
Tilanhallintatekniikat 

3D grafiikkamoottoreissa3D grafiikkamoottoreissa



Moottori

• on projektin osa joka vastaa tiettyjen 

toiminnallisuuksien hallinnasta

• hallitsee kaikki vastuualueen datat

• suorittaa kaikki tehtäväalueen toiminnot

• toimittaa tarpeen mukaan datan seuraavalle • toimittaa tarpeen mukaan datan seuraavalle 

instanssille

• hyväksyy datan hallittavaksi ja laskettavaksi edellisiltä 

instansseilta
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3D grafiikkamoottori

• näyttää kolmiulotteiset mallit kaksiulotteisella 

näytöllä

• kommunikoi grafiikkakortin kanssa

• saattaa datan valmiiksi grafiikkakortille

• asettaa renderöintitilat• asettaa renderöintitilat

• transformoi mallit eri koordinaattisysteemien välillä
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Sovellus Mallinustyökalu

Grafiikkamoottori, joka sisältää

korkean tason renderöinti algoritmit

Grafiikka rajapintakirjasto

Sovellus Mallinnustyökalu

Grafiikkamoottori, joka sisältää

kaikki renderöinti algoritmit ja

rinnakkaislaskennan hallinnan.

Nykyään

Grafiikkasysteemien evoluutio [5]

Tulevaisuudessa (?)

Grafiikka rajapintakirjasto

(OpenGL, DirectX)

Grafiikkaohjain (ohjelmisto)

Grafiikkakortti, joka suorittaa 

alemman tason renderöinti 

algoritmit

Grafiikkakortti, joka suorittaa alemman

tason renderöinti algoritmit



Grafiikkaprosessori (GPU)

• tuottaa syötteenä saadusta verteksidatasta 

kaksiulotteisen pikselikuvan

• 3D liukuhihnoja voi olla useampia

• ohjelmoitava ja pystyy rinnakkaislaskentaan

• laskentateho on moninkertainen prosessoriin (CPU) 

verrattuna

• erikoistunut renderöinnissä tarvittavaan 

liukulukulaskentaan
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Grafiikkaprosessori (GPU)

• tekstuurimappaus ja monikulmioiden renderöinti

• verteksien pyöritykset ja translaatiot 

koordinaattisysteemien välillä

• pikselivarjostimet ja verteksivarjostimet, joilla voidaan 

manipuloida verteksejä ja tekstuurejamanipuloida verteksejä ja tekstuureja

• syvyysbufferi
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Mallin koordinaatisto

(object space)

Maailman koordinaatisto

(world space)

Kamera koordinaatisto

(camera space)

”Grafiikkaliukuhihna on 

geometrian muuntopolku läpi 

kuvattujen koordinaatistojen 

esitetyssä järjestyksessä” (camera space)

Leikkaus koordinaatisto

(clipping space)

Näyttökoordinaatisto

(screen space)

esitetyssä järjestyksessä”



PerspektiiviprojektioYhdensuuntaisprojektio

TakatasoTakataso

Kamera 

(projektiokeskus)

Etutaso

Kamera 

Etutaso
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Verteksi

data

Näyttö-

lista

Verteksi operaatiot

•Mallikoordinaateista -> Kamera koordinaatteihin

• Verteksien valaistuslaskenta

Pikselin siirto-operaatiot

• Pikseli data tallennetaan tekstuurimuistiin

tai rasteroidaan suoraan frakmenteiksi

Pikseli

data

Tekstuurimuisti

• Tekstuurikuvat ladataan 

tekstuurimuistiin ja liitetään 

geometriseen malliin

OpenGL

pipeline

Rasterointi

• Geometrisen ja pikseli datan konverointi frakmenttiin.

• Frakmentti vastaa kuvakehyksen pistettä.

Frakmenttioperaatio

• Tekstuurimuistista luodaan tekstuurielementit, joita sovelletaan frakmentteihin.

• Sumun laskenta suoritetaan frakmenteille.

• Frakmenttitestit: Saksi-, alpha-, stensiili- ja syvyystesti

• Sekoitus, sävytys ja loogiset bittioperaatiot tehdään ennen pikselin tallennusta kuvakehykseen

Primitiivien muunnokset

• Kamera koordinateista -> Leikkaus koordinaatteihin

• Näkymäpyramidilla leikkaus

• Leikkauskoordinaateista -> Näytön koordinaatteihin

Kuva

kehys



Microsoft:in Direct 3D liukuhihna

1. Verteksidata annetaan syötteenä liukuhihnalle. 

2. Verteksidata menee verteksivarjostimelle, jos niitä on vapaana. 

Muussa tapauksessa transformointi- ja valaistusmoottori 

prosessoi verteksidatan. Valaistusmoottori laskee verteksin 

valaistusinformaation. 

3. Seuraavaksi suoritetaan muunnos näkymäikkunaan ja 

projisoitujen verteksien leikkaus.projisoitujen verteksien leikkaus.

4. Pikselin väri lasketaan tekstuurin värin ja pikselin valaistuksen 

perusteella multitekstuuriyksiköllä tai pikselivarjostimella.

5. Seuraavaksi mahdollinen sumun väri otetaan huomioon pikselin 

värissä.

6. Pikseleille suoritetaan alpha-, stensiili ja syvyystesti.

7. Testien läpäisseet pikselit laitetaan piirtopuskuriin.



Näkymänhallinta (Scene Management)

Näkymän hallinta kuvaa algoritmit ja menetelmät,

joiden tarkoituksena on valita kyseisen maailman

kaikista monikulmioista ne, jotka pitää piirtää katsojan

lokaation ja orientaation perusteella. Renderöitäessä

kymmeniätuhansia polygoneja käyttäen lukuisia

effektejä tilan hallinta tekniikka nousee tärkeääneffektejä tilan hallinta tekniikka nousee tärkeään

arvoon. Tutkielmassa on tarkoitus esittää eri

tilanhallintatekniikoiden toteutuksia ja vertailla niiden

suorituskykyä.



Käsitteistä...

• Näkymättömien kappaleiden poisto (occlusion culling)

• Näkyvien pintojen määrääminen (visible surface

determination) = Piiloviivojen poisto (hidden line

removal) = Piilopintojen poisto (hidden surface removal)

• Taakse osoittavien monikulmioiden poistaminen

(backface culling)(backface culling)

• Kuvapyramidilla leikkaaminen (frustum culling)



Jatkuva ja diskreetti tarkkuuden taso (LOD)

• Näkymän kappaleiden yksityiskohtia säädellään

katseluetäisyyden mukaan. Kappaleista tehdään

useampi malli, joissa toisissa on vähemmän

yksityiskohtia ja toisissa enemmän yksityiskohtia

(DLOD).

• Kappaleista lasketaan vähemmän yksityiskohtaisia• Kappaleista lasketaan vähemmän yksityiskohtaisia

malleja lennossa (CLOD). Tekniikka soveltuu hyvin

tapauksiin, joissa kappaleiden muodolla ei ole suurta

merkitystä; esimerkiksi laajat maastot.

[1]



Hilasysteemiit (grid systems)

2D-tapaus

•määritellään näkymä kartiolle suorakulmainen

rajauslaatikko ja tarkastellaan mitkä hilan neliöistä

leikkaavat laatikon

• soveltuu ulkomaailmojen renderöintiin

[2][2]



Hilasysteemiit (grid systems)

3D-tapaus

•määritellään katkaistulle näkymä pyramidille

suorakulmainen rajaussärmiö ja tarkastellaan mitkä

hilan kuutioista leikkaavat särmiön

• soveltuu vertikaalisiin ympäristöihin; rakennukset

• hila ei ole joustava, se jakaa tilan säännöllisesti• hila ei ole joustava, se jakaa tilan säännöllisesti

riippumatta geometrian kompleksisuudesta

• hilan ruudun koon valinta on vaikeaa

[2]



Hierarkiset puurakenteet

•maailman kappaleet järjestetään hierarkisesti, jolloin

testattaessa näkyvyyttä ei tarvitse käydä läpi kaikki

kappaleita; mikäli puun solmun monikulmio ei näy eivät

näy sen lapsisolmun monikulmiot

Nelipuu (quadtree)Nelipuu (quadtree)

• nelipuu soveltuu kaksiulotteisiin näkymiin,

korkeuskarttoihin ja törmäysten tarkasteluun



Nelipuu (quadtree)

•maailma jaetaan suora-

kulmioilla (tai mielivaltaisilla 

muodoilla) neljään osaan 

kerrallaan ja tarpeen 

mukaan edelleen 

rekursiivisesti 

1

2

5

3

6

8 9

10

1213

rekursiivisesti 
5

7

10

3

6

8, 9

1, 2

7

5

11

11 13 12



Kasipuu (octree)

• nelipuun laajennus kolmanteen ulottuvuuteen



BSP-puu (binary space partioning tree)

• BSP-puu on binääripuurakenne, jossa on yksi

solmu maailman jokaista monikulmiota kohti

• BSP-puun tarkoitus on osittaa maailman geometria

konveksien monikulmioiden joukkoihin

• BSP-puun avulla piirtojärjestys voidaan muodostaa

lineaarisessa ajassa mielivaltaiselle katsojanlineaarisessa ajassa mielivaltaiselle katsojan

asemalle

• BSP-puuta käytetään edelleen törmäysten

tarkastelussa



BSP-puu (binary space partioning tree)

• BSP-puun juureksi valitaan jokin maailman

monikulmioista. Valitun monikulmion määrittelemä

ääretön jakotaso jakaa loput monikulmiot kahteen

ryhmään. Alipuut muodostetaan rekursiivisesti.
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BSP-puu (binary space partioning tree)

• oleellisinta BSP-puun muodostamisessa on

parhaan jakotason muodostavan monikulmion

löytäminen; keksitään sopiva kustannusfunktio, jota

käytetään haettaessa kandidaatteja

• BSP-puun variantit : solmupohjainen BSP-puu

(node-based), lehtevä BSP-puu (leafy), kiinteä lehti(node-based), lehtevä BSP-puu (leafy), kiinteä lehti

BSP-puu (solid leaf)



Portaalitekniikka (portaalikarsinta)

• Portaalirenderöinnissä tila jaetaan konvekseihin

monikulmio ryhmiin, joita kutsutaan soluiksi (sektoreiksi

tai alueiksi). Solujen välisiä liitoskohtia sanotaan

portaaleiksi.

•Menetelmässä tarvitsee tallentaa solut ja niiden

monikulmiot sekä portaalit.monikulmiot sekä portaalit.

Monikulmio

Portaali



Huone 1

Huone 2

Portaalitekniikka

Kamera
Huone 3



Hybridi BSP-Portaali menetelmä

!!!!!!



Potentiaalisesti näkyvien monikulmioiden menetelmä

• Solujen näkyvyyden esilaskentaa sanotaan

potentiaalisesti näkyvien monikulmioiden menetelmäksi.

(PVS = Potentially Visible Set).

• Potentiaalisten näkyvien monikulmioiden kandidaatit

esilasketaan ja ne indeksoidaan ajonaikana, jotta saadaanesilasketaan ja ne indeksoidaan ajonaikana, jotta saadaan

nopeasti estimaatti näkyvistä monikulmioista.
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