer schrijven voor de Cray met zoveel mogelijk van de
mogelijkheden van PovRay 2.2.

Figuur 1.2: Modeileren met behuip van ray tracing: Een kerk.
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3. Zowel 1. als 2. te doen en de performance van beide te vergelijken om uiteindelijk te beslissen
welke de beste te gebruiken methode is.

Voor het completeren van de afstudeeropdracht was het allereerst noodzakelijk om de techniek
der Boolse verzainelings-operaties te bestuderen ann de hand van [Blaauwgeers, 1993] en [Foley,
1995]. Een versiag hiervan is te vinden in hoofdstuk 2.2.

Figuur 1.3: Modelleren met be.hulp van ray tracing.
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1.2.3 Omschrijving van de deelopdracht.
Onderdeel van het afstudeerwerk was verder om een bestaand programma mink2pov dat Minkowski
operaties kon vertalen naar ray tracer syntax, zodanig aan te passen dat een sequentie invoer-
bestanden voor PovRay kon worden gegenereerd. Daarbij lag de nadruk op bet kunnen genereren
van een sequentie naar ray tracer syntax vertaalde Minkowski sommen van een icircie met vaste
straal Rx en een ycircie met variabele straal Ry. Bij deze vertaling ontstaat namelijk een nieuw
wiskundig object, waarvan de eigenschappen middels ray tracer nader onderzocht zouden kunnen
worden. Verder diende een aantal programma's en scripts te worden geschreven die het genereren
van sequenties invoer-bestanden voor een ray tracer en het maken van animaties met behuip van
ray tracing zouden vergemakkelijken (zie hoofdstuk 5.1 en appendix B.1.1).

Figuur 1.5: Een servies gemodelleerd met behuip van ray tracing.



Hoofdstuk 2

Ray tracing en Constructive Solid
Geometry.

2.1 De techniek der ray tracing.
Om voor de mens visueel realistische beelden te kunnen genereren met behulp van computers,
is er door wetenschappers veel onderzoek verricht naar de manier waarop de mens beelden ziet
en verwerkt. Als men in staat is om de manier waarop de mens beelden ziet en verwerkt met
behulp van computers exact na te bootsen, zouden voor de mens zeer realistische, niet van de
werkelijkheid te onderscheiden beelden kunnen worden gegenereerd.

Als men nadenkt over hoe de mens ziet, dan komt men tot het volgende (zeer vereenvoudigde)
model:
Beschouw de beide ogen van de mens als één punt van waaruit beelden worden waargenomen.
Noem dit het kijkpunt.

Vanuit dit kijkpunt ziet de mens over een zeker bereik langs alle richtingen precies de kleur
van het object dat langs die richting het dichtst bij het kijkpunt (=het oog) ligt. (Op dit moment
vergeten we even dat sommige objecten doorzichtig zijn of de kleur van een ander object kunnen
weerspiegelen). In dit vereenvoudigde model "zien" we dus de kleur van het dichtstbijzijnde object
op elk punt. Ray tracing bootst dit proces op een computer na.

Ray tracing bepaalt de zichtbaarheid van objecten door denkbeeldige lichtstralen van het kijk-
punt door alle pixels van het scherm te sturen en vervolgens te kijken welke objecten deze denk-
beeldige lichtstraal snijdt.

In figuur 2.1 is de gang van zaken te zien: het kijkpunt (ook wel center of projection), het
beeldscherm (een window van pixels) en alle objecten in de gedefinieerde scene zijn te zien. We
komen aldus tot de volgende zeer vereenvoudigde pseudo-code voor een ray trace algoritme:

Algoritme 2.1:

(sftay Tracers)

Select center of projection and window on viewplane;

For (each horizontal line in image) do

Begin For (Each pixel in current horizontal line) do

Begin
Determine Ray from viewpoint through pixel;

For (Each object in scene) Do

Begin If (Object is intersected and is closest considered

thus far)

Then Record intersection and object name;

7
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End;

End;

Figuur 2.1: Ro tracing...

Set pixel's color to that at closest object intersection;

End;

Bij ray tracing worden altijd een kijkpunt, een aantal objecten en een aantal lichtbronnen waarvan

de objecten licht kunrien ontvangen, gedefinieerd.'
Als het snijpunt van de ray vanuit het kijkpunt naar het te berekenen pixel met het dichtstbij-

zijnde object is berekend, wordt vanuit elke lichtbron een lichtstraal (schaduwray) naar dit snijpunt
terug gevolgd om de kleurintensiteit van het pixel te kunnen bepalen. Daarbij kan een lichtstraal
objecten snijden die doorzichtig of niet doorzichtig zijn. Verder kan zo'n iichtstraal tegen objecten
aankomen die reflecteren en zo via andere objecten eveneens in het snijpunt terechtkomen. Een
aantai aspecten dragen op deze manier bij aan de kleurintensiteit van het pixel: (perfecte) diffuse
reflectie (spiegeling afhankelijk van de invaishoek van licht, de afstand tot de lichtbron en het
soort materiaal), perfecte speculaire reflectie (spiegeling met "highlights", bijvoorbeeld een zeer
felle zon die op een bepaald punt (het highlight) in het raam zeer sterk weerspiegelt), refractie
en transmissie (richtingsverandering van de lichtstraa.i, afliankeiijk van de brekingsindex van het
materiaal resulterend in reflectie of transmissie), ambient licht (achtergrondiicht).
Verder leveren lichtabsorptie en de kleur van objecten en lichtbronnen alien hun bijdrage aan de
kieurintensiteit van het pixel. Na reflectie of transmissie kan de weg van een ray recursief terug
worden gevoigd, totdat een lichtbron of een bepaalde recursiediepte is bereikt. Bij deze recursie
speelt de gereflecteerde of doorgelaten straai de rol van de initiële straal van kijkpunt naar pixel.

Door ook deze nieuwe technieken te verwerken in bet algoritme komen we tot bet volgende,
meer uitgebreide aigoritme, dat voistaat voor het maken van simpele ray trace beelden met kleur-
modeliering:

'Deze drie componenten zijn dezelfde drie componenten die essentieel zijn voor de fotografle. Ray tracing
gebruikt een "pinhole" cameramodel. Hierbij worden lichtstralen aflomstig van objecten voor de camera in één
punt opgevangen. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop de eerste fototoestellen, die geen lens hadden, het
licht in één punt opvingen; de zogenaamde pinhole.

Object

Raster DisplayEyeNiewpoint
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Algoritme 2.2

(sRecursive Ray Tracing')

select center of projection and window on view plane;

For (each pixel in image) Do

Begin Determine Ray from viewpoint through pixel;
('i.e. the line from the viewpoint to the pixel')

pixel_intensity:'Trace(ray,l) ; ('1 is Recurs. depths)

End;

Function Trace(Ray: RayType;Depth:Integer) :Color;

Begin determine closest intersection of ray with an object;

If (object hit)

Then Begin compute normal at intersection;

('i.e. normal at point of intersection of

the object that was hit')

Trace:Shade(closest object hit, ray,

intersection, normal,depth);

End

Else Trace: "BackGround_Color;

End;

Function Shade(object :ObjectType;ray:RayType;point :PointType;

normal :NormalType) :Color;

Var UltimateColor ,Ref lColor,Ref rColor : Color;

Ref lectRay ,Ref ractRay ,Shadowftay : RayType;

Begin

UltimateColor : Ambient Light;

For (Each light in scene) Do

Begin ShadowRay:Ray to light from point;

If (dot product of normal and direction to light is

positive)

('i.e. object receives light from this light source at

this points)

Then compute how much light is blocked by opaque and

transparent surfaces, and use this to scale

diffuse and specular terms before adding them to

UltimateColor;

End;

If (depth<MaxitecursionDepth) (smight still contribute')

Then Begin If (object is reflective)
(sfteflective object; The color of another object may be

reflected within this object. So continue tracing ray.')

Then Begin Ref lectftay:ray in reflection

direction from point;

Ref lColor : "Trace (Ref lectRay ,depth+1);
scale Ref lColor by specular coefficient

and add to UltimateColor;

End;

If (object is transparent)

Then Begin Ref ractftay:ray in refraction

direction from point;

If (total internal reflection doesn't
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Figuur 2.2: Schaduw, Reflectie en Ref ractie.

occur)
Then
Begin

RefrColor: Trace (Ref ractftay,depth+i);
scale RefrColor by transmission coef.

and add to UltimateColor;

End;

End;

End;

Shade:=UltimateCOlOr (sfteturn calculated color values)

End;

Dit geheel kunnen we natuurlijk nog uitbreiden om nog realistischer beelden te kunnen gene-

reren. Zo kunnen we bijvoorbeeld anti-aliasing technieken toepassen om gekartelde randen weg
te halen (de kleurintensiteit van naburige pixels wordt dan via bepaalde formules met elkaar
gemiddeld of een pixel wordt verder onderverdeeld in sub-pixels en de intensiteiten hiervan worden
gemiddeld, zodat geen abrupte kleurovergangen tussen naburige pixels ontstaan). Verder kunnen
ingewikkelder modellen als Gouraud of Phong shading worden toegepast. Dit leidt tot realistischer
beelden maar tevens tot een vertragingsfactor in de berekening. Parallelle berekening van de

beelden is dus gewenst!
Een ray tracer moet beschikken over algoritmen om snijpunten van lichtstralen met objecten

te berekenen. Daarom moet er bij de implementatie van een ray tracer gekozen worden voor een
aantal standaard objecten waarvoor de ray tracer beschikt over de juiste snijpunt algoritmen.

Meestal zijn deze standaard objecten objecten als bollen, kegels, cylinders, blokken, para-
bololden en hyperbololden, waarvoor de snijpunten met een lijn in expliciete wiskundige formules
kunnen worden uitgedrukt. Deze objecten kunnen vervolgens bij de geavanceerdere ray tracers
gecombineerd worden door middel van vereniging, doorsnede en verschil van objecten om zeer
realistische beelden te kunnen genereren. Dit nemen van vereniging, doorsnede en verschil van
objecten heet Constructive Solid Geometry.
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Figuur 2.3: Recursive ray tracing.

2.2 Constructive Solid Geometry.
Constructive Solid Geometry, kortweg CSG, is een eenvoudige manier om basisobjecten te combi-
neren tot ingewikkelde structuren door middel van Boolse verzamelings-operatoren. Zij werd voor
het eerst gebruikt door Goldstein en Nagel in de jaren '70.

Een ingewikkelde saznengestelde structuur wordt bij CSG opgeslagen in een boom. De wor-
tel van zo'n boom representeert de hele structuur, het hele lichaam. Dc interne knopen van de
boom representeren Boolse operatoren, translatie, rotatie of schaling. De bladeren representeren
de basisobjecten waarop de operaties in de interne knopen moeten worden toegepast om de struc-
tuur uit de wortel te verkrijgen. In figuur 2.4 is een voorbeeld van zo'n CSG boomstructuur te zien.

3

5

3

Recursive ray tracing.

Numbers indicate recursion

depth. (1 means initial ray)
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/\ Union
(internal node)

Object in leaf node

Object in leaf node

Figuur 2.4: Een voorbeeld van een CSG-boom.

Om de uiteindelijke structuur te visualiseren, moeten de operatoren in de interne knopen
worden uitgevoerd op de bladeren. In het algemeen wordt hiertoe een depth-first of een post-order
verwerking op de boom uitgevoerd. Afhankelijk van de representatie van de basisobjecten (in de
bladeren) kan zo'n algoritme simpeler of ingewikkelder zijn.

In [Requicha,1985] wordt bijvoorbeeld besproken hoe basisobjecten in boundary representatie
(b-reps) middels CSG-operaties gecombineerd kunnen worden tot nieuwe objecten in boundary
representatie.

Wanneer ray tracing wordt gebruikt om een beeld te visualiseren, is het mogelijk een zeer
eenvoudig CSG-algoritme te implementeren. Dit algoritme kan een afbeelding maken van de
ingewikkelde structuur in de wortel van de CSG-boom, zonder deze structuur expliciet te berekenen
middels de toepassing van de operatoren in de interne knopen op de objecten in de bladeren. Zo
behoeft de expliciete doorsnede van alle objecten niet berekend te worden om erachter te komen

of een punt in deze doorsnede ligt.
Ray tracing maakt het mogelijk om het 3D probleem van het verenigen, het doorsnijden of het

nemen van het verschil van enkele 3D objecten, te reduceren tot een 1D probleem. Dit leidt tot
aanzienlijk simpeler en meer efficiënte algoritmen dan de berekening hiervan in 3D. De doorsnij-
ding van elke ray met alle basisobjecten uit de bladeren van de CSG-boom, levert een verzameling
van t-waarden op, welke elk aangeven op welk punt de ray het basisobject uit een blad van de
CSG-boom binnengaat danwel verlaat. Elke t-waarde definieert zo het begin van een interval
waarin de ray binnen of buiten het basisobject uit een blad is. Hierbij dient rekening te worden
gehouden met een ray die het basisobject slechts raakt en het daarom slechts 1 keer snijdt. Boolse
verzarnelings-operaties kunnen zo per ray (en dus per pixel) berekend worden door de 1D vere-
niging, de 1D doorsnede of het 1D verschil te nemen van deze intervallen gedefinieerd door de
t-waarden behorende bij de basisobjecten in de bladeren van de CSG-boom.

Complete Object,

obtained by CSG

of other objects

Object in leaf node
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A:

_______ _______

-
B:

______

AUB: , —

AflB:

____

A—B:__

______

B-A: -__
Figuur 2.5: Het combineren van intersectie interval lijsten.

Bovenstaande figuur laat een voorbeeld zien van de samenstelling van interval lijsten. Het
algoritme voor de berekening van CSG composities volgens bovenstaande methode zou er als
volgt ut kunnen zien:

Algoritme 2.3

(sCSG_Intarsect. Compute the Intersection of a ray with a CSG

composite object.')

Function CSG_Intersect(ray:RayType;Node:Nodelype) : IntervalList;

Var LeftlntersectList ,RightlntersectList : IntervalList;

Begin

If (node is composite) ('i.e. no leaf')

Then Begin LeftIntersectList:"CSG_Intersect(raY,Node .Left);

If (LeftlntersectListNlL) And

(Node . Operator<>Union)
Then CSG_Intersection:NIL (slntersection/Difference of

empty set with object

must be empty set!

Else

Begin

RightlntersectList : —CSG_Intersect (ray. Node . Right)
CSG_Intersect : CSG_Combine (Node . Operator,

LeftlntersectList ,RightlntersectList);

End;

End
Else ('Node is basisobjects)

CSG_Intersect:list of intersections of object with ray;

End;

De functie CSG_Combine kan twee interval-lijsten die geordend zijn naar stijgende t-waarden,
combineren aan de hand van de operator (vereniging, doorsnede of verschil) die erop toege-
past moet worden. Of de ray in de linker- of rechterlijst zit (te weten LeftlntersectList resp.
RightlntersectList), wordt bijgehouden in Left en Right vlaggen. Of het interval beginnend
in dit snijpunt ook in de gecombineerde structuur van de twee objecten zit, wordt bepaald aan de
hand van onderstaande tabel en de huidige waarde van de Left en Right vlaggen. (in : de ray
bevindt zich binnen het object. uit: de ray bevindt zich buiten het object.)

Als een ray binnenin een object mag beginnen, dan dienen de Left en Right vlaggen correct
gelnitialiseerd te worden.
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Tabel 2.1: Classificatie van rays.

Left Right Union Intersection Difference

in in in in uit
in nit in uit in

nit in in uit uit
uit uit uit uit uit

Figuur 2.6: Een kubus. Figuur 2.7: Een cylinder.

Figuur 2.8: Dc vereniging van de kubus en de
cylinder.

Figuur 2.9: Dc doorsnede tussen de kubus en
de cylinder.
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Figuur 2.10: Het verschil van de kubtss met de
cylinder.

2.3 Ray tracing: een uitgebreidere beschrijving.
In deze paragraaf wordt de techniek der ray tracing, zoals deze beschreven werd in paragraaf 2.1,
verder uitgewerkt. Technieken om realistische beelden snel te kunnen genereren (wals met behuip
van object bounding, bounding hierarchiën en 3D-subdivisie) worden beschreven, aismede tech-
nieken voor het verrichten van anti-aliasing. Object transformaties, CSG-tracing en parallellisme
binnen ray tracers worden in latere hoofdstukken beschreven. Er wordt allereerst een afleiding
gegeven voor het vinden van een algoritme voor het berekenen van snijpunten van een ray met een
object, zodat de lezer in staat zal zijn zeif voor andere objecten dergelijke algoritmen te vinden.

2.3.1 Ray-Object intersecties: een afleiding.
Om effectief gebruik te kunnen maken van een ray tracer, moet deze, zoals reeds eerder vermeld, be-
schikken over een aantal basis-objecten om scenes mee te kunnen creëren. Om deze basis-objecten
zichtbaar te kunnen maken, moet voor elk type basis-object een algoritme aanwezig zijn om het
snijpunt van een ray (een lijn) met dit basis-object te berekenen. Binnen de ray tracer MHSRay
zijn de basis-objecten de bol, het blok, de cylinder, de kegel, het viak, polygonen, quadrics, cubics,
quartics en willekeurige C graads algebraIsche oppervlakken in drie variabelen (n E N, voor zover
het geheugen van de gebruikte machine toereikend is). Door het gebruik van deze algebraische
oppervlakken kunnen bijna alle bekende wiskundige oppervlakken worden gevisualiseerd. Voor
genoemde basis-objecten worden de volgende snijpunt algoritmen uit MHSRay in appendix B.2

beschreven:

• Bol : IntersectLineSphere.

• Blok: IntersectLineBox.

• Cylinder, Kegel : IntersectLineCone.

• Viak, Polygonen: IntersectLinePlane.

• Quadrics: IntersectLineQuadric.

• Cubics, Quartics en Polynomen (Algebraische oppervlakken): AiLPolyintersections.

Voor deze basis-objecten zijn ook algontmen aanwezig om de normaal-vector op het object op een
willekeurig punt te kunnen berekenen. Dit is nodig om op het snijpunt tussen de ray en het object
de juiste shading te kunnen verrichten (zie paragraaf 2.3.2).

Figuur 2.11: Het verschil van de cylinder met
de kubts..
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Omdat snijpunt-algoritmen het hart van de ray tracer vormen, dienen zij zo efficient mogelijk
geprogrammeerd te zijn. Zodra duidelijk is dat een ray een object niet snijdt, moet worden gestopt
met berekeningen, zodat er geen tijd wordt verspild aan onnodige berekeningen. Om een indruk te
geven hoe een snijpunt-aigoritme gevonden kan worden en hoe dit algoritme zo efficient mogelijk
kan worden uitgewerkt, volgt hier een afleiding voor een snijpunt-aigoritme voor een ray met een
bol.
Definieer:

RaYb09 R, (Xo, Yo, Z) (2.1)

RaYdirection Rd (Xd, 1'd, Zd) (2.2)

Een ray kan flu worden voorgesteld als de verzameling punten op de lijn

R(t) = Rb + Rd * t (t � 0) (2.3)

Alle normalen in deze afleiding zijn genormaliseerd2.
De vergelijking van een willekeurige boils x2 + y2 + z2 — r2 = 0.

De bol wordt gedefinieerd door:

Middelpunt bol S (X,Y,Z)
Straal v/d bol r

De ho! kan nu worden voorgesteid ais de verzameiing punten (X, Y, Z), waarvoor geldt:

(X — X)2 + (Y — Y)2 + (Z — Z)2 =

Een snijpunt van een ray met de bol kan nu gevonden worden door de vergeiijkingen voor de ray te
substitueren binnen de vergelijkingen voor de bol en de verkregen verge!ijking voor t op te lossen.
Voor elk punt (X,Y,Z) van de ray geldt:

X = X0 + Xd * t
Y=Yo+Yd*t
Z = Z0 + Zd * t

Deze vergelijkingen substitueren we in de bo!-vergelijkingen:

(Xo+Xd*t_XC)2+(Yo+Yd*t_Yc)2+(Zo+Zd*t_Zc)2=r2

Dit is te schrijven als:
A * t2 + B * t + C = 0

met
A = X + 1') + = 1 (Rd is genormaliseerd).

B=2*(Xd*(Xo_XC)+Yd*(Yo—Yc)+Zd*(Zo—Zc))

C = (Xo — Xc)2 + (Y0 — Yc)2 + (Z0 — Zc)2 — r2.

2Normaliseren wil zeggen dat de Iengte van de vector gelijk is aan 1.

—I
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Met behuip van de ABC-forinule kunnen de oplossing voor t worden gevonden. Door de gevonden
t-waarden in de vergelijking van de ray in te vullen, zijn de coordinaten van het snijpunt te vinden.
De bovenstaande vergelijkingen kunnen als volgt worden uitgewerkt: Definieer

14 =14- Sc

Dan geldt:
t = -R,.Ri ± /((14.Rd)2 - + r2)

Deze vergelijking brengt een minimum aan berekeningen met zich mee. Snijpunt-algoritmen voor
andere objecten dan de bol kunnen analoog worden afgeleid. Omdat ook transformaties op oh-
jecten zijn toegestaan (zie paragraaf B.2.5) en snijpunt-algoritmen zo helder en efficient mogelijk
moeten zijn, is het soms handig om een ray naar object-space (een locaal coordinatensysteem)
te transformeren. Voor de representatie van een blok worden bijvoorbeeld het punt het meest
linksonder en het meest rechtsboven gebruikt. Als het blok echter geroteerd wordt is een der-
gelijke simpele representatie niet meer toereikend. In dergelijke gevallen worden rays eerst naar
de blok-ruimte getransformeerd met behuip van een rotatie-matrix die tijdens bet parsen van de
blok-definitie in het invoer-bestand is aangemaakt (preprocessing).
Het gevonden snijpunt in de object-ruimte kan vervolgens, indien nodig, terug worden getrans-
formeerd naar bet globale of wereldcoordinatensysteem. De algoritmen in object-space zijn veel
eenvoudiger en efficiënter dan dergelijke algoritmen in het wereldcoordinatensysteem zouden zijn.

Voor rays in object-space geldt bijvoorbeeld voor een afgeknotte kegel:

Vergelijking van de kegel:
+ — z2 — r2 = 0

De afgeknotte kegel wordt begrensd door twee parallelle lopende vlakken C1 en C2 (de zogenaamde
"endcaps"). Deze twee vlakken vormen zo de beide uiteinden van de afgeknotte kegel.

Neem C1 als vergelijking van één der beide uiteinden en H,, = — C1

Dan geldt:

Rd[0J R40] + Rd[1] * R41] — Rj[2]

b = 2(&[O] Rd[0] + 14(1] * Ra[1] — 14(2] * Rd[2])

=Rv[0]*Rv[0]+Rv[1]*Rv[1]_Rv[2]*Rv[2]

2a
Deze vergelijkingen gelden voor onbegrensde kegels; of een gevonden snijpunt buiten de kegel
ligt (die begrensd is door beide uiteinden) moet apart worden gecontroleerd. In (Glassner, 1993]
kunnen dergelijke vergelijkingen voor onbegrensde oppervlakken met bijbehorende vergelijkingen
voor t-waarden voor rays in object-space gevonden worden (pp. 91-99).

2.3.2 Shading.
Lichtmodellering binnen een computer-systeem.

Doordat sommige fotonen met verschillende golf-lengte tegelijk het menselijk oog bereiken op bet-
zelfde punt, ziet de mens een andere kleur dan wanneer deze fotonen afzonderlijk op bet menselijk
oog zouden belanden. De kleur wit bijvoorbeeld, kan alleen gezien worden, wanneer een groot
aantal fotonen met verschillende golf-lengte (en dus verschillende kleur) bet menselijk oog bijna
tegelijk op dezelfde plek bereiken. Alleen de primaire kleuren rood, geel en blauw bestaan uit
fotonen met één golf-lengte; alle overige kleuren bestaan uit meerdere fotonen met verscbillende
golf-lengte die bijna tegelijk op het menselijk oog belanden.
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Binnen een ray tracer worden de verschillende fotonen van een lichtstraal vaak opgesplitst in 3
componenten. Binnen MHSRay worden stralen in een Rood, Groen en Blauw component (RGB-
model) opgesplitst. De hardware van een gangbaar computer-systeem werkt ook middels deze
RGB-componenten waardoor dit model gemakkelijk gebruikt kan worden om kleuren in True
Color3 zichtbaar te maken op een beeldscherm of ander display-device.

De R, G en B componenten worden gecombineerd door R, G en B te zien ais 3 assen die
loodrecht op elkaar staan (een cartesisch coOrdinaten-stelsel), en de kleur binnen het zo verkregen
cartesische stelsel af te beelden als een vector (R,G,B) binnen dit stelsel. Binnen het bestand
xwindow.c van MHSRay wordt op deze manier een aantal kleuren in een begrensd cartesisch
coördinaten-stelsel (een kubus) gealloceerd, welke later door de ray tracer kunnen worden gebruikt
voor het afbeelden van een pixel-kleur op het beeldscherm. De componenten R, G en B van de
vector liggen alien in het interval [O..1] (zie ook appendix B.2.1).
Een nadeel is, dat veel display-hardware systemen in staat zijn om maximaal 256 verschiliende
kieuren op één scherm zichtbaar te maken. Vaak kan er bij de ailocatie van kieuren worden wel
gekozen uit een palet van 224 kienren (True Color). Om met de 256 kleuren beelden toch realistisch
zichtbaar te kunnen maken, worden vaak technieken ais dithering toegepast.

Om met behuip van ray tracing realistische beelden te kunnen genereren van objecten binnen
een scene, rnoeten we weten hoe iicht zich gedraagt op een object. We splitsen de interactie van
een object en licht op dat object in 4 componenten: specular reflection, diffuse reflection, specular
transmission en diffuse transmission. Als een foton van een lichtstraal een object raakt, kan het
van richting en trillings-frequentie (en daardoor van kleur) veranderen ten gevolge van deze 4
componenten. In de nu volgende paragrafen wordt uitgelegd wat de 4 componenten inhouden en
welke overige factoren van invloed zijn op het zien van een kleur van een object.

Perfect specular Reflection.
Het reflecteren van lichtstralen waarbij de hoek van de inkomende iichtstraal met de normaal-
vector op het punt waar de lichtstraal het object raakt, gelijk is aan de uitgaande lichtstraai met
de normaai-vector op dat punt, wordt perfect specular reflection genoemd. Een spiegel is een goed
voorbeeld van een object waarop veel perfect specular reflection plaatsvindt.
De hock tussen de normaal N op het object en de richting-vector I van de inkomende iichtstraal

(ray) heet de hock van invai 9. Dc hock tussen N en de gereflecteerde straal R heet de hoek van
terugkaatsing (reflectiehoek) Or. Binnen een ray tracer zijn N en I bekend (I is de ray zeif en N
is de normaal-vector op een object op het snij punt van de ray met dat object). R moet berekend
worden om de bijdrage van specuiar reflection aan de uiteindeiijke kleur in een bepaald pixel te
kunnen berekenen. Daarbij kunnen we gebruik maken van het feit dat de hock van inval gelijk is
aan de hock van terugkaatsing (9 = Or). Verder liggen I, N en R alien in hetzeifde viak, waardoor
de gereflecteerde ray een lineaire combinatie moet zijn van de inkomende ray I en de normaal-
vector N. Binnen MHSRay zijn alle richting- en normaal-vectoren genormaliseerd, wat sommige
berekeningen vergemakkelijkt. Voor de hock tussen twee genormaliseerde richting-vectoren A en
B geldt dan bijvoorbeeld:

cos(LAB)
=

= A.B (2.4)

Voor de gereflecteerde ray geldt:

R=aI+f3N (2.5)

0=0 (2.6)

3Binnen een RGB True Color model, worden kleuren gerepresenteerd door 8 bits te gebruiken voor het opslaan
voor een Rood-component, 8 bits voor de Groen-component en 8 bits voor de Blauw-component. Deze 24 bits
informatie maakt het mogelijk om een totaal van 224 = 16777216 kleuren zichtbaar te maken. Het menselijk oog
is in staat 128 verschillende kleuren in 130 verschillende tinten te onderscheiden. Afhankelijk van de kleur kunnen
maximaal 23 nuances worden onderscheiden, waardoor de mens dus maximaal 128x130x23=382720 verschillende
kleuren kan zien. Het RGB True Color model is hiervoor dus toereikend.
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In flguur 2.12 is te zien dat

Er geldt:

Gevoig:

Figuur 2.12: Perfect Specular Reflection.

cos(01) —I.N (2.7)

CO8(Or) = N.R (2.8)

cos(01) = cOs(Or)

-I.N = N.R
= N.(il+J3N)
= (N.I) + 13(N.N)

= c(N.I) + 13(N.N = 1)

(2.9)

Als we t = 1 nemen, dan volgt 13 = —2(N.I). Dc gereflecteerde ray R kan flu berekend worden
door

R = I - 2(N.I)N (2.10)

In een ray tracer draagt specular reflection bij aan de uiteindelijke kleur van een pixel. De mate
waarin specular reflection bijdraagt aan de pixel kleur noemen we I,(A) (met A de golf-lengte

van de desbetreffende kleur. In MHSRay wordt I,,. berekend voor de drie kleur componenten
rood, groen en blauw. Deze term wordt vaak met een in een invoer-bestand aan te geven factor
geschaald.
Er geldt:

I A — F(A,9)D(c)G(N,V,L)
sr( )

— ir(N.L)(N.V)
F(A, 9) geeft voor een foton met golf-lengte A en hoek van inval 9 de mate van reflectie aan. N is de
normaal-vector op het object, L de richting-vector van het licht en V de viewing-vector4. G(N,V,L)

4De viewing-vector is de vector die van het kijkpunt naar een object toegaat. Binnen een ray tracing applicatie
is dit de originele ray van oogpunt naar object, of de gereflecteerde, schaduw of gerefracteerde versie van deze ray.

81=9r,R=QJ +13N
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geeft de micro-facet oriëntatie aan en D(cz) geeft aan hoeveel micro-facetten in de richting H gaan.

Beide termen worden in [SigGraph, 19771 nader uitgewerkt. In het Hall-shading model worden

zij verwaarloosd (zie appendix B.2.2). Bij uitbreiding van het shading model voor beide termen,

kunnen interacties tussen een lichtstraal en micro-facetten, die optreden voordat een lichtstraal
reflecteert op een object, ook worden gemodelleerd. Een alternatieve implementatie voor de term

F(A, ) kan algeleid worden uit de beschrijving op pp. 148 van [Glassner, 1993].

Perfectly specular reflecting

xnircofacet orientation (Lj)

Perfectly specuier transmitting

microf ac e.t orientation (L)

Perfect Diffuse Reflection.

De beschrijving voor specular reflection in de vorige paragraaf is alleen geldig voor harde, glan-
zende objecten als een spiegel of metalen objecten. Bij andere soorten materiaal is de mate van
reflectie van licht van het materiaal niet zo simpel. Daarom is er een model voor diffuse reflectie
ontworpen. Een foton kan door een object worden geabsorbeerd of gereflecteerd als het foton op

dit object komt. De mate waarin het foton geabsorbeerd wordt door het object, is afhankelijk
van de hoek van inval van het foton op het object: des te ideiner de hock tussen de inkomende

straal (waarin het foton zich bevindt) en de normaal-vector op het object op het punt van inval,
des te groter is de kans dat het foton gereflecteerd wordt in plaats van geabsorbeerd. Dit model
voor diffuse reflectie heet het "Lambertian reflection model". Diffuse reflectie vindt plaats voor
lichtstralen vanaf elke lichtbron binnen een scene naar elk object dat licht vanaf die lichtbron
ontvangt. Als de hoek tussen de lichtstraal vanaf de lichtbron en de normaal-vector op het object
op het punt waar de lichtstraal het object bereikt niet tussen 0 en 90 graden ligt (dat wil zeggen

de cosinus van die hoek is kleiner dan 0), dan draagt de lichtstraal van de desbetreffende lichtbron
niet bij aan de belichting van het object op dat punt.
Perfecte diffuse refiectie (= I,.(A)) kan berekend worden met behulp van de formule:

Idr(A) = >IIj(X)Fdr(A)(N.L)

A.) N

B.)

Figuur 2.13: Geornetnj voor a) specular reflection en b) specular transmission.
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I N

Diffusely reflected light Is reflected In all

lirections with equal amplitude. The

litude is proportional to the

of the angle between the

incident light and the normal.

Object

waarbij I, (A) het licht-spectrum van licht-bron j (de R,G en B componenten van deze lichtbron),

Fdr(A) de diffuse reflectie curve, N de normaa.l-vector en L de richting-vector van de lichtstraal.
Objecten waarop veel speculaire reflectie plaats vindt, zoals een spiegel, hebben een kleine coëffi-
cient voor diffuse reflectie (er vindt op derge!ijke objecten weimg diffuse reflectie plaats), objecten
waarop weinig speculaire en veel diffuse reflectie plants vindt (zoals een krijtje) hebben een grote
coefficient voor diffuse reflectie.

Perfecte Speculaire Transmissie.

Soms kan licht door objecten heen vallen (transparante of doorzichtige objecten). Daarbij kan
afhankelijk van het medium aan beide kanten van het object afbuiging der lichtstraal plaatsvinden
(ook we! refraction genoemd). Elk medium heeft daarbij in de natuurkunde haar eigen brekings-
index i voor lichtstralen gekregen. Deze brekingsindex beschrijft de sneiheid van licht binnen dat
medium ten opzichte van de lichtsnelheid in vacuum. De natuurkundige wet van Snel is toepasbaar
voor het berekenen van een afgebogen straal wanneer deze van het ene medium naar het andere
gaat:

sin(Oj)
= '721 = —

sin(92) 171

(2.11)

is de brekingsindex van medium 1 t.o.v. vacuum, ij is de brekingsindex van medium 2 t.o.v.
vacuum, i is de brekingsindex van medium 2 t.o.v. medium 1 die daaruit te berekenen is.

I

Figuur 2.14: Diffuse gereflecteerd licht: de mate van reflcctie is in alle richtingen gelijk en evenredig

met de cosinus van de hoek tussen de invailende lichtstraal en de normaal-vector op het object.
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Medium 1

2

T

srn2 =

12
121 11

T=CLI +

Met behuip van figuur 2.16 is in te zien dat behalve de wet van Snel ook geldt:

T = ol + f3N

cos(O) = N.(—I)

cos(O) = (—N.T) (2.14)

De gereflecteerde normaal noemen we N' en de lichtstraal met als oorsprong het snijpunt met het
object I'.
De doorgelaten ray kan flu berekend worden door

T = kI'+(k—1)N'
— tan(6t)cos(Ot)1 + [tG8t)

— 1](cos(9)N)
— tan(O)cos(O) tan(O)

— sin(9)J (tan(Gt)
—1)cos(Ot)N

— sin(9) tan(91)
cos(O)

= ThgI+(Tht —1)cos(9)N
CO8(Ot)

= ritI + (7)itCOS(Oi) — cos(Ot))N

= TjI + (mtcos(Oi) — Ji + ,(cos2(O) — 1))N.

Als het gedeelte onder de wortel geen reëel getal is, dan is de lichtstraal onderhevig aan totale
interne reflectie: licht dat met een kleine hoek van een medium met grote brekingsindex naar een

Figuur 2.15: Thznsmissie met breking (refractie).

(2.12)

(2.13)
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smt -
sinO1 - nit

k(l'— (— N'))=k(I'+N')

; T=cI +

Figuur 2.16: Transmissie of refractie.

N
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medium met een kleinere brekingsindex gaat, zal in plaats van doorgelaten, gereflecteerd worden.
De lichtdeeltjes kunnen niet uit het medium met grote brekingsindex ontsnappen en zullen binnen
bet object reflecteren. Voor lichtstralen die van bet ene medium naar het andere gaan kan een
kritieke hoek worden berekend waaronder totale interne reflectie zal optreden.

Perfecte Diffuse Transmissie.

Bij het model voor perfecte speculaire transmissie vond net als bij het model voor perfecte spe-
culaire reflectie, geen interactie plants tussen de lichtstraal en het object. In de praktijk is dit
alleen het geval bij fijne kristallen. Omdat sommige objecten wel gedeeltelijk doorzichtig zijn,
maar toch in hoge mate interfereren met het doorgelaten licht (zoals bijvoorbeeld het plastic van
een boterham zakje), is bet model voor perfecte diffuse transmissie gemntroduceerd. Bij perfecte
diffuse transmissie vindt transmissie van licht in alle richtingen gelijkmatig plaats, net als bij per-
fecte diffuse reflectie licht in alle richtingen wordt gereflecteerd. Net als bij diffuse reflectie, is de
mate van diffuse transmissie alleen afhankelijk van de hoek tussen de invallende lichtstraal en de
object-normaal op het punt van inval.

Doorgelaten lichtstralen worden, zowel bij diffuse als bij speculaire transmisie, gebroken aan
de hand van de brekingsindex van objecten waardoor de lichtstralen gaan. Doorgelaten en gere-
flecteerde rays kunnen de rol van de initiële ray van oog naar scene overnemen om licht afkomstig
van andere objecten te kunnen modelleren.

Ambient Licht.

Ambient licht (achtergrond licht) is één van de eerst gebruikte belichtings-modellen binnen de
Computer Graphics. Deze vorm van belichting correspondeert niet net als de voorgaande mo-
dellen met een natuurkundig principe. Ambient licht zorgt er voor dat een object een beetje
verlicht wordt, ook als er geen lichtstralen van een lichtbron direct op dit object vallen (self-
illumination). Deze vorm van belichting wordt gebruikt om alle vormen van achtergrond licht en
diffuse gereflecteerde en doorgelaten stralen van andere objecten die niet nader gemodelleerd zijn,
te laten bijdragen aan de belichting van een pixel.
De formule voor de bijdrage van ambient-licht is de volgende:

kala(A)Fdr (A)

De term 'a (A) is het spectrum van ambient licht, de kleur verdeling van het object dus.

Schaduw Modellering.

Om te kijken of een lichtbron zichtbaar is op een bepaald punt P op een object, wordt een
zogenaamde schaduw-ray vanaf dat punt naar de lichtbron gezonden. Snijdt deze lichtstraal een
ander object voordat het de lichtbron bereikt, dan kan het zijn dat het licht van de lichtbron het
object op dit punt niet bereikt, omdat het in de schaduw van bet andere object ligt. Als het
doorsneden object echter doorzichtig is, dan ontvangt het eerste object op punt P wel licht van
de lichtbron. Om dit te modelleren worden in MHSRay op een gevonden snijpunt van een ray
met een object, schaduw-rays naar elke lichtbron gestuurd. Snijden deze schaduw-rays een ander
ondoorzichtig object voordat zij de lichtbron bereiken, dan draagt de desbetreffende lichtbron niet
bij aan de verlichting van het object. Als de schaduw-ray een doorzichtig object snijdt, dan wordt
de bijdrage van de lichtbron geschaald met de mate van doorzichtigheid van bet object waarmee
de schaduw-ray snijdt. De schalmg vmdt alleen plants voor het object waarmee de schaduw-ray
bet eerst snijdt als zij vanaf een gevonden snijpunt met een bepaald object naar de lichtbron wordt
gezonden. Eventueel zou de schaling telkens kunnen worden vermenigvuldigd met de mate van
transparantie van elk doorsneden object voordat de lichtbron door de schaduw-ray is bereikt. De
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breking in doorsneden objecten wordt voor de schaduw-ray verwaarloosd. In de functies InShadow

en Shade (bestand: trace.c) is de schaduw-modellering uitgeprogrammeerd. Voor CSG-structuren

wordt bijgehouden met welk gedeelte van de CSG (welk deel-object) een ray snijdt. Dit omdat in
MHSRay elk deelobject van een CSG-structuur verschilende eigenschappen, zoals brekingsindex,
RGB-curve en schalingsfactoren voor reflectie en transmissie, mag hebben.

2.3.3 Aliasing: een probleem dat voorkomen kan worden door supers-
ampling.

Een invoer-scène voor een ray tracer beschrijft een continu beeld. Aangezien dit beeld door de
computer digitaal berekend en afgebeeld moet worden, zal er een transformatie van het continue
beeld naar een begrensd beeld met beperkte resolutie moeten plaats vinden. Bij deze transfor-
matie zal altijd een hoeveelheid informatie verloren gaan. Daarom dient het aantal samples dat

een computer neemt voor een beeld zo groot te zijn, dat de verloren gegane informatie met het

menselijk oog niet waarneembaar is. Naast de digitale aard van een computer en liet afbeelden

van beelden op beeldschermen, zorgt ook het ray tracing algoritme er voor dat er beeld informatie
verloren gaat. Op elk pixel wordt immers precies één sample genomen. Als er grote kleur overgan-

gen tussen naburige pixels zijn of als nabij gelegen objecten op hetzelfde pixel worden afgebeeld,

dan zal het door een ray tracer gegenereerd beeld onnatuurlijk overkomen. Dit verschijnsel heet

aliasing.
Als een ray tracer gebruikt wordt voor het maken van animaties, dan kan het voorkomen dat ten

gevolge van aliasing in opeenvolgende frames bepaalde objecten ineens wel of ineens niet meer

zichtbaar zijn (popping). Door een beperkte resolutie kunnen bovendien vreemde overgangen
tussen naburige objecten ontstaan, zoals gekartelde randen (ook wel j aggies genoemd).

Door beelden op een hogere resolutie te tracen en per pixel meerdere samples te nemen, kunnen
wel natuurgetrouwe beelden worden gegenereerd. Technieken om aliasing tegen te gaan worden
anti-aliasing technieken genoemd. Binnen MHSRay zijn hiervoor twee algoritmen aanwezig:
het adaptive supersampling algoritme en het stochastic supersampling algoritme (zie ver-
derop). Beelden kunnen bovendien op hogere resolutie getraced worden door het aangeven van

+wwidth en +hheight
argumenten op de command-line tijdens het starten van MHSRay (zie appendix B.3.6).

Temporal Aliasing.

Temporal aliasing is informatie verlies in computerbeelden ten gevolge van veranderingen in de

tijd. Bij het maken van ray trace animaties, waarbij objecten in de tijd kunnen veranderen,
treden dus temporal aliasing effecten op. Objecten die zeer klein zijn, kunnen, indien zij zich
voortbewegen door een scene, in het ene frame wel zichtbaar zijn terwijl zij in het volgende frame

onzichtbaar zijn, doordat elke ray door precies één pixel gaat. Een klein object kan hierdoor in

het ene frame door de ray worden gemist, terwijl het object in het volgende frame getroffen wordt.

Van grotere objecten kunnen delen van het object op dezelfde wijze in opeenvolgende frames wel

of niet zichtbaar zijn. Beide vormen van temporal aliasing worden popping genoemd.

Als objecten snel bewegen binnen een scene, dan zorgen technieken om temporal aliasing tegen te

gaan er voor dat een stabiel beeld geconstrueerd wordt met wazige vlekken rondom snel bewegende

objecten. Dergelijke wazige vlekken (motion blur) zijn ook zichtbaar als met een camera opnamen

worden gemaakt van snel bewegende objecten (denk bijvoorbeeld aan de opname van een voorbij

razende race-auto met een video-camera).
Bij het gebruik van ray tracing voor animaties zal verder een voldoende hoge frame-rate per
seconde behaald moeten worden. Indien dit niet het geval is, dan zullen net als bij film-beelden,

effecten als het achteruit draaien van auto-wielen bij te hoge sneiheid optreden. Bovendien moeten

minstens 25 beelden per seconde worden gegenereerd opdat het menselijk oog niet meer in staat

zal zijn om het verspringen van het ene frame naar het volgende te detecteren.
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Op het moment zijn computer-systemen nog niet snel genoeg om ray trace beelden met een frame-
rate van minstens 25 beelden per seconde te kunnen genereren. Daarom is het voor het maken van
animaties met behuip van MHSRay op dit moment nog nodig om gegenereerde bee!den achteraf
achter elkaar te plakken met behuip van een MPEG-encoder. Dit kan eventueel parallel gebeuren
als een goede MPEG-encoder gebruikt wordt. De door deze MPEG-encoder gegenereerde MPEG-
film kan vervolgens met behuip van een MPEG-player bekeken worden. De behaalde frame-rate
van de MPEG-player is op geavanceerde computer systemen (zoals de Cray J-932 of een Silicon
Graphics systeem) zonder problemen hoger dan 25 frames per seconde.

Supersampling
Supersampling is het sturen van meerdere rays door verschillende delen van een pixel, waarbij de
kleuren van de rays gemiddeld worden om de uiteinde!ijke kleur van het pixel te bepalen. Als
bijvoorbeeld 10 rays door verschillende delen van een pixel worden gestuurd en de heift hiervan
raakt een gee! object en de andere heift een rood object, dan za! de resulterende kleur half gee! en
half rood (en dat is oranje) zijn. Dc oranje kleur is niet geheel correct maar beter dan bf gee! of
rood. Supersampling lost aliasing problemen dus niet op, maar vermindert ze.

Adaptive supersampling.
In p!aats van een vast aanta! rays door elk pixel te sturen, kan ook eerst de kleur van naburige
pixels met elkaar vergeleken worden, a!vorens extra rays door het pixel te sturen. Als de kleur
van naburige pixels (bijna) hetzelfde is, dan is de kans groot dat de rays door de pixels hetzelfde
object snijden en de kleur dus a! goed is. Als de k!euren van naburige pixels vee! afwijken, dan
worden de pixels opgedeeld in meerdere delen (subpixels). Door elk dee! van het pixe! worden
vervolgens nieuwe rays gestuurd en de gevonden kleuren van de nieuwe en oude rays worden met
elkaar gemiddeld om de uiteindelijke kleur van het pixel te bepa!en. Als kleuren van nieuwe

rays door de subpixels nog steeds tevee! van e!kaar afwijken, dan wordt dat dccl van het pixel
verder onderverdeeld in nog !deinere delen. De onderverdeling gaat net zolang door totdat de
k!eur van de verschillende rays door het opgedeelde gebied bijna hetzelfde is, of totdat het pixel
in verwaarloosbaar kleine delen opgesp!itst is.

Het adaptive supersainpling algoritme werkt in de praktijk rede!ijk sne!, aangezien alleen extra
rays worden verstuurd door pixels waar veel kleur verschil met buur-pixels optreedt. De aanname
dat rays hetzelfde object snijden als hun kleur nagenoeg hetzelfde is, is echter foutief. Een prob!eein
dat met adaptive supersampling nog steeds kan optreden is popping: zeer k!eine objecten kunnen
nog steeds door de rays worden gemist als de k!eur van de initië!e rays nagenoeg hetzelfde is.
Popping zal we! minder sne! optreden als een pixel onderverdceld wordt, daar een gemist object
nu kleiner za! moeten zijn dan ecu door de initiële rays gemist object. Bij het gebruik van een
stochastic supersampling a!goritme treedt popping minder snel op. In figuur 2.17 is de gang van
zaken bij adaptive supersampling te zien.

Stochastic supersampling.
Bij adaptive supersampling treden effecten als popping op, omdat er bij dat algoritme gebruik
wordt gemaakt van een vaste onderverdeling van pixels. Door af te stappen van een vaste onder-
verdeling en cen pixel "at random" onder te verdelen, verkrijgen we ecu stochastisch supersampling
algoritme. Aangezien de verdeling die we gebruiken van belang is, wordt deze vorm van supers-
ampling ook we! distributed ray tracing genoemd. Binnen MHSR.ay worden door elk pixel 9 rays
geschoten als het stochastic supersampling algoritme gebruikt wordt. Eén ray gaat altijd door
het midden van het pixel. Het pixel wordt verder opgedeeld in 8 delen, en door elk dee! gaat op
een willekeurige plants (at random) een ray. De bijdragen der 9 rays worden gemidde!d om de
uiteindelijke kleur van het pixel te bepalen. Stochastic supersainpling biedt de mogelijkheid tot
het modelleren van motion blur en levert zachte randen aan schaduw (in plaats van gekartelde
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overgangen). Dit wordt ook we! het penumbra gebied genoemd. Een nadeel van stochastic su-
persampling is dat er ruis kan ontstaan. E!k pixel-kleur is ongeveer correct ten gevolge van de
random verdeling, maar meestal niet helemaa!. Gekartelde randen zijn echter we! verwijderd ten
gevolge van de stochastic supersampling. Het mense!ijk visueel systeeln blijkt gevoeliger voor het
waarnemen van kartelranden dan voor het waarnemen van ruis. Stochastic supersampling levert
dan ook betere bee!den voor het menselijk oog.
Voor rays kunnen eventuee! statistische gegevens verzame!d worden en ann de hand van deze ge-
gevens kan bepaald worden of een pixel onderverdeeld moet worden en hoe de verde!ing per pixel
moet plants vinden. In dat geva! wordt ook wel van statistische supersampling gesproken. Een
combinatie van de verschillende supersamp!ing methoden levert de beste beelden met de kleinste
kans op popping. De rekentijd za! echter toenemen indien meerdere supersampling a!goritmen op

een bee!d toegepast worden.
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Fire new rays F,G and H
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Figuur 2.17: De gang van zaken bij adaptive supersampling. De uiteindelijke pixel kleur wordt
bepaalddoordeformule: 2 2 4L 2
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2.3.4 Texturen.
De in hoofdstuk 2.3.2 beschreven methoden om licht te modelleren, gaan er van uit dat alle
objecten binnen een scene gladde oppervlakken zijn, waarbij elk object op elke plaats dezelfde
eigenschappen heeft. Als echter objecten als een stenen muur, een coca-cola blikje met opdruk
of een voetbalveld gemodelleerd moeten worden, dan zal duidelijk zijn dat deze objecten niet op
elke plants dezelfde eigenschappen hebben. Voor dit doel zijn zogenaamde oppervlakte-texturen
geIntroduceerd. Een oppervlakte-textuur is niets anders dan een 2D bitmap bij een 3D object.
Door middel van een afbeelding van een 3D coordinaat op het object naar een 2D index in de bij
het object behorende bitmap, kan op elk object een willekeurig plaatje worden afgebeeld. Deze
afbeelding wordt ook wel object inverse mapping genoemd. In de bitmap zou de afbeelding op
een 2D vlak van het coca-cola logo of de afbeelding op bet 2D vlak van de lijnen en cirkels van
een voetbalveld kunnen worden opgeslagen. Door de afbeelding van bet 3D coordinaat naar de
2D index in deze bitmap, wordt de bitmap in een 3D perspectief afgebeeld, waardoor bet coca-
cola blikje zeer eenvoudig door een cylinder met bijbehorende coca-cola logo bitmap zou kunnen
worden gemodelleerd. Het voetbalveld zou als vlak met bijbehorende bitmap kunnen worden op-
geslagen. De oppervlakte eigenscbappen van objecten als muren kunnen met behulp van texturen
gemakkelijk worden gewijzigd om een realistisch uitziende muur te verkrijgen. De licbt-modellering
eigenschappen verkregen met behulp van de technieken uit hoofdstuk 2.3.2 kunnen zeer eenvoudig
worden gecombineerd met de textuur afbeeldingen om zeer realistische beelden te verkrijgen.

Fignur 2.18: Inverse afbeelding voor bollen.

In de literatuur worden voor een veelheid ann objecten formules voor inverse afbeeldingen
beschreven die meteen toegepast kunnen worden in een ray tracer. [Glassner, 1993]

Spherical Inverse Mapping
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2.3.5 Optimalisaties en uitbreidingen.
Er is veel onderzoek verricht naar het versnellen van het ray tracing proces. In deze paragraaf wor-
den enkele van de meest gebruikte technieken beschreven. Naast het toepassen van hier beschreven
technieken, zorgt het gebruik van parallellisme binnen een ray tracer voor een aanzienlijke versnel-
ling. Parallellisme binnen ray tracers wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk
3.3.5 worden enkele combinaties van parallellisme en conventionele versnellings-algoritmen voor ray
tracing beschreven. Veel van de in deze paragraaf beschreven conventionele versnellings-algoritmen
zijn ook binnen een parallelle ray tracer te gebruiken. Sommige in de literatuur beschreven al-
goritmen maken echter gebruik van coherenties tussen opeenvolgende berekeningen. Bij parallelle
berekening zijn deze coherenties niet altijd meer aanwezig. Indien een algoritme niet gebruikt kan
worden voor parallelle verwerking, dan zal dit vermeld worden. Sommige optimalisaties, zoals
z-buffering, zijn op sommige parallelle architecturen in hardware uitgevoerd, waardoor een zeer
grote versnelling kan worden verkregen. In figuur 2.20 is een overzicht te zien van technieken om
het ray tracing proces te versnellen.

Figuur 2.19: Een voorbeeld van ray tracing met texiuren.
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Optimalisatie technieken bouwen tijdens de pre-processing fase van de ray tracer een data-
structuur met de benodigde informatie op. Tijdens een trace kan eventueel additionele informatie
onthouden worden voor een betere speed-up. Scenes kunnen eventueel van te voren geanalyseerd
worden (presampling van het beeld).

Bounding objects. Voor het berekenen van snijpunten tussen rays en objecten zijn voor som-
mige ingewikkelde objecten veel operaties nodig. Door voor dergelijke objecten een simpel object
bij te houden, die het gehele object omvat, kan voordat een snijpunt tussen een ray en het object
daadwerke!ijk berekend wordt, eerst gekeken worden of de ray het omvattende object snijdt. Is
dit niet het geval, dan za! de ray het echte object zeker niet snijden en zijn verdere berekeningen
overbodig. Is dit we! het geva!, dan kan de rest van de berekeningen voor het object uitgevoerd
worden om het exacte snijpunt te berekenen. Dc omvattende objecten, ook we! bounding objects
genoemd, zijn vaak objecten als een b!ok, een bol of een convex omhul!end object. De snijpunt
a!goritmen voor blokken en bo!len zijn zeer simpe! en efficient, zodat de overhead die ontstaat door
eerst te kijken of een ray met het bounding object snijdt en pas daarna de ray met het object zeif
te snijden, minimaa! is. Aangezien in de meeste scenes een object slechts op een beperkt aantal
pixels van het te genereren beeld zichtbaar is, is het voordeliger om eerst een test met een bounding
object te doen, waarna in de meeste geval!en al duidelijk is dat de ray niet met het object snijdt.
Eventuee! kan aan de gebruiker de keuze worden ge!aten of hij of zij bounding objects wenst te
gebruiken tijdens een trace. Bounding objects kunnen of tijdens de pre-processing fase van de ray
tracer berekend worden, of door de gebruiker bij het object gedefinieerd worden.

Bounding hiërarchiën. Bounding objects kunnen natuurlijk ook worden gebruikt voor het
controleren of een ray snijdt met een groep dicht bij e!kaar gelegen objecten. Door objecten in een
scene in een boom-structuur te groeperen en bij elke knoop uit de boom een bounding object bij te
houden waarvoor ge!dt dat als een ray niet met het bounding object snijdt, de ray ook zeker niet

Figuur 2.20: Een overzicht van vcrsnellings-algoritmen voor ray tracing.
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snijdt met één van de objecten in de sub-boom van de knoop, kan veel rekentijd bespaard worden.
Bij CSG-structuren kan door het bijhouden van dergelijke bounding hierarchiën een aanzienlijke
hoeveelheid tijd bespaard worden. In [SIGGRAPH,86] (pp. 269-277) wordt een efficiënte methode

beschreven voor het doorlopen van bounding hiërarchiën.

3D subdivision methoden. 3D subdivision methoden delen de 3D ruimte in in blokken van
gelijke grootte . Bij elk blok wordt een lijst van objecten bijgehouden diegeheel of gedeeltelijk in
dit blok liggen. Een ray hoeft flu alleen doorsneden te worden met de objecten uit de lijsten van
de blokken waar de ray door gaat. De blokken kunnen daarbij in volgorde van doorsnijding met
de ray bekeken worden, zodat zodra een snijpunt van een ray met een object in een blok gevonden
is, de overige verderweg gelegen blokken buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Als de ray
snijdt met een object uit een blok, dan moet gecontroleerd worden of dit snijpunt zeif ook binnen
het desbetreffende blok ligt. 3D subdivision methoden kunnen zeer gemakkelijk gebruikt worden
in combinatie met object-parallelle ray tracing. In figuur 3.9 is een 3D opdeling van een scene te
zien voor object-parallelle berekeningen. Meestal hebben de blokken (voxels) een vaste grootte.
Wanneer dit niet het geval is, dan spreekt men ook wel van niet-uniforme subdivisie. In dat geval
wordt vaak een octree gebruikt om de voxels in op te slaan (zie hoofdstuk 3.3.5).
Octrees worden geconstrueerd door recursief blokken in een 3D-ruimte op te delen in 8 kleinere
blokken totdat de blokken (voxels) aan een bepaald criterium voldoen (zoals bijvoorbeeld het feit
dat zij nog slechts een beperkt aantal objecten bevatten). Een algoritme voor het berekenen van
snijpunten van rays met objecten zou er bij het gebruik van een niet-uniforme opdeling van de
ruimte met behuip van een Octree als volgt uit kunnen zien:

void IntersectOctree (ray)
line Cray;

{vector3 q;

memcpy(q,ray.base,sizeof(Vector3));

do /*walk through the voxels*/

Locate voxel containing Q;

For each object in list of that voxel

Do Intersect(ray,object);

If (no intersection found)
Qpoint in the next voxel pierced by ray;

until (intersection is found OR

Q is outside bounding box of the environment)

}

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een uniforme opdeling met vaste blokgrootte, dan kan het
voxel dat door een ray gesneden wordt door middel van incrementele berekeningen zeer snel ge-

vonden worden.

void Intersect_Uniform(ray ,node)
{compute i,j,k for the voxel containing ray.base;

do /*walk through the voxels*/

For each object in list of voxel[i,j,k]

Do Intersect(ray.object);

If (no intersection found)

Then use 3DDDA to compute new i,j,k;

until (intersection is found OR

i,j.k is outside limits of voxel array)

}

5Deze blokken worden ook wet voxels, of volume elements, genoemd
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Een 3DDDA (3D digital difference analyzer) algoritme kan incrementeel het volgende doorsne-
den voxel berekenen op een manier die vergelijkbaar is met de incrementele berekenmgen voor
opeenvolgende pixels van een lijn bij het Bresenham lijn algoritme. In [IEEE Computer Graph.
Applications 6, 1986] wordt deze methode nader beschreven (pp. 16-26).

Cone en beam tracing. In plants van het representeren van een ray met behulp van een lijn,
wordt deze ook we! gerepresenteerd door een kege! of een straal. In dat geval spreekt men ook
we! van cone-tracing, resp. beam-tracing. Deze methoden zorgen ervoor dat aliasing wordt tegen-
gegaan. De meeste aliasing-effecten ontstaan immers doordat de ray een zeer dunne lijn is. Het
nadeel van cone-tracing en beam-tracing is dat ray-object intersecties veel ingewikkelder zijn dan
bij lijn ray tracing. Het aantal basisobjecten bij deze vormen van ray tracing is dan ook vaak
beperkt tot de bol, het viak en polygonen.
Bij beam-tracing worden boom-structuren opgebouwd om gebruik te kunnen maken van coheren-
ties in een scene. Ondanks de ingewikkelde snijpunt-algoritmen zijn er versies van beam-tracing
beschreven, die efficiënter zijn dan lijn ray tracing. [SigGraph, 1984]

Overige methoden. Bij ray tracing kunnen verder methoden als z-buffering en depth-sorting
worden gebruikt voor het verkrijgen van speed-ups. Dergelijke algoritmen sorteren objecten in
een scene eerst op z-coordinaat en vervolgens op x- en y-coordinaat. Hierdoor kan efficient worden
bepaald welke objecten wel en niet zichtbaar zijn, waardoor het aantal ray-object intersecties
beperkt kan worden. Dergelijke algoritmen worden ook gebruikt bij het visualiseren van scenes
met technieken andere dan ray tracing (zoals boundary representaties). Bij het gebruik van deze
technieken voor ray tracing wordt ook we! over item buffering gesproken.
Verder kunnen licht buffers, adaptive tree depth-control en ray classification voor

een verdere speed-up worden toegepast. Licht buffers houden een lijst van objecten bij die
zichtbaar zijn vanuit elke lichtbron. Adaptive tree depth-control zorgt er voor dat de diepte
van de recursie bij reflectieve en transparante objecten beperkt kan worden als de bijdrage van
de recursief berekende gegevens te klein is. Ray classification deelt rays in in groepen aan de
hand van de objecten die zij snijden. Een ray wordt in dat geval gespecificeerd als een positie in
5D ray-space door een 3D vector met de ray-oorsprong en een 2D richtingsvector. Een eindige
deelverzameling in ray-space deflnieert een beam. Ray classification deelt ray-space adaptief in in
deelverzamelingen, elk met een bijbehorende lijst objecten in de ray-space deelverzameling. De
drie methoden zorgen ervoor dat er minder ray-object intersecties nodig zijn.

2.4 Toepassingen van ray tracing.
Voor vele toepassingsgebieden zijn realistische beelden noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld compu-
tersimulatie (denk aan verkeerssimulatoren of ann vliegsimulatoren), amusement (denk aan de
spellen in de speelhal), Virtual Reality (denk aan het realistisch zichtbaar maken van een virtuele
wereld) en wetenschappelijke visualistatie. De realistische beelden die voor deze toepassingsgebie-
den noodzakelijk zijn, worden vaak geproduceerd met behuip van ray tracing technieken.

Voor CAD/CAM ontwerpen van vliegtuigen en auto's in draadmodellen wordt ray tracing
gebruikt om het uiteindelijke ontwerp te bekijken op een realistische wijze, alvorens het te gaan
produceren. Op deze wijze kunnen goedkoop allerlei prototypes worden bekeken zonder deze te
fabriceren.

Tegenwoordig wordt de computer veel gebruikt bij het maken van animaties en beelden voor
speelfilms. Ook binnen dit toepassingsgebied wordt ray tracing veelvuldig gebruikt om beelden
te produceren. Het is vaak goedkoper om de computer te gebruiken om bepaalde beelden te
genereren dan om complete (eventueel fictieve) scenes na te bouwen en ze vervolgens te filmen.
Bovendien is het soms fysiek onmogelijk om bepaalde scenes daadwerkelijk te filmen. De recent
gemaakte Disney animatie-film Toy Story is geheel met behulp van ray tracing gemaakt. Hiertoe



HOOFDSTUK 2. RAY TRACING EN CONSTRUCTIVE SOLID GEOMETRY. 34

werd een cluster van 300 SUN workstations via PVM aan elkaar gekoppeld om een hoge mate van

parallelle verwerking te verkrijgen. In hoofdstuk 3 worden enkele technieken die hiervoor gebruikt

zijn, beschreven. Onderstaande plaatjes6 geven een indruk hoe Toy Story tot stand is gekomen en

hoe realistisch ray trace beelden kunnen zijn.

Een van de grote nadelen van ray tracing is, dat het veel rekentijd van computersystemen vergt.

Het genereren van zeer realistische beelden vergt enkele minuten tot zelfs enkele dagen rekentijd

op een conventioneel computersysteem als een HP 9000 met HP Risc Processor of een IBM met

Intel Pentium 100 processor, afhankeijk van het aantal objecten in een te renderen scene. Om dit

proces te versnellen, is het handig om scenes parallel te kunnen verwerken. Ray tracing leent zich

bij uitstek voor parallelle verwerking.
Zo kan bijvoorbeeld de kleur voor ieder pixel onafhankelijk van alle andere pixels bepaald wor-

den door een aparte processor (image parallellisme) en kleurcomponenten (rood, groen en blauw)

per pixel kunnen door verschillende processoren onafhankelijk van elkaar worden berekend (com-

ponent parallellisme). Dit zou afhankelijk van het aantal aanwezige processoren een aanzienlijke

versnelling moeten geven. Op de Cray J-932, die beschikt over 32 processoren, zou met image

parallellisme maximaal een versnellingsfactor 32 gehaald kunnen worden ten opzichte van een

systeem dat beschikt over één soortgelijke processor.
Verder kunnen de berekeningen voor elke ray geparallelliseerd of gevectoriseerd worden. Re-

flecties, refracties en doorsnijdingen met objecten zouden bijvoorbeeld parallel kunnen worden

berekend voor de x, y en z component van vectoren en punten. Deze drie parallel verwerkte

componenten zorgen voor een maximale versnelling met factor 3. (Dit heet ook component pa-

rallellisme). Bij vectorisatie worden berekeningen voor x, y en z component gedeeltelijk parallel

uitgevoerd in een pipe-line.
Tenslotte zouden de berekeningen per object geparallelliseerd kunnen worden (object parallel-

lisme). Alle objecten in de scene-database zouden gedistribueerd kunnen worden over meerdere

processoren. Elke processor is dan verantwoordelijk voor de berekeningen van de ray betreffende

de objecten in zijn database.
Natuurlijk zal parallelle verwerking met x processoren nooit helemaal tot een versnelling van

ray tracing met factor x leiden, aangezien allerlei overhead zal ontstaan bij parallelle verwerking

als het combineren en distribueren van parallel berekende gegevens.

In hoofdstuk 3 worden alle in deze paragraaf besproken vormen van parallellisme nader toege-

licht.

6De plaatjes zijn ©Disney en kunnen gevonden worden via http://WwW.bVi.flh/tOYSt0rY.
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Figuur 2.21: Een frame uit de film Toy Story,
gegenereerd met behuip van ray tracing.

Figuur 2.22: Een frame uit de film Toy Story,
gegenereerd met behulp van ray tracing.

Figuur 2.23: Een frame uit de film Toy Story, gegenereerd met behuip van ray tracing.
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Figuur 2.25: Een draadmodel van een ander
karakter uit Toy Story.

Figuur 2.24: Een draadmodel van een karak-
ter uit Toy Story dot later met behuip van ray
tracing een realistischer uitzien zal krijgen.



Hoofdstuk 3

Parallelle ray tracing.

3.1 Parallellisme: een inleiding.
Aangezien de vraag naar meer rekenkracht van computers voortdurend toeneemt en er zodra deze
rekenkracht beschikbaar komt telkens nieuwe applicaties bedacht worden door wetenschappers die
een nog grotere rekenkracht vereisen, is er veel tijd en geld gestoken in het maken van zeer snelle
computers. Resultant van onderzoek naar snellere computers zijn onder meer de zogenaamde pa-
rallelle computersystemen. Parallelle systemen zijn er in vele soorten en maten, van sequentiele
computers met pipe-lining, verschillende verwerkingseenheden binnen een processor die tegelijk
kunnen werken, tot vector-computers en SIMD en MIMD super-computers'.
Door pipe-lining te gebruiken kunnen bepaalde bewerkingen als bijvoorbeeld het vermenigvuldigen
van twee floating-point getallen versneld worden. Operaties als het vergelijken van de exponent,
het shiften van één der mantissen, het optellen van de mantissen en de normalisatie van het re-
sultaat kan met behulp van pipe-lining in één klok-cycle plants vinden in plants van in 4 of meer
kiok-cycles.
Als de pipe-line eenmaal gevuld is, zal er elke klok-cycle een eindresultaat uit de pipe-line cyclus
komen. Als er in de trant van dit voorbeeld dus meerdere floating-point getallen achter elkaar ver-
menigvuldigd worden, dan zal het eerste resultant pas na 4 klok-cycles berekend zijn, maar daarna
zal er elke klok-cycle een nieuw resultant van de volgende floating-point vermenigvuldiging opge-
leverd worden. Er is dus sprake van een soort parallellisme ten gevolge van deze pipe-lining, als

er meerdere soortgelijke bewerkingen op verschillende floating-point getallen worden uitgevoerd.
Om dergelijke floating-point getallen in een hoog tempo aan floating-point eenheden van een pro-
cessor te kunnen aanleveren, beschikken sommige processoren over zogenaamde vector-registers:
dit zijn registers om een groot aantal floating-point reeksen in op te kunnen slaan waarop een
rekenkundige operatie kan worden uitgevoerd. Een groot gedeelte van de berekeningen kan in een
pipe-line parallel worden uitgevoerd door de processor-hardware. De Cray J-932 beschikt over een
vector-register die 128 posities groot is. In figuur 3.1 is een vector-register schematisch weergege-
yen. Vector-registers zijn zeer handig en efficient bij berekening op meerdere elementen van een
array. Met behulp van vector-registers met pipe-lining is ook op sequentiele computers (met slechts
één processor) een mate van parallelle verwerking mogelijk. Door computer-systemen te bouwen
met meerdere (vector-)processoren, is een veel grotere mate van parallellisme mogelijk. Er zijn
systemen gebouwd met meer dan duizend processoren (zogenaamde MPP - massively parallel
processing - systemen). Een systeem met meerdere vector-processoren dat in staat is tenminste
1 GFLOP/s uit te voeren, wordt ook wel een vector super-computer genoemd.
Systemen bestaande uit meerdere processoren zijn in te delen in 2 hoofdgroepen: De shared-memory

1Een super-computer is een computer systeem dat in staat i8 om tenminste één miljard floating-point operaties
per seconde uit te voeren op 64-bits getallen (1 GFL OP/s of 1 C FLOPS) volgens de huidige definitie van de overheid
van de V.S.

37
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Figuur 3.1: Vector-registers maken het mogelijk zeer snd operaties op sequenties getallen uit te
voeren via een rekenkundige unit die werkt met behuip van pipe-lining.

en de distributed-memory parallelle computers. Shared-memory systemen beschikken over een
(vaak zeer groot) geheugen, waartoe alle aanwezige processoren toegang hebben. Het geheugen
bestaat bij dergelijke machine's uit verschillende banken, welke met de processoren verbonden
zijn middels een switching netwerk. Dit switching netwerk maakt het mogelijk elke processor met
elke willekeurige geheugenbank te verbinden. Alle processoren delen dezelfde adres-ruirnte bij een
shared-memory machine, waardoor een programmeur zich bij dergelijke architecturen geen zorgen
behoeft te maken over waar data zich bevindt in het geheugen, daar alle processoren toegang tot
deze data hebben. De compiler neemt de programmeur deze taak uit handen.

Bij distributed-memory architecturen, heeft elke processor zijn eigen locale geheugen, waartoe
het toegang heeft. Data kan naar andere processoren verzonden worden via een communicatie
netwerk tussen de processoren (message passing). Een dergelijke architectuur is moeilijker te
programmeren, daar de programmeur zich nu wel bezig moet houden met zaken als waar bepaalde
data in het geheugen aanwezig is en indien nodig het verzenden van deze data via het commu-
nicatie netwerk naar een andere processor. Bij het gebruik van het message passing mechanisme
is het mogelijk dat in het locale geheugen van de ene processor dezelfde data-items een andere
waarde hebben dan in het locale geheugen van een andere processor, aangezien er verschilende
adres-ruimten bestaan. Data-items van verschillende processoren kunnen worden benaderd via
id-nummers van de desbetreffende processor. Als de ene processor binnen een functie gegevens
van een andere processor nodig heeft, dan worden deze gegevens verzonden via deze id-nummers.
De programmeur moet bij deze vorm van parallellisme data splitsen over meerdere processoren
(waardoor deze vorm van parallellisme uitermate geschikt is voor object parallellisme binnen een

ray tracer).
Tegenwoordig zijn er enkele distributed-memory architecturen die de programmeur toestaan

om de locale geheugens als één adres-ruimte te zien. Dergelijke architecturen kunnen automatisch
data van de ene processor naar de andere verplaatsen. Dit leidt overigens wel tot vertraging, daar
de hardware dezelfde taken moet verrichten als bij normale distributed-memory architecturen. De
taak van de prograinmeur wordt wel verlicht.
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High-performance computer-systemen worden vaak ingedeeld via de classificatie van Flynn. De
classificatie geschiedt op grond van het aantal instructies (één (=single) of meerdere (=multiple))
en het aantal data-stromen (single of multiple) die het desbetreffende systeem tegelijk kan verwer-
ken:
• SISD - Single Instruction stream, Single Data stream.
• MISD - Multiple Instruction stream, Single Data stream.
• SIMD - Single Instruction stream, Multiple Data stream.
• MIMD - Multiple Instruction stream, Multiple Data stream.

Een conventionele één processor machine is een SISD systeem. De processor van zo'n systeem
kan telkens op één data-item één bewerking uitvoeren. Door pipe-lining en onafhankelijke units
binnen een processor te gebruiken, kan op zo'n machine wel een soort parallellisme worden ver-
kregen. MISD systemen zijn nooit gebouwd, daar typische problemen voor een MISD computer
(zoals beeldherkenning en verschillende database operaties op dezelfde data) ook op een MIMD
computer kunnen worden opgelost (maar niet andersom). Een SIMD systeem is een systeem,
waarbij alle processoren van het systeem dezelfde operatie uitvoeren op andere data-items. Bij

dergelijke systemen zendt één master-processor instructies naar andere (slave-)processoren, welke

de instructie uitvoeren op de verschillende data-items.

Figuur 3.2: De algemene structuur van een shared-memory parallelle computer.

Figuur 3.3: De algemene structuur van een distributed-memory porallelle computer.
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single instruction stream

multiple data streams

De processoren van een MIMD machine kunnen verschillende instructies op verschillende data-

items tegelijk (parallel) uitvoeren. Elke processor kan zijn eigen programma uitvoeren of een
verschillend gedeelte van hetzelfde programma. MIMD systemen bieden dan ook de grootste func-
tionaliteit van de vier systemen. Het prograinmeren van dergelijke systemen is echter ook het
moeilijkst, daar het werk van de verschillende processoren op de juiste manier gecoordineerd moet
worden. De Cray J-932 en de Thinking Machine's CM-5 van het rekencentrum der Rijksuniver-
siteit Groningen zijn beide MIMD systemen. De Cray is een shared-memory MIMD systeem, de
CM-5 een distributed-memory MIMD systeem. Op de CM-5 is ook data-parallellisme moge-
lijk, waarbij eenzelfde soort operatie parallel door veschillende processoren op verschillende data
uitgevoerd kan worden, vergelijkbaar met de wijze waarop dit op een SIMD machine gebeurd.
Verder is het mogelijk een combinatie van data-parallellisme en MIMD toe te passen, wat ook wel
coordinated parallellisme genoemd wordt.

Een probleem waarmee op alle MIMD systemen rekening gehouden moet worden, is load-
balancing: als een aantal processoren is aangevraagd voor parallelle berekeningen en een gedeelte
hiervan is veel vroeger klaar dan een ander gedeelte van de aangevraagde processoren, dan is het
eerste gedeelte processoren werkloos (idle) totdat de laatste processor zijn berekeningen heeft
beeindigd. Op deze manier wordt rekenkracht verspild. De gebruiker dient de berekeningen dan
ook zo gelijk mogelijk over alle beschikbare processoren te verdelen. Processoren kunnen een be-
richt (signaal) geven wanneer zij klaar zijn met hun berekeningen, zodat zij eventueel nieuwe be-
rekeningen toebedeeld kunnen krijgen. Het geven van een dergelijk bericht kan op shared-memory
machine's enkele orden van grootte sneller verwerkt worden dan op een distributed-memory ma-
chine. Load-balancing problemen zijn op shared-memory machine's gemakkelijk te vermijden door
het parallel opsplitsen van loops over beschikbare processoren. Op distributed-memory machine's
vormt load-balancing een wezenlijk probleem.

Een aantal verschillende computer-architecturen die verbonden zijn middels een netwerk, kun-
nen tevens worden gebruikt om parallel te rekenen. Zij kunnen dan via het netwerk via message-
passing informatie met elkaar uitwisselen en zijn qua programmeerwijze vergelijkbaar met distributed-

Figuur 3.4: Algemene structuur van een SIMD parallelle computer.
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multiple instruction streams

multiple data streams

memory parallelle systemen. Deze vorm van parallellisme wordt ook wel distributed computing
of metacomputing genoemd. Programmatuur om distributed computing aanzienlijk te vergemak-
kelijken is bijvoorbeeld PVM. Bij metacomputing treden dezelfde problemen en programmeer para-
digma's op als bij parallellisme op een distributed-memory MIMD parallelle machine.

3.2 PVM: Parallellisme door computersystemen via een
netwerk te laten communiceren.

3.2.1 Wat is PVM ?
PVM, Parallelle Virtuele Machine, is programmatuur om verschillende computers, die verbonden
zijn middels een TCP/IP verbinding en draaien onder een Unix operating system, met elkaar te
laten communiceren om zo parallel oplossingen voor problemen te berekenen. Het lijkt alsof een
algoritme onder PVM draait op een parallelle MIMD super-computer met distributed memory.
PVM is geschreven in de taal C en daardoor gemakkelijk over te zetten naar nieuwe computersys-

temen. Voor de meest gangbare computersystemen (zoals bijvoorbeeld de HP-PA Risc systemen,
PC's met een 386 of hogere processor (onder LINUX), de Thinking Machine's CM-5, de DEC
Alpha, SUN Unix systemen, etcetera) kan een werkende versie van PVM van het Internet gehaald
worden. PVM is beschikbaar voor enkele parallelle computersystemen, waaronder de CM-5.
De communicatie tussen de verschillende systemen waaruit de virtuele PVM-machine bestaat,
vindt plants middels message passing via TCP/IP protocollen over netwerkverbindingen.

De relatief trage netwerk verbindingen vormen meteen een nadeel van PVM: binnen een pa-
rallelle machine kunnen processoren intern veel sneller met elkaar communiceren dan processoren
uit verschillende machine's via netwerk verbindingen kunnen. Daarom dient communicatie tus-
sen processoren tot een minimum beperkt te worden binnen de applicaties die van PVM gebruik
maken. PVM is het resultant van een onderzoeksproject naar heterogeen netwerk-computing dat
verricht is door de universiteit van Tennessee, Emory University, Carnegie Mellon University en

Oak Ridge National Laboratory.

3.2.2 De werking van PVM.
Op alle computersystemen waarop PVM moet draaien, wordt een zogenaamde daemon (pvmd)
opgestart. Dit gebeurt automatisch door het starten van PVM op één der machine's. Deze ma-

Figuur 3.5: Algemene structuur van een MIMD parallelle computer.
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chine zal de daemons via remote-shells op de andere systemen uit een hostfile 2 starten (dit
kan ook gebeuren middels bet add commando; zie appendix A.1). Een daemon is een programma
dat in de achtergrond alle binnenkomende en uitgaande boodschappen, aangaande een bepaald
gebied, alhandelt. Zo zorgt de mail-daemon bijvoorbeeld voor bet opvangen en verwerken van
alle binnenkomende en uitgaande E-mail. Het versturen van informatie van het ene systeem naar
een ander systeem binnen een virtuele PVM machine gebeurt middels standaard TCP/IP of UDP
protocollen. Om communicatie en synchronisatie tussen processen binnen zo'n virtuele PVM-
machine te kunnen bewerkstelligen wordt aan elk proces binnen de virtuele PVM-machine een
unieke identifier (het task-id nummer) toegekend. De gebruiker heeft vervolgens de beschikking
over een groot aantal functies om via deze task-id's communicatie te kunnen verrichten:
PVM biedt een functioneel complete bibliotheek van functies aan, die met de programma's van
gebruikers kunnen worden meegelinkt, om zo eenvoudig message-passing, distributie van processen
en configuratie van PVM te kunnen verrichten.
Voor bet verzenden en ontvangen van boodscbappen wordt van bet task-id nummer gebruik ge-
maakt. In een gebruikers-programma kan de gebruiker aanroepen van functies opnemen die in de
PVM-library zijn geimplementeerd om parallelle uitvoering te verkrijgen.
PVM kan op het moment alleen worden gebruikt in combinatie met C, C++ en Fortran pro-
graxnma's. Om een voorbeeld te geven van de communicatie die zoal mogelijk is met behulp van
PVM de volgende twee progralnma's:

Prograssna 1.(hello)
fltSSflSSSfltfl
linclude "pvm3.h"

main 0
{ mt cc, tid, msgtag;

char buf [100];

printf("I'm t%x\n",pvm.inytidO);

cc = pvm.spawn('hello_other",(Char ..)O,O,"',l,ktid);

if (cc1)
{msgta.g = 1;
pvin.recv(tid,msgtag);

pvm_upkstr(buf);
printf ("from tXx: /.s\n",tid,buf);

}
else printf("can't start hello_other\n");

pvm...exit0;

}

Prograinma 2. (hello_other)
==fl=fl_=======fl==S====
include "pvin3.h"

main()
{ mt cc, ptid, msgtag;

char buf [100];

ptidpvm_parentO;

strcpy(buf,"hello, world from ");

2De hostfile is een bestand met daarin een aantal TCP/IP adressen van alle machine's die parallel aan processen

op de virtuele machine moeten rekenen.



HOOFDSTUK 3. PARALLELLE RAY TRACING. 43

gethostname(bUf+Strlefl(bUf) .64);
msgtagi;

pvm_initsend (PvmDataDefault);
pvm_pkstr(buf);
pvm_send(ptid ,msgtag);

pvm_.xitO;
}

Programma 1 is een programma om, nadat het met de hand is opgestart, het task-id af te
drukken; daarna wordt getracht het prograinma hello_other op een andere machine verbonden

met PVM op te starten middels de functie pvm..spawn (met deze functie kan een programma de
distributie van processen regelen). Als alles goed gaat wordt een message teruggezonden door
het gestarte proces (programma 2) en middels pvm_upkstr kan de teruggezonden string uit het
toegezonden blok worden gelezen. De call van pvm..exit stopt het programma en verwijdert dit
uit de job-Iijst van PVM. Programma 2 is in dit geval het slave-proces en programma 1 het
master-proces. Programma 2 kan opvragen wat het task-id nummer van het master proces is
middels de aanroep pvmparent 0. De aanroep pvin_init send 0 zorgt voor een initialisatie van
de buffer en pvmpkstr() zet de juiste informatie in de buffer waarna deze aan de master kan
worden verzonden middels een pvmsend 0. pvm_pkstr 0 zorgt ervoor dat de informatie op een
vaste, machine-onafhankelijke manier in de buffer wordt gezet. Aan dit simpele voorbeeld is dus
al te zien hoe gemakkelijk met PVM machine-onafhankelijk kan worden geprogrammeerd. Voor
de gebruiker maakt het niet uit welke systemen er ann PVM gekoppeld zijn, de wijze waarop pro-
gramma's communicatie en synchronisatie operaties met andere systemen verrichten zijn hiervan

onafhankelijk.
Een voordeel van de op deze wijze mogelijke distributed computing, is dat er binnen allerlei be-
drijven of organisaties vaak al een groot aantal, soms verschillende computersystemen aanwezig
is, die via PVNI ann elkaar te koppelen zijn, waardoor een applicatie op een goedkope manier kan
beschikken over een enorme rekenkracht. PVM kan, behalve met normale computer-architecturen
die over slechts één processor beschikken, ook werken met hoogwaardig parallelle systemen, zoals

sommige Cray en Thinking Machine's super-computers. Voor dergelijke systemen wordt door de
fabrikant vaak een versie van PVM meegeleverd.
P\'M kan communicatie en load-balancing tussen architecturen van de virtuele machine groten-
deels zeif afhandelen, zodat de inspanningen van de programmeur om een progranima parallel
te laten draaien tot een minimum beperkt kunnen blijven. In appendix A.1 is een beknopte
handleiding van PVM te vinden.
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Ethernet: a local area packet-switched network technology invented
by Xerox. Ethernet is a 10 Mbit./s broadcast bus technology with
distributed access control.

Token ring is a network ring structure, that is a bit faster than standard
Ethernet.

FDDI: the Fiber Distributed Data Interface. FDDI is a 100 Mbitls
token-passing ring network, that uses fiber for transmission between
stations and has dual counter-rotating rings to provide redundant data
paths for reliability.

Bandwith (in

MbitJs)

1000 Giga-bit

networks

FDDI

Token-ring

10 Ethernet

1980 1985 1990 1995

Year

Networking speeds in every year. In the future, networks may be asquick
as an internal bus is now, so programs like PVM can run very smoothly then.

HiPPI: High-Performance Parallel Interface. This is a copper-based data
communication standard, capable of transferring data at 800 Mbit/s over 32
parallel lines or 1.6 GbitJs over 64 parallel lines. Most commercially available
computers, like the Cray 3-932, offer this interface.

Figuur 3.7: In deze figuur zijn de netwerksnelheden in de loop der jaren te zien. PVM is zeer af-
hankelijk van deze sneiheden, aangezien de communicatie met alle architecturen waaruit de virtuele
PVM-machine bestaat plaats vindt via netwerkverbindingen.

3.2.3 Parallelle PovRay via PVM.
De parallelle werking van de PVM-versie van PovR.ay is ongeveer gelijk aan de werking van de
verderop te beschrijven versie van PovR.ay voor de Cray en de uiteindelijk geschreven ray tracer
MHSRay voor de Cray. In alle gevallen wordt image parallellisme toegepast om parallelle ver-
werking tijdens een trace te verkrijgen. Dc gebruikte methode wordt in paragraaf 3.3.4 nader

toegelicht.
De ray tracers gebruiken normaal gesproken twee hoofdlussen om een plaatje te tracen op de
volgende wijze:

for (yO ; yresoly ; y++)
for (x0 ;

x<resolx; x++)
TraceAndShade(x ,y,scene,lights);

Door deze lussen op te delen in stukken en elk computer-systeem van de virtuele PVM-machine
een dccl van de lussen te laten berekenen (elke iteratie van de hoofdlussen bij ray tracing zon-
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der supersampling is immers onafhankelijk van iedere andere iteratie van één der hoofdlussen),

kan het plaatje gemakkelijk parallel berekend worden. Binnen PVM-PovRay worden beelden in

stukken opgedeeld, die elk aan een aparte processor worden toegewezen. De hoofdfunctie van
PVM-PovRay ziet er als volgt nit:

void StartTracing 0
- COLOUR Colour;

register mt x, y;
unsigned char Red, Green, Blue;
DBL grey;

/ Get master TID S/
if (PvmSlave && pvmSlav&Init() 0)

return; /Geen Slaves/

do — /*PvmSIaveContrOl zorgt voor parailellisme:/
if (PvmSlave && PvmSlaveControI() 0)

— continue;

for (y = (Options & y1LastLine; y++)

—if (!PvmSlave) /(Still) Tracing Parallel???5/
checkstats(y); /Print statistics/
for (x = FirstColumn ; x LastColumn ; x++)
- CheckUserAbort(1);

Number'OfPiXelS++
Create Ray (CMRay, Frame.ScreenWidth, Frame.ScreenHeight, (DBL) x, (DBL) y);

TraceLevel = 0;
Trace (&Ray, &Colour);
ClipColour (&Colour, &Colour);
CurrentLine(xl = Colour;
if (Options & ANTIALIAS)

doantialiasing(x, y, &Colour);
if (y FirstLine-1)
- if (PaletteOption == GREY)

— grey = Colour.Red 0.287 + Colour.Green • 0.589 +
Colour.Blue * 0.114;

Red = Green = Blue = (unsigned char)(grey * maxcir);

else
- Red = (unsigned char) (Colour.Red maxcir);

Green = (unsigned char) (Colour.Green * maxcir);
Blue = (unsigned char) (Colour.Blue * maxcir);

if (Options & DISPLAY)
displayplot (x, y, Red, Green, Blue);

outputline(y);

if (Options & DISKWRITE)
— if (LastLine FirstLine)
- WriteLine (OutputFileHandle, PreviousLine, LastLine - 1);

- while (pvmSlave);/Etke Slave berekend telkens een blok pixels*/

De aanroep van de PVM-functies zorgt voor het parallellisme. PvmSlave geeft aan of er nog een

computer bezig is met zijn berekeningen voor dit proces (een ray tracer slave proces).

Pvm..Slave-Control kijkt eerst of de opgestarte versie van PvmPovRay een slave- danwel master-

versie is. De master processor zorgt er voor dat het ray tracing proces op alle aan de virtuele

machine gekoppelde computers (de slave-computers), gestart wordt.
De berekeningen per beeld worden opgesplitst in blokken pixels die door een processor van de

PVM-machine berekend kunnen worden. Elke processor van de virtuele PVM-machine kan middels

Pvm..Slave..Control bekijken of er nog een blok pixels is dat berekend moet worden. Zo ja, dan

wordt dit blok aan de processor toegekend. Verder wordt er in Pvm..Slave..Control gecontroleerd

of het master-proces nog goed draait. Alle communicatie en synchronisatie wordt door deze functie

afgehandeld. De master-processor verzameld alle berekende informatie van de slave-processoren

en zet deze op het scherm en/of kan de berekende beelden wegschrijven naar disk. De benodigde

functies voor het parallel tracen van een beeld door de PVM-versie van PovRay, kan men vinden
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in het bestand pvm. c. Als de PVM-PovR.ay versie gestart wordt, wordt op elke architectuur die
via de virtuele PVM-machine aan een beeld moet gaan rekenen, een versie voor die architectuur
van PVM-PovRay opgestart. Load-balancing gaat zeer eenvoudig: zodra een processor klaar is
met zijn werk, checkt deze of er nog een blok voor berekening beschikbaar is en zo ja, dan wordt
dit blok toebedeeld ann de processor. Daar op elke machine van de PVM-architectuur een aparte
versie van PVM-PovRay draait, maakt het niet uit dat er in PovRay globale variabelen worden

gebruikt binnen berekeningen. Elke architectuur draait immers zijn eigen versie van PovR.ay,
en heeft daardoor zijn eigen variabelen die niet door de andere architecturen gewijzigd kunnen
worden. Binnen gebruik met PVM of op een distributed memory machine, is het dus geen bezwaar
om globale variabelen te gebruiken. Bij de verderop te beschrijven parallelle versie voor de Cray,
waarbij het programma parallel op verschillende processoren van de shared-memory Cray draait,
is dit echter wel een bezwaar: elke processor kan in dat geval de globale variabelen op elk moment
wijzigen, waardoor de ray tracer volkomen verkeerde beelden kan genereren. In paragraaf 3.3.3
worden enkele van de optredende problemen van een parallelle versie van PovR.ay op een parallelle

super-computer als de Cray J-932, beschreven.

3.3 Parallellisme op een parallel computersysteem.

3.3.1 Inleiding.
De Rjjksuniversiteit beschikt over 2 MIMD parallelle computersystemen, te weten de Thinking
Machine's CM-5 en de Cray J-932. Er is voor gekozen om de Cray J-932 te gebruiken voor het
uitwerken van de afstudeeropdracht. De machine beschikt over 32 vector-processoren en heeft een
shared-memory architectuur. Om software op de Cray zo efficient en zo parallel mogelijk te laten
draaien, is het nodig programma's zoveel mogelijk te vectoriseren en zoveel mogelijk berekeningen
parallel door verschillende processoren te laten verrichten (tasking). Veel gebruikte technieken om
software te parallelliseren zijn recursive doubling, cyclic reduction, divide-and-conquer en domain
decomposition. Bij elke applicatie geeft één der technieken de beste parallelle verwerking.
Eerst wordt hier een korte toelichting op het meten van de performance van parallelle computerar-
chitecturen gegeven. De executie tijd van een algoritme op een serieel systeem noemen we T1.
De speed-up factor S,, op een vector/parallel systeem met p onafhankelijke processoren wordt ge-
definieerd als T1 /T,,. Daarbij is T de executie tijd van hetzelfde algoritme op p vector/parallelle
processoren. In het ideale geval zal gelden T T1 /p.

Op de Cray kunnen berekeningen in 3 verschillende modi worden uitgevoerd: scalar, parallel en
vector (pipe-lined). In scalar mode worden berekeningen op elementen van vectoren één voor één
gedaan (één berekening bestaat uit tenminste 4 deel-operaties, welke elk één klok-cycle in beslag
nemen), waardoor berekeningen op vectoren (x,y,z), bestaande uit 3 elementen, 3*4=12 klok-cycles

in beslag nemen. In parallelle mode worden de operaties op de verschillende componenten van de

vector parallel door verschillende processoren uitgevoerd (mits deze beschikbaar zijn, anders doet
één processor de berekeningen op meerdere componenten van de vectoren). In vector-mode worden
de berekeningen op de vectoren via een pipe-line en een vector-register uitgevoerd. Berekeningen

op een vector (x,y,z) vergen voor het resultant op de x-component nog steeds 4 klok-cycles, maar

na de 5 klok-cycle is het resultant voor de y-component al beschikbaar en na de 6 klok-cycle
het resultant voor de z-component. Zelfs bij kleine vectoren wordt dus al een verdubbeling van
de snelheid voor berekeningen bereikt. Om te kunnen meten in welke mate een programma pro-
grainma kan profiteren van vectorisatie en parallellisatie, is de wet van Amdahl van toepassing:
Stel dat een bepaald algoritme N seriële FLOP3 nodig heeft om zijn berekeningen te kunnen
uitvoeren en stel dat een positief gedeelte cx daarvan (dat wil zeggen aN FLOP) uitgevoerd kan
worden met een vector-snelheid van v MFLOP/s op een gegeven vector-computer. De rest van de
berekeningen mag in scalaire mode met zeg s MFLOP/s worden uitgevoerd (waarbij s veel kleiner

3FLOP staat voor FLoating-point OPerations
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is dan v). Voor de totale executie-tijd T krijgen we dan de volgende formule:

aN (1—cx)N a 1—a
T = — + = N(— + )tsec. (3.1)

V 8 V S

Deze tijd is altijd groter dan N(1 — a)/s psec, onafhankelijk van v. Voor de sneiheid R van het
algoritme (het aantal FLOP gedeeld door de tijd in psec.), krijgen we:

Wet van Amdahl.

R = 1/( +
1 a) MFLOP/s. (3.2)

Voor de Cray J-932 geldt v = 200 en $ = 5. Stel dat een gedeelte a van een algoritme parallel
verwerkbaar is en een gedeelte (1 — a) (verplicht) sequentieel moet worden uitgevoerd. Dan ver-
wachten we

T=(1—a)Ti +aT1/p

zodat we voor de speed-up vinden:

SP= 1—a+(a/p) � i-ia (3.3)

Dit wil zeggen dat de maximale speed-up begrensd is voor een vast probleem. In de praktijk zullen
we bij een groter aantal processoren echter grotere problemen willen oplossen (bijvoorbeeld grotere
of ingewikkeldere scenes voor een ray tracer). Voor de meeste problemen is het dan ook alleszins
redelijk om te veronderstellen dat het scalaire gedeelte kleiner wordt naarmate de probleemgrootte
groter wordt (bij een groter te tracen beeld en een groter aantal objecten wordt de sequentiele tijd
die de parser nodig heeft en de tijd die nodig is om een beeld sequentieel naar disk te schrijven
verwaarloosbaar ten opzichte van de totale benodigde tijd voor de ray trace berekenmgen). Daarom

geldt: (1 — a) < k/N voor zekere constante k. Stel verder dat N bijna lineair toeneemt met het
aantal processoren p, met dezelfde constante k (dat wil zeggen N � kp). Dan geldt (1 — a) <

en dus ook

" (1—a)p+cr 1+a —2

Er onstaat dus een een lineaire speed-up met efficiëntie

1E �
Dc efficiëntie E wil zeggen dat bij gebruik van p processoren, de speed-up factor ten opzichte van
het gebruik van één processor, ten minste met een factor een half toeneemt vergeleken met het
gebruik van (p — 1) processoren.
Met behulp van bovenstaande regels is de performance te analyseren van een algoritme op de Cray.
In figuur 3.14 is de observatie op basis van de wet vail Amdahl te zien voor een getraced beeld
met de ray tracer MHSRay. Deze observatie kan gemaakt worden met behulp van de op de Cray
aanwezige performance-utility at expert.

3.3.2 Parallellisme op de Cray J-932.
De Cray J-932 is een shared-memory parallelle machine met 32 processoren. Voor deze machine
zijn diverse utilities beschikbaar om een goede performance te behalen voor het uitvoeren van een
algoritme, waaronder een optimaliserende compiler die in staat is om de berekeningen van een
algoritme over meerdere processoren te verdelen. De zo verkregen parallelle executable zal over



HOOFDSTUK 3. PARALLELLE RAY TRACING. 49

het algemeen slechts beperkt parallel werken. Om een betere parallellisatie te verkrijgen, kent de
compiler allerlei directives, waarmee de ontwerper van een algoritme in staat is aan de compiler
duidelijk te maken welke delen van een algoritme goed parallel uitvoerbaar zijn en welke delen
niet, waar communicatie of synchronisatie tussen de processoren moet plaatsvinden, etcetera. Er
is een utility atexpert aanwezig die kan analyseren in welke delen van een algoritme veel rekentijd
wordt verbruikt en in welke mate het algoritme kan profiteren van parallellisme (op basis van de

wet van Amdahl).

De werking van de compiler en enkele utilities op de Cray J-932 worden verderop beschreven.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van vectorisatie, dient de progranimeur zoveel mogelijk
array's te gebruiken en zo mm mogelijk pointers voor bewerkingen op data-items die gevectori-
seerd dienen te worden. Array's worden vaak verspreid over meerdere geheugenbanken, welke elk

een bepaalde hersteltijd nodig hebben nadat er een element uit gelezen of in geschreven is. Door
het verspreiden van array's over meerdere banken, kunnen sneller achtereenvolgende elementen
uit deze array's gelezen of geschreven worden, daar de hersteltijd van de geheugenbank op deze
inanier omzeild kan worden. De Cray heeft geen virtueel geheugen (vanwege snelheidsoverwegin-

gen: zonder virtueel geheugen kunnen adressen meteen gemapt worden naar het geheugen zonder
vertaling van virtuele adressen via bijgehouden geheugen pagmna-tabellen), waardoor bij gebruik

van de Cray als multi-user systeem gebruikers-programma's soms totaal uitgeswapt worden naar
disk als zij geheugen ruimte delen met een andere gebruiker. Processoren kunnen op de Cray
(zeer snel) via speciale registers met elkaar communiceren of (veel langzamer) via het gedeelde

geheugen.

De Cray J-932 hardware.

De Cray J-932 is een hoogwaardig parallel computer systeem uit de J-90 serie van Cray Research
Inc. Deze machine kan worden uitgerust met 16 of 32 processoren.
De gebruikte Cray J-932 van het rekencentrum der Rijksuniversiteit Groningen, beschikt over
32 processoren (met per processor een performance van 200 MFLOPS4) en 4 Gigabytes shared-
memory (maximaal 8 Gigabytes). De peak-performance bij maximale parallelle verwerking met 32

processoren is 32 x 200 MFLOPS = 6.4 GFLOPS5. Het gebruikte geheugen heeft een toeganstijd
van 70 ns (CMOS DRAM).
De maximale snelheid van data-overdracht tussen processoren en geheugen bedraagt 51.2 Gb/s.
De communicatie met I/O apparaten gaat over een bus-structuur met maximale overdracht van
1.6 Gb/s (0.8 Gb/s full duplex). Dc klok-periode van de Cray J-932 is 10 ns, wat overeenkomt
met een klok-snelheid van 100 MHz. Elke processor beschikt over de hardware om gevectoriseerde
berekeningen te kunnen verrichten (vector-processoren).

De Cray J-932 software.

De Cray J-932 optimaliserende C++ compiler. De compiler van de Cray J-932 is een
sterk optimaliserende compiler. Door het aangeven van de optie

cc -03 -h task3 -h vector3 -h report=tv source.c
wordt het bestand source.c vertaald naar een executable waarbij automatisch zoveel mogelijk
loops worden gevectoriseerd (optie -h vector3) of worden opgedeeld in meerdere stukken, welke
elk door afzonderlijke processoren parallel worden uitgevoerd (optie -h task3). Daarbij worden
referenties naar functies binnen loops zoveel mogelijk "inlined" (optie -03), dat wil zeggen dat
de code voor deze functies binnen de loop geplaatst wordt in de executable (om sprongen naar
stukken code in het geheugen, die veel tijd kunnen kosten, te vermijden). Aangezien de compiler
niet de kennis heeft over een te vertalen source, die een programmeur wel heeft, zal de verkregen

4i MFLOPS (MegaFLOatsPerSecOnd) is een miljoen floating-point instructies per seconde
i GFLOPS (G1gaFLOPS) is 1000 MFLOPS
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vertaling qua run-time performance over het algemeen veel slechter zijn dan de performance van

hetzelfde algoritme wanneer dat door een programmeur is geoptimaliseerd.
Om het parallel uitvoeren van algoritmen te verbeteren en de hoeveelheid run-time overhead
van een vertaling (executable) van een source te beperken, kent de Cray C++-compiler allerlei
directives waarmee de programmeur aan kan geven of een gedeelte van de code parallel kan worden
uitgevoerd, of een bepaalde loop kan worden gevectoriseerd, of functies gemlined moeten worden, of

er een kritiek gebied in het algoritme voorkomt, etcetera. Een algoritme kan alleen dan profiteren
van parallelle uitvoering, als grote delen van het algoritme onafhankelijk van elkaar zijn. Een loop
waarbinnen vele operaties worden gedaan die onafhankelijk zijn van de iteratie van de loop is een
voorbeeld hiervan. Ray tracing is dan ook een applicatie bij uitstek die zou kunnen profiteren van
parallelle uitvoering, daar bij ray tracing voor alle pixels (vaak enkele duizenden tot zelfs enkele
miljoenen) vele berekeningen moeten worden uitgevoerd die in de regel onafhankelijk zijn van de

berekeningen voor andere pixels.
De compiler-directives kunnen in de C source code worden opgenomen in zogenaamde #pragma

statements. Door het zetten van een *pragma statement in de code zal het gedeelte van de code
meteen na de #pragma worden vertaald volgens de methode achter de #pragma. Als bijvoorbeeld
in de code voor een loop als

for (i=0;i<256;i++)
{a[i]b(i]+c[i+1]
}

een #pragma _CRI taskloop directive staat, dan zal deze loop tijdens run-time worden verdeeld
over meerdere processoren, zodat de loop parallel - en daardoor over het algemeen sneller - uit-
gevoerd zal worden. De compiler zorgt ervoor dat tijdens run-time de loop wordt onderverdeeld
en dat elk deel ervan wordt berekend door de eerst vrijkomende processor. Zo wordt voorkomen
dat te lang wordt gewacht op het vrijkomen van een processor, terwijl er al een andere proces-
sor klaar is met zijn werk en staat te wachten tot de andere processoren klaar zijn (automatic
load-balancing).
De Cray C++ compiler kent de volgende #pragma directives:

#pragma ..CRI parallel en #praglna ..CRI endparallel
De directive

#pragma ..CRI parallel
geeft aan dat de code na de directive parallel uitgevoerd kan worden. De directive geeft dus
het begin aan van een parallel gebied. Parallelle gebieden zijn combinaties van redundante
stukken code (die door elke processor worden uitgevoerd) en van "gepartitioneerde" code
blokken, dat wil zeggen stukken code die slechts door één processor worden uitgevoerd,
zoals bijvoorbeeld de afzonderlijke iteraties van een loop. Binnen een parallel gebied kunnen
andere directives aanwezig zijn die aangeven welke stukken goed parallel uitgevoerd kunnen
worden en welke niet. Het begin van een parallel gebied hoeft niet noodzakelijk het begin
van een stuk code te zijn dat goed van parallellisatie kan profiteren.
De directive heeft de volgende syntax:

#pragma _CRI parallel\
[shared (variabelen)]\ /*Optioneel, d.e.s.d.a. */
[private (variabelen)]\ /*alle gebruikte variabelen ins!

[value (variabelen)]\ /*precies een van de lijsten *1

[defaults]\ /*voorkomen en/of defaults */

[if (exp)]\ /sgebruikt wordt.*/

[maxcpus (exp)]

De variabelen achter shared zijn de gedeelde variabelen: hiervan is slechts één kopie aan-

wezig in het geheugen, welke door alle afzonderlijke processoren wordt gebruikt. Als een
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van de processoren de waarde van een shared variabele verandert, is de waarde voor alle
processoren veranderd. Van de variabelen achter private wordt voor elke processor die
de code uitvoert een kopie gemaakt (tijdens run-time). Deze variabelen kunnen vervolgens
door een processor worden gewijzigd zonder dat de waarde van de kopie voor een andere
processor verandert. Van de variabelen achter value is voor elke processor één exemplaar
in het geheugen aanwezig, waarvan wijziging geen effect heeft op de waarde van de variabele
voor een van de andere processoren (vergelijkbaar met private). Na afloop is de waarde
van de value variabele ongedefinieerd. Met defaults kan worden aangegeven, dat alle va-
riabelen die gedeclareerd zijn op een blok niveau hoger dan dat van het blok niveau waar
de *pragma directive staat (externen en statische variabelen, variabelen uit functies op een
hoger niveau), en niet in de lijsten van shared, private of value variabelen voorkomen,
shared worden. Dergelijke register variabelen worden value en dergelijk functie parameters
en variabelen op gelijk of lager niveau worden task common (dat wil zeggen dat zij een eigen
kopie krijgen en dus private zijn).
Het wordt aangeraden om zoveel mogelijk variabelen - vooral variabelen waarvan de omvang
aanzienlijk is, zoals grote array's - shared te declareren, daar van dergelijke variabelen geen
kopie gemaakt behoeft te worden wat leidt tot zowel snelheidswinst als minder geheugenge-

bruik.
De expressie achter de optionele if wordt tijdens run-time berekend. Als de expressie false is
dan zal tasking van het parallelle gebied achterwege blijven, is de expressie true dan zal het
gebied wel zoveel mogelijk parallel worden uitgevoerd. Met maxcpus kan worden aangegeven
hoeveel processoren maximaal parallel ann het algoritme mogen rekenen (dit aantal behoeft
overigens niet gehaald te worden!).

De directive

#praglna _CRI endparallel
geeft het einde aan van een parallel gebied. De code na deze directive zal sequentieel worden

uitgevoerd.

• *pragma .CRI taskloop en #pragma CRI endloop
De directive

#pragma ..CRI taskloop
kan binnen een parallel gebied worden gebruikt om ann te geven dat een for, while of

do. . . while loop parallel uitgevoerd dient te worden. Het is in dat geval voldoende om
meteen boven de loop #pragma CRI taskloop te zetten.
De directive kan ook worden gebruikt buiten een parallel gebied meteen voor een loop, om
ann te geven dat alleen de daarop volgende loop parallel uitgevoerd dient te worden. In dat
geval is de syntax van de directive:

#pragma _CRI taskloop \
[shared (variabelen)]\ /*Alle optioneel*/
[private (variabelen)] \
[value (variabelen)] \
[defaults] \
[if (exp)]\
[maxcpus (exp)]\
[savelast] \
[di st]

De betekenis van savelast is dat de laatste iteratie van de loop wordt uitgevoerd door de
processor waarop het algoritme is gestart (de master-processor, zie beschrijving verderop),
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nadat alle andere iteraties van de loop zijn voltooid. Variabelen zullen na afloop van het
uitvoeren van de loop de waarde hebben die zij tijdens de Iaatste iteratie van de loop hebben
gekregen. Het Iaatste argument dist geeft aan volgens welke wijze taken onder processoren
moeten worden verdeeld (de distributie van taken onder processoren). Default hiervoor
is dat taken zullen worden uitgedeeld aan alle beschikbare processoren (mits het totaal
aantal gebruikte processoren � maxcpus). Met de opties wave, chunksize, numchunks of
guided voor het argument dist, kan een taak worden opgedeeld in subtaken die uit grotere
of kielnere stukken bestaan, waarbij getracht wordt de load-balancing voor de processoren
zo gunstig mogelijk en volgens bepaald strainien te verrichten. De default distributie werkt
goed en wordt gebruikt in MHSRay. De overige opties van deze directive hebben dezelfde
betekenis als bij de directive #pragma ...CRI parallel

De directive

*pragma _CRI endloop
is optioneel en geeft het einde van een loop aan die parallel kan worden uitgevoerd.
Voorbeeld:

#pragma _CRI taskloop private (i) shared(a,b)

for (i0;i<100;i++)
a[i]b[i+2]

#pragma _CRI endloop

#pragma ...CRI guard en #pragma .CRI endguard
De directive

#pragma ...CRI guard
geeft het begin aan van een gebied dat slechts door één processor tegelijk mag worden uitge-
voerd. De directive kan daarmee worden gebruikt voor het aangeven van kritieke gebieden.
Het gebruik van deze directive dient tot een minimum beperkt te worden, daar een processor
zal moeten wachten met het uitvoeren van de code binnen zo'n kritiek gebied totdat er geen
enkele andere processor in het kritieke gebied is. Bovendien is er veel run-time overhead code
voor zo'n kritiek gebied (voor de communicatie & synchronisatie tussen de processoren).

De directive

#pragma _CRI endguard
geeft het einde van het kritieke gebied aan.
Voorbeeld:

$pragma _CRI parallel private(i) shared (a,b,sum)
#pragma _CRI taskloop
for (i0;i<1000;i++)
{a(i]b[i+1]+1;

lpraglna _CRI guard
sum • sum + a [i]; /*Krjtjeke operatie*/
$pragma _CRI endguard
b(i+1]a(i];

}
*pragma _CRI endloop

Ipragma _CRI endparallel

• *pragma ...CRI case en #pragma _CRI endcase
De directive
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#pragma Cal case
mag alleen in een parallel gebied voorkomen en zorgt ervoor dat verschillende blokken code
parallel worden uitgevoerd. De directive fungeert als een scheiding tussen parallel uitvoerbare

stukken code.
In het volgende voorbeeld worden de 2 loops tegelijk uitgevoerd (concurrently):

*pragma _CRI parallel private(i) shared (a,b)

/sDeze loop wordt parallel met de volgende uitgevoerd$/
Ipragma _CRI case
for (iO;i<1000;i++)

a[i]O;

/sDeze loop wordt parallel met de voorgaande uitgevoerd*/

*pragma _CRI case

for (i.O;i<1000;i++)

b[iJ=1;

*pragma _CRI endcase

$pragma _CRI endparallel

De directive

#pragma ...CRI endcase
geeft het einde aan van de alternatieve stukken code die parallel uitgevoerd kunnen worden.

• #pragma _CRI beginbody en #pragma _CRI endbody
De directive

#pragma CRI beginbody
geeft het begin aan van een gedeelte van de code van een loop die parallel uitgevoerd mag

worden. De directive

#pragma .CRI endbody
geeft het einde van dit gebied aan. Dc rest van de code binnen de loop wordt sequentieel
uitgevoerd. Deze directives mogen alleen worden gebruikt binnen een taskloop.

Voorbeeld:

$praglna _CRI taskloop wave defaults iterate(p)
while (p—>next !=NIJLL)
{ next_temp p->next->value;

#pragma _CRI beginbody
p->value = CalculateNewVal(p>ValUe, next_temp);
$pragma _CRI endbody
p p—>next;

}

Vectorisatie op de Cray. Aangezien de processoren van de Cray J-932 vector-processoren zijn,

waarbij de grootte van een vector-register 128 posities is, kunnen berekeningen op array's vaak
sneller worden uitgevoerd door deze te vectoriseren. Een operatie als:

for (i=O;i<128;i++)
a[i]=b[i]+1;

kan met behuip van vectorisatie veel sneller worden uitgevoerd. De loop-operatie op de array's kan

flu door vectorisatie door één processor "parallel" (met behulp van pipe-lining) uitgevoerd worden.
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Er worden bij dergelijke loops run-time checks toegevoegd om te kijken of de operaties binnen de
loop daadwerkelijk binnen de 128 posities van de vector-registers passen. Is de prograxnmeur er ze-
ker van dat dit het geval is, dan kan meteen voor de loop een *pragnla _CRI shortloop statement
worden opgenomen. De run-time checks blijven dan achterwege, wat resulteert in een sneiheids-

winst. In het geval van ray tracing, kan vectonsatie veelvoudig worden toegepast bij operaties
op vectoren voor R, G en B component of voor x, y of z component (component parallellisme).
Aangezien operaties op dergelijke componenten bij ray tracing 3 posities in beslag nemen, kan de
#pragma ...CRI shortloop voor dergelijke bewerkingen worden opgenomen.
Vectorisatie gaat verder automatisch door het instellen van de compiler optic —h vector3. Bij

een meervoudige lus kan alleen de binnenste lus worden gevectoriseerd. In dergelijke gevallen kan
het verstandig zijn om de buitenste lus te "tasken": elke processor krijgt flu een iteratie van de
buitenste lus te verwerken, en de binnenste lus kan bovendien met behulp van vectorisatie worden
berekend, waardoor als het ware dubbele parallelle verwerking ontstaat.

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om een lus niet te vectoriseren. Door voor een der-
gelijke lus het statement #pragma _CRI novector op te nemen, wordt de lus niet gevectoriseerd.
Het is noodzakelijk om functies die binnen loops worden gebruikt te inlinen, daar de loop anders
niet gevectoriseerd kan worden. miming van functies gebeurt automatisch als de compiler-optie
-03 of -h inline3 wordt gebruikt.

Het opnemen van bovenstaande opties voor parallellisatie en vectorisatie in de source code, zai

er voor zorgen dat het algoritme beter parallel zal draaien en dat de run-time overhead kleiner
wordt, dan wanneer er auto-tasking en automatische vectorisatie wordt gedaan door de compi-
ler. Het beste is om de compiler-optimalisaties zo hoog mogelijk te zetten (-03, -h task3,
-h vector3) en bovendien daar waar de programmeur er zeker van is dat de code parallel uit-
voerbaar is of een loop een "shortloop" is, de bovenstaande directives op te nemen. Dc door de
programmeur aangegeven optimalisaties zullen zeker worden gedaan (mits syntactisch correct) en
gedeelten code waar de programmeur geen nadere optimalisatie-directives heeft aangegeven zullen
door de compiler zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd. (Dc compiler zal in geval van twijfel
over het parallel uitvoeren van stukken code de code misschien niet parallel uitvoeren, terwijl
de programmeur misschien zal zien dat praktisch het gehele algoritme parallel uitvoerbaar is op
bijvoorbeeld één statement na. Ret aanmaken van een parallel gebied of taskloop en het plaatsen
van een #pragma _CRI guard hierin zou dan een aanzienlijke snelheidswinst kunnen leveren).
Dc optics om de compiler optimalisaties te laten verrichten zijn de volgende:

n nvalue:
Optie Default 1 2 3

—h inlinen 0 Leaves inlined Parents also Granparents are
inlined also inlined

—h scalarn 1 Loop align, —h fastmd —h fastmodulus
Tail recursion —h fastmd

—h vectorn 2 Basic vectorizing Restructuring —h aggress
—h search —h pattern
—h reduction

—h taskn 0 No automatic No automatic —h vector3
parallellism paralidlism AutoTasking

Parallel reduction

-On: Geeft aan dat -h inlinen -h scalarn -h vectorn -h taskn moet worden gebruikt voor
het compileren (een shortcut om optimalisaties op hetzelfde niveau uit te voeren). Naarmate een
grotere waarde voor n wordt gebruikt, zal de compileer-tijd toenemen. Dc executie-tijd van het
algoritme zal over het algemeen afnemen. Dc optic -h inline2 zal er bijvoorbeeld voor zorgen
dat functies binnen een loop worden geinlined en functies binnen deze functies ook. Dc optics -h
search en -h reduction geven aan dat loops door de compiler mogen worden herschreven om
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vectorisatie mogelijk te maken. Voor de overige opties wordt verwezen naar de Cray docview docu-

menten (te bekijken door het starten van docview) en de manual pages van de Cray C++-compiler.

Voor het parallel uitvoeren van code, genereert de compiler drie stukken machine-code uit
c-sources: Een master gedeelte, een slave gedeelte en een uni-task gedeelte. Deze drie stukken

machine-code kunnen elk langer zijn dan het stuk machine-code zoals dat gegenereerd zou zijn

zonder parallellisme, daar er comniunicatie & synchronisatie en distributie algoritmen aan
toegevoegd worden. De lengte van een goed parallel uitvoerbare executable kan daardoor meer
dan drie keer zo groot zijn als de lengte van dezelfde executable zonder parallellisme.

De master code bevat naast de vertaling van de originele code, code om tasking distributie
(taakverdeling over meerdere processoren) te kunnen verrichten. Deze master code draait op
de processor waarop het algoritme draait voordat de parallelle verwerking begint (de master
processor). De master processor zorgt er naast de normale uitvoering van de code voor, dat
slave processoren gestart worden die parallel met de master processor code uitvoeren. De master
processor zorgt er verder voor dat na afloop van een parallel uitgevoerd stuk code, de tasking code

opgeruimd wordt. De slave processoren voeren nadat zij hiertoe opdracht hebben gekregen van

de master processor, de slave code uit. De slave code wordt uitgevoerd door alle processoren
(behalve de master processor) die beschikbaar zijn (tot een in te stellen maximum) op het moment
dat de parallelle berekening wordt gestart. Na uitvoering van een parallel gebied wordt de slave

processor weer vrijgegeven aan het operating system. Naarmate er meer goed parallel uitvoerbare

processen draaien op de Cray, zullen er minder processoren beschikbaar komen.
De uni-tasked code is een directe vertaling van de source code naar uitvoerbare code. Deze code
wordt uitgevoerd als er geen tasking plants vindt, dat wil zeggen dat of het maximaal aantal te
gebruiken processoren één is, Of de if-expressie binnen een parallel uit te voeren gedeelte false
is, Of parallellisme al op een hoger niveau in de code plants vindt. Het maximaal aantal te ge-
bruiken processoren voor het uitvoeren van een parallel stuk code kan behalve met het maxcpu
argument binnen *pragma statements ook worden aangegeven met de environment variabele NC-
PUS. Door het zetten ''setenv NCPUS 16'', zullen maximaal 16 processoren worden gebruikt

voor het parallel uitvoeren van een algoritme, tenzij binnen de code maxcpu op een andere waarde

is gezet.

Overige Cray J-932 software. Aangezien de Cray een multi-user systeem is, en elke gebrui-

ker natuurlijk zo snel mogelijk resultant wil zien, is er een limiet gesteld op de tijd dat op de
Cray interactief mag worden gerekend. Interactief gebruik heeft namelijk een hogere prioriteit
dan gebruik via batch-queues, en als iedereen het systeem interactief zou gaan gebruiken zou de
response-tijd onaanvaardbaar lang worden. Daarom mag maximaal 15 minuten rekentijd worden
gebruikt bij interactief gebruik. De tijd van alle processoren die gebruikt worden bij parallelle pro-

cessen aismede de tijd dat processoren werkloos zijn ten gevolge van I/O acties wordt bij elkaar
opgeteld voor de berekening van de verbruikte rekentijd. De limiet van 15 minuten rekentijd kan

zo al bereikt worden binnen (15 mm. / 32 processoren) = 28.2 seconden.

Daar ray tracing een behoorlijk rekenintensief proces is, en bovendien zeer goed parallel uitvoer-
baar, wordt deze limiet bij relatief eenvoudige invoer-scènes al overschreden, met als gevoig dat

het proces gestopt wordt met de melding "Exceeded CPU time limit". Door het beperken van
de I/O acties (bijvoorbeeld door X-Windows display statements en printf statements ach-
terwege te laten), kunnen wel jets ingewikkelder invoer-scènes berekend worden, maar uiteindelijk

zijn er genoeg scenes te bedenken die alsnog de rekentijd zullen overschrijden.
Door het zetten van een proces in een batch-queue, kan wel langer dan 15 minuten worden

gerekend. Bovendien worden jobs in de queue na een crash of onderhoud van het systeem herstart

op het punt waar zij onderbroken werden.
Er zijn op de Cray verschillende queue's aanwezig, waaronder een verylong queue waarin in principe

onemndig lang kan worden gerekend. Een nadeel van het plaatsen van een proces in een batch-
queue is echter, dat er niet direct I/O acties mogen worden gedaan. Statements als print? (". .")
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en fprintf (stderr, . .") zullen niet resulteren in een schrijfactie naar het scherm, maar in een
schrijfactie naar een file, die na terminatie van het proces kan worden bekeken. X-Windows display
acties zijn niet toegestaan in een batch-proces. Dit is jammer, daar MHSRay in staat is in een
X-Window zichtbaar te maken hoeveel processoren actief rekenen aan het tracen van een p!aatje
en hoever elke processor een horizontale lijn heeft getraced (zie figuur 3.13). Bij uitvoering van
MHSRay als interactief proces is dit wel zichtbaar te maken (door middel van de +d (=display)
optie op de command-line).

De Cray kent 5 queue's (met dalende prioriteit, en met een prioriteit kleiner dan of gelijk aan
de prioriteit van interactieve processen):

1. Dc single queue.
Binnen deze queue mag maximaa! 4 uur rekentijd gebruikt worden en maximaal 64 Mw geheugen.
De prioriteit van de single queue is gelijk aan de prioriteit van interactieve processen (en hoger
dan van de overige batch-queue's) en bovendien wordt het aantal aangevraagde processoren binnen
parallel uit te voeren stukken code sneller verkregen. Deze queue client zo mm mogelijk gebruikt te
worden en is alleen bestemd voor het verrichten van performance metingen.

2. De short queue.
Binnen deze queue mag maximaal een half uur rekentijd gebruikt worden en maximaal 64 Mw
geheugen. Het aantal aangevraagde processoren behoeft in deze en de hierna volgende queue's niet
te worden verkregen.

3. De medium queue.
Binnen deze queue mag maximaa! 5 uur rekentijd gebruikt worden en maximaal 64 Mw geheugen.

4. De long queue.
Binnen deze queue mag maximaal 50 uur rekentijd gebruikt worden en maximaa! 64 Mw geheugen.

5. De verylong queue.
Binnen deze queue inag een onbeperkte hoeveelheid rekentijd gebruikt worden en maximaa! 64 Mw
geheugen. Vooraf moet de gebruiker echter we! een schatting geven van de ma.ximaal te gebruiken
hoeveelheid geheugen en tijd om in aanmerking te komen voor verwerking (met behu!p van de -iN
resp. —ii opties; zie verderop).

Om een job in een queue te zetten is het commando qsub aanwezig. Op de command-line kunnen
parameters worden meegegeven om aan te geven hoeveel geheugen en rekentijd het proces maxi-
maal zal gebruiken, a!smede in welke queue de job gezet dient te worden (zie ook man qsub). Zo

za! het commando
qsub -q medium -1M 15Mw —iT 18000 -e errorfile scriptfiie

(waarbij scriptflle de volgende tekst bevat:

/uO/usr/michel/mypov/bin/MHSRaY +o/uO/usr/miche!/mypov/Uitvoer.raW <

/uO/usr/miche!/mypov/scenes/mooil .in)

het proces MHSRay in de medium queue zetten, waarbij gegarandeerd wordt dat MHSRay maxi-

maa! 15 MegaWords geheugen zal gebruiken en maximaal 18000 seconden rekentijd. Het gege-

nereerde uitvoer-bestand van de scene-beschrijving in bet bestand -/mypov/scenes/mooi 1. in zal

worden weggeschreven in bet bestand -/mypov/Uitvoer . raw.

Met het commando j obq kan worden gekeken welke processen in de queue staan. Bij de informatie

van jobq wordt tevens vermeld hoevee! geheugen het proces maximaa! mag gebruiken en hoevee!

het a! verbruikt heeft. Hetzelfde geldt voor de verbruikte tijd. Het proces-id van de job in de

queue wordt ook vermeld. Met het commando qdel proces-id kan een job uit de queue worden

verwijderd. Met behulp van het commando

pa —elf
I

grep R grep Cpu sort —k 10,10

kan men precies zien welke processoren op elk moment aan welk proces rekenen (dit ge!dt voor zowel

interactieve processen als batch-processen). pa -elf geeft uitgebreide informatie over processen
die draaien op de Cray, de optie grep ft I

grep cpu zorgt ervoor dat van alle Running processen
het cpu-nummer daaruit wordt gehaald, waarna vervolgens op cpu-nummer (item nummer 10 in
de ps lijst) wordt gesorteerd. Voorbeeld:
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cpu-00? 0:32 RayTrace
cpu-01 ? 402:21 dns2r48O
cpu.02 9 1:16 dns2r4

cpu-04? 0:42 RayTrace
cpu-05 p037 0:00 grep
cpu-06? 187:28 higo.exe
cpu-07? 0:39 RayTrace
cpu-08 9 3259:16 sphIarg
cpu-09? 0:42 RayTrace
cpu-b? 0:36 RayTace
cpu-li ? 0:46 RayTrace

cpu-12 p037 0:00 sh
cpu-13? 0:48 RayTlace
cpu-14 ? 0:42 RayTlace
cpu-iS? 5504:11 moltwel
cpu-16? 0:38 RayTrace
cpu-17 ? 292:59 hondrfex
cpu-18? 0:36 RayTrace
cpu-19? 0:43 RayTrace
cpu-20? 0:44 RayTrace
cpu-21 ? 382:02 hondrfex
cpu-22? 0:33 RayTrace
cpu-23 ? 2776:09 dirrci.6

cpu-24 9 448:34 ksbcs.e
cpu-25 p037 0:00 pa
cpu-26? 0:45 RayTrace
cpu-27? 0:43 RayTrace
cpu-28? 0:40 RayTrace
cpu-29? 0:44 RayTrace
cpu-30 ? 3442:14 aphamal
cpu-31 ? 0:37 RayTrace

101 R michel 52949 52932 426 30 1672450 2644

101 R verstapp 23298 23297 755 30 1602414 21736
101 R cazemier 52910 52907 332 30 1742030 2720

101 R machel 52959 52932 556 30 1672450 2644

101 R michel 53032 53030 51 20 443274 152

101 R eder 21605 21571 746 30 1147264 118012

101 R michel 52946 52932 707 30 1672450 2644

101 R gerritse 91611 91608 778 30 2400414 48288
101 R michel 52965 52932 596 30 1672450 2644

101 R michel 52934 52932 640 30 1672450 2644

101 R michel 52956 52932 581 30 1672450 2644
105 R michel 53030 31768 21 20 443104 120

101 it michel 52964 52932 757 30 1672450 2644
101 R michel 52947 52932 758 30 1672450 2644

101 R erens 55148 55146 768 30 554520 17352

101 ft michel 52948 52932 450 30 1672450 2644
101 R marcel 28686 28684 760 30 1703460 15592

101 R michel 52939 52932 337 30 1672450 2644
101 R michel 52957 52932 717 30 1672450 2644

101 R. michel 52942 52932 663 30 1672450 2644

101 ft marcel 23667 23664 689 30 1774154 15592

101 ft michel 52962 52932 277 30 1672450 2644

101 R dejong 95691 95690 770 30 2536654 128884

101 R kristel 20966 20963 774 30 726664 48616

101 ft michel 53031 53030 51 20 621764 1064
101 R michel 52958 52932 502 30 1672450 2644

101 R michel 52961 52932 759 30 1672450 2644
101 R michel 52944 52932 467 30 1672450 2644
101 it michel 52941 52932 442 30 1672450 2644
101 ft gerritse 90331 90329 748 30 513064 15272
101 R mchel 52943 52932 502 30 1672450 2644

Door het uitvoeren van ja (job-accounting), gevolgd door de naam van een executable (by.

a. out) en j a - cst, kunnen van een proces allerlei statistieken worden verkregen als de mate van
parallellisme, geheugen- en rekentijd-verbruik, I/O acties, etcetera (deze j a commando's kunnen
ook in een script in een queue worden opgenomen). Dc utility ja is daarmee een zeer handige
utility die gebruikt kan worden voor het verrichten van allerlei performance metingen van parailelle

procesSen.
Bovendien kent de Cray diverse utilities voor het analyseren van de performance en de mate van
parallellisme van processen, zoals de utilities atexpert, prof en prof expert. Voor een precieze
werking van deze utilities wordt verwezen naar de bijbehorende manual pages, docview en de
Cray UNICOS Performance Utilities Reference Manual, publikatie SR-2040. De atexpert utility
kan laten zien waar een programma tijd verbruikt en waar bet programma goed parallel draait
tijdens de executie (er kan per functie worden bekeken hoe goed deze parallel draait en hoeveel
overhead er voor de functie is). De source van het programma kan vervolgens door de programmeur
geoptimaliseerd worden. Door een source te vertalen met

cc -h task3,reportt,atexpert source.c

en vervolgens a. out en daarna at expert uit te voeren, kan men timing informatie bekijken. Met

atexpert -N aantal kan men zien hoe goed het programma parallel draait met aantal processoren

(0 < aantal < 32). Uiteindelijk dient bet programma, voor een goede parallelle uitvoering,
opnieuw gecompileerd te worden zonder de optie -h atexpert, nadat alle optimalisaties zijn
doorgevoerd (eventueel met behulp van atexpert). Dc optic atexpert zorgt er namelijk voor
dat het programma niet echt parallel draait, maar in een soort parallelle simulatie-mode, zodat
atexpert allerlei statistieken kan verzamelen voor bet voorspellen van de mate van parallellisme.
In de figuren 3.8 tot en met 3.12 zijn enkele performance grafleken van MHSRay, die gegenereerd
zijn door atexpert, te zien. Dc grafieken zien er gemiddeld per scene ongeveer hetzelfde uit,
ongeacht de moeilijkheidsgraad van de scene (de hoeveelheid sequentiele rekentijd van de parser
neemt we! toe bij zeer ingewikkelde scenes, maar de tijd die de parser nodig heeft om een invoer-
bestand te parsen is verwaarloosbaar ten opzichte van de tijd die nodig is om bet beeld verder
(parallel) te tracen). Het is overigens belangrijk om met ingen herhaaldelijk uit te voeren, daar de

metingen per run nogal verschillen.
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Figuur 3.8: De performance van MHSRay bij het parallel tracen van een ingewikkelde scene met 32
processoren. De bovenste stippellijn geeft de theoretisch maximaal te bereiken speed-up can (lineair
ten opzichte van het aantal gebruikte processoren), de stippellijn eronder geeft de maximaal door
MHSRay bereikie speed-up can, de doorgetrokken lijn daaronder geeft de gemiddelde speed-up aan,
en de onderste stippellijn geeft de hoeveelheid overhead can t.g.v. ta3king.
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3.3.3 PovRay geparallelliseerd voor de CRAY J-932.
De parallelle ray tracer via PVM gaf bij ingewikkelde of grote invoer-scènes een behoorlijke speed-
up. Om de speed-up nog verder te vergroten, is besloten om PovRay, een volledig in C geschreven
ray tracer, te parallelliseren en vectoriseren voor de Cray J-932, met behuip van de eerder beschre-
yen #pragma directives en compiler-opties. Toen dit eenmaal gebeurd was, bleek de performance-
winst van PovRay minimaal: er werd gemiddeld per scene slechts door 1.5 processor parallel
gerekend van een maximum van 24 processoren. De tijdwinst was bovendien verwaarloosbaar
klein. Dit was het gevoig van de structuur van PovRay. Er worden tijdens de berekening van een
plaatje binnen PovRay voortdurend disk-writes en andere operaties gedaan, die verplicht sequen-
tieel uitgevoerd moeten worden. Dit zorgde ervoor dat er slechts een klein gedeelte van de code
parallel uitgevoerd kon worden. Bovendien zijn de meeste variabelen, waarvan de werking niet
meteen duidelijk was, als private gedeclareerd (private variabelen zorgen voor een vertraging
ten opzichte van shared variabelen en gebruiken bovendien meer geheugen). Declaratie van der-
gelijke variabelen als shared, had tot gevoig dat de verkregen plaatjes volkomen verkeerd waren,
daar meerdere processoren de variabelen konden wijzigen (voor enkele variabelen is geprobeerd
deze variabelen shared te maken, wat leidde tot verkeerde plaatjes of zelfs een crash).
Daar PovRay een behoorlijk groot pakket is, en er vele variabelen binnen PovRay bestaan (waar-
van uitgezocht moest worden of zij misschien shared mochten zijn, of private, etc.), leek het
verstandiger om een nieuwe ray tracer te schrijven. De op het internet bij Cray Research Inc.
verkrijgbare versie van PVM, liep vast in combinatie met de in paragraaf 3.2.3 beschreven PVM
versie van PovRay. Het herschrijven van dew PVM-versie van PovR.ay en van PVM zelf voor
gebruik met de Cray leek weinig zinvol, aangezien PVM via message passing werkt. Aangezien de
Cray een shared-memory machine is met speciale communicatie registers tussen processoren, zou
het message passing mechanisme van PVM alleen maar onnodige vertraging opleveren.
Het schrijven van een nieuwe ray tracer leek dus de beste keuze en is bovendien veel leerzamer
dan het herschrijven van PovRay. De nieuwe ray tracer zou simpel kunnen worden opgebouwd en
getest op parallellisme; daarna zou de ray tracer gaandeweg verder kunnen worden uitgebreid. De
nieuwe ray tracer heeft ondertussen a! een groot gedeelte van de functionaliteit van PovRay, en
werkt bovendien zeer goed parallel.

3.3.4 MHSRay: Een geoptimaliseerde ray tracer voor de Cray J-932.
Bij het schrijven van een parallelle ray tracer, kan gekozen worden uit 3 soorten parallellisme:

1. Object parallellisme.
Dit is mogelijk te maken door alle objecten uit een invoer-bestand voor de ray tracer te
verdelen over meerdere processoren. Elke processor doet dan berekeningen betreffende de
hem toebedeelde objecten en achteraf worden alle berekeningen verzameld door één processor
(de master-processor), welke vervolgens kan bepalen welk object zichtbaar is en welke shading
plaats moet vinden. De berekeningen voor de objecten kunnen parallel uitgevoerd worden.
De master-processor moet achteraf sequentieel de gegevens verzamelen en de uiteindelijke
kleur van het pixel bepalen. Het zetten van de kleur in een X-Window en het wegschrijven

ervan naar disk moet sequentieel gebeuren. Hiervoor zou eventueel een buffer gebruikt
kunnen worden, maar de master-processor zou dit ook meteen kunnen doen. CSG-objecten
kunnen of in hun geheel aan één processor worden toegekend om veel overhead tevermijden,
of aan meerdere processoren, waardoor er achteraf veel gegevens gecombineerd zullen moeten
worden en de kans groot is dat er onnodige berekeningen zijn verricht voor de CSG-objecten.

2. Image parallellisme.
Image parallellisme is te bereiken door de berekeningen per pixel of per groep pixels door
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verschillende processoren parallel te laten doen. Daar de berekeningen per pixel vaak onaf-

hankelijk van elkaar zijn, kunnen alle berekenrngen parallel worden uitgevoerd. Door gebruik

te maken van een gedeelde buffer (shared-buffer), kan de berekende pixel kleur meteen
afgebeeld worden. Het wegschrijven van het berekende beeld dient achteraf sequentieel te
gebeuren door een master- processor.

3. Component parallellisme.
Deze vorm van parallellisme is de simpeiste vorm. Bij component parallellisme worden de
berekeningen voor alle componenten van rays en objecten (x-, y- en s-component) en van
berekende kleuren (R-, G-, en B-component) parallel verricht. Enkele jaren geleden was het

voor dergelijke berekeningen nodig om deze te verspreiden over drie processoren voor paral-

lellisatie, jets wat nog de nodige problemen omtrent communicatie en synchronisatie met zich

mee zou kunnen brengen. Processoren van hoogwaardige computer-systemen beschikken te-

genwoordig echter over vector-registers, waardoor één processor van een dergelijke machine

een dergelijke vorm van parallellisme al kan bereiken zonder dat de programmeur zich zorgen

behoeft te maken over zaken als communicatie en synchronisatie. Als deze vorm van paral-
lellisme wordt uitgevoerd middels vectorisatie op één processor, dan werkt deze vorm van
parallellisme seer efficient. Wanneer deze vorm van parallellisme echter geImplementeerd
wordt door de drie componenten parallel op drie verschillende processoren te berekenen,

dan sal er veel redundant rekenwerk worden verricht en moeten gegevens achteraf worden
gecombineerd waardoor weinig winst zal worden behaald.

60

0t Obect S ace of

Whole Object Space

Figuur 3.9: Object decompositie voor een object-parallelle ray tracer.
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Aanpak nummer één zou op distributed memory parallelle machine een goede aanpak kunnen zijn.
De objecten uit een invoer-bestand zouden kunnen worden verdeeld over een aantal processoren.
Er zou in dat geval één processor kunnen worden aangewezen om de objecten te verdelen over de
beschikbare processoren. Deze processor zou ook alle berekeningen, die door de processoren zijn
gedaan, kunnen verzarnelen om zo per pixel de juiste kleur te kunnen berekenen. De communicatie
zou eenvoudig plaats kunnen vinden middels message passing. Daar op een distributed memory
machine elke processor zijn eigen stukje geheugen heeft waar de processor op elk moment zonder
problemen bij kan zou deze aanpak op een dergelijke machine waarschijnlijk goed werken.
Op een shared-memory machine als de Cray J-932 echter, heeft elke processor de beschikking over
hetzelfde (zeer grote) geheugen. Op elk moment kan echter slechts een beperkt aantal processoren
een referentie doen naar een geheugen element. Het opsplitsen van de objecten en de verdeling
hiervan over meerdere processoren lijkt op een shared-memory machine dan ook minder zinvol
dan het opsplitsen van het beeld voor image parallellisme: er kan immers toch slechts een beperkt
aantal processoren tegelijk een object uit zijn database van objecten lezen. Vandaar dat voor
aanpak twee is gekozen.

Figuur 3.10: De parallelle performance van de functie DisplayScene (waarin de hoofdlus van MHS-
Ray staat om elke horizontale lijn te tasken) bij het gebruik van 24 processoren parallel. Het laatste
stuk wordt soms serieel uitgevoerd t.g.v. het kritieke gebied met daarin X-Windows acties.
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Elke processor berekent een horizontale lijn in plaats van telkens één pixel, daar de hoeveelheid
communicatie & synchronisatie op die manier beperkt blijft. Bij de parallelle berekening van elk
pixel zou er per pixel een processor moeten worden aangevraagd en variabelen doorgegeven. Bij

de flu gebruikte methode behoeven dergelijke operaties slechts één maal per horizontale lijn te
worden gedaan. Deze methode leverde een gemiddeld betere performance dan de methode per

pixel bij tests.
Bij het verrichten van anti-aliasing is het soms voordeliger om een kleiner aantal pixels onder

te verdelen onder de processoren, daar er bij anti-abasing bij sommige pixels een groot aantal
berekeningen moet worden gedaan en bij sommige pixels een klein aantal. Voor dit doel zouden
eventueel load-balancing algoritmen toegevoegd kunnen worden.

Figuur 3.11: De functies die parallel verwerkt worden binnen MHSRay zijn in deze figuur te zien

(zie ook vorige figuur).
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Figuur 3.12: De hoeveetheid overhead van die paraliellisatie binnen MHSRay.

Om een goed parallel werkende ray tracer te krijgen heb ik besloten om alle berekende kleuren
van pixels in een shared-buffer op te slaan. De kleur wordt tijdens de berekeningen van een
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Figuur 3.13: In deze fignur is te zien dot de 32 processoren die tijdens de trace werden gebruikt,
elk hun eigen horzzontaIe lijn tracen. Tijdens de trace wordt voor de visualisatie geen dithering
toegepast. Door een getraced bedd achteraf met een utility als xv of display te bekijken, wordt wel
een gedithered plaatje afgebeeld.

processor eerst in een private variabele colour opgeslagen, en later vervolgens in een shared-
buffer gezet. Verder worden shared variabelen gebruikt voor alle lichtbronnen (pointer structuur
lights) en voor de scène-beschrijving (pointer structuur scene). Dit zijn alien grote pointer-
structuren (afhankelijk natuurlijk van de grootte van een scene) en het levert een snelheidswinst
om deze variabelen shared te declareren. Bovendien moeten pointer-variabelen als zij als private
variabelen gebruikt moeten worden, door MHSR.ay zeif worden gekopieerd, daar de deciaratie
private (scene,lights) er alleen voor zorgt dat de pointer naar het eerste element van de
scène-definitie resp. de lichtbronnen private is en de rest van de pointer-structuur alsnog kan
worden veranderd door één van de processoren, met alle mogeiijke desastreuze gevolgen van dien.

Door het gebruik van een shared-buffer voor het opslaan van de kieuren is het ten eerste
mogelijk om in een X-Window tijdens interactief gebruik precies voor alie gebruikte processoren
te laten zien waar zij bezig zijn punten te tracen, en ten tweede is deze buffer bijzonder handig
voor het verrichten van parallelie anti-aliasing als adaptive of stochastic supersampling. In figuur
3.13 is te zien dat er meerdere processoren parallel rekenen aan de ray tracer. Elke horizontale lijn
wordt parallel berekend door een aparte processor. In de figuur is te zien hoever elke processor
gevorderd is met zijn berekeningen binnen deze horizontale lijn.

Globale variabelen zijn in MHSR.ay zoveel mogelijk vermeden (behalve een tweetal shared-
buffers voor het bijhouden van het berekende beeld en de eerder genoemde shared-variabelen voor
het bijhouden van aile iichtbron- en object-definities). Dit om te voorkomen dat variabelen door
meerdere processoren tegelijk worden gewijzigd, waardoor er vreemde effecten kunnen ontstaan,
zoals een gegenereerd beeld met ailemaal vreemde pixel-ideuren of zelfs een crash van de ray tracer.

Voor de visualisatie in een X-Window, is het noodzakelijk X-Events te genereren voor het zetten
van een bepaalde pixel-kieur op de juiste plek in het Window. Daar de daarvoor noodzakelijk
X-acties kritieke operaties zijn (er mag maximaal één X-Event tegelijk worden gegenereerd) en
het bovendien vervelend is als een processor de pixei-kleur verandert om een pixel te zetten in
het window, en ondertussen een andere processor de pixel-kleur alweer veranderd heeft voor het
zetten van een andere berekende pixel-kieur, zijn alle X-acties in een kritiek gebied geplaatst,
omgeven door de #pragma _CRI guard en eudguard. Omdat er voor deze operaties communicatie
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& synchronisatie tussen de processoren plaatsvindt (er mag maximaal één processor in dit kritieke
gebied zijn op elk moment), wordt er eerst getest of er uberhaupt wel displaying moet plaatsvinden
(aan te geven door de +d optie op de command-line bij het starten van MHSRay).
De sterk vereenvoudigde hoofdlus van de ray tracer ziet er als volgt uit:

lpragma _CRI parallel \
shared (buffer,scene,lights) \

private (x,y,colour) \

defaults

Initialize;

$pragina _CRI taskloop

for (yO;y<. . . ;y++) /*Tasked loop*/

f or (x"O;x<... ;x++) /sVectorized as much as possible*/

{

Trace (x ,y , scene , colour)
PutColorlnBuffer Cx, y ,colour);

if (displayon)

{

Jpragma _CRI guard
UpdateScreenBylEvents(x,Y,colour) ;/*Critical section*/
*pragma _CRI endguard

}

}
lpragma _CRI endparallel

De parallelle berekening van de horizontale lijnen zorgt voor het image parallellisme. Alle ope-
raties die parallel uitgevoerd dienen te worden, staan binnen het parallelle gebied (#pragma CRI
parallel). Aangezien MHSRay gecompileerd is met de opties -03 -h task3 -h vector3, en er
zoveel mogelijk #pragma _CRI shortloop statements zijn opgenomen voor korte lussen, treedt er
ook component parallellisme op binnen MHSRay. Alle berekeningen op R, G en B componenten
zijn dergelijke gevectoriseerde shortloops, aismede de berekeningen op x, y en z componenten van
de ray en van de objecten. Een voorbeeld is de functie VecScale uit het bestand basicgeom.c:

typedef double vector3 [3];

void VecScale (u,t)

vector3 U;

double t;

{ mt i;

spragma _CltI shortloop
for (i0;i<3;i++)

u(i] •

}

De operatie op de drie componenten van het type vector3 wordt flu gevectoriseerd uitgevoerd,
wat een snelheidswinst levert. De meeste functies die betrekking hebben op berekeningen op vec-
toren (en dus gevectoriseerd kunnen worden) staan in het bestand basicgeoin. c en worden ook
daadwerkelijk als shortloop gevectoriseerd. Shortloop vectorisatie zorgt ervoor dat de bereke-
ningen op één processor parallel kunnen worden uitgevoerd. Bij langere vectoren (vectoren van
meer dan 128 posities lang op de Cray J-932), worden vector-berekeningen soms over meerdere
processoren verspreid. Daar de overige processoren echter al voor het image parallellisme worden
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gebruikt, zou dit dus een beperking opleveren. In het geval van een ray tracer, zijn vectoren vaak
maar 3 posities groot en treedt deze beperking dus niet op. De in MHSRay toegepaste vormen
van parallellisatie zijn dus methode nummer 2 en 3: image en component parallellisme.
Binnen MHSRay worden verplicht sequentieel uit te voeren stukken code (zoals disk-writes en
scherm-updates) zoveel mogelijk vermeden, om een betere parallelle uitvoering mogelijk te maken.
Het wegschrijven van beelden naar disk gebeurt pas nadat alle berekeningen op het beeld zijn af-
gerond. Er is in MHSRay slechts één guarded region aanwezig voor het kritieke gebied waarbinnen
de X-Window operaties plaatsvinden. De hoeveelheid communicatie & synchronisatie tussen de
processoren is daarmee beperkt tot een minimum.

Anti-aliasing. Beelden worden voordat alle berekeningen beeindigd zijn, opgeslagen in een grote
buffer, die ook gebruikt wordt om anti-aliasing parallel te kunnen uitvoeren. Deze buffer kan na
aiioop naar disk worden geschreven. Tijdens anti-aliasing kunnen de kleur-waarden uit deze buffer
worden gelezen, vervolgens kunnen indien nodig nieuwe sub-pixels worden getraced en uiteindelijk
kunnen de nieuwe waarden weer in de buffer worden geplaatst. Voordat anti-aliasing wordt gedaan
wordt eerst het gehele beeld zonder anti-aliasing parallel berekend. Vervolgens worden kleuren
van buur-pixels met elkaar vergeleken en indien nodig worden pixels onderverdeeld in sub-pixels,
welke getraced moeten worden. Kleur-waarden van alle zo getracede pixels worden gemiddeld tot-
dat de afwijking met (sub)buur-pixels kleiner is dan een bepaalde drempelwaarde (threshold).
De gemiddelde kleur wordt vervolgens in de buffer gezet. Ook tijdens deze anti-aliasing wordt pa-
rallel per horizontale lijn gerekend. Er wordt gebruik gemaakt van 2 buffers tijdens anti-aliasing,
om te voorkomen dat bepaalde waarden uit de buffer door de ene processor al overschreven zijn
voordat een andere processor de juiste oude waarden uit deze buffer heeft kunnen lezen. Er kan
voor supersampling worden gekozen uit het stochastic en/of het adaptive supersampling algoritme.

In hoofdstuk B.2 wordt de werking van MHSRay nader toegelicht. In figuur 3.14 is te zien dat
MHSRay behoorlijk goed parallel werkt (99.7 procent van het programma draait parallel en 0.3
procent serieel). Volgens de wet van Amdahl zou een speed-up met een factor 26.1 kunnen wor-
den bereikt bij het berekenen van een beeld als daarvoor 32 processoren parallel worden gebruikt
(ten opzichte van een sequentiele verwerking op één processor). In de praktijk blijkt MHSRay
het beste te werken met 12 tot 16 processoren. Boven dit aantal neemt de overhead teveel toe,
onder andere ten gevolge van de hersteltijd van geheugen en een te hoge belasting van de Cray
door andere gebruikers (waardoor veel overhead door proces wisselingen ontstaat en minder pro-

Figuur 3.14: De performance van MHSRay bij het parallel tracen van een ingewikkelde scene met
24 processoren geanalyseerd met behuip van atexpert.
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cessoren beschikbaar komen voor parallelle verwerking). De kans dat processoren tegelijk in een
kritiek gebied komen aismede de hoeveelheid communicatie tussen processoren neemt bovendien
sterk toe bij een zeer groot aantal processoren, waardoor op een gegeven moment de winst door
het parallellisme teniet wordt gedaan door de ontstane overhead.

3.3.5 MHSRay vergeleken met andere parallelle ray tracers en special
purpose parallelle ray tracer computer-systemen.

Er is enig onderzoek verricht naar de werking van parallelle ray tracing op special-purpose archi-
tecturen. Bet meerendeel van dergelijk onderzoek betrof echter simulatie modellen: een bestaande
general-purpose computer werd gebruikt om eigenschappen van een fictieve, eventueel later te
bouwen, special-purpose machine te simuleren. Binnen de simulatie-omgeving kon een special-
purpose ray tracer worden gebruikt om voorspellingen te doen over de performance van deze ray
tracer wanneer deze draaide op een echte in hardware uitgevoerde ray tracing architectuur.

Enkele algemene methoden voor parallelle ray tracing. In de literatuur worden methoden
beschreven om een combinatie tussen distributie van een scene-database (object parallellisme) en
distributie van rays (image parallellisme) te verrichten. Dit om een betere load-balancing bij "inge-
wikkelde pixels" te verkrijgen (sommige pixels van een beeld vergen meer berekening dan andere).
Binnen de ray tracer zou geswitched kunnen worden tussen object-distributie en ray-distributie,
of een combinatie van de twee methoden zou gebruikt kunnen worden. Beide methoden zijn in
de praktijk apart getest, de combinatie van de twee niet. In de literatuur worden alleen succes-
volle meldingen gemaakt van parallelle ray tracers die de complete object-database per processor
copiëren en vervolgens rays distribueren over meerdere processoren (image parallellisme). Zoals
uit de metingen en grafieken uit paragraaf 3.3.6 blijkt, is de aanpak van MHSRay, waarbij de
object-database niet gecopieerd wordt per processor, maar als een shared-variabele voor alle pro-

cessoren van de shared-memory Cray J-932 wordt gebruikt, ook succesvol. Het gebruik van een
shared-memory machine heeft als nadeel dat alle processoren hetzelfde geheugen moeten gebrui-
ken. Het geheugen heeft na een referentie (een load of store) een bepaalde hersteltijd nodig
voordat er een nieuwe referentie kan plaats vinden. Na een bepaald aantal processoren zal de
performance bij het toevoegen van nieuwe processoren dan ook niet meer toenemen: de hersteltijd
van het shared-memory aismede de hoeveelheid communicatie en synchronisatie voor de taak-
verdeling tussen processoren zal op dat moment een te grote rol gaan spelen. Ook dit is in de
performance grafieken in 3.3.6 te zien: bij de meeste scenes wordt voor 12 tot 16 processoren de
beste performance behaald. Bij een groter aantal processoren neemt de executie-tijd niet meer
evenredig af met het aantal toegevoegde processoren of neemt de executie-tijd zelfs toe. Bovendien
wordt er gemiddeld door MHSR.ay op hooguit ongeveer 16 processoren parallel gerekend, ookal is
het aantal aangevraagde processoren hoger. Voor succesvol ray tracen met een zeer groot aantal
processoren, is een distributed memory machine waarschijnlijk succesvoller. Bij een gebruik van
8 tot 16 processoren blijkt een shared memory machine als de Cray J-932 wel zeer goed gebruikt
te kunnen worden.

De LINKS-i parallelle ray tracing architectuur. De Japanse onderzoekers Nishimura,
Ohno, Kawata, Shirakawa en Omura hebben een ray tracing architectuur in hardware gebouwd en
niet alleen een simulatie-model gemaakt. Bet resultaat van het door hen verrichte onderzoek is te
vinden in de ray tracing architectuur LINKS-i, stammend uit 1983. Deze architectuur wordt echt
gebruikt voor het genereren van ray trace beelden. De LINKS-i bestaat uit 64 knoop-computers
met één root-computer. De root-computer kan de organisatie van de 64 knopen dynamisch recon-
figureren om de 64 knoop-computers parallel, als pipe-line (voor vectorisatie), sequentieel of in een
combinatie van deze mogelijkheden te gebruiken. De communicatie tussen de knoop-computers
wordt geregeld via een zogenaamde intercomputer memory swapping unit, wat niets anders is
dan een device om grote hoeveelheden data tussen de computers snel te kunnen transporteren.
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Elke computer bestaat uit een Zilog Z8001 CPU en een Intel 8087 co-processor en heeft de be-
schikking over 1 MB geheugen. Elke knoop-computer is met de root-computer verbonden middels

een intercomputer memory swapping unit. Ray tracing op de LINKS-i wordt gedaan door in een
pipe-line objecten te sorteren, daarna parallel te tracen per pixel en daarna shading toe te pas-
sen. De knoop-computers kunnen worden geconfigureerd als een verzaxneling parallelle pipe-lines

om een sequentie beelden te kunnen genereren. De pipe-line bevat daarbij de complete object

database. [LINKS-i, 1983]

Ray tracing op een hypercube. In de literatuur wordt verder een architectuur beschreven,
ontwikkeld door Kobayashi et al., waarbij de ray trace scene-database gedistribueerd wordt over

een aantal processoren, intersectie-processoren genaaind. Elke intersectie-processor doet de
berekeningen omtrent de objecten in zijn database en zend vervolgens de resultaten door naar
de volgende intersectie-processor. Rays die met objecten snijden worden doorgegeven aan een
netwerk van shading-processoren, welke de uiteindelijke pixel-kleur genereren. Het beeld werd
opgesplitst met behulp van een octree. Bij elk object werd bovendien een quadtree bijgehouden
met daarin de buur-objecten van het object. Deze methode werd adaptive division graph genoemd.
De resulterende ruimte wordt afgebeeld op een 6-D hypercube computer6. Timings voor deze
machine laten zien dat scenes met 1 tot 4096 objecten in bijna constante tijd konden worden
getraced (hierbij werd de benodigde tijd voor het opdelen van de ruimte en objecten in octrees en
quadtrees buiten beschouwing gelaten).[Kobayashi, 1987]

De Ray Casting Machine. Een andere belangrijke ontworpen architectuur is de Ray Casting
Machine, ontworpen door Kedem en Ellis. Deze computer kan rechtstreeks beelden genereren van
CSG-structuren die opgeslagen zijn in boomstructuren. Enkele processoren van de Ray Casting
Machine krijgen daarbij een object uit de CSG-tree toegewezen (primitive classifier processor) en
enkele processoren krijgen een operator uit de boom toegewezen (classification combiner proces-
sor). De primitive classifiers bepalen per pixel of een ray een basis-object uit de CSG-structuur
snijdt. De verzamelingen snijpunten van rays met objecten worden door de primitive classifiers
doorgegeven aan de classification combiners, welke de boolse verzaznelingsoperaties toepassen.

[RayCast, 1984]

Een ray tracing systeem gebaseerd op object decompositie. Een laatste in de literatuur
beschreven echt geImplementeerde parallelle ray tracer door H.J. Kim en C. Kyung, ziet er uit als
in figuur 3.15. Met deze architectuur worden ray boodschappen van processor naar processor in een

ring verstuurd. De communicatie veroorzaakt een minimale overhead. Met de architectuur is een
bijna Iineaire speed-up bereikt. De ruimte wordt uniform opgedeeld in stukken (space-subdivision)

en de stukken worden verdeeld onder beschikbare processoren. Elke processor behandelt alleen
rays aangaande zijn sub-space. Zoals in figuur 3.16 te zien is, kan het voorkomen dat verschillende
processoren redundante berekeningen verrichten. In deze figuur berekenen P1 en P2 parallel het
snijpunt van een ray R met de objecten in hun sub-space. Omdat in P1 bekend is dat R snijdt
met object A, kunnen in P2 enkele berekeningen in het interval t E [4.0,5.0] worden overgeslagen.
De gebruikte aanpak door Kim en Kyung gebruikt 3D-voxels7 voor de uniforme space-subdivision.
Elke processor ontvangt van de vorige processor in de ring een ray en de t-waarde van het snij-
punt met het dichtstbijzijnde object uit de sub-space van die processor. Elke processor doet de
berekeningen aangaande de objecten in zijn sub-space, mits dit nodig is. Schaduw-rays die snijden
met een ondoorzichtig object vóór een object in de sub-space van een zekere processor, zorgen er

voor dat de ray niet verder doorgegeven wordt aan een volgende processor in de ring. Als een

6Een 6-D hypercube is een multi-processor computer met 26 processoren. Elke processor van een 6-D hypercube
heeft een directe verbinding met 6 andere processoren en kan daardoor zeer snel informatie uitwisselen met andere

processOrefl.
7Een voxel (volume element) is een 3D kubus met een coordinaten stelsel bestaande uit 3 loodrecht op elkaar

staande assen.
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Figuur 3.15: Een parallelle ray tracing architectuur gebaseerd op object-decompositie. fParallelRay,

1995]
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processor de Iaatste berekeningen voor een ray moet verrichten (voor de laatste sub-space), dan

genereert deze processor eventuele nieuwe schaduw, gerefiecteerde of gebroken rays. Als alle pixel

berekeningen ldaar zijn dan worden alle resultaten doorgezonden aan een computer-systeem welke

het beeld zichtbaar kan maken. Alle tussen processoren verzonden gegevens worden in een queue

opgeslagen. Als de queue vol is, dan zal een processor moeten wachten met het verzenden van

gegevens, waardoor de processor tijdelijk werkloos is. Tijdens run-time kunnen eventueel objecten

uit een sub-space worden overgezonden naar een andere processor (waardoor een andere sub-space

verdeling wordt verkregen) (Dynamic Object Transferring), om voor een goede load-balancing

te zorgen en om te voorkomen dat queue's vol raken. Na afloop van de berekeningen voor een

beeld zorgen processoren er voor dat bewegende objecten in een animatie voor de volgende frame

in de juiste voxel terecht komen. Per frame vindt hiertoe een korte pre-processing plaats. Het

systeem is geimplementeerd voor PVM. Vanwege de ring-topologie wordt het onmogelijk om een

zeer groot aantal machine's toe te voegen, aangezien er een grote vetraging kan ontstaan voor

gegevens de hele ring rond zijn. Bovendien kunnen processoren werkloos zijn als een queue van

een opvolgende processor in de ring vol is. Voor dergelijke zaken moeten nog oplossingen gevonden

worden. Voor parallelle ray trace animaties op een beperkt aantal processoren is de methode wel

zeer geschikt. [ParalleiRay, 1994J

P1 P2

(b)

Figuur 3.16: Redundante berekeningen door verschillende processoren: (a) last een geval zien waar

P2 niet over het resultaat van de berekeningen van P1 beschikt, terwijl de resultaten bij (b) we!

bekend zijn.

Er worden in de literatuur verder enkele simulaties van parallelle ray tracing beschreven.

(a)
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MULTI-PERT ray tracing. Door Gaudet et a!. zijn simulaties uitgevoerd voor een Pipe-lined

Engine voor Ray Tracing (PERT). Dc PERT bestaat uit 3 blokken processoren die cyclisch met

elkaar verbonden zijn. Het eerste blok zorgt voor alle shading effecten, zoals diffuse en speculaire

reflectie en transmissie, alsmede breking. Het tweede blok bevat een hierarchische beschrijving van

de scene (de object-database) in bomen (een CSG-representatie). Voor objecten zijn bounding-

volumes aanwezig in dit blok. De processorenbeschikken tevens over een viag om te detecteren of er

een blad van de hiërarchische structuur bereikt is. Als dat zo is, dan is er een primitieve gevonden

(een basis-object uit een CSG-structuur) en worden verdere berekeningen overgelaten aan het

derde blok processoren, de primitive processoren. Deze processoren berekenen snijpunten met

primitieven en normalen op objecten op deze snijpunten. Deze gegevens worden weer doorgegeven

aan het eerste blok processoren voor het verrichten van de shading. Eén PERT bestaat uit édn

shading processor, één processor voor het verrichten van operaties op CSG-trees en één processor

voor het verrichten van snijpunt en normaal berekeningen. Door meerdere dergelijke PERTS te

koppelen verkrijgt men een zogenaamde MULTI-PERT, waarmee parallel voor ineerdere pixels

berekeningen kunnen worden verricht. Er zijn simulaties uitgevoerd met behulp van broadcasting

(message passing) van gegevens tussen processorblokken (voor uitvoering als distributed memory

machine) en voor een shared-bus model. Bij de methode met broadcasting van gegevens treedt

er bij grotere object-databases op een gegeven moment performance verslechtering op ten gevolge

van de overhead voor het overzenden van gegevens tussen de processor-blokken. Bij het gebruik

van een shared-bus wordt communicatie overhead tussen processor-blokken verminderd en kan

de informatie die uitgewisseld moet worden tussen de blokken uit een shared-memory gelezen

worden. De simulatie van dit systeem presteerde aanzienlijk beter, maar in dit geval werd een

maximum aantal processoren verwacht waarboven de performance van het systeem niet verder toe

zou nemen. [PERT,1989]

Conclusies. Met de inmiddels veel geavanceerdere hardware zoals deze in de Cray aanwezig

is, is het gebruik van oude special-purpose ray tracer architecturen als de LINKS-i achterhaald.

Pipe-lining kan bij de Cray in elke processor plants vinden (zij het in beperktere mate dan in

de LINKS-i mogelijk is als alle 64 knoop-computers gebruikt worden). De performance van één

processor van de Cray is vele malen hoger dan de performance van één knoop-computer van de

LINKS-i en het shared-memory van de Cray maakt communicatie tussen processoren vele malen

sneller dan communicatie tussen knoop-computers van de LINKS—i via de intercomputer memory

swapping unit. (Helaas zijn er geen gegevens over de snelheid van deze special-purpose hardware-

matige ray tracer te vinden. In de literatuur wordt vermeld dat de LINKS-i maximaal 65 % van de

tijd parallel ray rekent. In MHSRay wordt volgens de utility atexpert een percentage van we! 99

% gehaald. De metingen van dit programma blijken echter niet in alle gevallen even betrouwbaar

te zijn. Uit de echte performance metingen door middel van het opnemen van de executie tijd,

blijkt dat MHSRay bij het gebruik van 24 processoren, executie tijden kan bereiken die meer dan

20 maal lager liggen dan de executie tijd van MHSRay bij het gebruik van één processor. De door

atexpert verrichte voorspelling ligt dus behoorlijk ver in de goede richting.)
Uit bovenstaande zal verder gebleken zijn dat de verschillende benaderingen voor het verrich-

ten van parallelle ray tracing bij zekere complexiteit (zoals een zeer grote scene-database of het

gebruik van veel processoren op een shared-memory machine) allen hun beperking hebben. Een

combinatie van alle genoemde technieken zal waarschijnlijk het beste resultant opleveren. Ook

het gebruik van conventionele speed-up methoden als bounding, pre-sampling, depth-sorting en
image-decomposition (space-subdivision) zijn van groot belang om ecu optimale performance te

kunnen halen, zelfs op een parallelle supercomputer. Dergelijke algoritmen kunnen in een parallelle

ray tracer zonder problemen gebruikt worden. Dc methoden vereisen vaak in de pre-processing

fase veel rekenkracht om objecten op een slimme manier in een datastructuur te zetten. Tijdens

een trace zullen de methoden mits goed geImplementeerd maar weinig overhead veroorzaken. Dc

pre-processing kan (gedeeltelijk) parallel worden uitgevoerd.
Het voordeel van een ray trace ontwerp voor een general-purpose machine is natuurlijk dat de
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machine ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Zoals uit de verderop beschreven

performancemetingen zal blijken, kan ook een general-purpose parallelle architectuur als de Cray

J-932 zeer goed worden gebruikt om een goede speed-up te krijgen voor het genereren van ray trace

beelden. Aangezien Cray Research tegenwoordig deel uitmaakt van Silicon Graphics, een bedrijf

dat gespecialiseerd is in het fabriceren van hoogwaardige grafische computer-systemen, is te ver-

wachten dat toekomstige Cray/SGI supercomputers een nog betere performance zullen leveren bij

het gebruik voor grafische doeleinden zoals ray tracing. Allerlei grafische bufferingsmethoden en

versnellingsmethodefl zijn dan misschien in hardware uitgevoerd, zodat ze binnen een toekomstige

versie van MHSRay gebruikt kunnen worden. Overigens wordt in [Ullner, 1983] een methode voor

parallelle ray tracing beschreven, waarmee in 1983 a! de sneiheid van een Cray-i supercomputer

werd behaald tijdens ray tracing!
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3.3.6 Performance van de ray tracers vergeleken.

Het meten van de Performance (Testverantwoording).

Afle meetresultaten verderop zijn afkomstig van getracede beelden zonder dat daarbij anti-aliasing
is verricht. Daar de hoeveelheid parallellisme binnen de anti-aliasing operaties in MHSRay onge-
veer even groot is als tijdens een trace zonder anti-aliasing, mag verwacht worden dat de onder-
linge verhoudingen tussen de sneiheden bij beelden waarop anti-aliasing we! is toegepast ongeveer
hetzelfde zul!en zijn. Aangezien PovRay een totaal ander anti-aliasing algoritme gebruikt dan
MHSRay, zou het verrichten van vergeijkingen met anti-aliasing een vertekend beeld over de on-
derlinge snelheden kunnen geven. Daarom zijn de metingen voor verschillende invoer-bestanden
verricht zonder toepassing van anti-aliasing.
Om gemakkelijk metingen te kunnen verrichten op de Cray voor MHSRay voor een willekeurige
invoer-bestand dat getraced werd via bijvoorbee!d de medium-queue, heb ik het volgende script
sub geschreven:

echo 'ja' > submitfile
echo '/uo/michel/mypov/bifl/ftayTrace.oUt +w200 +h200 \

+o/uO/michel/mypoV/ '$2 '< /uO/michel/mypov/Scefles/ '$1 \

>> submitfile
echo 'ja —cst >> /uO/michel/mypoV/jafile' >> submitfile
qsub -q medium -iN 4Mw -iT 18000 \

-e /uO/michei/mypov/errorfiie \

—j /uO/michei/mypov/iogfiie submitfile

Door een aanroep

sub naaml naam2
wordt de invoer-scène naaml uit de directory /uO/michei/mypov/sceneS door MHSRay getraced

en komt de uitvoer terecht in het bestand naam2.
De statistische informatie komt terecht in het bestand /uO/michei/mypov/jafiie. Door een
derge!ijke run voor elke invoer-scène meerdere keren uit te voeren (eventuee! automatisch via

een script) en de resultaten te middelen, zijn de verderop beschreven performance vergelijkingen
verkregen. Voor MHSRay zijn metingen verricht voor verschi!!ende aantal!en processoren.
Bij de metingen verderop is te!kens aangegeven op hoeveel processoren en in welke queue getraced
werd. De statistische gegevens van MHSRay op de Cray J-932 zijn verkregen met behuip van de

utility ja.
De statistische gegevens van PovRay zijn verkregen met behulp van het Unix-commando time en
de binnen PovRay aanwezige timings-mogelijkheden (de totale tijd benodigd voor een trace wordt
door PovRay afgedrukt, aismede de contributie der diverse processoren binnen de PVM versie van
PovRay). Al!e statistische gegevens zijn gemiddeld over 5 tot 10 runs.
De statistische gegevens voor MHSRay op de HP en Linux machine zijn op deze!fde manier als
voor PovRay verkregen. Daar de berekeningen op de Cray via een batch-queue plaatsvinden,
en daardoor niet meteen behoeven te starten of het aanta! aangevraagde processoren hoeven te
verkrijgen, is het voor de metingen van MHSRay op de Cray verstandiger om de gegevens van ja
te gebruiken, daar deze utility met derge!ijke zaken rekening houdt. De utility j a drukt naast de
gegevens verkregen met behuip van time, ook uitgebreide informatie af over de contributie der
diverse processoren bij parallelle verwerking.
Alle metingen zijn verricht zonder display operaties, om beInvloeding door netwerk- en X-Server
belasting te voorkomen. Bij de metingen zijn zowe! de system-time als de real-time (echte klok-
tijd) opgenomen. Daar op de multi-user systemen vele andere (en op de Cray zeer zware) processen
draaien, we!ke telkens geswapped worden met de ray tracer processen, zijn real-time tijd-metingen
zeer onnauwkeurig en zeer afhankelijk van de op het tijdstip van meting draaiende processen van
andere gebruikers. Om echter een indicatie te geven van de echte tijd die gemiddeld verstrijkt
voordat de gebruiker over de resu!taten van zijn berekeningen kan beschikken, zijn deze real-
time metingen toch opgenomen in de grafieken. Bij het gebruik van de gebruikte systemen als
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single-user systeem, zullen de system-overhead metingen nagenoeg gelijk zijn aan 0. Zoals uit
onderstaande metingen zal blijken, zou MHSRay op de Cray in dat geval kunnen worden gebruikt
voor nearly-real-time ray tracing.

De test systemen:
Voor de performance-vergelijkingen zijn de volgende systemen gebruikt:

PC-486
AMD-DX4-100MHz Processor (CISC processor, interne FPU, 8 Kb interne cache)
256 Kb externe cache
33 MHz VESA Local-Bus, S3-805 VESA Local-Bus S-VGA kaart,
1.3 Gb Quantum Fireball HDD (6.5 MB/s, 8ms toeganstijd, 2 ms average seek)
16 MB intern geheugen (70 as)
Operating System: Linux 1.2.8 (Unix variant voor PC)
getest: PovRay (sequentieel) en MHSRay (sequentieel)
Metingen zijn verricht tijdens een single-user sessie (om de processor belasting van de machine te
beperken).

• HP 9000 systeem
(wingi .wing.rug.nl, wing2.wing.rug.nl, wing3.wing.rug.nl, en wing4.wing.rug.nl
parallel voor de PVM versie, wing3 voor de sequentiele versie.).
Elke wing beschikt over een HP-PA Risc processor, draaiend op 99 MHz. De gebruikte wing-
systemen zijn HP 9000-735 systemen.
Processor: 99 MHz ( Risc Processor, 256 Kb Cache, interne FPU)
Elke processor heeft een maximale performance van 45 MFLOPS.
96 MB intern geheugen per wing.
4 Gb interne SCSI-2 wide hardeschijven, 20 Mb/s data-transfer.
De verbindingen tussen de wings geschieden via standaard Ethernet (10 Mbit/s).
Operating System: HP-Unix
getest: PovRay (sequentieel), MHSRay (sequentieel) en PovRay (PVM, parallel op 4 systemen:
wingl tot en met wing4)

De tests op dit systeem zijn 's avonds gedaan, om de invloeden van netwerk belastingen te mi-
nimaliseren.

• Cray J-932:
Een hardware beschrijving van deze machine is in paragraaf 3.3.2 te vinden.

getest: PovRay (sequentieel), MHSRay (sequentieel), PovRay (Cray J-932)
en MHSRay (Cray J-932)
Alle performance metingen zijn via batch-queue's gedaan daar bij interactief gebruik te kort kan
worden gerekend om ingewikkelde scenes te berekenen. De ineeste metingen zijn bovendien via de
single-queue verkregen, daar deze queue de hoogste prioriteit heeft.
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Performance vergelijking.

Om een voorbeeld te geven hoe de berekeningen zijn gemiddeld, volgt hier de grafiek voor de scene
uit het bestand povl.in, die in de medium queue 7 keer getraced is op de Cray J-932, terwiji er
maximaal 24 processoren parallel mochten werken. De resolutie van de gegenereerde beelden in
onderstaande grafieken bedroeg 200 x 200 pixels. In de grafieken is de tijd (real time - system

time) uitgezet. De real time is de totale tijd die aan het proces gerekend is, de system time is
de hoeveelheid tijd die is veroorzaakt door system overhead, zoals het swappen van processen. In
de balken van de grafiek zijn ook real time en system time wanrden vermeld. De tijd (real time -

system time) is de totale tijd dat er aan de ray tracer gerekend is en wordt vanaf flu rekent ij d

genoemd.

Run verages: real:1.9486s, system: 1.2675s,
I rekentijd: 0.68 14.49 cpu's

feal:2.0501s, system: 1.5389s,
I.DkPn*ij 112s 14.07 cpu's

eal:1.8962s, system: 1.1945s,

_________________________________________

ekentijd: O.7017s 14.67 cpu's

keal:1.90225, system: 1.4351s,
kntjd. A 4R71 1 2 cpu's

real:1.9953s, system: 1.1959s,
kekentijd: O.7994s 14.46 cpu's

feal:1.9791s, system: 1.5530s,
L.ekPntij1! A 42R1 14 Ri

real:1.8689s, system: O.6878s,
rekentijd: 1.1811s 14.62 cpu's

7 Metingen van de perfomance van MHSRay voor het invoer-bestand povl.in bij een trace resolutie
van 200x200 beeldpunten. De metingen zijn verricht in de medium-queue.

In de nu volgende grafieken zijn de waarden voor alle systemen gemiddeld over tenminste vijf

runs. Bij elke grafiek is vermeld welk invoer-bestand getraced werd en hoeveel systeem-seconden en
gebruikers-seconden (real-time) er voorbij zijn gegaan voordat de desbetreffende ray tracer klaar
was. Bij parallelle tracing wordt er tevens a.angegeven hoeveel processoren gemiddeld tijdens het
hele proces parallel hebben gerekend en hoeveel processoren dit maximaal konden zijn. Metingen

op de Cray zijn verricht in de single-queue. De metingen op de HP machine's zijn 's avonds verricht
omdat de netwerk- en systeembelasting dan minimaal zijn.
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Figuur 3.17: Output van het invoer-bestand: povl.in, be.ddformaat 200x200 pixels.

Invoer-bestand: povl.in, beeldformaat 200x200 pixels.
Scene bestaande uit 1 bol en 1 quadric (2e graads functie in (x,y,z)).

real:23.07s, system: O.22s rekenti.jd: 22.85s
(PC Povftay)

eal:2.6s, system:O.ls rekentijd: 2.5s
I (HP ?.fHSRziy)

real:13.Os, system:0.2s rekentijd: 12.8s
(HP PovRay)

real: 13.3s, system:O.3s rekentijd: 13.Os
4 cpu's (HP PVM PovRay)

real:6.82
1.075 C

06s, sys
u's van

tem:1.44s rekentijd: 5.3806s
12 (CRAY MHSRay, single)

systeem eal:9.02s, system:0.35s rekentijd:8.67s
I (PC! !AHSPwI

real:30.0464s, system:0.6812s rekentijd: 29.3652s
1 CPU (CRAY PovRay)

real: 15.2723s, system:0.0678s rekentijd: 15.2045s
1 CPU (CRAY MHSRay)

Feal:1.85635,
'1fl2 vn

system:1.131s rekentijd: O.7253s
24 (CRAY MHSPy, single)

rekentijd (s)
r29.3652s



Invoer-bestand: pov3.in, beeldformaat 200x200 pixels:
Scene bestaande uit 50 bollen.

eal: 17.49s, system:O.14s rekentijd: 17.35s
I (PC MHSRay)

real:3.72s, system:O.36s rekentijd: 3.36s
(PC PovRay)

real:4.9s, system:O.Os rekentijd: 4.9s
(HP MHSRay)

:8.9s, system:0.2s rekentijd: 8.7s
(HP PovRay)

real:13.3s, system: O.3s rekentijd: 13.Os
4 cpu's (HP PVM PovR.ay)

eal:6.6924s, system:O.672Ts rekent&jd: 6.0197s
1 ('PIT (('P LV PnvRiy)

real:41.7538s, system:O.0728s rekentLjd: 41.681s
1 CPU (CRAY MHSRay)

real:6.8429s, system:O.985s rekentijd: 5.8579s
111.4025 cpu's van 12 (CRAY MHSRay, single)

real:3.7319s, system:O.2038s rekentijd: 3.5281s
15.26 cpu's van 16 (CRAY MHSRay, single)

feal:2.3181s, system:1 .2606s rekentijd: 1 .0575s
I 14.R1 cpu's vn 24 (('PAY MHSRy, ingIe)
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Figuur 3.18: Output van het invoer-bestand: pov3. in, beeldformaat 200x200 pixels.

systeern

141.681s
rekentijd (s)
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Figuur 3.19: Output von het invoer-bestand: mooil.in, beeldformaat 200x200 pixels.

Invoer-bestand: mooil.in, beeldformaat 200x200 pixels:
Scene bestaande uit een getransformeerde cylinder, een quartic, 5 CSG-structuren van bollen, een
blok, en 2 CSG-structuren van getransformeerde blokken. (Niet alle objecten zijn met de gebruikte
camera-instelling zichtbaar in het plaatje).

eal:131.21s, system:0.15s rekentijd: 131.06s
I (lrC MHSRay)

systeem

__________________________________freal:229.68s

system:0.32s rekentijd: 229.36s
(PC PovRay)

keal:41.5s, system:0.1 s rekentijd: 41.4s
I (HP MHSRay)

keal:68.0s, system:0.2s rekentijd: 67.8s
I (HP PovRay)

feal:24.4s, system: 0.3s rekentijd: 24.ls
I 4 ..pii'.i (1P PVM PnvPiy)
real:360.1464s, system:4.7614s rekentijd: 355.385s

1 CPU (CRAY PovRay)

eal:271.4s, system:2.351s rekentijd: 269.049
1 CPU (CRAY MHSRay)

eal: 11 .388s, system:1 .385s rekentijd: 10.003s
tin 7 pii' n 12 (CRAY 7ASPs.y, singl1)

Ireai:281.2Ts, system:10.2325s rekentijd: 271 .03T5s
I 14.36 cpu's van 16 (CRAY MHSRay, single)

feal:316.35o5s, system:146.9226s rekentijd: 169.4279s
I 12M1 rpii' vn 24 single)

rekentijd (s)
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Invoer-bestand: steiner.pov, beeldformaat 200x200 pixels:
Scene bestaande uit een 4e graads oppervlak in (x,y,z) met wiskundige vergelijking:

x2y2 + x2z2 + y2z2 + xyz = 0.

(Ook wel "Steiner surface" genoemd.)

real:15.35s, system:O.16s rekentijd: 15.19s
(PC MHSRay)

real:20. 17s, system:O. 17s rekentijd: 20.Os
(PC PovRay)

eal:4.25s, system:O.Os rekentijd: 4.25s
I (TP iDTSflziy)

real:12.7s, system:O.2s rekentijd: 12.5s
(HP Povftay)

real:12.8s, system:O.3s rekentijd: 12.5s
4 cpu's (HP PVM PovRay)

Figuur 3.20: Output van het invoer-bestand: steiner.pov, beeldforinaat 200x200 pixels.

systeem

real:26.8548s, system:1 .0410s rekentijd: 25.8138s
1 CPU (CRAY PovR.ay)

real:18.84s, system:O.157s rekentijd: 18.683s
1 CPU (CRAY MHSRay)

real:4.6065s, system:O.5s rekentijd: 4.1065s
Iii âc 1pu's van 12 (CRAY MHSRay, single)

keal:7 17755, system:O.7879s rekentijd: 6.3896s
I 15.62 cpu's van 16 (CRAY MHSRay, single)

keal:6.6905s, system:O.898ls rekentijd: 5.7924s
I 15Rfl rpi' vn 24 ((PAY MHSRiy, ingI) I

rekentijd (s)
t25.8138s
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Figuur 3.21: Output van het invoer-bestand: kummer.pov, beeldformaat 200x200 pixels.

Invoer-bestand: kummer.pov, beeldformaat 200x200 pixels:
Scene bestaande uit een 4e graads opperviak in (x,y,z) met wiskundige vergelijking:
x4+y4+z4 —x2y2 _x2z2_y2z2_x2_y2 —z2+1=0.
(Ook we! "Kummer surface" genoemd).

eal:18.63s, system:0.25s rekentijd: 18.38s
(PC ?AH,SRay)

real:32.09s, system:0.18s rekentijd: 31.91s
systeem (PC PovRay)

eal:4.45s, system:0.04s rekentijd: 4.41s
I (TIP HSRay)

eaI:16.0s, system:0.ls rekentijd: 15.9s
I (HP PovRay)

keal:13.1s, system:O.4s rekentijd: 12.Ts
I A ...... (TIP PVYA I-'nvHy)

real:42.2122s, system:1 .7126s rekentijd: 40.49968
1 CPU (CRAY PovRay)

eal:20.24Ts, system:0.064s rekentijd: 20.183s
1 1 CPU (CRAY MHSRay)

Ireal:6.60535, system:2.0478s rekentijd: 4.55755
I t.33 cpu's van 12 (CRAY MHSRay, single)

keal:7.10575, system:O.6572s rekentijd: 6.4485s
I 14.25 cpu's van 16 (CRAY MHSR.ay, single)

keal:6.71515, system:2.6186s rekentijd: 4.0965s
I 1542 rptI' vn 24 (CRAY MSR.y, cngl) I

40.4996s
rekentijd (s)
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Conclusies. Uit de metingen blijkt dat MHSRay zeer goed parallel werkt tot 16 processoren.
Bij gebruik van meer processoren blijkt de rekentijd niet of nauwelijks meer af te nemen. Dit is te
wijten aan de hersteltijd van het geheugen op de shared-memory Cray en aan de zware belasting
door andere draaiende processen, welke ook een aantal processoren claimen, gebruik maken van
dezelfde I/O bus en zorgen voor proces-wisselingen. Bovendien neemt de hoeveelheid overhead
voor communicatie en synchronisatie bij het gebruik van meerdere processoren toe, waardoor de
performance op een gegeven moment niet meer toe zal nemen maar gelijk zal blijven ofzelfs af zal
nemen. Dc duur van een trace bij het gebruik van 12 tot 16 processoren blijkt met een factor 4 tot
een factor 40 af te nemen ten opzichte van het gebruik van slechts één processor, afhankelijk van
de moeilijkheidsgraad en de grootte van een te tracen scene (bij ingewikkelde en/of grote scenes
neemt de speed-up ten gevolge van parallellisme toe). Het parallellisme blijkt dus haar vruchten af
te werpen en levert in enkele gevallen zelfs veel meer performance-verbetering dan te verwachten
is op grond van de wet van Amdahl.

Aangezien de Cray geen virtueel geheugen kent, moeten processen bij proces-wisselingen bij
geheugengebrek volledig worden uitgeswapt naar disk, een operatie die zeer duur is. De zware
belasting van de Cray verklaart, waarom MHSRay op de HP machine's met een processor die in
staat is 45 MFLOPS te behalen, bij het gebruik van 1 processor vaak sneller is dan op de Cray,
terwiji één processor van de Cray a! een performance van 200 MFLOPS haalt. Bij het gebruik
van de Cray als single user machine zal deze we! veel sneller dan de HP machine zijn. Dit bleek
ook uit de metingen, maar daar op de Cray ook 's avonds vele zware processen draaien, terwiji dit
op de HP niet het geval is, is de HP nu gemiddeld af en toe sneller. Alle metingen zijn namelijk
's avonds verricht. De gemeten peak-performance op de Cray lag in alle gevallen hoger dan op de

HP.
Verder blijkt uit de metingen dat MHSRay in het algemeen sneller is dan PovRay 2.2. Alleen bij

scenes met veel objecten blijkt PovRay 2.2 sneller te zijn ten gevolge van de bounding objecten die
in PovRay we! en in MHSRay niet worden bijgehouden. De snijpunt algoritmen binnen MHSRay
zijn efficienter dan de snijpunt algoritmen binnen PovRay 2.2. Daardoor is MHSRay bij het
tracen van scenes met weinig objecten, waarbij de snelheidswinst ten gevolge van de bounding
niet merkbaar is, we! sneller.

Dc PVM versie van PovRay 2.2 blijkt alleen bij ingewikkelde invoer-scènes voordeel te leveren.
Bij simpele invoer-scènes wordt de overhead ten gevolge van taak-distributie en het via het netwerk
versturen van gegevens, niet gecompenseerd door snellere parallelle berekeningen.



Hoofdstuk 4

Mathematische Morfologie en
Minkowski operaties.

4.1 Inleiding
Binnen de beeldbewerking wordt de term mathematische morfologie gebruikt om te verwijzen naar
de analyse van geometrisehe vormen en structuren in computerbeelden. De techniek is ontwikkeld
door G. Matheron en J. Serra op de "Paris School of Mines". [Serra, 1982]
Het doel van mathematische morfologie is behalve het herkennen van patronen in computerbeel-
den, tevens het helpen begrijpen van deze patronen. Beelden en beeldtransformaties kunnen met
behuip van mathematische morfologie door middel van simpele geometrische interpretaties worden
bestudeerd. Ontleding en synthese van beeldtransformaties wordt in termen van verzamelingso-

peraties gedaan.
Geometrische structuren waarnemen in een beeld is subjectief. Deze subjectiviteit is terug

te vinden in mathematische morfologie, welke beelden heipt analyseren met behulp van vooraf
gedefinieerde structurerende elementen. Kleine verzainelingen structurerende elementen van ver-
schillende grootte en vorm worden over een beeld getransleerd om bepaalde structuren uit het beeld
naar voren te halen of te verwijderen. Vaak wordt een sequentie morfologische transformaties op
het beeld uitgevoerd.

Voor het definiëren van deze transformaties wordt veelvuldig gebruik gemaakt van twee ma-
thematische operaties, naxnelijk de Minkowski optelling en het Minkowski verschil.

4.2 Morfologische operaties
In deze paragraaf worden enkele morfologische operaties nader toegelicht.
Laat A een verzameling punten in een vlak zijn. Noem A het structurerende element. In het
nu volgende schrijven we x+y voor de vector-optelling van de vectoren x en y, en -x voor de
vermenigvuldiging van de vector x met -1 (dat wil zeggen een spiegeling in de oorsprong). Als we
het structurerende element over een vector h transleren, dan schrijven we dit als:

Ah={a+h:aEA}. (4.1)

Met andere woorden, A,, wordt verkregen door alle punten van de verzaineling A langs vector h

te transleren en de vereniging van alle getransleerde punten te nemen.
De Minkowski som (ook wel vector som) van twee verzamelingen X en A kan nu formed worden

gedefinieerd als:

XA={x+a:xEX,aEA}= UX0= (J Ax (4.2)
aEA zEX

82
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Het Minkowski verschil van twee verzamelingen X en A wordt formed gedefinieerd als:

XeA= flX....a (4.3)

aEA

De verzameling A is in het algemeen een vaste verzameling, het "structurerende element".
Dc Minkowski optelling is voor te stellen als een soort "groci", ook wel dilatie geheten, van

een verzameling. Immers, de Minkowski som van twee objecten A en B wordt verkregen door in
elk punt van A het object B te positioneren en de vereniging van alle zo verkregen verzamelingen

te nemen.
Het Minkowski verschil wordt ook wel erosie genoemd. Deze operatie doet beelden of verzame-

lingen "krimpen". Hiermee kunnen bijvoorbeeld ongewenste delen van beelden of verzaxnelingen

worden "geerodeerd".
In 1994 is door Roerdink en Blaauwgeers een programma mink2pov ontwikkeld voor het ver-

talen van Minkowski sommen naar ray tracer syntax. 1k heb een uitbreiding op dit programma
gemaakt voor het genereren van sequenties van Minkowski operaties binnen een ray tracer scene.
Binnen dit programma generate en bet programma mink2pov zijn vertaalroutine's aanwezig voor
het visualiseren van Minkowski sommen van bepaalde basisobjecten door middel van ray tracing.
Om de werking van de programma's te kunnen verduidelijken, zullen enkele handige eigenschappen

van de Minkowski algebra nader toegelicht worden.

4.2.1 Eigenschappen van de Minkowski optelling
In de volgende eigenschappen van de Minkowski optelling, geldt:

A, B en X C
x, o E en A E JR
O stelt de lege verzameling voor in lRd

R is een lineaire transformatie in IRa.

AC is bet complement van A en A = {—a : a e A}.
CH(X) is de convex omhullende van X.

1. X o = X, met o de oorsprong (identiteit)

2. X e 0 = 0 (nulelement)

3. X{x) = X,Vx E JR" (translatie)

4. X A = (X A) (translatie invariantie)

5. XA = {x: (AZ)flX 0} (alternatief)

6. X A = A X (commutatief)

7. X (A ® B) = (X A) B (associatief)

8. X(AUB) = (XA)U(XB) (distributief)
9. X(AflB) ç (XA)fl(XB)

10. A(X A) AX ® AA (lineariteit)

11. X®A = R-'(R(X)R(A))

12. CH(X) CH(Y) = CH(X Y) (convexiteit)
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4.2.2 EigenschaPPefl van het Miukowski verschul.

De duale bewerking van de Minkowski optelling is het Minkowski verschil. Het Minkowski verschil

A e B van twee objecten A en B is de doorsnede van A en B, wanneer A verschoven wordt over

elk element van B.
Een aantal eigenschappen van het Minkowski verschil zijn:

1. X e o = X, met o de oorsprong (identiteit)

2. X e 0 = d (nulelement)

3. X e {z} = X,Vx E ]Rd (translatie)

4. (X e A)h = (Xh e A) (translatie invariantie)

5. X e A = {z : A c X} (alternatief)

6. (X fl A) e B = (X e B) fl(A e B) (distributief)

7. X e (AU B) = (X e A) fl(X e B) (distributief)

8.X eA=[XA]c
9. (XeA)eB=Xe(AB)

10. (XeA)U(XeB)cXe(AflB)
11. (XeB)U(AeB)c(XUA)OB
12. A(X e A) = AX e AA (lineariteit)

13. xe A = R'(R(X) e R(A))

4.2.3 Enkele morfologische bewerkingen

Enkele veel gebruikte morfologische bewerkingen die gebruik maken van de Minkowski optelling

en het Minkowski verschil, zijn:

• Dilatie: o(X,A)=XeA=UOEAXO

• Erosie: e(X, A) = X e A = flOEA X_0

Dilatie is hiermee gelijk aan de Minkowski optelling en erosie aan het Minkowski verschil. De

hit-or-miss, opening en sluiting transformaties worden gedefinieerd door:

• Hit-or-miss: X 0 (A1 ,A2) = {h E E : 4 C X,A ç Xc), waarbij A1 en A2 beide
structurerende elementen zijn en XC het complement van de verzameling X is.

• Opening: o(X,A) =

• Sluiting : C(X,A) = E(6(X,A),A)

De hit-or-miss transformatie wordt gebruikt om speciale punten uit een beeld te kunnen detecteren.

Opening en sluiting worden gebruikt om grilligheden uit structuren van beelden te halen; scherpe

hoeken en onregelmatigheden kunnen hiermee verwijderd worden.

De morfologische thickening en thinning operaties worden verder gedefinieerd als:

• Thickening (X,A1,A2) : XU(e(X,Ai) fle(Xc,A2))

• Thinning (X, A1, A2) : X fl(e(X, A1) fl e(Xc, A2))c
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waarbij A1 en A2 disjuncte structurerende elementen zijn en X de verzameling is waarop de

thickening danwel thinning operatie moet worden uitgevoerd.
De aard van structurerende elementen moet altijd worden afgestemd op de aard van de te ver-

wijderen of naar voren te halen informatie in een verzameling (een binair beeld is niets anders dan

een verzameling punten of pixels). Zo kan om vreemde stippen (mis) uit een beeld te verwijderen,

als structurerend element een cirkel worden genomen met een straal die minstens even groot is als

de helft van de afmeting van de grootste te verwijderen stip.
Als twee objecten A en B convex zijn, dan zijn ook de Minkowski som en bet Minkowski ver-

schil, en de dilatie, erosie, opening en sluiting van A en B convex. Als A, B1 en B2 convex zijn,

dan zijn ook Thickening(A, B1, B2) en Thinning(A, B1, B2) convex.
Daar de in deze paragraaf genoemde morfologische operaties veelvuldig in de beeldbewerking wor-

den gebruikt, is het wenselijk om in de toekomst het programma generate uit te breiden met

routines voor het omzetten van Minkowski verschillen naar ray tracer syntax, zodat alle boven-

staande morfologische transformaties met behuip van ray tracing kunnen worden gevisualiseerd.

Om als lezer een indruk te krijgen wat de Minkowski som is en hoe een Minkowski som van twee
objecten gevisualiseerd met behuip van ray tracing er uit ziet, wordt verwezen naar de figuren 4.1

tot en met 4.4 (zie [MinkSet, 1996]). Het Minkowski referentie punt is daarbij de positie van de

oorsprong binnen een verzameling.
Morfologie wordt veel gebruikt binnen motion planning en robotica om te berekenen of een

bewegend object voldoende afstand heeft tot andere objecten, om botsingen te vermijden. Verder

wordt morfologie veelvuldig gebruikt om beelden te kunnen ontleden en objecten binnen beelden

te kunnen classificeren.

-Ii'I4.

•i:i
Figuur 4.1: De Minkowski som van een afdruk van een deel van een cassette-band transport mecha-

niek (rechtsonder) en een cirkel (linksonder). De afbeeldingen boven laten de Minkowski som van

beide objecten zien: afdruk cirkel resp. cirkel ® afdruk. De Minkowski som is commutatief.

Het Minkowski referentie punt is het middelpunt van de cirkel.
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4

Figuur 4.2: De Minkowski som van een afdruk van een deel van een cassette-band transport mecha-

niek en een kleinere cirkel (links) en dezelfde som als in de vorige figlLur, nu met het Minkowski

referentie punt linksbuiten de cirkel (rechts). Dc rechterfiguur loot zien dot de Minkowski som
dezelfde vorm heeft ols in de vorige figuur, moor op een ondere plaats.

Figuur 4.3: Dc Minkowski som van de afdruk en een cirkel verenigd met een driehoek. Het

Minkowski referentie punt ligt prccies halvenvege tussen de cirkel en de drzehoek in.
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Figuur 4.4: De Minkowski som van een 3D versie van de afdruk uit de vorige figuren en een bol,
gevisualiseerd met behuip van ray tracing.



Hoofdstuk 5

Visualisatie door middel van
parallelle ray tracing.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de software voor de visualisatie van sequenties van Minkowski
sommen werkt. Om de werking te demonstreren is een groot aantal plaatjes opgenomen. Verder
wordt uitgelegd hoe de parallelle ray tracer MHSRay kan worden gebruikt voor het maken van
animaties.

5.1 Werking van het programma generate voor het gene-
reren van sequenties van Minkowski sommen.

5.1.1 Minkowski operaties binnen generate
Inleiding
Objecten in een 3D-ruimte kunnen vaak worden beschreven als de vereniging, de doorsnede en het
verschil van een (oneindig) aantal basisobjecten. Een kubus kan bijvoorbeeld beschreven worden
door de vereniging van een aantal vierkante plakjes, die op hun beurt weer te beschouwen zijn als
de vereniging van een aantal evenwijdig lopende Iijnstukken. Een kubus kan in Minkowski termen
beschreven worden door de Minkowski som van 3 loodrecht op elkaar staande lijnen, de ribben
van de kubus.

In generate is de mogelijkheid ingebouwd om de Minkowski som van een aantal basisobjecten
in een invoer-bestand, om te werken naar syntax die geschikt is voor aanbieding aan een ray
tracer. Met behuip van deze ray tracer kan de Minkowski som vervolgens gevisualiseerd worden. De
basisobjecten die generate om kan werken naar ray tracer syntax, heten "Minkowski primitieven".
Deze primitieven zijn irreducibel. Het resultaat van een Minkowski som op bepaalde Minkowski
primitieven kan soms objecten opleveren die als standaardobject in de te gebruiken ray tracer
aanwezig zijn. We noemen dit ray tracer primitieven. We noemen alle verkregen elementaire
geometrische objecten, die het resultaat zijn van de Minkowski optelling van een 2-tupel Minkowski

primitieven, de secundaire Minkowski objecten.

Minkowski primitieven in generate

In generate is slechts een beperkt aantal Minkowski primitieven aanwezig, te weten:

• xlijn (x,y,z,1) : het lijnstuk met eindpunten (x,y,z) en (x+1,y,z).

• ylijn (x,y,z,1) : het lijnstuk met eindpunten (x,y,z) en (x,y+1,z).

88
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• zlijn (x,y,z,l) : het lijnstuk met eindpunten (x,y,z) en (x,y,z+l).

• xcircle (x,y,z,r): de cirkel met middelpunt (x,y,z) en straal r in het YZ-vlak.

• ycircie (x,y,z,r): de cirkel met middelpunt (x,y,z) en straal r in het XZ-vlak.

• zcircle (x,y,z,r): de cirkel met middelpunt (x,y,z) en straal r in het XY-vlak.

• xdisc (x,y,z,r): de cirkelschijf met middelpunt (x,y,z) en straal r in het YZ-vlak.

• ydisc (x,y,z,r): de cirkelschijf met middelpunt (x,y,z) en straal r in het XZ-vlak.

• zdisc (x,y,z,r): de cirkelschijf met middelpunt (x,y,z) en straal r in het XY-vlak.

• bol (x,y,z,r) : de bol met middelpunt (x,y,z) en straal r.

Sommige secundaire Minkowski objecten die ontstaan bij de Minkowski som van Minkowski pri-
mitieven zijn te ingewikkeld om te vertalen naar ray tracer code. Een voorbeeld is het object dat
ontstaat door de Minkowski som van een xcircle, een ycircie en een zcircle te nemen.

De Minkowski som van een 2-tupel cirkels levert één der onderstaande bicircies. De Minkowski

som van een 2-tupel van de bovenstaande Minkowski primitieven, zonder daarbij een cirkel te
gebruiken, levert of weer een Minkowski primitieve of één van de volgende secundaire Minkowski

objecten:

• xrechthoek (x,y,z,ly,lz): de rechthoek met overstaande hoekpunten (x,y,z) en (x,y+ly,z+lz).

• yrechthoek (x,y,z,lx,lz): de rechthoek met overstaande hoekpunten (x,y,z) en (x+lx,y,z+lz).

• zrechthoek (x,y,z,lx,ly): de rechthoek met overstaande hoekpunten (x,y,z) en (x+lx,y+ly,z).

• blok (x,y,z,lx,ly,lz): het rechthoekige blok met overstaande hoekpunten (x,y,z) en (x+lx,y+ly,z+lz).

• xcylinder (x,y,z,r,l): de cylinder met as xlijn(x,y,z,l) en straal r.

• ycylinder (x,y,z,r,l): de cylinder met as ylijn(x,y,z,l) en straal r.

• zcylinder (x,y,z,r,l): de cylinder met as zlijn(x,y,z,l) en straal r.

• xtorus (x,y,z,rr,rs): De Minkowski som van een xcircle(x,y,z,rr) en een bol met straal rs, met
als middelpunt (x,y,z).

• ytorus (x,y,z,rr,rs): De Minkowski som van een ycircle(x,y,z,rr) en een bol met straal rs. bol
met straal r.

• ztorus (x,y,z,rr,rs): De Minkowski som van een zcircle(x,y,z,rr) en een bol met straal rs. bol
met straal rr.

• xdiscus (x,y,z,rr,rs): De Minkowski som van een xdisc(x,y,z,rs) en een bol met straal rr.

• ydiscus (x,y,z,rr,rs): De Minkowski som van een ydisc(x,y,z,rs) en een bol met straal rr.

• zdiscus (x,y,z,rr,rs): De Minkowski som van een zdisc(x,y,z,rs) en een bol met straal rr.

• xbicircle(ry,rz): het lichaam dat wordt verkregen door de Minkowski som van ycircie Cry)
en zcircle(rz) te nemen.

• ybicircle(ry,rz): het lichaam dat wordt verkregen door de Minkowski som van xcircle(rx)
en zcircle(rz) te nemen.

• zbicircle(ry,rz): het lichaam dat wordt verkregen door de Minkowski som van xcircle(rx)
en ycircle(ry) te nemen.
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• xbidisc: het lichaam dat wordt verkregen door de Minkowski som van een ydisc (Ry) en

een zdisc (Rz) te nemen. In ray tracer syntax is het de vereniging van een xbicircle en 2

cylinders (zie 5.1.2).

• ybidisc: het lichaam dat wordt verkregen door de Minkowski som van ecu xdisc(Rx) en

een zdisc (Rz) te nemen. In ray tracer syntax is het de vereniging van een ybicircle en 2

cylinders (zie 5.1.2).

• zbidisc: het lichaain dat wordt verkregen door de Minkowski som van ecu xdisc(R.x) en

ecu ydisc(Ry) te nemen. In ray tracer syntax is het de vereniging van een zbicircle en 2

cylinders (zie 5.1.2).

De bicircies zijn nieuwe, verderop te beschrijven objecten.
Deze primitieven kunnen alien vertaaid worden naar ray tracer syntax door generate. Als

er een Minkowski som van 3 of meer Minkowski primitieven wordt genomen, dan kunnen hogere
graads oppervlakken ontstaan waarvoor numerieke root-finding technieken vereist zijn bij het ray

tracen. Objecten gedefinieerd door Minkowski sommen, kunnen net als ray tracer basisobjecten
worden getransleerd, geschaald en geroteerd (zie appendix B.3.5).

5.1.2 Reductieformule voor de Minkowski som van twee loodrecht op
elkaar staande cirkels.

Bij het ray tracen van ecu sequentie Minkowski sommen van een xcircle of xdisc met vaste straal

Rx en een ycircie of ydisc met variabele straal R.y, is een vertaling nodig van de Minkowski som

van deze twee cirkeis(chijven) naar ray tracer syntax.
Daartoe wordt eerst uitgelegd hoe Minkowski sommen in invoer-bestanden voor generate gedefi-

nieerd kunnen worden:

Syntax: $ minkprimi < +> minkprim2 < +> ... etcetera $.

waarbij minkpriml, minkprim2, etcetera, primaire Minkowski primitieven zijn in de volgende

syntax:

• XLINE(l) ,YLINE(l) ,ZLINE(l): Dit levert de volgende Minkowski primitieven: xlijn(0,0,0,l)
resp. ylijn(0,O,0,l) resp. zlijn(0,0,0,l).

• XCIRCLE(r), YCIRCLE(r), ZCIRCLE(r): Ditlevert de Minkowski primitieven xdisc(0,0,0,r)

resp. ydisc(0,O,0,r)reSP. zdisc(0,O,O,r)bfdeMiflkoWskIPrimitieVenXci11e(0,0,0,r)

resp. ycircle(O,O,0,r) resp. zcircle(0,0,0,r). Of er ecu disc of ecu circle gebruikt

moet worden is in generate in te stellen.

• SPHERE(r): De Minkowski primitieve bol(0,0,0,r).
Door middel van translaties translate (x,y,z) zijn deze primitieven naar een willekeurige plants

in een 3D-ruimte te verplaatsen.
De reductie formule naar ray tracer syntax voor de Minkowski som van twee loodrecht op

elkaar staande cirkeischijven xdisc(Rx) en ydisc(Ry) is als volgt:

zdisc(x, y, z, Rx) ydisc(z, y, z, Ry)

zbidisc(x, y, z, lix, Ry)

zbicircle(x, y, z, Rx, Ry)

U xcylinder(x — Ry, y, z, Rx, 2 * Ry)

U ycylinder(x, y — Rx, z, Ry, 2 * Fix)
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In de syntax van mink2pov en generate levert dit de volgende formule:

(xdisc(Rx) ydisc(Ry)) Ø(z, y, z)

zbidisc(z, y, z, Rx, Ry)

-4
(zbicirde(O, 0,0, Rx, Ry)

U xcylinder(—Ry, 0,0, Rx, 2 * Ry)

U yq,1inr(0, —lix, 0, Ry, 2 * lix))
O(x,y,z)

waarbij de Minkowski optelling is, U de vereniging-operator (union in ray tracer syntax) en

O(x, y, z) een translatie over de vector (x,y,z). —, staat voor "reduceert tot" en E voor "is

equivalent met".
Bij het omzetten van bovenstaande Minkowski som naar ray tracer syntax ontstaat de vereni-

ging van een 4e graads oppervlak (de bicircle) en twee cylinders. Dit kan gevonden worden door
een meetkundige redenering als in paragraaf 5.1.3. Helaas is dit proces nog niet geautomatiseerd.

De reductie formules voor de andere Minkowski sommen kunnen analoog gevonden worden.
De bicircie kan door de ray tracer primitieve quartic getraced worden. De cylinders zijn ook ray

tracer primitieven.

5.1.3 Schets van het reductie proces.
Soms levert de Minkowski som van een aantal objecten, zoals de Minkowski som van drie ortho-
gonale lijnstukken, een ray tracer primitieve:

blok(x, y, z, lx, ly, lz) = xlijn(x, 0,0, lx) ylijn(0,y, 0, ly) zlijn(0, 0, z, lz).

De Minkowski som van een lijnstuk en een cirkelschijf, wat een cylinder geeft, is een ander simpel

voorbeeld:
zlijn(x, y, z,lz) zdisc(0, 0,0, rz) = zcylinder(x, y, z, rz,lz),

waar zcylinder(x, y, z, rz, lz) een cylinder is met as in de positieve z-richting met lengte lz, en
als uiteinde een cirkel met straal rz en middelpunt in (x, y, z).

De Minkowski som van een cirkelschijf en een bol levert een discus (dit is een quartic, of ook
wel een vierde graads opperviak). Om een wiskundige formule voor dit object a! te kunnen leiden,
leiden we eerst de formule af voor de Minkowski som tussen een cirkel en een bol:

xtorus(x, y, z, rr, rs) = xcircle(x, y, z, rr) sphere(0, 0,0, rs),

waar xcircle(x,y,z,rr) een cirkel met straal rr is in het YZ-vlak, met middelpunt (x,y,z)
(ycircie en zcircle worden analoog gedefinieerd). Een plaatje van de hierbij ontstane torus is
te zien in figuur 5.1.
Aangezien xdisc de convex omhullende is van een xcircle, is de Minkowski som van een cir-
kelschijf en een bol te verkrijgen nit de torus, door de convex omhullende hiervan te nemen, wat
impliceert dat een cylinder aan de torus toegevoegd moet worden om het gat op te vullen (zie
figuur 5.2).

De Minkowski som van twee orthogonale cirkels, één met straal r in het XY-vlak en één met
straal r in het XZ-vlak, levert de xbicirc].e, wat ook een quartic is (met zelf-doorsnijdingen)
(zie figuur 5.3). Een bicircie is dus een ray tracer primitieve (zie appendix B.1.1). De Minkowski

som van twee orthogonale cirkelschijven is de convex omhullende van de corresponderende bicircies,



HOOFDSTUK 5. VIS UALISA TIE DOOR MIDDEL VAN PARALLELLE RAY TRACING. 92

en wordt bidisc genoemd (zie figuur 5.4). Voorbeeld: xbidisc(x,y,z,ry,rz) = ydisc(x,y,z,ry)
zdisc(0, 0,0, rz).

Disci en bidiscs zijn convex. Om ray tracer primitieven voor deze figuren te produceren,
moeten we de vereniging van cylinders met een torus resp. een bicircle nemen. Dc volgende
reducties moeten worden uitgevoerd:

xdiscus(x,y,z,rr,rs) i—+ xtorus(x,y,z,rr,rs) U
xcy].inder (x — rs, y, z, rr, 2 rs)

xbidisc(x, y, z, ry, rz) '—* xbicircle (x, y,z, ry, rz)
ycylinder (x, y —rz, z, ry, 2 rz)
zcylinder (x, y, z — ry, rz, 2 ry)

(geroteerde versies voor ydi s cus, ybidi sc, etc. kunnen analoog gevonden worden).

Figuur 5.1: Visualisatie van de Minkowski

som van een cirkel en een bol (een torus).

Figuur 5.2: Visualisatie van de Minkowski

som van een cirkelschijf en een bol (een dis-

ctls).

Figuur 5.4: Visualisatie van de Minkowski

som van twee loodrecht op elkaar staande cir-

kelschijven (een bidisc).

Figuur 5.3: Visualisatie van de Minkowski

som van twee loodrecht op elkaar staande cir-

kels (een bicircie).

U
U
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Figuur 5.5: Schets van de Minkowski som van een blok en een zdisc, waarvan de vereiste ray
tracer primitieven kunnen worden afgeleid.

In [Roerdink, 1996] is een uitgebreidere beschrijving van dit reductie-proces te vinden. In
[MinkSet, 1996] wordt een alternatieve methode voor het visualiseren van Minkowski sommen
middels ray tracing beschreven.

5.1.4 Werking van generate
generate is een programma om een sequentie van invoer bestanden voor een ray tracer te genere-
ren, met daarin een bicircie waarvan de straal van één der cirkels waaruit de bicircie is samenge-
steld, verandert (zie hoofdstuk 1.2.3). Zo kan er met generate een opeenvolgende sequentie van
bestanden worden gegenereerd, met daarin de vertaling naar ray tracer syntax van een Minkowski
som xcircle(R.x) ® ycircle(Ry), waarbij Rx een vaste straal is en Ry een variabele straal. In
elk opeenvolgend door generate gegenereerde invoer-bestand wordt de straal Ry iets vergroot,
waardoor bij het achtereenvolgens tracen van deze invoer-bestanden beelden ontstaan waarin de
straal Ry telkens iets groter wordt.

De Minkowski som xcircle(Rx) ycircle(Ry) is een bicircie. Omdat een bicircle een onbe-
kend object is, is het interessant om de eigenschappen van zo'n bicircie eens nader te bekijken.

Het progranima generate kan bij het genereren van de sequentie bestanden voor een ray tracer
met de Minkowski som xcircle ycirc].e bovendien een invoer-bestand met daarin een scene-

Figuur 5.6: Tale! op een houten v!oer. De
tale! en de pot en zijn gemodelleerd met behuip
van Minkowski sommen.

Figuur 5.7: Een teddybeer. De armen en bulk
zijn samengesteld uit de vereniging van een bi-
disc en een bol.
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beschrijving voor deze ray tracer inlezen en verwerken. In dit invoer-bestand mogen naast de
gebruikelijke ray tracer primitieven (zoals spheres, blocks, planes, texturen, etcetera), ook Mm-
kowski sommen van de basisprimitieven uit paragraaf 5.1.2 staan. Deze Minkowski sommen van
Minkowski primitieven worden net als door het programma mink2pov correct omgezet naar ray
tracer syntax. De gegenereerde sequentie bicircies kan zo terecht komen in een complete scene van
objecten die gedefinieerd zijn in dit door generate te verwerken invoer-bestand. De gebruiker kan
bij het starten van generate zelf de naam ingeven van het ray tracer invoer-bestand dat ingelezen
en verwerkt moet worden. Default naam van dit invoer-bestand is mhs.mnk.

Na het ingeven van de naam van dit bestand, wordt bij de executie van generate aan de
gebruiker gevraagd om de basisnaam van de te genereren bestanden. generate zal de gegenereerde
sequentie bestanden voor een ray tracer wegschrijven in de bestanden basisnaam* . pov, in de
subdirectory povseq.

Vervolgens wordt aan de gebruiker gevraagd om een straal voor de eerste cirkel in te geven.
Deze straal blijft hetzelfde gedurende de gehele te genereren sequentie.

Daarna moeten een ondergrens en een bovengrens voor de variabele straal van de tweede cirkel
worden ingegeven. generate zal deze variabele straal van ondergrens naar bovengrens langzaam op
laten lopen met een bepaalde stapgrootte in de opeenvolgend gegenereerde bestanden. Vervolgens
wordt gevraagd hoeveel bestanden gegenereerd moeten worden. Aan de hand van dit aantal wordt
de stapgrootte bepaald waarmee de straal van de tweede cirkel van ondergrens naar bovengrens

zal lopen.
Aangezien bicircies in 3 varianten bestaan (zie hoofdstuk 5.1.2), krijgt de gebruiker de moge-

lijkheid om te kiezen uit de Minkowski sommen:

1. xcircle (Rx) ® ycircle(Ry)

2. xcircle (Rx) zcircle(Rz)

3. ycircie (Ry) zcircle(R.z)

voor het genereren van een sequentie bicircles, waarbij respectievelijk een zbicircle, een ybicirc].e
en een xbicircle ontstaan. De straal van de eerste circle is bij deze drie mogelijkheden telkens
vast, terwijl de straal van de tweede circle bij alledrie mogelijkheden variabel is.

De laatste te maken keuze voor de gebruiker is, of bij de vertaling van de Minkowski sommen
van type 1. tot en met 3. alleen de bicircie moeten worden gegenereerd, of zijn convex omhullende,
de bidisc.

Om het programma generate ook te kunnen gebruiken om een invoer-bestand met daarin
Minkowski-termen te vertalen naar ray tracer syntax, zonder daarbij een sequentie bicircies of
bidisci te genereren, wordt er meteen na het opstarten een vraag aan de gebruiker gesteld of
generate in "generate"-mode of in "mink2pov"-mode moet werken. "Generate"-mode houdt in
dat er een sequentie bicircles of bidisci gegenereerd moet worden binnen de in het invoer-bestand
gedefinieerde scene. In "mink2pov"-mode wordt alleen de scene-beschrijving uit het invoer-bestand
vertaald, er wordt geen extra sequentie bicircies binnen de scene uit het invoer-bestand gegene-
reerd. In "mink2pov"-mode behoeven alle bovenstaande opties omtrent de straal van de cirkels
daarom ook niet te worden ingegeven.

De door generate gegenereerde bestanden kunnen door PovRay 2.2 en MHSRay getraced
worden door de in appendix B.4 beschreven scripts trace of traceseq te gebruiken.
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5.2 Dc bicircie en bidisc gevisualiseerd.

xcircle, ycirc].e en zcircle zijn volgens de definitie van [Blaauwgeers,1993] cirkelschijven

met de oorsprong (0,0,0) als middelpunt. In mijn definitie zijn het cirkels met (0,0,0) als oorsprong.
De cirkelschijven heten flu discs. De keywords xcirc].e, ycircie en zcircle mogen in de invoer-
bestanden voor mink2pov en generate worden gebruikt in Minkowski-termen en worden door deze
programma's omgezet naar ray tracer syntax. In generate kan worden aangegeven of er bij het
gebruik van het keyword CIRCLE in een invoer-bestand een cirkelschijf wordt bedoeld (volgens de
definitie van [Blaauwgeers, 1993]) of een cirkel (volgens mijn definitie). In generate is hiertoe de
mogelijkheid ingebouwd om bij de vertaling van een Minkowski som als xdisc(Rx) ydisc(Ry)
alleen de ontstane zbicircle te genereren, in plants van de vereniging hiervan met de xcylinder en
de ycylinder (waardoor de in de literatuur a! geruime tijd bekende bidisc onstaat). De visuele
eigenschappen van de bicircie zijn op deze wijze nader te onderzoeken. De bicircle bestaat in drie

vormen, te weten de xbicircle, de ybicircie en de zbicircle.

In de figuren 5.9 tot en met 5.21 zijn enkele beelden te zien van een sequentie zbicircles die
gegenereerd zijn door generate. De straal van de zcircle, Rz, is in elk opeenvolgend beeld
telkens iets groter. De straal van de ycircie, Ry, is vast.

Met behuip van generate en de scripts uit appendix B.4 kan de gebruiker zelf oneindig veel
variaties op de afgebeelde sequentie bicircies maken. Zoals te zien in figuur 5.19 tot en met 5.21,
kan de sequentie bicircles in een willekeurige scene worden opgenomen. De scène-definitie bevat
een tafe! gedefinieerd in termen van ray trace syntax met daarin Minkowski sommen.

Figuur 5.8: Een zbidisc.
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Figuur 5.11: Frame S

Figuur 5.18: Frame 10

Fignur 5.9: Frame 1 Figuur 5.10: Frame 2

Figuur 5.12: Frame 4

Figuur 5.13: Frame 5 Figuur 5.14: Frame 6

Figuur 5.15: Frame 7
Figuur 5.16: Frame 8

Figuur 5.17: Frame 9
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Figuur 5.19: Een bicircie binnen een voorge-
definieerde scene (Frame 1)

Figuur 5.20: Een bicircie nit een sequentie bin-
nen een scene (Frame 2)

Figuur 5.21: Een bicircie nit een sequentie bin-
nen een scene (Frame 3)
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5.3 Het maken van animaties met behuip van ray tracing.

5.3.1 Inleiding.
Bij ray tracing van statische scenes ontstaan problemen als aliasing, zoals beschreven in hoofdstuk

2.3.3. Door een ray tracer te gebruiken voor het maken van animaties, wordt een extra dimensie,
namelijk tijd, toegevoegd. Daarbij ontstaan nieuwe aliasing problemen zoals popping (het wegval-

len en weer opduiken van bepaalde delen van objecten in opeenvolgende frames van een animatie)

en te grote overgangen tussen 2 opeenvolgende frames. Door frame overgangen te verkleinen, zijn

deze effecten te onderdrukken, maar moeten er meer frames berekend worden. Opeenvolgende
frames in een animatie wijken echter vaak niet veel van elkaar a!, zodat binnen een ray tracer
alleen dat gedeelte van het beeld moet worden berekend, dat daadwerkelijk verandert ten opzichte

van het vorige frame; dit kan natuurlijk object-parallel worden uitgevoerd.
Om dit te bewerkstelligen, is bet het gemakkelijkst om een 3D space-subdivision methode te

gebruiken. Een space-subdivision algoritme zou adaptief of uniform alle objecten kunnen indelen

in een boomstructuur waarin bijgehouden wordt welke objecten in welk deel van het te genereren
beeld liggen. Als een ray zich in een bepaald gebied van het te genereren beeld bevindt (in een
subspace van het beeld), dan behoeft de ray tracer alleen ray-object intersecties te berekenen voor
de objecten in het gedeelte van de boom behorende bij het gedeelte van de ruimte waar de ray
zich op dat moment bevindt. De space-subdivision boom kan in de pre-processing fase van de ray
tracer opgebouwd worden. Voor opeenvolgende frames in een animatie kan deze boom aangepast
worden voor objecten die in de volgende frame verplaatst zijn. Per frame is er op deze manier
een eenvoudige preprocessing stap vereist, waarna in de meeste gevallen slechts een klein gedeelte
van een beeld opnieuw getraced moet worden. Eventueel kan per object een bounding-object
bijgehouden worden en kan per knoop van de boom een bounding-object voor alle objecten in de
sub-boom van de knoop worden geconstrueerd om een snel snijpunt algoritme te verkrijgen.

Zowel de space-subdivision methode als het gebruik van bounding-objects kunnen in een
parallel ray trace algoritme probleemloos worden toegepast. Voor bounding-objects en space-
subdivision zou object-parallellisme kunnen worden gebruikt. Load-balancing problemen zouden
grotendeels kunnen worden vermeden door per frame bij te houden waar veel rekentijd verbruikt
wordt en deze informatie te gebruiken voor voorspellingen voor het volgende frame: afhankelijk

van de voorspelde rekentijd worden berekeningen verdeeld over processoren.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om goed ogende ray-trace beelden real-time (met

tenminste 20 beelden per seconde) te genereren. Sommige pakketten, zoals RenderWare, gebruiken
een slap aftreksel van het ray tracing model om deze frame-rate wel te halen, wat leidt tot een
aanzienlijk kwaliteitverlies van de verkregen beelden. Gezien de goede performance van MHSRay

op de Cray voor kleine invoer-scènes, is te verwachten dat ray tracing binnen afzienbare tijd te
gebruiken zal zijn voor het maken van simpele real-time animaties, als technieken zoals space-
subdivision, bounding-objects en incrementele berekeningen voor opeenvolgende frames worden

toegepast.
In de literatuur worden methoden beschreven om invoer-scènes met 1-4096 objecten in con-

stante tijd te tracen (zie paragraaf 3.3.5). Door dergelijke methoden in een ray tracer als MHSRay
te implementeren, is te verwachten dat real-time ray tracing op een parallelle architectuur in de
nabije toekomst ook voor ingewikkelder invoer-scènes mogelijk zal zijn.

5.3.2 Het gebruik van de PovRay 2.2 en MHSRay clock-variabele voor
het maken van animaties.

PovRay 2.2 en MHSRay kennen een zogenaamde ''clock' '-variabele, waarvan de waarde bij het
opstarten van de ray tracer op de command-line mee kan worden gegeven door middel van de
+Kwaarde optie, waarbij waarde een reëel getal is tussen 0 en 999,999.
Door in een scène-definitiebestand objecten te definiëren in termen van deze clock-variabele en
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vervolgens dezelfde scene met verschillende waarden voor deze variabele te tracen, ontstaan ver-
schillende beelden. Door de scene definitie goed te kiezen en de clock-waarde licht te variëren, zijn

eenvoudige animaties te maken. Om het geheel van animaties maken met behuip van de clock-
variabele wat te vergemakkelijken, zijn er enkele utilities ontwikkeld, die beschreven worden in

appendix B.4.

5.3.3 Animaties maken met MHSRay
MHSRay biedt naast het opnemen van de clock-variabele tevens 4 extra's ten opzichte van PovR.ay

2.2: er kan bij elke object-definitie in een MHSRay invoer-scène een argument

startat clockval

of een argument
endat clockval

worden opgenomen.
startat clockval houdt in dat voor het desbetreffende object pas vanaftijdstip clockclockval

de clock-waarde in expressies geevalueerd zal worden zodat het object kan bewegen. Voor alle
clock-waarden voor dit tijdstip zal de expressie dezelfde waarde krijgen als op het tijdstip clockclockval
(waardoor het dus stil zal staan tot dit tijdstip).
endat clockval houdt in dat het object stopt met bewegen op het tijdstip clockclockval.
Verder kan per object worden aangegeven vanaf welk tijdstip het object moet bestaan middels het

statement
appear clockval

en tot welk tijdstip het moet bestaan middels het statement

disappear clockval

Aangezien in de parser al bekend is welk tijdstip het huidige te genereren beeld heeft (dit tijd-
stip wordt immers meegegeven door de optie +kclockval op de command-line bij bet starten van
MHSRay), kunnen objecten die op het huidige tijdstip niet bestaan uit de object database ver-
wijderd worden (om onnodige berekeningen te voorkomen). In appendix B.3.4 volgt een nadere
beschrijving van deze extra opties van MHSRay.

5.3.4 Voorbeeld: teddybeer
De volgende code is syntactisch correcte invoer voor PovRay 2.2 om een demonstratie te geven
hoe de clock variabele gebruikt kan worden om simpele animaties te maken. Het geeft tevens een
overzicht van enkele PovRay basisobjecten en de CSG operaties hierop:

#include "basics.inc"
#include "shapesinc"
#include "colorsinc"
#include "textures.inc"
#include "stones.inc"

camera —

location 5 25 • .250
- lookat O 0, O

f/illumination from above
object —

lightsource — 100 150 75
color White

//illumination from aside
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object —
lightsource — -lSO , 60 , -lOOj.
color White

//illumination from front
object —

lightsource — l5O 65 , 1004.

color White

#declare ArmBellyBicircle = quartic —
1.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.0,
0.0 , 0.0 , 2.0 0.0 -4500.000

0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0
0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0,
1.0 , 0.0 , 0.0 , -2.0 , 0.0

-3600.000, 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0,
1.0 , 0.0 , 3600.000 , 0.0 ,3240000.000

- //Gegenereerd m.b.v. generate

#declare armbelly=union —object —ArmBellyBicircle
pigment —DMFWood4

scale 4
sturm

object —sphere —O,O,O.,3S
pigment —DMFWood4

scale 4

#declare head=object —sphere
pigment -DMFWood4

scale 4

#deelare foot=object —cylinder —10,-clock,01,
iO,20-clock,-clockL,
17.0-(clock/3) //radius

pigment -DMFWood4
scale 3

#declare ear=
intersection

—object —box I/Near lower left corner
116,l6,l6L I/Far upper right corner

object —cylinder—j8,3,0., //center of one end
8,3(clock/2),16-(clock/2)L,//center of other end
8.0 // radius
open //remove caps

pigment -DMFWo0d4
- scale 4

#declare tail=object —cylinder
125,10-clock,10,
10
open
pigment —DMFWood4

scale 4

#declare eye
union — object —sphere 0,0,0L,13
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//teddy:
union

pigment —White

object —sphere —l.5+(clock/5) ,.5+(CIoCk/5) ,.7-(clock/4)L,7
pigment —color Black

object —armbelly translate 10,-55,-1OL -
object —head translate l-10,O,5L
object —eye translate j.20.(clOck/4),12(Cl0ck/6)r5O+(d04/7)t f/left
object —eye translate ;10+(clock/4),1O+(Cl0ck/5),50.(d0t/7)L - f/right

object —foot translate 2O,.80,65+ClOCkL
object —foot translate 1O,8O,65+clock

object —ear translate ;-28,48,-3O f/left ear
object —ear translate 2,48,-3O. f/right ear

object —tail translate 55,.8O,lOj

pigment —color red 1.0 green 1.0 blue 1.0

In figuur 5.22 tot en met 5.28 zijn enkele beelden te zien die met oplopende waarde voor de clock

variabele met PovRay 2.2 getraced zijn uit bovenstaand invoer-bestand.

Figuur 5.22: Frame 1 Figuur 5.23: Frame 2
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Fignur 5.24: Frame S

Figuur 5.26: Frame 5 Figuur 5.27: Frame 6

Figuur 5.25: Frame 4
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5.4 Terugblik en vooruitblik.
Zoals in dit versiag a! aangegeven werd, zijn een groot aantal zaken voor het versnellen van het ray

tracing proces, alsinede alternatieve technieken voor het visualiseren van Minkowski operaties, nog
niet geimplementeerd. Desondanks heb ik in het afge!open half jaar een groot aantal algoritmen
geImplementeerd, zoals het programma generate met bijbehorende scripts voor het genereren van

sequenties van Minkowski sommen in syntax voor de ray tracers PovRay 2.2 en MHSRay, aismede

een uitgebreide parallelle ray tracer MHSRay voor de Cray J-932. Laatstgenoemde is vanaf de

grond opgebouwd, vanaf parser tot en met ray tracer voor polynomen, en werkt zeer goed parallel.

Binnen alle algemeen binnen de vakgroep behaalde resultaten voor parallelle algoritmen op de
Cray J-932, blijkt MHSRay één van de toppers te zijn.

Parallelle ray tracing blijkt een goede techniek om het conventionele ray tracing proces aanzien-

lijk te versnellen. Parallellisme kent echter haar beperkingen. Met name op een shared-memory
parallelle architectuur zal bij gebruik van een groot aantal processoren het ray trace proces niet
verder versneld kunnen worden ten opzichte van het gebruik van een kleiner aantal processoren.

Dit komt door de benodigde hersteltijd van geheugen, van operating system swap tijd doordat
ook vele andere, vaak zeer zware processen op de machine draaien en door communicatie en syn-
chronisatie overhead bij gebruik van een groot aantal processoren. Hoewel parallellisme voor een

aanzienlijke versnelling kan zorgen, blijven ook conventionele versnellingstechnieken voor ray tra-

cing, zoals 3D space subdivision methoden van groot belang. Zoals uit dit verslag gebleken zal

zijn, kunnen enkele conventionele technieken zeer goed gebruikt worden in combinatie met paral-

lellisme om een grotere versnelling te verkrijgen.

De parallelle ray tracer MHSRay heeft op dit moment a! een zeer groot gedeelte van de func-

tionaliteit van de ray tracer PovRay 2.2 en is bovendien voor een groot aantal invoer-bestanden
sneller dan PovRay 2.2, zelfs bij gebruik op een sequentiele architectuur. Behalve experimenten

met de parallelle ray tracer voor de Cray, heb ik met behulp van het pakket PVM experimenten

uitgevoerd voor een parallelle versie van PovRay 2.2 via netwerk-verbindingen. Deze versie blijkt

bij gebruik met grote invoer-scènes een behoorlijke versnelling te kunnen geven ten opzichte van

de standaard versie van PovRay 2.2. Bij gebruik voor kleinere invoer-bestanden kan de overhead

die het parallellisme via netwerk verbindingen met zich mee brengt, niet gecompenseerd worden
door de snelheidswinst ten gevolge van parallelle berekeningen. Een poging om PovRay te pa-

Figuur 5.28: Frame 7 Figuur 5.29: Frame 8
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rallelliseren voor de Cray J-932 bleek niet succesvol, vanwege de interne structuur van PovRay.
Het parallelliseren van PovR.ay 2.2 met behuip van PVM op de Cray leek ook niet succesvol:
PVM zou immers trage message-passing algoritmen gebruiken voor het uitwisselen van informa-
tie tussen processoren, terwiji de Cray over interne zeer snelle registers tussen processoren beschikt.

De ray tracer MHSRay bleek bij gebruik op zowel de Cray als op HP en Linux machine's
zeer succesvol, op de Cray bovendien zeer goed parallel werkend tot ongeveer 16 processoren. In

de toekomst zouden methoden als 3D subdivision, depth-sorting, bounding hiërachieën en object-

parallellisme kunnen worden toegevoegd aan MHSR.ay, om een nog betere (parallelle) performance

te verkrijgen. In paragraaf 2.3.5 en paragraaf 3.3.5 ziju enkele methoden beschreven die binnen
MHSR.ay uitgetest zouden kunnen worden. 1k verwacht bij gebruik van enkele van deze methoden,

alsmede door toekomstige hardware verbeteringen, dat parallelle ray tracing in de nabije toekomst

gebruikt zal kunnen worden voor real-time berekeningen. Dan zal het gebruik van ray tracing voor
het maken van speelfilms en animaties alleen nog maar toenemen.
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Figuur 5.30: The art of ray tracing.



Bijiage A

Installatie en gebruik van een
parallelle virtuele machine.

A.1 Installatie en gebruik van PVM.

De installatie van PVM is zeer eenvoudig. Door het zetten van de environment variabelen (bij-

voorbeeld in het . profile bestand bij een sh- of ksh-shell)

PVM_ROOT=$HOME/PV1fl3
PVM_DPATH=$PVM_ROOT/1jb/PT1fld

export PVM_ROOT PVM_DPATH

en het runnen van make in de directory waarin de PVM C-sources staan, worden de executables

pvmd3 en pvm aangemaakt en library bestanden voor C en Fortran. Deze bestanden komen terecht

in de directory

$PVM_ROOT/lib/ARCH,

waarbij ARCH de naam van de architectuur is van het computersysteem waarop PVM geInstal-

leerd wordt (bijvoorbeeld HPPA, CM-5 of LINUX). De machine architectuur wordt automatisch

bepaald door zowel de installatie procedure als door de daardoor aangemaakte executables die

later kunnen worden gebruikt voor het starten van PVM. Door 'pvm hostfile' uit te voeren,
wordt PVM gestart en worden alle computersystemen met de namen uit de hostfile die toegankeliik

zijn, toegevoegd nan de configuratie van PVM (deze systemen kunnen vervolgens door de algorit-

men onder PVM gebruikt worden voor hun parallelle berekeningen). De hostfile bevat de namen

of TCP/IP adressen van de te gebruiken computersystemen, zoals bijvoorbeeld ruglOO.cs.rug.nl,

wingl.wing.rug.nl of 111.112.113.114. PVM gebruikt standaard TCP/IP voor routing en derge-

lijke. De gebruikte systemen moeten toegankelijk zijn voor de user die PVM draait. Dit kan

gedaan worden door het aanmaken van rhosts bestanden met daarin de namen van alle hosts en

users die toegang mogen krijgen tot het systeem. PVM start op alle hosts waarvan gebruik moet

worden gemaakt een client-systeem op (dit gaat automatisch via remote-shells).

Als PVM eenmaal draait, dan kunnen nieuwe computer systemen worden toegevoegd met

behuip van het 'add' commando. Met 'delete' kunnen systemen worden verwijderd. Het

commando 'halt' stopt PVM en dit zorgt ervoor dat programma's die op dat moment onder

PVM draaien (na te gaan door het typen van 'ps' binnen PVM) hun werk niet kunnen beeindigen.

Na het typen van 'quit' in PVM, zal de PVM-daemon als achtergrond proces verder draaien.

Als wordt uitgelogd terwijl deze daemon nog op de achtergrond draait, is de kans aanwezig dat

PVM bij een nieuwe login niet zal starten. Door de eventueel nog aanwezige, door PVM tijdelijke

aangemaakte bestanden, uit de /tmp directory te verwijderen, kan PVM weer gestart worden.

106
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A.2 Programmeren binnen PVM in de taal C/C++.
Om van de bibliotheek van PVM functies gebruik te kunnen maken, moet binnen C-sources aller-
eerst de header-file $PVM_ROOT/pvm3/ include/pvm3 . h worden geincluded. Verder moet er tijdens
het compileren een andere, verderop te beschrijven bestand voor de machine-architectuur worden
meegelinkt. (Dit kan automatisch gebeuren via een bestand Makefile . aimk; zie verderop in deze

paragraaf).
Voor het parallel programmeren binnen PVM is het nodig, dezelfde programmeer-conventies te
gebruiken als wanneer een distributed memory parallelle MIMD machine (zoals de Thinking Ma-
chine's CM-5) geprogrammeerd zou moeten worden. Een manier om parallellisme te gebruiken
via PVM is om op verschillende machine's hetzelfde programma te starten, maar elke machine een
apart gedeelte van de berekeningen te laten verrichten en de parallel berekende gegevens achteraf
te combineren om tot het eindresultaat te komen. Verschillende iteraties van een loop zouden
bijvoorbeeld parallel kunnen worden berekend. Voor een nadere beschrijving van programmeer-
conventies binnen PVM, alsmede een precieze beschrijving van de werking en het programmeren
binnen PVM, wordt verwezen naar [PVM, 1994]. Hier volgt slechts een beknopte inleiding in het
gebruik van PVM en parallellisme met PVM.

1. Functies voor proces-controle.
mt tid=pvmnytid(void);
De routine pvm..inytid() geeft het proces-id nummer van het huidige proces terug.

mt info=pvnL.exit(void);
De routine pvm...exit() maakt duidelijk ann de lokale PVM daemon dat dit proces stopt met
het verrichten van berekeningen binnen PVM (het proces 'verlaat' PVM). Het proces wordt
dus niet gekilled, maar kan als normaal sequentieel proces verder draaien.

mt numt=pvm..spawn(char *task, char **argv, mt flag, char *where, mt ntask,
mt *tjde);
De functie pvm..spawn() start ntask kopien van de executable task op de virtuele machine.
Argv is een pointer naar de command-line argumenten. De flag kan één van de volgende waar-
den met bijbehorende betekenis hebben (of de som van een aantal waarden met bijbehorende
betekenissen):

Waarde Optie Betekenis

0 PvmlaskDefault PVM kiest op velke machine processen

opgestart moeten worden.

(automatic-load-balancing)

1 PvmTaskHost Met het bij PvmTaskBost behorende
argument kan de naam v/d host worden
aangegeven waarop een task moet draaien.

2 PvmTaskArch Idem, maar dan de naam van een
host—architectuur (by. CRAY, HPPA, LINUX).

4 PvmTaskDebug Start taken onder een debugger.
8 PvinTaskTrace Trace all. gegenereerde data.

16 PvmMppFront Start taken op een MPP-machine
32 PvmHostCompl Neemt het complement van de huidige

verzameling hosts.

De integer nuint geeft a.an hoeveel taken gedistribueerd konden worden.

mt mnfo=pvin..kill(tid);
Met deze functie kan een taak met task-id nummer tid gekilled worden.

mt infoipvm_catchout(FILE *ff);

Met behulp van deze functie kan informatie over taak-distributie naar een bestand in plants
van naar het scherm worden geschreven.
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2. Functies voor proces-informatie.

jut tid=pvin..parent(VOid);

Deze functie geeft het proces-id nummer van het proces dat dit proces gestart heeft (het

master-proces).

jut dtidpvm_tidtOhOst(iflt tid);

Deze functie geeft het proces-id nummer van de PVM daemon die op dezelfde host draait

als het proces met proces-id nummer tid.

Gedetailleerdere informatie binnen een virtuele PVM machine kan worden opgevraagd met

behuip van de functie
info=pvm_config(iflt *nhost, jut *narch, struct pvmhostinfo **hostp),
waarbij nhost het aantal hosts van de virtuele PVM-machine is, narch het aantal verschil-
lende machine-architecturen binnen de PVM-machine en hostp een pointer naar een door de
gebruiker te definiëren structure, waarin de informatie kan worden opgeslagen.

jut info=pvm_tasks(iflt which, jut *ntask, struct pvmtaskinf 0 *staskp);
Deze functie geeft op soortgelijke wijze informatie terug over taken die draaien op de virtuele
PVM-machine. Het aantal taken dat draait wordt teruggegeven in ntask. Met which kan
worden aangegeven over welke taken informatie moet worden teruggegeven (0 betekent alle

taken, een ander getal betekent de taak met dat taak-id nummer).

3. Functies voor dynamische configuratie.

Voor de dynamische configuratie van de virtuele PVM-machine zijn de functies

mt info=pvm_addhost(Char x*hosts, jut uhost, jut sinf);
jut info=pvm_delhoSt(Char **hosts, jut uhost, jut *jnt);
aanwezig, die resp. nhosts met de namen gegeven in de array van characters hosts kunnen
toevoegen danwel verwijderen. Met het argument inf kan men zien of er problemen zijn

opgetreden tijdens het toevoegen of verwijderen van een host.

4. Functies voor signaling.
mt iufopvm.sendsig(iflt tjd, mt signuni);

Deze functie zendt een bericht (signaal) naar een andere PVM tank, welke taak-id nummer

tid heeft. Met signum kan het nummer van het bericht aangegeven worden.

jut jnfo=pvmnotify(iflt what, mt msgtag, jut cat, mt tjds);
Door een aanroep van deze functie kan een PVM-taak aanvragen aan PVM om over bepaalde

events op de hoogte te worden gehouden. Dc events waarvan de PVM-taak op de hoogte

gehouden kan worden (aangeven met what), zijn de volgende:

• PvmTaskExit (geeft door aan de taak of een andere taak stopt met de uitvoering binnen

PVM (exit)),
• PvmHostDelete (geeft door of er een host verwijderd is uit de virtuele PVM-machine)

of
• PvmllostAdd (geeft door of er een host ann de virtuele machine is toegevoegd).

Deze functie is handig om tijdens run-time een zo groot mogelijk aantal beschikbare pro-

cessoren te kunnen gebruiken voor parallelle berekeningen met optimale load-balancing en

efficiëntie.

5. Functies voor message passing (bet verzenden van boodschappen).

Boodschappen kunnen in PVM in drie stappen worden verstuurd. Eerst moet er een zend-
buffer worden geinitialiseerd door een aanroep van de functiepvm.jnitsend() of pvm.inkbuf 0.
Daarna moet de informatie in een machine-onafhankelijke representatie in de buffer gezet



BIJLAGE A. INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN EEN PARALLELLE VIRTUELE MACHINE. 109

worden door een willekeurige combinatie van aanroepen van één der verderop te beschrijven

functies pvm_pk* 0. Tenslotte moet de inhoud van de buffer verzonden worden door middel
van een aanroep van de functie pvm..send() of pvm..incast0.
Aan de kant van de ontvanger dient de buffer te worden ontvangen, bijvoorbeeld door

pvm.xecv 0; vervolgens moet de informatie worden uitgepakt door dezelide combinatie func-

ties pvm_upk* C) aan te roepen. De te gebruiken functies voor message passing zijn de vol-

gende:

mt but id=pvnLiuitsend(iflt encoding);
Deze functie veegt de buffer schoon en maakt ecu nieuwe buffer aan waarbij een bepaald
coderings-schema voor de data gebruikt kan worden. Het id-nummer van de buffer wordt
teruggegeven in bufid. De opties voor de encoding parameter zijn de volgende:

• PvmDataDefault: XDR encoding schema wordt gebruikt omdat met van tevoren be-
kend is of er een host toegevoegd is/wordt ann de virtuele PVM machine die niet
heterogeen is met één der andere binnen de virtuele machine aanwezige architecturen.

• PvmDataRaw: Met deze optie wordt er geen codering toegepast tijdens verzenden. Als
de ontvangende host de data niet kan lezen (bijvoorbeeld door verschillen in little en
big endian), dan wordt een foutmelding teruggestuurd.

• PvmDatalnPlace: Hierbij wordt data rechtstreeks uit het gebruikers- geheugen geko-
pieerd. Deze optie werkt snel, maar tussen het moment dat gegevens op deze wijze
ingepakt worden en het moment van verzending, mogen de gegevens niet gewijzigd

worden.

jut but idpvinnkbUf(iflt encoding);
Deze functie werkt analoog aan pvni_initsend0.

info=pvtnireebUf(iflt bufjd);
Met deze optie kan een buffer worden vrijgegeven.

De functies mt but id=pvm..getsbut (void) en jut but id=pvnLgetrbuf (void) leveren het
buffer-id nummer van de actieve zend- resp. ontvangstbuffer terug in buIld.

Met jut oldbufpvm.setSbUf(iut bufid) en jut oldbutpvnLsetrbUt(int butid) kan
de actieve zend- resp. ontvangstbuffer gewijzigd worden in buffer bufid. Het nummer van de
vorige actieve buffer wordt teruggegeven in oldbuf.

jut intopvmsend(int tid, i.nt msgtag);
Deze functie labelt de boodschap met id-uuminer msgtag en zendt deze dan naar het proces
met jd-uummer tid. Dc functie

mt into=pvmmcast(int *tjds, jut ntask, jut insgtag);

doet bijna hetzelfde, maar de boodschap wordt flu naar alle in tids aangegeven taken ver-

zonden.

Dc functie
jut but jd=pvnirecv(int tjd, mt msgtag);
ontvangt een boodschap op dezelfde wijze als deze door pvm..send() verzonden wordt.

jut jut o=pvnLpseud(int tjd, mt msgtag, vojd *vp, jut cut, jut type);
Deze functie pakt data in en zendt deze vervolgens naar de taak met taak-id tid

jut iuto=pvmprecv(int tid, jut msgtag, void *vp, jut cut, jut type, jut *rtid,

jut srtag, mt *rcnt);
ontvangt de data en pakt deze weer uit.

Voor het inpakken en uitpakken van data zijn vele andere functies aanwezig waarvan gebruik

kan worden gemaakt, zoals
pvm...pkbyte, pvm..upkbyte, pvin...pkstr en pvm..upkstr
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op pp. 59 van [PVM, 1994] worden deze functies nader beschreven.

6. Overige functies voor gebruik van PVM.
Dc PVM library kent verder functies voor het zetten van allerlei opties of voor het dyna-
misch groeperen van processen. GeInteresseerden worden verwezen naar [PVM, 1994] voor

een duidelijke en zeer uitgebreide beschrijving van alle mogelijkheden van PVM en de PVM

library.

Alle bovenstaande functies kunnen binnen C en C++ sources worden gebruikt als de C/C++
sources gelinkt worden met de PVM library bestanden en onder PVM uitgevoerd worden.

Om het compileren van C prograxnma's met PVM zo gemakkelijk mogelijk te maken, wordt er

met PVM een utility aimk meegeleverd. Deze utility doet hetzelfde als de standaard Unix utility

make, maar zorgt er daarnaast voor dat tijdens het compileren automatisch de juiste bestan-

den rneegelinkt worden voor de juiste machine-architectuur. Door een Makefile . ainik bestand

aan te maken met daarin dezelfde commando's als normaal gesproken in een Makefile zouden

staan, en daarna aimk in plaats van make aan te roepen, worden alle sources automatisch op

de juiste wijze gecompileerd. (het C-library bestand $PVMJOOT/1ib/ARCH/1ibPvm3 . a wordt

op deze wijze automatisch meegelinkt. Bij Fortran programma's wordt bovendien het bestand

$PVM..ROOT/1 ib/ARCH/1 ibfpvm3 . a meegelinkt).

Executables komen bij gebruik van aimk automatisch terecht in de directory $PVMJtOOT/bin/ARCH.

Als het file-systeem niet dezelfde structuur heeft op alle systemen (andere padnamen bijvoor-
beeld), dan moet de applicatie door de gebruiker zelf naar de directory $PVM..ROOT/b in/ARCH van

het desbetreffende systeem worden gekopieerd. PVM zoekt voor bet starten van applicaties op
slave-systemen standaard in deze directory. Bij verschillende machine-architecturen moet de ap-

plicatie per architectuur opnieuw gecompileerd worden. Hiervoor is het bestand Makef ile . aimk

bijzonder handig, daar dit bestand niet gewijzigd behoeft te worden voor het meelinkeri van de

bestanden voor de nieuwe architectuur.
Applicaties binnen PVM hebben volledige controle over de gang van zaken: zij mogen run-time

architecturen toevoegen of verwijderen, ze mogen andere processen tijdelijk stoppen en kunnen

eenvoudig met andere processen onder PVM communiceren en synchroniseren. Alle communi-

catie gaat via bovenstaande standaard routines die meegeleverd worden met PVM en via aimk

meegelinkt worden met de gebruikers-programma's.



Bijiage B

Implementatie en documentatie.

B.1 Implementatie van generate en mink2pov.

B.1.1 generate en de bijbehorende Wiskunde.

Urn een bicircie te kunnen visualiseren, is het allereerst nodig om de lichaarnsvergelijking hiervan
te kennen. Een bicircle bestaat, zoals al eerder vermeld, in 3 vormen: de xbicircle, de ybicircie
en de zbicircle. Alleen de afleiding van de lichaamsvergeliiking van de xbicircle wordt gegeven, de

andere 2 vormên kunnen analoog worden afgeleid.

(u,v,O) (Middelpunt ycirkel)
(tevens op de rand v.d. zcirkel)

(x,y,z) (Punt op de rand v.d.
ycirkel)

De Minkowski som van een ycirkel met

straal Ry en een zcirkel met straal Rz.

Figuur B.1: De Minkowski som van 2 loodrecht op elkaar staande cirkeis.

De xbicircle ontstaat bij het nemen van de Minkowski sorn van twee loodrecht op elkaar staande

cirkels, een ycirkel en een zcirkel. De zcirkel heeft vergelijking u2 + v2 = Rz2 en ligt in het XY-vlak.

De ycirkel heeft een straal Ry en ligt in het XZ-vlak. Deze ycirkel wordt langs de zcirkel bewogen

om de Minkowski som van beide cirkels te verkrijgen. De vergelijking van de ycirkel is

(x — u)2 + (y — v)2 + = Ry2

Verder geldt y=v, immers het middelpunt van de ycirkel heeft dezelfde y coordinaat als elk punt
binnen deze ycirkel, aangezien de ycirkel in het XZ-vlak ligt.
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Y-as

Z-as

X-as
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We krijgen aldus het volgende stelsel vergelijkingen waaraan de xbicircle voldoet:

( u2+v2=Rz2
(x—u)2+(y—v)2+z2=Ry2

y=t)

Dit kan vereenvoudigd worden tot:

(x2 — + z2 + Rz2 — Ry2)2 = 4x2(Rz2 — y2)

Dit levert tenslotte de 4e graads vergelijking:

x4 + y+z4+2z2 y2 +2x2z2 —2y2z2 —2(Ry2 +Rz2)z2 +2(Ry2—Rz2)y2 —2(Ry2—Rz2)z2 +(Ry2—Rz2)2 = 0.

De lichaamsvergelijkingen van een ybicircle en een zbicircle kunnen analoog gevonden worden en

zijn respectievelijk:

x4 + y4 + — 2x2y2 —2x2z2 + 2y2z2+ 2(Rx2 — Rz2)x2 —

2(Rx2 + Rz2)y2— 2(Rz2 — Rz2)z2 +(Rx2 — Rz2)2 = 0

en

x4 + y4 + z4 —2x2y2 + 2x2z2 + 2y2z2 +2(Rx2 — Ry2)x2 —

2(Rx2 — Ry2)y2 —2(Rz2 + Ry2)z2 +(Rx2 — Ry2)2 = 0

In PovRay en MHSRay kunnen 4e graads algebraische oppervlakken (polynomen in drie variabe-
len) worden getraced door middel van de definitie van quartics. De definitie van een quartic ziet
er als volgt uit:

quartic { <aOO, aOl, a02, a03, a04,

a05, a06, a07, a08, a09,

alO, all, a12, a13, a14,

a15, a16, all, al8, a19,

a20, a21, a22, a23, a24,

a25, a26, a27, a28, a29,

a30, a31, a32, a33, a34,

>

}

Dc bijbehorende wiskundige vergelijking is:

aOOx4 + aOlx3y + aO2x3z + a03x3 + a04x2y2 +

a05x2yz + aO6x2y + a07x2z2 + aO8x2z + a09x2 +

alOxy3 + allxy2z + al2xy2 + al3xyz2 + al4xyz +

al5xy + al6xz3 + al7xz2 + al8xz + al9x +
a20y4 + a2ly3z + a22y3 + a23y2z2 + a24y2z +

a25y2 + a26yz3 + a27yz2 + a28yz + a29y +
a30z+a31z3+a32z2+a33Z+a34 = 0

Dc bij de xbicircle behorende quartic kan in generate dus als volgt gegenereerd worden:

Quartic { 1, 0, 0, 0, 2,

0, 0. 2, 0, -2(Ry2+Rz2),
0, 0, 0, 0, 0,
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0, 0,0, 0, 0,

1, 0, 0, —2, 0,
2(Ry2-R.z2), 0, 0, 0, 0,

1, 0, —2Oty2R.z2), 0, (Ry2—Rz2)2
}

Op eenzelfde wijze kunnen de quartics voor de y- en zbicircles worden gevonden uit bovenstaande

lichaaznsvergelijkiflgefl.
Dit geheel is verwerkt in generate. Het programma generate is een uitbreiding op het pro-

gramma mink2pov door G.S.M. Blaauwgeers. In hoofdstuk 6 (PP. 41 - 51) van [Blaauwgeers,

1993] is te lezen, waarvoor alle procedures en functies uit mink2pov en dus ook uit generate,

dienen. De uitbreidingen van generate ten opzichte van mink2pov die niet beschreven zijn in

[Blaauwgeers,1993] worden kort toegelicht:

De functie Trans_ToPoV is veranderd. De functie heeft een extra boolean parameter CyclondeOn].Y

gekregen, die aangeeft of de gebruiker alleen bicircies wil genereren (CyclondeOnlytrue), of de

bidiscs, dat wil zeggen de CSG van de bicircie met de bijbehorende cylinders die ontstaan bij een

Minkowski som van twee cirkelschijven (CyclondeOnlyfalse). Deze variabele wordt op meerdere

plekken in TransTo_Pov gebruikt om te bepalen welke uitvoer precies gegenereerd moet worden.

Trans_To_Pov is tevens aangepast aan de syntax wijzigingen van PovRay 2.2 ten opzichte van

PovRay 1.0 en aan de syntax van MHSRay.

De functie onvertNumberToStriflg is een nieuwe functie die gebruikt wordt om een getal

om te zetten naar stringformaat en dit te concateneren met de naam van een bestand. Deze

functie wordt gebruikt om de bestandsnamen voor de door generate gegenereerde bestanden voor

PovRay/MHSRay te kunnen zetten (zie hoofdstuk 5.1.4) en om de strings te kunnen genereren

met daarin de Minkowski sommen xcircle(Rx) ycircle(Ry), waarbij Rx een constante en Ry

een variabel reeel getal is.
Het grootste gedeelte van het hoofdprogramma van mink2pov . p staat in de procedure Main

van generate. Hierin is de fout verwijderd van de foutmelding die mink2pov gaf op een invoer-

bestand zonder Minkowski operatoren (zie appendix B .1.2). Deze functie wordt meerdere keren

aangeroepen, vanwege de gebruikte strategie om de te genereren sequentie Minkowski sommen

xcircle(Rx) ycircle(Ry), waarbij Ry variabel is, telkens weg te schrijven in een tijdelijk

bestand (met de naam generate.tinp). Dit wegschrijven gebeurt door de aanroep van de nieuwe

functie WriteToParsFile, die een Pars St ring, met daarin deze Minkowski som, in een bestand kan

wegschrijven. De ParsStnng wijzigt bij de opeenvolgend te genereren bestanden telkens, aangezien

Ry steeds groter wordt.
Het tijdelijke bestand met daarin de Minkowski som uit ParsString kan vervolgens vertaald

worden naar ray tracer syntax. Het resultant van de vertaling komt terecht in mink2pov . tmp.

Dit gebeurt door een eerste aanroep van Main, die op zijn beurt het vertaalwerk naar ray tracer

syntax doet door een aanroep van onder andere TransioPoV. Het door generate in te lezen

scène-bestand mag Minkowski operatoren bevatten. De vertaalde Minkowski sommen naar ray

tracer syntax daaruit komen ook terecht in het bestand inink2pov . tmp (dit gebeurt door een

tweede aanroep van Main, flu met als parameter dit nieuwe bestand). Als er binnen een scene-

bestand ook normale ray tracer syntax voorkomt, dan wordt dat meteen gecopieerd naar het

uitvoer-bestand waarvan de gebruiker de naam kan opgeven. Door een aanroep van de procedure

Join..Outputfiles, wordt de inhoud uit inink2pov . tmp (dit zijn dus naar ray tracer syntax om-

gezette Minkowski sommen) met laatstgenoemde bestand geconcateneerd, met als resultant het

uiteindelijke invoer-bestand voor de ray tracer.
In een aangepaste versie van generate voor MHSRay worden Minkowski sommen op een ef-

ficiëntere wijze vertaald zonder daarbij eerst gebruik te maken van het tijdelijke tussenbestand

mink2pov . tmp.
Het hoofdprogramma van generate is nieuw, en bevat de tekst en uitleg omtrent het gebruik.

Alle door de gebruiker in te geven zaken, zoals beschreven in hoofdstuk 5.1.4, worden hier af-
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gehandeld. Vervolgens worden de juiste procedures en functies aangeroepen om een sequentie
invoer-bestanden voor de ray tracer te genereren volgens de specificatie. Als de sequentie invoer-
bestanden voor de ray tracer gegenereerd is, stopt het programma generate en verschijnt de

command-line prompt.

B.1.2 Errata.
Enkele fouten uit mink2pov zijn verwijderd binnen het programma generate. Zo werd bijvoor-

beeld een invoer-bestand waarin geen Minkowski termen voorkwainen, niet geparsed, maar resul-
teerde dit in een foutmelding. Dit was het gevolg van een vergeten controle op END OF FILE
in de hoofdprocedure, waardoor er nog Minkowski operatoren werden verwacht door de parser als
het einde van het te parsen bestand a! was bereikt.
Vereniging van objecten in de CSG zoals

Union { intersection {Disc_Z}

intersection {Disc_Y}

etcetera

}

!eidt in PovRay 2.2 tot warnings en is vervangen door

Union { Disc_Z
Disc_Y

etcetera

}

Deze syntax wordt ook door generate en MHSRay gebruikt.
Verder zat er een fout in de beelden die gegenereerd werden bij het nemen van de Minkowski

som van een ydisc en een zdisc. Dit komt doordat PovRay standaard een snel benaderings-
algoritme gebruikt voor het tracen van quartics. De ontstane xbicircle bij zo'n Minkowski

som is een quartic. Het snelle benaderings-algoritme is echter in sommige gevallen niet erg nauw-
keurig en kan fouten leveren, zoals in de handleiding van PovRay 2.2 te lezen is. In alle door
mink2pov gegenereerde xbicircles die getraced werden met PovRay 2.2 ontstond een tweede,
niet gedefinieerd object boven xbicircle of de CSG-vereniging van de xbicircle en de bijbeho-
rende cylinders (de xbidisc). Door ann de object-definitie het keyword "sturm" toe te voegen,
gebruikt de ray tracer een ander, nauwkeuriger, maar trager algoritme om de quartics te tracen
(het zogenaamde Sturmian Root Solver algoritme). 1k heb dan ook besloten om in generate
standaard het keyword sturm toe te voegen ann alle gegenereerde quartics om foutieve beelden
te voorkomen. Een !angzaaner gegenereerd beeld is immers beter dan een foutief beeld! MHSRay
kent het Sturmian Root Solver algoritme en het keyword sturm ook.

Figuur B.2: Een onjuist getrace.de bicircle.
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mink2pov is grotendeels a.an de nieuwe syntax voor PovR.ay 2.2 a.angepast. generate is volledig

aangepast aan de nieuwe versie en bevat een optie om in "mink2pov"-mode te werken.

B.2 Documentatie van de parallelle ray tracer MHSRay
voor de Cray J-932

B.2.1 De source van MHSRay in vogelvlucht.

In deze paragraaf wordt een korte documentatie van de implementatie van MHSRay gegeven. Per
bestand worden de belangrijkste functies toegelicht.

• Het bestand typedefs.c
Dit bestand bevat de definities van alle datastructuren, aismede de definitie van een aantal constan-

ten. De structure objectdescr bevat alle benodigde velden voor het opslaan van object-definities.
Velden als rgb. kdr, ambient, phong en brilliance worden gebruikt voor het kunnen bijhouden

van oppervlakte-karakteristieken voor Shading. Verder bestaat de structure uit een variant-gedeelte,
waarin afhankelijk van het type gedefInieerde object, verschillende velden aanwezig zijn:

— Voor een bol worden het middelpunt, de straal, de inverse straal en de straal in het kwa-

draat bijgehouden. De laatste twee worden tijdens de pre-processing berekend en voorkomen

onnodige berekeningen tijdens run-time.

— Voor een blok worden normaal gesproken alleen het punt bet meest linksonder en het meest
rechtsboven bijgehouden. Wanneer een blok geroteerd wordt is deze representatie niet te
handhaven. Daarom is er een pointer naar een andere structure aanwezig, waarin eventueel

een rotatie-matrix bijgehouden kan worden. Of een blok geroteerd is wordt bijgehouden in een

viag.

— Voor polygonen wordt de normaal-vector van het viak waarin bet polygon ligt bijgehouden,
aismede de afstand van dit viak tot de oorsprong. Verder wordt er een lijst van punten
waaruit het polygon bestaat bijgehouden en een bounding-box. Hierdoor kan een snel snijpunt

algoritme voor polygonen geconstrueerd worden.

— Voor (afgeknotte) kegels en cylinders worden de middelpunten en stralen van beide uiteinden
bijgehouden. Om een zo groot mogelijke run-time efficiëntie te kunnen bewerkstelligen, worden

ook weer de inverse straal en het kwadraat van de straal bijgehouden. Verder wordt een groot
aantal velden gevuld met informatie om een ray tijdens run-time snel naar kegel- of cylinder-

ruimte te kunnen transformeren.

— Voor quadrics worden de tien coëflicienten van de bijbehorende wiskundige vergeijking bij-

gehouden. Als quadrics getransformeerd worden, dan worden deze coëfficienten eerst in een

matrix gezet, welke met de transformatie-matrix vermenigvuldigd kan worden. Na afloop kun-

nen de nieuwe quadric coefficienten weer uit de matrix in de oorspronkelijke datastructuur
worden geplaatst.

— Voor algebraische oppervlakken (polynomen) van een hogere grand dan de graad vier en voor

cubics en quartics wordt een viag Sturm_Fiag bijgehouden, die aangeeft of bet Sturmian Root
Solver algoritme gebruikt moet worden voor het berekenen van snijpunten tussen rays en de
oppervlakken. Verder worden de graad van het oppervlalc aismede alle coëfflcienten van de

wiskundige vergelijking van het oppervlak bijgebouden. Voor bet transformeren van dergelijke
oppervlalcken wordt een transformatie matrix bijgehouden, waarmee rays naar object-ruimte

kunnen worden getransformeerd.

— Voor CSG-structuren wordt een operator-veld bijgehouden. Dit veld geeft aan welke bewerking
uitgevoerd moet worden op de objecten uit de sub-bomen van een lcnoop (vereniging, doorsnede

of verschil), of dat een knoop een blad is waarin een object gedefinieerd is (aangegeven door
de waarde solid). Verder worden er pointers naar twee sub-bomen bijgehouden.

In het bestand worden verder de datastructuren voor gebruikte camera-instellingen, lichtbronnen

en buffers voor het opslaan van een true-color beeld gedeflnieerd.
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Voor toekomstige toevoeging van texturen aan MHSRay is het voldoende om de object-datastructuur
uit te breiden met een pointer naar een textuur-structure, waarin de bitmap en eventuele extra gege-
vens, opgeslagen zijn. Verder dienen er voor elk type object inverse afbeelding procedures toegevoegd
te worden. Het berekenen van inverse afbeeldingen kan zonder problemen parallel gebeuren en kan
gedeeltelijk gevectoriseerd plaatsvinden. Bitmaps kunnen probleemloos als gedeelde (shared) vail-
abele worden gededareerd bij gebruik op een parallelle architectuur als de Cray .1-932 (zie paragraaf

3.3).

Het bestand box.c
Dit bestand bevat alle zaken omtrent berekeningen met blokken:

double IntersectLineBox (box, ray, ilist , intersplana)
Deze functie levert alle snijpunten van een ray met een blok terug in de lijst just. In interspiane
wordt bijgehouden welke zijde van het blok als eerste gesneden wordt; dit om een snellere shading

uit te kunnen voeren.
void Transform_BoX(Ob. trans)
Deze functie wordt gebruikt in translate_box, rotate_box en scale_box om de uiteindelijke trans-
formatie van een blok door te voeren als er een rotatie op het blok is uitgevoerd (dit gebeurt dan
door het bijhouden van een transformatiematrix). Indien dit niet het geval is dan kan het blok
worden getransformeerd door alleen de bijgehouden hoekpunten te transformeren.
void Scale..Box(ob,transforlnVeCtOr) voert een schaling van een blok uit;
void Translate_Box(ob,transformVectOr) een translatie en
void Rotate_Box (ob , transformvector) een rotatie.

• Het bestand cone.c
Dit bestand bevat alle zalcen omtrent berekeningen met kegels en cylinders:
static void swap2(x,y) wisselt de inhoud van de variabelen x en y.
double IntersectLineCone(cone, ray, ilist,intersendcap) berekent alle snijpunten van een
ray met een kegel of cylinder en geeft deze snijpunten terug in de lijst just. In intersendcap wordt
bijgehouden of de ray een endcap of het gedeelte daartussen snijdt; dit om achtera.f sneller Shading

te kunnen verrichten.
void PreprocessCone(object) berekent enkele zaken voor een kegel en cylinder tijdens de pre-
processing fase van de ray tracer om tijdens run-time een ray sneller naar kegel-ruimte te kunnen
transformeren en geen dure operaties als het berekenen van de straal van de endcaps in het kwadraat

per pixel te moeten uitvoeren.
void Scale_Cone(ob,transformvector) kan een kegel of cylinder schalen,
void Translate_Cone(ob,transformveCtOr) kan een kegel of cylinder transleren

en void Rotate_Cone(ob,transfOrDlVeCtOr) kan een kegel of cylinder roteren.

• Het bestand sphere.c
Dit bestand bevat alle zaken omtrent berekeningen met bollen:
double IntersectLineSphere(sphere, ray, ilist) berekent de snijpunten tussen een bol en een

ray en levert deze terug in just.
void Scale_Sphere(ob,transfOrlflVeCtor) schaalt een bol,
void Translate..Sphere(ob,tranSforlflveCtor) transleert deze en
void Rotate_Sphere (ob , transforinvector) roteert een bol.

• Het bestand polygon.c
Dit bestaxid bevat alle zaken omtrent berekeningen met polygonen en vlakken:
void ComputePlane(pO, p1, p2, nv, d) berekent de representatie van het vlak waarin een poly-
gon ligt, gegeven de 3 punten pO,pl en p2. De normaal-vector van het vlalc wordt teruggegeven in
nv, alsmede de afstand d van het viak tot de oorsprong (0,0,0).
double IntersectLinePlane(nv, d, ray. ilist) levert de lijst van snijpunten ilist tussen een

viak met normaal-vector nv en afstand tot oorsprong d met een ray. Deze routine wordt ook voor
polygonen gebruikt. In dat geval wordt eerst gekeken of een ray snijdt met het vlak waarin het

polygon ligt. Is dit het geval, dan wordt met behuip van de functie boolean PointlnPo].ygon(p.
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poly) gekeken, of het gevonden snijpunt binnen de randen van het polygon ligt.
static void reverselist (list) draait een lijst met snijpunten om. Dit is soms nodig als een lijst

van snijpunten door een snijpunt routine in volgorde van ver weg nanr dichtbij wordt teruggeleverd.

void CoinputeAllPolygonStUff (o) projecteert polygonen op een viak en berekent additionele in-
formatie, zodat tijdens run-time zeer efficient kan worden gecontroleerd of een ray snijdt met een
polygon. Er wordt daartoe een onder andere een bounding-box van het polygon berekend (zie verder

de source-code van PointlnPolygon).
void Translate_PolYgon(o,traflsfolllivector) transleert een polygon;

void scaie..Polygon(o,transforuivector) schaalt een polygon en
void Rotate..Polygon(o,transformvector) roteert een polygon.
void ScalePlane(o,traflsf0rmveCt0r) schaalt een vlak,
void Translate_Pl&fle(o,traflsformvector) transleert een vlak en
void RotateSlane(o,trallSfollflvector) roteert een viak.

Het bestand quadric.c
Dit bestand bevat alle zaken omtrent berekeningen met quadrics:
double IntersectLineQuadriC(q, ray, ilist) levert de lijst van snijpunten just van een ray met

een quadric.
void QuadNormal(q, ip, nv, ray) levert de normaal-vector op een quadric op een gevonden snij-

punt.
static void Quadric_ToJ1atrix (Quadric, Matrix) kan een quadric representatie omzetten naar

een matrix; dit is nodig om transformaties op quadrics uit te kunnen voeren;
static void Matrix_To_Quadric (Matrix, Quadric) kan een getransformeerde matrix terug zet-

ten naar quadric representatie.
void Transforin_Quadric (Object.Trans) zorgt voor deze omzetting en de transformatie van de
matrix. Deze functie wordt aangeroepen door
void Scale_Quadric (ob , transforinvector),
void Translate_Quadric(ob,tran5f01vtor) en

void Rotate_Quadric(ob,traflsf0rmVect0)

om resp. een quadric te kunnen schalen, transleren en roteren.

• Het bestand poly.c
Dit bestand bevat alle zaken omtrent berekeningen met algebraIsche oppervlakken (cubes, qua.rtics

en hogere graads oppervlakken):
void InvTransPoint (result, vector, transform),
void InvTransDirectiofl (result, vector, transform),
void TransPoint (result, vector, transform) en
void TransNormal (result, vector, transform) zijn functies voor het transformeren van rays
en norinaal-vectoren naar object-ruimte en vice-versa.
void Mldentity (result) levert een eenheidsmatrix terug.
void MatrVerm (result, matrixi, matrix2) vermenigvuldigt de matrices matrizi en matriz2 en

zet het resultant in de matrix result.
void Transpose (result, natrixi) transponeert een matrix.
void Compute_Scaling_Transform (result, vector) berekent een schalings matrix wanneer een
object met een vector geschaald moet worden.
void Compute_Translation_Transform (transform, vector) en
void Compute_Rotation_Transform (transform, vector) doen hetzelfde voor een translatie resp.

rotatie van een object met een vector.
mt All_Poly_Intersections(Obiect. ray,ilist) levert een lijst just van snijpunten van een ray
met een algebraIsch oppervlak terug.
In paragraaf B.2.3 is een nadere beschrijving van de gebruikte technieken te vinden. Alle functies uit

het bestand vect . c worden ook gebruikt voor de berekening van snijpunten van rays en polynomen.

void Poly_Normal (Result, Object, IPoint) levert de normaal vector terug voor een gevonden

snijpunt op een algebraIsch oppervlak (een polynomiale kromme).
void ScalePoly(Object,Vector), void Translate_Poly(Object,VeCtoT) en
void Rotate_Poly(ObjeCt,Vector) zorgen weer voor de schaling, translatie en rotatie van een at-
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gebraIsch oppervlak.

Het bestand csg.c
Dit bestand bevat alle zalcen omtrent berekeningen met CSG-structuren:
static boolean removesmallestof(leftliSt.rightlist,currentval ,leftflag,rightf lag.

fromleft) kan de kleinste t-waarde uit twee lijsten met t-waarden vinden, waarna deze eventueel in
een gecombineerde lijst gezet kan worden. De waarde wordt uit de originele Iijst verwijderd. Verder
worden er viaggen gezet om bij te houden of de ray zich binnen de intervallen in de lefthst en righthst
bevindt. De gebruikte methode voor alle CSG-functies wordt nader beschreven in hoofdstuk 2.2.
static double CSG..Combine (...) combineert twee lijsten.
Afhankelijk van de operatie op twee lijsten (vereniging, doorsnede of verschil) en een aantal
viaggen, kan een door removesinallestof in currentval teruggeleverde t—waarde wel of niet in de
gecombineerde lijst worden geplaatst.
double CSG_Intersect(ray,Ob,ilist ,closestcsgobj ,interspart) levert de uiteindelijke lijst van

alle snijpunten van een ray en een CSG-structuur terug in just. In closestcsgobj wordt bijgehouden

welk deelobject van een CSG het dichtst bij het kijkpunt ligt voor het kunnen verrichten van de

juiste Shading.
void Translate_CSGTree(o,traflsfOrmvector), void Scale_CSGTree(o,transformvectOr)

en void Rotate_CSGTree(o,traflsforlflVeCtOr) zorgen weer voor de translatie, schaling en rotatie
van CSG-structuren.

void ColorUncoloredPartsOfTree(Ob,Color,filter) maakt het mogelijk om kleur veranderingen
op CSG-bomen globaal per boom, per sub-talc of per knoop te doen.
void jj5flfifljshedPartSOfTree(Ob,kdr,kSr.kdt,ph0ng,ph0ng_5iZe ,crand,eta.brilliance
• ambient) maakt hetzelfde mogelijk voor alle oppervlakte-eigenschappen die in een finish-statement
gedefinieerd mogen worden.

Het bestand basicgeom.c
In dit bestand worden alle vector-operaties gedefinieerd. Deze operaties worden veelal gevectoriseerd
uitgevoerd.
void VecDiv(v,w) deelt alle componenten van de vector v door de overeenkomende elementen uit
de vector w en levert het resultant van de deling terug in de vector v. (v en w zijn beide vectoren in

3D).
void VecDivScalar(v,factor) deelt elk element van de vector v door de real-waarde factor en zet
het resultant terug in vector v. (v is een vector in 3D).
void Vect1ult Cu • v , w) vermenigvuldigt de overeenkomende componenten van twee vectoren v en w
en zet het resultant in de vector u.
void VecScale(x, t) schaalt een vector x met een factor t.
void VecScaleVec Cu, v) vermenigvuldigt overeenkomende componenten van de vectoren u en v en

zet het resultant in u.
void VecMultScale (u • v • factor) vermenigvuldigt elke component van de vector v met een real-
waarde factor en levert bet resultant terug in de vector u. (u en v zijn beide vectoren in 3D).

double DotProduct (u, v) levert het dot-product van twee vectoren u en v in 3D terug.

void Cros sProduct Cu, v • nv) berekent het cross-product van twee vectoren u en v en zet dit in
fly.

void Difference (u, v • w) berekent het verschil van de overeenkomende componenten van twee
vectoren u en v en zet het resultant in de vector w. u, v en w zijn vectoren in 3D.

void VecAdd(u. v, w) telt alle overeenkomende componenten van de vectoren v en w bij elkaar op
en zet het resultant in de vector u.
void VecAdd..Scale(f actor, u, v, v) vermenigvuldigt elke component van de vector u met factor
en telt er dan de overeenkomende component van de vector v bij op. Het resultant komt terecht in
de vector vi. u, v en vi zijn vectoren in 3D en factor is een real.
double Length(v) levert de lengte van een vector terug en
double Distance(pointl. point2) de Euclidische afstand tussen twee punten in 3D.
void Normalize Cv) normaliseert een vector;
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void LineThrough (p. q. 1) berekent de representatie van een lijn 1, gegeven twee punten p en q.

void PointOnLine(l. t, p) berekent een punt p op een lijn, gegeven de representatie 1=1O+t*11

van de Iijn en een waarde t (10 en 11 zitten in de datastructuur van 1).

double CosAngle(u. v) berekent de cosinus van de hoek tussen twee vectoren.

void Project(v, projax. p) projecteert een vector v in 3D op een vlak. Het resultaat is een vector

p in 2D.

void IntersectAddltem(IflterSeCtList *$isect, double value, boolean entering)

kan een snijpunt toevoegen aan een lijst van snijpunten,

void Freelnterlist(iseCt) kan een lijst van snijpunten weer vrijgeven;
void reverse (IntersectList s*list) draait een lijst snijpunten om en

void sort (IntersectList *slist) sorteert een lijst snijpunten van klein naar groot. Dit is nodig

omdat de functies uit csg . c een gesorteerde lijst van snijpunten van rays met objecten verwachten.

double Intersect(ray, ob, closestcsgobj, interspart) levert de t-waarde van de ray op het

dichtstbijzijnde snijpunt van een ray met een willekeurig object of een CSG-structuur terug.

void Vec2Swap(x, y) verwisselt de waarden van twee vectoren zen y.

Het bestand xwindow.c
Dit bestand bevat alle zaken omtrent window-creatie en manipulatie:

jut BuildColorflap (jut nr) bouwt een X-Windows colormap op. Deze wordt gebruikt tijdens een

trace om een beeld te kunnen visualiseren.
void ref reshWindow(int x,int y,int endx,int endy) verfristdeinhoudvaneenwindOwfla.dat

(een gedeelte van) het window onderhevig is geweest aan een event waardoor het niet meer zichtbaar

was.

void OpenWindow (mt width • jut height) opent een window op een display en maalct de gra-

fische context van het window aan.

Om door MHSRay gegenereerde beelden tijdens een trace realistisch zichtbaar te kunnen maken,

zou dithering toegepast moeten worden omdat op veel display systemen maximaal 256 verschillende

kleuren afgebeeld mogen worden in een X-Window. Daar een trace echter maar korte tijd duurt
en displaying tijdens een trace vertragend werkt (vooral bij gebruik op de Cray J-932, aangezien
X-acties niet parallel uitgevoerd mogen worden), is besloten dergelijke dithering achterwege te laten.

Een plaatje wordt wel in een volledig 24-bits True Color formaat (raw-ascii formaat) weggeschreven

naar disk, waardoor het plaatje na afloop van een trace aisnog realistisch zichtbaar kan worden

gemaakt door utilities als xv en display, welke wel dithering toepassen.

• Het bestand trace.c
Dit bestand bevat alle zaken omtrent shading en de hoofd-lussen voor de ray tracer, aismede super-

sampling algoritmen.
static void Normal(ob, p. nv, ray,interspart) levert de normaal-vector op een object op een

punt. Voor sommige objecten wordt deze normaal-vector meteen in de functie zeif berekend, voor
enkele andere object gebeurt dit door een aanroep van een eerder beschreven normaal-routine.

static void Ref lect(ray, norm_, ReflectedRay) berekent een gereflecteerde ray.

static void Transmit(ray_, norm., TransmittedRay, etaln, EtaDut) berekent een doorgela-

ten ray (transmissie).
static double InShadov(shadowfeeler, fromobj, inaxdist,eta,filter) berekentofeenobject

in de schaduw ligt van een ander object.
static void Shade(obj, level, p_, fly.., dir, colour) berekent alle vormen van shading op een

bepaald pixel, volgens de beschrijving uit hoofdstuk 2.3.2.
static void Trace(fromobj, level, ray, colour) traced een ray en roept de Shade routine aan

om op elk pixel de juiste shading te kunnen verrichten.

void Create..Ray (ray, width, height, x, y) berekent een initiële ray van kijkpunt naar pixel,

gegeven allerlei camera-instellingen.
static void DisplaySceneO roept bovenstaande routine's aan voor bet maken van een window en

het tracen van een complete scene. De functie werkt parallel middels een aantal compiler-directives.
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static boolean EqualColor(Colorl,Co].or2) kan bepalen of kleuren hetzelfde zijn voor het ver-
richten van anti-aliasing.
static void Average(leftupper.rightupper,leftuflder,rightunder,middle) berekent de juiste

gemiddelde kleur, gegeven een aantal kleuren. (wordt gebruikt tijdens adaptive supersampling).
static void DoSuperSample(x.y,factor.cOlOr,SafllPleBUffer) en

static void AdaptSuperSample C) zorgen samen voor het berekenen en visualiseren van parallelle
adaptive supersampling, zoals dit beschreven werd in hoofdstuk 2.3.3. De scene wordt parallel in
lijnen getraced en gesupersampled.
static void DoStochasticSamp].e(x,y,cefltrecOlor,COloUr) en

static void StochasticSuperSample C) doen hetzelfde maar flu met het stochastic supersampling
algoritme uit 2.3.3.
void WriteScreenToFile() schrijft een berekend beeld (dat opgeslagen is in een buffer) naar disk
in RAW-ppm formaat.
main(argc. argv) is de boofdroutine van de ray tracer, waar alle command-line opties geparsed
worden, de invoer-scène geparsed wordt door een aanroep van de parser en daarna een trace gestart
wordt door aanroepen van DisplayScene en eventueel AdaptSuperSample en StochasticSuperSample.

Overige bestanden.
Het bestand scanner. scan bevat alle syntax voor bet genereren van een scanner voor de ray tracer
met behulp van lex. Het bestand parser.pars bevat alle syntax voor het genereren van de parser
voor MHSRay in LLgen syntax. De parser kan de syntax van invoer-scènes verwerken, zoals deze
beschreven is in paragraaf B.3. In [LLgen] en [Lex) wordt de werking van de parser-generator LLgen
resp. de scanner-generator lex beschreven.
Het bestand functionproto . h bevat functie-prototypen voor alle functies die in meer dan één van
de bovengenoemde bestanden gebruikt worden. Het bestand Makefile bevat alle informatie voor
het compileren van MHSRay op een UNIX-systeem. Eventueel kunnen de compiler-opties veranderd
worden. Met behuip van de utility make kan de source op de juiste manier gecompileerd en gelinkt
worden.



BIJLAGE B. IMPLEMENTA TIE EN DOCUMENTA TIE. 121

B.2.2 Het Hall-Shading model.
Binnen recursieve ray tracers als MHSRay en PovRay wordt de bijdrage van elke lichtbron ann de
uiteindelijke kleur van een pixel berekend, door te kijken naar de Ideur van het dichtstsbijzijnde
object in dat pixel, gezien vanuit een bepaald kijkpunt. De kleur van dat object wordt bepaald
door een ambient term, door de directe belichting door lichtbronnen, maar tevens door gereflec-
teerde en doorgelaten lichtstralen afkomstig van andere objecten. De bijdrage van deze lichtstralen
afkomstig van andere objecten, kan recursief berekend worden, door een gereflecteerde of doorge-
laten straal op een object de rol van straal (ray) van kijkpunt naar object te laten spelen. Voor
snelle lichtmodellering binnen applicaties als ray tracers, heeft R. Hall in 1989 het zogenaamde
Hall shading model bedacht.

R

v

Figuur B.3: Geometrie voor de perfect speculair gerefiecteerd (R) en doorgelaten (T) licht van
andere objecten.

Dc uiteindelijke kleur van een pixel 1(A) in het uitgebreide Hall shading model wordt bepaald
door:

1(A)

kar >Jj Iij(A)Far(A,Or,j)(CO5(9r.j))Th / * spec.refl. of lights + Phong Shading * /
/ * spec.transm. of lights + Phong Shading * /

+kdrFdr(A)[loPi) + I,(A)(N.L)] / * diff.refl. other bodies + light sources * /
+kdtFdt(A)[Ia(A) ÷ I,(A)(N.L3)] / * diff.transm. other bodies + light sources * /

+kjrIar)Far(A,9R) / * spec.refl. other bodies * /
+k,I,t(A)F3t(A,9T) / * spec.transm. other bodies * /

met:

• kd,. = diffuse reflectie coefficient (keyword diffuse in finish-statement).

• kar = speculaire reflectie coefficient (keyword reflection in finish-statement).

• = speculaire transmissie coefficient (keyword filter in pigment-statement).

• kdt = diffuse transmissie coefficient (keyword transmit in finish-statement).

• I(A) = Kleuren spectrum (R, G en B-component) van de gereflecteerde ray.
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• I,(A) = Kleuren spectrum (R, G en B-component) van de doorgelaten ray.

• Ia(A) = Ambient spectrum (R, G en B-component) van eenobject (keyword ambient in een finish-

statement.

• I, (A) = Kleuren spectrum (R, G en B-component) van lichtbron j (keyword color in pigment-

statement.

• Fdr(A) = Diffuse refiectie curve (Ft, G, B) voor een object.

• Fdt(A) = Diffuse transmissie curve (R, G, B) voor een object.

• Far(A, 8) = Speculaire reflectie curve (R, G, B) voor een object bij een hoek 8.

• F.(A,8) = Speculaire transmissie curve (R, G, B) voor een object bij een hoek 9.

• Or,3 =cos'(N.H,)
• Or,, = cos'(N.H,')

• Or = de hock tussen de normaal en de gereflecteerde ray.

• Ot = de hock tussen de normaal en de doorgelaten ray.

• n = speculaire highlight coefficient (voor transmissie en refiectie Phong shading) (keyword phong..size

in finish-statement.
• N = de normaal-vector op een object.

• I,, = de vector richting van lichtbron j.

• V = Dc richtingsvector van de ray waarvan de shading berekend moet worden (de viewing-vector).

• H3 = Dc perfcctc speculaire reflectie micro-facet normaal-vector voor lichtbron j.

• H, = Dc perfecte speculaire transmissie micro-facet normaal-vector voor lichtbron j.

Dc gebruiker moet er voor zorgen dat geldt:

1. k + kdr = 1

2. K5 + k,r = 1

3. 0 kdr,ksr,kdt,kst <1

bij het instellen van diffuse, reflection, transmit en filter statements om onnatuurlijke beelden te

voorkomen (zoals bijvoorbeeld self-illumination) (zie appendix B.3.2).
Het Hall shading-model is toegepast in MHSRay. In de onderstaande tabel is het gebruikte model

overzichtelijk weergegeven:
Het Hall shading model:

______________

Light sources
specular
reflection
specular
transmission

kar j Iii (A)Far(A,Or)(N.HjY1

k, I,, (A)F, (A, 9)(N.H, )fl

kgrI,r(A)Fsr(A,9r)
(recursief)

(A)F, (A, O)
(recursief)

diffuse
reflection

kdr >. Ii, (A)Fd(A)(N.L,) kdrla(A)Fdr(A)

diffuse
transmission

kdt , I, (A)Fdt(A)(—N.Lj)

Dc term (N.HJ )fl is ontwikkeld door Phong om highlights te kunnen modelleren. Shading waarbij

deze term gebruikt wordt, wordt dan ook wel Phong-shading genoemd. Naarmate n groter wordt,

bestrijken de highlights een kleiner oppervlak, waardoor zij scherper lijken. Immers de grafiek van

cos"(O) zal naarmate n groter wordt, steeds stijier worden en bij een kleinere hock 9 al nagenoeg

gelijk zijn aan 0.
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B.2.3 Ray tracing van algebráIsche oppervlakken.

Binnen MHSR.ay is het mogelijk algebraische oppervlakken (polynomen) in (x,y,z) van de graad

n (n E N) te tracen. Deze functies hebben de volgende vorni binnen een invoer-bestand voor

MHSRay:

poly{ n, De graad v/h oppervtak
<Ti,T2,...,Tm> AUe bijbehorende coefficienten

}

De betekenis hiervan is als volgt:

m—
(n+1)*(n+2)*(n+3)

6

en T1 tot en met Tm (T1..Tm IR) zijn de coëfficiënten van de vergelijking zijn, waarbij

+T5x'2y2+...+Tm_iZ+Tm=O

de vergelijking van het lichaam is.
Met behulp van deze beschrijving kunnen objecten als ellipsen, bollen, onbegrensde cylinders en

kegels, hogere graads oppervlakken, etcetera, gemodelleerd worden. Aangezien de berekeningen

voor normalen en snijpunten van rays met dergelijke polynomen zeer ingewikkeld zijn, zijn er voor

sommige van deze objecten efficiëntere algoritmen aanwezig dan het aanwezige algoritme voor het

tracen van deze algebraische oppervlakken.
Bovendien zijn sommige objecten, zoals kegels en cylinders, middels de hogere graads wiskun-

dige vergelijkingen alleen in onbegrensde vorm te beschrijven. Voordeel van de mogelijkheid om
hogere graads oppervlakken te tracen, is dat een veelheid aan wiskundige objecten kan worden
gemodelleerd. Deze oppervlakken zijn eventueel te begrenzen met behulp van CSG operaties.

Voor het vinden van oplossingen van snijpunten tussen rays en hogere graads algebraIsche
oppervlakken worden methoden als bisectie, regula-falsa, Newton-Raphson en Sturm sequenties

gebruikt. [GraphGems,1990]
Sturm vond in 1835 een methode om wortels te vinden van functies als

y = az' + a_ix'1 + ... +a1x +a0 f(x)

met reële coëfficienten a0 tot en met a. Dc functie is een graflek op het (x,y)-vlak met als wortels

de waarden van x waarvoor geldt f(x)=O (f(x) snijdt of raakt de x-as (y=O)). In 1835 was al
bekend dat een algebraIsch oppervlak van de graad n ook n wortels heeft.

De methode van Sturm levert als resultaat het juiste aantal reele wortels van een polynoom

f(x) op een bepaald interval. De methode ontbind polynomen in factoren en gebruikt daarna me-

thoden als bisectie of Newton-Raphson om accurate benaderingen van deze n wortels te vinden.

Theorema van Sturm:
Er bestaat een verzanieling van reële polynomen fj (x), f2 (x), ..., fm (x) waarvan de graad afne-

mend is, zodat als b> a, het aantal verschillende reële wortels van f(x)0 op het interval x E [a, b)

gegeven wordt door het verschil N = s(a) — s(b), waar s(a) en s(b) het aantal tekenwisselmgen (+

naar - of omgekeerd) van de sequentie 1, fi, 12, ..., fm op het interval [a,b] zijn.

Binnen een ray tracer zijn alleen positieve reele wortels nodig en kan de Stun sequentie dus

voor het interval [0, oo] worden berekend. MHSRay zet de Sturm sequentie van een polynoom f(x)

als volgt: f1(z) = f(x) en f2(z) = f'(x). f3(x) wordt gelijk gesteld aan de rest van de deling

vermenigvuldigd met -1. Termen vanaf f4 (x) worden op dezelfde manier gevonden door de twee



BIJLAGE B. IMPLEMENTA TIE EN DOCUMENTATIE. 124

voorgaande polynomen in de reeks te delen en de rest van deze deling met -1 te vermenigvuldigen.
Dit proces wordt herhaald totdat de rest constant is. Het Theorema van Sturm garandeert dat
voor elk polynoom een dergelijke eindige reeks bestaat. Als f(x) herhaaldelijk dezelfde wortels
heeft, dan bestaat er een grootste gemene deler G = (x — — f3)...(x — A)' (met p,q,...r gehele
getallen) voor de sequentie Ii, 12, ..., fm•
De Sturm sequentie kan daarom geschreven worden als:

fi = Gi, f2 = G42, ..., fm = Gq5m

met

Herhaaldelijk dezelfde wortels o,/3, ... kunnen worden gevonden door andere methoden (zoals syn-
thetic division) nadat alle verschillende wortels zijn gevonden.
Voorbeeld:
Gegeven het polynoom f(x) = x3 + 3x2 — 1.

Dc Sturm sequentie hiervan is de volgende:
11 z3 + 3x2 — 1, 12 = 3x2 + 6z, f = 2x + 1 en f =
Onderstaande tabel laat het teken zien voor elk lid van de Sturm sequentie voor verschillende
waarden van x. In de tabel is te zien dat f(x) 3 reele wortels a,13, 'V heeft, welke aan de volgende

ongelijkheden voldoen:
—3<o<—2, —1<13<OenO<y< 1.

x — value: fi(x) f2(x) f3(x) f4(x) #Tekenwisselingen
x=-oo — + - + 3

— + - + 3

x=—2 + 0 - + 2

x=—1 + — — + 2

x=O — 0 + + 1

x=+1 + + + + 0

x=+OO + + + + 0

Door gebruik te maken van bijvoorbeeld de bisectie methode, kunnen de wortels benaderd worden:

Stel dat er een interval (a,b) bestaat zodat

b> a; s(a) — s(oo) � k ; s(b) — s(oo) <k
Dankzij het Theorema van Sturm weten we dat in dit interval de kC wortel, \k, van f(x)=0 moet
liggen. Herhaaldelijke opdeling van het interval (a,b) zal Ak willekeurig dicht benaderen. Na p
stappen zal het interval zijn beperkt tot (a,,, b,,); de breedte van dit interval is (b — a)/s".
Als s(a,,) — s(b) = 1, dan zal Ak de enige verschillende wortel op dit interval zijn. Het algoritme
voor bisectie ziet er als volgt uit:

Determine s(a) and s(b).
While s(a)-s(b)<>1.
Begin
Set c = (a + b)/2 and determine 8(C).
If (s(c) — s(oo) � k Then a = c Else b = c

End

Om wortels van derde en vierdegraads functies te vinden wordt in MHSRay gebruik gemaakt
van efficiëntere methoden. Om wortels van derdegraadsfuncties (cubics)

C3X3 + C2X2 + C1X + Cj = 0
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te vinden, wordt eerst gedeeld door C3, wat resulteert in de normaal-vorm

x3 + Ax2 + Bx + C = 0

Substitutie van x = y — 4 elimineert de kwadratische term, resulterend in:

y3 + 3py + 2q = 0

De determinant van deze vergelijking kan gevonden worden met Cardano's formule en is D =

q2 +9.
Neernnuu=v=v—q±V'.
De wortels zijn nu:

tL+V
lit U + Vy2,3 =

— 2
± ——(u —

Er kunnen flu drie verschillende gevallen worden onderscheiden:

• D > 0: Er bestaat één reele wortel yi (En twee complexe wortels Y2 en y3).

• D = 0: Er bestaan twee reële wortels lii en Y2 (en Y2 = y3).

• D <0: Er bestaan 3 verschillende reële wortels.

Binnen een ray tracer is het berekenen van complexe wortels overbodig.

Wortels van quartics
C4x4 + c3x3 + c2z2 + c1x + Co = 0

kunnen worden gevonden door te delen door c4, resulterend in:

x4 +Ax3+Bx2 +Cx+D0
Substitutie van x = y — geeft y4 + py2 + qy + r = 0 De overblijvende cubic is dan:

— z2 — rz + — = 0

z is één wortel van bovenstaande vergelijking. De andere wortels kunnen gevonden worden door

de kwadratische termen

y2±y/Z—p+ZF s/—r =0

op te lossen.
Algebraisch oppervlakkken mogen net als andere objecten getransformeerd worden middels

translate, rotate en scale statements (zie appendix B.3.5). Verder mogen zij gebruikt worden
in CSG-structuren. Om transformaties mogelijk te maken, worden bij een algebraisch opperviak
matrices opgeslagen (die a! tijdens het parsen van het invoer-bestand berekend worden) voor het
verrichten van transformaties van rays naar object-space en gevonden snijpunten en normalen

in object-space naar wereldcoordinatensysteem (zie appendix B.2.5). Een gesorteerde lijst van
snijpunten van rays met algebraische oppervlakken (polynomen) wordt teruggeleverd door de
functie All..PolygonlntersectiOfls en bij elk punt wordt bijgehouden of het een punt is waar de

ray het object binnengaat danwel verlaat (entering en exiting points). Dit om een snelle verwerking

van deze snijpunten binnen CSG-structuren mogelijk te maken.
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B.2.4 CSG-Structuren in MHSRay.
De eigenschappen van CSG-bomen worden nader beschreven in hoofdstuk 2.2. Bij CSG mag bin-

nen MHSRay de vereniging, de doorsnede en het verschil worden genomen van basis-objecten of van
CSG-bomen. Alle basis-objecten behalve polygonen mogen bmnen dergelijke CSG-bomen worden
gebruikt. CSG's definiëren een gedeelte "binnen" en "buiten" een samengestelde 3D-structuur (en
elk snij punt van een ray met een CSG-structuur is daarmee een entering of een exiting point 1).

Bij de doorsnede of het verschil tussen twee polygonen, wat over het algemeen een lijn of een ver-
zameling punten zal zijn, kan niet over een gedeelte "binnen" of "buiten" de structuur gesproken
worden. Een polygon is nainelijk een 2D object dat in een 3D ruimte geprojecteerd wordt. Het
nemen van een CSG op begrensde 2D objecten als polygonen is niet zinvol en daarom ook met
geimplementeerd. Het nemen van de vereniging van een aantal polygonen zou eventueel gesimu-
leerd kunnen worden door deze polygonen als aparte objecten in de invoer-scène te definieren.
De syntax voor het gebruik van CSG-structuren is de volgende:

BasisObject : Sphere I Cylinder I Cone I Plane I Box I

Quadric I
Cubic I

Quartic I Poly

CSGStruct CSG I
BasisObject

CSG Union {CSGStruct [CSGStruct]+} I

Difference {CSGStruct CSGStruct} I

Intersection {CSGStruct CSGStruct}

De vereniging-operator mag gebruikt worden voor het nemen van de vereniging van minstens twee

(eventueel samengestelde) objecten. De verschil- en doorsnede-operator zijn gedefinieerd als het

verschil resp. de doorsnede tussen twee objecten of twee CSG-structuren.
In figuur B.4 is te zien hoe CSG-bomen in de interne datastructuur opgeslagen worden. Bij

het berekenen van snijpunten van rays met CSG-structuren wordt de methode uit hoofdstuk
2.2 gebruikt. Omdat het toegestaan is om een CSG te nemen van objecten met verschillende
eigenschappen (zoals kleur, brekingsindex en mate van reflectie), wordt er binnen de ray tracer
bijgehouden welk gedeelte van de CSG-structuur bet eerst doorsneden wordt. Dit komt er dus

op neer dat het dichtstbijzijnde basisobject waaruit de CSG-boom is opgebouwd, gezien vanuit

het kijkpunt, met bijbehorende eigenschappen wordt bijgehouden. Let wel: bij sommige CSG-
structuren kan dit vreemde effecten geven, daar in het ene pixel het ene basisobject van de CSG-
boom net iets dichter bij zou kunnen liggen dan een ander basisobject van de CSG, terwijl dit
in het pixel ernaast net andersom zou kunnen zijn. Dit is een nadeel van het gebruik van CSG-
structuren. Dergelijke structuren zijn eigenlijk bedoeld om de vereniging, doorsnede of het verschil

van een aantal objecten met dezelfde eigenschappen te nemen. Het is in MHSRay aan de gebruiker
om te beslissen of CSG's alleen voor objecten met dezelfde eigenschappen worden gebruikt of dat
zij ook voor objecten met verschillende eigenschappen worden gebruikt.

1Een entering point wil zeggen dat de ray op dat punt een (eventueel sarnengesteld) 3D object binnengaat, een
exiting point is het punt waazop een ray het (eventueel samengestelde) 3D object verlaat.
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Obj4

De boomstructuur zoals deze eruit ziet bij

de volgende definitie in een invoer-bestand:

Difference
{ Union {Objl

}

Obj 2

)
Intersection {Obj3

Difference (0bj4

Obj 5

}

}

Figuur B.4: Dc opbouw van CSG-bomcn binnen MHSRay.

In appendix B.3.3 is te lezen hoe CSG structuren binnen invoer-scènes gedeflnieerd moeten

worden.

B.2.5 Object transformaties in MHSRay.
Op alle basisobjecten (ook binnen CSG-structuren) zijn translatie-, rotatie- en schalingsopera-

ties gedefinieerd. Voor simpele objecten (zoals bollen, kegels, cylinders en vlakken) wordt de
transformatie meteen uitgevoerd door de parser nadat de transformatie-vector uit de invoer-scène
geparsed. De transformatie zorgt in dat geval niet voor overhead tijdens een trace.
Voor objecten als algebraische oppervlakken wordt de transformatie verwerkt, door een matrix
aan te maken waarmee rays naar algebraIsche oppervlak-ruimte getransformeerd kunnen worden,
zodat berekeningen in deze ruimte plaats kunnen kunnen vinden.

\roor blokken worden normaal gesproken alleen het punt het meest linksonder en het meest
rechtsboven bijgehouden. Als een blok in een dergelijke representatie getransleerd of geschaald
wordt, dan kunnen de twee vectoren behorende bij deze twee punten getransformeerd worden met
de transformatie vector om de juiste representatie voor het getransformeerde blok te verkrijgen.
In dat geval ontstaat er geen overhead tijdens een trace. Bij rotaties kan het echter gebeuren dat
het punt het meest linksonder niet meer het meest linksonder zit. Daarom wordt na een rotatie
van een blok een transformatie-matrix bijgehouden waarmee een ray naar blok-ruimte kan worden
getransformeerd, zodat de rotatie eigenlijk op de ray plants vindt. De transformatie zorgt hierdoor
voor een kleine overhead tijdens een trace.
Bij quadrics worden de coëfficienten van de vergelijking van de quadric in een matrix gezet bij een

Union Intersection

Obj2 Obj3

Obj5
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transformatie. Door middel van een matrix-vermenigvuldiging van deze quadric-matrix met een
transformatie-matrix, wordt een nieuwe matrix verkregen met daarin de nieuwe coëfficienten van
de getransformeerde quadric. Deze matrix wordt, nadat alle transformaties uitgevoerd zijn, terug
getransformeerd naar de normale quadric representatie, zodat tijdens een trace geen overhead
ontstaat.
Voor polygonen wordt totdat alle transformaties uitgevoerd zijn een tijdelijke lijst met 3D pun-
ten die het polygon definiëren, bijgehouden. Alle polygon transformaties worden door de parser
op deze lijst uitgevoerd en zorgen niet voor overhead tijdens een trace. Als de polygon-definitie
compleet is worden de 3D punten middels de functie ComputePlane en ComputeAliPolygonStuff
afgebeeld op een viak welke begrensd wordt door een aantal punten (edges) die in het juiste per-
spectief in 2-D zijn algebeeld.
Transformaties mogen ook binnen CSG-structuren voorkomen. Op elk object van de CSG mag
een transformatie gedefinieerd worden, maar ook op een hele tak van of zelfs een hele CSG-boom.
Afhankelijk van de gebruikte objecten binnen een CSG-structuur kan een transformatie op een
CSG-object voor overhead tijdens een trace zorgen.
Voorbeeld:

union
{ sphere { <0,0,0> 50 translate <io,io,10>} //translatie op bol

box {<0,0,0>. <10,10,10> scale 5} //schaling op blok

rotate <45,0,0> //rotatie op bol en blok

}

B.3 Gebruikershandleiding van de ray tracers PovRay 2.2
en MHSRay.

In deze paragraaf wordt uitgelegd welke mogelijkheden PovRay 2.2 en MHSRay grofweg kennen.
Alle beschreven opties zijn zowel in PovRay 2.2 als in MHSRay aanwezig, tenzij anders vermeld. De
syntax voor invoer-bestanden voor MHSRay is bewust hetzelfde als die van PovRay 2.2, daar er op
het internet vele utilities aanwezig zijn voor PovRay 2.2 voor het genereren van invoer-bestanden.

Het coordinatenstelsel ziet er als volgt uit:

Figuur B.5: Het coordinaten3telset von MHSRay.

B.3.1 Basisobjecten.
De bo].:

+Y

-x

-z -Y
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Syntax:
sphere

. Het blok:

{<x,y,z>,

radius

pigment {.. .}
finish {. .

}

//Middelpunt van de bol

//Straal van de bol

//dit is optioneel voor kleurdefinities

//dit is optioneel voor oppervlakte karakteristieken

Syntax:
box {<xl,yl,zl>,

<x2,y2,z2>

pigment {. . .}
finish {..

}

//Dichtstbij zijnde linkeronderhoek
//Verst weg gelegen rechterbovenhoek
I/opt ioneel.
//optioneel.

. De cylinder:

Syntax:

Cylinder {

}

<xl ,yl ,zl>,

<x2,y2 ,z2>,

radius

pigment {. . .}
finish {. .

//middelpunt

//middelpnnt

//straal

I/opt ioneel.

//optioneel.

van ene kant
andere kant

. De kegel:

Syntax:

cone {<xl,yi,zl>,radiusl

<x2,y2,z2>,radiUs2

pigment {. .
finish {. . .}

}

//Middelpunt&straal van 1
kant

//Middelpunt&straal andere
kant

//optioneel
//optioneel

• De torus:
Een Torus is een vierde graads algebraYsch opperviak dat lijkt op een fietsband. Omdat dit
een veelgebruikt object is, is hiervoor een apart en efficiënter snijpunt-berekenings algoritme
geschreven, in plants van de standaard aanwezige routine voor polynomen (zie verderop).

torus {major, //Af stand v.h. punt middenin het gat binnenin de torus tot
//aan het middelpunt v.d. cirkelschijf die gesweept wordt

horn de torus te verkrijgen (in het XZ-vlak).
minor /IDe straal van de cirkelschijf waaruit torus is opgebouwd.

//(die a.h.w. gesweept wordt om de torus te verkrijgen).

}

waarbij major de grootste straal is en minor de kleinste straal (beide zijn reële waarden).
De torus heeft zijn middelpunt in de oorsprong (0,0,0). Dit kan veranderd worden door

Syntax:
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Als het tracen van de torus een vreemd resultant geeft, kan het handig zijn om voor de

} het keyword "stuns" toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat PovRay een ander, trager, maar
nauwkeuriger algoritme gebruikt voor de snijpunt berekeningen. (Het zogenaaxnde Sturmian
Root Solver algoritme). Binnen MHSRay is de torus niet als apart object aanwezig en kan
zij alleen worden gemodelleerd door de vierde graads vergelijking aan MHSRay als quartic
(zie pagina 112) of poly op te geven.

• Een blob:
Blobs bestaan uit grotere en kleinere bollen, die flexibel lijken en elkaar af te lijken stoten of

aan te lijken trekken, zodat een "blobby", organisch uitziend geheel ontstaat. Blobs kunnen
binnen MHSRay niet gedefinieerd worden.

Syntax:
blob { threshold Thr_Value

[ component Strength, Radius, <x,y,z> )+

//[.. .]+ betekent dat het gedeelte binnen de
//haken (zonder de haken zelf), meerdere
//keren herhaald mag worden. Het gedeelte binnen

//de haken is tenminste 1 keer aanvezig.

pigment {. . .} //optioneel.
finish {. . .} //optioneel.

Voorbeeld
blob

}

{threshold 0.6
component 1.0,
component 1.0,
component 1.0,
scale 2
pigment {color red 1.0)

finish {diff use 0.5

1

Figuur B.6: Een torus

1.0, <.75,0,0>
1.0, <-.375,.64952,0>
1.0, <—.375,—.64952,0>
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}

. Driehoeken:

reflection 0.5

}

triangle {<xl,yl,zl>,
<x2,y2,z2>,

<x3,y3,z3>

pigment {. . .}
finish {. .

}

polygon {<xl,yl,zl>,

<x2,y2,z2>,

<x3,y3,z3> //de

1, <Xn,Yn,Zn>]*

pigment {. .

finish {. .

Fignur B.7: Een blob

Syntax:

//de drie hoekpunten

I/opt ioneel.

I/opt ioneel.

In plants van triangle kan in PovRay ook smooth_triangle worden gebruikt. Hiermee
kunnen normalen kunstmatig worden veranderd, waardoor de impressie ontstaat dat men
met een gekromd vlak te maken heeft.

Polygonen:

Syntax:

hoekpunten v/h polygon
I/opt ioneel,
/Imag meerdere keren herhaald worden

I/opt ioneel.

I/opt ioneel.

}

Polygonen mogen binnen PovRay 2.2 niet worden gebruikt. Binnen MHSRay visualiseren zij

een polygon gedefinieerd door een aantal hoekpunten. Het aantal hoekpunten is niet beperkt

tot een maximum (voor zover het geheugen van de gebruikte machine tenminste toereikend
is). Er dienen minimaal 3 hoekpunten opgegeven te worden.
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• De bicubic_patCh

Dit is een 3D gekromd opperviak bestaande uit een verzameling driehoeken.

Syntax:
bicubic_patch {type PATCH_TYPE I/O of 1

flatness FLATHESS_VALUE
u_steps HUM_U_STEPS
v_steps HUM_V_STEPS
<CP1> <CP2> <CP3> <CP4>

<CP5> <CP6> <CP7> <CP8>

<CP9> <CP1O> <CPu> <CP12>
<CP13> <CP14> <CP15> <CP16>

pigment {.. .} //optioneel.
finish {. . .} //optioneel.

}

waarbij CP1 tot en met CP16 vectoren van x, y en z coordinaten (reële waarden) zijn. Dit

object is niet in MHSRay aanwezig. In de [POVRAY, 1993] is een uitgebreide beschrijving

van de bicubicpatch te vinden in Hoofdstuk 5.2.2.2.

• De discus:

disc {<x,y,z>,

<Nx,Ny,Nz>,

Straal

pigment {. . .}
finish {..

//middelpunt
//normaal vector van de discus

I/opt ioneel.

I/opt ioneel.

Dit object is alleen in PovRay aanwezig.

• Het vlak:

Figuur B.8: Een bictLbicpatch.

Syntax:

}

w
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Syntax:
plane {<Nx,Ny,Nz> //norinaalvector v/h viak

Distance //Af stand tot de oorsprong v/h vlak

pigment {. . .} //optioneel.
finish {. . .} //optioneel.

}

Een quadric:

Een quadric is een 2e graads algebraisch opperviak dat objecten als een effips, bol, kegel,
paraboloide en hyperboloide kan definieren, door eenvoudigweg de coefficienten van de ver-
gelijkingen van deze objecten volgens formule B.1 in te vullen in de volgende syntax:

quadric { <A,B,C>,
<D,E,F>,

<G,H,I>,
J

pigment {. . .} //optioneel.
finish {. . .} //optioneel.

}

Ax2+By2+Cz2+Dxy+EXZ+FYZ+GZ+HY+Iz+J=O (B.1)

• Een cubic:
Een cubic definieert een derde graads algebraIsch opperviak.

Syntax: cubic{< Tj,T2, ...,T20 >}

T1 tot en met T20 zijn de coëfficienten van de 3C graads vergelijking van het lichaam volgens:

T1x3 + T2x2 y + T3r2z + T4x2 + T5xy2 + T6zy + T7xy + T8zz2 +

T9xz + T10x + T11y3 + T12y2z + T13y2 + T14yz2 + Tj5yz +

T16y + T17z3 + T18z2 + T1gz + T20 = 0

• Een quartic:
Een quartic definieert een vierde graads algebraisch opperviak. Een precieze beschrijving
staat in hoofdstuk B.1.1. Quartics worden onder meer gebruikt om bicircies te kunnen
genereren en visualiseren. Bicircies zijn naxnelijk vierde graads algebraische oppervlakken.

Syntax:
quartic {<Ti, T2, ... , T35>}

• Een hogere graads algebraIsch opperviak:

Syntax:
poly {n, If De graad v.h. opperv].ak

<Ti, T2, ... , Tm>

pigment {. . . } //optioneel.
finish {. . .} //optioneel.
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waarbij

m—
(n+1)*(n+2)*(n+3)

en Ti tot en met Tm (reële of gehele getallen) de coefficiënten van de vergelijking zijn,
waarbij

T1x + T2x1y + T3x''z + T4x' + T5x"2y2 + ... + T(m — 1)z + Tm = 0

de vergelijking van het lichaam is.

B.3.2 Lichtmodellering.
Binnen MHSRay kan perfecte speculaire reflectie worden geschaald door middel van het argument

reflection factor (factor E [0. .1])

in een finish-statement.
De mate van diffuse reflectie kan binnen MHSRay met een bepaalde factor geschaald worden door

het argument
diffuse factor (factor [0..1])

in een finish-statement op te nemen.
De mate van speculaire transmissie binnen MHSRay kan per kleur-component worden geschaald

door een argument
filter factor (factor [O..1])

op te nemen achter de desbetreffend kleur-component in een pigment-statement. Een grotere
filter-factor betekent meer speculaire transmissie.
De mate waarin diffuse transmissie bijdraagt ann de uiteindelijke pixel-kleur kan in MHSRay
geschaald worden door

transmit factor (factor [0.. 1])

op te nemen in een finish-statement. Deze optie is niet in PovRay aanwezig.
De brekingsindex van elk object kan door middel van het argument

ior (ior lit)

(ior=index of refraction) in een finish-statement worden aangegeven.
Ambient licht wordt gedefinieerd door:

koIa(A)Fdr(A) (B.2)

De term 10(A) is het spectrum van ambient licht (de kleur verdeling van het object). Dc scha-
lingsfactor k0 voor ambient licht kan in MHSRay worden aangegeven middels een

ambient factor (factor [0..1J)

in een finish-statement.
De term k0 kan tevens per kleur worden bepaald. In dat geval moet achter het ambient argument
in een invoer-bestand een vector

<factorl, factor2, factor3> (factorl, factor2, factor3 [0.. 1])

volgen, waarbij factorl de mate van schaling voor het rood-spectrum is, factor2 voor het groen-
spectrum en factor3 voor het blauw-spectrum.
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De kleurverdeling van een object is binnen een scene voor MHSRay te definiëren middels het

argument
color red factorl green factor2 blue factor3

in het finish-statement van de object-definitie. (factorl, factor2 en factor3 E [O..1]).

Van de Phong term (N.H,)" kan de waarde van n per object bepaald worden, door middel van

een

phong..size factorl (factorl E IR)

argument in een finish-statement, waardoor scherpere en minder scherpe highlights te verkrijgen

zijn (zie appendix B.2.2). Door opname van

phong factor2 (factor2 E [0.. 1])

in zo'n finish-statement wordt de mate waarin Phong shading bijdraagt ann de uiteindelijke
pixel-kleur, geschaald.
Verder is er de mogelijkheid om random belichting uit te voeren middels een crand argument
in een finish-statement en kan de hoek (N.H3) uit de beschrijving uit appendix B.2.2 tot een
bepaalde macht worden verheven middels het argument

brilliance factor (factor E IR)

in een finish-statement, om de mate waarin licht reflecteert bij diffuse reflectie te variëren.

B.3.3 CSG-operaties.
Binnen PovRay en MHSRay zijn op bovengenoemde basisobjecten de volgende CSG operaties
mogelijk:

Vereniging:

Union {Objectl

Obj ect2

[Object3]* //optioneel.

pigment {. . .} //optioneel.
finish {. . .} //optioneel.

}

Dit levert de vereniging van de objecten Objecti, Object2 en Object3 (etcetera).

Doorsnede:

intersection {Objectl

Obj ect2

pigment {. . .} //optioneel.
finish {. . .} //optioneel.

}

levert de doorsnede van Object 1 met Object2.

Verschil:

difference {Objectl

Obj ect2

pigment {. . .} //optioneel.
finish {. . .} //optioneel.

}
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levert het verschil tussen Objecti en Object2, dat wil zeggen precies datgene wat wel tot Objecti
en niet tot Object2 behoort.

CSG objecten mogen op dezelfde manier als basisobjecten worden gebruikt. Alle operaties
die toegestaan zijn op de basisobjecten zijn ook toegestaan op de CSG objecten. CSG-operaties
mogen ook worden gedefinieerd op CSG-structuren om zo een complete CSG-boom op te bouwen.
Oppervlakte karakteristieken (finish) en kleuren (pigment) mogen per knoop, per tak of globaal
over de gehele CSG-boom worden gedefinieerd. In het geval dat oppervlakte karakteristieken
per knoop of tak worden gedefinieerd, kunnen soms onnatuurlijke kleurovergangen ontstaan. Dit
is het gevoig van de beperkingen van CSG. Als karakteristieken globaal per CSG-boom worden
gedefinieerd, ontstaan er geen problemen. Voorbeeld:

union { sphere
(<0,0,0>,

10
pigment {color red 1.0 filter 1.0

green 1.0

blue 1.0 filter 0.1

}

finish { reflection 0.3

diffuse 0.4

ambient 0.05

transmit 0.1

ior 1.1

}

}

difference
{ box { <0,0,0>,

<10,10,10>

pigment (color red 1.0 green 0.0 blue 0.0}

}

cylinder (<—5, —5, —5>,

<5,5,5>,

5

pigment (color red 1.0 green 0.0 blue 0.0}

}

}
}

B.3.4 Animaties definiëren binnen MHSRay.
In MHSRay zijn een aantal opties aanwezig die het maken van animaties vergemakkelijken. Bij
alle objecten (ook CSG-objecten) mag meteen na de eerste { van de object-definitie een animation
definitie worden opgenomen. Binnen deze animation definitie kan een argument
startat clock-value worden opgenomen om aan te geven dat het gedefinieerde object vanaf
tijdstip clock=clock-value moet beginnen met bewegen; wanneer binnen de object-definitie verwij-
zingen worden gedaan naar de op de command-line mee te geven clock-waarde (+k optie; binnen
PovRay ook aanwezig als +k optie) en deze waarde is kleiner dan de waarde achter startat, dan
wordt de waarde van clock vervangen door de waarde na startat.
Het argument endat clock-value zorgt ervoor dat het object stopt met bewegen na tijdstip
clock=clock-value. Bij een tijdstip later dan clock-value wordt de waarde van clock in expressies
binnen de object-definitie vervangen door de waarde achter endat.
appear clock-value zorgt ervoor dat een object pas getraced wordt als de huidige clock-waarde
groter dan of gelijk is aan de waarde clock-value.
disappear clock-value zorgt er juist voor dat een object vanaf het moment clock-value onzicht-

baar zal worden.
De disappear waarde heeft hogere prioriteit dan de appear waarde. Wordt door de gebruiker een
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waarde voor disappear gedefinieerd die kleiner is dan de waarde voor appear, dan zal het object

niet zichtbaar zijn.
Voorbeeld:

sphere
{ animation //Afle optioneel

{ startat 1 I/begin met bewegen op tijdstip 1

endat 2 I/stop met bewegen op tijdstip 2

appear 1 //verschijn op tijdstip 1

disappear 3 //verdwijn op tijdstip 3

}

<i00/(clock*10), 100/(clock*10) ,—100> //middelpunt
50+ (clock*2) //straal

pigment { color red 0.8 //kleur

green 0.7

blue 0.9

}

finish {reflection 0.5 //oppervlakte karakteristiekefl

diffuse 0.7

ambient 0.2

}

}

B.3.5 Overige opties van PovRay 2.2 en MHSRay.

PovRay kent een groot aantal opties om texturen te definiëren. De mogelijkheden voor het maken

van texturen zijn 20 uitgebreid, dat ze hier niet toegelicht worden. Voor een precieze beschrijving

van texturen wordt verwezen naar de handleiding van PovR.ay 2.2. In MHSRay zijn op dit moment

nog geen texturen geImplementeerd.
Het definiëren van een kijkpunt gebeurt als volgt:

camera {location <xl,yl,zl> //plaats van het kijkpunt
[sky <vector> ] //richting van de camera

look_at <x2,y2,z2> //richting waarin je kijkt

[up <vector> ) //vergroot het bereik (hoogte groter)

[right <vector> ] //vergroot het bereik (breedte groter)

}

Lichtbronnen worden als volgt gedefinieerd:

Punt Lichtbron:
light_source {<x,y,z> //plaats van de puntlichtbron

color red # green # blue # //kleur v/h licht,

//met op de plaats van * een real

}

In PovR.ay 2.2 kan door toevoeging van keywords als point_at, radius en falloff aan een

light.source definitie een kegelvormige lichtbron worden verkregen, die meer lijkt op jets wat

wij als schemerlamp kennen. Binnen MHSRay is dit niet mogelijk.

Om het effect te verkrijgen van een lamp die een bepaald opperviak heeft, kan binnen PovRay

2.2 het keyword area.J.ight worden gebruikt.

Op alle basisobjecten en CSG-objecten kunnen translaties, rotaties en schalingen worden toe-

gepast.
translate <X,y,Z>

zorgt voor een translatie over vector (x,y,z).
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rotate <x,y,Z>
zorgt voor een rotatie om de x-as met factor x, een rotatie om de y-as met factor y en een rotatie

om de z-as met factor z.

scale scalefactoren scale <z,y,z>

zorgen resp. voor een schaling met factor scalefactor of een schaling met een vector (x,y,z).

Een voorbeeld met daarin de translatie en schaling operatoren ziet er als volgt uit:

sphere {<0,0,0>,5
translate <2,2,2>

scale 2

}

Dit levert een bol op met straal 10 en middelpunt in (4,4,4). Schalingen, translaties en rotaties op
CSG-structuren mogen per knoop, per tak of globaal per boom worden gedefinieerd.

B.3.6 Het starten van de ray tracer.
Nu uitgelegd is hoe een scene beschrijving er in correcte syntax uitziet, kunnen de scenes gemaakt

worden. Door op de command-line van het operating system in te toetsen:
PovRay +inaaml +onaam2 +w640 +h480 +d +Llibpath

wordt het bestand naaml ingelezen en mits dit in correcte PovRay 2.2 syntax is geschreven (met

een ASCII editor), wordt de in dit bestand beschreven scene getraced en op het scherm afgebeeld
(door de +d optie, wat staat voor display) in een resolutie van 640x480 beeldpunten (w=width,
h=height).
Het gerenderde beeld wordt bovendien weggeschreven in het bestand naam2, afhankelijk van het
gebruikte operating system en daarmee de gebruikte versie van PovRay in bijvoorbeeld tif,
targa of dump formaat.
Met de +L optie kan het pad, waarin de include files staan die nodig zijn voor het renderen van
deze scene, aangegeven worden. Voor een precieze beschrijving van alle command-line opties die
PovRay kent, wordt verwezen naar [POVRAY, 1993]. MHSRay kent de volgende command-line

opties:

+d :
Display het beeld tijdens ecu trace (default: geen displaying).

Gebruik van deze optic beperkt de mate van parallellisme aengezien

I—Display operaties niet parallel kunnen worden uitgevoerd.

+ofile: schrijf bet getracede beeld weg onder de naam file''.

Maak scherni schoon voordat supersanipling begint (c—clear).

Voer na ecu trace het stochastic supersampling algoritme uit.

Voer na ecu trace het adaptive supersanipling algoritme uit.

+n :
Schrijf ecu beeld, waarop nog geen supersampling is toegepast,

naar disk onder de naam NonSample.raw;

Het beeld waarop de supersampling wel is toegepast kan

weggeschreven worden m.b.v. de +0 optic.
+j : Zet de horjzontale resolutie (width) van ecu te tracen beeld.

+h :
Zet de verticale resolutie (height) van ecu te tracen beeld.

+kval :
Zet de clock—variabele op de waarde val.

Met behulp van input-redirection kan binnen MHSR.ay een invoer-bestand ingelezen worden.

Voorbeeld: MHSRay.out +d +w640 +h480 +k2 +oUitvoer.Raw < Invoer.pov

B.4 Gebruikershandleiding overige software.

B.4.1 makeanim en tracepov
Naam: makeanim - Een script om animaties te maken met behulp van de PovRay en MHSRay

clock-variabele.
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Werking: makeanim naam number /*meestal naam.pov*/

Beschrijving:
Met behuip van makeanim, wordt een PovR.ay of MHSRay invoer-bestand met op te geven naam
(hierom wordt automatisch gevraagd) getraced met verschillende waarden voor de clock-variabele

die deze ray tracers gebruiken. Het bereik van de waarden die deze clock- variabele aanneemt,
is door de gebruiker op te geven. Het bestand wordt vervolgens automatisch getraced voor deze
verschillende waarden en de beelden worden achter elkaar gezet in een MPEG- film.

Voorbeeld:
makeanim naam number. Er wordt een MPEG-film gemaakt met de naam "naam.mpg" in de
huidige directory, bestaande uit number beelden. Alle plaatjes die getraced zijn (en uitemdelijk
achter elkaar worden gezet in deze film), worden automatisch op het scherm afgebeeld zodra zij
berekend zijn. Met behulp van het script kilithem zijn deze plaatjes na afloop in één keer van

het scherm te verwijderen.

Opmerkingen:
Om als gebruiker zeif met de hand de film te maken, kan eerst het script tracepov ''Naam''
#1 #2 worden gebruikt om de verschillende beelden voor verschillende clock-waarden te tracen,
waarbij "Naam" de naam van het Povftay invoer-bestand is en #1 de waarde van de clock-variabele.

#2 geeft het nummer van het plaatje ann. Deze laatste parameter is nodig bij een aanroep van dit
script door inakeanim. Dc resultaten worden opgeslagen in het bestand Naam.#2.tif. Dc #2 pa-
rameter kan worden gebruikt om meerdere plaatjes met verschillende clock-waarden te genereren.

Deze plaatjes zijn dan vervolgens gemakkelijk achter elkaar te zetten in een MPEG-film. In het
script tracepov is door middel van +h en +w opties de grootte van het te tracen plaatje op te geven.

B.4.2 Trace
Naam: trace - Een script om één plaatje te ray tracen.

Werking: trace naam

Beschrijving:
Het bestand "naam" wordt getraced door een in het script te definiëren ray tracer. Als het be-
stand syntactisch correct is, komt het door de ray tracer gegenereerde beeld terecht in het bestand

naam.tif (en het plaatje wordt afgebeeld op het scherm). Treedt er een syntactische fout op, dan
resulteert dit in een foutmelding. Door het script trace te veranderen met een ASCII editor, is

de grootte van het te tracen plaatje te bepalen.

Opmerkingen:
Om redenen van een beperkt disk-quotum komen tijdelijke bestanden die worden gemaakt bij het

ray tracen, terecht in een subdirectory /tmp/naam van het systeem. Bestaat één van de subdirec-

tories in naam (dit is een bestandsnaain inclusief eventueel een padnaain) nog niet, dan moet deze

met de hand aangemaakt worden! Aangezien dit script ook door verderop te beschrijven scripts

als traceseq wordt gebruikt, wordt afgeraden om veranderingen ann dit script ann te brengen.

Voorbeeld:
trace povseq/michell.pov
Het bestand povseq/michell .pov wordt getraced en het resultant komt terecht in het bestand
/tmp/povseq/michell.pov.tif. De gebruiker moet er voor zorgen dat de directory /tmp/povseq/
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bestaat.

B.4.3 Traceseq
Naam: traceseq - Een script om een sequentie plaatjes te tracen.

Werking: traceseq naam

Beschrijving:
traceseq is een script om een hele reeks invoer-bestanden voor een ray tracer met de naaxn

naam* . pov achter elkaar te tracen. Invoer-bestanden gegenereerd door generate, kunnen met

behuip van dit script in een keer achter elkaar getraced worden. Vervolgens worden ze afgebeeld

op het scherm.

Opmerkingen:
Alle bestanden naam*.pov uit de subdirectory povseq/ (die in het algemeen aangemaakt zullen

zijn door generate) worden getraced en op het scherm afgebeeld. De resultaten worden in t if
formaat weggeschreven naar disk in de bestanden naam*.pov.tif in de directory /tmp/povseq.

B.4.4 mpeg..encode
Naam: mpeg...encode - Een utility om een MPEG film mee te maken.

Werking: mpeg.encode optiefile

Beschrijving:
mpeg.encode is een utility om beelden in ppm formaat achter elkaar te plakken in MPEG formaat,

welke vervolgens door een mpeg-player als mpeg..play bekeken kan worden. De mpegencoder

kent allerlei slecht gedocumenteerde optics volgens de Manual pages. Daarom heb ik een Pascal

programma geschreven dat een geldige optiefile voor de mpeg-encoder kan genereren. De mpeg-

encoder levert met de optics uit deze optiefile redelijke MPEG-films. Mocht er in de toekomst

behoefte zijn aan andere optics, dan kan dit Pascal programma, generateencode . p, aangepast

en gecornpileerd worden onder de naam generateencode. Dc nieuwe optics zullen dan ook via

het verderop te beschrijven script mpeg gebruikt worden.

Voorbeeld:
mpeg_encode opt ief ile
Resultant: Er wordt een MPEG-film gegenereerd waarvan de naam in de optieffle te vinden is. In

de optiefile is tevens te definiëren welke beelden in ppm formaat moeten worden gebruikt om de

MPEG-film te maken, welk soort algoritmen gebruikt moeten worden, uit hoeveel beelden de film

moet bestaan, etcetera.

Opmerkingen:
Aangeraden wordt om mpeg_encode niet op deze manier te gebruiken om animaties te genereren,

maar via het script mpeg, dat automatisch om alle juiste optics vraagt en vervolgens een mpeg-film

genereert.

B.4.5 mpeg
Naam: mpeg - Een script om een op te geven aantal beelden achter elkaar te zetten in een MPEG

film.



BIJLAGE B. IMPLEMENTATIE EN DOCUMENTATIE. 141

Werking: mpeg naam number

Beschrijving:
Alle bestanden naain*.pov.tif uit de directory /tmp/povseq/ worden achterelkaar gezet in een
MPEG-film naam.mpg. Met number kan worden aangegeven hoeveel beelden er achter elkaar moe-

ten worden gezet in de MPEG-film.

Voorbeeld:
Als er 20 invoer-bestanden met de naam naamnumber . pov (number E (1. .20}) voor een ray

tracer zijn gegenereerd door generate, dan kunnen deze met traceseq getraced worden. Met

mpeg naam 20 worden ze vervolgens achter elkaar gezet in een MPEG-film.

Opmerkingen:
Bij het omzetten van de tif beelden naar een MPEG-film worden deze eerst omgezet naar ppm

formaat (het resultant hiervan komt terecht in de /tmp/ directory van het systeem), omdat de

MPEG-encoder geen tif formaat maar wel ppm formaat aankan.

B.4.6 doitall
Naam: doitall - Een script om ray tracer invoer-bestanden te tracen en de daarbij gegenereerde

beelden achter elkaar te plakken in een MPEG film.

Werking: doitall naam number

Beschrijving:
doitall is een script om bovenstaande scripts allemaal achter elkaar in de juiste volgorde ann

te roepen, zodat invoer-bestanden met behuip van generate gegenereerd worden, daarna ge-

traced door traceseq en vervolgens in een MPEG-film gezet door mpeg. Vervolgens wordt de
MPEG-film afgebeeld op het scherm door een MPEG-player. De bestanden povseq/naamgetal.PoV

(getal E [1..number]) worden getraced. number is het aantal te genereren beelden die na het tracen

achterelkaar gezet moeten worden in de MPEG-film naam . mpg.

B.4.7 mpeg.play
Naam: mpegplay - Een utility om MPEG films mee te bekijken.

Werking: mpegp1ay naain

Beschrijving:
De film "naam" in MPEG formaat wordt afgespeeld. mpeg...play heeft verder nog enkele optics

die in de bijbehorende manual pages gevonden kunnen worden.
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