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Predslov 

Problematike virtuálnej reality sa venuje veľká pozornosť. Z hľadiska 
aplikačného nasadenia patrí do tejto problematiky najmä oblasť simulácií 
a hier a inteligentných a naturálnych moderných rozhraní. Popri samotnom 
riešení úloh virtuálnej reality sa v súčasnosti do popredia dostáva aj 
problematika vizualizácie a to s využitím moderných techník (napr. 3D 
vizualizácie) ako aj s využitím progresívnych techník počítačovej grafiky. 

Táto publikácia je určená ako učebnica k predmetu Systémy virtuálnej 
reality pre 1.ročník inžinierskeho štúdia. V prvej časti sa zaoberá vymedzením 
pojmov a samotnou problematikou virtuálno-realitných systémov s fokusáciou 
najmä na progresívne systémy zmiešanej reality. Následne je ozrejmená 
problematika tvorby virtuálnych svetov s ich definičnou stránkou a následne sa 
rieši najmä vizualizačná časť a jej paralelné výpočtové zázemie vrátane 
technológie GPGPU. Ďalšie kapitoly obsahujú podporné prostriedky ako 
problematiku kriviek a plôch s dôrazom na NURBS resp. problematiku 
quaterniónov. Zvláštna kapitola je venovaná fotorealistickému, 
stereoskopickému a priestorovému zobrazovaniu. V závere je ešte pojednané 
o tieňovaní a zrkadlách a modelovaní, simulácii a vizualizácii osôb 
a prírodných javov. 

V závere tohto úvodného slova by sme chceli uviesť, že táto učebnica bola 
vytvorená v spolupráci s Katedrou počítačov a informatiky, Fakulty 
elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach najmä 
s Laboratóriom Inteligentných Rozhraní Komunikačných a Informačných 
Systémov (LIRKIS). Touto cestou by sme chceli poďakovať niektorým bývalým 
aj terajším kolegom a študentom, ktorí boli nápomocní pri vytvorení tejto 
publikácie. Uvádzame v abecednom poradí: Ing. Bačíková Michaela PhD., 
Ing. Bódi Viliam, Ing. Ciulis Oto, Ing. Dudláková Zuzana, Ing. Ďuratný Marián,  
Ing. Fečkanin Martin, Ing. Furda Miroslav, Ing. Choma Marián, Ing. Ivančák 
Peter, Ing. Janošo Radovan, Ing. Janovský Dušan, Ing. Jánsky Martin, 
Ing. Jasaň Marek, Ing. Kerekeš Ján, Ing. Klimovský Matúš, Ing. Kopáč Matúš, 
Ing. Korečko Štefan PhD., Ing. Látka Ondrej PhD., Ing. Maďar Štefan, 
Ing. Ontkanin Juraj, Ing. Perháč Ján PhD., Ing. Peťka Róbert, Ing. Petz 
Igor PhD., doc. Ing. Porubän Jaroslav PhD., Ing. Rovňák Maroš, Ing. Sabol 
Marián, Ing. Sinčák Štefan, Ing. Straka Marek PhD., Ing. Szabó Csaba PhD., 
Ing. Tomáš Marcel, Ing. Trencsenyi Zsolt, Ing. Valigurský Martin, Ing. Varga 
Martin, Ing. Vasko Martin. 
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1 Úvod 

Vývoj nových technológií v rámci systémov výpočtovej techniky naberá závratné tempo.   
Z vysokej miery k tomu prispieva možnosť aplikácie výpočtovej techniky do rôznych sfér 
ľudskej činnosti. Dôležitým aspektom výpočtovej techniky je požiadavka efektívnej 
komunikácie medzi človekom a počítačom. V tejto oblasti je v poslednej dobe možné 
pozorovať obrovský rozmach technológií. Jednou z oblastí, kde je pokrok takmer 
každodenne badateľný, je nepopierateľne virtuálna realita (ďalej len VR) a jej pridružené 
technológie. 

Virtuálno-realitný systém reprezentuje interaktívny počítačový systém  [146], vytvárajúci 
ilúziu fyzickej prítomnosti v danom čase neexistujúceho len syntetizovaného priestoru alebo 
ešte presnejšie môžeme hovoriť o tzv. dokonalej simulácii v prostredí tesne viazanej 
interakcie človek-výpočtový systém  (HCI, Human Computer Interaction  [141]). VR sa vďaka 
implementáciám stále dokonalejších a cenovo prijateľnejších riešení stáva súčasťou čoraz 
väčšieho počtu výskumných a priemyselných pracovísk ako aj domácností. V rámci 
domácností je logické, že pokročilé rozhrania nachádzajú priame uplatnenie najmä pri hraní 
počítačových hier, ktoré sú z hľadiska masového záujmu a z toho plynúcich finančných 
výnosov, dlhodobo ťahúňom technologického pokroku pridruženého hardvéru. Napriek 
nesporným výhodám, ktoré moderné riešenia VR poskytujú, nie je bežnou praxou ich 
využitie v rámci profesionálneho prostredia. Tu naďalej prevládajú primárne systémy 
postavené na klasických, zaužívaných vstupoch a výstupoch ako klávesnica, myš a bežný 
2D monitor. 

Už od počiatkov prvých počítačových systémov bolo potrebné riešiť interakciu medzi 
človekom a počítačovým systémom (HCI) prebiehajúcu na rozhraní týchto systémov. 
Napriek tomu, že v súčasnosti neexistuje jasné vymedzenie rozsahu tém, ktoré sa v rámci 
HCI riešia, existuje pracovná definícia tejto disciplíny  [141]: „Interakcia človeka s počítačom 
sa zaoberá návrhom, vyhodnotením a realizovaním interaktívnych výpočtových systémov pre 
použitie človekom a štúdiom hlavných javov, ktoré ich obklopujú“. V súčasnosti sa rozhrania 
delia na tieto tri základné typy  [15]: znakové (príkazový riadok, terminál, Command Line 
Interface - CLI), grafické (Graphic User Interface – GUI) a bio-adaptované, prirodzené 
rozhrania (Natural User Interface - NUI) a rozhrania práve na báze technológií virtuálnej 
reality. Absolútna väčšina moderných rozhraní virtuálnej reality je postavená na ovládaní 
aplikácie pohybmi svojho vlastného tela (bio-adaptované, prirodzené rozhrania). Toto môže 
byť z dlhodobého hľadiska pomerne náročná úloha. Avšak hranie hier je časovo pomerne 
obmedzená aktivita, ktorá zvyčajne trvá niekoľko desiatok minút, v extrémoch pár hodín. 
Keďže hráč strávi ovládaním virtuálneho sveta pohybmi svojho tela nepomerne kratšiu dobu 
ako by musel tráviť profesionálny používateľ v rámci svojej bežnej pracovnej doby, tento 
problém nie je taký výrazný. Hráč má možnosť kedykoľvek hru opustiť a oddýchnuť si v 
prípade, že pociťuje fyzickú únavu a to bez rizika potenciálne nebezpečných následkov. 
Navyše, v kontexte hrania hier je pohybová aktivita priam vítaná, keďže ide o oddychovú 
činnosť, ktorá je v mnohých prípadoch podobná športovému výkonu. Naopak v 
profesionálnom prostredí musí byť dôraz kladený na efektivitu a dlhodobo udržateľnú 
výkonnosť. 

Aj keď problematika rozhraní je dôležitou dominantou systémov VR, nie je jedinou a už 
vôbec nie hlavnou. Za dominantnú možno považovať práve schopnosť vytvárať ilúziu fyzickej 
prítomnosti v danom čase neexistujúceho len syntetizovaného priestoru, prípadne 
ovplyvňovať reálny priestor syntetickými prvkami. Istú stránku VR predstavil aj kultový film 
„Matrix“ a jeho pokračovania. Čo je reálne a čo virtuálne? Prežívame naozaj reálny život 
alebo je všetko len klam? Prečo sa vlastne človek snaží vytvoriť riešenia a procedúry, ktoré 
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by ho premiestnili do inej „reality“? Je v podstate technický základ VR systémov tým naozaj 
najlepším riešením? A ak je, ako resp. akými riešeniami a algoritmami v tejto oblasti 
dosiahnuť práve tú dokonalú simuláciu? Veľmi veľa otázok a niektoré ani v podstate 
nepatriace do oblasti techniky, ale možno do oblasti filozofickej. A ak čitateľa zaujímajú tieto 
otázky, možno práve táto učebnica, ako snáď prvá svojho druhu v Slovenskej republike, mu 
pomôže poodkryť niektoré odpovede z oblasti tak širokospektrálnej (akým je v podstate sám 
život) a zaroveň krásnej a inšpirujúcej akou je  
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2 Virtuálna realita 

Virtuálna realita zahŕňa širokú škálu problémov. Vymedzenie smeru v tomto 
multidisciplinárnom probléme nie je jednoduché. Generovanie virtuálneho sveta a jeho 
realistická vizualizácia v reálnom čase je pomerne mladá oblasť, pretože realistické 
vizualizačné systémy pracujúce v reálnom čase zaznamenali svoj rozmach až v poslednom 
desaťročí, čo súviselo najmä s ich finančne náročnou realizáciou a nedostatočnou ako 
hardvérovou tak softvérovou podporou. Virtuálna realita bola predstavovaná spočiatku ako 
tzv. totálna simulácia, kde sa vytvorala ilúzia fyzickej prítomnosti vo simulovanom 
(virtuálnom) prostredí generovanom v kontexte tesného spojenia človek-výpočtový systém. 

2.1 Historické náväznosti 
Ako mnoho iných odborov v oblasti počítačov aj virtuálna realita má svoje základy v 

počítačovej grafike. Za „otca“ virtuálnej reality je považovaný Morton L. Heilig, ktorý v roku 
1960 predstavil a patentoval v podstate prvú HMD (head mounted display) s názvom 
Telespheremask Toto zariadenie poskytovalo stereoskopické zobrazenie a stereo zvuk. 
Následne na to v roku 1962 predstavil na danú dobu revolučné zariadenie: Sensorama. Toto 
zariadenie pomerne imersívne predstavovalo pozorovateľovi motobicyklovanie Brooklynom 
vo forme akoby hernej simulácie. Heilig ho považoval za kino budúcnosti. Toto zariadenie 
pomocou deviatich rôznych ventilátorov simulovalo vietor fúkajúci používateľovi na tvár. 
Obsahovalo aj vibračné sedadlo, aby mohlo simulovať jazdu cez dlažobné kocky. 
Zaujímavosťou bol uvoľňovač vôňe, napr. jazmínu a ibišteka, akonáhle vodič/používateľ 
prešiel okolo kvetinovej záhrady alebo vôňu pečenej pizze ak prešiel okolo talianskej 
reštaurácie v Brooklyne. O  rok neskôr, v roku 1963 bol pánom Sutherlandom predvedený 
projekt interaktívnej grafiky nazývaný Sketchpad  [58]. Takisto ním bola predstavená HMD, 
ale aj so snímaním polohy, nie len tak, ako tomu bolo u Telespheremask.  

   

Obr. 1  Telespheremask, Sensorama, Sutherlandova HMD 

Koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov boli predvedené prvé vstupné 
technické prostriedky  [135] pre  interaktívnu  grafiku vyvinuté prof. Brooksom. Najprv to bol 
prilbový displej  [81] s možnosťou trojrozmerného videnia a snímania pohybu hlavy 
s následnou interakciou obrazu.  Druhým následníkom bola kontaktná ruka GROPE. Všetky 
tieto pokusy viacmenej stroskotávali jednak na rýchlosti vtedajšej výpočtovej  techniky,  
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jednak jej dosť neohrabanosti a tiež cene. Jej oživenie nastalo najmä vďaka NASA 
začiatkom osemdesiatych rokov a komerčnú explóziu začal svojím  prilbovým displejom  a 
kontaktnou  rukavicou v roku 1989 Jaron Lanier. V súvislosti  s  týmto  menom  je vhodné 
uviesť aj históriu  a vysvetlenie  troch základných  pojmov uvádzaných v tejto  oblasti. Ako  
prvý  pojem  objasníme  pojem  umelá realita (Artificial  reality)  [56]  uvádzaný aj v prácach 
Myrona Kruegera v roku 1983 a neskôr 1991. Principiálnou črtou takýchto systémov je, že 
človek komunikuje s počítačom bez nutnosti jeho "ovešania" rôznymi zariadeniami  [151]. 
Typickým príkladom je používanie najmä veľkých zobrazovacích plôch nad rámec zorného 
uhla človeka, čo môže vytvárať dojem iného sveta. Druhým z nich je kyberpriestor 
(cyberspace)  [176] [133] [110] definovaný v roku 1984 Viliamom Gibsonom. Tento pojem 
znamená abstraktný svet vytvorený pomocou počítača, kde tento svet je naplnený, resp. 
obsahuje určité vizualizované údaje, resp. objekty. Používateľ pomocou všetkých svojich 
zmyslov môže interagovať s týmto priestorom  [77] [57]. Tretí pojem úzko súvisí práve s už 
spomínaným pánom Lanierom. Týmto pojmom je samotný pojem VIRTUÁLNA REALITA. 
Tento pojem samozrejme predstavuje súčasné chápanie virtuálneho sveta a jeho 
spoluvytvorenie pomocou špeciálnych periférií ako je napr. datová prilba či datová rukavica. 
V súvislosti s pojmom zmiešaná realita sa objavil pojem rozšírená realita (agmented reality). 
Tento pojem zaviedol Ronald T. Azuma  [6] a táto sa v súčasnosti prezentuje ako súčasť 
technológií virtuálnej reality a zaznamenáva veľmi búrlivý rozvoj. 

        

Obr. 2  Morton L. Heilig, Ivan Sutherland, Jaron Lanier, Ronald T. Azuma 

Z hľadiska domovského pracoviska autorov (KPI FEI TU Košice) je virtuálnej realite 
venovaný priestor približne od roku 1994. Prvá verzia VR systému, hlavne vizualizačná, bola 
postavená na grafickej knižnici Microsoft DirectX v roku 1995. Bol to samostatný vizualizačný 
nástroj, ktorý podporoval iba vlastný formát pre popis scény. Postupným vylepšovaním, do 
roku 1999, bola aplikácia schopná generovať naraz  tri samostatné pohľady do scény, ktoré 
boli samozrejme previazané.  

  

Obr. 3  Virtuálno-realitné pracovisko prvej verzie (1995-1999) a ukážky vizualizačného 
výstupu 

Základný vizualizačný podsystém VR systému, nazvaného PROLAND, vyvinutý v rámci 
tejto verzie, bol implementovaný v jazyku C/C++ na platformách MSDOS, MS Windows 95/98 
a MS Windows NT. Základné črty poslednej verzie tohto vizualizačného podsystému boli: 
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• 6 stupňov voľnosti 
• základné definovanie virtuálneho sveta a riešenie viditeľnosti požitím BS/3D-BSP 

stromov 
• možnosť vkladania dynamických animovaných 3D objektov priamo importovateľných z 

Autodesk 3D štúdia a Caligari TrueSpace 
• spracovanie ľubovoľných konvexných polygónov, ktoré môžu byť separátne tieňované 

Gourardovým tieňovaním, textúrované alebo textúrované a zároveň tieňované (tiež môže 
byť použitý hardvérový akcelerátor) 

• statické a dynamické bodové svetelné zdroje a smerové svetlá s možnosťou stmavenia 
do diaľky 

• detekcia kolízie medzi pozorovateľom a virtuálnym svetom alebo objektmi vo svete 
• rotácia (skrolovanie) textúry na polygóne (tzv. efekt plávajúcej oblohy) 
• možnosť zobrazenia z rôznych statických alebo dynamických kamier 
• ovládanie pomocou myši, klávesnice, cyberpuck-u alebo dátovej prilby VFX1 
• vlastný formát pre popis scény 
• jednoduché textúrovanie  
• smerové svetlá. 

Veľkou nevýhodou bola väzba na vlastný popisný formát scény a obmedzené možnosti pri 
škálovaní tejto architektúry. Celkový výkon bol do značnej miery obmedzený počtom 
trojuholníkov v scéne a počtom a kvalitou textúr. V rámci náväzných projektov bolo vytvorené 
virtuálno-realitné pracovisko, ktoré ukazuje Obr. 3, kde sú aj ukážky vizualizačného výstupu 
(Východoslovenské múzeum). 

 

Obr. 4  Prvogeneračná datová rukavica bez poťahu (KPI FEI TU Košice) 

Pri druhej verzii (2000 – 2002) bola snaha postupne odstrániť nevýhody 
predchádzajúceho riešenia. Jednou z nevýhod bola aj striktná väzba na operačný systém 
Microsoft Windows. Knižnica DirectX, z dielne Microsoft, je neprenositeľná na iné platformy 
a preto sa prešlo na konkurenčný štandard od firmy Silicon Graphics Inc.(SGI)  OpenGL 
 [118], ktorý je podporovaný všetkými bežne dostupnými platformami. Zdrojové kódy v jazyku 
C bolo možné preložiť pod operačný systémom Windows aj Unix (resp. Linux). Zaviedla sa aj 
podpora štandardného vstupného formátu *.3ds. Formát 3DS zaviedla firma Autodesk spolu 
so svojím 3D modelovacím nástrojom 3D Studio MAX. Je to jeden z najrozšírenejších 3D 
modelovacích nástrojov a existuje z neho export do mnohých ďalších rozšírených formátov. 
V priebehu nasledujúcich rokov vývoj na trhu s grafickými kartami otvoril ďalšie možnosti, 
ktoré boli zabudované do nového zobrazovacieho jadra. Vývoj a modifikácia algoritmov sa 
dotkla hlavne nasledujúcich oblastí : 
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• Hierarchický popis modelu (resp. celej scény) 
• Rozšírené modelovacie techniky (drôtové modely, plošné modely, objemové modely) 
• Podpora kriviek a plôch (Bezier a NURBS)  
• Morfovanie objektov 
• Riešenie viditeľnosti (oktantové a kvadrantové stromy, BSP stromy) 
• Textúrovanie 
• Tieňovacie techniky 
• Osvetľovacie techniky 

Uvedené algoritmy bolo možne implementovať na dostupnom počítačovom vybavení tak, 
aby simulácia mohla bežať v reálnom čase. Samozrejme obmedzenie na komplexnosť scény 
bolo dané výkonom jednej grafickej karty. V tomto období boli riešené aj algoritmy, ktorých 
zložitosť a výpočtová náročnosť neumožňovala bežať v reálnom čase na jednom počítači. 
Jedným z takýchto algoritmov je aj algoritmus delenia priestoru pomocou BSP stromov. 
Tento algoritmus sa dnes používa ako predspracovanie komplexnej scény pred začiatkom 
ich vizualizácie v reálnom čase. Riešením takýchto komplikovaných algoritmov bolo 
rozdelenie výpočtu medzi viaceré procesory. Hľadali sa preto riešenia v paralelnom 
výpočtovom prostredí. Väčšina algoritmov je založená na opakujúcich sa zložitých 
matematických operáciách. 

    

 

 

Obr. 5  Virtuálno-realitné pracovisko druhej verzie (1999-2002) s CAVE v pozadí 
a schématické znázornenie projekcie u CAVE systému 

Súčasťou druhej verzie virtuálno-realitného systému PROLAND bol aj CAVE systém (Obr. 
5), ktorý tvorila oceľová konštrukcia v tvare kocky so šírkou základne 2 m. Celá kocka stála 
na nohách a steny kocky a strop boli potiahnuté premietacím plátnom. Pri podlahe sa 
uvažovalo s použitím bezpečnostného skla s dostatočnou hrúbkou, aby uniesla dospelého 
človeka s maximálnou váhou do 120 Kg. Na vytvorenie dokonalej ilúzie pre pozorovateľa 
umiestneného vo vnútri bolo potrebné premietať na všetky steny kocky, vrátane podlahy a 
stropu. Aby bola ilúzia virtuálneho sveta čo najvernejšia, museli obrazy na jednotlivých 
stenách na seba logicky naväzovať. Druhá verzia vizualizačného jadra poskytovalo na svoju 
dobu maximum, ktoré sa dalo dosiahnuť jedným počítačom, ale nepostačovalo to na všetky 
požiadavky. Bolo nutné navrhnúť riešenie, ktoré umožní prispôsobiť architektúru podľa 
aktuálnych požiadaviek. Prvá požiadavka na škálovanie výkonu vyžaduje možnosť zaradiť 
do výpočtu viacej procesorov, resp. pracovných staníc. Na riešenie je možné použiť dva 
prístupy:  

• Špecializovanú multiprocesorovú architektúru 
• Klaster z konvenčných personálnych počítačov 
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Škálovanie multiprocesorovej architektúry je z dlhodobého hľadiska neperspektívne. 
Možnosti zaraďovania nových procesorov do systému je ohraničené maximálnym počtom 
podporovaných procesorov (ohraničenie prepojovacej siete) a výmena starých procesorov za 
nové výkonnejšie procesory sa často rovná cene celého nového systému. Na druhej strane 
poskytuje vysokorýchlostnú prepojovaciu sieť, ktorá je pri interaktívnych grafických 
aplikáciách  veľmi dôležitá. 

Klaster poskytuje teoreticky neobmedzený výpočtový výkon, ktorý je možne zvýšiť 
jednoduchým pridaním ďalšieho počítača do klastra. Pri zvyšovaní výkonu v jednotlivých 
uzloch klastra (pracovná stanica) je možné obmieňať aj jeho časti ako je operačná pamäť, 
procesor, pevný disk alebo grafická karta. Oproti multiprocesorovým architektúram je 
najslabšou časťou klastra práve prepojovacia sieť. Priepustnosť bežnej Ethernet siete je 
100Mb/s, čo postačuje pre aplikácie nepracujúce v reálnom čase (napr. Raytracing). Pri 
interaktívnych grafických aplikáciách táto komunikácia môže byť vážnym obmedzením 
celkového výkonu. Najslabším článkom v systéme však nie je hardvér, ale softvér. Aplikácia 
musí vedieť využiť ponúkaný výpočtový potenciál, aby efektívnosť systému bolo čo 
najvyššia. Pri použití siete s priepustnosťou 1000Mb/s sa obmedzenie na komunikáciu 
čiastočne eliminuje.  

Druhou požiadavkou je schopnosť prispôsobiť sa komplexnejšej scéne. Systém by mal 
ponúknuť rovnako kvalitný výstup (min. 30 FPS - snímkov za sekundu) pri scéne s 10.000 
trojuholníkmi ako aj pri scéne so 100.000  trojuholníkmi. Je to hlavne otázka použitých 
algoritmov a grafického procesora. Požiadavka škálovateľného výstupného grafického 
rozlíšenia očakáva možnosť zväčšiť výstupné rozlíšenie celkového obrazu nad rámec 
konvenčných zobrazovacích zariadení.    

Pri výbere paralelnej architektúry sa zohľadňovali ekonomické aspekty a perspektíva do 
budúcnosti. Na základe uvedených požiadaviek bol použitý pri vývoji systému virtuálnej 
reality PROLAND klaster počítačov. Klaster bol dlhú dobu v grafike používaný iba na úlohy, 
ktoré sa sústreďovali skôr na medzi snímkový paralelizmus ako na snahu generovať 
výsledný snímok rýchlejšie. Tretia verzia vizualizačného jadra (2002-2008) bola upravená na 
podporu interaktívnych aplikácii na klastri počítačov. Zároveň bola dodaná podpora 
stereoskopického výstupu (ukážka na Obr. 159) a deleného výstupu na viacero 
zobrazovacích jednotiek (Obr. 6). 

   

Obr. 6  Ukážka deleného výstupu treťogeneračného systému na viacerých zobrazovacích 
zariadeniach 

Posledná verzia systému je vyvíjaná od roku 2008. Viacero príkladov a ukážok v rámci 
tejto publikácie sú práve súčasťou tohto systému. Základ systému sa skladá z páru 
projektorov s filtrami, špeciálneho projekčného plátna pre zadnú projekciu, špeciálnych 
okuliarov, renderovacieho systému (paralelný výpočtový systém klástrového typu), audio 
systému a príslušného programového vybavenia. Na obrázku Obr. 7 je schématické 
znázornenie pracoviska virtuálno-realitného systému vrátane uvedeného projekčného 
systému. Ako aj vidno, jedná sa o vysokoparalelný systém. Tento systém je realizovaný v 
súčasnosti v rámci laboratória LIRKIS (Laboratórium Inteligentných Rozhraní 
Komunikačných a Informačných Systémov). Práca s uvedeným systémom, ale aj s inými 
systémami a zariadeniami tohto druhu, je umožnená aj študentom, napr. v rámci predmetu 
Systémy virtuálnej reality príp. bakalárskych, diplomových aj dizertačných prác. 
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Obr. 7 Schématické znázornenie pracoviska VR systému (LIRKIS, KPI FEI TU Košice) 

2.2 Základné pojmy 
Ako už bolo povedané  

„Virtuálno-realitný systém reprezentuje interaktívny počítačový systém [146], vytvárajúci 
ilúziu fyzickej prítomnosti v danom čase neexistujúceho len syntetizovaného priestoru alebo 
ešte presnejšie, môžeme hovoriť o tzv. dokonalej simulácii v prostredí tesne viazanej 
interakcie človek-výpočtový systém“ [172].  

V súčasnosti technológie VR sú jedny z ťažiskových adeptov na masívne využitie ako 
GPU tak aj paralelných platforiem všeobecne. Niektoré ďalšie pojmy z oblasti virtuálnej 
reality a virtuálno-realitných systémov uvedieme v nasledujúcom. Okrem typického pojmu 
virtuálna realita je možné sa stretnúť aj so Zdanlivou (Fuzzy) realitou (počet rámcov nižší 
a kvalita, resp. miera prevedenia, nie je až tak dokonalá, najčastejšie kvôli technologickej 
náročnosti a cene) a Zmiešanou resp. rozšírenou (mixed, augmented, obohatená) realitou 
(pohľad na reálny svet je doplnený/rozšírený/obohatený o zobrazenie syntetizovaných/ 
generovaných elementov). Pozorovateľ, resp. používateľ systémov VR, je tiež nazývaný 
cybernaut a virtuálny zástupca (predstaviteľ) používateľa vo virtuálnom svete sa nazýva 
avatar. Avatar predstavuje vlastne psycho-morfologickú štruktúru zastupujúcu používateľa vo 
virtuálnom prostredí. Samotný pojem je odvodený zo sanskrit-u, kde avatára predstavuje 
inkarnáciu naj/vyššej bytosti (najmä boha) na Zemi. 

   

Obr. 8  Ilustrácie rôznych inkarnácií boha Višnu 



Branislav Sobota, František Hrozek  Systémy Virtuálnej Reality 

17 

2.3 Kategorizácia VR systémov pod ľa úrovne technických prostriedkov 
Systémy VR je možné deliť najmä podľa technických, čiastočne aj podľa programových 

prostriedkov, potrebných pre dosiahnutie príslušných VR výsledkov, na  [147]: 

• Vstupná VR predstavuje v podstate len "inteligentnejšie" 3D modely a ich zobrazenie na 
obrazovku počítača. Spravidla je to podporené zvukom zo zvukovej karty. Interakcia s 
generovaným svetom je na úrovni 2D ovládačov. V podstate sa môže jednať o niektoré 
dobre spracované hry. 

• Základná (nízka) VR, kde základného 3D-efektu je dosahované pomocou monitorov a 
anaglyfických okuliarov s použitím príslušných filtrov (napr. červený a azúrový (tyrkysový) 
filter) (napr. program vizualizačného jadra, KPI FEI TU Košice). Nevýhoda je menšie 
"vtiahnutie" používateľa do generovaného sveta a najmä čiernobiely pohľad. Interakcia s 
generovaným svetom je stále na úrovni 2D ovládačov (napr. myš, alebo joystick). 

• Stredná VR, pri ktorej dochádza k podstatnému vylepšeniu komunikácie používateľa s 
počítačom. Sú prebudované najmä dokonalejšie zobrazovacie metódy, ale aj 
dokonalejšie vstupné ovládacie prvky. Dojem trojrozmerného obrazu je dosahovaný buď 
okuliarmi s polarizačnými filtrami alebo LCD okuliarmi, čo už umožňuje vytvoriť farebný 
pohľad do virtuálneho sveta. Pohyb, resp. interakcia smerom od používateľa, je 
dosahovaná pomocou ovládačov s viacerými stupňami voľnosti (napr. Spacepilot, 
spaceball, 3D joystick a pod.). Najnovším prvkom na tejto úrovni je kontaktná dátová 
rukavica, snímacie prvky na základe tenzie svalov (napr. MYO) alebo bezkontaktné 
snímacie prvky, napr. MS Kinect. Charakteristickou črtou VR-systémov na tejto úrovni je 
možnosť ich prevádzky aj na osobných počítačoch s príslušným vybavením, najmä 
dobrou a výkonnou grafickou kartou. 

• Úplné (immersive) systémy VR umožňujú kvalitatívne inú interakciu používateľa s 
počítačovým svetom. Samozrejme najmä na úrovni vizualizačnej, zvukovej a pohybovej. 
Vizuálneho 3D efektu je možné dosiahnuť použitím špeciálnej dátovej prilby so 
vstavanými displejmi (Head mounted display, HMD). Tieto displeje môžu mať vzájomne 
posunutý obraz tak, aby vznikol dojem priestoru. Prilba je navyše vybavená príslušným 
audio systémom pre generovanie 3D zvukových efektov. Zo vstupných zariadení sem 
môžeme zarátať ďalšie iné snímače polohy hlavy, rúk či nôh, simulátory fyzického odporu 
, resp. dotyku, prípadne generátory a simulátory pôsobiace na iné ľudské receptory 
(napr. čuch, chuť a pod.). 

2.4 Kategorizácia VR systémov na základe dynamiky p ozorovate ľa 
a prostredia 

VR systémy je taktiež možné rozdeliť na základe dynamiky pozorovateľa a prostredia. 
Táto kategorizácia delí VR systémy do štyroch tried  [147]: 

• Trieda SESO (Static environment - static observer,  Statické prostredie - statický 
pozorovateľ) – najjednoduchší prípad a v podstate je ho možné zaradiť medzi 
fotorealistické obrazy. Pozorovateľ je schopný sa len pozerať, bez možnosti zasahovania 
do prostredia. 

• Trieda DESO (Dynamic environment - static observer, Dynamické prostredie - statický 
pozorovateľ) – zložitejší prípad. V podstate je tento stav možné prirovnať k sledovaniu 
filmu v kine alebo televízii. Pozorovateľ je opäť schopný sa len pozerať, bez možnosti 
zasahovania do prostredia. Do tejto kategórie je možné zaradiť v podstate aj súčasné 
komerčné multimédiá. Podľa spôsobu vzniku je možné rozdeliť tieto systémy na dva 
druhy: 

o systémy vznikajúce mimo reálneho času (offline), 
o systémy prepočítavané v reálnom čase (online). 
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Prvý druh je rozšírením triedy SESO v podstate o kĺzavú animáciu a na riešenie týchto 
úloh nie potrebný na dnešnú dobu vysoký výpočtový výkon. Druhý druh je už podstatne 
výpočtovo náročnejší. Samozrejme to závisí od rastra generovaného výstupného obrazu 
a mohutnosti virtuálneho sveta. Podľa charakteru dynamiky prostredia môže byť toto 
prostredie živé alebo neživé (viď. DEDO). 

• Trieda SEDO (Static environment - dynamic observer, Statické prostredie - dynamický 
pozorovateľ) – Táto trieda predstavuje kvalitatívny a zásadný rozdiel od prvých dvoch 
tried. Týmto rozdielom je možnosť zasahovania pozorovateľa do prostredia. Prostredie je 
ale statické do zásahu pozorovateľa, resp. po zásahu pozorovateľa. Je možné povedať, 
že táto trieda je akýmsi pokračovaním triedy DESO s prepočítavaním v reálnom čase. 

• Trieda DEDO (Dynamic environment - dynamic observer, Dynamické prostredie - 
dynamický pozorovateľ) – najvyššia trieda v tomto chápaní kategorizácie. Je už úplným 
rozšírením triedy SEDO o možnosť premeny prostredia. Podľa počtu pozorovateľov je 
možné túto triedu ešte rozdeliť na: 

o DEDSO – DEDO s jedným (single) pozorovateľom, 
o DEDMO – DEDO s viacerými (multi) pozorovateľmi s možnosťou vzájomnej 

interakcie. Používateľ, ktorý riadi tieto systémy, môže byť človek alebo napríklad 
aj výpočtový systém, umelá inteligencia, atď. (tzv. human / nonhuman systémy). 
Interakcia v takomto VR systéme je znázornená na obrázku (viď Obr. 10). 

DEDSO systémy (podobne ako DESO) sú chápané ako svety jedného pozorovateľa a 
dynamického prostredia, kde prostredie sa chová podľa určitých pravidiel (napr. kývanie 
závažia v hodinách, tok vody, plápolanie ohňa a pod.). Znázornenie základného systému 
interakcie v takomto systéme je na Obr. 9.  
Toto rozdelenie v sebe môže zahrňovať živosť, resp. neživosť prostredia 
(LIVING/NONLIVING tzv. DLEDSO/DNEDSO)). V živých systémoch sa môže prostredie 
samovyvíjať, napr. pomocou genetických algoritmov. Problémy umelých svetov a 
možnosti ich rozvoja nespadajú úplne do tejto problematiky a preto hlbšia kategorizácia 
nie je nutná. 

 

spätná väzba/riadenie 

Jadro 
systému 

Výstupný 
podsystém 

Vstupný 
podsystém 

 

Obr. 9 Základný systém interakcie VR systému 

DEDMO systémy sú najzložitejšie, okrem toho, že môžu byť živé/neživé, tak tieto 
systémy majú navyše aj nutnosť vyriešiť nedeterminičnosť a interakciu dvoch a viacerých 
pozorovateľov, ktorí môžu, napr. po vizuálnej stránke, byť zobrazení rôzne a môžu mať aj 
rôzne schopnosti vo virtuálnom svete (rôzni avatari).  
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spätná väzba/riadenie 

Jadro 
systému 

Výstupný 
podsystém 

Vstupný 
podsystém 

 

Obr. 10 Systém interakcie VR systému triedy DEDMO 

Takisto je možné tu zahrnúť aj fakt, kto/čo je riadiacou zložkou, či riadi pozorovateľa 
človek,  zviera, alebo výpočtový systém (tzv. HUMAN/NONHUMAN systémy). Potom je 
možné zaviesť nasledujúce delenie: 

o DEDMHO - (DEDo Multiply Human Observer) 
o DEDMNO - (DEDo Multiply Nonhuman Observer) 

Kompletnú hierarchiu a väzby jednotlivých tried a podtried ukazuje Obr. 11 

 

Obr. 11 Kategorizácia VR systémov na základe dynamiky pozorovateľa a prostredia 
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2.5 VR systém a jeho podsystémy 
VR systémy poskytujú lepší zážitok a sú viac interaktívne, avšak komplexnosť ich 

implementácie je oveľa väčšia. Podsystémy VR sa rozdeľujú podľa zmyslov, ktoré ovplyvňujú 
(Obr. 12): Vizualizačný podsystém, Akustický podsystém, Kinetický a statokinetický 
podsystém, Podsystém dotyku a kontaktu a Ďalšie zmysly (napr. čuch, chuť, citlivosť na 
feromóny). Niektoré zmysly, ktoré bežne vnímame v reálnom svete, nemá veľký zmysel 
implementovať do virtuálneho sveta. Jedným z takýchto zmyslov je v súčasnosti napríklad 
chuť. Z pohľadu implementácie VR systémov je potrebné brať do úvahy niektoré 
z podsystémov spomenutých vyššie. 

 

Obr. 12 Podsystémy virtuálno-realitného systému 

2.5.1 Vizualiza čný podsystém 

Spracovanie vizuálneho vnemu bolo a je prioritou číslo jeden vo VR systémoch, keďže 
človek vníma svoje okolie z 80% pomocou vizuálnych vnemov. Vizualizačné podsystémy 
v súčasnosti využívajú trojrozmerné zobrazovanie, ktoré je pre človeka prirodzené. Na tento 
účel sa používajú dva základné princípy: 

• Sledovanie statického monitora (projek čného systému):  Sem patrí najmä 
zobrazovanie do okolia používateľa na projekčné plochy s vysokým rozlíšením a 
veľkosťou väčšou ako je zorný uhol pozorovateľa. Samozrejme, že do tohto druhu patrí aj 
bežné sledovanie klasického monitora. 

   

Obr. 13 Virtuálna jaskyňa (TU vo Zvolene) 
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• Sledovanie mobilnej zobrazovacej jednotky:  Sem patrí zobrazovanie pomocou 
zobrazovacej jednotky, ktorá sa pohybuje spoločne s používateľom. Tento postup sa 
používa najmä vtedy, keď sa žiada hlbšie a presvedčivejšie vnorenie do virtuálneho 
sveta. Na zobrazovanie sa najčastejšie využívajú dátové prilby.  

 

Obr. 14 Používateľ s dátovou prilbou s priehľadnými displejmi (LIRKIS, KPI FEI TU Košice) 

2.5.2 Akustický podsystém 

Hneď na druhom mieste po vizuálnom vnímaní je vnímanie zvukové reprezentované vo 
VR systéme akustickým podsystémom. Tento podsystém môžeme rozdeliť podľa smeru toku 
informácií na vstupný a výstupný. 

Vstup zvuku (reči používateľa) do VR systému je možné rozdeliť do dvoch rovín: 

• Interakcia so „živou“ osobou: V tomto prípade používateľ komunikuje s inou osobou, 
ktorá sa s ním nachádza vo VR svete. Pri takejto komunikácii postačuje vstup 
digitalizovať a následne previesť do výstupu akustického systému daného človeka. 

• Interakcia s „neživým“ objektom (napr. generovaným výpočtovým systémom): Pri tejto 
interakcii vzniká problém porozumenia nasnímaných vstupných údajov VR systémom. 
Riešením je rozpoznávanie ľudskej reči  [126] [90] . 

Ľahšiu úlohu má výstupný podsystém. Je možné povedať, že v súčasných VR systémoch 
sa takmer jednostranne preferuje práve len táto zložka. Ak prijímaný zvuk neodpovedá tomu, 
čo používateľ vidí, je ilúzia skutočnosti pokazená (to isté platí napr. pri posunutí obrazu a 
zvuku vo filme). Aj keď generovanie výstupného zvuku v súčasnej "hifi" dobe by sa nezdal až 
takým problémom, je opak pravdou. Systémy VR prvého, príp. aj druhého stupňa, sa často 
uspokoja so stereozvukom. Avšak úplným VR systémom už na dosiahnutie priestorového 
efektu a následnej zvukovej lokalizácie to častokrát nestačí. Pre zvukový výstup tohto typu 
sa primárne vo VR systémoch používa formát 3D (stereo), kvôli lepšiemu ponoreniu 
používateľa do VR sveta (napríklad pomocou knižnice OpenAL  [117]).  

Ďalším problémom je zvládnutie rôznych, najmä "psychologických", prvkov ľudského 
počúvania. Typickým príkladom je schopnosť človeka vyselektovať z množstva 
prichádzajúcich zvukov práve tie, o ktoré má v danom čase záujem (tzv. party-efect). 

2.5.3 Kinematický a statokinetický podsystém 

Treťou najdôležitejšou funkciou VR systému je simulácia a určovanie pohybu používateľa. 
Na základe tohto je možné rozdeliť zariadenia používané v tomto podsystéme do dvoch 
skupín: 

• Zariadenia umožňujúce sledovanie polohy: Medzi hlavné úlohy týchto zariadení patrí 
určovanie pozície hlavy, rúk, nôh príp. celého tela. Na tento účel je možné použiť dátové 
rukavice (napr. Obr. 4, Obr. 17), dátový oblek alebo snímacie/sledovacie zariadenia (Obr. 
15). 
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• Zariadenia umožňujúce simuláciu pohybu: Tieto zariadenia dovoľujú používateľovi pohyb 
vo VR svete, pričom sám stojí na mieste (presnejšie používateľ sa pohybuje, avšak 
zariadenie ho posúva stále do štartovacieho bodu) (Obr. 16). 

Na základe výsledku snímania sa prispôsobuje používateľovi aj virtuálny svet. Podľa 
rozsahu a kvality snímania jednotlivých prvkov ľudského tela delíme systémy VR na: 

• systémy s lokálnymi senzormi; 
• systémy s globálnym sledovaním. 

Medzi prvé patrí samostatné používanie len dátovej rukavice, prilby príp. obleku. K 
druhým zaraďujeme komplexné snímacie podsystémy väčšinou na mechanicko-
gyroskopickej báze. Podľa spôsobu snímania polohy a pohybu rozlišujeme systémy: 

• mechanicko-gyroskopické 
• bowdenové (alebo tiež tiahlové) 
• ultrazvukové 
• infračervené a laserové 
• indukčno-magnetické 
• optické 

 

 

Obr. 15 Pozičný snímací systém Intersense IS9000 SimTracker a jeho súčasti v laboratóriu 
LIRKIS (KPI FEI TU Košice) 

Všetky tieto systémy sa líšia najmä rýchlosťou odozvy, presnosťou vyhodnocovania, 
konštrukčnou náročnosťou a z toho vyplývajúcou cenou. Napr. u bowdenových systémov sa 
vyhodnocuje zmena dĺžky tiahiel, pri ultrazvuku sa vyhodnocuje oneskorenie medzi vyslaním 
a príjmom signálu, obdobne je to pri infračervenom systéme. V prípade magnetického 
určovania sa vyhodnocujú prúdy vytvárané pri pohybe príslušných svalov a končatín a pri 
optickom sledovaní sa toto najčastejšie vykonáva pomocou videokamier s následným 
počítačovým vyhodnocovaním. Optický spôsob sa úspešne využíva  aj pri určovaní ohybu v 
kĺboch (napr. koleno, ruky, prsty atď.) na základe intenzity svetla prechádzajúceho 
svetlovodným (optickým) káblom. 

V podstate posledné rozdelenie v tejto oblasti je možné vykonať na základe interaktívnosti 
ovládacích prvkov na: 
• priamo-interaktívne systémy (tzv. tesneviazané systémy) 
• nepriamo-interaktívne systémy (tzv. voľneviazané systémy) 
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Obr. 16 Ukážky zariadení na simuláciu pohybu: CyberWalk  [140] a Virtusphere  [166] 

2.5.4 Podsystém hmatu 

Hmat, či pocit pri dotyku je takisto dôležitou stránkou pri interakcii človeka s okolitým 
prostredím. V reálnom živote je celkom prirodzená nepriepustnosť hmoty a je obtiažne 
prechádzať, napr. cez steny. V súčasných VR systémoch to až také neprirodzené nie je. Po 
konštrukčnej a implementačnej stránke to nie je triviálny problém. Napríklad pre pocit 
uchopenia musí mať používateľ možnosť príslušnú virtuálnu vec zovrieť, poťažkať, stlačiť 
príp. inak spracovať (napr. sa o ňu oprieť). Veci, ktoré by "nekládli" prirodzený odpor, resp. 
nebola by potrebná prirodzená námaha alebo ocit námahy, by potom neboli reálne a 
používateľ by mal naštrbený pocit reálnosti sveta, v ktorom sa pohybuje. Konštrukčné 
riešenia súčasnej doby sú pomerne robustné a neflexibilné. Tieto konštrukcie nazývame 
"exoskelety". Sú väčšinou založené na mechanicko-gyroskopickej alebo bowdenovej báze. 
Tieto zariadenia simulujú odpor pre ruky a vo vývoji je zariadenie na simuláciu odporu pre 
nohy a ostatné časti tela. Prirodzeným pohybom vo virtuálnych svetoch je zatiaľ lietanie a 
najmä bezodporové chodenie. V tejto súvislosti je potrebné následne riešiť kolízne situácie, 
čo sa väčšinou deje programovými prostriedkami. 

S pocitom fyzikálneho odporu súvisia aj hmatové pocity. Takmer všetky súčasné systémy 
vytvárajú tento pocit pomocou ovládania množstva vhodne umiestnených vzduchových 
vankúšikov, resp. vzduchových valčekov (tzv. aerobox, aeropill alebo aerocyllinder). Ich 
nafúknutie, resp. vyfúknutie, je ovládané a synchronizované riadiacim počítačom, čím sa 
vytvára pocit dotyku a aj určitého odporu. Tieto prvky sa umiestňujú najmä do kontaktných 
rukavíc alebo kontaktných oblekov. V globále je simulácia dotykových vnemov úplne novým 
vedným odborom a prechádza búrlivým vývojom. Pracuje sa na senzoroch schopných 
simulovať pocit pohladenia kožušiny, priblíženia k ohňu či ponorenia do vody. Tepelné, resp. 
chladové senzory, sú už v prototypoch vyvinuté. Sú založené, podobne ako vzduchové 
vankúšiky, na množstve malých elektrotepelných čerpadiel alebo piezoelektrických meničoch 
vhodne umiestnených či už v dátovej rukavici, alebo obleku. Ich cena je však ešte vysoká. 
Pracuje sa aj na senzoroch, ktoré simulujú pocit tepla a chladu.  [5] 

 

Obr. 17 Ukážka dátovej rukavice (LIRKIS, KPI FEI TU Košice) 
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2.5.5 Podsystémy pre ostatné vnemy 

Medzi tieto vnemy patria napríklad: čuch, chuť, citlivosť na feromóny, spánok, bolesť 
alebo myšlienky. Mnohé z týchto vnemov sú vo VR svete málo podstatné, preto nemá 
zmyslel uvažovať o ich simulácii. Niektoré z nich majú aj výrazný zmysel v reálnom svete, 
avšak je diskutabilná ich implementácia do VR sveta. Ukážkou takéhoto zmyslu je napríklad 
chuť. 

Najviac prepracované v tejto oblasti je použitie čuchového vnemu  [92] [183] [107] 
a sledovanie myšlienok na základnej úrovni  [72] [78]. 

 

Obr. 18 Ukážka používateľa s nasadeným EEG snímačom (LIRKIS, KPI FEI TU Košice) 
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3 Zmiešaná realita 

Zmiešaná realita (mixed reality, ďalej MR) je oblasť počítačového výskumu zaoberajúca 
sa kombináciou reálneho sveta a počítačom generovaných dát (virtuálnej reality), kde 
počítačom generované grafické objekty sú vmiešavané do reálneho prostredia a naopak v 
reálnom čase. Podľa Azumu  [6] zmiešaná realita: 

• kombinuje reálne a virtuálne,  

• je interaktívna, 

• prebieha v reálnom čase,   

• je registrovaná v troch dimenziách.  
Zmiešaná realita môže vzniknúť využitím aspoň jednej z nasledujúcich technológií: 

rozšírená realita (augmented reality, ďalej AR) a rozšírená virtualita (augmented virtuality, 
ďalej AV). Z dôvodu častejšieho používania anglických názvov technológií, budú aj skratky 
používané v tejto kapitole odvodené od anglických pomenovaní týchto technológií. 

Prostredie AR obsahuje ako prvky reálneho sveta, takisto aj prvky virtuálne 
(syntetizované). Napríklad osoba, ktorá pracuje so systémom AR, má k dispozícii 
zobrazovacie zariadenie ( polopriehľadné okuliare, HMD, kombinácia monitor + kamera), cez 
ktoré môže vidieť reálny svet, no takisto vidí aj počítačom generované (syntetizované) 
objekty zobrazované akoby na povrchu tohto sveta.  

Rozšírená virtualita (AV) je podobná technológia ako AR. Na rozdiel od AR, pri AV ide o 
opačný prístup. Pri systémoch AV je väčšina zobrazovanej scény virtuálna a do tejto scény 
sa potom vkladajú reálne objekty. Ak je do scény vložený používateľ, je podobne ako 
vložené, reálne objekty, dynamicky integrovaný do systému AV. Je umožnená manipulácia 
ako s virtuálnymi, tak aj reálnymi objektmi v scéne a to všetko v reálnom čase.  

Oba tieto systémy sú si dosť podobné a oba spadajú, ako už bolo uvedené, pod pojem 
takzvanej zmiešanej reality (MR). Zmiešaná realita obsahuje ako rozšírenú reality (AR), tak 
isto aj rozšírenú virtualitu (AV). Je to systém, ktorý sa snaží spojiť svet reálny a svet virtuálny 
do nového prostredia a zobrazenia, kde fyzicky existujúce a virtuálne (syntetizované) objekty 
existujú súčasne a navzájom sa ovplyvňujú v reálnom čase. Vzťah medzi zmiešanou 
realitou, rozšírenou realitou, rozšírenou virtualitou a reálnym svetom je zobrazený na Obr. 
19a. 

 Zmiešaná realita  
(mixed reality, MR) 

Realita Virtualita Rozšíre ná realita  
(augmented reality, AR) 

Rozšíre ná virtu alita  
(augmented virtuality, AV)  

a                                                                                                b 

Obr. 19 Milgramov prechod medzi reálnym a virtuálnym a Mannova klasifikácia systémov 
zmiešanej reality 
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Pri Mannovej klasifikácii (Obr. 19b) je klasifikačný priestor rozšírený o medialitu. Myslí sa 
medialita vo forme sprostredkovania. Sprostredkovanie z hľadiska tejto technológie je 
rozšírený pojem zahrňujúci aj isté prvky prenosu zviditeľnenia (vizualizácie) do iného 
formátu, t.j. transformáciu objektov do „mediálnej“ podoby. V tejto súvislosti je potrebné ešte 
uviesť pojem mediácia. Mediácia je chápaná ako proces prevádzania (transformácie) údajov 
v rámci vytvárania, resp. presunu objektov zahrňujúci aj množinu transformácií umožňujúcich 
transport údajov na zviditeľnenie (vizualizáciu). Celkovo potom medialita je chápaná ako 
interaktívne rozhranie, t.j. prostredie styku rozdielnych svetov. Jedná sa teda o mieru 
možného prepojenia medzi heterogénnymi svetmi, v ktorých sú využívané rozdielne formy 
sprostredkovania (zviditeľnenia, vizualizácie). 

3.1 Funkcia AR systému 
Štandardný  systém virtuálnej reality sa snaží úplne ponoriť používateľa do počítačom 

generovaného prostredia. Toto prostredie je udržované systémom, o ktorého zobrazovanú 
časť sa stará výpočtový systém s grafickým systémom renderujúcim virtuálny svet. Ak má 
byť vnorenie efektívne, musí sa používateľova myseľ a niekedy aj telo stotožniť so 
zobrazeným prostredím. To vyžaduje, aby zmeny a pohyby uskutočnené používateľom v 
reálnom svete korešpondovali s primeranými zmenami v poskytovanom  virtuálnom svete. 
Pretože sa pritom používateľ pozerá na virtuálny svet, neexistuje prirodzené prepojenie 
týchto dvoch svetov, a preto prepojenie musí byť vytvorené. Systém zmiešanej reality môže 
byť považovaný za definitívne imersivny systém. Používateľ už nemôže byť viac vnorený do 
reálneho sveta. Úlohou teraz je previazať virtuálny obraz s tým, čo používateľ vidí. Táto 
previazanosť je najkritickejšia práve pri systémoch AR, pretože sme oveľa viac citlivejší na 
vizuálne nepresnosti ako pri systémoch štandardnej virtuálnej reality. Obrázok Obr. 20 
ukazuje previazanie zobrazovaných plôch, ktoré sa musí vykonať v systémoch zmiešanej 
reality. 

 

reálna scéna videná 
používateľom 

súradnicový 
systém reálnej 

scény 

Virtuálny 
(syntetizovaný) objekt 

súradnicový 
systém virtuálnej 

scény 

Zosúladenie reálnej 
a virtuálnej scény  

(prepočet súradnicových 
systémov) 

súradnice  
pozície kamery 

Renderovanie grafiky 
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virtuálnej grafickej scény) 

súradnice pozície 
kamery 

súradnicový systém 
sveta 
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súradnicová sústava) 

     Obraz scény 
     (reálny pohľad) 
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(virtuálny pohľad) 

súradnice obrazu 
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virtuálneho obrazu 

Výstupné zobrazovacie zariadenie 

Výstupný obraz zmiešanej reality 

R 

používateľ 

 

Obr. 20 Previazanie zobrazovaných obrazov v systémoch zmiešanej reality 

Kamera vykoná perspektívne premietnutie reálneho 3D sveta do obrazu v 2D rovine. 
Vnútorné (ohnisková vzdialenosť a zakrivenie šošovky ) a vonkajšie (pozícia, poloha a 
nastavenie) parametre zariadenia presne určujú, čo je zobrazované do tohto obrazu. 
Generovanie virtuálneho obrazu je realizované pomocou štandardného počítačového 
grafického systému (napr. na báze OpenGL  [118]). Virtuálne objekty sú modelované v 
odvodenom obraze. Grafický systém vyžaduje informácie o obraze skutočnej scény, aby v 
nej mohol korektne vykresliť namodelované objekty. Tieto dáta sú použité na kontrolu 
virtuálnej kamery, ktorá je použitá na vygenerovanie obrazu virtuálnych objektov 
namodelovaných v scéne. Tento obraz je potom zlúčený s obrazom reálnej scény a tak sa 
vytvorí výstupný obraz zmiešanej reality na výstupnom zobrazovacom zariadení. 
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Podľa toho ako používateľ vidí zmiešanú realitu, možno tieto systémy rozdeliť na dva 
typy: 

• systémy s priamym pohľadom (optical see-through) - používateľ vidí očami priamo 
skutočný reálny svet doplnený o počítačom generované objekty (Obr. 21 vľavo). Tieto 
systémy spravidla pracujú s HMD s polopriepustnými displejmi. Potom na Obr. 20 nie je 
realizované prepojenie R a pohľad na reálnu scénu je priamo cez tento displej. 

• systémy s nepriamym pohľadom  (video see-through) - scéna reálneho sveta doplnená 
o virtuálne objekty je zobrazená používateľovi sprostredkovane, napr. pomocou 
kombinácie kamera-displej (Obr. 21 vpravo). 

   

Obr. 21 Schématické znázornenie systému zmiešanej reality s priamym pohľadom (vľavo) 
a nepriamym pohľadom (vpravo) 

Podľa toho ako dochádza k zlaďovaniu virtuálnych objektov s reálnym svetom sa 
používajú dva systémy: 

• systémy so značkami (marker systems) – do reálnej scény sa umiestnia špeciálne 
značky, ktoré sú počas behu rozpoznané a nahradené virtuálnymi objektmi. 

• systémy bez značiek, resp. bez špecifických značiek (markerless / semi-markless 
systems) - vyhodnocovanie a vkladanie je bez značiek, resp. bez špecifických značiek, 
avšak sú potrebné iné doplnkové informácie, napr. rozpoznanie obrazu, tváre príp. GPS.  

3.2 Typy AR a možnosti ich využitia  
AR je relatívne nová technológia. Spočiatku sa môže zdať, že jej využitie je veľmi 

obmedzené a uplatniteľnosť v praxi malá. Opak je však pravdou. AR si vďaka svojmu 
inovatívnemu prístupu a širokej možnosti uplatnenia získala a naďalej získava čoraz viac 
priaznivcov. Preniká aj do odvetví a sfér, kde by sme ju iba veľmi ťažko očakávali. Niektoré z 
typov a možností jej využitia si rozoberieme v nasledujúcom. 

3.2.1 Exteriérová (outdoor) AR 

Nová hlavná oblasť súčasného výskumu je využitie AR v exteriéri. Pomocou systému 
GPS a orientačných senzorov je možné využívať AR aj v exteriéri. Tak isto je k tomu 
potrebný aj špeciálny “backpack computing systems“ (akýsi rupsakový počítač). Jeden s 
prvých projektov bol systém MARS (Mobile Augmented Reality Systems) vyvíjaný  Stevenom 
Feinerom na Columbia University (http://graphics.cs.columbia.edu/projects/mars/mars.html). 
Ďalším vonkajším AR systémom je ARQuake (http://wearables.unisa.edu.au/arquake/).  

ARQuake je verzia populárnej hry Quake od firmy id Software modifikovaná pre AR. 
Vytvorením prenosného počítačového zariadenia umožnili tvorcovia z Univertsity of South 
Australia aby bol ARQuake prvou akčnou hrou z pohľadu prvej osoby, ktorá umožňuje 
používateľom pohybovať sa okolo reálnych objektov a zároveň hrať hru v počítačom 
generovanom virtuálnom svete. Systém využíva GPS a hybridný magneticko-inertiálny 
orientačný senzor, bežný ovládač v tvare zbrane  a štandardný notebook (vo forme 
spomínaného rupsakového počítača, ktorý nosí hráč na chrbáte). ARQuake je prvá plne 
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funkčná AR herná aplikácia pre vonkajšie použitie. Hra sa nikdy nestala komerčnou, existuje 
iba v štádiu prototypu, avšak je veľmi významná v oblasti AR a bola inšpiráciou pre ďalšie 
novšie projekty. 

 

Obr. 22 Komponenty systému ARQuake a pohľad používateľa 

3.2.2 Mobilná AR 

Mobile Augmented Reality alebo aj  "mobile AR", je kombinácia AR technológie a 
výpočtovej technológie pre mobilné telefóny. Aplikácie pre mobilné telefóny sú schopné 
využívať obe technológie “marker“ aj „markerless“ pre videotracking a rozpoznanie obrazu. 
Preto dokážu vkladať 3D alebo  2D virtuálne  objekty do obrazu zachyteného kamerou. On-
line spojenie telefónu je zabezpečené pomocou GPS jednotky, Wifi, Bluetooth či 
akcelerometera a digitálneho kompasu.  

Jedným z projektov Mobile Augmented Reality je projekt spoločnosti Nokia MARA 
(http://research.nokia.com /research/projects/mara/index.html), kde pridaním zariadenia so 
senzormi a GPS ku klasickému telefónu Nokia vznikne zariadenie pre mobilnú telefónnu AR. 
Aplikácia vyvíjaná v rámci tohto projektu slúži na lepšiu orientáciu v meste a to tak, že na 
reálne zosnímaný obraz mobilným telefónom dokreslí virtuálne objekty obsahujúce text. Text 
udáva vzdialenosť k najbližším rozpoznaným orientačným bodom alebo používateľa 
naviguje, aby došiel do cieľa čím kratšou cestou.      

 

Obr. 23 Vzhľad projektu MARA - systém AR pre mobilné telefóny 

 
Ďalší projekt spadajúci pod AR pre mobilné zariadenia je Fanta Virtual Tennis 

(http://fanta.eu/). Je to 3D augmented reality hra, ktorú môžu hrať dvaja hráči cez bluetooth. 
Najskôr si ale musia stiahnuť tenisový kurt zo stránky tvorcu hry a vytlačiť si ho. Po 
nainštalovaní bezplatnej hry na mobil stačí, keď svoj fotoaparát na telefóne užívateľ 
nasmeruje na hraciu plochu. Jednoduchým pohybom odráža loptu vďaka tomu, že softvér 
vyhodnocuje, pod akým uhlom a v akej vzdialenosti drží mobil.  
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Obr. 24 AR hra pre mobilné telefóny 

3.2.3 Medicínska AR 

Aj oblasť ako medicína čoraz viac presadzuje zobrazovacie technológie. Preto nie je 
prekvapením, že sa v poslednom čase do tejto sféry dostávajú aj prvky AR. Väčšina 
zobrazovacích medicínskych aplikácií sa zaoberá takzvanou “obrazom riadenou chirurgiou“. 
Predoperačné obrazové snímanie pacienta pomocou CT a magnetickej rezonancie podáva 
chirurgovi nevyhnutný obraz o pacientovej anatómii. Podľa týchto  snímkov je potom 
plánovaná celá operácia. Je vytvorená vizualizácia cesty pacientovým telom až po 
postihnutú oblasť, kde je napríklad tumor, ktorý treba chirurgicky odstrániť. Realizuje sa to 
pomocou 3D modelu vytvoreného z viacerých pohľadov, ktorý sa potom dôkladne preštuduje 
a následne je naplánovaná operácia. AR vie byť využitá v tomto smere tak, že chirurgický 
tím vidí snímky CT alebo magnetickej rezonancie previazané na pacientovo telo počas 
výkonu operácie. Lekár je schopný presne určiť miesto, kde sa má operácia vykonať, čím sa 
zjednoduší práca lekára a ušetrí pacienta niektorých, častokrát bolestivých, predoperačných 
zákrokov a vyšetrení. 

 

Obr. 25 Medicínska AR - projekcia priamo na pacientove telo 
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3.2.4 Armáda a AR 

V armáde sa už dlhší čas využíva systém, kde sú pilotovi na displej v prednej časti pilotnej 
kabíny lietadla premietané dôležité informácie. To sa tiež dá považovať za istú formu AR. 
SIMNET distribuuje cvičný simulačný systém zahrňujúci všetky prvky AR [8]. Vojaci 
používajú prilby s pripevneným špeciálnym priehľadným displejom a špecifickým 
diaľkomerom. Počas cvičenia sa tak môžu vojaci pozrieť na prázdny horizont, na ktorom 
bude ale simulovaná napríklad helikoptéra. Takéto simulované cvičenia sú menej nákladné a 
často krát aj bezpečnejšie. V skutočnej bojovej situácii sú tieto displeje určené na podávanie 
dodatočných informácii. Vojak vidí skutočné bojové pole, no v pripevnenom displeji sú mu 
podávané dodatočné rozširujúce informácie, napríklad informácie o skrytých nepriateľoch, 
ktorých on sám nemôže vidieť, ale boli spozorovaní iným vojakom alebo zariadením. Oproti 
klasickej výzbroji a výstroji je pridané GPS, rádiové spojenie, displej, pripevnený na helmu a 
upravený počítač. Súčasťou je aj puškohľad s diaľkomerom prepojeným s displejom na 
prilbe. Vojak tak napríklad v nebezpečnej situácii nemusí vychádzať z úkrytu, stačí ak vystrčí 
iba pušku. Isté prvky využíva aj Armáda SR (systém MILES2000 (http://www.tesslcs.com)) 
vo svojom výcviku, najmä pri simulačných cvičeniach. 

 

Obr. 26 Vojenská aplikácia AR – súčasti výstroja 

3.2.5 AR v navrhovaní 

V súčasnosti je bežné, že na komplexných projektoch pre zákazníka už nepracuje iba 
jeden človek, ale viacerí a často krát sa stáva, že na projekte sa podieľajú dokonca celé tímy  
dizajnérov. Projekt je rozdelený na viac častí, ktoré sú rozdelené medzi tímy. Niekedy sa 
môže stať, že klient chce vidieť už hotový prototyp alebo v akom štádiu je daný projekt. Ak 
návrh ešte nie je hotový, alebo sú hotové iba jeho časti, mohol by nastať problém. Tu AR 
prichádza s riešením tohto problému. Ak by konferenčná miestnosť bola vybavená AR 
systémom, je možné prototyp alebo jeho časti virtualizovať. Klienti by tak mohli preskúmať 
prototyp rovnako ako aj všetky jeho aspekty podrobnejšie. Pomocou AR by mohli pozmeniť, 
odstrániť alebo vložiť niektoré jeho časti. To by umožnilo pôsobivú interakciu v reálnom čase. 
Zmeny a úpravy by sa neskôr odzrkadlili v návrhu. Na tento účel môže slúžiť DART  
(Designers Augmented Reality Toolkit (http://www.cc.gatech.edu/dart/)). Je to balík 
softvérových produktov, ktorý slúži na implementovanie AR do projektu. Ďalšou oblasťou, 
kde AR nachádza mimoriadne uplatnenie, je architektúra a stavebný priemysel. Klient môže 
vidieť svoj navrhnutý dom (napr. priamo zasadený do reálneho sveta) a prechádzať sa v jeho 
reálnom okolí. A to všetkom predtým, ako sa na reálnej stavbe urobí vôbec prvý krok. 
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Obr. 27 Model budovy a jej „zobrazenie“ v reálnom prostredí 

3.2.6 AR  a výroba, údržba a oprava 

Ak obyčajný pracovník, napríklad v strojárstve, dostane novú úlohu, stretne sa 
s neobvyklým prvkom, súčiastkou, pracovným postupom alebo ak treba opraviť niečo, s čím 
sa ešte nestretol, nastane pravdepodobne zdĺhavé hľadanie v manuáloch. Tomuto  
predídeme, ak nainštalujeme do výroby, údržby, alebo opravy Augmented Reality displej.  
Na tomto displeji sa časti, ktoré počas opravy treba odmontovať, zvýraznia. Po tom, čo ich 
pracovník odmontuje, zvýrazní sa napríklad časť zariadenia, ktorá potrebuje opravu alebo 
výmenu. AR displej upozorní na skryté časti, ktoré by pracovník mohol prehliadnuť alebo by 
mu ich hľadanie zabralo viac času. Vo výrobe sa AR displej využije na zobrazenie 
pracovného postupu. Pracovníkovi zjednoduší pracovný postup tým, že ho upozorní na to, 
ktorý diel kam patrí, upozorní ho na jeho natočenie alebo na ňom uvidí popis jednotlivých 
dielov. Podobné už fungujúce systémy môžeme nájsť aj v iných odvetviach, napríklad v 
armáde. Armáda vyvinula vestu s bezdrôtovým pripojením a spolu so zobrazovacím 
zariadením tvoria komplet, ktorý sa využíva pri oprave. Personálu bezdrôtové spojenie vesty 
umožňuje stiahnuť si potrebné manuály a obrázky opravovaného zariadenia alebo 
vybavenia. Zobrazovacie zariadenie potom dovoľuje si tieto manuály preštudovať aj 
v reálnom čase pri samotnej práci. Budúca verzia tohto systému má rozpoznať tieto obrázky 
a priamo zobraziť pracovný postup, ktorý oprava vyžaduje. Ďalším z mnoho príkladov je 
firma BMW (http://www.bmw.com/com/en/owners/service/ 
augmented_reality_workshop_1.html). Výskumníci firmy BMW vyvinuli AR systém, ktorý učí 
a pomáha pracovníkom servisu hľadať a opravovať prípadné poruchy vozidla. Ukážky 
z toho, čo vidi pracovník servisu pri oprave, sú na obrázku Obr. 28.  

 

Obr. 28 Ukážky pohľadov pracovníka pri použití servisnej BMW AR technológie 
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3.2.7 Výučba a AR  

Podobne ako v iných oblastiach, tak isto aj v školstve si nové technológie hľadajú 
uplatnenie. A práve školské prostredie by malo tieto nové metódy, ktoré sú často krát na 
pôde školy vynájdené a zdokonaľované, podporovať. V budúcnosti by sa práve systémy ako 
AR mohli stať veľmi cennou učebnou pomôckou. Pomáhali by žiakom pochopiť a lepšie si 
predstaviť veci a deje, ktoré nie sú viditeľné v bežnom živote. Tieto deje by sa žiakovi či 
študentovi názorne predviedli a vďaka možnosti zasiahnuť alebo ovplyvniť ich by sa učebný 
proces stal zaujímavejším a zábavnejším. Projekt, ktorý prináša využitie AR v školstve, sa 
volá ARISE (http://www.arise-project.org/). Je to projekt, ktorý má pomôcť vylepšiť 
vyučovanie chémie a biológie v školách za pomoci rozšírenej reality. Študenti by sa 
v budúcnosti mohli pomocou tohto projektu učiť skladať molekuly v 3D priestore z atómov-
loptičiek, počítačovo nahradených v reálnom čase za 3D modely zvolených prvkov. V biológii 
napríklad môžeme sledovať 3D model zažívacieho ústrojenstva tak, ako ho poznáme z 
klasickej biológie. Rozdiel je však v tom, že by sa  mohli farebne odlíšiť, vysvietiť alebo 
zobraziť dodatočné informácie, napríklad časti žalúdka, o ktorej sa práve učí. V rámci tohto 
projektu bolo skonštruované zariadenie zvané Spinnstube. Je to flexibilné, robustné a 
cenovo prístupné zariadenie obsahujúce ako zobrazovacie zariadenie, tak aj softwarové 
vybavenie. Tento prístroj dokáže pomocou polopriepustných zrkadiel a 3D projekcie 
kombinovať  zážitok z reálneho aj virtuálneho sveta. Študenti tak môžu pozorovať reálne veci 
pred zrkadlom ako aj informácie premietajúce sa na zrkadlo. Pomocou Spinnstube tak môžu 
študenti interaktívne pracovať s trojrozmernými výukovými materiálmi, aby sa tak názornou a 
experimentálnou metódou výuky umocnilo ich komplexné porozumenie daného procesu. 
Žiaci si tak osvoja nielen príslušné vedecké znalosti, ale zlepšia sa aj ich schopnosti tímovej 
spolupráce a prezentácie. Budú sa môcť učiť metódou “learning by doing“, čiže praktickou 
výučbou. Táto nová technológia preto podporuje aj tímovú spoluprácu, spoluprácu medzi 
triedami tej istej školy alebo dokonca medzi školami z rôznych krajín. Do tohto projektu sú 
zapojení nielen odborníci z oblasti informatiky, ale aj z iných oblastí. K týmto expertom patria 
experti z oblasti pedagogiky a didaktiky, ale aj školy z niekoľkých európskych zemí.  

 

Obr. 29 Zariadenie Spinnstube – skutočnosť (hore) a študentov vnem (dole) 
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3.3 Niektoré AR systémy 
Po opise typov AR si v tejto kapitole uvedieme niektoré dostupné AR systémy či už 

komerčného, alebo „freeware“ charakteru. Ako teda už bolo uvedené, pre vytvorenie dojmu 
zmiešanej reality a pre ponorenie užívateľa do nej je potrebné v model vložiť do virtuálnej 
scény. Na tento účel bolo už vytvorených niekoľko systémov. Sú vytvorené pre komerčné 
účely, najmä na prezentačné účely, dizajnérske vizualizácie a podobne. 

3.3.1 D'Fusion Studio 

Tento systém je produktom známej firmy Total Immersion (http://www.t-immersion.com/). 
D'Fusion Studio predstavuje profesionálny programový systém na návrh AR aplikácií. 
Predstavuje riešenie, ktoré umožňuje vytvárať AR aplikácie s veľmi vysokou kvalitou, 
s využitím jednoduchého kódu a zabezpečením takého obsahu, aby sa výborne prezentovali 
používateľove predstavy.  Tento systém je „markerless“ a teda umožňuje prácu s 2D aj 3D 
objektmi bez potreby špecializovaných značiek. D'Fusion je zložený z dvoch základných 
modulov:  D'Fusion AR na animáciu a rendering (vykresľovanie) 3D objektov a D'Fusion 
Computer Vision na kalibráciu a sledovanie/rozpoznávanie 2D/3D objektov. Používateľ 
používaním tohto systému skracuje čas a znižuje náklady na vývoj použitím komfortného 
grafického rozhrania a skriptovacieho jazyka (Lua). Na rozpoznávanie nemusia byť použité 
špeciálne značky, ale napr. existujúce produkty. Výslednú aplikáciu stačí vytvoriť raz 
a potom je ju možné už prezentovať prakticky na ľubovoľnej rozšírenej platforme (osobný 
počítač, systém domácej zábavy či mobilné zariadenie). Okrem už uvedeného systém 
umožňuje, resp. poskytuje: 

• definovať vlastnú scénu, reakciu a interakciu a to všetko riadiť pomocou skriptovacieho 
jazyka Lua 

• pomocou finalizačného nástroja zabudovaného do Autodesk Maya aplikácie má možnosť 
vytvárať, prezerať a exportovať 3D obsah do vizualičných programov pracujúcich 
v reálnom čase 

• optimalizáciu pre kalibráciu kamier a senzorov 

• vysokovýkonné rendrovacie (vykresľovacie) jadro umožňujúce plynulé zmiešavanie 
virtuálneho a reálneho obrazu 

• otvorené programové rozhranie umožňujúce ďalším programátor vytváranie zásuvných 
modulov (plugin) pre niektoré špecifické úlohy 

• robustný sledovací a rozpoznávací systém 2D/3D objektov/cieľov pracujúci so šiestimi 
stupňami voľnosti a so zabudovaným mechanizmom na detekciu tvárí. 

 

Obr. 30 Ukážka prostredia D'Fusion Studia 
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3.3.2 Metaio 

Priekopníkom na trhu produktov v oblasti zmiešanej reality je firma Metaio 
(http://www.metaio.com). Firma ponúka veľa riešení v oblasti AR. Všetky produkty firmy sú 
na komerčnej báze. Príkladom tvorby tejto firmy je AR implementovaná do on-line predajne 
nábytku, 3D katalógu produktov, knihy či aplikácia určená na predvádzanie a predaj puklíc 
kolies automobilov. Firma však okrem oklieštených programov vo forme dema neponúka 
žiadne materiály pre tvorbu alebo vývoj aplikácií. 

3.3.3 ARTag  

ARTag je systém pre AR pomocou ktorého sa virtuálne objekty, hry a animácie zobrazujú 
v reálnom svete a dejú sa v reálnom čase. ARTag používa značky “markers“, ktoré sú 
priradené objektom alebo v prostredí a umožňujú algoritmom počítačového videnia vypočítať 
pozíciu kamery v reálnom svete a priradiť ju virtuálnej kamere. To dokopy tvorí ilúziu, že 
virtuálne objekty sa objavujú v reálnom svete. Na domovskej stránke projektu ARTag 
(http://www.artag.net/) je dostupné demo, ktoré umožňuje jednoduché zobrazenie zmiešanej 
reality. V rámci systému ARTag bola napríklad vyvinutá aplikácia “Magic Mirror“ (magické 
zrkadlo), kde sa užívateľ postaví pred plátno, na ktoré je premietaný jeho obraz snímaný 
kamerou. Tento obraz je však rozšírený o virtuálne objekty, ktoré doplňujú jeho reálny obraz. 
Správne umiestnenie objektov v scéne sa realizuje pomocou značiek umiestnených na 
používateľovi. To všetko sa deje v reálnom čase. ARTag, podobne ako veľa systémov pre 
zmiešanú realitu, vychádza z ARToolKitu. Oproti ARToolKitu má ARTag, ktorý bol vyvinutý 
neskôr, vylepšené rozoznávanie značiek. Využíva metódu digitálného kódovania značiek 
namiesto korelácie používanou systémom ARToolKit. Táto metóda dosahuje skoro nulového 
výskytu nesprávneho rozpoznania značky alebo vzájomnej zámeny značiek. ARToolKit je 
rýchlejší pri menšom počte značiek a najmä, ak je spustený vo svojom predvolenom 
polovičnom nastavení a ARTag v plnom rozlíšení. V prípade, že je potrebné použiť väčší 
počet značiek, doba výpočtu ARToolKit rastie, pretože algoritmus sa sústredí na rozpoznanie 
a porovnanie každej nahranej značky. ARTag nepoužíva žiadne uložené značky a údaje o 
značkách sú vložené do algoritmu. Projekt ARTag, ktorého výhody už boli spomenuté, je 
však v súčasnej dobe pozastavený. Taktiež nie je možné získať žiadne ďalšie potrebné 
údaje a podklady. Jediným dostupným zdrojom ostáva voľne stiahnuteľné demo. 

3.3.4 BuildAR 

BuildAR je aplikácia, ktorá umožňuje jednoduché vytvorenie AR bežnému používateľovi. 
Aplikáciu vyvinul tím Human Interface Technology Laboratory New Zealand (HIT Lab NZ 
,http://www.hitlabnz.org/wiki/Introduction_to_BuildAR), ktorá sa zaoberá vývojom 
a komerčnou technológiou v oblasti AR a inými technológiami. Na vytvorenie AR je potrebné 
PC, webová kamera a nainštalovaný softvér BuildAR. BuildAR je v súčasnosti k dispozícii len 
na platforme Windows. Funguje pod operačným systémom Windows XP/Vista/7. Aplikácia je 
dodávaná s dvomi značkami predgenerovanými značkami (markermi), ďalšie je možné 
dodefinovať. Program umožňuje v jednej scéne rozlišovať viac značiek a následne 
zobrazovať 3D modely v reálnom svete. Ďalej BuildAR umožňuje: 

• vytvorenie vlastných značiek a ich následne použitie,  

• pridávať na scény 3D objekty vo formáte Wavefront Object File (.OBJ),  

• meniť pozíciu 3D objektu vzhľadom k značke, meniť orientáciu a veľkosť  objektu,  

• uloženie scény a neskoršie načítanie tejto scény, t.j. načítanie scény, ktorej odpovedá 
značka s priradeným objektom. 

BuildAR používateľské rozhranie je rozdelené na tri časti: panel nástrojov (1), okno so 
zoznamom použitých  značiek (2) a samotná AR scéna (3). Kamera potom sníma video 
v reálnom čase a premieta ho v tomto okne. Aplikácia rozpoznáva značku z reálneho sveta 
a po jej detekcii priradí značke 3D model. Rozdelenie je zobrazené na obrázku Obr. 31. 
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Obr. 31 Prostredie aplikácie BuildAR 

3.3.5 AR-media Plugin pre SketchUp 

AR media plugin (http://www.inglobetechnologies.com/ /en/products/arplugin_su/info.php) 
pre SketchUp je dostupné rozšírenie pre program SketchUp, v ktorom je možné vytvárať 3D 
modely, najmä budov. S týmto rozšírením je používateľ schopný zobraziť svoj vytvorený 
model priamo v reálnom fyzickom svete, ktorý ho obklopuje. Pomocou webkamery a 
vytlačenej kódovej značky je namodelovaný objekt zobrazovaný priamo na stole používateľa. 
To umožňuje detailnejšie, pozornejšie a zaujímavejšie štúdium zobrazeného modelu. Všetko, 
čo je potrebné pre túto vizualizáciu, je webkamera, tlačiareň na vytlačenie značky a PC. 
Minimálna konfigurácia je 1 GHz procesor, 512 MB RAM, 100% kompatibilný OpenGL 
grafický adaptér so 128 MB RAM, 50 MB voľného miesta na pevnom disku, USB 2.0 webová 
kamera. Odporúčaná konfigurácia je 2 GHz procesor, 2 GB RAM, 100% kompatibilný 
OpenGL grafický adaptér s 512 MB RAM, 50 MB voľného miesta na pevnom disku, USB 2.0 
webová kamera s 30FPS a 640x480 rozlíšením. V programovom vybavení je potrebný 
Microsoft Windows® XP/Vista/7/8 s aktuálnymi video ovládačmi a SketchUp™ 6 alebo novší. 
Plugin je možné získať v dvoch verziách: vo verzii Trial a v registrovanej verzii. Trial verzia 
umožňuje skúmať rozšírenú realitu v programe SketchUp™ počas obmedzenej doby 30 
sekúnd (opakovane). Počas tejto doby je stále zobrazované logo firmy Inglobe Technologies 
L.t.d. Registrovaná verzia nemá časové obmedzenie a nezobrazuje ani logo firmy. Naviac 
umožňuje používateľom upraviť si výstupnú obrazovku o ich správy a ponúka ďalšie 
funkcionality. Registrovaná verzia je ale spoplatnená a ponúkaná v troch možnostiach 
registrácie: profesionálna verzia, verzia pre študentov a verzia pre výučbu. Rozdiel je v cene 
za produkt a možnosti komerčného využitia produktu. AR-media plugin a jeho výstup v Trial 
neregistrovanej verzii zobrazuje Obr. 32. 

 

Obr. 32 Ukážka funkcie pluginu AR-media 
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3.3.6 ARToolkit 

Väčšina spomenutých aplikácií, ktoré boli doteraz uvedené, je založená na balíčku 
nástrojov ARToolKit. ARToolKit je softwarová knižnica na vytváranie zmiešanej reality. Rieši 
kľúčový problém pri vývoji aplikácií zmiešanej reality, ktorým je určenie pozície zorného poľa 
užívateľa. Na riešenie tohto problému využíva sériu algoritmov. ARToolKit knižnice 
pre sledovanie videa vypočítajú v reálnom čase skutočnú polohu kamery a jej relatívnu 
orientáciu vzhľadom k snímanému fyzickému objektu. To umožňuje ľahký vývoj veľkého 
množstva aplikácií pre zmiešanú realitu. Domovská stránka ARToolKitu 
(http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/) obsahuje nielen ARToolKit software, ale aj odkazy 
na projekty, ukážky, plnú dokumentáciu a diskusné fórum. 

Niektoré ďalšie možnosti ARTooKit-u sú nasledovné: 

• jednoduché prostredie pre vytvorenie AR aplikácií 

• multiplatformové knižnice (Windows,Linux,MAC OS,SGI) 

• prekrýva 3D virtuálny objekt na reálnej značke 

• podpora rôznych vstupov (USB,Firewire,karty) 

• podpora rôznych formátov (RGB/YUV420P,YUV) 

• podpora sledovania viacerých kamier 

• GUI inicializujúce rozhranie 

• rýchle a nenáročné sledovanie značiek (planárna detekcia v reálnom čase) 

• jednoduchá grafická knižnica  (založená na GLUT) 

• rýchle vykresľovanie založené na OpenGL 

• podpora 3D VRML 

• jednoduché a modulovateľné API (v jazyku C) 

• podpora ostatných jazykov (JAVA,Matlab) 

• kompletná sada príkladov a utilít 

• OpenSource s GPL licenciou pre nie komerčné využitie 
ARToolKit bol vyvinutý doktorom Hirokazu Kato a podporovaný HIT Lab (Human Interface 

Technology Laboratory) na University of Washington, HIT Lab NZ na University of 
Canterbury, New Zealand a takisto aj firmou ARToolworks.Inc, Seattle. 

 

Obr. 33 Princíp práce aplikácie na báze ARtoolkit 
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3.4 Implementácia zna čkovanej AR 
Pri implementácii AR aplikácie sa v princípe prechádza niekoľkými fázami. Prvou je 

príprava virtuálnych objektov (modelov). Toto môže prebiehať rôznym spôsobom. Buď 
používateľ vymodeluje objekt nanovo v niektorom z 3D modelovacích programov (napr. 
Sketchup), alebo použije 3D skener alebo použije, resp. upraví hotový model (napr. z CAD 
systému). Druhou fázou je kontrola 3D modelu prípadne jeho oprava, zjednodušenie či 
úprava a hlavne export do požadovaného výstupného formátu (VRML, OBJ, 3DS a pod.). 
Treťou fázou je výber, vytvorenie alebo prípadné rozvrhnutie značiek (markerov). Ďalšou 
fázou je zapojenie potrebných periférnych zariadení a spustenie aplikácie AR, 
nakalibrovanie, registrácia značiek a ich priradenie k objektom. Poslednou fázou je už 
vlastné zobrazovanie zmiešanej reality. Prechod treťou fázou je závislý od toho, či sa jedná 
o AR systém pracujúci so značkami alebo bez nich. Ak systém pracuje bez značiek potom vo 
štvrtej fáze sa priradenie objektov k značkám samozrejme neuskutočňuje. 
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Obr. 34 Proces vytvárania výslednej scény značkovanej zmiešanej reality 

Jedným z problémov v tejto metodológii je návrh značiek pre modely a ich veľkosť. Na 
rozpoznanie značky totiž má vplyv okrem jej komplexnosti a zložitosti aj rozlíšenie kamery a 
vzdialenosť, z ktorej je značka snímaná. V praxi platí: čím je jednoduchšia značka, tým 
lepšie sa dá rozpoznať z väčšej vzdialenosti. Odporúčajú sa značky, ktoré obsahujú väčšie 
kontrastné oblasti. Na rozpoznanie značky takisto vplývajú aj iné faktory. Značka sa 
nerozpozná, ak nie je celá v zornom uhle kamery. Nerozpozná sa, ak je niektorá jej časť 
prekrytá napríklad rukou alebo iným predmetom. Takisto je problém pri rozpoznávaní značky 
pri zníženom svetle, orientácii značky voči kamere. Problém nastáva aj vtedy, ak značku 
naklápame voči kamere, a tak je čoraz menej rozpoznateľná. Značka sa môže ťažko 
rozpoznať aj v prípade presvietenia, kedy je svetelný zdroj osvetľujúci značku veľmi silný a 
svetlo sa odráža  od niektorých častí značky, čo spôsobuje problémy pri jej rozpoznaní. 
Samozrejme, že značka nemusí byť len vytlačená na papieri alebo napr. samolepke. Možné 
je použitie aj značiek viditeľných len v ultrafialovom spektre a pod. 

Vytváranie výslednej scény zmiešanej reality je teda viac krokový proces. Tento proces 
napriek jednoduchému popisu pri svojej aplikácii nie je v komplexnejších systémoch AR taký 
jednoduchý. Pomerne zložitou môže byť prvá fáza, ktorej súčasťou je proces zberu dát a 
informácií, ktoré sú potrebné pre vytvorenie výslednej scény dát, podľa ktorých sa vytvoria 
virtuálne modely objektov  a informácií o tvorbe značiek.  

Ako už bolo uvedené, aj proces vytvárania a návrhu značiek nemusí byť jednoduchý. 
Výsledkom je potom vytvorenie virtuálnej scény zmiešanej reality, ktorá v sebe spája prvky 
reálne s prvkami virtuálnymi a dáva tak používateľovi pocit obohatenia reálneho sveta o 
dodatočné informácie, čím môže zvyšovať vlastne komfort jeho činnosti a otvára mu 
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možnosti aplikovania nových, netradičných čí už návrhových, overovacích alebo 
exekutívnych postupov alebo vytvára len nové vizuálne pocitové dojmy. Na obrázku Obr. 34 
je zobrazený celkový postup pri práci s AR aplikáciou. Je možné definovať základnú 
štruktúru vysokoúrovňového systému zmiešanej reality tak, ako je uvedené na Obr. 35. 
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Obr. 35 Schéma vysokoúrovňového systému zmiešanej reality 

3.5 Implementácia AR bez exaktných zna čiek 
Ako už bolo uvedené, ťažšou oblasťou je implementácia AR systému bez exaktných 

značiek. (semi-markless, markerless systems). Celý proces je potom založený na tom, že 
v snímanom reálnom svete nie sú použité exaktné značky, ale sa používajú objekty 
štandardne sa vyskytujúce v reálnom prostredí človeka a navyše sú častokrát využívané iné 
doplnkové informácie (napr. rozpoznanie obrazu, tváre, hĺbkové kamery, 3D skenery, príp. 
GPS alebo intezita Wifi signálu). 

Túto technológiu môžeme rozdeliť na tri typy podľa určenia pozície a orientácie vkladanej 
grafickej informácie: 

• na určenie polohy pomocou rozpoznávania pozorovaných predmetov v skutočnom 
prostredí a následne priradenie virtuálneho modelu – detekcia vrcholov, hrán, línií ...  

• na určenie polohy pomocou rozpoznania rovinných útvarov (z anglického prekladu planar 
surfaces) – rozpoznanie napr. textúry (semi-markless systems). 

• na určenie polohy pomocou informácie z iného referenčného zdroja napr. GPS signálu. 
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Aby sme pri prvom type v skutočnom obraze zaznamenaného kamerou dokázali vsadiť 
niečo nereálne, t.j. virtuálne, musíme poznať presnú pozíciu virtuálneho objektu, ktorá sa ale 
mení pohybom kamery. V praxi to znamená, že virtuálny objekt ostane v reálnom obraze 
fixne definovaný v skutočnom prostredí a pohľad na neho sa mení s pohľadom kamery. 
Hlavnou súčasťou tejto technológie je sledovanie (tracking) prostredia. Znamená to, že 
systém sa v každom okamihu zoznamuje s pozíciou a orientáciou kamery, ako aj zistuje 
určité prirodzené záchytné body prostredia (vrcholy, hrany...). Pomocou týchto záchytných 
bodov potom vieme do obrazu pridať ďalšie grafické informácie. Teda poznáme pozíciu 
a orientáciu vkladaného virtuálneho objektu. Po implementačnej stránku je to pomerne 
náročný výpočtový proces vzhľadom na to, že sa jedná o výpočty v reálnom čase. 
Paralelizácia v tomto prípade je viac než vhodnou cestou. 

Druhý typ vytvorenia rozšírenej reality je pomocou rozpoznania daného rovinného útvaru. 
Rovinný útvar môže byť napr. obraz,  predný obal knihy, fotografia, atď. Táto technológia  je 
založená na skoro rovnakom princípe vytvorenia AR ako pri klasickej značkovanej AR. 
Rozdiel je v tom, že kým pri klasickej značkovanej AR bola použitá exaktná značka, pri tomto 
type AR je použitý ľubovoľný rovinný útvar štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru (napr. 
fotografia, obrázok v časopise, plagát, ... ). Na rozpoznanie textúry v obraze sa dnes 
využívajú rôzne filtre ako aj metódy na určenie významných bodov v obraze. V tomto prípade 
však výrazne narastajú výpočtové potreby aplikácie najmä pri detekcii rozpoznaných útvarov. 
Štandardný proces práce takto definovaného AR systému je na Obr. 36. U tohto systému je 
potrebná učiaca fáza, kedy sa v okolí snímajú vzorky predmetov a získavajú sa predlohy 
rozpoznávaných objektov, napr. vo forme ich fotografií. 

Tretí typ sa využíva hlavne pri mobilných telefónoch. Technológia využíva fotoaparát 
mobilného telefónu, ktorý sníma miesto, na ktoré sa práve pozeráme. Za pomoci podpory 
GPS signálu, systém zistí, kde sa nachádzame a ktoré body máme vo svojom okolí. 
V mobilnom telefóne sa na určenie smeru, ktorým sa pozeráme využíva digitálny kompas. 
Využitie týchto troch vlastnosti mobilného telefónu (fotoaparát, digitálny kompas, GPS ) 
umožňuje vytvorenie AR aplikácie. 

Princíp vytvorenia AR s neznačkovou technológiou je podobný ako pri vytvorení AR 
s exaktnými značkami (Obr. 34). Podstatný rozdiel je však v metóde rozpoznania predlohy a 
jej určenia polohy v obraze reálnej scény. 
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Obr. 36 Štandardný proces práce AR aplikácie bez exaktných značiek 
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Všeobecný princíp AR s neznačkovou technológiou možno rozpísať na základe Obr. 36 
do nasledujúcich krokov: 
1. kamera neustále sníma reálnu scénu a posiela video do výpočtového systému na 

spracovanie 
2. programové vybavenie spracúva snímku po snímke a pomocou  zvolenej metódy na 

detekciu hľadá v snímke danú(é) predlohu(y)/objekt(y) 
3. po rozpoznaní objektu (predlohy) sa vypočíta jeho pozícia a orientácia 
4. ak je známa pozícia a orientácia, umiestni sa virtuálny model na danú pozíciu 
5. používateľ vidí na displeji reálnu scénu snímanú kamerou rozšírenú o virtuálny 3D 

model. 
Podstatnou a časovo najnáročnejšou etapou sú kroky 2 a 3. Najčastejšie používanými 

metódami na rozpoznávanie obrazu sú SIFT a SURF. 
Skratka SIFT označuje Scale Invariant Feature Transform. Tento názov je pomenovaný 

podľa princípu na akom pracuje – transformuje obrazové dáta do súradníc nezávislých od 
mierky. Metóda patri medzi novšie metódy na detekciu významných bodov. David G. Lowe 
vo svojom článku  [86] uvádza, že nájdené body sú nezávislé na mierke, rotácii a dokonca aj 
od affinných deformácií, šumu a zmene v osvetlení. 

SURF (Speeded-Up Robust Features) je metóda, ktorá dokáže popísať obrázok pomocou 
deskriptorov  [10]. Metóda SURF je novšou obdobou metódy SIFT. Popis pomocou 
deskriptorov vygenerovaných touto metódou je invariantný voči rotácii a vzdialenosti kamery 
od popisovaného objektu. Algoritmus SURF sa využíva v mnohých aplikáciách počítačového 
videnia, ako napr. pri rekonštrukcii 2D a 3D scén, klasifikáciu obrázkov a hlavne pre rýchly 
popis obsahu obrázku. 

3.6 Využitie AR v priemysle 
Ak je teda k dispozícii model a príslušné programové AR vybavenie, je možné potom 

tento model „primiešať“ a vizualizovať na výstupnom zariadení. Aké je možné využitie 
technológií MR a kedy je vhodné ich pri priemyselných či architektonických  projektoch 
použiť? V princípe existuje niekoľko bodov na časovej osi pre úspešné nasadenie tejto 
technológie. Jedným z prvých miest je ešte štádium projektovania, resp. v čase, keď sa 
plánuje realizovať alebo modernizovať technologická stavba. Spravidla každý má záujem 
ušetriť svoje vložené investície a chce predchádzať problémom s nutnými dodatočnými 
zmenami počas realizácie stavby, ktoré predražujú celkové náklady. Práve preto je vhodné 
využitie takýchto technológií už vo fáze návrhu, ktoré mu pomôžu znížiť celkové náklady. 
Jedným z nich je využitie modelov vytvorených priamo z projektovej dokumentácie a 
„zasadených“ do reálneho prostredia. Nesporne snáď najviac sa dnes tieto technológie dajú 
využiť pri tréningu obsluhy, resp. pri servisných činnostiach. Takisto môžu mať uplatnenie vo 
forme nového rozhrania medzi človekom a informačným systémom podniku, napríklad vo 
forme priameho zobrazovania informácií z databázy. Svoje nezastupiteľné miesto má 
v konečnej fáze aj prezentácia produktov, organizácií či výrobných technológií. V krátkosti si 
môžeme zosumarizovať základné aspekty využitia týchto technológií, prípadne ďalšie 
možnosti využitia: 

• Možnosť pozrieť si výslednú technológiu ešte pred samotnou realizáciou za pomoci AR 
projekcie, teda možnosť „prechádzať sa“ uprostred novej technológie v prípadných 
existujúcich priestoroch. 

• Ľahké odhalenie chýb pri projekcii - chybného umiestnenia prípadne chýbajúceho 
konštrukčného prvku 

• Pre investora ľahké posúdenie a úprava pôvodného návrhu o optimálnom usporiadaní 
technológie ešte pred začiatkom samotnej realizácie. K projektu sa môžu pri takomto 
type vizualizácie vyjadrovať aj netechnici, resp. môžu byť potlačené jazykové bariéry 
priamom manipuláciou nad virtuálnymi objektmi pri komunikácii. 
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• Pohľady na projekt, ktoré v reáli nie sú možné 
• V kombinácii s GPS a prípadnými mobilnými zariadeniami orientácia vo výrobnom 

podniku alebo ako prvok rozhrania informačného systému podniku, kde môžu byť 
zobrazované doplnkové informácie o objektoch (napr. evidenčné číslo, dostupnosť na 
sklade či zodpovednú osobu). 

• Možnosť pripraviť si a natrénovať postup dopravy a montáže s ohľadom na rozmer 
zariadenia a dostupného priestoru 

• Tréning obsluhy technológie bez potreby pobytu priamo v prevádzke 
• Rozšírené možnosti riadenie procesu montáže a kontrola kvality, test presnosti a meranie 
• Tréning požiarnej ochrany, zváračský simulátor, tréning na vysokozdvižnom vozíku, 

tréning bezpečnostných jednotiek  
• Možnosť prípravy efektných prezentácií a podkladov pre budúcu reklamnú, resp. 

investičnú kampaň. 
Všetky tieto aspekty môžu priniesť úspory, výška ktorých je ale závislá od mnohých 

činiteľov. Okrem už spomínaných riešení a systémov je v súčasnosti dostupných  mnoho 
ďalších, či už na komerčnej alebo nekomerčnej báze. Pre projektové fázy sú pri styku so 
zákazníkom vhodné najmä systémy pracujúce bez značiek. Príkladom je projekt 
zariaďovania kuchyne (http://www.robots.ox.ac.uk/~ajd/Movies/kitchen.mp4.avi) prípadne 
projekty podobného charakteru, ktoré umožňujú zariaďovať, napr. aj kancelárske priestory 
alebo výrobné priestory. Pre riadenie výroby je tu snaha o štandardizáciu AR zobrazovača 
pre priemyselné použitie, napr. projekt Layar (http://blog.machinecontrolonline.com/?p=279), 
prípadne nové formy riadenia strojov a zariadení a tréning obsluhy a servisu predstavovaný 
firmou InterSense (http://www.intersense.com). V tomto okruhu nemožno zabudnúť aj 
niektoré inovatívne postupy prezentované firmou Boeing (http://www.boeing.com). Veľmi 
veľa je aj použití technológií AR pri reklame a prezentácii. Okrem spomínaných aktivít firmy 
Total Immersion (Peugeot projekt) sa k tomuto trendu pridala aj firma Procter & Gamble 
v reklamnej kampani na produkty Always  (http://www.always.com/infinity/ 
always_infinity.jsp#/experience-the-magic). Určite by sa našlo veľa ďalších príkladov a 
napriek tomu, že mnohé riešenia dnes vyzerajú ešte exoticky, predznamenávajú nasadenie 
MR technológií v priemysle vo veľmi blízkej budúcnosti ako štandardne používaných riešení. 

3.7 Záver k zmiešanej realite 
Výskum v tejto oblasti pomerne úspešne postupuje, aj keď je nutné povedať, že vyžaduje 

naozaj pomerne veľké finančné zdroje. Z tohto dôvodu je tvorba alebo vývoj komplexnejších 
MR systémov v našich podmienkach pomerne obtiažna. Z hľadiska organizácií či firiem sa 
ich v Slovenskej republike venuje virtuálnej realite, resp. jej technológiám, na rôznych 
úrovniach niekoľko. Na Katedre počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach sa sleduje 
problematika virtuálnej reality už niekoľko rokov. Na báze skôr uvedených skutočností boli na 
katedre vytvorené niektoré virtualizované modely objektov a neustále sa vyvíja virtuálno-
realitný systém (využívajúci aj skôr popisované technológie MR) ako po stránke technického 
tak i programového vybavenia (Obr. 37). 

Táto technológia dáva používateľom možnosť získať zážitok z prostredia zmiešanej 
reality. Toto riešenie, ako už bolo uvedené, je vhodné najmä na prezentáciu dizajnérskych 
návrhov, urbanistických a architektonických štúdií. Je ukážkou novej formy vizualizácie 
reálnych objektov rozšírených o virtuálne doplňujúce informácie. Modely je možné vytvárať 
pomocou 3D modelovacích nástrojov, resp. priamym exportom z CAD nástrojov, a zasadiť 
ich do reálnej scény. Následnú výslednú scénu zmiešanej reality je možné vytvoriť pomocou 
niektoré zo systémov AR. Na správne umiestnenie virtuálnych modelov v scéne slúžia buď 
značky, alebo iné pozičné referenčné prídavné zariadenia, ktoré spolu s pohľadom na fyzický 
svet tvoria reálnu zložku v zmiešanom prostredí. Dokopy tvoria riešenie, ktoré prináša úplne 
novú formu vo využívaní výpočtových prostriedkov a celkovo v rozhraniach človek-výpočtový 
systém. 
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Obr. 37 Ukážky práce so systémom zmiešanej reality v laboratóriu LIRKIS, vľavo reálne 
pohľady, vpravo pohľady používateľa (KPI FEI TU Košice) 
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4 Virtualiza čný re ťazec a jeho realizácia 

Obsah tejto krátkej kapitoly je motivovaný hlavne tým, aby poukázal na komplexnosť a  
náročnosť práce s rozsiahlymi grafickými údajmi najmä z pohľadu virtuálnej reality a aby 
poukázal aj na interdisplinárny charakter celého problému 

Virtualizačný reťazec predstavuje celkový proces spracovania vstupov, ich modelovania, 
vizualizácie a virtualizácie v rámci komplexného systému virtuálnej reality. Zjednodušenú 
schému virtualizačného reťazca je možné vidieť na Obr. 38. Z hľadiska obsahu tohto 
učebného textu je dôraz kladený najmä na kroky 2-4. Samozrejme, každý z týchto krokov 
obsahuje ešte množstvo ďalších podkrokov, z ktorých ale nie všetky budú detailne opísané. 
Mnohé podsekvencie tohto reťazca sú už v súčasnosti štandardné používané aj v praxi 
a majú svoje ustálené konvecie a normy. 
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Obr. 38 Vrtualizačný reťazec 

4.1 Príprava a získavanie vstupov 
Pred modelovacím krokom je základ získať všetky možné podklady pre budúce 

modelovanie. Samozrejme, počet a forma podkladov je závislá od získavaného objektu. 
Napríklad pri budovách sa môže jednať o nasledujúce údaje: umiestnenie a voľne dostupné 
informácie o budove, vizuálna kontrola (podľa možností), dostupnosť fyzická a dostupnosť 
pre fotografovanie alebo 3D skenovanie, stavebný štýl budovy, množstvo detailov na budove 
a atypických riešení, ako aj prípadný historický vývoj/zmeny, tvar budovy a prípadne ďalšia 
technická, technologická, geografická a katastrálna dokumentácia. Najlepšou cestou na 
získanie aktuálneho 3D stavu objektu je v súčasnosti použitie 3D skeneru. 

4.1.1 3D skenovanie   

3D skener je zariadenie, ktoré analyzuje reálne objekty alebo prostredie za účelom 
získania dát o ich tvare alebo výzore (napr. farbe). Z týchto dát je vytvorený 3D model, ktorý 
je virtuálnou kópiou reálneho objektu. Existuje niekoľko typov 3D skenerov, ale v ďalšom 
budú opísané len modely dostupné na pracovisku autorov. 

Proces vytvárania 3D objektu (Obr. 39) sa dá rozdeliť do dvoch častí: 3D skenovanie a 
spracovanie dát. Proces vytvárania 3D objektu: (a) originálny objekt, (b) skenovanie, 
(c) naskenovaný objekt (mračno bodov – point cloud), (d) model bez textúry, (e) 
vizualizovaný finálny objekt s textúrou. 

 

Obr. 39 Proces vytvárania 3D virtuálneho objektu pomocou 3D skenovania 
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Na skenovanie, napr. budov, väčších objektov alebo lokalít, sa využívajú väčšinou 
exteriérové 3D skenery (napr. LeicaScanstation 2 Obr. 40 vľavo). Najčastejšia zostava na 
skenovanie pozostáva z 3D skenera, počítača, skenovacieho softvéru, stojana, vodováhy na 
vyrovnanie skenera, batérie spolu s nabíjacou stanicou (2×), adaptéra na pripojenie do siete, 
kábla na prepojenie počítača so skenerom, napájacích káblov a puzdier na prepravu skenera 
a batérií.  

3D skener tejto triedy umožňuje spravidla skenovanie približne až do 50 000 skenovacích 
bodov/sekundu. Skenovací rozsah je 360° v horizontálnom a 270° vo vertikálnom smere a do 
300m z hľadiska hĺbky/diaľky.  

Na skenovanie menších objektov sa používajú spravidla malé objektové 3D skenery 
(napr. NextEngine 2020i, Obr. 40 vpravo). Výhodou skenera tohto typu je veľká rýchlosť 
skenovania,  keďže dokážu skenovať množinu bodov,  dokonca aj celé zorné pole naraz. 
Chyby pri skenovaní sú minimalizované.  Skener pozostáva z časti,  v ktorej sa nachádza 
CCD senzor, kamera, osvetlenie a laserová hlavica obsahujúca niekoľko laserových 
zdrojov (napr. 8), autopozičnú jednotku, držiaka, napájacieho kábla a USB kábla. 

   

Obr. 40 Exteriérový veľký 3D skener (vľavo) a objektový malý 3D skener (vpravo) 
s autopozičnou jednotkou (KPI FEI TU Košice) 

Počas procesu 3D skenovania sa získa niekoľko pohľadov vo forme mračna bodov. Prvou 
náročnou úlohou je spojenie týchto jednotlivých skenov do jedného celku a vytvorenie 
celkového modelu objektu na úrovni mračna bodov (Obr. 41). Podľa parametrov 
skenovaného objektu, ako aj samotného procesu skenovania (počet skenov, presnosť), sa 
jedná o objemovo (niekedy aj stovky GB) a časovo pomerne náročný problém, ktorý sa dá 
optimalizovať najmä zvýšením výpočtovej výkonnosti príslušného technického vybavenia (aj 
paralelizáciou výpočtov). 
Ďalším náročným krokom je polygonizácia najčastejšie vo forme triangulácie. Tento krok 

je veľmi vhodný na paralelizáciu. Precíznejšie modely je možné ďalej prekladať aj vyššími 
typmi plôch ako napr. NURBS. Posledným krokom je archivácia, resp. export do 
modelovacích a editačných nástrojov. 
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Obr. 41 3D sken objektu vo forme mračna bodov 

4.2 Modelovanie, úprava a overovanie 
3D počítačové modelovanie je vytvátanie alebo úprava 3D grafického virtuálneho modelu 

pomocou určitého programového nástroja – 3D modelovacej aplikácie (napr. Blender, 
Autodesk 3D studio max, Maya, Trimble Sketchup a pod.). Modelovací proces 
prípravy/úpravy grafických údajov je podobný ako napr. tvorba sochy. Modelovanie 3D 
objektov nie je výnimkou a je založené v princípe na štyroch krokoch: príprava 
modelu/objektu, polygonálne modelovanie, príprava textúr a aplikácia a filtrovanie textúr. 
Vlastnosti uvedených krokov sú závislé od typu modelu/objektu (drôtový model, povrchový 
model, objemový model). V princípe, v nadväznosti na predošlý krok virtualizačného reťazca, 
sú tri možnosti finálneho vytvorenia virtuálneho modelu/objektu tak, ako ukazuje Obr. 42. 
Jednoznačne najvyššiu mieru autenticity predstavuje posledná kombinovaná možnosť. 
Vytvorený model/objekt sa dá následne využiť pri vizualizácii, simulácii či 3D tlači. 

 

Obr. 42 Tri možnosti vytvorenia 3D modelu 
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Jedným z náročných procesov v tomto kroku, u ktorého sa s výhodou dá uplatniť 
paralelizácia, je zjednodušovanie (simplifikácia) modelu. Úlohou tohto procesu je v princípe 
zmenšiť počet polygónov definujúcich model/objekt tak, aby sa výstupný model čo najviac 
podobal pôvodnému originálu. Z hľadiska celkovej virtuálnej scény sa pri použití rádovo 
stoviek objektov môže jednať o nezanedbateľné zníženie náročnosti pre nasledujúce kroky 
virtualizačného reťazca a aj pre uloženie/archiváciu virtuálnej scény. Na nasledujúcich 
obrázkoch (Obr. 43 - Obr. 45)  sú uvedené ukážky zjednodušovania modelu pomocou 
rôznych metód (rušenie vrcholov a rušenie hrán s využívaním metriky kvadratickej 
chybovosti) a nastavením rôznych parametrov. Ako vidno, nie všetky hodnoty parametrov 
vedú k vytvoreniu korektného výstupu. Na Obr. 46 je pre ilustráciu uvedený príklad 
vytlačeného takto zjednodušeného 3D modelu. 

 

Obr. 43 Model kaplnky pred simplifikáciou 25992 bodov 14336 trojuholníkov 

 

Obr. 44 porovnanie kaplnky - vľavo rušenie 
vrcholov 1646 bodov 6617 trojuholníkov, 
vpravo rušenie hrán – 1819 bodov 5999 

trojuholníkov 

 

Obr. 45 porovnanie kaplnky - vľavo rušenie 
vrcholov 310 bodov 1033 trojuholníkov, 
vpravo rušenie hrán – 421 bodov 1000 

trojuholníkov  
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Obr. 46 Vytlačený 3D model kaplnky (KPI FEI TU Košice) 

4.3 Vizualizácia a práca s virtuálnym svetom 
Po technickej stránke je vizualizácia možná napr. pomocou autostereoskopého 3D 

displeja Philips WOWvx (na sledovanie 3D obrazu nie sú potrebné okuliare) (Obr. 48) alebo 
pomocou projekčného systému virtuálno-realitného systému (Obr. 47 dolu). Tento systém 
umožňuje 3D vizualizáciu objektov, s ktorými je možné interaktívne manipulovať. Na 
interaktívnu manipuláciu s virtuálnymi objektami je možné použiť rôzne snímače polohy. 
Celú schému interaktívnej vizualizácie pomocou virtuálno-realitného systému je zobrazený 
na Obr. 47. 

 

Obr. 47 Schéma vizualizácie pomocou virtuálno-realitného systému (KPI FEI TU Košice)  
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4.3.1 Vizualizácia a vizualiza čný subsystém 

Vizualizačný subsystém VR systému poskytuje hlavnú časť informácie pre pozorovateľa 
vo virtuálnom prostredí. Tento subsystém vypočítava obraz pre pozorovateľa vo virtuálnom 
svete. Pre pozorovateľa je veľmi zaujímavá fotorealistická vizualizácia, ale v súčasnosti a 
existujúcim hardvérom to nie je možné urobiť v reálnom čase. Fotorealistická vizualizácia je 
taktiež veľmi dôležitá pre umelé svety, špeciálne pre následné rozpoznávanie s metódami 
umelej inteligencie. Pre vizualizáciu v rámci VR systému sa najčastejšie používa vizulizačné 
jadro. Toto je často založené na sériovom využívaní informácie a v súčasnosti sú použité 
najmä služby GPU. Hlavnou predstavou pre implementáciu grafického systému je 
minimalizovať čas použitý v každom stupni pre systém reálneho času. Základné stupne sú 
znázornené na Obr. 71. 

4.3.2 Sledovanie polohy 

Na získanie informácie o polohe a pozícii sa využívajú rôzne technológie, podľa ktorých 
sa zariadenia na sledovanie polohy delia na mechanické, magnetické, ultrazvukové, optické 
a inerciálne (pozri aj kapitolu  2.5.3). 

Na sledovanie polohy je optimálne použitie nekontaktného spôsobu snímania, napr. na 
báze systému InterSense IS-900 (Obr. 15, Obr. 47). Tento systém má 6 stupňov voľnosti, 
čím umožňuje precízne sledovanie pozície a orientácie v priestore. Na sledovanie využíva 
tento systém hybridnú inerciálno-ultrasonickú technológiu, ktorá je odolná voči interferencii 
s kovovými materiálmi. Celý systém IS-900 pozostáva z centrálneho procesora (výpočet 
polohy z prijatých dát), sledovač hlavy (pripojiteľný na pasívne/aktívne stereoskopické 
okuliare alebo dátovú prilbu), sledovač ruky (na použitie s dátovými a hmatovými 
rukavicami), bezdrôtový vysielač (umožňuje bezdrôtové pripojenie sledovača ruky a hlavy), 
„žezlo“ (wand, bezdrôtová verzia na interakciu s virtuálnym obsahom) a SoniFrame (rám 
pozostávajúci z určitého počtu emisných ultrazvukových pásov najčastejšie umiestnený na 
strope). V prípade lacnejších riešení je napríklad výhodné použitie snímača Microsoft Kinect. 

Z hľadiska priamej interakcie je mimoriadne výhodné použitie datových rukavíc (Obr. 17) 
k plne imersívnej práci s virtuálnymi objektami, resp. interakcii s virtuálnym priestorom. 

4.3.3 3D zobrazovacie systémy 

Hlavnou časťou virtuálno-realitného systému je jeho zobrazovacia časť. Optimálne je, ak 
sa použijú v tejto časti 3D zobrazovacie systémy a to jednak pri tesneviazanom systéme 
zobrazovania (napr datové prilby), ale aj pri voľneviazanom systéme. Tieto zobrazovacie 
systémy sa dajú rozdeliť na: 

• Holografické displeje 

• Priestorové displeje (Volumetric displays) 

• Stereoskopické displeje – pasívne, aktívne a autostereoskopické 
Na najnižšej úrovni vizualizácie je možné použiť klasický displej, resp pasívny či aktívny 

3D displej. Vyššiu mieru predstavuje použitie autosteroskopického 3D displeja (napr. Philips 
WOWvx Obr. 48). Štandardne je možné využiť anaglyfické zobrazenie (Obr. 49a) alebo 
horizontálne rozdelené ľavo/pravé zobrazenie (Obr. 49b). Najlepší vnem, a to bez 
akýchkoľvek pomôcok, pre zobrazenie 3D obsahu, je pomocou metódy 2D-plus-hĺbka  
(hĺbková mapa) (Obr. 49c). Táto metóda vytvára 3D dojem využitím 2D obrazu a obrazu 
s informáciou o hĺbke. Pri tomto spôsobe zobrazovania je ďalšia možnosť využitia 
paralelizácie, nakoľko výpočet hĺbky z dvoch ľavo/pravých obrazov je opäť najmä časovo 
náročná záležitosť. Vzhľadom na to, že je tu vyžadovaný výpočet v reálnom čase, 
optimálnou cestou je použitie technológie GPGPU. 
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Obr. 48 Autostereoskopický 3D displej Philips WOWvx 

 

   

a)    b)    c) 

Obr. 49 Vizualizácia scény: a) anaglyfická projekcia  b) horizontálne rozdelená ľavo-pravá 
projekcia  c) projekcia s hĺbkovou mapou 

Z hľadiska veľkoplošného zobrazovania (napr. pre virtuálno-realitné pracoviská, Obr. 7) 
sa najčastejšie používa stereoskopický systém so spätnou projekciou využívajúci 
technológiu pasívnej polarizácie (napr. Infitec). Systém sa skladá z páru projektorov s 
filtrami, špeciálneho projekčného plátna pre spätnú projekciu, špeciálnych okuliarov, 
renderovacieho systému (najlepšie paralelný výpočtový systém, audio systému 
a príslušného programového vybavenia.  

4.4 3D tlač a vytváranie reálnych objektov 
Posledným krokom vo virtualizačnom reťazci je 3D a následné vytváranie reálných 

objektov z modelov. Z hľadiska uplatnenia je najviac využívaná metóda Rapid prototyping. 
Rapid prototyping je metóda, pri ktorej sa vytvárajú celé objekty pomocou aditívnych 

výrobných technológií. Prvé techniky pre rapid prototyping sa stali dostupnými v polovici 80-
tych rokov 20. storočia a boli používané na výrobu modelov a prototypov dielov. Dnes sa 
používajú pre oveľa širšie spektrum aplikácií. 

Pri rapid prototypingu je objekt vytvorený z tenkých vrstiev, ktoré sú na seba postupne 
ukladané. Tvorba takéhoto objektu pozostáva z niekoľkých krokov. V prvom kroku je 
vytvorený počítačový model objektu. V druhom kroku je tento model rozrezaný do tenkých 
rezov pomocou softvéru, ktorý je dodávaný ku každému zariadeniu pre rapid prototyping. 
Hrúbka týchto rezov môže byť aj niekoľko tisícin milimetra. V treťom kroku sú jednotlivé 
virtuálne rezy využité na tlač fyzických vrstiev. Tieto vrstvy sú postupne ukladané/vytvárané 
na seba, pričom pri každej novej vrstve sa platforma, na ktorej sa vytvára objekt, posúva 
nižšie o hrúbku jednej vrstvy. Vytváranie vrstiev a posun platformy sa opakuje až pokiaľ nie 
je vytvorený celý trojrozmerný model. Existuje niekoľko metód, pomocou ktorých sa dajú 
vytvoriť tieto vrstvy. V súčasnosti prebieha vývoj rapid prototypingu rýchlym tempom a stále 
vznikajú nové alebo sa modifikujú staré metódy vytvárania vrstiev. Niektoré nové metódy sú 
dosť podobné starším, avšak ponúkajú napríklad rýchlejšie vytváranie objektov, väčšiu 
presnosť, atď. 
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Metódy vytvárania vrstiev pri rapid prototypingu sú napríklad: 

• Stereolitografia (Stereolitography - SLA) 

• Výroba objektu vrstvením (Laminated Object Manufacturing - LOM) 

• Modelovanie nanášaním taveniny (Fused Deposition Modeling - FDM) 

• Selektívne laserové spekanie (Selective Laser Sintering - SLS) 

• 3D tlač (Three-Dimensional Printing - 3DP) 

• Laserom navrhnuté tvarovanie (Laser Engineered Net Shaping - LENS) 
Základná 3D tlač využíva ako stavebný materiál kompozitný prach (rôzne druhy 

materiálov), na ktorý je následne nanesené spojivo (binder), čím sa vytvorí jedná vrstva 
modelu. Na nanášanie spojiva sa využíva zariadenie podobné tlačovej hlave atramentovej 
tlačiarne (niektoré zariadenia využívajú tlačové hlavy bežných atramentových tlačiarní).  

Na 3D tlač sa využíva 3D tlačiareň (napr. ZPrinter 450, Obr. 50 stred). Objekty sa tlačia 
pomocou dvoch tlačových hláv, z ktorých jedna slúži na nanášanie lepidla a druhá na 
nanášanie farby. Uvedená 3D tlačiareň umožňuje plnofarebnú tlač 3D objektov v rozlíšení 
300×450 dpi do rozmerov 203×254×203 mm. Rýchlosť tlače je 2-4 vrstvy na minútu, 
v závislosti od tlačeného modelu. Hrúbka jednej vrstvy je 0,089 - 0,102 mm. Materiály 
z ktorých sa tlačia 3D modely sú netoxické a ďalšou výhodou je, že tento druh tlače je 
prakticky bezodpadový. Po vytlačení je potrebné ešte objekt finálne upraviť, aby získal 
želanú tvrdosť, pevnosť alebo aj pružnosť. Je ponúkané široké spektrum finalizačných 
materiálov, pomocou ktorých sa dajú dosiahnuť rôzne finálne vlastnosti vytlačeného objektu. 

 

3D model 3D tlačiareň vytlačený model 
 

Obr. 50 Schéma 3D tlače 

Na obrázku Obr. 50 je schématicky zobrazený proces 3D tlače. Vpravo sa nachádza 
vytlačený 3D model Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach. Iným príkladom 
je vytlačený model kaplnky sv. Michala v Košiciach (Obr. 46). Z pohľadu do budúcnosti je tak 
využitie 3D tlače možným základom futuristických technológií ako je tlač jedla či 3D fax. Pre 
súčasnosť je to najmä spomínaný rapid prototyping, reklama, zdravotníctvo (napr. zubné 
a kostné protézy, umelé srdcové chlopne), šperkárstvo (tlač zlatých šperkov), archeológia, 
reštaurátorstvo, strojárenstvo či architektúra. 
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5 Farby a farebný priestor 

Keďže jedným a takmer dominantným atribútom, ktorý sa používa pri spracovaní obrazov 
alebo pri práci s grafickými formátmi, je farba obrazu, resp. farba základného 
spracovávaného objektu (u rastrových obrázkov je to pixel), budeme sa farbám venovať 
samostatne v tejto kapitole. Aby sme však mohli hovoriť o farbách, musíme najprv povedať 
niečo o svetle. Z fyzikálneho hľadiska je ako svetlo chápané elektromagnetické vlnenie v 
oblasti 108 Hz. Z hľadiska farieb zodpovedá každá farba určitej frekvencii. Rozsah farieb je 
od červenej (3.8x108Hz, mimo viditeľného spektra pokračuje do infračervenej oblasti) po 
fialovú (7.8x108Hz, mimo viditeľného spektra pokračuje do ultrafialovej oblasti). V rámci 
viditeľného spektra je človek schopný rozlíšiť viac ako 4x105 rôznych farieb a ich odtieňov. 
Podľa frekvencie, ktorú vysiela svetelný zdroj je možné svetlo rozdeliť na: 

• achromatické svetlo - tomuto svetlu sa hovorí tiež biele svetlo a obsahuje všetky farby 
(typický zdroj je slnko). Kombinácia frekvencií odrazených od telies vytvára v 
podstate farbu telies. Ak prevláda frekvencia z určitej oblasti spektra, hovoríme o 
dominantnej frekvencii. 

• monochromatické svetlo - je svetlo len jednej farby (napr. červenej). 
Svetlo je charakterizované niekoľkými svojimi atribútmi: 

• farba - základný atribút svetla a závisí od už spomínaj frekvencie (resp. vlnovej 
dĺžky), 

• jas - odpovedá vlastne intenzite svetla, jasnosť zdroja svetla je v priamej úmere 
s intenzitou, 

• sýtosť - sýtosť farby uvádza jej čistotu, čím vyššia je sýtosť, tým užšie je spektrum 
frekvencií obsiahnutých vo svetle, 

• svetlosť - je vlastne veľkosť achromatickej zložky vo svetle s určitou dominantnou 
frekvenciou. 

Dôležitým faktorom je aj skladanie farieb. Je otázka, či existujú určité základné farby, 
pomocou skladania ktorých by sa vytvorili všetky ostatné. Existujú však tzv. komplementárne 
farby, ktorých kombináciou získame biele svetlo. Pre skladanie viacerých farieb bol 
vytvorený štandard vo forme chromatického diagramu. Avšak spomínaný chromatický 
diagram neurčuje z akých bázických farieb sa ostatné budú skladať ani ich pomer. Toto 
určujú farebné modely, o ktorých bude pojednané ďalej. 

5.1 Farebné modely 
Ako už bolo povedané skôr, pri práci s farbami sú dôležité dve základné činnosti. Prvou je 

určenie základnej množiny farieb, z ktorou sa bude pracovať. Druhou činnosťou je určenie 
spôsobu ako sa budú kombinovať. Farbocit je pomerne značne subjektívna záležitosť a 
zmiešaním dvoch alebo viacerých farieb môže vzniknúť rôzna predstava novej farby u 
rôznych ľudí. Poznáme dva základné spôsoby kombinácie (miešania) farieb (Obr. 51): 

• aditívne miešanie - každým pridaním určitej zložky vznikne svetlejšia farba. Pridaním 
všetkých vznikne biela, typický model RGB. 

• subtraktívne miešanie - každým pridaním určitej zložky vznikne tmavšia farba. 
Pridaním všetkých vznikne čierna, typický model CMY. 
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Obr. 51 Základné spôsoby miešania farieb 

Na základe tohto hovoríme aj o farebných modeloch. Tieto sú charakterizované: 

• množinou základných farieb, 

• spôsobom ich miešania, 

• pravidlami menenia farebných charakteristík. 
Prvou zaznamenanou štúdiou o farbách bola štúdia Aristotela, ktorý žil v rokoch 384 p.n.l 

– 322 p.n.l.  (Obr. 52). 

 

Obr. 52 Farebný model definovaný Aristotelom 

Významným farebným modelom je Munselov kruh (Obr. 53), ktorý bol definovaný 
profesorom Albertom Henry Munselom.  

                    

Obr. 53 Albert Henry Munsel (1905)a Munselov kruh 
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V súčasnosti existuje niekoľko farebných modelov. Medzi základné patria: model RGB, 
model CMY(K), model HSB, model HLS, model CIE Yxy, model CIE LAB a z hľadiska 
vnímania model UWB. 

5.1.1 Model RGB 

V tomto modely sú farby vytvárané aditívnym spôsobom. Základné zložky sú: R - (Red) 
červená,     G - (Green) zelená a B - (Blue) modrá. Pre tieto farby je príznačné práve to, že 
ľudské oko má najlepšiu citlivosť práve pre ich vlnové dĺžky (630nm, 530nm a 450nm). 
Intenzita základných farieb sa v tomto modely pohybuje v intervale <0,1>. Pri technickej 
implementácii je tento rozsah prevádzaný do digitálnej formy. Najčastejšie je kódovaný na 8-
bitov (t.j. 256 dielov). Pre ľudské oko by postačovalo aj delenie na 100 dielov. Pri praktickom 
nastavovaní sa preto častokrát používa percentuálne nastavenie jednotlivých zložiek. 

Farebný model RGB sa svojim rozsahom najčastejšie reprezentuje ako jednotková kocka 
umiestnená v osách r,g,b. Z toho aj vyplýva, že množina základných farieb obsahuje 8 farieb. 
Vrchol [0,0,0] (t.j. stred súradnicového systému) odpovedá čiernej farbe (Black). Naproti 
tomu vrchol [1,1,1] odpovedá bielej farbe (White). Farby ležiace na diagonále medzi týmito 
vrcholmi odpovedajú odtieňom šedej (Gray). Záverom dodajme snáď, že daný model sa 
najviac, oproti iným modelom, technicky orientovaný. Nasledujúci obrázok (Obr. 54) ukazuje 
jednotkovú kocku modelu RGB. 

 

 

Obr. 54 Jednotková kocka modelu RGB 

Na základe toho je možné zostaviť tabuľku množiny základných farieb modelu RGB s 
príspevkami jednotlivých farebných zložiek (Tab. 1): 

zložka  
farba 

R(ed) 
červená 

G(reen) 
zelená 

B(lue) 
modrá 

čierna 0 0 0 

modrá 0 0 1 

zelená 0 1 0 

azúrová 0 1 1 

červená 1 0 0 

purpurová 1 0 1 

žltá 1 1 0 

biela 1 1 1 

Tab. 1 Tabuľka základných kombinácií RGB 
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5.1.2 Model CMY 

V tomto modely sú farby vytvárané subtraktívnym spôsobom. Základné zložky sú: C - 
(Cyan) azúrová, M - (Magenta) purpurová a Y - (Yellow) žltá. Pre tieto farby je príznačné 
práve to, že ľudská skúsenosť z miešaním farieb, najmä u maliarov, vychádza práve zo 
subtraktívneho miešania farieb. Preto je tento spôsob prirodzenejší. Tento model sa využíva 
aj v polygrafii pre reprodukciu farebných obrazcov (aj fotografií). Výsledný farebný obraz 
dostaneme ako sútlač troch obrazov na báze jednotlivých zložiek. Tu sa ešte pridáva čierna 
zložka (blacK). Je to z toho dôvodu, že ak technologicky vznikne čierna zmiešaním všetkých 
troch zložiek, nedosahuje spravidla potrebnú kvalitu a preto sa čierne oblasti pretlačia zvlášť 
technologickou čiernou. Takýto model sa preto uvádza aj ako model CMYK. Moderné 
grafické systémy majú prostriedky na separáciu jednotlivých farebných zložiek obrazu 
na tvorbu spomínaných obrazov pre sútlač. 

Farebný model CMY sa svojim rozsahom najčastejšie reprezentuje ako jednotková kocka 
umiestnená v osách c,m,y. Z toho aj vyplýva, že množina základných farieb obsahuje opäť 
8 farieb. Vrchol [0,0,0] (t.j. stred súradnicového systému) odpovedá bielej farbe. Naproti tomu 
vrchol [1,1,1] odpovedá čiernej farbe. Farby ležiace na diagonále medzi týmito vrcholmi, 
podobne ako u modelu RGB, odpovedajú odtieňom šedej s narastaním v opačnom smere. 
Nasledujúci obrázok (Obr. 55) ukazuje jednotkovú kocku modelu CMY. 

 

 

Obr. 55 Jednotková kocka modelu CMY 

Podobne ako u modelu RGB je možné zostaviť tabuľku množiny základných farieb 
modelu CMY s príspevkami jednotlivých farebných zložiek (Tab. 2): 

zložka  
farba 

C(yan) 
azúrová 

M(agenta) 
purpurová 

Y(ellow) 
žltá 

biela 0 0 0 

žltá 0 0 1 

purpurová 0 1 0 

červená 0 1 1 

azúrová 1 0 0 

zelená 1 0 1 

modrá 1 1 0 

čierna 1 1 1 

Tab. 2 Tabuľka základných kombinácií CMY 
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5.1.3 Model HSB (HSV) 

Tento model je oproti predchádzajúcim, skôr technickým modelom, ešte bližší ľudskému 
chápaniu svetla, pretože zachytáva tie charakteristiky farby, ktoré sú bližšie k intuitívnemu 
popisu farieb človekom. Základné zložky sú: H - (Hue) farebný tón, S - (Saturation) saturácia 
alebo tiež sýtosť a B - (Brightness) hodnota jasu. Farebný model HSB (niektoré zdroje ho 
udávajú ako HSV, kde V (Value) je hodnota jasu) sa reprezentuje ako šesťboký ihlan, 
ktorého vrchol leží v počiatku súradnicovej sústavy. Súradnice b a s sa podobne ako u RGB 
(CMY) modelu menia od 0 do 1. Súradnica h je však uhlová z intervalu <0°,360°>. Vrchol 
ihlanu v bode [0,0,0] predstavuje čiernu farbu. Biela farba je v strede podstavy ihlanu. Jas 
klesá od podstavy k vrcholu. Sýtosť je daná vzdialenosťou od osi ihlana. V tomto aj spočíva 
určitý nedostatok tohto modelu, pretože pri konštantnej hodnote s sa pri zmene farebného 
tónu (h) musíme pohybovať po šesťuholníkovej dráhe a nie po kruhovej, ktorá by bola 
prirodzená. Príslušné čisté farby (červená, žltá, zelená, azúrová , modrá a purpurová) ležia 
na obvode podstavy ihlana v príslušných vrcholoch šesťuholníka. Z daného vyplýva 
aj poloha dominantných farieb a to na plášti ihlanu. Graficky znázornený model HSB prináša 
nasledujúci obrázok (Obr. 56). 

 

 

Obr. 56 Šesťboký ihlan modelu HSB 

5.1.4 Model HLS 

Niektoré nedostatky predchádzajúceho modelu odstránil práve tento model. V tomto 
modely je šesťboký ihlan nahradený dvojicou kužeľov. Základné zložky sú: H - (Hue) farebný 
tón, L - (Lightness) svetlosť a S - (Saturation) saturácia alebo tiež sýtosť. Farebný model 
HLS sa reprezentuje, ako už bolo spomenuté, dvojicou kužeľov, ktoré majú spoločnú 
podstavu. Súradnice l a s sa podobne ako u RGB (CMY) modelu menia od 0 do 1. Súradnica 
h je opäť uhlová z intervalu <0°,360°>. Vrchol jedného kužeľa v bode [0,0,0] predstavuje 
čiernu farbu. Biela farba je naopak zase vo vrchole druhého kužeľa. Tento model asi najviac 
odpovedá skutočnosti, lebo najviac farieb je vnímaných práve pri strednej svetlosti (poloha 
spoločnej postavy kužeľov, kde L=0.5) a vnímavosť klesá tak pri veľkom presvetlení, ako aj 
stmavení. Príslušné bázické farby (červená, žltá, zelená, azúrová, modrá a purpurová) ležia 
opäť na obvode spoločnej podstavy kužeľov, kde s=1 a l=0.5. Výhoda kruhovej podstavy 
spočíva práve v obiehaní okolo osi, kde už nie je nutný prechod po šesťuholníku ako u HSB, 
ale po ľahšej a prirodzenejšej kružnici. Modely HSB a HLS umožňujú meniť jednotlivé 
farebné charakteristiky pri zachovaní ostatných typických vlastností farieb. Graficky 
znázornený model HLS prináša nasledujúci obrázok (Obr. 57).  
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Obr. 57 Dvojica kužeľov modelu HLS 

5.1.5 Chromatický diagram CIE Yxy 

Chromatický diagram CIE Yxy (Obr. 58) umožňuje, aby bola farba popísaná graficky v 
dvoch rozmeroch, nezávislo na intenzite.  „Podkova“ tohto diagramu znázorňuje všetky farby, 
ktoré sú viditeľné ľudským okom. Čiara spájajúca konce „podkovy“ je známa ako purpurová 
hranica. Je to jeden z najpresnejších farebných priestorov. 

 

Obr. 58 Chromatický diagram CIE Yxy  
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5.1.6 Farebný priestor CIE LAB 

CIE LAB  (Obr. 59) je rovnomerný farebný priestor, ktorý bol definovaný v roku 1976. 
Vyvinul sa z farebného priestoru CIE Yxy. Tento farebný priestor je široko používaný v 
oblastiach zaoberajúcich sa lesklými a transparentnými produktmi (napr. tlač a grafika – 
aplikácia Adobe Photoshop používa tento farebný model ako vnútorný farebný priestor pre 
účely výpočtu). Je to jeden z najpresnejších farebných priestorov. 

 

Obr. 59 CIE LAB 

5.1.7 Model UWB (YUV) 

Tento model býva niekedy označovaný aj YUV. UWB je skratka od Brightness (Jas) a UW 
je označením pre dva farebné signály so pseodomenami U a W. Tento model, ako aj 
spomínané modely definovala (počnúc rokom 1931) organizácia Commission Internationale 
de l'Eclairage (Medzinárodná organizácie pre osvetlenie angl. The International Commission 
on Illumination). 

Okrem už teda definovaných typov, existujú aj modely rešpektujúce spôsob vnímania 
farieb (Obr. 60). Hlavným ľudským orgánom prijímania obrazových informácií je oko. Obraz 
je vytváraný na sietnici oka, kde je aj najviac nervových ukončení. Na sietnici sa nachádzajú 
dva druhy receptorov. Prvý druh (kužeľovité (čapíky) -cones, počet cca 6-7 mil.) sa nachádza 
v strede sietnice a je citlivý na farby. Senzitívnosť tohto druhu receptorov je možné rozdeliť 
ešte do dvoch skupín, ktoré rozlišujú farebný rozdiel spektra červená-zelená a modrá-žltá 
(RG-cones, BY-cones). Druhý druh (tyčinkovité - rods, počet cca 75-150 mil.) rovnomerne 
pokrýva celú sietnicu a umožňuje vnímať všeobecné obrazové informácie ako obrysy 
prípadne jas. Znamená to asi toľko, že kým pri bežnom dennom svetlo je obraz prijímaný 
plnofarebne všetkými typmi receptorov, pri nasvietení len monochromatickým svetlom sú 
aktivované len tyčinkovité  - receptory. 

Na základe týchto znalostí bol definovaný aj tento model. Všeobecne je teda možné 
povedať, že vlastne máme k dispozícii tri typy receptorov. Na základe toho je vnímaný jas a 
dva farebné signály pre odlíšenie farieb v oblasti červeno-zelenej a oblasti modro-žltej. 
Nakoľko je takýto farebný priestor blízky televíznej norme PAL, častokrát sa potom označuje 
aj YCBCR. Kde je potom zjednodušene Y - jasová zložka, CB - modrá zložka a CR - červená 
zložka. Hodnota B (resp. Y) môže nadobúdať hodnoty z intervalu <0,1>, hodnoty farebných 
signálov U a W (CB 

a CR) sú spravidla z intervalu <-0.5, 0.5>. V prípade práce s odtieňmi 
šedej sa pracuje len so zložkou B a zložky U, W sú ignorované. 
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Obr. 60 Relatívna citlivosť ľudského oka 

5.2 Prevody farebných modelov 
Častou funkciou grafických systémov býva aj možnosť zosvetlenia, príp. stmavenia 

obrázku alebo jeho inverzné zobrazenie. Väčšinou sa využíva pri reprezentácii farieb 
podporovaný model RGB. Pre spomínané operácie je výhodnejšie však pracovať s modelmi 
HSB alebo HLS. Táto podkapitola prinesie v krátkosti algoritmy prevodov medzi jednotlivými 
farebnými modelmi. 

5.2.1 Prevody RGB a CMY 

Prepočet z RGB do CMY je jednoduchý (1): 
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Opačný prepočet je nasledovný (t.j. z CMY(K) do RGB) (2): 
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5.2.2 Prevod RGB do HSB (HSV) 

Pri prepočte sa vychádza z niektorých vlastností zmien súradníc RGB pri zmene polohy 
bodu v sústave HSB. Na plášti ihlanu je S=1 a aspoň jedna zo súradníc RGB je nulová. Pri 
zmene S (ak H a BHSB sú nemenné) sa zložky RGB menia lineárne. Pomer rozdielu menších 
zložiek a maximálnej zložky je pri zmene S konštantný. Veľkosť najväčšej súradnice RGB je 
zhodná s BHSB a pri cyklickej zmene H sa mení len jedna zo súradníc RGB. Nakoľko model 
HSB sa častokrát označuje aj HSV, bude zložka B (doteraz označovaná BHSB ) tohto modelu 
ďalej označovaná V, aby sa odlíšila od zložky B modelu RGB. 

1. maxim=max(R,G,B) 
2. minim=min(R,G,B) 
3. delta=max-min 
4. V=max 
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5. ak max==0 S=0 inak S=(max-min)/max 
6. ak prevláda zložka R: H=(G-B)/delta 
7. ak prevláda zložka G: H=2+(B-R)/delta 
8. Tak prevláda zložka B: H=4+(R-G)/delta 
9. H=H*60, ak H je záporné číslo, H=H+360 

5.2.3 Prevod HSB do RGB 

V tomto prepočte sa najskôr zistí, v ktorej  šestine kruhu sa bod nachádza. Potom sa na 
základe vzdialenosti od osi ihlanu vypočítajú hodnoty RGB, pričom prevládajúca farba 
nadobudne hodnotu V. 

1. ak S==0, R=V, G=V, B=V, koniec 
2. inak H=H/60 
3. i=celá časť H, f= zvyšok po delení H 
4. p=V*(1-S), q=V*(1-(S*f)), t=V*(1-(S*(1-f))) 
5. ak i==0 R=V, G=t, B=p 
6. ak i==1 R=q, G=V, B=p 
7. ak i==2 R=p, G=V, B=t 
8. ak i==3 R=p, G=q, B=V 
9. ak i==4 R=t, G=p, B=V 
10. ak i==5 R=V,G=p, B=q 

5.2.4 Prevod RGB do HLS 

Na začiatku sa vypočíta hodnota L, ktorá určí, v ktorom kuželi sa bod nachádza. Ďalej 
nasledujú výpočty súradníc pomocného bodu (R2,G2,B2) v rovine kruhovej podstavy z 
hodnôt L, R,G,B. Súradnica S sa určí na základe hodnoty L a minimálnej z hodnôt R,G,B. 
Podľa prevládajúcej farebnej zložky sa dá zistiť, v ktorej šestine kruhu sa bod nachádza a 
vypočíta sa hodnota H. 

1. minim=min(R,G,B) 
2. maxim=max(R,G,B) 
3. L=(minim+maxim)/2 
4. ak L==1, H=0, S=0, koniec  //biela farba 
5. ak minim==maxim,   S=0, H=0, koniec //odtiene šedej 
6. inak S=(1-minim)/(1-L)-1 
7. ak L > 0.5 

  R2=1+(R-1)/(2-2L) 
  G2=1+(G-1)/(2-2L) 
  B2=1+(B-1)/(2-2L) 

8. inak R2=R, G2=G, B2=B 
9. ak prevláda zložka R 

  ak G2 > B2, H=G2/B2 
  inak H=6-B2/G2 

10. ak prevláda zložka G 
  ak R2 > B2, H=2-R2/G2 
  inak H=2+B2/G2 
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11. ak prevláda zložka B 
  ak G2 > R2, H=4-G2/B2 
  inak H=4+R2/B2 

12. H=H*60 
13. ak H < 0, H=H+360 

5.2.5 Prevod HLS do RGB 

Pri tomto prepočte sa určí na základe hodnoty L, v ktorom kuželi sa bod nachádza. Ďalej 
nasledujú výpočty súradníc pomocného bodu (R2,G2,B2) v rovine kruhovej podstavy z 
hodnôt L, S. Týmto bodom je vedená úsečka do vrcholu kužeľa a z podobnosti trojuholníkov 
,ktoré takto vzniknli, sa vypočítajú súradnice RGB. 

• ak S==0, R=G=B=L , koniec 
• inak H=H/60, a=celá časť, f=zvyšok po delení 
• ak a==0, R1=1, G1=f, B1=0 
• ak a==1, R1=1-f, G1=1,B1=0 
• ak a==2, R1=0, G1=1, B1=f 
• ak a==3, R1=0, G1=1-f, B1=1 
• ak a==4, R1=f, G1=0, B1=1 
• ak a==5, R1=1, G=0, B1=1-f 
• R2=0.5+S*(R1-0.5) 
• G2=0.5+S*(G1-0.5) 
• B2=0.5+S*(B1-0.5) 
• ak L < 0.5 

  R=R2*L/0.5 
  G=G2*L/0.5 
  B=B2*L/0.5, koniec 

• ak L > 0.5 
  R=R2*(2-2*L)+(2*L-1) 
  G=G2*(2-2*L)+(2*L-1) 
  B=B2*(2-2*L)+(2*L-1), koniec 

• ak L==0.5 
  R=R2 
  G=G2 
  B=B2 

5.2.6 Prevod na úrovne šedej 

Najjednoduchším spôsobom redukcie farieb obrazu je prepočet na odtiene šedej. Farebné 
odtiene môžu byť na odtiene šedej prevedené veľmi jednoducho podľa vzorca (3): 

BGRI ⋅+⋅+⋅= 114.0587.0299.0  (3) 

kde: I je výsledná intenzita (úroveň šedej) 
 R, G, B sú základné farebné zložky pôvodnej farby. 
Prevod obrazu na úrovne šedej spočíva v postupnom prepočítaní všetkých bodov obrazu 

podľa vyššie uvedeného vzorca. 
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5.3 Gama-korekcia 
Ako primárne výstupné zariadenie sa spravidla pre počítač používa monitor. V prípade 

CRT monitora tento zobrazuje farby najčastejšie pomocou fosforu vybudeného tokom 
elektrónov. Na základe toho začne fosfor žiariť. V ideálnom prípade by bola závislosť 
hodnoty pixelu a jeho jasu (intenzite) lineárna ako ukazuje nasledujúci obrázok vľavo. V praxi 
je však tento stav nedosiahnuteľný. Objavuje sa určitá nelinearita v chovaní sa fosforu pri 
jeho vybudení elektrónovým lúčom. Túto závislosť približne zobrazuje nasledujúci obrázok 
vpravo (Obr. 61). Na odstránenie tohto neželaného stavu sa používa práve gama korekcia. 
U LCD alebo LED displejov dochadza k podobnej neliarite buď  z dôvodu nerovnomerného 
podsvietenia alebo nerovnakých čipov zobrazovacích LED diód. 
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Obr. 61 Ideálna a reálna závislosť hodnoty pixelu a jeho jasu (pri CRT monitoroch). 

5.4 Alfa-miešanie 
Alfa-miešanie (α-blending) je funkcia pre zobrazovanie polopriehľadných plôch. Je možné 

ju podporovať ako hardvérovo, tak aj softvérovo. Koeficient priehľadnosti sa označuje ako 
alfa-zložka. Definuje sa buď ako číslo v pohyblivej rádovej čiarke z intervalu <0,1>, alebo ako 
číslo (kód) v pevnej rádovej čiarke napr. 0-255, kde 0 odpovedá 0 a 255 odpovedá 0.99. 
Potom sa definuje úplná priehľadnosť pixelu pri hodnote alfa-zložky = 0. Ak má byť pixel 
nepriehľadný, potom je alfa-zložka = 1. Princíp alfa-miešania je ukázaný na nasledujúcom 
obrázku (Obr. 62). 

 

Definovanie 
1. prvku 

Dodanie 
2. prvku (   =0) 

Dodanie 
2. prvku (   =0.5) 

Dodanie 
2. prvku (   =1) α α α  

Obr. 62 Alfa-miešanie 
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Obr. 63 Alfa-miešanie v priestore RGB 

5.5 Rozpty ľovanie 
Znížením počtu farieb obrazu často dochádza k významnému zhoršeniu vizuálnej kvality 

výsledného obrazu. Zobrazované farebné odtiene je síce možné vybrať z niekoľko tisíc 
farebných odtieňov, ale súčasne ich môže byť zvolených len obmedzený počet, úplným 
extrémom sú konverzie obrazov na čierno-biele (napríklad kvôli výstupu na čierno-bielu 
tlačiareň, niekedy dôležitá schopnosť grafického editora). 

Aby bolo možné aj pri takýchto obmedzeniach reprodukovať obrazy obsahujúce mnoho 
farebných odtieňov, boli vyvinuté metódy, ktoré sa snažia preklenúť rozdiel medzi 
požadovanou kvalitou výsledných obrazov a obmedzenými možnosťami. Metódy, ktoré 
dokážu z niekoľkých farieb vytvoriť ilúziu bohatej farebnej palety, sa nazývajú rozptyľovanie 
(dithering) a poltónovanie (halftoning). 

Rozptyľovacie metódy využívajú tú vlastnosť ľudského oka, že z farieb niekoľkých 
blízkych bodov vytvára dojem jediného bodu, ktorého farba je daná aditívnym zlúčením 
farieb pôvodných bodov. Napríklad ak zariadenie nemá možnosť zobraziť oranžovú, týmto 
postupom ju nahradíme, napr. optickým zmiešaním červenej a žltej pomocou matice v tvare 
dominovej päťky. 

Nasledujúce metódy sú kvôli väčšej názornosti popisované pre prevod obrazu so 16 
úrovňami šedej na binárny obraz. Vo všetkých nasledujúcich metódach označuje intenzitu 
jasu (farbu) vstupného bodu IIN a výstupného bodu IOUT. Predpokladá sa že IIN ∈<0, 15> 
a IOUT ∈<0, 1>. 

5.5.1 Náhodné rozpty ľovanie 

Metóda náhodného rozptyľovania využíva pre generovanie rôznych odtieňov šedej 
generátor náhodných čísel. Ak bude vstupná intenzita IIN rovná maximálnej intenzite (v 
našom prípade 15), nadobudne výstupná hodnota vždy najvyššiu hodnotu (t.j. 1). V opačnom 
prípade rozhodne o výstupnej intenzite porovnanie vstupnej intenzity s náhodne 
vygenerovaným číslom menším ako maximálna vstupná intenzita. 

Výsledný efekt metódy bude taký, že sa napríklad súvislá plocha s intenzitou 8 zobrazí 
ako plocha zložená z nepravidelne sa striedajúcich bodov s intenzitou 0 a 1. Pomer intenzít 
bude približne 1/2, čo zodpovedá pomeru 8/16. 

Metóda náhodného rozptyľovania je jednou z najrýchlejších metód. Touto metódou 
zostanú pôvodné jasové pomery v obraze zachované. 
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5.5.2 Maticové rozpty ľovanie 

Metóda maticového rozptyľovania používa pre generovanie rôznych odtieňov šedej 
pravidelné vzorky zložené z bodov s intenzitou 0 a 1. Ak sú vzorky dobre navrhnuté, vyzerá 
výsledný obraz ako jemne vyšrafovaný. Táto metóda bola pôvodne navrhnutá pre takú 
modifikáciu obrazov, pri ktorej je jeden bod (prvok) vstupného obrazu nahradený maticou 
bodov vo výslednom obraze. Pri aplikovaní pôvodného algoritmu teda dochádza k zväčšeniu 
obrazu. Ak na výstupe pracujeme len s dvomi hodnotami prvkov matice, potom sa jedná 
o halftoning (poltónovanie). Ak sa na výstupe pracuje s viacerými hodnotami prvkov matice, 
potom sa jedná o dithering. Poltónovaniu sa zvlášť budeme venovať v samostatnej kapitole. 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené príklady vzoriek použitých v prípade, že intenzity 
vstupného obrazu sú z intervalu <0,4>. Pre IIN =0 sa vyberie prvá vzorka, pre IIN =1 druhá, 
atď. (viď Obr. 64). 

0 0  0 0  0 0  0 1  1 1 

0 0  0 1  1 1  1 1  1 1 

              
IIN=0  IIN=1  IIN=2  IIN=3  IIN=4 

Obr. 64 Rozptyľovacie matice pre IIN = <0, 4> 

Pre väčší rozsah intenzít je nutné použiť matice vyšších rádov. Pri vytváraní nových matíc 
je nutné vždy pridávať jednotky na jednu novú pozíciu a je nutné zabrániť permutáciám 
v rámci matice, ktoré by v prípade určitých kombinácií odtieňov vstupného obrazu viedli 
k nesprávnemu zosvetleniu alebo stmaveniu obrazu. 

V prípade dodržania uvedenej zásady nie je nutné v pamäti udržiavať matice pre všetky 
možné vstupné intenzity, ale je možné použiť jednu maticu, ktorej hodnoty udávajú pri akej 
minimálnej veľkosti vstupnej intenzity sa na výstupe v danom bode objaví jednotka (Obr. 65). 

 0 12 3 15   1 5 9 2 

 8 4 11 7   8 12 13 6 

Md= 2 14 1 13  Mp= 4 15 14 10 

 10 6 9 5   0 11 7 3 

Obr. 65 Rôzne rozptyľovacie matice pre IIN = <0, 16> 

Pomocou matíc rozmeru 4x4 je možné vygenerovať 17 rôznych vzoriek, čo pri vstupných 
obrazoch so 16 úrovňami šedej nie je vyhovujúce. Táto nevýhoda sa rieši tak, že niektoré 
hodnoty zo stredu intervalu sa zopakujú v matici viackrát. Pre dosiahnutie 16 intenzít sa v 
praxi najčastejšie používa hodnota 8 (Obr. 66). 

 0 11 3 14   1 5 8 2 

 8 4 10 7   8 11 12 6 

Md= 2 13 1 2  Mp= 4 14 13 9 

 9 6 8 5   0 10 7 3 

Obr. 66 Rôzne rozptyľovacie matice pre IIN = <0, 15> 

Jednotky a nuly môžu byť v rozptyľovacích maticiach usporiadané rôznymi spôsobmi. 
V praxi sa najvhodnejšia matica väčšinou vyberá podľa zobrazovacieho zariadenia, pre ktoré 
je výsledný obraz určený. Matica Md vytvára krížový tieňovací vzor a je najčastejšie 
používaný pre výstup na obrazovku, kým matica Mp vytvára bodové tieňovanie a je 
najčastejšie používaná pre výstup na tlačiareň. 

Matice vyšších rádov môžu byť taktiež vytvorené podľa vzorca (4): 
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V prípade, že výsledný obraz oproti pôvodnému nemá byť zväčšený, použije sa namiesto 

celej matice len jediný jej prvok, ktorého index v matici sa získa ako zvyšok po celočíselnom 
delení súradníc bodu rozmerom matice. 

Maticové rozptyľovanie dáva veľmi dobré výsledky pre väčšinu obrazov. Pravidelné 
striedanie odtieňov však pri spracovaní fotografií vytvára dojem umelo vytvorených obrazov. 

5.5.3 Distribúcia chyby 

Intenzita vstupného prvku obrazu (bodu) je na výstupe postupne nahradzovaná jednotkou 
alebo nulou, čím nutne dochádza k strate informácie. Rozptyľovanie na základe distribúcie 
chyby sa snaží vstupnú informáciu v čo najväčšej miere zúžitkovať. 

Vstupná intenzita IIN je použitá nielen k nájdeniu najbližšej zodpovedajúcej intenzity IOUT, 
ale zanedbaná hodnota, vznikajúca zaokrúhlením IIN z väčšieho rozsahu do rozsahu <0, 1>,  
je využitá na modifikáciu hodnôt susedných prvkov obrazu. Ak má byť napríklad spracovaný 
prvok obrazu so vstupnou hodnotou 4, výstupnému prvku obrazu sa priradí hodnota 0 
a zanedbaná hodnota 4 sa pripočíta k hodnotám susedných prvkov obrazu. Distribuovaná 
chyba je rozdelená medzi susedné prvky obrazu v závislosti od použitej metódy.  

Pri distribúcii chyby musia byť, na rozdiel od predchádzajúcich metód, prvky obrazu 
spracúvané postupne po riadkoch. Pre aktuálny spracúvaný riadok a riadky za ním 
nasledujúce (ich počet závisí od veľkosti matice určujúcej koeficienty rozdelenia chyby) musí 
byť v pamäti vymedzené pole - pamäť chyby. 

Pred vykreslením každého prvku obrazu je ku vstupnej hodnote IIN pripočítaná doteraz 
získaná chyba (z pamäte chyby) a až potom je výsledná hodnota prevedená do výstupného 
rozsahu. Zanedbaná hodnota sa opäť rozdelí a pripočíta do pamäte chyby. 

Vzhľadom na celočíselný charakter spracúvaných hodnôt jasových úrovní a neceločíselný 
charakter podielov chyby distribuovaných do jednotlivých susedných prvkov obrazu je 
bezpodmienečne nutné zabezpečiť, aby nedochádzalo k strate celočíselným delením. 
Jedným z možných riešení je, že posledný koeficient chyby sa vypočíta ako rozdiel celej 
chyby a súčtu všetkých predchádzajúcich koeficientov tejto chyby. 

Najčastejšie používanou metódou pre distribúciu chyby je použitie koeficientov podľa 
Floyda-Steinberga (Obr. 67). Je to veľmi rýchla metóda, pretože pri nej dochádza k deleniu 
jednotlivých koeficientov šestnástimi, čo je možné veľmi jednoducho implementovať bitovou 
rotáciou. Výsledky dosahované touto metódou sú pomerne dobré. Okrem tejto distribúcie sa 
používajú aj iné, ktoré si tu ale neuvedieme. 

3/16

Vykreslené pixely

5/16 1/16

7/16

 

Obr. 67 Distribúcia chyby  (vľavo) a spôsob distribúcie chyby (vpravo ) podľa Floyda-
Steinberga 

 x 7 

3 5 1 



Branislav Sobota, František Hrozek  Systémy Virtuálnej Reality 

65 

V praxi sa často vyskytuje situácia, pri ktorej je nutné farebný obraz zobraziť na zariadení, 
ktoré má k dispozícii nižší počet farieb ako je v  zdrojovom obraze. Uvedené rozptyľovacie 
metódy popísané skôr je možné po niekoľkých úpravách použiť aj pre farebné obrazy. 
Postup pre použitie rozptyľovacích metód pre farebné obrazy je nasledujúci: 

1. Pre daný obraz sa vytvorí paleta podľa požiadaviek niektorou z metód popísaných 
vyššie  a  algoritmus sa nastaví na prvý bod obrazu. 

2. Vyberie sa bod a nájde sa k nemu najbližšia farebná hodnota vo vytvorenej palete. 

3. Pre daný bod sa určí zanedbaná hodnota, ktorá vznikne zaokrúhlením pôvodnej farby 
na farbu z palety. 

4. Na základe zanedbanej hodnoty a použitej metódy sa rozhodne o prípadnom zvýšení 
výslednej intenzity farby výsledného bodu. 

5. Ak ešte nie je spracovaný celý obraz, posunie sa na ďalší bod a pokračuje sa ďalej 
krokom 2. 

Kroky 2 až 5 sa vykonávajú postupne pre jednotlivé farebné zložky obrazu. 

5.6 Poltónovanie (halftoning) 
Pri poltónovaní, tak ako už bolo naznačené skôr, dochádza k náhrade jedného bodu 

(pixelu) pôvodného obrazu (spravidla s väčším počtom farieb) na maticu bodov výsledného 
obrazu (s monochromatickým výstupom) najčastejšie pomocou určitej nahradzovacej masky. 
Je jasné, že dôjde k nadvzorkovaniu, t.j. že výsledný obraz bude väčší ako pôvodný. 
Techniky poltónovania boli vlastne vyvinuté pre transformáciu z obrazu s viac úrovňami šedi 
na čierno-bielu paletu, pričom je po transformácii požadovaný približne rovnaký vnem. 
Existuje niekoľko techník poltónovania. Najčastejšie sa však používa priama metóda náhrady 
pomocou spomínaných nahradzovacích masiek. Na nasledujúcom obrázku budú ukázané 
dve rozličné sady nahradzovacích masiek s rozmerom nahradzovacej matice 3x3 (Obr. 68). 

 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 

a) 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 

b) 

 

Obr. 68 Príklady poltónovacích masiek 3x3 

S poltónovaním sa stretávame napr. pri výstupe na monochromatickú maticovú alebo 
laserovú tlačiareň, proste všade tam, kde máme k dispozícii len jednu farbu. Ukážku prevodu 
obrázku poltónovaním ukazuje nasledujúci obrázok (Obr. 69). 
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Obr. 69 Ukážka zobrazenia obrazu poltónovaním 

5.7 Medián filter 
Tento filter sa používa najmä v technikách spracovania obrazu na odstránenie 

impulzného šumu. Pri aplikovaní na originál však môže mať ešte jeden efekt. Okrem toho, že 
odstráni impulzný šum, spôsobí na "zdravých" hranách degradáciu, čo ma vizuálne efekt 
mierneho rozmazania (rozostrenia) a teda aj akéhosi akvarelového efektu. Princíp efektu 
(filtra) je jednoduchý. V praxi sa pracuje buď so 4-susedstvom alebo 8-susedstvom 
(častejšie) ako ukazuje nasledujúci obrázok (Obr. 70): 

2 11 13  2 11 13 

5 15 7  5 15 7 

4 1 12  4 1 12 

4-susedstvo  8-susedstvo 

Obr. 70 Masky pre určenie medián filtra 

Potom sa zoberú indexy farieb (intenzity) riešeného pixelu a príslušných susedov. 
Napríklad pre uvedené osemsusedstvo dostaneme zoznam (2,11,13,5,15,7,4,1,12). Potom 
tento zoznam zotriedime (napr. vzostupne), čím dostaneme (1,2,4,5,7,11,12,13,15). 
Následne sa pre stredný, riešený pixel, zvolí nová hodnota farby ako stredná hodnota 
(medián) z tohto zoznamu, t.j. 7.  

5.8 Spriemernenie farieb 
Tento postup je podobný ako predchádzajúci medián filter a za určitých okolností dá na 

riešenom pixely rovnaký výsledok. Rozdiel je však v nasledovnom. Aj keď vychádzame z 
rovnakých základov ako v predchádzajúcom prípade, po získaní príslušného zoznamu sa 
hodnoty sčítajú a vypočíta sa priemer (teda neurčuje sa z existujúcich). V tomto prípade je 
súčet = 70 a priemer = 70/9 = 8. Pre prácu s paletou platia obdobné odporúčania ako pre 
medián filter. 
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6 Vizualizácia, vykres ľovanie, vizualiza čné jadrá a 
grafické architektúry 

Predtým ako sa detailnejšie pozrieme na problematiku vizualizácie a vykresľovania je 
potrebné vysvetliť si, čo vlastne tieto pojmy v počítačovej grafike znamenajú: 

• Videnie (vision) - je komplementárny problém, ktorý analyzuje obrazy na vytvorenie 
počítačových modelov sveta. 

• Vykresľovanie (rendering)  - je proces tvorby obrazu pomocou počítačových 
algoritmov alebo tiež oblasť štúdia zaoberajúceho sa syntézou obrazov z modelov 
sveta v počítači. 

• Vizualizácia - je proces transformácie popisu modelu virtuálneho sveta do výstupného 
obrazu na zobrazovacom zariadení. 

6.1 Vizualizácia a vizualiza čný subsystém 
Vizualizačný subsystém VR systému poskytuje hlavnú časť informácie pre pozorovateľa 

vo virtuálnom prostredí. Tento subsystém vyrátava obraz pre pozorovateľa vo virtuálnom 
svete. Pre pozorovateľa je veľmi zaujímavá fotorealistická vizualizácia, ale v súčasnosti a 
existujúcim hardvérom to nie je možné urobiť v reálnom čase. Fotorealistická vizualizácia je 
taktiež veľmi dôležitá pre umelé svety, špeciálne pre následné rozpoznávanie s metódami 
umelej inteligencie  [114]. 

Pre vizualizáciu v rámci VR systému je použité vizualizačné jadro (angl. visualisation 
engine)  [144]. Grafické jadro (angl. graphical engine) je často založený na sériovom 
využívaní informácie a v súčasnosti sú použité najmä služby GPU. Na vstupnej strane je 
model sveta a na výstupnej strane sú korektne sfarbené pixely na obrazovke. Medzi týmito 
dvoma stupňami sú ďalšie stupne, ktoré čiastočne menia vstupnú informáciu. Hlavnou 
predstavou pre implementáciu grafického systému je minimalizovať čas použitý v každom 
stupni pre systém reálneho času. Vo viacprocesorových systémoch je možné aplikovať 
niektoré stupne paralelne, čo predstavuje výrazné zrýchlenie. Na nasledujúcom diagrame 
(pozri Obr. 71) sú znázornené základné fázy vizualizačného jadra  [144]. 
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Obr. 71 Blokový diagram vizualizačného jadra 
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Hlavnou informačnou časťou je model sveta, ktorý je založený na konvexných polygónoch 
(v budúcnosti to bude paralelná implementácia NURBS výpočtov ako základná časť tohto 
vizualizačného jadra. Model sveta môže byť vnútorne reprezentovaný pomocou 3D BS/BSP 
stromov (pozri nasledujúcu kapitolu). V rámci neho sú zahrnuté 3D, dynamicky animované 
objekty, ktoré sú uložené jednotlivo zo statického modelu sveta. V systéme je aj zopár 
špeciálnych častí modelu sveta: manažér textúr (angl. texture manager), ktorý riadi použité 
textúry v pamäti a manažér svetla (angl. light manager), ktorý riadi svetlá.  
Ďalšou časťou reťazca je výpočet viditeľnosti v 3D. Viditeľnosť statického sveta môže byť 

vykonaná pomocou Z-bufferu a prechádzania BS/BSP stromu, kde sa vypočítava zoznam 
polygónov v zmysle ktoré polygóny sú zotriedené z predu dozadu a vrcholy sú dvojrozmerné 
(súradnice obrazovky). Tento modul používa transformačný modul, ktorý vyrátava všetky 
potrebné transformácie (vrátane transformácie na obrazovku). Svetelný modul je tiež použitý 
v tomto 3D module viditeľnosti. Správne osvetlenie pre všetky viditeľné polygóny je 
vyrátavané pomocou troch typov svetla: smerové, ambientné a bodové svetlo. Všetky tieto 
svetlá môžu byť menené v každom snímku, čo znamená, že môže zmeniť svoju pozíciu, 
orientáciu a intenzitu. Viditeľnosť pre dynamické objekty je taktiež vyrátavaná, ale zoznam 
polygónov  je uložený v inej množine. 

Vypočítané dáta z 3D modulu viditeľnosti sú použité v rasterizačnom module. V ňom 
každý polygon je rozdelený do horizontálnych rozstupov, ktoré sú zobrazené na obrazovke 
a z-buffer je nastavený adekvátne (zmena bez testovania znamená len nastavenie). Po 
zobrazení statického sveta sa zmení na zobrazenie dynamických objektov. Tie sú podelené 
do horizontálnych rozstupov, ale každý pixel v tomto rozstupe je testovaný pomocou z-
buffera. Ak je viditeľný, tak sa patrične nastavia pixel farba obrazovky a z-hodnota. 
Rasterizačý modul využíva 2D modul viditeľnosti, ktorý riadi z-buffer a rozsahový (span) 
buffer. 

6.2 Vizualiza čné jadrá 
Vo všeobecnosti platí, že účelom grafiky alebo vizualizačného jadra je podporovať 

načítanie a zobrazovanie scény pre vizualizáciu. Definuje údajový formát pre scénu 
a poskytne spracovanie vstupu používateľa. Existujú aj ďalšie funkcie ako je podpora 
špeciálnych efektov a fyziky a mnohé obsahujú integrované prostredie pre rozvoj scény 
a skriptovanie. Jadrá s rozšírenou funkcionalitou sa tiež nazývajú 3D jadrá alebo herné jadrá, 
pokiaľ je ich hlavným účelom podporovať rozvoj hry. 

Spomedzi funkcií, ktoré môžu byť asociované s vizualizačným jadrom s ohľadom na 
implementáciu systému pre vizualizáciu patria  [167]: 

• Licencia.  Licencia musí povoľovať použitie softvéru pre komerčné účely. 

• Rozšírite ľnos ť softvéru a dostupnos ť zdrojového kódu.  Mala by existovať možnosť 
úpravy vybraného kandidáta pomocou jeho aplikačného programového rozhrania (API), 
avšak najlepšou možnosťou by bolo mať k dispozícii jeho zdrojový kód pre možnosť 
úpravy podľa vlastných požiadaviek. 

• Kvalita dokumentácie.  Dokumentácia by mala byť úplná, zrozumiteľná a aktuálna.  

• Podporované štandardné formáty 3D modelovania.  Určujú možnosti importovania 3D 
modelov vytvorených pomocou iných softvérov alebo naskenovaných pomocou 3D 
skenerov.  

• Podpora pre najnovšie 3D grafické funkcie.  Je dôležitá pre vytváranie čo najviac 
realistického video výstupu.  

• Programovacie jazyky k dispozícii pre skriptovanie.  Skriptovanie alebo tzv. soft-
coding je spôsob, ako naprogramovať riadenie vizualizácie bez nutnosti kompilácie. 
V prípade komerčných produktov je to často jediná možnosť, ako s jadrom komunikovať 
na programovej úrovni.  
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• Podpora pokro čilých hardvérových riešení virtuálnej reality.  V tomto ponímaní je 
potrebné sa sústrediť skôr na podporu stereoskopického video výstupu a snímanie 
pohybov používateľa. 

• Dostupnos ť vývojových nástrojov pre tvorbu a skriptovanie scé ny.  Dostupnosť 
takéhoto nástroja (editor alebo integrované vývojové prostredie) môže výrazne znížiť čas 
potrebný na prípravu vizualizačnej scény.  

• Možnosti paralelizácie.  Vykreslenie vysoko kvalitného video výstupu si vyžaduje 
výkonný počítačový systém. V rámci VR systémov potrebujeme zobrazovať viac ako 
jeden výstup. Pre každé stereoskopické zobrazenie sú potrebné dva obrazy. Navyše, 
imerzívne riešenia často obsahujú viacero displejov (napríklad vpredu, vzadu, vľavo, 
vpravo, hore, dole v prípade virtuálnej jaskyne). Vzhľadom na zachovanie vysokej kvality 
je potrebné, aby boli obrazy vykresľované paralelne. 

V ďalšom prinesieme prehľad niektorých dostupných vizualizačných jadier ako voľných 
riešení tak komerčných. 

6.2.1 OpenSceneGraph 

OpenSceneGraph (OSG, Obr. 72)  [119] je voľne dostupné vysoko výkonné 3D 
vizualizačné jadro, napísané v programovacom jazyku C++. Využíva knižnicu OpenGL  [118], 
avšak nie DirectX. Je multiplatformový a teda je použiteľný na platformách MS Windows, OS 
X, GNU/Linux, IRIX, Solaris, HP-UX, operačných systémoch AIX a FreeBSD. Od verzie 3.0.0 
je tiež k dispozícii pre mobilné platformy (iOS, Android). Používa sa ako základ pre niekoľko 
riešení virtuálnej reality, vrátane VR JuggLua, CalVR, a Vrecko. 

 

Obr. 72 Ukážka vizualizácie na báze OpenSceneGraph 

Scény sú reprezentované dátovou štruktúrou zvanou graf scény, ktorá organizuje logické 
a často aj priestorové zobrazenie scény. Dokumentácia nie je najsilnejším bodom OSG. 
Obsahuje niekoľko používateľských a programátorských príručiek a iba jeden návod s 
príkladmi. Väčšina bežne používaných 3D formátov je podporovaných prostredníctvom 
zásuvných modulov, ktoré sú súčasťou distribúcie jadra OSG. OSG zabezpečuje efektívnu 
implementáciu najlepších grafických techník, ako sú skoré vyraďovanie primitív na základe 
prekrytia a viditeľnosti, progresívne zjednodušovanie geometrickej detailnosti modelov, 
triedenie zobrazovacích stavov a tzv. particle systems. Podpora programovania grafického 
reťazca (tzv. shader) je implementovaná na báze OpenGL jazyka GLSL. Z analyzovaných 
riešení má OSG najdlhšiu históriu použitia vo VR systémoch. Implementovaná bola podpora 
stereoskopických vizualizácií a periférnych vstupných zariadení. Existujú dva editory určené 
na tvorbu scén pre OSG, avšak osgSceneMaker nebol aktualizovaný od roku 2008 
a osgDesigner je v súčasnosti vo vývoji a neobsahuje žiadnu dokumentáciu. OSG priamo 
podporuje paralelné výpočty vďaka skutočnosti, že graf scény podporuje viac grafických 
kontextov a ukladania stavu grafu do rýchlej lokálnej pamäte. Ďalším možnosťou pre 
paralelizáciu je použitie programového nástroja Equalizer  [37]. 
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6.2.2 OGRE 

OGRE (Obr. 73)  [115] je 3D jadro orientované na scénu. Je napísaný v metódou 
objektového programovania jazyku C++, skratka je vytvorená z názvu Object Oriented 
Graphics Rendering Engine. Je to čisto zobrazovacie jadro, takže podpora prehrávania 
zvukov, fyziky a ostatných vlastností je na úrovni zásuvných modulov. Jeho rozšíriteľnosť je 
garantovaná vysoko modulárnou architektúrou na báze zásuvných modulov. Podporuje 
Direct X aj OpenGL  [118] a je distribuovateľný na platformy MS Windows, Mac OS X a Linux. 
Jeho vysoko hodnotenou vlastnosťou je výborná podpora animácií na báze kostrových 
modelov. 

 

Obr. 73 Ukážka vizualizácie na báze OGRE 

OGRE je voľne šíriteľný s otvoreným zdrojovým kódom, takže cena a licencovanie nie je v 
jeho prípade problémom. Je veľmi dobre zdokumentovaný a popri veľmi bohatej množine 
voľne dostupných zdrojov, boli o ňom napísané dve knihy  [47] [40]. OGRE priamo podporuje 
iba vlastný formát modelov, našťastie však existujú exportné knižnice vo forme zásuvných 
modelov do viacero 3D editorov. Podpora pokročilých grafických štandardov je na dobrej 
úrovni. Programovanie grafického reťazca je podporované formou jazyka HLSL. Skriptovanie 
nie je priamo dostupné, avšak existujú rozšírenia, ktoré túto možnosť pridávajú. Podpora 
stereoskopie je opäť zabezpečená osobitným projektom s názvom Stereo Vision Manager. 
Na podporu pokročilých 3D rozhraní je možné využiť knižnicu VRPN (Virtual Reality 
Peripheral Network)  [173]. Opäť existujú rozšírenia, ktoré uľahčujú integráciu tohto riešenia. 
OGRE neobsahuje priamu podporu paralelizácie, avšak existuje niekoľko pokusov pre toto 
rozšírenie, opäť ako v prípade OpenSceneGraph za pomoci nástoja Equalizer  [37]. 

6.2.3 Irrlicht 

Irrlicht (Obr. 74)  [66] je voľne šíriteľný s otvoreným zdrojovým kódom, napísaný v jazyku 
C++. Je spustiteľný na viacerých platformách. Primárne to sú MS Windows (vrátane CE), 
Mac OS X a Linux, avšak existujú distribúcie aj pre XBox, PlayStation Portable, Symbian, 
iOS a Google Native Client. Jadro bolo vytvorené v roku 2003 jediným vývojárom, 
Nikolausom Gebhardtom. V súčasnosti vývojársky tím pozostáva z približne desiatich členov. 
Na zobrazovanie je možné využiť tak Direct X, ako aj OpenGL a zároveň interne vyvinuté 
softvérové vykresľovanie. Jednou z hlavných výhod tohto jadra je, že nevyžaduje inštaláciu 
žiadnych ďalších knižníc tretích strán, takže inštalácia a spustenie je veľmi jednoduché. 
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Obr. 74 Ukážka vizualizácie na báze IrrLicht 

Keďže Irrlicht je voľne šíriteľný a je možné ho použiť aj na komerčné účely. Zdrojové 
súbory môžu byť modifikované, rozšírené a znova distribuované  bez akýchkoľvek poplatkov. 
Je dobre zdokumentovaný vrátane popisu programového rozhrania API a obsahuje návody s 
príkladmi pre jednoduchšie aj pokročilé prípady použitia. Jeho popisom a príkladmi sa 
zaoberajú aj dve knihy  [79] [67]. V porovnaní s ostatnými riešeniami má Irrlicht najširšiu 
podporu vstupných 3D formátov. Je možné importovať výstupy z editorov ako 3D Studio 
Max, Maya a dokonca aj formáty iných 3D jadier ako OGRE a Quake 3. Skriptovanie nie je 
oficiálne podporované, avšak opäť existujú riešenia vytvorené komunitou, ktoré túto 
funkcionalitu pridávajú pre jazyky ako Ruby  [134], Python  [129], Lua  [87] a Perl  [122]. Avšak 
niektoré z nich sú problematické a podpora ich vývoja už skončila. Irrlicht obsahuje voľný, 
rozšíriteľný 3D editor s názvom irrEdit. Paralelizácia nie je priamo podporovaná, ale v 
princípe ju možno implementovať, keďže zdrojové súbory 3D jadra sú dostupné. 

6.2.4 Unity a Unity Pro 

Unity (Obr. 75)  [162] je primárne herné vizualizačné jadro, avšak je čoraz častejšie 
používaný aj pre VR aplikácie. Patrí medzi komerčné riešenia. Hlavným cieľom vývojárov 
bolo poskytnúť dostupný nástroj malým a nezávislým tímom, ktoré nemajú možnosť zdĺhavo 
vyvíjať vlastné vizualizačné jadro s vysokou mierou integrácie moderných zobrazovacích 
techník, v ktorom je možné jednoducho a rýchlo vytvoriť finálny produkt. Vývojári Unity 
navyše vždy dbali na použitie jadra na čo najširšom spektre platforiem. Medzi podporované 
platformy patria MS Windows, Mac OS X, Linux, Xbox, Wii, Playstation a tak isto aj mobilné 
riešenia iOS, Android a Blackberry. Unity podľa cieľovej platformy podporuje Direct X aj 
OpenGL. 

 

Obr. 75 Vizualizácia v integrovanom editore Unity 
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Existujú dve verzie Unity. Voľná verzia obsahuje niektoré obmedzenia grafických 
vlastností, pričom pri štarte vytvorenej aplikácie vždy zobrazuje úvodnú obrazovku s logom 
tvorcov. Voľnú verziu možno použiť pre komerčné projekty, ktorých ziskovosť nepresahuje 
danú hodnotu. V minulosti bola táto verzia určená len pre stolové platformy, avšak v 
súčasnosti je možné ju použiť aj pre mobilné varianty. Komerčná verzia neobsahuje žiadne 
limitácie a je cenovo pomerne dostupná. Základná cena licencie je 1500 USD. V rámci tejto 
ceny je možné produkty distribuovať len na niektoré platformy. Pre všetky ostatné platformy, 
primárne mobilné a herné, je nutné zakúpiť samostatnú licenciu. Existuje možnosť získanie 
kompletného zdrojového kódu, avšak túto možnosť a jej spoplatnenie je potrebné 
komunikovať priamo s tvorcami. V oboch prípadoch je Unity distribuovaný vo forme editora, 
ktorý je kompletným riešením pre vývoj produktu. Logika vytváranej aplikácie je vytváraná 
programovaním v troch podporovaných jazykoch. Skriptovať je teda možné v C#, Boo alebo 
JavaScript-e. Podpora vstupných 3D formátov je na vysokej úrovni. Po importe sa však 
modely konvertujú do internej reprezentácie. Stereoskopický výstup je cieľom viacerých 
projektov, pričom jednoduché stereo zobrazenia je možné implementovať bez akýchkoľvek 
rozšírení. Na podporu 3D rozhraní slúži projekt Unity Augmented Reality Toolkit (UART) 
 [161]. Jeho tvorcovia majú dlhodobé skúsenosti vo výskume VR a AR. Nejestvuje žiadna 
známa podpora paralelizácie. 

6.2.5 Unreal Engine 

Unreal Engine (UE)(Obr. 76)  [163] je komerčné riešenie, ktorého využitie je rovnaké ako 
pri Unity. Medzi podporované platformy patria MS Windows, Mac OS X, Linux, Xbox, 
Playstation a tak isto aj mobilné riešenia iOS a Android. Enreal Engine podľa cieľovej 
platformy podporuje Direct X aj OpenGL. 

 

Obr. 76 Tvorba materiálu v Unreal Engine editore 

V súčasnej dobe je možné stiahnuť a používať UE zadarmo. Platí sa po vydaní hry 
alebo aplikácie. Poplatok je 5% zo zisku po zarobení prvých 3000$ za produkt a štvrťrok. 
Taktiež je možné stiahnuť si kompletný zdrojový kód UE a upravať ho podľa potrieb 
vytváraného projektu. Nové triedy a časti používateľského rozhrania je možné napísať v 
C++. Na skriptovanie používa UE Blueprints vizuálny skriptovací system, ktorý umožňuje 
skriptovanie hernej logiky pomocou uzlov. UE taktiež podporuje VR (napr. stereo výstup až 
do 90Hz alebo fotorealistická vizualizácia) ako aj jej najnovšie technológie (napr. Oculus Rift 
alebo Leap Motion). 
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6.2.6 CryEngine 

CryENGINE (Obr. 77)  [25] je profesionálne herné 3D jadro. Bol použitý pri tvorbe 
viacerých vysoko hodnotených herných titulov. Mimo herného sveta je na ňom postavený 
napríklad aj virtuálny tréning vojakov americkej armády. Je dostupný je MS Windows ako aj 
herné platformy Xbox, Playstation a Wii. Má priamu podporu aj pre prehrávanie zvukových 
efektov a fyziku. 

 

Obr. 77 Stereoskopické zobrazenie v integrovanom editor CryENGINE 

Toto 3D jadro môže byť v rámci akademického sektora použitý bez akýchkoľvek 
poplatkov. Pre komerčné použitie je potrebné zaplatiť poplatok, ktorý sa odvíja od zámeru 
vyvíjaného titulu a je stanovený na základe komunikácie s výrobcom. Jadro je písané v 
jazyku C++ a môže byť rozšírené cez jeho API alebo skriptovaním. Dokumentácie je na 
vysokej úrovni, tak ako je zvykom pri komerčných produktoch. Podporuje len interný formát 
3D modelov, avšak pre najviac používané 3D editori ako napríklad 3D Studio Max alebo 
Blender oficiálne exportéri vo forme zásuvných modulov a rozšírení. Toto jadro, postavené 
na Direct X, vo všetkých svojich verziách vždy podporovalo aktuálne najmodernejšie 
zobrazovacie techniky. Jestvujú dve metódy skriptovania. A to buď pomocou jazyka LUA 
alebo vo forme vizuálneho skriptovacieho editora s názvom FlowGraph. Stereoskopické 
zobrazenie je priamo podporované, ale neexistuje žiadne známa implementácia podpory 
moderných 3D rozhraní. Na vytvorenie scén sa používa sofistikovaný editor zvaný Sandbox. 
Paralelizácia nie je priamo podporovaná, avšak synchronizácie viacerých počítačov, na 
ktorých je toto jadro spustené môže byť v princípe implementované. Toto bolo do istej mieru 
urobené v rámci projektu uvedenom v práci  [73]. 

6.2.7 Vizualiza čné jadrá - zhrnutie 

Zhrnutie výsledkov prehľadu týchto vybraných vizualizačných 3D jadier sa nachádzajú v 
nasledujúcej tabuľke (Tab. 3). Väčšina hodnotení parametrov je na báze áno/nie. Celkové 
ohodnotenie je poskytnuté vo forme hodnotenia na školách (A pre najlepšie a E pre najhoršie 
výsledky). 
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 Irrlicht OGRE OSG CryENGINE Unity Unreal E 

Nekomerčné 
použitie áno áno áno áno áno áno 

Komerčné 
použitie 

áno áno áno nie áno 
(obmedzené) 

áno 
(obmedzené) 

Voľne 
dostupné 

Zdrojové kódy áno áno áno nie nie áno 
(obmedzené) 

Rozšíriteľnosť A A A D D A 

Kvalita dokumentácie  B B C A A A 

Podpora štandardných vstupných 
3D formátov áno nie áno nie áno áno 

Zásuvné moduly pre export do 
interného formátu 

áno áno áno áno nie áno 

Podpora moderných grafických 
spôsobov zobrazenia A A A A D A 

OpenGL áno áno áno nie áno áno Podpora 
grafického 
API DirectX áno áno nie áno áno áno 

Vstavané no nie nie áno áno áno 
Sktiptovanie 

Rozšírenia áno 
(problematické) 

áno áno N/A N/A N/A 

Vstavané no nie nie áno 
(stereoskopia) no áno Podpora VR 

hardvéru 
Rozšírenia áno áno áno áno áno áno 

Vstavané no nie áno nie nie nie Podpora 
paralelizácie Rozšírenia no áno áno nie nie nie 

Kvalita vývojárskych nástrojov B C D A A A 

Tab. 3 Vyhodnotenie vizualizačných jadier  [167] 

Z voľne dostupných riešení sa dá za víťaza označiť OpenSceneGraph, ktorý síce nie je 
najjednoduchší na pochopenie a integráciu, ale podporuje paralelné výpočty a moderné VR 
technológie. Vo svete existuje mnoho implementácií, ktoré tvoria dobrú základňu znalostí. 
Tieto faktory ho momentálne stavajú do úlohy favorita tejto kategórie pre potreby integrácie 
VR systémov do podnikových procesov. 

Spomenuté komerčné riešenia podporujú najmodernejšie zobrazovacie techniky a 
zároveň poskytujú viac či menej obmedzené možnosti integrácie moderných vstupných 3D 
rozhraní VR. Oproti voľne dostupným riešeniam však umožňujú rýchlu tvorbu scén vďaka 
integrovaným editorom, ktoré sú veľmi dobre zdokumentované. Na druhej strane obmedzená 
možnosť modifikácií, nie vždy dostupný zdrojový kód (alebo aspoň nie za prijateľnú cenu) a 
žiadna alebo obmedzená podpora paralelných výpočtov by v distribuovaných prostrediach 
mohla byť obmedzením. 

6.3 Paralelné vykres ľovanie (paralelný rendering) 
Ako už bolo povedané, rendering je proces tvorby obrazu pomocou počítačových 

algoritmov alebo tiež oblasť štúdia zaoberajúceho sa syntézou obrazov z modelov sveta v 
počítači. Paralelné renderovacie architektúry môžu byť klasifikované podľa bodu grafického 
reťazca, v ktorom sú dáta triedené z objektovo – paralelnej distribúcie do obrazovo – 
paralelnej distribúcie  [96]. 

6.3.1 Koncepcie paralelných algoritmov 

Prijatím uvedenej koncepcie vizualizačného jadra dochádza k výraznej zmene 
škálovateľnosti vizualizačného podsystému, možnosti manažmentu zrnitosti výpočtov 
a v neposlednej miere aj k možnosti riadenia rozloženia výpočtových zdrojov v rámci klastra 
a tým k väčšiemu zrovnomerneniu využitia týchto zdrojov. Napriek tomu návrh efektívneho 
paralelného algoritmu pre zobrazenie scény ostáva veľmi náročná úloha  [149]. V niektorých 
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prípadoch existujú sekvenčné algoritmy, ktoré majú jasnú paralelnú dekompozíciu. V iných 
prípadoch musia byť nové algoritmy navrhnuté úplne od začiatku. Väčšina nových 
paralelných algoritmov obsahuje ďalšie parametre, ktoré sa nevyskytujú v sekvenčnom 
algoritme. Tieto parametre bývajú niektoré z nasledujúcich:  

• komunikácia medzi úlohami alebo procesormi,  
• oneskorenie z dôvodu nerovnomerného zavádzania,  
• prídavne alebo zbytočné výpočty,  
• pamäťové nároky pre opakované alebo prídavne údajové štruktúry. 

Hlavný dôraz je znova kladený na vizualizačný systém, ktorého hlavnou úlohou je 
kreslenie (renderovanie) scény  [148]. Pri návrhu nového paralelného algoritmu je nutné brať 
do úvahy nasledujúce kľúčové faktory (z nich už niektoré spomínané): 
• dekompozícia  úloh a údajov  – kde sa používajú dve základne stratégie pri delení úloh: 

objektovo - paralelný prístup a obrazovo – paralelný prístup. Pri objektovo paralelnom 
prístupe sa úlohy delia, buď podľa geometrického popisu scény, alebo podľa priestoru 
asociovaného s objektom  [35]. Výpočtové operácie sa potom aplikujú paralelne na 
jednotlivé časti geometrických údajov. Výstupne hodnoty pixlov budú následne 
integrované do výsledného obrazu. Pri obrazovo paralelnom prístupe je mapovanie 
opačné. Úlohy sú vytvárane rozdelením zobrazovanej oblasti na regióny a každá úloha 
spracúva geometrické primitíva, ktorých priemety zasahujú do jej regiónu. Rozhodnúť sa 
pre použitie objektovo-paralelného alebo obrazovo paralelného algoritmu nie je 
jednoduché. Objektovo paralelný algoritmus prideľuje výpočet objektu  vždy viacerým 
procesorom, ale keďže geometrické primitíva sú väčšinou rôzne veľké,  podklady pre 
rasterizáciu sú časovo odlišné pre jednotlivé procesory. S rastúcim počtom procesorov sa 
krok integrácie jednotlivých príspevkov od procesorov do výsledného obrazu premieta do 
vyšších nárokov na pamäťovú zbernicu alebo komunikačnú sieť  [85] [88] [89] [93]. 

• zrnitos ť - predstavuje množstvo výpočtu, ktoré sa vykoná v základnej vykonávacej 
jednotke. Táto vykonávacia jednotka môže odpovedať rozsahu jednej úlohy alebo môže 
vykonávať ešte menšie kvantum, definované napríklad počtom vykonaných inštrukcií 
medzi dvoma komunikáciami. Zrnitosť úloh môže byť jemnozrnná úloha pre výpočet 
hodnoty jedného pixelu a hrubozrnná úloha pre výpočet jedného snímku v animácii. Od 
zrnitosti často závisí efektívnosť paralelného výpočtu. Jemnozrnné výpočty všeobecne 
majú vyššie náklady v súvislosti s organizáciou a komunikáciou, ale ponúkajú možnosti 
rovnomerného spracovania údajov. Hrubozrnné výpočty majú nižšiu réžiu s riadením 
a komunikáciou, ale na druhej strane majú nerovnomerné spracovanie údajov a menšie 
možnosti využitia paralelizmu. 

• škálovate ľnos ť paralelných systémov je možnosť zvýšenia kapacity zvýšením počtu 
procesných elementov. Dva odlišné typy škálovateľnosti sú zaujímavé z pohľadu 
paralelného výpočtu obrazu škálovanie výkonu (možnosť dosiahnuť vyšší výkon pri 
rovnakom probléme) a údajová škálovateľnosť t.j. schopnosť prispôsobiť sa údajovo 
väčšiemu problému. (napr. komplexnejšia scéna alebo vyššie rozlíšenie výstupného 
obrazu)  [30]. 

• súvislos ť, väčšina základných algoritmov nad snímkami sa spolieha na súvislosť  [96] 
 [178] v rôznej podobe za účelom zníženia rozsahu výpočtov. Pri paralelnom výpočte 
scény existujú tieto typy súvislosti: snímková súvislosť  [8], riadková súvislosť  [59], 
súvislosť span  [23] a lúčová súvislosť  [7]  [89]. 

• rovnomerné za ťaženie  definuje efektivitu využitia procesora z hľadiska rozdelenia práce 
v systéme  [64]  [170]. Pri paralelnom výpočte výsledného obrazu je mnoho faktorov, ktoré 
sťažujú splnenie tejto podmienky. Ak je požadované rovnomerné rozdelenie 
geometrických primitív všetkým procesorom (transformačná fáza), treba brať do úvahy 
premenlivý počet vrcholov polygónov, rôzne réžie potrebne pre osvetľovacie 
a transformačne operácie, ak je povolené vyraďovanie odvrátených primitív, rôzne 
procesory môžu spracovávať rôzne počty polygónov  [150] a krok orezania umožňuje 
ďalšie zmeny. Problémy pri obrazovo – paralelnom prístupe (rasterizačná fáza) sú: 
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rozdelenie primitív v obrazovom priestore je neuniformné, mapovanie priestoru objektu do 
priestoru obrazu je závislé od miesta a smeru pohľadu a rozdelenie primitív vo výstupnom 
obraze závisí na zmene medzi  nasledujúcimi snímkami (interaktívne aplikácie). Za 
predpokladu náhodného prideľovania primitív procesorom je jasné, že vyťaženosť 
systému bude nerovnomerná. Stratégie pri rozdeľovaní zobrazovacieho priestoru sa dajú 
klasifikovať na statické (fixné prideľovanie údajov všetkým procesorom) a dynamické 
(väčšia flexibilita pri prideľovaní práce procesorom). 

6.4 Paralelizmus v grafických architektúrach 
Základnou úlohou grafických architektúr je generovať grafický výstup pre pripojené 

zobrazovacie zariadenie. Snahou každého grafického systému je generovať výstup čo 
najrýchlejšie. Jednou z možností, ako urýchliť túto transformáciu, je rozparalelizovať výpočet. 
V procese vizualizácie scény môže byť použité viacero typov paralelizmu, ako napríklad: 

• Funkcionálny paralelizmus 
• Dátový paralelizmus 
• Časový paralelizmus 

Tieto základne typy paralelizmov sa dajú aj kombinovať v hybridných systémoch, ktoré 
umožňujú mnohé formy paralelizmu. Všetky uvedené typy paralelizmu sú vysvetlené 
podrobnejšie v nasledujúcich podkapitolách. Inštrukčný paralelizmus známy s MIMD 
architektúr sa v grafických architektúrach nepoužíva. 

6.4.1 Funkcionálny paralelizmus 

Jeden zo spôsobov ako získať paralelizmus je rozdeliť proces výpočtu do niekoľkých  
jednoznačných funkcií, ktoré môžu byť aplikované postupne na jednotlivé údaje. Ak jedna  
procesná jednotka odpovedá jednej  funkcii (alebo skupine funkcií) a tok údajov je 
smerovaný z jednej jednotky do nasledujúcej, získame prúdový (zreťazený) výpočet (Obr. 
78). Keď procesná  jednotka ukončí svoju prácu nad údajmi,  pošle ich nasledujúcej jednotke 
a vyžiada si nové údaje od predradenej jednotky. Ak je prúdový systém plne vyťažený, 
stupeň paralelizmu sa blíži k počtu funkčných jednotiek, z ktorých systém pozostáva. 

Funkcionálny prístup je obzvlášť vhodný pre spracovanie polygónov a plôch v aplikáciách, 
kde 3D geometrické primitíva sú vkladané na vstupe prúdu a hodnoty pixelov výsledného 
obrazu sú  produkované na konci prúdu. Tento prístup sa veľmi úspešne začal používať 
najprv v špecializovanom hardvéri pre komerčné grafické stanice vyrábané v období rokov 
1980 – 1990. Napriek veľkému úspechu má funkcionálny prístup 2 dôležité obmedzenia: 

• celková rýchlosť zreťazených procesných jednotiek je limitovaná najpomalšou z nich, 
preto funkčné jednotky musia byť navrhované s ohľadom na priepustnosť celého 
systému. 

• limitovaný počet funkčných jednotiek v zreťazenom systéme (dôležitejšie pre 
paralelizmus). 
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Operácie
nad pixelmi

Textúrovaci
a jednotka

Zásobník
snímkov

 

Obr. 78 Zreťazená OpenGL  [118] výpočtová rúra 
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6.4.2 Údajový paralelizmus 

Namiesto výkonnej postupnosti zreťazených funkčných jednotiek na jednom údajovom 
prúde (single data stream), je možné rozdeliť údaje do viacerých prúdov a tie prideliť do 
rovnocenných procesných jednotiek (Obr. 79). Výsledky sa potom spájajú v zásobníku 
snímkov (framebuffer). Paralelizmus dosiahnutý týmto prístupom už nie je limitovaný počtom 
funkčných jednotiek v zreťazenom systéme, ale ekonomickými a technickými možnosťami 
počtu procesných jednotiek,  ktoré môžu byť zabudované v  jednom výpočtovom systéme. 
Najdôležitejšou časťou sa stáva komunikačná sieť, ktorá smeruje údaje medzi jednotlivými 
procesnými jednotkami. Ako je uvedené v nasledujúcej kapitole, parametre komunikačnej 
siete hrajú dôležitú úlohu pri výbere výpočtového algoritmu. 

P1

Databáza údajov

P2 P3 Pn...

Zásobník snímkov
 

Obr. 79 Viacprúdový výpočtový systém 

Dve principiálne triedy údajového paralelizmu je možné nájsť v bližšom pohľade na 
výpočtový proces:  

• paralelizmus pri spracovaní objektov scény, 

• paralelizmus pri tvorbe obrazu. 
Údajový paralelizmus pri spracovaní objektov scény ( ďalej len objektový paralelizmus) 

obsahuje operácie, ktoré sa vykonávajú nezávisle na geometrických primitívach, z ktorých 
pozostávajú objekty v scéne. Tieto operácie reprezentujú prvých päť funkčných jednotiek 
zreťazenia: 

• geometrická transformácia, 

• vyraďovanie odvrátených primitív, 

• výpočty svetelných zdrojov, 

• pohľadová transformácia, 

• orezanie. 
Údajový paralelizmus pri tvorbe obrazu (ďalej len obrazový paralelizmus) sa vyskytuje 

v zostávajúcich zreťazených funkčných jednotkách výpočtovej rúry a obsahuje operácie na 
výpočet hodnôt pixelov. Tieto výpočty závisia od použitých metód. Môže obsahovať: 

• výpočet osvetlenia, 

• interpolácia, 

• kompozícia,  

• riešenie viditeľnosti. 
Spoločne sa označuje objektová časť prúdového spracovania ako transformačná  fáza 

a obrazová časť ako rasterizačná fáza (Obr. 80). 
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• geometrická transformácia, 

• vyraďovanie odvrátených primitív, 

• výpočty svetelných zdrojov,  

• pohľadová transformácia,  

• orezanie 

Objektový paralelizmus – spracovanie objektov scény 

• výpočet osvetlenia, 

• interpolácia, 

• kompozícia,  

• riešenie viditeľnosti   

Obrazový paralelizmus - tvorba obrazu 

 
 

Transforma čná 
fáza 

 
 

Rasteriza čná 
fáza 

 

Obr. 80 Fázy prúdového spracovania 

Stupeň údajového paralelizmu môže byť vysoký. Počet geometrických primitív v scéne 
pozostáva z rádovo od stoviek až  po milióny. Počet pixelov, ktoré treba prepočítať sa 
pohybuje  od tisícok po stovky miliónov, v závislosti od rozlíšenia výstupného obrazu, 
vzorkovanej  frekvencie a počítanej hĺbky v komplexnej scéne.  

Aby sa vyhlo kritickým miestam, väčšina systémov založených na údajovom paralelizme 
musí použiť objektový aj obrazový paralelizmus. Správne vyváženie medzi  obidvoma fázami 
výpočtu závisí hlavne od:  

• zložitosti vstupnej scény, 

• stupňa vzorkovania a 

• rozlíšenia výstupného obrazu. 
Jedna z možností je zadefinovať si výkonnosť každej fázy a postaviť systém, ktorý tieto 

požiadavky splní. Táto možnosť sa často používa, keď je použitý rozdielny hardvér  na 
objektový výpočet a obrazový výpočet. V grafických  systémoch, kde objektový aj obrazový 
výpočet vykonáva tá istá procesná jednotka, výkonnosť musí byť postavená na  
kombinovanej práci. V oboch prípadoch rovnomerné zaťaženie je dôležité pre zabezpečenie 
efektívneho využitia hardvéru. 

6.4.3 Časový paralelizmus 

V animovaných aplikáciách, kde stovky alebo tisíce vysoko kvalitných obrázkov (frames) 
musia byť vypočítané pre opakované prehrávanie, čas potrebný na výpočet jednotlivých 
snímkov nie je taký dôležitý, ako celkový čas potrebný na výpočet všetkých snímkov celej 
animácie. V tom prípade paralelizmus môže byť získaný rozdelením problému v časovej 
doméne. Každý procesor si vezme na starosť určitý počet snímkov, ktoré vypočíta pomocou 
údajov potrebných pre tieto snímky. 

6.4.4 Hybridné prístupy 

Určite je možné vyčleniť viac foriem paralelizmu v jednom systéme. Napríklad 
funkcionálny a údajový paralelný prístup môže byť skombinovaný pri využití celého alebo 
časti zreťazeného systému (Obr. 81). Ako jeden z prvých takýchto prístupov bol LINKS-1 
systém, ktorý pozostával z 64 identických mikropočítačov, ktoré mohli byť dynamicky 
prestaviteľné do viacerých prúdov s premenlivou dĺžkou zreťazenia. O čosi novší príklad bol 
Silicon Graphics Onyx 3000 with InfiniteReality4 graphics, ktorý pozostáva zo 128 
procesorov a 16 grafických zreťazených prúdov, z ktorých každý umožňuje generovať až 8 
miliónov pixelov pre jeden snímok. Celkovo dokázal systém generovať výstupný obraz v 
rozlíšení až 65 miliónov pixelov. V prípade časového paralelizmu je možné ho kombinovať 
s ostatnými stratégiami za účelom dosiahnutia extrémne vysokého celkového výkonu. 



Branislav Sobota, František Hrozek  Systémy Virtuálnej Reality 

79 

Vrcholy

Zásobník snímkov

Evaluátor

Operácie nad
vrcholmi

Rasterizácia

Texturovanie

Operácie nad
fragmentmi

Kompozícia

Evaluátor

Operácie nad
vrcholmi

Rasterizácia

Texturovanie

Operácie nad
fragmentmi

Kompozícia

Evaluátor

Operácie nad
vrcholmi

Rasterizácia

Texturovanie

Operácie nad
fragmentmi

Kompozícia

 

Obr. 81 Hybridná výpočtová architektúra 

6.5 Paralelné grafické architektúry 
V implementačnom procese paralelného renderingu je veľmi dôležité definovanie metrík, 

ktoré môžu byť použité pri porovnávaní škálovateľnosti rôznych grafických architektúr. 
Z týchto sa používajú najmä: 

• vstupná rýchlosť,  
• počet spracovaných trojuholníkov,  
• počet spracovaných pixlov,  
• spracovanie textúr a  
• použité výstupné zariadenia, ich počet a vzájomná kompozícia. 

Podľa  taxonómie uvedenej v  [96] sa klasifikujú paralelné grafické architektúry podľa 
miesta, kde nastáva triedenie (Obr. 82).  Základným predpokladom je, že architektúra sa 
skladá z viacerých grafických uzlov, kde každý uzol predstavuje samostatnú grafickú rúru 
pozostávajúcu z časti: 

• Evaluátory - jednotka spracovania vstupných príkazov (napr. zo skriptovacieho 
jazyka), 

• Operácie nad vrcholmi - geometrická jednotka pracujúca s vrcholmi, 

• Rasterizácia - rasterizačná jednotka, 

• Textúrovanie - textúrovacia jednotka, 

• Operácie nad fragmentmi - operácie na úrovni pixlov, 

• Kompozícia - kompozícia výstupnej snímky. 
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Obr. 82 Klasifikácie triedenia grafických architektúr 

Architektúry sa delia podľa miesta triedenia na: 

• Architektúra s triedením na začiatku - triedi 3D primitíva, 

• Architektúra s triedením v strede - triedi 2D primitíva, 

• Architektúra s triedením na konci – triedi fragmenty,  

• Architektúra s kompozíciou obrazu - rozdeľuje  vypočítané pixely až v procese 
zobrazovania, 

• Architektúra s viacnásobným triedením - umožňuje komunikáciu každý s každým na 
všetkých úrovniach grafickej rúry s prihliadnutím na paralelnú efektívnosť. 

6.5.1 Architektúra s triedením na za čiatku 

Ako už bolo uvedené v predošlom, v architektúre s triedením na začiatku  [105]  [106] 
príkazová jednotka interpretuje grafické príkazy a vykoná malé množstvo výpočtu, aby určila 
kam výsledné primitívum padne v zásobníku snímkov (Obr. 83). Na základe toho sú primitíva 
poslané do príslušného grafického uzla alebo grafických uzlov, kde prejdú  grafickými 
transformáciami a rasterizáciou. Jedna z najväčších výhod tejto architektúry je, že sa dá 
postaviť pridaním jednoduchej komunikačnej infraštruktúry ku štandardnej grafickej rúre 
s malými prídavnými modifikáciami. Za účelom zníženia počtu rúr,  do ktorých sú primitíva 
triedené, skoro všetky architektúry s triedením na začiatku odpovedajú hrubo-zrnnému 
rozdeleniu zásobníka snímkov. S ohľadom na minimalizáciu množstva výpočtu potrebného 
na ohodnotenie primitív, sa počíta obyčajne súbežne nad celou skupinou  rôznych primitív 
(napr. ohraničených v kocke). Pretože pri tejto architektúre závisí od rozdelenia 
zobrazovacieho priestoru aj rozdelenie práce, je rovnomerné rozdelenie primitív jednotlivým 
uzlom veľmi dôležité. Problematika rovnomerného využitia systému je tu ešte 
komplikovanejšia ako u zvyšných alternatívnych architektúr. 
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Obr. 83 Architektúra s triedením na začiatku 

6.5.2 Architektúra s triedením v strede 

V architektúre s triedením v strede podobne, ako pri architektúre s triedením na začiatku, 
každý uzol zodpovedá za časť zásobníka snímkov. Keď príkazy vstúpia do rúry sú 
konvertované na 3D primitíva, ktoré sú osvetlené a transformované do 2D zobrazovacej roviny 
priemetne. Každý z týchto primitív je potom triedený do príslušného rasterizačného uzla na 
základe rozdelenia priemetne. Potom nasleduje textúrovanie a kompozícia. Nakoniec 
zobrazovací systém spojí rozdelený zásobník snímkov do jednotného výstupného obrazu 
(Obr. 84). Mnoho komerčných systémov  [1]  [2]  [31]  [99] používa architektúry s triedením v 
strede, pretože majú lepšie vyvážené prerozdelenie pixlov a jednoduchý triediaci 
mechanizmus. Architektúru s triedením v strede tvorí sada transformačných procesorov  a 
sada rasterizačných procesorov. Tieto úlohy je schopný vykonať buď jeden fyzický procesor, 
alebo to môžu byť oddelené procesory pre každú úlohu, ale v oboch prípadoch sú to dve 
logicky oddelené sady procesorov. V porovnaní s architektúrou s triedením na konci je 
východzie rozdelenie primitív na úrovni transformačných procesorov. Pre každý snímok musia 
všetky transformované primitíva, ktoré padli do zobrazovacej oblasti priemetne byť 
nasmerované do správnych rasterizačných procesorov. Táto komunikačná otázka prináša 
niektoré ohraničenia pre škálovateľnosť tejto architektúry. Vyvážené zavádzanie pri 
geometrických transformáciách je nezávisle od rasterizačnej fázy. Z tohto dôvodu má výhodu 
oproti architektúram s triedením na začiatku a na konci. Ponúka možnosť efektívneho 
vyváženia transformačného výkonu s ohľadom na rasterizačný výkon prostredníctvom zmeny 
počtu procesorov na každej úrovni. Keďže geometrické transformácie nie sú tesne spojené 
s rasterizáciou ako u iných architektúr, ukladá určité obmedzenia na možné použité 
renderovacie algoritmy. Strata spojenia v strede zreťazeného spracovania môže obmedzovať 
spätnú väzbu z rasterizačnej fázy do transformačnej fázy. To môže spôsobiť, že algoritmus 
vyraďovania neviditeľných častí v scéne je menej efektívny alebo nemožný. Architektúra 
s triedením v strede je často používaná v rôznych implementáciách. Niektoré príklady sú v  [1] 
 [24]  [31]  [34]  [45] a  [177]. 
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Obr. 84 Architektúra s triedením v strede 

6.5.3 Architektúra s triedením na konci 

Hoci architektúra s triedením na konci vytvára vysoko kvalitný vyhladený obraz, proces 
komplikuje posledný triediaci proces (Obr. 85). Vytvorenie správne vyhladeného obrazu 
pomocou architektúry s triedením na konci vyžaduje, aby bola každá vzorka pixelu poslaná 
a spojená počas triediacej fázy. Množstvo potrebnej komunikácie medzi procesormi je 
priamo závislé od požadovaného stupňa vyhladenia obrazu (anti-aliasing). Keďže viditeľnosť 
nie je vyriešená až po kompozíciu, dáva to ohraničenie na renderovacie algoritmy, ktoré 
môžu byť použité. Napríklad, výber algoritmov schopných renderovať priesvitné polygóny je 
limitovaný a vyraďovanie odvrátených častí sa takmer vôbec nepoužíva. Viac o tejto 
architektúre možno nájsť v  [39]  [97]  [98]  [109]. 
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Obr. 85 Architektúra s triedením na konci 
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6.5.4 Porovnanie architektúr 

Každá architektúra má svoje výhody a nevýhody, ale v princípe v súčasnosti posledné dve 
architektúry (s kompozíciou obrazu a s viacnásobným triedením) nezaznamenávajú 
badateľnejšie nasadenie. Niektoré z nich už boli popísane skôr. Architektúra s triedením na 
konci ponúka výbornú škálovateľnosť z pohľadu počtu primitív, ktoré môžu byť škálovateľné 
interaktívne. Stačí pridať ďalšie procesory do systému pre spracovanie väčšieho počtu primitív. 
S vhodným komunikačným hardvérom takéto škálovanie nemá žiadne postranné efekty na 
kompozíciu procesu alebo požadovanú priepustnosť. Samozrejme, že existujú hranice 
takéhoto škálovania, ktoré súvisia s  distribúciou databázy a s koordináciou všetkých 
procesorov v systéme. Tieto problémy sa prejavujú až pri veľkých počtoch procesorov. Na 
výstupnej strane zreťazeného spracovania je opačný problém. Architektúra s triedením na 
konci sa nedá dobre škálovať z pohľadu počtu renderovaných pixlov. Každý vypočítaný pixel 
na každom procesore musí byť poslaný po spojovacej sieti a pre každý pixel sa musí posielať 
dôležité množstvo informácií. Minimálne každý bod musí obsahovať informácie o hĺbke a farbe. 
To je približne dvojnásobne viac údajov, ako keby bola posielaná iba informácia o farbe. Pri 
použití vyhladenia (anti-aliasingu) sa množstvo údajov, ktoré musí byť posielané, znásobuje. 
Pri 8–vzorkovom (8 sample) vyhladzovaní je potrebné poslať osemkrát viac údajov po sieti. 
Existujú spôsoby, ktoré zredukujú túto nevýhodu, ale buď tieto alternatívy vyskúšané v  [98] 
prinesú iné komplikácie alebo sa to premietne na kvalite výstupného obrazu. Je vidno, že 
architektúra s triedením na konci je absolútne nevhodná pre výstupy s vysokým rozlíšením 
a nie je vhodným kandidátom pre takéto aplikácie. 

Architektúra s triedením v strede, na rozdiel od architektúr s triedením na začiatku a na 
konci posiela po sieti iba finálne pixely po rasterizácii do zásobníka snímkov. V porovnaní 
s predchádzajúcou tabuľkou je priepustnosť vo všetkých prípadoch 32 krát menšia. To 
znamená, že otázka priepustnosti siete nie je problémom pre architektúru s triedením 
v strede a je vhodným kandidátom pre aplikácie s veľkým výstupným rozlíšením. 

V architektúre s triedením v strede každé zobrazené primitívum musí byť posielané 
z daného transformačného procesora do daného rasterizačného procesora. Je  
potrebná komunikačná schéma každého s každým, čo prináša obmedzenia na počet 
procesorov, ktoré môžu byť pridávané do systému. Táto hranica je zaujímavá, ak pri 
komunikácii po sieti primitív dôjde k zahlteniu siete, čo v prípade klastra môže nastať. 
Navyše, na analýzu architektúry s triedením v strede je potrebné mať určité predpoklady 
o údajoch, ktoré budú posielané po komunikačnej sieti. Pri predpoklade, že všetky primitíva 
sú trojuholníky sa dá vypočítať množstvo bajtov potrebných pre jedno primitívum, ale je 
potrebný identifikátor, ktorý indikuje, že bude nasledovať trojuholník a renderovací príznak, 
ktorý je nutný na indikáciu ako sa bude trojuholník vykresľovať. 

V závislosti na implementačných detailoch by sa dalo povedať, že architektúra s triedením 
na začiatku je veľmi podobná architektúre s triedením v strede. Oba potrebujú isté množstvo 
transformácii po  rozdelení vstupných primitív. Oba posielajú výstup vypočítaných pixlov 
v jednotlivých regiónoch do výsledného zásobníka snímkov. Technicky je možné oba rozlíšiť 
podľa toho, či sa rozdeľujú primitíva podľa priestoru objektu alebo ich obrazu v rovine 
priemetne. Oveľa zaujímavejší rozdiel medzi týmito dvoma architektúrami vzniká pri použití 
zadržaného módu nad databázami. Pri takýchto databázach, si architektúra s triedením na 
začiatku môže ponechať rozdelenú databázu pre jeden snímok aj pre nasledujúci snímok, 
využívajúc snímkovú súvislosť. 

Interaktívne aplikácie vo všeobecnosti prezentujú značné množstvo snímkovej súvislosti. 
Táto výhoda znamená posielať menej primitív medzi snímkami po sieti. Je potrebné posielať 
len primitíva, ktoré prechádzajú z oblasti jedného procesora do susednej oblasti druhého  
procesora v rámci priemetne. Počet primitív, ktoré je treba poslať je nepriamoúmerný 
množstvu súvislosti, ktorá existuje medzi dvoma po sebe nasledujúcimi snímkami. To vedie 
k zaujímavému bodu, pretože množstvo súvislostí v aplikácii typicky rastie s rastom počtu 
snímkov za sekundu (angl. fps-frame per second). To by znamenalo, že rýchlejšia výmena 
snímkov potenciálne vedie k vyššiemu výkonu systému. 
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S ohľadom na požadovanú interaktívnosť sa táto architektúra ukazuje ako najvhodnejší 
kandidát. Podobne ako pri architektúre s triedením v strede je potrebné na konci finálne 
pixely poslať do výsledného zásobníka snímkov. S pohľadu komunikácie nad primitívami 
vyzerá architektúra s triedením na začiatku lepšie ako architektúra s triedením v strede ak 
využije snímkovú súvislosť na zníženie komunikačných nákladov. 

Ani architektúra s triedením na začiatku nie je až tak bezproblémová. Rovnomerné 
využitie systému je jedným z veľkých problémov, pretože rozdelenie primitív podľa priemetu 
do priemetne môže byť značne nerovnomerné a záleží na tom ako sú rozdelené regióny 
medzi procesory. Riadenie skupiny migrujúcich primitív je samo o sebe komplexná úloha. 
Nakoniec je ešte architektúra obmedzená algoritmami, ktoré môžu byť použité. 

6.5.5 Porovnanie s architektúrou mikroprocesora 
Pri porovnaní grafických architektúr s architektúrami univerzálnych mikroprocesorov, 

najdôležitejšia vec je, že grafické architektúry sú oveľa menej obmedzované otázkami 
zavádzania inštrukcií a závislosťami. Celkovo, množstvo práce špecifikovanej grafickou 
inštrukciou je oveľa väčšie, ako množstvo práce špecifikovanej inštrukciou mikroprocesora. 
Typická inštrukcia mikroprocesora špecifikuje jednoduchú operáciu ako násobenie. Naproti 
tomu, typická grafická inštrukcia, ako vykreslenie celého trojuholníka, obsahuje 
prinajmenšom stovky operácií. Osvetlenie a transformácia troch kolmíc trojuholníka ako aj 
nastavenie rasterizácie predstavuje niekoľko sto operácií s pohyblivou čiarkou. Okrem toho, 
každý trojuholník môže vytvoriť od zopár až po tisíc fragmentov, a každý fragment požaduje 
niekoľko sto operácií v pevnej čiarke. Napriek veľkému počtu operácií na jednu grafickú 
inštrukciu, zavedenie inštrukcie je relatívne jednoduché v porovnaní s mikroprocesormi. 
Presne tak, ako počet vykonávacích jednotiek dostupných na grafickom čipe rastie 
exponenciálne a šírka pásma do grafického čipu zostáva limitovaná, moderné grafické 
architektúry sú limitované sériovým prepojením. Relatívny nedostatok dátových závislostí v 
grafických inštrukciách  má veľký dopad na návrh grafických architektúr. To umožňuje, medzi 
iným, brať do úvahy veľkú toleranciu v oneskorení. Možnosti paralelizmu, ktoré sú k 
dispozícii u grafického rozhrania, sú rádovo niekoľkokrát väčšie, ako množstvo paralelizmu, 
ktoré je k dispozícii z inštrukčnej sady mikroprocesora. Nielen vykonanie individuálnych 
inštrukcií obsahuje viac operácií v grafickom rozhraní, ale aj efekty minimálnej závislosti sú 
enormné. Kým moderné mikroprocesory udržujú inštrukčné okno niekoľkých inštrukcií, ktoré 
sú čiastočne vykonávané, moderné paralelné grafické architektúry pripúšťajú desaťtisíce 
nevybavených trojuholníkov. Každý čip v takej architektúre obsahuje stovky vykonávacích 
jednotiek, ktoré môžu byť použité paralelne s malými spormi. Pretože tok dát je neznámy 
a priori, v univerzálne použiteľnom mikroprocesore, množstvo hardvéru je venované na 
zistenie dátových závislostí a extrahovanie paralelizmu na úrovni inštrukcií pokiaľ je to 
možné. V grafických architektúrach, najviac dátových závislostí sú známych a priori, a 
väčšina hardvérových zdrojov sa spotrebuje na využitie rozsiahleho paralelizmu. Ošetrenie 
závislostí v ovládaní sú jedným z najťažších aspektov v mikroprocesoroch. Pridávajú na 
zložitosti v dizajne, čím limitujú množstvo paralelizmu vo výpočte. U grafických architektúr  
paralelizmus nie je nijako limitovaný závislosťami v ovládaní, ani nepridáva žiadnu 
komplexnosť k dizajnu. Vďaka tejto skutočnosti grafickí architekti zostrojili mnoho 
paralelných grafických architektúr. 

6.6 GPGPU 
Myšlienka využitia grafického hardvéru ako matematického koprocesora k hlavnému 

centrálnemu procesoru (CPU) je relatívne nová a teda ešte stále malo etablovaná. Objektom 
intenzívneho výskumu je od konca roka 2002, kedy po prvý raz bola predstavená a použitá 
skratka GPGPU, ktorá je akýmsi synonymom tohto výskumu resp. implementácie 
výpočtového výkonu grafických procesorov (GPU) v konkrétnych projektoch či aplikáciách. 
GPGPU predstavuje skratku z anglického General Purpose Computing on Graphics 
Processors, teda vykonávanie všeobecných výpočtov prostredníctvom týchto grafických 
procesorov  [124]. 
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GPU sú vo všeobecnosti veľmi efektívne najmä v maticovej aritmetike a podobných 
zväčša paralelných dátových operáciách. V súčasnosti sú teda CPU a GPU dve navzájom sa 
doplňujúce architektúry, kde CPU má na starosti algoritmus a GPU obstaráva spracovanie 
dát. Tieto dva princípy je správne navzájom odlišovať a pristupovať k nimi rôznymi spôsobmi, 
no vo všeobecnosti platí, že pokiaľ nie je možné problém riešiť paralelne, mal by byť riešený 
klasickou formou, teda pomocou CPU a naopak, pokiaľ je možné problém paralelizovať, mal 
by byť riešený pomocou GPU. V súčasnosti mnohé GPGPU technológie umožňujú akési 
semi-automatické priraďovanie úloh CPU resp. GPU procesorom, v závislosti od aktuálnej 
potreby. 

GPU predstavujú v prítomnosti masívne paralelný prúdový procesor typu SIMD, ktorého 
výpočtový výkon je rádovo stovky GFLOPSov až jednotky TFLOPSov. Vysoký počet 
paralelných vykonávacích jednotiek v spojitosti s najrýchlejšími pamäťami s vysokou 
priepustnosťou predstavuje v súčasnosti prostriedok pre oboje, grafické aj negrafické 
operácie  [112]. Nárast výpočtového výkonu GPU niekoľkonásobne prevyšuje nárast 
výpočtového výkonu CPU a teda aj Mooreov zákon  [100]. 

Hlavným dôvodom rapídneho nárastu výpočtového výkonu je špecializácia GPU 
procesora na výpočtovo náročné, vysoko paralelné výpočty v počítačovej grafike, čomu 
zodpovedá aj jeho architektúra, v ktorej je viacero tranzistorov určených pre spracovanie dát 
(ALU), než pre ich kešovanie (Cache) či kontrolu prúdu ich vykonávania (Control), čo je 
zjednodušene znázornené na obrázku (Obr. 86).  Tento nárast bol silnou motiváciou pre 
využitie výpočtového výkonu GPU procesorov nie len na grafické operácie, vzhľadom na 
silnú orientáciu architektúry grafických procesorov na architektúru typu SIMD  [69] a teda pre 
výpočtovo náročné dátovo – paralelné operácie. Prvým impulzom vzniku oblasti GPGPU 
 [49], teda vykonávania všeobecných výpočtov prostredníctvom grafických procesorov, bol 
príchod tretej generácie grafického hardvéru (o generáciách grafického hardvéru bude 
pojednané ďalej), kedy už začalo byť možné nie len ukladať dáta do video pamäte grafického 
adaptéra, ale aj čítať výsledky výpočtov vrcholových (vertex) alebo fragmentových 
vykonávacích jednotiek. Príchod štvrtej generácie grafického hardvéru znamenal možnosť 
plného programovania vrcholových alebo fragmentových vykonávacích jednotiek, no ešte 
stále bol výber výsledkov operácií s video pamäte komplikovaný a zdĺhavý. Možnosť 
priameho zápisu a čítania dát pomocou špecializovaných GPGPU nástrojov a jazykov 
priniesla až piata generácia grafického hardvéru. 
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Obr. 86 Zjednodušené porovnanie CPU a GPU procesorov v rámci počítačového systému 
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Špecifickejšie povedané, GPU procesory sú vhodné pre efektívne riešenie problémov, 
ktoré môžu byť vyjadrené ako dátovo-paralelné výpočty. To znamená, že rovnaký program je 
paralelne vykonaný na viacerých dátových elementoch, s vysokou aritmetickou intenzitou 
(SIMD), teda počet aritmetických operácií je väčší ako počet pamäťových operácií. Pretože 
rovnaký program je vykonávaný na každom dátovom elemente, potreba sofistikovaného 
manažmentu toku operácií je nižšia. Potrebu riešenia latencie prístupu do pamäte cez veľké 
cache registre je možné ukryť / kompenzovať práve výpočtami s vysokou aritmetickou 
intenzitou. 

Dátovo paralelné vykonávanie mapuje dátové elementy do vlákien paralelného 
vykonávania (angl. parallel processing threads). Mnohé aplikácie, ktoré spracúvajú veľké 
dátové množiny ako napríklad polia, môžu využiť model dátovo – paralelného programovania 
pre urýchlenie výpočtov. V 3D zobrazení (počas vykresľovania (rendering)) sú veľké množiny 
vrcholov a pixelov mapované do paralelných vlákien. Podobne, aplikácie pre spracovanie 
obrazu alebo zvuku ako napríklad kódovanie a dekódovanie videa, stereoskopia či 
rozpoznávanie vzoriek môžu mapovať obrazové bloky a pixely do vlákien paralelného 
vykonávania. V skutočnosti mnoho algoritmov mimo oblasti počítačovej grafiky sú 
urýchľované pomocou dátovo – paralelného vykonávania, počnúc všeobecným spracovaním 
signálov, fyzikálnymi simuláciami, končiac výpočtovou biológiou alebo finančníctvom či 
riadením procesov v priemysle. 

6.6.1 Súčasný stav využitia grafického hardvéru 

Súčasný stav využitia grafického hardvéru ako programovateľného matematického 
koprocesora je možné charakterizovať v nasledujúcich bodoch: 

• Špecializácia GPU na špecifické operácie z oblasti grafiky – dlhé obdobie bolo 
využitie grafického hardvéru pre GPGPU aplikácie problémové v tom, že samotná 
architektúra GPU procesorov bola silne orientovaná na vykonávanie grafických 
operácií, teda ich architektúra zodpovedala primárne len tomu, ako sa manipuluje s 
objektmi v grafickom procese. Preto pre využitie výkonnostného potenciálu 
grafického hardvéru pre GPGPU museli programátori často uvažovať nad riešením 
problémov v postupoch skôr typických pre počítačovú grafiku, než pre klasické 
programovanie. Rovnako bola potrebná transformácia algoritmov pre riešenie 
GPGPU problémov do algoritmov typických pre počítačovú grafiku, čo nie vždy bolo 
možné. No vývoj v oblasti zvyšovania efektivity GPU v grafických operáciách, 
v spojitosti so sústredením sa výrobcov grafických procesorov už aj na GPGPU, 
pokročil do takej miery, že vnútorná architektúra grafického hardvéru sa výrazne 
zmenila v prospech efektivity v rámci grafických operácií a taktiež v prospech 
vykonávania všeobecných výpočtov prostredníctvom grafických procesorov, v zmysle 
prezentácie grafického hardvéru ich výrobcami aj ako prostriedku pre dátovo - 
paralelné výpočty. 

• Spätná nekompatibilita – doteraz príchod každej novej generácie grafických 
adaptérov znamenal v zmysle programovateľnosti GPU závažný problém, keďže 
nové softvérové postupy, algoritmy a jazyky nebolo možné implementovať aj na 
starších generáciách. To znamenalo buď potrebu zakúpenia nového hardvéru 
a učenie sa nových jazykov určených priamo pre najnovšiu generáciu alebo 
programovanie novšej generácie grafického hardvéru nástrojmi a jazykmi určených 
pre staršie generácie, čo ale často znamenalo neefektívne, čiastočné využitie výkonu 
a potenciálu GPU. Tento nedostatok čiastočne eliminoval príchod piatej generácie 
grafického hardvéru, teda príchod tzv. uniffied shader architecture.  

• Vysoký počet jazykov pre programovanie GPU – grafický hardvér zaznamenal 
v posledných dekádach prudký vývoj, ktorého hybnou silou bol hlavne zábavný 
priemysel. Príchod nových technológií na úrovni hardvéru znamenal aj príchod 
nových možností na úrovni softvéru. Počet jazykov pre programovanie GPU priamo 
od ich výrobcov či iných výskumných inštitúcií časom prudko narástol. Tento rast, 
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v spojitosti s náročnosťou resp. rozdielnou efektivitou jednotlivých jazykov, 
predstavuje pre GPU programátorov taktiež potrebu analýzy výberu toho správneho 
jazyka pre daný projekt. 

• Špecializácia GPGPU projektov na nie paralelné prostredie – drvivá väčšina pokusov 
o využitie GPU procesorov ako procesorov pre vykonávanie všeobecných výpočtov je 
zameraných na využitie len jedného grafického adaptéra v rámci len jedného 
počítačového systému. Dôvodom tohto faktu je hneď viacero. Ako bolo spomenuté aj 
v predchádzajúcom bode, samotné programovanie GPU procesorov pre ich 
všeobecné využitie je náročné pre programátorov z dôvodu jeho novosti, jestvujúce 
algoritmy je nutné pretransformovať do podoby vhodnej pre spracovanie pomocou 
týchto procesorov, prípadne je nutné v rámci GPGPU aplikácií navrhnúť a použiť 
nové algoritmy špeciálne navrhnuté pre takéto prostredie. Rovnako pre samotné 
využitie GPGPU aplikácií v distribuovanom prostredí zatiaľ neexistuje štandard pre 
spoluprácu/komunikáciu/výmenu dát viacerých grafických adaptérov v paralelnom 
prostredí. 

Na základe uvedených  bodov je možné konštatovať, že problematika vykonávania 
všeobecných výpočtov prostredníctvom grafických procesorov GPU už má za sebou 
relatívne slušný vývoj a podporu ako zo strany výskumných pracovníkov, tak zo strany 
programátorov a aj samotných výrobcov grafických adaptérov. Výkonné riešenie v tejto 
oblasti poskytuje firma nVidia svoju produktovou radou Tesla  [113], ktoré je vybudované na 
základe GPGPU technológie. 

6.6.2 Architektúra moderných grafických adaptérov 

Grafické adaptéry podporujú priame programovanie niektorých časti zobrazovacieho 
procesu. Týmto častiam sa hovorí aj programovateľne jednotky (angl. shaders). Práve tieto 
jednotky umožňujú využitie GPU procesora ako paralelného programovateľného 
koprocesora. To z nich robí hlavný objekt každého výskumu orientovaného na GPGPU. 
Napriek tomu, že prvá grafická karta bola vytvorená v roku 1981 firmou IBM, GPU procesory 
sa stali oveľa výkonnejšie až s príchodom 3D aplikácií a taktiež ich orientáciou hlavne na 
zábavný priemysel. Stali sa oveľa komplexnejšie ako CPU procesory, sústredením práve na 
prúdové spracovanie s využitím architektúry typu SIMD. Bol zavedený pojem grafická 
pipeline  [136] ako pojem pre popis fáz manipulácie s grafickými dátami. 

Z pohľadu GPGPU aplikácie sa grafický hardvér, zložený zo samotného grafického 
procesora a videopamäte, javí ako matematický koprocesor k hlavnému procesoru CPU. T.j. 
centrálny procesor má na starosti beh hlavnej aplikácie a vykonáva aj operácie ako 
vyhradenie časti systémovej pamäte pre danú aplikáciu, vytvorenie GUI aplikácie, atď. 
a pomocou riadenia resp. riadiacich príkazov umiestnených v knižniciach alebo ovládačov 
grafického hardvéru kontroluje správnu funkciu GPU procesora pre vykonávanie dátovo – 
paralelných operácií, čo je zobrazené na obrázku (Obr. 87). GPU sa v tomto procese javí 
ako procesor zložený z troch hlavných prvkov: 

• Riadiaci procesor – tá časť GPU procesora, ktorá riadi celkový manažment práce 
grafického procesora, 

• Správca pamäte – hlavnou úlohou tejto časti GPU procesora je načítavanie dát zo 
systémovej pamäte do video pamäte a správu video pamäte, 

• Dátovo paralelné procesorové pole – táto časť GPU procesora predstavuje pole 
vykonávacích (shader) jednotiek, ktoré vykonávajú samotné výpočty s dátami podľa 
programu. 



Systémy Virtuálnej Reality   Branislav Sobota, František Hrozek   

 

88 

 
Aplikácia  

GPU 

Inštrukcie 

RAM 

Konštanty 

Vstupné dáta 

Výstupné dáta 

Riadenie 

Inštrukcie 

Konštanty 

Vstupné dáta 

Výstupné dáta 

Riadenie 

CPU 

Video RAM 

S
p

rá
vc

a 
p

am
ät

e 

Riadiaci  
procesor 

Dátovo- 
paralelné 

procesorové 
pole 

 

Obr. 87 Architektúra grafického hardvéru v pohľadu GPGPU 

Z hľadiska architektúry a vnútornej štruktúry grafických adaptérov nie sú vhodné pre 
GPGPU aplikácie tie modely grafických adaptérov, ktoré sú určené pre strednú (mid-end) 
alebo nízku (low-end) cenovú/výkonnostnú kategóriu. Tieto deriváty modelov najvyššej (high-
end) cenovej/výkonnostnej kategórie sú logicky ochudobnené vo všetkých charakteristikách, 
t.j. obsahujú znížený počet vertexových/fragmentových/unifikovaných vykonávacích 
jednotiek, znížený takt frekvencie GPU procesora, zníženú šírku pamäťovej zbernice, 
zmenšená kapacita video pamäte, znížený takt pamäťových čipov, iný typ pamäťových 
modulov (GDDR, GDDR2 namiesto výkonnejších GDDR3). 

6.6.3 Aplika čné nasadenie GPGPU 

V súčasnosti je možné už využívanie GPGPU technológie vo viacerých oblastiach. Ako 
bolo spomenuté skôr, GPU procesory sú účinné len pri riešení problémov, ktoré môžu byť 
spracované prúdovo. Z tohto faktu vyplývajú aj možnosti využitia GPGPU najmä v týchto 
oblastiach: 

• grafické operácie, 
• hry a zábava, 
• databázové operácie, 
• triedenie informácií, 
• rozpoznávanie obrazu, 
• dolovanie v dátach, 
• simulácie neurónových sietí, 
• genetické programovanie, 
• fyzikálne simulácie, 
• kódovanie / dekódovanie audio / video signálu,  
• kryptografia (šifrovanie, dešifrovanie, lúštenie). 

Špecifikom GPGPU aplikácií je to, že výsledky prúdového spracovania môžu byť 
prezentované vo viacerých formách. Odhliadnuc od klasických foriem výstupu ako 
generovanie výstupného súboru či tlačenie výsledkov v textovom konzolovom okne je 
jedným zo spôsobov aj prezentovania výsledkov v grafickom okne. Teda primárnu oblasť 
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predstavuje najmä vizualizácia (vzhľadom na primárne určenie GPU procesorov). Tento 
spôsob prezentovania výsledkov je žiaduci najmä tým, že (medzi)výsledky GPGPU výpočtov 
sú stále obsiahnuté v grafickom hardvéri (GPU procesor prípadne videopamäť) a ich 
znázorňovanie (renderovanie) sa deje bezprostredne v rámci tejto periférie, čo znamená 
výrazne nižšie latencie v porovnaní s výpočtami na CPU procesore a ich posielaní pomocou 
systému zberníc do videopamäte resp. grafického procesora. Tento fakt uľahčuje priblíženie 
sa zobrazovaní výsledkov GPGPU výpočtov v reálnom čase v prípade, ak žiadaným 
výstupom je aj grafická reprezentácia s prijateľným počtom snímkov za sekundu. Zmysel má 
potom nasadenie buď vo vizualizácii (napr. aj pri používateľských rozhraniach) vo vysokom 
rozlíšení alebo pri veľkoplošnej vizualizácii vykonávanej v reálnom čase. V tejto oblasti 
jednoznačne dominuje zábavný priemysel. Avšak mnohé aplikácie, z oblastí skôr uvedených, 
sa v tejto oblasti už používajú aj v priemyselných oblastiach rôzneho typu vrátane využitia 
GPGPU technológií pri náročných simulačných procesoch. 

S nárastom možností a náročnosti spracúvaných údajov (veľkosť dátovej množiny, 
komplexnosť jednotlivých atribútov, počet vykreslených bodov, ich rozsiahlosť, 
multisampling, stereoskopia, ...), a taktiež s požiadavkou práce s údajmi v reálnom čase, 
narastá aj náročnosť na grafický hardvér a príslušný softvér. Moderným prístupom vo svete 
výpočtovej techniky a takisto neustále sa stupňujúcim trendom je nasadenie a následné 
využitie paralelného prostredia pre všetky výpočtové operácie, ktoré vykazujú možnosť 
paralelného spracovania. Je to dané hneď dvoma faktormi. Prvým dôležitým faktorom je to, 
že koncepcia sekvenčného vykonávania operácií je už jednoducho nielen technologicky 
zastaralá, ale aj výkonovo  nepostačujúca a v konkrétnych prípadoch doslova už 
nevyhovujúca, čo je zároveň tým silnejším argumentom v neprospech tejto koncepcie. 
Druhým, taktiež nezanedbateľným faktorom je to, že technologický pokrok za posledných 
niekoľko rokov sprístupnil možnosť vysoko výkonného a zároveň paralelného vykonávania 
operácií už aj širokej odbornej verejnosti, pričom cena týchto systémov neustále klesá na 
prijateľnú úroveň. Pod paralelným prostredím sa pri GPGPU operáciách sa nemusí rozumieť 
len výpočtový systém zložený z dvoch a viac procesorov, ale taktiež aj systém zložený z 
viacerých grafických adaptérov, pracujúcich na rovnakom grafickom resp. GPGPU 
štandarde. Z povahy rozličnej úrovne programovania, práce a náročnosti aritmeticko – 
logických, numerických a grafických operácií je nutné zvážiť, aká forma paralelizácie bude 
aplikovaná v akom čase práce s údajmi. 
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7 Priestor, reprezentácia virtuálneho sveta a 
súradnicové sústavy 

7.1 Priestor a jeho rozmer 
Aby boli možné manipulácie s virtuálnymi objektami je nutné najprv zadefinovať virtuálny 

priestor. Základnou charakteristikou priestoruje jeho rozmer (dimenzia). Tento môže byť: 

• číselný alebo  

• nečíselný.  
Z hľadiska charakteru dimenzie poznáme viacero dimenzií číselných: topologická, 

Hausdorffová, fraktálna, dimenzia sebepodobnosti, kapacitná dimenzia alebo nečíselné 
napr.: informačná dimenzia a pod. Všetky definície týchto dimenzií sú relatívne. Medzi 
najviac používanú dimenziu sa radí topologická dimenzia vyjadrená celočíselne.  

Topologická dimenzia je dimenzia, s ktorou sa stretávame častejšie. Je to rozmernosť 
objektov bežne používaných v matematike. Topologickú dimenziu teda môžeme chápať aj 
intuitívne. S ohľadom na topologickú dimenziu najčastejšie používané objekty sú: 
• 0-rozmerný objekt (bod) 
• 1-rozmerný objekt (priamka, úsečka) 
• 2-rozmerný objekt (plocha) 
• 3-rozmerný objekt (teleso)  

Všetky geometrické objekty, ktoré sa dajú spojitou transformáciou previesť na vyššie 
uvedené objekty majú rovnakú topologickú dimenziu (napríklad krivke priradíme priamku, 
ploche rovinu apod.). 

V oblasti neceločíselných dimenzií sa využíva hlavne Hausdorffova dimenzia. Táto 
predstavuje dimenziu v oblasti fraktálov. Hausdorfova dimenzia sa vytvára pomocou kružníc 
opísaných nad príslušným objektom, pričom rozmer predstavuje počet priesečníkov. Ich 
počet sa najčastejšie vyjadruje pomocou logaritmov. Hausdorffova dimenzia je 
zovšeobecnením pojmu topologická dimenzia. V prípade, že sa jedná o jednoduché 
geometrické objekty, tak dimenzia topologická sa rovná dimenzii Hausdorffovej. Pre 
jednorozmerný fraktál Kochovej krivka je Hausdorffova dimenzia napríklad 3log/4log , čo je 
číslo väčšie ako 1. Pre iné fraktály je toto číslo rozdielne: Sierpinského trojuholník: 

5850,12log/3log = ; Sierpinského koberček: 8928,13log/8log = . 

 

Obr. 88 Znázornenie ε-okolia množiny A. 

Matematická definícia Hausdorffovej dimenzie je nasledovná. Nech X je kompletný 
metrický priestor s metrikou d. Pre všetky podmnožiny A množiny X a ε>0, definujeme ε-
okolie A takto: 

{ }AyyxdXxA ∈≤∈= ,),( εε  (5) 
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Pre ľubovoľnú podmnožinu A a B je Hausdorffová dimenzia definovaná takto: 

h(A,B)=inf{ εεε ABBA ⊂∧⊂ } (6) 

Inak je možné Hausdorffovu dimenziu definovať aj takto: Nech K je dĺžka celkového počtu 
N(ε) úsečiek dĺžky ε, ktoré sú potrebné k aproximácii (pokrytí) krivky. Pre dĺžku K platí vzťah: 

K = N(ε) ε D; kde D je Hausdorffova dimenzia (7) 
Ak budeme dĺžku úsečky ε  neustále skracovať, potom platí: 

K = lim N(ε) εD  = lim ε D/ ε (8) 
Pre D > 1 je dĺžka K nekonečná, ak je D < 1 potom K = 0. 
Takto je Hausdorffova dimenzia neceločíselná a vyjadruje mieru členitosti. Čím je 

množina členitejšia, tým je vyššia jej Hausdorffova dimenzia. Krivky ktoré majú všade 
deriváciu sú hladké a ich topologická dimenzia sa rovná Hausdorffovej. Naopak, existujú 
objekty, pre ktoré je K = 1 ale D je neceločíselné, prípadne celočíselné ale vyššie. Tieto 
objekty nemôžeme merať v ich topologickej dimenzii. Dĺžka takýchto objektov, ktoré majú 
topologickú dimenziu jedna je nekonečná, pričom ich plocha je nulová. Napr. pre tieto krivky 
potom, ktoré zaplňujú celú plochu, je ich topologická dimenzia rovná jednej a Hausdorffova 
dvom. Je dokázané, že miera členitosti objektov závisí od presnosti merania. Čiže veľkosť 
metra ktorým meriame členitosť objektu priamo ovplyvňuje výsledok merania. 

Okolo nás sa nachádzajú objekty, ktoré sú pre nás bežné ale ich Hausdorffova dimenzia 
je rôzna od dimenzie topologickej, čím sa tieto objekty zaraďujú medzi fraktály napr. mozog 
má Hausdorffovú dimenziu rovnú 2,76; povrch pľúc 2,17; pobrežie zemepisných útvarov 
1,26. Hausdorfova dimenzia príslušného priestoru v tomto zmysle súvisí potom s pojmom 
atraktor. Množina bodov v stavovom priestore zodpovedá ustálenému stavu systému. 
Z krátkodobého hľadiska sa môže systém nachádzať v ktoromkoľvek bode stavového 
priestoru. Z hľadiska dlhodobého (v čase konvergujúcom k nekonečnu) iba v bode, ktorý je 
prvkom atraktora. Ustálený stav je to, k čomu systém dospeje, ak ho necháme v pokoji 
a nepôsobíme na neho nijakými vonkajšími podnetmi. Niektoré systémy však nemajú žiadny 
ustálený stav. Takýmto systémom hovoríme, že sú nestabilné. Najjednoduchším ustáleným 
stavom je konštanta. Je to jediný a nemenný stav, do ktorého sa systém dostane. Existujú 
však aj zložitejšie ustálené stavy než je konštanta. Pred príchodom fraktálovej geometrie a 
teórie deterministického chaosu boli známe iba jednoduché typy atraktorov: 

• bod - odpovedá konštante 

• limitný cyklus - periodicky sa opakujúca postupnosť stavov 
Priekopnícke práce v oblasti deterministického chaosu viedli k objaveniu tretieho typu 
atraktora 

• čudný atraktor 
V rámci chovania tohto typu atraktora je chovanie stabilného systému chaotické. Platí, že 

každý čudný atraktor je fraktál. Grafické reprezentácie niektorých sú uvedené na 
nasledujúcom obrázku Obr. 89. Fraktály sú s výhodou využívané v systémoch VR na 
genrovanie krajiny príp. iných prírodných objektov a javov (oheň, plazma, rastliny a pod., viac 
v kapitole  12) 

   

Obr. 89 Lorenzov a Rosslerov atraktor 
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7.2 Popis a reprezentácia virtuálnych objektov 
V spojitosti s dimenziou priestoru a to najmä s topologickou dimenziou sa najviac 

používajú nasledovné reprezentácie objektov: 

• 0 - systémy založené na množine bodov – mračná bodov (Points clouds) 

• 1 - systémy založené na drôtovom modely (Wire Frame Model) 

• 2 - systémy založené na povrchovom modely modely (Surface Model) 

• 3 - systémy založené na objemovom modely (Solid Model) 

 

 Obr. 90 Reprezentácia objektov 

Systémy na báze drôtového modelu boli logickým rozšírením 2D systémov a začali sa 
používať ako prvé. Druhým bol povrchový model, avšak až objemový model stojí na 
najvyššom stupni. Na rozdiel od svojich predchodcov je jediný model, ktorý jednoznačne 
definuje teleso. Hlavným dôvodom nasadzovania systémov s objemovým modelovaním je 
potreba jednotnej prezentácie priestorových objektov. Takéto systémy sú ale pomerne 
rýchlostne aj pamäťovo náročné. Systémy pre objemové modelovanie v podstate umožňujú 
používať jednotnú údajovú štruktúru pre prezentáciu modelovaných objektov, ponúkajú 
súbor elementárnych telies (primitív ako kváder, guľa, ihlan, kužeľ, valec a pod.), umožňujú 
vykonávať množinové operácie nad telesami ako zjednotenie a prienik, poskytujú bežné 
geometrické transformácie (posunutie, otočenie, orezanie, zmena mierky a pod.), umožňujú 
vypočítať niektoré integrálne charakteristiky telies (objem, ťažisko, zotrvačný moment a pod.) 
a v neposlednej miere napr. aj axonometrické resp. perspektívne premietanie. Mračná bodov 
sa v súčasnosti spájajú najmä v súvislosti s 3D skenovaním 

Po implementačnej stránke je potrebné si uvedomiť, že vhodný spôsob 
opisu/reprezentácie objektov v pamäti počítača je predpokladom úspešnosti každého VR 
systému (a hlavne jeho vizualizačného podsystému). Popis objektov a ich reprezentácie 
v pamäti počítača sú vstupom pre zobrazovacie algoritmy a často je kvalita zobrazovania 
spojená s kvalitou modelu zobrazovaných objektov a celých scén. Popis objektov by mal byť 
jednoduchý, aby ich bolo možné jednoducho definovať a manipulovať s nimi, z hľadiska 
implementácie je potrebné aby virtuálne objekty resp. scény mali rozširujúce údaje (Obr. 96, 
Obr. 97), ktoré sú potrebné pre konkrétne výpočty. Vnútorná reprezentácia v počítači by 
naopak mala byť úsporná, aby bolo možné spracovávať v rozumnom čase veľké množstvo 
dát. Pri spracovaní objektov sú zaujímavé dve hľadiská :  

• popis objektu 

• reprezentácia objektu 
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Pre modelovanie telies sú používané tri základné spôsoby popisu : 

• hraničná reprezentácia a jej štruktúrovaná derivácia B-rep 

• konštruktívna geometria telies 

• vypočítavanie obsadených častí priestoru 
V rámci tejto publikácie sa najmä budeme venovať prvým dvom spôsobom. 

7.2.1 Hrani čná reprezentácia 

Tento spôsob popisu telies vychádza z predstavy, že najvýznamnejšou časťou telesa sú 
jeho hraničné elementy ako napr. hrany alebo povrch, ktorý tvorí hranicu medzi hmotou 
telesa a okolitým priestorom. Hraničné plochy môžeme deliť na časti rovín, analytické plochy 
a na špeciálne parametrické plochy. Hraničné modely sa v pamäti počítača zaznamenávajú 
rôznymi spôsobmi. Pamäťovo úsporné metódy sú určené pre najjednoduchšie telesá a 
aplikácie, zložitejšie metódy sú používané vtedy, ak má byť tvar telies menený a 
zobrazovaný vo vyššej kvalite.  

Najjednoduchšia metóda popisu hranice telies spočíva v stanovení hrán a vrcholov na 
povrchu telesa. Model sa skladá zo súradníc vrcholov telesa (x,y,z), ktoré sú vzájomne 
poprepájané krivkami (v najjednoduchšom prípade úsečkami). Takáto reprezentácia ( 
nazývaná tiež drôtový model (Obr. 90)) je veľmi jednoduchá a úsporná, no neumožňuje 
jednoznačne určiť základné charakteristiky telesa. Už pri zobrazení viacerých hrán vzniká 
neprehľadná situácia a problémom je aj nejednoznačnosť takéhoto zobrazenia (Obr. 91). 
Veľkou výhodou takto definovaného modelu je ale rýchlosť zobrazovania. 

 

 

Obr. 91 Drôtový model a jeho nejednoznačnosť 

Rozšírením dátovej štruktúry zloženej z vrcholov a hrán o plochy vznikne ďalšia 
reprezentácia telesa, ktorá je pre tvorbu modelov omnoho výhodnejšia ako hranová 
reprezentácia. Povrch telies môže byť popísaný buď jednoduchým zoznamom plôch, alebo 
zložitejšou štruktúrou, ktorá obsahuje údaje o susednosti plôch a hrán. Pokiaľ model tieto 
typologické informácie neobsahuje, je možné vytvoriť nekorektné objekty. Väčšina systémov 
preto používa zložitejšie, štruktúrované reprezentácie telies.  

 

Obr. 92 Model telesa v hraničnej reprezentácii 
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7.2.2 Metóda B-REP 

Pri použití metódy B-REP (Boundary Representation) je objekt definovaný svojím 
povrchom. Povrch je zložený zo stien, ktoré sa môžu vzájomne dotýkať iba na spoločných 
hranách, pričom každá hrana je orientovaná (dá sa jednoznačne určiť, či sa jedná o 
vnútornú, alebo vonkajšiu hranu). 

Objekt je reprezentovaný dynamickou údajovou štruktúrou nazývanou Winged Edge 
Structure, zloženou zo štyroch druhov uzlov: vrchol, hrana, stena , teleso. 

Medzi výhody metódy B-REP patrí to, že povrch telies je jednoznačne určený a je vždy 
k dispozícii, využívajú sa aproximácie zakrivených povrchov rovinnými plôškami a využíva sa 
exaktná reprezentácia telies napr. CSG formou.. Zobrazenie takto opísaného modelu je 
oveľa rýchlejšie ako len pri reprezentácii CSG stromom. Hlavnou nevýhodou je problém 
začlenenia nových typov plôch do predchádzajúcich systémov. 

 

Obr. 93 Rozšírená hranová (winged-edge) štruktúra 

7.2.3 Konštruktívna geometria telies (CSG) 

Človeku pomerne blízku reprezentáciu ponúka konštruktívna geometria telies (CSG - 
Construktive Solid Geometry). Model CSG je schopný reprezentovať ľubovoľnú scénu 
a ľubovoľný bod a smer pohľadu. Vo všeobecnosti, CSG reprezentácia kombinuje 
jednoduché 3D primitíva (kocka, valec, guľa) do zložitejších objektov použitím boolovských 
operátorov (zjednotenie, prienik, rozdiel). Základné telesá bývajú popísané len niekoľkými 
svojimi charakteristickými hodnotami (guľa napríklad stredom a polomerom), a preto je popis 
z hľadiska použitej pamäte veľmi úsporný. CSG model je často uložený pomocou údajovej 
štruktúry strom, pričom listy tvoria primitíva a uzly operátory, ktoré kombinujú podstromy. 
CSG stromy sú veľmi efektívne a flexibilné pre modelovanie priestorových scén, ale relatívne 
náročné na zobrazovanie. CSG strom je najčastejšie implementovaný nasledovne: 

• Listy stromu definujú jednotlivé atomárne elementy, z ktorých sa následne objekt skladá.  

• Uzly stromu definujú operácie medzi atomárnymi elementami/objektami a/alebo prípadne 
vzniknutými subobjektami na danej úrovni stromu. 

• Hrany stromu definujú transformácie atomárnych elementov a/alebo subobjektov 
vstupujúcich do rodičovského uzla. 

• V koreni stromu je už definovaný celý objekt. 
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Jedným z najsilnejších prostriedkov na modelovanie tvaru telies sú množinové operácie 
zjednotenie, prienik a rozdiel telies. Každá z týchto operácií je do určitej miery obdobou 
technologickej operácie, pomocou ktorej sú vytvárané skutočné výrobky. Z hľadiska 
modelovania je dôležité, aby výsledkom množinových operácií s telesami bolo opäť teleso, 
príp. prázdna množina. Pri modelovaní objektov sa preto nepracuje s množinovými 
operáciami z geometrického hľadiska, ale používajú sa tzv. regularizované množinové 
operácie. Každý objekt je definovaný ako priestorová oblasť uzatvorená obálkou telesa. 
Množinové operácie sa prevedú najskôr s vnútornými oblasťami objektu a neprázdny 
výsledok sa uzavrie do obálky. 

Jednoduchšie CSG reprezentácie, napr. model s jediným primitívom typu konvexný n-
uholník a s jedinou boolovskou operáciou zjednotenie (angl. brush model, použitý napr. 
v systéme Quake), sú vhodnejšie na riešenie viditeľnosti v reálnom čase, pretože 
zjednodušujú model virtuálneho sveta i riešenie viditeľnosti v priestore. 

Aby bolo možné použiť určité detaily na viacerých miestach modelu zavádzajú sa tzv. 
inštancie (podmodely). Potom sa teda odkazuje na rovnaký model, ale líši sa to určitou 
geometrickou transformáciou, ktorá definuje umiestnenie inštancie v priestore (pozri Obr. 
94). 
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Obr. 94 Model telesa v reprezentácii CSG: A-jednoduchej, B-s instanciami 

Zobrazenie telesa popísaného CSG stromom je možné riešiť dvoma spôsobmi: 

• Použitím tzv. hraničnej vyhodnocovacej funkcie 

• Metódou vrhania lúča (Ray Casting) 
Hraničné vyhodnotenie prevádza problém zobrazenia CSG modelu na problém 

zobrazenia modelu s hraničnou reprezentáciou. Hoci je vytvorenie koreňa CSG stromu 
časovo náročné, vytvorený hraničný model je možné opakovane použiť aj pri zmene pohľadu 
na teleso. 

Pri použití druhej metódy je však nutné celý algoritmus opakovať pri každej zmene polohy 
pozorovateľa. Z tejto metódy vychádza metóda sledovania lúča (Ray Tracing),  ktorá sa 
využíva na fotorealistické zobrazovanie scén. 

Výhodou CSG reprezentácie sú malé pamäťové nároky a možnosť jednoduchej 
modifikácie modelov. Nevýhodou tejto metódy je, že nedáva takmer žiadne informácie o 
telese. Kedykoľvek je potrebné mať povrch telesa k dispozícii, musí sa CSG strom 
vyhodnotiť a vypočítať. K tomu je určený algoritmus. Tento je poväčšine asi najzložitejšou a 
najpomalšou stránkou systému. Najväčšou nevýhodou je nejednoznačnosť definovania 
objektov. Jeden a ten istý objekt sa dá vytvoriť rôznou kombináciou listov a uzlov (Obr. 95). 
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Obr. 95 Rôzne spôsoby vytvorenia rovnakého modelu 

7.3 Reprezentácia a opis virtuálneho sveta 
Tak ako je potrebné reprezentovať objekty, je potrebné reprezentovať aj celý virtuálny 

svet/priestor. Virtuálny svet je možné definovať ako striktne objektový systém, čo znamená 
že všetko čo existuje vo VR systéme, je objektom (mapy, budovy, senzory pre zistenie 
kolízie objektov, a iné) (Obr. 96). Samotný virtuálny svet môže byť takisto definovaný ako 
objekt obsahujúci ďalšie objekty. 
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Obr. 96 Prvky virtuálneho sveta 

Z hľadiska tejto definície je možné využívať vlastnosti dedenia, zapuzdrenia 
a polymorfizmu. Nasledujúci obrázok znázorňuje hierarchiu objektov z hľadiska VR systému 
(Obr. 97). Ako je na ňom možné vidieť, VR objekty obsahujú dva bloky: 

• Správanie 

• Reprezentácia. 
Blok „Správanie“ popisuje logiku daného objektu. Blok „Reprezentácia“ obsahuje rámce, 

rozdelené podľa podsystémov VR systému. Každý rámec obsahuje lokálne a globálne 
informácie o objekte. Lokálne informácie jedného rámca (napr. odkazu zvuku od objektu pri 
akustickom rámci) sú potrebné len pre tento rámec, z toho dôvodu sú neviditeľné pre ostatné 
rámce. Globálne informácie sú potrebné pre všetky rámce, teda aj logickú časť, z tohto 
dôvodu sú zdieľané (napr. pozícia objektu vo virtuálnom svete). 
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Obr. 97 Rámce virtuálneho objektu z pohľadu definície 

Z implementačného hľadiska sú potrebné aj popisné prostriedky virtuálneho sveta. 
Základné takéto prostriedky sú: 

• deskriptívne prostriedky  pre popis virtuálneho priestoru, objektov, scén (VRML (viac je 
uvedené v kapitole  13), OpenInventor (kap.  7.3.5.1), OpenSG a OpenSceneGraph (kap. 
 7.3.5.2) alebo XML) 

• skriptovacie prostriedky  pre popis transformácií a dynamiky virtuálnych priestorov, 
objektov, scén (RUBY  [134], Python  [129], LUA  [87], XML) 

Nadväznou dôležitou časťou reprezentácie virtuálneho sveta je jeho implementačný 
model. Tento je potrebný pre reprezentáciu objektov (scény/sveta) spôsobom, ktorý 
efektívne používajú ostatné časti systému. Spôsob reprezentácie modelu sveta ma najväčší 
vplyv najmä na vykresľovanie. Ak sa obmedzíme na systémy pracujúce v reálnom čase (čo 
VR systémy sú), zobrazujúce hlavne vnútorné priestory (uzavreté scény), potom 
v súčasnosti sa používajú viac alebo menej štyri základné typy modelov virtuálneho 
priestoru. 

7.3.1  Model obsadenej mriežky 

Model obsadenej mriežky (angl. occupancy grid) podporuje ploché scény s kolmými 
stenami rovnakej výšky. Mriežka rozdeľuje priestor do dvojrozmerného poľa tvaru obdĺžnika. 
Každý element poľa definuje obsah štvorcovej časti priestoru (často uložené pomocou jednej 
hodnoty). Každý element môže obsahovať stenu, dvere, nejaký objekt (statický alebo 
dynamický) alebo prázdne miesto. Pretože je pevne definovaná hustota mriežky, všetky 
steny sú rovnakej veľkosti a sú medzi nimi pravé uhly. 

Tento model je vhodný pre jednoduché a efektívne grafické systémy. Celý proces 
určovania viditeľnosti je redukovaný na určenie vzdialenosti k prvému obsadenému elementu 
pre každý stĺpec zobrazovacieho zariadenia. Tento proces je zjednodušenou verziou 
algoritmu vrhania lúčov (angl. raytracing, kapitola  11), nazývaným vrhanie lúčov (angl. 
raycasting). Výhodou tohto modelu je veľmi jednoduché navrhovanie scén, ktoré je možné 
robiť v textovom súbore a veľmi rýchla a jednoduchá práca s modelom. Nevýhodou je silné 
obmedzenie pri návrhu scény. Príklad takéhoto modelu je uvedený na Obr. 98. 
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Obr. 98 Príklad modelu obsadenej mriežky 

7.3.2  Sektorový model 

Sektorový model (angl. sector based model) podporuje viacnásobné výškové mapy 
a nepravouhlé steny, čiastočne znemožňuje viacero poschodí nad sebou. Vhodné pre 
systémy, kde je viditeľnosť riešená pomocou 2D BSP stromov. 

Výhodou oproti predchádzajúcemu systému je schopnosť reprezentovať komplexnejšie 
schémy, model je pomerne zrozumiteľný a je jednoduché s ním pracovať.  

Tento model používa 2D polygonálnu mapu s označenými výškami jednotlivých 
elementov. Základnou jednotkou reprezentácie je polygonálny sektor, ktorý definuje plochý 
priestor s danou výškou spodnej a vrchnej podstavy a často tiež s úrovňou osvetlenia. Každý 
takýto sektor je reprezentovaný zoznamom 2D bodov tvoriacich polygón. Pretože steny sú 
výhradne vertikálne a podlahy (stropy) sú horizontálne, z tejto reprezentácie priestoru 
vyplýva obrovské zjednodušenie vykresľovania textúr, pretože každý stĺpec steny, resp. 
riadok podlahy sa nachádza v konštantnej vzdialenosti od pozorovateľa. Príklad tohto 
modelu je zobrazený na Obr. 99. 

 

Pozorovateľ (uhol pohľadu) 

Stena 

 

Obr. 99 Príklad sektorového modelu 

7.3.3 Model spájaných šes ťstenov 

Model spájaných šesťstenov (angl. connected cubes) reprezentuje priestor ako množinu 
susediacich častí priestoru (angl. volumes). Každá časť priestoru je reprezentovaná 
pomocou konvexného šesťstenu obsahujúceho osem vrcholov. Každý šesťsten je spojený 
s najmenej jedným ďalším a zdieľajú spoločnú stenu. 

Tento model poskytuje niekoľko výhod oproti predchádzajúcim modelom. Pretože každý 
vrchol je skutočne trojrozmerný, scéna môže byť definovaná komplexnejšie a steny môžu 
voči sebe zaujímať ľubovoľné polohy. Ďalšou výhodou je odstránenie náročných výpočtov pri 
použití 3D BSP stromu, ktoré sú potrebné pri CSG modeli, pretože informácia o susediacich 
šesťstenoch je dostatočná na určenie poradia vykresľovania stien pri riešení viditeľnosti v 
3D. Jedinou skutočnou nevýhodou tohto modelu je pomerná náročnosť pri modelovaní 
scény, pretože jediným grafickým primitívom je šesťsten. Príklad modelu spájaných 
šesťstenov je uvedený na Obr. 100. 
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Obr. 100 Príklad modelu spájaných šesťstenov 

7.3.4 Konštruktívna geometria telies (CSG) 

Použitie tohto modelu stavia na rovnakých základoch, ako je opísané pri reprezentácii 
objektov v kapitole  7.2.3. 

7.3.5 Formaliza čné prostriedky opisu virtuálneho sveta 

Formalizácii celého procesu tvorby VR systému sa v súčasnosti nevenuje veľká 
pozornosť. Výskumníci a vývojári sa zameriavajú skôr na riešenie lokálnych (čiastkových) 
problémov VR systémov, ktoré sa týkajú: 

• popisu interakčných techník vo virtuálnych prostrediach  [108] [14], 

• popisu časových závislostí v distribuovaných virtuálnych prostrediach  [184], 

• popisu VR scény využitím grafu scény  [120]  [119]  [9]  [116], 

• popisu VR objektov  [172]  [181], 

• komunikácii medzi rozhraniami a jadrom VR systému  [153] [155] [130]. 

Napriek tomu rôzne popisné a skriptovacie jazyky získali dôležitosť v rôznych oblastiach 
využitia nie len v rámci VR. Popisné jazyky, formáty a rozhrania ako napríklad VRML či 
OpenInventor sú podobné HTML alebo XML jazykom. Skriptovacie jazyky vo všeobecnosti 
patria do skupiny interpretačných jazykov. Hlavným rozdielom oproti kompilovateľným 
jazykom (napr. C++, C# a ďalšie) je to, že skripty sú vo väčšine prípadov vykonávané priamo 
zo zdrojového kódu. Niektoré skripty sú vykonávané z predkompilovaného kódu. Výhodou 
skriptovacích jazykov je ich ľahká údržba, vývoj a správa. Nevýhodou je, že sú pomalšie ako 
kompilované programy a majú väčšie nároky na pamäť.  

V súčasnosti existuje veľa druhov popisných a skriptovacích jazykov, napríklad VRML 
(kapitola  13), Python  [129], Ruby  [134], alebo Lua  [87]. Využitím vhodného jazyka je možné 
definovať, programovať alebo kontrolovať počítačovú grafiku alebo virtuálno-realitnú 
aplikáciu na vyššom stupni. Sem patria aj systémy umožňujúce priame skriptovanie alebo 
interaktívne vytváranie virtuálnych svetov v rámci seba a prípadne následného výstupu 
z hľadiska modelovania, animácie, či interaktivity alebo vytvorenia celej samostatnej 
aplikácie (napr. hry) ako napr. Blender  [12] či Unity 3D  [162], CryEngine  [25] alebo Unreal 
Engine  [163]. Vhodné dátové štruktúry, vzťahy medzi objektmi a funkcie sú podmienkami pre 
ďalšiu implementáciu VR systému. 

7.3.5.1 Open Inventor 
Open Inventor je objektovo orientovaný nástroj, ktorý ponúka komplexné riešenie pre 

problémy vznikajúce pri tvorbe interaktívnej grafiky. Open Inventor je knižnica napísaná 
v C++, ktorá je postavená nad OpenGL  [118]. Táto C++ knižnica zjednodušuje prácu 
programátora a dokonca často poskytuje vyšší výkon než priama implementácia OpenGL. 
Dizajn Open Inventoru vychádza z konceptu grafu scény  [9], pri ktorom je scéna zložená 
z uzlov, ktoré sú rôznych typov. Niektoré nesú informácie o geometrii (kvádre, valce, model 
objektu), ďalšie nesú rôzne parametre (farba, textúra, súradnice objektu). Taktiež existujú 
špeciálne uzly nazývané skupiny (groups), ktoré obsahujú zoznam iných uzlov. Tieto uzly 
umožňujú organizovanie uzlov do hierarchických štruktúr, čím sa urýchľuje programovanie 
a rozširujú programovacie možnosti.  [116] 
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7.3.5.2 OpenSG a OpenSceneGraph 
Podobne ako Open Inventor, aj OpenSG  [120] a OpenSceneGraph  [119] používajú graf 

scény na popis VR sveta. Oba sa využívajú na tvorbu grafických aplikácií (napr. hry, VR, 
vizualizácia). Oba sú postavené na OpenGL a sú voľne šíriteľné pod licenciou LGPL. 
Podporované platformy: Windows, Linux, Solaris a Mac OS X. OpenScenGraph na viac 
podporuje platformy IRIX a FreeSBD. 

Rozdiely medzi OpenSG a OpenSceneGraph: 

• OpenSceneGraph podporuje načítavanie viacerých 3D formátov, 
• OpenSceneGraph má väčšiu používateľskú komunitu a vyvíja sa aktívnejšie, 
• OpenSG obsahuje lepšiu podporu pre viacvláknové spracovanie údajov a sieťové 

renderovanie. 

7.3.5.3 Virtual Reality Modeling Language 
Virtual Reality Modeling Language (VRML) je modelovací jazyk pre špecifikáciu 

interaktívnej grafiky (viac pozri kapitolu  13 resp.  [172]). VRML bol uznaný ako štandard 
Medzinárodnou Organizáciou pre Štandardy (International Standards Organization – ISO): 
ISO 14772-1 (definovaný v roku 1997) a ISO 14772-2 (definovaný v roku 2004). Tieto normy 
definujú jazyk pre popis virtuálnych svetov a zároveň aj formát súboru.  

Niektoré základné charakteristiky jazyka VRML  [172]: 

• scéna vo VRML je organizovaná v stromovej štruktúre, čo dovoľuje ľahké vytváranie 
kópií už existujúcich podstromov,  

• vrcholy a hrany používané na popis 3D polygónov, môžu byť špecifikované spoločne 
s farbou povrchu, UV mapovaním textúry, atď., 

• scény obsahujú základné prvky počítačovej grafiky (napr. svetelne zdroje, kamery, 
časticové efekty), 

• pomocou jazyka Java alebo JavaScript je možné popísať funkčné vlastnosti nových 
objektov . 

Požiadavky na nové schopnosti a možnosti jazyka ako aj požiadavky na podporu nových 
geometrických prvkov (napr. krivky a NURBS plochy) si vyžiadali nahradenie formátu VRML 
formátom X3D (EXtensible 3D – ISO 19775-1)  [181]. 

7.4 Súradnicové sústavy 
Dôležitým krokom pre aplikáciu či už zobrazovacích alebo geometrických transformácií je 

definovanie vhodnej súradnicovej sústavy nad používaným priestorom. Potom sa ďalej 
pracuje nad sústavou. Prvým kritériom delenia súradnicových sústav je ich spomínaná 
dimenzia (rozmer). Najčastejšie sa používajú 2D (dvojrozmerné) a 3D (trojrozmerné) 
súradnicové sústavy. Tam, kde sa používa aj čas napr. pri animáciách sa používajú 
štvorrozmerné súradnicové sústavy. Podľa typu súradníc (pozri Obr. 101), ktoré príslušná 
súradnicová sústava využíva, sa delia súradnicové sústavy najviac na: 

• kartéziánske a 
• polárne. 

 
B[vB, αB] 

počiatok súradnicovej sústavy 

x 

y 

B 

xB 

yB B 
vB 

αB 

polárne súradnice bodu B: pravouhlé karteziánske súradnice bodu B: 

B[xB, yB] 

 

Obr. 101 Kartéziánske a polárne súradnice bodu B v 2D 
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Aj keď z hľadiska matematických výpočtov sú tieto delenia veľmi podstatné (v ďalšom sa 
bude primárne pracovať s karteziánskymi súradnicami), omnoho podstatnejšie je definovanie 
charakteru súradnicovej sústavy z hľadiska logickej výstavby vizualizačného systému. Je to 
z toho dôvodu, že práve s týmto charakterom vlastne operuje používateľ na primárnej úrovni. 
Až v sekundárnej úrovni sú súradnicovej sústave priradené atribúty ako napr. rozmer a typ 
súradníc príp. merné jednotky (cm, pixely a pod.). Pri nasledujúcom popise, z hľadiska 
charakteru, sa budú používať nasledujúce súradnicové sústavy: 

• USS - Univerzálna (Používateľská, Globálna) Súradnicová Sústava - predstavuje 
súradnicovú sústavu aplikácie, ktorú používa používateľ (pozorovateľ). Jednotky 
súradníc sú dané príslušnou aplikáciou (napr. palce, milimetre a pod.). 

• SSO - Súradnicová Sústava Objektu -  predstavuje súradnicovú sústavu príslušného 
objektu. Každý objekt má svoju súradnicovú sústavu. Používa sa najmä u dynamických 
objektov. Štruktúra je obdobná ako u USS. 

• NSS - Normalizovaná Súradnicová Sústava - predstavuje súradnicovú sústavu s 
rozsahom unifikovaným do intervalu <0,1>. Táto sústava môže tvoriť medzisústavu 
medzi USS a SSZ a je ideálna na dosiahnutie nezávislosti grafického zariadenia (device 
independent) od USS. 

• SSZ - Súradnicová Sústava Zariadenia - predstavuje súradnicovú sústavu príslušného 
grafického zariadenia. Takéto zariadenie má spravidla omedzený rozsah súradníc 
vzhľadom k svojej zobrazovacej ploche (napr. displej má spravidla počiatok v ľavom 
hornom rohu a napr.rozsah súradníc x∈<0,639>, y∈<0,479> (u VGA)). 

• SSC - Súradnicová Sústava kamery -  predstavuje súradnicovú sústavu virtuálnej kamery 
(objektívu, pozorovateľa), pomocou ktorého je snímaná 3D scéna. Oproti 
predchádzajúcim súradným systémom obsahuje vo svojej definícii aj vektor smeru 
snímania (pohľadu), ktorý je najčastejšie stotožňovaný s osou z tejto súradnicou sústavy. 
V princípe sa jedná vlastne o súradnicový systém oka pozorovateľa (stred tejto 
súradnicovej sústavy je ukázaný na Obr. 102). 

• SST – Súradnicová Sústava Textúry - predstavuje súradnicovú sústavu príslušnej 
textúry. Každá textúra má svoju súradnicovú sústavu, ktorá je závislá od typu, veľkosti 
(rozlíšenia) a farebnej hĺbky textúry. Z hľadiska typu môže byť 2D a 3D textúra, 
najčastejšie 2D typ. Z hľadiska rýchlosti vizualizačného jadra je vhodné voliť textúry s 
jednotnou veľkosťou a farebnou hĺbkou. Častokrát je SST označovaná aj ako tzv. "uv"-
priestor. 
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Obr. 102 Vzťahy jednotlivých súradnicových sústav pre 3D 

Záverom tejto kapitoly ešte niekoľko poznámok. SSO je definovaná ako podsústava USS. 
Niektoré charakteristiky SSC sú závislé od SSZ. Jednotkový rozmer SSC a SSO voči USS je 
definovaný rovnaký. Vzhľadom na snahu dosiahnuť nezávislosť zobrazovacích algoritmov sa 
na zobrazenie objektov z USS do SSZ používa NSS. 
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7.5 Zobrazovacie transformácie 
V ďalšom sa hlavne budeme zaoberať zobrazovacími transformáciami pre 2D a 3D 

priestor. V princípe sú používané tri typy zobrazovacích transformácií: 

• globálnu (geometrickú) transformáciu, 

• pohľadovú transformáciu, 

• premietaciu transformáciu. 
Každý objekt je vytvorený vzhľadom na príslušný vzťažný bod, ktorý spravidla 

reprezentuje počiatok SSO. Pomáha to pri umiestňovaní objektu do scény t.j. do USS. 
Súradnice, ktoré definujú objekt sú relatívne vzhľadom na vzťažný bod a  sú definované ako 
súradnice objektu. Globálna transformácia (GT) reprezentuje spôsob, akým sa objekt 
transformuje zo súradnicového systému objektu (SSO) do globálneho súradnicového 
systému (USS) t.j. predstavuje transformačný vzťah SSO→USS. Globálna transformácia sa 
používa iba pri geometrickom transformovaní objektu. Pri 3D priestore sa neaplikuje na iné 
atribúty scény napr. osvetlenie. 

Pohľadová transformácia (PT) reprezentuje spôsob transformácie súradníc globálneho 
súradnicového systému (USS) do súradnicového systému kamery (SSC) t.j. predstavuje 
transformačný vzťah USS→SSC. Je možné uvažovať o  nej ako o  aplikovaní toho, kde sa 
kamera v  scéne nachádza. O tejto transformácií sa uvažuje ak pracujeme v 3D. 

Premietacia transformácia (ZT) transformuje súradnice z  priestoru kamery do súradníc 
zobrazovacieho priestoru (spravidla orezaného) t.j. do súradníc výstupného zariadenia. 
Takto v 3D táto transformácia predstavuje transformačný vzťah SSC→SSZ a v 2D 
USS→SSZ alebo USS→NSS→SSZ, ak sa NSS používa.  

Celkovo pre 2D/3D je možné celý transformačný reťazec, bez zmeny rozmeru priestoru, 
zobraziť tak, ako je na nasledujúcom obrázku. 

USS NSS SSZSSO

ZT

GT

 

Obr. 103 Transformačný zobrazovací reťazec 2D/3D bez zmeny rozmeru priestoru 

Pre 3D, ale so zmenou rozmeru priestoru na výstupe, potom bude stav zobrazovacieho 
reťazca nasledujúci: 

USS NSS SSZSSO

PT

ZT
SSC

GT

 

Obr. 104 Transformačný zobrazovací reťazec 3D (so zmenou rozmeru priestoru) 

7.6 Geometrické transformácie 
Geometrické transformácie nad objektami v počítačovej grafike sú realizované na úrovni 

globálnej transformácie. Tieto transformácie menia geometriu objektov. Podľa rozmeru USS 
sa tieto transformácie aplikujú najmä v 2D alebo v 3D priestore. Z hľadiska charakteru zdroja 
a výsledku môžu byť tieto transformácie lineárne alebo nelineárne. Štandardne sa používajú 
lineárne transformácie a týmto sa budeme venovať aj v nasledujúcom. Medzi základné 
geometrické transformácie radíme:  
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• zrkadlenie  

• zmena mierky 

• posunutie 

• skosenie  

• otočenie 
Týmto transformáciám sa hovorí aj afinné transformácie. Aplikácia týchto transformácií je 

závislá od typu objektov t.j. či sa jedná o vektorové alebo rastrové objekty. V prípade 
aplikácie na vektorové typy sa príslušné transformácie aplikujú spravidla na príslušné 
vrcholové resp. riadiace body objektu. Pri aplikácii na rastrový typ je spravidla nutná 
aplikácia na každý jednotlivý bod rastra. Vo všeobecnosti je teda možné povedať, že pod 
transformáciou objektu sa myslí aplikácia príslušnej transformácie na všetky významové 
body objektu, z ktorých sa tento skladá. Z tohto dôvodu bude každá z transformácií popísaná 
z hľadiska aplikácie na oba typy. 

Z hľadiska problematiky vysvetľovania bude uvedený ako explicitný, tak aj maticový zápis 
transformácie, ktorý sa pri implementácii týchto transformácií spravidla používa. Aj keď 
explicitné vzťahy pre geometrické transformácie sú prehľadnejšie, z hľadiska implementácie 
sa skôr používa maticové vyjadrenie. Základný transformačný vzťah je možné vyjadriť 
nasledujúcim vzťahom (pozri aj kapitolu  9.5): 

[ ] [ ]
[ ] [ ] 3D v

2D      v

,,',','

,','

zyxzyx

yxyx

∗=
∗=
T

T
 (9) 

kde:  x, y,z sú pôvodné súradnice  
x', y',z' sú nové súradnice po transformácii 

  T je transformačná matica 
všetky súradnice sú spravidla myslené v USS a kartéziánske. Príslušná transformačná 

matica bude uvedená pri každej transformácii. 
Pre zjednodušenie týchto výpočtov zavedieme homogénne súradnice a použijeme matice 

rozmeru ( ) ( )11 +×+ nn , kde n je rozmer priestoru, v ktorom sa transformácia aplikuje. 
Doplnkový rozmer získame tak, že súradnice vynásobíme resp. vydelíme číslom w 
(homogenizačný faktor).  Pričom musí platiť w≠0 (hodnota w sa najčastejšie nastavuje na 1, 
a tak sa bude používať aj v nasledujúcom popise). Potom získame pre každý vektor súradníc 
homogénne súradnice podľa vzťahu (10). Použitie homogénnych súradníc nám umožní 
vyjadrenie základných lineárnych geometrických transformácií pomocou jednej matice 
a navyše pomocou matice v homogénnych súradniciach je vyjadriteľná aj premietacia 
perspektívna transformácia, čo pri použití nehomogénnych karteziánskych súradníc nie je 
možné. 

[ ] [ ]
[ ] [ ]

[ ]

[ ] 3D pre

2D pre   
    

,,,,,

,,,
   alebo   

,,,,,

,,,

wzyx
w

z

w

y

w

x

wyx
w

y

w

x

wzyxzwywxw

wyxywxw

≡






≡






≡
≡

 (10) 

Potom transformačná matica T má v 2D rozmer 3x3 a v 3D rozmer 4x4. Pre 
implementáciu viacerých transformácií sa použije zložená transformácia v tomto prípade 
potom reprezentovaná násobením transformačných matíc v príslušnom poradí. Inverzná 
transformácia bude potom reprezentovaná inverznou transformačnou maticou T-1. Pre 
zjednodušenie pamätania si rozmiestnenia jednotlivých koeficientov transformačných matíc 
pri použití homogénnych súradníc si teraz uvedieme jednoduchý obrázok so schématickým 
znázornením ich rozmiestnenia. 
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Obr. 105 Schématické rozmiestnenie parametrov transformačných matíc 

Pri nasledujúcom popise bude každá transformácia popísaná najprv pomocou explicitných 
vzťahov a to v 2D. Budeme používať pravouhlú karteziánsku súradnicovú sústavu USS s 
počiatkom O a osami x,y a bod B so súradnicami xB,yB t.j. B[xB,yB]. Následne bude uvedená 
transformačná matica v homogénnych súradniciach. Potom bude nasledovať popis pre 3D 
( B[xB,yB,zB] ) a nakoniec aplikácia na rastrový objekt. U tohto sa bude jednať o aplikáciu 
v dvojrozmernom priestore. 

7.6.1 Zrkadlenie 

Zrkadlenie je transformácia, ktorá vytvára zrkadlový obraz objektu vzhľadom na ťažisko 
zrkadlenia. Ťažiskom zrkadlenia môže byť objekt, ktorého rozmer je menší ako rozmer 
používanej súradnicovej sústavy t.j. v 2D to môže byť bod alebo priamka a v 3D to môže byť 
bod, priamka alebo rovina. Potom zrkadlenie bodu B v danej súradnicovej sústave (t.j. v 2D) 
je možné vykonať buď vzhľadom na niektorú os alebo vzhľadom na počiatok súradnicovej 
sústavy. Potom pre nové súradnice x‘B, y‘B bodu B‘  po zrkadlení môžeme písať: 

stred na vzhladomy os na vzhladom xos na vzhladom

'

'

'

'

'

'

BB

BB

BB

BB

BB

BB

yy

xx

yy

xx

yy

xx

−=
−=

=
−=

−=
=

 (11) 

Jednotlivé transformačné matice zrkadlenia sú nasledujúce: 
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Obr. 106 Zrkadlenie v 2D 
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Vzhľadom na tvrdenie o ťažiskovom bode zrkadlenia, môže ním byť v 3D bod, priamka 
alebo rovina. Potom sa najčastejšie vykonáva zrkadlenie vzhľadom na stred súradnicovej 
sústavy, vzhľadom na jednotlivé osi a vzhľadom na roviny definované dvojicami osí. 
Napríklad nové súradnice x‘B, y‘B, z‘B bodu B‘ po zrkadlení vzhľadom na os x, rovinu xy 
a počiatok súradnicovej sústavy môžeme získať podľa vzťahov (13). Analogicky ich získame 
pre ostatné osi (y,z) a roviny (xz, zy). 

stred na vzhladomrovinu xy na vzhladom xos na vzhladom
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Príslušné transformačné matice zrkadlenia je možné napísať nasledovne: 
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Pre zrkadlenie rastra sa vykoná len výmena stĺpcov (riadkov) celého rastra v cykle napr. 
pre j od 1 po k, kde k je polovicou rozmeru rastra (n) v príslušnom smere. Potom sa vždy 
teda vymenia j-ty a (n-j)-ty stĺpec (riadok). Jedná sa teda o zrkadlenie vždy voči jednej z osí 
súradnicového systému. Ak chceme zrkadliť naraz v oboch smeroch, je možné takúto 
funkciu implementovať, avšak v princípe je najjednoduchšie ju definovať ako zloženú 
transformáciu. Teda najskôr odzrkadlíme voči jednej osi a potom voči druhej, aj keď pre 
používateľa to môže byť nedeliteľná operácia. Tento postup je určený pre rastrové objekty 
tvaru štvorstranného pravouholníka. Ak rastrový objekt nemá tento tvar, je nutné vytvoriť 
jeho opísanú binárnu masku v tvare štvorstranného pravouholníka. Hodnoty prvkov tejto 
masky sa uložia do matice, kde bod patriaci rastrovému objektu sa označí 1 a bod nepatriaci 
rastrovému objektu sa označí 0. Potom je postup analogický postupu popísanému v úvode 
s doplnenou podmienkou aplikácie len na tie body, ktorých hodnota masky je rovná 1. 

7.6.2 Zmena mierky 

Zmena mierky je transformácia, pomocou ktorej sa dá meniť veľkosť objektu. Zmena 
mierky je daná ako M-násobok pôvodnej hodnoty v príslušnej osi. M je konštanta (M > 0) 
udávajúca veľkosť zmeny mierky. Pre zväčšenie objektu použijeme M > 1 a pre zmenšenie 
M < 1. Nové hodnoty potom budú: 
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Príslušná transformačná matica je: 

















=
100

00

00

y

x

M M

M

T  (16) 

Mierka Mx mení veľkosť v smere osi x, My v smere osi y. Aj keď môže byť M pre obidve 
osi rozdielne, používa sa najčastejšie rovnaké v obidvoch osiach. 

Pre zmenu mierky v 3D platí rovnaká definícia ako pre jej 2D analógiu s rozšírením 
o jeden rozmer. 
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Transformačnú maticu zmeny mierky  v 3D zapíšeme nasledovne: 
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Pre hodnoty koeficientov zmeny mierky v jednotlivých osiach platí to isté čo pre 2D t.j. ak 
sa definuje Mx = My = Mz, potom nedochádza k deformácii objektu. 

Z hľadiska zväčšovania rastrových objektov platí, že ak koeficienty zmeny mierky Mx aj My 
sú celé čísla, každý bod pôvodného rastra sa nahradí obdĺžnikom so stranami dĺžky mierky 
Mx a My a vyplní farbou bodu pôvodného rastra. Ak koeficient zmeny mierky Mx alebo My nie 
je celé číslo, potom je situácia komplikovanejšia, nakoľko môžeme pracovať výhradne 
s celočíselnými počtami bodov v rastri. Potom niektoré riadky a/alebo niektoré stĺpce budú 
mať iný rozmer ako štandardný celočíselný zväčšovací koeficient. V nasledujúcich riadkoch 
si uvedieme algoritmus, ktorý nájde, ktoré riadky/stĺpce to budú a takisto určí skutočný nový 
rozmer. Algoritmus bude uvedený pre jeden rozmer, jeho aplikácia na druhý rozmer je 
analogická. 

1. vypočíta sa predpokladaný nový rozmer (NR) rastra 

2. určí sa celočíselná a desatinná časť koeficientu zmeny mierky 

3. vykoná sa test, či desatinná časť koeficientu zmeny mierky je väčšia ako 0.5. 

4. určí sa pomocný výpočtový nový priamy koeficient (PK). Tento nový koeficient je: 
a. buď totožný s celočíselnou časťou koeficientu zmenu mierky, ak desatinná 

časť koeficientu zmeny mierky M bola ≤ 0.5 alebo 
b. je o 1 väčší, ak desatinná časť koeficientu zmeny mierky M bola > 0.5. 

Nový korekčný koeficient (KK) je určený presne opačne ako priamy koeficient PK. 

5. následne sa vypočíta veľkosť rozmeru rastra (CR), ak by bol koeficient zmeny mierky len 
celá časť M.  

6. zistí sa celočíselný rozdiel (∆) medzi výpočtovým novým rozmerom NR a celočíselným 
rozmerom CR aby sa zistilo, koľko bodov je nutné ešte doplniť. 

7. vypočíta sa korekčný krok (CK) (z originálneho počtu krokov t.j. originálneho rozmeru), 
ktorý bude určovať, kedy sa vykoná zmena celočíselného koeficientu zmeny mierky o 1 
(+ alebo – podľa toho či nebola alebo bola desatinná časť koeficientu zmeny mierky 
> 0.5), teda kedy sa vlastne použije korekčný koeficient KK.   

8. nakoniec sa vykoná konečné priradenie celočíselnej štandardnej (priamej) hodnoty 
koeficienta zmeny mierky a celočíselného korekčného koeficienta v jednotlivých krokoch. 
Aplikáciu si ukážeme na príkladoch. Ak je pôvodná šírka rastra 15 a pôvodná výška 10, 

potom pri koeficiente zmeny mierky M=2.2  (Obr. 107) je nová šírka rastra 33 a nová výška 
22, kde priamy koeficient je 2 a korekčný koeficient 3 sa bude aplikovať v každom 5.-om 
kroku. Potom postupnosť pre jednotlivé smery bude nasledovná: 

šírka: 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3    a  
výška: 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
Ak bude koeficient zmeny mierky M=2.8 (Obr. 108), potom je nová šírka rastra 42 a nová 

výška rastra 28, kde priamy koeficient je 3 a korekčný koeficient 2 sa bude aplikovať 
v každom 5.-om kroku. Výsledná postupnosť pre jednotlivé smery bude: 

šírka: 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2    a  
výška: 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2  
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10 
15 22 

33 

x 2,2 

nový rozmer (NR) originálny rozmer (OR) 

 

20 

30 

x PK 0,2 < 0,5 
priamy koeficient (PK) = 2 

korekčný koeficient (KK) = 3 

celočíselný rozmer (CR) 

 ∆x = | NRx - CRx | = 33 – 30 = 3 
∆y = | NRy - CRy | = 22 – 20 = 2 
 

 CKx  = int (ORx / ∆x ) = int (15 / 3) = 5 
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Obr. 107 Ukážka zmeny mierky rastrového objektu pre koeficient M=2.2 
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Obr. 108 Ukážka zmeny mierky rastrového objektu pre koeficient M=2.8 
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Pri zmenšovaní rastrových objektov, ak koeficienty zmeny mierky Mx aj My sú celé číslo, 
každý obdĺžnik so stranami dĺžky mierky Mx a My v origináli sa nahradí jedným bodom vo 
výsledku, pričom jeho farba sa dá získať viacerými spôsobmi: 

1. spriemernením bodov obdĺžnika alebo použitím mediánovej funkcie. 

2. zistí sa početnosť výskytu farieb v obdĺžniku a vyberie sa tá farba, ktorá sa vyskytuje 
najčastejšie. Ak je výskyt farieb rovnaký, vyberie sa farba podľa iného pravidla alebo 
ľubovoľná z vyskytujúcich sa farieb. 

3. vyberie sa farba, ktorá sa vyskytuje najmenej krát. 

4. vyberie sa farba ľavého horného bodu obdĺžnika. 
Spôsobom 1. a 2. by mohlo dôjsť k orezaniu hrany, spôsob 3. zas môže spôsobiť 

náhodný výskyt farieb. 
Ak niektorý koeficient zmeny mierky (v prípade, že sú rozdielne) nie je celé číslo, je 

postup obdobný ako pri zväčšovaní rastrového objektu. Na nájdenie počtu bodov rastra 
v obidvoch smeroch na definovanie strán nahradzovaného pravouholníka, ktoré vo výsledku 
budú reprezentovať jeden výsledný bod rastra, je možné postupovať obdobným spôsobom 
ako pri zväčšovaní. Potom je nutné v algoritme ale zameniť zdroj a cieľ. Pri zmenšovaní 
navyše zohráva úlohu aj to, ako sa zaokrúhli nový predpokladaný rozmer. Na nasledujúcom 
obrázku Obr. 109 je možné vidieť výsledky aplikácie tohto algoritmu pri koeficiente 
zmenšenia M=0.7 v oboch smeroch. Nakoľko je vodorovný nový rozmer 10.5, v hornom 
riadku je stav ak sa zvolí zaokrúhlenie nahor a v dolnom ak sa zvolí zaokrúhlenie nadol. 
Jednotlivé prípady vpravo ukazujú výsledok pri rôznych spôsoboch určenia farby výsledného 
bodu. 

menšinový výskyt, ak
rovnako vyberie sa
svetlejšia

15

10

ľavý horný roh väčšinový výskyt, ak
rovnako vyberie sa
svetlejšia  

Obr. 109 Ukážka zmenšenia rastrového objektu pri koeficiente M=0.7 

7.6.3 Posunutie 

Posunutie je transformácia, ktorá mení polohu objektu. Samotné posunutie bodu B v 
danej súradnicovej sústave je dané vektorom posunutia P[px,py]. Potom pre nové súradnice 
x‘B, y‘B bodu B‘ môžeme písať: 

pyyy

pxxx

BB

BB

+=
+=

'

'
 (19) 
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Obr. 110 Posunutie v 2D 
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Príslušná transformačná matica je: 
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Transformačná matica sa podľa vzťahu (9) pri vektorových objektoch aplikuje na všetky 
ťažiskové body objektu (napr. vrcholy). Pri rastrových typoch sa transformačná matica 
aplikuje na všetky body rastra. 

Analogicky ako pri 2D je vektor posunutia definovaný ako P[px,py,pz]. Potom pre nové 
súradnice x‘B, y‘B, z‘B bodu B‘ je možné písať: 
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 (21) 

Transformačná matica posunutia v 3D je nasledujúca: 



















=

1

0100

0010

0001

pzpypx

PT  (22) 

7.6.4 Skosenie 

Skosenie je transformácia, ktorá spôsobí deformáciu objektu vo forme vyklonenia 
v príslušnej osi. Skosenie bodu B v danej súradnicovej sústave je dané koeficientom 
skosenia S. Potom pre nové súradnice x‘B, y‘B bodu B‘ môžeme písať: 
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 (23) 

v smere osi x      v smere osi y 

Samozrejme, že pri aplikovaní na jeden bod, výsledok transformácie nie je až taký zrejmý. 
Preto sa táto transformácia aplikuje na rozsiahlejšie dvojrozmerné objekty. Transformačné 
matice sú nasledovné: 
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Parametre Sx a Sy sú príslušné koeficienty skosenia v príslušnej osi. Skosenie deformuje 
napr. štvorec na rovnobežník, v ktorom je každý bod posunutý v príslušnom smere 
o vzdialenosť, ktorá je úmerná koeficientu skosenia (pozri nasledujúci obrázok). 

O x

B
yB = y’B
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yB

y’B

O x

B

xB = x’B

B’

USS

y

yB

y’B

skosenie v smere osi y skosenie v obidvoch smerochskosenie v smere osi x  

Obr. 111 Skosenie v 2D 

Pri skosení v 3D sa jedná o rozšírenie skosenia z 2D do trojrozmerného priestoru. Túto 
transformáciu môžeme v 3D vykonať v smere niektorej osi, niektorej roviny ich kombinácií 
alebo dokonca v smere všetkých osí. Pri skosení v smere niektorej z osí je nutné ešte určiť, 
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vzhľadom na ktorú os sa bude skosenie definovať. Ak sa vyberie možnosť skosenia v smere 
dvoch osí, potom tieto osi určujú rovinu, v smere ktorej bude aplikované skosenie vzhľadom 
na zvyšnú tretiu os. Príklad ukazuje nasledujúci obrázok. 

x

z

y

x

z

y

x

z

y
skosenie v smere osi x
vzhľadom na os y skosenie v smere roviny xy

skosenie v smere osi x
vzhľadom na os z

 

Obr. 112 Skosenie v 3D 

Príslušné transformačné vzťahy budú potom vyzerať nasledovne: 

BzBzBzBzBzBz
BzyozSByByByByByBy
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'''
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 (25) 

  v smere osi x         v smere osi x           v smere roviny xy 
  vzhľadom na os z           vzhľadom na os y 

K týmto vzťahom potom je možné  definovať príslušné transformačné matice: 
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Ostatné vzťahy a transformačné matice je možné odvodiť analogicky. 

7.6.5 Otočenie 

Transformácia objektu po kruhovej dráhe sa nazýva otáčanie (rotácia). Otočenie bodu B 
okolo počiatku súradnej sústavy O je dané orientovaným uhlom α (narastá proti smeru 
hodinových ručičiek). Nové súradnice x‘B, y‘B bodu B‘ sú: 
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Transformačná matica je nasledujúca: 
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Obr. 113 Otočenie v 2D 
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Ak stred otáčania nie je počiatok súradnicovej sústavy, musí sa otočenie zložiť 
z posunutia do počiatku súradnicovej sústavy, otočenia a spätného posunutia: 

POP TTTT ∗∗= −1  (29) 

kde TP je matica transformácie posunutia, TO je transformácia otočenia o uhol α a 1−
PT  je 

spätná transformácia posunutia. 
Otočenie v trojrozmernom priestore je zložitejšou transformáciou ako v 2D. Oproti 2D je 

možné objekt otáčať vzhľadom na niektorú z osí. Podľa toho, ktorá os to bude, potom nové 
hodnoty súradníc bodu B budú nasledujúce: 
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Na tomto mieste ešte poznamenajme, že otočenie okolo osi z je vlastne len 
zovšeobecnením otočenia uvedenom pri otočení v 2D. Jednotlivé transformačné matice 
budú vyzerať nasledovne (ak uhol otočenia je α): 
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Pri otáčaní bodu okolo všeobecnej priamky p, sa použijú opäť len skôr uvedené 
transformácie otočenia, avšak táto operácia je zloženou transformáciou. Algoritmus je 
nasledovný: 
1. Posunutie priamky p tak, aby prechádzala počiatkom O súradnicovej sústavy. 
2. Vykonanie transformácií otočenia tak, aby sa priamka p stotožnila s niektorou z osí. 
3. Otočenie bodu známou transformáciou okolo príslušnej osi. 
4. Spätné transformácie na základe bodov 2 a potom 1. 

 
Obr. 114 Proces otáčania okolo všobecnej priamky 



Systémy Virtuálnej Reality   Branislav Sobota, František Hrozek   

 

112 

Z hľadiska otáčania rastrového objektu, je možné aplikovať v podstate dva postupy: 
otočenie s interpoláciou medziľahlých bodov a otočenie s interpoláciou všetkých bodov. Pri 
nasledujúcom popise sa predpokladá, že stredom otočenia je vždy stred rastra. 
Otočenie s interpoláciou medzi ľahlých bodov  dopočítava tzv. diery. Ak je rastrový objekt 
reprezentovaný ako systém vodorovných úsečiek, je zrejmé že po transformácii môžu v rastri 
výsledného otočeného obrazu zostať body, ktoré nie sú prvkami žiadnej z otočených 
úsečiek, tzv. diery. Neznáme hodnoty v týchto bodoch sa určujú interpoláciou. 

Interpolácia sa robí na základe hodnôt v najbližších štyroch symetricky umiestnených 
bodoch rastra [j,k], [j+1,k], [j,k+1], [j+1,k+1]. Najednoduchší typ interpolácie v rovine je 
interpolácia pomocou najbližšieho suseda, nazývaná aj interpolácia 0-tého rádu. Jadrom 
metódy je nájdenie bodu rastra [j´,k´], ktorý je najbližšie k bodu [j*,k*], v ktorom sa interpoluje. 
Interpolovaná hodnota sa určí jednoducho ako g(j*,k*)=g(j´,k´). Metóda je veľmi rýchla, 
pretože nezahŕňa žiadne aritmetické operácie. Je však nepresná a dobré výsledky dáva 
zriedkavo. 

Pri lineárnej interpolácii sa vychádza zo štyroch najbližších bodov rastra, ktoré všeobecne 
nemusia byť symetricky umiestnené. Pre tieto štyri body sa vypočítajú ich vzdialenosti d1, 
d2, d3, d4 od bodu [j*,k*] rastra, v ktorom je hodnota neznáma. Lineárny interpolačný vzťah 
má tvar: 
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Nevýhodou lineárnej interpolačnej metódy je výpočtová náročnosť. Výpočtovú náročnosť 
lineárnej interpolácie v rovine zjednodušuje bilineárna interpolácia, ktorý pozostáva z dvoch 
krokov. V prvom kroku sa pri pevných hodnotách jednej súradnice, napr. k, vypočítajú dve 
jednorozmerné interpolácie v smere druhej súradnicovej osi (j): 

( )( ) ( )( )[ ]
( )( ) ( )( )[ ]jjkjgjjkjgg

jjkjgjjkjgg

−++++−+=
−+++−=

*1,11*1,2

*,11*,1
 (35) 

V druhom kroku sa na základe získaných hodnôt g1, g2 vypočíta lineárna interpolácia g3 
v smere osi k: 

( ) ( )kkgkkgg −++−= *21*13  (36) 

a interpolovaná hodnota je: 
gd (j*,k*) = g3 (37) 

Tento druh interpolácie sa v číslicovom spracovaní obrazov používa veľmi často. 
Najpresnejšou, zároveň však výpočtovo najnáročnejšou metódou interpolácie je splineova 

interpolácia. Teóriu splineovej interpolácie možno v danej oblasti aplikovať rôzne. 
Najčastejšie je to dvojnásobné použitie jednorozmenej splineovej interpolácie alebo priamo 
interpolácia v rovine pomocou 2D splineov. 

Otočenie s interpoláciou všetkých bodov  obchádza nutnosť hľadania tzv. dier 
v otočenom rastrovom objekte. Pretože úsečka po otočení nemá rovnaký počet bodov ako 
pred otočením, treba vyriešiť problém určenia farieb otočených bodov. 

Na začiatku sa otočia len rohové body rastrového objektu zloženou transformáciou. Pre 
každé dva otočené body sú nájdené pomocou Bresenhamovho algoritmu, body úsečky, 
ktorých súradnice sú uchované do poľa napr. Suradnice[]. Súradnice bodov je nutné utriediť 
podľa y-ovej súradnice od najväčšieho po najmenší a v rámci tohto utriedenia zoradiť body 
podľa x-ovej súradnice. Týmto utriedením sa získajú krajné body úsečiek, ktoré vypĺňajú 
otočený obdĺžnik (rastrový objekt). 

Pre každý bod poľa Suradnice[] je potrebné určiť jeho farbu. Kvôli tomu sa bod spätne 
otočí, aby sa zistili jeho pôvodné súradnice. Tieto súradnice však môžu mať po transformácii 
reálne hodnoty, takže bod zasahuje aj do iných bodov - svojich susedov. Farba bodu sa určí 
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váženým spriemerním farieb týchto štyroch bodov v pôvodnom, neotočenom stave. Každý 
z bodov ovplyvňuje výslednú farbu váhou rovnou časti bodu, ktorá je zakrytá výsledným 
bodom. Podľa použitého farebného modelu sa vypočítajú jednotlivé zložky. Napr. ak sa 
použije RGB model potom sa musia vypočítať zložky R, G, B jednotlivo a z nich sa zloží 
výsledná farba: 

R1 = R(x,y) . (1-dx) . (1-dy) 
R2 = R(x+1,y) . dx . (1-dy) 
R3 = R(x,y+1) . (1-dx) . dy (38) 
R4 = R(x+1,y+1) . dx . dy 
R = R1 + R2 + R3 + R4 

Zložky G a B sa vypočítajú analogicky. 

dy

dx

[x,y]

[x,y+1] [x+1,y+1]

[x+1,y]

 

Obr. 115 Určenie farby bodu pomocou najbližších susedov 

Ak porovnáme obidva typy rotácií potom prvý spôsob interpolácie je teoreticky 
jednoduchší, ale pri praktickej realizácii je vyhľadávanie dier veľmi náročné. Je totiž nutné 
reprezentovať už vyplnené body, aby ich bolo možné odlíšiť od dier. Navyše týmto 
spôsobom môže pri určitých uhloch dochádzať ku deformácii objektov. Druhý spôsob je síce 
časovo náročnejší kvôli tomu, že sa musí interpolovať každý bod rastra, ale praktická 
realizácia je oveľa jednoduchšia. 

 Transformácia 

Hľadanie dier 
         

 Transformácia 

Spätná transformácia 
na určenie farby  

           

Obr. 116 Porovnanie oboch typov rotácií 

7.7 Quaternióny 
Pri aplikácii transformačných matíc otočenia často vzniká problém s tzv. ich zablokovaním 

(gimbal lock, pojem prevzatý z leteckého a vesmírneho priemyslu, kde sa používajú 
gyroskopy (vytvárajú umelý horizont)) t.j., keď pokus o otočenie objektu zlyhá kvôli poradiu, 
v akom sa rotácie vykonávajú. Práve rotácia patrí medzi najviac komplikované transformácie. 
Klasicky sa v súčasnosti pre aplikáciu rotácie používa maticový zápis s použitím 
homogénnych súradníc. 

Pre vysvetlenie nasledovného bude použitý pravotočivý súradnicový systém. V praxi sa 
bežne používa ľavotočivý súradnicový systém. To spôsobuje, že os z smeruje „do 
obrazovky“ čo vyzerá byť prirodzené. Pretože súradnice sú hlavne používané pre 
matematické odvádzanie, bude použitý matematický štandard – pravotočivý súradnicový 
systém. Pre smer rotácie bude stále používaný matematický štandard, čiže proti smeru 
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hodinových ručičiek. Smer rotácie okolo osi je možné zistiť pomocou pravidla pravej ruky: 
Nech palec pravej ruky smeruje súhlasne so smerom osi. Potom ostatné prsty predstavujú 
kladnú rotáciu okolo osi (Obr. 117). Z Obr. 117 vyplývajú tieto vlastnosti: 
a) otočenie okolo osi z „prenáša“ os x na os y 
b) otočenie okolo osi y „prenáša“ os z na os x 
c) otočenie okolo osi x „prenáša“ os y na os z 

 

x 

y 

z  

Obr. 117 Pravotočivý súradnicový systém  

V rámci manipulácie s objektami sa používajú už spomínané geometrické transformácie. 
Hlavný dôraz bude kladený na rotácie, ale popísané budú aj iné geometrické transformácie 
pre osvetlenie spojitostí s použitím quaterniónov a pre lepšie pochopenie jednotlivých 
súvislostí. Hľadiska rotáci sa dnes štandardne používa rozklad bázicky využívajúci Eulerove 
uhly . Rotácie pomocou Eulerových uhlov sú definované ako rotácia okolo každej z troch 
základných osí. Aby bolo poradie jednoznačné, je potrebné ho zadefinovať. V celom 
nasledujúcom bude použité poradie rotácií x, y, z. 

Keď sa pozrieme na transformáciu posunutia, tak posunutie je jednou z najjednoduchších 
transformácií. Bod v priestore je posunutý z jednej pozície na ďalšiu. Nech bod 3RB∈  je 
reprezentovaný trojicou ),,( zyx , pričom 3,, Rzyx ∈  a posunutie vektorom ),,( zyx ∆∆∆ . Potom 
nová pozícia 'B sa vypočíta jednoduchým sčítaním (pozri aj kapitolu  7.6.3): 

),,(' zzyyxxB ∆+∆+∆+=  (39) 

Definícia posunutia je teda jednoznačná. To znamená, že existuje iba jeden vektor 
posunutia, ktorý posúva B  na 'B . 

Rotácia (otočenie) v 3D nie je taká jednoduchá geometrická transformácia ako je 
posunutie a môže byť definovaná rôznymi spôsobmi. Vybraná nasledujúca definícia je 
Eulerovým teorémom  zapísaným modernejším zápisom (pozri Obr. 118).  

Nech teda 3', ROO ∈  sú dve orientácie. Potom existuje os 3Rl ∈  a uhol otočenia [ ]ππα ,−∈   
taký, že O prejde na O’ ak je otočený o uhol α  okolo osi l . Týmto sú teda uvedené 
orientácie a rotácia. Je potrebné rozlišovať medzi týmito pojmami. Orientácia objektu v R3 je 
daná bežným vektorom (poloha voči stredu súradnicovej sústavy). Rotácia (otočenie) je 
definovaná osou a uhlom otočenia. Je potrebné si zapamätať, že výsledok konštatuje 
existenciu, ale nie jedinečnosť takéhoto uhla a osi. 

 

α 

O O‘ 

l 

 

Obr. 118 Zobrazenie orientácie a následnej rotácie 
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Eulerov teorém poskytuje jednoduchú definíciu otáčania. Vo väčšine literatúry sú použité 
Eulerove uhly na definíciu otočenia. Z týchto dvoch základných definícií môžu byť rotácie 
popísané matematicky rôznymi spôsobmi. V tomto texte sa bude označenie kombinácie 
definície a príslušnej matematickej reprezentácie nazývať metóda otáčania. V tejto kapitole 
budú popísané dve metódy otáčania: 

• otáčanie definované Eulerovými uhlami  a reprezentované všeobecnými 
transformačnými maticami. 

• otáčanie definované Eulerovým teorémom  a reprezentované quaterniónmi. 
Priestor orientácií môže byť parametrizovaný pomocou Eulerových uhlov. Ak sú použité 

Eulerove uhly, potom všeobecné rotácie sú zapisované ako postupnosť rotácií okolo 
vzájomne pravouhlých (ortogonálnych) osí v priestore. Zvyčajne sa používajú osi x, y, 
a z v karteziánskom súradnicovom systéme. Rotácie okolo jednotlivých osí potom budeme 
nazývať x-rol, y-rol a z-rol. Euler pôvodne vyvinul Eulerove uhly ako nástroj pre riešenie 
diferenciálnych rovníc. Neskôr sa Eulerove uhly stali najširšie používanou metódou 
parametrizácie priestoru rotácií. Ako bude popísané neskôr, táto voľba viedla k množstvu 
problémov (napr. už spomínaný problém zablokovania). Vzatím do úvahy rotáciu ako akciu 
uskutočnenú na dosiahnutie danej orientácie, potom je možné Eulerove uhly použiť na 
parametrizáciu priestoru rotácií. Pre popis všeobecnej rotácie (kapitola  7.6.5, vychádzajúc z 
Obr. 114) sú potrebné tri Eulerove uhly (α1, α2, α3), kde α1, α2 a α3 sú uhly otočenia jednotlivo 
okolo osi x, y a z. Konverzia zo všeobecnej rotácie na Eulerove uhly je nejednoznačná, 
pretože tá istá rotácia môže byť získaná pomocou odlišných skupín Eulerových uhlov. 
Okrem toho, ako už bolo spomenuté, výsledná rotácia závisí od poradia, v ktorom sú 
jednotlivé „čiastkové“ otočenia vykonané.  

Matice rotácií uvedené v kapitole  7.6.5 sú typickou voľbou pre implementáciu Eulerových 
uhlov. Pre každé čiastkové otočenie existuje odpovedajúca matica otáčania. A to x matica 
otáčania, y matica otáčania a z matica otáčania. Matice vytvárajú rotáciu ich vynásobením 
s vektorom pozície bodu v priestore a výsledkom je vektor pozície pre otočený bod. Matica 
otočenia je štvorcová matica, ale namiesto toho sa používa obyčajne homogénna štvorcová 
matica 4x4. Všeobecná rotácia je získaná vynásobením troch matíc otáčania odpovedajúcich 
trom Eulerovym uhlom. Výsledná matica obsahuje všeobecnú rotáciu a môže byť aplikovaná 
na body, ktoré je potrebné otočiť (Obr. 114). Násobenie matíc nie je vo všeobecnosti 
komutatívne. To je zapríčinené faktom, že rotácie v priestore nie je možné zameniť. 
A nakoniec je potrebné si uvedomiť, že použitie homogénnych transformačných matíc 
poskytuje jedinú implementáciu, ktorá v sebe zahrňuje všetky štandardné transformácie: 
posun, zmenu mierky, skosenie a viacero zobrazovacích transformácií. 

Druhou metódou otáčania je metóda definovaná Eulerovým teorémom a implementovaná 
quaterniónmi. Quaternióny boli vynájdené sirom Williamom Rowanom Hamiltonom v roku 
1843. Hamiltonovým cieľom bolo zovšeobecniť komplexné čísla do troch dimenzií, to 
znamená čísla vo forme cba ji ++ , kde Rcba ∈,,  a 122 −== ji . Hamilton nikdy nedokázal 
uskutočniť toto zovšeobecnenie, pretože sa neskôr ukázalo, že množina troj–rozmerných 
komplexných čísel nie je uzavretá na násobenie. Jednou z motivácií sira Hamiltona pre 
hľadanie troj–rozmerných komplexných čísel bolo nájdenie popisu rotácie v priestore, 
odpovedajúcemu komplexným číslam, kde násobenie odpovedá otočeniu a zmene mierky 
v rovine. Kým sa prechádzal po Royal Canal v Dubline v jeden pondelok v októbri 1843, 
prišiel sir Hamilton na to, že sú potrebné štyri čísla pre popis otočenia nasledovaného 
zmenou mierky. Jedno číslo popisuje veľkosť zmeny mierky, jedno veľkosť uhla (v stupňoch), 
o ktorý sa bude otáčať, a posledné dve čísla označujú rovinu, v ktorej sa bude vektor otáčať 
(rovina xy sa môže otáčať do ľubovoľnej roviny v xyz priestore prostredníctvom pôvodnej 
roviny udaním uhlov otočenia okolo osí x a y). Potom sir Hamilton našiel uzavretie na 
násobenie štvor-rozmerných komplexných čísel v tvare zyx kji ++ , kde 1222 −==== ijkkji . 
Sir Hamilton nazval tieto štvor-rozmerné komplexné čísla quaternióny (v slovenčine sa 
používa aj pojem kvaternión). 
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Obr. 119 Euclid, L.Euler, W.R.Hamilton 

Skôr ako bude pojednané o quaterniónoch, zopakujeme si niečo o komplexných číslach. 
Ako je známe, systém komplexných čísel je definovaný pomocou imaginárnej jednotky i, 
pričom 12 −==∗ iii . 

Keďže i nie je reálne číslo, môžeme písať komplexné čísla ako reálne čísla použitím 
reálnej a imaginárnej časti. Podobne ako u vektorov je možné definovať opačné číslo a 
veľkosť (absolútnu hodnotu) komplexných čísel . 

z = a  + bi  je komplexné číslo z 
z´ = a  - bi  je opačné číslo k číslu z (40) 

22 ba +=∗= z'zz   je veľkosť (abolútna hodnota) čísla z 

Použitím predchádzajúcich vzťahov, môžeme definovať násobenie dvoch komplexných 
čísel 

} ( ) ( )izz
iz

iz
21

2

1
21212121

22

11 abbabbaa
ba

ba
++−=∗

+=
+=

 (41) 

Quaternióny sú rozšírením komplexných čísel. Z hľadiska aplikácie v počítačovej grafike 
nás bude najviac zaujímať z ohľadom na transformáciu otočenia v trojrozmernom priestore. 
U quaterniónov namiesto už spomínaného i tu máme k dispozícii tri rôzne čísla, ktorých ale 
druhé mocniny sa tiež rovnajú číslu -1 a sú označované (tieto čísla) ako i, j, k (vychádzajúc 
z jednotkových vektorov jednotlivých súradnicových osí). 

i * i = -1      j * j = -1     k * k = -1            (42) 
Ak vynásobíme dve z týchto čísel medzi sebou, zistíme, že ich vynásobenie sa správa tak 

ako vynásobenie dvoch jednotkových vektorov, ktoré tvoria bázu. 
i * j = -j * i = k 
 j * k = -k * j = i             (43) 

k * i = -i * k = j 
Opačné číslo a veľkosť quaterniónu sa hľadá tak isto ako pri komplexných číslach (pozri 

vzťah  (40)): 
q = w + xi + yj + zk 

q´  = w - xi -yj – zk = -q (44) 

2222 zyxw +++=∗= q'qq  

Inverzná hodnota (prevrátená hodnota) quaterniónu je definovaná podľa nasledujúceho 
vzťahu:  

q -1 = q´/ (q * q´ ) (45) 

Ak quaternión q má dĺžku 1, hovoríme že quaternión q je jednotkový quaternión. 

Pre jednotkový quaternión platí:  '1 1 qqq =⇒= −  (46) 

a teda inverzia jednotkového quaterniónu je rovná jeho opačnému číslu. 
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Pre lepšiu názornosť je vhodné brať do úvahy geometrickú interpretáciu: inverzný 
quaternión q-1 ku quaterniónu q, reprezentuje rotáciu o taký istý uhol (rovnaká veľkosť uhla), 
ale os je v opačnom smere (Obr. 120). 

 q q -1 

 

Obr. 120 Geometrická interpretácia inverzného quaterniónu 

Otočením osi sa otočil aj smer rotácie. Ak nasleduje rotácia pomocou q-1 po rotácii 
pomocou q, potom rotácia pomocou q-1 zruší účinok rotácie pomocou q. 

Avšak quaternión –q (q’) reprezentuje presne tú istú rotáciu ako quaternión q (Obr. 121). 
Môže to byť prekvapujúce, ale je to správne. Pretože otočenie o uhol α okolo osi n sa môže 
tiež vyjadriť ako otočenie o uhol -α okolo osi -n. Je to teda len estetický výsledok, že boli 
nájdené obe rotácie na guli tvorenej jednotkovými quaterniónmi. Takú istú dualitu je možné 
nájsť v Eulerovom teoréme. 

 q -q 

 

Obr. 121 Geometrická interpretácia opačného (záporného) quaterniónu 

Quaternióny sú asociatívne:  (q1 * q2) * q3 = q1 * (q2 * q3)  (47) 

Quaternióny nie sú komutatívne:  q1 * q2 ≠ q2 * q1  (48) 
Quaternióny môžeme zapísať niekoľkými spôsobmi. A to: 

• ako lineárnu kombináciu 1, i, j a k 

• ako vektor štyroch koeficientov v tejto lineárnej kombinácii 

• ako skalár pre koeficient 1 a vektor pre koeficienty z imaginárnej časti 
Jednotlivé zápisy v príslušnom poradí potom vyzerajú nasledovne: 

q = w + xi +yj +zk = [ x, y, z, w ] = (s, v) kde s=w a v=[x, y, z ]  (49) 
Ak máme potom dva vektory zapísané v tvare (s, v), môžeme napísať výsledok ich 

násobenia na základe vzťahu (41) nasledovne: 
( )
( ) } ( )2v1v1v2v2v1v2q1q

2v2q
1v1q

∗++−=∗
=
=

2.1,.2.1,2

,1 ssss
s

s  (50) 

Pri zápise druhým spôsobom po roznásobení dostaneme jednotlivé zložky: 
( )[ ]

zzyyxxwww

wzxyyxzwz

xzwyzxywy

yzzywxxwx

wzyx

qqqqqqqq

qqqqqqqq

qqqqqqqq

qqqqqqqq

qqqq

21212121

21212121

21212121

21212121

....q

....q

....q

....q

,,,

−−−=
+−+=
++−=
−++=

=∗= 21 qqq

 (51) 

Na základe toho, je možné interpretovať rotáciu pomocou quaterniónov. Môžeme 
vypočítať rotáciu okolo jednotkového vektora u=[ux, uy, uz] o uhol α. Quaternión, ktorý 
vypočíta túto rotáciu sa zapíše takto: 
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q = (s, v),  kde 
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=
2

sin.   a   
2

cos
αα

uvs  (52) 

resp. jeho výsledný tvar (podľa druhého typu zápisu) vyzerá nasledovne: 
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zyx uuuq  (53) 

Bod B[xB,yB,zB] v priestore je možné reprezentovať pomocou quaterniónu B = (0, B). 
Potom požadovanú rotáciu vypočítame pomocou tejto rovnice: 

Botočený = qBq-1 (54) 
Ak vychádzame z druhého spôsobu zápisu (vzťah (49)), tak transformačná matica rotácie 

Q quaternióna q bude mať tvar podľa vzťahu (55) a aplikuje sa ako matica otočenia uvedená 
v kapitole otáčania v trojrozmernom priestore.  
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Na záver si ešte ukážeme ako bude vyzerať zreťazenie rotácií pri použití quaterniónov. 
Skúsme uskutočniť dve rotácie na tom istom objekte. Napríklad, ak máme prepojenie medzi 
myšou a objektom, čo znamená, že  každý pohyb myši si vynucuje aj následný pohyb 
objektu (objekt „sleduje“ pohyby myši). Toto sa dá veľmi ľahko a numericky stabilne vyjadriť 
pomocou quaterniónov. 

Predpokladajme, že q1 a q2 sú jednotkové quaternióny reprezentujúce dve rotácie. 
Chceme uskutočniť najprv q1 a potom q2. Ak to takto chceme urobiť, tak pre q2 potrebujeme 
výsledok q1, potom  preskupením produktu použitím asociativity quaterniónov zistíme, že 
kompozitné rotácie sú reprezentované quaterniónom q2*q1. Vychádzajúc zo vzťahu (54) je 
potom možné písať: 

q2* (q1* B *q1-1) *q2-1 = (q2* q1) * B * (q1-1 * q2-1) = (q2 *q1) * B * (q2*q1)-1 (56) 
A tak čas, ktorý potrebujeme na vypočítanie matíc je potrebný iba vtedy, ak chceme 

transformovať objekt. Pre ostatné operácie nám stačí sa pozrieť iba na quaternióny. 
Produkty matíc potrebujú omnoho viac operácií ako produkty quaterniónov, takže môžeme 
ušetriť viac času napr. na väčšiu numerickú presnosť pomocou quaterniónov ako pomocou 
matíc. 

Vzhľadom na svoju povahu sa quaternióny používajú s výhodou napr. pri riešení úloh 
priamej a inverznej kinematiky (kapitola  12.1). 

7.8 2D premietacie transformácie 
Pri zobrazovaní objektov z USS do NSS sa zobrazuje len vymedzená spravidla pravouhlá 

(obdĺžniková) časť priestoru USS, ktorú chce používateľ zobraziť. Tejto časti budeme hovoriť 
okno (window). Strany okna sú spravidla rovnobežné so súradnicovými osami USS. Okno 
však nemusí byť zobrazené na celý priestor rozsahu súradníc NSS (niekedy aj SSZ), ale 
býva zobrazené len do určenej pravouhlej (obdĺžnikovej) oblasti zobrazovacieho priestoru, 
do tzv. výrezu (viewport, pozri Obr. 122). Toto zobrazenie potom budeme nazývať 
transformácia okno-výrez. Pre príslušnú transformáciu platí nasledovné (bod B má súradnice 
v USS B(x,y) a v NSS B"(x",y")): 

( )

( ) yn
dyu

dyn
yuyy

xn
dxu

dxn
xuxx

+







⋅−=

+






 ⋅−=

"

"
 (57) 
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kde: B(x,y) - je bod v USS 
 B"(x",y") - je bod v NSS 
 xu,yu - sú súradnice ľavého dolného rohu okna v USS 
 xn,yn - sú súradnice ľavého dolného rohu výrezu v NSS 
 dxu,dyu - je rozmer výrezu v USS 
 dxn,dyn - je rozmer výrezu v NSS 

x

y
B

NSSUSS

zobrazovacie okno

dxn

dyn

[xn,yn]
B

dxu

dyu

[xu,yu]

"

transformácia

T

[0,0]

[1,1]

 

Obr. 122 Transformácia USS do NSS 

Ak platí, že 
dyu

dyn

dxu

dxn
≠ , potom dôjde k deformácii objektu pri zobrazení. Tento princíp 

umožňuje zobrazovať rôzne okná do rôznych častí obrazovky t.j. do rôznych výrezov. 
Ak je NSS použitá ako medzičlánok, potom sa musí ešte vykonať transformácia z NSS do 

SSZ. Ak chceme teda určitú časť (alebo celú) NSS zobraziť do výrezu v SSZ (pozri Obr. 123) 
potom platí (bod B má súradnice v NSS B"(x",y") a v SSZ B*(x*,y*)): 

yzdyzyny

xzdxzxnx

+×=
+×=

*

*

 (58) 
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Obr. 123 Transformácia NSS do SSZ 

Sekundárnym problémom transformácie okno-výrez je problém orezania (clipping). 
Realizácia oboch algoritmov (zobrazovacej transformácie a orezania) býva v súčasnosti už 
často súčasťou technického vybavenia grafických zariadení. Toto potom umožňuje 
jednoducho a efektívne vykonávať napr. zväčšenie/zmenšenie okna, zmenu rozsahu 
používateľských súradníc tzv. transfokáciu (zooming) resp. posun okna po USS tzv. 
panorámovanie (panning) alebo občerstvenie zobrazenia obsahu okna (refresh). 

7.9 3D premietacie transformácie 
Pri práci s trojrozmerným priestorom nesmieme zabúdať, že vykresľovanie bude vo 

väčšine prípadov do roviny (napr. obrazovka). Z tohto dôvodu sú premietacie transformácie 
dôležité ako základné transformácie priestoru do roviny t.j ako transformácie USS→SSC 
a následne SSC→SSZ. Pre naše potreby si podrobnejšie uvedieme len niektoré. Medzi 
základné typy premietaní patria: kolmé, axonometrické (axonometria) a perspektívne 
(perspektíva) 



Systémy Virtuálnej Reality   Branislav Sobota, František Hrozek   

 

120 

7.9.1 Kolmé premietanie 

Patrí medzi typické technické premietanie vo forme pôdorysu, nárysu a bokorysu. 
Pôdorys je daný rovinou XY (z=0), nárys je daný rovinou XZ (y=0) a bokorys rovinou YZ 
(x=0). 

 

nárys 

bokorys 

pôdorys 

 

Obr. 124 Kolmé premietanie 

7.9.2 Axonometria 

Axonometrické premietanie sa používa pomerne často, pretože sa aj jednoducho 
implementuje. Hovoríme mu aj názorný priemet. Matematické vyjadrenie je získané z 
Pohlkeovej vety. 

xSSZ

β

ySSZ

yUSS

zUSS

JY
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xUSS
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 Obr. 125 Axonometrický kríž 
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kde: xSSZ , ySSZ sú premietacie súradnice v 2D (vypočítané súradnice v rámci SSZ) 
JX, JY, JZ sú jednotkové vektory axonometrie (najčastejšie = 1) 

α je uhol axonometrie osi x (reprezentuje odklon osi x od vodorovnej osi zobrazovacej 
roviny, kladný smer proti smeru hodinových ručičiek) 

β je uhol axonometrie osi y (reprezentuje odklon osi y od vodorovnej osi zobrazovacej 
roviny, kladný smer v smere hodinových ručičiek) 

Podľa pomerov jednotkových vektorov a uhlov α a β rozoznávame nasledujúce druhy 
axonometrie: 

izometria:  JX = JY = JZ  a  α = β 

dimetria:  JX  = JY  a   α = β 

trimetria:  JX ≠ JY ≠ JZ    a    α ≠ β 
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Veľmi často sa ešte používa tzv. technická axonometria (JX = JY = 1, α = 45°, β = 0°) 
Tomuto typu sa tiež hovorí aj vojenská alebo kavalierna axonometria. 

Izometria Dimetria Trimetria Technická axonometria  

Obr. 126 Typy axonometrie 

7.9.3 Perspektíva 

Perspektívne premietanie pôsobí najprirodzenejším dojmom. Častokrát sa toto 
zobrazovanie používa k zobrazeniu väčších technických celkov. 

Nech rovina XZ je priemetňa a nech stred premietania S leží na osi Y. Vzdialenosť stredu 
premietania od priemetne budeme nazývať dištanciou perspektívy d. Potom platí, že d>0 a 
súradnice stredu premietania sú S[0,-d,0]. Majme opäť definovaný náš známy bod B. 
Označme jeho perspektívne zobrazenie B'. Toto perspektívne zobrazenie B' dostaneme ako 
priesečník priamky BS so zobrazovacou rovinou XZ. Označme súradnice priesečníka B' ako 
x',z', čo už sú fakticky len rovinné súradnice vhodné na zobrazenie t.j. vlastne už v SSZ. 
Základom pre zobrazenie je zobrazovacia konštanta: 
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Obr. 127 Perspektíva 

V súvislosti s týmito vzťahmi je nutné ešte definovať niektoré premietacie podmienky: 

• dištanciu d je nutné voliť tak, aby ležala vo vnútri zornej kružnice. 

• zorná kružnica má stred v počiatku súradnicou sústavy a polomer rovný dištancii d. 

• pre perspektívu všetkých bodov preto musí platiť: 

4
''

2
22 d

zx <+  (63) 

potom útvary v rovinách rovnobežných s priemetňou sa v tomto premietaní len zväčšujú 
resp. zmenšujú. 
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8 Priestorové zobrazovanie a stereoskopia 

Žijeme v dobe pomerne rýchleho vývoja nových technológii, materiálov a nových vedných 
a technických odborov. Jedným z nich je aj počítačová veda a s ňou spojená počítačová 
grafika. No myšlienka priestorového videnia pomocou techniky, presnejšie pomocou 
počítačovej techniky  sa neobjavila len teraz nedávno. Bol to jeden zo snov fantastov a 
spisovateľov science-fiction počnúc H.G.Wellsom, E.E. Doc Smithom a I.Asimovom. Ich 
predstavy teleprezencie, holovízie, či stretnutí na diaľku pomocou techniky boli motiváciou 
pre mnohých.  

Súčasná počítačová veda a v rámci nej počítačová grafika, kladú už celkom slušné 
základy pre realizáciu týchto predstáv a snov. Pomerne výkonné počítače sú dostupné pre 
širokú sféru užívateľov. Výkon súčasných osobných počítačov umožňuje zobrazovanie 
priestorových objektov v reálnom čase. Výsledky z tejto oblasti sú už vo veľkej miere 
využívané v architektúre, strojárstve ale aj vo filmovom priemysle. Zobrazovanie 
priestorových objektov sa začalo rozvíjať so vznikom prvých grafických zobrazovacích 
jednotiek. Spočiatku to bolo zobrazovanie jednoduchých drôtových modelov telies. 
Po náraste výkonnosti počítačov sa prešlo na samotné zobrazenie povrchu telesa, avšak 
jednalo sa iba o vyplnenie povrchu telesa jednou farbou. Ďalším krokom boli algoritmy 
tzv. tieňovania, ktoré umožnili vernejšie zobraziť povrch telesa pomocou zmeny odtieňa farby 
vzhľadom na pozíciu svetelného zdroja. Tieto algoritmy už poskytovali pomerne vysokú 
vernosť zobrazenia. Boli vyvinuté algoritmy umožňujúce fotorealistické zobrazovanie 
priestorových objektov, umožňujúce zobrazenie tieňov a odleskov na povrchoch telies. Ale aj 
tak to všetko bola iba plošná informácia o trojrozmernom priestore, neumožňujúca alebo len 
z časti umožňujúca získavať priestorové informácie z daného výstupu. Riešením, aj keď sa 
zdá, že opäť len čiastočným, je skúmanie a využitie samotného spôsobu, akým človek 
prijíma vizuálne informácie, t.j. skúmanie a využitie priestorového videnia . 

8.1 Priestorové videnie 
Stereoskopické videnie je jednou zo základných vlastností a schopností ľudí a tiež aj 

mnohých iných foriem života na Zemi. Nasledujúci text by chcel pomôcť pochopiť túto 
vlastnosť, pochopiť schopnosť toho, že môžeme pocítiť hĺbku objektov, ktoré nás obklopujú 
v každodennom živote. 

Historicky stereoskopia zohrala veľmi dôležitú úlohu v evolúcii človeka. Od 
prehistorického človeka, ktorého život bol závislý na odhade vzdialenosti, deliacej ho od 
predátorov, až po moderného človeka, využívajúceho túto schopnosť videnia k výrobe 
nástrojov, ktoré mu pomohli k ovládnutiu svojho okolia. 

Pozrime sa však najskôr na fyziológiu stereoskopického videnia ľudí, aby sme mohli 
pochopiť princípy tohto „zvláštneho javu“. 

8.1.1 Fyziológia a optické vlastnosti oka 

Aby sme porozumeli tomu, ako vnímame svetlo prichádzajúce do našich očí, sledujme 
jeho cestu jednotlivými časťami oka (Obr. 128) od rohovky až po sietnicu a od sietnice 
k mozgu. 

• Rohovka -  Pri vnímaní svetla, prichádzajúceho z okolitého sveta, prechádza svetlo 
najprv priehľadnou vrstvou nazývanou rohovka. 

• Dúhovka -  Po prechode rohovkou dopadajú svetelné lúče na jednu z najznámejších 
častí ľudského oka, na dúhovku. Tá je známa predovšetkým svojou farbou. 
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• Zreni čka - Spolu s viečkami tvorí zrenička regulátor množstva svetla prichádzajúceho do 
oka. Je to malá čierna kruhová plocha, ktorú vidíme uprostred dúhovky. Pri zmenšení jej 
priemeru sa zväčší hĺbka ostrosti - rozsah vzdialenosti, v ktorej vidíme predmety ostro. 
Hrá dôležitú úlohu pri mnohých aplikáciách priestorového videnia vo virtuálnej realite, 
presnejšie pri zisťovaní a sledovaní smeru natočenia oka. 

• Šošovka - Umožňuje meniť zaostrenie na blízke alebo vzdialené predmety. Pôsobením 
akomodačného svalu na závesné vlákna šošovky sa jej tvar mení. Keď sa skrátia 
polomery krivosti šošovky, zväčší sa jej optická mohutnosť. Táto zmena tvaru šošovky 
umožňuje ostro vidieť vzdialené predmety na sietnici. Obrazy blízkych predmetov by boli 
až za sietnicou a javili by sa neostro. Ak sa však zväčší vplyv šošovky na chod lúčov 
(väčším zakrivením jej plôch), potom aj obrazy blízko ležiacich predmetov budú na 
sietnici ostré. Čím väčšia je vzdialenosť predmetov, tým menšie je zakrivenie plôch 
šošovky. Prispôsobivosť šošovky na pozorovanie rozlične vzdialených predmetov sa 
nazýva akomodácia. Akomodačná schopnosť sa stráca s pribúdajúcim vekom. 

• Sietnica -  Nakoniec sa svetlu do cesty postaví sietnica, ktorá je naň veľmi citlivá. 
Predstavuje plošné rozvetvenie očného nervu. Má veľmi zložitú vrstevnatú štruktúru a tu 
zároveň dochádza k prvému spracovaniu obrazu. Svetlo dopadá na množstvo 
svetlocitlivých prvkov, nazývaných  fotoreceptory. Tie sú dvoch druhov: tyčinky a čapíky. 

 

Obr. 128 Rez okom 

Zastavme sa trocha pri sietnici a zadefinujme si pojem rozlišovacia schopnosť oka. Je to 
najmenšia uhlová vzdialenosť ψ dvoch bodov, ktoré okom vidíme oddelene, t.j. oko tieto dva 
body ešte rozozná. Dva body, ktoré vidíme pod menším uhlom splývajú v jeden. 
Monokulárna rozlišovacia medza oka býva okolo 60’’  [171], to znamená, že dva body A a B, 
pozorované v uhlovej vzdialenosti 60’’, na sietnici normálneho oka sa zobrazujú v bodoch A’ 
a B’, vzdialených od seba 0.005 mm (Obr. 129a). 

 B A  

B’  A’  

ψ 

0.005 mm 

a) b)  

Obr. 129 a) Rozlišovacia medza oka   b) Priečny rez vrstvou čapíkov 
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Rozlišovacia medza oka súvisí so štruktúrou sietnice (Obr. 129b). Stredy jednotlivých 
čapíkov sú od seba vzdialené priemerne 0.003mm. Hodnota 0.005mm je blízka dvojnásobku 
tejto vzdialenosti, čo ukazuje, že na rozoznanie dvoch bodov treba, aby medzi ich obrazmi 
na sietnici bol aspoň jeden voľný zrakový element. 

Vráťme sa teraz opäť k tyčinkám a čapíkom, pretože pochopenie funkcie receptorov 
umožní nielen pochopiť proces videnia, ale aj navrhnúť najlepší spôsob vytvorenia 
virtuálneho priestorového obrazu. 

Predstavme si, že oko sa skladá z dvoch kamier. V jednej je vysokocitlivý čiernobiely film 
(tyčinky) a v druhej zase menej citlivý, ale veľmi jemnozrnný farebný film (čapíky). Tyčinky 
dostávajú informácie o jase, nie však o farbe. Čapíky informujú o farbe a detailoch. Sú tri 
druhy čapíkov: prvé sú citlivé na modrú zložku svetla, druhé na zelenú a tretie na červenú. 
Rozloženie tyčiniek a čapíkov v oku nie je rovnomerné, čo má vplyv aj na náš spôsob videnia 
okolitého sveta. V stredovej sietnicovej jamke (fovea) nie sú nijaké tyčinky, ale smerom od 
nej postupne pribúdajú tyčinky a ubúdajú čapíky. Tyčinky veľmi zle rozoznávajú podrobnosti 
a naopak čapíky sú menej citlivé na svetlo. Keď uprieme pohľad na určitý bod, svetlo sa 
sústredí do fovey, kde je, ako už bolo spomenuté, najväčšia koncentrácia čapíkov a vtedy 
môžeme rozpoznať najviac detailov. Zároveň okolie, ktoré nie je centrom našej pozornosti sa 
nám javí menej detailnejšie. Tento jav umožňuje široké využitie v rôznych metódach 
priestorového videnia virtuálnej reality. Napríklad pri spôsobe, kde sa zisťuje smer pohľadu 
(infračerveným svetlom sa sníma poloha zreničky) môže byť oblasť centra pohľadu plne 
farebná a okolie odstupňované rôznou intenzitou šedej farby, čo by pri určitých technikách 
pomerne urýchlilo výpočty scén a pravdepodobne by aj umocnilo priestorový efekt. 

Pozrime sa teraz na princípy spracovania obrazu jednotlivých očí, t.j. na princípy 
spracovania binokulárneho videnia mozgom. 

8.1.2 Fyziológia stereoskopického videnia a spracov anie obrazu 

Pre človeka bolo a je nevyhnutné stereoskopické videnie. Navzdory storočiam evolúcie si 
človek uchránil túto schopnosť odhadu vzdialenosti a vnímania priestoru. Poukazuje to len 
na dôležitosť tohto javu. 

Aby bol človek schopný odhadnúť vzdialenosť, musí mozog urobiť komplexnú analýzu 
obrovského množstva údajov a informácií. Aj keď je súčasná počítačová veda a počítačová 
grafika, a s nimi aj grafické počítačové systémy, na pomerne slušnej úrovni (ako bolo 
spomenuté v úvode), stále ešte nie sú schopné vykonať takúto komplexnú analýzu 
v reálnom čase. Aby sme získali lepši prehľad o tom, aké ohromné množstvo údajov musí 
mozog spracovať, pozrime sa ešte raz bližšie na štartovací bod ľudského vizuálneho 
systému. Týmto bodom je samozrejme oko, ktoré môže v zlomku sekundy vyprodukovať tok 
dát schopných zahltiť celosvetové počítačové zdroje. Niet divu, že zrakový nerv 
je považovaný za najväčšiu dátovú zbernicu známu človeku v celovesmírnom meradle. 

Okrem masívnych informácií, ktoré každé oko posiela do mozgu, musí mozog naviac 
urobiť obrazovú analýzu dvoch obrazov, aby našiel spoločné body, a tak daným obrazom 
porozumel. Zdá sa nám to triviálne, keďže si myslíme, že pozeráme na dva veľmi podobné 
obrazy tej istej scény. Avšak náš mozog musí uskutočniť ohromné množstvo výpočtov, aby 
nám poskytol interpretáciu, ktorá sa nám už na prvý pohľad zdá tak samozrejmá. 

Teraz, keď máme lepšiu predstavu o zložitosti úkonov, ktoré musí mozog vykonať, 
pozrime sa, ako sú tieto vizuálne informácie prenášané do výpočtového centra, do mozgu. 
Pre jednoduchú predstavu nám poslúži nasledujúci obrázok (Obr. 130). Zadefinujme si však 
ešte niekoľko pojmov. 

Zornému poľu oka zodpovedá priestor, ktorý môžeme okom zachytiť bez toho, aby sme 
zmenili smer pohľadu. Zo zorného poľa zachyteného okom vidíme ostro len malú časť, a to 
tú, ktorá sa zobrazí do fovey. Je to tzv. priame videnie. Ostatné zorné pole patrí do 
nepriameho videnia. 
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Na nasledujúcom obrázku je znázornené zorné pole obidvoch očí. Tam, kde sa obe zorné 
polia prekrývajú, je priestor, ktorý môžeme pozorovať obidvoma očami (binokulárne). Napriek 
tomu, aká je všeobecne vžitá predstava, nie je stereoskopická analýza vykonávaná tak, že 
každé oko posiela informácie do protiľahlej hemisféry mozgu. Skutočnosť je taká, že iba časť 
obrazu získaného daným okom je posielaná do protiľahlej hemisféry. Takže do protiľahlej 
hemisféry nejde celý obraz, ale len časť zorného poľa oka. Lúče z jednej strany zorného poľa 
vzhľadom na stred pozorovateľovej tváre sú detegované oboma očami, ktoré následne 
rozdelia túto informáciu do príslušných protiľahlých hemisfér. 

 

 

Obr. 130 Zorné pole obidvoch očí 

Tým, že obe hemisféry mozgu sú navzájom takmer izolované, nie je možné vykonať 
takúto stereoskopickú analýzu za predpokladu, že každá hemisféra má len monoskopickú 
informáciu. 

8.2 Technológie priestorového zobrazenia 
Pri pozorovaní sveta je vizuálny vnem človeka ovplyvňovaný mnohými faktormi. 

Zobrazovacie systémy sa potom tieto faktory snažia emulovať. Hovorí sa zvyčajne o týchto 
faktoroch  [65]: 

• 2D náznaky (2D cues) sú vizuálne efekty, ktoré vytvárajú dojem vzdialenosti objektu 
od pozorovateľa. Vzdialenejšie objekty sú menšie, sú zobrazené vyššie, farby na ich 
povrchu majú znížený kontrast, jas a saturáciu. Medzi tieto techniky patrí aj tieňovanie a 
prekrytie objektov. 

• pohybová paralaxa (motion parallax) je možnosť pozorovať scénu z rôznych pohľadov. 
Posunutím pozorovacieho miesta hore, dole, doprava či doľava vidíme predtým skrytú 
časť pozorovaných objektov. 

• binokulárna disparita (binokular disparity) poukazuje na skutočnosť, že svet pozorujeme 
prostredníctvom dvoch navzájom posunutých očí. Každé z očí vidí svet z mierne odlišnej 
perspektívy. 

• hĺbková disparita (depth disparity) označuje fakt, že priestorovú informáciu o umiestnení 
objektov získavame taktiež z fyzickej vzdialenosti pozorovaných objektov od miesta 
pozorovania. Mozog interpretuje  natočenie očí (konvergencia), ktoré je závislé na 
vzdialenosti objektu, na ktorý je práve zameraná pozornosť. Zaostrenie a natočenie očí 
na pozorovaný predmet je iné pre bližšie a iné pre vzdialenejšie predmety.  

Technológie používané na vizuálne priestorové zobrazenie sa líšia v množstve použitia 
uvedených faktorov. Čím viacej faktorov rešpektujú, tým vernejšie je priestorové zobrazenie 
a bohužiaľ, tým náročnejšia je tiež technická realizácia. Pozrime sa teda na najčastejšie 
používané technológie v súčasnom svete. 
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8.2.1 2 1/2D projekcia 

Táto technika priestorovej projekcie, nepatrí medzi skutočné techniky označované ako 
3D. Táto technika býva označovaná ako 2 1/2D a je veľmi dobre známa z bežných 2D 
obrazov zachycujúcich 3D scénu (viď. Obr. 131) Technika rešpektuje iba 2D náznaky (2D 
cues). 

• výhody:  možnosť zobrazenia obrazov na bežne dostupných zobrazovacích 
zariadeniach, 

• nevýhody:  neposkytuje verný vizuálny priestorový vnem. 

 

Obr. 131 Ukážka využitia 2 1/2D projekcie v počítačovej hre 

8.2.2 Stereoskopia 

Stereoskopická projekcia je založená na princípe zobrazovania iného obrázku do každého 
oka prostredníctvom nejakého špeciálneho zariadenia ako sú okuliare s rôzne farebnými 
sklami, prepínateľné okuliare, polarizačné okuliare, stereoskop, či prilby pre virtuálnu realitu. 

Najjednoduchším a najlacnejším prostriedkom sú okuliare, ktoré majú jedno sklo červené 
a druhé zelené. Červené sklo z obrázku filtruje červeno vykreslené miesta, zelené sklo 
zelené miesta. Ak sa pozorovateľ pozrie týmito okuliarmi na obraz zložený z dvoch 
rovnakých objektov navzájom posunutých, jeden nakreslený červenou a druhý zelenou 
farbou (anaglyph), uvidí daný objekt v priestorovom zobrazení. Nevýhodou je jednofarebnosť 
zobrazenia. 

Farebný priestorový obraz môže pozorovateľ uvidieť cez prepínateľné okuliare. Na 
zobrazovacom zariadení sa premieta striedavo obraz pre ľavé a pravé oko a synchrónne so 
striedaním obrazov sa pozorovateľovi zakrýva pravé, či ľavé oko. Farebný priestorový obraz 
môže pozorovateľ uvidieť takisto cez polarizačné okuliare. Na zobrazovacom zariadení sa 
súčasne premietajú obrazy pre ľavé aj pravé oko, avšak polarizované v navzájom kolmých 
rovinách. 

V špeciálnych prilbách resp. okuliaroch používaných pre virtuálnu realitu (napr. Obr. 132) 
je pre každé oko miniatúrny LCD alebo CRT display, na ktorom sa premieta obraz pre 
príslušné oko. Nevýhodou týchto systémov je to, že nerešpektujú súvislosť akomodácie, 
konvergencie oka a vzdialenosti predmetu od pozorovateľa. Stereoskopické zobrazenie 
vytvára napríklad dojem vzdialeného objektu, ktorý je však fyzicky zobrazený stále 
v rovnakej vzdialenosti od pozorovateľa - na priemetni zobrazovacieho zariadenia. Oko je 
akomodované na stále rovnakú vzdialenosť, ale dojem vzdialenosti je vyvolávaný zmenou 
konvergencie oka. Rozdiel oproti pozorovaniu bežného sveta, keď zmeny akomodácie 
a konvergencie sú spolu zviazané, môže byť príčinami bolesti hlavy, očí, nevoľnosti 
a závratu. 

• výhody:  pomerne efektívne pri nízkych nákladoch, 

• nevýhody:  vyžaduje pomôcky, okuliare alebo stereoskop spôsobuje bolesti očí, hlavy, 
nevoľnosť, závraty. 
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Obr. 132 Prilby pre virtuálnu realitu 

8.2.2.1 Anaglyf 
Najnižším typom streoskopie je anaglyfické zobrazenie. Je založené na farebnej separácii 

v RGB farebnom priestore pre každé oko zvlášť (Obr. 133). 

• výhody : pomerne efektívne pri nízkych nákladoch (elektronické aj printové zdroje), 

• nevýhody : vyžaduje pomôcky, výrazne redukuje viditeľný farebný priestor, okuliare alebo 
stereoskop spôsobuje bolesti očí, hlavy, nevoľnosť, závraty. Nerešpektuje súvislosť 
akomodácie, konvergencie oka a vzdialenosti predmetu od pozorovateľa. 

 

Obr. 133 Anaglyfické okuliare a anaglyfický obrázok 

Typy anaglyfického zobrazenia: 

• pod ľa farebnosti výstupu:  
o  v odtieňoch sivej s využitím len separovaných farebných vrstiev (len hĺbkový 

vnem), 
o  farebné. 

• pod ľa použitých zložiek (R - red, G - green, B - blue, C - cyan, Y- yellow): 
o R-C(GB), 
o R-G, 
o R-B, 
o Y(RG)-B. 

 
Na nasledujúcom obrázku (Obr. 134) je znázornená metóda, akou sa vytvára anaglyf. 
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Obr. 134 Metóda skladania anaglyfu 

8.2.2.2 Autostereoskopia 
Autostereoskopické zobrazenie je takisto založené na princípe premietania rôznych 

obrazov pre pravé a ľavé oko. Na rozdiel od stereoskopie však pozorovateľ nepotrebuje 
žiadne pomôcky, pretože o smerovaní obrázka pre príslušné oko sa stará zariadenie, 
umiestnené priamo na priemetni obrazovky. Na obrazovke je premietaná jedna, alebo aj viac 
obrazových dvojíc, zachycujúcich napr. pohyb, alebo obrazy z viacerých čiastočných 
snímkov získaných z viacerých snímacích polôh. Získa sa tak obraz s plynulejšími 
prechodmi. Obraz pre príslušné oko je potom nasmerovaný pomocou pruhovej masky, ako 
ukazuje nasledujúci obrázok (Obr. 135), alebo pomocou šošovkového rastra. Nevýhodou je, 
že pozorovateľ musí sedieť v určitej vzdialenosti od obrazovky, v určitom mieste, do ktorého 
sú lúče pre každé oko nasmerované. Z toho vyplýva aj obmedzenie na malý počet divákov. 

 

Obr. 135 Princíp autostereoskopie 

Autostereoskopické technológie: 

• pomocou prizmovej mriežky (Obr. 136 vľavo), 

• pomocou šošovkového (lentikulárneho) rastra (Obr. 136 vpravo), 

• pomocou riadenia s aktívnou maskou (Obr. 137). 
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Obr. 136 Autostereoskopia: prizmová mriežka (vľavo), lentikulárny raster (vpravo) 

   

Obr. 137 Technológia Philips WOWvx 

8.2.3 Real-Depth 

Firma Floating Images prišla s jednoduchým a elegantným nápadom pre zabezpečenie 
verného priestorového zobrazenia (Obr. 138). 

             

Obr. 138 Princípy Real – Depth 

Objekty na obrázku rozdelili na dve skupiny: na tie v popredí a druhé v pozadí. Objekty 
v pozadí sú premietané buď na zvláštnom LCD displeji alebo v spodnej časti obrazovky. 
Obraz pozadia je potom cez polopriepustné zrkadlá zobrazený cez obraz s objektmi 
z popredia. Táto technika zobrazenia automaticky podporuje hĺbkovú paralaxu a spoločne 
s využitím 2D cues vytvára solídne 3D obrazy. Technológia Real - Depth tvorí zaujímavý 
spojovací článok medzi štandardnými technikami používajúcimi len 2D cues a 
volumetrickými displejmi, kde je obraz premietaný vo viacerých vrstvách zároveň. 

• výhody:  lacné a pomerne efektívne, nevyžaduje pomôcky, nespôsobuje nevoľnosť, 

• nevýhody:  len dve vrstvy, fyzické vzdialenosti predmetov od pozorovateľa. 
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8.2.4 3D LED displeje 

3D LED displeje pracujú na princípe vysvietenia konkrétnej LED na pozícii v trojrozmernom 
priestore. 

• výhody : pomerne efektívne, nevyžaduje pomôcky, nespôsobuje nevoľnosť, 

• nevýhody : vysoká cena, problém s viditeľnosťou niektorých bodov. 

 

Obr. 139 3D LED displej (KPI FEI TU Košice) 

8.2.5 Priestorové (volumetrické) displeje 

Priestorový (volumetrický) displej vytvára 3D obraz, ktorý má výšku, hĺbku, šírku a zaberá 
fyzický priestor. Tieto displeje sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií: 

• rotačné priestorové displeje  – na vytvorenie 3D dojmu sa využíva zotrvačnosť 
ľudského zraku (napr. pomocou rýchlo rotujúcej dosky na, ktorú sa premieta obraz, Obr. 
140 vľavo), 

• statické priestorové displeje  – obraz je vytváraný rozsvietením príslušných bodov 
v priestore (Obr. 140 vpravo). 

   

Obr. 140 Volumetrické zobrazovače – rotačný displej (vľavo) a statický (vpravo) 
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8.2.6 Holografia 

Teória holografického zobrazenia objektov v priestore je známa od roku 1947. 
Objaviteľovi teórie, vedcovi maďarského pôvodu Dennisovi Gáborovi, však vtedy k realizácii 
zobrazovača hologramu chýbal zdroj koherentného svetla - laser. Objavenie laseru v roku 
1960 bolo preto veľmi významným prínosom pre aplikáciu teórie holografie. Rovnako 
významným prínosom sa zdá byť technické zvládnutie generovania hologramov počítačom, 
t.j. digitálnou cestou. 

• výhody:  skutočný priestorový obraz, rešpektujúci všetky faktory pre verné 3D 
zobrazenie, nevyžaduje pomôcky, nespôsobuje nevoľnosť, 

• nevýhody:  technicky veľmi náročné. 

 

Obr. 141 Holografický zobrazovač 

Týmto sme sa dostali na koniec krátkeho prehľadu techník priestorového zobrazovania, 
ktoré je so samotným priestorovým zobrazovaním neodmysliteľne spojené. 

8.3 Teoretické základy stereoskopického zobrazenia 
V súčasných systémoch virtuálnej reality sú stereoskopické obrazy generované pomocou 

prílb pre virtuálnu realitu (ďalej len HMD - Head-Mounted Display) do istej miery vzdialené 
skutočnosti, pretože ak chceme, aby sa v HMD zobrazil korektný stereoskopický obraz, 
musíme vziať do úvahy veľa parametrov. 

8.3.1 Virtuálne prostredie 

Niektorí ľudia sa držia názoru, že pocit toho, že sa niekde nachádzame, a že veci okolo 
nás skutočne existujú, je závislý výhradne na našom zmyslovom vneme. Naše oči vidia 
okolie, uši počujú zvuk a hmat nám signalizuje, že napríklad sedíme v kresle a takýchto 
príkladov by sme mohli napočítať na tisíce. Tieto vnemové informácie sa menia nepretržite 
v závislosti od našej činnosti. Ak by bolo možné nahradiť naše zmysly umelo vytváranými 
údajmi zodpovedajúcimi činnosti, ktorú len predpokladáme, vnímali by sme úplne iné 
prostredie. Nebolo by to už skutočné prostredie, ale tzv. virtuálne  prostredie.  

Virtuálne prostredie by sme mohli nazvať ako synonymum pre virtuálnu realitu, aj keď pri 
podrobnejšom rozbore by sme došli k záveru, že to nie je to isté, ale momentálne nám 
vystačí slovné spojenie virtuálna realita, keďže je to v širokej verejnosti dosť vžité 
pomenovanie umelo vytvoreného prostredia, teda virtuálneho prostredia. 

Cieľom vo virtuálnej realite je prinútiť nás zabudnúť na skutočnú realitu, z ktorej sme do 
virtuálnej vstúpili. Ak by sme to chceli zhrnúť, tak virtuálne prostredie alebo virtuálna realita je 
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simuláciou prostredia alebo reality, vytvorená zmyslovými vnemami rovnakým spôsobom ako 
skutočné prostredie, skutočná realita, za účelom vyvolania pocitu, že sa nachádzame 
v úplne inom prostredí.  

Z piatich zmyslových orgánov oči poskytujú najviac informácií, v dôsledku čoho nás vedia 
najviac presvedčiť, že to čo vidíme je skutočnosť. Ak sa nám podarí „presvedčiť“ naše  oči, 
sme na dobrej ceste k úspechu pri simulácii reality.  

Veľmi dôležitým parametrom je veľkosť zorného poľa, ktoré by malo byť dostatočne veľké, 
aby pozorovateľ mal pocit „ponorenia sa“ do virtuálneho prostredia. Pri pohľade očí priamo 
vpred je veľkosť zorného poľa oboch očí približne 180° horizontálne a 135° vertikálne. Jedno 
oko má veľkosť zorného poľa v horizontálnom smere približne 150°  [164]. Približne 20° 
centrálnej časti zorného poľa každého oka je premietnuté do fovey, najcitlivejšej časti 
sietnice. 

Blízke periférne videnie tvorí približne 30°, stredné periférne videnie okolo 50°. Zvyšných 
100° zostáva pre okrajové periférne videnie, pozostávajúce z 35° na vnútornej (nosovej) 
časti tváre, a 65° na vonkajšej časti (Obr. 142). Tu je rozlíšenie oka najmenšie, avšak táto 
časť zorného poľa oka hrá významnú úlohu pri detekcii pohybu. 

 Centrálna 

Blízke a stredné 
periférne 

Okrajové 
periférne 

Oko 
Vonkajšia časť 

Vnútorná (nosová) 
časť tváre 

 

Obr. 142 Jednotlivé časti zorného poľa oka 

Na základe takejto analýzy zorného poľa môžeme predpokladať, že na to, aby mal 
pozorovateľ aspoň nejaký pocit „ponorenia sa“ do virtuálneho prostredia, veľkosť zorného 
poľa oboch očí by mala byť minimálne okolo 50°, no ak chceme dosiahnuť vernejšieho 
zobrazenia, mali by sme vziať do úvahy aspoň časť okrajového periférneho videnia a tým by 
sa minimálna veľkosť zorného poľa posunula na hodnotu, takpovediac minimálneho optima, 
okolo 90° (Obr. 143, na porovnanie, veľkosť zorného poľa televízneho prijímača 
s uhlopriečkou 67 cm, sledovaného zo vzdialenosti 3 m je 10°). 

 

≈ 90° 

 

Obr. 143 Minimálna veľkosť zorného poľa oboch očí (90°) 
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8.3.2 Prilby pre virtuálnu realitu (Head-Mounted Di splays ) 

V súčasnosti najpoužívanejším zariadením pre vytváranie scén vyvolávajúcich pocit 
„ponorenia sa“ dovirtuálneho prostredia je prilba so zabudovaným displejom (HMD, Obr. 
132). HMD pozostáva z dvoch malých obrazoviek (pre každé oko jedna obrazovka). Medzi 
okom a obrazovkou je umiestnený optický systém šošoviek, ktoré zväčšujú veľkosť obrazu a 
zároveň aj veľkosť zorného poľa. V HMD sú umiestnené senzory pre určenie pozície a 
orientácie HMD, ktoré nepretržite vysielajú údaje do počítača. Počítač spracuje údaje o 
pozorovateľovej polohe a smere pohľadu a vytvorí jednotlivé obrazy pre ľavé a pravé oko, 
ktoré sa následne zobrazia na obrazovkách v HMD. Princíp prilby pre virtuálnu realitu je 
znázornený na nasledujúcom obrázku (Obr. 144). 

 
 

HMD 
Počítač Oči 

Senzor 

Obrazovky 

Optická os 

Optika 

 

Obr. 144 Princíp prilby pre virtuálnu realitu (HMD) 

8.3.3 Stereoskopia a HMD 

Pri pozorovaní určitého objektu v priestore hrá niekoľko faktorov veľmi dôležitú úlohu 
v tom, že vidíme ostrý a trojrozmerný obraz: 

• konvergencia - natočenie očí priamo na objekt. Uhol medzi osou pohľadu jednotlivých 
očí sa nazýva konvergenčný uhol. 

• akomodácia - zmena ohniskovej vzdialenosti šošovky oka pri pozorovaní rozlične 
vzdialených objektov. 

• ľavé a pravé oko sú navzájom horizontálne posunuté, takže každé oko vidí objekt pod 
iným uhlom. Tento jav sa nazýva binokulárna disparita. Mozog skombinuje tieto 
obrazy a my takto môžeme pocítiť tretí rozmer, „hĺbku“ obrazu. 

Pri generovaní obrazu na obrazovky prilby musíme tieto faktory vziať do úvahy, aby sme 
dosiahli orthostereoskopiu, čo je jav, kedy by sa obraz vytváraný 3D-obrazovkou mal meniť 
presne tak, ako by sa menil obraz skutočného objektu pri podobnom pohybe pozorovateľovej 
hlavy. 

8.3.4 Hĺbkový vnem 

Ako sme spomenuli, obrazy premietané na sietnicu každého oka sa navzájom líšia, čo 
znamená, že každé oko pozerá na objekt pod iným uhlom.  

Keď sa zmení ohnisková vzdialenosť pri pozorovaní jedného objektu na inú ohniskovú 
vzdialenosť pri pozorovaní iného objektu, ktorý je napr. bližšie k nám,  mení sa aj 
konvergenčný uhol, čo vyplýva zo vzájomného posunutia očí. Ak je zmena obrazov objektu 
v jednotlivých očiach postrehnuteľná, tento ďalší objekt sa nám javí bližšie ako ten 
predchádzajúci. Nazvime najmenší takto pozorovateľný rozdiel stereoskopické rozlíšenie 
oka. 
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Ak predpokladáme určitú hodnotu stereoskopického rozlíšenia oka α (približne 60’’) a 
určitú hodnotu vzájomnej vzdialenosti očí B (povedzme 65 mm), môžeme vypočítať 
najväčšiu vzdialenosť D (64), kedy je ešte význam hovoriť o stereoskopickom rozlíšení oka, 
alebo kedy ešte môžeme „pocítiť hĺbku“ objektu (Obr. 145): 

( )2tan.2 α
B

D =  (64) 

Po dosadení do (64) dostaneme, že vzdialenosť, v ktorej už prestávame vidieť priestorovo 
je D ≈ 223 m. To znamená, že všetky objekty za touto vzdialenosťou sa nám javia plošne. 

Na tomto mieste by sme si mohli zadefinovať akúsi pseudojednotku stereoskopického 
zobrazenia, tzv. hĺbkový krok alebo stereokrok: Pohybujme sa smerom ku objektu, ktorý sa 
nachádza vo vzdialenosti D, pokým sa nepriblížime na vzdialenosť napríklad 25 cm. Pri 
každej zmene polohy vzhľadom na objekt, by sa mala veľkosť kroku voliť tak, aby zmena 
obrazu objektu v oku bola na hranici postrehnuteľnosti. Inak povedané, veľkosť 
konvergenčného uhla medzi jednotlivými zmenami polohy by sa mala líšiť práve o hodnotu 
stereoskopického rozlíšenia oka α, t.j. pri pohybe sa budeme riadiť stereoskopickým 
rozlíšením oka a budeme počítať každý takýto krok, ktorý je práve tým naším hĺbkovým 
krokom alebo stereokrokom. 

 

B 

α 
B 

 

Obr. 145 Najväčšia vzdialenosť pre stereoefekt 

Takto zadefinovanú jednotku by sme mohli použiť na meranie hĺbky stereoobrazu. Počet 
hĺbkových krokov k medzi objektom, ktorý je vo vzdialenosti d a bodom D (d < D, vzhľadom 
na pozorovateľa) môžeme vypočítať zo vzťahu (65): 

α
ϕ=k  (65) 

kde ϕ je veľkosť konvergenčného uhla pre vzdialenosť d (66): 









=

d

B
arctg

.2
.2ϕ  (66) 

S danou hodnotou stereoskopického rozlíšenia oka a pre vzdialenosť 25 cm dostaneme 
približne 888 hĺbkových krokov. Pri podrobnejšom rozbore zistíme, že takmer 92% z týchto 
hĺbkových krokov sa nachádza medzi vzdialenosťou 25 cm a 3 m, čo znamená, že tento 
priestor zohráva veľmi dôležitú úlohu pri „precítení hĺbky“.  

Ak sa nám pri zobrazovacom zariadení podarí dosiahnuť stereoskopické rozlíšenie α’, 
potom skutočná hĺbka objektu bude α’/α násobkom hĺbky obrazu objektu. 
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8.3.5 Chyby pri zobrazovaní 

Väčšina stereoobrazov vo virtuálnej realite sa vytvára bez toho, aby sa zobrali do úvahy 
niektoré faktory, ktoré majú podstatný vplyv na výsledný stereoefekt. Parametre sa väčšinou 
nastavujú experimentálne, takže výsledný efekt má niekedy dosť ďaleko do optimálnej hĺbky 
obrazu. Pokúsme sa teraz trocha bližšie analyzovať takýto postup a poukázať na niektoré 
takto vzniknuté chyby. Tieto chyby si môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín: 

• všeobecné chyby (nezávislé na HMD), 

• chyby závislé na HMD 
Chyby prvej kategórie sú výsledkom nesprávneho simulovania reality, inými slovami, 

nesprávneho simulovania toho, čo by oči v skutočnosti mali vidieť. Chyby druhej kategórie 
vznikajú pri nesprávnom využití vlastností samotnej HMD vo fáze výpočtu scény. 

 
Všeobecné chyby (nezávislé na HMD) – Akomodácia nez odpovedá konvergencii 

Oči sú prispôsobené na to, že konvergencia a akomodácia spolu súvisia: určitej 
vzdialenosti zodpovedá príslušný konvergenčný uhol (keď sú oči upreté priamo na objekt 
v danej vzdialenosti) a akomodácia (zaostrenie očí na tento objekt) (Obr. 146). 

 

Objekt 

ϕ 

ϕ  ́

a) b) 

Objekt 

 

Obr. 146 Konvergencia a príslušná akomodácia: a) blízky objekt, veľký konvergenčný uhol 
a akomodácia b) vzdialený objekt, malá konvergencia a akomodácia 

Obraz na obrazovke sa nachádza v pevnej vzdialenosti, čo znamená, že oči majú 
konštantnú akomodáciu. Ako je možné vidieť na nasledujúcom obrázku (Obr. 147), oči 
konvergujú na obraze objektu, ale akomodujú na obraze na obrazovke. Tento fenomén sa 
nazýva akomodačno-konvergenčný konflikt. Valyus odporúča maximálnu prípustnú odchýlku 
1.6˚ od príslušného konvergenčného uhla. Pri väčšej odchýlke sa môže objaviť zdvojenie: 
hoci je snaha, aby pozorovateľ videl napríklad len jeden pixel, dochádza k dojmu 
pozorovania dvoch rozličných bodov  [164]. Aj pri tejto odchýlke dochádza k určitému 
skresleniu, keďže objekt, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti d = 0.5 m, sa nám môže zobraziť 
v intervale 41 - 63 cm. Akýmsi pseudoriešením je naučiť pozorovateľa oddeliť navzájom 
konvergenciu a akomodáciu. 

 

ϕ 

Obraz 
objektu 

Obraz na 
obrazovke 

 

Obr. 147 Konštantná akomodácia na obraz na obrazovke 
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Všeobecné chyby (nezávislé na HMD) – Nesprávna proj ekcia 

• Projekcia pomocou paralelných osí pohľadu oboch očí – Použitím tejto metódy môžeme 
dosiahnuť celkom pôsobivý výsledok. Musíme si však zároveň všimnúť, že pri tejto 
metóde konvergenčný uhol nikdy nezodpovedá realite, okrem prípadu, keď sa pozeráme 
do „nekonečna“, lepšie povedané za už spomenutú vzdialenosť D = 223 m, kedy 
konvergenčný uhol je už pod hranicou stereoskopického rozlíšenia oka, t.j. φ ≈ 0° (viď 
Obr. 148). 

 Objekt Os pohľadu 
pravého oka 

Os pohľadu 
ľavého oka 

 

Obr. 148 Paralelný smer pohľadu očí 

• Projekcia na os pohľadu – Vezmime do úvahy pri projekcii pomocou paralelných osí 
smeru pohľadu oboch očí aj konvergenčnú chybu. Použijeme jeden stred projekcie a 
horizontálny presun údajov. Príslušný algoritmus pre pravé oko by bol nasledovný (Obr. 
149): 

o prenes dáta o objekte doľava o B/2, 
o štandardná perspektívna projekcia, 
o premietni výsledný obraz späť, 

podobne pre ľavé oko. 
 

Veľkosť zorného poľa pri projekcii na os pohľadu je rovnaká, ako pri perspektívnej 
projekcii do jedného bodu. 

 

Obrazovka 

Stred projekcie 

Dáta o objekte 

a) b) 

c) d)  

Obr. 149 Projekcia na os pohľadu: a) počiatočná situácia b) situácia po presune c) 
perspektívna projekcia d) premietnutie výsledného obrazu späť 
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• Mimoosová projekcia – Mimoosová projekcia má trocha bližšie k realite, pretože sa snaží 
využívať konvergenciu namiesto paralelných osí pohľadu. Problémom je len určiť, na 
ktorý objekt sa pozorovateľ práve v tej chvíli pozerá, pretože podľa toho sa určí 
konvergenčný uhol (Obr. 150). 

 Objekt 
Os pohľadu 
pravého oka 

Os pohľadu 
ľavého oka 

 

Obr. 150 Mimoosová projekcia 

• Rotácia – Táto metóda, využívaná v niektorých prípadoch, funguje na princípe rotácie dát 
o objekte o určitý malý uhol zvlášť pre ľavé a zvlášť pre pravé oko. Pri výpočte obrazu 
pre ľavé oko sa rotuje proti smeru pohybu hodinových ručičiek a pre pravé oko v smere 
pohybu hodinových ručičiek. Pri tejto metóde sa však zvyčajne vo výslednom obraze 
prejaví vertikálna paralaxa (rozloženie), čo spôsobuje pomerne nepríjemné pocity až 
bolesť v očiach. Bolo odskúšané, že táto metóda dáva výsledky podobné mimoosovej 
projekcii. 

 
Všeobecné chyby (nezávislé na HMD) – Nesprávne zvol enie vzájomnej vzdialenosti o čí 

Základňa rozostavenia očí určuje, ako veľmi musia pozorovateľove oči konvergovať, aby 
mohol správne zaostriť na objekt v určitej vzdialenosti. Na nasledujúcom obrázku (Obr. 151) 
môžeme vidieť príklad dvoch pozorovateľov s rozdielnym rozostavením očí, ktorí pozerajú na 
objekt v rovnakej vzdialenosti. Ak by sme pri výpočtoch zvolili konštantnú hodnotu, napr. 
štandardnú vzdialenosť 65 mm, pozorovateľ, ktorého oči sú od seba rozostavené na väčšiu 
vzdialenosť, by videl objekt v oveľa väčšej vzdialenosti ako by v skutočnosti bol a opačný 
výsledok by sme dosiahli pri pozorovateľovi s menším rozostúpením očí. 

 

ϕ ϕ  ́

 

Obr. 151 Rozdielny konvergenčný uhol pri rozdielnom rozostavení očí 

8.3.6 Stereoskopické zobrazenie mimo reálneho času 

Na  nasledujúcom obrázku (Obr. 152) je  znázornená  súradnicová  sústava,  s ktorou sa 
pracuje, takže ďalšie výpočty sa budú vzťahovať na túto súradnicovú sústavu. V prípade 
výpočtu mimo reálneho času sa najčastejšie používa fotorealistická metóda raytracing 
(kapitola  11). 
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Obr. 152 Stereoskopická súradnicová sústava 

Popíšme si jednotlivé body na predchádzajúcom obrázku: 
x, y, z - osi súradnicového systému virtuálního sveta, 
i, j, k   - jednotkové vektory týchto osí, 
S         - stanovište (umiestnenie) pozorovateľa, 
P         - bod (smer), kam sa pozorovateľa pozerá, 
L, R      - polohy očí (miesta, z ktorých sa získavajú obrazy  pre  jednotlivé  oči  ... left 

eye,  right eye), 
p         - priamka, na ktorej sú umiestnené oči, 
u         - normalizovaný smerový vektor priamky p. 
 
Pri výpočte vektora u vychádzame z toho, že ak rovina RZX určuje rovinu, ktorá je 

rovnobežná s rovinou zeme (podlahy), tak priamka očí (priamka, na ktorej oči ležia), v našom 
prípade priamka p, je rovnobežná s touto rovinou. Zároveň táto priamka je kolmá na smer 
pohľadu: 

1=∧⊥⇒⊥∧⊥⇒⊥ uSPuSPkuk pp  

Ak vychádzame z týchto požiadaviek, tak pre u platí (67): 

SPj

SPj
u

×

×=  (67) 

Nech S = (Sx, Sy, Sz) a P = (Px ,Py, Pz), potom SP = (SPx, SPy, SPz), kde SPx = Px - Sx , 
SPy = Py - Sy , SPz = Pz - Sz . Pre j platí : j = (0, 1, 0), j = 1, môžeme teda napísať (68): 

( ) ( ) ( )( )22,,, XZXZ SPSPdSPOSP +=×=−=× SPjSPj  (68) 

Takže výsledné súradnice vektora u sú:  u = (SPz / d, 0, - SPx / d). Keď sme vypočítali u, 
môžeme určiť aj súradnice bodov L, R(69): 

tuSRtuSL −=+= ,  (69) 

Ostáva  nám určiť parameter t, no skôr ako pristúpime k jeho výpočtu, je potrebné určiť 
stereoskopickú základňu, t.j. vzájomnú vzdialenosť očí. Avšak obrazy objektov získavané pri 
základni B = 0.065m boli pre malé vzdialenosti  príliš  skreslené a pre  veľké vzdialenosti sa 
skoro ničím nelíšili od plošných obrazov. Základná chyba bola vo voľbe konštantnej  
základne B = 0.065 m, preto veľkosť stereoskopickej základne pri získavaní obrazov musí 
byť premenlivá a musí závisieť od vzdialenosti objektov v popredí. 

Pristúpme teraz ku samotnému výpočtu t. Vychádzame pritom z nasledujúceho obrázka 
(Obr. 153) a zo samotného princípu generovania obrazov pomocou metódy raytracing. Pri 
výpočte touto metódou sa správame ako kamera, pomocou ktorej získavame potrebné 
statické obrazy. Keďže máme dva obrazy, pre ľavé a pravé oko, dostávame akúsi virtuálnu 
dvojicu kamier (Obr. 153). 
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Obr. 153 Princíp zobrazenia pomocou tzv. virtuálnych kamier 

Pričom: 
f    - ohnisková vzdialenosť (FOC_LENGTH), 
2t  - stereoskopická základňa pre získanie obrazov, 
C  - vzdialenosť najbližšej zobrazovanej roviny, 
e   - lineárna paralaxa nekonečna. 
Ak čiary a1-aL  a  a2-aR  určujú optické osi našich kamier (objektívov), tak môžeme 

povedať, že nejaký bod a, ležiaci v nekonečne, sa zobrazí v obrazových poliach v bodoch aL  
a  aR, zatiaľ čo bod b v ľavom obrazovom poli splynie s aL a v pravom obrazovom poli sa 
zobrazí do bodu bR. Z podobností trojuholníkov môžeme odvodiť vzťah (70): 

f

eC
t

.2

.=  (70) 

Lineárna paralaxa nekonečna e určuje maximálne posunutie oboch obrazov, t.j. vzájomné 
posunutie objektov v jednom a druhom zobrazovacom poli bude menšie alebo rovné e, a to 
tak, že s narastajúcou vzdialenosťou od objektívov kamier (očí) sa toto posunutie zmenšuje, 
čo zodpovedá aj skutočnosti. 

Pri výpočte vzdialenosti najbližšej zobrazovanej roviny (najbližšieho objektu scény) 
budeme opäť vychádzať z princípov fotorealistického zobrazovania metódou raytracing. 
Využijeme jednu z metód urýchlenia výpočtu scény, presnejšie metódu ohraničujúcich telies, 
ktorá spočíva na uzavretí scény do ohraničujúceho telesa (napr. kváder), ktorého hranice sú 
reprezentované dvojicou bodov. Jedná sa o ľavý - dolný - zadný a pravý - horný - predný bod 
kvádra (Obr. 154). 
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Obr. 154 Ohraničujúce teleso scény 
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Keď máme tieto dva body, môžeme si vypočítať aj všetky ostatné nasledovne: 
Vrchol 1: V1 = (x1, y1, z1) ... ľavý - dolný - zadný 
Vrchol 2: V2 = (x1, y1, z2) 
Vrchol 3: V3 = (x2, y1, z2) 
Vrchol 4: V4 = (x2, y1, z1) 
Vrchol 5: V5 = (x1, y2, z1) 
Vrchol 6: V6 = (x1, y2, z2) 
Vrchol 7: V7 = (x2, y2, z2) ... pravý - horný - predný 
Vrchol 8: V8 = (x2, y2, z1) 

Následne pre ∀ i, i = {1, ..., 8} určíme SV = min(SVi). 
 

Nech v našom prípade platí, že SV = SV8 (Obr. 155), potom vzdialenosť C môžeme určiť 
nasledovne (71): 

SV
SVSPSVSP

C=∧⋅⋅=⋅ ββ coscos  (71) 

Z čoho dostávame pre C výsledný vzťah (72): 

SP

SVSP
C

⋅=  (72) 

 

V 

S 

P 

β 

C 

 

Obr. 155 Vzdialenosť najbližšej zobrazovanej roviny 

Keďže celá scéna je uzavretá ohraničujúcim telesom, môžeme mať istotu, že žiaden 
objekt nebude bližšie ako na vzdialenosť C. 

Takto vypočítane hodnoty môžeme dosadiť do rovnice (69). Tým istým spôsobom (69) 
vypočítame aj súradnice bodov PL a PR , t.j. body, kam sa pozorovateľ pozerá (73): 

tuPPtuPP RL −=+= ,  (73) 

Príklad stereoskopického zobrazenia s využitím raytracingu a hore uvedených vzťahov sa 
nachádza na nasledujúcom obrázku (Obr. 156). 

   

Obr. 156 Príklad ľavého a pravého obrazu získaného metódou raytracing 
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8.3.7 Stereoskopické zobrazenie v reálnom čase 

Tak isto ako pri stereoskopickom zobrazení mimo reálneho času, aj pri stereoskopickom 
zobrazení v reálnom čase musíme vziať do úvahy hodnoty uvedené v predošlom. 

Na generovanie obrazov budeme v tomto prípade používať vizualizačné jadro VR 
systému KPI, preto musíme opäť urobiť určité korekcie. 

Na  nasledujúcom obrázku (Obr. 157) je znázornená súradnicová sústava, s ktorou 
vizualizačné jadro pracuje a aj ďalšie výpočty sa budú vzťahovať na túto súradnicovú 
sústavu. 
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Obr. 157 Súradnicová sústava vizualizačného jadra 

Popis jednotlivých bodov zodpovedá popisu ako pri predchádzajúcom obrázku (Obr. 152). 
Keďže súradnicová sústava vizualizačného jadra sa od súradnicovej sústavy raytracera 

líši len v orientácii osi z (navzájom opačné), počiatočné podmienky pre priamku očí (priamka, 
na ktorej oči ležia) ostávajú zachované: 

1=∧⊥⇒⊥∧⊥⇒⊥ uSPuSPkuk pp  

Na základe tohto predpokladu, rovnice (67), (68), (69), (70) a (73) ostávajú v pôvodnom 
stave, t.j. v nasledujúcom texte ich využijeme pre výpočet potrebných bodov a rozdiel oproti 
predchádzajúcej kapitole bude hlavne vo výpočte parametra C. Pristúpme teda ku 
samotnému  určeniu C. 

Budeme vychádzať zo základných princípov riešenia kolízie pri BSP stromoch, kde sa 
využíva určitá tolerancia pre vzdialenosť od objektu. Ak uvážime, že k žiadnemu objektu 
alebo stene sa nemôžeme priblížiť na vzdialenosť menšiu ako daná tolerancia, logicky nám 
vychádza, že najmenšia vzdialenosť zobrazovacej roviny je práve táto tolerancia, takže tým 
pádom máme určený parameter C. 

Ako ohniskovú vzdialenosť použijeme hodnotu, ktorú využíva samotné vizualizačné jadro, 
a ktorá sa určuje z veľkosti zorného poľa (Obr. 158): 

 

φ 

focus 

pozorovateľ 

[0, y] 

[max_x, y] 

halfx 

 

Obr. 158 Určenie ohniskovej vzdialenosti 



Systémy Virtuálnej Reality   Branislav Sobota, František Hrozek   

 

142 

Na základe tohto obrázka (Obr. 158) je závislosť ohniskovej vzdialenosti a veľkosti 
zorného uhla nasledovná (74): 

( )2φtg

halfx
focus=  (74) 

Potom na základe vzťahov (69) a (73) dostávame súradnice bodov, z ktorých sa získavajú 
obrazy objektov pre jednotlivé oči (súradnice akýchsi pseudopozorovateľov a súradnice 
bodov, kam sa pozerajú). Stereoskopický výstup vizualizačného jadra KPI, s využitím hore 
uvedených vzťahov, je znázornený na nasledujúcom obrázku (Obr. 159). 

 

Obr. 159 Príklad stereoskopického zobrazenia scény (vizualizačné jadro KPI) 
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9 Pokro čilé modelovanie virtuálnych objektov na 
báze NURBS 

NeUniformné Racionálne B-Spline (NURBS) krivky a plochy - vďaka svojím výhodám 
patria k prostriedku, ktorý má v 2D a 3D modelovaní veľkú perspektívu. Svedčí o tom aj fakt, 
že súčasné návrhové systémy disponujú NURBS ako jednou z alternatív pri návrhu. 
Neprehliadnuteľným je aj zabudovanie NURBS do priemyselných štandardov pre 
geometrickú reprezentáciu a návrh 3D telies. Vďaka svojej flexibilite je možné NURBS využiť 
aj pri riešení problematiky morfovania v 3D priestore 

Pri problematike modelovania sa vo všeobecnosti stretávame so zásadným problémom: 
aj keď niektoré útvary a objekty vieme popísať presnými matematickými vzťahmi, ktoré nie 
sú náročné tak na výpočet ako aj na množstvo parametrov (je to tak napríklad v prípade 
popisu gule), pri popise všeobecnejších telies je problematické nájsť nejakú jednotnú bázu, 
z ktorej by sa pri prepočtoch dalo vychádzať pre principiálne ľubovoľné teleso tak, aby sa 
drasticky nezvýšila výpočtová náročnosť pri prepočte bodov tohto telesa. Výsledkom 
hľadania tejto bázy sú práve NURBS. Ich prepočet sa zakladá na jednotnom matematickom 
základe, pričom variabilita tvarov kriviek a plôch sa prenáša do roviny parametrov tohto 
matematického popisu. Dôležité však je, že telesá vymodelované na tom istom 
matematickom základe nemusia byť (aspoň pre používateľa, nie matematika) príbuzné 
svojím vzhľadom a parametrami povrchu. Toto dáva používateľovi širšie pole pôsobnosti pri 
pomerne malých nákladoch na zvýšenie flexibility. Používateľ však pri návrhu telies 
prostredníctvom rôznych plôch musí rátať s tým, že parametre, ktoré špecifikuje pri návrhu, 
nemusia byť preňho natoľko „zrozumiteľné“, ako tomu bolo v prípade návrhu prostredníctvom 
klasických postupov (napríklad pri modelovaní pomocou metódy CSG a podobne.). Vyžaduje 
si totiž skúsenosť vycítiť váhu parametra, ktorý sa na krivke, či ploche ako takej neprejaví 
priamo (na rozdiel napríklad od gule, kde špecifikáciou jej polomeru je zrejmý jej tvar). Na 
druhej strane, ak sa používateľ uspokojí s istou mierou obmedzení, modelovanie pomocou 
NURBS povrchov je veľmi intuitívne a jednoduché. 

Napriek vyšším nárokom na návrhára sa do jeho rúk dostáva prostredníctvom NURBS 
veľmi silný prostriedok pre modelovanie telies pomocou kriviek a plôch, kde sa dá pomerne 
jemne „odladiť“ modelovaný povrch, čo je veľmi dôležitý fakt hlavne pri návrhových 
systémoch. Dá sa povedať, že NURBS sú zovšeobecnením vlastností prístupov ku krivkám a 
plochám, ktoré boli na tomto poli doteraz prezentované.   

9.1 História 
Hľadať korene NURBS a ich použitia v počítačovej grafike na modelovanie telies je 

obtiažne. Základy vývoja položil S.A. Coons  [125], keď navrhol použiť racionálne 
polynomiálne funkcie na presné reprezentovanie kužeľosečiek. Ďalšími prácami, ktoré sa 
v tejto súvislosti spomínajú sú práce Schoenberga, De Boora  [29], Coxa a Mansfielda, na 
základe ktorých vypracoval Riesenfeld  [131] dizertačnú prácu, v ktorej naznačil využitie B-
spline kriviek v návrhových systémoch a počítačovej grafike. Neskôr prišiel Versprille  [165], 
ktorý rozšíril B-spline na racionálne B-spline. Jeho práca sa považuje za prvú, zameranú  na 
NURBS. Koncom 70-tych rokov vyvstala vo vtedajších CAD/CAM/CAE systémoch potreba 
zavedenia modelovacieho nástroja, ktorý by disponoval jednotným matematickým popisom a 
takisto jednotným spôsobom vnútornej reprezentácie principiálne rôznych geometrických 
telies. Tu nastáva fáza, keď sa v praxi objavujú prvé systémy využívajúce prácu s NURBS. 
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V roku 1979 firma Boeing vyvinula svoj návrhový systém Tiger. V ňom bola integrovaná 
práca tak s B-spline ako aj s racionálnymi Bézierovými krivkami. Boeing pokračoval vo vývoji 
a výsledkom bolo zapracovanie NURBS do tohto systému. Napriek veľkému úspechu 
NURBS a veľkému úsiliu, ktoré bolo vynaložené na výskum v tejto oblasti, Boeing svoj 
systém Tiger prestal vyvíjať a používať v roku 1984.  

Firma SDRC (Structural Dynamics Research Corporation) presadila NURBS aj do 
komerčnej oblasti. V roku 1978 začala spoločnosť pracovať na modelovacom nástroji I-
DEAS/Geomod, v ktorom sa rozhodla použiť NURBS ako jedinú formu pre reprezentáciu 
telies. Bol to prvý komerčný modelovací nástroj vnútorne koncipovaný na báze NURBS.  

Ďalším medzníkom vo vývoji nástrojov pracujúcich s NURBS predstavenie návrhového 
systému Aplha_1 na univerzite v Utahu, kde spolu so svojim tímom pracoval Riesenfeld. 
Tento systém neskôr skomercionalizovala spoločnosť Engineering Geometry System. 

Spoločnosť Intergraph Corporation, ktorá v roku 1981 začala vo svojom systéme Bsurf s 
Bezierovými krivkami a plochami a v roku 1984 boli do tohto systému včlenené aj 
neuniformné B-spline a NURBS. Táto spoločnosť začala v roku 1985 vyvíjať systém I/EMS, 
ktorý je vnútorne založený práve na NURBS.  

Rýchly rozvoj NURBS bol spôsobený jednak ich výhodnými vlastnosťami, jednak 
promptnou reakciou a uvedením do života dôležitým štandardov, ktoré sú v tejto oblasti 
dôležité. Medzi štandardy, ktoré v sebe majú zahrnuté NURBS, patrili resp. patria napr. tieto: 
IGES (International Graphics Exchange Specification), PHIGS+ (Programmer’s Hierarchical 
Interactive Graphics System) a štandard Product Data Exchange Specification a 
International Office Standard for the Exchange of Product Model Data.  

V súčasnosti firmy, ktoré v oblasti modelovania majú vo svete dominantné postavenie, 
disponujú systémami, ktoré sú vybavené modelovaním prostredníctvom NURBS. Tieto 
systémy sú obyčajne viazané a optimalizované na hardvérovú platformu, ktorú daná firma 
vyvíja. Takto existujú špičkové systémy pre modelovanie, ktoré dodávajú resp. dodávali 
mnohí svetoví producenti. 

V roku 1993 špecifikovala firma Silicon Graphics systém OpenGL  [118], ktorý dáva do rúk 
programátorskej verejnosti nástroj na tvorbu aplikácií pre prácu v 3D priestore. Túto knižnicu 
v súčasnosti podporuje väčšina svetových firiem v tejto oblasti a má vo svete širokú podporu. 
Obsahuje v sebe aj prostriedky pre modelovanie prostredníctvom NURBS. Rapídne 
zvyšovanie výpočtového výkonu grafického hardvéru spojené s jeho masívne paralelnou 
architektúrou a vylepšeniami vnútornej architektúry GPU procesorov v zmysle možnosti jeho 
programovateľnosti vytvorilo priestor pre jeho využitie pri práci s NURBS aj na úrovni 
výkonných PC. 

9.2 Neuniformné racionálne B-spline všeobecne 
Po uvedení niektorých nižších typov kriviek a plôch je možné pristúpiť k popisu 

problematiky NeUniformných Racionálnych B-Spline označovaných skratkou NURBS. Pojem 
NURBS ako skratka pre neuniformný racionálny B-spline v sebe zahrňuje okrem toho, že je 
to B-spline krivka (či plocha) aj neuniformnosť a racionálnosť. Neuniformnosť znamená, že 
intervaly medzi jednotlivými uzlami nemusia byť rovnaké. Teda v konečnom dôsledku sa tým 
môže meniť celkový charakter krivky. Okrem neuniformnosti je tu aj racionálnosť, čo 
znamená, že každému riadiacemu vrcholu je priradená nejaká váha, v ktorej je uložená 
miera toho, ako bude daný bod na krivku vplývať  [125]. 

V ďalšom sú uvedené niektoré vlastnosti, ktoré pre NURBS predurčili ich široké 
uplatnenie  [3]: 

• NURBS ponúkajú jednotnú reprezentáciu a návrh tak pre štandardné analytické objekty 
(ako napríklad kužele, povrchy vzniknuté rotáciou a pod.), ako aj pre neštandardné 
všeobecné objekty (tzv. free-form shape). Oba typy týchto objektov sú popísané presne, 
čo je veľmi dôležité z matematického hľadiska.  
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• Prostredníctvom možnosti parametrizácie NURBS v riadiacich bodoch, ako aj v uzlových 
bodoch, je pomerne jednoduché z jednej základnej siete riadiacich bodov vytvoriť 
množstvo plôch. 

• Počítačové spracovanie, teda vlastný výpočet vzorcov spolu s ich konkrétnymi 
parametrami je výpočtovo pomerne lacné (ak sa v prípade 3D modelovania a prepočtov 
dá hovoriť o nízkej cene), pričom výpočtové metódy sú pomerne stabilné.  

• NURBS sú invariantné (nemenia svoje charakteristiky) vzhľadom na zmenu mierky, 
rotáciu, posun, orezanie, paralelnú či perspektívnu projekciu, čo je pre ich využitie 
v oblasti počítačom podporovaného návrhu veľmi dôležité. Na rozdiel od štandardných B-
spline kriviek, ktoré sú citlivé na perspektívnu projekciu, NURBS sa transformáciou do 
perspektívy ovplyvnia len v riadiacich bodoch. Takisto kužeľosečky môžu byť pomocou 
klasických B-spline kriviek aproximované len pomocou veľkého množstva riadiacich 
bodov, pričom NURBS sú schopné definovať kužeľosečky a časti kružnice oveľa 
presnejšie a s menšími nárokmi na počet riadiacich bodov.  

• NURBS sú zovšeobecnením neracionálnych B-splinov ako aj racionálnych a 
neracionálnych Bézierových kriviek a povrchov.  

Je možné k tomu pridať ešte niekoľko ďalších vlastností: 

• NURBS majú jasnú geometrickú reprezentáciu, čo ich robí osobitne užitočnými pre 
návrhárov s dobrými znalosťami geometrie, obzvlášť deskriptívnej. 

• NURBS sa vyznačujú pomerne silnými geometrickými vlastnosťami zahrňujúcimi v sebe 
prácu s uzlami (vkladanie, zvyšovanie násobnosti, rušenie), zmenu stupňa krivky a 
podobne, ktoré sa s výhodou môžu využiť tak pri analýze, návrhu i spracovaní objektov.  

Naproti svojím výhodám majú NURBS aj svoje obmedzenia. Treba však povedať, že 
týmito obmedzeniami sa vyznačujú aj ostatné v súčasnosti známe krivky a plochy (ako 
napríklad Bezierove a Coonsove)  [125] [82]:  

• Na definíciu tradičných kriviek a plôch sú kladené vyššie pamäťové nároky. Napríklad na 
definíciu kružnice je potrebných 7 riadiacich bodov a 10 uzlov. Tradičná reprezentácia si 
vyžaduje len polomer, stred a normálový vektor roviny, v ktorej sa kružnica nachádza v 
3D priestore. Použitím NURBS sa musí uložiť 38 čísiel, kým tradičným spôsobom sa 
musí uložiť len 7 čísiel. 

• Nevhodné hodnoty váh pre jednotlivé riadiace vrcholy môžu spôsobiť zlú parametrizáciu, 
čoho dôsledkom je zničenie (zbortenie) plôch nadväzujúcich na danú plochu.  

• Niektoré vyhodnocovacie techniky pracujú lepšie nad tradičnými formami v porovnaní 
s NURBS. Príkladom môže byť problematika určenia priesečnice dvoch povrchov, kde je 
problémom rozhodnúť, či sa dva povrchy len dotýkajú alebo je tam aj prekrytie.  

Ako je však zrejmé z vyššie uvedeného, klady NURBS jednoznačne prevažujú nad ich 
zápormi a preto je namieste ich široká popularita. V ďalších kapitolách bude cez 
matematický popis NURBS kriviek a povrchov demonštrované spektrum vlastností NURBS, 
ktoré sú použité pri práci s NURBS. 

9.3 Základný matematický popis 
Matematická definícia NURBS kriviek a povrchov je pomerne jednoduchá. NURBS krivka 

je vektorovo orientovaná polynomiálna funkcia v tvare  [3]: 

∑
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kde wi sú takzvané váhy jednotlivých riadiacich bodov Pi (vlastne s počtom n+1 a tu majú 
podobný  význam, ako tomu bolo v prípade neracionálnych kriviek) a Ni,p(u) sú 
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normalizované B-splinové (bázické) funkcie rádu p (aproximačný polynóm je stupňa p-1, 
pozri ďalej poznámku), ktoré sú rekurzívne definované: 
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kde ui sú takzvané uzly tvoriace uzlový vektor (definuje počet segmentov krivky), pričom 
uzly sú zoradené v neklesajúcej postupnosti 

},...,,{ 10 muuuU =  (77) 

Vzťah medzi stupňom p bázickej funkcie, počtom uzlov m+1 a počtom riadiacich bodov 
n+1 je daný rovnosťou: 

1++= pnm  (78) 

Poznámka: Táto rovnosť je daná spôsobom naviazania bázickej funkcie na vektor 
riadiacich bodov a na uzlový vektor U. Keďže zo vzťahu (75) vyplýva, že bázická funkcia sa 
vyčísľuje n+1 krát, pričom pri každom svojom vyčíslení pracuje nad intervalom uzlov o šírke 
p+1 a tento interval sa pri každom novom ďalšom vyčíslení posúva o jeden uzol, celkovo je 
počet uzlov potrebných na takýto prepočet (ktorých je podľa vzťahu (77) práve m+1), 
n+1+p+1. Z tohto potom úpravou dostaneme vzťah (78). 

Pre neuniformné a neperiodické B-spline má uzlový vektor (77) tvar  [3]: 

{ }βββααα ,....,,,...,,,..., 11 −−+= pmp uuU   (79) 

kde krajné uzly α a β majú násobnosť p+1 (z tohto faktu napríklad vyplýva to, že krivka 
bude začínať a končiť v krajných riadiacich bodoch). Vo väčšine praktických aplikácií je (pre 
krivky, plocha pozostáva z jedného segmentu, plátu): 
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V ďalšom sa bude predpokladať práve táto možnosť, čo však nie je podmienkou prepočtu. 
NURBS krivka definovaná podľa (75) so svojím uzlovým vektorom (79) je Bezierovského 
typu. Znamená to, že vo svojich krajných bodoch sa dotýka prvej a poslednej časti 
riadiaceho polygónu (spojnica všetkých riadiacich bodov). Množstvo vlastností 
neracionálnych kriviek je charakteristických aj pre NURBS.   

NURBS povrch je racionálnym (o racionalite povrchu bude pojednané neskôr) 
zovšeobecnením neracionálneho B-spline povrchu. Povrch NURBS je definovaný takto: 
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kde Pi,j sú polohové vektory riadiacich bodov tvoriace nad plochou riadiacu sieť. wi,j  sú 
váhy prislúchajúce týmto bodom. Ni,p(u) a Nj,q(v) sú normalizované bázické funkcie stupňa p 
resp. q v smere u a v definované nad uzlovými vektormi 
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pričom krajné uzly sú s násobnosťou p+1 resp. q+1. Príklad jednoduchej NURBS plochy 
je na Obr. 160. 
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Obr. 160 Jednoduchá NURBS plocha s riadiacou maticou 4x4 

9.4 Vlastnosti NURBS kriviek a plôch 
Krivka vo vzťahu (75) sa dá prepísať do formy  [125]: 
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kde Ri,p(u) sú racionálne bázické funkcie. Analytické vlastnosti týchto bázických funkcií 
určujú geometrické chovanie sa týchto kriviek. Najdôležitejšími vlastnosťami sú  [125]: 

• Zovšeobecnenie , ak váhy sú nastavené všetky na 1, potom  
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kde vektor U je zložený z núl a jedničiek s násobnosťou p+1. Bi,p(u) je potom 
Bernsteinov polynóm stupňa p. 

Poznámka: Bernsteinov polynóm určuje klasickú Bezierovu krivku. 
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Vychádzajúc zo vzťahu (85) budú v nasledujúcom uvedené niektoré význačné 
vlastnosti, nakoľko podobné vzťahy platia aj pre bázické funkcie  [160]: 
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kde pravá strana rovnice je tzv. baricentrická kombinácia i-teho a j-teho polynómu (n-1) 
stupňa.  Vzťah vychádza z faktu, že  
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}{ )(),...,(),( 10 tBtBtB n
n

nn  je tzv. báza vektorového priestoru všetkých polynómov stupňa ≤ n. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že špeciálnym prípadom NURBS krivky je Bezierová 
krivka (resp. plocha) a neracionálna B-spline krivka (váhy = 1, uzlový vektor  tvaru napr. 
00001111, počet 0 a 1 je rovný počtu riadiacich bodov).  

• Lokálnos ť, platí: 

),0)( 1, ++∉∀= piipi uuuuR  (92) 

Táto vlastnosť hovorí o tom, že ak sa zmení váha riadiaceho bodu, alebo sa zmení 
jeho poloha, bude to mať lokálny účinok  a ovplyvní sa tým len úsek krivky odpovedajúci 
príslušným (p+1) úsekom uzlového vektora. Zmenou jedného parametra sa teda 
neovplyvní drasticky celá krivka ale len jej časť. 

• Diferencovate ľnos ť. Vo vnútri svojho uzlového intervalu je racionálna bázická funkcia 
spojito diferencovateľná, ak je menovateľ rôzny od nuly. V uzle je táto funkcia (p-k) krát 
spojito diferencovateľná, pričom k je násobnosťou uzla a p je stupeň bázickej funkcie.  
Toto sú také isté vlastnosti, akými disponujú bázické funkcie neracionálne. 

Platí:  
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Z tejto vlastnosti vyplýva fakt, že ak ), 1+∈< ii uuu , potom C(u) leží v konvexnom obale 
bodov Pi-p,...,Pi. 

Ak príslušná váha je rovná nule, tak daný riadiaci bod nemá na krivku žiaden vplyv, 
lebo  
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Z toho vyplýva, že ak ∞→iw , potom platí 
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NURBS povrchy sa dajú analyzovať analogicky s tým, že budú využité tzv. bivariátne 
bázické funkcie: 
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9.5 NURBS a homogénne súradnice 
V ďalšom bude predložený model geometrickej definície NURBS  [125]. Model vloží 

projekciu n-rozmerného priestoru do (n+1) rozmerného Euklidovského priestoru (v ktorom je 
už s každým bodom zviazaná naviac aj váha). Ako príklad by sa dala uviesť transformácia 
projekčnej 2D roviny do Euklidovského 3D priestoru (t.j. vlastne pohľadová transformácia).  
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Obr. 161 Model projekčnej roviny pre homogénne súradnice 

Predpokladajme, že súradnicové osi Euklidovského priestoru sú  označené X, Y, W (Obr. 
161). Nech je ďalej daný iný systém súradníc s osami x,y, pričom platí, že X a x sú 
rovnobežné, ako aj Y a y sú takisto rovnobežné. Počiatok 1 tohto súradnicového systému je 
v bode (X,Y,W)=(0,0,1). Potom každý bod P’ v projekčnej rovine určuje priamku OP’ a každá 
priamka prechádzajúca počiatkom O a neležiaca v rovine X,Y , určuje bod v tejto projekčnej 
rovine. Priamka OP’ môže byť definovaná ľubovoľným bodom P ležiacim na tejto priamke. 
Súradnice (XP,YP,WP) bodu P sa nazývajú homogénne súradnice bodu P’ (toto predstavuje 
definíciu homogénnych súradníc). Týmto vlastne aj dôjde k zväčšeniu pôvodného priestoru 
o jeden rozmer. Toto platí pre ľubovoľný bod ležiaci na priamke OP’. Pri takejto konštrukcii 
môžu nastať dva špeciálne prípady: 

• Platí P = P’ , teda P’ = (x,y,1). To znamená, že platné súradnice v projekčnej rovine sa 
získajú normálnym postupom, teda  x=X/W a y=Y/W.  

• Ak platí, že nejaký bod R leží v rovine X,Y , potom priamka OR nepretne projekčnú 
rovinu. V takomto prípade je teda tretia súradnica bodu R nulová a do úvahy sa vtedy 
berie len smerový vektor priamky, pričom projekcia bodu R do projekčnej roviny bude 
v nekonečne. 

Podľa vyššie uvedenej schémy sa konštruuje geometrický model NURBS. Pre 
jednoduchosť sa predpokladajú len rovinné (2D) krivky (krivky v priestore a plochy by sa 
spracúvali analogicky). Každý bod v súradnicovom systéme X, Y, W (Obr. 161) môže byť 
zapísaný prostredníctvom súradníc projekčnej roviny ako (xw,yw,w) v prípade, že w≠0, inak 
bude tento bod zapísaný ako (x,y,0). Do projekčnej roviny bude tento bod namapovaný 
perspektívnym mapovaním ϕ (rovnako ako v kapitole  7.6):  
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Keď je k dispozícii množina riadiacich bodov Pi spolu s ich váhami wi , pre konštrukciu 
NURBS sa vykonajú nasledujúce kroky (pre 2D priestor): 

1. Skonštruujú sa váhované súradnice vrcholov: 
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w
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2. Určí sa neracionálna B-spline krivka v 3D súradnicovom systéme X, Y, W: 
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3. Výsledok sa namapuje do roviny x,y, čím sa získa z neracionálnej krivky v 3D priestore 
racionálna krivka v 2D priestore: 

( )
∑

∑

=

===
n

i
pii

n

i
piii

w

uNw

uNw

uu

0
,

0
,

)(

)(

)()(

P
CC ϕ  (101) 

Vyššie uvedeným postupom samozrejme môžeme pracovať aj nad krivkou či plochou v 
3D priestore, pričom Euklidovský priestor potom bude mať 4 dimenzie. 

Poznámka: Prácu v takomto priestore podporuje aj OpenGL. Príprava dát o jednotlivých 
povrchoch pre OpenGL pred vykreslením NURBS povrchu sa riadi práve týmito zásadami. 

Tento prístup sa volí hlavne kvôli univerzálnosti použiteľných algoritmov pre výpočet 
bodov kriviek. Na vyhodnotenie racionálnej krivky sa dajú použiť algoritmy pracujúce nad 
neracionálnou krivkou, čo je zrejmé z predchádzajúceho prehľadu. 

9.6 Invariancia NURBS 
Všeobecnými afinnými transformáciami je lineárna transformácia (ako napríklad zmena 

mierky, rotácia, skosenie a pod.) kombinovaná s posunom. Je možné použiť tento prístup pri 
definovaní invariantnosti: 

Vo všeobecnosti sa transformácia dá zapísať ako: 
TPLPA += ][][  (102) 

kde A znamená afiinnú a L lineárnu transformáciu a T znamená (translation) posun a P sa 
považuje za bod vo všeobecnej rovine. 

Dôkaz invariantnosti NURBS voči afinným transformáciám: 
Ak platí, že 
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Potom na druhej strane platí: 
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Skombinovaním vyššie uvedených rovností dostávame dôležitý poznatok: 
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pii uRAuA )(][)]([ ,PC  (105) 

Z toho vyplýva, že pri afinných transformáciách sa budú meniť len súradnice riadiacich 
bodov a váhy ostanú nedotknuté. Inými slovami, na to, aby sme podrobili afinnej 
transformácii krivku, stačí transformovať riadiace body a potom nanovo vypočítať body 
krivky. Pre spracovanie počítačom je to oveľa jednoduchšie, ako mať hotovú krivku t.j. 
vypočítané zvolené body krivky a transformácii potom podrobovať každý takýto bod tejto 
krivky, keďže riadiacich bodov je oveľa menej ako všetkých zvolených bodov krivky. 

Tak ako je vyššie demonštrovaná invariancia NURBS oproti afinnej transformácii, je 
zabezpečená aj invariancia NURBS voči perspektívnej projekcii  [3]. 

9.7 Váhy riadiacich bodov 
Váham, ktoré sú zviazané s riadiacimi bodmi, je priradený geometrický význam. Dôsledky 

veľkosti váh riadiacich bodov na NURBS krivku demonštruje Obr. 162 (na obrázku sú 
riadiace body označené písmenami D). Definujú sa nasledovné body: 
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Body N a B sa určujú ako 
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Využitím predchádzajúcich troch výrazov potom získame výraz: 
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ako dvojitý pomer štyroch bodov Di, B, N a B i. Z tohto pomeru sa určujú vlastnosti krivky 
pri zmene váh:  

• Zmenou váhy sa bodom B i pohybujeme po priamke 

• Ak wi = 0, potom Di nemá žiadny vplyv na krivku. 

• Ak sa wi zväčšuje, krivka sa priťahuje smerom ku Di a odťahuje od Dj ∀ j ≠ i. 

• Ak sa wi zmenšuje, krivka sa odťahuje od Di a priťahuje ku Dj ∀ j ≠ i. 

• Ak wi→∞, β→1 a B i→Di , ak u∈<ui ,ui+p+1). 
Tieto závery sú dôležité a majú vplyv na modelovanie pri použití NURBS, pretože váhy sa 

stávajú nástrojom, ktorým sa dá veľmi pružne meniť tvar krivky či plochy. Ak do súvislostí 
vezmeme vlastnosť lokálneho účinku riadiaceho bodu na krivku, dostávame pre prax veľmi 
zaujímavý nástroj pre modelovanie. 

 

D0 D1 

D2 D3 

D4 D5 

B 

N B3 

 

Obr. 162 Geometrický význam váh riadiacich bodov 

9.8 Najčastejšie používané NURBS povrchy 

9.8.1 Pretla čované povrchy 

Pretlačované povrchy vznikajú tak, že krivka určujúca profil sa v smere určitého vektora W 
posunie v priestore o určitú dĺžku d. Ak je profilová krivka daná ako  
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potom „extrudovaný“ (pretlačovaný) povrch je daný vzťahom  
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pričom sa pracuje nad dvoma uzlovými vektormi. Jeden uzlový vektor (U) je daný 
profilovou NURBS krivkou a druhý vektor má tvar  

V={0,0,1,1} (112) 
a platí  

WQP

QP

.1,

0,

dii

ii

+=
=

 (113) 

Je potrebné poznamenať, že tento spôsob práce pri definovaní NURBS plochy priamo 
podporuje aj OpenGL, keď štandardne pracuje nad dvoma uzlovými vektormi a nad sieťou 
riadiacich bodov (pri konkrétnej implementácii sa reprezentuje táto sieť ako 2D pole). 
V tomto prípade by neprofilová NURBS krivka bola degradovaná na úsečku. 

 

Obr. 163 Ukážky pretlačovaného povrchu pomocou NURBS 

9.8.2 Normálne (analytické) povrchy 

Do tejto kategórie zaraďujeme rovinu, valec, kužeľ a guľu. Planárne povrchové záplaty sú 
popísané bilineárnymi NURBS povrchmi, ktorých riadiace body ležia v rohoch záplaty (teda 
znova tu máme dva uzlové vektory). Valec (jeho plášť) je možné vymodelovať 
prostredníctvom pretláčania kružnice. Kužeľ je špeciálnym prípadom valca, keď je jedna 
podstava degradovaná na bod. Guľa sa vytvorí prostredníctvom rotácie kružnice. 

 

Obr. 164 Guľa konštruovaná pomocou NURBS v programe Blender 
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9.8.3 Všeobecné povrchy 

Kvadriky (kvadratické plochy, algebraické plochy 2.-ho stupňa) vzniknuté rotáciou sú pri 
modelovaní jednými z najčastejšie používaných. Kvadriky, ktorých symetria nie je spôsobená 
rotáciou, sa získavajú aplikáciou afinných transformácií na kvadriky vzniknuté rotáciou 
nejakej krivky okolo nejakej osi. Napríklad aplikáciou skosenia na riadiace body NURBS 
povrchu reprezentujúceho guľu je možné získať elipsoid (Obr. 165).  

 

Obr. 165 Ukážka elipsoidu 

9.8.4 Pravidelné povrchy 

Majme dve NURBS krivky 
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ktoré sú definované nad dvoma uzlovými vektormi U1 a U2 . Potom je možné vytvoriť 
pravidelný povrch  

∑∑
= =

=
n

i j
jpiji vuRvu

0

1

0
1,:,, ),(),( PS  (115) 

tak, že platí 
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Táto reprezentácia predpokladá, že obe krivky majú rovnaký stupeň, zdieľajú ten istý 
uzlový vektor, takže majú taký istý počet riadiacich vrcholov. V prípade, že sa stupne oboch 
kriviek odlišujú, sa odporúča vyrovnať ich tak, že sa zvýši stupeň tej, ktorá má menší stupeň. 
Ak obe krivky nemajú ten istý uzlový vektor, treba spraviť zjednotenie uzlových vektorov. 

9.8.5 Povrchy vzniknuté rotáciou 

Pri počítačom podporovanom návrhu je tento druh povrchov pravdepodobne 
najpoužívanejším. Najpohodlnejším spôsobom definovania takéhoto povrchu je definovať 
profilovú krivku napríklad  v x,z rovine a potom ju nechať otočiť (napríklad v osi z). Nech je 
profilová krivka daná ako: 
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potom výsledný povrch, ktorý vznikne rotáciou, bude vyššie uvedený vzťah skombinovaný 
s nejakou definíciou kružnice. Takže výsledný povrch bude zapísaný ako 
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kde pre pevné j formujú Pi,j štvorec s osou v osi z. Pre pevné j je vektor váh takýto: 
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pričom i=0,...,6 
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V tomto vzorci sú wj uzlové vrcholy profilovej krivky. Povrchy typu gule sa získajú rotáciou 
krivky - kružnice okolo osi. Príklady povrchov vzniknutých rotáciou sú na Obr. 166. 

 

Obr. 166 Ukážky rotovaných povrchov pomocou NURBS(rovnaký profil ako na Obr. 163) 

9.9 Modelovanie NURBS kriviek 
Existujú tri základné prístupy k modelovaniu NURBS kriviek:  

• naskicovať riadiaci polygón,  

• interpolovať krivku cez množinu bodov a  

• aproximovať krivku množinou bodov.  

9.9.1 Interpolácia 

V tomto prípade budeme interpoláciu chápať ako preloženie bodov množiny bodov {Pi}, 
i=0..n, analytickou krivkou takou, ktorá umožní následný výpočet funkčných hodnôt vo 
všetkých ostatných medziľahlých bodoch. Rozlišuje sa medzi dvoma druhmi interpolácie. 
Prvý prípad nastáva, ak body, ktorými máme interpolovať, nemajú žiaden vzťah ku zvyšku 
systému (zvyšku scény, objektu) a druhý prípad nastáva, keď body, ktorými treba 
interpolovať, sú výsledkom určitého predtým uskutočneného prepočtu a tým pádom existuje 
ich naviazanosť na niektorú ďalšiu časť objektu. V prvom prípade sa odporúča použiť 
neracionálne krivky. Kým v druhom prípade nájdu svoje uplatnenie racionálne krivky, za 
predpokladu, že grafický resp. modelovací systém s nimi vie pracovať. Tu je možné 
s výhodou využiť flexibilitu, ktorú NURBS ponúkajú.  

Všeobecný problém interpolácie sa rieši relatívne jednoducho. Je daná množina bodov Qk 

, k=0,...,n a my hľadáme B-spline krivku, pre ktorú sú uk , k=0,...,n hodnoty parametra, ktorý 
prislúcha daným bodom Qk . Potom pre dané body je krivka popísaná vzťahom  
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Na vyriešenie tejto rovnosti potrebujeme jednak hodnoty parametra u pre jednotlivé body 
Qk , ďalej potrebujeme poznať uzlový vektor a stupeň krivky.  

Stupeň krivky je v praktických aplikáciách 2 alebo 3. Je možné počítať aj s vyššími 
stupňami, neodporúčajú sa však v tomto smere modifikácie. Hodnoty parametra uk sa 
odporúčajú určiť tzv. dostredivou metódou: 
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Ak už máme k dispozícii parametre uk , potrebujeme získať uzlový vektor, ktorý reflektuje 
rozvrstvenie týchto parametrov. V praxi sa odporúča použiť túto spriemerňovaciu metódu: 

{ }1,...,1,1,,...,,0,...,0,0 1 pnvv −=U  (122) 

kde majú koncové body násobnosť p+1 a platí : 
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V prípade kvadriky bude vyzerať uzlový vektor nasledovne: 
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Ak je v hre racionálna interpolácia, potom sa odporúča jednoducho interpolovať váhované 
body Qk , pričom na vylepšenie interpolácie môžu byť užitočné aj informácie o dotyčnici ku 
krivke v danom bode. Keďže tieto sú v 3D priestore, vzhľadom na prácu s racionálnymi 
súradnicami ich treba prerobiť do homogénnych súradníc.  

Vyššie uvedené racionálne a neracionálne interpolačné techniky patria medzi globálne 
metódy, čo znamená, že krivka je generovaná použitím všetkých vopred určených bodov, 
ktorými má prechádzať. Existujú aj lokálne metódy, ktoré naraz uvažujú dva po sebe idúce 
body. 

9.9.2 Aproximácia 

V množstve konkrétnych aplikácií sa pri návrhu krivky musí spracovávať veľké množstvo 
bodov. Často sú tieto zaťažené chybami a nie je reálne, aby výsledná krivka ich úplne 
presne kopírovala. Aproximácia je založená na tom, že krivka bude prechádzať popri týchto 
bodoch pričom môže prechádzať priamo aj niektorými z nich. Za najpoužívanejšiu metódou 
aproximácie krivkami sa považuje metóda najmenších štvorcov. Touto metódou sa postupuje 
v prípade, že je zadaných oveľa viac bodov, ku ktorým by sa mala aproximovaná krivka 
približovať, ako je prijateľných riadiacich bodov. Principiálny postup v tomto prípade založený 
na tom, že sa najprv určí podľa istých kritérií množina parametrov uk a potom sa vyhodnotí 
metódou najmenších štvorcov chyba tejto postupnosti. Ak je chyba prijateľná, vypočíta sa 
podľa vyššie uvedených prístupov jednak uzlový vektor a jednak súradnice riadiacich bodov. 
Ak chyba je neprijateľná, potom sa hľadá nová postupnosť uk a výpočet pokračuje novou 
iteráciou. Výpočet samozrejme nemusí vždy konvergovať v čom je jeho problematickosť. 

9.10 Modelovanie NURBS povrchov 

9.10.1 Interpolácia 

Interpolácia kriviek sa dá pomerne priamočiaro rozšíriť na povrchy. Vychádza sa 
z predpokladu, že máme zadanú množinu (n+1)x(m+1) bodov, ktorými by mala interpolovaná 
krivka prechádzať. Tieto body budú mať označenie Qr,s , r=0,...,n   s=0,...,m. Účelom je nájsť 
NURBS povrch, ktorý by prechádzal práve týmito bodmi a teda by v tomto prípade platilo:  
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Na vyriešenie tejto rovnosti (teda na určenie riadiacich bodov), potrebujeme určiť hodnoty 
parametrov u a v v jednotlivých bodoch Qr,s a dva uzlové vektory.  Na výpočet hodnôt 
parametrov môžeme použiť algoritmus uvedený na Obr. 167.  

Výpočet vs bude prebiehať analogicky ako vyššie uvedený výpočet ur. Na základe toho, že 
sme vypočítali ur a vs, môžeme potom určiť sieť riadiacich bodov Pi,j a uzlové vektory U a V. 
Tie sa určia presne tak isto, ako tomu bolo v prípade kriviek. 
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for (s=0, m){ 

   u0,s=0, un,s=1; 

   for (r=1, n){ 

        

∑
−

=
−

−
−

−

−
+=

1

1

2

1

,1,

2
,1,

,1, n

j
srsr

srsr
srsr uu

QQ

QQ
 

        } 
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u0=0, un=1; 

for (r=1, n){ 
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Obr. 167 Algorimus na výpočet parametrov NURBS povrchu 

Na výpočet neznámych riadiacich vrcholov sa odporúčajú dva prístupy: 

• riešime priamo maticovú rovnicu Q=UPV, kde platí: 
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Z toho potom platí: 11 −−= QVUP . (127) 

• inou metódou je interpolovať každý stĺpec (riadok) siete zadaných bodov Q tak, aby sme 
získali interpolované NURBS krivky. Takže sieť bodov sa pretransformuje do radu kriviek, 
ktoré treba krížom interpolovať.  

9.10.2 Aproximácia 

V prípade veľkého množstva bodov sa používa aproximácia, ktorej postupy sú analogické 
postupom voleným pri aproximácii NURBS kriviek. Výpočet riadiacich bodov sa realizuje 
vzťahmi: 
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9.10.3 Prierezový (cross-sectional) návrh 

Pri tomto prístupe sa používa na návrh povrchov prístup založený na krivkách. 
Najčastejšími spôsobmi vytvárania takýchto povrchov sú tzv. skinning, sweeping 
(vyťahovanie) a swinging  [125].  

Pri skinningu máme danú množinu NURBS prierezových kriviek, cez ktorú má prechádzať 
výsledný NURBS povrch. V praktických aplikáciách sú tieto krivky obyčajne planárne a sú 
uložené na nejakej chrbtovej krivke (napríklad ich začiatky alebo konce sa dajú interpolovať 
takouto chrbtovou krivkou). Výsledný povrch bude získaný v troch krokoch: 
1. Najprv upravíme všetky prierezové krivky tak, aby mali rovnaký charakter. To znamená, 

že všetky prierezové krivky budú mať po úprave rovnaký stupeň a rovnaký počet 
riadiacich vrcholov a budú definované nad tým istým uzlovým vektorom. Nech je každá 
prierezová krivka charakterizovaná parametrom u a každá chrbticová krivka bude 
charakterizovaná parametrom v. Parameter u každej prierezovej krivky sa bude pri 
vyhodnocovaní krivky pohybovať s istým krokom po tom istom uzlovom vektore U pre 
každú prierezovú krivku. Prierezové krivky budú potom dané ako 
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2. Vypočítame hodnoty parametra v, ktorý sa pohybuje v smere uzlového vektora V, pričom 
sa vychádza z chrbtovej krivky. Vo všeobecnosti chrbtová krivka bude stupňa q. Hodnoty 
parametra v sú potrebné, nakoľko sa predpokladá, že každej prierezovej krivke bude 
priradená práve jedna hodnota parametra v chrbtovej krivky.  

3. Použitím vektora V získaného v druhom kroku sa interpolujú ďalšie chrbtové krivky, 
pričom sa do prepočtov berú riadiace body prierezových kriviek (pre jednu chrbtovú 
krivku bude z každej prierezovej krivky použitý jeden riadiaci bod). Takto vznikne sieť 
symbolickým prepojením riadiacich bodov. Presnejšie je z matematického hľadiska tento 
krok popísaný nasledovne: Pre každé i=0,...,n vypočítame  

∑
=

=
m

j
qj

w
ji

w vNv
0

,, )()( PC  (130) 

Riadiace body Pi,j vyššie uvedenej rovnosti sú riadiacimi bodmi výsledného povrchu 
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ktorý je definovaný nad uzlovými vektormi U a V. 
Takto konštruovaný povrch je ovplyvnený niekoľkými faktormi: 

• Pozícia prierezových kriviek. Ak sú tieto rozmiestnené veľmi nepravidelne, potom sa 
povrch vyhodnotí pomerne nepekne. Toto však nie je typická situácia pri praktickom 
návrhu. 

• Výber hodnôt parametra v v kroku 2 postupu.  

• Spojitosť prierezových kriviek. Ak sú tieto racionálne, potom algoritmus pracuje v štyroch 
dimenziách. Ak je racionálna krivka C1 v 3D priestore, potom v 4D priestore bude C0 a 
v prípade použitia viacnásobných uzlov (napríklad pri modelovaní kružnice) sa po spätnej 
projekcii do 3D priestoru prejavia na krivke nespojitosti. Z toho teda vyplýva požiadavka 
pri reálnom modelovaní obmedzovať použitie viacnásobných uzlov vo vnútri doménovej 
postupnosti.  

 
Sweeping sa definuje ako špeciálny prípad vyššie uvedenej metódy, pričom sa používa 

konštantná prierezová krivka. To znamená, že pozdĺž uzlového vektora V chrbtovej krivky 
bude mať prierezová krivka rovnakú hodnotu parametra u. Príklad je uvedený na Obr. 168. 

 

Obr. 168 Toroid pomocou konštantnej prierezovej krivky 

Swinging je založený na „vyťahovaní“ NURBS krivky pozdĺž nejakej inej NURBS krivky. 
Ak máme určitú profilovú krivku P(u) v x,z rovine a určitú trajektórovú krivku T(v) v x,y rovine, 
potom nech ich matematické zápisy sú: 
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Zápis povrchu, ktorý vznikne presunom profilovej krivky po trajektórii danej trajektórovou 
krivkou bude mať tvar: 

( ))(),()(),()(),( uvuvuvu zyyxx PTPTPS αα=  (133) 

kde α je ľubovoľný zväčšovací faktor. Vynásobením x-ovej a y-ovej zložky oboch kriviek 
získame riadiace body a váhy výsledného povrchu: 
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Príklad profilu vyťahovaného pozdĺž inej NURBS krivky je uvedený na Obr. 169. 

 

Obr. 169 NURBS profil vyťahovaný pozdĺž inej NURBS krivky 

9.11 Modifikácia povrchu NURBS 
Pre vlastné modelovanie má veľký význam veľká flexibilita NURBS ako vlastnosť, ktorá je 

pre ne typická. Existuje niekoľko prístupov ku zmene tvaru povrchu  [125]: 

• zmena polohy riadiacich bodov,  

• zmena váh, 

• modifikácia uzlového vektora. 
V prvých dvoch prístupoch vzniká aktuálna požiadavka toho, aby mal návrhár pri návrhu 

výrobku možnosť veľmi flexibilne a pomerne výpočtovo nenáročne meniť vzhľad povrchu, 
pričom je často aktuálna aj otázka lokálneho charakteru tejto zmeny.  

Posledný z uvedených prístupov nie je v súčasnosti natoľko rozpracovaný, aby s ním bolo 
možné rátať vo všeobecnej rovine pri modifikácii NURBS povrchov. Práca s uzlovými 
vektormi sa dnes uskutočňuje hlavne vo fáze počiatočného návrhu NURBS povrchu, nie 
konkrétneho tvaru tohto povrchu. Je to dané hlavne skutočnosťou, že samotný uzlový vektor 
určuje „typ“ povrchu a riadiace body sú pri prepočte plochy veľmi citlivo naviazané na uzlový 
vektor a stupeň krivky či plochy.  

9.11.1 Zmena polohy riadiacich bodov 

Ako jednu z  techník zmeny tvaru NURBS povrchu alebo krivky predstavuje zmena polohy 
riadiacich bodov. Pre jednoduchosť budeme uvažovať zmenu polohy riadiacich bodov podľa 
nasledovného: majme daný parameter u,  smerový vektor W a vzdialenosť d (dištancia). Bod 
na krivke sa pohybuje v smere smerového vektora W o vzdialenosť d a podľa  [125] platí: 
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Tento prístup k modifikácii povrchov má význam pri povrchovom modelovaní, hlavne pri 
CAD/CAM systémoch. V prípade, že je potrebné vytvoriť istú lokálnu deformáciu (napríklad 
nejakú vyvýšeninu) na povrchu, je potrebné špecifikovať centrum tejto vyvýšeniny na sieti 
riadiacich bodov, smerový vektor pohybu tohto bodu a dištanciu, v ktorej sa má riadiaci bod 
posunúť. Po selekcii jedného z riadiacich bodov ako centra sa súradnice ostatných riadiacich 
bodov môžu alebo nemusia meniť. Záleží to od požiadavky lokálnosti zmeny. V prípade, že 
je potrebné zmeniť lokálny charakter zmeny, odporúča sa príslušným spôsobom zmeniť 
polohu ostatných riadiacich bodov, pričom sa zameriava na použitie dištančnej funkcie 
v tvare 
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kde w je takzvaný warpovací faktor, D je maximálna vzdialenosť o ktorú môže byť bod 
posunutý a d je vzdialenosť medzi riadiacim bodom a centrom. Vypočítaná hodnota sa 
potom použije na prepočet  novej polohy bodu. 

Pretiahnutie (stretching) sa podľa  [125] dosahuje aplikáciou zovšeobecnenia zmeny 
mierky na riadiace body. Najjednoduchším prístupom k riešeniu problému pretiahnutia 
(stretchingu) povrchu je nechať jednu súradnicu (napríklad z-ovú) bezo zmeny a ostatné 
súradnice riadiacich bodov vynásobiť určitým zväčšovacím faktorom. Vtedy sa plocha 
„natiahne“ tak v smere osi x, ako aj v smere osi y. 

Pri požiadavke na zvinutie povrchu (twisting) sa použije rotácia riadiacich bodov krivky 
okolo nejakej osi. 

 

Obr. 170 Modifikácia NURBS zmenou polohy riadiacich bodov 

9.11.2 Zmena ve ľkosti váh 

Geometrický význam váh umožňuje ich zmenou meniť „plnosť“ NURBS povrchov. Pri tejto 
problematike je dôležité zaoberať sa definovaním vzťahu pre zmenu váhy tak, že krivka bude 
pritiahnutá/odtiahnutá smerom k/od riadiaceho bodu Pi o vzdialenosť d. Váha sa potom 
zmení podľa vzťahu: 
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Tento vzťah je chápaný v kontexte, ktorý sa v praxi navrhuje realizovať takto: 
1. Vyber bod S na krivke. Program po tomto výbere zistí hodnotu parametra u 

prislúchajúceho vybranému bodu S. 
2. Vyber bod P na riadiacom mnohouholníku. Interaktívny systém vyžaduje od používateľa 

nakresliť úsečku SP, čím je definovaná vlastne priamka. Po tomto kroku program je 
schopný určiť hodnotu D vo vyššie uvedenom vzorci (137). 

3. Vyber novú pozíciu bodu S na priamke SP. Po tomto kroku je program schopný 
vyhodnotiť vyššie uvedený vzorec pre výpočet novej hodnoty váhy. 

Vo vyššie uvedenom prístupe sa váhy nepoužívajú explicitne a používateľ nemá nad nimi 
kontrolu. Na Obr. 171 je zobrazená NURBS plocha po modifikácii váhy riadiaceho bodu 
označeného šípkou. 

 

Obr. 171 Modifikácia NURBS zmenou váhy riadiaceho bodu 

Tu prezentované prístupy umožňujú NURBS povrchom dosahovať veľmi kvalitných 
výsledkov pri pomerne malej náročnosti na množstvo parametrov či zložitosť návrhu. 
V spojení s takým výkonným systémom, akým je OpenGL  [118], je možné dosiahnuť 
zaujímavé výsledky pri implementácii aplikácie pracujúcej v 3D priestore s NURBS plochami 

9.12 Aplikácie NURBS 
Vďaka svojej flexibilite je možné NURBS využiť aj pri riešení problematiky morfovania v 

3D priestore. Najjednoduchšou formou je aplikovanie lineárnej interpolácie pre prechodové 
trajektórie medzi príslušnými riadiacimi bodmi úvodnej a cieľovej NURBS plochy (Obr. 172). 
Aj keď v prípade zložitejšieho 3D morfingu aj na prechod medzi úvodným tvarom a cieľovým 
tvarom je možné použiť opäť NURBS krivku. Zaujímavou aplikáciou je použitie NURBS plôch 
vo farebnom priestore napr. RGB alebo na modelovanie a následnú vizuálnu simuláciu 
rôznych prírodných tvarov a javov (kapitola  12) ako napr. modelovanie povrchu ľudskej ruky 
či vlnenie vodnej hladiny. 

 

 

Obr. 172 Lineárne trajektórie riadiacich vrcholov pri 3Dmorfingu nad objektom definovaným 
pomocou NURBS 
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Okrem modelovania povrchu ľudskej ruky je možné NURBS povrchy použiť aj na 
modelovanie iných častí ľudského tela. V tejto oblasti sa s veľkou výhodou používajú NURBS 
pri vyhladzovaní povrchov modelov získaných z 3D skenera. Na nasledujúcom obrázku Obr. 
173 je znázornený príklad zoskenovanej tváre pred vyhladením a po vyhladení. 

 

Obr. 173 Príklad modelu tváre pred a po vyhladení 

 

 

Obr. 174 Príklad modelu povievania zástavy modelovanej pomocou NURBS 
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10 Realistické zobrazovanie 3D scén 

Pri realistickom zobrazovaní 3D scén sa využíva niekoľko techník, aby bol docielený čo 
najväčší vizuálny zážitok pozorovateľa. Z hľadiska VR systémov sa preferujú najmä 
algoritmy pracujúce v reálnom čase. K základným procesom umožňujúcim realistické 
zobrazovanie patria:  

• textúrovanie s riešením viditeľnosti,  

• tieňovanie,  

• osvetľovanie,  

• spracovanie zrkadiel a  

• fotorealistické zobrazovanie. 

10.1 Tieňovanie 
Pri práci v trojrozmernom priestore a s trojrozmernými objektami je pre reálnosť vnemu 

vhodné odlíšiť aj určité zaoblenia resp. krivosti plôch. Tieňovanie samotné nerieši viditeľnosť 
a je to v podstate vykresľovanie farebných objektov rôznymi odtieňmi farieb. Pri týchto 
technikách sa častokrát používajú aj rozptyľovacie techniky ako polotónovanie 
a rozptyľovanie uvedené už v kapitole o farbách (kapitola  5.5). Pomocou týchto techník 
dokážeme pomocou niekoľkých farieb vytvoriť dojem bohatej farebnej škály. Ako už bolo 
spomenuté, tieňovanie nerieši viditeľnosť, ale napomáha dostať očakávaný priestorový 
vnem. Pre realistický vnem sa zavádzajú tzv. modely svetelného odrazu, ktoré rozkladajú 
svetlo v každom bode viditeľného povrchu telies do troch oblastí. Výpočet odrazu svetla je 
veľmi časovo náročný. Z tohto dôvou boli hľadané postupy ako určovať odraz svetla 
rýchlejšie, napr. pre celé plôšky (segmenty) riešených objektov. 

 

Obr. 175 Ukážka telesa s použitím rôznych typov tieňovania (koštantné, Gourardovo, 
Phongovo) 

10.1.1 Konštantné tie ňovanie 

Konštantné tieňovanie (angl. flat-shading) patrí medzi základné metódy tieňovanie. 
Princíp je veľmi jednoduchý. Určí sa hodnota odrazeného svetla v jednom ľubovoľnom bode 
skúmanej plochy daného objektu. Na základe tejto hodnoty sa vyfarbí celá plocha (platí aj 
pre úrovne šedi). Spôsob určovania je jednoduchý. Môže používať napr. princíp Freeman-
Loutrelovho algoritmu. Rozdiel je v tom, že do zdroja svetla sa "akože" umiestni pozorovateľ. 
Potom plochy zistené ako viditeľné sa vyfarbia svetlejšou farbou a plochy potencionálne 
viditeľné tmavšou farbou. Proces určenia normály pri konštantnom tieňovaní je v princípe 
daný vzťahom: 
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211 vvNP ⊗=   (138) 

Pre zvýšenie realistickosti je tu navyše potrebná aj veľkosť uhla medzi zdrojom svetla 
a plochou. Podľa tohto uhla sa potom nastaví intenzita farby. 

 

Obr. 176 Určenie normál pri Konštantnom tieňovaní 

10.1.2 Gouraudovo tie ňovanie 

Tejto metóde tieňovania hovoríme aj kontinuálne tieňovanie alebo tiež tieňovanie 
interpoláciou farby. Oproti konštantnému tieňovaniu sa tu uvažuje o tom, že zrakový vnem 
osvetlených objektov nie je celkom skokový na hranách objektov. V okolí hrán je odraz 
svetlejší (resp. tmavší) v závislosti na okolí. Samotný výpočet osvetlenia stien je vykonávaný 
z výpočtu osvetlenia hrán a vrcholov objektu. Riešenie pozostáva z niekoľkých krokov. 

V prvom kroku sa určia "normály" riešených hrán pomocou výslednice normál stien, ktoré 
hranu vytvárajú. V druhom kroku sa určí to isté, ale pre riešené vrcholy. Pomocou určených 
normál sa určí osvetlenie hrán. Príklad ukazuje nasledujúci obrázok Obr. 177. 

 

Obr. 177 Určenie normál pri Gouraudovom tieňovaní  
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Potom      

2112 NPNPNH ⊕=   (139) 

Tretím krokom je určenie osvetlenia jednotlivých bodov steny. Toto je vypočítané už v 
priemete. Výpočet je interpoláciou medzi príslušnými známymi hodnotami osvetlenia hrán 
pozdĺž jednej zo súradníc. Príklad ukazuje Obr. 178. 

Výpočet vykonáme napr. pozdĺž súradnice x. Body X1 a X2 sú body na hranách a ich 
intenzita osvetlenia IX1 a IX2 sú známe. Potrebujeme určiť intenzitu osvetlenia IB v bode 
B[xB,yB] riešenej plochy. IB určíme interpolačne pomocou nasledujúceho vzťahu: 
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Výsledná intenzita resp. farebný prechod sa potom môže vykresliť napr. lineárne alebo 
radionálne tak, ako je naznačené na Obr. 178 vpravo. 

  

x1 x2 

B 

NH15 
NH12  

Obr. 178 Určenie intenzity pri Gouraudovom tieňovaní 

10.1.3 Phongovo tie ňovanie 

Tento algoritmus patrí medzi najviac používané algoritmy tieňovania. Je podobný 
Gouraudovmu algoritmu, ale určenie osvetlenia bodu plôšky sa nevypočítava medzi dvomi 
bodmi interpolačne. Obdobne ako u "Gourauda" sa určia normály riešených hrán a vrcholov. 
Po určení normál hrán je určovaná normála jednotlivých rcholov plochy. Táto normála je 
určená ako výslednica normál hrán. 

2312131 NHNHNHNV ⊕⊕=   (141) 

Analogicky sú určené normály ostatných vrcholov. Príklad ukazuje nasledujúci obrázok. 

 

Obr. 179 Určenie normál v Phongovom tieňovaní 
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Výsledná normála v danom bode povrchu (pre následné určenie intezity/farby na základe 
uhla normály) sa potom určí pomerovo od všetkých prislúchajúcich normál vrcholov. Keď 
predpokladáme určenie normály v strede (podľa Obr. 180), je: 
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potom výsledná normála: 

2

21 NXNX
NB

⊕=   (143) 

Tento výpočet je omnoho zložitejší a časovo náročnejší, avšak umožní zobrazenie aj 
možného zakrivenia plochy (napr. pri guli). 
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Obr. 180 Určenie normály bodu B v Phongovom tieňovaní 

10.2 Zrkadlá a odrazivé povrchy 
Zrkadlá nepatria medzi bežné vymoženosti vizualizačných systémov reálneho času 

súčasnej doby. Dôvodom toho je rapídne zvýšenie zaťaženia systému pribúdaním zrkadiel 
do scény. Obzvlášť kritické sú prípady s rekurzívnymi odrazmi - napr. dve zrkadlá položené 
oproti sebe. S takýmito prípadmi sa v tejto publikácii nebudeme nezaoberať. Niektoré 
možnosti resp. podporu pri implementácii týchto efektov je možné dosiahnuť použitím 
kvalitnej grafickej knižnice. Na riešenie zrkadiel v reálnom čase sú známe dve metódy: 

• metóda používajúca environment-mapping. 

• geometrické zrkadlá. 

10.2.1 Zrkadlá používajúce environment-mapping 

Environment-mapping znamená dynamické mapovanie objektov textúrou - väčšinou je to 
obrázok prostredia objektu, ale môže to byť ľubovoľná textúra. Dynamika spočíva v 
prepočítavaní mapovacích súradníc v reálnom čase, podľa vzájomnej polohy objektu a 
pozorovateľa. Tým sa dosiahne efekt reflexie prostredia na povrchu objektu. 

Prvým krokom je výpočet vektoru odrazu: 
nnvvr ×⋅⋅+= 2   (144) 

kde:  r je vektor odrazu,  
v je vektor spájajúci vrchol a bod pozorovateľa, orientovaný v smere vrcholu a  
n je normálový vektor vrcholu. 

Potom súradnice tohto vektora sa transformujú na mapovacie súradnice podľa typu tzv. 
gizma mapovania. Gizmo predstavuje geometrický útvar, napr. kocku, guľu, valec, rovinu. 
Pre každé gizmo sa vytvára transformačná matica, podľa ktorej sa transformuje vektor 
odrazu. Výsledkom transformácie je vektor mapovacích súradníc pre daný vrchol. 
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Environment-mapping je veľmi efektívnou technikou s výborným vizuálnym výsledkom a 
osvedčila sa na vizualizáciu objektov s lesklým materiálom. 

Samotný algoritmus efektu zrkadla sa skladá z dvoch hlavných krokov. V prvom sa 
vypočíta poloha a orientácia kamery zrkadlená rovinou zrkadla a vykreslí sa scéna z tohto 
pohľadu do grafickej pamäte (ktorá sa ale nezobrazuje priamo). V druhom kroku sa vykreslí 
scéna z pôvodného pohľadu kamery tým, že na polygón predstavujúci zrkadlo sa nanesie 
obrázok vykreslený v prvom kroku ako textúra. Samozrejme, prvá fáza sa musí toľkokrát 
vykonať, koľko je viditeľných zrkadiel z aktuálneho pohľadu kamery, a potom v druhej fáze sa 
tieto textúry nanášajú na prislúchajúce polygóny. Nevýhody tohto algoritmu: 

• pomalosť ukladania textúry 

• vizuálna kvalita je závislá od veľkosti renderovacieho okna v prvej fáze (čo je v závislosti 
od voľnej grafickej pamäte). 

10.2.2 Geometrické zrkadlá 

Algoritmus kreslenia scény (pri použití napr. procesného mechanizmu OpenGL) s 
geometrickými zrkadlami je nasledovný: 

1. Vykreslenie scény okrem polygónov zrkadiel. 
2. Polygón zrkadla sa vykreslí s nasledovnými nastaveniami: Vypne sa farebná pamäť. 

Stencil operácia sa nastaví na prepisovanie. Ak hĺbkové porovnanie je úspešné, stencil 
hodnota je nenulová. 

3. Polygón zrkadla sa vykreslí znovu s nasledovnými nastaveniami: Hĺbková operácia sa 
nastaví na prepisovanie hodnotou maximálnou. 

4. Výpočet transformačnej matice pre zrkadlo. Aktuálna transformačná matica sa vynásobí 
s transformačnou maticou zrkadla. 

5. Zapne sa farebná pamäť. Stencil funkcia sa nastaví na porovnanie s hodnotou zapísanou 
v kroku 2. Vykreslí sa scéna s novou transformačnou maticou. 

6. Polygón zrkadla sa vykreslí znovu s nasledovnými nastaveniami: Stencil funkcia sa 
nastaví na porovnanie s hodnotou zapísanou v kroku 2 a operácia na prepísanie 
hodnotou 0. Ak polygón zrkadla má priradenú farbu alebo textúru, polygón sa vykreslí 
transparentne so zapnutou farebnou pamäťou, inak sa farebná pamäť vypne. 
Výhody tohto algoritmu: 

• nepotrebuje dodatočnú grafickú pamäť 

• kvalita zobrazenia 
Nevýhody: 

• vyžaduje stencil buffer, ktorý v starších grafických akcelerátoroch nebol implementovaný, 
vtedy sa zapne softvérová emulácia, ktorá je dosť pomalá. 

Zrkadlom môže byť ľubovoľný polygón statického alebo dynamického objektu t.j. odrazivý 
môže byť ľubovoľný povrch. 

10.2.3 Urýchlenie výpo čtu zrkadiel 

Vzhľadom k tomu, že časovo najväčší podiel na výpočte scény pri zrkadlách má určenie 
priesečníka imaginárneho lúča od zrkadla s telesami v scéne (najmä pri zrkadlách 
používajúcich environment-mapping), budú spôsoby urýchlenia zamerané predovšetkým na 
elimináciu tohto problému. Metódy urýchlenia sa delia do dvoch skupín: 

• Metódy priestorovo závislé. 

• Metódy obrazovo závislé. 
Metódy prvej skupiny využívajú znalosť rozmiestnenia telies v priestore scény na 

zefektívnenie algoritmu, a metódy druhej skupiny využívajú opäť závislosť medzi obrazovými 
bodmi na imaginárnej zobrazovacej rovine (budúce zrkadlo) pre eliminovanie počtu lúčov. 
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Princíp urýchlenia na základe priestorovo závislých metód spočíva v nasledujúcich troch 
bodoch: 

1. Zníženie výpočtovej náročnosti testu pre určenie priesečníka. 
2. Zníženie počtu testov na scénu vzhľadom na počet telies v scéne a z toho vyplývajúce 

rozdelenie scény do podscén. 
3. Eliminovanie testov pre určenie priesečníka s prázdnymi miestami v  scéne. 

Metódy v tejto skupine využívajú alebo bod 1 alebo všetky tri body. Najviac používané 
metódy v tejto časti sú: metóda ohraničujúcich telies, použitie oktantových stromov (statické, 
dynamické (t.j. s adaptívnym delením priestoru)), použitie binárnych stromov (statické, 
dynamické), sektorovanie a potenciál viditeľnosti. 

Medzi extenzívne cesty urýchľovania spracovania tohto procesu je rozparalelnenie 
výpočtu t.j. jeho rozdistribuovanie. Rozparalelnenie je možné buď na úrovni procesov alebo 
procesorov. Ak sa takýto systém realizuje pomocou počítačovej siete, potom ešte pribúdajú 
problémy komunikácie (spravidla sa používa určitý komunikačný protokol, napr. TCP/IP) v 
rámci počítačovej siete a najmä riadenia tejto komunikácie. Metódy riadenia sa delia na 
centralizované a decentralizované alebo na deterministické a stochastické. Odlišujú sa v 
priebehu závislosti priepustnosti na zaťažení a počte procesov a náročnosti realizácie. 

    

Obr. 181 Ukážka implementácie environmentálnych zrkadiel (vľavo) a geometrického zrkadla 
(vpravo) 
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11 Fotorealistické zobrazovanie virtuálnych scén 

Táto kapitola popisuje používané metódy globálnych osvetľovacích techník, ako aj nutné 
fyzikálne a optické javy, ktoré sa využívajú pri návrhu architektúry fotorealistického 
zobrazovania v tejto publikácii. Kapitola sa ďalej zaoberá rozdelením zobrazovacích metód 
a popisom ich algoritmov, kde sú analyzované ich jednotlivé vlastnosti. Taktiež popisuje 
zvyšovanie efektivity vykresľovacích metód a to v dvoch sférach: urýchľovacie techniky 
výpočtu algoritmov a techniky zvyšovania kvality obrazu. 

Niektoré grafické metódy využívajú pre vykresľovanie určité fyzikálne javy, aby obraz 
nadobudol fotorealistický vzhľad.  Táto kapitola taktiež popisuje metódu RayTracing, jej 
princíp a opis algoritmu. Ďalej popisuje ako sa z danej scény vytvára binárny strom, 
z ktorého sa potom vypočítavajú hodnoty jednotlivých bodov (pixelov). Popisuje pohľad na 
scénu, ako na sústavu objektov, pre ktoré sa urobí dekompozícia a tým je jednoduchšie 
vypočítať osvetľovací model a následné vykreslenie týchto objektov. Navyše táto kapitola 
dáva celkový prehľad o metódach fotorealistického zobrazovania a ich využitia 
v programovaní. 

V oblasti fotorealistického zobrazovania sa behom uplynulých rokoch viedol intenzívny 
výskum, z dôvodu kvalitného obrazového výstupu. Keďže váha grafickej informácie čoraz 
viacej prechádza do popredia, nutnosťou je jej čo najlepšie reprezentovanie. Tieto 
požiadavky sa dajú naplniť pomocou použitia metód fotorealistického zobrazovania. Avšak 
bolo nutné zabezpečiť, aby sa kvalitný obraz dosahoval v krátkom čase. Táto publikácia 
implementuje metódu raytracing pre dosiahnutie lepšieho výsledku. Avšak použitie tejto 
metódy ukázalo časovú náročnosť na vykresľovanie vstupnej scény. Preto sa hľadali 
možnosti, ako tieto výpočty skrátiť, a teda aj čas potrebný na celkové vykreslenie scény. 
Počiatočná implementácia metódy raytracing podľa Turnera Whitteda  [179] tvorila základ 
grafických zobrazovacích systémov. Avšak časové hodnoty vykresľovania boli stále na 
vysokých hodnotách. Preto sa uplatňovali rôzne metódy, ktoré zlepšovali tento čas. Tieto 
metódy sú popísané v   [33]  [44]  [52]  [84]  [138]. Publikácia sa opiera o tieto poznatky a do 
istej miery ich implementuje pri návrhu architektúry opisovaného systému. Keďže tieto 
metódy využívali na výpočet klasické GPU   [51]  [69]  [132]  [159] zlepšovali sa tieto výpočty so 
zlepšovaním grafických procesorov. Jednou z možných výrazných zlepšení pri 
fotorealistickom zobrazovaní je použiť túto metódu v paralelnom, distrubuovanom resp. 
sieťovom prostredí  [22]  [26]  [48]  [75]  [152]  [169]. Existuje niekoľko možností ako 
implementovať výpočet metódy v paralelnom prostredí a jednou z nich je aj implementácia 
podľa štandardu MPI  [63]  [104]. V tomto prípade sa implementoval MPICH štandard, ktorý je 
rozšírený zo štandardu MPI. Celá navrhnutá architektúra sa v tomto prostredí implementuje 
v jazyku C++  [91]  [157]. 

Východisko návrhu distribuovaného systému vychádza z literatúry Turner Whitted  [179], 
ktorý popisuje všeobecnú architektúru aplikácie pre metódu raytracing. Táto architektúra je 
ďalej ovplyvňovaná paralelizáciou opísanou Shirley  [137]. Nasledujúce kapitoly dávajú návod 
na riešenie problému skracovania času fotorealistického zobrazovania metódou raytracing. 
Aby sa metóda dala použiť v paralelnom prostredí, je nutné analyzovať možnosti rozdelenia 
problému na menšie časti, ktoré by sa následne dali paralelne vykonávať. Rozbor algoritmu 
a jeho možnosť paralelizácie je čerpaný z literatúr od Joseph Jájá  [68], ako aj  [61]  [80]  [156]. 
Aby bolo možné zlepšiť čas výpočtu, je nutné urobiť analýzu paralelného prostredia, 
ohodnotiť výkonnosť počítačov v klastri a primerane rozložiť záťaž pre rôzne výkonné 
počítače  [75]. Tento krok je nutné vykonať z dôvodu, že počítače zapojené v klastri zväčša 
nie sú svojimi vlastnosťami homogénne a preto rovnaká úloha sa na rôznych počítačoch 



Branislav Sobota, František Hrozek  Systémy Virtuálnej Reality 

169 

môže vykonávať v rôznom časovom intervale.  Pri správnom rozdelení záťaže, by sa mal 
celkový čas výpočtu výrazne skrátiť. Aby bolo možné vhodne rozdeliť vstupnú scénu, musí 
byť známe presné rozmiestnenie objektov v 3D priestore  [21]  [102]  [145]  [185]. 

Pri metóde raytracing je nutné zabezpečiť rekurzívnosť výpočtu pri prechádzaní 
jednotlivými bodmi scény a pri spätnom spájaní čiastkových výsledkov až po výsledný bod 
 [4]  [71]  [76].  Náročnosť scény závisí od niekoľkých faktorov (napríklad druh materiálu, farba 
materiálu  [83], počet svetelných zdrojov  [55]  [94] a iné). Avšak metóda raytracing má svoje 
prirodzené nedostatky, ktoré sa musia určitým spôsobom eliminovať. Jedným z hlavných 
nedostatkov tejto metódy je ostrý prechod medzi objektmi rôznej farby, ako aj prechod tieňa 
na zvyšok plochy a pod. Odstránenie týchto nedostatkov vychádza z  [102]  [145] a táto 
technika sa nazýva antialiasing. 

Aby v paralelných systémoch bolo možné klasifikovať jednotlivé programy a následne ich 
hodnoty medzi sebou porovnávať, bolo nutné zaviesť niektoré premenné, ktoré by boli 
nezávislé na druhu, resp. typu problému, alebo množstva spracovávaných údajov. Tieto 
parametre sú popísané v literatúre  [76]  [152]. 

V súčasnosti sa na Katedre počítačov a informatiky implementujú paralelné programy, 
ktoré umožňujú testovať zobrazovanie scén dostupnými technikami. Predmetom tejto časti 
publikácie je zamerať sa na vytvorenie modelu paralelného/distribuovaného systému, ktorý 
by riešil doteraz otvorené otázky fotorealistického zobrazovania. Nesledujúci obrázok (Obr. 
182) znázorňuje Ukážky vypočítaných obrazov vo vysokom rozlíšení metódou raytracing 
(KPI FEI TU Košice). 

   

Obr. 182 Ukážky vypočítaných obrazov vo vysokom rozlíšení metódou raytracing (KPI FEI 
TU Košice) 

11.1 Globálne osvet ľovacie techniky 
Globálne osvetľovacie techniky  [62] slúžia na riešenie zobrazovacej rovnice. Ich riešením 

je: 

• Výpočet osvetlenia všetkých plôch v scéne – pohľadovo nezávislé. 

• Výpočet osvetlenia pre určitý smer – pohľadovo závislé. 
Globálne osvetľovacie techniky sa delia  [168]: 

• Metódy vychádzajúce od pozorovateľa 
o Sledovanie lúča 
o Sledovanie cesty 

• Metódy vychádzajúce od svetelného zdroja 
o Sledovanie fotónov 
o Monte Carlo sledovanie svetla 

• Obojsmerné metódy 
o Obojsmerné sledovanie cesty 
o Fotónové mapy 

• Radiosity (vyžarovacia metóda) 
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11.1.1 Metódy vychádzajúce od pozorovate ľa 

Jedná sa o pohľadovo závislé algoritmy, ktoré zhromažďujú svetelnú informáciu (energiu), 
ktorú lúč akumuluje (gathering methods) po svojej trajektórii. Tieto metódy môžeme tiež 
označiť ako spätné sledovanie trajektórie svetla  [168]. 

• Sledovanie lúča (Ray tracing) – základný algoritmus pracuje s bodovými svetlami, 
poskytuje len ostré tiene a transport svetla je obmedzený na zrkadlové odrazy  [179]. 
Je schopný popisovať ľubovoľný počet zrkadlových odrazov a lokálny osvetľovací 
model s difúznou zložkou. Nepočíta sa kompletné riešenie zobrazovacej rovnice 
(napr. efekty ako kaustika, plošné svetelné zdroje difúzne odrazy a pod.). 

• Distribuované sledovania lúča (Distributed ray-tracing) – ide o rozšírenie Raytracingu 
o odraz lúča, aj do difúznych smerov (Obr. 183), v závislosti na BRDF osvetľovacieho 
modelu  [13]. 

 

 

Obr. 183 Rozklad lúča do difúznych smerov 

11.1.2 Metódy vychádzajúce od svetelného zdroja 

Tieto metódy  [36] sú označované aj ako energiu vystreľujúce metódy (shooting methods) 
a riešia problémy predchádzajúcich metód, ako sú kaustika, skryté svetelné zdroje a pod., 
avšak za cenu zaťaženia šumom. Tieto algoritmy hľadajú riešenie osvetľovacej rovnice 
náhodným sledovaním dráh lúča zo svetelného zdroja. 

• Photon tracing – ide o duálnu metódu k metóde sledovania lúča. Používa rovnaké 
druhy odrazov no v opačnom smere. Teda nastáva ľubovoľný počet zrkadlových 
odrazov zo svetla, ktoré ústia do difúzneho odrazu (závislého napríklad od hĺbky 
rekurzie). 

• Light tracing – metóda sledovanie svetla je duálna k metóde sledovania cesty (path 
tracing). Náhodným spôsobom sa určujú odrazy lúčov v scéne, ktoré začínajú zo 
svetelného zdroja. Pokiaľ je bod odrazu lúča viditeľný pozorovateľom, určí sa jeho 
príspevok pre daný pixel (všetky príspevky pre daný pixel sa spriemerujú). Trajektória 
sa ukončí, pokiaľ bude príspevok svetla dostatočne malý. 

11.2 Algoritmy vizualiza čných metód 

11.2.1 Algoritmy zobrazujúce povrchy (surface based  techniques) 

Algoritmy zobrazujúce povrchy vytvárajú pomocnú geometrickú reprezentáciu povrchu. 
V trojrozmerných dátach sa hľadajú hrany a body povrchu. Z nich sa interpretuje povrch 
dvojrozmernými záplatami. Ide o nepriamu metódu. Medzi najznámejšie algoritmy patria  [76]: 

• contour tracking (sledovanie obrysov), 
• marching cubes (pochodujúce kocky), 
• marching, 
• marching tetrahedra, 
• dividing cubes, 
• opaque cubes. 

Tieto metódy sa snažia z objemových dát aproximovať povrch pomocou geometrických 
primitív a tie zobrazovať pomocou dobre známych metód počítačovej grafiky. Informácie 
o vnútrajšku objektu sa však stratia. 
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11.2.2 Objemové algoritmy 

V porovnaní s predchádzajúcim typom algoritmov, objemové algoritmy  [71] využívajú plnú 
priestorovú informáciu na vykreslenie výsledného obrazu a sú nezávislé od zložitosti scény. 
Na výpočet používajú celú trojrozmernú mriežku údajov, preto sú veľmi  náročné na pamäť 
a procesor počítača. Pri každom výslednom obraze je vyžadované traverzovanie údajov. Je 
možné zobraziť ľubovoľný detail objektu  [68]. Tieto algoritmy poskytujú viac  informácií ako 
algoritmy, ktoré  používajú pomocnú reprezentáciu povrchu. Objemové algoritmy sa môžu 
rozdeliť  podľa funkcie, pomocou ktorých môžeme klasifikovať údaje na: 

• Binárne algoritmy – pokrývajú každý voxel buď úplne alebo vôbec. Sú to povrchovo 
orientované algoritmy. 

• Pravdepodobnostné algoritmy – priraďujú voxelom percentuálny podiel nejakého 
objektu. Sú založené na nahradzovaní príspevkov od všetkých vzoriek pozdĺž lúča do 
jedného obrazového pixela. 

Ďalšie rozdelenie je podľa poradia, v akom sú voxely postupne spracované pri tvorbe 
obrazu, čiže ide o delenie podľa domény algoritmu. 

11.2.3 Algoritmy pracujúce v obrazovom priestore 

Pre každý pixel výsledného obrazu sa hľadajú voxely v objektovom priestore, ktoré 
prispievajú do výslednej farby bodu [51]. Nakoľko pozície týchto voxelov obyčajne padnú 
mimo vrcholu mriežky, ich hodnotu musíme zisťovať interpoláciou. Do tejto skupiny môžeme 
zaradiť nasledujúce algoritmy: 

• Sledovanie (trasovanie) lúčov (raytracing, raycasting), 

• Sábelova metóda. 

11.2.4 Algoritmy pracujúce v objektovom priestore 

Pre každý voxel objektového priestoru sa hľadajú pixely výsledného obrazu, ktoré daný 
voxel ovplyvnia. Do tejto skupiny môžeme zaradiť nasledujúce algoritmy: 

• V-buffer, 

• Splatting – technika traverzujúca objektový priestor. Na každý voxel je aplikovaná 
konvolúcia s 3D rekonštrukčným filtrom. Príspevok filtrovaných bodov sa 
nahromaďuje do obrazového priestoru. 

11.2.5 Algoritmy pracujúce na hybridnom princípe 

Existujú aj hybridné algoritmy, ktoré kombinujú výhody oboch predchádzajúcich prístupov. 
Napríklad sa môže použiť algoritmus Shear-warp (posun a pokriv), ktorý je považovaný 
za najrýchlejší. Myšlienka spočíva v posunutí jednotlivých rezov v objektovom priestore tak, 
aby ich namapovanie na 2D zobrazovací priestor bolo jednoduché a rýchle – vzorky pozdĺž 
lúčov budú ležať presne v rovinách rezov  [11] [32]. 

Traverzovanie údajmi vyžaduje jednoduché adresovanie a 2D prevzorkovací filter. Po 
projekcii sa zdeformovaný obraz pokriví naspäť. Algoritmus je veľmi rýchly aj na bežne 
dostupných počítačoch. Na druhej strane však produkuje artefakty, je pohľadovo-závislý 
a kvalita výsledného obrazu je nízka. Nižšia kvalita obrazu je spôsobená tým, že: 

• algoritmus obsahuje až dva kroky prevzorkovania, čo môže spôsobiť rozmazanie a stratu 
detailných informácií, 

• rekonštrukčný filter je iba dvojrozmerný, v rezoch sa používa iba bilineárna interpolácia a 
medzi rezmi iba interpolácia najbližším susedom (tento bod je hlavnou nevýhodou 
algoritmu shear-warp), 

• počet lúčov je rovný počtu voxelov jedného rezu, algoritmus produkuje alias kvôli 
podvzorkovaniu. 



Systémy Virtuálnej Reality   Branislav Sobota, František Hrozek   

 

172 

11.3 Zvyšovanie kvality obrazu a rýchlosti 
Základná priamočiara implementácia raytracingu je výpočtovo náročná. Stále rýchlejší 

hardvér, a dokonca ani paralelizmus, neprináša uspokojivé výsledky. Táto časť opisuje 
niektoré možné techniky urýchľujúce algoritmus raytracing. 

11.3.1 Zvyšovanie kvality obrazu 

Kvalita obrazu sa môže zlepšiť vrhnutím viacerých lúčov jedným pixelom zobrazovacieho 
priestoru alebo zvýšením počtu odoberaných vzoriek pozdĺž každého lúča. Hlavné zvýšenie 
kvality obrazu stojí na zvýšení kvality prevzorkovania a odhadu gradientu používaného pri 
klasifikácií a tieňovaní  [111]. 

11.3.1.1 Klasifikácia 
Klasifikácia je proces priradenia farby a nepriehľadnosti zrekonštruovaným vzorkám. Na 

tento účel sa obyčajne používa transfer funkcia. Vo väčšine prípadov býva implementovaná 
pomocou tabuliek alebo napríklad ako Bezierova krivka. Pri interaktívnej vizualizácii sa 
požaduje možnosť zmeny, transfer funkcie počas vykonávania programu. 

11.3.1.2 Predbežná a dodato čná klasifikácia 
Objemové algoritmy sa tiež odlišujú spôsobom, akým vyčísľujú farbu a nepriehľadnosť 

vzorky. Hodnotu vzorky vo vnútri bunky vieme určiť interpoláciou. Poradie interpolácie 
a aplikácie transfer funkcie definuje nasledujúce rozdelenie vykresľovacích techník. 

• Predbežná klasifikácia je aplikácia transfer funkcie ešte pred interpoláciou, t.j. farba 
a nepriehľadnosť sa vypočítajú vo vrcholoch mriežky počas fázy predspracovania údajov. 
Počas renderingu sa farba a nepriehľadnosť vzorky určí interpoláciou týchto údajov  [11] 
 [174]. 

• Dodatočná klasifikácia sa chápeme, ako aplikácia transfer funkcie na hodnotu vzorky po jej 
interpolácii z ôsmich hodnôt bunky. 

Predbežná a dodatočná klasifikácia vo väčšine prípadov vyprodukuje rôzne výsledky. 
Dodatočná klasifikácia je správna v zmysle aplikovania transfer funkcie na spojitý priestor 
skalárnych hodnôt reprezentovaný mriežkou. Predbežná klasifikácia sa od nej neodlišuje iba 
v prípade, keď je transfer funkcia konštanta alebo identita. 

11.3.1.3 Traverzovanie 
Ako bolo spomenuté vyššie, algoritmus raytracing spadá do skupiny image-order 

algoritmov, t.j.  algoritmov pracujúcich v obrazovom priestore. Postupne prechádzame všetky 
body (pixely) zobrazovacieho priestoru (obrazovky) v usporiadaní rozkladových riadkov 
(scan-line order).  

11.3.1.4 Tieňovanie 
Tieňovanie je dôležitá súčasť volumetrickej vizualizácie. Umožňuje vyprodukovať 

výzorovo realistické výsledky. Na základe flexibility algoritmu raytracing je možné svetelne 
lúče pozorovať nielen od oka, ale aj z ktoréhokoľvek miesta v  miestnosti. To sa môže využiť 
na simuláciu tieňa. Ľubovoľný bod plochy sa nachádza vtedy v tieni, ak sa nachádza medzi 
nim a svetelným zdrojom nejaký iný objekt. Svetlo na ceste od zdroja mení svoje farebné 
zloženie (pri odraze resp. lome). Po dopade na povrch telesa sa svetlo rozptýli do všetkých 
smerov. Matematická funkcia, ktorá vyjadruje intenzitu lúča rozptýleného svetla v závislosti 
od jeho smeru, intenzity a vlnovej dĺžky dopadajúceho svetla, sa nazýva odrazová funkcia a 
je základom osvetľovacích modelov. Čím je osvetľovací model na popis chovania svetla 
lepší, tým sa dosiahnu realistickejšie výsledky. 

11.3.1.5 Prevzorkovanie a interpolácia 
Prevzorkovanie (resampling) je proces transformácie diskrétneho signálu z jednej sústavy 

súradníc do druhej. Jeho hlavné použitie je pri navzorkovaní trojrozmerných dát za účelom ich 
projekcie na dvojrozmernú rovinu. Prevzorkovanie pozostáva z dvoch krokov – vygenerovania 
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adresy a interpolácie. Vygenerovanie adresy určuje pozíciu vzorky v mriežke (údajoch)  [185]. 
Interpolácia je nutná operácia, pretože pozície, odkiaľ chceme získať hodnotu väčšinou, 
nepadnú do rohov mriežky (voxelov). Frekvenčne obmedzená funkcia, ktorá spĺňa Nyquistovo 
kritérium, môže byť presne zrekonštruovaná použitím ideálneho rekonštrukčného filtra. Táto 
funkcia je definovaná na nekonečnom intervale, preto je potrebné nekonečne veľa čísel na 
zrekonštruovanie medzivzorky. Obraz má konečne veľa bodov, takže na rekonštrukciu musíme 
použiť iné funkcie: 

• najbližší sused, 

• lineárna interpolácia, 

• interpolácia vyššieho stupňa (orezaný sinc, kubické splajny). 

11.3.1.6 Kompozícia 
Po prevzorkovaní obsahujú všetky vzorky interpolovanú hodnotu z ôsmich voxelov bunky, 

a teda každej vzorke sa môže priradiť farba a nepriehľadnosť. Vysoká hodnota 
nepriehľadnosti je priradená jasne viditeľným objektom, malé hodnoty patria priehľadným 
materiálom. Skombinovaním týchto hodnôt sa získava výsledná farba pixelu, resp. 
kompozíciou sa vyprodukuje dvojrozmerná projekcia takýchto údajov. Intenzita svetla 
prechádzajúceho priehľadnými materiálmi je postupne tlmená. Objekt môže emitovať svetlo 
určitej intenzity. Volumetrickú kompozíciu môžeme implementovať dvoma spôsobmi: 

• Odzadu-dopredu (back-to-front, BTF) – kompozícia začína najvzdialenejšími 
vzorkami a postupuje smerom k pozorovateľovi. Predpokladajme, postupnosť 
objektov o intenzite Ii a priehľadnosti Pi označených vo vzrastajúcom poradí od 
najvzdialenejších objektov k najbližším vzhľadom na pozorovateľa. Intenzita pozadia 
je I0 = N0 

. Ni reprezentuje nahromadenú intenzitu počas kompozície. 

• Odpredu-dozadu (front-to-back, FTB) – Kompozícia pracuje v opačnom poradí ako pri 
technike BTF. Postupne sa prechádzajú objekty smerom od pozorovateľa a počítame 
nahromadenú intenzitu. Pri tomto postupe si musíme udržiavať v pamäti 
nahromadenú nepriehľadnosť (145): 
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1
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Fn a αn reprezentujú nahromadenú farbu, resp. nepriehľadnosť, Fν a αν farbu 
a nepriehľadnosť príslušnej vzorky. 

11.3.2 Možnosti zrýchlenia algoritmov 

Z hľadiska zrýchlenia algoritmov sa používajú najmä nasledujúce metódy: 

• Predspracovanie údajov - niekoľko krokov vykresľovacieho algoritmu môže byť 
vypočítaných vo fáze predspracovania. Je možné podľa  [132] vytieňovať všetky voxely 
mriežky pred samotným algoritmom raytracing. Predspracovanie so sebou väčšinou 
prináša drobné artefakty, najčastejšie sa týkajú nesprávneho tieňovania. 

• Predčasné ukončenie lúča (adaptive ray termination) - Túto techniku je možné použiť iba 
pri kompozícii typu odpredu-dozadu. Ak nepriehľadnosť prekročí prahovú hodnotu, 
žiadne ďalšie vzorky pozdĺž lúča neodoberáme, ich príspevok do výslednej farby 
je zanedbateľný. Podľa Levoya  [136] je 0.95 primeraná hraničná hodnota. 

• Zjednodušenie vizualizačného algoritmu - Tieto urýchlenia zahŕňajú zanedbanie (napr. pri 
tieňovaní) alebo zjednodušenie (trilineárna vs. interpolácia najbližším susedom) 
niektorých výpočtov. Patria sem aj rôzne implementačné triky (hacks), medzi ktoré patrí 
napr. použitie vyhľadávacích tabuliek (look-up tables) pri tieňovaní alebo použitie 
celočíselných výpočtov namiesto počítania s reálnymi číslami. Sú zvyčajne prispôsobené 
na konkrétnu architektúru počítača (berieme do úvahy množstvo dostupnej pamäte a 
cenu počítania s číslami s pohyblivou desatinnou čiarkou)[26]. 
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• Funkcia diaľky - Každé reálne objemové dáta obsahujú súvislé oblasti nezaujímavých 
voxelov. Pomocou tejto funkcie ich vieme preskakovať. Rýchlosť algoritmu zvyšujeme 
napr. použitím oktálového stromu alebo inej pomocnej štruktúry – dokážeme rýchlo 
preskočiť prázdne, resp. nezaujímavé časti objemu, ktoré neprispievajú do výsledného 
obrazu. Tieto techniky zo sebou prinášajú aj niekoľko nevýhod. Napríklad traverzovanie 
a testovanie vzoriek v takejto štruktúre môže byt dosť zložité, resp. pomocná dátová 
štruktúra môže byť nezanedbateľne veľká. 

11.3.3 Urých ľovacie techniky 

Napriek rapídnemu nárastu výkonu počítačov, interaktívna vizualizácia musí stále 
pracovať na veľkých objemoch dát. V snahe o dosiahnutie čo najlepších výsledkov (počet 
obrázkov za sekundu a kvalita obrazu) používame viaceré urýchlenia základného algoritmu. 
V nasledujúcich odsekoch sa bližšie poukazuje na niektoré dôležité urýchlenia  [127]: 

• Homogénne bunky - Ak všetky voxely bunky obsahujú rovnakú hodnotu, t.j. celá bunka je 
homogénna, výsledok trilineárnej interpolácie môžeme nahradiť hodnotou ľubovoľného z 
nich. Vo fáze predspracovania môžeme každej bunke priradiť jednobitovú značku 
určujúcu jej homogénnosť. Takúto masku uložíme do 1D poľa o veľkosti (data.x−1) × 
(data.y−1) × (data.z−1) / 8 bajtov. Počas vykonávania algoritmu raytracing testujeme 
príslušný bit. Ak je bunka homogénna, vynechávame trilineárnu interpoláciu  [50]. 

• Preskakovanie prázdnych úsekov - S veľkosťou dát lineárne narastá výsledný čas 
generovaného obrázku, nakoľko sa na výsledku podieľajú všetky voxely objemu – pri 
priamočiarej implementácii metódy sledovania lúča sa jedná o zaujímavé a nezaujímavé 
voxely  [41]. Vo väčšine prípadov volumetrické dáta obsahujú relatívne veľké množstvo 
nezaujímavých voxelov, ktoré neprispievajú do výslednej farby. Preskočenie 
nezaujímavých voxelov na ceste lúča má za následok výrazné urýchlenie výsledného 
času vykresľovania. Táto technika sa vo všeobecnosti nazýva preskakovanie prázdnych 
úsekov a jej aplikovanie v softvérových implementáciách trasovania lúča (vzhľadom na 
interaktivitu) je nutnosťou. 

• Efektívne trasovanie lúča objemovými údajmi - Rýchlosť, resp. zvýšenie rýchlosti, závisí 
od použitých prídavných dátových štruktúr  [136]  [139]. Princíp spočíva v hierarchickom 
zakódovaní prázdnych miest (buniek) dát do stromovej štruktúry zvanej oktálový strom 
(octree). Pri traverzovaní lúča sa posúvame v pyramíde smerom nahor a opačne podľa 
pozície odoberanej vzorky. Pre zlepšenie sa využívajú urýchľovacie techniky podobné 
ako pri riešení viditeľnosti. Výhodnou metódou je metóda triedenia telies podľa 
ohraničujúcich súradníc, kde pri zotriedení telies podľa niektorej zo súradníc je možné 
vylúčiť určitú skupinu telies, ktorými lúč neprechádza a nie je nutné testovať všetky 
telesá. Vytvorí sa oktantový strom, kde sa scéna delí postupne na oktanty. Tento strom 
má v príslušných uzloch či listoch len tie telesá, ktoré do neho zasahujú. Pri hľadaní 
priesečníka sa prechádza scénou na základe tohto stromu. Prázdnymi uzlami či listami 
sa len prechádza a dôkladnejšie sú testované len neprázdne uzly či listy (oktanty). 
Použitie tohto spôsobu pri väčšom počte telies spôsobí zrýchlenie metódy o jeden až dva 
rády. Táto technika bola úspešne implementovaná v mnohých projektoch, avšak trpí (pre 
aplikácie bežiace v reálnom čase) jednou závažnou nevýhodou: prechod touto dátovou 
štruktúrou a testovanie na nepriehľadnosť bunky môže byt zložité  [13]. 

11.4 Paralelný raytracing 
Jedným zo spôsobov urýchlenia výpočtu scény, avšak vzhľadom na svoju dôležitosť 

uvedený osobitne) je implementácia algoritmu v paralelnom prostredí  [54]. Jedná sa 
v podstate o extenzívny spôsob urýchlenia. Podľa spôsobu implementácie výpočtu scény v 
paralelnom prostredí môžeme využiť niektoré zo spôsobov urýchlenia výpočtu. Zároveň sa 
stretávame s problémami, ktoré sa pri sekvenčnom výpočte neobjavovali. Najjednoduchším 
spôsobom rozparalelnenia úlohy je nakopírovanie scény na každý procesor, rozdelenie 
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výsledného obrázku na disjunktné oblasti a priradenie častí výsledného obrázku jednotlivým 
procesorom. Jeden procesor je potom zodpovedný za zloženie výsledného obrázku z 
fragmentov vypočítaných jednotlivými procesormi. Tento spôsob rozparalelnenia úlohy 
sa nazýva statické plánovanie. Veľkou nevýhodou statického plánovania je, že pomerne 
často vedie k paralelne nevyváženému výpočtu, keďže počas priebehu výpočtu nedochádza 
k vyvažovaniu záťaže medzi jednotlivými procesormi. To môže viesť k stavu, keď jeden 
procesor je zaťažený výpočtom časti obrázku, v ktorom sa vyskytuje veľké množstvo 
odrazov a lomov, a na inom procesore prebieha výpočet časti obrázku úplne bez telies. 
Ďalším z problémov tejto metódy je potreba reprezentácie celej scény v pamäti prístupnej 
každému z procesorov. Podľa architektúry, na ktorej je algoritmus implementovaný to 
znamená buď reprezentáciu v lokálnej pamäti alebo v pamäti zdieľanej viacerými 
procesormi, čo môže byť značne finančne náročné, hlavne pri rozsiahlych scénach. Pre 
odstránenie týchto problémov boli navrhnuté tri prístupy k výpočtu scény na paralelných 
počítačoch: 

• požiadavkami riadený raytracing, 

• údajovo paralelný raytracing, 

• hybridný raytracing. 

11.4.1 Požiadavkami riadený raytracing 

Výsledný obrázok sa rozdelí na niekoľko disjunktných oblastí, pričom na každý 
z procesorov je umiestnená celá scéna  [43] [95]. Pri vlastnom výpočte sa určuje, ktorá oblasť 
obrázka bude vypočítavaná, ktorým procesorom. V priebehu výpočtu existuje jeden 
procesor, ktorý je určený na riadenie výpočtu, a zároveň kompletizuje výsledný obrázok z 
častí vypočítaných jednotlivými procesormi. Podriadený procesor po prijatí hraníc oblasti, 
pridelenej jemu na výpočet, ju začne počítať. Po ukončení výpočtu zašle výsledok 
nadriadenému procesoru, spolu s požiadavkou na zaslanie hraníc novej oblasti pre výpočet. 
Každý podriadený procesor počíta niekoľko oblastí až pokiaľ sa výpočet neukončí. 
Vyvažovanie záťaže sa dosahuje dynamicky, zasielaním nových úloh podriadeným 
procesorom, ktoré ukončili výpočet. Výpočtová náročnosť oblastí by mala byť približne 
rovnaká. Ak by sa medzi oblasťami vyskytovala jedna oblasť s veľmi vysokými výpočtovými 
nárokmi, mohlo by to ovplyvniť dĺžku trvania výpočtu celého obrázku. Preto nie je vhodné 
deliť obrazovku uniformne, ale na adaptívne oblasti, tak, aby každá oblasť mala rovnaké 
časové požiadavky na jej výpočet. Zároveň je vhodné zohľadniť výkon procesora, ktorému je 
oblasť pridelená. Pre ohodnotenie časovej náročnosti výpočtu jednotlivých oblastí, je vhodná 
metóda raytracingu s nízkym rozlíšením. Táto metóda môže byť časovo zdĺhavá a to zvyšuje 
čas potrebný pre celý výpočet. Jednou z menej náročných metód je ohodnotenie voxelov pri 
vytvorení oktantového stromu scény  [11]. Aplikovaním týchto princípov sa dosahuje veľmi 
dobré vyváženie záťaže, čo vedie k efektívnemu výpočtu. Požiadavkami riadený raytracing 
prináša takmer lineárny nárast urýchlenia výpočtu, vzhľadom na počet procesorov. To je 
spôsobené nízkymi nárokmi tejto metódy na komunikáciu. Zvýšenie počtu podriadených 
procesorov o jeden nezvýši komunikáciu medzi jednotlivými podriadenými procesormi, zvýši 
sa iba komunikácia medzi nadriadeným a práve zaradeným procesorom, a mierne poklesne 
komunikácia medzi nadriadeným procesorom a procesormi, ktoré boli do výpočtu zaradené 
skôr. Jednou z nevýhod tejto metódy je značná pamäťová náročnosť. Týmto spôsobom 
nevieme vypočítať scény, ktoré nie je možné umiestniť do pamäte prístupnej každému z 
procesorov, či už lokálnej alebo zdieľanej. 

11.4.2 Údajovo paralelný raytracing 

Odlišný prístup oproti požiadavkami riadenému raytracingu ponúka metóda údajovo 
paralelného raytracingu. Pomocou tejto metódy sa odstránia vysoké požiadavky na pamäť, 
ktoré vznikajú pri veľkých scénach vypočítavaných metódou požiadavkami riadeného 
raytracingu. Pri požiadavkami riadenom raytracingu bola scéna uložená v pamäti prístupnej 
každému procesoru  [179]. Pri paralelnom systéme bez zdieľanej pamäte to predstavovalo 



Systémy Virtuálnej Reality   Branislav Sobota, František Hrozek   

 

176 

reprezentáciu celej scény v lokálnej pamäti. Pri veľkých scénach mohla požiadavka na 
pamäť ľahko prekročiť množstvo dostupnej pamäte. Ak vznikne takýto problém v paralelnom 
prostredí, je možnosť rozdeliť scénu na podscény (pqdpriestory) a tieto sa rozdistribuujú na 
jednotlivé procesory. Pre možné riešenie je nutné upraviť aj samotný algoritmus raytracingu 
na rozdiel od predchádzajúcej metódy, pri ktorej dochádza len k minimálnej úprave 
klasického algoritmu raytracingu. Každý z procesorov obsahuje len časť zobrazovanej scény, 
a sleduje len lúče prechádzajúce cez túto oblasť. Ak procesor zistí priesečník s telesom v 
jeho podscéne, potom vygeneruje sekundárne lúče obvyklým postupom. Ak pri sledovaní 
lúča dôjde k opusteniu scény, potom sa vytvorí požiadavka na sledovanie lúča a predá sa 
procesoru, ktorý obsahuje podpriestor do ktorého lúč vstupuje. Po ukončení sledovania lúča 
(na základe kritérií definovaných samotnou metódou raytracingu) dochádza k predávaniu 
výsledkov od jednotlivých procesorov k procesoru, ktorý inicioval sledovanie lúča. Tento 
potom na základe osvetľovacieho modelu vypočíta optické podmienky v bode priesečníka. 
Pri tejto metóde už dochádza k podstatne väčšiemu počtu komunikácii ako pri 
predchádzajúcom prístupe. Pri údajovo paralelnom raytracingu je základným problémom 
vhodné rozdelenie scény na podpriestory. Toto delenie značne ovplyvňuje množstvo 
komunikácií. Najjednoduchším delením je uniformné rozdelenie priestoru do mriežky. Pričom 
jeden voxel mriežky je umiestnený na jednom procesore. Toto rozdelenie nezohľadňuje 
náročnosť výpočtu jednotlivých častí scény, preto je veľmi pravdepodobné nerovnomerné 
rozloženie výpočtovej zaťaženosti jednotlivých procesorov. Na výpočtovú náročnosť voxelu 
má vplyv počet telies, ktoré obsahuje. Ďalším z problémov údajovo paralelného raytracingu 
je veľké množstvo lúčov prechádzajúcich medzi voxelmi, čo má veľký vplyv na zaťaženosť 
komunikačných liniek. Jednou z metód ako čiastočne eliminovať tieto problémy, je podľa 
 [174], umiestnenie niekoľkých voxelov na  každý procesor. Iný prístup je vytváranie 
hierarchického rozdelenia priestoru scény pomocou oktantových alebo binárnych stromov. 
Pri vytváraní týchto štruktúr sa zohľadňujú ďalšie doplňujúce kritériá. Niektoré z kritérií 
uvedených v  [33] sú: 

• údaje by mali byť distribuované na jednotlivé procesory tak, aby výpočtová zaťaženosť 
každého z procesorov bola približne rovnaká, 

• pamäťové požiadavky by mali byť rovnaké pre všetky procesory, 

• komunikácie, ktoré vznikajú na základe navrhnutého rozdelenia údajov by mali byť 
minimálne. 

Následne tieto kritéria viedli k využitiu vyváženia záťaže, čo je opísané v nasledujúcej 
kapitole. Splnenie všetkých týchto kritérií je ťažké. Spravidla sa uprednostňuje prvé kritérium. 
V rámci predspracovania sa teda snažíme rozdeliť scénu tak, aby zaťaženosť procesorov 
bola približne rovnaká. Na tomto základe môžeme hovoriť o statickom vyvažovaní záťaže. 
Pri tomto algoritme je možné takisto použiť dynamické vyvažovanie záťaže. Pri dynamickom 
vyvažovaní vzniká dynamická redistribúcia údajov od procesorov s vysokým stupňom záťaže 
ku menej zaťaženým procesorom. Redistribúcia sa môže uskutočňovať prostredníctvom 
posunu hraníc voxelov. Dynamické vyvažovanie vedie k nárastu komunikácií medzi 
procesormi a môže sa stať dominantným faktorom ovplyvňujúcim dĺžku trvania výpočtu. 

11.4.3 Hybridný raytracing 

Táto metóda spája obidva predchádzajúce prístupy k výpočtu raytracingu na paralelných 
počítačových architektúrach. Ponúka výhodu počítať rozsiahle scény s dobrým vyvážením 
záťaže a prijateľným množstvom komunikácií. Hybridný raytracing obsahuje obidva časti - 
požiadavkami riadený výpočet a údajovo paralelný výpočet. Pričom prístupov ako 
kombinovať obidve tieto techniky je niekoľko. Úlohy, ktoré nie sú veľmi výpočtovo náročné, 
ale potrebujú prístup k rozsiahlym údajom sú ideálne pre paralelné vykonávanie. Na druhej 
strane, úlohy pracujúce s relatívne malým množstvom údajov, môžu byť spracované 
požiadavkami riadenými prístupmi. V  [175] je uvedený prístup k paralelnému raytracingu 
hybridnou technikou. Počas predspracovania sa vytvára hierarchická štruktúra obsahujúca 
rozdelenie scény. V ďalšom kroku dochádza k rozdeleniu scény medzi jednotlivé procesory. 
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Pričom na každý procesor sa kopíruje vytvorená hierarchická štruktúra. Počas samotného 
výpočtu na každom procesore bežia dve úlohy. Jednou je požiadavkami riadený výpočet 
priesečníkov lúča s hierarchickou štruktúrou. A druhou je údajmi riadený výpočet - výpočet 
priesečníka lúča s konkrétnym objektom, ktorý je vykonávaný iba na tom procesore, kde sa 
nachádzajú uvedené informácie. Iný prístup uvádza  [50] kde taktiež na každom procesore 
bežia dva procesy. Pričom proces výpočtu priesečníka pracuje v požiadavkami riadenom 
móde a proces generovania lúčov pracuje v údajmi riadenom móde. Každý proces 
generujúci lúče má priradenú skupinu obrazovkových bodov (oblasť obrazovky). Priestor 
scény je taktiež rozdelený na podpriestory (voxely), pričom objekty nachádzajúce sa v 
jednom voxeli sú uložené na jednom procesore. Distribúcia voxelov na procesory je 
náhodná. Avšak každý procesor má hierarchickú štruktúru obsahujúcu informáciu o 
priestorovom delení. Pri samotnom výpočte generujúce procesy vytvárajú lúče a procesy pre 
výpočet priesečníka s hierarchickou štruktúrou. Potom, čo sa zistí, ktorými voxelmi 
prechádza lúč, dochádza k distribúcii na procesory, ktoré obsahujú objekty nachádzajúce sa 
v uvedených voxeloch. Výsledky výpočtov priesečníkov sa potom vracajú späť ku 
generujúcemu procesu. Generujúci proces takto vypočíta výsledné optické podmienky 
v priesečníku a stanoví hodnotu farby bodu obrazovky. Na základe uvedených príkladov je 
možné pozorovať, že hybridný prístup spája výhody obidvoch metód a teda predstavuje 
optimum pre vytvorenie paralelnej implementácie raytracingu. 

11.4.4 MPI (messasge passing interface) ako softvér ový prostriedok 

Messasge passing interface  [121] je myšlienka často používaná  na určitých triedach 
paralelných strojov, špeciálne strojov s distribuovanou pamäťou. Hoci sa vyskytuje mnoho 
variácií, základný koncept procesovej komunikácie prostredníctvom správ  je veľmi dobre 
zrozumiteľný. V posledných desiatich rokoch bol urobený podstatný pokrok v tejto oblasti 
a bolo efektívnejšie a portabilnejšie implementované. Pri návrhu MPI sa pôvodne nestanovil 
jeden štandard ale bol implementovaný na rôzne platformy.  MPI štandardizácia je 
zapríčinená úsilím okolo 60 ľudí zo 40 organizácií väčšinou z USA a Európy. Väčšina 
väčších predajcov konkurenčných počítačov bola spojená s univerzitnými výskumníkmi, 
štátnymi laboratóriami a podnikmi a v novembri 1992 bol vydaný prvý štandard MPI. 

Hlavné prednosti zriadenia štandardu boli portabilita a jednoduchosť použitia. Cieľom MPI 
rozhrania je jednoduchosť začatia vývoja a široko použiteľný štandard pre písanie message-
passing programov. Ako také, rozhranie by malo zabezpečiť praktickosť, portabilitu, 
efektívnosť a flexibilitu. Zoznam cieľov: 

• umožniť efektívnu komunikáciu, t.j. vyhýbať sa kopírovaniu pamäť-pamäť (memory to memory) 
a povoliť prekrývanie výpočtov a komunikácie, 

• umožniť implementácie pre heterogénne prostredia, 

• umožniť pohodlné väzby na rozhranie C/C++ , 

• zaručiť spoľahlivé komunikačné rozhranie, t.j. používateľ sa nemusí starať o komunikačné 
chyby, 

• definovať rozhranie, ktoré môže byť implementované na mnohých platformách, bez 
významných zmien v podstate komunikácie, 

• sémantika rozhrania by mala byť jazykovo nezávislá, 

• rozhranie by malo byť navrhnuté pre bezpečnosť vlákien. 

11.5 Princípy zlepšenia fotorealistického zobrazova nia 
Fotorealistické zobrazovanie má za úlohu čo najrealistickejšie zobrazovať scény kladené 

na výstup výpočtového systému. Existuje niekoľko oblasti, v ktorých sa vedie výskum z 
dôvodu zlepšenia celkového výstupu, resp. kvality výslednej scény. Táto kapitola je 
zameraná na preskúmanie možností vylepšenia výpočtového procesu. Predstavuje súčasné 
vedecké techniky a odhaľuje medzery, ktoré vznikajú pri súčasných výpočtových systémoch. 
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V kapitole sú uvedené oblasti spadajúce pod fotorealistické zobrazovanie vzhľadom na 
všetky použité techniky. Každý systém pre fotorealistické zobrazovanie využíva iné techniky 
pre zlepšenie vlastnosti kvality obrazu, pre zlepšenie času alebo zlepšenie rozlíšenia obrazu. 

V súčasnej dobe existujú tri oblasti, ktoré sa využívajú pri vytváraní a zdokonaľovaní 
systému fotorealistického zobrazovania. Vzájomným prepojením týchto oblastí je možné 
dosiahnuť oveľa lepšie výsledky ako len pri zlepšovaní jedného typu vlastností systému. 
Avšak nedajú sa prepracovávať všetky oblasti súčasne, pretože v mnohých prípadoch by to 
znamenalo znovu vytvorenie celého systému. 

Oblasti sa rozdeľujú z hľadiska výpočtového, grafického a programového, v ktorých 
môžeme nájsť jednotlivé prínosy. Konkrétne to sú: 

• oblasť grafických prostriedkov, 

• oblasť paralelnej charakteristiky. 

11.5.1 Výber techník grafickej oblasti 

Oblasť grafických prostriedkov je jedna z troch oblastí možnosti vylepšenia systému pre 
fotorealistické zobrazovanie. Pod ňu spadajú všetky metódy týkajúce sa grafických vlastností 
zobrazovaných scén. Taktiež tu patrí aj voľba algoritmu, na základe ktorého sa bude 
vykonávať rendering. Predchádzajúca kapitola popisovala rôzne algoritmy používané pre 
fotorealistické zobrazovanie, z ktorých je nutné vybrať ten najvhodnejší. Nasledujúce 
teoretické poznatky sa potom používajú pri implementácií hlavnej výpočtovej časti systému, 
ktorá priamo počíta algoritmus raytracing. 

11.5.1.1 Voľba najvhodnejšieho algoritmu 
Existuje niekoľko metód fotorealistického zobrazovania a ich vhodnosť použitia závisí od 

viacero parametrov. Celkovo sa zobrazovacie techniky rozdeľujú do oblasti štandardných, 
alebo dvojrozmerných a fyzikálnych. Pri štandardných ide o ploché prechádzanie 
dvojrozmerného obrazu a upravovanie rastra s využitím tieňovacích funkcií. Pri fyzikálnych 
sa využívajú fyzikálne vlastnosti svetla a objektov v scéne. Tieto metódy radikálne zlepšujú 
výsledné výstupy oproti štandardným metódam. Hierarchia vykresľovacích techník je 
znázornená na nasledujúcom obrázku (Obr. 184). 

 

Obr. 184 Hierarchia vykresľovacích techník 

V tejto publikácii sa zvolila metóda raytracing, ktorá patrí medzi štatistické metódy. Medzi 
štatistické metódy patrí aj metóda radiosity (vyžarovacia metóda), ktorá bola jednou zo 
zvažovaných metód, ale kvôli dosahovaniu reálnejších výsledkov sa zvolila metóda 
raytracing. V reálnom svete sa existencia viacerých objektov v jednom priestore prejavuje pri 
interakcii so svetlom. Ak sú umiestnené medzi objektom a zdrojom svetla ďalšie objekty, leží 
tento objekt v ich tieni alebo polotieni. Rovnako odraz svetla od veľkej svetlej steny objektu 
môže zvýšiť osvetlenie stien telies inak od priamych zdrojov svetla odvrátených. Ďalším 
typom vzájomného ovplyvňovania je odraz objektu na lesklom a na povrchu s vysokým 
koeficientom odrazu. 
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Obidve spomínané metódy sa snažia popísať tieto vzájomné vzťahy objektov, avšak 
patria v súčasnej počítačovej grafike medzi najnáročnejšie. Poskytujú však natoľko kvalitné 
zobrazenie scén, že ich odlíšenie od reality býva veľmi ťažké. 

Porovnanie oboch spomínaných metód: 

• Vyžarovacia metóda (radiosity) je založená presne na opačnom princípe ako metóda 
sledovania lúča (raytracing), a to na sledovaní svetla od zdroja k pozorovateľovi. 
Vzhľadom k tomu, že svetelný zdroj je zdrojom nekonečného počtu lúčov, 
nedochádza pri tejto metóde ku generovaniu lúčov. Namiesto toho svetelný zdroj 
predstavuje plochu, ktorá je zdrojom energie. Pri výpočte scény sa zistia energetické 
pomery (množstvo dopadajúcej a množstvo vyžiarenej energie) pre každú plochu v 
scéne. Po určení energií jednotlivých plôch sa na takto vypočítanú scénu aplikuje 
algoritmus riešenia viditeľnosti.  

• Metóda sledovania lúča umožňuje generovať zrkadlové obrazy na telesách. Taktiež 
zobrazenie priehľadných telies so zohľadnením indexu lomu je pomerne kvalitné. 
Nevýhoda tejto metódy sa prejavuje pri zobrazovaní tieňov. Tieto majú ostré okraje 
čo nezodpovedá skutočnosti. V tejto metóde je možné definovať len bodové svetelné 
zdroje.  

• Vyžarovacia metóda umožňuje zobraziť tiene s neostrými okrajmi v závislosti od 
povahy svetelného zdroja a polohy ostatných telies. Prechod medzi osvetlenou 
a neosvetlenou časťou plochy je plynulý. Keďže sa výsledný jas plochy určuje na 
základe energetického hľadiska, táto metóda neumožňuje zobrazenie zrkadlových 
a prechodových javov. 

V nasledujúcej tabuľke (Tab. 4) je vidno stručný prehľad vlastností základnej metódy 
sledovania lúča a základnej vyžarovacej metódy. 

 Sledovanie lú ča Vyžarovacia metóda 
Objekty scény ľubovoľné teleso rovinné plochy 
Svetelné zdroje bodové plošné 
Hranica tie ňa ostrá ostrá aj mäkká 
Zrkadlové odrazy áno nie 
Difúzne odrazy len od priamych zdrojov áno 

Tab. 4 Vlastnosti jednotlivých metód 

Odstránenie ostrých hraníc tieňa pri metóde sledovania lúča umožňuje modifikácia 
základného algoritmu. Takáto modifikácia spočíva vo vygenerovaní viacerých lúčov pri 
výpočte tieňa. Lúče sa generujú náhodne s podmienkou, že ich rozloženie odpovedá 
pravdepodobnostnej funkcii. Táto funkcia udáva, ako je daný lúč dôležitý pre výpočet 
výslednej hodnoty. Na základe tejto funkcie sa určí distribučná funkcia. Inverzná funkcia 
z distribučnej funkcie sa použije pre transformáciu náhodných čísel na smerové vektory. 
Názov tejto modifikácie algoritmu sledovania lúča je distributívne sledovanie lúča (distributive 
raytracing). Generovanie lúčov pomocou takého algoritmu je možné uplatniť aj pri výpočte 
odrazov a lomov. Nevýhodou tejto metódy je enormné zvýšenie časovej náročnosti výpočtu 
scény. Týmto spôsobom je možné modelovať rôzne charakteristiky povrchov. 

11.5.1.2 Využitie paralelného raytracingu 
Medzi základné nedostatky metódy sledovania lúča patria ako už bolo spomenuté, ostré 

zrkadlové lomy, odrazy a hranice tieňov. Tieto nedostatky je možné z časti  odstrániť len na 
úkor veľkého zvýšenia výpočtovej náročnosti danej scény. Pri odrazoch od reálnych 
povrchov sa v závislosti od štruktúry povrchu na odraze okrem odrazenej zložky podieľa aj 
zložka difúzna. O simuláciu daného javu sa usiluje popisovaná metóda zobrazenia. 
V ideálnom prípade pri odraze svetla všetko svetlo dopadajúce na povrch sa odrazí v jednom 
smere, to znamená, že na popis stačí jeden lúč. Reálny prípad táto metóda reprezentuje tak, 
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že od povrchu sa odrazí množina lúčov vychýlených od ideálneho lúča o určitý uhol, ktorý je 
daný pravdepodobnostnou  funkciou.  Pre určenie odchýleného lúča potrebujeme dva uhly. 
Prvý uhol (φ) definuje rotáciu lúča od ideálneho lúča podľa osy x a uhol (ν) definuje rotáciu 
okolo osy z (Obr. 185). Pravdepodobnostná funkcia povrchu telesa, okrem vygenerovania 
týchto dvoch uhlov, zabezpečuje aj vygenerovanie váhy príspevku daného lúča k farbe bodu 
na povrchu telesa. 

Pre generovanie odchýlených lúčov sa požívajú tri skupiny pravdepodobnostných funkcií: 

• klasické funkcie pravdepodobnosti - napríklad funkcie rovnomerného, normálneho 
a exponenciálneho rozdelenia pravdepodobnosti, 

• empirické pravdepodobnostné funkcie - nájdenie týchto funkcií býva dosť zložité 
a vychádza sa pri tom z matematických vlastností funkcie a pozorovania odrazových 
vlastností istej skupiny materiálov, 

• používateľom definované štatistické funkcie - pri tomto type pravdepodobnostných funkcií, 
používateľ definuje požadované rozdelenie pravdepodobnosti. Transformáciou niektorej zo 
známych funkcií pravdepodobnosti dostávame požadované rozdelenie. 

 X 

Ideálny lúč 

Odrazený lúč 
 

ν 
φ 

 

Obr. 185 Generovanie odchýleného odrazeného lúča 

Implementácia klasických pravdepodobnostných funkcií je jednoduchá, podľa parametrov 
funkcie sa vygeneruje váha vychýleného lúča. Prevodom váhy lúča do intervalu <0, π/2> 
dostávame vychyľovací uhol (φ). Rotáciou podľa dvoch osí dostávame vychýlený lúč. 

Pre nájdenie empirických pravdepodobnostných funkcií sa navrhol nasledujúci spôsob: 
Najprv určíme funkciu p(φ) určujúcu váhu lúča. Potom vypočítame distribučnú funkciu, ako 
(146): 
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 (146) 

kde ϑϕϕ dd ⋅⋅sin  je element guľovej plochy. 

Distributívnu funkciu rozložíme na dve časti ( pre uhol (φ a ν) a nájdeme inverznú funkciu. 
Tým sme získali transformačnú funkciu, ktorá transformuje dve rovnomerne rozdelené 
náhodné čísla na azimut a uhol od podstavy v pologuli. 

Pri používateľsky definovaných funkciách pravdepodobnosti generujeme uhol, o ktorý je 
odchýlený generovaný lúč od ideálneho používateľom. Uhol ν (podľa Obr. 185) je 
generovaný pomocou generátora náhodných čísel s rovnomerným rozdelením z intervalu <0, 
2π). Pri generovaní náhodných čísel s používateľsky definovaným rozdelením sa používa 
transformácia niektorého zo známych rozdelení pravdepodobnosti na používateľom 
definované. Najvhodnejšou pravdepodobnostnou funkciou vhodnou na transformáciu na 
funkciu s iným rozdelením pravdepodobnosti je pravdepodobnostná funkcia s rovnomerným 
rozdelením pravdepodobnosti. Pre generovanie čísel iných rozdelení ako je rovnomerné sa 
najčastejšie používajú tieto metódy: 
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• metóda inverznej transformácie, 

• vylučovacia metóda. 
Pre metódu inverznej transformácie je dôležité poznať distribučnú funkciu požadovanej 

postupnosti náhodných čísel, daného rozdelenia a jej inverznú funkciu F-1(x). 
Transformovanú postupnosť náhodných čísel dostaneme z výrazu (147): 

( )ii xFy 1−=  (147) 

kde xi sú čísla s rovnomerným rozdelením. 
Metóda zvolená v tejto publikácii je vylučovacia metóda, pri ktorej je dané požadované 

rozdelenie funkciou f(x) (Obr. 186). 
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Obr. 186 Funkcia generovania vylučovacej metódy 

Postup generovania čísel bude nasledovný: 
• vygenerujeme náhodné číslo x1 s rovnomerným rozdelením z intervalu 0,1 - N(0,1) 

a pretransformujeme ho na interval a, b (148): 
( ) axabz +⋅−= 11  (148) 

• vygenerujeme ďalšie náhodné číslo x2 - N(0, 1) a pretransformujeme ho na interval 0,M (149): 

22 xMz ⋅=  (149) 

• Predpokladajme, že z1 je hľadané náhodné číslo yi, keď je splnená podmienka (150): 
( )12 zfz ≤  (150) 

nakoľko platí, že (151): 
( )[ ] ( )12 zfxfzP =<  (151) 

kde P je označenie pravdepodobnosti. 
 
Pri nesplnení podmienky, sa postup opakuje generovaním ďalšej dvojice náhodných čísel 

x1 a x2. Po získaní farieb všetkých lúčov, ich váhovo sčítame do výslednej farby bodu. Ten 
istý postup sa dá aplikovať aj na lom svetla pre priesvitné telesá. Metóda distributívneho 
raytracingu umožňuje zobraziť ďalšie efekty, ako napríklad: 

• náhodný posun lúča v čase (motion blur), 

• výpočet polotieňov, 

• simulácia šošovky kamery (hĺbka ostrosti). 
Pre získanie dokonalého obrázku je potrebné aplikovať niektorý z algoritmov odstránenia 

šumu z obrázku, hlavne ak je počet generovaných lúčov malý. Počet lúčov, pri ktorom 
vypočítaný obraz neobsahuje žiadne šumy, je závislý od pravdepodobnostnej funkcie, ktorou 
sa generujú odrazené a lomené lúče. Pri aplikovaní paralelného výpočtu obrázku musí byť 
výstupný obrázok ekvivalentný obrázku, ktorý bol vypočítaný sekvenčným spôsobom, tou 
istou metódou. Preto zvýšenie reálnosti scén týmto spôsobom je nemožné. Ak by došlo 
k zmene výstupu, vplyvom paralelného výpočtu, dalo by sa predpokladať, že bola zvolená 
nevhodná aplikácia paralelných algoritmov. Hlavným cieľom paralelného výpočtu je jeho 
urýchlenie, a nie modifikácia výsledkov výpočtu. 
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11.5.1.3 Generovanie lú čov 
Počet generovaných lúčov je jeden parameter, ktorý ovplyvňuje výslednú kvalitu obrazu. 

V tomto prípade je úzko spätý s celkovým časom výpočtu. Pri generovaní lúčov musíme 
rozlišovať druhy lúčov, ktoré sú: 

• Primárny lúč (primary ray) je vysielaný z miesta pozorovateľa bodom zobrazovacieho 
okna. Celkový počet primárnych lúčov je daný počtom pixelov zobrazovacieho okna. 

• Sekundárny lúč (secondary ray) je generovaný po dopade primárneho alebo 
sekundárneho lúča na teleso. V danom bode môžu vzniknúť dve skupiny lúčov, odrazený 
(reflected) a lomený (transmitted). Pri vyššej hĺbke rekurzie je počet sekundárnych lúčov 
omnoho vyšší, ako počet primárnych lúčov. 

• Tieňový lúč (shadow ray) je vysielaný z bodu, kam dopadol primárny alebo sekundárny 
lúč. Je určený na to, aby zistil, či medzi týmto bodom a jedným zo svetelných zdrojov nie 
je prekážka tieniaca toto teleso. Ak nebola nájdená prekážka, je príspevok daného 
svetelného zdroja zahrnutý k výslednému osvetľovaciemu modelu v danom bode. 
Výpočty spojené s tieňovým lúčom sú oproti výpočtom s primárnym a sekundárnym 
lúčom jednoduchšie o to, že netreba hľadať najbližšie teleso, ale stačí ľubovoľné teleso 
na spojnici bodu a zdroja svetla. Počet tieňových lúčov býva pri klasickej metóde 
sledovania lúča spravidla vyšší ako počet sekundárnych lúčov. Pri každom dopade lúča 
na povrch telesa sa generuje toľko tieňových lúčov, koľko je v scéne svetelných zdrojov. 

Samotný algoritmus sledovania lúčov vyššieho rádu, netvorí veľkú záťaž. Vytvára ju 
rekurzia pri lámaní lúča dopadajúceho na objekty v priestore. Algoritmus sledovania lúčov 
vyššieho rádu: SledujLúč (Lúč R, rekurzia H) 
1. nájdi priesečník P lúča R s najbližším telesom v scéne, 
2. ak priesečník P neexistuje ( lúč opustil scénu), priraď bodu farbu pozadia a skonči, 
3. ku každému svetelnému zdroju vyšli tieňový lúč. Ak k nemu lúč dorazí, označ zdroj za 

nezakrytý, 
4. vyhodnoť príspevky osvetlenia v bode P od všetkých nezakrytých svetelných zdrojov, 
5. ak hĺbka rekurzie neprekročila maximálnu hĺbku sledovania, vyšli: 

• odrazený lúč Rr volaním SledujLúč( Rr, H+1), 
• lomený lúč Rt volaním SledujLúč( Rt, H+1), 

6. lúču R priraď farbu na základe použitého osvetľovacieho modelu. 
Avšak zložitosť programu tvorí generovanie odrazených lúčov, pretože pri lome lúča 

vzniká ešte aj difúzna zložka lomeného lúča, ktorá je závislá od štatistickej metódy. Metóda 
generovania odrazeného lúča vychádza z fyzikálneho zákonu odrazu svetla. V ideálnom 
prípade odrazený lúč vypočítame podľa vzťahu (152): 

( ) VNNVOL −⋅∗⋅= 2  (152) 

,kde V je opačný vektor k vektoru dopadajúceho lúča, N je normála plochy v bode 
pozorovateľa P. 

V tomto popísanom prípade sa jednalo o ideálny prípad odrazu, ktorý predpokladal 
ideálne rovný povrch v mieste dopadu. Povrch reálneho telesa nie je nikdy dokonale hladký, 
ale skladá sa z množstva elementárnych plôšok, ako zobrazuje obrázok (Obr. 187). Tvar, 
množstvo a veľkosť elementárnych plôch je závislé od zloženia materiálu. 

 

1 2 

Difúzna zložka Zrkadlová zložka 

 

Obr. 187 Odraz lúča na mikroskopickej úrovni 
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Charakteristickou vlastnosťou zrkadlovej zložky je smerovosť. Čím je väčšia miera 
usporiadanosti plôšok na povrchu, tým je povrch hladší a smerovosť tejto zložky vyššia. 
Svetlo odrazené od dokonalého zrkadla má iba túto zložku. Zrkadlová zložka je príčinou 
vzniku odleskov na zobrazovanom telese, pričom farba odleskov môže byť úplne iná ako 
farba povrchu. 

Difúzna zložka je nezávislá od smeru pohľadu. Po viacnásobnom odraze lúča bude jeho 
smer náhodný s rovnakou pravdepodobnosťou všetkých smerov. Veľkosť tejto zložky závisí 
iba na uhle dopadu. Difúzne svetlo prináša informácie o farbe povrchu. Pri reálnych 
povrchoch miera difúznej a zrkadlovej zložky závisí od zloženia materiálu. Na obrázku (Obr. 
188) vidíme, ako jednotlivé povrchy odrážajú svetlo difúznou a zrkadlovou zložkou. Sivé 
oblasti nad povrchom znázorňujú pravdepodobnostný rozptyl lúča po odraze a dĺžka vektora 
zodpovedá približne intenzite. Iba zrkadlový odraz majú ideálne zrkadlá a len difúzny odraz 
nastáva pri ideálne matných materiáloch, ako sú umelé hmoty. Tieto poznatky je nutné 
zapracovať pri implementácií systému, pretože inak by výsledný obraz nedosahoval 
uspokojivé výsledky. Samozrejme pre celkové osvetlenie scény je nutné ešte rátať 
s ambientnou zložkou (t.j. zložkou okolitého svetla), ktoré rieši základné osvetlenie scény. 

 

Ideálne zrkadlový Ideálne difúzny 

Smerovo difúzny Skutočný odraz 

 

Obr. 188 Difúzne a zrkadlové zložky odrazeného svetla 

 

ambientné svetlo ambientné + difúzne svetlo ambientné + difúzne +   zrkadlové svetlo 
 

Obr. 189 Ukážky aplikácie rôznych zložiek svetla na objekt 

11.5.1.4 Programové predpoklady distribuovaného sys tému 
Jednou zo základných predpokladov efektívneho vykonávania programu na konkrétnom 

počítačovom systéme je voľba softvérových prostriedkov. Keďže pri výpočtoch sa pracuje 
s veľkým množstvom grafických údajov je nutné zabezpečiť najvhodnejšiu komunikáciu 
procesu s pamäťou  [20] [46]. 

Adresný pamäťový priestor je organizovaný v troch pamäťových oblastiach nazvaných 
segmenty. Konkrétne to sú text segment, stack segment a data segment (bss a data). Tieto 
segmenty sú zobrazené na nasledujúcom obrázku (Obr. 190). 
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Obr. 190 Pamäťové vrstvy programu 

• Text segment (tiež nazývaný ako code segment) je miesto, kde je uložený skompilovaný 
kód programu. 

• Data segment, staticky alokované údaje (data) uložené mimo kódu programu alebo 
staticky alokované údaje (BSS) uložené spolu s kódom programu. 

• Stack segment, rozdeľovaný na heap a stack. Kde ide o dynamickú alokáciu údajov 
v pamäti. 

Z dôvodu segmentácie pamäte je nutné voliť také štruktúry, ktoré zaberajú v pamäti čo 
najmenej miesta. V tomto prípade sa volila dynamická alokácia pamäte (na Obr. 190 
označovaná ako heap), ktorá ukladá údaje do pamäte nasledovne. 

Na Obr. 191 je popísaný vlastný zdrojový kód, ktorý demonštruje možnosť ušetrenia 
pamäte, resp. voľbu najvhodnejšieho návrhu štruktúry. Z dôvodu ušetrenia pamäte je oveľa 
efektívnejšie alokovať iba potrebné premenné, ktoré sa po výpočte uvoľnia z pamäti, ako 
alokovať celý blok pamäte vyhradenej pre danú inštanciu triedy, alebo objekt triedy. Takáto 
alokácia sa vykonáva po moduloch a uvoľňuje sa priebežne, alebo po ukončení behu 
programu, resp. modulu, ktorý miesto v pamäti alokoval  [60]. 

 int *amat; 
 
char generate(void) {  
    char mat[ROZMER*ROZMER]; 
    int vyber; 
 
    
*amat=malloc(sizeof(ROZMER*ROZMER)); 
 
    for(x=0; x<ROZMER*ROZMER; x++){     
        vyber=abs(rand(100)); 
        if (vyber<50)   strcat(mat,"0"); 
        if (vyber>=50)  strcat(mat,"1"); 
        } 
} 
int main(int argc, char *argv[]) { 
... 
} 

Neinicializovaný, alokovaný v bss, na začiatku nastavený na 
0 dostupný v čase vykonávania programu 

Alokovaný v stack až po volaní funkcie, uvoľnenie pamäte 
až po vrátení return funkciou 

Data segment, inicializovaná premenná 

Počet bytov o veľkosti ROZMER*ROZMER alokovaný 
funkciou malloc(), uvoľnenie funkciou free(amat). 

 

Obr. 191 Alokácia programu do pamäťových segmentov 
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11.5.2 Koncepcia paralelného prostredia 

11.5.2.1 Hardvérové prostriedky 
Výber systému z pohľadu hardvéru je taktiež dôležitý pre efektívne fungovanie systému. 

V tomto prípade je možné použiť navzájom prepojené počítače prostredníctvom siete LAN, 
ktoré vytvárajú distribuovaný systém tiež nazývaný klaster. Výkonnosť paralelného resp. 
distribuovaného systému závisí od niekoľkých parametrov  [18]: 

• počet uzlov, 
• komunikačná sústava, 
• granularita výpočtovej jednotky. 

V praxi je úloh, ktoré vyžadujú čisto paralelné spracovanie, pomerne málo. Najčastejšie sa 
vykonávajú také úlohy, v ktorých sa striedajú úseky sekvenčného a paralelného kódu. Pri 
posudzovaní účinku paralelného výkonu systému je možné použiť analytický vzťah, ktorý je 
pomenovaný podľa svojho autora Gene Amdahla  [179]. 

Predpokladajme, že určitý výpočet je možné čiastočne paralelizovať. To znamená, že 
okrem časti, ktorú je nutné vykonávať sekvenčne na jednom procesore, možno zvyšok 
výpočtu rozdeliť pre viacero procesorov, aby vykonávali úlohu súčasne. 

Cieľom odvodenia je nájsť pomer medzi dobou spracovania na jednom procesore 
a dobou spracovania pri čiastočnej paralelizácii. Tento pomer sa nazýva súčiniteľ zrýchlenia 
- Sz (Obr. 192). 

Označme si: 

• fs – podiel dĺžky časti, ktorú je nutné vykonávať sekvenčne, 

• fp – podiel časti, ktorú je možné vykonávať paralelne (takže platí fs+fp=1), 

• t – celková doba výpočtu, 

• p – počet procesorov. 

potom dostávame (153)  [179]: 
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Obr. 192 Súčiniteľ zrýchlenia paralelného systému 

Teoreticky by sa mal výkon pri zvyšovaní počtu procesorov lineárne zvyšovať. Celkovo sa 
výkon systému pri zvyšovaní počtu procesorov nezvyšuje, ale skôr začína stagnovať (Obr. 
193). Je to spôsobené komunikačnou záťažou, synchronizáciou procesov a pod. 
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Obr. 193 Výkon paralelného systému v závislosti od počtu procesorov 

11.5.2.2 Softvérové prostriedky 
Softvérové prostriedky sú jednou z najdôležitejších parametrov, ktoré prispievajú 

k zlepšeniu výkonu systému. Softvérové prostriedky tvoria prostredie, v ktorom sa program 
vykonáva a priamo ovplyvňuje aj programovací jazyk, v ktorom je program písaný. Uvádzaný 
fragment programu (Obr. 191) je tvorený v prostredí MPI (Message Passing Interface), 
konkrétne sa jedná o MPICH  [121]. 
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12 Modelovanie osôb, prírodných tvarov a javov. 

Osoby, živé tvory, prírodné javy či rastliny by mali byť neodmysliteľnou súčasťou 
virtuálnych svetov, ak má takýto svet pôsobiť vierohodne. Ich modelovanie a následná napr. 
vizualizácia sú však pomerne obtiažne, ak má všetko vyzerať prirodzene. Systémy virtuálnej 
reality sa počas svojho vývoja zaoberali aj vizualizáciou stále zložitejších scén, ktoré sa 
čoraz viac približovali realite. Preto sa stalo nevyhnutným aj spomínané zobrazovanie 
prírodných objektov, javov, zvierat a ľudí príp. častí ľudského tela. Keďže tieto objekty sú 
často nie triviálne, ani ich modelovanie a simulácia nie je jednoduchá. Donedávna sa pre 
tieto účely využívala aproximácia objektov pomocou jednoduchých geometrických telies ako 
kváder, kužeľ a guľa. Väčšina modelov používaných k simulácii ruky využíva skeletálny 
model. Je to aj z dôvodu následného použitia v telerobotických systémoch  [180]. Okrem toho 
na tento typ modelu je možné jednoduchšie aplikovať transformačné a deformačné funkcie 
z pohľadu konečnej vizualizácie a tak napr. simulovať resp. vizualizovať ich pohyb. 

Nakoľko sa na virtuálno-realitné systémy kladú stále väčšie požiadavky na dosiahnutie 
realistickej podoby, tieto postupy prestávajú dostatočne spĺňať očakávania tvorcov a 
používateľov týchto systémov. Preto je potrebné hľadať novšie a dokonalejšie postupy 
tvorby. 

Z hľadiska modelovania osôb v súčasnosti prevládajú nasledujúce metódy: 

• Modelovanie pomocou primitív  – sa zakladá na procedúre, ktorá používa geometrické 
primitíva ako valce, kocky, gule, kužele a pod. ako stavebné jednotky a pomocou nich 
vytvára zložitejšie útvary. 

• Modelovanie pomocou kriviek  – plochy sú definované krivkami, ktoré sú ovplyvňované 
váženými riadiacimi bodmi. Krivka sleduje tieto body. Zvýšeným váhy bodu sa krivka 
k tomuto bodu viacej priblíži. Typy kriviek sú NURBS, Spline, bezierové krivky, záplaty.  

• Polygonálne modelovanie  – sa zakladá na spájaní bodov v 3D priestore, ktoré sa 
nazývajú vrcholy – vertices, pomocou úsečiek, tak aby vznikla tzv. polygonálna mreža. 
Tento spôsob modelovania sa používa veľmi často. Počítače dokážu vykresľovať takéto 
modely veľmi rýchlo, pretože sú flexibilné. Medzi nevýhody patrí to, že jednotlivé 
polygóny sú rovinné útvary. Na základe toho je potrebné zakrivené plochy modelu 
aproximovať veľkým množstvom menších polygónov. 

• Sculp modelovanie  – táto metóda sa stala veľmi populárnou, aj keď sa využíva len 
niekoľko rokov. Má dva spôsoby použitia a to Volumetric a Displacement  

Pri tomto modelovaní sa zohľadňujú tri základné a dva doplnkové modely organizmov. 
Medzi základné používané modely sa radia: 

• Skeletálny model (kosti) 
• Muskulárny model (svalstvo) 
• Povrchový model (koža) 

K doplnkovým radíme fyzikálny model a riadiaci model. Tento je najčastejšie využíva aj 
určité formy umelej inteligencie. Najčastejšie používaným modelom je v súčasnosti 
skeletálny model približne vyjadrený obrázkom Obr. 194. Podobný model využíva snímač 
napr. aj MS Kinect. Riadiaci model najčastejšie má vplyv v prípade skeletálneho modelu na 
transformácie,  deformácie a aplikáciu ohraničení. V prípade muskulárneho modelu na 
aplikáciu ohraničení a detekcia kolízie. Fyzikálny model vo forme fyzikálnych zákonov 
pôsobiacich na osobu sa uplatňuje opäť najmä pri skeletálnom modeli. Z hľadiska 
vizualizácie sú v popredí muskulárny a povrchový model. 
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Obr. 194 Skeletálny model osoby 

Pri skeletálnom modelovaní sa reprezentujú hlavne kosti a kĺby. Z hľadiska kĺbov sa 
uplatňujú najmä uzly: 

• Transla čného  (Obr. 195 vľavo) typu a 
• Rotačného  (Obr. 195 vpravo) typu. 

 

Obr. 195 Typy kĺbov u skeletálneho modelu 

Samotné kosti u skeletálneho modelu môžu byť reprezentované rôzne. Medzi pomerne 
často používané technológie je implementácia fraktálov (väčšinou L-systémy) alebo 
časticových systémov. Konkrétne vybrané prípady budú opísané v nasledujúcich 
podkapitolách a ich úlohou je poukázať na zložitosť takéhoto modelovania čo do rozsahu 
i obsahu. 

12.1 Priama a inverzná kinematika 
Z hľadiska modelovania osôb prípadne prírodných javov nie je zaujímavý len ich virtuálny 

model v statickej podobe. Významnou časťou je dodanie ich dynamiky a teda pohybu. Pohyb 
ako taký budeme chápať ako zmenu stavu objektu v časovom horizonte. V každom bode 
časovej osi sa pohybujúci objekt nachádza v inom stave. Samotný pohyb vyjadruje zmenu, a 
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preto v priestore musí byť zmena vyjadrená voči tzv. referenčnému bodu. U človeka je vývoj 
jeho pohybu evolučnou záležitosťou, kde sa naučí chodiť približne do konca 1. roku svojho 
života. Hladké zrekonštruovanie ľudského pohybu nie je jednoduchou záležitosťou. 
V súčasnosti sa to deje buď pomocou spomínaných snímačov pohybu (známe ako motion 
capture) alebo pomocou vyjadrenia matematickými vzťahmi. Zložitosť takto opisovaného 
pohybu narastá zvyšovaním počtu častí zúčastňujúcich sa na pohybe a ich vzájomnými 
vzťahmi. Veda, ktorá sa zaoberá skúmaním pohybu, sa nazýva kinematika. 

Zjednodušenie týchto celkov na čo najjednoduchšie univerzálne jednotky zjednoduší aj 
samotný výpočet. Simulácia pohybu je takto možná pomocou manipulácie týchto častí. Tieto 
časti spolu tvoria štruktúru. U humanoidných modeloch je touto štruktúrou kostra (skelet, 
skeletálny model). Ako bolo uvedené v predošlej podkapitole, kostra sa skladá z kostí, 
pričom každá kosť schopná pohybu musí obsahovať kĺb a spolu vytvoria skeletálnu entitu 
(segment,  Obr. 197 vľavo). Výsledkom pohybu týchto kĺbov je pohyb a vznik skeletálnej 
animácie. Preto pre pohyb objektu je potrebné najskôr definovať jeho kĺbovú štruktúru. Na 
Obr. 196 zľava je uvedený príklad sústavy rotačných kĺbov, na ktorý je naviazané 
znázornenie formalizovanej humanoidnej kostry a následne príklad formálneho grafu pre 
riešenie kinematickej úlohy. 

 1 2 3 

4 

5 

6 

 

 

Obr. 196 Príklad sústavy rotačných kĺbov, naviazané znázornenie formalizovanej 
humanoidnej kostry a príklad formálneho grafu pre riešenie kinematickej úlohy 

12.1.1 Kĺbová štruktúra 

Pohyb v priestore má zmysel len ak zmena jeho polohy je definovaná voči nejakému 
inému objektu najlepšie v rámci konkrétnej súradnej sústavy (pozri kapitolu  7.4). V izolovanej 
kĺbovej štruktúre môžu byť objekty pohybu len kĺby, a preto sa v kĺbovej štruktúre musí 
nachádzať statický kĺb a zároveň aj kĺb, ktorého zmenu v priestore sledujeme. Statický kĺb sa 
nazýva báza (Obr. 197 v strede, bod B) a dynamický je označovaný ako koncový efektor 
(Obr. 197 v strede, bod E). Spolu tvoria kinematický reťazec. Kinematický reťazec teda musí 
obsahovať bázu a koncový efektor, pričom dĺžka reťazca môže byť ľubovoľná. Medzi bázou 
a koncovým efektorom môže existovať viacero kĺbov, čo potencionálne len predlžuje 
samotný kinematický reťazec. Pohyb kostí človeka je možný hlavne pomocou rotácie jeho 
kĺbov. V trojrozmernom priestore je možné otočiť kĺb okolo troch osí. Nie všetky kĺby však 
majú túto schopnosť. Podľa počtu osí, okolo ktorých je možné rotovať kĺb, je určený stupeň 
voľnosti kĺbu. Bežný kĺb má tri stupne voľnosti. To ale neznamená, že je schopný rotovať 
okolo celej osi. Táto vlastnosť je definované pomocou limít kĺbov. Ak je limita rotovania okolo 
osi v rozsahu od π do -π tak kĺb stráca jeden stupeň voľnosti. 
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Obr. 197 Skeletálna entita (segment) a ukážka kinematického reťazca v 3D aj 2D 

Príkladom kinematického reťazca môže byť ľudská končatina ako napríklad noha alebo 
ruka. Ak chceme rukou niečo chytiť, tak koncový efektor bude reprezentovaný dlaňou a 
bázou sa stane rameno. Ak sa ale chceme zdvihnúť na hrazde, koncový efektor bude v 
ramene a báza v dlani ruky. Samotné určenie polohy bázy a koncového efektora je teda 
úlohou samou o sebe. Z hľadiska toho, či je cieľom výpočtu získať uhly kĺbov alebo polohu 
koncového efektora, je možné rozdeliť riešenie kinematiky pohybu na dve základné 
kinematické úlohy: 

• Priamu  alebo k nej opačnú  
• inverznú  kinematiku  [158]. 

12.1.2 Priama kinematika 

Riešiť problém priamej kinematiky znamená nájsť pre daný kinematicky reťazec s 
nastavenými rotáciami jednotlivých kĺbov polohu a orientáciu koncového efektora. Úloha sa 
dá napísať v nasledujúcom tvare funkcie f(). 

f(uhly kĺbov) = poloha_koncového_efektora (154) 
Obr. 197 vpravo znázorňuje jednoduchý kinematický reťazec v 2D priestore s osami X 

a Y. Reťazec obsahuje tri entity (segmenty) o dĺžkach d1, d2, d3. Tie sú spojené troma kĺbmi 
(K1, K2,K3), ktoré sú znázornené ako malé krúžky. Tieto kĺby zvierajú uhly α1, α2, α3. V tomto 
jednoduchom prípade je problémom priamej kinematiky určiť X-ovú a Y -ovú súradnicu a 
uhol, ktorý zviera koncový efektor (ekvivalentná úloha je reprezentovaná aj v kapitole  12.3). 
Toto riešenie je pomerne jednoduché: 
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V trojrozmernom priestore je riešenie úlohy značne komplikovanejšie. Výsledný uhol 
nevzniká jednoduchým spočítaním. Na riešenie zložitejších problémov sa používa Denavit-
Hartenbergova konvencia. Tá používa na vyjadrenie vzájomnej polohy dvoch kĺbov navyše 
štvrtý parameter. Každý kĺb je následne popísaný transformačnou maticou v rozsahu 4×4 v 
tomto súradnicovom systéme. Tak je možné vyriešiť problém priamej kinematiky postupným 
vynásobovaním transformačných matíc kĺbov od bázy kinematického reťazca, až po jej 
koncový efektor  [17]. Takisto je možné aj použitie quaterniónov (pozri kap.  7.7). 
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Obr. 198 Ilustrácia úlohy priamej kinematiky 

12.1.3 Inverzná kinematika 

Ako už zo samotného názvu vyplýva, inverzná kinematika je inverziou vzťahu výpočtu 
priamej kinematiky. V priamej kinematike je poloha efektora závislá od uhlov kĺbov, inverzná 
je daná potom ako:  

f−1(poloha koncového efektora) = uhly_kĺbov  (156) 
Riešiť problém inverznej kinematiky znamená určiť veľkosť uhlov kĺbov v kinematickom 

reťazci tak, aby koncový efektor dosiahol žiadaný cieľ. Na vypočítanie týchto uhlov je možné 
použiť dve rôzne typy metód: analytické a numerické. 

Analytické metódy, inak nazývané aj exaktné, sú veľmi presné a rýchle. Ich cieľom je 
nájsť matematické vyjadrenie funkcie f−1. Preto je výsledok taký presný. Tieto metódy sú 
kvôli tomuto princípu veľmi obmedzené. Nedajú sa aplikovať na všeobecný kinematický 
reťazec. Pre kinematický reťazec s dvoma segmentmi nebude platiť rovnaký algoritmus ako 
pre kinematický reťazec s troma segmentmi. Preto sa v komerčných aplikáciách na 
vytváranie animácií nepoužíva. Na týchto miestach je potrebné neustále meniť kĺbovú 
štruktúru v záujme pohybovaného objektu. 

Jedným z príkladov analytickej metódy je metóda riešenia inverznej kinematiky s využitím 
konformnej geometrickej algebry. Pri tomto prístupe je najskôr nadefinovaná abstraktná 
geometrická algebra nad reálnym vektorovým priestorom a tiež operácie nad týmito 
vektormi. Následne je vytvorený model Euklidovho priestoru, nad ktorým je popísaná 
konformná geometrická algebra. Problém inverznej kinematiky sa rieši v tomto priestore 
pomocou danej algebry  [19]. 

Numerické , alebo inak nazývané iteratívne metódy, nie sú až také presné a rýchle ako 
analytické. Pri rozpohybovaní v rámci VR to ale nie je zásadná podmienka, keďže ľudské 
oko niekedy ani nedokáže zachytiť zlý snímok v pohybovej postupnosti. Tieto metódy, na 
rozdiel od analytických, sa dokážu prispôsobiť viacerým štruktúram. Ich podstata spočíva v 
postupnom prechádzaní kĺbmi kinematického reťazca. Existujú rôzne numerické metódy, ako 
napríklad metódy transpozície, alebo inverzie jakobiánu, metódy riešenia nelineárnych alebo 
diferenciálnych rovníc  [53]. Na ukážku vyriešenia problému inverznej kinematiky bude v tejto 
publikácii použitá metóda cyklického približovania súradníc: CCD - Cyclic Coordinate 
Descent. 
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Obr. 199 Ilustrácia úlohy inverznej kinematiky 

12.1.4 Metóda CCD - Cyclic coordinate descent 

Na kontrolu pohybu kinematickej štruktúry, ktorá poslúži ako kostra 3D modelu, je v tejto 
publikácii použitá numerická metóda cyclic coordinate descent z dôvodu jej algoritmickej 
náročnosti, ktorá je v porovnaní s inými metódami matematicky jednoduchšia. Zároveň je ale 
veľmi intuitívna v porovnaní s pohybom ľudským, čo je výhoda pri snahe o vytváranie 
realistických pohybov objektov humanoidného typu. Snahou je dostať koncový efektor na 
pozíciu určeného cieľa, čo je možné docieliť len rotovaním kĺbov. Princíp algoritmu Cyclic 
coordinate descent je opakované prechádzanie kĺbmi kinematického reťazca v smere od 
koncového efektora ku báze kinematického reťazca, teda k jej statickej časti. Jeden takýto 
prechod kinematickým reťazcom sa nazýva iterácia. V každej iterácii sa algoritmus snaží 
nájsť správny uhol pre jednotlivé kĺby, pri ktorom by bola vzdialenosť koncového efektora od 
cieľa čo najmenšia. To ale nezaručuje, že koncový efektor po rotácii kĺbu alebo po celej 
iterácií skončí presne na pozícii požadovaného cieľa. Algoritmus sa k riešeniu po vykonaní 
každej iterácie len približuje. Preto sa iterácie opakujú v cykle a algoritmus v konečnom 
dôsledku riešenie len odhaduje a v istých prípadoch nemusí riešenie ani nájsť  [74]. 
Algoritmus jednej iterácie vyzerá nasledovne: 

1.  Aktuálny k ĺb je koncový efektor, potom len prejdi ku kroku 2 
2.  Aktuálny k ĺb je nasledujúci k ĺb v re ťazci 
3.  Aktuálny k ĺb zmení svoj uhol 
4.  Ak aktuálny k ĺb nie je bázou, skok na krok 2, inak koniec 

Koncový efektor je síce súčasťou kinematického reťazca, ale jeho orientácia nemá vplyv 
na dosiahnutie cieľa a preto je koncový efektor použitý len ako bod určený k presunu a nie 
ako kĺb určený k rotácii. Z toho dôvodu algoritmus v podstate začína od prvého kĺbu v poradí 
za koncovým efektorom, čo znázorňuje krok 1 a 2. Tretí krok je kritický a nesie v sebe 
vektorové a maticové výpočty. Zmena uhlu zapríčiní zmenu orientácie podstromu daného 
kĺbu. Cieľom je zmeniť uhol tak, aby bola minimalizovaná chyba pozície koncového efektora 
od pozície cieľa. Zmena uhla teda musí zapríčiniť položenie koncového efektora na priamku 
medzi cieľom a aktuálnym kĺbom. Tento princíp je pomerne jednoducho vizualizovateľný 
v dvojdimenzionálnom prostredí  [182]. Metodika je zobrazená na Obr. 200. Koniec prvej 
iterácie a začiatok nasledujúcej nastáva v štvrtom kroku. K ukončeniu cyklu je možné 
stanoviť konkrétny počet iterácií alebo vytvoriť takzvaný prah presnosti. Prah presnosti je 
určený ako minimálna uspokojivá vzdialenosť medzi cieľom C a koncovým efektorom E. Ak 
je dosiahnutý tento prah presnosti, teda efektor sa po niekoľkých iteráciách nachádza v 
prijateľnom okruhu od cieľa, cyklus sa ukončí. Ak sa zvolí statický počet iterácií, môže nastať 
situácia, že požadovaný pohyb nebude dostačujúci pre dôveryhodnú animáciu z dôvodu 
nedosiahnutia cieľa. 
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Obr. 200 Ilustrácia jednej iterácie pri metóde CCD: a) počiatočný stav, b) presunutie efektora 
na priamku ku cieľu, c) nasledujúci kĺb, d) koniec iterácie  [182] 

Pri animácii pohybov sú často vyžadované komplexnejšie operácie s kinematickou 
štruktúrou. Komplexnejší pohyb môže byť zostavený z viacerých cyklov iterácií. Vytvorenie 
samotného komplexného pohybu je možné po častiach. Ak cyklus skončí pre jeden efektor 
daného kinematického reťazca, môže začať cyklus pre iný reťazec s novou bázou a novým 
cieľom pre jeho koncový efektor. 

12.1.5 Tvorba kinematického re ťazca 

Abstrakcia kĺbovej štruktúry môže byť reprezentovaná acyklickým grafom, presnejšie 
nepravidelným n-árnym stromom. Uzly tohto stromu v skutočnosti reprezentujú kĺby a 
spojnice medzi uzlami kosti kĺbov (napr. Obr. 196 vpravo). Keďže graf je acyklický a spojnice 
medzi uzlami majú jednoznačne daný smer, je možné určiť vzťahy medzi uzlami v tejto 
hierarchii. Najcennejšou vlastnosťou je jednoznačnosť rodiča uzla v podstrome grafu, keďže 
na každý uzol môže ukazovať iba jedna spojnica. Spojnice vychádzajúce z uzlov môžu byť 
vo väčšom počte ako jedna, čiže každý kĺb môže mať viacero potomkov, čo vedie k 
nejednoznačnosti a preto sa pre nájdenie cesty od koncového efektora k bázy používa 
prechod cez rodičov v kĺbovej štruktúre   [182]. Pri určení cieľa pre koncový efektor je teda 
požadované, aby algoritmus určil správny kinematický reťazec, len z poznania jeho 
hraničných bodov, ktorými sú báza a koncový efektor. Podľa pozície koncového efektora v 
hierarchistickom vzťahu ku pozícii bázy v grafe reprezentovanom stromom, je možné rozdeliť 
úlohu hľadania kinematického reťazca na niekoľko možných variácií: 
1. Koncový efektor je potomkom bázy 
2. Báza je potomkom koncového efektora 
3. Efektor a báza sa nachádzajú v rozdielnych podstromoch 

Situácie, kde je koncový efektor potomkom bázy, reprezentuje klasický a najbežnejší 
variant. Do poľa, ktoré reprezentuje kinematický reťazec sa uložia kĺby v smere od efektora 
(◊) k báze (□) Obr. 201a. V druhej možnosti dochádza k opačnému efektu. Do poľa sa 
ukladajú rodičia bázy (□) a kinematický reťazec je nájdený, ak sa dosiahne index koncového 
efektora (◊) Obr. 201b. Pole po naplnení je potrebné otočiť, aby bola zachovaná postupnosť 
smerom od koncového efektora k báze. Posledná situácia môže nastať, ak efektor a báza sú 
každý v inom podstrome grafu. V takejto situácii je nutné nájsť spoločného predka (∇) bázy a 
efektora. Je to najbližší kĺb, ktorý je v oboch podstromoch grafu kinematického reťazca 
spoločný. V tejto fázy existuje istota, že spoločným predkom bázy aj efektora bude v 
najhoršom prípade vždy aspoň koreň stromu kĺbovej štruktúry. Takýmto princípom sa vytvorí 
nový spoločný kinematický reťazec, spojený z dvoch menších kinematických reťazcov. 
Rozdielne kinematické reťazce sú v smere od koncového efektora k spoločnému predkovi 
ale aj v smere od bázy ku predkovi Obr. 201c. Výsledný reťazec vzniká spojením týchto 
dvoch reťazcov. V tomto prípade je ale nutné zabezpečiť, aby sa kĺb, ktorý je spoločným 
predkom (∇) koncového efektora aj bázy, nezapočítal do poľa dvakrát. 
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Obr. 201 Tvorba kinematického reťazca a) od efektora k báze, b) od bázy k efektoru, c) 
v rozdielnych podstromoch 

12.1.6 Spôsoby reprezentácie rotácií 

Metóda CCD, ktorá bola uvedená skôr, predstavuje všeobecný postup pre riešenie 
problému inverznej kinematiky v priestore nezávislom na počte dimenzií. V dvojrozmernom 
priestore je aplikovanie spomenutého algoritmu pomerne jednoduché a celé riešenie 
problému inverznej kinematiky v dvojrozmernom priestore nie veľmi náročné z hľadiska 
matematických operácií. Problém naberá rozsah v komplikovanosti s pribúdajúcim počtom 
dimenzií. V trojrozmernom priestore je nutné určiť, akým spôsobom bude reprezentovaná 
zmena rotácie uhlov kĺbov. Do úvahy pripadá niekoľko možností ako popis rotácie kĺbu 
pomocou: transformačnej matice (kap.  7.6), Eulerových uhlov (kap.  7.7), quaterniónov 
(kap. 7.7) alebo osi a uhla  [38]. 

Transformačná matica je matica o rozmere 4×4 schopná reprezentovať homogénne 
transformácie v Euklidovom priestore ako napríklad zväčšenie, zmenšenie, posun bodu 
alebo rotácia bodu okolo počiatku súradnicového systému (Obr. 105). Samotná 
transformačná matica sa skladá z rotačnej podmatice o rozmere 3×3 v jej prvých troch 
stĺpcoch a riadkoch a vektora posunu od začiatku súradnicového systému umiestneného v 
štvrtom stĺpci transformačnej matice. Rotácie dvoch matíc je možné kombinovať 
vynásobením ich rotačných podmatíc, kde výsledok popisuje rotáciu bodu okolo 
súradnicového systému vzhľadom na prvú transformačnú maticu v násobení z dôvodu 
nekomutatívnosti násobenia matíc. Podobne je možné získať vzdialenosť od počiatku 
súradnicového systému sčítaním dvoch vektorov posunu, avšak bez ohľadu na orientáciu 
bodu. Vynásobenie transformačných matíc dáva rotáciu a zároveň aj posun bodu  [38]. 

Vychádzajúc z kapitoly  7.7 je Eulerov uhol možné chápať ako komplexný uhol, zhotovený 
z troch jednoduchších uhlov. Každý z týchto uhlov reprezentuje rotáciu okolo troch osí 
súradnicového systému. Dekompozícia Eulerovho uhla na jeho diely prináša niekoľko 
podstatných otázok, ktoré sú potrebné pre jeho zhotovenie. Najzásdnejším problémom je 
určenie poradia kombinácie čiastkových uhlov. Je to v podstate problém rotácie okolo 
všobecnej priamky. Existuje niekoľko štandardov poradí, no najintuitívnejší je kombinácia v 
poradí rotácií okolo osí x, y a z. Nasledujúcou otázkou je použitie pravidla pravej alebo ľavej 
ruky, teda rotácie okolo osi v smere hodinových alebo v proti smere hodinových ručičiek. 
Štandardnou alternatívou je pravidlo pravej ruky. Tiež je potrebné určiť uhol rotácie 
vzhľadom na rotovaný bod v lokálnom súradnicovom systéme, alebo vzhľadom k absolútnym 
súradniciam bodu. Poslednými faktorom je určenie mierky uhla v stupňoch alebo v 
radiánoch. Z hľadiska použitia quaterniónov je celý proces jednoduchý a v pricípe sa jedná 
o vynásobenie dvoch quaterniónov. 

Jedna z najjednoduchšie pochopiteľných riešení reprezentácie rotácie bodu v priestore je 
otočenie bodu o uhol okolo vektora. Ak má bod svoju počiatočnú orientáciu a svoju 
orientáciu zmení, tak je vždy možné nájsť os a uhol, ktorý otočí pôvodnú orientáciu na novú 
pomocou tejto osi. Nevýhodou tohto princípu je, že nie je možné skombinovať dve rozdielne 
rotácie a získať nový výsledok. Preto je potrebné použiť aj ďalšie doposiaľ zmienené 
reprezentácie a potrebné prevody medzi nimi  [38]. 
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V každej z iterácií algoritmu CCD je potrebné minimalizovať chybu orientácie pre každý 
kĺb kinematického reťazca. Ako už bolo spomenuté, prvý kĺb na ktorom je vykonaný 
vektorový výpočet je prvý kĺb v poradí za efektorom v smere k bázy kinematického reťazca. 
Vytvoria sa dva vektory vedúce z tohto kĺbu. Prvý smerom ku koncovému efektoru a druhý v 
smere k zadanému cieľu. Rotácia vektora vedúceho z kĺbu ku koncovému efektoru o uhol 
medzi týmito vektormi spôsobí, že sa tieto dva vektory navzájom prekryjú. Kvôli 
zjednodušeniu výpočtu je dobré pracovať s normalizovanou formou vektorov, čo znamená 
zachovať smer vektora, no zmeniť dĺžku vektorov na dĺžku jednej jednotky. Pomocou 
skalárneho súčinu týchto normalizovaných vektorov je získaný cosínus uhla medzi nimi. 
Získaný uhol zo skalárneho súčinu nestačí na vykonanie rotácie, pretože aj keď veľkosť 
rotácie je už známa, nie je zjavné, ktorým smerom treba vektor rotovať. Na určenie smeru 
rotácie je použitý vektorový súčin vektorov. Jeho výsledkom je nový vektor kolmý na oba 
vektory a predstavuje os rotácie. Veľkosť uhla rotácie a os rotácie sú spoločne 
prekonvertované na quaternión. Tento quaternión je vynásobený s quaterniónom 
reprezentujúcim aktuálnu rotáciu kĺbu v priestore. Výsledkom je nový quaternión, ktorý spĺňa 
úlohu minimalizácie chyby orientácie aktuálneho kĺbu, teda prekrytie zmienených dvoch 
vektorov  [28]. 

12.2 Modelovanie a vizualizácia kostí 
Kostra objektu vytvára základ, od ktorého závisia parametre objektu, akými sú jeho 

morfologická štruktúra, rozmery a proporcie. Jej vytváranie je základnou časťou v procese 
tvorby objektu. Z hľadiska skeletálneho modelu je možné v základe sa zaoberať 
modelovaním a vizualizáciou kostí. Navyše v prípade simulácie pre potreby medicíny resp. 
genetiky je nutné okrem predchádzajúcich možností zahrnúť do modelu aj materiálovú 
a bunkovú štruktúru  [101] [154] [103]. V procese tvorby prírodných objektov sa väčšinou 
uplatňujú princípy fraktálnej geometrie a časticových systémov, len pri určitých procesoch a 
častiach objektov, zvyšné procesy a časti sú vytvárané inými metódami a prvkami. Veľmi 
vhodné v tomto prípade sú L–systémy, ktoré je dobré ale uplatňovať len pri časti simulovania 
objektu. Pri zvyšnom procese tvorby je nutné využiť iné postupy modelovania. Z hľadiska 
modelovania kostí, popisovaných v tejto publikácii sa sledujú najmä dve línie: modelovanie 
kostry objektu kosti a modelovanie povrchu kosti. 

L–systémy sa výhodne uplatňujú pri generovaní kostry objektu. Táto kostra určuje 
základné tvary a základné rozmery objektu. Pre iné aspekty objektu, ako napríklad povrch, 
fyzikálne vlastnosti a podobne, je nutné využiť iné postupy. V dnešnej dobe predstavujú L–
systémy veľmi vhodnú metódu na tvorbu fraktálnych objektov. Nakoľko sa v prírodných 
objektoch často uplatňujú fraktály a prvky fraktálnej geometrie, stávajú sa L–systémy 
vhodným prostriedkom pre modelovania a simuláciu skôr spomínaných objektov. L-systémy 
pre svoju grafickú reprezentáciu využívajú tzv. „korytnačiu grafiku“, kde kresliace pero 
predstavuje vlastne „virtuálna korytnačka“, ktorá sa pohybuje v príslušnom smere. Najväčšie 
možnosti použitia ponúkajú otvorené L–systémy. Pomocou vhodnej množiny pravidiel je 
možné modelovať širokú škálu objektov. Otvorenosť systému umožňuje systému interaktívne 
reagovať na okolie, a naopak, okolie môže byť informované o stave a reakciách objektu. 
Parametrizácia zabezpečuje, že rovnaký L–systém môže vytvárať podobné, ale rôzne 
objekty. V prírode hrá veľkú úlohu náhodnosť, ktorá zabezpečuje rôznorodosť inak 
rovnakých objektov a javov. Pri modelovaní objektov pomocou L–systémov je možné 
náhodnosť do modelu zahrnúť nedeterministickým výberom pravidiel z množiny použiteľných 
(aj genetických pravidiel). V tomto prípade sa uplatňuje nedeterminizmus L–systému. 

Dôležitým prvkom objektu je jeho povrch. Jeho podoba výrazne ovplyvňuje výslednú 
podobu objektu. Existuje viac postupov, ako vytvoriť povrch okolo objektu, ktorý je 
definovaný svojou kostrou. Jedným z nich je možnosť opisovaná v kapitole  12.3.8. 
Zaujímavou možnosťou je však aj algoritmus shrinkwrap  [16]. 
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12.2.1 Výber metódy generovania kostry a jej opis 

Na základe uvedenom skôr sa ako metóda pre tvorbu kostí môžu zvoliť L–systémy. L–
systémy sú osvedčenou metódou pri generovaní rastlín  [128]. Keďže postupy pri tvorbe 
rastlín je možné využiť aj pri tvorbe kostí, bolo možné očakávať, že L–systémy budú schopné 
generovať ich kostru. Výhodnou vlastnosťou L–systémov je aj ich schopnosť reagovať na 
rôzne hodnoty parametrov, ktoré má mať vytváraný objekt, alebo ktoré tento objekt majú 
ovplyvňovať. Z tohto dôvodu boli zvolené nedeterministické kontextové parametrické L–
systémy. Nedeterminizmus týchto systémov umožňuje, aby sa pri tvorbe kostry uplatňovala 
náhoda, čo umožňuje zvýšiť realistickosť objektov ich rôznorodosťou. Využívanie parametrov 
umožňuje prispôsobovanie sa vlastností objektu rôznym požiadavkám a vplyvom. Kontext 
pravidiel umožňuje vytváranie zložitejšieho súboru pravidiel, schopného tvoriť zložitejšie 
štruktúry. Možná otvorenosť L–systémov použitím komunikačných modulov nebola využitá, 
pretože systém slúži na vytváranie objektov mimo prostredia. Teda komunikácia L–systém s 
prostredím, sprostredkovaná komunikačnými modulmi, nie je potrebná. 

Kostra objektu je tvorená vrcholmi, prepojenými hranami. Pre výslednú podobu objektu sú 
dôležité vrcholy, hrany slúžia len pre vizualizáciu kostry. Počas reprezentácie predpisu, ktorý 
je vytvorený L–systémom, sa vytvára množina vrcholov kostry. Ak sa bezprostredne po sebe 
vytvoria dva vrcholy, vytvorí sa aj hrana, ktorá ich spája. Bezprostrednosťou sa myslí to, že 
medzi vytvorením dvoch bodov nedochádza k zmene pozície v riadiacom bode, zmena 
smerovania (uhla) je prípustná. 2D L-systémy sú upravené, prispôsobené do trojrozmerného 
priestoru. Stav je potom reprezentovaný usporiadanou päticou (x, y, z, α, β), kde x, y, 
z reprezentujú polohu v smere danej osi a uhly α a β jednoznačne určujú smer rozvoja 
v trojrozmernom priestore. Takto sa teda vytvorí reťazec, ktorý je potrebné geometricky 
reprezentovať, a tým vytvoriť kostru objektu. Aktuálny stav reprezentuje polohu, smerovanie 
a smerovanie lokálnej osi z. Pre oba vektory smerovania existujú normálové vektory. Navyše 
je vytvorený zásobník, do ktorého je možné ukladať stav iterácií L-systému. Výpočet 3D L-
systému sa vykonáva v trojrozmernom priestore a jeho stav je vzťahovaný k dvom 
súradnicovým systémom. Prvým z nich je globálny súradnicový systém virtuálneho priestoru, 
v ktorom dochádza k základného rozvoju L-systému. Vzhľadom k tomuto súradnicovému 
systému sa určujú polohy a vektory smeru a lokálnej osi spolu s normálami. V každej iterácii 
sa využíva aj lokálna súradnicová sústavu, ktorá je určená lokálnou osou z a jej normálou, 
ktorá predstavuje lokálnu os x. Kolmo k nim v pravotočivom zmysle existuje, ale nie je 
definovaná, os y. Vzhľadom k tejto súradnicovej sústave sa vykonávajú všetky rotácie. 
Vzhľadom na potrebu hladkej rotácie je výhodné implementovať tieto pomocou quaterniónov. 
Na základe Obr. 194  je na Obr. 202 uvedená ukážka popisu kostry jednoduchej kosti 
s prípadnými definovateľnými parametrami. 

 

a 

b 

c 

d e 

f 

 

Obr. 202 Príklad popisu kostry jednoduchej kosti 
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12.2.2 Tvorba povrchu objektu kosti 

Po tom, čo je kostra objektu vytvorená, je možné pokračovať vo vytváraní objektu 
definovaním jeho povrchu. Povrch objektu je reprezentovaný množinou trojuholníkov. Každý 
trojuholník je definovaný troma vrcholmi, ktoré sú spojené troma hranami. Tvar povrchu je 
vypočítavaný pomocou upraveného algoritmu shrinkwrap  [16], ktorý je popísaný ďalej. Takto 
je umožnené používateľovi definovať niekoľko parametrov, ktoré priamo ovplyvňujú výslednú 
podobu povrchu. Najdôležitejším z nich je hodnota funkcie V(r) (pozri vzťah (162)), ktorá 
definuje konečnú polohu vrcholov povrchu. Jej zvyšovanie približuje povrch ku kostre, čím sa 
dosahuje väčšie vykreslenie detailov. Od určitej hodnoty ale môže povrch kostru vykresľovať 
tak výrazne, že to vedie k strate realistickosti zobrazenia. Preto je potrebné zvoliť konečnú 
hodnotu V(r) dôsledne. 

Druhým parametrom, zásadne ovplyvňujúcim tvorbu povrchu, je ∆V (pozri vzťah (163)). 
Táto hodnota určuje krok, o ktorý sa hodnota V(r) zväčší pri každej iterácii. Od tejto hodnoty 
závisí, kam sa presunie každý vrchol v nasledujúcej iterácii. Čím je táto hodnota vyššia, tým 
je beh celého algoritmu rýchlejší. Nakoľko ale presnosť diskrétneho výpočtu, využívajúceho 
spojitú deriváciu, závisí od miery diskretizácie, zvýšenie hodnoty ∆V zvyšuje chybu výpočtu 
novej polohy bodu (pozri vzťah (168)), pretože gradient používaný pri výpočte je určený 
pomocou prvej derivácie povrchu (pozri vzťah (160)). Preto príliš veľká hodnota ∆V môže 
viesť k lokálnym chybám na povrchu alebo až ku skolabovaniu celého povrchu. 

Poslednými hodnotami, ktoré určujú tvorbu povrchu, sú počet poludníkov a rovnobežiek 
inicializačnej gule. Pri generovaní inicializačnej gule sa vrcholy vytvárajú na priesečníkoch 
rovnobežiek s poludníkmi a na vzájomných priesečníkoch poludníkov. Preto je počet 
vrcholov inicializačnej gule rovný súčinu počtu poludníkov a rovnobežiek zväčšený o dva. 
Počet poludníkov musí byť deliteľný štyrmi, počet rovnobežiek musí byť nepárny.  

 

Obr. 203 Inicializačná guľa, 5 rovnobežiek, 8 poludníkov 

Pre určenie povrchu je potrebné určiť hodnotu V(r) v ľubovoľnom bode podľa vzťahu 
(162). V prípade, že je počet elementov kostry väčší ako jeden, je potrebné určiť váhu 
každého z nich pre výpočet hodnoty funkcie V v bode r. Pre výpočet váhy elementu platí 
vzťah: 

( ) ( ) ( )
ρ

ρ
222

1

zyx
i

RzRyRx −+−+−
=  (157) 

kde x, y, z sú súradnice polohy bodu r, Rx, Ry, Rz sú súradnice polohy elementu, a pre ρ 
platí vzťah: 

( ) ( ) ( )∑ −+−+−
=

i ziyixi RzRyRx 222

1ρ  (158) 

kde i predstavuje i-ty element kostry. Pre výpočet funkcie V(r) platí vzťah: 
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Ako zo vzťahu (168) vyplýva, pre výpočet novej polohy bodu r je potrebné poznať gradient 
funkcie V v bode r. Pre gradient platí vzťah: 
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ktorý po dosadení zo vzťahu (159) nadobudne podobu: 
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 (161) 

Ako je u algoritmu shrinkwrap uvedené, inicializačná guľa sa vytvára takmer v nekonečnu, 
kde je hodnota V(r) takmer rovná nule. V praxi pri realizácii nie je možné umiestniť povrch 
gule do takejto vzdialenosti. Implementačne sa ako polomer inicializačnej gule často volí 
hodnota o 30% väčšia ako najväčšia vzdialenosť vrcholu kostry od stredu kostry. Stred gule 
je totožný so stredom kostry, ktorý je určený aritmetickým priemerom jednotlivých súradníc 
elementov. Pretože v prípade, že inicializačný povrch gule nie je vytvorený takmer 
v nekonečne, hodnoty funkcie V(r) sa pre vrcholy povrchu môžu podstatne líšiť. Preto sa určí 
stredná hodnota V(r) a všetky vrcholy sa presunú do polôh, ktoré zodpovedajú danej strednej 
hodnote V(r). Preto už inicializačný povrch nadobúda približný tvar objektu namiesto tvaru 
gule. 

Ako už bolo spomenuté, priebeh vytvárania konečného povrchu prebieha v iteráciach, 
v ktorých sa vrcholy povrchu presúvajú na miesta odpovedajúce novej hodnote V(r), určenej 
podľa vzťahu (163). Po presunutí všetkých vrcholov je potrebné určiť, či sa hrany spájajúce 
vrcholy neodchyľujú od povrchu. Preto sa určí hodnota V aj pre stred každej hrany. 
V prípade, že sa hodnota V stredu niektorej hrany líši od aktuálnej hodnoty V0 o viac ako 5%, 
tento stred sa stane novým vrcholom povrchu. Hrana, ktorú rozpoľoval, sa rozdelí na dve. Po 
tom, čo sa všetky hrany, ktoré sa odchyľovali od povrchu, rozdelili, trojuholníky, ktorým 
niektorá z rozdelených  hrán tvorila jednu zo strán, sa rozdelia, aby sa prispôsobili novej 
topológii vrcholov a hrán. 

12.2.3 Algoritmus shrinkwrap 

Pre vytvorenie povrchu objektu okolo jeho kostry je možné použiť algoritmus shrinkwrap 
 [16]. Pre jeho implementáciu je nutné zaviesť termín izo-povrch. Izo-povrch je množina 
bodov r ∈ R3, pre ktoré funkcia V(r) = V0 a kde 

 ( ) ∑ −
=

i i

i

Rr
rV

ρ
 (162) 

Sumácia cez i ukazuje, že funkcia V je súčtom niekoľkých komponentov s relatívnou 
váhou ρi. Tieto komponenty (elementy) tvoria kostru (skelet) objektu, okolo ktorého sa izo-
povrch určuje. Môžu to byť body, čiary alebo konvexné polygóny. 

Ak je komponent tvorený bodom, potom Ri je jeho pozícia a ( ) 0VRr ii −−ρ  určuje povrch 

gule okolo Ri s polomerom 0Viρ . 

Ak je komponentom úsečka AB, potom Ri závisí od bodu r. Ri je projekciou bodu r na AB 
a ( ) VRr ii −−ρ  určuje valec s pologuľovými ukončeniami s polomerom 0Viρ , kde úsečka AB 

leží v osi valca. 
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Podobne, ak element tvorí konvexný polygón, Ri je projekciou bodu r do tohto polygónu. 
Izo-povrch potom tvoria body, ktoré sú od tohto povrchu vzdialené o 0Viρ  s valcovitými 
okrajmi s týmto polomerom. 

Izo-povrch okolo celého objektu je potom jemne zaoblené zjednotenie izo-povrchov 
jednotlivých elementov. 

Množina všetkých bodov, ktoré tvoria izo-povrch, je nahradená sieťou bodov, ktoré 
definujú sieť trojuholníkov. Dôležité je, aby hustota týchto bodov bola dostatočná pre 
zachytenie detailov vytváraného objektu. Pri vytváraní tejto siete sa uplatňuje takzvaná 
adaptívna triangulácia  [16]. V prípade, že sa spojnica dvoch bodov siete príliš vzdiali od izo-
povrchu, táto spojnica sa rozdelí novovzniknutým vrcholom, ktorý sa presunie do správnej 
polohy na izo-povrchu. Vznikom nového vrcholu sa zvýši počet hrán a trojuholníkov. Táto 
adaptívna triangulácia zabezpečuje, aby sa tvar trojuholníkov prispôsoboval zakriveniu 
povrchu. V smeroch, v ktorých je zakrivenie povrchu malé, sa trojuholníky predlžujú, a 
opačne, v smeroch, v ktorých sa povrch zakrivuje viac, je aj hustota bodov vyššia, a tým 
veľkosť strán trojuholníkov menšia. To umožňuje, aby sa na zachytení detailov povrchu 
využíval primeraný počet vrcholov.  

Výpočet novej polohy bodu resp. vrcholu je pomerne jednoduchý. Pre každý iteračný krok 
výpočtu sa hodnota V0 zväčší o ∆V. Čím je táto hodnota menšia, tým presnosť aproximácie 
povrchu sa zvyšuje, ale zvyšuje sa aj počet potrebných matematických operácií. Hodnota ∆V 
ale nesmie byť veľká natoľko, aby sa zmenila topologická štruktúra trojuholníkovej siete. Pre 
určenie novej polohy bodu, keď sa V0 zvýši o hodnotu  ∆V, je možné použiť Taylorov rozvoj 
prvého rádu. 

Predpokladajme, že bod r je na povrchu, kde V(r)=V0. Pre novú polohu bodu platí: 
( ) VVrV ∆+=+ 0δ  (163) 

Taylorov rozvoj vyzerá takto: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) VVOrVrVrV ∆+=+∇+=+ 02. δδδ  (164) 

alebo 
( )( )rVV ∇≈∆ .δ  (165) 

kde ( )rV∇  je gradient povrchu v bode r. 

To ale nehovorí o tom, v ktorom smere zmena o δ nastane. Preto je dobré zvoliť: 
( )rV∇= .λδ  (166) 

a potom  

( ) ( )( )rVrV

V

∇⋅∇
∆=λ  (167) 

Pre novú polohu bodu r teda platí: 

( )
( ) ( )( )rVrV

rVV
r

∇⋅∇
∇∆+  (168) 

Takto definované virtuálne modely kostí vďaka svojej parametrizácii umožňujú vytvárať 
objekty kostí, ktorých vlastnosti môžu byť ovplyvnené rozličnými vonkajšími skutočnosťami. 
To umožňuje vytvárať rôzne typy kostí s popisom kostry modelovanej kosti a aj jej 
morfologického vzhľadu. Vo virtuálnom prostredí je možné experimentovať s rôznymi typmi, 
prakticky bez obmedzenia a získané výsledky ukladať a prípadne použiť v nadväzných 
systémoch. Potom je možné modelovať rôzne druhy kostí aj s prípadnými externými vplyvmi 
a používateľ získa vizualizáciu výsledku. Na Obr. 204 je uvedený príklad postupného 
generovania kosti v dvanástich iteračných krokoch. Na Obr. 205 je ukážka kosti, pri ktorej 
boli použité rovnaké generačné pravidlá ako pri ukážke z Obr. 204, ale s už určitým prvkom 
náhodnosti. 
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Obr. 204 Ukážka postupného modelovania kosti (KPI FEI TU Košice) 

 

Obr. 205 Ukážka kosti s prvkom náhodnosti 
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12.3 Modelovanie a vizualizácia ľudskej ruky  
Pre návrh modelu simulujúceho pohyb jednotlivých prstov ľudskej ruky (napr. pre potreby 

implementácie dátovej rukavice) je nevyhnutné získanie poznatkov o stavbe jednotlivých 
kostí, kĺbov a svalstva, ktoré sa pri tomto pohybe podieľajú.  

Kĺby ruky je súhrnný názov pre nasledujúcu skupinu kĺbov  [27]  [42]: zápästné, zápästno-
záprstné (karpometakarpové), medzizáprstné (intermeta-karpové), záprstnočlánkové 
(metakarpofalangové) a medzičlánkové. Na pohybe prstov a palca sa zúčastňujú v prevažnej 
miere len  zápästnozáprstný kĺb palca, všetky záprstnočlánkové kĺby a všetky medzičlánkové 
kĺby. 

12.3.1 Anatómia ruky a typy k ĺbov. 

Zápästnozáprstný kĺb palca sa nachádza medzi väčšou lichobežníkovou kosťou a bázou 
palcového metakarpu. Je to sedlový kĺb. 

 

Obr. 206 Zápästnozáprstný kĺb palca (typ sedlový) 

Kĺbové puzdro je voľné, ale pevné. V tomto kĺbe sú možné dve hlavné dvojice pohybov: 

• abdukcia alebo addukcia palca, teda palec sa približuje, alebo vzdiaľuje od ukazováka   
v rozsahu 40° až 60°. 

• opozícia a repozícia palca, teda palec sa pohybuje oproti tretiemu prstu, alebo sa 
odďaľuje v rozsahu až 60°. 

Záprstnočlánkové kĺby sú kĺby medzi hlavami metakarpov a základňami bližších 
(proximálnych) článkov prstov. Je to päť samostatných kĺbov. Hlavy metakarpov majú na 
spakručnej strane guľovitý tvar, na dlaňovej strane valcovitú plochu.  V týchto kĺboch sa prsty 
ohýbajú (flexia) a vystierajú (extenzia) v rozsahu asi 90°, ďalej sa odťahujú (abdukcia) 
a sťahujú (addukcia), to značí, že sa pohybujú k osi ruky a od osi ruky, ktorá prebieha cez os 
tretieho prsta, v rozsahu asi 45°. Abdukciu a addukciu vo flexii znemožňuje valcovitý tvar 
dotykových plôch kĺbov. Pre ukazovák a malíček má rozsah asi 45°, pre druhé dva 
trojčlánkové prsty o čosi menej. 

 

Obr. 207 Záprstnočlánkové kĺby (typ guľový) 
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Medzičlánkové kĺby sa nachádzajú medzi článkami prstov. Týchto kĺbov je deväť. Palec 
má jeden kĺb, ostatné prsty po dva. Každý z týchto deviatich kĺbov má zhodné usporiadanie. 
Hlava kĺbu je na distálnom konci predchádzajúceho článku, kĺbová jamka na proximálnom 
konci nasledujúceho. Tento typ kĺbov označujeme ako kladkové. V medzičlánkových kĺboch 
je možné ohnutie a vystretie prstov, v proximálnych v rozsahu asi 100°, distálnych asi 
v rozsahu 75°. Medzičlánkový kĺb palca sa ohýba v rozsahu asi 90°. 

 

Obr. 208 Medzičlánkové  kĺby  (typ kladkový) 

12.3.2  Drôtový/skeletálny model ľudskej ruky 

Na základe poznatkov o anatómii ľudskej ruky  je možné aproximovať sústavu kostí a 
kĺbov podieľajúcich sa  na pohybe jednotlivých prstov a palca. V predchádzajúcom boli 
spomenuté základné princípy. Pre aproximáciu častí ruky sa ako výhodný sa javí drôtový 
model, ktorý jednotlivé kosti nahradzuje úsečkami s konštantnou dĺžkou (skeletálny model). 
Jednotlivé kĺby sú v tomto modeli umiestnené v začiatkoch, respektíve v koncoch 
nadväzujúcich úsečiek. Predstavujú vlastne body v priestore, podľa ktorých sa vykonáva 
rotačný pohyb  úsečiek.  

Bod 0 je počiatočný bod celej sústavy, od ktorého sa odvodzuje poloha všetkých 
ostatných bodov. V samotnej ruke by tento bod ležal v strede hlavičkatej kosti zápästia. 
Tento bod v modeli nahradzuje všetky kosti zápästia. 

 

  

Umiestnenie snímačov na 
dátovej rukavici 

 

Obr. 209 Drôtový model ruky v súvislosti s umiestnením snímačov na dátovej rukavici 
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Úsečky 0A1, 0B1, 0C1, 0D1 predstavujú  v navrhovanom modeli náhradu za záprstné kosti. 
Tieto kosti sa nedokážu samostatne pohybovať voči sebe navzájom, môžu sa otáčať len 
spoločne s celou rukou vzhľadom na zápästie. Jednotlivé prsty ruky nám aproximujú 
nasledujúce vetvy drôtového modelu: 

• A1A4 – ukazovák (tri články  A1A2 , A2A3 , A3A4), 
• B1B4  - prostredník (tri články B1B2 , B2B3 , B3B4), 
• C1C4  - prstenník ( tri články C1C2 , C2C3 , C3C4), 
• D1D4 –malíček ( tri články  D1D2 , D2D3 , D3D4). 

Palec je aproximovaný vetvou  0E4, pričom časť E1E2 prestavuje záprstnú kosť palca,  
úsečky E2E3 a E3E4 predstavujú články palca. 

 

Obr. 210 Rozmiestnenie bodov modelu  na ukazováku 

12.3.3 Transformácie otá čania záprstno článkových k ĺboch prstov 

Umiestnenie bodov A1 až D1  je identické s umiestnením  záprstnočlánkových  kĺbov.  
V týchto bodoch je možné ohnutie a vystretie  prstov v rozsahu  + 90° až -90°. 

 

Obr. 211 Možnosti ohnutia prsta v záprstnočlánkovom kĺbe 

Uhol α na Obr. 211 znázorňuje možný rozsah otáčania prstov v záprstnočlánkových 
kĺboch (A1 až D1). Súradnice bodov A2 až A4 je možné potom určiť podľa vzťahov: 

αcos)( 1 ∗= xx AAAx   (169) 

αsin)( 1 ∗= xx AAAy   

kde Ax ∈ {A2 ÷ A4} 
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Vzhľadom ku skutočnosti, že tento kĺb je guľový, je možné prsty od seba vzďaľovať  
a približovať v rozsahu ±45°. Tento pohyb je znázornený na Obr. 212.   

 

Obr. 212 Možnosti odťahovania a priťahovania prsta  v záprstnočlánkovom kĺbe 

V tomto prípade nám prst rotuje okolo osi y. Stred otáčania je v bode A1.  V praxi to 
znamená približovanie a vzďaľovanie prstov od seba navzájom. Možnosti približovania sa  
prstov  sú obmedzené ich vzájomnou  susednou polohou. 

Vzďaľovanie sa prstov od seba navzájom je limitované možnosťami napnutia svalstva 
a kože medzi nimi. V porovnaní s ohýbaním a vystieraním prstov poskytuje tento pohyb 
omnoho menšiu škálu možností aj vzhľadom na skutočnosť, že nasledujúce dva kĺby prstov 
sú kladkové a umožňujú len ohýbanie a vystieranie článkov prstov. Z tohto dôvodu je možne 
do modelu zaviesť zjednodušenie a tento  pohyb nezohľadniť do celkového výpočtu, čím sa 
celý problém transformačných vzťahov pri pohybe jednotlivých kĺbov u všetkých štyroch 
prstov zredukuje na 2D problém. 

12.3.4 Transformácie  otá čania v medzi článkových k ĺboch prstov. 

Medzičlánkové kĺby v drôtovom modeli predstavujú body A2, A3, B2, B3, C2, C3 a D2, D3. 
Ako už bolo spomenuté, sú to kladkové kĺby, teda transformačné vzťahy sa budú týkať len 
dvoch súradníc x a y. Hodnota z-ovej  súradnice  jednotlivých bodov ostáva konštantná.   

 

Obr. 213 Možnosti ohnutia prsta  v proximálnom medzičlánkovom  kĺbe 

Na Obr. 213 je znázornený ohyb prsta v proximálnom (bližšom) medzičlánkovom kĺbe. 
Uhol γ môže nadobudnúť maximálnu hodnotu 100°. Ohyb nastáva v bode A2 drôtového 
modelu, preto  hodnota uhla  γ  určuje polohu nasledujúcich bodov A3 a A4 podľa vzťahu:   
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γcos)( 2 ∗= xx AAAx  (170) 

γsin)( 2 ∗= xx AAAy   

kde Ax∈{A2 ÷ A4} a |A2Ax| je  dĺžka úsečky A2Ax 
Podobná situácia je aj v distálnom (vzdialenejšom) kĺbe. Tento kĺb je umiestnený v bode 

A3. Uhol δ smeruje od priamky p, ktorá vznikne predĺžením úsečky A2A3 k úsečke A3A4. Je 
obmedzený veľkosťou 0° v kladnom smere a 75° v zápornom smere.  

 

Obr. 214 Možnosti ohnutia prsta  v distálnom  medzičlánkovom  kĺbe 

Pre výpočet súradníc nasledujúceho bodu A4 platia nasledovné vzťahy:  

γcos)()( 4334 ∗∗= AAAxAx  (171) 

γsin)()( 4334 ∗∗= AAAyAy   

kde |A2A4| je dĺžka úsečky A2A4 a x(A3), y(A3) súradnice bodu otáčania A3 . Bod A4 je koncový 
bod prsta. V reálnej ruke by sa nachádzal v strede končeka prstov. 

12.3.5 Transformácia otá čania palca okolo zápästnozáprstného k ĺbu 

Otáčanie okolo tohto kĺbu (Obr. 215) nám umožňuje dostať palec do opozičnej polohy 
oproti ostatným prstom.  

 

Obr. 215 Otáčanie palca v zápästnozáprstnom kĺbe 



Systémy Virtuálnej Reality   Branislav Sobota, František Hrozek   

 

206 

Pre súradnice  nasledujúcich bodov platia tieto vzťahy: 

αcos)()´( 11 ∗∗= ii EEExEx  

αsin)()´( 11 ∗∗= ii EEEyEy  (172) 

)()´( ii EzEz =  

 kde i∈{2 ÷4 } a  E1Ei  je dĺžka úsečky E1Ei . 
Pohyb jednotlivých bodov pri otáčaní okolo E1 je znázornený na Obr. 216. 

V trojrozmernom priestore je tento rotačný pohyb rotáciou okolo osi z. 

 

Obr. 216 Pohyb bodov modelu palca okolo E1 

12.3.6 Transformácia otá čania palca okolo záprstno článkového  k ĺbu 

Tento kĺb je guľový, teda je podľa neho možné vykonávať dva druhy navzájom na seba 
kolmých rotácií: 

• priťahovanie a odťahovanie od osi ruky  (Obr. 217)  
• ohýbanie a vystieranie   

 

Obr. 217 Priťahovanie a odťahovanie palca 

V implementácii modelu je aplikované priťahovanie a odťahovanie ruky. Súradnice 
nasledujúcich bodov E2, E3 je možné v tomto prípade vypočítať podľa vzťahov: 

βsin)()´( 22 ∗∗= ii EEExEx  

)()´( 2EyEy i =  (173) 

βcos)()´( 22 ∗∗= ii EEEzEz  

kde i  ∈ {3,4} a E2Ei  je dĺžka úsečky E2Ei 
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Tento rotačný pohyb v trojrozmernom priestore predstavuje rotáciu okolo osi z. Uhol β  
v drôtovom modeli smeruje od osi z.  

 

Obr. 218 Pohyb bodov modelu palca okolo E2 

12.3.7 Transformácia otá čania palca okolo medzi článkového k ĺbu  

Medzičlánkový kĺb je kladkového typu, čo znamená, že ohyb v ňom je možné vykonávať 
len v jednej rovine. Situáciu pri ohybe v tomto kĺbe zobrazuje Obr. 219. 

 

Obr. 219 Ohnutie palca v medzičlánkovom kĺbe 

Súradnice koncového bodu E4 je možné vypočítať podľa vzťahov: 
)()´( 34 ExEx =  

γsin)()´( 4334 ∗∗= EEEyEy  (174) 

γcos)()´( 4334 ∗∗= EEEzEz  

kde E3E4  je dĺžka úsečky E3E4 . 
Rotácia sa v tomto prípade vykonáva okolo osi x. V skutočnej ruke je palec v kľudovej 

polohe natočený asi pod 45° uhlom v zápornom smere okolo osi z, teda tento ohyb by 
modifikoval všetky tri súradnice koncového bodu.  

 

Obr. 220 Pohyb bodu E4 (medzičlánkový kĺb palca) 
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12.3.8 Modelovanie povrchu ľudskej ruky 

Povrchový model ruky nie triviálny, ani jeho modelovanie a simulácia nie je jednoduchá. 
Donedávna sa pre tieto účely využívala aproximácia pomocou jednoduchých geometrických 
telies  ako kváder, kužeľ a guľa. Ako bázický sa používa skeletálny model napr. taký ako 
bolo uvedené v predošlom. Vychádzajúc teda z predchádzajúcich kapitol, samotný drôtový 
model (Obr. 209) nám s požadovanou presnosťou aproximuje sústavu kostí a kĺbov 
dôležitých pre pohyb jednotlivých prstov. Pre realistické zobrazenie ruky je však  potrebné na 
tento drôtový model aplikovať  ďalší model, ktorý by nahradzoval svalstvo ruky (muskulárny 
model) resp. povrch (kožu) ruky.  Pohyb jednotlivých častí tohto modelu musí byť odvodený 
od pohybu súvisiacich častí drôtového modelu. Keďže potom povrchový model vytvára akúsi 
obálku drôtového modelu, je výhodné ho riešiť ako plošný model. 

Vzhľadom ku skutočnosti, že sa jedná o plošné útvary v trojrozmernom priestore, je 
potrebné najprv zadefinovať súradnicovú sústavu, ktorá sa bude používať. Pre návrh modelu 
v  priestore bola využitá  trojrozmerná  pravouhlá karteziánska sústava (Obr. 221). 

 

Obr. 221 Použitá súradnicová sústava 

Orientáciu jednotlivých osí je z implementačného hľadiska vhodné zosúladiť s orientáciou 
osí implementačného prostredia (napr. OpenGL). Z Obr. 221 je zrejmé aj uloženie 
navrhovaného modelu v priestore t.j. ruka leží v rovine xz, bod 0 (stred zápästia, Obr. 209) je 
v počiatku súradnicovej sústavy t.j. v bode (0,0,0) a prsty sú orientované v zápornom smere 
osi z.  

Ako základ pre stavbu plošného modelu sa z výhodou dajú použiť NURBS plochy. 
Podobný výsledok by sa dal dosiahnuť aj pri použití Beziérových plôch. Rozhodnutie vyplýva 
hlavne z lepších modelovacích schopností NURBS plôch a z dôvodu širokej podpory NURBS 
plôch v rôznych implementačných prostrediach. Navyše toto riešenie povoľuje do budúcnosti 
rozširovať kvalitu zobrazenia modelu ruky aj riadením váh riadiacich bodov. 

Všetky plochy použité v plošnom modeli majú šestnásť riadiacich  bodov. Zmenou polohy 
ľubovoľného z týchto bodov meníme aj výsledný tvar danej plochy. Na Obr. 222 je 
znázornená upravená NURBS plocha, z ktorej boli vymodelované jednotlivé články prstov.  
Samotná plocha leží v rovine xz. Tento tvar bol získaný presunom bodov 0-3 a bodov 12-15 
v rovine xz a presunom bodov 4-11 v rovine yx. Týmto postupom je možné získať  polovicu 
opláštenia valca. 

 

0 

3 

12 

15 

  

Obr. 222 NURBS plocha a jej modifikácia 
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Zložením dvoch plôch zrkadlovo otočených podľa roviny z sa dá získať plášť valca.  Ten 
predstavuje základný stavebný prvok plošného modelu ruky. 

Opakovaním takejto štruktúry a úpravou jednotlivých riadiacich bodov možno dosiahnuť 
vizuálny vnem pripomínajúci teleso v priestore. Na zabezpečenie pohybu tohto telesa, ktorý 
by sledoval zmeny polohy  jednotlivých bodov v drôtovom modeli ruky, je potrebné 
namapovať jednotlivé plochy na prvky definovaného dôtového modelu. 

12.3.9 Mapovanie plošného modelu ruky na drôtový mo del 

Jednou z možností ako zabezpečiť súvislosť pohybu častí obidvoch modelov je použiť  
jednotlivé vetvy drôtového modelu,  ako stredové osi pre stavbu opláštenia telesa.  Tento 
variant má oporu v reálnom svete, keďže kosti ruky  jednotlivých prstov a palca sú 
umiestnené približne v strede príslušnej svalovej sústavy, ktorá ich obklopuje. Tento spôsob 
je možné realizovať vhodným rozmiestnením kontrolných bodov jednotlivých plôch, ktorých 
polohu bude možné presne určiť na základe polohy bodov  A až E  z drôtového modelu 
a matematických funkcií a výpočtov. Pre názornú predstavu  nám môže poslúžiť Obr. 223.  

 

Obr. 223 Väzba medzi modelmi prvkov ruky 

Na Obr. 223 je zvýraznená spojnica bodov A1A2  predstavujúca prvý článok ukazováka. 
Jednotlivé riadiace body sú pravidelne usporiadané s odstupom 321AA±  v smere osi x od  

úsečky A1A2. Vrchné a spodné riadiace body oboch plošných útvarov sú vo vzdialenosti 
321AA±  v smere osi y.    

 

Obr. 224 Rozostavenie riadiacich bodov NURBS plochy 

Rozmiestnenie jednotlivých riadiacich bodov pozdĺž osi z a ich vzdialenosti medzi sebou 
navzájom znázorňuje Obr. 224. 

12.3.10 Povrchový model prsta 

Ako bolo spomenuté pri návrhu kostrového modelu, pri pohybe prstov sa nebralo do 
úvahy približovanie prstov medzi sebou a ich odťahovanie od seba. Problém otáčania okolo 
jednotlivých kĺbov sa tým rieši v dvojrozmernom priestore – rovina xz.   
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Obr. 225 Rotácia riadiacich bodov okolo bodu A1 

Pri rotácii bodu A2 podľa bodu A1 sa menia súradnice riadiacich bodov plôch podľa 
nasledujúcich vzťahov: 

Bod [0,0]:    
)(

)(
3

)(

1

1

21
1

Azz

Ayy
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Axx

=
=

−=

  (175) 

Bod [0,1]:    
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sin
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Bod [0,2]:    
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 (177)        

Bod [0,3]:   
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Bod [1,2]:   
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Bod [1,3]:   
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Pre body  [2,0], [2,1] , [2,2] a [2,3]  je výpočet súradníc y a z  rovnaký   ako  pre body [1,0], 
[1,1], [1,2] a [1,3]. Podobne body [3,0], [3,1] , [3,2] a [3,3]  majú rovnaké súradnice y a z  ako 
body [0,0], [0,1], [0,2] a [0,3] . 

Obidve skupiny bodov sa líšia od predošlých v hodnote x-ovej súradnice, ktorá má 
nasledovný tvar:        

3
)( 21

1

AA
Axx +=  (183) 

Všetky uvedené vzťahy platia pre vrchnú časť valcového plášťa. Riadiace body spodnej 
časti plášťa je možné vypočítať buď analogickým spôsobom ako v predošlom prípade, teda 
pomocou goniometrických funkcií, alebo spôsobom, ktorý využíva skutočnosť, že obe plochy 
majú spoločné okrajové body. Súradnice bodov, ktoré nie sú spoločné, je možné pomerne 
ľahko vypočítať s využitím stredovej súmernosti podľa spoločných bodov: 

 

Obr. 226 Nadväznosť riadiacich bodov 

Na Obr. 226 je znázornený spôsob previazania vrchného a spodného plátu. Spodná 
plocha má obrátený smer nárastu parametra v (uv-priestor NURBS plochy), čiže na mieste 
bodu [0,0]D sa nachádza bod [0,3]D a podobne. Tým sa dosiahne otočenie normálového 
vektora plochy, ktorý takto smeruje von z plochy. Bod [1,3]D je stredovo súmerný podľa bodu 
[0,0]H s bodom [1,0]H, teda platí vzťah:       

)],,[],,([],,[],,[ 00100013 HHHD zyxzyxzyxzyx −−=  (184) 

Analogicky je možné vypočítať všetkých osem nespoločných bodov dolnej časti plášťa. 
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12.3.11 Naviazanie NURBS plôch 

V predošlej kapitole bol uvedený výpočet riadiacich bodov opláštenia modelu prstov. 
Takýmto spôsobom je možné vytvoriť obálku pre ďalšie dve dvojice vrcholov drôtového 
modelu a tým vytvoriť trojčlánkový model prsta. Keďže sa každý ďalší  článok ohýba 
v koncovom bode predošlého článku, je potrebné vyriešiť problematiku vzájomného 
naviazania valcových plôch. 

 

Obr. 227 Naviazanie NURBS plôch 

Z Obr. 227 je zrejmé, že pre spojitosť nultého rádu je postačujúce, ak sú koncové riadiace 
body prvej plochy identické so začiatočnými riadiacimi bodmi druhej plochy. Tento spôsob je 
použitý na spojenie spodných častí článkov jednotlivých prstov. Vychádza sa pri tom 
z predpokladu, že pri reálnom ohybe prstov ľudskej ruky je v tomto mieste spojenia ostrý 
prechod.  

Pre vytvorenie hladkého prechodu na hornej strane spojených plôch je potrebné 
zabezpečiť na tomto mieste spojitosť prvého rádu, čo je možné pomocou umiestnenia 
osmice riadiacich bodov do jednej roviny. Prakticky je to možné zrealizovať umiestnením 
hraničných bodov oboch plôch do stredu úsečky spájajúcej predposledný bod prvej plochy 
a nasledujúci bod druhej plochy, ako je viditeľné na Obr. 227. 

12.3.12 Povrchový model palca 

Pre model palca sa použijú tie isté stavebné prvky ako v prípade ostatných štyroch prstov. 
Rozdielne sú len transformačné vzťahy pre výpočet riadiacich bodov. V drôtovom modeli 
ruky základ odpovedá bodu E2 a riadi sa podľa neho pohyb bodov E3 a E4 . Úsečky E2E3 
a E3E4 predstavujú dva články palca.  

 

Obr. 228 Rotácia riadiacich bodov okolo bodu E2 

Táto rotácia sa vykonáva okolo osi y, teda je potrebné prepočítať súradnice x 
a z jednotlivých riadiacich bodov.  
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Pre výpočet súradníc riadiacich bodov po otočení okolo bodu E2 platia nasledovné vzťahy: 
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Pre body  [1,0], [1,1], [1,2] a [1,3]   je výpočet súradníc x a z  rovnaký ako pre body [0,0], 
[0,1], [0,2] a [0,3]. Podobne body [2,0], [2,1], [2,2] a [2,3]  majú rovnaké súradnice x a z  ako 
body [3,0], [3,1], [3,2] a [3,3]. Tieto dve štvorice bodov majú rovnakú hodnotu y-ovej 
súradnice: 

3
)( 32

2

EE
Eyy +=  (193) 
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Obr. 229 Ukážka vizualizácie modelu ruky 

Kombináciou jednotlivých transformácií popísaných v predošlých kapitolách je možné 
dosiahnuť širokú škálu pozícií jednotlivých prstov a palca. Ako príklad možno uviesť úplné 
ohnutie ukazováka, ktoré je možné realizovať postupným ohybom podľa bodov A1, A2 a A3. 
V tomto prípade nebolo uvažované so vzďaľovaním a približovaním jednotlivých prstov 
k sebe navzájom. Z hľadiska pohybu palca sa ako najpodstatnejšia z vizualizačného 
hľadiska rotácia okolo bodu E2 drôtového modelu, ktorá predstavuje priťahovanie 
a odťahovanie palca k osi ruky. Napriek svojim zjednodušeniam, je tento model vhodný na 
vizualizáciu údajov zosnímaných z dátovej rukavice alebo na priamu syntézu modelu ruky. 
Ukážka je uvedená na Obr. 229. Okrem toho môže byť tento systém vhodný na 
experimentálne účely v procese výučby biológie a biofyziky. 

12.4 Modelovanie a vizualizácia povrchu krajiny 
Modelovanie povrchu krajiny je pomerne častou úlohou virtuálnych svetov. Táto činnosť 

nám kladie hneď niekoľko otázok. V prvom rade je to otázka, či je efektívne modelovať 
hromadne v rámci celého územia ako elementárnej územno-technickej jednotky, alebo 
nechať čiastočne spracovaný model na neskoršiu aktualizáciu. Ďalšou podstatnou otázkou je 
určenie spôsobu vytvárania takéhoto modelu územia, nakoľko sa ponúka hneď niekoľko 
možností: 

• Tvorba modelu na jestvujúcich podkladoch 
• Tvorba modelu na novej údajovej báze 
• Kombinácia oboch vyššie spomenutých metód 

V prípade prvej z týchto možností je zrejmé, že ak podklady na vypracovanie modelu 
budú „nekvalitné“, prenesú sa chyby aj do modelu. Druhá možnosť odbúrava tieto 
pochybnosti, no zabezpečenie vstupov resp. realisticky vyzerajúcich vstupov je pomerne 
obtiažne. V náväznosti na predchádzajúce a inými slovami povedané, získať resp. vytvoriť 
povrch krajiny je možné v súčasnosti niekoľkými spôsobmi. V princípe základné možnosti sú 
dve: 

• Snímanie reálne existujúcej krajiny, jej povrchu, a následná úprava. 
• Generovanie syntetizovanej krajiny pomocou rôznych algoritmov či funkcií 

V prvom prípade sa v súčasnosti poväčšinou používa 3D skenovanie terénu najčastejšie 
leteckou formou pomocou laserového 3D skenera. Laserové skenovanie ako také, umožňuje 
bezkontaktné priestorové zameriavanie existujúceho stavu s vysokou produktivitou práce a 
následné 3D modelovanie a vizualizáciu ľubovoľných objektov a komplexných celkov s 
bezkonkurenčnou rýchlosťou a presnosťou. Bližšie o 3D skenovaní je v inej časti tejto 
publikácie. 

Po kompletnom zoskenovaní terénu a určení súradníc bodov v aktuálnom systéme sa 
všetky namerané body transformujú do geodetického systému rôznymi aplikáciami na to 
určenými. Na výpočet transformačných kľúčov je pritom potrebné využiť čo najviac, najmenej 
štyri body. Stredné odchýlky pri takomto meraní sa potom pohybujú pri dnešných metódach 
v rozmedzí 0,001–0,032m, a stredná hodnota celkovej transformácie je zhruba 0,009m. 
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Naproti tomu druhý prípad t.j. generovanie syntetizovanej krajiny je náročné v tom (týmto 
sa myslí uvedené zabezpečenie vstupov resp. realisticky vyzerajúcich vstupov), že príroda 
okolo nás a tým aj povrch krajiny, nie je vôbec jednotvárna. Vyskytujú sa v nej rôzne 
obmeny, ktoré je potrebné zachytiť aj pri jej modelovaní. Primárnym krokom pri modelovaní 
krajiny je modelovanie jej povrchu. Tento krok je možné prostriedkami súčasnej počítačovej 
grafiky vykonať niekoľkými spôsobmi. Vzhľadom na rôzne možné prírodné rozmanitosti je ale 
aj vhodné použiť v tomto prípade niekoľko rôznych postupov. Pomerne častým spôsobom je 
použitie fraktálov. Dokonca je možná aj kombinácia viacerých techník vrátane kombinácie 
s niektorými dátami zosnímanými 3D skenovacím systémom popísaným skôr. Veľmi 
zaujímavé je použitie asi najklasickejšieho fraktálu z množiny dynamických systémov. Jedná 
sa o fraktál Mandelbrotova množina. Tento fraktál je význačný tým, že ak ho použijeme 
v celom rozsahu, tak vytvorí kopec uprostred roviny so svojím typickým obrysom. Jeho 
prispôsobenie konkrétnym požiadavkám je možné dosiahnuť pomocou zmeny vstupných 
parametrov. Pre jeho význačný vzhľad pripomína ostrov. Ďalším z množiny fraktálov je tiež 
nemenej známy fraktál Juliova množina. Tento typ fraktálu predstavuje po vygenerovaní 
úplne iný typ krajiny. Jedná sa hlavne o jeho pretiahnutý tvar, ktorým pripomína pohorie. 
Posledným z množiny fraktálových algoritmov je fraktál z množiny dynamických systémov, 
ktorý je veľmi variabilný a prispôsobivý na množstvo rozličných prírodných útvarov. Je ním 
fraktál plazma, ktorý môže predstavovať jemne zvlnenú krajinu, vrásnitý povrch, ale aj krásnu 
oblohu. Ukážky spomínaných fraktálov sú uvedené na Obr. 230. 

 

Obr. 230 Mandelbrotova množina, Juliova množina a plazma 

Vo všeobecnosti základným prvkom, ktorý sa napr. z fraktálov použije pri generovaní 
povrchu, je farba príslušných bodov. Využije sa vlastne princíp známy aj z klasických máp, 
kde farba zároveň určuje výšku. Obrazu, ktorý svojou farbou slúži ako základ na určenie 
výšky budúceho terénu sa hovorí výšková mapa (Obr. 231). Počet zobraziteľných farieb 
(farebná hĺbka) potom určuje maximálny počet krokov a zároveň aj minimálnu veľkosť kroku 
budúcej výšky generovaného terénu. Počet farieb obsiahnutý vo výškovej mape určuje teda 
možný počet krokov na definovanie budúcej výšky. V súčasnosti sú štandardom výškové 
mapy podporujúce 32 bitové zobrazenie, ktorými je možné v rámci jednej výškovej mapy 
rozlíšiť 232 možných výšok. Takáto výšková mapa už umožňuje pracovať naozaj s jemným 
krokom. Veľmi často sa používa aj definovanie výškovej mapy v odtieňoch šedej, čo 
zjednodušuje výpočet uvedených charakteristík a aj manipuláciu s nimi. 

 

Obr. 231 Príklad výškovej mapy a z nej generovaného terénu modelovaného pomocou 
NURBS (KPI FEI TU Košice) 
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12.4.1 Digitálny model terénu 

Pre najrôznejšie výškové merania, analýzy v území, povodňové plány, odtokové pomery, 
GIS systémy či počítačové hry a 3D vizualizáciu slúži spomínaný výškový model terénu, a to 
nielen malej lokality, ale napríklad aj v rozsahu väčšieho podniku, mesta, regiónu či štátu 
 [123].. Celkovo je možné postup modelovania teda zhrnúť do dvoch krokov, ktoré 
predstavujú kombináciu metód počítačovej grafiky, počítačového videnia a používateľských 
rozhraní. Ide teda o dve relatívne nezávislé etapy:  

• tvorba virtuálneho prostredia obsahujúceho terén  a 
• návrh interakcie (t.j. navigácie resp. ovládania). 

Základnou etapou je prvá etapa a základným prvkom tejto etapy modelovania digitálneho 
terénu (DMT) je samotný model, respektíve jeho reprezentácia v počítači. Pre potreby tejto 
publikácie sa budeme ďalej zaoberať iba touto etapou. V súčasnosti existuje množstvo 
používaných systémov vychádzajúcich z rozličných potrieb a umožňujúcich implementáciu 
tejto etapy. V zásade je možné rozdeliť tieto systémy na vektorovo a súradnicovo 
orientované. 

Vektorovo orientované systémy modelujú terén s najväčšou  presnosťou a sú plne 
trojrozmerné. V rámci jedného vektorového modelu je možné reprezentovať rozličné úrovne 
(teda je možné súčasne modelovať’ povrch, rozličné skalné previsy, jaskyne atď.). Výhodou 
je aj pomerne nenáročná dátová reprezentácia, veľkou nevýhodou je však náročný proces 
zobrazenia povrchu. 

Súradnicovo orientované systémy majú za základ pevne danú súradnicovú sieť 
s pravouhlou súradnicovou sústavou, respektíve rozličné úpravy ako šesťuholníková sieť 
atď. Každej súradnici je priradená hodnota označujúca výšku povrchu v tomto bode. Takýto 
model je niekedy označovaný ako 2,5D, pretože neumožňuje modelovať napríklad súčasne 
jaskyne a povrch. Výhodou modelu je úsporná reprezentácia (stačí poznať rozmery mapy, 
krok v oboch osiach a potom už len jednotlivé výšky povrchu pre zodpovedajúce súradnice). 
S výhodou sa pre tieto systémy používa už spomínaná výšková mapa. Pre modelovanie 
povrchu pomocou vyšších plôch napr. NURBS je vhodný súradnicový systém s 
karteziánskou sústavou pre jeho výborné vlastnosti, jednoduchosť zobrazenia a možnosť 
účinnej optimalizácie. Pretože informácia o povrchu terénu môže byť účinne komprimovaná, 
je možné ukladať výškovú mapu ako bitmapu, pričom farba jednotlivých bodov bitmapy 
určuje ich výšku. 

 

 

Obr. 232 Príklady digitálneho terénu – drôtový model (vľavo) a otextúrovaný model (vpravo) 
bez úpravy povrchu pomocou NURBS (KPI FEI TU Košice) 



Branislav Sobota, František Hrozek  Systémy Virtuálnej Reality 

217 

12.4.2 Polygonizácia a úprava povrchu terénu 

V prvom kroku či už použitím výstupov z 3D skenera, výškovej mapy alebo inej funkcie 
(napr. fraktálnej) je k dispozícii množina bodov najčastejšie so svojou výškou. Pri veľkej 
hustote týchto bodov je možné takto reprezentovaný terén vizualizovať. Akákoľvek 
manipulovateľnosť vyššieho typu je však v tomto momente nedostupná a navyše výstup je 
ešte priveľmi „hrboľatý“. Pre lepšiu manipulovateľnosť a prípadné ďalšie úpravy je potrebná 
polygonizácia terénu a v prípade menšej hustoty bodov aj pridanie ďalších bodov (vrcholov) 
do modelu. Vytvorenie polygonálneho modelu je možné použitím viacerých techník. 
Najjednoduchším prípadom je lineárna interpolácia susedných bodov terénu, kde ako základ 
sa zoberie buď trojuholník (triangulácia) alebo štvoruholník. V prípade nevhodných 
susedných vrcholov (napr. veľmi veľký výškový alebo vzdialenostný rozdiel) sa dopočítajú 
ďalšie vrcholy povrchu aby sa zjemnil raster. 

Základným spôsobom takto generovaných plôch resp. povrchov je použitie trojuholníkovej 
konštrukcie. Algoritmus začína nagenerovaním alebo použitím úvodného jedného veľkého 
trojuholníka vychádzajúceho z pôvodných vrcholov povrchu. Výška je buď daná niektorou zo 
skôr uvedených technológií alebo pri generovaní môže byť aj náhodná vo všetkých jeho 
troch vrchoch. Trojuholníky sa ďalej rozdelia na štyri podtrojuholníky. Tento krok sa spája 
s vytvorením troch nových vrcholov, pričom výška sa určí z dvoch susedných vrcholov 
pôvodného trojuholníka. V nasledujúcom kroku vznikne šestnásť nových malých 
trojuholníkov, ktorých výška deviatich vrcholov sa určí zhodným postupom ako 
v predchádzajúcom prípade. Tento postup môžeme opakovať ľubovoľný počet krát, 
v závislosti od veľkosti prvého trojuholníka. 

výška výška výška

 

Obr. 233 Polygonizácia povrchu pomocou trojuholníkovej konštrukcie  

V praxi sa viac osvedčila síce táto metóda, ale so štvoruholníkovou najlepšie štvorcovou 
základňou. Pre túto metódu platia iné pravidlá generovania. Úprava spočíva v tom, že sa 
postupne prechádza z jedného štvoruholníka k ďalšiemu s polovičnou veľkosťou počas 
dvoch krokov. Výpočet ďalších doplnkových vrcholov sa nemusí vykonávať iba lineárnou 
interpoláciou. S výhodou je možné použiť aj NURBS, ktorých použitie v tomto prípade môže 
dať reálnejšie tvary terénu. 

 

Obr. 234 Počiatočné kroky algoritmu generovania povrchu so štvoruholníkovou konštrukciou. 
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Takto spolygonizovaný terén je už použiteľnejší a je možné naň už aplikovať vyfarbenie 
alebo textúru. Celkovo je však takýto terén ešte stále pomerne „kostrbatý“ (Obr. 232). 
Dosiahnutie väčšej zaoblenosti je opäť úlohou kriviek resp. plôch vyššieho rádu. Najlepšie 
výsledky sa dostávajú práve využitím povrchov na báze plôch vyššieho rádu. V takomto 
prípade sa použijú skôr nagerované vrcholy ako body riadiacej matice napr. NURBS plochy, 
najčastejšie tretieho rádu t.j. matica 4x4. Takto sa vytvorí vlastne jeden plát povrchu. Ďalšou 
úpravou je možné dosiahnuť aj hladké napojenie jednotlivých plátov povrchu. Ukážka 
výsledku takéhoto postupu je na Obr. 235, kde ako základ bol použitý terén z Obr. 232. 
S výhodou je možné NURBS aplikovať aj na vodné plochy, kde vďaka parametrizácii je 
možné vyvolať vierohodný vizuálny dojem vlnenia povrchu vodnej hladiny. 

 

Obr. 235 Príklady detailu digitálneho terénu z Obr. 232  po úprave povrchu pomocou NURBS 
(KPI FEI TU Košice) 

Okrem samotného povrchu je častokrát vhodné alebo potrebné upraviť terén doplnením aj 
o modely porastu, budov a iných objektov, ktoré môžu byť predmetom virtuálneho sveta. 
Vzhľadom na to, že okrem vizuálnej (geometrickej) podoby je niekedy potrebné zahrnúť aj 
polohopisné prípadne výškopisné informácie podrobných polohových bodov, je značne 
neefektívne pridávať spomínané entity v tejto fáze modelovania. Oveľa efektívnejším 
spôsobom sa zdá byť pridávanie jednotlivých elementárnych modelov do exteriérovej časti 
územia až po vymodelovaní terénu danej oblasti. Tento poznatok je odôvodniteľný práve 
skutočnosťou, že počet druhov a tvarov spomínaných elementov je vzhľadom k ich počtu 
v intraviláne zanedbateľný, a ich umiestňovanie v teréne pred vymodelovaním jeho 
samotného nie je vhodné, nakoľko následne je potrebné tieto elementy transformovať do 
potrebných výšok. Ďalším z dôvodov je aj fakt, že členitosť terénu v extraviláne je 
neporovnateľne vyššia z hľadiska obmedzenej presnosti zobrazovanej skutočnosti, ako 
členitosť zastavaného územia. 

 

Obr. 236 Ukážky vizualizácie terénu modelovaného pomocou NURBS po pridaní porastu 
a oblohy (KPI FEI TU Košice) 
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12.5 Modelovanie a vizualizácia oh ňa a oblohy 
Pre dobrú simuláciu prírodných javov je výhodné použiť niektoré výsledky už 

spomínaných fraktálov. Pomocou niektorých typov L-systémov je možné vizuálne simulovať 
rôzne druhy rastlín. Pomocou niektorých dynamických typov sa dajú simulovať také javy ako 
horenie ohňa, oblačnosť, hmla a pod. Popisom implementácie niektorých fraktálov pre 
simuláciu ohňa a plazmy (oblohy, mrakov) sa zaoberá táto podkapitola. 

12.5.1 Metóda presúvania prostredného bodu 

Jedným z fraktálov, ktoré je možné použiť pre tieto účely je metóda presúvania stredného 
bodu. Je to rekurzívna funkcia. Vstupom rekurzívnej procedúry je úsečka z bodu (x1, y1) do 
bodu (x2, y2). Stred tejto úsečky sa posunie o náhodné číslo σ Týmto nám vlastne vzniknú 
dve úsečky. Postupným rekurzívnym aplikovaním na novovzniknuté úsečky dostaneme 
spojitú funkciu, ktorá nemá nikde deriváciu. Ukončenie iteračného postupu je teoreticky 
v nekonečnom čase, lebo každá úsečka má nekonečne veľa bodov. V praxi sa však delenie 
ukončí, ak vzdialenosť začiatočného a koncového bodu je veľkosť jedného bodu rastra 
obrazovky (pixelu). 

Predchádzajúca metóda je len rekurzívnym delením úsečky. Je možné aplikovať túto 
metódu do vyššej dimenzie (2D). Táto metóda je veľmi populárnym základom pre algoritmy 
generujúce stochasticky sebepodobné fraktály. Princíp tejto metódy je nasledovný. 

Štvorcová sieť sa inicializuje v rohoch náhodnými reálnymi hodnotami. Potom sa plocha 
rozdelí na štyri rovnaké štvorce a v novovzniknutých bodoch sa vyrátajú nové hodnoty 
príslušných bodov. Ak označíme rohy štvorca ( ) ( ) ( ) ( )1,1,0,1,1,0,0,0 ffff  a novo vzniknuté body  
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Spomínaná matica je znázornená na Obr. 237. Takto vzniknutá matica sa dá 
reprezentovať dvoma spôsobmi: 

• Prvý je, že hodnotu v každom bode budeme reprezentovať ako výšku a potom sa 
môžeme pozrieť na obrázok z perspektívy.  

• Druhá možnosť je reprezentovať hodnoty bodov farbou.  
Takto je možné vygenerovať obrázok, ktorý je podobný hmle alebo mrakom. Takto 

vzniknuté obrazy je možné použiť ako textúry alebo ako pozadie pri rôznych grafických 
vizualizáciách (napr. pri krajine ako je uvedené v kapitole  12.4). 

 

Obr. 237 Základná matica pre metódu presúvania stredného bodu 

Je potrebné ešte spomenúť akým spôsobom sa vlastne budú vypočítavať hodnoty novo-
vzniknutých bodov. Možnosti sú v podstate tri: 

• prideliť náhodnú hodnotu iba strednému bodu 
• priradiť náhodnú hodnotu bodom jedného smeru 
• priradiť náhodnú hodnotu všetkým bodom. 
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Pridelenie hodnôt v poslednom prípade je nasledovné: 
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Táto metóda sa však nemusí aplikovať len na štvorec alebo rovinu. Najjednoduchšie 
aplikovanie na nerovinný predmet je aplikácia na guľu. Výsledný efekt je ten, že vzniknutý 
obraz vytvára reálny dojem pohľadu na planétu.  

12.5.2 Oheň a algoritmus jeho generovania 

Princíp generovania  ohňa je vlastne kombináciou fraktálového generovania uvedeného 
vyššie s nižšie uvedeným algoritmom.  

1. V prvom kroku vykonáme alokovanie dvojrozmerného poľa pre uloženie farieb 
jednotlivých pixelov a jeho následné nulovanie tzn. priradenie každému prvku poľa 
hodnotu 0, ktorá v palete definovanej v ďalšom kroku reprezentuje čiernu farbu. 

2. V druhom kroku sa definuje paleta farieb. Je jedným zo základných krokov pre 
generovanie ohňa s čo najprirodzenejšími vlastnosťami. Zoradenie farieb je nutné urobiť 
v poradí od najtmavšej po najsvetlejšiu. Pomocou RGB zložiek sa nastavia všetky 
použité farby, pričom sa obyčajne použije iba niekoľko základných farieb, ale u každej sa 
definuje dostatočné množstvo odtieňov. 

Príklad: Majme oheň, ktorý si označíme napr. oheň1. Pre oheň1 je paleta nastavená 
nasledovne: Ako nultá farba je čierna t.j. R=0, G=0, B=0. Ďalších desať farieb je 
definovaných ako odtiene sivej, t.j. pre každú farbu sa zvyšujú RGB zložky v cykle o 
hodnotu 2. Hodnotám v palete 11 - 20 sú priradené odtiene červenej t.j. zložka R sa 
zvyšuje v cykle o hodnotu 3 a zložky G a B ostávajú nulové. Hodnoty 20 - 60 
reprezentujú odtiene žltej t.j. zložky R a G sa zvyšujú v cykle o hodnotu 2 a zložka B 
ostáva nulová. V tomto type ohňa nie je využitých všetkých 256 farieb ale len 61. Pre 
iné ohne môže byť použitý iný počet farieb a iné intervaly odtieňov. 

3. Tretím krokom sa začína cyklus generovania ohňa. Prvkom posledného riadku poľa sa 
náhodne priradia hodnoty najtmavšej a najsvetlejšej farby predtým definovanej palety. Ich 
vzájomný pomer v tomto riadku je percentuálne stanovený pre výšku ohňa. 

Príklad: Pre oheň1 môžeme zvoliť pomer medzi hraničnými farbami 50%.   

4. Vo štvrtom kroku sa pre každý prvok poľa určí jeho hodnota (farba pixelu), ako priemer 
hodnôt vybratých prvkov. Tvar ohňa bude závisieť od toho, ktoré prvky sa vyberú. 
Prepočítavanie prvkov sa robí od nultého po posledný riadok. Je potrebné ošetriť krajné 
stĺpce poľa a predposledný riadok, aby sa do výpočtov  nedostali nedefinované hodnoty 
nachádzajúce sa v dátovej  oblasti mimo poľa. Táto chyba sa môže prejaviť tým, že  sa v 
okne objavia farby, ktoré neboli predefinované a nemali byť použité.  

Príklad: V prípade ohňa1 sa pre prvok p[i,j] vyberú prvky p[i-1,j+1], p[i-1,j+2], 
p[i+1,j+1], p[i+1,j+2], p[i,j+1], p[i,j+2]. 
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5. V piatom kroku sa hodnoty prvkov poľa vykreslia na obrazovku. Po vykreslení sa vykoná 
skok na začiatok cyklu a generuje sa ďalší obrázok ohňa pre plynulú animáciu. 

6. V poslednom kroku sa definuje koncová podmienka pre ukončenie cyklu, ktorý  
vykresľoval oheň na obrazovku a uvoľní sa dvojrozmerné pole, v ktorom boli umiestnené  
hodnoty farieb. 
Samozrejme, že komplexná simulácia týchto javov (napr. uvádzaného ohňa) je omnoho 

zložitejšia pri náväznosti na všetky subsytémy virtuálnej reality. 

 

Obr. 238 Príklady rôznych typov virtuálnych ohňov 

12.5.3 Plazma a algoritmus jej generovania 

Plazma v rôznych obmenách patrí k jedným z najkrajších a často používaným. Jedná sa o 
plošný fraktál najčastejšie generovaný na obrazovke monitora, pretože jeho efekt sa môže 
umocniť dynamikou zmeny farby. Ukážky plazmy sú na Obr. 230 alebo Obr. 239. Jednu 
z možností generovania plazmy poskytuje nasledujúci postup: 

1. V prvom kroku dochádza k alokovaniu dvojrozmerného poľa pre uloženie farieb 
jednotlivých pixelov a jeho následné nulovanie t.z.n. priradenie každému prvku poľa 
hodnotu 0, ktorá v palete definovanej v ďalšom kroku reprezentuje čiernu farbu. 

2. Druhým krokom je definovanie palety farieb, ktorý je jedným zo základných úkonov pre 
generovanie plazmy (a aj ohňa, ako bolo uvedené skôr) s čo najprirodzenejšími 
vlastnosťami. Zoradenie farieb je nutné urobiť v poradí od najtmavšej po najsvetlejšiu. 
Pomocou RGB zložiek sa nastavia  všetky použité farby, pričom sa obyčajne použije iba  
niekoľko základných farieb, ale každej sa definuje  dostatočné množstvo odtieňov. 

3. Tretí krok je samotné generovanie plazmy. Potom čo sme nastavili paletu farieb sa 
vytvoria vodorovné čiary z jednotlivých farieb a to tak, že každá z „čiar“ sa vykreslí od 
najtmavšej farby po najsvetlejšiu a opäť na najtmavšiu. Takto vytvoríme niekoľko 
farebných čiar. Tento krok sa skladá z niekoľkých subkrokov. V prvom rade sa vytvorené 
„čiary“ v x-ovom smere prekreslia podľa funkcie sínus a vzápätí sa prekreslia v y-ovom 
smere podľa funkcie arcsinus. V nasledovnom dochádza k prekresľovaniu čiar 
cyklovaním farebných odtieňov, čím vzniká dojem plazmy. 

   

Obr. 239 Príklady rôznych typov plazmy 
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12.6 Modelovanie a vizualizácia rastlín 
Generovanie rastlín je ďalšou oblasťou využívanou v rámci virtuálnych svetov. Poväčšine 

prostriedky na vygenerovanie kostry rastliny (napr. fraktály) nie sú komplexné a teda použitie 
niektorej z  metód ešte nerieši všetky problémy spojené so zobrazením objektu rastliny. 
Preto je najbežnejší postup, pri ktorom sa vyberie vhodná metóda, ktorá sa na zlepšenie 
reálnosti scény doplní o niektoré bežne používané algoritmy počítačovej grafiky (napríklad 
na riešenie osvetlenia scény, viditeľnosti a pod.). 

V dnešnej dobe najlepšie prepracovanú formálnu teóriu vhodnú na popis syntetických 
rastlín predstavujú opäť spomínané L–systémy. Najmä otvorené L-systémy poskytujú veľmi 
široké možnosti pre popis a simuláciu rastu modelov rastlín, čo sa dá elegantne zabezpečiť 
vhodnou množinou pravidiel a samotný vygenerovaný reťazec môže obsahovať množstvo 
parametrov použiteľných pri geometrickej interpretácii reťazca. Je ale potrebné podotknúť, 
že L-systémy podobne ako iné metódy na popis rastlín, sa používajú v prvej fáze 
modelovania na generovanie kostry stromu. V druhej fáze je potrebné použiť metódy na 
dokonalejšiu reprezentáciu povrchu generovanej rastliny napríklad pomocou Bézierových 
alebo NURBS plôch, ktoré sa doplnia potrebnými algoritmami na zvýšenie realistickosti 
scény podobne ako u povrchu ruky opisovanej v kapitole  12.3.8.  

12.6.1 Štruktúra modelu vytváranej rastliny 
Ak je potrebné vytvoriť model rastliny, ktorý by bol dosť flexibilný, poskytoval čo 

najvernejší obraz rastliny a súčasne umožňoval efektívnu rýchlosť zobrazenia, potom je 
vhodné aby bola štruktúra modelu rozdelená na dve základné časti a to  

• kostru rastliny, ktorá popisuje jej tvar a veľkosť a  
• povrch rastliny, ktorý špecifikuje jej celkový vzhľad, najmä čo sa týka objemu, farby 

a osvetlenia. 

12.6.2 Generovanie kostry rastliny 
Ako už bolo spomenuté, kostra rastliny určuje jej tvar a veľkosť. Ďalšou jej dôležitou 

úlohou je umožniť vykonávanie rôznych operácii s modelom rastliny, napríklad transformácií, 
ale navrhovaná štruktúra umožňuje implementovať aj niektoré javy ako zmenu veľkosti 
gravitácie, vietor s premenlivou silou a smerom, rast rastliny a iné.  

Ak sa použije spomínaný L-systém, tento nie je parametrický, generuje iba popis kostry 
stromu vo forme reťazca, ktorý v sebe nemá údaje o veľkostiach konárov a ich vzájomných 
uhloch. Tieto údaje sa môžu zadávať priamo alebo môžu byť generované určitými 
algoritmami (napr. genetické algoritmy). Spolu s prostriedkami matematickej štatistiky sú 
potom tieto údaje použité až pri geometrickej interpretácii reťazca, pričom v tomto kroku sa 
už vypočítavajú skutočné hodnoty súradníc bodov kostry rastliny v príslušnom priestore. 

Kostra rastliny je definovaná stromovou štruktúrou uzlov, ktorá zodpovedá prirodzenej 
štruktúre tvaru rastliny: Každému uzlu môžeme priradiť jeden alebo viac synovských uzlov, 
pričom dvojica [Otcovský uzol, Synovský uzol] definuje konár. Uzol je teda miesto, kde môže 
vyrastať jeden alebo viac konárov. Uzol, ktorý je synovským, ale z ktorého už žiaden konár 
nevyrastá nazývame listovým. Naopak, koreňový uzol je jediný uzol, ktorý nemá otca. Konár, 
z ktorého vyrastá iný konár nazývame otcovským. Konár ktorý vyrastá z iného (otcovského) 
sa vo vzťahu k nemu nazýva synovským. 

Každý uzol obsahuje svoje súradnice v príslušnom priestore a informáciu o tom, ktoré uzly 
sú mu synovskými uzlami. Preto pre prácu s celou kostrou rastliny, pri tejto štruktúre, stačí 
poznať jej koreňový uzol. 

Pri aplikácii v 2D je táto situácia pomerne jednoduchá. Na generovanie kostry rastliny sa 
použije L-systém a na generovanie napr. listov sa môžu použiť aj niektoré systémy 
iterovaných funkcií (IFS, napr. tzv. papraď). Ukážky niektorých 2D virtuálnych rastlín sú 
zobrazené na Obr. 240. V ďalšom popise sa budeme zaoberať už len problémom 
generovania rastlín v trojrozmernom priestore.  
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po 4. iterácii po 4. iterácii po 5. iterácii papraď 

 

Obr. 240 Príklady virtuálnych rastlín na báze fraktálov v 2D 

Jedným z postupov môže byť generovanie rastliny v 2D a jej rotácia napr. okolo zvislej 
osi. Tento spôsob je možné zmodifikovať tak, že pre každý uhlový krok uvedenej rotácie sa 
použijú iné parametre alebo dokonca aj iné produkčné pravidlo. Takéto virtuálne rastliny sa 
nazývajú aj 2,5D rastliny. Najzložitejší postup, ale najkvalitnejšie výsledky dávajúci pre 3D 
však prinesie až úplné modelovanie rastliny v 3D. Tento postup bude popísaný 
v nasledujúcich podkapitolách. 

12.6.3 Algoritmus generovania re ťazca popisujúceho kostru rastliny 

Pred uvedením algoritmu je potrebné definovať otvorený L–systém, ktorý sa od 
štandardných L-systémov bude líšiť najmä tým, že umožňuje generovanie trojrozmerných 
objektov. Majme daný L-systém G(N,T,S,P), kde: 

• N = { F } je množina neterminálnych symbolov. 
• T = { +, –, f, m, p, (, ) } je množina terminálnych symbolov, ktorých význam je nasledujúci: 

‘f‘ pohyb dopredu (vykreslenie úsečky v danom smere). 
‘+‘ zväčšenie uhla odklonu α – je to uhol medzi osou otcovskej vetvy (úsečka na 

ktorej je bod umiestnený) a osou synovskej vetvy (úsečka ktorá bude 
vykreslená) (pozri Obr. 241a). 

‘–‘ zmenšenie uhla odklonu α. 
‘p‘ zmena uhla otočenia β proti smeru hodinových ručičiek (uhol otočenia určuje 

smer v rovine xy ak os z je zhodná s osou otcovskej vetvy) (pozri Obr. 241b) . 
‘m‘ zmena uhla otočenia β v smere hodinových ručičiek. 
‘(‘  uloženie stavu do zásobníka. 
‘)‘ výber stavu zo zásobníka. 

• S = { F } je štartovací  symbol. 
• P = { F → f, F → f(zmena orientácie, posun)....} je množina pravidiel, pričom druhé 

uvedené pravidlo, ktoré zadáva používateľ alebo iný generátor, slúži na popis počtu 
a orientácie synovských konárov, ktoré sa vygenerujú z otcovského konára f. 
Matematicky toto pravidlo predstavuje množinu možných pravidiel, kde zmena orientácie 
je ľubovoľná postupnosť znakov {+, –, m, p}, pričom je dovolený viacnásobný výskyt 
každého z týchto znakov bez obmedzenia. Je si však potrebné uvedomiť, že dvojice {+, –
} a {m, p} sa navzájom negujú a ich súčasné použitie je zbytočné. Napríklad reťazec 
“m+ – p – mm” má taký istý význam ako reťazec “mm-“. Posun predstavuje jeden zo 
znakov F alebo f, ich viacnásobný výskyt však nie je povolený. Dané pravidlo môže mať 
jednu alebo viac takýchto častí uzavretých do zátvoriek ( ), a každá časť popisuje jeden 
synovský konár. 
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Napríklad pravidlo F → f(F)(+F)(m+F)(p+F)(pp+F) za predpokladu že veľkosť 
uhla otočenia = 90° generuje nad otcovským konárom päť synovských konárov – prvý 
v smere otcovského konára, ostatné štyri pootočené od prvého o uhol odklonu, každý 
v inom smere. 

x

α
y

z

o u

x

β

y

z

o u

ba  

Obr. 241 Uhol odklonu α a otočenia β 

Podstatou algoritmu je vygenerovať reťazec r, ktorý popisuje celkový tvar rastliny. Teda: 
Tvar rastliny  =  f (reťazec r,  parametre...)  (200) 

Kde parametre sú konkrétne hodnoty terminálnych symbolov +, –, f, m, p. Je potrebné 
poznamenať, že tento reťazec popisuje ešte pravidelný tvar rastliny z hľadiska veľkostí uzlov 
a dĺžok konárov, až pri geometrickom vytváraní kostry rastliny popísanom v ďalšom 
algoritme sa aplikuje prvok náhodnosti.  

Pred algoritmom sa zadá počet iterácií pre rastlinu (derivácií reťazca rastliny) a každej 
iterácii i môže byť priradené samostatné pravidlo, ktoré sa uloží v reťazci reti. Z toho vyplýva, 
že môže, ale nemusí platiť: 

reti. ≠ retj     pre     i ≠ j (201) 

Hoci v tomto algoritme sa ešte uhol otočenia a odklonu priamo nevyužívajú, je už 
potrebné zohľadniť ich veľkosti pri vytváraní pravidiel, pretože ovplyvňujú rozmiestnenie 
konárov definovaných v pravidle. Keďže každá rastlina je iná, každej musíme priradiť vhodné 
pravidlá, ktoré sú pre ňu charakteristické. Tvarom podobné rastliny môžu mať tieto pravidlá 
zhodné a líšia sa v počte iterácii, vo veľkostiach uhlov alebo v dĺžkach jednotlivých vetiev. Dá 
sa povedať, že definované pravidlá spolu s počtom iterácii, dĺžkou konárov, veľkosťami uhlov 
otočenia a odklonu určujú tvar generovanej rastliny. 
Vstup algoritmu: počet iterácií rastliny a množina pravidiel, kde každej iterácii zodpovedá 

práve jedno pravidlo v tvare reťazca reti. 
Výstup algoritmu: reťazec r, ktorý obsahuje popis tvaru rastliny. 

1.krok: Definícia dvoch prázdnych reťazcov r, rpom. Reťazec r slúži na popis tvaru rastliny, 
reťazec rpom je len pomocný. 

2.krok: Inicializácia – do reťazca r priradíme neterminál  ‘F’. Tento prvý znak reťazca sa 
berie ako pomocný, pri geometrickej implementácii sa preskakuje.  

3.krok: Vstup do cyklu, počet vykonaní cyklu je určený počtom iterácií, ktorý je vstupom 
algoritmu. Základným princípom je, že sa prechádza reťazec r, a novovytváraný 
reťazec sa zapisuje do pomocného reťazca rpom. V cykle sa na mieste, kde sa 
v reťazci r nachádza neterminál ‘F’ aplikuje pravidlo zodpovedajúce aktuálnej 
iterácii. Aplikácia spočíva v tom, že sa hodnota neterminálu ‘F’ nahradí pravou 
stranou pravidla, ktorá sa zapíše do rpom. Hodnoty terminálov sa z r kopírujú do 
rpom. Na konci cyklu sa obsah reťazca r prepíše reťazcom rpom. Obsah rpom sa 
potom vynuluje. 

4.krok: Po odchode z cyklu sa v reťazci r každý výskyt neterminálu ‘F’ nahradí terminálom 
‘f’. 
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Príklad: Pre lepšiu názornosť zoberme napríklad L-systém s pravidlami: 

F → f(F) 

F → f(F)(+F)(m+F)(p+F)(pp+F) 
nech počet iterácií je 3 a z množiny pravidiel pre jednotlivé iterácie priradíme pravidlá 

vo forme reťazcov  reti takto: 
ret1  = (F) 
ret2  = (F)(+F)(m+F)(p+F)(pp+F) 
ret3  = (F)(+F)(m+F)(p+F)(pp+F) 

Potom reťazec r bude po jednotlivých iteráciách (deriváciách L-systému) mať tvar: 
po 1. iterácii r = F 
po 2. iterácii r = f(F)(+F)(m+F)(p+F)(pp+F) 
po 3. Iterácii r = f(f(F)(+F)(m+F)(p+F)(pp+F))(+f(F)(+F)(m+F)(p+F) 

(pp+F))(m+f(F)(+F)(m+F)(p+F)(pp+F))(p+f(F)(+F)(m+F)(p+F)(pp+F))(pp+f
(F)(+F)(m+F)(p+F)(pp+F)) 

Pričom po odchode z cyklu sa v štvrtom kroku algoritmu každý výskyt znaku ‘F‘ nahradí 
znakom ‘f‘, takže výsledný reťazec r bude v tvare: 

r = f(f(f)(+f)(m+f)(p+f)(pp+f))(+f(f)(+f)(m+f)(p+f)(pp+f))(m+f(f)(+f)(m+f) 
(p+f)(pp+f))(p+f(f)(+f)(m+f)(p+f)(pp+f))(pp+f(f)(+f)(m+f)(p+f)(pp+f)) 

Predchádzajúcim algoritmom vygenerovaný reťazec r iba popisuje kostru rastliny, ale 
ničím nešpecifikuje ako sa kostra rastliny vytvorí, ako sa umiestnia jej uzly v trojrozmernom 
priestore a ako sa vytvorí ich stromovitá štruktúra. 

Preto je potrebné reťazec r geometricky interpretovať, čiže sekvenčne čítať jeho znaky od 
začiatku do konca a vykonávať príkazy, ktoré sú týmto znakom priradené. 

Akcia  = f (znaki)   pričom   0 ≤  i  <  | r | (202) 
Pre túto operáciu je charakteristické, že všetky tieto príkazy sa vykonávajú v súradnicovej 

sústave definovanej konárom, ktorý je práve označený L-systémom ako otcovský (smerový 
vektor otcovského konára je zhodný so smerom a orientáciou kladnej poloosy z). Praktický 
dôsledok tohto faktu je ten, že uhol otočenia a uhol odklonu všetkých vygenerovaných 
synovských konárov sa musí vzťahovať vzhľadom na otcovský konár.  

Pri vytváraní nových synovských konárov je nutné použiť transformácie posunutia, zmeny 
mierky a otočenia (t.j. afinné transformácie) v trojrozmernom priestore. Kým posunutie 
a zmena mierky sú jednoduché operácie, transformácia otočenia je komplikovanou 
operáciou. Ak by sa vykonávala pomocou zložených transformačných matíc, potom by sa 
pre každý nový konár musela vypočítavať nová transformačná matica, čo by bolo veľmi 
neefektívne aj keď funkčné. Výhodnejšie je použiť algoritmus založený na quaterniónoch, 
ktoré umožňujú efektívnejšie vykonávanie rotácií v priestore. 

Podstata tohto algoritmu je nasledovná. Pri vytváraní nového synovského konára sa 
najprv vypočíta jeho jednotkový smerový vektor ūn vo vlastnej súradnicovej sústave SSO 
(súr. sústava objektu, kapitola  7), pričom uhol odklonu a uhol otočenia sa vztiahnu na os z 
(Obr. 242).  
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Obr. 242 Vytvorenie smerového vektora ūn 
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Vytvorený jednotkový smerový vektor ūn sa otočí o uhol daný smerovým vektorom 
otcovského konára ō, čím dostaneme jednotkový smerový vektor ū. 

x

y

z
o

u un

 

Obr. 243 Vytvorenie jednotkového smerového vektora synovského konára ūn 

Tento pootočený smerový vektor synovského konára už má správny smer a orientáciu 
vytváraného konára. Nakoniec je potrebné vynásobiť zložky vektora ū dĺžkou synovského 
konára a posunúť ho na synovský uzol otcovského konára. Tzn. urobiť transformáciu do USS 
(globálnej súr. sústavy), v rámci ktorej sa generuje celý strom.  

Pred uvedením algoritmu je ešte potrebné definovať stav L-systému. Stavom rozumieme 
aktuálnu hodnotu jeho parametrov – uhol odklonu α, uhol otočenia β, súradnice xL, yL, zL 
polohy L-systému, dĺžka otcovského konára, aktuálny otcovský uzol a súradnice 
jednotkového smerového vektora otcovského konára u1, u2, u3. 

Vstup algoritmu: reťazec r, ktorý obsahuje popis tvaru rastliny, počet iterácií rastliny 
a hodnoty uhol odklonu α, uhol otočenia β, dĺžka konára pre každú iteráciu. 

Výstup algoritmu: stromová štruktúra uzlov popisujúca rastlinu – umiestnenie a veľkosť jej 
konárov v priestore.   

1.krok: Definícia stavu S, ktorý obsahuje aktuálny stav L-systému. Definícia zásobníka 
StackLSystemu, ktorý slúži ako zásobník stavov L-systému. Veľkosť zásobníka je 
určená počtom iterácií, ktoré pre danú rastlinu definoval používateľ alebo iný 
generátor. 

2.krok: Definícia koreňového uzla – je to uzol, z ktorého „vyrastá“ celá stromovitá štruktúra 
uzlov rastliny. Koreňový uzol sa umiestni do stredu súradnicového systému, čiže 
jeho súradnice sa nastavia na hodnotu 0. Stavu S priradíme ako otcovský uzol 
koreňový uzol. 

3.krok: Cyklus, počet vykonaní cyklu je daný dĺžkou reťazca r. V cykle sa sekvenčne 
spracovávajú znaky reťazca r, podľa prijatého znaku sa vykonáva vopred 
definovaná činnosť (nasleduje vetvenie): 

3.1.krok: '(' Uloženie stavu S do zásobníka StackLSystemu.   
3.2.krok: ')' Výber stavu S zo zásobníka StackLSystemu. 
3.3.krok: '+'  Zväčšenie uhla odklonu α o hodnotu danú pre aktuálnu iteráciu. 
3.4.krok: '-' Zmenšenie uhla odklonu α o hodnotu danú pre aktuálnu iteráciu. 
3.5.krok: 'p'  Zväčšenie uhla otočenia β o hodnotu danú pre aktuálnu iteráciu. 
3.6.krok: 'm' Zmenšenie uhla otočenia β o hodnotu danú pre aktuálnu iteráciu. 
3.7.krok: 'f' Vytvorenie konára: 

3.7.1.krok: Definícia nového synovského uzla. 
3.7.2.krok: Pomocou hodnôt uhla odklonu α a uhla otočenia β sa 

vypočítajú súradnice x, y, z jednotkového smerového vektora 
synovského konára v jeho súradnicovej sústave (v nej ešte nie je 
zohľadnený smer otcovského konára). 
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3.7.3.krok: Pomocou vzťahov na rotáciu vektorov  pomocou quaternionov 
sa otoťí jednotkový smerový vektor synovského konára o uhol 
definovaný jednotkovým smerovým vektorom otcovského konára. 

3.7.4.krok: Pomocou dĺžky konára uloženej v stave S sa vypočítajú 
súradnice  synovského konára, ktoré už zohľadňujú jeho dĺžku tak, 
že súradnice synovského konára sa vynásobia dĺžkou konára. 

3.7.5.krok: Operáciou súčtu súradníc sa posunie synovský konár na lisový 
uzol otcovského konára. 

3.7.6.krok: Synovskému uzlu sa priradia súradnice synovského konára. 
3.7.7.krok: Otcovskému uzlu sa priradí odkaz na vytvorený synovský uzol, 

čím vlastne definujem nový konár. 
3.7.8.krok: Synovský konár sa označí ako otcovský a jeho súradnice sa 

uložia do stavu S.  
3.7.9.krok: V stave S sa nastaví uhol odklonu na hodnotu 0, aktualizuje sa aj 

veľkosť konára v stave S podľa veľkosti zadanej pre danú iteráciu . 
3.7.10.krok:Jednotkový smerový uzol otcovského konára sa uloží do stavu S. 

4.krok: Ukončenie algoritmu. 
Pre názornosť zoberme príklad uvedený v predchádzajúcej podkapitole. Po geometrickej 

interpretácii reťazca r bude stromová štruktúra rastliny, ktorá sa dá zobraziť vyzerať 
nasledovne:   

Pohľad zhora  

Obr. 244 Geometrická interpretácia reťazca popisujúceho tvar rastliny 

Ako predchádzajúci obrázok ukazuje, je tvar rastliny ešte priveľmi pravidelný. Úplné 
zreálnenie dosiahneme zavedením náhodných veľkostí jednotlivých parametrov (uhol 
odklonu α, uhol otočenia β, dĺžka otcovského konára) prípadne použitím rôznych 
produkčných pravidiel pre jednotlivé iterácie alebo intervaly iterácií. Ukážka takejto rastliny je 
na Obr. 247. 

12.6.4 Modelovanie povrchu rastliny 

Keďže kostra rastliny špecifikuje len jej tvar a veľkosť, je potrebné generovanú rastlinu 
pokryť množinou plôch, ktoré reprezentujú jej povrch. Postup je v podstate ekvivalentný ako 
pri modelovaní povrchu ruky (kapitola  12.3.8). Táto činnosť sa dá rozdeliť do niekoľkých fáz: 

• Najprv sa každý konár reprezentuje ako určité teleso  napr. ako zrezaný kužeľ, 
ktorého povrch je definovaný množinou plôch (polygónov) (t.j. vytvorí sa povrchový 
model rastliny). Charakter plôch môže byť podľa modelovacích nárokov rôzny od 
rovinných po napr. NURBS. 

Každý konár rastliny sa geometricky môže teda reprezentovať rôzne. Môže ho 
napr. reprezentovať aj zrezaný kužeľ (ako bolo navrhované vyššie), ktorý je 
definovaný množinou jeho polygónov. Po jeho aplikácii má každý konár (konkrétne 
jeho synovský uzol) priradený zrezaný kužeľ, ktorého polygóny definujú povrch tohto 
konára. Na Obr. 245 je polygónmi pokrytá kostra stromu vygenerovaná v príklade 
z predchádzajúcej podkapitoly. 



Systémy Virtuálnej Reality   Branislav Sobota, František Hrozek   

 

228 

 

Obr. 245 Pokrytie kostry stromu polygónmi 

• Na teleso sa nanesie textúra, ktorá sa môže získať opäť rôznym spôsobom napr. 
vygenerovaním pomocou metódy náhodného presúvania stredného bodu (pozri kap. 
 12.5.1). 

Popri týchto dvoch základných fázach sa ešte vykonávajú algoritmy osvetlenia, riešenia 
viditeľnosti a vyplňovania plôch. Na Obr. 246 je rastlina, ktorá ešte nie je pokrytá textúrou 
vygenerovaná pri počte iterácií 4 a 6. Kompozíciu virtuálnych stromov a virtuálnej krajiny je 
možné vidieť aj napr. na Obr. 236. 

              

Obr. 246 Konštantné tieňovanie plôch rastliny, počet iterácii = 4 a 6 

 

Obr. 247 Tvar rastliny s náhodnými parametrami a rôznymi produkčnými pravidlami v každej 
iterácii. 



Branislav Sobota, František Hrozek  Systémy Virtuálnej Reality 

229 

12.7 Časticové systémy 
Častica je objekt v scéne, ktorý má svoj vlastný životný cyklus. Niekde sa „narodí“, počas 

celého svojho života sa vyvíja podľa prideleného kódu a na konci „umiera“. To, čo vykonáva 
alebo ako sa vyvíja častica je plne v réžii programátora. Časticové systémy (particle 
systems) sa pre niektoré prírodné javy používa častejšie ako spomínané fraktály. 

Základným predpokladom pre dobre navrhnutý časticový systém je rýchlosť.  Počet častíc 
pre schopnejší efekt/systém môže poľahky prekročiť 1000 objektov, čo znamená pre 
program záťaž 2000 nových textúrovaných trojuholníkov. Tento príklad prestavuje len jeden 
efekt avšak vo virtuálnej scéne môže napríklad naraz pršať, horieť 6 ohňov a striekať 
fontána. 

Hlavným cieľom pri časticových systémoch je teda dosiahnutie rýchleho kódu. To sa 
väčšinou dosahuje tak, že sa vylúčia operácie s pamäťou, namiesto toho sa volí radšej určité 
väčšie pole častíc a pri zrode/zániku častice sa len nastavíme určitý aktuálny stav, ktorý 
potom v kóde bude rešpektovaný. Ďalšie zrýchlenie sa dá docieliť naprogramovaním vlastnej 
rýchlejšej funkcie náhodného generátora (napr. Alamp), ktorá sa používa pri generovaní 
častíc. Je síce možné použiť funkcie, ktoré sú zabudované v kompilátoroch, ale vlastná, 
rýchla funkcia je v tomto prípade naozaj vhodná. Potom je vhodné sa zbaviť volania tejto 
funkcie (random) z životného cyklu častice a obmedziť sa len na jedno volanie pri vzniku. 
Takýto postup síce mierne obmedzuje možnosti, ale vedie to k jednoduchšiemu a 
rýchlejšiemu kódu a vo väčšine prípadov sa daný efekt dá dosiahnuť aj bez volania funkcie 
random priamo z tela častice. To znamená, že pri obnovení stavu častice (čo sa vykonáva v 
každom takte) sa použijú výlučne len operácie sčítania a odčítania. Veľmi výhodnou je 
napríklad jednoduchá štruktúra častice, ktorá v sebe obsahuje len informácie o pozícii, 
rýchlosti, zrýchlení, farbe a zmene farby častice. Všetky ostatné operácie a nastavenia sa 
vykonávajú mimo tejto štruktúry. Z hľadiska atribútu farby je pomerne dôležité to aký farebný 
model sa na jej reprezentáciu používa. V súčasnosti je najviac používaný model RGBA, kde 
A sa používa pre priesvitnosť (alfa zložka, transparentnosť) a jednotlivé farebné zložky sú 
normalizované do intervalu <0,1.0>. To znamená, že je ich použitie oddelené od zvoleného 
farebného módu a tým pádom, ak sa ten ktorý systém použije pri lepšej farebnej hĺbke 
(štandardne napr. 32 bitov), tak to bude mať za následok oveľa jemnejšie a presnejšie 
farebné prechody. Čo sa týka pozície častíc v priestore, tak pozícia sa odvádza od 
aktuálneho rozlíšenia, pričom raster [0..X_RES/0..Y_RES] platí pri nulovej z-ovej hĺbke. Je to 
pri 3D scénach nezvyčajné nastavenie, ale v konečnom dôsledku to zjednodušuje celkovú 
prácu a orientáciu v priestore. 

Pre mnoho systémov pracujúcich v reálnom čase predstavuje základné nastavenie častíc 
to maximum, ktoré je potrebné. Efekty ako jednoduchý oheň, hviezdy, dážď, dym, hmla, to 
všetko sa pri vhodne zvolených textúrach dá pomerne jednoducho zrealizovať a teda je 
vhodný pre použitie vo virtuálno-realitných systémoch. V systémoch, ktoré nemusia 
nevyhnutne pracovať v reálnom čase (napríklad 3D Studio Max), môže sa pracovať s oveľa 
zložitejšími štruktúrami častíc, s celými hierarchiami časticových systémov, pomocou ktorých 
sa dajú vytvárať naozaj zaujímavé efekty. Príkladom môže byť časticový generátor stromov, 
rastlín, trávy, bleskov a iných zaujímavých útvarov. Tieto objekty už vyžadujú veľké 
množstvá častíc s pomerne zložitou štruktúrou a ovládaním a tak zatiaľ nie sú veľmi 
implementované v systémoch pracujúcich v reálnom čase akými virtuálno-realitné systémy 
sú. 
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častica 

 

Bubliny (fragment kódu) 
 

if (smer==0) poz+=3;  

if (smer==1) poz-=3;  

if (smer==0 && poz>400) smer=1; 

if (smer==1 && poz<0) smer=0; 

p[i].init(0,260,random(80+poz,120+poz),random(440,4 80
),400,0,0,1,0); 

p[i].speed(random(-0.1f,0.1f),random(-1,-2),random( -
2,-5)); 

p[i].color(0,+0.005f,0,0.01f);  

 

častica 

 

Slnko v opare (fragment kódu) 
 

p[i].init(0,200,320+random(-5,5),240+random(-
5,5),-100,1,1,1,1); 

 p[i].speed(0,0,-4); 

 p[i].color(0,0,-0.01f,-0.001);  

 

častica 

 

Kométa (fragment kódu) 
 
poz+=1; 

 p[i].init(0,100,320+200*sinf(D3DXToRadian((int
)poz)),240+100*cosf(D3DXToRadian((int)poz)),-
100,0.5f,0.5f,0,1); 

 p[i].speed(sinf(D3DXToRadian((int)poz)),0,rand
om(-2,2)); 

 p[i].color(0.01f,0.001f,0,-0.01f);  

Obr. 248 Ukážky zobrazenia časticových systémov 
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13 Jazyk VRML 

Po Internete je možné cestovať pomocou širokej palety aplikácií, najčastejšie Mozilla 
Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari a iných. Tieto aplikácie 
nám umožňujú zobrazovať neuveriteľné množstvo informácií  prístupných na WWW. 

MIME je akronym pre Multipurpose Internet Mail Extensions a je programovým 
štandardom, ktorý definuje jednoduchý mechanizmus na popis typu obsahu v súbore, ktorý 
je posielaný prostredníctvom Internetu. Všetky prehliadače WWW požívajú MIME na 
automatické rozhodovanie ako zobraziť informáciu v okne prehliadača. Ak napríklad MIME 
indikuje, že súbor obsahuje HTML text, potom prehliadač formátuje tento HTML text a 
zobrazí ho do okna. Podobne ak MIME indikuje, že súbor obsahuje zvukové údaje, potom 
prehliadač prehrá zvuk pomocou reproduktorov. Vo WWW prehliadači je taktiež možné 
zobrazovať aj 3D modely, napríklad pomocou jazyka VRML  [172]. Tento jazyk slúži na 
zadefinovanie 3D modelu a na jeho zobrazenie potrebuje WWW prehliadač špeciálnu 
aplikáciu alebo plug-in nazývaný VRML prehliadač. 

V tejto kapitole bude predstavená základná syntax jazyka VRML spolu s predstavením 
uzlov  umožňujúcich budovanie scény pomocou preddefinovaných tvarov a textových tvarov. 
Ďalej budú predstavené uzly umožňujúce vykonávanie základných transformácií (posun, 
rotácia a škálovanie) a uzly umožňujúce definovanie vzhľadu (napr. farby). Viac o zvyšných 
uzloch, ktoré je možné použiť na definovanie 3D sveta, ako aj o celom jazyku VRML v  [172]. 

13.1 Základná predstava 
V konštrukcii domov a budov sa na stavbu používajú plány, ktoré špecifikujú stavebné 

materiály a vzhľad budovy. VRML súbory slúžia ako plány pre stavbu virtuálneho sveta, ktorý 
je vytváraný. Je to súbor obsahujúci text, ktorý je možné vytvoriť hociktorým textovým 
editorom. Ďalšou možnosťou je vytvoriť ho pomocou aplikácií, ktoré umožňujú editovať svety 
v troch rozmeroch, alebo je možné použiť nástroje, ktoré prekladajú iné grafické formáty do 
VRML.  

VRML súbor môže obsahovať štyri základné typy komponentov: 

• VRML hlavičku 

• Prototypy 

• Tvary, interpolátory, senzory a skripty 

• Odkazy 
Nie všetky súbory obsahujú všetky tieto typy. Jediná požadovaná položka je VRML 

hlavička avšak bez definície aspoň jedného tvaru prehliadač nič nezobrazí. 
VRML súbor môže tiež obsahovať nasledujúce položky: 

• Komentáre 

• Uzly  

• Polia a hodnoty polí 

• Definované mená uzlov 

• Použité mená uzlov 
Nasledujúci príklad ukazuje VRML kód, pomocou ktorého je možné vytvoriť jednoduchý 

hnedý domček (Obr. 249). Vzorový kód obsahujúci hlavičku a skupinu (Group), ktorá 
obsahuje uzly, polia a komentáre. 



Systémy Virtuálnej Reality   Branislav Sobota, František Hrozek   

 

232 

# VRML V2.0 utf8 
# VRML príklad - Hnedá búda 
Group { 
    children [ 
    # Nakresli steny búdy 
        Shape { 
            appearance DEF Brown Appearance { 
                material Material { 
                    diffuseColor 0.6 0.4 0.0 
                } 
            } 
            geometry Cylinder {                                                     
                height 2.0 
                radius 2.0 
            } 
        }, 
 
    # Nakresli strechu búdy 
        Transform { 
            translation 0.0 2.0 0.0 
            children Shape { 
                appearance USE Brown 
                geometry Cone { 
                    height 2.0 
                    bottomRadius 2.5 
                } 
            } 
        } 
    ] 
} 

 

Obr. 249 Hnedý domček 

 

13.2 Budovanie a zoskupovanie preddefinovaných tvar ov 
VRML poskytuje viacero základných tvarov, pomocou ktorých je možné začať budovať 

VRML svet. Tieto preddefinované, alebo primitívne tvary obsahujú Box (kváder), Cone 
(ihlan), Cylinder (valec) a Sphere (guľa). Na vytvorenie týchto tvarov je potrebné použiť uzol 
Shape, ktorý obsahuje dve polia: apperance a geometry. 

13.2.1 Syntax uzla Shape 

Všetky tvary vo VRML sú vytvárane použitím uzla Shape. 
Syntax  uzla Shape 

Shape  { 
 appearance NULL  # field SFNode 
 geometry NULL  # field SFNode 
 } 

Hodnota poľa geometry špecifikuje uzol definujúci 3-D tvar. Typicky toto pole obsahuje 
primitívne uzly Box, Cone, Cylinder a Sphere. Štandardná hodnota NULL špecifikuje 
absenciu tvarov. 

Hodnota poľa appearance špecifikuje uzol definujúci vzhľad tvaru, vrátane jeho farby a 
povrchovej textúry. Štandardne je nastavená na hodnotu NULL, čo je biely, svietiaci vzhľad. 

13.2.2 Syntax uzla Appearance 

Uzol Appearance špecifikuje atribúty vzhľadu a môže byť použitý ako hodnota poľa 
appearance v uzle Shape. 
Syntax  vrchol Apearance 

Appearance  { 
 material   # field SFNode 
 texture   # field SFNode 
 textureTransform  # field SFNode  
} 
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13.2.3 Syntax uzla Box 

Uzol Box vytvára kváder a môže byť použitý ako hodnota poľa geometry uzla Shape. 
Syntax uzla Box 

Box { 
 size 2.0 2.0 2.0 # field SFVect3f 
} 

Hodnota poľa size špecifikuje rozmer trojrozmerného kvádra umiestneného v počiatku. 
Prvá hodnota je šírka kvádra v x-ovom smere. Druhý rozmer poľa size udáva výšku kvádra 
v y-ovom smere a tretia hodnota je jeho hĺbka v smere z. Všetky tri hodnoty musia byť väčšie 
ako 0.0 . Štandardné rozmery kvádra sú 2.0 2.0 2.0 . 

13.2.4 Syntax uzla Cone 

Uzol Cone vytvára prvok geometrické primitívum kužeľ a môže byť použitý ako hodnota 
poľa geometry v uzle Shape. 
Syntax  uzol Cone 

Cone { 
 bottomRadius  1.0  # field SFFloat 
 height   2.0  # field SFFloat 
 side   TRUE  # field SFBool 
 bottom   TRUE  # field SFBool 
} 

Hodnota poľa bottomRadius špecifikuje polomer základne kužeľa, vycentrovaného 
v počiatku a ležiaceho pozdĺž osi y. Jeho hodnota musí byť väčšia ako 0.0 a štandardná 
hodnota je 1.0.  

Hodnota poľa height udáva výšku kužeľa v Y-ovom smere. Jeho hodnota musí byť väčšia 
ako 0.0 a jeho štandardná hodnota je 2.0 , pričom je spodok kužeľa umiestnený jednu 
jednotku pod počiatkom a vrch je 1.0 nad počiatkom.   

Hodnota poľa side rozhoduje, či sa majú zobraziť steny kužeľa. Ak je hodnota poľa TRUE, 
tak sa strany zobrazia, ak je FALSE tak nie. Štandardná hodnota tohto poľa je nastavená na 
TRUE.  

Hodnota poľa bottom definuje, či sa bude zobrazovať základňa kužeľa, alebo nie. Ak je 
hodnota poľa TRUE, potom sa základňa zobrazuje , ak je FALSE, tak nie. Štandardná 
hodnota je TRUE. 

13.2.5 Syntax uzla Cylinder 

Uzol Cylinder vytvára objekt tvaru valca a môže byť použitý ako hodnota poľa geometry 
uzla Shape. 
Syntax  uzla Cylinder 

Cylinder  { 
 radius  1.0  # field SFFloat 
 height  2.0  # field SFFloat 
 side  TRUE  # field SFBool 
 top  TRUE  # field SFBool 
 bottom  TRUE  # field SFBool 
} 

Hodnota poľa radius udáva polomer trojrozmerného valca vycentrovaného v počiatku a 
ležiaceho pozdĺž y-ovej osi. Hodnota poľa radius musí byť väčšia ako 0.0 a štandardná 
hodnota je 1.0 .  

Hodnota poľa height udáva výšku valca v y-ovom smere. Hodnota poľa height nesmie byť 
menšia ako 0.0 a štandardná hodnota je 2.0 pričom spodok valca je 1.0 pod počiatkom a 
vrch valca je 1.0 nad počiatkom.  

Hodnota poľa side definuje, či bude vykreslený plášť valca. Ak je jeho hodnota TRUE, 
bude plášť vykreslený, ak je FALSE, tak nie.  
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Hodnota poľa top špecifikuje či sa bude vykresľovať vrchná podstava valca a hodnota 
poľa bottom definuje, či sa bude vykresľovať spodná podstava valca. Štandardné hodnoty sú 
TRUE, čo znamená, že sa budú vykresľovať. 

13.2.6 Syntax uzla Sphere 

Uzol Sphere vytvára guľu a môže byť použitý ako hodnota poľa geometry uzla Shape. 
Syntax  uzla Sphere 

Sphere  { 
 radius 1.0 # field SFFloat 
} 

Hodnota poľa radius definuje polomer trojrozmernej gule vycentrovanej v počiatku. 
Hodnota poľa radius musí byť väčšia ako 0.0. Štandardne je jeho hodnota 1.0 . 

13.2.7 Syntax uzla Group 

Uzly VRML môžu byť zoskupované pomocou uzla Group. 
Syntax uzla Group 

Group  { 
 children [ ]   # field MFNode 
 bboxCenter 0.0 0.0 0.0  # field SFVec3f 
 bboxSize -1.0 -1.0 -1.0 # field SFVect3f 
 addChildren    # field eventIn MFNode    
 removechildren   # eventOut MFNode 
} 

Hodnota poľa children špecifikuje zoznam uzlov potomkov, ktorý majú byť vložené do 
skupiny. Typické hodnoty poľa children sú uzly Shape a iné uzly Group. Keď sa zobrazuje 
takýto súbor VRML prehliadač vybuduje skupinu budovaním každého tvaru a skupiny, ktorú 
táto skupina obsahuje. Štandardná hodnota tohto poľa je prázdny zoznam. Viac o zvyšných 
poliach v  [172]. 

13.2.8 Príklady 

Príklad kvádra s definovanými rozmermi (Obr. 250):  
#VRML V2.0 utf8 
Shape { 
    appearance Appearance { 
        material Material { } 
    } 
    geometry Box { 
        size 1.0 3.0 5.0 
    }  
} 

 

 

Obr. 250 Príklad Kvádra 
 

Príklad kužeľa s definovanými rozmermi (Obr. 251):  
#VRML V2.0 utf8 
Shape { 
    appearance Appearance { 
        material Material { } 
    } 
    geometry Cone { 
        bottomRadius 3.5 
        height 1.5  
    } 
} 

 

Obr. 251 Príklad kužeľa 
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Príklad valca s definovanými rozmermi (Obr. 252):  
#VRML V2.0 utf8 
Shape { 
    appearance Appearance { 
        material Material { } 
    } 
    geometry Cylinder { 
        radius 4.0 
        height 1.0 
    } 
} 

 

Obr. 252 Príklad valca 
 

Príklad gule s definovanými rozmermi (Obr. 253):  
#VRML V2.0 utf8 
Shape { 
    appearance Appearance { 
        material Material { } 
    } 
    geometry Sphere {  
   radius 1.0 
    }    
} 

 

 

Obr. 253 Príklad gule 

Tieto základné objekty je možné zoskupovať do zložitejších objektov pomocou príkazu 
Group (napríklad 3D znamienko plus znázornené na Obr. 254): 

#VRML V2.0 utf8 
Group { 
    children [ 
        Shape { 
            appearance DEF White Appearance { 
                material Material { } 
            } 
            geometry Box { 
                size 25.0 2.0 2.0 
            } 
        }, 
        Shape { 
            appearance USE White 
            geometry Box { 
                size 2.0 25.0 2.0 
            } 
        }, 
        Shape { 
            appearance USE White 
            geometry Box { 
                size 2.0 2.0 25.0 
            } 
        } 
  ] 
} 

 

Obr. 254 3D znamienko 
plus 

Na vykreslenie tvarov je možné použiť uzly, pomocou ktorých sa dajú zobraziť zložitejšie 
geometrie. Pomocou uzla PointSet je možné zobraziť skupinu bodov v priestore. Uzlom 
IndexedLineSet sa dá zobraziť skupina čiar. Plochy je možné definovať pomocou uzla 
IndexedFaceSet. Všetky tieto uzly používajú uzol Coordinate na definovanie súradníc 
jednotlivých bodov, koncov čiar a vrcholov plôch. Viac o vytváraní objektov pomocou týchto 
uzlov v  [172]. 
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13.3 Budovanie textových tvarov 
Použitím textu a fontov je možné pridať do VRML sveta trojrozmerné textové tvary. 

Ak je potrebné pridať do sveta text, v súbore sa musí špecifikovať uzol Text ako 
hodnotu poľa geometry uzla Shape. Pre každý takýto uzol je možné špecifikovať 
zoznam textových reťazcov. Použitím uzla FontStyle je možné riadiť výber fontu, 
rozmer atď. 

13.3.1 Syntax uzla Text 

Uzol Text vytvára tvar textu a môže byť použitý ako hodnota poľa geometry uzla Shape. 
Syntax uzla Text 

Text  { 
String  [ ]      # field MFString 
Length  [ ]   # field MFFloat 
maxExtent 0.0      # field SFFloat 
fontStyle NULL     # field SFNode 

} 

Hodnota poľa string špecifikuje jeden, alebo viac riadkov textu, ktorý sa má zobraziť. 
Každý riadok alebo stĺpec textu musí byť uzavretý v úvodzovkách. Na vytvorenie 
viacerých riadkov, alebo stĺpcov textu je potrebné umiestniť jednotlivé reťazce do 
úvodzoviek a reťazce navzájom oddeliť čiarkami a všetky ich umiestniť do hranatých 
zátvoriek. Štandardná hodnota pre toto pole je prázdny zoznam reťazcov. 

Uzol Text buduje ploché textové znaky s hĺbkou v smere osy z 0.0 . Štandardne sú 
textové reťazce umiestnené pozdĺž x-ovej osi zľava doprava. Nasledujúce textové 
reťazce pod predchádzajúce v smere osi y smerom odhora dole. Tieto štandardné 
hodnoty je možné zmeniť nastavením uzla FontStyle, ktorý je špecifikovaný ako 
hodnota poľa fontStyle. 

Hodnota poľa lenght špecifikuje požadovanú dĺžku v jednotkách VRML pre každý 
riadok textu. Text je potom buď stlačený, alebo natiahnutý tak, aby vyhovoval 
požadovanej dĺžke. Hodnota poľa lenght 0.0 špecifikuje, že text má byť zobrazovaný 
prirodzene bez stláčania, alebo rozpínania. Každý riadok textu môže mať špecifikovanú 
svoju vlastnú dĺžku, pričom hodnoty oddelené čiarkami sú uzavretého hranatých 
zátvoriek. V takomto zozname hodnôt prvá hodnota určuje dĺžku prvého reťazca 
definovaného v poli string, druhá hodnota dĺžku druhého reťazca atď. Ak je hodnôt 
v poli lenght menej ako je definovaných reťazcov v poli string, zostávajúce reťazce 
budú uvažované akoby s hodnotou 0.0. 

Hodnota poľa maxExtent špecifikuje maximálnu povolenú dĺžku v jednotkách VRML 
pre hocijaký riadok, alebo stĺpec textu. Hodnota tohto poľa musí byť väčšia alebo rovná 
0.0. Riadky, alebo stĺpce, ktoré túto dĺžku presahujú budú stlačené tak, aby jej 
vyhovovali. Riadky, alebo stĺpce kratšie ako táto hodnota nebudú ovplyvnené. Táto 
maximálna hodnota je uvažovaná vertikálne pre vertikálny text a horizontálne pre 
horizontálny text. Štandardná hodnota je 0.0, čo udáva, že nie je použité žiadne 
obmedzenie. 

Hodnota poľa fontStyle špecifikuje charakteristiky definujúce vzhľad textu 
definovaného v uzle Text. Typicky je hodnotou tohto poľa uzol FontStyle. Štandardná 
hodnota NULL ukazuje, že sa má použiť štandardný font. Štandardný font prikazuje 
uzlu Text budovať text v tvare serif zľava doprava a z hora dole. Štandardná výška 
fontu je 1.0 a medzery medzi riadkami sú tiež 1.0. 
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13.3.2 Syntax uzla FontStyle 

Uzol FontStyle riadi charakteristiky definujúce vzhľad textu vytvoreného uzlom Text. Tento 
uzol môže byť použitý ako hodnota poľa fontStyle uzla Text. 
Syntax uzla FontStyle 

FontStyle { 
             family             “SERIF“ # field SFS tring 
             style              “PLAIN“ # field SFS tring 
             size               1.0  # field SFFloa t 
             spacing            1.0  # field SFFloa t 
             justify            “BEGIN“ # field SFS tring 
             horizontal         TRUE # field SFBool  
             leftToRight        TRUE # field SFBool  
             topToBottom        TRUE # field SFBool  
             language           ““  # field SFStrin g 
 } 

Hodnota poľa family špecifikuje ktorý zo štandardných fontov VRML sa má použiť. Platné 
mená fontov sú v nasledujúcej tabuľke (Tab. 5). Štandardná hodnota tohto poľa je “SERIF“. 
Prázdny reťazec tiež definuje tento štandardný font. 

Hodnota po ľa „ family “ Opis 

“SERIF“ Font s premenlivou šírkou ako napríklad Times Roman 
(štandardný ) 

“SANS“ Font s premenlivou šírkou ako napríklad Helvetica 

“TYPEWRITER“ Font s fixovanou šírkou, ako napríklad Courier 

Tab. 5 Hodnoty poľa „family“ pre font textu 

Hodnota poľa style špecifikuje štýl textu aký sa má použiť. Štandardne platný štýl je 
“PLAIN“. Prehľad platných štýlov je v nasledujúcej tabuľke (Tab. 6). 

Hodnota po ľa „ style “  Opis 

“PLAIN“ Jednoduchý text  (štandardné) 

“BOLD“ Tučný text 

“ITALIC“ Šikmý text 

“BOLDITALIC“ Tučný a šikmý text 

Tab. 6 Hodnoty poľa „style“ pre font textu 

Hodnota poľa size špecifikuje výšku znakov meranú v jednotkách VRML. Štandardná 
hodnota je 1.0.  

Hodnota poľa spacing špecifikuje veľkosť medzery medzi jednotlivými riadkami. 
Štandardná hodnota je 1.0.  

Hodnoty polí horizontal, leftToRight a topToBottom sa používajú v kombinácii na určenie 
umiestnenia textu. Všetky sú typu bool , teda nadobúdajú hodnoty TRUE, alebo FALSE. 
Hodnota poľa horizontal udáva, či sa bude text zobrazovať v horizontálnom smere, alebo nie. 
Štandardná hodnota je TRUE, teda sa bude zobrazovať v horizontálnom smere. Hodnota 
poľa leftToRight udáva, či sa budú texty zobrazovať zľav doprava, alebo naopak. Štandardná 
hodnota je TRUE, teda sa budú zobrazovať zľava doprava. Hodnota poľa topToBottom 
udáva, či sa budú texty zobrazovať zhora nadol, alebo nie. Štandardná hodnota je TRUE, to 
znamená, že sa texty majú zobrazovať zhora nadol. U týchto hodnôt sa uvažuje iba s osami 
x a y. Hodnota v smere osi z je totiž 0.0 . 

Hodnota poľa justify špecifikuje spôsob akým sa má text umiestniť do priestoru vzhľadom 
k počiatku. Hodnotu tvorí jeden, alebo dva reťazce výberu umiestnenia. Ak sú reťazce dva, 
musia sa umiestniť do hranatých zátvoriek a oddeliť čiarkou. Prvá hodnota sa nazýva hlavný 
výber umiestnenia a udáva spôsob umiestnenia textu v hlavnom smere výpisu textu udanom 
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hodnotou poľa horizontal. Druhá (nepovinná) hodnota sa nazýva  vedľajší výber umiestnenia 
a udáva spôsob umiestnenia pre vedľajší smer. Štandardná hodnota poľa justify je “BEGIN“, 
ktoré špecifikuje iba výber umiestnenia a ponecháva hodnotu vedľajšieho výberu 
umiestnenia na hodnote “FIRST“.  

Hodnota poľa language špecifikuje jazyk použitý v uzle Text. Štandardná hodnota je ““, čo 
definuje reťazce založené na ISO 106461:1993 znakového štandardu a VRML kódovanie 
UTF-8. Nasledujúca tabuľka udáva možné hodnota tohto poľa (Tab. 7). 

Hodnota po ľa „language“ Jazyk Teritórium 

ar Arabský  

de Nemecký  

de_DE Nemecký Nemecko 

de_CH Nemecký Švajčiarsko 

en Anglický  

en_US Anglický USA 

en_GB Anglický Veľká Británia 

jp Japonský  

ru Ruský  

yh Čínský  

yh_TW Čínský Taiwan 

yh_CN Čínský Čína 

Tab. 7 Niektoré hodnoty poľa „language“ pre kódovanie textu 

13.3.3 Príklady 

Zoznam textových reťazcov (Obr. 255):  
#VRML V2.0 utf8 
Shape { 
    appearance Appearance { 
        material Material { } 
    } 
    geometry Text { 
        string [ "Qwerty", "0123" ] 
    } 
}  

Obr. 255 Textové reťazce 
 

Zoznam textových reťazcov so zoznamom dĺžok (Obr. 256):  
#VRML V2.0 utf8 
Shape { 
    appearance Appearance { 
        material Material { } 
    } 
    geometry Text { 
        string [ "Qwerty", "Qwerty" ] 
        length  [ 3.0, 4.0 ] 
    } 
} 

 

Obr. 256 Text 
s definovanou dĺžkou 
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Text limitovaný maximálnou dĺžkou (Obr. 257):  
#VRML V2.0 utf8 
Shape { 
    appearance Appearance { 
        material Material { } 
    } 
    geometry Text { 
        string [ "Qwerty Uiop", "Asdf" ] 
        maxExtent 4.0 
    }  
} 

 

Obr. 257 Texty limitované 
dĺžkou 

 

Text v bold Sherif fonte (Obr. 258):  
#VRML V2.0 utf8 
Shape { 
    appearance Appearance { 
        material Material { } 
    } 
    geometry Text { 
        string "Qwerty" 
        fontStyle FontStyle { 
            family "SERIF"     
            style  "BOLD" 
        } 
    } 
} 

 

Obr. 258 Text v bold 
Sherif fonte 

13.4 Umiest ňovanie, rotovanie a úprava mierky objektov 
Objekty je možné umiestniť hocikde vo VRML svete. Je možné ich ukladať jeden na 

druhý, vedľa seba, vo vnútri toho druhého, alebo ich zavesiť do vzduchu. Na umiestnenie 
objektov vo svojom svete sa používa uzol Transform. 

Rotácia umožňuje vyrobiť koleso auta z valca, alebo postaviť kváder na jeden z jeho 
rohov. Použitím poľa rotation uzla Transform je možné rotovať tvary a skupiny tvarov okolo 
počiatku súradnicového systému alebo okolo bodu, ktorý je špecifikovaný. 

Tvary vo svete VRML môžu byť ľubovoľného rozmeru. Je možné vytvoriť objekty veľkosti 
planét v slnečnej sústave, alebo atómov v molekulách. Je možné si vytvoriť vlastnú knižnicu 
miest, áut, stromov a nábytku v rozličných rozmeroch. Potom je možné kombinovať tvary za 
účelom vytvorenia nových svetov zväčšením niektorých tvarov a zmenšením iných tak, aby 
ich rozmery boli kompatibilné. Použitím polí scale a scaleOrientation uzla Transform je 
možné upraviť rozmery tvarov tak ako treba. 

13.4.1 Syntax uzla Transfor 

Uzol Transform vytvára nový súradnicový systém, ktorý je relatívny k svojmu 
rodičovskému súradnicovému systému. Tvary vytvorené ako potomkovia uzla Transform sú 
budované relatívne k počiatku nového súradnicového systému. 
Syntax  uzla Transform 

Transform  { 
             children   [  ]   # field MFNode 
             translation  0.0 0.0 0.0  # field SFVe c3f 
             rotation   0.0 0.0 1.0 0.0 # field SFR otation 
             scale   1.0 1.0 1.0  # field SFVec3f 
             scaleOrientation 0.0 0.0 1.0 0.0 # fie ld SFRotation 
             bboxCenter  0.0 0.0 0.0  # field SFVec 3f 
             bboxSize   -1.0 -1.0 -1.  # field SFVe c3f 
             center   0.0 0.0 0.0  # field SFVec3f 
             addChildren     # eventIn MFNode 
             removeChildren      # eventIn MFNode 
} 
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Hodnota poľa children špecifikuje zoznam uzlov, ktoré majú byť vložené do skupiny. 
Obyčajne toto pole obsahuje uzly typu Shape a iné uzly Group a Transform. Štandardná 
hodnota tohto poľa je prázdny zoznam potomkov. 

Hodnota poľa translation špecifikuje vzdialenosti v x,y a z-ovom smere medzi rodičovským 
počiatkom a počiatkom  nového súradnicového systému. Prvá hodnota tohto poľa udáva 
vzdialenosť v smere osi x, druhá v smere osi y a tretia v smere osi z. Každá z týchto vzdialeností 
môže byť kladná, alebo záporná. Štandardné hodnoty sú nulové, t.j. nie je definovaný žiadny 
posun oproti rodičovskému súradnicovému systému. 

Hodnota poľa rotation špecifikuje osi, okolo ktorých sa má nový súradnicový systém otočiť a 
uhol o ktorý sa má otočiť. Prvé tri hodnoty poľa špecifikujú os okolo ktorej sa bude otáčať 
pôvodný súradnicový systém. Imaginárna čiara z pôvodného počiatku do bodu špecifikovaného 
týmito súradnicami udáva os, okolo ktorej bude nový súradnicový systém otočený. Štvrtá 
hodnota poľa rotation udáva uhol, o ktorý sa má otočiť. Uhol je udávaný v radiánoch a môže mať 
pozitívne, alebo negatívne hodnoty (platí pravidlo pravej ruky). Štandardná hodnota poľa rotation 
definuje nulový uhol otočenia. 

Hodnoty poľa scale špecifikujú mierky v x, y a z-ovom smere nového súradnicového systému. 
Prvá hodnota poľa scale špecifikuje mierku v smere osi x, druhá v smere osi y a tretia v smere 
osi z. Štandardné hodnoty 1.0  definované pre všetky tri smery znamenajú nezmenené rozmery 
vo všetkých troch smeroch. To znamená, že nový súradnicový systém bude mať takú istú mierku 
ako rodičovský. Hodnoty mierky musia byť kladné. Hodnoty medzi 0.0 a 1.0 zmenšujú rozmery 
tvarov a hodnoty väčšie ako 1.0 ich zväčšujú. Mierka hodnoty 0.0 zmenší tvar do ničoho.  

Hodnoty poľa scaleOrientation špecifikujú os otočenia a uhol otočenia, okolo ktorej sa má 
súradnicový systém otočiť pred zavedením mierky a po zavedení mierky sa potom súradnicový 
systém vráti do pôvodného stavu. Prvé tri hodnoty poľa scaleOrientation definujú bod, ktorý 
spolu s počiatkom definujú os otáčania a štvrtá hodnota udáva uhol v radiánoch o ktorý sa má 
súradnicový systém otočiť. Štandardné hodnoty definujú, že nemá byť žiadna rotácia pre 
nanesenie mierky. 

Hodnoty poľa center špecifikujú trojrozmerné súradnice stredu otáčania. Štandardná hodnota 
je v počiatku súradnicového systému. Hodnota poľa center taktiež určuje bod okolo ktorého sa 
bude rotovať súradnicový systém za účelom zmeny mierky. Viac o zvyšných poliach v  [172]. 

13.4.2 Príklady 
Posunutie valca (Obr. 259):  
#VRML V2.0 utf8 
Transform { 
    translation 2.0 1.0 -2.0 
    children [ 
        Shape { 
            appearance Appearance { 
                material Material { } 
            } 
            geometry Cylinder { }   
        } 
    ] 
} 

 

Obr. 259 Posunutie valca 

 

Zmena mierky gule (Obr. 260):   
#VRML V2.0 utf8 
Transform { 
    scale 2.0 0.5 4.0 
    children [ 
        Shape { 
            appearance Appearance { 
                material Material { } 
            }  
            geometry Sphere { } 
        } 
    ] 

 

Obr. 260 Guľa so 
zmenenou mierkou 
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} 

Rotovanie valcov (Obr. 261):  
#VRML V2.0 utf8 
Group { 
    children [ 
    # Časť 1 
        DEF Arm1 Shape { 
            appearance Appearance { 
                material Material { } 
            } 
            geometry Cylinder { 
                height 1.0 
                radius 0.1 
            } 
        }, 
    # Časť 2 
        Transform { 
            rotation 1.0 0.0 0.0  1.047 
            children USE Arm1 
        }, 
    # Časť 3 
        Transform { 
            rotation 1.0 0.0 0.0  2.094 
            children USE Arm1 
        }       
              
    ] 
} 

 

Obr. 261 Tri valce 
otočené do tvaru hviezdy 

 

13.5 Riadenie vzh ľadu prostredníctvom materiálov 
Vo VRML je možné riadiť vzhľad každého objektu špecifikovaním atribútov materiálu, 

z ktorého je vyrobený. Atribúty materiálov zahŕňajú farbu objektu, či vyžaruje svetlo, akej 
farby je svetlo, či je priehľadný a nakoľko. Použitím uzlov ColorInterpolator a 
ScalarInterpolator je možné meniť tieto atribúty objektov.  

Ako už bolo skôr spomenuté, atribúty vzhľadu špecifikuje uzol Apperance, ktorý obsahuje 
tri polia: material, texture a textureTransform. V rámci poľa texture je možné volať tri uzly: 
ImageTexture, PixelTexture a MovieTexture. 

13.5.1 Syntax uzla Material 

Uzol Material špecifikuje atribúty materiálu a môže byť použitý ako hodnota poľa material 
v uzle Appearance. 
Syntax  vrchol Material 

Material   { 
 ambientIntensity 0.2   # field SFFloat 
 diffuseColor  0.8 0.8 0.8  # field SFColor 
 emissiveColor  0.0 0.0 0.0  # field SFColor 
 shininess  0.2   # field SFFloat 
 specularColor  0.0 0.0 0.0  # field SFColor 
 transparency  0.0   # field SFFloat 
} 

Hodnota poľa diffuseColor špecifikuje RGB farbu materiálu. RGB farba je špecifikovaná 
troma číslami s pohyblivou radovou čiarkou s hodnotami od 0.0 do 1.0.  

Hodnota poľa emissiveColor špecifikuje RGB farbu vyžarovania telesa. Hodnota poľa 
transparency špecifikuje faktor priehľadnosti s hodnotami od 0.0 do 1.0. Faktor priehľadnosti 
0.0 vytvára objekt nepriehľadný a faktor 1.0 vytvára úplne priehľadný objekt. Štandardná 
hodnota je 0.0.  

Viac o ostatných poliach v  [172]. 
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13.5.2 Syntax uzla ImageTexture 

Uzol ImageTexture špecifikuje atribúty textúry a môže byť použitý ako hodnota poľa 
texture uzla Appearance. 
Syntax uzla ImageTexture 

ImageTexture { 
url   [  ]  # exposedField MFString 
repeatS  TRUE  # field SFBool 
repeatT  TRUE  # field SFBool 

} 

Hodnota poľa url špecifikuje zoznam reťazcov, ktoré predstavujú súbory, ktoré sa majú na 
textúru použiť. Priorita prvého súboru je najvyššia a postupne klesá. Súbor s nižšou prioritou 
sa otvára len vtedy, ak otvorenie súboru s vyššou prioritou zlyhá. Súbory s obrázkami musia 
byť v tvare JPG, GIF, alebo PNG. 

Hodnoty polí repeatS a repeatT môžu nadobúdať hodnoty TRUE, alebo FALSE. Indikujú 
či sa má textúra roztiahnuť na celú plochu a tak sa jej prispôsobiť (FALSE), alebo sa má 
umiestniť viacnásobne v pôvodnom tvare (TRUE). Hodnoty polí repeatS a repeatT sú od 
seba nezávislé a udávajú vlastnosti nanesenia textúr v smere S a T súradnicového systému 
textúry. Štandardnou hodnotou pre obe polia je TRUE. 

13.5.3 Syntax uzla PixelTexture 

Uzol PixelTexture špecifikuje atribúty mapovania textúry a môže byť použitý ako hodnota 
poľa texture uzla Appearance. 
Syntax uzla PixelTexture 

PixelTexture { 
image   0 0 0  # exposedField SFImage 
repeatS  TRUE  # field SFBool 
repeatT  TRUE  # field SFBool 

} 

Hodnota poľa image špecifikuje rozmer obrázku a hodnoty pixlov obrázku textúry. Prvé tri 
hodnoty poľa image sú (v poradí): 
1. Šírka obrázku v bodoch (pixeloch) 
2. Výška obrázku v bodoch (pixeloch) 
3. Počet 8-bitových bajtov pre každý bod (pixel) 

Zostávajúce hodnoty poľa image poskytujú jednu celočíselnú hodnotu farby pre každý 
pixel. Tieto hodnoty sú udané hexadecimálne. 

Význam polí repeatS a repeatT je zhodný s predchádzajúcou kapitolou  13.5.2. 

13.5.4 Syntax uzla MovieTexture 

Uzol MovieTexture špecifikuje atribúty mapovania textúr a môže byť použitý ako hodnota 
poľa texture uzla Appearance. Taktiež môže špecifikovať zvuk, ktorý má byť prehrávaný, keď 
je použitý ako hodnota poľa source uzla Sound. 
Syntax uzla MovieTexture 

MovieTexture { 
url   [  ]  # exposedField MFString 
loop   FALSE  # field SFBool 
speed   1.0  # field SFFloat 
startTime  0.0  # field SFTime 
stopTime  0.0  # field SFTime 
repeatS  TRUE  # field SFBool 
repeatT  TRUE  # field SFBool 
isActive    # eventOut SFBool 
duration_changed   # eventOut SFFloat 

} 
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Hodnota poľa url špecifikuje zoznam reťazcov, ktoré predstavujú súbory, ktoré sa majú na 
textúru použiť. Priorita prvého súboru je najvyššia a postupne klesá. Súbor s nižšou prioritou 
sa otvára len vtedy, ak otvorenie súboru s vyššou prioritou zlyhá. Súbory musia byť typu 
MPEG. 

Hodnota poľa startTime udáva čas, v ktorom sa má spustiť prehrávanie filmovej textúry. 
Čas je udaný v sekundách od 12:00, MT, 1 január 1970. Štandardnou hodnotou je 0.0. 
Hodnota poľa stopTime špecifikuje, kedy sa má prehrávanie skončiť. Štandardnou hodnotou 
tohto poľa je 0.0. 

Hodnota poľa speed udáva akou rýchlosťou sa má filmová textúra prehrávať. Pri hodnote 
1.0 sa film prehráva normálnou rýchlosťou. Ak je hodnota vyššia ako 1.0, prehrávanie sa 
zrýchli, ak je menšia ako 1.0, prehrávanie sa naopak spomalí. Štandardnou hodnotou tohto 
poľa je 1.0. 

Hodnota poľa loop udáva, či sa má film premietať opakovane, alebo nie. Ak je hodnota 
TRUE, tak sa film premieta opakovane, ak je hodnota FALSE, tak sa film premietne iba raz a 
potom skončí. Štandardnou hodnotou tohto poľa je FALSE. 

Význam polí repeatS a repeatT je zhodný s predchádzajúcou kapitolou  13.5.2. 

13.5.5 Syntax uzla TextureTransform 

Uzol TextureTransform vytvára nový súradnicový systém, ktorý je relatívny oproti 
pôvodnému súradnicovému systému textúry. Tento uzol môže byť použitý ako hodnota poľa 
textureTransform uzla Appearance. 
Syntax uzla TextureTransform 

TextureTransform  { 
  translation  0.0  0.0  # exposedField SFVec2f 
  rotation  0.0   # exposedField SFFloat 
  scale   1.0  1.0  # exposedField SFVec2f 
  center   0.0  0.0  # exposedField SFVec2f 
} 

Hodnota poľa translation špecifikuje posun súradnicovej sústavy textúry. Hodnoty môžu 
byť kladné i záporné. Prvá hodnota definuje posun v smere S a druhá v smere T. Posun je 
relatívny oproti pôvodnej súradnicovej sústavy textúry. Takýto posun spôsobuje, že sa 
textúra nebude mapovať od dolného ľavého okraja, ale od iného počiatku. 

Hodnota poľa rotation spôsobuje pootočenie súradnicovej sústavy textúry oproti pôvodnej 
súradnicovej sústave. 

Hodnoty poľa scale definujú zmenu mierky v novom súradnicovom systéme. Prvá hodnota 
udáva zmenu mierky v smere osi S a druhá v smere T. Hodnoty väčšie ako 1.0 spôsobujú 
zväčšenie obrázku textúry a hodnoty menšie ako 1.0 zase jeho zmenšenie. 

Hodnota poľa center špecifikuje polohu bodu v súradnicovej sústave textúry, okolo 
ktorého sa má previesť pootočenie. 

13.5.6 Príklady 

Definovanie farby pomocou uzla Material (Obr. 262):  
#VRML V2.0 utf8 
Group { 
    children [ 
    # Tvary vesmírnej stanice 
        Shape { 
            appearance Appearance { 
                material Material { 
                    diffuseColor 1.0 0.0 0.0 
                } 
            } 
            geometry Sphere { } 
        }, 
        Shape { 

 

Obr. 262 Vesmírna 
stanica 
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            appearance Appearance { 
                material Material { 
                    diffuseColor 0.5 0.25 1.0 
                } 
            } 
            geometry Cylinder { 
                radius 2.0 
                height 0.05 
            } 
        }, 
        Shape { 
            appearance Appearance { 
                material Material { 
                    diffuseColor 0.75 0.0 1.0 
                 }             
            } 
            geometry Cylinder { 
                radius 0.15 
                height 5.0 
            } 
        } 
    ] 
} 

 
Použitie textúry v tvare .jpg súboru pomocou uzla ImageTexture (Obr. 263): 
#VRML V2.0 utf8 
Group { 
    children [ 
    # Vrch plechovky 
        Shape { 
            appearance Appearance { 
                material Material { } 
                texture ImageTexture { 
                    url "cantop.jpg" 
                } 
            } 
            geometry Cylinder { 
                bottom FALSE 
                side FALSE 
                height 2.7 
            } 
        } 
 
    # Spodok plechovky 
        Shape { 
            appearance Appearance { 
                material Material { } 
                texture ImageTexture { 
                    url "canbot.jpg" 
                } 
            } 
            geometry Cylinder { 
                top FALSE 
                side FALSE 
                height 2.7 
            } 
        } 
    # Strany plechovky 
        Shape { 
            appearance Appearance { 
                material Material { } 
                texture ImageTexture { 
                    url "canlabel.jpg" 
                } 
              }  
            geometry Cylinder { 
                top FALSE 

 

Obr. 263 Plechovka 
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                bottom FALSE 
                height 2.7 
            } 
        } 
    ] 
} 

 
Použitie textúry za pomoci uzla PixelTexture (Obr. 264):  
#VRML V2.0 utf8 
Shape { 
    appearance Appearance { 
        material Material { } 
        texture PixelTexture  
         image 1 2 3 # šírka, výška, 3-byte RGB obr ázok 
         0xFFFF00  # žltá na spodku 
         0xFF0000  # červená na vrchu 
        } 
    } 
    geometry IndexedFaceSet { 
        coord Coordinate { 
            point [ 
                -1.5 -1.0 0.0,   1.5 -1.0 0.0, 
                 1.5  1.0 0.0,  -1.5  1.0 0.0, 
            ] 
        } 
        coordIndex [ 0, 1, 2, 3 ] 
        solid FALSE 
    } 
} 

 

Obr. 264 Plocha s 
textúrou 

13.6 Riadenie poh ľadu používate ľa 
Je často vhodné nastaviť predefinované vlastnosti kamery, pri zobrazení scény. Tieto 

vlastnosti je možné nastaviť pomocou uzla Viewpoint. Vlastnosti pohybu kamery v scéne je 
možné nastaviť pomocou uzla NavigationInfo. 

13.6.1 Syntax uzla Viewpoint 

Uzol špecifikuje pozíciu kamery pri zobrazení scény. Môže byť použitý ako hodnota poľa 
children niektorého zo zoskupovacích uzlov. 
Syntax  uzla Viewpoint 

Viewpoint { 
position 0.0 0.0 10.0   # exposedfield SFVec3f 
orientation 0.0 1.0 0.0 0.0  # exposedfield SFRotat ion 
fieldOfView 0.785398   # exposedField SFFloat 
description ““    # exposedfield SFString 
jump  TRUE    # exposedfield SFBool 

 set_bind     # eventIn SFBool 
 isBound     # eventOut SFBool 
 bindTime     # eventOut SFTime 
} 

Hodnota poľa position špecifikuje v akom bode súradnicovej sústavy sa má kamera 
umiestniť pri načítaní scény prehliadačom. Štandartnou hodnotou je umiestnenie kamery 
10.0. jednotiek v kladnom smere osi Z. 

Hodnota poľa orientation určuje uhol o ktorý sa má pootočiť uhol pohľadu na scénu. 
Štandartnou hodnotou je nulové pootočenie. 

Hodnota poľa fieldOfView určuje uhol šírky pohľadu udaný v radiánoch. Pole môže 
nadobúdať hodnoty od 0.0 do 3.14. Štandartnou hodnotou je 45°. 

Hodnota poľa description obsahuje reťazec popisujúci daný pohľad. Štandartnou 
hodnotou je prázdny reťazec. 
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Hodnota poľa jump je použitá pri zmene pohľadu používateľa za behu prezerania scény. 
Ak je hodnotou poľa TRUE, potom je pri zmenení pohľadu pohľad zmenený naraz. Ak je 
hodnotou poľa FALSE potom sa pohľad mení plinulou animáciou. 

Pri viacnásobnom výskyte uzla Viewpoint sa tento uzol ukladá na vrchol zásobníka. 
V jednej chvíli je aktívny iba uzol, ktorý je na vrcholu zásobníka. Uzol sa môže dostať na 
vrchol zásobníka zaslaním udalosti s hodnotou TRUE do poľa eventIn set_bind. Taktiež sa 
uzol môže zo zásobníka vymazať zaslaním hodnoty FALSE do poľa eventIn set_bind. Po 
prijatí udalosti a presunutí uzla na vrchol zásobníka sa vygeneruje udalosť eventOut 
isBound. Taktiež sa generuje udalosť eventOut bindTime, ktorá obsahuje čas zmeny 
pohľadu. 

Hodnoty polí je možné zmeniť zaslaním udalostí do polí eventIn set_position, 
set_orientation, set_fieldOfView, set_ description a set_jump. Po prijatí udalosti a nastavení 
hodnoty príslušného poľa sa vygeneruje udalosť eventOut position_changed, 
orientation_changed, fieldOfView_changed, description_changed a jump_changed. 

13.6.2 Syntax uzla NavigationInfo 

Uzol NavigationInfo poskytuje informácie o používateľovom avatarovi (reprezemtácia 
používateľa vo virtuálnom svete). Môže byť použitý ako hodnota poľa children niektorého zo 
zoskupovacích uzlov. 
Syntax uzla NavigationInfo 

NavigationInfo { 
type   “WALK“    # exposedfield MFString 
speed   1.0    # exposedField SFFloat 
avatarSize  [ 0.25, 1.6, 0.75 ]  # exposedField MFF loat 
headLight  TRUE    # exposedfield SFBool 
visibilityLimit 0.0    # exposedField SFFloat 

 set_bind      # eventIn SFBool 
 isBound      # eventOut SFBool 
} 

Hodnota poľa type špecifikuje spôsob pohybu akým sa avatar pohybuje. Sú povolené 
štandartné typy : “WALK“, “FLY“, “EXAMINE“ a “NONE“. Štandartnou hodnotou je “WALK“. 

Hodnota poľa speed udáva rýchlosť pohybu avatara. Je udaná v jednotkách vzdialenosti 
za sekundu. Štandartnou hodnotou je 1.0. 

Hodnoty poľa avatraSize udávajú rozmery avatara. Význam jednotlivých hodnôt je 
nasledovný : 

• Avatarova šírka vyjadrená ako polomer. (Štandartná hodnota je 0.25 ) 

• Avatarova výška. (Štandartná hodnota je 1.60) 

• Avatarova maximálna veľkosť kroku. (Štandartná hodnota je 0.75) 
Hodnota poľa headLight udáva či sa má použiť štandartné svetlo vyžarujúce z avatara 

(TRUE), alebo sa použiť nemá (FALSE). 
Hodnota poľa visibilityLimit určuje vzdialenosť do akej majú byť objekty viditeľné od 

pozície avatara. Štandartná hodnota 0.0 udáva, že nie je obmedzenie viditeľnosti. 
Pri viacnásobnom výskyte uzla NavigationInfo sa tento uzol ukladá na vrchol zásobníka. 

V jednej chvíli je aktívny iba uzol, ktorý je na vrcholu zásobníka. Uzol sa môže dostať na 
vrchol zásobníka zaslaním udalosti s hodnotou TRUE do poľa eventIn set_bind. Taktiež sa 
uzol môže zo zásobníka vymazať zaslaním hodnoty FALSE do poľa eventIn set_bind. Po 
prijatí udalosti a presunutí uzla na vrchol zásobníka sa vygeneruje udalosť eventOut 
isBound. 
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14 Prílohy 

14.1 Niektoré relevantné vz ťahy analytickej geometrie 
Nasledujúce riadky ponúkajú základný prehľad reprezentácie bodov, vektorov, priamok a 

rovín ako základných geometrických elementov a s nimi súvisiace vlastnosti a vzťahy. 

14.1.1 Bod 

Bod v trojrozmernom priestore je reprezentovaný trojicou čísel [Bx, By, Bz] ktoré vyjadrujú 
jeho x-ovú, y-ovú a z-ovú súradnicu. 

x

y
z

B

Bx

By

Bz

 

Obr. 265 Bod v pravouhlej, ľavotočivej súradnicovej sústave 

14.1.1.1 Výpočet vzdialenosti medzi dvoma bodmi 
Pre výpočet vzdialenosti medzi dvoma bodmi A[Ax, Ay, Az] a B[Bx, By, Bz] môžeme použiť 

Pytagorovu vetu: 

( ) ( ) ( )222
zzyyxx BABABAtvzdialenos −+−+−=   (P1) 

14.1.2 Vektory 

Vektory sa často používajú ako prehľadnejšia forma zápisu určenia smeru.  
Vektor a(ax, ay, az) je určený dvoma bodmi A[Ax, Ay, Az] a B[Bx, By, Bz], pričom ax=Bx-Ax, 

ay=By-Ay  a  az=Bz-Az. 

14.1.2.1 Výpočet veľkosti vektora 
Veľkosť |a| vektora a(ax, ay, az) vypočítame: 

222
zyx cba ++=a   (P2) 

14.1.2.2 Normalizácia vektora 
Normalizovaný vektor z vektora a(ax, ay, az) určíme: 












aaa
zyx aaa  (P3) 

14.1.2.3 Vektorový sú čin 
Ak máme definované dva vektory a(ax, ay, az) a b(bx, by, bz), potom vektorový súčin 

určíme: 
( )xyyxzxxzyzzy babababababa −−−=⊗=× ,,baba  (P4) 

Výsledkom vektorového súčinu je opäť vektor, ktorý je však kolmý na vektory a a b.  
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Obr. 266 Vektorový súčin vektorov 

14.1.3 Priamka 

Priamku možno v 3D výhodne reprezentovať jej parametrickými rovnicami, ktoré určíme 
z dvoch bodov A[Ax, Ay, Az] a B[Bx, By, Bz] na nej ležiacich: 

( )
( )
( ) zzzzz

yyyyy

xxxxx

stAABtAz

stAABtAy

stAABtAx

⋅+=−⋅+=

⋅+=−⋅+=
⋅+=−⋅+=

 (P5) 

Vektor s(sx, sy, sz)  je smerový vektor priamky, ktorý ukazuje z bodu A do bodu B, pričom 
sx=Bx-Ax, sy=By-Ay  a  sz=Bz-Az. Pre reálne číslo t≥0 dostávame body polpriamky AB a pre t≤0 
body opačnej polpriamky. 

x

y

z
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Obr. 267 Priamka v 3D 

14.1.3.1 Vzťah medzi dvomi priamkami 
Predpokladajme dve priamky, prvú priamku určenú bodmi A[Ax, Ay, Az], B[Bx, By, Bz] 

a druhú bodmi C[Cx, Cy, Cz], D[Dx, Dy, Dz]. Jeden z výrazov xx CD − , yy CD −  a zz CD −  musí 

byť nenulový. Predpokladajme že 0≠− zz CD  a vypočítajme 
xx

xx

CD

AB
k

−
−= . Parameter k sa 

nazýva smernica priamky.  
Ak ( )yyyy CDkAB −=−  a ( )zzzz CDkAB −=−  priamky sú rovnobežné. Ak bod C leží na 

priamke určenej bodmi A a B priamky sú totožné.  
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14.1.3.2 Uhol medzi dvomi priamkami (vektormi) 
Predpokladajme, že máme smerové vektory dvoch priamok a a b, uhol ϕ  medzi týmito 

priamkami určíme: 

















++++

++
=

222222 .
arccos

zyxzyx

zzyyxx

bbbaaa

bababa
ϕ  (P6) 

14.1.3.3 Výpočet priese čníka dvoch priamok 
Uvažujme dve priamky ako v kapitole  14.1.3.1. Ak majú priamky spoločný bod tak musí 

platiť: 
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )zzzzzz

yyyyyy

xxxxxx

CDvCABtA

CDvCABtA

CDvCABtA

−⋅+=−⋅+

−⋅+=−⋅+
−⋅+=−⋅+

 (P7) 

Z jednej dvojice vypočítame neznáme t a v. Ak tieto čísla vyhovujú aj tretej rovnici tak 
priamky určené bodmi A,B a C,D sú rôznobežné, v opačnom prípade sú priamky mimobežné 
a teda nemajú priesečník. 

14.1.4 Rovina 

Rovina je reprezentovaná v 3D priestore svojou všeobecnou rovnicou v tvare 
0=+++ dczbyax . Konštanty a,b a c sú súradnice normálového vektora tejto roviny. Tento 

vektor sa vypočíta vektorovým súčinom (kap.  14.1.2.3) dvoch vektorov ležiach v tejto rovine, 
pričom tieto nesmú ležať na jednej priamke! Konštantu d, predstavujúcu posun roviny 
určíme: 

zyx cAbAaAd −−−=  (P8) 

pričom Ax, Ay a Az sú súradnice bodu ležiaceho v tejto rovine. 

14.1.4.1 Vzťahy medzi rovinami 
Uvažujme dve roviny určené svojimi rovnicami 0=+++ dczbyax  a 0=+++ qpznymx . Platí, 

že jedna z konštánt cba ,,  je nenulová. Predpokladajme že a . Teraz vypočítajme konštantu 
amk = . Ak nbk =  a pck = , tak roviny sú rovnobežné ( )pnmcba :::: = . Ak roviny sú 

rovnobežné a platí qdk =  tak potom sú totožné ( )qpnmdcba :::::: = . 

14.1.4.2 Uhol medzi dvoma rovinami 
Uhol medzi dvoma rovinami sa rovná uhlu medzi ich normálovými vektormi. (pozri 

kap. 14.1.3.2) 

14.1.4.3 Výpočet priese čnice dvoch rovín 
Smerový vektor priesečnice dvoch rovín tvorí vektorový súčin normál týchto rovín. (pozri 

kap. 14.1.2.3) Bod ležiaci na oboch rovinách možno nájsť ako jedno riešenie dvoch rovníc 
rovín 0=+++ dczbyax  a 0=+++ qpznymx  pre neznáme x,y,z. 

14.1.4.4 Výpočet priese čníka troch rovín 
Roviny nesmú byť navzájom rovnobežné. Najprv určíme priesečnicu prvých dvoch rovín a 

súradnice bodu patriaceho obom rovinám podľa kap. 14.1.4.3. Nasleduje určenie priesečníka 
medzi  priesečnicou a treťou rovinou podľa kap.  14.1.4.6. 

14.1.4.5 Vzdialenos ť bodu od roviny 
Vzdialenosť bodu A[Ax, Ay, Az] od roviny 0=+++ dczbyax  vypočítame: 

vzdialenosť 
222 cba

dcAbAaA zyx

++

+++
=  (P9) 
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14.1.4.6 Priesečník priamky s rovinou 

Uvažujme priamku ako v úvode kapitoly  14.1.3 a rovinu 0=+++ dczbyax . Najprv 
vypočítame parameter t: 

( ) ( )zyxzyx csbsasdcAbAaAt +++++−= /  (P10) 

Hodnotu t dosadíme do parametrických rovníc priamky pre získanie súradníc priesečníka. 

14.1.4.7 Uhol medzi priamkou a rovinou 
Uhol medzi smerovým vektorom priamky s(sx, sy, sz) a rovinou 0=+++ dczbyax  zistíme: 

















++++

++
=

222222 .
arcsin

zyx

zyx

ssscba

csbsas
ϕ  (P11) 
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