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Abstrakt 
Simulace a zobrazování atmosférických jevů je důležitou součástí reálně vypadající scény. 

V této práci je uveden přehled fyzikálně založených simulací, které byly pro tento účel 

vyvinuty. Výsledkem této práce je aplikace, kde jsou implementovány dvě různé metody 

beroucí v úvahu fyziku nehomogenního média, ve kterém se index lomu mění spojitě, a 

tím vytváří zakřivenou trajektorii paprsku světla. První metoda dělí atmosféru na množinu 

kulových vrstev, ve kterých je paprsek aproximován kruhovým obloukem. Druhá metoda 

řeší diferenciální rovnici popisující trajektorii paprsku světla. Zakřivené paprsky vytváří 

různé formy deformace objektů. Podle deformace rozeznáváme široké spektrum různých 

jevů jako je omega sunset, mock mirage, inferior mirage, fata morgana atd. 

 

Abstract 
Simulation and rendering of atmospheric phenomena is important part of realistic scene. 

This thesis presents an overview of physically based simulations which have been created 

for this purpose. The result of this thesis is an application, where are implemented two 

different methods that take into account the physics non-homogeneous media in which the 

index of refraction varies continuously and thereby creating curved trajectory of light rays. 

The first method divides the atmosphere into a set of spherical layers in which the rays are 

approximated by circular arcs. The second method solves differential equation that 

describes the trajectory of light rays. Curved rays create various type of object distortion. 

According to distortion we distinguish a large variety of phenomena such as omega sunset, 

mock mirage, inferior mirage, fata morgana, etc. 
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1. Úvod 
 

Při pohledu na velkolepý barevný oblouk duhy nebo na iluzorní fata morganu nás 
napadá, co je příčinou tohoto jevu. Již odedávna lidé vysvětlovali příčinu vzniku těchto 
jevů různými teoriemi. Například v První knize Mojžíšově je duha znamením božské 
úmluvy se zemí, že již nedojde ke zhoubné potopě. Nebo v případě fata morgany je podle 
lidové pověsti důvodem tohoto úkazu krásná víla Morgana, která přináší obrazy 
vzdálených krajů a vidinou krásné zelené oázy svádí poutníky v pouštích z cest. 
 

Dnešní počítačová grafika se snaží co nejvíce přiblížit skutečnosti. Jedním z kroků, 
jak zvýšit realističnost, je simulování různých atmosférických jevů, které můžou dokreslit 
celkový dojem scény. Mnoho metod použitých k simulaci mraků, mlhy, barvy oblohy, 
blesků a jiných úkazů vycházejí z předpokladu přímočarého šíření paprsků světla. Ovšem 
v případě atmosféry není tento předpoklad úplně korektní. Světlo je v důsledku neustále se 
měnícího indexu lomu v atmosféře mírně ohýbáno. 
 

Lomem paprsků v atmosféře vzniká celá řada zajímavých jevů. Některé jevy jsou 
všeobecně dobře známé jako například fata morgana nebo inferior mirage, ale existuje i 
spousta úkazů, které jsou velice obtížně pozorovatelné a tím pádem i málo známé. Ve 2. 
kapitole této diplomové práce bude popsán průchod světla atmosférou a jeho interference 
s různými složkami. Dále zde bude objasněn princip vzniku jevů založených na lomu 
paprsku s podrobným popisem konkrétních případů. 
 

Algoritmů zabývajících se výpočtem trajektorie paprsku světla bylo v průběhu let 
vymyšleno více. Některé algoritmy z důvodů zajištění nižší časové náročnosti tento proces 
zjednodušují. Ovšem existují i algoritmy, které trajektorii paprsku vypočítávají relativně 
přesně, ale bohužel je jejich přesnost vykoupena značnou náročností na výpočetní čas. Ve 
3. kapitole se pokusím přiblížit vývoj a principy některých algoritmů použitých 
v implementační části této diplomové práce. 
 

Součástí této práce je vytvoření programu, pomocí kterého bude moci uživatel 
jednoduchým způsobem definovat podmínky ovlivňující samotnou simulaci jako je 
například teplotní profil atmosféry či umístění pozorovatele. Návrh struktury programu je 
obsahem 4. kapitoly. V programu si také bude moci uživatel vybrat pomocí jaké metody 
bude výpočet scény realizován. Výsledky jednotlivých metod a jejich porovnání je náplní 
5. kapitoly. 
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Obrázek 1.1: Deformace slunce zapříčiněná lomem paprsků v atmosféře. 

 
Obrázek 1.2: Animace západu slunce a jevů při tom vznikajících. 
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2. Teoretický popis 
 
 V této kapitole se nejprve věnuji popisu zemské atmosféry a jejího složení, které 
má přímý vliv na světlo procházející atmosférou. V další části této kapitoly se zabývám 
slunečním zářením dopadajícím na zemskou atmosféru a jeho interakcí s jednotlivými 
složkami atmosféry. Následuje odvození zakřivení trajektorie paprsků světla z důvodů 
nehomogenního prostředí zemské atmosféry a popisu konkrétních jevů, které mohou 
v důsledku lomu světla vzniknout.  

2.1 Atmosféra 

 
Atmosféra představuje plynný obal, který obklopuje zemský povrch. Tento obal 

ovlivňuje veškeré světelné paprsky, které jím procházejí, a proto je nutné se s ním seznámit 
blíže. Plynný obal Země se skládá z několika vrstev, které budou popsány dále. Tyto 
vrstvy sahají až do výše přibližně 560km. Ovšem naprostá většina plynné hmoty (myšleno 
co do hmotnosti) se nachází v její nejspodnější vrstvě. Dalším zajímavým údajem je, že 
přibližně 50% celkové hmoty je obsaženo do výšky 5 500m. Vertikálně můžeme atmosféru 
dělit následujícím způsobem [13]: 

 
Troposféra 

Jedná se o nejnižší část atmosféry, která obsahuje 99% veškeré vzdušné hmoty a 
všechnu atmosférickou vlhkost. Dosahuje v průměru výšky 8-15km (na pólech do 
8km, v rovníkové oblasti až 18km, zploštění je způsobeno zemskou rotací). 
Teplotní rozsah této vrstvy se za normálních podmínek pohybuje mezi +17°C až -
52°C. Taktéž je pro ni charakteristické, že s rostoucí výškou klesá teplota (o 0,65°C 
na 100m), tlak, hustota i vlhkost. Vzniká zde cirkulace, a proto se zde realizuje 
intenzivní přenos vody a tepla. Z toho důvodu je pro předpověď počasí tato vrstva 
nejdůležitější.   
 

Stratosféra 
Tato vrstva se nachází nad troposférou a sahá až do výšky 50km. Narozdíl od 
troposféry je tato vrstva výrazně řidší a neobsahuje vzdušnou vlhkost. Také se liší 
v tom, že zde s rostoucí výškou teplota stoupá a to až na úroveň kolem -3°C. 
K tomuto teplotnímu růstu dochází z důvodu absorpce UV záření. Ve výšce 25 – 
35km se nachází ozonosféra, která je velice důležitá pro život na zemi, neboť 
chrání planetu před UV zářením za pomocí velké koncentrace O3. 

 
Mezosféra 

Nachází se nad stratosférou a dosahuje až výše kolem 85km. Zde opět dochází 
k poklesu teploty s rostoucí výškou a to až na úroveň -93°C. Látky se zde díky 
slunečnímu záření nachází v excitovaném stavu. 

 
Termosféra 

Nejvyšší vrstva atmosféry dosahuje výšky kolem 600km nad povrch Země. Teplota 
zde opět s výškou výrazně roste. Teplota roste až k hodnotám kolem 1700°C, 
nicméně s ohledem na minimální hustotu okolního prostředí je tepelný účinek ve 
vztahu k dalším tělesům minimální. 
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 Touto vrstvou hmota nacházející se v obalu kolem Země sice nekončí, ale hustota 
nad touto vrstvou je téměř identická s hustotou v meziplanetárním prostoru. 
 

 
Obrázek 2.1: Vrstvy zemské atmosféry. 

 
 Další dělení atmosféry můžeme provést na základě jejího složení a rozdělit ji na tři 
základní složky: 
 

• Na tzv. suchou a čistou atmosféru, která tvoří hlavní část atmosféry. Suchá a čistá 
atmosféra je tvořena směsí plynů, kde hlavní zastoupení má dusík se 78%, kyslík 
s 21% a argon s necelým 1%.  

 
• Na vodu, která se zde může vyskytovat buď v podobě vodní páry, vodních kapiček 

nebo v podobě malých ledových krystalků. Množství vodní páry je velice 
proměnlivé v závislosti na čase a poloze. 

 
• Na „znečišťující“ částečky. Na jedné straně se jedná o částečky, které se do 

atmosféry dostaly přírodní cestou (prachové částečky, částice vulkanického 
původu, organické částice, kosmický prach apod.), na straně druhé jsou zde i 
částice, které se sem dostaly v důsledku přímého i nepřímého působení člověka a 
mohou se vyskytovat v jakémkoli skupenství. 

 
 Z fyzikálního hlediska je možné atmosféru považovat za řídký aerosol, který 
obsahuje pevné i kapalné částice rozptýlené v plynném prostředí. Z těchto částic jsou 
důležité takové, které můžou fungovat jako kondenzační jádra či jádra krystalizace. Další 
částice, které se neúčastní těchto procesů, jsou v atmosféře také důležité. Mohou 
způsobovat rozptyl a absorpci světla a tím se podílejí na  zeslabování slunečního záření, 
které prochází atmosférou. Princip tohoto jevu bude popsán v následující části.  
 

V některých případech byste se také mohli setkat s pojmem homosféra. Tímto 
názvem označujeme část atmosféry, ve které se díky intenzivnímu míchání vzduchu 
procentuální zastoupení hlavních plynných složek ovzduší (kromě ozónu, vodní páry a 
oxidu uhličitého) prakticky nemění. K dostatečnému promíchávání dochází až do výšek 
kolem  90 – 100km. Nad touto výškou je vertikální rozložení složek dáno převážně difúzní 
rovnováhou tzn., že s výškou ubývá rychleji relativně těžších plynů. 
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2.2 Sluneční záření v atmosféře 
 
 Zemská atmosféra je neustále (z důvodů svých pohybů nerovnoměrně) ozařována 
slunečním zářením. Z celkového množství dopadlého slunečního záření zemský povrch 
odrazí nebo zpět vyzáří 42%. Zbývajících 58% je pohlceno atmosférou a zemským 
povrchem včetně hydrosféry. V zemské atmosféře a na povrchu Země probíhá neustálý 
proces přeměny slunečního záření na jiné formy energie např. na teplo. Tím dochází 
k zahřívání různých míst atmosféry v závislosti na mnoha faktorech (geografické faktory 
atd.). Právě různé rozložení teploty v atmosféře je jeden z faktorů ovlivňující vznik 
různých atmosférických jevů. Některé tyto jevy budou podrobněji popsány v následujících 
částech této kapitoly. 
 

Sluneční záření, jež představuje základní zdroj energie pro veškeré procesy 
probíhající v atmosféře a na zemském povrchu, lze rozdělit na dvě části. A to na sluneční 
záření přímé a na rozptýlené (difúzní). Za přímé záření lze považovat takové, které 
přichází přímo ze slunce do oka pozorovatele. Naopak rozptýlené sluneční záření vzniká 
následkem interakce přímého záření s různými částečkami, které jsou obsaženy ve 
vzduchu. A právě toto rozptýlené světlo vnímáme jako světlo (barvu) oblohy. Kdyby jej 
nebylo, jevila by se obloha jako černá i během dne.  
 

Sluneční záření je elektromagnetické vlnění, které před vstupem do zemské 
atmosféry vykazuje vlastnosti absolutně černého tělesa o povrchové teplotě přibližně 
6000K. Sluneční záření můžeme dělit na tři základní oblasti [14]: 

 
1. Ultrafialové sluneční záření. Z celkového slunečního záření zabírá asi 7%. Jedná se 

o záření, které má vlnovou délku menší než 390nm a značná část tohoto záření je 
absorbována ozónem ve stratosféře. 

 
2. Viditelné sluneční záření. Za toto záření považujeme záření, jehož vlnová délka se 

nachází v rozmezí mezi 390 – 760nm. Tato oblast tvoří přibližně 48% celkového 
slunečního záření. 

 
3. Infračervené sluneční záření. Je tvořeno zářením o vlnových délkách větších než 

760nm. A představuje zhruba 45% z celkového slunečního záření. 
 

 
Obrázek 2.2: Barevné spektrum světla. 

 
Při průchodu světla atmosférou dochází k vzájemnému působení mezi hmotou 

tvořící atmosféru (molekuly plynu, vodní kapičky, ledové krystalky a různé aerosolové 
částice) a samotným světlem. K nejvýznamnější procesům, které při tom nastávají, patří 
absorpce, rozptyl, emise, odraz. 
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 Emisi musíme brát v úvahu, pokud daný bod v médiu spontánně vyzařuje světelnou 
energii. V podstatě působí jako samostatný zdroj světla. 
 
 Absorpce je proces při kterém dochází k pohlcení části energie. V případě světla jde 
o fyzikální proces, při kterém je energie fotonu pohlcena částicí. Nejčastěji to bývá plyn 
v atmosféře, ozón nebo oxid dusičný. Zvláštním případem absorpce je selektivní absorpce, 
při které dochází k pohlcování pouze určité části spektra. Většina látek absorbuje světlo 
selektivně. Spektrum je tedy po absorpci ochuzeno pouze o některé vlnové délky, to 
znamená, že se ve výsledném spektru objevují pouze určité vlnové délky (barvy). 
V důsledku toho se nám předměty jeví jako barevné. K vyjádření míry absorpce se používá 
koeficient objemové absorpce σa [ms-1], který udává celkovou ztrátu zapříčiněnou absorpcí 
na jednotku délky podél cesty světla. 
 
 Rozptyl je proces, při kterém je část dopadající energie absorbována a následně 
vyzářena zpět do okolí. V tomto případě působí částice jako bodový zdroj záření. Musíme 
brát v úvahu dva typy rozptylu. První je tzv. out-scattering, který způsobuje úbytek 
intenzity pro daný směr paprsku - paprsek dopadající na částici je částicí rozptýlen do 
různých směrů a výsledná intenzita v původním směru je nižší. Druhý (in-scattering) 
přispívá k výsledné intenzitě kladně. Rozptyl ostatních paprsků na okolních částicích 
v mediu přispívá ke zvýšení výsledné intenzity v původním směru šíření paprsku (obrázek 
2.3). Rozptyl závisí jak na vlnové délce dopadajícího světla, tak na velikosti částic 
(obrázek 2.5). Na malých částicích je nejintenzivnější rozptyl pro fialové světlo a nejméně 
intenzivní je pro světlo červené barvy. Proto můžeme pomocí rozptylu světla vysvětlit 
např. barvu oblohy. Mohlo by se zdát, že barva oblohy by měla být podle předchozí věty 
fialová, ale vzhledem k tomu, že světlo o kratší vlnové délce je podstatně více utlumováno 
atmosférou než světlo mající vlnovou délku delší je výsledkem modrá obloha. Ztráty 
světelné energie rozptylem jsou vyjádřeny objemovým koeficientem rozptylu σs [ms-1].  
 
 

 
 

Obrázek 2.3: Typy rozptylu světla na částici v atmosféře. 
 
 

Jak bylo již řečeno, rozptyl závisí jak na vlnové délce, tak i na velikosti částic. Na 
malých částicích, za které lze považovat například molekuly vzduchu, je popsán pomocí 
Rayleighovy teorie rozptylu. V případě větších částic (prach atd.) je nutné použít mnohem 
komplexnější Mieovu teorii rozptylu. 
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Obrázek 2.4: Rozptyl světla a rozptylová funkce. 

 
Intenzitu světla L(λ,θ) vyzářeného v úhlu θ při rozptylu menšími částicemi 

v závislosti na vlnové délce lze vyjádřit pomocí následující rovnice: 
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L0 je intenzita dopadajícího světla, K je konstanta udávající molekulární hustotu 

v nulové nadmořské výšce (rovnice 2.2),  ρ(h) je relativní hustota částic v atmosféře, která 
závisí na nadmořské výšce (rovnice 2.3), Fr [sr-1] je fázová funkce udávající směrovou 
charakteristiku rozptylu pro malé částice (rovnice 2.4), θ je úhel rozptylu, λ je vlnová délka 
dopadajícího světla, n je index lomu prostředí, Ns je molekulární hustota atmosféry, h je 
nadmořská výška a H0 je konstanta odpovídající tloušťce atmosféry s konstantní hustotou. 
V případě molekul vzduchu má hodnotu 7994m.  

 
Obrázek 2.5: Fázová funkce podle velikosti částice. 
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Fázová funkce je velmi často symetrická podle směru dopadajícího světla. Závisí 
pouze na úhlu rozptylu a musí splňovat následující podmínku: 

 

( )

πωθ

π

4)(

4

=∫∫ dF
prostor

r   
(2.5)

 
Pro vyjádření velikosti útlumu světla na jednotku délky je zaveden koeficient 

útlumu, který je definován jako součet koeficientu absorpce a rozptylu, jelikož každý 
materiál světlo jak absorbuje, tak i rozptyluje 

 
σe = σa + σs. (2.6)

  
Změnu intenzity v průběhu trajektorie světla můžeme vyjádřit pomocí následující 

rovnice 
 

( )ds,LLd s
r

eσ−=  (2.7)

 
kde ( )s

r
L  je intenzita záření vstupující do vrstvy tloušťky ds ve směru s

r
. Dále zavedeme 

optickou hloubku definovanou jako  

( ) ,
2

1

∫=
s

s

ee dssσδ  
 

(2.8)

kde s1 a s2 představují počáteční a konečný bod trajektorie. Z toho vyplývá, že intenzita 
záření je podél této cesty redukována následujícím způsobem 
 

( )( ) ( )( ) ( ),exp,, 12 esPLsPL δ−= ss
rr

  (2.9)

 
( )sP  zde reprezentuje bod ve vzdálenosti s. Propustnost vrstvy mezi dvěma body v daném 

směru vyjadřuje následující vzorec 
 

( ) ( )( )
( )( )

( ).exp
,

,
,

1

2
21 e

sPL

sPL
ss δτ −==

s

s
r

r

 
 (2.10)

 
Dále zavedeme vztah mezi absorpcí a rozptylem pomocí tzv. koeficientu Albedo 
 

.
e

s

σ
σ

ϖ =  
 (2.11)

 
Transportní rovnice 
 S využitím výše popsaných znalostí můžeme změnu intenzity slunečního záření 
v libovolném bodě P ve směru s

r
vyjádřit pomocí následující diferenciální rovnice, která se 

taktéž nazývá transportní rovnice světla 
 

( ) ( ) ( ) ( )[ ],,,
,

ss
s rr
r

PJPLP
ds

PdL
e −−= σ  

 (2.12)

kde ( )s
r

,PL  udává intenzitu šíření v bodě P a ve směru s
r

. Médium, kterým záření prochází 

je charakterizováno pomocí koeficientu útlumu σe a výraz ( )s
r

,PJ  reprezentuje příspěvek 
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v důsledku emise a rozptylu (in-scattering), což můžeme rozepsat jako součet jednotlivých 
složek 
 

( ) ( ) ( ).,,, sss
rrr

PJPJPJ scem +=  (2.13)

 
Atmosféra je složena z různých složek. Každá složka absorbuje a rozptyluje světlo 

různým způsobem, což se odráží na výrazech pro koeficient útlumu a rozptylu (in-
scattering). Podle [2] můžeme napsat, že 

∑
=

=
n

i

i

ee

1

σσ  
 

(2.14)

 

( ) ( ) ( ) ( ) ωθϖ
π

′′







= ∫∫ ∑

Ω =

dPLPpPPJ
n

i

iisc ss
rr

,,
4

1
,

1

 
 

(2.15)

 
( ) ( )[ ] ( )( )PTLPPJ Bem ϖ−= 1, s

r
, (2.16)

 
kde n je počet složek atmosféry a i index vlastnosti dané složky. p představuje fázovou 
funkci, která určuje jakým způsobem se světlo v prostředí rozptyluje. Absolutně černé 
těleso ( )( )PTLB  o teplotě ( )PT  vyzařuje rovnoměrně do všech směrů a je nezávislé na 
směru s

r
.  

 
 

 
 

Obrázek 2.6: Rozptyl slunečního světla v atmosféře. 
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Pro výpočetní účely se často používá integrální forma rovnice 2.12, kterou získáme 
integrací podél trajektorie paprsku od vzdálenosti s0 do sout ve směru s

r
. s0 představuje 

vzdálenost, ve které chceme intenzitu spočítat, sout je vzdálenost, ve které paprsek směru 
s
r

opouští atmosféru. P(s) představuje bod ve vzdálenosti s (obrázek 2.6). 
 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )dssPsssPJsssPLsPL e

s

s

out

out

σττ ,,,,, 0000

0

∫+= sss
rrr

 
 

(2.17)

 
Detailnější popis složek atmosféry a jejich vztah k absorpci a rozptylu světla je 

popsán např. v článku [2]. 
 

2.3 Lom světelných paprsků 

 
 Světlo se v homogenním prostředí šíří rovnoměrně přímočaře a k lomu dochází 
pouze na rozhraní dvou prostředí s různým indexem lomu. Proto nejprve definujeme 
absolutní index lomu představující míru zakřivování světelných paprsků. Absolutní index 
lomu je definován jako poměr rychlosti světla ve vakuu a rychlosti světla v daném 
prostředí 

,rr
v

c
n µε==  

 
(2.18)

εr resp. µr představuje relativní permitivitu, resp. relativní magnetickou permeabilitou 
daného prostředí. 
 
 Pokud se světlo šíří z prostředí s indexem lomu n1 rychlostí v1 do prostředí 
s indexem lomu n2 (v2), dochází na rozhraní těchto prostředí k lomu světla. Směr světla 
ve druhém prostředí získáme podle Snellova zákona 
 

( )
( )

.
sin

sin

1

2

2

1

n

n

v

v
==

β
α

 
(2.19)

 
 

 
Obrázek 2.7: Grafické znázornění Snellova zákona. 

  
 
 Pokud se paprsek šíří z prostředí opticky řidšího (v1 > v2 => n1 < n2) do prostředí 
opticky hustšího, pak podle rovnice 2.19 musí platit α > β a nastává lom ke kolmici, jak je 
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vidět na obrázku 2.7. V opačném případě (v1 < v2 => n1 > n2) je α < β a dochází k lomu od 
kolmice. Ve druhém případě existuje mezní úhel dopadu αm, při kterém se paprsek lomí 
rovnoběžně s rozhraním prostředí. V případě, že úhel dopadu je větší než mezní úhel α<αm, 
pak dochází k tzv. totálnímu odrazu, při kterém se paprsek odrazí zpět do hustšího 
prostředí a žádný průnik do opticky řidšího prostředí nenastává.  
 
 V oblasti viditelného světla se značnou přesností platí následující vztahy, které nám 
pomůžou při řešení trajektorie paprsku procházejícího atmosférou. 

 

,
1

1

00 ρ
ρ

=
−
−

n

n
 

(2.20)

 
kde n0 (n) představuje index lomu při hustotě ρ0 (ρ). Za pomoci stavové rovnice 

 

,T
M

Rp

m

m=
ρ

 
 

(2.21)

 
kde p představuje tlak, Rm molární plynovou hustotu vzduchu, Mm molární hmotnost a T 
teplotu dostaneme vztah 2.22, jenž poté derivujeme podle vertikální souřadnice z a 
za využití rovnice hydrostatické rovnováhy (2.23) upravíme do výsledné rovnice 2.24 
 

,
1

1

0

0

0 Tp

pT

n

n
=

−
−

 
 

(2.22)

 

,gp
z

p
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∂
∂

 
 

(2.23)
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(2.24)

 
Dosazením číselných hodnot tíhového zrychlení a měrné plynové konstanty 

vzduchu získáme g/Rg = 0.0342 Km-1, což představuje absolutní hodnotu lokálního 
poklesu teploty připadající na jednotkovou vzdálenost v homogenní atmosféře (atmosféra 
má konstantní hustotu s výškou). Dále se z tohoto vzorce dá vyčíst, že pokud teplota klesá 
méně než 3.42K na 100m, pak se index lomu s rostoucí výškou snižuje a dochází k lomu 
od kolmice (tj. ve smyslu odpovídající zakřivení Země). Na druhé straně, pokud teplota 
klesá více než 3.42K na 100m, pak se index lomu s rostoucí výškou zvyšuje a nastává lom 
ke kolmici. 
 
 Jak již bylo řečeno, světlo se v homogenním prostředí šíří rovnoměrně přímočaře. 
Ovšem atmosféru nelze obecně považovat za homogenní prostředí, a proto se v ní paprsky 
v důsledku proměnného indexu lomu šíří po zakřivených drahách. Index lomu je podle 
rovnice 2.24 závislý na teplotě  a tlaku, jenž jsou v čase a prostoru proměnné. 
  
 K odvození trajektorie paprsku vyjdeme ze zjednodušeného modelu, kde Země je 
ideální koule a atmosféra je tvořena z radiálně symetrických vrstev, ve kterých se paprsek 
šíří přímočaře. K lomu paprsku dochází pouze na rozhraní těchto vrstev, jak je vidět na 
obrázku 2.8. 
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Obrázek 2.8: Trajektorie paprsku atmosférou, která je složena z radiálně 

symetrických vrstev. 
 
S využitím značení použitého v obrázku 2.8 a Snellova zákona (2.19) můžeme vyjádřit lom 
paprsku následujícím výrazem 
 

.
sin

sin 1

i

i

i

i

n

n +=
β
α

 
 

(2.25)

 
S použitím trigonometrického vzorce sin(π – α) = sin(α) a sinové věty v trojúhelníku ABS 
dostaneme 
 

,
sin

sin 1

b

a

i

i

r

r
=+

β
α

 
 (2.26)

 
kde ra = |AS| a rb = |BS|. Vyjádříme-li z rovnice 2.26 sinβi a dosadíme do rovnice 2.25, pak 
po úpravě získáme vztah 

 
,sinsin 011 Krnrn ibiiai == ++ αα  (2.27)

 
Budeme-li uvažovat nekonečně tenké vrstvy tvořící atmosféru, pak pro libovolný bod ve 
vzdálenosti od středu země r, indexu lomu n, úhlu sevřeného s vertikální přímkou α a 
konstantou K0 získanou z počátečních podmínek můžeme trajektorii paprsku vyjádřit 
výrazem 
 

.sin 0Knr =α  (2.28)

 
Pomocí logaritmického diferencování rovnice 2.28 můžeme odvodit křivost κ 

trajektorie paprsku. Podle [1] urazí-li paprsek v atmosféře dráhu o jednotkové délce, potom 
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křivost κ představuje úhel stočení trajektorie. Pokud stočení paprsku vyjádříme 
v obloukové míře, pak převrácená hodnota 1/κ udává v daném bodě trajektorie poloměr 
kružnice, pomocí níž lze v nekonečně malém okolí bodu aproximovat trajektorii paprsku 
 

.
sin

dr

dn

n

α
κ −=  

 
(2.29)

2.4 Jevy v atmosféře zapříčiněné zakřivením paprsků 

 
 V této podkapitole se pokusím popsat některé jevy, které vznikají v atmosféře 
v důsledku zakřivení světelných paprsků. Jak už jsem několikrát zmínil, tak nehomogenita 
atmosféry způsobuje zakřivení světelných paprsků. V důsledku těchto zakřivení jsou 
objekty zobrazeny (viděny) v polohách, které neodpovídají jejich „skutečným“ 
(geometrickým) polohám. Toto se nazývá astronomická refrakce (pokud se to týká objektů 
ležících mimo atmosféru např. Slunce, hvězdy …), nebo terestrická refrakce (objekt je 
součástí atmosféry).  

 
Obrázek 2.9: Princip vzniku refrakce.   

 
Velikost refrakce nám určuje úhel, který svírá spojnice oka pozorovatele se 

skutečnou polohou pozorovaného bodu a směrem, ve které tento bod vidíme, tj. ve směru 
tečny k trajektorii paprsku v bodě pozorovatele. Většinou si tohoto jevu ani nevšimneme, 
ale například v astronomii se s tímto musí počítat, abychom byli schopni zjistit skutečnou 
polohu hvězd a jiných vesmírných objektů.  
 
 Existuje mnoho jevů, které jsou zapříčiněné průchodem světla atmosférou. 
Základní dělení může být podle výsledku interakce světla a atmosféry na jevy způsobené: 
 

• absorpcí a rozptylem – výsledkem simulace takových jevů je většinou získání 
barvy daného jevu (např. obloha, mraky, duha atd. – obrázek 2.10). Tato práce je 
založena na zjednodušeném modelu, a proto není vliv absorpce a rozptylu brán 
v úvahu. 

β 
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Obrázek 2.10: Duha způsobená absorpcí a rozptylem. 

 
•  lomem světla – hlavním cílem je získání „skutečného“ tvaru objektu, který může 

být velice zdeformován vlivem atmosféry. Mezi jevy, které spadají do této 
kategorie se řadí různé druhy zrcadlení, různé deformace slunce při západu (omega 
sunset, mock mirage), green flash a mnoho dalších.  

 

 Pro správné pochopení různých jevů je důležité porozumět vlivu atmosféry na 
světelné paprsky za standardních podmínek [11]. Na následujícím obrázku můžete vidět 
situaci při standardní atmosféře. Pro lepší čitelnost a názornost je měřítko v ose y výrazně 
jemnější.  
 

 
Obrázek 2.11: Šíření paprsků při standardní atmosféře. Pozorovatel ve výšce 12m [10]. 
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 Jak si můžete všimnout, tak i zde dochází k zakřivení paprsků. Paprsek je zakřiven 
tím víc, čím víc je směr jeho šíření rovnoběžný se zemským povrchem. V důsledku toho 
může vzniknout např. mírně zploštělé slunce či měsíc. I díky zakřivení můžeme popsat tři 
druhy horizontu.  

• geometrický horizont – je horizont, který by vznikl, kdyby se paprsky šířily 
přímočaře 

• astronomický horizont – je reprezentován horizontální rovinou umístěnou do 
pozice oka 

• zdánlivý horizont – je určen tečnými paprsky k zemi. Jinými slovy je tvořen 
místem, kde se obloha „dotýká“ země. Na rozdíl od geometrického horizontu je 
v tomto případě počítáno se zakřivenými paprsky. 

2.4.1 Deformace horizontu 
 Asi nejjednodušší jev, který z důvodu zakřivení paprsku nastává, je deformace 
horizontu. Dochází při něm jak k vertikálnímu posunu horizontu (zdánlivého horizontu), 
tak k jeho většímu zakřivení. Na následujících obrázcích je tato deformace dobře viditelná.  
 

   
          (a)      (b)          (c) 

Obrázek 2.12: Deformace horizontu [4]. 
 
  Na obrázku (a) je vidět scéna při lineárním průběhu paprsků. Horizont se nachází 
ve středu obrázku a zakřivení horizontu z důvodu zakřivení Země je nepostřehnutelné. 
Obrázek (b) je při teplotním profilu, kde teplota klesá s nadmořskou výškou. Jelikož se 
paprsky zakřivují k oblastem s vyšší hustotou, v tomto případě směrem od Země, dochází 
k posunu zdánlivého horizontu směrem dolů. Na okrajích obrázku si též můžete všimnout 
většího zakřivení směrem dolů. Obrázek (c) byl získán pomocí obráceného teplotního 
profilu než v případě (b) (alespoň v prvních pár metrech nad zemí). Z výsledku je vidět, že 
posun i zakřivení horizontu jsou též obrácené.  
 

2.4.2 Mirage 
 Mnoho lidí si při pohledu na různé atmosférické jevy myslí, že nejde o 
„skutečnost“, ale že se jedná pouze o optický klam, resp. o nedokonalost lidského oka 
v součinnosti s mozkem. To ovšem není pravda. „Skutečnost“ je ovlivněna tím, na co je 
člověk ze svého normálního života zvyklý a věci „nepřirozené“ považuje za klam. Ovšem 
jevy vzniklé atmosférickou refrakcí jsou vždy přirozené a tedy skutečné.  
 
 Slovo mirage pochází z francouzského „se mirer“, což se dá přeložit jako „zhlížet 
se v zrcadle“, a představuje souhrn několika úkazů se stejnou charakteristikou a minimálně 
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s jedním invertovaným zobrazením objektu. Podle počtu zobrazení daného objektu a podle 
jeho relativního umístění rozlišujeme několik druhů mirage: 

 
• Inferior mirage - objekt zobrazený dvakrát. Invertovaný obraz pod vzpřímeným 

(obrázek 2.13 – dole). 
• Superior mirage - objekt zobrazený dvakrát. Invertovaný obraz nad vzpřímeným 

(obrázek 2.13 – nahoře). 
• 3-image mirage - objekt zobrazený třikrát. Invertovaný obraz mezi vzpřímenými.  
• Fata Morgana - objekt zobrazený vícekrát. Různé umístění invertovaných i 

vzpřímených obrazů. 
 

V atmosférické optice platí jeden velmi důležitý teorém, který říká, že vícenásobný 
nebo převrácený obraz může nastat pouze pod astronomickým horizontem [10]. A proto 
nejenom profil atmosféry, ale také pozice pozorovatele je důležitá pro vznik různých jevů. 

 

 
Obrázek 2.13: Princip superior (nahoře) a inferior (dole) mirage. 

 
2.4.2.1 Inferior Mirage 
 Jedná se asi o nejběžnější druh mirage. Při tomto jevu vidíme dva obrazy téhož 
objektu. Jeden v normální poloze a druhý převrácený a umístěný jakoby pod ním. Právě 
podle umístění invertovaného dostal tento jev název. Typicky tento jev nastává nad 
zahřátými povrchy např. nad silnicemi.   
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Obrázek 2.14: Reálný obrázek inferior mirage. 

 
 Zahřátý vzduch má nižší hustotu a tudíž podle zákonů optiky se paprsek lomí 
směrem k hustšímu prostředí. 
 
 

 
          (a)      (b) 

Obrázek 2.15: Inferior mirage. Teplotní profil (a). Šíření paprsků (b) – pozorovatel 
ve výšce 5m [10]. 

 
 Předchozí obrázek názorně ukazuje šíření paprsků  atmosférou. Jak je z obrázku 
patrné, tak až do vzdálenosti zhruba 4km (zdánlivý horizont) vše vypadá normálně. Ale 
jakmile se paprsky dostanou do výrazně teplejší oblasti vzduchu, tak nastává výrazný ohyb 
směrem vzhůru, dochází k jejich překřížení a tím k vzniku druhého převráceného obrazu. 
Spolu se změnou orientace objektu dochází i ke změně jeho velikosti. 
 
 Na obrázku 2.16 je vidět vliv Inferior Mirage při západu Slunce. Spodní část Slunce 
je protáhlá a při mírné míře představivosti se Slunce podobá řeckému písmenu omega. 
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Obrázek 2.16: Omega sunset. 

 
2.4.2.2 Superior Mirage 
 Další druh mirage, který představím, je superior mirage. V některých publikacích se 
můžete dočíst, že se v podstatě jedná o inferior mirage, akorát obrácenou směrem dolů. To 
není úplně tak pravda. například z toho důvodu, že zakřivení Země nemůže být nikdy 
obrácené. Jak bude popsáno dále, zakřivení Země je zde velmi důležité.  
 

 
   (a)      (b) 

Obrázek 2.17: Superior mirage. Teplotní profil (a). Reálný obrázek (b). 
 

 Pro vysvětlení opět použiji obrázek z [10], který velice pěkným způsobem 
objasňuje princip tohoto jevu. 
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Obrázek 2.18: Šíření paprsků při superior mirage. Pozorovatel ve výšce 54m [10]. 

 
 Ke vzniku superior mirage je nutná existence alespoň jedné teplotně inverzní 
vrstvy, což je vrstva, v níž s rostoucí výškou výrazně roste i teplota (obrázek 2.17a). 
Z tohoto důvodu dochází v této vrstvě k výraznějšímu zakřivování paprsků. V tomto 
konkrétním případě je vrstva umístěna do výšky 50-60m nad povrch Země. Dalším 
důležitým faktorem ovlivňujícím výsledný jev je umístění pozorovatele. V tuto chvíli 
umístíme pozorovatele přímo do inverzní vrstvy. 
 
 Když se pozorněji podíváme na obrázek 2.18, můžeme zde rozeznat tři druhy 
paprsků, resp. tři druhy trajektorií. Prvním druhem jsou paprsky nacházející se nad 
inverzní vrstvou. Ty jsou díky inverzní vrstvě zakřiveny o něco více než je normální, ale 
žádnou zajímavou funkci nemají.  
 
 Asi nejzajímavějším typem jsou paprsky, které zůstanou uvězněny v inverzní vrstvě 
- obrázek 2.19. V reálných podmínkách paprsky tuto inverzní vrstvu opustí, jelikož má 
limitovaný horizontální rozsah. Paprsky se pohybují v jakémsi tunelu. Jak si na obrázku 
můžete všimnout, tak paprsky nikdy nedosahují až těsně k horní hranici tunelu, ale naopak 
spodní hranicí pronikají. Jelikož je toto proniknutí velmi malé, dokáže zakřivení Země 
paprsky opět usměrnit do inverzní vrstvy, čím koloběh pokračuje dál. Dále si můžete 
všimnout křížení paprsků, čím vznikají invertované obrazy (pak opět vzpřímené, a zase 
obrácené atd.). Jelikož kolísání u jednotlivých paprsků nemá stejnou periodu, dochází 
v této vrstvě s rostoucí vzdáleností k čím dál významnějším deformacím obrazů a ke 
vzniku i několikanásobných obrazů téhož objektu – fata morgana. Pokud paprsky na žádný 
objekt nenarazí, mohou vznikat tzv. prázdná místa, ve kterých jakoby nic nebylo. 
 
 



- 21 - 

 
Obrázek 2.19: Detail na tunelový efekt při superior mirage [10]. 

 
 
 Další typ paprsků, které prozkoumáme, jsou paprsky nacházející se pod inverzní 
vrstvou (obrázek 2.20). Jsou to paprsky, které od pozorovatele vycházejí pod větším úhlem 
(bráno od horizontály), což zajistí, že nezůstanou uvězněny v inverzní vrstvě a jsou pouze 
touto vrstvou ve větší míře zakřiveny. Mezi těmito paprsky a paprsky prvního druhu 
vzniká nevyplněná mezera (obrázek 2.18). Za určitých podmínek může vzniknout jakoby 
dvojitý (opožděný) západ Slunce (obrázek 2.17b). Nejprve Slunce zapadne (alespoň část) 
nad inverzní vrstvou. Poté paprsky uvězněné uvnitř tunelu nezobrazují nic a vytvářejí 
mezeru. Až zase paprsky třetího typu zobrazují Slunce, tentokrát pod mezerou způsobenou 
inverzní vrstvou. 
 

 
Obrázek 2.20: Detail na spodní část paprsků při superior mirage [10]. 
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2.4.2.3 Fata Morgana 
 Asi nejznámějším atmosférickým jevem je fata morgana. Název je odvozen od 
Morgany le Fay (v překladu víla Morgana), což byla mýtická sestra krále Artuše, o které se 
vypráví, že žila ve volně vzduchem plujících zámcích.  

Velice často jsou takto mylně označované výše popsané jevy. Fata morgana nastává 
až vícenásobným zřetězením inferior a superior mirage, které tvoří komplikované 
překrývání vzpřímených a invertovaných obrazů. Toto je zapříčiněno výskytem několika 
inverzních vrstev. Počet vrstev se obvykle pohybuje mezi 2 – 5. Často se tento jev 
pozoruje v místech, kde jsou rozsáhlé rovné homogenní plochy, např. v polárních 
oblastech nebo také na horských sedlech, případně nad vodními hladinami po chladném 
ránu či po rychlém ochlazení navečer. 

 

 
   (a)      (b) 

Obrázek 2.21: Fata morgana. Teplotní profil (a). Reálný obrázek (b). 
 
2.4.2.4 Mock Mirage 
 Rád bych se ještě zmínil o jednom druhu mirage. U tohoto jevu předpokládejme 
stejný teplotní profil jako u superior mirage. Jediný rozdíl spočívá v umístění pozorovatele 
nad inverzní vrstvu – obrázek 2.22. 
 

 
Obrázek 2.22: Průběh paprsků tvořících mock mirage. Pozorovatel ve výšce 64m [10]. 
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 Inverzní vrstva způsobí zakřivení paprsků a jejich následné překřížení. Čím plošší 
je vstup paprsku do inverzní vrstvy, tím delší cestu v ní urazí a je tedy i víc zakřiven. 
Tímto jevem jsou většinou ovlivněny objekty nacházející se mimo atmosféru. Typicky je 
pozorován na Slunci.  
 

 
Obrázek 2.23: Reální obrázek mock mirage. 

2.4.3 Green Flash 
 Je to úkaz, který je vedlejším produktem široké škály atmosférických refrakcí 
v blízkosti horizontu. Velmi často je pozorován při západu či východu Slunce. V podstatě 
jde o chvilkovou změnu barvy objektu.  
 

 
   (a)      (b) 

Obrázek 2.24: Horní zelený green flash (a). Dolní červený green flash (b). 
 

Příčinou vzniku green flash je atmosférický rozptyl světla, který světelný paprsek 
bílého světla rozloží na různé vlnové délky. Jelikož index lomu je funkcí vlnové délky, pak 
i trajektorie světla je při průchodu atmosférou závislá na vlnové délce (obrázek 2.25). 
Závislost je velice malá, a proto není na malou vzdálenost vůbec pozorovatelná. 
K výraznějším jevům dochází až u vzdálenějších objektů (Slunce, Měsíc atd.). Například 
při západu Slunce je zpoždění, v důsledku delší trajektorie, pro fialové světlo o jednu až 
dvě vteřiny větší než pro světlo červené. Jelikož jsou kratší vlnové délky zakřivovány více, 
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vzniká na horním okraji Slunce zelený lem (obrázek 2.24a). V případě spodního okraje 
Slunce má tento lem barvu spíše červenou (obrázek 2.24b).  

 
Obrázek 2.25: Závislost trajektorie na vlnové délce. 

 
Nyní nastává otázka proč nevidíme lem fialový, když kratší vlnová délka je více 

zakřivována. Odpověď je opět spojena s rozptylem světla. Různé prvky obsažené 
v atmosféře (aerosol, molekuly vzduchu, vodní páry) opět nejvíce ovlivňují světlo s kratší 
vlnovou délkou a tím utlumují jeho intenzitu. Ve většině případů zůstává až zelená barva. 
V případech, kdy je atmosféra velice suchá a čistá, je možno pozorovat i barvy s kratšími 
vlnovými délkami než má zelené světlo. Samozřejmě, že v opačném případě může dojít 
k eliminaci i zeleného světla a potom bude mít lem barvu spíše žlutou až červenou. 

 
Dalším prvkem, který ovlivňuje naše vnímání je oko. V případě green flash je 

ovlivnění významné a proto se o něm krátce zmíním. Lidské oko používá dva druhy 
světločivných smyslových buněk. Jedná se o tyčinky a čípky. Tyčinky rozlišují odstíny 
šedi a umožňují vidění za šera. Čípky nám zase umožňují barevné vidění (obrázek 2.26). 
Avšak čípky, které jsou při pohledu na Slunce vystaveny velmi intenzivnímu záření, 
přestávají korektně vnímat barvy bez vědomí pozorovatele. Nekorektnost se projevuje 
posunem vnímané barvy v barevném spektru. Například žlutá barva (která předchází 
zelené) je vnímána právě jako zelená. V důsledku toho dochází k ještě intenzivnějšímu 
vnímání určitých barev. 

 
Obrázek 2.26: Barevné vnímaní lidského oka. 
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3. Metody simulace v počítačové grafice 
 
 Jednou z nejnáročnějších oblastí počítačové grafiky je bezesporu modelování a 
simulace různých přírodních úkazů.Vzhledem k jejich složitosti jsou často použity 
zjednodušené modely, které hledají kompromis mezi přesností výpočtu a časem potřebným 
k jejich realizaci.  
 V podstatě existují dva přístupy k tomuto problému. Buď můžeme trajektorii 
paprsku řešit pomocí aproximace nebo použijeme numerické metody k řešení 
diferenciálních rovnic. 
 

3.1 Aproximační metody 

 
 Ray tracing většinou pracuje s přístupem, kde předpokládáme šíření paprsků 
přímočaře. To ovšem nemůžeme v našem případě předpokládat. Za první práci, kde je 
s atmosférou pracováno jako s nehomogenním prostředím, lze považovat práci [7]. Jednalo 
se o velice jednoduchý model, který dělil atmosféru na homogenní vrstvy. K zakřivení 
paprsku dochází, podle Snellova zákona, pouze na rozhraních těchto vrstev, jak je vidět na 
obrázku 3.1. 
 

 
Obrázek 3.1: Průchod paprsku podle Berger[7]. 

 
 

 Nevýhoda této metody spočívá v nezávislosti velikosti vrstvy na úhlu vstupujícího 
paprsku, resp. na vzdálenosti, kterou paprsek v této vrstvě urazí. Paprsky mající téměř 
horizontální směr, urazí velkou vzdálenost, než dojde k jejich lomu. Vylepšení spočívá 
v dynamické velikosti vrstev. Šířka vrstvy bude tím menší, čím více se směr paprsku bude 
blížit k horizontálnímu směru. 
 S kompletnějším modelem přišel [5], který stejně jako [7] používá rozdělení 
atmosféry na vrstvy. Rozdíl spočívá v tom, že paprsek se v dané vrstvě nešíří přímočaře, 
ale je aproximován pomocí parabolického oblouku. Tuto práci poté rozšířil [12], který do 
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ní začlenil závislost na vlnové délce a tím umožnil simulaci jevů vzniklých rozptylem 
světla v atmosféře. 
 

 
Obrázek 3.2: Parabolická aproximace podle [5]. 

 
 Všechny tyto „vrstevnaté“ metody mají omezení spočívající v možnosti změny 
indexu lomu pouze v jedné dimenzi. Většinou je touto dimenzí myšlena vzdálenost od 
povrchu. Tímto omezením přicházíme o možnost simulovat atmosférické jevy jako je např. 
„tetelení“ vzduchu. 

3.1.1 Aproximace kruhovými oblouky 
 V zadání této diplomové práce je implementovat dvě různé metody výpočtu dráhy 
paprsku. Jednou z nich je aproximační metoda navržená [3]. Atmosféra je rozdělena 
pomocí soustředných isotermických kulových ploch na vrstvy, v níž je gradient teploty a 
míra zakřivení paprsku konstantní. Teplotní profil je v tomto případě lineárně spojitá 
funkce, jejíž body zlomu tvoří jednotlivé kulové plochy. Vztah mezi teplotním profilem a 
dělením atmosféry na vrstvy je přiblížen na obrázku 3.3. 
 

 
Obrázek 3.3: Vrstvy atmosféry s teplotním profilem. 
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 Jak již bylo zmíněno dříve, k aproximaci paprsků v „konstantní“ vrstvě lze použít 
mnoho druhů křivek. V tomto případě se jedná o kruhový oblouk, jehož poloměr pro 
vrstvu i je dán vztahem ri = 1 / κi, kde κi je určen podle rovnice 2.29.  
 
 Vždy nás zajímá bod, ve kterém paprsek opustí danou vrstvu. Pomocí 
jednoduchých transformací se nám hledání průsečíku kruhového oblouku a kulové plochy 
zredukuje na hledání průsečíku dvou kružnic.  

 
Obrázek 3.4: Souřadné systémy. 

 
 V této metodě budeme používat tři souřadné systémy z důvodu zjednodušení 
výpočtu. Jedná se o světový souřadný systém (3D). Dále jde o systém, který nám určuje 
rovinu trajektorie paprsku a jeho počátek je umístěn do pozice pozorovatele (3D). Poslední 
systém nám zjednoduší samotný výpočet průsečíku, jelikož jeho počátek je středem 
kružnic reprezentujících vrstvy atmosféry (2D).  
 Prvním problémem je určit rovinu, a tím i nový souřadný systém, ve které se bude 
paprsek pohybovat. K určení roviny jsou nutné například dva nekolineární vektory. 
V našem případě je jeden vektor jasný. Jedná se o vektor pohledu pozorovatele. Druhý 
vektor určíme jako kolmý vektor na směr pohledu podle vztahu: 
 

,)..( rdisrdispu
rrrrr

−=  (3.1)
 

kde s
r

je vektor směřující od středu země do místa pozorovatele a rdi
r

představuje vektor 
směru pohledu. Pomocí vektorů rdi

r
a pu

r
 máme potřebnou rovinu jednoznačně určenou. 

Zároveň tyto vektory po normalizaci představují souřadné osy nového souřadného systému 
s počátkem v místě pozorovatele.  
  

Vycházíme-li z článku [3], pak poslední souřadný systém získáme následovně. 
„Jedná se o pravoúhlý systém s počátkem v bodě S a souřadnými osami τ a ξ. Počátek 

nového souřadného systému získáme jako projekci středu země do roviny paprsku podle 

následujících vztahů:  
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PrdiSx

rr
.−=  (3.2)

PpuS y

rr
.−=  (3.3) 

 

Osa τ prochází středem kruhového oblouku reprezentujícího paprsek v dané vrstvě R=[0, -

ri] a je definována vztahem  

.
SR

SR

−
−

=τ  
 

(3.4)

Zavedeme-li bod ,SQ −=  pak osu ξ určíme následovně: 

 

ξ = [-τy,τx], pokud 0. >Qξ  

ξ = [τy,-τx], pokud .0. ≤Qξ  

  
 Nyní již můžeme jednoduchým způsobem nalézt průsečík dvou kružnic, který 
reprezentuje hledaný výstupní bod paprsku z příslušné vrstvy i. Existuje několik možných 
vzájemných poloh paprsku a hranic vrstvy i. Jednotlivé možnosti, včetně podmínek za 
kterých vznikají, jsou uvedeny v tabulkách 3.1 a 3.2. Z rovnice kruhového oblouku  
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kde SRd x −=  a z rovnice příslušné hranice vrstvy 
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lze vyjádřit souřadnice průsečíku 
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(3.7)

 Pokud paprsek směřuje od nižší vrstvy k vyšší – „stoupá“, pak je jeho y-souřadnice  
(3.7) určena podle tabulky 3.1. Je-li směr paprsku z vyšší vrstvy do nižší – „klesá“, potom 
je ovšem jeho y-souřadnice určena z tabulky 3.2. Známe-li souřadnice průsečíku, pak 
pomocí zpětných transformací získáme souřadnice bodu ve světových souřadnicích. 
Jednotlivé transformační kroky jsou realizovány pomocí následujících rovnic. 
Do souřadného systému roviny paprsku 
 

,. ξτ pp yxSI ++=  (3.8)

 
a nakonec do světových souřadnic pomocí 
 

.. puIrdiIPB yx

rr
++=  (3.9)
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Ještě je nutné spočítat nový směr šíření paprsku v další vrstvě. Nový směr se 
spočítá jako tečna ke kruhovému oblouku v bodě průsečíku a pomocí stejných transformací 
se převede do světových souřadnic. 

 
 Postup hledání další vrstvy opakujeme tak dlouho, dokud paprsek nedopadne na 
zem nebo neopustí atmosféru. Občas se může stát, že paprsek uvízne v tzv. „tunelu“ a 
nikdy podmínek pro ukončení výpočtu nedosáhne. V tomto případě musíme použít jiný 
způsob ukončení výpočtu paprsku, např. započtením vlivu útlumu intenzity. 
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Tabulka 3.1: Možné případy pro „stoupající“ paprsky. 
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Tabulka 3.2: Možné případy pro „klesající“ paprsky. 
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3.2 Numerické metody 

 
 Obecnější metodu překonávající některá omezení dříve uvedených metod představil 
[6]. Autoři v této práci k odvození trajektorie paprsku nepoužili Snellův zákon, jak bylo 
představeno v oddíle 2.3, ale odvodili diferenciální rovnici, která tuto trajektorii popisuje.  
 
 Numerická metoda implementovaná v této práci vychází z diferenciální rovnice 
3.10, která byla odvozena na základě Fermatova principu, jenž říká, že „světlo se v 
prostoru šíří z jednoho bodu do druhého po takové dráze, aby doba potřebná k proběhnutí 
této dráhy nabývala extrémní hodnotu.“. Podrobné odvození této rovnice lze najít v [9]  
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l je délka oblouku, n je index lomu prostředí a jxr =

r
, (j = 1, 2, 3) představují souřadnice 

daného bodu.  
 
 Různé numerické metody vycházejí z rovnice 3.10, která je jim společná. 
Rozdílnost poté spočívá v použitém matematickém aparátu k řešení diferenciálních rovnic 
např. [4] a [9]. V mém případě jsem pomocí diskretizace této rovnice rozdělil výpočet 
trajektorie do jednotlivých kroků. V každém kroku i vypočteme index lomu daného místa a 
tečnu k trajektorii. Poté se přesuneme o ∆li ve směru tečny a výpočetní krok opakujeme. 
Tím postupně získáme body, kterými trajektorie paprsku (s určitou mírou odchylky) 
prochází.  
 
 Aplikací Eulerovi metody [15] získáme rovnici 
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kterou můžeme přepsat do následující podoby:   
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 Pokud známe index lomu v krocích i, i+1 a tečný směr v kroku i, pak pro získání 
tečného směru v kroku i+1 použijeme tuto rovnici: 
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 Existuje více způsobů, jak určit velikost integračního kroku. Žádoucí je, aby 
velikost integračního kroku byla malá v místech náhlých změn a naopak v místech, kde je 
změna pomalá či konstantní byl integrační krok znatelně větší. Toho můžeme dosáhnout za 
pomoci Richardsonova extrapolačního algoritmu, jehož princip je následující.  
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 V každém kroku i vypočteme směr tečny k trajektorii podle 3.13. Poté se v tomto 
směru posuneme o ∆li. Tím získáme bod ri+1(∆li). Vykonáme stejný postup, ale velikost 
posunu ve směru tečny bude tentokrát ∆li /2 a tím vypočteme nový bod ri+1(∆li/2). Podle 
Seron[4] můžeme odhad integračního kroku provést na základě následující rovnice 
 

( ) ( ) ( ) .2/
3

4
11 iiiii lrlrlEst ∆−∆=∆ ++

rr
 

(3.14)

 
Pokud bude odhad menší než předem určená tolerance ||Est(∆li)|| < Tol, potom za 

další bod trajektorie považuji bod ri+1(∆li/2). V opačném případě integrační krok má 
velikost 
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 Na základě těchto informací již nebude problém danou metodu implementovat. 
Podrobnější popis algoritmu je v odstavci 4.2.1.2. Nutno ještě podotknout, že tato 
numerická metoda bude jistě mnohem náročnější na výpočetní čas než aproximační 
metoda uvedená v předcházející kapitole.  
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4. Návrh řešení a implementace 
  

Jak již bylo uvedeno ve 3. kapitole, existuje mnoho způsobů simulace šíření 
paprsků v atmosféře. K implementaci jsem vybral jednu aproximační metodu, která byla 
popsána v sekci 3.1.1, a jednu obecnější numerickou metodu popsanou v odstavci 3.2.  
 
 Základní funkcí ray traceru je nalezení (popřípadě nenalezení) průsečíku paprsku 
s objekty scény. V metodách uvedených výše je trajektorie paprsku reprezentována buď 
kruhovými oblouky nebo množinou diskrétních bodů. V obou případech je trajektorie 
paprsků aproximována pomocí úseček. Je to z důvodu jednoduššího testování kolize 
s objektem. Jelikož veškeré testování probíhá s úsečkami, popřípadě s přímkami, je 
základem této implementace lineární ray tracer.  
 
 Lineární ray tracer tvoří základní třídu CLinerRT, z které posléze bude odvozena 
třída CCircleRT reprezentující aproximační metodu 3.1.1 a třída CNumericRT, která 
implementuje numerickou metodu popsanou v odstavci 3.2.  
 
 Následující schéma (obrázek 4.1) ukazuje celkový návrh řešení. Celé řešení se 
skládá ze dvou programů, kde první program, napsaný v C#, slouží pouze jako 
konfigurační uživatelské prostředí a lze spustit pouze pod platformou .NET. Vytvoří 
konfigurační soubor, který je poté předáván jako parametr. Druhý program realizující 
vlastní výpočet zakřivení paprsku, byl psán jako platformě nezávislý pomocí 
programovacího jazyka C++. Jeho vstupním parametrem je umístění konfiguračního 
souboru (výstup z konfiguračního programu). Pokud není tento soubor nalezen, použije se 
defaultní nastavení scény. Jelikož je konfigurační program realizován v textové podobě, 
není problém tento soubor vytvořit manuálně. Je pouze nutné zachovat klíčové direktivy 
určující o jaký konfigurační parametr se jedná.  
 
Význam jednotlivých direktiv je následující:  
 #type (linear / circle / numeric) – výpočetní model Ray Traceru 

#visual (scene / rays) – výsledek výpočtu, zda scéna nebo trajektorie paprsků 
#width 800 – šířka projekčního plátna, resp. šířka obrázku – viz. popis kamery 
#height 600 – výška projekčního plátna, resp. výška obrázku – viz. popis kamery 
#distance 10000 – vzdálenost projekčního plátna – viz. popis kamery 
#output out.tga – výstupní soubor (obrázek ve formátu .TGA) 
#position 0 100 0 – umístění pozorovatele, čísla jsou postupně souřadnice x, y, z 
#perspective (true/false) – zda-li je použita perspektiva nebo ortogonální promítání 
#layers 5 – počet vrstev atmosféry. Po této direktivě následuje definice atmosféry, 
která je tvořena dvojící hodnot. První udává výšku hranice vrstvy a druhá udává 
odpovídající teplotu.  
#objects 1 – určuje počet objektů ve scéně. Následuje seznam objektů a jejich 
parametrů. Příklady kompletních konfiguračních souborů jsou na přiloženém CD, 
které je nedílnou součástí diplomové práce. 

 
Struktury a třídy, které jsou zobrazeny na schématu řešení, budou podrobněji popsány 
v dalších odstavcích této kapitoly. 
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Obrázek 4.1: Schéma návrhu programu. 

4.1 Atmosféra 

 
 Součástí základní třídy CLinearRT je třída CAtmosphere, která pokrývá veškerou 
funkcionalitu týkající se atmosféry. Atmosféra je reprezentována jako pole jednotlivých 
vrstev. Každá vrstva v sobě obsahuje informace o výšce, teplotě, indexu lomu a míře 
zakřivení paprsků pro aproximační metody. Výška je uložena jako vzdálenost od středu 
Země a teplota je udávaná v kelvinech.  
 
 Index lomu je vypočítán podle [5] pro spodní a horní hranici. Ve zbytku vrstvy je 
index lomu lineárně aproximován (obrázek 4.2). Třída také implementuje metody, které 
vrací derivaci a parciální derivaci indexu lomu v libovolném bodě. V případě derivace je 
implementace velice jednoduchá. Protože je index lomu po částech lineární funkce, potom 
její derivace odpovídá směrnici přímky v daném bodě. Bude-li se daný bod nacházet 
přesně na rozhraní dvou vrstev, potom bude za její derivaci považována směrnice přímky 
z nižší vrstvy. Pokud jde o parciální derivaci, už to tak jednoduché není. Výpočet parciální 
derivace je realizován na základě její definice 
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Abychom dosáhli ještě lepších výsledků upravíme rovnici pro její výpočet následujícím 
způsobem: 
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Tím dosáhneme toho, že chyba bude klesat podle 
2

1

h
 narozdíl od rovnice 4.1, kde chyba 

klesá podle 
h

1
. 

 
Obrázek 4.2: Reprezentace atmosféry v CAtmosphere. 

 
 Aby bylo možné jednoduchým způsobem nastavit umístění pozorovatele, směr jeho 
pohledu, velikost a umístění průmětny, byla navržena struktura Camera reprezentující 
kameru. Význam jednotlivých složek struktury je vysvětlen na obrázku 4.3. 

 
Obrázek 4.3: Kamera a její parametry. 
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4.2 Návrh základní třídy 

 
 Základním kamenem implementace je třída CLinearRT, která představuje lineární 
ray tracer. Zároveň slouží jako základní třída k odvození tříd reprezentujících nelineární 
šíření paprsků.  
 
 Uživatel pomocí konfiguračního rozhraní nastaví potřebné parametry datových 
struktur CAtmosphere a Camera (obě struktury byly popsány v předcházejícím odstavci) a 
zvolí požadovanou formu výsledku. Podle požadovaného výsledku je volaná odpovídající 
funkce. Uživatel si může nechat buď zobrazit výslednou scénu nebo požadovat zobrazení 
průběhu paprsků. 
 
Zobrazení scény: 
 Podle požadované metody promítání je volaná buď funkce GetPictureOrthogonal() 
pokud uživatel požadoval rovnoběžné promítání nebo funkce GetPicturePerspective() 
v případě, že jde o perspektivní promítání. Tyto metody vypočítají počátek a směr všech 
paprsků a z výsledků volaných funkcí vytvoří buffer, jenž poté slouží k uložení obrázku na 
disk ve formátu TGA. Pro jednotlivé paprsky je volaná funkce TraceRay(), která jako 
vstupní parametr přijímá strukturu reprezentující paprsek. Návratovou hodnotou této 
funkce je struktura TraceResult informující o nejbližším nalezeném průsečíku (pokud 
existuje). Aby mohla funkce TraceRay() nalézt nejbližší průsečík, je nutné nějakým 
způsobem otestovat všechny objekty ve scéně a následně z nich vybrat ten nejbližší. Pokud 
je ve scéně objektů jenom pár, jako v tomto případě, pak klidně můžeme sekvenčně 
otestovat všechny objekty. V případě většího počtu objektů je vhodné nad těmito objekty 
postavit určitý druh vyhledávací struktury (např. kd-tree, octree atd…). Samotné testování 
objektů má na starosti metoda IntersectRay(). Celý tento proces je graficky zobrazen na 
obrázku 4.4.  
 

 
Obrázek 4.4: Volání funkcí ve třídě CLinearRT. 
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Generování paprsků: 
 Proces realizující zobrazení průběhu paprsků je velice podobný zobrazení scény. 
Opět lze vybrat ze dvou druhů promítání. Ovšem v tomto případě nejsou simulovány 
všechny paprsky, ale pouze pár vybraných paprsků, u nichž je ukládána jejich trajektorie, 
která je následně uložena ve formě obrázku. V případě generování paprsků je nutné volat 
metodu, která kromě výpočtu samotné trajektorie tuto trajektorii ještě ukládá do pomocné 
datové struktury VisualTraceRay(). Schéma je načrtnuto na obrázku 4.4.  
 
 Nyní s využitím výše popsaného můžeme navrhnou třídy, které budou počítat 
trajektorii podle metod popsaných v 3.1.1 (CCircleRT) a 3.2 (CNumericRT). Využijeme 
funkcionalitu třídy CLinearRT a v odvozených třídách překryjeme pouze virtuální metody 
TraceRay() (využitou pro generaci scény) a VisualTraceRay(), která je stěžejní pro 
generování průběhu paprsku. 
 

4.2.1 Metody TraceRay 
 
4.2.1.1 Metoda CCircleRT::TraceRay() 
 Virtuální metoda TraceRay() je nejdůležitější funkcí v dané třídě, a proto se k ní 
ještě jednou vrátím. Na obrázku 4.5 je zobrazeno vývojové schéma této metody 
odpovídající aproximační metodě popsané v odstavci 3.1.1 a implementované ve třídě 
CCircleRT.  
 
 Nejprve určíme, zda se paprsek pohybuje směrem od Země nebo k Zemi. Toho 
potom využijeme při samotném výpočtu dalšího průsečíku. Následují výpočty pomocných 
souřadných systémů. Poté podle tabulky 3.1 nebo 3.2 vypočteme průsečík a aktualizujeme 
pozici. Nyní máme k dispozici dva body, mezi nimiž je paprsek aproximován kruhovým 
obloukem. Tento oblouk rozdělíme na několik lineárních úseků, které zpětnou transformací 
převedu do světových souřadnic. Následně ve směru šíření paprsku tyto úseky testuji, zda 
nedochází ke kolizím s objekty scény. Jelikož používám zjednodušení, že se v tomto úseku 
paprsek šíří přímočaře, můžu využít základní třídu a k testu zavolat její metodu 
CLineaRT::TraceRay(). Pokud dojde ke kolizi, ukončím výpočet a spolu s barvou objektu 
vrátím další potřebné informace. V posledním bodě kruhového oblouku je nutné ještě 
spočítat tečnu k tomuto kruhovému oblouku. Tato tečna představuje směr paprsku v další 
vrstvě viz. obrázek 3.4.  
 

V případě, že paprsek opustí atmosféru, přestává se šířit po zakřivené dráze a dál 
pokračuje přímočaře. Tuto přímočarou část paprsku opět ošetříme voláním funkce 
CLineaRT::TraceRay(). Další podmínkou, která ukončí výpočet paprsku, je dosažení 
povrchu Země. Poslední podmínka ukončující výpočet je splněna, pokud paprsek uvízne 
v tzv. tunelu, což znamená, že paprsek uvízl mezi dvěma vrstvami a není schopen je 
opustit. Způsobů, jak otestovat zda daný paprsek uvíznul mezi dvěma vrstvami, je spousta. 
Pokud paprsek v případě mé implementace opakuje desetkrát tytéž vrstvy, považuji tuto 
podmínku za splněnou. Není-li splněna ani jedna z výše uvedených podmínek, výpočet 
pokračuje cyklicky dál další vrstvou. 
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Obrázek 4.5: Vývojové schéma metody CCircleRT::TraceRay(). 

 
 

4.2.1.2 Metoda CNumericRT::TraceRay(). 
 Pokud jde o numerickou metodu popsanou v odstavci 3.2 a implementovanou ve 
třídě CNumericRT, je její schéma na obrázku 4.6. V tomto případě je výpočet jednodušší 
co do zápisu, ale rozhodně ne co do výpočetní náročnosti. Nejprve nastavíme aktuální 
pozici na počátek paprsku a směr šíření podle směru paprsku. Směr šíření odpovídá 
derivaci podle jednotlivých souřadných os. Poté vstoupíme do cyklu, který budeme 
opakovat, dokud nebude splněna alespoň jedna z ukončujících podmínek. Uvnitř cyklu 
vždy dojde v výpočtu derivace indexu lomu pro aktuální pozici a pro pozici, která je od 
aktuální pozice posunuta o směr šíření. Dále pro aktuální pozici vypočteme i parciální 
derivaci indexu lomu. Nový směr šíření získáme na základě rovnice 3.13 a novou pozici 
získáme posunutím aktuální pozice o původní směr šíření, který poté nahradíme novým 
směrem šíření. Za pomoci bázové třídy otestuji, zda při posunu nedošlo ke kolizi s objekty 
scény. Pokud by kolize nastala, znamená to ukončení výpočtu. Zbylé tři možnosti ukončení 
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cyklu jsou stejné jako u předchozí metody. Pouze v případě testování, zda se paprsek 
nenachází v tzv. „tunelu“, místo testu na opakování vrstev použiji test na vzdálenost 
uraženou paprskem. Pokud paprsek urazí vzdálenost delší, než je předem definovaná 
vzdálenost, dojde k ukončení výpočtu. Tento přístup může odpovídat útlumu intenzity 
světelného záření. 

 
Obrázek 4.6: Vývojové schéma metody CNumericRT::TraceRay(). 
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5. Dosažené výsledky 
 
 V této kapitole budou popsány výsledky implementace dosažené na počítači 
osazeném procesorem Mobile AMD Athlon 64 o frekvenci 1,80GHz a operační pamětí 
1GB. Vzhledem k tomu, že nejsou použity žádné techniky urychlení výpočtu pomocí 
grafického adaptéru, je rychlost výpočtu v největší míře závislá na hrubé výpočetní síle 
procesoru.  
 
 U většiny testovaných teplotních profilů budou zobrazeny výsledky simulace 
lineární, aproximační i numerické, získané perspektivním promítáním. Dále budou 
zobrazeny i trajektorie paprsků pro jednotlivé simulace. Program vytvořený v rámci této 
diplomové práce umožňuje zobrazovat scény i pomocí ortogonálního promítání, ale 
vzhledem k velikosti použitých scén nemají tyto obrázky žádnou vypovídající hodnotu, 
proto je ani nebudu v této kapitole prezentovat. Tabulka časů nám objasní časovou 
náročnost jednotlivých simulací a do jisté míry i vliv velikosti atmosféry na dobu 
potřebnou k výpočtu scény.   
 

5.1 Zkroucení horizontu 

  
 Prvním a velice jednoduchým úkazem, který lze v důsledku zakřivení paprsků 
pozorovat, je deformace horizontu. Tento jev je popsán v oddíle 2.4.1. Na obrázku 5.1(a) 
vidíte, jak by vypadal horizont, kdyby nedocházelo k zakřivení paprsků vlivem atmosféry. 
V pravé části obrázku 5.1(b) je vidět lineární šíření paprsků. Červené čáry odpovídají 
samotným paprskům a zelené zobrazují hranice jednotlivých vrstev.  
 

  
   (a)      (b) 

Obrázek 5.1: Lineární simulace scény (a) a trajektorie paprsků(b). 
 
 Pokud do simulace zapojíme vliv teplotního profilu podle následujícího obrázku 
5.2(a), potom dojde k zakřivení paprsku do prostředí opticky hustějšího, tedy směrem 
k zemi. Modrá čára na teplotním profilu určuje umístění pozorovatele. Výsledek je vidět na 
obrázku 5.3, kde jsou zobrazeny i trajektorie několika vybraných paprsků, na kterých je 
vidět konkrétní zakřivení. Aby bylo zakřivení horizontu dobře patrné, použil jsem jiné 
barevné nastavení než u dalších jevů. 
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 Použijeme-li opačný teplotní profil - obrázek 5.2(b), potom i zakřivení paprsků je 
opačné a výsledek je zobrazen na obrázku 5.4.  
 

  
    (a)     (b) 

Obrázek 5.2: Teplotní profil pro obrázek 5.3 (a) a pro obrázek 5.4 (b). 
 

 

  
   (a)          (b) 

Obrázek 5.3: Simulace podle profilu 5.2(a). Scéna (a), trajektorie paprsků (b). 
 
 

  
   (a)          (b) 

Obrázek 5.4:Simulace podle profilu 5.2(b). Scéna (a), trajektorie paprsků (b). 
 



- 41 - 

5.2 Omega sunset 

 O něco zajímavějším úkazem je omega sunset. Reálná podoba tohoto jevu je vidět 
na obrázku 2.11. Jedná se o případ inferior mirage a k jeho simulaci byl použit profil, který 
je zobrazen na obrázku 5.5. 
 

 
Obrázek 5.5: Teplotní profil pro omega sunset. 

 
 Na následující sérii obrázků jsou vyobrazeny výsledky simulací pomocí 
jednotlivých metod. Pozorovatel byl v tomto konkrétním případě ve výšce 6m nad 
povrchem Země a Slunce bylo umístěno na stejnou úroveň jako Země. Na obrázcích 
zobrazujících trajektorii paprsků je krásně vidět vliv jednotlivých vrstev atmosféry 
objasňující důvod deformace Slunce.  

 

  
          (a)      (b) 

Obrázek 5.6: Lineární simulace Omega sunset (a). Trajektorie paprsků (b). 
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   (a)      (b) 
Obrázek 5.7: Aproximační metoda omega sunset. Scéna (a). Trajektorie paprsků (b). 

 
 
 

  
   (a)      (b) 

Obrázek 5.8: Numerická metoda omega sunset. Scéna (a). Trajektorie paprsků (b). 
 
 

OMEGA SUNSET CLinearRT CCircleRT CNumericRT 
Perspektivní – scéna (300x300) 0,078s 0,703s 23min 21s 
Ortogonální – scéna (300x300) 0,141s 0,625s 42min 43s 
Perspektivní – scéna (100x100) 0,015s 0,234s 6min 18s 
Ortogonální – scéna (100x100) 0,015s 0,11s 6min 6s 

Tabulka 5.1: Výsledky měření pro omega sunset. 
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5.3 Mock mirage 

  
 Dalším atmosférickým úkazem pozorovatelným na obloze je mock mirage, jehož 
princip je vysvětlen v oddíle 2.4.2.4 a reálná podoba je zobrazena na obrázku 2.18. V této 
konkrétní simulaci byl použit teplotní profil z obrázku 5.9. Pozorovatel byl ve výšce 134m 
nad zemským povrchem a Slunce bylo ve výšce -0,23 stupňů pod horizontem. 
 

 
Obrázek 5.9: Teplotní profil mock mirage. 

 
 

 Díky inverzním vrstvám dochází jakoby k rozdělení Slunce na několik částí. Čím 
víc těchto inverzních vrstev atmosféra obsahuje, tím víc částí Slunce může vzniknout. 
 

  
          (a)      (b) 

Obrázek 5.10: Lineární simulace mock mirage (a). Trajektorie paprsků (b). 
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   (a)      (b) 
Obrázek 5.11: Aproximační metoda mock mirage. Scéna (a). Trajektorie paprsků (b). 

 
 
 

  
   (a)      (b) 
Obrázek 5.12: Numerická metoda mock mirage. Scéna (a). Trajektorie paprsků (b). 

 
 

 
MOCK MIRAGE CLinearRT CCircleRT CNumericRT 

Perspektivní – scéna (300x300) 0,079s 0,813s 23min 39s 
Ortogonální – scéna (300x300) 0,156 0,808 30min 47s 
Perspektivní – scéna (100x100) 0,016 0,234 6min 13s 
Ortogonální – scéna (100x100) 0,016 0,125 3min 38s 

Tabulka 5.2: Výsledky měření pro mock mirage. 
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5.4 Inferior Mirage 

 
 V této části jsou výsledky simulace inferior mirage, která byla podrobně popsána 
v sekci 2.4.2.1. Její teplotní profil je zobrazen na obrázku 5.13. Pozorovatel je v tomto 
případě ve výšce 2m a Slunce 0,31 stupňů nad geometrickým horizontem.  
 
 

 
Obrázek 5.13: Teplotní profil inferior mirage. 

 
  
 

 

  
   (a)      (b) 

Obrázek 5.14: Lineární simulace inferior mirage (a). Trajektorie paprsků (b). 
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 Trajektorie paprsků na následujících obrázcích vypadá poměrně chaoticky, ale to je 
hlavně z důvodu použití různého měřítka v každé ose. 
 

  
   (a)      (b) 

Obrázek 5.15: Aproximační metoda inferior mirage. Scéna (a). Trajektorie  
paprsků (b). 

 
 

  
   (a)      (b) 

Obrázek 5.16: Numerická metoda inferior mirage. Scéna (a). Trajektorie  
paprsků (b). 

 
 

INFERIOR MIRAGE CLinearRT CCircleRT CNumericRT 
Perspektivní – scéna (300x300) 0,078s 0,735s 44,563s 
Ortogonální – scéna (300x300) 0,062s 0,266s 1,75s 
Perspektivní – scéna (100x100) 0,016s 0,219s 12,953s 
Ortogonální – scéna (100x100) 0,016s 0,047s 0,640s 

Tabulka 5.3: Výsledky měření pro inferior mirage. 
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5.5 Superior Mirage 

 
 Na obrázku 5.17 je vidět teplotní profil, jenž stojí v pozadí superior mirage, která je 
podrobně popsána v oddíle 2.4.2.2.  Pozorovatele jsem nyní umístil do výšky 4m nad 
povrch Země a Slunce se nachází 0,04 stupně nad geometrickým horizontem. 
 

 
Obrázek 5.17: Teplotní profil superior mirage. 

 
 
 
 

  
   (a)      (b) 

Obrázek 5.18: Lineární simulace superior mirage (a). Trajektorie paprsků (b). 
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Na následujících obrázcích jsou vidět výsledky jednotlivých simulací. Jak už bylo 
popsáno v oddíle věnující se superior mirage (2.4.2.2), může paprsek uvíznout v tzv. 
tunelu. Paprsky uvíznuté v tunelu jsou na obrázku scény znázorněny pomocí červené 
oblasti. Jistá rozdílnost na obrázcích ukazujících trajektorii paprsků je způsobena 
rozdílnými způsoby rozeznávání uvíznutého paprsku.  
 

  
   (a)      (b) 

Obrázek 5.19: Aproximační metoda superior mirage.  Scéna (a).  Trajektorie  
paprsků (b). 

 
 

  
   (a)      (b) 

Obrázek 5.20: Numerická metoda  superior  mirage.  Scéna  (a).  Trajektorie  
paprsků (b). 

 
SUPERIOR MIRAGE CLinearRT CCircleRT CNumericRT 

Perspektivní – scéna (300x300) 0,078s 0,922s 29min 40s 
Ortogonální – scéna (300x300) 0,187 1,515s 66min 11s 
Perspektivní – scéna (100x100) 0,015s 0,391s 8min 1s 
Ortogonální – scéna (100x100) 0,015s 0,359s 9min 37s 

Tabulka 5.4: Výsledky měření pro superior mirage. 
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5.6 Shrnutí 

  
Jak je vidět z předchozích obrázků, jsou výsledky obou testovaných metod, co se 

vizuálního dojmu týče, velice podobné. Ovšem pokud se podíváme na časy potřebné 
k výpočtu scény, jsou výsledky již značně rozdílné. Zatímco v případě aproximační 
metody je čas potřebný k realizaci scény v řádu stovek milisekund, v případě numerické 
metody není výjimkou čas přesahující několik desítek minut. Je to způsobeno hlavně 
rozdílným přístupem k velikosti atmosféry. Aproximační metoda není závislá na 
vzdálenosti, do jaké atmosféra sahá, ale pouze na počtu vrstev. Numerická metoda je 
závislá především na šířce atmosféry.  
 

Vzhledem k tomu, že výpočet hodnoty indexu lomu použitý v této práci nebere 
v úvahu vlnovou délku světla, nelze pomocí výše uvedených metod vizualizovat jevy, 
jejichž výsledný efekt je závislý na lomu světla podle vlnové délky. Příkladem takového 
jevu je green flash.  

 
Když už se zde zabývám možnostmi jednotlivých metod, je důležité také zmínit 

jisté omezení v případě aproximační metody. Aproximační metoda dokáže reagovat na 
změnu indexu lomu pouze v jedné dimenzi. Naproti tomu numerická metoda dokáže 
zohlednit změnu index lomu ve všech třech dimenzích prostoru a to díky parciální derivaci, 
která je součástí výpočtu trajektorie.  
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6. Závěr 
 
 V této diplomové práci jsem se věnoval algoritmům umožňujícím simulaci 
atmosférických jevů založených na lomu světla při jeho průchodu atmosférou. Existují dva 
hlavní přístupy k řešení tohoto problému. Z každé kategorie jsem vybral jeden algoritmus, 
který jsem implementoval a porovnal jeho výsledky.  
 
 Z aproximačních metod jsem úspěšně implementoval algoritmus, který dělí 
atmosféru na soubor sférických vrstev a paprsek je uvnitř vrstvy aproximován pomocí 
kruhového oblouku. Trajektorie paprsku při průchodu atmosférou je nalezena jako 
průsečík aproximačního kruhového oblouku a hranic příslušné vrstvy.  
 
 Druhým přístupem je numerické řešení diferenciální rovnice popisující trajektorii 
paprsku v nehomogenním prostředí. Numerická metoda umožňuje simulování širokého 
spektra atmosférických jevů díky obecnějšímu přístupu (není závislá na rozložení indexu 
lomu v prostředí). Tyto výhody jsou ovšem vykoupeny několikanásobně vyšší výpočetní 
náročností než je tomu v případě aproximačních metod.  
 
 Výsledkem práce je jednoduchý ray tracer umožňující ověření použitelnosti a 
výsledků obou popsaných metod. Umožňuje zobrazení trajektorie jednotlivých paprsků. 
Dobrým námětem pro budoucí rozšíření této práce je zahrnutí závislosti velikosti indexu 
lomu na vlnové délce světla. Tímto rozšířením se zvýší rozsah simulovatelných jevů. Také 
by bylo možné pro zpřesnění simulace rozšířit popis atmosféry pomocí dalších profilů, 
jako je profil tlaku, vlhkosti a jiné. Asi největší slabinou numerické metody je její 
výpočetní náročnost. Proto je nutné použít efektivnější numerické metody řešení 
diferenciálních rovnic. Vhodnými metodami by mohly být pravděpodobně metody Runge-
Kutta nebo Predictor-Corrector [16]. Rád bych také zmínil, že vzhledem k nezávislosti 
výpočtu jednoho paprsku na druhém, je problém atmosférických jevů, tak jak jsem jej tady 
představil, velice vhodný pro paralelní zpracování.  
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Příloha A 

1. Ovládání programu 

1.1 Nároky na hardware a software 

 Minimální hardwarové nároky odpovídají minimálním požadavkům na spuštění 
operačního systému Microsoft Windows XP. Jedná se tedy o konfiguraci obsahující 
procesor s taktem alespoň 300Mhz, 128MB operační paměti RAM, video adaptér a 
monitor Super VGA s rozlišením alespoň (800 × 600) a barevnou hloubkou 24 bitů. 
 Pro spuštění konfiguračního programu je nutný operační systém podporující 
platformu .NET (Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista). Ke spuštění 
programu počítajícího trajektorii paprsků již platforma .NET potřebná není. Doporučený 
operační systém je Microsoft Windows XP. 

1.2 Ovládání programu 

 Ovládání programu je velice jednoduché a intuitivní pro uživatele, kteří mají 
alespoň základní znalosti pro ovládání programů Microsoft Windows. Po spuštění 
konfiguračního programu je zobrazeno dialogové okno (obrázek 6.1), které umožní 
uživateli konfigurovat veškeré parametry ovlivňující simulaci. 

 

 
Obrázek 1: Konfigurační dialog 
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 V levé části si uživatel může vybrat, jaká metoda bude použita pro zobrazení – 
lineární (linear), aproximační (circle) nebo numerická (numeric). Dále jestli požaduje 
zobrazení scény (scene) nebo trajektorie paprsků (rays). Šířka, výška a vzdálenost 
projekční průmětny je určena parametry width, height a distance. Položka output zobrazuje 
cestu a jméno výstupního obrázku. Tlačítko select zobrazí dialog pro výběr cesty a jména 
souboru. K určení pozice pozorovatele je určena položka position a počet vrstev atmosféry 
určuje položka layers, pod níž je umístěna tabulka sloužící k určení výšek a teplot 
příslušných vrstev. 
 
 Ve spodní části dialogového okna je tabulka, ve které může uživatel specifikovat 
parametry těles obsažených ve scéně. Jedná se o PosX, PosY, PosZ určujících po složkách 
pozici středu tělesa, jeho poloměr (Radius) a použitou texturu na těleso (Texture). 
 
 Po nastavení atmosféry je v pravé části dialogu zobrazen teplotní profil. Modrá 
vodorovná linka určuje umístění pozorovatele. Po nastavení všech parametrů lze simulaci 
spustit tlačítkem execute.  

 
Po spuštění simulace se zobrazí konzolové okno informující uživatele o 

parametrech simulace, čase spuštění a času dokončení simulace. Jelikož je program 
realizující simulaci spouštěn ve vlastním vlákně, lze se opětovně přepnout do 
konfiguračního dialogu a spustit jinou simulaci, popřípadě ukončit konfigurační dialog bez 
vlivu na spuštěnou simulaci.  
 

 
Obrázek 2: Konzolové okno simulace. 
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Příloha B 

1. Obsah přiloženého CD 
• Text/ - adresář s texty diplomové práce ve formátu PDF a MS WORD 
 
• Application/ 

� bin/ - binární soubory testovací aplikace 
� src/ - zdrojové kódy testovací aplikace 
� documentation/ - dokumentace ke zdrojovým kódům vytvořená 

pomocí doxygenu.  


