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Resumo 
 

A Realidade Aumentada é um campo de pesquisa que trata do estudo de técnicas para 

integrar informações virtuais com o mundo real. Algumas aplicações de Realidade Aumentada 

requerem fotorrealismo, onde os elementos virtuais são tão coerentemente inseridos na cena real 

que o usuário não consegue distinguir o virtual do real.  

Para a síntese de cenas 3D existem diversas técnicas, entre elas o ray tracing. Ele é um 

algoritmo baseado em conceitos básicos da Física Ótica, cuja principal característica é a alta 

qualidade visual a um custo computacional elevado, o que condicionava a sua utilização a aplicações 

offline. Contudo, com o avanço do poder computacional das GPUs este algoritmo passou a ser viável 

para ser utilizado em aplicações de tempo real, devido principalmente ao fato de ser um algoritmo 

com a característica de poder ser massivamente paralelizado. 

Levando isto em consideração, esta dissertação propõe um pipeline para renderização 

fotorrealística em tempo real utilizando a técnica ray tracing em aplicações de Realidade 

Aumentada. O ray tracer utilizado foi o Real Time Ray Tracer, ou RT2, de Santos et al., que serviu de 

base para a construção de um pipeline com suporte a sombreamento, síntese de diversos tipos de 

materiais, oclusão, reflexão, refração e alguns efeitos de câmera. Para que fosse possível obter um 

sistema que funciona a taxas interativas, todo o pipeline de renderização foi implementado em GPU, 

utilizando a linguagem CUDA, da NVIDIA. Outra contribuição importante deste trabalho é a 

integração deste pipeline com o dispositivo Kinect, da Microsoft, possibilitando a obtenção de 

informações reais da cena, em tempo real, eliminando assim a necessidade de se conhecer 

previamente os objetos pertencentes à cena real. 

 

Palavras-chave: Realidade Aumentada, Visualização, Renderização fotorrealística de tempo 

real, Ray Tracing, GPGPU, CUDA, RT2. 

  



 

 
 
 

  

Abstract 
Augmented Reality is a research field that studies techniques to integrate virtual information 

into the real world. Some applications of Augmented Reality require photorealism, where the virtual 

elements are so consistently embedded into the real scene that the user can not distinguish the 

virtual from the real in terms of visual appearance. 

For the synthesis of 3D scenes there are several techniques, including the Ray Tracing. It is an 

algorithm based on the basic concepts of Physical Optics, whose main characteristic is a high visual 

quality scene synthesis with a high computational cost, conditioning its use to offline applications. 

However, with the improvement of computational power from GPUs this algorithm has become 

feasible to be used in real-time applications, mainly due to the fact that this algorithm can be 

massively parallelized. 

Taking this into account, the present dissertation proposes a pipeline for photorealistic 

rendering in real time using Ray Tracing for Augmented Reality applications. The ray tracer used was 

the Real Time Ray Tracer, or RT2, which was the basis for the construction of a pipeline that supports 

shading, synthesis of many material types, occlusion, reflection, refraction and some lens effects. To 

get a system that runs in interactive rates, the entire rendering pipeline was implemented on GPU 

using the CUDA framework, from NVIDIA. Another important contribution of this work is the 

integration of this pipeline with the Kinect device, from Microsoft, allowing a modern interactive 

approach for Augmented Reality. 

 

Keywords: Augmented Reality, Visualization, Real-time photorealistic rendering, Ray Tracing, 

GPGPU, CUDA, RT2. 
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1 
Um pipeline para renderização fotorrealística de tempo real com ray tracing para realidade aumentada 

1 Introdução 

Este capítulo introduz a problemática a ser abordada nesta dissertação. Primeiramente, 

são citadas as motivações que levaram à escolha do tema, para em seguida, delinear os 

objetivos a serem alcançados pelo projeto. Ao final, a organização da dissertação é 

apresentada. 

 

1.1 Motivação 

A Realidade Aumentada é uma área de pesquisa que, apesar de ser relativamente nova, 

possui um potencial enorme e, por isso, vários trabalhos relevantes vêm sendo desenvolvidos 

nos últimos anos no sentido de torná-la aplicável em diversos domínios. Por estar se tornando 

tão popular, já existem inclusive empresas especializadas em prover soluções comerciais 

baseadas nesse tipo de tecnologia [TOT10][ART10c][MET10].  

Realidade Aumentada, ou simplesmente RA, consiste basicamente em mesclar 

interativamente o mundo real com informações virtuais. Azuma [AZU01] define a Realidade 

Aumentada como um sistema que: 

 combina elementos virtuais com o ambiente real; 

 é interativo e suporta processamento em tempo real; 

 é concebido em três dimensões. 

É desejável em aplicações de RA que os objetos virtuais sejam sintetizados de forma 

realística, ou seja, que os objetos virtuais pareçam estar realmente inseridos na cena real de 

modo que o usuário perceba os objetos virtuais como sendo reais, aumentando assim, a 

imersão do usuário no sistema. A área de pesquisa que trata deste problema é comumente 

chamada de Realidade Aumentada fotorrealística. O fotorrealismo implica que o realismo 

simulado não é físico, respeitando todas as regras da natureza contidas na cena real, apenas 

parecendo real aos olhos humanos[FER03]. Cabe ressaltar que, com o avanço desta tecnologia, 

identificaram-se áreas de aplicação que também se beneficiam da RA quando as informações 
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virtuais são renderizadas de forma a ser facilmente identificáveis na cena real por não serem 

fotorrealistas. No entanto, esta área está fora do escopo deste trabalho e não será abordada. 

Vários aplicativos das mais diversas áreas podem empregar a ideia de RA fotorrealística. 

A gama de exemplos vária desde aplicativos para marketing até jogos eletrônicos. Uma 

característica deste tipo de aplicativo é que quanto mais fotorrealística parecer a cena, maior 

será a imersão do usuário e conseqüentemente a sua experiência. Um tipo bastante comum 

de aplicativo é aquele para apoio a tarefas complexas como cirurgias, montagem e 

manutenção, provendo inserção de informações adicionais no campo de visão do usuário, 

como tabelas, legendas informativas ou instruções durante um procedimento. Tem-se 

também diversos dispositivos para navegação, como em construções, para a manutenção de 

plantas industriais, para projeto de interiores (figura 1-1a) ou mesmo em ambientes abertos, 

como em operações militares ou desastres. Pode também ser utilizado em serviços militares 

ou de emergência, como sistemas trajáveis, provendo instruções, mapas e informações de 

inimigos ou feridos. Outras áreas bastante exploradas são a de simulação, tal como de vôo ou 

de mergulho, e a de jogos eletrônicos, como o EyePet [EYE11] (figura 1-1b), por exemplo.  

 

Figura 1-1. Exemplos de aplicativos de realidade aumentada. Em (a), uma ferramenta para auxiliar 
no projeto de interiores. Em (b), o EyePet, um jogo baseado em realidade aumentada.  

Para que fosse possível desenvolver estes vários tipos de aplicações, técnicas de diversas 

áreas tiveram que ser desenvolvidas. Desta forma podemos dizer que RA é uma área 

multidisciplinar que necessita de contribuições de outras áreas, como Visão Computacional e 

Computação Gráfica, para alcançar seus objetivos. A Computação Gráfica é a responsável por 

sintetizar os objetos virtuais, sendo essencial para sistemas de RA fotorrealísticos. Esta área 

vem se desenvolvendo bastante devido principalmente ao expressivo crescimento da indústria 

de microprocessadores gráficos, levando à incessante busca por melhorias gráficas em 
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aplicativos de simulação 3D. A técnica mais popular de síntese de cenas é a rasterização 

(rasterization), scanline ou também raster operations [OGL05]. O termo vem do latim rastrum, 

relacionado ao ato de realizar um rastro ou esboço de uma representação 3D em um plano 2D 

utilizando apenas linhas e pontos. O objeto 3D é “escaneado” ou rastreado, de forma a 

encontrar quais são os pontos ou pixels da imagem que representam o objeto. Todo objeto 3D 

é representado de forma poligonal, sendo este um requisito básico para qualquer pipeline 

gráfico 3D baseado em rasterização.  

Outra técnica que vem sendo utilizada é a de ray tracing, surgida em 1968 com o 

trabalho de Appel [APPEL68], caracterizada como uma técnica robusta baseada em fenômenos 

ópticos naturais. Por ter um alto custo computacional, apesar de resultados visuais 

excepcionais, atualmente, as principais áreas de atuação desta técnica são as de animação e 

efeitos especiais de cinema, campos que não requerem síntese de imagens em tempo real. 

Entretanto, com a evolução acelerada dos microprocessadores, muitos trabalhos vêm sendo 

publicados [ALS11a][JMXNT10][OPT10][WCHT06] mostrando a possibilidade do uso da técnica 

de ray tracing para simulação 3D em tempo real. Assim, já é possível utilizar esta técnica em 

aplicações interativas de tempo real, como por exemplo, em aplicações de Realidade 

Aumentada fotorrealísticas. É nesse contexto que este trabalho é definido. 

 

1.2 Objetivos 

O principal objetivo deste projeto é propor um pipeline de renderização fotorrealística 

utilizando ray tracing para suporte ao desenvolvimento de sistemas de Realidade Aumentada. 

Esse pipeline deve alcançar taxas interativas de renderização, de forma a se obter um sistema 

de tempo real. Para atingir o nível de realismo, várias técnicas foram desenvolvidas, como por 

exemplo, oclusão, reflexão, refração, sombras e efeitos de câmera, de forma que os objetos 

virtuais interajam com os objetos reais da cena. Para que as cenas geradas sejam interativas é 

necessário que a maioria das técnicas sejam implementadas usando GPGPU (General-Purpose 

computing on Graphics Processing Units), paralelizando o processamento dos algoritmos na 

placa gráfica. 

Existem diversas vantagens de se utilizar ray tracing em ambientes de realidade 

aumentada. A principal delas é a elevada qualidade visual das cenas geradas por esta técnica. 

Nela, reflexões de luz podem ser obtidas de forma simples e com alta precisão, conseguindo-se 
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até efeitos de inter-reflexões entre objetos, obtidos através de emissão de raios secundários, 

efeito de difícil obtenção na rasterização. Outra vantagem é o uso de diversas entidades 

algébricas como esferas, caixas e planos, além de triângulos. Em rasterização, as únicas 

primitivas permitidas no pipeline são vértices, linhas e polígonos, fazendo com que toda 

entidade algébrica seja transformada em formas facetadas, o que pode reduzir o realismo e a 

qualidade visual da cena. 

  O Kinect, da Microsoft, lançado nos EUA em 4 de novembro de 2010 [KIN11], é 

um dispositivo bastante interessante que é capaz de obter informações relevantes da cena 

real, sendo bastante útil em aplicações de realidade aumentada. Devido a isto, a incorporação 

desta tecnologia ao pipeline de RA utilizando ray tracing passou a ser também um dos 

objetivos deste projeto.  

Além destes, tem-se objetivos específicos a serem alcançados, como: 

 Revisão bibliográfica para levantar os principais trabalhos realizados em relação 

ao tema em questão; 

 Propor uma técnica de sombreamento que forneça resultados visuais 

fotorrealísticos a um custo computacional aceitável para aplicações de tempo 

real; 

 Propor uma técnica de detecção de pose de luz; 

 Propor uma nova forma de travessia para ser utilizada com as informações do 

Kinect. 

 

1.3 Organização da Dissertação 

Os demais capítulos desta dissertação estão organizados da forma apresentada abaixo. 

O segundo capítulo apresenta os principais conceitos relacionados ao trabalho, 

incluindo a revisão bibliográfica e as definições teóricas. 

O terceiro capítulo apresenta os conceitos e o pipeline de ray tracing que foi utilizado 

como a técnica para renderização. 

O quarto capítulo explica todo o pipeline proposto. Para fins didáticos, para cada 

técnica proposta será apresentado apenas o seu pipeline específico.  
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O quinto capítulo explica os estudos de caso realizados, juntamente com o resultados 

visuais e de performance obtidos. 

O sexto capítulo apresenta as conclusões, juntamente com as contribuições e alguns 

possíveis trabalhos futuros.  

Todas as referências utilizadas neste trabalho estão organizadas no capítulo 

Referências. 

Por fim, alguns algoritmos estão descritos em pseudocódigo no Apêndice A. 
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2 Conceitos Básicos 

Este capítulo apresenta os conceitos e desafios envolvidos em aplicações de Realidade 

Aumentada fotorrealística. Também serão apresentados os conceitos básicos do ray tracing, 

juntamente com as suas vantagens e desvantagens, e os motivos que levaram a escolha desta 

técnica. Ao final, serão introduzidos alguns conceitos sobre o Microsft Kinect, que é uma das 

tecnologias exploradas neste trabalho, por ser um dispositivo que consegue obter informações 

úteis da cena real, como a profundidade, para que elas sejam utilizadas pelo ray tracer. 

 

2.1 Realidade Aumentada 

Realidade Aumentada é a área de pesquisa que estuda as técnicas capazes de modificar 

uma cena do mundo real, através de um computador, inserindo interativamente elementos 

virtuais. Ela pode ser utilizada em aplicações das mais diversas áreas, como por exemplo, na 

medicina [TKTS98][LUM09], na fabricação [OYN07] e manutenção de equipamentos [SL03], no 

treinamento de profissionais em geral [DSKG06], no marketing e entretenimento [TOT10], 

além de diversas outras.  

Em geral, o processamento dos sistemas de RA pode ser dividido em duas etapas. A 

primeira consiste no rastreamento, ou seja, em capturar a cena real e detectar os elementos 

de interesse. Esses elementos de interesse podem ser desde parâmetros de câmera, como a 

posição e orientação dos objetos reais e virtuais que serão inseridos na cena. Todas essas 

informações são necessárias para se estabelecer um sistema de coordenadas unificado entre 

os dois mundos, de forma que a cena final seja construída de forma consistente, ou seja, que 

os elementos virtuais interajam e realmente pareçam pertencer à cena real. A segunda etapa 

do sistema consiste no pipeline padrão da computação gráfica que é responsável por sintetizar 

os elementos virtuais de acordo com as informações obtidas no rastreamento. Estas duas 

etapas são ilustradas na figura 2-1. 
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Figura 2-1. Etapas de um pipeline de realidade aumentada. 

Para que se obtenha um registro preciso da cena, o que significa que os objetos virtuais 

foram coerentemente sobrepostos à cena real, um rastreamento de qualidade é necessário. 

Portanto, vários estudos sobre técnicas de rastreamento já foram realizados, estando sempre 

em constante evolução. Essas técnicas podem ser classificadas em duas categorias: com 

marcadores [ARB11] e sem marcadores [LSFK10].  

As técnicas de rastreamento com marcadores são aquelas que utilizam algum tipo de 

elemento intrusivo (marcador) na cena real, de forma que através deste elemento se consiga 

obter a posição e orientação dos objetos. Um marcador pode ser qualquer objeto que seja 

facilmente identificado pela câmera e que através dele se consiga deduzir informações de pose 

da mesma. Alguns exemplos de marcadores utilizados são: esferas retro-reflexivas [TLRG08], 

marcadores de papel com um identificador único [ART10a][ART10b], entre outros. Por serem 

auxiliadas por elementos inseridos na cena, estas técnicas geralmente são mais simples e mais 

rápidas. 

As técnicas de rastreamento sem marcadores baseiam-se apenas nas informações 

obtidas da cena original. Como não é necessário inserir nenhum objeto intrusivo na cena, estas 

técnicas preservam a naturalidade da cena, deixando o cenário mais realista. Contudo, esta 

falta de elemento facilitador faz com que estas técnicas geralmente tenham um custo 

computacional mais elevado. Estas técnicas podem utilizar informações como os contornos 

marcantes dos objetos reais [DC02], o fluxo de movimentação dos pixels ao longo dos frames 

capturados da cena pela câmera [BEP96] ou os padrões encontrados nas texturas [BLLN07], 

por exemplo.  
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A segunda etapa do pipeline de RA também é de extrema importância. Para que os 

resultados sejam satisfatórios, vários fatores devem ser levados em conta, como por exemplo, 

a posição e intensidade das fontes de luz, as propriedades de refletância dos objetos e a 

geometria da cena ao redor. Existem várias formas de se executar esta etapa, sendo as 

principais a rasterização [OGL05] e as técnicas de iluminação global, como o ray tracing 

[APPEL68]. A rasterização se baseia principalmente no conceito de transformar todos os 

objetos da cena em polígonos, que posteriormente são ordenados espacialmente e projetados 

no plano projetivo, definindo a imagem final. As técnicas de iluminação global usufruem dos 

conceitos básicos da Física Ótica Clássica [GLAS89] para sintetizar cenas com um aspecto mais 

real do que as rasterizadas, como por exemplo, o ray tracing.  

2.2 Fotorrealismo 

Com o desenvolvimento dos hardwares que passaram a ficar mais sofisticados e com um 

maior poder computacional, houve um grande crescimento na área de realismo em realidade 

aumentada, surgindo várias pesquisas e novos desafios. Uma das características estudadas foi 

a percepção humana em relação ao realismo de uma cena, a fim de identificar quais aspectos 

são os mais relevantes.  

A síntese de imagens fotorrealísticas é uma das principais metas da computação gráfica. 

Com o aumento da capacidade de processamento dos computadores e a publicação de novas 

técnicas, vários avanços já foram alcançados. Técnicas que simulam com mais precisão o 

comportamento da luz ao se propagar, como ray tracing [KAY79], radiosidade [GTGB84], 

photon mapping [JEN96], entre outras, tiveram um importante papel nesse contexto.  

Embora o realismo seja uma característica comumente almejada em sistemas de síntese 

de imagens, padrões bem definidos para a sua medição são escassos. Ao longo da história, 

critérios baseados na percepção humana, na precisão física ou até mesmo métodos ad-hoc 

têm sido utilizados, mas nenhum deles é tido como um padrão formal [RLCW04]. 

Ferwerda, em seu trabalho [FER03], formalizou três tipos de realismo importantes para 

Computação Gráfica: o realismo físico(figura 2-2a), em que o aspecto, comportamento e as 

propriedades dos elementos que compõem a cena estão de acordo com as leis da Física; o 

realismo funcional(figura 2-2c), em que o principal objetivo é fazer com que a imagem forneça 

a mesma informação visual que a cena, como por exemplo, as imagens utilizadas nos 

simuladores de vôo, em que o principal objetivo é fornecer as mesmas informações visuais que 
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seriam observadas se o usuário estivesse pilotando um avião real; o fotorrealismo(figura 2-2b), 

em que a cena é visualmente convincente, embora não seja necessariamente correta em 

termos das propriedades da Física, ou seja, apesar da imagem não ser perfeita em relação as 

leis da Física, ela cria a ilusão de ser aos olhos humanos. O fotorrealismo, como descrito por 

Ferwerda, tem sido considerado o padrão de realismo para a computação gráfica e para 

realidade aumentada.  

 

Figura 2-2. Os três tipos de realismo. Em (a), uma cena com realismo físico. Em (b), uma cena 
fotorrealística. Em (c), uma cena com realismo funcional. 

Um dos grandes problemas para se obter um bom grau de realismo em um ambiente de 

RA é a identificação da posição e intensidade da fonte de luz real, de forma que tanto os 

elementos virtuais como reais estejam expostos às mesmas fontes de luz. Stauder [STA99] 

propôs um método automático para identificar a fonte de luz real e iluminar os objetos 

virtuais. Embora sendo automático, o método de Stauder possui uma série de restrições. As 

cenas precisam ser simples, animadas, primordialmente compostas por objetos rígidos, com 

uma única fonte de luz direta e o objeto real a ser segmentado da cena não pode estar ocluído. 

Já Kanbara e Yokoya deram um passo adiante e conseguiram aproximar a iluminação de 

múltiplas fontes de luz interativamente e exatamente no local onde o objeto virtual é inserido 

[KY04]. Para isso, eles posicionaram uma esfera reflexiva sobre o marcador relativo ao objeto 

virtual e, observando a região da cena capturada onde a esfera aparecia, estimaram a direção 

e a cor das fontes de luz reais. 

Existem divergências no fato de utilizar ou não fotorrealismo em RA. Entretando, é 

consenso geral de que mesmo que o fotorrealismo não esteja diretamente relacionado com a 

produtividade em ambientes aumentados, ele aumenta o senso de presença do usuário no 

mundo [WBLM96]. Apesar de alguns estudos sobre efeitos fotorrealísticos, como por exemplo, 

as sombras, que tem uma importância na percepção do posicionamento relativo entre os 

objetos da cena [SKT03], ainda são necessárias pesquisas que investiguem as questões 

relativas à percepção humana e a necessidade de se empregar ou não efeitos fotorrealísticos 

de renderização em aplicações de RA. 
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2.3 Ray Tracing 

Ray tracing ou traçado de raios é um algoritmo de computação gráfica usado para 

síntese de imagens. É considerado como um ponto de entrada para o surgimento e utilização 

de técnicas de iluminação global [JEN96]. A técnica do traçado de raios [Glas89] é baseada em 

fenômenos físicos, simulando o trajeto que os raios de luz percorreriam no mundo real, mas, 

neste caso, de trás para frente. Ou seja, no mundo real, os raios de luz são emitidos a partir de 

uma fonte de luz, percorrendo o espaço até encontrar um objeto. Após atingirem o objeto, 

estes raios são refratados ou refletidos, de acordo com as características do objeto, como cor, 

textura e transparência, alterando assim a sua trajetória. No ray tracing essa trajetória ocorre 

de forma inversa, os raios saem dos olhos, batem nos objetos e finalmente chegam à luz. 

Assim são calculados apenas uma pequena parte dos raios, aqueles que saem da luz e chegam 

aos olhos . 

Apesar de utilizar conceitos básicos da Física Ótica, o ray tracing geralmente produz 

imagens mais realísticas e com uma maior riqueza de detalhes do que as cenas rasterizadas, 

especialmente quando precisamos representar materiais transparentes ou refletivos, como 

podemos observar na figura 2-3.  

 

Figura 2-3. Comparativo de realismo entre as técnicas de rasterização (esquerda) e ray tracing 
(direita). Fonte: [INT10].  

Apesar da desvantagem de performance, o ray tracing apresenta algumas vantagens em 

relação à rasterização. Uma delas é não necessitar transformar todos os objetos da cena em 

polígonos, sendo possível representar alguns objetos através de sua equação espacial, como 

por exemplo, a esfera e o cone, gerando menos conversões contínuo-discretas.  Outra grande 

vantagem é a obtenção de reflexões e refrações de luz de forma simples e com alta precisão, 

através da emissão de raios secundários. 
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O primeiro algoritmo utilizado foi apresentado por Appel [APPEL68], em 1968. A ideia 

consiste em emitir raios que saem do olho do observador, representados pela câmera virtual 

do sistema, cortando cada um dos pixels da tela, e encontra o objeto mais próximo que 

bloqueia o caminho do raio, sendo este o objeto que normalmente é visto através daquele 

pixel. Utilizando as propriedades dos materiais do objeto e o efeito das luzes na cena, é feita a 

sintetização do objeto. Estes raios que cortam o espaço de tela são chamados de raios 

primários. Este processo é demonstrado na figura 2-4. 

 

Figura 2-4. Processo de síntese de imagens por ray tracing. Fonte: [WATT00].  

Uma evolução do processo foi proposta por Turner Whitted [WHI80], em 1979. Os 

algoritmos anteriores geravam raios que saiam do olho e paravam ao intersectar um objeto. 

Whitted continuou o processo. Quando um raio intersecta uma superfície, ele pode gerar até 

três tipos de raio, chamados de raios secundários: refletido, refratado e de sombra. O raio 

refletido continua na direção da reflexão-espelho da superfície gerada a partir da lei de 

reflexão [GLAS89], ilustrada na figura 2-5. Este raio então intersecta um objeto na cena; o 

objeto mais próximo que ele intersectar será visto na reflexão. 

 

Figura 2-5. Cálculo do raio refletido. 

A figura 2-6 mostra uma cena explicativa do funcionamento do traçado de raios para 

gerar o efeito da reflexão.  
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Figura 2-6. Reflexão no Ray Tracing. 

Raios refratados viajam através de objetos compostos de materiais transparentes e 

funcionam de forma similar aos refletidos. A geração desses raios segue a segunda lei da 

refração definida por Snell-Descartes [FPH94], e mostrada na figura 2-7. 

 

 

Figura 2-7. Cálculo do raio refratado. 

 

Uma representação de como ocorre o efeito de refração pode ser vista na figura 2-8. 
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Figura 2-8.Refração no Ray Tracing. 

Já nos raios de sombra, um raio intersecta uma superfície em algum ponto. Um raio de 

sombra é então traçado entre o ponto da superfície e um ponto de luz. Se um objeto opaco for 

encontrado entre a superfície e a luz, a superfície se encontra em sombra, portanto a luz não 

contribui no seu shade, como representado na figura 2-9. 

 

Figura 2-9. Sombras no Ray Tracing. 

É importante observar que estes casos de raio secundário podem ocorrer fora do 

campo de visão da câmera. Um exemplo disto é o caso de termos um espelho em frente à 

câmera, que irá exibir objetos atrás do olho (câmera) virtual. Neste caso, o ray tracing deve ser 

capaz de identificar esses objetos de forma que mesmo que eles estejam fora do campo de 

visão possam ser refletidos em objetos visíveis e reflexivos.  

Cada raio gerado irá contribuir com uma parcela da cor final do pixel. Esta contribuição 

depende de vários fatores como os materiais (texturas/cores) dos objetos intersectados e dos 

ângulos de incidência sobre tais objetos. Outro fator para a contribuição de cor de um raio é o 

modelo de iluminação local [WATT00] em cada ponto de intersecção raio-objeto. 
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Diferentemente do que ocorre em rasterização, no ray tracing o processo de shading pode 

ocorrer mais de uma vez por pixel para o cálculo final da cor, sendo esta quantidade de 

ocorrências definida pelo número de raios de iluminação que este pixel irá gerar. Por esta 

etapa envolver cálculos relativamente simples se comparados com o restante do pipeline do 

ray tracer, esta etapa não impacta significativamente na performance. 

Tradicionalmente o ray tracer é utilizado apenas para renderização off-line, onde o foco 

é a qualidade da imagem, devido ao seu alto custo computacional, que inviabilizava o seu uso 

em aplicações de tempo real. Entretanto, nos últimos anos, com o crescimento da 

performance tanto das CPUs como das GPUs, surgiram alguns trabalhos que utilizam ray 

tracing também para renderizações em tempo real.  

 

2.4 GPU Computing 

A GPU faz parte da família de microprocessadores especializados no processamento 

gráfico e que fica situada na placa de vídeo ou integrada diretamente à placa-mãe. A principal 

diferença entre as GPUs e CPUs é o alto poder de cálculo proporcionado pelas primeiras, 

medido em GFLOPS/s (1 bilhão de operações de soma/multiplicação em ponto flutuante por 

segundo), como demonstrado no gráfico da figura 2-10, onde é notável a evolução da 

capacidade de processamento das GPUs em relação às CPUs em termos de GFLOP/s. 

 

Figura 2-10. Evolução das GPUs e CPUs em termos de GFLOP/s. Fonte: NVIDIA [NVID10].  

Para prover esse grande poder de cálculo, a arquitetura de uma GPU é composta por um 

alto número de transistores dedicados ao processamento de dados, obtendo um alto grau de 

paralelismo, enquanto que a CPU tem foco em caching de dados e controle do fluxo. Em 

outras palavras, a CPU tende a ser um processador “inteligente” que trata da cache de dados e 
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do controle de fluxo, dando suporte a instruções complexas, enquanto que as GPUs se 

preocupam em realizar muitas tarefas simples ao mesmo tempo, isto é, uma mesma operação 

é realizada sobre vários dados, não exigindo um fluxo de controle sofisticado, como mostrado 

na figura 2-11. 

 

Figura 2-11. Arquitetura de CPU vs. GPU. Fonte: NVIDIA [NVID10].  

Recentemente, foram propostos modelos de programação de propósito geral em GPU, 

chamados de GPU Computing [HORN07]. O foco é utilizar a GPU, que tipicamente é usada 

apenas para cálculos de aplicativos gráficos, em aplicativos que tradicionalmente são 

processados por CPUs, trazendo os benefícios do alto grau de paralelismo para melhorar seu 

desempenho. CUDA [CUDA10] e OpenCL [OPCL10] são exemplos de arquiteturas voltadas para 

programação em GPU. Este modelo possibilitou a implementação eficiente do ray tracing em 

GPU, alcançando ganhos de performance consideráveis [ALS11a]. Levando isto em 

consideração, o ray tracer utilizado neste trabalho é baseado na implementação de Santos 

[ALS11b], em GPU, mais especificamente CUDA. 

Alguns conceitos importantes relacionados à CUDA são threads, warps, blocks, grids e 

kernels. Threads são as unidades de execução paralela em uma GPU. Cada instrução definida 

pelo programador é executada simultaneamente em um conjunto de 32 threads, chamado de 

warp. Centenas de threads podem ser agrupadas em blocks, onde threads pertencentes a um 

mesmo bloco podem sincronizar sua execução e compartilhar um mesmo espaço de memória 

(shared memory). Um conjunto de blocos representa um grid. Um kernel consiste no código 

que é executado por cada thread. Cada chamada a um kernel precisa especificar uma 

configuração contendo o número de blocos em cada grid, o número de threads em cada bloco, 

além de parâmetros opcionais. A figura 2-12 demonstra a organização de threads, grids e 

blocks. 
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Figura 2-12. Organização de threads, blocks e grids em CUDA.  

 

A hierarquia de memória de CUDA, na arquitetura Fermi, é demonstrada na figura 2-13. 

Cada streaming multiprocessors, ou SMs, é equipado com sua própria cache L1. Esta memória 

é configurada para suportar tanto memória compartilhada, shared memory, quanto fazer 

cache de operações de memória local e global. Nesta arquitetura existe também uma cache L2 

unificada que serve para todas as operações (leitura, escrita e textura). A memória 

compartilhada, ou shared memory,tem esta designação já que threads de um mesmo bloco 

compartilham deste espaço de memória para se comunicar entre si, ou para extraírem 

informação de maneira eficiente. A presença da memória compartilhada é capaz de trazer um 

ganho de performance elevado para alguns algoritmos que demandam alta taxa de 

transferências de memória, já que o tempo de acesso (escrita e leitura) da memória 

compartilhada é próximo [CUDA10] ao de registrador e utilizado em múltiplas threads 

simultaneamente. 

Outro tipo de memória residente na RAM do dispositivo é a global memory ou memória 

global. De fato, é a que representa o espaço da RAM, sendo o maior espaço de memória 

disponível da GPU, mas que apresenta elevado tempo de acesso. 
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Figura 2-13. Hierarquia de memória de CUDA, arquitetura Fermi. 

 

2.5 Fotorrealismo em RA com Ray Tracing 

Como já falado anteriormente, a grande desvantagem do ray tracing em relação à 

rasterização é o seu alto custo computacional, apesar de seus resultados visuais superiores. 

Contudo, essa desvantagem é amenizada pela própria natureza dos sistemas de RA. Como 

explicado na seção 2.1, uma cena de RA é uma cena real sobreposta com objetos virtuais, 

portanto, a maioria dos pixels serão representações dos objetos reais, que virão da filmagem. 

Desta forma, apenas uma pequena parte dos pixels da cena precisa ser sintetizada utilizando o 

algoritmo de ray tracing, obtendo-se ganhos de performance consideráveis nos casos em que 

a maior parte dos pixels da cena são compostos por pixels de filmagem. 

Outra grande vantagem do ray tracing, que contribuiu bastante para a escolha desta 

técnica nesta dissertação, é a sua natureza que é baseada em fenômenos físicos da luz, ou 

seja, no traçado de raios. Desta forma, a maioria dos efeitos e interações entre os objetos reais 

e virtuais se torna bastante intuitiva, bastando simular o traçado de raios da natureza, só que 

neste caso considerando tanto os objetos reais quanto os virtuais. Para isto, é necessáro 
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algumas alterações no pipeline original de ray tracing para que ele suporte cenas de RA, como 

será explicado no capítulo 4. Ao contrário da rasterização, que necessita de um conjunto e 

combinação de técnicas[RPR12] para gerar efeitos de reflexão, refração e sombra, por 

exemplo, no ray tracing se consegue os mesmos efeitos, e em muitos casos com qualidade 

visual superior, seguindo o seu pipeline de traçado de raios, necessitando apenas ter a 

informação virtual dos objetos reais. 

Levando essas vantagens em consideração, alguns trabalhos já foram publicados. Scheer 

et al. [SAM07], propuseram um método para gerar sombras em cenários de RA utilizando ray 

tracing. O método deles simula sombras nos objetos reais e virtuais, mas necessita que a 

geometria dos objetos reais seja previamente obtida. Eles obtiveram sombras bastante 

realistas, contudo o custo computacional foi bastante elevado, tendo poucos quadros por 

segundo (fps), o que é crítico em sistemas de RA. 

Para resolver o problema de performance do ray tracing em aplicações interativas de 

tempo real, Santos et al. [ALS11a] descreveram em detalhes um estudo, implementação em 

GPU e comparação de vários algoritmos de travessia, que são os responsáveis por calcular a 

trajetória dos raios do ray tracer, identificando quais objetos da cena são intersectados por 

estes raios. Os autores propuseram dois novos algoritmos baseados na sua análise, a fim de 

obter um ganho considerável de performance. Este ray tracer, chamado de RT2[ALS11a], foi 

utilizado como base para a criação do pipeline de realidade aumentada desenvolvido nesta 

dissertação. 

A maioria dos trabalhos de fotorrealismo foca em um efeito ou problema específico. 

Pessoa et al. [RPR12] propôs uma solução que combina vários efeitos e técnicas de realismo, 

como iluminação, modelo de reflexão, sombra, composição e efeitos de câmera em um único 

sistema, cujo pipeline é mostrado na figura 2-14. Este trabalho também serviu como base para 

esta dissertação, devido a sua proposta de agregar vários efeitos em um único sistema. 

Contudo, este trabalho utiliza a rasterização como a principal técnica de síntese das imagens, 

enquanto nossa proposta visa utilizar o ray tracing.  
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Figura 2-14. Pipeline do RPR. Fonte: [PES10] 
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2.6 Kinect 

O Kinect é um dispositivo capaz de capturar informações pertinentes da cena real, como 

por exemplo informações de profundidade, sendo uma ferramenta poderosa para dar suporte 

à aplicações de realidade aumentada e que por isso também será objeto de estudo desta 

dissertação.  

Originalmente ele era conhecido pelo codinome Projeto Natal [KIN11] e é um sensor de 

movimento da Microsoft para o videogame Xbox 360. Ele permite aos usuários controlar e 

interagir com o Xbox 360 sem a necessidade de tocar em um controle, através de uma 

interface natural que utiliza gestos e comandos de voz.  

Foi lançado nos Estados Unidos em 4 de Novembro de 2010, e é composto por uma 

câmera RGB, um sensor de profundidade e um microfone embutido [KUHN11], como 

mostrado na figura 2-15, que fornecem a captura dos movimentos 3D do corpo, 

reconhecimento facial e de voz. O sensor de profundidade consiste em um projetor de laser 

infravermelho combinado com um sensor CMOS monocromado, que captura dados 3D de 

vídeo sob quaisquer condições de luz ambiente [KUHN11].  

 

Figura 2-15. Estrutura do Kinect. 

 Existem diferentes formas de controlar uma máquina, como um computador ou um 

videogame, sendo comumente utilizado um teclado, mouse, ou controle. Com o surgimento do 

Kinect, se criou uma nova forma de manipulação, que ao invés de utilizar controles e teclas, 

usa o próprio movimento do corpo do usuário. O Kinect foi desenvolvido para ser utilizado 
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com o Xbox 360, contudo, devido a sua alta popularidade alguns drivers foram desenvolvidos 

para que este dispositivo fosse utilizado em PCs. Um exemplo é o OpenNI [ONI11], que é um 

framework composto por uma série de outras APIs open source que tem como objetivo se 

tornar uma API de referência para aplicações que utilizam dispositivos de interação natural, e 

o Microsoft SDK [MSDK11], que é um kit de desenvolvimento para o Kinect para uso no 

sistema operacional Windows e que traz junto consigo, drives, API, interface de dispositivos e 

documentos, além de materiais para instalação de recursos. 

 Levando tudo isto em consideração, a ideia de utilização do Kinect consiste em obter 

as informações de profundidade da cena real, fornecidas pelo sensor, e enviá-las para o ray 

tracer, para que ele tenha as informações virtuais dos objetos reais, sendo portanto capaz de 

calcular as interações entre os objetos reais e virtuais da cena, gerando uma cena consistente. 

Desta forma, elimina-se a necessidade de se ter um conhecimento prévio da cena que está 

sendo filmada, pois esta informação é obtida em tempo real através do sensor de 

profundidade. 

A maioria das aplicações que utilizam o Kinect se enquadra no campo do 

entretenimento, mais especificamente, nos jogos eletrônicos. Devido principalmente ao 

sucesso comercial, já existe uma boa quantidade de jogos que utiliza o Kinect, como por 

exemplo, Kinect Star Wars [KSW12] (figura 2-16a) e Kinect Sports Segunda Temporada 

[KSPO12] (figura 2-16b). Os aplicativos não se restringem apenas a jogos, existindo também 

aplicativos que auxiliam no tratamento fisioterápico, fornecendo uma forma divertida e 

interativa de reabilitação para pacientes que sofreram algum tipo de trauma [GAMA12].   

 

Figura 2-16. Exemplos de jogos eletrônicos que utilizam o Kinect.  

Apesar de ser uma tecnologia recente, existem alguns interessantes trabalhos 

publicados sobre sua utilização. Kuhn [KUHN11] apresentou e analisou os conceitos básicos da 

plataforma do sensor do Kinect, introduzindo a calibração dos sensores. Analisou também o 
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recurso chave da estimativa de profundidade e a fusão entre o projetor infravermelho e a 

câmera RGB. 

Franke et al. [FRAN11] apresentaram um framework que utiliza os sensores de 

profundidade em aplicações de realidade misturada utilizando X3D. Em seu trabalho, eles 

explicam como calibrar as informações de profundidade com os dados da imagem RGB em 

dispositivos que não vem com os sensores pre-calibrados. Também propuseram uma técnica 

para fazer a oclusão de objetos virtuais na cena real utilizando as informações de 

profundidade. Finalmente, apresentaram uma proposta para usar as informações de 

profundidade para implementar uma abordagem de shadow mapping para a geração de 

sombras. 

Um dos trabalhos mais significantes foi o publicado por Izadi et al. [KF11] que 

propuseram um método para reconstruir geometricamente modelos 3D reais da cena em 

tempo real, utilizando apenas os dados de profundidade do Kinect. Em seu sistema, um 

usuário segurando uma câmera Kinect padrão pode mover-se dentro de qualquer espaço 

interno, e reconstruir um modelo 3D da cena física dentro de segundos. O sistema rastreia 

continuamente a cena em diversos pontos de vista e funde os novos pontos da cena em uma 

representação global. Efeitos de renderização utilizando ray tracing podem ser calculados em 

tempo real para criar sombras, iluminação e reflexões que consideram tanto os objetos 

virtuais quanto os reais. O pipeline consiste de quatro etapas principais: Conversão do Mapa 

de Profundidade (o mapa de profundidade é convertido em vértices 3D e em normais no 

espaço de coordenadas da câmera), Captura de Câmera (computar os pontos obtidos para 

alinhar com os obtidos no frame anterior), Integração Volumétrica (criar uma representação 

volumétrica dos pontos), Raycasting (renderizar a cena final). Este trabalho apresentou 

resultados visuais bastante interessantes, como mostrado na figura 2-17, contudo o foco 

principal é na reconstrução 3D, o que foge do escopo desta dissertação, cujo objetivo é gerar 

os mesmos efeitos, sem necessitar reconstruir toda a cena. 
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Figura 2-17. Renderização fotorrealística com ray tracing utilizando um método de reconstrução 
3D da cena com os dados de profundidade do Kinect.  

 

Outro trabalho bastante interessanta foi proposto por Cui et al.[CUI11], que propôs um 

método para digitalizar objetos 3D utilizando o alinhamento da informação de profundidade 

com a informação de cor de objeto obtida através da filmagem com o Kinect. Um frame de alta 

resolução é calculado para cada conjunto de dez frames consecutivos, produzindo um mapa de 

profundidade de alta resolução alinhado com o frame do centro do conjunto. Estes frames de 

alta resolução são então alinhados utilizando uma abordagem global e não rígida. Ao final, a 

malha 3D é gerada utilizando o método de reconstrução de Poisson.  
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3 RT2 – Real-Time Ray Tracer 

O Real-Time Ray Tracer ou simplesmente RT2 refere-se à API de renderização gráfica, 

desenvolvida por Santos [ALS11b], com a finalidade de renderizar cenas virtuais 3D em tempo 

real utilizando ray tracing. O RT2 é o ray tracer que será utilizado como base desta dissertação.  

A principal diferença entre o RT2 e outros pipelines gráficos, como OpenGL[OGL05] por 

exemplo, reside no conjunto de técnicas utilizadas. Enquanto o OpenGL tem um conjunto de 

fases específicas (vertex shader, rasterizer, fragment shader, etc.) e executa várias passadas 

para atingir a imagem final, o RT2 usa a técnica de traçado de raios como base para obter a 

maioria dos efeitos visuais em uma simples passada. Por exemplo, para obter sombras com 

OpenGL, é necessário passar pelo pipeline para cada fonte de luz considerada na cena, 

enquanto que com o RT2 pode-se obter o mesmo resultado, ou um resultado ainda melhor, 

sem a necessidade de várias passagens. O mesmo ocorre com a reflexão; utilizando o OpenGL, 

um mapa de ambiente é gerado e calculado para cada objeto 3D da cena (uma passada de 

renderização por objeto), enquanto que com o RT2 pode-se obter melhores resultados, 

incluindo inter-reflexões executadas em uma única passada, independentemente do número 

de objetos na cena. 

Para alcançar performance de tempo real, o núcleo do RT2 é executado em GPU. Ele usa 

estruturas de dados auxiliares tais como kD-Trees e BVHs que são implementadas em CUDA 

[CUDA10], atingindo ganhos de performance consideráveis se comparados com a abordagem 

em CPU[ALS11a]. Além disso, o RT2 suporta múltiplas GPUs, sendo altamente paralelizável, e 

consequentemente altamente escalável. A estrutura de dados escolhida para ser utilizada 

neste trabalho foi a KD-Tree com o Ropes++ como algoritmo de travessia. Segundo o estudo 

comparativo feito por Santos et. al. [ALS11a], esta combinação foi a que apresentou melhores 

resultados em termos de performance.  

Por questões de performance, o núcleo do RT2 implementa um algoritmo iterativo de 

uma única passada ao invés de um algoritmo recursivo. Desta forma, ele utiliza apenas a 

instância do raio primário e cada vez que uma intersecção é encontrada, o raio é transladado 

para a posição de intersecção e tem sua direção modificada para um sentido dependente do 

tipo de raio a ser gerado, podendo ser um raio de sombra ou um de reflexão. A iteração é 

finalizada se encontrar um raio de sombra, se o raio refletido não atingir nenhum objeto ou se 
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o raio atingir um nível de reflexão máximo pré-determinado. A versão atual do RT2 suporta 

refração, sendo uma das contribuições desta dissertação, implementada utilizando uma 

estrutura de pilha que armazena os raios, como será explicado na seção 4.3.5. 

Em aplicativos 3D o ciclo de operações geralmente segue como mostrado na figura 3-1. 

O RT2 é uma biblioteca que executa única e completamente a etapa C, isto é, ela será 

responsável unicamente pela sintetização da cena. As demais etapas serão executadas, no 

nosso caso, pelo módulo de RA, que será explicado no capítulo 4. 

 

Figura 3-1. Ciclo de operações padrão de uma aplicação 3D.  

 

A arquitetura do RT2 [ALS11b] pode ser vista na figura 3-2. Nela tem-se uma interface de 

alto nível responsável por encapsular toda a complexidade do sistema, além de abstrair a 

comunicação entre a parte de GPU e CPU. 

A. Captura I/O

B. Atualização  
de cena / 

Simulações
C. Renderização
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Figura 3-2. Camadas de software do RT
2
. Fonte: [ALS11b] 

A RT2 API se divide em dois módulos, um de programação em C++ e outro através do uso 

de arquivos de script. O módulo de C++ oferece todas as funcionalidades da biblioteca. O 

módulo de scripts é o responsável por configurar a cena através da leitura de arquivos 

externos, como por exemplo, os arquivos das cenas, dos materiais, das imagens e dos 

modelos, desta forma não sendo necessário compilar a API.  

A primeira camada de baixo nível é escrita em C, sendo responsável por repassar todas 

as operações de alto nível para um nível de decisão sobre o uso em CPU e GPU. Como 

exemplo, a operação de reconstrução da cena é realizada em CPU e o ray tracing em si é 

realizado em GPU. Esta camada de controle escalona tais operações para serem realizadas em 

suas respectivas arquiteturas, podendo ocorrer simultaneamente duas operações, como é o 

caso da reconstrução em CPU e do ray tracing em GPU. Assim, toda a geração de múltiplas 

threads ou instâncias de cena é definida e controlada nessa camada. 

A figura 3-3 mostra o pipeline do RT2. Inicialmente é definido um arquivo XML que 

conterá toda a informação de configuração da cena, como por exemplo, quais objetos serão 

carregados, quantas e qual a posição das luzes, se a cena terá sombras, entre diversas outras 

características. Todos os objetos, texturas, imagens, são carregados e a cena é então 

construída. Tendo toda a cena carregada na memória, a etapa Ray Tracing é então executada 
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em conjunto com a etapa Shading. Ao final o filtro de anti-aliasing é passado e a imagem final 

é gerada. A presente dissertação traz contribuições diretas às etapas Ray Tracing e Shading do 

RT2. 

 

Figura 3-3. Pipeline do RT
2
. 

Para alcançar alta performance, todo o núcleo do Ray Tracing é implementado em GPU, 

utilizando a vantagem do paralelismo. Assim, a ideia consiste em sub-dividir o processamento 

dos pixels da imagem, de forma que cada thread do kernel em GPU seja responsável por 

sintetizar um pixel da imagem final.  

Como CUDA é uma arquitetura SIMT (Single Instruction, Multiple-Thread) [CUDA10], 

para alcançar boa performance é importante que threads vizinhas (em um mesmo warp ou 

num mesmo bloco) sigam sempre que possível a mesma sequência de instruções, de forma 

que a instrução seja executada simultaneamente em todas as threads. Assim, pixels próximos 

são executados em conjunto, favorecendo a execução paralela pelo fato de raios provenientes 

de pixels próximos terem origens iguais e direções parecidas, com alta probabilidade de 

realizarem a mesma travessia na cena, intersectando as mesmas primitivas e, 

consequentemente, executando o mesmo conjunto de instruções [ALS11b]. 

Uma única chamada ao kernel de GPU é realizada, visto que todo o trabalho é 

distribuído, de forma que cada thread se ocupa de um pixel. Assim, cada bloco de CUDA 

processa uma sub-região da imagem por vez, chamadas de tiles, como ilustrado na figura 3-4. 

A abordagem com uma única passada diminui a sobrecarga, pois em pipelines de múltiplos 
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estágios, para se passar de um estágio para outro é necessário armazenar na memória global 

toda a informação do estado do processo. 

 

Figura 3-4. Distribuição de trabalho em tiles. Cada tile é processado em um mesmo bloco. 

 A fim de obter um desempenho de tempo real, várias técnicas de otimização são 

implementadas pelo RT2 para tirar proveito da arquitetura de CUDA. Uma dessas otimizações 

consiste em um melhor aproveitamento e distribuição da memória, focando no uso das 

memórias que possuem menor tempo de acesso e se beneficiando do princípio da localidade 

na organização da cena, de forma que primitivas geométricas espacialmente próximas estejam 

alocadas em blocos de memória vizinhos [ALS11b]. 

 

3.1 kD-Tree 

Existem diversas estruturas propostas na literatura. Um tipo delas é a chamada árvore 

binária de partição espacial, ou Binary Space Partitioning Trees (BSP-Trees) [GLAS89]. Nessa 

estrutura, as árvores subdividem a cena a cada nó interior através de um único plano de corte. 

A subdivisão recursiva ocorre então a partir da escolha de um plano de corte do espaço em 

todas as ramificações da árvore, como mostra a figura 3-5. 

 

Figura 3-5. Exemplo de uma BSP-Tree. 
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No contexto de ray tracing, geralmente utiliza-se os planos de corte de uma BSP-Tree 

alinhados com os eixos coordenados da cena, com o intuito de reduzir custos computacionais 

de construção, além de simplificar o algoritmo de travessia. Esta BSP-Tree é chamada de kD-

Tree (k–Dimensions Tree). Numa kD-Tree, todo nó interno armazena a dimensão e posição do 

plano de corte que irá dividir a cena em dois sub-espaços, sendo os filhos do nó os 

representantes desses sub-espaços. As folhas da kD-Tree representam os menores sub-

espaços da árvore e armazenam uma lista dos objetos contidos.  

Para cada subdivisão, os dois planos de corte são alinhados com os eixos espaciais, 

gerando células em formas de caixas, ou Axis Aligned Bounding Boxes (AABBs). Assim, todo 

sub-espaço da cena é representado por AABBs. Deste modo, todo algoritmo de travessia da 

árvore se resume à busca de nós a partir de pontos de entrada e testes de intersecção raio-

AABB, até encontrar uma intersecção com alguma primitiva ou o raio sair do volume da cena, 

sem encontrar intersecção. Para cada nó interno, como apenas um dos eixos é escolhido como 

suporte do plano de corte, o teste de intersecção raio-AABB é novamente simplificado apenas 

para a dimensão do plano de corte. 

3.2 Ropes++ 

Ropes é um algoritmo de travessia sem pilha que utiliza o conceito de Ropes [HAVR01] 

ou cordas, no qual cada nó folha armazena seu AABB, além de 6 ponteiros (ropes) para o nó 

vizinho das faces do AABB. Desta forma, quando um nó folha é alcançado, ao invés de retornar 

ao nó armazenado numa pilha, um dos 6 ponteiros é utilizado, como demonstrado na figura 3-

6.  

 

 

Figura 3-6. Demonstração do algoritmo de Ropes. 
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O Ropes++ é uma melhoria do algoritmo de Ropes [HAVR01], proposta por Santos et al. 

[ALS11a]. Esta técnica reduz o número de leituras de memória global e de operações 

aritméticas por nó folha quando comparado com o Ropes. Isto é possível simplificando a forma 

de localizar o ponto de saída do AABB do nó folha a partir de apenas metade das leituras da 

informação do AABB. Para isto, utiliza-se a direção do raio para que seja possível localizar a 

face de saída com 3 leituras, ao inves de 6 como ocorre no algoritmo de intersecção 

tradicional, reduzindo assim o número de leituras necessárias. 
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4 RT2AR – Real-Time Ray Tracer for 

Augmented Reality 

O RT2AR, ou Real-Time Ray Tracer for Augmented Reality, refere-se ao pipeline de 

síntese de cenas de RA fotorrealísticas utilizando ray tracing, proposto nesta dissertação, que é 

baseado no RT2 proposto por Santos et al. [ALS11b] e explicado no capítulo 3.  

O sistema é dividido basicamente em dois módulos: o módulo de Ray Tracing (RT) e o 

módulo de Realidade Aumentada (RA). O módulo de RT é responsável por toda a geração da 

cena e apresentação do resultado final para o usuário. Ele é basicamente o RT2 adaptado para 

funcionar em ambientes de realidade aumentada, sendo portanto, responsável por sintetizar a 

cena final. O módulo de RA funciona como um coordenador para o sistema. Ele possui várias 

funções, entre elas a de controlar o módulo de RT, a calibração e captura de imagens da 

câmera, a captura e tratamento das informações do sensor de profundidade do Kinect e a 

detecção de marcadores para rastreamento da cena.  

Diferentemente do módulo de RT, cuja maior parte é implementada em GPU, o módulo 

de RA é todo implementado em CPU. Desta forma, o RT pode utilizar completamente a 

memória e recursos computacionais providos pela GPU. Esta característica acaba 

proporcionando ganhos de performance, visto que, sendo um módulo pouco propício à 

paralelização, o gasto de memória e sobrecarga da GPU acabariam levando a uma 

performance inferior. 

Integrado ao módulo de RA, tem-se o ArtoolKitPlus [ART10b] que é uma biblioteca para 

detecção de marcadores. Ela foi escolhida por sua facilidade de utilização, simplicidade, além 

de ser capaz de fazer a detecção dos marcadores em tempo real. Ela é a responsável por 

receber a imagem da câmera e fazer a identificação e estimativa da pose relativa dos 

marcadores na cena. O sistema foi desenvolvido de uma maneira totalmente modularizada de 

forma que tanto a biblioteca de captura da imagem da câmera como a biblioteca de detecção 

de marcadores possam ser facilmente substituídas, caso seja necessário. A figura 4-1 ilustra a 

divisão de camadas do sistema, onde a primeira camada representa a interface do sistema que 

provê todas as funcionalidades. Esta camada é suportada por uma camada inferior, chamada 

de camada de controle (Controller), que é responsável por todo o gerenciamento da cena. Esta 
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camada contém as bibliotecas de captura de câmera (Camera API) e o ARToolKitPlus, e faz a 

integração e gerenciamento entre elas. Ao final, tem-se a camada do RT2 que irá sintetizar a 

cena. 

 

Figura 4-1. Arquitetura do RT
2
AR. 

A figura 4-2 mostra o pipeline geral de execução do sistema. Ele foi dividido em duas 

etapas. A primeira, chamada Starting Stage, representa o estágio de configuração e 

carregamento da cena. Primeiramente são lidos os arquivos XML (XML Loading) que possuem 

todas as informações sobre a cena, como por exemplo, quais serão os objetos virtuais da cena, 

a quantidade e quais marcadores vão pertencer à cena, quantas e em qual posição se 

encontram as luzes, entre outros. Passada esta etapa, os atores, objetos pertencentes à cena 

gerada pelo RT2, são referenciados aos seus respectivos marcadores (Actors Binding). Esta 

etapa é necessária pois é através desse referenciamento que é possível saber qual objeto 

virtual receberá as coordenadas de pose calculadas a partir de um determinado marcador. Em 

seguida, todas as características da cena são calculadas (Scene Configuration), incluindo os 

parâmetros de câmera, sendo todos os parâmetros enviados para o RT2 para que ele construa 

a cena virtual, iniciando a etapa de CPU representada na figura 3-3. 

A segunda etapa do pipeline representa a etapa de loop do sistema (Loop Stage), onde 

as cenas serão sintetizadas frame a frame. Primeiramente captura-se a imagem de câmera que 

representará o mundo real (Camera Capture). Nesta fase, caso a câmera seja a do Kinect, 

também serão capturadas as informações de profundidade da cena. Com a imagem da 

câmera, os marcadores presentes na cena são então identificados e suas poses calculadas 

(Marker Detection). Tendo a informação de pose dos marcadores, os objetos a que eles 
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referenciam são atualizados para as suas respectivas posições (Scene Update). Ao final, a etapa 

de GPU do RT2 é executada gerando a cena final (ver figura 3-3). 

 

Figura 4-2. Pipeline do RT
2
AR. 

Pode-se perceber pelo pipeline que o módulo de RA fica responsável pelas etapas A e B, 

mostradas na figura 3-1, enquanto que o módulo de RT é responsável pela etapa C. Para que o 

sistema funcione de forma correta é necessário que ambos os módulos estejam integrados e 

se comuniquem corretamente. Para isto, é necessário que os parâmetros da câmera  virtual do 

RT2 e do ARToolKitPlus estejam sincronizadas, como será explicado na seção 4.1. 

A opção por utilizar arquivos XML para configuração da cena é que além de ser uma 

linguagem de marcação simples e fácil, evita a recompilação do sistema para a geração de 

novas cenas, bastando apenas alterar os arquivos XML.  

 

4.1 ARToolKitPlus 

ARToolKit [ART10a] é uma biblioteca muito utilizada para calcular a posição e orientação 

de marcadores físicos em relação à câmera. Ele permite um fácil desenvolvimento de uma 

gama de aplicações de RA. O ARToolKitPlus [ART10b] é uma versão extendida e aprimorada do 

ARToolKit, principalmente com relação ao aumento de desempenho, robustez e precisão do 

rastreamento. 

Para que esta API fosse adequadamente utilizada, foi necessário fazer a integração entre 

ela e o RT2, que consiste basicamente em calibrar a câmera de ambas as APIs para trabalharem 

em sintonia e representarem o mesmo mundo com um mesmo sistema de coordenadas. 
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O ARToolKitPlus utiliza uma matriz de projeção e perspectiva num formato similar ao 

utilizado pelo OpenGL, o que proporciona uma alto grau de compatibilidade entre ambos. 

Como a câmera do RT2 funciona de forma um pouco diferente, para fazer a calibração, utilizou-

se a matriz de perspectiva gerada pelo ARToolKitPlus, mostrada na equação 1, cujos 

parâmetro             representam o                              , respectivamente. 

 

 

  
 

 

   
   

   

   

 
 

   

 
 

 
 

  
   

   
  

   

 

 
   

   

  

  
 

     (1) 

 

 Esses parâmetros são passados para o ARToolKitPlus através de um arquivo de 

câmera, e a partir disto, é gerada esta matriz com valores que seguem o padrão acima. Então, 

a solução foi utilizar os valores desta matriz (valores informados pelo ARToolKitPlus) e fazer 

uma “engenharia reversa” a fim de obter os valores individualmente do            . Após 

identificados esses valores, eles são passados ao RT2 para que a sua câmera virtual seja 

configurada, fazendo com que ambas as câmeras trabalhem com o mesmo sistema de 

coordenadas, evitando inconsistências. Assim, é possível renderizar os objetos virtuais 

utilizando as posições e orientações obtidas através dos marcadores. 

 

4.2 Pipeline do RT2AR 

Dentre as diversas etapas do pipeline, a Ray Tracing e Shading (apresentadas na figura 3-

3) necessitam de um detalhamento para entendimento sobre como o RT2 foi estendido para 

suporte à geração de cenas fotorrealísticas de RA. Este pipeline é uma versão modificada do 

pipeline original do RT2 para adequá-lo a um ambiente de RA, além de acrescentar algumas 

funcionalidades ao próprio RT2, como refração e sombras soft, sendo estas contribuições deste 

trabalho. Além disto, o pipeline fornece suporte à utilização do Kinect, usando as informações 

obtidas do sensor de profundidade para eliminar a necessidade de conhecer previamente a 

cena real que está sendo aumentada. O pipeline detalhado é mostrado na figura 4-3, e para o 

seu melhor entendimento será subdividido e cada técnica desenvolvida explicada 
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individualmente.  Ele é dividido em duas partes, chamadas de Primary Ray Pipeline e 

Secondary Ray Pipeline. A primeira mostra o fluxo de atividades do raio primário, enquanto a 

segunda mostra o fluxo dos raios secundários. É importante notar que, com a inclusão do 

Kinect ao pipeline, uma camada, chamada de Kinect Layer, foi criada, e é ela que possui todas 

as atividades executadas utilizando o Kinect. 

 

Figura 4-3. Pipeline detalhado do RT
2
AR. 

Um conceito importante desenvolvido neste trabalho é o de objeto ghost. Ele nada mais 

é do que uma representação virtual idêntica a um objeto real da cena. Para isto, um objeto 

real da cena é modelado e sua textura é capturada manualmente. Esta textura é então 

mapeada no modelo 3D virtual, para que este modelo fique idêntico ao objeto real. Assim, 

através de um marcador capturamos a posição do objeto real e posicionamos a sua 

representação virtual exatamente na mesma posição, fazendo com que o RT2 reconheça a 

existência deste objeto.  

Chamamos de ghost, pois estes objetos não são visíveis se intersectados por raios 

primários, mas interagem com a cena se forem intersectados por raios secundários ou de 

sombra. Vale salientar que um objeto ghost não interage com outro objeto ghost, pois seria o 
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mesmo que criar uma interação entre dois objetos reais, o que já é feito naturalmente durante 

a utilização do sistema de RA.  

Para que o sistema alcance desempenho de tempo real, todo o pipeline da figura 4-3 foi 

desenvolvido em GPU, incluindo as técnicas que utilizam o Kinect. Para isso, informações do 

mundo real, como a imagem da câmera e as informações de profundidade, são enviadas para 

a memória da GPU para que sejam utilizadas pelo RT2. Outra característica importante é que 

este pipeline é executado em uma única passada. Um pipeline com várias passadas também foi 

implementado durante o trabalho por facilitar o desenvolvimento de algumas técnicas, como a 

de sombra por exemplo, além de deixar o código mais legível e expandível. Contudo, para 

utilizar uma execução em várias passadas, é necessário armazenar muitas informações que 

foram obtidas em uma passada para que sejam utilizadas em passadas posteriores. Devido à 

necessidade de ler e escrever muitas vezes na memória, além é claro de necessitar de uma 

quantidade muito maior de memória, a performance obtida se mostrou inferior. Logo, o 

pipeline de uma única passada foi escolhido, visto que ambos apresentaram os mesmos 

resultados visuais. 

Nas próximas subseções serão explicadas, passo a passo, o fluxo de projeto com todas 

as técnicas de realismo desenvolvidas nesta dissertação. As técnicas foram divididas em duas 

categorias principais: sem kinect, que utilizam os objetos ghost, e com kinect, que por termos 

informações de profundidade da cena não necessitam dos objetos ghost. 

 

4.3 Sem Kinect 

Nesta seção serão mostrados todos os efeitos suportados pelo nosso pipeline, utilizando 

marcadores e objetos previamente modelados da cena real, que são os objetos ghost. Como o 

foco do trabalho é voltado para aplicações de RA, serão mostrados apenas os efeitos que 

necessitam de interação entre objetos reais e virtuais, visto que interações entre dois objetos 

virtuais são tratadas naturalmente pelo ray tracer. Os efeitos implementados são oclusão 

entre objetos, reflexão entre objetos reais e virtuais, mapa de ambiente, refração e sombra. 

4.3.1 Oclusão 

O efeito de oclusão, apesar de ser relativamente simples em ray tracing, é muito 

importante para ambientes de RA. O principal desafio é identificar quais objetos estão visíveis 
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para a câmera e quais estão sendo ocluídos por outros objetos. Se um objeto precisa ser 

mostrado na frente de outro, mas aparece atrás dele, causará inconsistência fazendo com que 

o objeto pareça não pertencer de fato à cena.  

Como quase todos os efeitos de realismo, a oclusão é mais um que se beneficia da 

natureza do ray tracing, pois a própria geração de raios primários já trata a oclusão. Em um ray 

tracer sem RA, um raio é traçado para cada pixel da imagem a fim de identificar qual objeto 

este raio intersecta primeiro. Identificando-se esse objeto, ele pode então ser renderizado. 

Portanto, o ray tracer naturalmente já faz um “z-buffer”, verificação de qual objeto se 

encontra visível, entre os objetos virtuais para saber qual deve ser renderizado. Em um 

ambiente de RA, a oclusão funciona de forma bastante similar. Com a criação de objetos ghost, 

o ray tracer passa a ter a informação virtual dos objetos reais, sendo capaz de decidir 

eficientemente qual objeto se encontra mais próximo da câmera para que seja renderizado.  

A figura 4-4 mostra a parte do pipeline do RT2AR responsável pela oclusão. A oclusão é 

representada na primeira parte do pipeline, sendo tratada logo no início, na travessia dos raios 

primários. Neste estágio, poderão ocorrer três tipos de situações de interseção destes raios: 

- Raio não intersecta nenhum objeto: significa que nenhum objeto ghost ou virtual da 

cena foi intersectado, logo o pixel da filmagem deve ser exibido; 

- Raio intersecta um objeto virtual: significa que o objeto virtual está visível pela câmera 

e deve ser mostrado na cena, sendo portanto, sintetizado;  

- Raio intersecta um objeto ghost: significa que o objeto que está visível é um objeto 

real. Como este objeto pode ser obtido da filmagem, o pixel da imagem da câmera é mostrado. 
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Figura 4-4. Pipeline da técnica de oclusão. 

 

Assim, com o traçado dos raios primários, o RT2 é capaz de decidir qual objeto se 

encontra visível na tela, se é o objeto ghost (real) ou o objeto virtual. Vale ressaltar que a 

oclusão só funciona se o objeto real, que estiver ocluindo o objeto virtual, for um objeto ghost, 

ou seja, é necessário que o RT2 tenha a informação virtual do objeto real para que ele seja 

considerado na travessia do raio primário. 

A figura 4-5 ilustra uma comparação entre uma cena sem a técnica de oclusão e outra 

com a técnica de oclusão que utiliza objetos ghost. Na cena da esquerda, apesar de o objeto 

busta estar atrás da caixa real (objeto ghost), ele é exibido como se estivesse na frente da 

mesma, o que causa inconsistência visual e a perda do realismo. Já a cena da direita está 

totalmente consistente, pois estando o busta atrás da caixa, ele é ocluído parcialmente por 

ela. 
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Figura 4-5. Comparação de uma cena com (direita) e sem (esquerda) a técnica de oclusão. 

 

4.3.2 Reflexão do Objeto Real no Virtual 

O ray tracing é uma técnica baseada no traçado de raios, que são gerados e intersectam 

objetos. Cada objeto intersectado tem a sua contribuição na cor final do pixel. Assim, 

basicamente o raio primário identifica qual será o objeto a ser desenhado e os demais raios 

(secundários) se encarregam dos demais efeitos, como por exemplo, reflexão e refração. 

Devido a esta característica, o funcionamento da reflexão em uma cena de RA se torna 

bastante realística. Na figura 4-6, temos o pipeline simplificado, mostrando apenas a parte 

responsável pelo efeito de reflexão de um objeto real no virtual. O fluxo padrão funciona da 

seguinte forma: como o objeto que irá refletir será um objeto virtual, o raio primário 

intersectará este tipo de objeto. Este objeto é então sintetizado,  e raios refletidos são 

gerados.Durante a travessia dos raios secundários, serão considerados tanto objetos virtuais 

quanto os objetos ghost. Neste caso de reflexão, os raios secundários irão intersectar um 

objeto ghost, ou seja, um objeto real. Então, a contribuição de cor deste objeto é calculada, 

utilizando a informação virtual deste objeto, como se este fosse um objeto virtual. Em outras 

palavras, o processo é similar à reflexão de um objeto virtual em outro virtual, só que neste 

caso, o objeto que é intersectado pelo raio secundário é a representação exata de um objeto 

real, cujo posicionamento é feito através do uso de marcadores,  dando uma sensação 

realística de reflexão de um objeto real. 
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Figura 4-6. Pipeline da técnica de reflexão do objeto real no virtual.  

 

A figura 4-7 mostra uma cena que utiliza este pipeline para gerar o efeito de reflexão, 

onde um objeto real, a caixa “Zotac”, que é o objeto ghost, é refletido em um objeto virtual, a 

chaleira. Neste caso, os raios primários intersectaram a chaleira, enquanto que os raios 

secundários intersectaram a informação virtual da caixa, posicionada corretamente na cena 

através do marcador, para que a contribuição de cor dela fosse calculada, gerando o efeito da 

reflexão. 
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Figura 4-7. Reflexão da caixa “Zotac” (objeto real) na chaleira (objeto virtual).  

 

4.3.3 Reflexão do Objeto Virtual no Real 

Este caso de reflexão é similar ao apresentado na seção anterior. A principal diferença é 

que o raio primário irá intersectar um objeto real, ghost, enquanto que os raios secundários 

irão intersectar objetos virtuais, fazendo com que os objetos reais recebam a contribuição de 

cor dos virtuais. A figura 4-8 apresenta a parte do pipeline que torna possível este efeito. O 

fluxo de ações ocorre da seguinte forma: o raio primário é gerado e intersecta um objeto 

ghost. Como o raio primário só intersecta objetos que estão visíveis pela câmera, já possuímos 

a cor do objeto real que é capturada pela imagem da câmera. Portanto, ao invés de fazermos o 

shade da representação virtual do objeto, utilizamos a própria cor da filmagem como resultado 

do shade de raio primário. Caso este objeto ghost possua propriedades de reflexão, os raios 

refletidos são então gerados. Estes raios irão então intersectar objetos virtuais e a contribuição 

de cor destes objetos no resultado final do pixel é calculada. Uma observação importante é 

que as propriedades dos materiais dos objetos ghost são definidas manualmente assim como é 

feito para os objetos virtuais. Assim, o usuário é capaz de definir as características destes 

materiais, como por exemplo, definir se este objeto reflete ou refrata.  

Outra observação importante é que a seta tracejada que sai do Shade Object até o 

Generate Scondary Rays representa a profundidade dos raios secundários, onde cada iteração 
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desta calculará a contribuição de cor de um nível de profundidade, representado por level, até 

que se alcance o nível máximo de profundidade, representado por MaxLevel, onde se 

encerrará a transmissão dos raios. Ou seja, se o nível de profundidade máximo, representado 

por MaxLevel, for 1, após a travessia do raio primário, será gerado um raio secundário, que 

poderá intersectar um objeto e o processo é finalizado por ter alcançado a profundidade 

máxima. Caso a profundidade seja 2, este raio secundário ao intersectar um objeto, gerará 

outro raio secundário a partir deste ponto de intersecção. Este processo de geração de raios 

secundários acontecerá até que se atinja o nível máximo de profundidade, ou até que um 

destes raios não intersecte nenhum objeto. 

 
Figura 4-8. Pipeline da técnica de reflexão do objeto virtual no real. 

 
Ao final do processo obtem-se um efeito realista de um objeto virtual sendo refletido 

por um objeto real, como mostrado na figura 4-9. Ela mostra uma cena onde um objeto real, a 

caixa “Zotac”, e um objeto virtual, a chaleira, refletem entre si. 
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Figura 4-9. Inter-reflexão entre a caixa “Zotac” (objeto real) e a chaleira (objeto virtual).  

 

4.3.4 Mapa de Ambiente 

A técnica de mapa de ambiente, ou environment mapping, [WONG06] consiste em 

simular objetos refletindo o ambiente em que estão inseridos. Esta é mais uma das técnicas 

que se beneficiam amplamente da natureza do ray tracing, pois acontece “naturalmente” 

através da reflexão, o que evita diversas etapas de processamento que são necessárias em 

outras formas de renderização, como por exemplo, na rasterização.  

Na rasterização, normalmente se mapeia uma textura do ambiente em um cubo criado 

em torno de cada objeto. Este cubo visa simular uma câmera que captura todas as 

características da cena. Desta forma, o cubo de textura é mapeado para cada objeto dando a 

sensação de que eles estão refletindo o meio ambiente.  

No caso do ray tracing, criamos apenas uma única grande esfera, chamada esfera global, 

em torno de toda a cena. Esta esfera é mapeada com a textura que representa as 

características do meio ambiente. Esta textura é obtida previamente da cena real através de 

um conjunto de fotografias do ambiente, retiradas de vários ângulos. Quando um raio 
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secundário não intersecta algum objeto da cena, ele irá se propagar em direção ao infinito e 

consequentemente intersectará a esfera global. Logo, a contribuição da reflexão da esfera 

global é calculada e adicionada ao pixel. A figura 4-10 mostra o pipeline da técnica de 

environment mapping. Primeiramente o raio primário intersecta um objeto virtual e então este 

objeto é renderizado e seus raios secundários são lançados. Caso esses raios não intersectem 

algum objeto, eles irão intersectar a esfera global e consequentemente calculamos a 

contribuição de cor da reflexão desta esfera que representa o ambiente.  

 

Figura 4-10. Pipeline da técnica de reflexão do ambiente nos objetos.  

4.3.5 Refração 

A refração é a passagem da luz de um meio para outro com diferentes índices de 

refração. Esta mudança de meio pode resultar em mudanças na velocidade e direção de 

propagação da luz. Na nossa solução o pipeline da refração se comporta de maneira bastante 

similar ao da reflexão, mudando apenas a forma de geração do raio secundário. Todo material 

de objeto foi definido com um fator de refração para cada canal de cor, um fator global que 

atenua os fatores dos canais e um índice de refração para simular a lei de Snell [FPH94]. 

Neste trabalho, o efeito de refração foi desenvolvido utilizando duas abordagens: 

refração planar, onde o índice de refração do ambiente é sempre constante e o raio desvia 
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quando intercepta uma superfície plana de um objeto, e refração volumétrica, onde o índice 

de refração do ambiente muda dependendo de onde o raio se encontra, como por exemplo, 

um raio dentro de um objeto que possui índice de refração diferente do ambiente externo. 

Assim como na reflexão, são considerados três tipos de situações em que a refração 

ocorre: refração do objeto real no virtual, do virtual no real e do virtual no virtual. Todos os 

três tipos seguem o mesmo princípio do raio de reflexão, onde o raio refratado é também um 

raio secundário, mas agora neste caso o ray tracer precisa gerar dois raios secundários, um 

refletido e um refratado, visto que ambos contribuem com a cor final do pixel. Assim, uma 

estrutura de pilha foi criada para armazenar um dos raios filho. Neste trabalho optou-se por 

armazenar o raio refletido e fazer a travessia e sombreamento do raio refratado. Quando um 

raio refratado não é gerado devido a uma falha na travesia ou quando as propriedades do 

material não geram este tipo de raio, o raio que se encontra no topo da pilha é então 

executado. Para fins de desempenho de tempo real criamos uma constante que limita o 

número de raios gerados por pixel, além de fazer a verificação da profundidade do raio atual. 

É importante observar que para que um objeto ghost ou um objeto virtual reflita ou 

refrate, é necessário que o usuário configure o material destes objetos com propriedades de 

reflexão ou refração. 

 

4.3.6 Sombra 

Sombras são elementos essenciais para a geração de cenas realísticas. Em quase todos 

os cenários reais elas estão presentes. Apesar da sua importância, ela é um elemento crítico 

quando falamos de performance e de aplicações de tempo real. Várias técnicas de 

sombreamento já foram desenvolvidas, mas nenhuma é completamente perfeita. Durante a 

escolha da técnica a ser utilizada deve-se levar em consideração o tipo e objetivo da aplicação, 

pois em geral, qualidade é inversamente proporcional a desempenho. Levando isto em 

consideração, desenvolvemos uma técnica de sombreamento que tenta balancear essas duas 

características, visto que ambas são essenciais para a nossa aplicação fotorrealística de tempo 

real.  

Em nosso pipeline, a geração de sombras é uma etapa do processo de shading, sendo 

assim representada como uma atividade interna da etapa de Shade Object, mostrada no 

fluxograma da figura 4-3. 
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Existem dois tipos de sombra, hard shadow e soft shadow [WPF90]. A primeira é aquela 

sombra gerada por luzes pontuais, sendo pouco realística, já que no mundo real as luzes não 

são pontuais. A sua grande vantagem é permitir uma performance muito superior se 

comparada às técnicas de soft shadow. Já as sombras soft são muito mais realísticas, pois são 

sombras geradas por luzes espaciais, ou seja, luzes similares às do mundo real. A grande 

desvantagem dela é o seu alto custo computacional, o que muitas vezes inviabiliza sua 

utilização em aplicações de tempo real. A figura 4-11 mostra uma comparação entre esses dois 

tipos de sombra, onde pode-se observar que nas sombras hard existem apenas as áreas de 

sombra e de luz, enquanto que nas sombras soft existem áreas de penumbra. 

 

Figura 4-11. Sombra hard x sombra soft. 

 

Nosso ray tracer é flexível possibilitando que o usuário escolha três tipos de cena: sem 

sombra, com hard shadow e com soft shadow. No caso de cenas com soft shadow, o usuário 

configura cada uma das luzes com a quantidade de amostras que desejar. Quanto mais 

amostras, melhor a qualidade visual e menor a performance. Nas próximas seções, serão 

explicadas as técnicas desenvolvidas. 

 

4.3.6.1 Hard Shadow 

Como explicado anteriormente, hard shadow é a técnica de sombreamento mais 

simples e consequentemente mais rápida, gerada através de luzes pontuais. Esta seção 

abordará a etapa de Shade Shadow, mais especificamente o algoritmo hard shadowing 

[WPF90], executada como parte do processo do Shade Object da figura 4-3). 



 

 
 
 

  

47 
Um pipeline para renderização fotorrealística de tempo real com ray tracing para realidade aumentada 

 A figura 4-12 representa o traçado de raios responsável pela geração das sombras. 

Primeiramente o raio primário é lançado e intersecta um objeto. Então, um raio de sombra é 

gerado para cada fonte de luz da cena. Neste caso poderão acontecer duas situações: o raio de 

sombra não intersectará algum objeto, o que significa que não existe nenhum obstáculo entre 

o objeto primário e a luz, tendo esta fonte de luz contribuição total no processo de shading. O 

outro caso ocorre quando o raio de sombra intersecta um objeto, o que significa que existe um 

obstáculo entre o objeto primário e a atual fonte de luz. Neste caso, o pixel a ser desenhado 

não receberá influência desta fonte de luz, mas poderá sofrer influência das demais fontes de 

luz da cena. A figura 4-12 representa bem o que acontece: um determinado ponto da esfera A 

está na sombra em relação à fonte de luz 1, mas não está na sombra em relação à fonte de luz 

2, ou seja, é um ponto parcialmente iluminado pelas luzes da cena. 

 

Figura 4-12. Traçado de raios para geração de sombras hard. 

4.3.6.2 Soft Shadow 

Como um dos objetivos deste trabalho é criar cenas interativas, fotorrealísticas e de 

tempo real, um algoritmo mais sofisticado de sombreamento foi desenvolvido, que apesar de 

ter maior custo computacional, apresenta resultados visuais extremamente superiores ao 

algoritmo de hard shadowing.  

 O primeiro passo realizado para a criação desta técnica foi transformar as luzes 

pontuais em luzes esféricas. Cada luz esférica é formada por um conjunto de amostras 

distribuídas aleatoriamente por sua superfície. A primeira amostra representa o centro da 
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esfera, e consequentemente indica a posição da luz. Cada uma das demais amostras é gerada 

aleatoriamente, seguindo os passos a seguir: 

- Escolhe-se aleatoriamente dois valores para   e  , que estão no intervalo de 0 a 1. 

Aplicamos esses valores nas equações 2, obtendo-se assim as coordenadas esféricas 

uniformemente distribuídas no S2, ou seja, no espaço esférico.   

      

                                (2) 

               

 

- Tendo as coordenadas esféricas, é necessário obter as coordendas cartesianas, através 

da equação 3, onde   representa o raio da esfera. 

             

                                            (3) 

         

 

- Com as coordenadas cartesianas locais, precisa-se obter as coordenadas globais, 

através da soma dos valores locais encontrados,      ,com a posição global definida 

pela amostra central. 

Diferentemente do algoritmo de hard shadowing, onde as luzes são pontuais e um pixel 

só assume dois estados para uma determinada fonte de luz, sombra ou luz, neste algoritmo os 

pixels podem assumir estados intermediários, parcialmente iluminados, que representam a 

região de penumbra.  

Para determinarmos o estado de sombra de um pixel em relação a uma fonte de luz, um 

raio de sombra é direcionado para cada uma das amostras da luz. Cada um desses raios define 

se a amostra é de sombra ou de luz em relação ao objeto primário. Ao final do processo torna-

se conhecido quantas amostras são de luz, onde não existe nenhum obstáculo entre o objeto 

primário e a amostra, e quantas são de sombra, onde existe um obstáculo entre a amostra e o 

objeto. A razão entre a quantidade de amostras de luz e a quantidade total de amostras define 
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a influência de uma fonte de luz em um determinado pixel. Neste caso, se a razão for igual a 

um, significa que todas as amostras estão iluminadas, e se for zero significa que a luz não tem 

influência alguma, portanto temos sombra total. Caso a razão seja um valor entre zero e um, 

significa que o pixel se encontra na penumbra. A figura 4-13 exemplifica um traçado de raios 

para fontes não pontuais. 

 

Figura 4-13. Traçado de raios para geração de sombras soft. 

É importante observar que quanto mais amostras uma luz possui, maior será a 

qualidade da sombra por ela produzida. Isto acontece, pois haverá uma maior quantidade de 

valores que a razão poderá assumir, como por exemplo, com duas amostras os valores 

possíveis são 0, 0.5 e 1, enquanto que com quatro amostras podemos ter 0, 0.25, 0.5, 0.75 e 1. 

Essa maior variação de valores possibilita uma maior suavidade entre a diferença de gradiente 

de dois pixels vizinhos de penumbra. Para atenuar este problema, um filtro de média[WIL78] é 

passado em todas as regiões de sombra a fim de garantir uma maior suavização que só seria 

alcançada com um número bastante elevado de amostras. A figura 4-14 mostra uma 

comparação entre duas sombras geradas por luzes esféricas. A figura da esquerda é o 

resultado do algoritmo sem a aplicação do filtro de média, enquanto que a da direita mostra a 

mesma cena, mas com a aplicação do filtro nos pixels de sombra. Nesta cena foi utilizada 

apenas uma fonte de luz com 20 amostras. O filtro de média foi configurado com uma janela 

de 3x3 com peso 1 para todos os pixels.   
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Figura 4-14. Sombra sem filtro de média, à esquerda, e sombra com filtro de média, à direita.  

Apesar de esta técnica apresentar resultados visuais bastante interessantes com um 

número razoável de amostras, entre vinte e trinta, ela se mostrou um pouco lenta. Para 

resolvermos este problema, desenvolvemos outra abordagem que melhora consideravelmente 

a performance e que apresenta resultados visuais praticamente iguais ao da abordagem 

acima. 

Como o gargalo da performance de geração de sombra é definido pela quantidade de 

amostras, já que quanto mais amostras mais travessias são necessárias, a ideia foi diminuir a 

quantidade de travessias inicias, selecionando um subgrupo de amostras bastante 

representativas que funcionariam como um filtro para identificar se seria necessário testar as 

demais amostras. 

Este subgrupo de amostras é formado por cinco amostras, onde a primeira é a amostra 

central da esfera e as demais são definidas pelo algoritmo a seguir: 

- As demais amostras são pontos pertencentes à esfera e que estão visíveis pelo objeto 

primário. Para isso, definimos um plano que corta a esfera em duas semi-esferas, de forma 

que uma delas seja a parte totalmente visível enquanto que a outra seja a parte oposta, e 

consequentemente que não está visível. O vetor que vai do ponto central da esfera até o 

ponto do objeto intersectado pelo raio primário definirá a normal do plano que cortará a 

esfera;  
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- Com a normal do plano, conseguimos obter os vetores u e v que são ortogonais à 

normal e que definem o plano;  

- Com o raio da esfera e os vetores   e   do plano, conseguimos obter os quatro pontos 

da extremidade da semi-esfera visível através da equação 4. 

                    

                     

                                                                                                                   (4) 

                     

                     

             , representam os pontos da extremidade da semi-esfera, enquanto  , 

representa o raio da esfera. A figura 4-15 ilustra o algoritmo explicado. 

 

Figura 4-15. Representação do algoritmo de obtenção das 5 amostras.  

Definidas as cinco amostras representativas iniciais, o algoritmo passa a utilizá-las para 

fazer um “pré-processamento” evitando travessias desnecessárias. Assim, para cada raio 

primário que intersecta um objeto, os raios de sombra são gerados normalmente, só que neste 

caso apenas para as cinco amostras iniciais. Fazendo-se a travessia desses raios, poderão 

ocorrer três situações: 
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- Todas as cinco amostras são de sombra. Neste caso, como as amostras testadas foram 

as da extremidade, é assumido que nenhuma outra amostra interna será de luz; portanto, o 

algoritmo ignora as demais amostras e assume que este pixel é de sombra total para a fonte 

de luz em questão; 

- Todas as cinco amostras são de luz. Como todas as amostras da extremidade são 

amostras de luz, é assumido que as demais amostras internas também seguirão o padrão e 

serão de luz. Assim, torna-se desnecessário fazer a travessia das demais amostras, e o pixel é 

considerado de luz total, ou seja, a fonte de luz tem contribuição total, não sendo ocluída por 

nada; 

- Existem amostras de sombra e de luz. Este caso ocorrerá quando estamos tratando os 

pixels pertencentes à região de penumbra. Nesta situação, caso existam outras amostras, o 

algoritmo gerará raios de sombra para cada uma delas e ao final obterá a razão da 

contribuição de luz, como explicado anteriormente. O objetivo de se fazer a travessia das 

demais amostras é obter uma maior suavização do gradiente de pixels vizinhos da penumbra. 

Esta nova abordagem apresentou ganhos consideráveis de performance, visto que, em 

uma cena de RA, geralmente a maior parte dos pixels se encontra em luz total ou sombra total, 

o que evita a travessia das demais amostras. Apenas nos casos de penumbra é que todas as 

amostras são verificadas, o que é apenas uma pequena parte da imagem. 

A figura 4-16 apresenta uma comparação visual entre os algoritmos de hard shadow e 

soft shadow. A diferença de qualidade fica bem visível na sombra gerada no olho do objeto. 

 

Figura 4-16. Comparação do resultado visual entre os algoritmos de soft e hard shadow. A imagem 
da esquerda apresenta uma cena apenas com hard shadow, enquanto que a imagem da direita 

apresenta a mesma cena com o algoritmo de soft shadow, utilizando apenas 5 amostras. 
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4.3.6.3 Sombras em Realidade Aumentada 

A geração de sombra para cenas de RA no nosso pipeline é uma sub-atividade do 

processo de Shade Object. Na figura 4-17, temos o fluxograma que representa as etapas 

necessárias para a geração de sombras de objetos virtuais ou reais em objetos virtuais. 

 

Figura 4-17. Pipeline da geração de sombras em objetos virtuais. 

A geração de sombras em objetos virtuais é natural para o ray tracer. Como o ray tracer 

tem as informações de todos os objetos virtuais e reais (ghost) da cena, ele é capaz de calcular 

e gerar a sombra de maneira idêntica ao que é feito em cenas totalmente virtuais. 

Basicamente, o raio primário intersecta um objeto virtual, e então inicia a etapa de shading do 

objeto. Durante a fase de shading, os raios de sombra são gerados (raios que vão do objeto 

para a luz) e enviados para cada uma das luzes da cena. Caso esses raios de sombra 

intersectem algum objeto virtual ou ghost, significa que existe algum objeto entre o objeto 

primário e a luz, logo este ponto está em uma região de sombra para determinada fonte de 

luz. 

Para a geração de sombras de objetos virtuais em objetos reais, o fluxograma de 

atividades muda um pouco. A figura 4-18 apresenta esse fluxograma. A caixa pontilhada, 

Shade Shadow, representa a sub-atividade do processo de Shade Object que é responsável 

pelo cálculo da sombra. O fluxo de atividades funciona da seguinte forma: o raio primário irá 

intersectar um objeto real, ou seja, um objeto ghost, portanto utilizamos a sua própria cor a 

partir da imagem da cena real, que é obtida através da filmagem, evitando assim a etapa de 

shade. Tendo a cor do pixel, é necessário calcular agora o fator subtrativo de sombra. Esse 

fator é calculado de forma similar ao apresentado nas seções anteriores. Ele varia de 0 a 1, em 

que 0 representa um pixel totalmente visível pela luz, ou seja, sem sombra, enquanto que o 

valor 1 representa um pixel que se encontra totalmente na sombra. Consequentemente, um 

valor intermediário significa que o pixel se encontra na penumbra.  
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Figura 4-18. Pipeline da geração de sombras de objetos virtuais em objetos reais.  

 

É importante destacar que esse cálculo de sombra é feito para cada fonte de luz da 

cena. Portanto, para que a cena seja sintetizada de forma consistente, é necessário criar luzes 

virtuais em posições o mais próximo possível das luzes reais, para que as sombras virtuais 

sigam o mesmo padrão e direção das sombras reais. Uma técnica que foi implementada e que 

pode ser utilizada para capturar a posição 3D de uma luz é apresentada na seção 4.3.6.4. 

 

4.3.6.4 Detecção de Pose de Luz 

Uma funcionalidade desejada do módulo de RA é a detecção da pose da luz da cena 

real [KY04] para que seja criada a respectiva luz virtual, a fim de termos uma cena onde os 

elementos virtuais e a cena real tenham a mesma fonte de iluminação [FGR93].  

A técnica proposta neste trabalho só foi utilizada em ambientes virtuais controlados 

para testarmos a sua viabilidade e validade. Ela se mostrou bastante interessante, apesar de 

apresentar alguns problemas que serão explicados posteriormente, sendo importante 

mencionar que é uma melhoria da técnica desenvolvida por Kanbara e Yokoya [KY04]. 

A ideia básica do algoritmo é termos duas esferas na cena, que possam ser 

identificadas através de um marcador, para que, com a especular gerada por elas, se tracem 

retas que irão intersectar em uma posição próxima da luz. A figura 4-19 representa o 

funcionamento do algoritmo, onde os pontos verdes representam os centróides das 

especulares, enquanto que os pontos vermelhos representam o centro das esferas. A principal 

diferença entre este algoritmo e o proposto por Kanbara e Yokoya é que o segundo utilizava 

apenas uma esfera, sendo possível identificar apenas a direção da luz e não a sua posição 

aproximada. 
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Figura 4-19. Funcionamento do algoritmo de detecção de pose de luz.  

A detecção passa por várias etapas. Primeiramente é identificado um marcador na 

cena e então são colocadas duas esferas virtuais ao redor do marcador, exatamente na mesma 

posição das esferas reais. É então aplicado um algoritmo de detecção de pontos de alta 

luminância nestas esferas a fim de obter os pixels que representam a componente especular 

das esferas. Com as especulares identificadas, são calculados os centróides das duas 

especulares das esferas (a posição na imagem 2D). Tendo a posição 2D dos centróides, é então 

calculada a sua posição 3D na cena, através da utilização do marcador. Tendo em mãos os 

centros das esferas e os centróides das especulares, são traçadas duas retas que vão do centro 

e passam pelo centróide das especulares. A interseção destas retas (ou o ponto mais próximo 

entre elas, caso sejam retas reversas) é a pose da luz. É importante observar que todo este 

processo deve acontecer em tempo real, ou seja, o cálculo é feito para cada frame da 

filmagem, sendo capaz de detectar luzes móveis. 

 

Detecção de Pontos de Alta Luminância 

Esta etapa consiste em identificar os pontos de alta luminância de uma imagem, a fim 

de se obter os pixels que representam as especulares das esferas auxiliares. Por detectarmos a 

pose da luz para todos os frames de uma cena, devemos utilizar um algoritmo com um bom 

desempenho e que gere resultados satisfatórios. 

Definimos a luminosidade de cada um dos pixels da imagem como sendo 

                                           (6) 

onde         correspondem às componentes Vermelho, Verde e Azul do pixel. 
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 Devemos então estabelecer um limiar a fim de identificar quais pixels correspondem a 

um efeito de especular ou não. Obtemos assim uma imagem binarizada, onde os valores 

abaixo do limiar são convertidos para 0 e os valores acima do limiar são convertidos para 1. 

Como desejamos identificar apenas as especulares das esferas auxiliares, o algoritmo é 

adaptado de forma que apenas os pixels de alta luminância e que pertencem às esferas 

auxiliares são convertidos para 1, havendo uma segmentação da imagem, de forma que ao 

final do processo, tenhamos os pixels correspondentes à componente especular de uma esfera 

e da outra separadamente, como mostrado na figura 4-20. 

 

Figura 4-20. Detecção das especulares das duas esferas auxiliares.  

 Para obtermos o valor do limiar de uma forma automatizada, foi implementado um 

algoritmo de limiarização baseado na média da imagem[WIL78]. Contudo, por ser um 

algoritmo de limiarização global, não foram obtidos resultados satisfatórios para alguns tipos 

de ambiente. Um algoritmo de limiarização local pode ser utilizado, como por exemplo, os 

métodos propostos por Niblack [NI86] e Sauvola [SAU00]. 

 

Identificação dos Centróides 

Esta etapa se inicia quando temos separadamente os pixels que representam a 

especular de cada uma das esferas auxiliares. Então, são calculados os centróides das 

especulares de cada uma das esferas em uma posição 2D (na imagem), como mostrado na 

figura 4-21. 
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Figura 4-21. Posição 2D dos centróides das especulares.  

Com a posição 2D dos centróides das esferas, é então calculada a sua respectiva 

posição 3D na cena. Este cálculo é feito através do uso da pose do marcador, que já é 

conhecida, como ilustrado na figura 4-22. 

 

Figura 4-22. Posição 3D dos centróides das especulares.  

Assim, possuímos agora o centro das esferas, o centróide das especulares das esferas e 

podemos então traçar duas retas que irão se intersectar na pose da luz. 

 

Intersecção de Retas Reversas 

Partimos do princípio de que temos duas retas    e    e desejamos encontrar o ponto 

p, que é o ponto de interseção entre as duas retas, como mostrado na figura 4-23. 

 

Figura 4-23. Ilustração das retas L1 e L2 e seu ponto de interseção P.  
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Os vetores    e    podem ser linearmente dependentes (se um é múltiplo do outro, 

por exemplo), ou linearmente independentes. As duas retas são paralelas se os vetores    e    

forem linearmente independentes, portanto elas não intersectam. No caso dos vetores serem 

linearmente independentes as retas podem ou não intersectar. A condição suficiente e 

necessária para que as duas linhas intersectem em um ponto P, como mostrado na figura 4-23, 

é que         existam:  

                                    

Se as duas retas não intersectam, nós definimos a interseção aproximada, ou seja, o 

ponto mais próximo entre as duas retas [LAN09], como mostrado na figura 4-24. 

 

 

Figura 4-24. Ponto mais próximo entre as duas retas.  

Assim, definimos a interseção aproximada como o ponto p que minimiza a soma das 

distâncias quadradas de ambas as retas: 

                                                      (8) 

 

Esta equação é uma função quadrática não negativa de cinco variáveis, que são as três 

coordenadas do ponto p e os dois escalares        . Primeiramente, reduzimos o problema 

para a minimização de diferentes funções quadráticas e não negativas de apenas duas 

variáveis        . Assim, definimos    como um ponto na reta   ,    como um ponto na reta 

   e     como sendo o ponto central do segmento de reta que passa por    e   , portanto: 

        
 

 
            

 

 
                      (9) 

 

A condição necessária para minimizar (p,   ,   ) de φ é fazermos a derivada parcial de 

 , de forma a eliminarmos as variáveis correspondentes às coordenadas do ponto p: 

  

  
                                   (10) 
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Como resultado, o problema se reduz na minimização da distância quadrada do ponto 

   na reta    para o ponto    na reta   . Portanto, agora minimizamos a função quadrática e 

não negativa de duas variáveis: 

                                               
            (11) 

 

Note que é necessário que as duas derivadas parciais de ψ, com respeito a    e   , 

sejam igual a zero para que haja a minimização, como segue: 

  

   
    

                             
       

       
            

              (12) 

  

   
    

                             
       

       
            

 

Assim, obtemos duas equações lineares em    e    que podem ser expressas na forma 

matricial da seguinte forma: 

 
    

    
   

   
       

    
  
  
    

  
         

  
         

              (13) 

 

Isolando a matriz de    e    temos: 

 
  
  
    

    
    

   
   

       
  

  

 
  
         

  
         

          (14) 

 

Com os valores de    e   , obtem-se a posição do ponto p, como mostra a figura 4-23, 

que seria equivalente à pose da luz. Para verificar a precisão do algoritmo, foi criada uma cena 

com uma luz virtual previamente conhecida. Foi então adicionado um marcador e criadas duas 

esferas auxiliares ao redor do marcador. O algoritmo de detecção foi então aplicado nestas 

esferas virtuais, para ser encontrada a posição da luz virtual conhecida que gerou esta cena. 

Assim, o resultado de pose obtido com o algoritmo foi comparado com a posição conhecida 

em que a luz virtual se encontra, sendo possível desta forma testar a precisão do algoritmo, ou 

seja, o quão próximo a pose de luz obtida está da pose real da luz virtual. 

Com os resultados observados, concluiu-se que a técnica funciona muito bem quando a 

luz se encontra em direções próximas da câmera, iluminando a parte frontal da cena. Nestes 

casos, a diferença entre a real posição da luz e a posição encontrada pelo algoritmo variou 
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entre 1 a 10 milímetros. Nos casos em que a luz se encontra nas laterais da cena, onde apenas 

uma parte da especular das esferas fica visível para a câmera, o erro foi maior, variado de 100 

a 400 milímetros. Nos casos em que a luz se encontra na direção oposta da câmera, onde o 

efeito da especular nas esferas não fica visível para a câmera, o algoritmo não funciona.  

O algoritmo foi testado apenas com esferas e luzes virtuais, contudo a ideia para 

descobrir a pose de uma luz real segue o mesmo padrão; a diferença é que teríamos esferas 

reais altamente reflexivas ao lado do marcador que ficariam exatamente na mesma posição 

das esferas virtuais auxiliares, que são utilizadas para a detecção da posição 3D das esferas na 

cena. Essas esferas virtuais auxiliares seriam objetos ghost e todo o processamento de 

imagens seria feitos sobre as esferas reais. Um detalhe importante é que este algoritmo 

funciona apenas em cenas com uma única fonte de luz. 

 

4.4 Com Kinect 

Esta seção se destina a apresentar todas as técnicas desenvolvidas para serem utilizadas 

com o Kinect. Por ser uma tecnologia nova e que de certa forma poderá mudar o rumo 

tecnológico nos próximos anos, esta tecnologia foi integrada ao nosso pipeline para que suas 

potencialidades fossem exploradas, levando em conta o fato de que o seu sensor de 

profundidade é uma ferramenta poderosa para aplicações de realidade aumentada.   

 O Kinect possui um sensor de profundidade que nos permite obter informações do 

ambiente real. Desta forma, eliminamos a necessidade da utilização de objetos ghost, que tem 

como desvantagem terem que ser previamente modelados e calibrados perfeitamente com o 

objeto real. Assim, as cenas capturadas com o Kinect se tornam muito mais práticas e 

dinâmicas, visto que não necessitamos modelar previamente os objetos reais da cena para a 

criação de objetos ghost. 

 O módulo responsável por capturar a imagem da câmera e de profundidade é o 

módulo de RA. Ele faz todo o pré-processamento destas imagens, como por exemplo, diminuir 

os ruídos gerados pela captura do sensor, e as envia para o módulo de RT para que ele gere a 

cena final. Para que o RT2 desse suporte ao Kinect, mudanças consideráveis tiveram que ser 

feitas no pipeline original. 

 



 

 
 
 

  

61 
Um pipeline para renderização fotorrealística de tempo real com ray tracing para realidade aumentada 

4.4.1 Oclusão 

A oclusão é o efeito mais intuitivo de se obter quando se tem a informação de 

profundidade da cena. Com esta informação é possível saber qual objeto se encontra mais 

próximo da câmera, e consequentemente qual está visível. O efeito da oclusão é tratado no 

lançamento dos raios primários, como falado anteriormente.  

O primeiro passo a ser executado para o tratamento da oclusão é fazer a transformação 

da informação de profundidade vinda do Kinect para um formato que seja compatível e 

coerente com o sistema de coordenadas utilizado pelo ray tracer.  

A figura 4-25 mostra o pipeline responsável por permitir uma correta oclusão entre os 

objetos da cena. O lançamento dos raios primários é o responsável por identificar qual objeto 

virtual é visível em determinado pixel. Caso o raio não intersecte algum objeto, significa que 

nenhum objeto virtual é visível naquele pixel, logo o pixel da imagem da câmera, que 

representa o objeto real, é utilizado. No caso de intersectar um objeto virtual, significa que 

neste pixel temos a possibilidade de ter o pixel da imagem da câmera ou o objeto virtual. 

Portanto, faz-se um z-buffer com a informação de profundidade para identificar qual objeto se 

encontra visível. Caso seja o objeto real, o pixel da imagem da câmera é utilizado, mas caso 

seja o virtual, o shade deste objeto é executado. 
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Figura 4-25. Pipeline da técnica de oclusão utilizando o Kinect.  

A atividade responsável pela técnica de z-buffer é representada pela caixa Kinect Z-

Buffer. O funcionamento interno deste componente ocorre da seguinte forma: 

- A travessia do raio primário tem como um dos parâmetros de retorno a distância que o 

objeto virtual se encontra do centro da câmera. Essa distância é passada como entrada para o 

módulo de z-buffer; 

- O RT2 possui na memória a informação de profundidade de todos os pixels da 

filmagem, obtida e fornecida pelo módulo de RA. Esta informação de profundidade deve ser 

transformada para o sistema de coordenadas utilizado pelo ray tracer, através da equação 15, 

onde            é a valor da profundidade do pixel nas coordenadas do RT2 e       é o raio 

primário gerado para este pixel. 
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                                                                (15) 

- Tendo a distância do objeto virtual obtida no lançamento do raio primário e o 

           obtido na operação anterior, o ray tracer consegue decidir qual objeto se 

encontra visível. Se a distância do objeto virtual for menor do que o           , significa que 

o objeto virtual está visível e deve ser sintetizado, caso contrário, ele se encontra atrás do 

objeto real, e neste caso será utilizado o pixel da imagem capturada pela câmera.  

Podemos observar que por estarmos utilizando o ray tracing como técnica de 

renderização, torna-se bastante intuitiva a utilização do Kinect.  

 

4.4.2 Sombra, Reflexão e Refração 

Efeitos que necessitam de raios secundários, como por exemplo, sombra, reflexão e 

refração, são um pouco mais complexos de serem implementados utilizando apenas a 

informação de profundidade da cena provida pelo Kinect. Isto porque o ray tracer não tem 

informações prévias sobre os objetos que pertencem à cena real, tendo apenas a 

profundidade dos pixels que estão sendo filmados em tempo de execução.  

Para resolver esse problema, três soluções são possíveis:  

- Modelar previamente o ambiente real e passá-lo para o ray tracer, ou seja, utilizar os 

objetos ghost; 

- Utilizar as informações de profundidade de vários frames da filmagem, a fim de fazer a 

modelagem da cena em tempo real. Desta forma, o ray tracer teria a informação virtual da 

cena real e seria capaz de fazer as travessias corretamente; 

- Criar uma técnica de travessia que utiliza apenas as informações de profundidade do 

frame atual. 

Como um dos objetivos da nossa aplicação ao utilizar o Kinect é eliminar a necessidade 

de ter que modelar/conhecer previamente objetos reais da cena, a primeira solução não é 

interessante, pois ela pode ser feita apenas com uma câmera normal. 

A segunda solução, apesar de muito interessante, é muito complexa e foge do escopo 

deste projeto, visto que reconstrução de tempo real é uma área bastante vasta. No entanto, se 
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for desenvolvida uma técnica que reconstrua o ambiente em tempo real, para ser utilizada em 

conjunto com o ray tracer, essa alternativa é bastante viável, como mostram Izadi et al. [KF11]. 

A terceira solução, apesar de apresentar alguns problemas, como por exemplo, só ter 

informações dos objetos que estão atualmente sendo filmados, o que limita efeitos que 

utilizam objetos que não estão visíveis, pareceu ser uma solução bastante interessante, sendo 

portanto, a escolhida. Para que esta solução se tornasse viável, foi necessário desenvolver um 

algoritmo de travessia auxiliar para o RT2. Este algoritmo de travessia é utilizado apenas pelos 

raios secundários e verifica a interseção apenas com a cena real, visto que a interseção com os 

objetos virtuais é feita pela travessia normal do RT2. Esta nova travessia chamada de Screen 

Traversal será explicada na próxima seção. 

 

4.4.2.1 Screen Traversal 

Como falado anteriormente, este algoritmo só é utilizado para raios secundários e raios 

de sombra. Ele é executado em paralelo com a travessia original do RT2.  

O funcionamento deste algoritmo ocorre da seguinte forma: primeiramente, dois pontos 

no espaço 3D são definidos. O primeiro ponto (  ) é o ponto de partida do raio secundário, ou 

seja, é o ponto onde o raio primário intersecta o objeto. O segundo ponto (  ) é um ponto 

bem distante do primeiro ponto, mas que pertence a mesma reta definida pela direção do raio 

transmitido, como mostra a equação 16:  

                                                  (16) 

onde Ray representa o raio secundário, assim,                é equivalente a   . 

A próxima etapa do algoritmo consiste em projetar esses pontos, que estão em 

coordenadas espaciais (3D), em coordenadas de um plano projetivo (2D). A figura 4-26 

representa esta etapa, onde     e     são os pontos em coordenadas de tela. 
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Figura 4-26. Transformação dos pontos 3D em espaço de tela.  

Um segmento de reta 2D é então traçado entre esses dois pontos, seguindo um 

algoritmo similar ao de Bresenham [BRE65], como explicado a seguir: 

- Um fator M é definido como a razão absoluta entre a diferença dos valores de y e de 

x dos dois pontos, como mostrado na equação 17: 

      
             

             
              (17) 

- O valor de    do segmento de reta varia de    .x até    .x, sempre incrementando 

um a cada interação. Assim,    é calculado baseado no valor atual de    e no fator M que 

representa o ângulo da reta, como mostrado a seguir: 

                                      (18) 

Assim, encontramos todos os pixels de tela que pertencem ao segmento de reta que fica 

entre     e    , como mostrado na figura 4-27. 
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Figura 4-27. Representação do funcionamento do algoritmo de travessia.  

 

Esse segmento de reta 2D é a projeção do raio secundário 3D em espaço de tela. Ele 

representa os únicos pixels da cena que possuem objetos reais com possibilidade de serem 

intersectados pelo raio, eliminando os demais pixels do cálculo de intersecção. Desta forma, o 

ganho de performance é enorme, visto que, será necessário fazer o teste de intersecção 

apenas com uma pequena parte dos pixels da cena, desconsiderando todos os demais.  

O teste de intersecção entre o objeto real mostrado no pixel e o raio refletido segue 

alguns passos. Primeiramente o pixel deve ser transformado em um ponto no espaço 3D, da 

mesma forma que é feito na oclusão. Assim, basta verificar se este ponto pertence à semi-reta 

gerada pelo raio secundário. Este processo é feito para todos os pixels pertencentes ao 

segmento de reta P1sP2s, até que uma interseção seja encontrada, ou até que o segmento 

ultrapasse o limite da tela. O algoritmo completo pode ser visto no Apêndice A. 

Como nem o sensor de profundidade, nem as transformações espaciais são perfeitas, 

erros mínimos surgirão. Portanto, é necessário considerar um limiar que considera pontos 

bastante próximos da semi-reta como sendo uma intersecção. 

É importante observar que o Screen Traversal verifica a intersecção dos raios 

secundários apenas com os objetos reais da cena. Acontece que este mesmo raio pode 

intersectar um objeto virtual. Portanto, é necessário executar as duas travessias em paralelo: a 

travessia do RT2 original, que verifica a intersecção do raio com os objetos virtuais, e o Screen 
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Traversal, que verifica a intersecção com os objetos reais. Ao final, utiliza-se o resultado das 

duas travessias para verificar qual objeto se encontra mais próximo, sendo este o objeto que 

realmente foi intersectado.  

Nas próximas seções será explicado como esta nova travessia desenvolvida é utilizada 

para gerar os efeitos de sombra, reflexão e refração. 

 

4.4.2.2 Sombra 

Com a utilização do Kinect, foi possível desenvolver duas técnicas de sombra, sem 

necessitar utilizar objetos ghost: sombra do objeto virtual no real e sombra do objeto real no 

virtual. 

O pipeline do primeiro caso é mostrado na figura 4-28. 

 

Figura 4-28. Pipeline da geração de sombras de objetos virtuais em objetos reais utilizando o 
Kinect. 
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Este tipo de sombra é bastante simples de ser implementada graças ao pipeline do RT2 

que o torna bastante intuitivo. Primeiramente, o raio primário não intersecta algum objeto 

virtual, logo, o ponto a ser mostrado é o da cena real, cujas coordenadas 3D são obtidas 

através da informação de profundidade provida pelo Kinect. Tendo este ponto 3D, os raios de 

sombra são gerados normalmente, para cada uma das fontes de luz, para verificar se existem 

objetos virtuais que estejam ocluindo as luzes. Em outras palavras, apenas a etapa de Shade 

Shadow do Shade Object será executada, calculando assim a contribuição de cada luz, e caso 

alguma delas não tenha contribuição total devido à oclusão, os devidos descontos de cor 

devem ser feitos ao pixel da filmagem.   

O outro tipo de técnica de sombra é um pouco mais complexa por não termos a 

informação virtual dos objetos reais. A execução dessa técnica segue os seguintes passos: 

primeiramente o raio primário intersecta um objeto virtual, sendo feito o shade deste objeto. 

A diferença agora é que, durante a etapa de shade, quando os raios de sombra são gerados, as 

duas travessias precisam ser feitas em paralelo: o Screen Traversal, que verifica a sombra 

causada por objetos reais, e a travessia normal do RT2, que verifica a sombra causada por 

objetos virtuais. Assim, é possível calcular a contribuição de cada uma das fontes de luz 

levando em consideração tanto os objetos virtuais quanto os objetos reais da cena. Um 

detalhe importante é que na execução do Screen Traversal, P2 será o ponto que representa a 

amostra de luz que está sendo verificada. É importante observar que este pipeline com Kinect 

suporta também a geração de sombras soft e hard.  

 

4.4.2.3 Reflexão e Refração 

O pipeline das técnicas de reflexão e refração utilizando as informações de profundidade 

do Kinect são similares, mudando apenas a forma de geração dos raios secundários, então 

serão explicados em conjunto na sequência. 

Ao contrário das sombras, só foi desenvolvido um tipo de reflexão/refração: a 

reflexão/refração dos objetos reais no virtual. O outro tipo, do virtual no real, se mostrou 

inviável por necessitar de informações prévias sobre os materiais dos objetos reais da cena, ao 

contrário dos objetos virtuais e ghost, cujas propriedades  dos materiais são configurados 

pelos usuários através dos arquivos de material. Uma solução para este problema seria criar 

um mapa com informações de reflectância e refratância de cada um dos pixels da cena. 
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Contudo, a cena necessitaria ser estática, o que não é adequado para o propósito desta 

dissertação. 

Por outro lado, a do real no virtual se mostrou bastante viável, em especial a refração. A 

figura 4-29 mostra o pipeline responsável por gerar o efeito de reflexão/refração com o Kinect. 

 

Figura 4-29. Pipeline das técnicas de reflexão e refração do objeto real no virtual utilizando o 
Kinect. 

A sequência de ações se dá da seguinte forma: 

- O raio primário intersecta um objeto virtual. Então, é verificado o Z-Buffer sobre se o 

objeto intersectado está visível ou se existe algum objeto real na sua frente. Se o objeto estiver 

à frente, ele é sintetizado. Os raios secundários, reflexão e refração, são gerados, de acordo 

com as propriedades de material do objeto virtual. São executadas em conjunto as duas 

travessias, o Screen Traversal e a travessia do RT2, e com o resultado das travessias, sabe-se 

qual objeto foi intersectado pelo raio secundário (se foi um objeto real ou virtual). Caso tenha 

sido um objeto virtual, o shade é feito normalmente, como em um ray tracer de objetos 

virtuais. Caso tenha sido um objeto real, a sua cor, vinda do pixel da imagem da câmera, é 

adicionada à do objeto virtual dando a sensação de reflexão/refração. 
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Vale ressaltar que muitas vezes um objeto da cena precisa refletir objetos que não estão 

visíveis pela câmera, e neste caso, a técnica se mostra falha, visto que só temos a informação 

dos objetos que atualmente estão sendo filmados. Para que este problema fosse solucionado, 

era necessário reconstruir toda a cena em 360 graus, o que geraria uma reflexão perfeita. 

No caso da refração, esta técnica se mostrou muito mais eficiente, visto que, de maneira 

geral um objeto refrata os objetos que estão em seu background, logo, provavelmente o 

objeto a ser refratado estará presente na filmagem. Isto será mostrado em detalhes no 

capítulo 5, que apresenta os resultados. 

 

4.5 Pós-Processamento 

Nesta seção será explicada a etapa de pós-processamento. Esta etapa se inicia ao final 

das etapas de Ray Tracing e Shading, onde é obtido o resultado parcial da imagem da cena. 

Esta imagem passa então pela etapa de pós-processamento, para que efeitos, que o ray 

tracing por si só não consegue produzir, sejam gerados. Ela consiste basicamente em uma 

etapa de processamento de imagens que fará o tratamento da imagem para a geração do 

resultado final. Toda esta etapa é implementada em GPU a fim de se obter performance de 

tempo real. 

É nesta etapa que alguns efeitos de câmera foram adicionados ao ray tracer a fim de 

simular alguns fenômenos que ocorrem em cenas reais de forma a obter um alto grau de 

realismo. Os efeitos desenvolvidos foram o Bloom e o Glare, ambos implementados em GPU 

para performance de tempo real. Essas técnicas são aplicadas em etapas de pós-

processamento, onde primeiro se executa todo o ray tracing para a geração da cena final, e 

então os pixels resultantes são passados para esta etapa, que pode-se chamar fase de 

tratamento ou refinamento das imagens, para que os efeitos sejam adicionado à cena. 

4.5.1 Bloom 

Simular o efeito físico real do que ocorre no Bloom é uma tarefa bastante complexa, 

embora possível. Como o objetivo deste projeto é uma aplicação de tempo real, optou-se por 

um cálculo mais simples, mas que produz efeitos visualmente semelhantes.  

Como falado anteriormente, o método consiste em passos de pós-processamento da 

janela de visualização da aplicação. O termo pós-processamento significa dizer que toda a cena 
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é sintetizada pela aplicação, para que então a etapa de processamento de imagens seja 

executada a fim de alterar o resultado final da cena.  

O efeito de Bloom [KAW11] ocorre quando um objeto é diretamente observado contra 

uma fonte de luz. No mundo real, quando a luz passa através de uma abertura circular, ela 

refrata, causando falhas que limitam a resolução máxima de até mesmo uma lente perfeita. 

Em circunstâncias normais, estas imperfeições não são visíveis, mas uma fonte de luz 

intensamente brilhante fará com que as imperfeições passem a se tornar visíveis. Como 

resultado, a imagem da luz brilhante parece ultrapassar as suas fronteiras naturais, ofuscando 

o observador, como observado na figura 4-30. 

 

Figura 4-30. Cena sob o efeito de Bloom. 

A implementação desta técnica segue alguns passos. Primeiramente, a luminância (  ) 

de cada pixel é calculada através da equação 6. 

Então, um limiar é estabelecido a fim de que apenas os pixels que tiverem luminância 

acima desse valor deverão ser processados. O resultado visual desta etapa é uma imagem 

semelhante a uma imagem binarizada, onde os valores abaixo do limiar são convertidos para 0 

(não são processados) e os valores acima do limiar são transformados em 1 (são processados). 

Este mapa de luminância obtido é então passado como parâmetro para a próxima etapa 

para que sucessivos filtros Gaussianos sejam aplicados na imagem.  

Uma forma de otimizar o processo é reduzir a escala das imagens do mapa de 

luminância a fim de diminuir a quantidade de operações em GPU. Assim, seria muito custoso 

armazenar uma estrutura que simulasse a queda suave de uma função Gaussiana. Em vez de 

alocar várias funções Gaussianas (gradualmente mais suaves), uma técnica de otimização 
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utilizada é sub-amostrar as texturas onde o resultado será sintetizado. Isto produz o efeito 

gradiente desejado e, utilizando um filtro bilinear, o erro é imperceptível. Isto pode ser 

observado na figura 4-31, onde a linha superior mostra as imagens antes do filtro bilinear, e a 

linha inferior mostra o resultado da composição. 

 

Figura 4-31. Algoritmo utilizando várias escalas da imagem. 

As imagens resultantes de cada passo do filtro Gaussiano são posteriormente compostas 

em um resultado final, e este é adicionado na cena original para simular o efeito Bloom 

desejado. 

Esse efeito é muito utilizado em aplicações interativas que tentam atingir um alto grau 

de realismo, como por exemplo, em jogos. Em RA, esse efeito é igualmente importante, pois 

alguns objetos virtuais precisam deste efeito para que pareçam estar realmente inseridos na 

cena real. 

 

4.5.2 Glare 

O Glare ocorre devido a um fenômeno onde fontes de luz ou reflexões intensas causam 

um espalhamento dos raios luminosos, principalmente nos olhos humanos. É percebido como 

um conjunto de arestas radiais em torno da fonte luminosa (ver figura 4-32) [KAK05]. É 
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causado pela difração e espalhamento em obstáculos perto do olho. Os raios luminosos são 

difratados primeiramente pelos cílios e algumas vezes pela borda das pálpebras [MIN93]. 

Geralmente acontece em situações onde temos dificuldade de ver, como por exemplo, 

na presença de luz brilhante como a luz solar direta ou refletida ou a luz artificial, como faróis 

de carro, como ilustrado na figura 4-32. 

 

Figura 4-32. Efeito de Glare nos faróis do carro.  

Foi necessário desenvolver um algoritmo que funcionasse rápido o suficiente para 

aplicações interativas de tempo real, que é o objetivo da nossa proposta.  

O primeiro passo do algoritmo de Glare é similar ao do Bloom, onde o mapa de 

luminância da cena é extraído, só que neste caso o limiar é um pouco maior do que o usado no 

algoritmo anterior, pois é necessário filtrar apenas os pontos de luminosidade intensa. 

Em seguida, são utilizados filtros sucessivos para criar os raios concêntricos. Cada raio é 

gerado em uma direção específica e é composto de três passos. Em cada passo, os pontos de 

luminosidade intensa da cena são submetidos a um filtro atenuante de intensidade que 

gradualmente reproduzirá o efeito do raio luminoso. Assim, para o n-ésimo passo: 

- A textura utilizada como entrada no primeiro passo é o mapa de luminância, e nos 

passos seguintes é a saída do passo n-1 do algoritmo de Glare; 

- A cor de cada pixel é definida por uma estrutura atenuante, descrita pelos seguintes 

pesos: 

                                 (19) 
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onde a é o fator atenuante variante entre 0,85 e 0,95 que diz o quanto o raio será dissipado 

com a distância; s é o estágio de amostragem, que diz o quão distante o pixel está da fonte 

luminosa, e b é um fator multiplicador que amplia o fator atenuante e é definido pela seguinte 

equação: 

                                                 (20) 

onde   é o n-ésimo passo do algoritmo; 

- O pixel que está sendo computado é afetado pelos pixels vizinhos de acordo com a 

seguinte equação: 

                                          (21) 

onde x e y representam as coordenadas do pixel atual; b define o raio de vizinhança para 

pontos luminosos, e s é o estágio de amostragem. Assim, a cada passo, o valor de b é 

atualizado, e o ponto a ser sintetizado será influenciado por pixels cada vez mais distantes. 

Dessa forma, ao final do terceiro passo, o resultado final será uma imagem que contém 

um raio luminoso proveniente do efeito Glare. Porém, para produzir um efeito visualmente 

realista, é necessário variar o raio luminoso em 2, 4, 6 ou mais direções. Assim, este 

procedimento precisa ser repetido quantas vezes forem necessárias, de forma a gerar o 

número de raios desejado. A equação do terceiro passo define a geração de um raio em uma 

direção específica. Para criar raios em outras direções, basta inverter os sinais que somam x 

e/ou y. A figura 4-33 ilustra o processo de geração dos raios do efeito Glare. 

 

Figura 4-33. Geração dos raios do efeito de Glare. 

A imagem final gerada é então adicionada à cena original, para gerar o efeito desejado. 

Quanto mais raios luminosos são adicionados, maior a quantidade de processamento 

necessária. Portanto, uma quantidade muito grande de raios pode tornar o algoritmo muito 

lento para ser utilizado em aplicações de tempo real. 
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5 Resultados 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a aplicação das técnicas 

desenvolvidas neste trabalho. Para a coleta destes resultados foi utilizado um computador 

com a seguinte configuração: Windows® 7 64 bits Professional SP1, processador Intel® CoreTM 

i7 950 de 3,07GHz, 12GB de memória RAM e placa de vídeo NVIDIA GeForce® GTX 580 com 

1536MB de memória. As imagens foram capturadas com a resolução de 1280x720 pixels, com 

exceção das imagens fornecidas pelo Kinect, cuja resolução foi de 640x480 pixels, devido à 

limitação de resolução do mapa de profundidade.   

Serão apresentados tanto os resultados visuais quanto os de performance (fps), fazendo 

uma comparação entre custo e benefício das diversas técnicas. É importante observar que, 

tirando-se proveito das estruturas de aceleração e dos algoritmos de travessia utilizados pelo 

ray tracer, é possível reduzir consideravelmente a quantidade de testes de intersecção entre o 

raio e os polígonos, fazendo com que a quantidade de polígonos na cena não seja tão 

impactante na performance, diferentemente da rasterização, onde a quantidade de polígonos 

da cena tem impacto considerável na performance da aplicação [RPR12]. . Assim,  no ray 

tracing o custo está mais relacionado à quantidade de pixels que precisam ser sintetizados na 

cena e ao grau de profundidade dos raios secundários do que à quantidade de polígonos da 

cena, como será validado neste capítulo. Isto acontece porque, nos pixels que não precisam 

ser sintetizados, os raios primários não intersectaram nenhum objeto, o que é rapidamente 

verificado pelo algoritmo de travessia, enquanto que nos pixels que precisam ser sintetizados, 

o raio primário intersectará um polígono e para que este polígono seja identificado, vários 

testes de intersecção precisam ser executados. 

Em todas as cenas criadas serão explanados todos os efeitos que foram utilizados. Os 

objetos ghost tiveram sua geometria previamente modelada e foram texturizados de acordo 

com a sua aparência real. Essa texturização foi necessária para cálculos de contribuição de cor 

em efeitos como a reflexão, por exemplo. Os objetos tiveram suas propriedades, como por 

exemplo, cor difusa e especular, índice de reflexão e refração, ajustados em cada cena para 

que representassem os efeitos desejados. 

Os resultados serão divididos em duas seções, sem e com Kinect. A primeira apresenta 

os resultados das cenas que não utilizam as informações de profundidade providas pelo Kinect, 
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apenas utilizando os objetos ghost. Na segunda, os objetos ghost não são utilizados, e a cena é 

gerada utilizando apenas as informações da cena real obtidas em tempo real com o sensor de 

profundidade do Kinect. 

5.1  Sem Kinect 

A figura 5-1 mostra uma cena aumentada onde se faz uma comparação entre um 

cenário com e sem oclusão. Em 5-1a, um carro virtual está se aproximando de uma caixa real. 

Já em 5-1b, o carro se encontra atrás da caixa, contudo, sem o efeito da oclusão, o objeto 

virtual parece destacado do restante da cena, dando a sensação de que estaria à frente do 

objeto real, quando na verdade está atrás. Em 5-1c, a técnica da oclusão está ativada e é 

possível observar que o carro realmente se encontra atrás da caixa real, deixando a cena 

coerente com a realidade. 

 

Figura 5-1. Imagem comparativa entre uma cena com e sem a técnica de oclusão.  

 

Na figura 5-2 temos uma cena que mostra o resultado da técnica de environment 

mapping. Nela, um objeto virtual, o bule, está refletindo todo o ambiente ao seu redor.  
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Figura 5-2. Cena mostrando a técnica de environment mapping. 

A figura 5-3 apresenta uma cena onde percebe-se uma inter-reflexão entre objetos da 

cena. O objeto virtual, o busta vermelho, está sendo refletido no objeto real, a caixa “Zotac”. 

Nota-se também que o objeto virtual está também refletindo o objeto real. Desta forma, 

temos dois efeitos: reflexão do objeto real no virtual e reflexão do objeto virtual no real. É 

importante destacar que nesta cena a reflexão da caixa no busta está sendo refletida pela 

própria caixa, sendo uma reflexão com profundidade maior ou igual a 3, o que seria bastante 

complexo de ser alcançado utilizando rasterização. 

 

Figura 5-3. Inter-reflexão de objetos. 

Na figura 5-4 temos um copo virtual, composto por material que possui propriedades de 

reflexão e refração. Pode-se notar que a caixa real que se encontra atrás é refratada pelo copo, 

dando um efeito bastante realístico à cena. 
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Figura 5-4. Um copo virtual refratando uma caixa real.  

O efeito de sombra, apesar de ser um gargalo para performance, sombras soft reudzem 

a performance em cerca de 50%, aumenta consideravelmente o grau de realismo da cena. A 

figura 5-5 apresenta um bule virtual que faz sombra em uma mesa real. Para esta cena foi 

considerada apenas uma fonte de luz virtual. Foi utilizada a técnica de sombras soft. Pode-se 

observar que foi alcançado um alto grau de realismo com taxas de tempo real, acima de 24 fps. 

 

Figura 5-5. Efeito de sombra em RA. 
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5.1.1 Estudo de Caso 

Nos resultados anteriores, foram mostradas cenas com apenas um ou outro efeito 

individualmente. Adicionalmente, um estudo de caso foi desenvolvido com a finalidade de 

criar cenas realísticas que integram quase todas as técnicas desenvolvidas. 

O estudo de caso consiste em um tabuleiro de xadrez com algumas peças reais e 

virtuais, como observado na figura 5-6. Podemos observar um tabuleiro real onde se 

encontram as peças brancas (reais) e pretas (virtuais). A fim de adicionar e facilitar a 

visualização dos efeitos, foi adicionado também um bule virtual. Nesta cena, pode-se observar 

vários efeitos em conjunto. Primeiramente, tem-se a oclusão, em que o peão branco está 

ocluindo uma parte da base do peão preto que se encontra atrás dele. Os efeitos de reflexão 

podem ser observados em várias partes da cena. O tabuleiro, por exemplo, reflete tanto os 

objetos reais quanto os virtuais. Já no bule, o efeito fica ainda mais interessante. Pode-se notar 

que todo o ambiente é refletido (utilizando o mapa de ambiente), incluindo a reflexão do 

tabuleiro, das peças reais e virtuais. Outro efeito bastante interessante são as sombras. Todos 

os objetos, tanto os virtuais quanto os reais, fazem sombra no tabuleiro.  

 

Figura 5-6. Estudo de caso de uma cena aumentada. As peças brancas e o tabuleiro são reais, 
enquanto que o bule e as peças pretas são virtuais.  
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Esta cena foi gerada com um fps de 30. Nela, todos os efeitos foram ativados e a cena 

foi gerada com um nível de profundidade da reflexão de 6 raios. A técnica de sombra utilizada 

foi a de soft shadow, com 20 amostras de luz para a única fonte de luz da cena. Esta mesma 

cena, com o nível de profundidade do raio refletido igual a 1, alcançou um fps de 40, contudo a 

qualidade visual foi bastante reduzida, pois a profundidade 1 não foi suficiente para sintetizar 

todos os níveis de reflexão da cena. 

É importante observar que as sombras têm um custo computacional muito elevado. 

Para efeitos de comparação de performance, a mesma cena foi gerada com as sombras 

desativadas. Neste caso, com nível de profundidade da reflexão igual a 6, obteve-se um fps de 

60. Com o nível de profundidade igual a 1, o fps obtido foi de 74, o que mostra que as sombras 

tem um impacto enorme na performance, diminuindo em aproximadamente 50% a 

performance da cena. Os resultados de performance desta cena podem ser visualizados na 

tabela 5-1. É importante notar que a performance da cena com profundidade 4 é idêntica à 

performance com profundidade 6, isto se dá pois, neste cenário, a profundidade 4 já foi 

suficiente para se obter todos os efeitos de reflexão possíveis. 

 

 Profundidade 1 Profundidade 4 Profundidade 6 

Sem Sombra 74 fps 60 fps 60 fps 

Com Sombra 40 fps 30 fps 30 fps 

Tabela 5-1. Resultados de performance da cena do estudo de caso com a chaleira. 

 

Como o bule ocupa uma quantidade considerável de pixels e por concentrar muitos 

efeitos, a performance da cena também foi testada sem ele. Assim, esta mesma cena sem o 

bule, ilustrada na figura 5-7, atingiu fps de 48 com sombra e 82 fps sem sombra, ambas com 6 

níveis de profundidade na reflexão. Cabe ressaltar que neste caso duas peças, uma real e outra 

virtual, se tornam visíveis uma vez que estavam atrás do bule. 
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Figura 5-7. Estudo de caso sem o bule. 

Como o estudo de caso anterior não representou efeitos de refração, adicionou-se um 

objeto virtual transparente e reflexivo, como um copo, por exemplo, mostrado na figura 5-8. 

Neste caso é possível observar que as peças que se encontram atrás do copo, uma peça branca 

(real) e um bispo preto (virtual), são refratadas por ele. O fps obtido nesta cena foi um pouco 

inferior (0.7x) à cena do bule, obteve taxa de 21 fps, pois o copo possui propriedades tanto de 

reflexão como de refração, sendo necessário gerar uma maior quantidade de raios 

secundários. 

 

Figura 5-8. Estudo de caso com um objeto com propriedades de refração.  
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A figura 5-9 apresenta uma cena onde os efeitos de câmera desenvolvidos, Bloom e 

Glare, foram ativados. O fps obtido nesta cena foi de 2 fps inferior ao da figura 5-8, o que 

mostra que por terem sido implementados em GPU, esses efeitos de câmera não causam 

impacto considerável na performance final. 

 

Figura 5-9. Estudo de caso com efeitos de Bloom e Glare. 

 

Os resultados de performance desta cena podem ser observados na tabela 5-2. Neste 

caso, pode-se observar que uma profundidade 4 não foi suficiente para gerar todos os efeitos, 

visto que houve uma queda no desempenho da cena quando aumentamos a profundidade 

para 6. 

 Profundidade 1 Profundidade 4 Profundidade 6 

Sem Sombra 71 fps 43 fps 38 fps 

Com Sombra 47 fps 21 fps 30 fps 

Tabela 5-2. Resultados de performance da cena do estudo de caso com o copo, estando ativados 
os efeitos de Bloom e Glare. 

 

Com relação à performance, o que define o custo computacional de uma cena é a 

quantidade de pixels virtuais que precisam ser renderizados. Uma cena composta por objetos 

que possuem uma grande quantidade de polígonos pode ter um desempenho bem maior que 

uma cena com poucos polígonos, mas que tem uma quantidade maior de pixels virtuais 
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(renderizados com o ray tracing). Para comprovar isto, foram sintetizadas duas cenas, como 

mostra a figura 5-10. Na imagem da esquerda temos um bule composto por 14280 polígonos, 

mas que por estar bem próximo à câmera, demanda que muitos pixels sejam renderizados, 

obtendo-se um fps de 95. Na figura da direita, temos o mesmo bule (14280 polígonos) em 

conjunto com dois dragões, cada um composto por 847346 polígonos, sendo uma cena com 

um total de 1708972 polígonos, quase 120x mais polígonos que a cena da esquerda. Como os 

objetos se encontram distante da câmera, poucos pixels precisaram ser sintetizados, obtendo-

se um fps de 112. Isso mostra que no ray tracing a quantidade de pixels a ser sintetizada tem 

um impacto muito maior na performance do que a quantidade de polígonos, visto que uma 

cena com 120x mais polígonos que outra apresentou performance 1.17x superior (112 fps 

contra 95 fps). 

 

Figura 5-10. Comparativo de performance de uma cena com poucos polígonos e muitos pixels 
renderizados (à esquerda, 95 fps) e uma cena com 120x mais polígonos e poucos pixels 

renderizados (à direita, 112 fps).  

Vale salientar que, para que a comparação se mostrasse mais realista e precisa, as 

sombras foram desativadas. Isto ocorre porque é difícil controlar a quantidade de pixels de 

sombra de duas cenas distintas, o que tornaria a comparação injusta, já que o impacto das 

sombras é muito alto para a performance, o que geraria um ganho muito maior para a cena da 

direita. 

Como falado anteriormente, as sombras apresentam um custo computacional 

considerável na geração de cenas fotorrealísticas, e por isso uma comparação entre qualidade 

e custo foi realizada. Na figura 5-11 podemos observar uma mesma cena sendo exposta às 

diferentes técnicas de sombra desenvolvidas. Para esta cena foi considerada apenas uma fonte 

de luz. Em (a), a cena foi processada sem sombras e obteve um fps de 108. Em (b), apenas o 

algoritmo de sombra hard foi considerado, obtendo um fps de 84. No caso de (c), foi utilizado 

o algoritmo de sombra soft com 20 amostras por fonte de luz. Neste caso, as 20 amostras 

foram utilizadas para todos os pixels, tendo um fps de 7, com filtro de média ativado. Já em 
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(d), a mesma cena com 20 amostras de luz foi utilizada. Mas, neste caso foi ativada a técnica 

de otimização, onde apenas as cinco amostras das extremidades são consideradas 

inicialmente, para o teste de luz, sombra e penumbra. O fps obtido foi de 31, sem o filtro de 

média. Já em (e), a mesma cena de (d) foi utilizada, só que neste caso o filtro de média foi 

ativado para as sombras, com o intuito de suavizar a diferença de gradiente dentro da 

penumbra, o que gerou uma cena com fps de 30, mas com qualidade de sombra superior. Em 

(f), temos a mesma técnica utilizada em (e), só que agora com 50 amostras de luz, obtendo-se 

um fps de 20. 

 

Figura 5-11. Comparativo das técnicas de sombra. 

Deste comparativo podemos tirar algumas conclusões. Uma cena sem sombra (a) rodou 

a 1.2x mais rápido que uma cena com hard shadow (b), contudo o grau de realismo de uma 

cena sem sombra é muito baixo. Uma cena com soft shadow (c, d, e, f) possui um grau de 

realismo muito superior às outras (a, b), mas seu custo computacional varia bastante 
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dependendo da técnica utilizada. Com uma técnica de soft que faz o teste de sombra de todas 

as amostras para todos os pixels (c), a performance foi muito inferior à técnica proposta por 

esta dissertação que utiliza 5 amostras de extremidade para verificar se o pixel pertence a uma 

área de luz, sombra ou penumbra (e). A cena gerada com esta técnica (e) rodou 4.2x mais 

rápido que (c) e a diferença visual é mínima. Outra observação importante é que a utilização 

do filtro de média para sombras (e) suavizou bastante a diferença de gradiente em relação a 

uma cena sem filtro de média (d), obtendo-se ganho visual a um custo baixo. Em (f), a 

quantidade de amostras foi quase triplicada (20 para 50), o que gerou uma baixa natural na 

performance; (e) rodou 1.5x mais rápido que (f), mas se obteve uma qualidade de sombra um 

pouco melhor. Levando tudo isso em consideração, para cenas de tempo real fotorrealísticas, 

a técnica utilizada em (e) se mostrou a mais adequada, pois além de atingir performance de 

tempo real, forneceu uma sombra com boa qualidade visual. A tabela 5-3, mostra os 

resultados de performance de cada uma das técnicas de sombra ilustradas na figura 5-11. 

 Performance 

Sem sombra (a) 108 fps 

Sombra Hard (b) 84 fps 

Sombra Soft (20 amostras) sem otimização (c) 7 fps 

Sombra Soft (20 amostras) com otimização / sem filtro de média (d) 31 fps 

Sombra Soft (20 amostras) com otimização / com filtro de média (e) 30 fps 

Sombra Soft (50 amostras) com otimização / com filtro de média (f) 20 fps 

Tabela 5-3. Resultados de performance das técnicas de sombra. 

 

5.2 Com Kinect 

O Kinect, apesar de ser uma ferramenta bastante útil, ainda possui limitações. Um dos 

seus problemas é o ruído retornado pelo seu sensor de profundidade. Muitas vezes a 

profundidade de alguns pixels não é detectada, especialmente próximo às bordas dos objetos. 

Em outros casos, a precisão da profundidade do mesmo pixel oscila entre frames consecutivos, 

o que pode causar ruído na cena final. Filtrar esse ruído e deixar a informação precisa é um 

grande desafio.  

Os resultados que serão mostrados abaixo foram obtidos utilizando apenas as 

informações de profundidade da cena real em conjunto com as técnicas desenvolvidas. A 

técnica mais simples, de oclusão, pode ser vista na figura 5-12. Em 5-12a, a mão se encontra à 
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frente do bule virtual, e por isso o está ocluindo. Em 5-12b, a mão vai sendo deslocada para 

dentro, fazendo com que ela aparente estar entrando no objeto. Já em 5-12c, a mão foi 

completamente deslocada para trás do objeto virtual, sendo ocluída corretamente pelo 

objeto.  

 

Figura 5-12. Oclusão com Kinect. 

Outra técnica desenvolvida foi a de reflexão, como observado na figura 5-13. Nela um 

bule virtual foi criado a fim de refletir os objetos reais da cena. Observe que a caixa real se 

encontra corretamente refletida na tampa do bule. Para este efeito, foi utilizado o algoritmo 

de Screen Traversal, que verifica os objetos reais da cena. Neste caso, a caixa não foi criada 

como um objeto ghost, estando o marcador desabilitado, sendo ela detectada apenas com a 

informação de profundidade da cena fornecida pelo Kinect.  
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Figura 5-13. Reflexão com Kinect. 

É importante observar que neste caso a cena se mostrou realista pois o mapa de 

ambiente estava ativado. Caso o mapa de ambiente estivesse desativado, o efeito não se 

mostraria tão realista, pois o algoritmo de travessia considera apenas objetos reais visíveis 

pela câmera, o que faria com que a base do bule não refletisse nada, visto que os objetos que 

ele necessita refletir se encontram atrás da câmera, não estando visíveis. Assim, a cena sem 

mapa de ambiente ficaria inconsistente, pois a tampa do bule refleteria corretamente a caixa e 

uma parte da mesa, enquanto que a base do bule não refleteria nada. 

Ao contrário da reflexão, a refração se mostra mais propícia a ser utilizada com o 

algoritmo de Screen Traversal, visto que geralmente os objetos que precisam ser refratados se 

encontram no campo de visão da câmera. A figura 5-14 mostra duas cenas que utilizam o 

efeito da refração. Na cena da esquerda, um busta transparente virtual está refratando 

corretamente a caixa e a parede real que se encontram atrás dele. Na imagem da direita é 

possível ver claramente o copo virtual refratando os dedos. 
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Figura 5-14. Refração com Kinect. 

No caso das sombras, foi possível gerar sombras tanto nos objetos reais quanto nos 

virtuais. A figura 5-15 mostra uma cena onde é possível observar uma caixa real fazendo 

sombra na parte superior de uma esfera virtual. 

 

Figura 5-15. Sombra de um objeto real no virtual com Kinect.  

 Já na figura 5-16 é possível observar o efeito oposto, um objeto virtual fazendo sombra 

em um objeto real. Observe que a sombra gerada pelo dragão virtual na parede real se mostra 

bastante realista, bastando comparar com as sombras naturais geradas pelos objetos reais, a 

caixa e a mão. 
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Figura 5-16. Sombra de um objeto virtual no real com Kinect.  

O Kinect possui uma limitação de atingir no máximo 30 fps, devido ao seu sensor de 

profundidade. Essa limitação impediu de se obter resultados precisos sobre a performance das 

técnicas desenvolvidas. Contudo, todos os resultados aqui listados atingiram o fps máximo de 

30, o que mostra que o Screen Traversal possui baixo custo computacional, impactando pouco 

na performance. 

Foi possível observar também que os resultados obtidos com o Kinect foram bastante 

interessantes e realísticos. Contudo, o Kinect apresenta algumas limitações, como por 

exemplo, ruído das informações de profundidade e quanto mais distante o objeto real estiver 

da câmera, até um certo limite, melhor será a captura da profundidade, mas que por outro 

lado dificulta a detecção de marcadores. Essas limitações tornam os resultados menos precisos 

e realísticos do que os obtidos com a utilização de objetos ghost. Essas limitações também 

impediram que o estudo de caso da seção 5.1.1 fosse realizado utilizando o Kinect, pois os 

objetos reais da cena estão muito próximos da câmera, o que faz com que a informação de 

profundidade não seja capturada corretamente. Apesar de tudo, a não necessidade de um 

conhecimento prévio da cena real é um ponto bastante positivo para o Kinect, em se tratando 

de aplicações de realidade aumentada.   
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6 Conclusão 

A RA fotorrealística é um campo de pesquisa novo e, por conseguinte, ainda possui 

muito potencial a ser explorado. Ela pode ser utilizada nas mais diversas áreas para os mais 

diversos propósitos. Apesar de ser um campo relativamente recente, contribuições 

significativas já foram publicadas nesse contexto, contudo geralmente os trabalhos focam em 

uma técnica ou efeito específico. 

Esta dissertação apresentou uma proposta de pipeline para renderização fotorrealística 

em aplicações de RA utilizando o ray tracing. Esse pipeline considerou diversas técnicas que 

contribuiram para o aumento do realismo, a saber: oclusão, reflexão, refração e 

sombreamento. Boa parte do pipeline proposto foi implementado em GPU, utilizando CUDA, a 

fim de obter desempenho de tempo real em imagens de alta definição, o que seria inviável se 

implementado em CPU. 

O pipeline proposto também foi integrado à tecnologias recentes, como o Kinect da 

Microsoft, obtendo-se cenas fotorrealísticas sem necessidade do prévio conhecimento dos 

objetos reais da cena. Isto proporcionou uma roupagem moderna a este trabalho, por utilizar 

tecnologias recentes e que estão sendo bastante exploradas pelos pesquisadores.  

Os resultados mostraram-se satisfatórios tanto do ponto de vista visual, resultados 

fotorrealistas, quanto do ponto de vista de performance, taxas de tempo real, acima de 24 fps. 

Os resultados obtidos com o pipeline exibem objetos virtuais sendo interativa e 

fotorrealisticamente adicionados em cenas reais, obtendo-se performance de tempo real.  

6.1 Contribuições 

A principal contribuição deste trabalho consiste na criação e implementação de técnicas 

em um pipeline para a renderização fotorrealística em aplicações de RA utilizando ray tracing. 

Foram contemplados diversos aspectos e efeitos que contribuem para o realismo da cena, 

além de apresentar as diversas vantagens de se utilizar ray tracing em ambientes de RA. 

Outra contribuição importante é a integração do pipeline proposto com o Kinect. Assim, 

foi possível mostrar que a utilização de ray tracing facilitou bastante a criação de efeitos com o 

Kinect devido à natureza do traçado de raios, o que torna algumas técnicas bastante intuitivas.  
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Algumas contribuições pontuais merecem ser mencionadas, como: 

 Uma técnica de soft shadow que apresentou resultados visuais bastante 

interessantes e que obteve performance de tempo real; 

 Adaptação do pipeline de ray tracing RT2 para funcionar em ambientes de RA; 

 Uma proposta de técnica para detecção de pose de luz da cena; 

 Um algoritmo de travessia com Kinect que considera os objetos reais que estão 

presentes na cena. 

 

6.2 Trabalhos Futuros 

Com o intuito de evoluir o trabalho realizado nesta dissertação, alguns trabalhos futuros são 

destacados:  

 Estudo de técnicas para a redução do ruído gerado pelo sensor de profundidade 

do Kinect. A remoção deste ruído é essencial para que as técnicas funcionem 

corretamente e perfeitamente, gerando resultados ainda mais realistas; 

 Desenvolver uma técnica que, em tempo real, capture as informações da cena 

real com o Kinect e automaticamente gere uma malha de polígonos que 

represente esta cena. Esta malha seria carregada no ray tracing, para que a 

travessia considerasse os objetos reais, o que geraria resultados mais precisos 

do que com a utilização do Screen Traversal; 

 Aperfeiçoamento do ray tracing, para que ele trabalhe com objetos deformáveis 

e a adição de bibliotecas que simulem a física, aumentando ainda mais o grau de 

interação entre os objetos reais e virtuais; 

 Estudo de técnicas para melhorar ainda mais a performance da soft shadow.  
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Apêndice A 

 

Algoritmo A-1. Algoritmo do Screen Traversal  


