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1 Úvod 
Při tvorbě obrázků venkovních scén hrají podstatnou roli reálně zobrazené 

mraky. Mraky jsou také důležitou součástí leteckých simulátorů a tvoří 
neodmyslitelnou součást například na pozadí budov. Při sledování opravdových 
oblaků na obloze můžeme vidět, že mění nejen tvar, ale i barvu v závislosti na poloze 
slunce a pozorovatele. V minulosti bylo vyvinuto mnoho metod, které si dávají za 
úkol zobrazit reálně vypadající mraky [2, 10, 22, 23]. Uvedené metody sice generují 
vysoce realistické obrázky, avšak jejich nevýhodou je, že generují pouze statické 
obrazy. Proto bylo vyvinuto mnoho jiných metod, které umožňují vytvořit animace 
pohybu, tvorby a zániku mraků [1, 14, 24, 25, 26]. 

V této práci bude uveden přehled metod, které ať již na fyzikálním základě, 
nebo za pomocí zjednodušujících modelů generují obrazy mraků. Dále zde 
předkládám výsledky vlastní implementace jedné z metod, pracující na principu 
buněčných automatů. V této implementaci bylo vzato v úvahu nejen vlastní 
modelování a zobrazování reálně vypadajících mraků, ale také vrhání stínů na 
zemský povrch, zobrazování terénu z výškové mapy a efekt zvaný shafts of light, 
pomocí kterého lze vykreslit světelné paprsky vznikající rozptylem světla při 
průchodu skrz mraky. V neposlední řadě jsem implementoval algoritmus, který 
zobrazuje realisticky vypadající nebe. 

1.1 Fyzikální procesy vedoucí k vytvoření mraků 

Při simulování jakéhokoliv jevu je velice důležité pochopit mechanismy, které 
tento jev způsobují. Proto je v následujícím odstavci popsán fyzikální proces 
způsobující vznik a zánik oblačnosti. Dále je uvedeno dělení mraků a stručná 
charakteristika jednotlivých skupin. 

1.1.1 Vznik kupovité oblačnosti 

Teplý vzduch, který je zahřátý sluncem proudí při zemi. Čas od času se tenký 
proud teplého vzduchu odtrhne od země a vystřelí v podobě velké kapky do výšky. 
Tento jev je stejný jako u vroucí vody. Pokud se kapka teplého vzduchu dostane 
dostatečně vysoko, tak v důsledku relativně velkého rozdílu teplot kapky a okolního 
vzduchu se začne vytvářet stoupavý proud, který roste jak do výšky tak do šířky. 
Rychlost stoupavého pohybu vzrůstá s přibývající výškou a tímto vzniklým komínem 
se začne odsávat celá zásoba přehřátého vzduchu z přízemní vrstvy (viz Obrázek 
1.1). Na místo takto uvolněného teplého vzduchu se začne okamžitě dostávat 
studený vzduch z vyšší vrstvy. Mohou tak vzniknout i víry s vertikální osou, jakási 
malá tornáda. 

Výše popsaný vznik kupovité oblačnosti by však probíhal jen za úplného 
bezvětří a při rovném povrchu a trval by velice dlouho. Díky nerovnostem zemského 
povrchu a jeho nehomogenitě, jsou proudy teplého vzduchu poměrně velké a široké 
a celý proces se značně zrychluje.  
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Ke vzniku výstupných pohybů vzduchu je zapotřebí nějakého impulsu. Tím 
může být hranice rozdílné teploty povrchu (často to bývá hrana horského hřebene – 
jednotlivé svahy se rozdílně zahřívají), místní zdroj tepla, rázovitý pohyb (například i 
jízda vlaku může být impulsem pro vznik mraku) a samozřejmě vítr. 

 
Obrázek 1.1: Vývoj kupovité oblačnosti. 

Obrázek 1.1 zachycuje jednotlivé fáze vývoje kupovité oblačnosti. Vertikální 
vývoj kupovité oblačnosti a její charakter závisí na intenzitě a teplotě stoupavého 
proudu. Celý vývoj mraku lze rozdělit do několika fázi. 

1. Hromadění teplého vzduchu při zemském povrchu. 

2. Teplý vzduch se začne odtrhávat od povrchu a začne stoupat. 

3. Začíná se vytvářet kolmý stoupavý proud; jestliže je zásoba teplého vzduchu 
při zemi malá, stoupavý proud se přerušuje a oblačnost se nevytvoří. 

4. Jestliže vrchol stoupavého proudu dosáhne kondenzační hladiny, vytvoří se 
jemná mlhovina. 

5. Oblak se začíná vytvářet v nepravidelných kapkách, které rostou a navzájem 
se spojují. 

6. Oblak má stále výraznější a ostřejší okraje; v místech kde je proud nejsilnější, 
vybíhá mrak nejvýše, má hladké bílé okraje, odspodu je základna nejtmavší. 

7. Oblak roste dokud je dostačující zásoba teplého vzduchu při zemi; pokud se 
tato zásoba vyprázdní, začne se oblačnost rozpadávat. 

8. Obrysy oblaku se začínají rozpouštět; oblak se po částech rozpadává. 

9. V sestupných pohybech vzduchu se oblak začíná od vrchu rozpouštět. 

1.2 Druhy mraků 

Mraky se morfologicky (podle tvaru) dělí na 10 základních druhů. Každý druh se 
objevuje v jiné základní výšce, která je pro daný oblak charakteristická. Proto se říká 
o oblacích, že patři do vysokého, středního nebo nízkého patra. Vysoké patro leží ve 
výšce 6 až 10 km a označuje se předponou cirro. Pro střední patro ve výšce od 2 do 
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6 km se používá předpona alto. Nízké patro používá přeponu strato a leží ve výškách 
do 2 km. Podle tvaru, velikosti a výšky se mraky dělí na: 

1. Cirrus (viz Obrázek 1.2 vlevo) - řasa - oblak vysokého patra, což znamená, že 
se běžně nachází ve výškách 7-10 km. Je charakterizován jako vzájemně 
oddělené oblaky v podobě bílých jemných vláken, bílých plošek nebo úzkých 
pruhů. Cirrus má vláknitý vzhled a často hedvábný lesk. Je oblakem ledovým, 
nevypadávají z něho srážky a jeho výskyt na obloze bývá často příznakem 
blízkosti atmosférické fronty. Vyskytuje se však i v oblastech vysokého tlaku 
vzduchu. 

2. Cirrocumulus (viz Obrázek 1.2 vpravo) - jedná se o menší nebo větší skupiny 
bílých obláčků, lidově označovaných jako "beránky". Tyto jednotlivé části 
mohou být jak odděleny, tak pospojovány do pravidelných uspořádání. 

3. Cirostratus (viz Obrázek 1.3 vlevo) - průsvitný bělavý závoj oblaků vláknitého 
vzhledu, který buď zcela, nebo částečně zakrývá oblohu. Někdy vzniká 
postupným narůstáním četnosti cirrů, které se slijí v jednolitou vrstvu. V létě je 
výskyt cirrostratu přijímán se značnou nelibostí. Ačkoli je i nadále hezky a 
slunečno, poklesne insolace terénů a slunící se výletníci to okamžitě pocítí na 
svých tělech jako pokles teploty. 

4. Altocumulus (viz Obrázek 1.3 vpravo) - jedná se o skupiny bílých až šedých 
oblaků, které na rozdíl od cirrovité oblačnosti vrhají vlastní stín. Altocumulus 
může existovat i jako souvislá vrstva se zřetelným dělením na jednotlivé 
oblaky. Altocumulus se skládá převážně z vodních kapek. 

5. Altostratus (viz Obrázek 1.4 vlevo) - šedavá oblačná vrstva. Někdy působí 
hladkým, celistvým dojmem, jindy má vláknitou, či žebrovitou strukturu. V 
nejtenčích částech může nezřetelně prosvítat slunce nebo měsíc. Altostratus 
se většinou vyskytuje ve středním patře oblačnosti, ale může zasahovat i do 
vysokého patra. Z Altostratu vypadávají srážky. Pokud dosáhnou zemského 
povrchu, jedná se většinou o trvalejší déšť nebo o sněžení. 

6. Nimbostratus (viz Obrázek 1.4 vpravo) - šedá až tmavě šedá jednotvárná 
oblačnost. Vypadávají z ní srážky, které většinou dosáhnou zemského 
povrchu a jsou často velmi vytrvalé a intenzivní. Oblačná vrstva je tak tlustá, 
že slunce skrze ni není patrné. Pod spodní základnou mraku se často 
vyskytují nízké oblačné cáry. Nimbostratus je typickým oblakem středního 
patra, ale často díky svému vertikálnímu rozsahu zasahuje jak do nízkého, tak 
do vysokého patra. 

7. Stratocumulus (viz Obrázek 1.5 vlevo) - šedé, až bělavé skupiny oblaků, 
které se skládají z částí podobných valounům, oblázkům a chomáčům. Nemá 
vláknitý vzhled. Je složen převážně z vodních kapiček a někdy z něj 
vypadávají srážky, které jsou jen slabé intenzity. 

8. Stratus (viz Obrázek 1.5 vpravo) - šedá oblačná vrstva s celkem jednotvárnou 
a nízkou základnou, takže často zakrývá vrcholky kopců nebo vyšších staveb. 
Může jím prosvítat slunce. Často se vyskytuje jako místní oblak a při jeho 
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protrhávání je vidět modrá obloha. Občas z něj vypadávají srážky ve formě 
mrholení nebo v zimě sněhových jehliček a zrnek. 

9. Cumulus (viz Obrázek 1.6 vlevo) - je osamocenou zářivě bílou až našedlou 
kupou s ostře ohraničenými obrysy ve fázi rozvoje a se stále rozplizlejšími 
tvary ve stádiu rozpadu. Cumulus se rozvíjí směrem vzhůru a formuje se do 
podoby kup a věží, přičemž rostoucí části mají podobu květáku. Jejich 
základna se nachází většinou v nízkém patře a v případě příznivých podmínek 
prorůstá vrchol do střední vrstvy. Nejčastěji vzniká působením termické 
konvekce (výstupný proud vzduchu zapříčiněný nerovnoměrným zahříváním 
zemského povrchu). Cumulus prochází několika stádii rozvoje. V počátcích 
svého vzniku má podobu neuspořádaných chomáčů s dosud ne zcela 
srovnanou spodní základnou. Takové mraky se nazývají Cumulus humilis. Za 
příznivých podmínek se tato oblaka dále rozvíjejí do tvarů s ostře 
ohraničenými obrysy a původně plochý oblak získává jasně definovaný 
vertikální rozměr. Toto stádium se nazývá Cumulus mediocris. Pokud jsou 
stoupavé proudy dostatečně intenzivní a jejich výstup nebrzdí zádržná vrstva 
(vrstva, která stoupavé proudy téměř nepropustí), formují se při dostatku 
vodních par v ovzduší oblaka Cumulus congestus. V tomto případě je již 
vertikální rozměr často větší než horizontální, oblak má oslnivě bílou barvu a 
má tendenci spojovat se do větších celků. Oblak se skládá z vodních kapiček 
a je-li vertikálně dostatečně vyvinutý, obsahuje jeho vrchní část i ledové 
krystalky. Je zdrojem krátkodobých srážek-přeháněk. 

10. Cumulonimbus (viz Obrázek 1.6 vpravo) - bouřkový oblak. Mohutný, hustý, 
často hrozivě vyhlížející kupovitý oblak velkých horizontálních a hlavně 
vertikálních rozměrů. Vrchol se často zplošťuje a rozlévá do podoby vějíře, 
závoje, nebo kovadliny. Tento jev je způsoben výškovým prouděním a 
prorůstáním vrcholů cumulonimbů až do spodních vrstev stratosféry. Spodní 
základna se obvykle nachází ve spodním patře, avšak vrcholky nezřídka 
dosahují vysokého patra a nacházejí se ve výškách 7-9 km. Základna je 
obvykle velmi tmavá a často se pod ní vyskytují protrhané oblaky. 
Cumulonimbus se normálně tvoří postupnou proměnou ze silně vyvinutých 
oblaků Cumulus congestus. 

 
Obrázek 1.2: Mraky typu Cirrus a Cirrocumulus. 



 
Obrázek 1.3: Mraky typu Cirostratus a Altocumulus. 

 
Obrázek 1.4: Mraky typu Altostratus a Nimbostratus. 

 
Obrázek 1.5: Mraky typu Stratocumulus a Stratus. 
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Obrázek 1.6: Mraky typu Cumulus a Cumulonimbus. 

Existuje ještě další dělení mraků do dvou skupin, a záleží na podmínkách 
v atmosféře při formování mraků. Jak již bylo uvedeno, teplý vzduch stoupá, 
expanduje a pak se zchladí. Do jaké výšky vystoupá závisí na okolní teplotě 
vzduchu.  

Pokud je teplota okolního vzduchu relativně vysoká, tak klesá v závislosti na 
výšce jen velmi pozvolně. Tím pádem se stoupající vzduch ochlazuje rychleji, než 
okolní a zastaví se v momentě dosažení stejné teploty jako má okolní vzduch. 
Takový stav se nazývá ustálený a pokud stoupající vzduch nedosáhne rosného 
bodu, vede k vytváření mraků nazývaných stratiform (stratocumulus, altocumulus a 
cirrocumulus) Pro tyto mraky je charakteristický růst ve vertikálním směru. 

V případě relativně chladného okolního vzduchu může stoupající proud (který 
není souvislý, ale je rozkouskován na tzv. parcels) zůstat obklopován chladnějším a 
stále stoupat. Tento stav se nazývá neustálený a vznikají tak mraky nazývané 
cumuliform (cumulus a cumulonimbus). Stoupavý vzduch může dokonce zrychlovat, 
obzvláště pokud dosáhne rosného bodu a nastane kondenzace. Pro tyto mraky je 
charakteristický růst v horizontálním směru. 
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2 Modelování mraků v počítačové grafice 
Metody pro modelování a zobrazování mraků lze rozdělit na několik skupin. 

První, tzv. fyzikálně založené modelování, využívá k simulaci fyzikálních a 
meteorologických procesů, které vedou k vytváření a zániku mraků. K druhé skupině 
tzv. ontogenetické techniky patří metody, které se snaží zachytit vizuální podstatu 
tvorby a zániku mraků, bez nutnosti simulování různých, časově velice náročných, 
fyzikálních zákonů. Do třetí skupiny lze zařadit ostatní metody, které se zabývají 
například generováním mraků ze satelitních obrázků. 

2.1 Ontogenetické techniky 

Ontogenetické metody se snaží zachytit vizuální podstatu tvorby a zániku 
mraků. Nesimulují proto výpočetně velice náročné fyzikální zákony. 

2.1.1 Vizuální simulování mraků [2] 

Jedna z prvních metod vyvinutých pro zobrazování realisticky vypadajících 
obrazů mraků. Tato metoda je vhodnější spíše pro vytváření statických obrazů, než 
pro vytváření animací. S jejím využitím lze vytvářet maky typu cirrus, stratus a 
cumulus.  

2.1.1.1 Popis simulace 

Klíčové stavební bloky této metody jsou elipsoidy, obloha a texturovací funkce. 
Obloha je definována jako rovina v určité výšce a je použita pro modelování 
vzdálených mraků (cirrus, stratus), které jsou v této metodě považovány za 
dvourozměrné. Elipsoidy definují hrubý tvar mraku a jsou využity pro modelování 
mraků, které mají vertikální i horizontální rozměr (např. cumulus). Pomocí texturovací 
funkce se moduluje úroveň stínování a průhlednosti roviny oblohy nebo elipsoidů. 

Rovina oblohy je umístěna v určité výšce a je paralelní na zemský povrch, který 
je definován v  rovině xy, takže její rovnice je  

0),,( =−= AzzyxP  ( 2.1 )

kde A je výška. Elipsoid, který je využit pro hrubé popsání tvaru a polohy mraku je 
určen rovnicí 

0
),,(

0987

654
2

3
2

2
2

1

=++++
+++++=

qzqyqxq
xzqyzqxyqzqyqxqzyxQ  ( 2.2 )

kde q0-q9 jsou konstanty určující velikost, polohu a směr natočení elipsoidu. 
Texturovací funkce je použita k vytváření detailů mraků modulováním intenzity 
stínování a průsvitnosti oblohy nebo elipsoidu. Pro implementaci této funkce se 
využívá spektrálních funkcí, které jsou založeny na Fourierovy teorii. Furierova 
transformace říká, že každou funkci lze vyjádřit ve frekvenční oblasti součtem sinů a 
cosinů. Spektrální funkce se využívají při popisu mnoha přírodních jevů a mají 
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spektrální hustotu úměrnou 1/f, podobně jako fraktály [7]. Texturovací funkce je 
popsána rovnicí 

])sin([])sin([),,( 0
1

0
1

TPYyFYCTPXxFXCkzyxT ii

n

i
ii

n

i
ii ++++= ∑∑

=+

 ( 2.3 )
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ii
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FYFY
FXFX

707.0
2
2
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1

1

=
=
=

+

+
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2

1)sin(
2

)5.0sin(
2

1

1

>==

>==

−

−

iproxFXxFXPX

iproyFYyFYPX

iii

iii

ππ

ππ

 ( 2.5 )

)
2

sin(

)
2

sin(

'

'

zFX
PYPY

zFX
PXPX

i
ii

i
ii

π

π

+=

+=
 ( 2.6 )

kde PXi, PYi je fázový posuv zajištující náhodnost funkce, PXi
’, PYi

’ je fázový posuv 
zajištující náhodnost funkce ve třech rozměrech, T0 je parametr udávající kontrast a k 
je konstanta s hodnotou takovou, aby po její vynásobení byla maximální hodnota 
funkce T(x,y,z) rovna jedné. 

Uvedená texturovací funkce moduluje intenzitu stínování elipsoidu nebo oblohy 
pomocí rovnice 

atIsIIstaI tsd +++−−−= }])1)[(1){(1(  ( 2.7 )

kde a je konstanta charakterizující odrazivost difusní složky světla, t je konstanta 
charakterizující stín v textuře, s je konstanta charakterizující odrazivost reflexní 
složky světla, Id je intenzita stínování difusní složky, Is je intenzita stínování reflexní 
složky a It je intenzita stínování, která se získá z rovnice ( 2.3 ). Hodnoty Id a Is jsou 
počítány standardně pomocí vztahů vektorů plochy, světla a paprsku pozorovatele 
podle zvoleného osvětlovacího modelu [7]. 

Průsvitnost oblohy je modulována definováním prahové hodnoty pro texturovací 
funkci a nastavením počáteční průsvitnosti oblohy. Průsvitnost je tak vyjádřena 
rovnicí 

DTITR t /)(1 1−−=  ( 2.8 )

kde T1 je prahová hodnota a D je v rozmezí hodnot daném tak, aby průsvitnost byla 
v intervalu od 0 do 1. 

Průsvitnost elipsoidů se moduluje podobným způsobem, ovšem s tím rozdílem, 
že na krajích elipsoidu se prahová hodnota mění tak, aby se výsledná průsvitnost 
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zvyšovala. K tomu se využívá křivka, která je projekcí elipsoidu na rovinu xz. Rovnice 
této křivky je 

0),( 6543
2

2
2

1 =+++++= azaxaxzazaxazxf  ( 2.9 )

Pro body uvnitř oblasti vymezené touto křivkou platí, že hodnota funkce f(x,z) je 
nenulová, s maximální hodnotou v centru elipsoidu. Proto je třeba definovat funkci 
g(x,z), která vznikne vydělením f(x,z) touto maximální hodnotou. Pak již stačí upravit 
rovnici ( 2.8 ) na tvar 

D
zxgTTTI

TR t ))),(1)(((1 121 −−−−−
=  ( 2.10 )

kde T1 je prahová hodnota v centru oblasti a T2 je prahová hodnota na hranici oblasti. 

2.1.1.2 Dvourozměrný model mraku 

Definováním výšky A v rovnici roviny ( 2.1 ), definováním hustoty vrstvy s mraky 
(parametry T1, D v rovnici ( 2.8 )) a specifikováním struktury pomocí parametrů Ci, 
FXi, FYi a T0 v rovnicí ( 2.3 ) lze pomocí této metody generovat reálně vypadající 
mraky.  

Například pokud chce uživatel generovat mraky typu cirrus, pak nastaví výšku A 
na 10 km, FXi na dvojnásobek FYi, čímž dosáhne řasovitého vzhledu. Dále nastaví 
vysoké hodnoty pro parametry T1 a D a tím dosáhne větších oblastí kde prosvítá 
obloha. Pokud chce uživatel vytvořit mraky typu stratus, pak výšku A nastaví na 
hodnotu 2 km, zvýší hodnotu T0, čímž dosáhne snížení průsvitnosti a kontrastu, 
takže vzniknou plnější mraky s menšími detaily. 

Využití dvourozměrného modelu má dosti omezené použití. Nevýhoda tkví 
především v tom, že mraky nemají vertikální rozměr, takže musí být pozorovány 
z větší vzdálenosti. Z toho vyplývá, že jimi nelze procházet a mohou být použity jen 
jako pozadí trojrozměrné scény. 

2.1.1.3 Trojrozměrný model mraku 

Pro reprezentování trojrozměrného modelu mraku je využit elipsoid s jehož 
pomocí lze celý mrak popsat pouze devíti parametry (viz rovnice ( 2.2 )), které 
specifikují rozměr, tvar, pozici a orientaci. Stejně jako v případě dvourozměrných 
mraků tak i zde se využívá texturovací funkce pro generování detailního povrchu 
mraku modulováním intenzity stínování a průhlednosti (viz rovnice ( 2.7 ) a ( 2.10 )).  

Obrázek 2.1 (a) ukazuje texturovaný elipsoid, kde se za pomocí texturovací 
funkce moduluje pouze úroveň stínování.  Obrázek 2.1 (b) znázorňuje stejný elipsoid, 
kde je navíc modulována průhlednost dle rovnice ( 2.8 ). Obrázek 2.1 (c) ukazuje 
elipsoid u kterého se průhlednost moduluje pomocí funkce dle rovnice ( 2.10 ). 
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Obrázek 2.1: 3D Mraky typu cumulus. 

Z uvedeného popisu vyplývá, že metoda generuje pouze mraky, které 
připomínají elipsoidy. Ve skutečnosti je ale možné na obloze sledovat různé tvary 
mraků. Proto byl dále tento algoritmus rozšířen o možnost spojování elipsoidů a tím 
vytváření složitějších a rozmanitějších tvarů. Toto rozšíření spočívá v tom, že se 
v místě průsečíku dvou, nebo více elipsoidů vypočítají viditelné části z každého 
elipsoidu. 

 
Obrázek 2.2: Modelování mraků spojením několika elipsoidů. 
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2.1.1.4 Implementace v OpenGL [3] 

Uvedený algoritmus byl později implementován pomocí grafické knihovny 
OpenGL. Tato implementace se zabývá pouze 3D mraky, tedy mraky tvořenými 
elipsoidy. Při implementaci byl pozměněn výpočet texturovací funkce tak, že se 
nepočítá jako součet sinů a cosinů, ale využívá Perlinova šumu [8]. Dále byla 
pozměněna rovnice pro výpočet průhlednosti textury. 

Změny v rovnicích pro výpočet texturovací funkce a průhlednosti jsou nutné 
protože ve frame bufferu1 lze uchovávat hodnoty pouze v rozsahu <0,1>. Rovnice     
( 2.10 ) je tedy použita ve tvaru 

D
zxgTTI

TR t )),(1(21 −−−
=  ( 2.11 )

Obrázek 2.3 znázorňuje graf jednotlivých výrazů této rovnice. 

 
Obrázek 2.3: Graf funkce ( 2.11 ), Zeleně je vykreslen výraz It-T1, růžově výraz 

T2*(1-g(z,x)) a modře výsledek s D=0.25. 

Při použití původní texturovací funkce (viz rovnice ( 2.3 )) není snadné 
kontrolovat výsledný vzhled textury, proto byl použit pro mapovací funkci Perlinův 
šum. Obrázek 2.4 ukazuje původní spektrální syntézu a texturu s Perlinovým šumem. 
I když je možné generovat textury v reálném čase pomocí grafického hardwaru [4], 
tak z důvodu vyšší rychlosti jsou všechny použité textury předpočítány. 

                                            
1 Frame buffer je paměť v grafické kartě, obsahující barevnou informaci, ze které se skládá 

výsledný obraz zobrazený na monitoru. 



 
Obrázek 2.4: Texturovací funkce. Vlevo je textura vytvořená spektrální 

syntézou, vpravo je textura vytvořená pomocí Perlinova šumu. 

Pro dosažení reálnějších výsledků je nutné, aby pro každý elipsoid, tvořící mrak 
byly rovnice pro texturovací funkci i průhlednost počítány nezávisle na ostatních 
elipsoidech. Dále, aby bylo možné mraky pozorovat z malých vzdáleností je nutné 
použít perspektivně správné texturování (perspectively correct texturing). Pro 
vykreslení všech elipsoidů je použit back buffer2, kde je pro každý elipsoid vyhrazen 
prostor tak, že buffer je rozdělen na N x M čtvercových oblastí, jejichž velikost je 
zvolena jako kompromis mezi kvalitou obrázku a rychlostí zobrazování.  

Algoritmus pro vykreslení elipsoidů s perspektivně správným texturováním lze 
shrnout do čtyř kroků3 

A

elips
nelin
elips

       

obraz
vykre
techn

1. 

2. 

3. 

4. 
 

 

 

 

 

Vypočítej bounding box elipsoidu v prostoru pozorovatele. 

Vypočítej projekci bounding boxu na projekční rovinu z bodů vypočítaných 
v předcházejícím kroku. 

Vypočítaná oblast na průmětně určuje pohledový objem a viewport. 

Vykresli elipsoid. 
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lgoritmus 2.1: Vykreslení elipsoidů s perspektivně správným mapováním. 

Výsledky uvedených kroků znázorňuje Obrázek 2.5, kde je zobrazeno devět 
oidů otexturovaných texturou podle rovnice ( 2.11 ). Tvar elipsoidů a textura se 
eárně mění, protože zkreslení způsobené perspektivou závisí na pozici 
oidu. 

                                     
2 Back buffer se využívá při technice zvané double-buffering, tj. obraz se vykresluje do oblasti 

ové paměti, která není zobrazena (back buffer) a teprve v okamžiku, kdy je celá scéna 
slena se tato oblast zobrazí a naopak oblast, která byla dosud zobrazena se zneviditelní. Tato 
ika odstraňuje nežádoucí blikání obrazu, vznikající postupným vykreslováním scény. 

3 Bounding box je objem ohraničující dané těleso.  



Výpočet průhlednosti byl zjednodušen z výpočtu ve třech rozměrech do dvou 
rozměrů a probíhá na elipse, která vznikne zobrazením elipsoidu na rovinu. Rovnice 
( 2.11 ) se skládá pouze z operací součtu, rozdílu a násobení, proto ji lze v OpenGL 
jednoduše implementovat pomocí funkcí pro míchání barev4. Výraz It - T1 se 
vypočítává v alpha kanálu frame bufferu. Algoritmus má následující kroky 

Obr
9

       

1. 

2. 

3. 
 

 

 

 

 

Povol zápis pouze do alpha složky. 

Zobraz polygon s barvou T1 vyplňující viewport. 

Vypočti It - T1 vykreslením texturovaného elipsoidu (průhlednost je uchována 
v alpha složce textury) s nastaveným subtraktivním mícháním barev (viz 
příloha A). 
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Algoritmus 2.2: Výpočet výrazu It - T1 průhlednosti elipsoidu. 

 
ázek 2.5: Jednotlivé výrazy z rovnice ( 2.11 ). Vlevo nahoře je výraz It-T1 pro 
 elipsoidů, vpravo nahoře je výraz T2*(1-g(z,x)). Dole je výsledek v alpha 

kanálu. 

                                     
4 V OpenGL je míchání barev známo jako blending. 



 
Obrázek 2.6: Textura pro výpočet výrazu T2(1-g). Vlevo je textura s bodovým 

světlem, vpravo je elipsoid, na který byla textura namapována. 

Druhá část rovnice ( 2.11 ), výraz T2*(1-g) je spočten v barevném kanálu frame 
bufferu. Problém nastává s vyhodnocením funkce g. Ta se v tomto případě vypočte 
tak, že se na elipsoid namapuje textura (pomocí metody projekčních textur [5]) 
reprezentující útlum bodového světla ve směru od středu k okrajům. Tak lze 
dosáhnout snížení průhlednosti směrem k okrajům elipsy. Obrázek 2.6 (a) zobrazuje 
použitou texturu s bodovým světlem. Obrázek 2.6 (b) ukazuje jeden z elipsoidů, na 
který je namapována textura z obrázku 2.6 (a). Algoritmus počítající výraz T2*(1-g) je 
následující 

např
textu
buffe
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GRE
s jed
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Povol zápis do barevných kanálů a zakaž zápis do alpha kanálu. 

Zobraz polygon s bílou barvou vyplňující viewport. 

Nahraj do texturovací matice modelovací transformaci pro aktuální elipsoid a 
povol automatické generování texturovacích souřadnic. 

Vykresli neotexturovaný elipsoid s povoleným gouraudovým (smooth) 
stínováním a subtraktivním mícháním barev. 

Nastav funkci pro míchání barev tak, aby se barevná hodnota ve frame bufferu 
násobila s barvou elipsoidu. 

zobraz polygon vyplňující viewport barvou T2 
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Algoritmus 2.3: Výpočet výrazu T2*(1-g) průhlednosti elipsoidu. 

Výraz T2*(1-g) může být v závislosti na hardwaru vypočten mnohem efektivněji 
. tak, že se provede roznásobení, tedy T2-T2*g. Potom se za pomoci módu 
rování GL_MODULATE vypočte T2*g a odečtení se provede vymazáním obsahu 
ru barvou T2 a použitím subtraktivní míchání barev (viz Příloha A). Další 

ností výpočtu T2*g je nastavení OpenGL scale faktorů RED_SCALE, 
EN_SCALE a  BLUE_SCALE na hodnotu barvy T2 (uvedené faktory se násobí 
notlivými RGB komponenty barvy při vykreslování elementů do frame bufferu). 



Po provedení výše uvedených kroků je v alpha kanálu vypočtený výraz It - T1 a 
v barevném kanálu je vypočten výraz T2*(1-g), takže dalším krokem je zkombinování 
těchto dvou výrazů, tj. jejich odečtení. Protože tento krok je stejný pro každý elipsoid, 
může být proveden pro všechny elipsoidy najednou. 
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Nastav subtraktivní míchání barev a povol zápis do alpha kanálu. 

Nastav matici barev (viz příloha A) tak, aby byla červená složka barvy 
kopírována do alpha kanálu (všechny prvky matice jsou nulové, kromě prvku 
vlevo dole, který má hodnotu jedna). 

Překopíruj všechny pixely ve frame bufferu na sebe voláním funkce 
glCopyPixels 
Algoritmus 2.4: Výpočet výrazu It - T1 - T2*(1-g) průhlednosti elipsoidu. 

Tím je rovnice ( 2.11 ), až na výraz 1/D, vypočítána. Toto dělení lze snadno 
čítat nastavím hodnoty v matici barev v druhém kroku algoritmu místo jedníčky 
/D.  

V předchozím textu byla vypočítána průhlednost každého elipsoidu, ze kterých 
kládá mrak. Dalším krokem algoritmu je zjištění jejich barvy. To se provede tak, 
e elipsoid (osvětlen světlem a otexturován texturou s Perlinovou šumovou funkcí) 
eslí do RGB kanálu frame bufferu. Po provedení tohoto kroku je tedy v RGB 
lu frame bufferu uložena informace o barvě elipsoidů a v alpha kanálu informace 
hlednosti elipsoidů. 

Posledním krokem je sejmutí obrazu v back bufferu do textury a pomocí ní 
čně zobrazit úplný mrak. To se provádí pomocí následujícího algoritmu5 
 

 

 

 

 

 

 

Překopíruj data z back bufferu do textury. 

Nastav rovnici pro míchání barev na alpha míchání. 

Nastav rovnoběžné promítání. 

Vypočti bounding box elipsoidu v prostoru pozorovatele a vypočti 2D bounding 
box na průmětně. 

Vykresli polygon na místě 2D bounding boxu s texturou získanou v prvním 
kroku. 
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Algoritmus 2.5: Vykreslení mraku. 

Uvedenou metodu je možné rozšířit pro zobrazování objektů, prolétávajících 
 mraky. Z důvodu použití alpha míchání je při zobrazování nutné nejprve vykreslit 

                                     
5 Alpha míchání (alpha blending) je technika míchání barev, kdy je v alpha kanálu uložena 
ace o průhlednosti a použije se rovnice pro míchání barev ve tvaru cvýsledná=czdroj * Alphazdroj + ccíl 
lphazdroj), kde czdroj resp. ccíl je barva zapisovaného elementu resp. barva ve frame bufferu a 
zdroj je hodnota alpha složky zapisovaného elementu. 
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neprůhledné objekty do frame bufferu a z-bufferu6. Poté se musejí vykreslit všechny 
průhledné objekty (včetně elipsoidů) v pořadí od vzdálenějších objektů po objekty 
bližší. Uvedený způsob pracuje správně pouze pokud je mrak složen z více 
elipsoidů, protože přesného průniku objektu s jedním elipsoidem nelze dosáhnout. 

2.2 Fyzikálně založené metody 

Metody simulují fyzikálních procesy, které způsobují vznik a zánik oblačnosti. 
Berou proto v úvahu vlastnosti atmosféry, termodynamické zákony a podmínky, při 
kterých dochází ke kondenzování páry v kapičky vody. 

2.2.1 Modelování mraků pomocí buněčných automatů [14] 

Metoda není vhodná pro simulování fyzikálně přesného pohybu, vzniku a 
zániku oblaků, protože fyzikální procesy jsou značně zjednodušeny. Její výhodou 
jsou velice dobré vizuální výsledky, relativní jednoduchost a vysoká rychlost výpočtu, 
čímž je vhodná pro výpočet v reálném čase. Nevýhodou však je, že v podstatě 
umožňuje pouze generování mraků typu cumulus. 

Z obrázku 2.7 je patrné, že prostor ve kterém probíhá simulace se rozdělí na 
voxely. Každý voxel odpovídá jedné buňce buněčného automatu a má definovány tři 
proměnné: vlhkost (hum), mrak (cld) a proměnnou indikující, že může proběhnout 
fázová přeměna (act). Celá simulace poté probíhá aplikováním jednoduchých 
pravidel (viz rovnice ( 2.12 ) - ( 2.21 )), které reprezentují jak vznikání a zanikání 
mraků tak jejich pohyb v závislosti na rychlosti větru. Každá proměnná nabývá 
hodnot pouze nula nebo jedna, takže pravidla mohou být vyjádřeny pomocí boolovy 
algebry. To má výhodu v tom, že proměnnou lze uložit v jediném bitu, čímž se snižují 
paměťové nároky a simulace je s využitím bitových operací podstatně urychlena. 
Nevýhodou však je, že simulace poskytuje pouze jednobitovou informaci o tom, ve 
kterém voxelu se vyskytuje mrak (cld=1) a ve kterém mrak není (cld=0). Tuto 
jednobitovou informaci je proto třeba zjemnit vypočtením spojitého rozložení hustoty 
v každém voxelu. 

 
Obrázek 2.7: Základní myšlenka algoritmu 

                                            
6 Z-buffer (pamět hloubky) je dvourozměrné pole, které se využívá při řešení viditelnosti. Každá 

položka obsahuje souřadnici z toho bodu, který je nejblíže k pozorovateli. 



 19

2.2.1.1 Popis simulace 

Metoda vychází z algoritmu popsaným v [6]. Navíc je rozšířena o následující 
vlastnosti: zánik mraků, pohyb v závislosti na rychlosti větru, zvýšení rychlosti 
simulace a kontrolování pohybu mraků. Hrubý přehled původní metody je uveden v 
následujícím odstavci. Poté následuje popis rozšiřujících vlastností. 

Fyzikální proces, který se metoda snaží napodobit je následující. Mraky jsou 
vytvářeny z bublin vzduchu zahřívaného teplem, které proudí směrem od povrchu 
země. Teplý vzduch má nižší hmotnost i hustotu, což znamená, že začne stoupat 
vzhůru do míst s nižším tlakem a zde tato bublina expanduje. Expanze bublinu 
ochladí a zvýší tak relativní vlhkost uvnitř bubliny. Poté nastane fázová přeměna, čili 
vodní pára v bublině zkondenzuje do vodních kapiček, čili mraků. 

K simulování tohoto fyzikálního procesu jsou využity buněčné automaty, které 
pracují tak, že celý prostor, kde probíhá simulace rozdělí na množství buněk (voxelů), 
jejichž počet ve směrech os x, y a z je Nx, Ny a Nz. Každému voxelu jsou přiřazeny 
stavové proměnné hum, act a cld, reprezentující vlhkost, možnost fázové přeměny a 
mrak. Proměnné mohou nabývat pouze hodnot nula nebo jedna. Pokud v nějakém 
voxelu je hum=1, pak to znamená, že je zde dostatek vlhkosti pro vznik mraku, act=1 
znamená, že může proběhnout fázová přeměna a cld=1 znamená, že ve voxelu je 
mrak. Celá simulace dynamiky mraku potom probíhá pouhým aplikováním 
jednoduchých pravidel. 
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kde i, j, k jsou indexy specifikující voxel (i=0,…,Nx; j=0,…, Ny; k=0,…, Nz), ti je čas 
v aktuálním kroku simulace a ti+1 je čas v příštím kroku simulace. 

Pravidla znázorňuje Obrázek 2.8. Jak je vidět v horním řádku, proměnná act 
změní svoji hodnotu z nuly na jedna, pokud hum je jedna a hodnota některého 
voxelu v okolí je rovna jedné. Poté hum změní hodnotu na nula, jak je znázorněno 
veprostřed. Konečně, jak je znázorněno v dolním řádku, cld se změní na jedna. Mimo 
simulovaný prostor se předpokládá nulová hodnota všech proměnných. 
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Obrázek 2.8: Pravidla pro simulaci. 

Na začátku simulace jsou hodnoty proměnných act a hum nastaveny náhodně 
a proměnná cld je nastavena na nulu. Růst mraku je poté simulován změnami 
stavových proměnných dle rovnic ( 2.12 ) až ( 2.15 ). 

2.2.1.2 Rozšíření metody 

Jedna z nevýhod metody uvedené v [6] je, že pokud je proměnná cld nastavena 
na jedna, pak již neexistuje mechanizmus, který by ji mohl nastavit opět na nulu. 
Jinými slovy, mrak poté co vznikne již nemůže zaniknout. Proto byla do simulace 
přidána pravděpodobnost zániku mraku (pext). Tato pravděpodobnost je v rozmezí 0 
≤ pext ≤ 1 a je různá pro každý voxel. Může být nastavena například uživatelem nebo 
pomocí elipsoidů (viz dále). V průběhu simulace se pak v každém voxelu vygeneruje 
náhodné číslo rnd (0 ≤ rnd ≤ 1) a pokud rnd<pext pak je hodnota proměnné cld 
změněna na nulu. Změnou pravděpodobnosti pext v každém voxelu v různém čase 
lze specifikovat oblasti, kde zánik probíhá častěji. Pokud se ale podíváme na 
pravidla, zjistíme jeden zásadní problém. Ve voxelu, kde zanikl mrak se již znova 
nový mrak nevytvoří. K vyřešení tohoto problému se ještě musí zavést 
pravděpodobnost výskytu vlhkosti phum a pravděpodobnost fázové přeměny pact. Tyto 
pravděpodobnosti jsou opět v rozsahu 0 ≤ pext, pact ≤ 1 a jsou nastaveny náhodně. 
Změna proměnných hum a act se provádí obdobně jako pext, tedy hum se nastaví na 
jedna, pokud rnd<phum a act je nastavena na 1 pokud rnd<pact. 

Změnou pravděpodobností phum, pact, pext lze tedy kontrolovat vytváření a zánik 
mraků. K původním pravidlům jsou proto přidaná následující tři pravidla 

)),,,((),,,(),,,( 1 iextii tkjiprndIStkjicldtkjicld >∧=+  ( 2.16 )

)),,,((),,,(),,,( 1 ihumii tkjiprndIStkjihumtkjihum <∨=+  ( 2.17 )

)),,,((),,,(),,,( 1 iactii tkjiprndIStkjiacttkjiact <∨=+  ( 2.18 )
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kde rnd je náhodné číslo a IS(e) je funkce vracející 1 pokud je výraz e pravdivý, jinak 
vrací 0. 

V přírodě je možné pozorovat pohyb mraků ve směru jakým vane vítr. Dále je 
známo, že rychlost větru se mění v závislosti na nadmořské výšce. Pro simulování 
tohoto jevu je třeba přidat několik pravidel, které zajišťují posun stavových hodnot 
mezi jednotlivými voxely v závislosti na rychlosti větru. 
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kde v(zk) je funkce definovaná jako lineární závislost rychlosti větru na nadmořské 
výšce. Uvedená pravidla nám zaručují pohyb mraku pouze ve směru osy x. Pohyb 
v jiných směrech lze řešit rotováním simulovaného prostoru v závislosti na směru 
větru. 

Jak bylo uvedeno v předchozím textu, pohyb mraků lze kontrolovat nastavením 
pravděpodobností phum, pact a pext. K tomuto účelu jsou použity elipsoidy. Ve středu 
těchto elipsoidů je pravděpodobnost phum a pact vyšší než na okrajích, naopak 
pravděpodobnost zániku pext je nejvyšší na okrajích. Kontrolováním parametrů 
elipsoidů (velikost a pozice) je možné vytvářet různé druhy mraků. Reálně vypadající 
animace lze dosáhnout i tak, že se parametry nastaví pomocí náhodných hodnot. 

Posledním krokem simulace je převedení diskrétní hodnoty hustoty 
v jednotlivých voxelech na spojité. K tomuto účelu se využívá vzorec 
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kde w(i’, j‘, k‘) je váhová funkce, pro kterou byla použita vzdálenost středu voxelu od 
okolních voxelů a i0, j0, k0, t0 jsou velikosti okolí ze kterého se bude průměr počítat.  

2.2.2 Modelování mraků založené na fluidní dynamice [1] 

Metoda simuluje vytváření mraků využitím zjednodušeného numerického 
modelu, nazvaného coupled map lattice (CML). Tato metoda je rozšířením 
buněčných automatů a její výhodou je snadná implementace a nízké výpočetní 
nároky. Pomocí této metody může být generováno více typů mraků. Zejména se 
jedná o mraky cumulus, cumulonimbus, stratocumulus, altocumulus a cirrocumulus. 
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Výsledkem této simulace je rozložení hustoty v trojrozměrném prostoru. Metoda je 
vhodná pro tvorbu animací. 

2.2.2.1 Coupled Map Lattice (CML) 

CML je rozšířením buněčných automatů, to znamená, že celý prostor, ve 
kterém probíhá simulace je rozdělen do mřížky (lattices). Stejně jako u buněčných 
automatů je v každém bodě této mřížky definováno několik stavových proměnných, 
jejichž hodnoty jsou měněny podle definovaných pravidel a hodnot proměnných 
v okolních bodech. Hlavním rozdílem CML oproti buněčným automatům je v tom, že 
CML využívá reálné hodnoty proměnných, kdežto buněčné automaty pracují pouze 
s diskrétními hodnotami. Výhody CML jsou nízké výpočetní nároky, možnost jejich 
využití v paralelních výpočtech a již hrubé rozdělení mřížky dává dobré výsledky. 

2.2.2.2 Popis simulace 

Atmosféra se skládá z plynu, který pro zjednodušení můžeme považovat za 
nestlačitelný. Takový plyn, jehož hustota a teplota je téměř konstantní lze popsat 
vektorem rychlosti vr  a tlakem p. Tyto veličiny se mění v prostoru i čase. 

Navier-Stokesova rovnice vyjadřuje rovnováhu sil na elementu kapaliny, nebo 
plynu a uvádí se ve tvaru [21] 

vpgrad
dt
vd r
r

∆+−= ν
ρ

)(1  ( 2.23 )

0)( =vdiv r  ( 2.24 )

kde vr  je vektor rychlosti, p je tlak plynu, ρ je hustota plynu a ν  je viskozita plynu. 
Rovnice ( 2.24 ) je nazývána rovnice kontinuity a vyjadřuje zákon zachování hmoty, 
tzn. hmota nevzniká z ničeho a nezaniká v nic. 

Uvedené rovnice mohou být řešeny numerickými metodami, což je však 
výpočetně velice náročné. Proto se k jejich řešení používá zmíněná metoda CML. 

Jak již bylo řečeno, mraky vznikají v důsledku stoupání horkého vzduchu do 
míst, kde je nižší teplota. Zde nastává jev známý jako fázová přeměna a pára 
obsažená ve vzduchu začne kondenzovat na drobné kapičky. Přeměna je ovlivněna 
několika faktory, které je nutno zahrnout do simulačního procesu. 

• viskozita a tlak 

• šíření vodní páry ve vzduchu 

• šíření tepla 

• vznosná síla (způsobuje pohyb oblastí s vyšší teplotou vzhůru) 

• fázová přeměna 

Prostor, ve kterém probíhá simulace je rozdělen do mřížky NX x Ny x Nz a v 
každém bodě této mřížky je definována proměnná charakterizující uvedené faktory. 
Jedná se o vektor rychlosti vr (x, y, z), množství vodní páry wv(x, y, z), množství 
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kapiček vody wl(x, y, z) a teplota (vnitřní energie) E(x, y, z), kde x, y, z jsou celá čísla 
v rozsahu (0<=x<Nx, 0<=y<Ny, 0<=z<Nz). Další parametry, jako například viskozita a 
tlak jsou pro zjednodušení konstantní pro celý prostor.  

Viskozita je odpor, jímž plyn, nebo tekutina působí proti silám snažícím se 
posunout její nejmenší částice. Na stykové ploše dvou vrstev plynu pohybujících se 
různou rychlostí se projevuje viskozita tečným napětím, jímž se snaží rychlejší vrstva 
urychlovat pomalejší, a ta naopak zadržovat vrstvu rychlejší.  

Pro tlak je nutné aby byl zachován zákon zachování hmoty, což znamená, že 
pro nestlačitelný plyn musí div vr  být rovno 0. Avšak zahrnutí proměnného tlaku do 
simulace by podstatně zvýšilo náročnost výpočtu, proto je využita rovnice ( 2.24 ) ve 
tvaru grad(div vr ). div vr  reprezentuje tok hmoty v každém vrcholu mřížky a grad(div vr ) 
je tok způsobený gradientem toku hmoty v okolí vrcholu.  

Nechť vx je x-ová složka rychlosti vr  v aktuálním kroku a vx
* je x-ová složka 

rychlosti vr  v následujícím kroku, pak vx
* se vypočítá pomocí rovnice  

xpxvxx vdivgradkzyxvkzyxvzyxv )(),,(),,(),,(* r
+∆+=  ( 2.25 )
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kde kv je hodnota viskozity a kp je koeficient udávající ovlivnění tlakem. Obdobně lze 
spočíst složky y, z. 

Stavové hodnoty ve vrcholech mřížky (x, y, z) jsou po vypočítání rychlosti 
pomocí uvedených rovnic přeneseny na novou pozici (x+vx, y+vy, z+vz)=(l+δx, m+δy, 
n+δz), kde l, m, n je celá část a δx, δy, δz desetinná část z x+vx, y+vy, z+vz. Obrázek 
2.9 znázorňuje, jak jsou hodnoty distribuovány na 8 okolních bodů v mřížce (l, m, n), 
(l+1, m, n), (l, m+1, n), (l+1, m+1, n), (l, m, n+1), (l+1, m, n+1), (l, m+1, n+1), (l+1, 
m+1, n+1). δx je vzdálenost mezi novou pozicí a polohou bodu (l, m, n) mřížky ve 
směru x. Obdobně δy je vzdálenost ve směru y a δz je vzdálenost ve směru z. 
Stavové hodnoty jsou pak připočteny v okolních bodech mřížky s váhou (1-δx)(1-
δy)(1- δz),   δx(1-δy)(1-δz),   (1-δx)δy(1-δz),   δxδy(1-δz),   (1-δx)(1-δy)δz,   (1-
δx)δyδz,   δx(1-δy)δz,   δxδyδz. 

V případě nastavení koeficientů tak, že není splněna rovnice  

0.1,, <zyx vvv  ( 2.28 )
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muže nastat situace, že simulace není stabilní. Z experimentů vyplývá, že pokud 
rovnice ( 2.28 ) není splněna, pak nemohou ani vznikat mraky. Proto lze vhodnou 
volbou parametrů dosáhnout toho, aby rovnice ( 2.28 ) byla splněna vždy. 

 
Obrázek 2.9: Změna stavových proměnných v mřížce. 

Šíření vodní páry wv(x, y, z) a tepla E(x, y, z) je simulováno pomocí rovnice 

),,(),,(),,( ,
* zyxwkzyxwzyxw vwdvv ∆+=  ( 2.29 )
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kde kd,w, kd,e je difusní koeficient vodní páry resp. tepla a ∆wv, ∆E je vypočítáno 
z rovnice ( 2.26 ) po dosazení wvx resp. Ex za vx. 

Oblasti vodní páry s vyšší teplotou mají tendenci pohybovat se vzhůru. To lze 
simulovat zvýšením z-ové složky rychlosti ve vrcholech mřížky v závislosti na rozdílu 
teplot mezi vrcholem mřížky a vrcholy v horizontálním okolí. K popisu tohoto jevu se 
využívá rovnice 
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kde kb je koeficient udávající sílu vznosné síly. 

Množství vodních kapiček vytvářených při fázové přeměně je úměrné rozdílu 
maximálního množství vodní páry wmax a množství vodní páry v jednotlivých 
vrcholech mřížky wl. Rovnice, kalkulující množství vodních kapiček vytvářených 
v každém kroku simulace jsou  
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TTTw /)]5.29/(4.4303482.19exp[0.217)(max −−=  ( 2.33 )

kde α je koeficient udávající míru fázové přeměny, Q je latentní teplo a T je teplota. 

2.2.2.3 Modelování mraků typu cumulus a cumulonimbus 

 
Obrázek 2.10: Simulace mraku typu cumulus a kumulonimbus. 

Obrázek 2.10 znázorňuje jak jsou generovány mraky typu cumulus a 
cumulonimbus. Tyto mraky jsou tvořeny silnými stoupavými proudy, které vynesou 
vodní páru do míst s nižší teplotou. Jak již bylo řečeno dříve, tyto proudy vznikají z 
mnoha různých příčin, takže je téměř nemožné je všechny simulovat. Proto je na 
uživateli, aby sám specifikoval oblast kde se budou v každém kroku simulace 
vzdušné proudy a vodní pára vyskytovat (viz Obrázek 2.10). Tato oblast se nazývá 
zdroj vodní páry (vapour source). Zdroj vodní páry se používá k ohraničení 
vzdušných proudů. Síla těchto proudů je definována buď pomocí střední hodnoty, 
nebo pro dosažení lepších výsledků může být specifikována 3-dimenzionální 
Perlinovou funkcí.  

Pokud chce uživatel vytvořit mraky typu cumulus, musí nastavit zdroj vodní páry 
ve větším rozsahu ve spodní části simulovaného prostoru. Pro vytvoření 
cumulonimbusu naopak musí nastavit zdroj vodní páry v malých oblastech s větší 
silou vzdušných proudů. Velikost mřížky ve vertikálním směru Nz může být menší pro 
mraky typu Cumulus, než pro Cumulonimbus protože nedosahují tak velkých 
vertikálních rozměrů. Uživatel může dále specifikovat horizontální rychlost větru jako 
vnější sílu, která způsobuje pohyb mraků. 

Díky tomu, že je možné při modelování těchto druhů mraků počítat 
s konstantním rozložením teploty v jednotlivých krocích, není potřeba při simulaci 
uvažovat vliv všech faktorů uvedených v předchozí části. Tabulka 2.1 shrnuje, které 
parametry mají na simulaci vliv. 
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Obrázek 2.11: Rozložení stavových veličin. (a) (b) (c) je rozložení pro cumulus. 
(d) (e) (f) je rozložení pro cumulonimbus. Na (c) a (f) je ve vrchní části rozložení 
vodních kapiček a ve spodní části (proužky) vyznačeno rozložení vodní páry. 

Obrázek 2.11 znázorňuje rozložení stavových proměnných pro simulaci 
Cumulusu a Cumulonimbusu. Obrázek 2.11 (a) a (d) znázorňuje rozložení zdroje 
vodní páry (při pohledu shora), Obrázek 2.11 (b) a (e) znázorňuje rozložení rychlosti 
(pohled rovnoběžný s rovinou xz). Konečně Obrázek 2.11 (c) a (f) ukazuje rozložení 
kapiček vody a vodní páry. 

2.2.2.4 Modelování mraků typu stratocumulus, altocumulus, cirrocumulus. 

Mraky toho typu jsou generovány využitím Bénardova proudění. Bénardovo 
proudění lze pozorovat například v nádobě s vodou, kterou budeme od spodu 
zahřívat. Voda u dna začne expandovat, sníží svou hustotu a začne stoupat vzhůru. 
Naopak voda, která je na vrchu začne zase klesat. Tím vznikne cirkulace vody mezi 
dnem a vrchem nádoby zvaná Bénardovo proudění. Proudění vytvoří vzorek 
podobný buňkám. Tyto buňky se nazývají Bénardovy buňky a znázorňuje je Obrázek 
2.13 (b, c). Při tvorbě mraků stratocumulus, altocumulus a cirrocumulus každý mrak 
odpovídá jedné Bénardově buňce. 

Bénardovo proudění lze simulovat za pomoci CML. Do výpočtu je však nutné 
zahrnout všechny faktory uvedené v předchozí části, jelikož se v každém kroku 
simulace kromě vodní páry a kapiček vody distribuuje do sousedních vrcholů mřížky i 
teplota. Uživatel nemusí pří modelování těchto mraků specifikovat místa stoupavých 
proudů, protože, jak ukazuje obrázek Obrázek 2.12, toto rozložení se získá 
zformováním Bénardových buněk. 
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Obrázek 2.12: Simulace mraků typu stratocumulus, altocumulus. 

Typ mraku, který chce uživatel vytvořit závisí jak na výšce, tak na velikosti 
Bénardovy buňky. Pokud je buňka větší, vznikne stratocumulus. Jinak vznikne 
cirrocumulus. V případě, že definujeme horizontální rychlost větru, pak vzniknou 
válcovité buňky (viz Obrázek 2.13 (d)). Platí, že čím déle necháme simulaci 
ovlivňovat rychlostí větru, tím menší budou mezery mezi buňkami. 

 
Obrázek 2.13: Simulace Bénardova proudění 
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Tabulka 2.1. Rozdělení druhů mraků v závislosti na vytvářejícím procesu. 

Typ Mraku Parametr ovlivňující 
druh mraku 

Výška Faktory ovlivňující 
simulaci 

Cumulus 

Cumulonimbus 

Síla vzdušných proudů od 2000m viskosita, tlak, šíření vodní 
páry, fázová přeměna 

Stratocumulus 

Altocumulus 

Cirrocumulus 

velikost Bénardovy 
buňky 

pod 2000m 

2000-6000m

nad 6000m 

viskosita, tlak, šíření vodní 
páry, fázová přeměna, 

šíření tepla, vznosná síla, 
fázová přeměna 
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3 Zobrazování mraků 
Pro zobrazování mraků je nezbytné simulovat absorpci a rozptyl světla při 

průchodu mrakem. Zobrazovací metody, využívají většinou jednonásobného rozptylu 
světla, tzn. simulují rozptyl světla v jediném směru a to ve směru k pozorovateli. 
Přesnější metody počítající s vícenásobným rozptylem počítají rozptyl ve všech 
směrech a tím pádem jsou výpočetně i implementačně náročnější. 

Společným rysem všech dále uvedených metod je, že prostor obsahující mraky 
je rozdělen na voxely, kde každému voxelu je přiřazena hodnota charakterizující 
hustotu mraku. 

3.1 Vymezení základních pojmů [31] 

Světlo při průchodu atmosférou interakuje s částicemi různých typů a velikostí. 
Mezi nejvýznamnější druhy interakce patří absorpce, rozptyl a odraz. 

Absorpce je proces, při kterém částice přeměňuje část své energie na jinou 
formu (teplo, fotochemický proces, aj.). Celkové ztráty způsobené absorpcí na 
jednotu délky podél cesty světla vyjadřuje objemový koeficient absorpce (volume 
absorption  coefficient) σa. 

Rozptyl je proces, při kterém je část energie absorbována a poté znovu 
vyzářena. V tomto případě se částice chová jako bodový zdroj energie. Ztráty 
světelné energie rozptylem jsou vyjádřeny objemovým koeficientem rozptylu (volume 
scattering coefficient) σs. 

Rozptyl závisí jak na vlnové délce dopadajícího světla, tak na velikosti částic. 
Na malých částicích, jakými jsou např. molekuly vzduchu je popsán pomocí 
Rayleighovy teorie rozptylu. Větší částice jako třeba prach vyžadují použití mnohem 
komplexnější Mieovy teorie rozptylu.  

Intenzita světla I(λ,Θ) vyzářeného v úhlu θ při rozptylu menšími částicemi je 
vyjádřena rovnicí ( 3.1 ). 
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kde I0 je intenzita dopadajícího světla, K je konstanta udávající molekulární hustotu 
v nulové nadmořské výšce (viz rovnice ( 3.2 )), ρ(h) je relativní hustota částic v 
atmosféře, která závisí na nadmořské výšce (viz rovnice ( 3.3 )), Fr(θ) je fázová 
funkce udávající směrovou charakteristiku rozptylu (viz ( 3.4 )), 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 7994 m. Obrázek 3.1 
znázorňuje fázovou funkci pro malé částice.  

 
Obrázek 3.1: Fázová funkce pro malé částice. 

Rovnice ( 3.1 ) mimo jiné říká, že intenzita rozptylu je nepřímo úměrná čtvrté 
mocnině vlnové délky. Z tohoto důvodu jsou kratší vlnové délky při průchodu 
atmosférou utlumeny mnohem více a naopak delší vlnové délky jsou utlumeny jen 
nepatrně. Proto také je obloha ve dne modrá. Situace se ale mění při svítání nebo při 
západu slunce, kdy se cesta, po které putuje paprsek světla značně prodlužuje a 
barva oblohy se z důvodu zvýšeného rozptylu kratších vlnových délek změní do 
červena. Pro vyjádření velikosti útlumu světla na jednotku délky se zavádí koeficient 
útlumu β, který je roven součtu koeficientu absorpce a koeficientu rozptylu. Pro čistý 
a suchý vzduch je vyjádřen rovnicí 
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Pro získání útlumu světla o vlnové délce λ procházející cestou o délce S se 
používá optická délka, která se vypočte přeintegrováním koeficientu útlumu β (viz 
rovnice ( 3.5 )) a relativní hustoty částic ρ(h) po cestě o délce S. 
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V případě rozptylu světla většími částicemi je nutné pozměnit následující 
vztahy: rovnice ( 3.5 ) a ( 3.6 ) nezávisí na vlnové délce, konstanta H0 v rovnici ( 3.3 ) 
má hodnotu 1200 m a fázová funkce (viz Obrázek 3.2) se spočte dle vztahu [18] 
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kde θ je úhel rozptylu a u závisí na atmosférických podmínkách a vlnové délce. 
Typicky se používá číslo v rozsahu 0.7 – 0.85. 

 
Obrázek 3.2: Fázová funkce pro velkou (a) a ještě větší (b) částici. 

3.2 Zobrazování mraků založené na jednonásobném rozptylu světla 
[14] 

3.2.1 Základní myšlenka 

Mraky jsou modelovány za pomocí metaballů (viz Obrázek 3.3). Metaball je 
určen poloměrem a hustotou ve svém středu. Dle hustoty, pro kterou je definován 
určuje jeho projekce na rovinu hodnotu útlumu procházejícího světla. Pro popis 
tohoto útlumu se používá bázová funkce, mající následující tvar (viz [11]).  
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kde r je vzdálenost středu metaballu od počítaného bodu a R je poloměr metaballu. 



 32

 
Obrázek 3.3: Definice metaballu. 

Hustota v libovolném bodě P prostoru obsahující mraky se získá jako vážený 
součet bázové funkce f(r) vynásobené hodnotou hustoty v každém voxelu 
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kde Ω(P,R) je množina voxelů, které jsou ve vzdálenosti R od bodu P, N je počet 
voxelů v Ω(P,R) a  xi, j, k je pozice odpovídající středu voxelu (i, j, k). Rovnici ( 3.11 ) 
není nutno počítat numericky, ale lze ji efektivně implementovat pomocí grafického 
hardwaru s využitím techniky míchaní barev.  

 
Obrázek 3.4: Výpočet spojitého rozložení hustoty pomocí metaballů. 
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3.2.2 Zobrazování mraků s využitím grafického hardware 

 
Obrázek 3.5: Billboard a jeho textura. 

Zobrazování mraků je založeno na splatting algoritmu [12,13] s využitím 
metaballů. Algoritmus pracuje tak, že nejprve, jak znázorňuje Obrázek 3.5, jsou 
připraveny textury na billboardy. Každá textura uchovává velikost útlumu světla 
procházejícího skrz metaball v alpha složce a hustotu mraku v RGB složce. Těchto 
textur musí být připraveno více, teoreticky pro každou hodnotu hustoty v centru 
metaballu (tedy i voxelu) jedna. Ovšem to by bylo paměťově velice náročné, proto je 
počet zredukován a je vždy vybrána textura s nejbližší hodnotou hustoty. Obraz je 
pak s využitím připravených textur zobrazován ve dvou krocích. V prvním kroku je 
vypočítána intenzita světla přicházející od slunce ke každému metaballu. V tomto 
kroku je zároveň vypočítán stín, který vrhají mraky na zem. V druhém kroku je 
vytvořen obraz z pohledu pozorovatele. 

Obrázek 3.6 znázorňuje první krok algoritmu. Princip je takový, že se vykreslí 
obraz ve směru od slunce a tak obdržíme intenzitu světla v každém metaballu. 
Pozorovatel je tedy umístěn na pozici slunce a nastaví se rovnoběžná projekce. 
Frame buffer se vymaže bílou barvou a jsou vykreslovány billboardy umístěné na 
pozicích voxelů tak, že jejich normály směřují ke slunci (viz Obrázek 3.6 (a)). Přitom 
se zjišťuje útlum mezi středem metaballu a sluncem. Například útlum mezi 
metaballem C a sluncem je získán vynásobením útlumu metaballů A, B a D. Pokud 
chceme tuto informaci získat pro všechny, pak je musíme seřadit v vzestupném 
pořadí dle vzdálenosti od slunce (tedy pořadí je B-E-A-D-C) a od prvního metaballu, 
B, je začneme promítat do frame bufferu tak, aby se hodnota ve frame bufferu 
vynásobila útlumem uloženým v textuře. Uvedené násobení lze snadno 
implementovat v OpenGL pomocí funkcí pro míchání barev. Poté je přečtena 
hodnota pixelu odpovídající projekci středu metaballu ve frame bufferu, která se 
rovná útlumu mezi metaballem a sluncem. Barva metaballu, potřebná v druhém 
kroku algoritmu je nakonec vypočítána vynásobením hodnoty útlumu s barvou 
slunečního světla. Tento proces je opakován pro všechny metabally. V okamžiku, 
kdy jsou promítnuty všechny metabally je ve frame bufferu uložen celkový útlum 
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slunečního světla, které prochází mraky (viz Obrázek 3.6 (c)). Tento obraz je 
uchován a použit jako stínová mapa (lightmap texture) [5] pro vrhání stínů na zem. 

 
Obrázek 3.6: Algoritmus výpočtu intenzity světla přicházejícího do středu 

metaballu.  

V druhém kroku je vytvořen obraz z pohledu pozorovatele s využitím barvy 
metaballu získané v prvním kroku. Nejprve jsou vykresleny všechny objekty kromě 
mraků. Dále, jak ukazuje Obrázek 3.7 jsou billboardy natočeny tak, aby jejich 
normály směřovaly k pozorovateli a jsou seřazeny v sestupném pořadí podle 
vzdálenosti od pozorovatele (jejich pořadí na obrázku je E-B-D-A-C). Poté jsou 
v pořadí od nejvíce vzdáleného k nejbližšímu (viz Obrázek 3.7 (b)) pomocí funkce 
pro míchání barev vykresleny tak, že barva ve frame bufferu je vynásobena útlumem 
v textuře billboardu a poté je k ní přičtena barva z textury vynásobená barvou 
metaballu získané v prvním kroku algoritmu. Tento proces se opakuje pro všechny 
metabally. 

 
Obrázek 3.7: Algoritmus generování obrázků. 

3.3 Zobrazování mraků beroucí v úvahu vícenásobný anisotropní 
rozptyl a denní světlo [9] 

3.3.1 Základní myšlenka 

Algoritmus vychází z fyzikálních zákonů rozptylu světla a bere proto v úvahu 
následující faktory: 

1. Fázovou funkci. Velikost částic v mracích je relativně velká, proto se uvažuje 
jen Mieův rozptyl, pro který je specifický silný dopředný rozptyl. To znamená, 
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že pokud úhel rozptylu je větší než 10˚, pak intenzita světla v tomto úhlu je 
menší než 10% v porovnání s intenzitou v úhlu 0˚ (viz Obrázek 3.2 (b)). 

2. Vícenásobný rozptyl. Částice, které jsou obsažené v mracích mají vysoké 
albedo, čili vysokou odrazivost. Z tohoto důvodu vzniká nezanedbatelný 
vícenásobný rozptyl světla mezi částicemi. 

3. Denní světlo. Mraky nejsou osvětlovány jen přímým slunečním světlem, ale 
také okolním světlem (nejčastěji se jedná o denní světlo a světlo odražené od 
zemského povrchu). 

4. Útlum v atmosféře. Rozptýlené i sluneční světlo je tlumeno při průchodu 
atmosférou. 

 
Obrázek 3.8: Cesta světla při průchodu mrakem. 

Jak znázorňuje Obrázek 3.8 je nutné uvažovat následující optické cesty a 
optické zákony 

1. Částice P v mraku je osvětlována přímým slunečním světlem (Isun), 
rozptýleným světlem od jiných částic (cesta P1P2P), denním světlem a světlem 
odraženým od zemského povrchu (PsPeP). 

2. Světlo přicházející k pozorovateli je rozptýleno každou částicí, která leží na 
cestě tohoto světla od slunce. Z obrázku je vidět, že světlo prochází přes 
částice, ležícími na cestě PdPb, dále částice obsažené v mraku (PbPa) a 
částice v atmosféře (PaPv). Intenzita světla přicházející k pozorovateli je 
získána integrováním rozptýleného světla na všech těchto částicích. 

3. Denní světlo (sky light) tvoří světlo rozptýlené částicemi obsaženými ve 
vzduchu a závisí na poloze slunce. Atmosféra se skládá z aerosolů a molekul 
vzduchu. Hustota těchto částic se exponenciálně mění v závislosti na výšce 
od zemského povrchu.  

4. Světlo odražené od zemského povrchu je tvořeno odrazem přímého 
slunečního světla a odrazem denního světla. Přímé sluneční světlo je na své 
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cestě k zemskému povrchu (PsPe) utlumeno, stejně tak i světlo odražené  
(PeP) 

Z uvedeného vyplývá, že optické cesty jsou značně komplikované, proto jsou 
shrnuty v blokovém diagramu na Obrázku 3.9. 

 
Obrázek 3.9: Blokový diagram výpočtu intenzity. 

3.3.2 Výpočet rozptylu světla 

Nejprve vezměme v úvahu pouze jednonásobný rozptyl světla na částicích 
mraku. Intenzita světla v bodě Pa (viz Obrázek 3.8), utlumeného průchodem přes 
mrak se spočte dle vzorce 
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kde Ic je intenzita slunečního světla vstupujícího do mraku, Is je intenzita denního 
světla, λ je vlnová délka, ),( λτ S  je optická délka cesty S, β je koeficient útlumu, ρ je 
relativní hustota, která závisí na nadmořské výšce a F(θ) je fázová funkce. Světlo 
přicházející od slunce do bodu P (Ip) je průchodem po cestě PcP utlumeno. Jeho 
intenzita v bodě P se spočte dle vzorce 

)),(exp()()( λτλλ ccp PPII −=  ( 3.13 )

kde Ic je sluneční světlo Isun, které je utlumené při cestě od slunce do bodu Pc. 

V rovnici ( 3.12 ) vyjadřuje první člen útlum světla průchodem z bodu Pa do 
bodu Pb. Druhý člen charakterizuje rozptýlené světlo v důsledku průchodu přes 
částice mraku. Rovnice ( 3.12 ) může být přepsána pomocí substituce Gs a Ga. Pak 
je výpočet intenzity světla přicházejícího k pozorovateli reprezentován blokovým 
diagramem (viz Obrázek 3.9). 
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)),(exp()( λτλ baa PPG −=  
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3.3.3 Vícenásobný rozptyl 

Prostor, kde se nachází mraky se rozdělí do mnoha objemových elementů 
(voxelů). Mezi těmito elementy je počítána energie, která z nich vystupuje a vstupuje 
do jiných elementů. K výpočtu této energie je použit konfigurační faktor (form faktor) 
Fkj, stejně jako v metodě radiosity [7]. Tento faktor, závisející v této metodě i na 
fázové funkci, udává množství energie rozptýlené a emitované elementem Vk a 
absorbované elementem Vj. Intenzita I(P,ω) v bodě P a směru ω se vypočítá dle 
rovnice  
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kde β je koeficient útlumu na jednotku délky, S je délka cesty PaPb, která protíná 
mrak (viz. Obrázek 3.8) a θ je fázový úhel mezi ω a ω’. 

Metoda pro výpočet rovnice ( 3.15 ) je následující. Jak bylo řečeno, prostor se 
dělí do voxelů, avšak místo výpočtu konfiguračních faktorů mezi každým párem 
voxelů v celém prostoru se vytvoří pod-prostor se střední hodnotou hustoty a pouze 
v tomto pod-prostoru se vypočítají příspěvky intenzity rozptylu od ostatních voxelů k 
voxelu umístěným ve středu pod-prostoru s ohledem na směr slunečního světla. 
Tento pod-prostor se nazývá referenční vzor (reference pattern) a je použit jako 3d 
filtr. 

 
Obrázek 3.10: Výpočet vícenásobného rozptylu a referenčního vzoru. 
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Jelikož mraky se skládají z větších částic, je rozptyl procházejícího světla silně 
dopředný, čili většina energie rozptýlené částicí se vyskytuje v relativně malém úhlu 
θb (viz Obrázek 3.10) nazývaném jako beam spread. S využitím této skutečnosti je 
možné konfigurační faktory v referenčním vzoru vypočítat rychleji, protože je možné 
se zaměřit právě na voxely, které skutečně efektivně přispívají k středovému voxelu. 
Filtr je poté aplikován na voxely v celém simulačním prostoru a tak lze uložit 
v každém voxelu velikost rozptýleného světla druhého a třetího stupně rozptylu ve 
směru k pozorovateli. 

Výhoda výpočtu konfiguračních faktorů jen v prostoru vymezeném úhlem φb je 
zřejmá: pokud N je počet voxelů, pak počet cest k jednomu voxelu pro druhý stupeň 
rozptylu je (N-1) a pro třetí stupeň již (N-1)2. Ovšem z experimentů vyplývá, že 
například pokud bylo použito 8x8x16 voxelů pro referenční vzor pak počet cest pro 
třetí stupeň rozptylu je 1046529, ale pouze 400 cest přispívá k 90% celkové intenzitě.  

Z experimentů dále vyplývá, že druhý, resp. třetí stupeň rozptylu přispívá 
k výsledné intenzitě 10-40% resp. 1-3% pro malé fázové úhly (méně než 10°) a 40-
70% resp. 2-10% pro velké fázové úhly. Tyto údaje závisí na hustotě mraků, avšak je 
zřejmé, že pro větší fázové úhly je potřeba počítat s vyšším stupněm rozptylu. 

Celý algoritmus lze shrnout do následujících bodů 

1. Střed referenčního vzoru je umístěn do voxelu P, pro který bude probíhat 
výpočet. Poté jsou spočteny intenzity rozptylu světla od ostatních voxelů a tyto 
intenzity jsou nasčítány v  referenčním vzoru. Dále jsou vybrány voxely, jejichž 
příspěvek je větší než stanovená prahová hodnota. Konfigurační faktory mezi 
každým párem voxelů jsou uloženy v tabulce spolu s referenčním vzorem. 
Konfigurační faktory jsou poté vynásobeny hodnotami fázových funkcí.  

2. Pohybem referenčního vzoru z voxelu do voxelu po celém simulačním 
prostoru lze spočíst druhý a třetí stupeň rozptylu světla ve směru pozorovatele 
a uložit jej v každém voxelu. Rozložení hustoty ve vzorovém prostoru pro 
referenční vzor a celý prostor je však jiné. Proto je možné využít hodnoty 
konfiguračních parametrů a fázových funkcí uložených v referenčním vzoru, 
avšak hodnota útlumu mezi voxely musí být ještě vypočtena. 

3. Pro každý pixel je spočítána intenzita integrováním: intenzita prvního stupně 
rozptylu v bodu P na pohledovém paprsku je spočtena s využitím míry útlumu 
uložené v každém voxelu a intenzity druhého a třetího stupně rozptylu v bodu 
P jsou interpolovány z hodnot uložených v několika voxelech.  

Obrázek 3.11 znázorňuje rozložení voxelů s vysokými příspěvky k výsledné 
intenzitě pro případ kdy fázový úhel je 10˚ resp. 160˚. Na obrázku je pozorovatel 
umístěn na levé straně, černé čáry znázorňují cesty, mající vysoké příspěvky 
k druhému stupni rozptylu. Zelené čáry znamenají první část cesty a růžové čáry 
znázorňují druhou část cesty pro rozptyl třetího stupně. 
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Obrázek 3.11: Ukázky referenčních vzorů. 

Dále uvažujme druhý stupeň rozptylu. Jak ukazuje Obrázek 3.12 rozložení 
voxelů, které mají vysoké příspěvky k intenzitě (více než 80%) jsou rozděleny na dva 
případy 

1. Zdroj světla a pozorovatel jsou umístěny na opačných stranách (viz Obrázek 
3.12 (a)) 

2. Zdroj světla a pozorovatel jsou umístěny na shodných stranách (viz Obrázek 
3.12 (b)) 

V obou případech prostory Rf, Rb, Rc přispívají k světlu rozptýlenému ve voxelu 
P ve směru pohledu. První stupeň rozptylu v Rf je silný díky malému fázovému úhlu, 
přestože druhý stupeň je malý protože fázový úhel je zde velký. Pro prostor Rb je 
první stupeň malý, kvůli velkému fázovému úhlu, avšak druhý stupeň je silný díky 
malému úhlu. Pro prostor Rc jsou vzdálenosti voxelů k bodu P malé, proto je 
konfigurační faktor vysoký téměř bez ohledu na fázové funkce. Z toho vyplývá, že 
velikost pod-prostorů s vysokými hodnotami příspěvků k výsledné intenzitě závisí na 
směru světla i pozorovatele. Dále závisí i na velikosti voxelů, hustotě a útlumu. Proto 
je třeba určit optimální velikost referenčního vzoru. Nejdříve se připraví veliký pod-
prostor a spočte se přiměřená velikost referenčního vzoru tak, že je vypočten 
příspěvek k intenzitě pro každou možnou cestu v tomto prostoru a z těchto příspěvků 
je referenční vzor vybrán jako bounding box voxelů majících vysoké příspěvky.  
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Při výpočtu referenčního vzoru je z důvodu rychlejšího vypočtu zavedena ještě 
následující stochastická optimalizační metoda. Voxely, pro které se bude provádět 
výpočet jsou náhodně vybrány mezi cestami s vysokými příspěvky k intenzitě. 
Celková intenzita je pak upravena následujícím způsobem: předpokládejme, že n1 je 
počet počítaných cest, n2 je počet cest s vysokým příspěvkem k intenzitě, I je celková 
intenzita a r je příspěvek k I od cest n2. Potom celková intenzita se spočte jako 
I*r*n2/n1.  

 
Obrázek 3.12: Pod-prostory s vysokými příspěvky k Intenzitě. 

3.3.4 Denní světlo (Sky Light) 

Mraky jsou viditelné i když je slunce za jinými mraky a dokonce i před západem 
i po východu slunce. Z toho vyplývá, že osvětlení od oblohy, čili denním světlem, 
musí být zahrnuto do vypočtu. Barva oblohy, podle které se mění i barva mraků 
závisí na pozici pozorovatele i slunce, dále na rozptylových a útlumových 
vlastnostech molekul vzduchu a aerosolů. 

Z meteorologie je známo, že jas mraků je ovlivněn světlem odraženým od 
země. Toto odražené světlo má dvě složky – odražené přímé sluneční světlo a denní 
světlo. I když odrazivost zemského povrchu závisí na typu tohoto povrchu (např. 
voda, písek nebo vegetace) v této metodě je považována za konstantní. 

Jednonásobný rozptyl denního světla a odraženého světla od země je počítán 
následujícím způsobem. Zanedbáním útlumu světla částicemi v mracích lze 
předpokládat, že částice (tj. voxel) je osvětlován ze všech směrů, ale jen světlo 
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rozptýlené ve směru pozorování přijde k pozorovateli. Jelikož je možné oblohu 
považovat za polokouli s obrovským poloměrem, lze pro zjednodušení uvažovat, že 
částice jsou ve středu této polokoule. Dále platí, že vrchní část polokoule je 
osvětlována čistě denním světlem a spodní je osvětlena světlem rozptýleným 
částicemi ve spodní časti mraků a utlumeným světlem odraženým od země. 
Polokoule oblohy je při výpočtu rozdělena do několika elementů a intenzita 
rozptýleného světla ve směru pohledu Iv se získá součtem intenzit ve všech 
elementech. 

Světlo dopadající na částici je utlumeno ostatními částicemi v mraku. Proto je 
potřeba z optické délky vypočítat faktor útlumu v každém elementu. Výsledná 
intenzita denního světla Iv se pak spočte dle vzorce 
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kde K je počet elementů, te je faktor útlumu částic v mraku pro směr elementu e, ωe 
je úhel elementu e, F je fázová funkce, Isky je intenzita elementu e, Ie je integrovaná 
intenzita elementu. 

Při zobrazovacím procesu se musí vypočítat faktory útlumu každé částice te na 
pohledovém paprsku. K tomu se používá tabulka s předpočítanými hodnotami. 

 
Obrázek 3.13: Výpočet denního světla. 

Uvažujme krychli složenou z voxelů (viz Obrázek 3.13 (a)). Intenzita světla 
procházejícího každou stěnou je vypočtena tak, že se pozorovatel umístí do středu 
této krychle a útlum se vypočte ve směru každé osy x, y a z. Tyto hodnoty útlumu 
pak mohou být použity pro šest elementů. Pokud jsou tedy faktory útlumu uloženy 
v každém voxelu na osách, tak stačí získat intenzity v bodě pozorovatele 
vynásobením faktoru útlumu te intenzitou ve voxelu a provést součet přes všechny 
elementy. Například uvažujme útlum ve směru y ve voxelu P (viz Obrázek 3.13 (b)). 



 42

Útlum t mezi voxelem P a Pu je uložen ve voxelu P a útlum ve voxelu Pd je td. Pak 
útlum mezi voxely Pd a P se snadno spočte jako t/td. Pro uvedenou metodu lze zvýšit 
přesnost výpočtu tak, že se útlum předpočte nejen v šesti směrech, ale také ve 
směrech diagonálních. 

3.4 Zobrazování mraků v realném čase [10] 

Tato metoda dokáže zobrazovat mraky s vícenásobným dopředným rozptylem 
v reálném čase. Byla vyvinuta s důrazem na možnost její využití v herním nebo 
simulačním průmyslu, kde je požadavek na velice rychlé vykreslování scény. Metoda 
funguje ve dvou krocích. V prvním se předpočítá stínování mraků. Toto se spočte 
pouze jednou v preprocesingu pro celou scénu. Z toho vyplývá, že mraky mohou být 
pouze statické, tedy neuvažuje se zde možnost dynamického simulování růstu a 
zániku, nebo pohybu mraků. V druhém kroku, který se již počítá pro každý snímek se 
s využitím hodnot obdržených v prvním kroku zobrazují statické mraky. 

3.4.1 Stínování a zobrazování 

V této metodě je pro reprezentování a zobrazování mraků zvolen částicový 
systém. Předpokládá se, že částice reprezentuje kulový objem, kde je hustota 
rozložena dle Gaussovy funkce. Tedy v centru částice je hustota nejvyšší a klesá se 
vzdáleností od středu. Každá částice je reprezentována polohou středu, poloměrem, 
hustotou a barvou7. Mraky lze vytvořit s využitím editoru, který umožňuje uživateli 
interaktivně rozmístit částice. Toho s výhodou využijí návrháři her (level designer), 
hlavně výtvarníci a grafici, protože mohou mraky rozmístit dle svého záměru a dle 
potřeby hry. 

Zobrazování částic probíhá s využitím splatting metody [12,13], která vykresluje 
billboardy (polygon orientovaný kolmo na směr pohledu pozorovatele) otexturované 
obrazem Gaussovy funkce. 

3.4.2 Osvětlení rozptýleným světlem 

Při simulování vícenásobného rozptylu, je pro první stupeň rozptylu N cest, tedy 
N směrů, ze kterých se počítají příspěvky. Přidání dalšího stupně rozptylu znamená 
N-násobné zvýšení počtu cest. Jak ale bylo uvedeno v [1] příspěvky z většiny cest 
jsou zanedbatelné. Dále zde bylo uvedeno, že čím vyšší je řád rozptylu, tím má 
menší příspěvek k výsledné intenzitě, proto se při výpočtu uvažoval rozptyl nejvýše 
čtvrtého řádu. Také počet směrů při výpočtu rozptylu byl zmenšen na oblasti, kde 
jsou vysoké příspěvky k celkové intenzitě. Tyto oblasti jsou složeny ze směrů, které 
jsou blízko směru dopředného rozptylu, a těch které jsou směrem k pozorovateli. 
Následující metoda toto dále zjednodušuje tak, že počítá aproximaci vícenásobného 
rozptylu pouze ve směru světla (čili vícenásobný dopředný rozptyl) a ve směru 
pozorovatele se počítá anizotropní jednonásobný rozptyl. 

                                            
7 Pojem částice v této metodě je v podstatě jiný výraz pro termín metaball z článku 3.2. 
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Obrázek 3.14: Mraky s výpočtem jednonásobného (a) vícenásobného (b) 

rozptylu. 

Algoritmus pro zobrazování mraků je podobný algoritmu, uvedeném v  [14]. 
V prvním kroku se počítá stínování a toto stínování se využívá v  druhém kroku při 
vlastním zobrazování mraků. Algoritmus uvedený v [14] však počítá pouze 
s izotropním rozptylem prvního řádu, takže pokud jsou pro útlum a odrazivost použity 
reálné hodnoty, pak jsou mraky velice tmavé. To je způsobeno tím, že velká část 
osvětlení mraků je výsledkem dopředného rozptylu světla ve směru slunce. Obrázek 
3.14 zobrazuje rozdíl mezi mraky stínovanými s a bez výpočtu vícenásobného 
dopředného rozptylu. 

3.4.3 Vícenásobný dopředný rozptyl 

První průchod algoritmu počítá množství dopadajícího světla na pozici P ze 
směru v. Toto světlo I(P,v) se skládá ze světla ze směru v, které není absorbováno 
částicemi a světla rozptýleného do bodu P z ostatních částic. Pro výpočet 
vícenásobného rozptylu tedy platí vzorec 
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kde Io(ω) je intenzita světla ve směru ω mimo mrak, τ (t) je koeficient útlumu mraku 
ve vzdálenosti t, Dp je vzdálenost bodu P v mraku ve směru světla, g(x,ω) je světlo 
ze všech směrů ω’ rozptýlené do směru ω v bodě x, r(x, ω, ω’) udává procento světla 
dopadajícího na x ze směru ω’, které je rozptýleno ve směru ω, a(x) je albedo media 
v bodě x a p(ω, ω’) je fázová funkce. 

Algoritmus, který by počítal úplný vícenásobný rozptyl by musel počítat 
uvedené rovnice ve všech směrech. Proto se zavádí zjednodušení a vícenásobný 
dopředný rozptyl se počítá pouze ve směru světla, tedy ω=v a ω’=-v. Tak lze počítat 
integrál v rovnici ( 3.18 ) pouze přes malý úhel γ , takže je možné dále předpokládat, 
že r a v je v tomto malém úhlu γ  konstantní. Rovnice ( 3.18 ) se tím pádem 
zjednoduší na tvar 
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V rovnici ( 3.17 ) rozdělíme spojitý interval 0 - Dp na diskrétní segmenty sj, kde j 
je od 1 do N, a N je počet segmentů podél směru světla od 0 do Dp. Aproximováním 
integrálu Reimannovými součty tak dostáváme 
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Předpokládejme, že albedo a optická délka jsou reprezentovány na diskrétních 
úsecích podél cesty světla částicemi. Rovnici ( 3.21 ) je pak možné přepsat do tvaru  
( 3.23 ), protože tak ji lze snadno implementovat v grafickém hardwaru.  
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Pokud je Tk=exp(- kτ ) průhlednost částice pk, pak rovnice ( 3.23 ) je rovna 
rovnici ( 3.21 ). 

3.4.4 Roztpyl ve směru pozorovatele 

Kromě vícenásobného dopředného rozptylu je nutno implementovat 
jednonásobný rozptyl směrem k pozorovateli. Rovnici pro výpočet tohoto rozptylu lze 
zapsat ve tvaru 
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1−+= kkkk ETSE  ( 3.24 )

Uvedený vzorec říká, že světlo Ek opouštějící částici pk se rovná světlu, které na 
ni dopadá a které není absorbováno (TkEk-1) plus světlo, které je částicí rozptýleno 
(Sk). V prvním kroku bylo vypočítáno světlo Ik dopadající na každou částici ze 
světelného zdroje. Nyní je nutno vypočítat kolik tohoto světla se rozptýlí směrem 
k pozorovateli. Pokud je za Sk dosazen výraz ak⋅ kτ ⋅p(ω,-v)⋅Ik/(4π), kde ω je směr 
pohledu pozorovatele, pak vzorec aproximuje jednonásobný rozptyl směrem 
k pozorovateli. Rovnice ( 3.24 ) počítá světlo emitované částicemi s využitím světla Ik 
vypočteného v rovnici ( 3.23 ). 

3.4.5 Fázová funkce 

Fázová funkce p(ω,ω’) určuje rozložení rozptýleného světla pro daný směr, to 
znamená, že rozptyl je anizotropní. Typickou fázovou funkci p(θ)=3/4*(1+cos2(θ)) 
zobrazuje Obrázek 3.1, kde θ je úhel mezi dopadajícím a rozptýleným světlem. 
Obrázek 3.15 ukazuje rozdíl mezi mraky stínovanými za pomoci izotropního a 
pomocí anizotropního rozptylu. Anizotropní rozptyl dává mrakům charakteristické 
světlejší okraje, pokud jsou pozorovány přímo proti slunci. 

 
Obrázek 3.15: Mraky s izotropním (a) a anizotropním (b) rozptylem. 
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3.4.6 Zobrazovací algoritmus 

S pomocí rovnic ( 3.23 ) a ( 3.24 ) lze snadno implementovat uvedenou metodu 
pomocí knihovny OpenGL nebo Direct3D. Algoritmus má dvě fáze. Stínovací, která 
se provádí jednou pro celou scénu a zobrazovací, která se počítá v reálném čase. 

Klíčová vlastnost, kterou algoritmus využívá je míchání barev. Tato funkce je 
hardwarově urychlována ve většině grafických karet, proto lze dosáhnout vysoké 
rychlosti zobrazování. Funkce pro míchání barev počítají vážený průměr obsahu 
frame bufferu (cíl) a příchozího fragmentu (zdroj) a vše uloží zpět do frame bufferu. 
Rovnici míchání barev lze zapsat ve tvaru 

cílcílzdrojzdrojvýlsdnná cfcfc ** +=  ( 3.25 )

kde cvýsledná je barva ukládaná do frame bufferu, czdroj je barva zpracovávaného 
pixelu, ccíl je barva pixelu obsažená v frame bufferu, fzdroj a fcíl je zdrojový a cílový 
faktor. Pokud dosadíme za cvýslená=Ik, fzdroj=1, czdroj=gk-1, fcíl=Tk-1 a ccíl=Ik-1, pak rovnice 
( 3.23 ) a ( 3.25 ) jsou ekvivalentní, za předpokladu, že původní obsah frame bufferu 
je roven I0. Problém ale je, že Ik-1 se vyskytuje v obou výrazech rovnice ( 3.23 ). Proto 
pro vyřešení této rovnice pro částici pk je třeba vědět, kolik světla dopadá na částici 
pk-1. K tomu je zapotřebí použít čtení hodnoty pixelu z frame bufferu. 

Algoritmus 3.1 shrnuje výpočet rovnice ( 3.23 ) a ( 3.24 ). Můžeme z něj vidět, 
že je použit téměř stejný algoritmus pro předpočítání stínování i pro zobrazování 
v reálném čase. V prvním kroku je frame buffer vyplněn bílou barvou a částice jsou 
vzestupně seřazeny podle vzdálenosti ke světlu. Barva ve frame bufferu je násobena 
průhledností částice a tak se v frame bufferu získává hodnota úměrná dopřednému 
rozptylu. Ještě předtím je však nutné zjistit intenzitu světla dopadající na pk z úhlu γ . 
To se provádí tak, že se přečte hodnota několika pixelů z frame bufferu v místě 
odpovídajícím projekci pk. Počet těchto pixelů závisí na vzdálenosti částice pk od 
roviny promítání. Průměrná hodnota z těchto pixelů se nakonec vynásobí hodnotou 
r(x,v,-v). Ik se spočte vynásobením tohoto výsledku intenzitou světla a dále je použita 
pro výpočet vícenásobného rozptylu v rovnici ( 3.23 ) a rozptylu světla směrem k 
pozorovateli ( 3.24 ). V druhém kroku, který již probíhá v reálném čase jsou částice 
setříděny sestupně podle vzdálenosti k pozorovateli a předpočítaná hodnota 
osvětlení částice Ik je využita k výpočtu rozptylu světla směrem k pozorovateli. 
V obou krocích jsou částice vykreslovány jako polygony texturované průmětem 
Gausovy funkce do roviny xz. Barva polygonu je nastavena dle hodnoty rozptylu 
ak⋅ kτ ⋅p(ω,-v)⋅Ik/(4π) a textura je modulována touto barvou. V prvním kroku ω udává 
směr světla a v druhém kroku směr k pozorovateli. Zdrojový a cílový faktor pro 
míchání barev je nastaven na jedna resp. jedna minus zdrojová alpha složka. 
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Zdrojovy_blend_faktor = 1; 
cilovy_blend_faktor = 1 - src_alpha; 
texture_mode = modulate; 
v = směr světla; 
if (preproces) then 
 ω = -v; 
 zobraz mraky z pohledu zdroje světla; 
 vymaž frame buffer bílou barvou; 
 částice.sort( <, vzdálenost ke světlu); 
else 
 zobraz mraky z pohledu pozorovatele; 
 částice.sort( >, vzdálenost k pozorovateli); 
endif 
 
γ  = úhel dopadajícího světla na pk; 
foreach částice pk 

[pk má definovan koeficient útlumu τ k, odrazivost ak, poloměr rk, barvu a 
alpha složku] 
if (preproces) then  
  vypočítej počet pixelů np potřebných k pokrytí úhlu γ ; 
  přečti np pixelu ve čtverci okolo středu projekce pk; 
  ik = průměrná hodnota intenzity z np pixelů; 
  ik *= barva světla; 
  pk.barva = ak * τ k * ik * γ  / (4*π); 
  pk.alpha = 1 – exp(-τ k); 
else 
  ω = pk.pozice-pozice_pozorovatele; 
endif; 
c = pk.barva * p(ω, v); 
vykresli pk s barvou c a velikostí 2*rk; 

endfor 
Pozn: sort(<, vzdalenost od x) znamená setřídění v vzestupném pořadí a > 
znamená setřídění v sestupném pořadí.
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Algoritmus 3.1: Algoritmus pro stínování a vykreslování mraků 

.4.7 Denní světlo 

Mraky nejsou osvíceny pouze přímým světlem od slunce, ale také denním 
větlem – tj. slunečním světem, které je rozptýleno při průchodem atmosférou. 
ejvíce je toto patrné při západu, nebo východu slunce, kdy jsou mraky osvětleny 
dou barvou, které má nebe na horizontu. 
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Skutečnost, že světlo má aditivní charakter je s výhodou využita k rozšíření 
algoritmu. Stačí vypočítat stínování mraků z několika různých zdrojů světla a uložit 
výslednou barvu částice ik. Při zobrazování se pak vyhodnocuje fázová funkce 
v každé částici pro každý zdroj světla. Tím lze aproximovat globální osvětlení mraků. 
Pro snížení výpočetního času algoritmu lze již s dvěmi světelnými zdroji dosáhnout 
dobrých výsledků. Tato metoda je lepší než výpočet s ambientním příspěvkem, 
protože světlo je směrové. 

3.4.8 Dynamicky generované impostory 

 
Obrázek 3.16: Vytvoření impostoru a chyba při posunu. 

Popsaná metoda je rychlá pro relativně jednoduché scény, ale se zvyšujícím se 
počtem mraků rychlost zobrazování klesá. Integrace, která se provádí 
při zobrazování má za následek to, že velké množství pixelů je znovu a znovu 
překreslováno. Mraky se vykreslují do značné dálky ve směru pohledu, což 
s využitím míchání barev je časově velice náročné. Navíc jak se pozorovatel blíží 
k mraku, tak se zvyšuje velikost plochy částice, která je promítána, tím pádem se 
dále ještě zvýší množství překreslovaných pixelů a sníží rychlost zobrazování. 

Abychom mohli zobrazovat scény, které jsou složeny z vysokého počtu částic 
při zachování vysokých rychlostí zobrazování, musíme buď omezit množství 
překreslovaných pixelů nebo zredukovat množství částic v každém snímku. 
Dynamické impostory řeší oba dva uvedené problémy. 

Impostor v podstatě nahrazuje objekt ve scéně (v tomto případě několik částic) 
polo-průhledným polygonem, na který se namapuje textura, která obsahuje obrázek 
objektu, který je nahrazován (viz Obrázek 3.17). Obrázek textury je zobrazení 
objektu z nějakého místa pozorovatele V, které je platné (v rozmezí nějaké tolerance) 
pro místa pozorovatele poblíž právě místa V. Impostor je platný (s nulovou chybou) 
pro bod pozorovatele, z kterého byl obrázek textury zhotoven, bez ohledu na směr 
pohledu. Impostory mohou být předpočítané pro objekt z více míst pozorovatele, což 
vyžaduje větší množství paměti pro uložení obrazů, nebo mohou být generovány 
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pouze pokud jsou potřeba. V následujícím textu je využita druhá možnost, tedy 
dynamicky generované impostory. 

Impostory jsou generovány následujícím způsobem. Pohledový objem je 
nastaven do místa odkud se budeme na impostor dívat (capture point), a těsně 
sleduje bounding box objektu (viz Obrázek 3.16). Poté se objekt vykreslí a výsledný 
obraz je využit jako textura. 

 
Obrázek 3.17: Impostory – texturované, pohledově orientované polygony. 

Zmíněné zvýšení rychlosti zobrazování je dosaženo tak, že se využije 
koherence v jednotlivých snímcích obsažené v třírozměrných scénách. Relativní 
pohyb objektu ve scéně se snižuje se vzdáleností od pozorovatele. Objekty, které 
jsou blízko k pozorovateli jsou téměř shodné po určitý čas. Této vlastnosti, tedy 
nepatrné změny v zobrazení objektu v několika po sobě jdoucích snímcích, můžeme 
využít k znovupoužití obrázku impostoru. Přibližná chyba v reprezentaci impostoru 
lze jednoduše vypočítat a tím zjistit vhodnou dobu pro aktualizování obrázku textury. 
Existují dva druhy pohybu, které způsobují, že obrázek impostoru přestává být 
korektní pro novou pozici pozorovatele. Za prvé je to chyba při posunu (translation 
error), čili chyba způsobená přesunem z pozice pozorovatele, odkud byl impostor 
generován. Za druhé je to chyba při zvětšení (zoom error). Ta vzniká při pohybu 
přímo k objektu. 

Pro výpočet chyby při posunu se vypočte úhel αposun vyvolaný relativním 
posunem vzhledem k místu odkud byl obrázek impostoru sejmut (capture point) 
(Obrázek 3.16). Chyba při zvětšení porovnává současné rozlišení textury impostoru 
s rozlišením požadovaným, vypočítaným dle vzorce  

objektuvzdálenost
objektuvelikostrozlišenírozlišení obrtextura _

_
=  ( 3.26 )
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Pokud chyba při posunu αposun je větší než stanovená úhlová tolerance, nebo 
současné rozlišení textury impostoru je menší než požadované rozlišení, musí se 
impostor znovu vygenerovat ze současné pozice pozorovatele. 

V minulosti byly impostory používány převážně k náhradě geometrických 
modelů. Jelikož tyto modely mají mnoho ostrých hran, tak mohou být používány 
pouze pro vzdálené objekty. Bližší objekty musí mít textury impostorů v rozlišení 
téměř tak vysokým jako rozlišení obrazovky a vyžadují časté překreslování. Pro 
zobrazování mraků je využito impostorů bez ohledu na pozici pozorovatele. Mraky 
totiž nemají tak ostré hrany jako geometrické objekty, takže nežádoucí efekty 
způsobené nízkým rozlišením textury nejsou tak viditelné. Využití impostorů je 
výhodné, i když musejí být znovu generovány po několika málo snímcích. 

3.4.9 Umístění pozorovatele v oblacích 

Impostory umožňují velkou redukci překreslování pixelů, dokonce i pokud je 
pozorovatel umístěn uvnitř prostoru, kde jsou zobrazovány mraky a impostor musí 
tak být překreslován téměř každý snímek. „Mlhavá“ podstata mraků způsobuje, že 
pro uživatele je obtížné v těchto místech rozeznávat detaily. Navíc v hrách či 
simulátorech se pozorovatel stále pohybuje. Tyto skutečnosti nám umožňují 
redukovat rozlišení, které je potřebné pro textury impostorů o faktor 4 v každé 
dimenzi. 

Impostory nemohou být generovány stejným způsobem pro vzdálené a pro 
blízké mraky, protože právě pro blízké mraky pohledový objem nemůže těsně 
sledovat bounding box objektu jak bylo popsáno dříve. Místo toho je při generování 
textury pro impostor využit pohledový objem, použitý pro zobrazení celé scény. 

3.4.10 Objekty v oblacích 

Ve snaze vytvořit reálně vypadající scény s mraky, je třeba objektům, jako jsou 
například letadla, poskytnout možnost zobrazenými mraky prolétat. Impostory tak 
vnášejí do algoritmu problém, protože jsou pouze dvourozměrné, takže objekty, 
prolétající impostory vypadají jako když letí skrz obrázky plující v prostoru a ne jako 
mrakem v prostoru. 

Jeden způsob, jak toto obejít je detekovat mraky, které obsahují objekty a 
zobrazovat jejich částice přímo do frame bufferu. Tím se ale ztrácí výhody, které 
impostory přinášejí. Proto lepší řešení je detekovat, kdy objekty procházejí hraniční 
objem mraku a rozdělit impostor, reprezentující mrak na několik vrstev. Pokud se 
vyskytuje pouze jeden objekt v určitém mraku, pak mrak je zobrazen ze dvou vrstev. 
Jedna pro část částic mraku, které leží přibližně za objektem (tj. dále od 
pozorovatele) a druhá pro část částic, které leží před objektem. Pokud se v mraku 
vyskytují objekty dva, pak se mrak dělí na tři vrstvy, atd… Protože částice mraku 
musejí být pro zobrazení stejně setříděny, rozdělení mraku na více vrstev nepřináší 
značné zpomalení. Toto dělení impostorů má za následek množinu střídajících se 
vrstev impostorů a objektů. Tato množina je vykreslena od zadu směrem 
k pozorovateli se z-bufferem zapnutým pro objekty a vypnutým pro impostory. 
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Dělení impostorů při kreslení mraků, obsahujících objekty nabízí ještě proti 
přímému vykreslování částic výhodu v tom, že pokud jsou částice zobrazovány 
přímo, pak billboardy použité při vykreslování mohou protínat objekty umístěné vedle 
tohoto billboardu. Toto protínání může dosti kazit dojem toho, že částice má 
reprezentovat objemový element.  

 
Obrázek 3.18: Objekt v mracích. Vlevo jsou částice přímo vykreslovány, vpravo 

je objekt vykreslován mezi vrstvy impostoru. 
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4 Implementace 

4.1 Modelování a zobrazování mraků 

Pro implementaci algoritmu, modelující vytváření a pohyb mraků byla vybrána 
metoda popsaná v odstavci  2.2.1, která využívá k simulaci buněčné automaty. Pro 
zobrazování byl implementován algoritmus popsaný v odstavci 3.2 počítající 
s jednonásobným rozptylem světla. 

4.1.1 Simulace 

Jak již bylo řečeno dříve, hodnoty uložené v jednotlivých voxelech jsou 
jednobitové informace. Proto se nabízí myšlenka uložit více hodnot do jednoho bytu. 
Tzn. do jednoho bytu lze uložit hodnot 8 (1 byte = 8 bitů). Tím je možné nejen 
podstatně urychlit výpočet, ale také snížit paměťové nároky. Uvažujme simulační 
prostor o velikosti Nx x Ny x Nz = (M x N) x Ny x Nz, kde M je počet bitů v jednom bytu. 
Potom paměť potřebná pro uložení stavových veličin je N x Ny x Nz. Pole, kam se 
ukládají stavové proměnné hum, act a cld v čase ti jsou označeny jako h[ti][nz][ny][m], 
a[ti][nz][ny][m], c[ti][nz][ny][m]. Pravidla z rovnic ( 2.12 ) a ( 2.13 ) mohou být v jazyce 
C/C++ implementovány jako  

])][][][[(~&]][][][[]][][][[ 1 kjitakjithkjith iii =+  ( 4.1 )

]][][][[|]][][][[]][][][[ 1 kjitakjitckjitc iii =+  ( 4.2 )

kde i=0,…,N, j=0,…,Ny a k=0,…, Nz. 

Pro pravidlo z rovnice ( 2.14 ) jsou připraveny pro každý element pole pomocné 
proměnné act_right1, act_right2, act_left1, act_left2, uchovávající byte z pole a 
bitově posunutý o jeden, nebo dva bity vlevo resp. vpravo. Pak lze rovnici přepsat do 
tvaru 

])2][][][[
|]1][][][[|]1][][][[|]][2][][[
|]][1][][[|]][1][][[|]][2][][[
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−
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kjithkjitakjita
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iii
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iii

 ( 4.3 )

Pro ještě vyšší zrychlení algoritmu simulace byly všechny tyto pravidla 
přepsány do assembleru. Navíc bylo využito skutečnosti, že instrukce pro bitové 
operace and a or pracují s 32 bitovými operandy, takže v jednom kroku lze zpracovat 
až 32 hodnot stavových proměnných. 

Další zrychlení bylo dosaženo tím, že ihned po simulačním kroku, před 
výpočtem hustoty, byly oříznuty části scény pohledovým objemem (viz obrázek 
Obrázek 4.1). 
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4.1.2 Zobrazování 

Po implementování algoritmu bylo zjištěno, že díky použité funkci pro míchání 
barev, která v podstatě pouze násobí hodnoty ve frame bufferu, vypadají mraky příliš 
tmavě. Proto je potřeba načtenou barvu z frame bufferu nějak upravit. Bylo 
vyzkoušeno prosté přičtení konstanty a přičtení lineární funkce. Ovšem nejlepšího 
výsledku bylo dosaženo při úpravě hodnot pomocí kvadratické funkce, která má 
vrchol pro hodnotu barvy rovné 1.0 a pro barvu rovné 0.0 nabývá hodnoty, kterou 
může zvolit uživatel.  

 
Obrázek 4.1: Oříznutí pohledovým objemem. 

Jako řadící algoritmus byl použit heap sort. Bylo vyzkoušeno i více algoritmů, 
včetně bubble sortu, quick sortu i upraveného radix sortu pro řazení desetinných 
čísel, avšak právě heap sort dosahoval nejrychlejších časů řazení. 

Dále bylo z experimentů zjištěno, že nejpomalejším místem celého algoritmu je 
načítání hodnoty pixelu z frame bufferu, proto byla využita následující optimalizace. 
Načtení hodnot pixelů se provádí vždy po vykreslení všech metaballů, které mají 
stejnou vzdálenost od slunce. V OpenGL lze pomocí příkazu glReadPixels načíst 
(tedy zkopírovat z frame bufferu do systémové paměti) čtvercovou oblast pixelů. 
Pixel lze přitom považovat za čtvercovou oblast o jednotkové velikosti. Při 
optimalizaci se vychází z toho, že pokud je třeba přečíst hodnotu více pixelů v nějaké 
oblasti, tak je mnohem efektivnější zkopírovat do systémové paměti celou oblast a až 
zde zjistit hodnoty příslušných pixelů. Problém je v tom, že prakticky není možné určit 
hranici, kdy se ještě vyplatí přečíst hodnoty příslušných pixelu přímo z frame bufferu 
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a kdy je již výhodnější zkopírovat celou oblast. Proto byly zavedeny dvě proměnné, 
které může uživatel měnit. První proměnná udává minimální počet pixelů a druhá 
udává minimální poměr počtu pixelů a velikosti oblasti, při kterém se bude již 
kopírovat do systémové paměti celá oblast.  

4.2 Zobrazování oblohy 

Pro generování realistických obrázků přírodních scenérií je velice důležité 
korektní vykreslování oblohy v pozadí. V počítačové grafice jsou často používány 
dvě jednoduché metody. První jednoduše vykreslí na pozadí jeden odstín modré 
barvy, specifikovaný například uživatelem. Druhá metoda již počítá s tím, že směrem 
od zenitu k horizontu se barva mění od modré na světle modrou, až bílou. Proto je 
potřeba barvy zadat dvě; jednu odpovídající barvě na horizontu, druhou odpovídající 
barvě na zenitu a mezi těmito dvěmi barvami se plynule interpoluje.  

Ve skutečnosti ovšem obloha nabývá mnoha různých barevných odstínů. 
Například při západu slunce je možné vidět, že barva na horizontu je červená a 
postupně přechází v tmavě modrou směrem k zenitu. To je způsobeno rozptylem 
světla drobnými částečkami jako jsou molekuly vzduchu a aerosoly při průchodu 
atmosférou. Barva oblohy dále závisí nejen na poloze slunce a pozorovatele, ale i na 
množství světla odraženého od zeměkoule, útlumu a rozptylu v důsledku průchodu 
světla mraky a dalšími vlastnostmi atmosféry. Existuje několik metod, které berou 
v úvahu uvedené fyzikální vlastnosti. Avšak z důvodu numerické integrace jsou tyto 
metody výpočetně velice náročné. Proto bylo vyvinuto několik metod, které za 
pomoci předpočítání hodnot dosahují mnohem vyšší rychlosti zobrazování. 
[17,27,28]. Existuje i metoda, která za pomoci pixel a vertex shaderů umožňuje 
přesunout celý výpočet do grafického hardwaru [30] a tím dosáhnout vysoké rychlosti 
zpracování. Ta je však použitelná pouze na grafických kartách vyšších tříd. 

4.2.1 Omezení faktorů ovlivňujících barvu oblohy 

Pokud bychom chtěli navrhnout co nejpřesnější model pro výpočet, museli 
bychom uvažovat vliv mnoha faktorů, ovlivňujících barvu oblohy 

1. úhel pod kterým přicházejí sluneční paprsky, směr pohledu a výšku 
pozorovatele 

2. útlumové a rozptylové vlastnosti částic v atmosféře 

3. světlo odražené od zemského povrchu 

4. útlum a rozptyl v ozónové vrstvě 

5. vícenásobný rozptyl světla  

Zahrnutí všech těchto faktorů do výpočtu by ale znamenalo podstatné zvýšení 
doby výpočtu, proto je dále vhodné uvažovat pouze faktory 1 a 2, protože ostatní 
faktory mají zanedbatelný vliv na výslednou barvu. Dále se pro zjednodušení 
předpokládá, že světlo cestuje po přímce, i když v reálném světě je dráha zakřivena 
v závislosti na indexu lomu světla. 
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Obrázek 4.2: Model atmosféry. 

4.2.2 Výpočet barvy oblohy 

Následující vzorce platí pouze pro rozptyl světla způsobený molekulami 
vzduchu, neboť jak již bylo uvedeno v předchozím textu, téměř shodné vztahy platí i 
pro aerosoly.  

Výpočet barvy oblohy se provádí tak, že pro jednotlivé vlnové délky odpovídající 
červené, modré a zelené barvě se počítá intenzita světla přicházejícího 
k pozorovateli. Tato intenzita lze spočítat integrací intenzity slunečního světla 
rozptýleného a utlumeného částicemi v atmosféře podél pohledového paprsku. Jak 
znázorňuje Obrázek 4.2, sluneční světlo prochází cestou PbP k bodu P na 
pohledovém paprsku, kde se rozptýlí a část tohoto světla pak po cestě PPv dorazí 
k pozorovateli. Intenzitu světla přicházejícího do bodu P a rozptýleného ve směru 
pozorovatele lze vypočítat pomocí vzorce 

)),'(exp(1)'()()(),( 4 λτ
λ

ρθλλ ssKFIsI rsp −=  ( 4.4 )

kde Is je intenzita slunečního záření na vrcholu atmosféry a τ (s’,λ) je optická délka 
cesty PbP (viz ( 3.6 )). Intenzita světla ze vzorce ( 4.4 ) je po cestě z budu P do bodu 
Pv dále utlumena, to znamená že musí být vynásobena optickou délkou cesty mezi 
body PPv 

)),(exp()()( λτλλ sII ppv −=  ( 4.5 )

Úplná intenzita světla přicházejícího do bodu Pv je dána součtem rozptýleného 
světla od všech molekul na cestě paprsku mezi body Pv a Pa. 
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Jak bylo řečeno, vzorec ( 4.6 ) počítá pouze s rozptylem světla způsobeným 
molekulami vzduchu. Pro výpočet celkové intenzity světla přicházející k pozorovateli 
a zahrnující rozptyl světla na aerosolech je potřeba použít vzorec 

∫=
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v
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P
vlsv dssgsgsRII ),(),'(),,()( λλλθλ  ( 4.7 )

),()()()()()(),,( θρλθρλλθ mmmrrr FsKFsKsR +=  

)),,'(),'(exp(),'( λτλτλ sssg mrl −−=  

)),(),(exp(),( λτλτλ sssg mrv −−=  

( 4.8 )

4.2.3 Zobrazení oblohy 

Algoritmus pro vykreslování oblohy vychází z metody navržené v [19]. Původní 
algoritmus ovšem využívá rozšíření OpenGL, které nabízejí pouze grafické karty 
GeForce 3 a výše (například dependent textures, tj. rozšíření, kdy jedna textura 
slouží jako zdroj souřadnic r,s v jiné textuře). Proto byla metoda upravena tak, aby 
mohla být použitelná i na grafických kartách nižších tříd. 

Integrál z rovnice ( 4.7 ) se počítá numericky. Výpočet spočívá v rozdělení 
integrálu na n segmentů, které mají stejnou délku ∆s. V každém segmentu se řeší v 
rámci předzpracování hodnota integrálu zvlášť a při vlastním zobrazování v reálném 
čase se příslušné výsledky sečtou. Tato metoda je označována jako před-
integrované zobrazování prostoru (Pre-Integrated Volume Rendering) a je popsána v 
[20]. 

Uvažujme nejprve míru útlumu slunečního světla gl, které putuje po dráze PbP 
do bodu P na pohledovém paprsku. Výška bodu od zemského povrchu je h a úhel 
mezi směrem slunečního světla a kolmicí na zemský povrch procházející bodem P je 
θsun. Potom můžeme míru útlumu vyjádřit jako funkci výšky h a úhlu θsun, tedy 
gl(s,λ)=gl(h,θsun,λ)=exp(-τ r(s’,λ)-τ m(s‘,λ)). Hodnota funkce gl(h,θsun,λ) je nula, pokud 
není slunce z bodu P vidět (je skryto za zeměkoulí). gl(h,θsun,λ) lze předpočítat do 
tabulky. 

Dále uvažujme paprsek, který prochází segmentem k, [sk, sk+∆s] (viz cesta 
mezi body PP’ na obrázku 4.2). Rovnici ( 4.7 ) je možné přepsat na tvar 
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kde ∆Ir(sk,λ), ∆Im(sk,λ) jsou intenzity rozptylu světla v segmentu [sk, sk+∆s] a ∆gv(sk,λ) 
je útlum podél segmentu [sj, sj+∆s]. 
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kde τ (sk->sk+∆s) je optická délka segmentu [sk, sk+∆s]. 

Úhel mezi kolmicí na střed povrchu zeměkoule, procházející bodem P a 
segmentem PP’ je θv. potom shodně jako gl lze ∆Im, ∆Ir, ∆gv zapsat jako funkci výšky 
h a úhlu θv, tedy  ∆Im(s,λ)=∆Im(h,θv,λ), ∆Ir(s,λ)=∆Ir(h,θv,λ) a ∆gv(s,λ)=∆gv(h,θv,λ). Tyto 
funkce lze také přepočítat a uložit v tabulce. 

Samotné vykreslování probíhá tak, že se vykreslí plocha kolmá na směr 
pohledu, tvořená mřížkou a v každém vrcholu se s využitím hodnot uložených 
v tabulkách vypočte dle rovnice ( 4.9 ) barva. Hodnoty λ odpovídají vlnovým délkám 
červené, modré a zelené barvy. Vytvořený obrázek se uloží do textury a pokud se 
nezměnil směr pohledu, nebo směr světla, tak se při vykreslování oblohy využívá 
obrázek z textury, bez nutnosti překreslování. 

4.3 Shafts of light 

 
Obrázek 4.3: Shafts of light (Crepuscular rays). 

Shafts of light (také Crepuscular rays) můžeme pozorovat při mlžném počasí, 
nebo například po dešti, když slunce prosvítá skrz mraky. Jde o světelné paprsky 
procházející přes oblasti, kde je menší hustota mraků. Drobné částice v atmosféře 
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(prach, vodní pára) rozptýlí sluneční světlo a tak v podstatě zviditelní cestu paprsku.  
Paprsky jsou vzájemně paralelní, avšak efekt perspektivy vytvoří iluzi, že se sbíhají. 
Shafts of light, tak jak je lze vidět v přírodě ukazuje Obrázek 4.3. 

Výpočet shafts of light je omezen pouze na výpočet stínů v atmosféře. 
Implementovaný algoritmus pracuje na principu metod uvedených v [15,19]. 

Algoritmus pracuje tak, že se vykreslují virtuální roviny kolmé na směr pohledu. 
Pro každý bod na této virtuální rovině je potřeba zjistit, zda místo, kde je protínána 
pohledovým paprskem je ve stínu nebo ne. Jinými slovy je potřeba detekovat 
neosvětlené části virtuálních rovin. K tomuto účelu se používá algoritmus stínových 
map (shadow map) [5]. Stínová mapa je v podstatě obsah z-bufferu, kdy je 
pozorovatel umístěn na pozici světla a směr pohledu je shodný se směrem světla. 
Stíny pak lze při vykreslování scény jednoduše spočítat porovnáním hloubky 
(aktuální hodnotou z-bufferu) každého pixelu s příslušnou hodnotou ze stínové mapy. 
Ovšem implementaci tohoto algoritmu v grafickém hardwaru lze provést pouze na 
grafických kartách GeForce 3 a výše, protože vyžaduje převedení hodnoty z-bufferu 
na stínovou texturu (shadow texture) a porovnání hodnoty texelu s hodnotou pixelu 
ve frame bufferu. Proto byly vytvořeny metody, které například uloží stínovou mapu 
v alpha kanálu frame bufferu a stíny jsou pak zobrazeny pomocí alpha testu [16]. 
Nevýhoda této metody je, že alpha kanál má pouze 8 bitů oproti 32 bitům z-bufferu, 
takže dochází ke značnému podvzorkování. 

Implementovaná metoda tedy pracuje tak, že pro každou virtuální rovinu vytvoří 
stínovou texturu. Obrázek 4.5 zachycuje algoritmus pro vytváření stínové textury pro 
jednu virtuální rovinu. Nejprve, jak znázorňuje Obrázek 4.5 (a), se pozorovatel umístí 
na pozici světla, přičemž směr pohledu je shodný se směrem světelného zdroje. 
Potom se povolí zápis do z-bufferu, vykreslí se celá scéna a následně se zápis 
(avšak ne test) do z-bufferu zakáže. Tento krok je v  prováděn v prvním kroku 
zobrazování mraků, kdy se počítá míra útlumu světla při průchodu mraky viz 3.2.2. 
Obrázek 4.5 (a) vpravo znázorňuje obsah z-bufferu. Dále, jak ukazuje Obrázek 4.5 
(b) se obsah frame bufferu vymaže černou barvou a vykreslí se virtuální rovina 
barvou bílou. Tak se vytvoří obraz (shadow image), ve kterém jsou nezakryté části 
virtuální roviny zobrazeny bílou barvou. Obrázek se uloží jako textura, která se 
nakonec s využitím metody projekčních textur (projected textures) [5] promítne na 
virtuální rovinu, při vykreslování scény z pohledu pozorovatele. Ovšem jak 
znázorňuje Obrázek 4.5 (b), tak v z-bufferu jsou uchovány pouze polygony, na které 
se texturují metabally. Proto je potřeba ke stínové textuře přičíst obsah textury 
uchované v prvním kroku algoritmu pro vykreslování mraků. Tak dostaneme ve 
stínové textuře místo polygonů přímo metabally. Tento součet se provádí pomocí 
multitexturování (viz příloha A) a nvidia register combinerů [29] při promítání textury 
na virtuální rovinu (Obrázek 4.5 (d)), tedy nijak nezpomaluje výpočet. Algoritmus pro 
výpočet stínů v atmosféře lze shrnout do následujících kroků. 



 

 
Obrázek 4.4: Výpočet stínů vrhaných v atmosféře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ná
barev by

1. 
Pro každou virtuální rovinu proveď: 

2. Vytvoř stínovou texturu způsobem popsaným v předešlém odstavci. 

3. Promítni stínovou texturu a texturu uloženou v prvním kroku 
vykreslování mraku za pomoci multitexturování a součtu obsahu textur 
na virtuální rovinu. Zároveň vynásob pixely v textuře pomocí nvidia 
registr combinerů převrácenou hodnotou počtu virtuálních rovin. 

4. Vykresli virtuální rovinu za pomoci míchání barev tak, aby se hodnoty 
pixelů v textuře sečetli s hodnotami pixelů ve frame bufferu (součtové 
míchání barev). 
59

Algoritmus 4.1: Výpočet stínů v atmosféře. 

sobení za pomoci nvidia registr combinerů se provádí proto, aby při míchání 
l výsledek vždy v rozsahu <0, 1>. 
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Obrázek 4.5: Algoritmus pro výpočet stínové textury. 
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Aby na obrázcích nevznikaly viditelné artefakty (viz Obrázek 4.6) musí být počet 
virtuálních rovin dostatečně vysoký. Tím se ovšem úměrně zvyšuje zaplnění paměti 
pro uchovávání textur, protože ke každé virtuální rovině existuje jedna textura. Proto 
byl implementován algoritmus, který využití paměti podstatně snižuje. Ten pracuje 
tak, že většina virtuálních rovin je nahrazena sub-rovinami (viz Obrázek 4.4). Při 
vykreslování se pak v jednom kroku uchovávají stínové textury pouze pro sub-roviny 
mezi dvěmi virtuálními rovinami. Tyto textury jsou při projekci vykreslovány 
součtovým mícháním barev a po vykreslení všech těchto sub-rovin je výsledný 
obrázek sejmut do další textury. Takto se postupuje pro všechny virtuální roviny. To 
znamená, že musí navíc ještě existovat tolik textur, kolik je počet virtuálních rovin. 
Tedy pokud n je počet virtuálních rovin a m je počet sub-rovin mezi dvěmi virtuálními 
rovinami, pak celkový počet alokovaných textur je n+m, avšak počet stínových textur 
které lze takto vytvořit a namapovat je n*m. Textury pro virtuální roviny se nakonec 
kreslí pomocí součtového míchání barev a multitexturování s použitím nvidia register 
combinerů. Výsledný obrázek je uložen do textury, která je použita pro vykreslení 
mraků a je s ní vynásoben obsah frame bufferu, pomocí funkcí pro míchaní barev. 
Toto prosté vynásobení však přináší některé nežádoucí viditelné artefakty. Pro jejich 
odstranění by musely být sub-roviny vykreslovány již při vykreslování mraků, aby 
nebyly vidět stíny, které jsou překryty mraky v popředí. Tento nedostatek se mi však 
z časových důvodů již nepodařilo odstranit. 

 
Obrázek 4.6: Porovnání obrázků pro různý počet virtuálních rovin, (a) 200 rovin, 

(b) 96 rovin, (c) 32 rovin. 

4.4 Zobrazení terénu 

Pro zobrazení terénu byla použita knihovna vyvinutá v rámci diplomové práce 
pro katedru počítačové grafiky. Knihovna umožňuje načítat výškové mapy 
ze souboru a pomocí několika metod snižovat počet polygonů nutných k vykreslení. 
Jelikož hlavním úkolem bylo právě snížení triangulace, knihovna neumožňuje celou 
výškovou mapu zobrazit. Proto byl implementován algoritmus, který načtenou mapu 
zobrazí. 
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V algoritmu se využívá toho, že uvedená knihovna disponuje mimo metod pro 
načítání výškové mapy ze souboru i metodou, která vrací výšku na specifikovaných 
souřadnicích.  

Samotné vykreslování probíhá tak, že se vykresluje pravidelná sít trojúhelníků a 
v každém bodě se nastaví výška získaná voláním metody z knihovny. Trojúhelníky je 
ještě nutné obarvit barvou, která se určí podle výšky (například malé výšce je 
přiřazena barva zelená, velké výšce se přiřadí barva bílá). Aby nebyly barevné 
přechody vždy na stejném místě, tak se k získané hodnotě výšky přičítá náhodně 
vygenerované číslo a teprve pomocí výsledné hodnoty se určuje barva. 
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5 Dosažené výsledky 
Hardwarová konfigurace počítače, na kterém simulace probíhala je Athlon XP 

1700+, 256 MB DDR RAM, grafická karta MSI GeForce 2 Ti s 64 MB DDR RAM. Na 
tomto počítači byl nainstalován operační systém Microsoft Windows XP. Průměrnou 
hodnotu FPS (frames per second) neboli počet snímku za sekundu shrnuje Tabulka 
5.1. Prostor, ve kterém probíhala simulace měl velikost 80 x 20 x 80 buněk. Hodnoty 
pro minimální počet pixelů resp. minimální zaplnění oblasti, při kterém se v prvním 
kroku zobrazovacího algoritmu již nečtou hodnoty z frame bufferu přímo byly 
nastaveny na hodnoty 100 resp. 0. 

Zahrnuto do výpočtu Hodnota FPS 

Simulace 26.4 – 51.1 

Simulace, Zobrazování 5.3 – 47.3 

Simulace, Zobrazování, Terén 4.2 – 13.2 

Simulace, Zobrazování, Terén, Obloha 4.2 – 13.2 

Simulace, Zobrazování, Terén, Obloha, Shafts of light 2.0 – 3.0 

Simulace, Zobrazování, Shafts of light 2.3 – 3.6 

Free look 9.4 – 76.3 

Obloha 20.7 

Terén 25.5 

Tabulka 5.1: Dosažené hodnoty FPS při simulaci 

Jak ukazuje Tabulka 5.1, hodnoty FPS nelze jednoznačně určit, protože 
rychlost simulace závisí na počtu vykreslovaných metaballů. Proto je dále uveden 
graf závislosti rychlosti výpočtu na počtu metaballů. Shodný počet FPS při zapnutí 
vykreslování oblohy je způsoben tím, že se obloha přepočítává pouze v případě 
změny pozice slunce. Tato pozice se však při měření neměnila, takže bylo možné 
oblohu nakreslit pouze jednou a uložit do textury. V dalších krocích simulace byl pak 
použit uložený obraz. Hodnota FPS při vykreslování pouze oblohy je však měřena 
pro případ přepočítávání v každém snímku. 

Hodnoty FPS v závislosti na počtu virtuálních rovin při generování shafts of light 
shrnuje Tabulka 5.2. Kvalitu výsledného obrazu ukazuje Obrázek 4.6. 

Počet virtuálních rovin Hodnota FPS 

200 1.8 

96 3.3 

32 8.3 

Tabulka 5.2: Dosažené hodnoty FPS pro různý počet virtuálních rovin 
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Graf 5.1: Závislost rychlosti výpočtu simulace na počtu metaballů. 
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Graf 5.2: Závislost rychlosti vykreslování mraků na počtu metaballů. 
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Graf 5.3: Závislost rychlosti vykreslování v modu freelook na počtu metaballů. 

Několik obrázků, které lze pomocí aplikace vytvořit je uvedeno v příloze C. Na 
přiloženém CD-ROMu je dále uvedeno několik animací, vytvořených pomocí 
souborů, obsahujících jednotlivé snímky z průběhu simulace, které umožňuje 
aplikace uložit. Pro převod z bmp do avi byl použit program pjBmp2Avi. 
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6 Ovládání programu 

6.1 Hardwarové a softwarové nároky 

Minimální hardwarová konfigurace pro běh aplikace je procesor s taktovací 
frekvencí minimálně 500 Mhz a grafická karta NVIDIA GeForce 2 nebo vyšší. 
Volitelně může být na harddisku volných 12 GB místa pro uložení předpočítaných 
hodnot pro algoritmus vykreslování oblohy.  

Na počítači musí být nainstalován operační systém Microsoft Windows 95 nebo 
vyšší. Dále se doporučuje rozlišení obrazovky 1280x1024 pixelů s 32 bity barvy. 

6.2 Ovládání programu 

Ovládání programu je poměrně jednoduché. Jediným nárokem, kladeným na 
uživatele je alespoň částečná znalost ovládání grafického rozhranní operačního 
sytému Microsoft Windows. 

Po spuštění programu se objeví dialog, kde je možné nastavovat veškeré volby, 
ovlivňující běh simulace, jako je například počáteční velikost elipsoidů ve směru x, y i 
z a hodnoty ovlivňující pravděpodobnost vytváření a změny parametrů mraku 
v jednotlivých krocích simulace. V dialogu je také možné měnit parametry, ovlivňující 
zobrazování mraků a oblohy. Jde o pozici slunce v horizontálním i vertikálním směru, 
minimální barvu mraku při jeho základně, počet virtuálních rovin při vykreslování 
krepuskulárních paprsků. Dále uživatel může určit, co vše bude chtít vykreslovat, 
tedy má možnost vypnout i zapnout zobrazování mraků, krepuskulárních paprsků, 
oblohy, terénu, informace o počtu vygenerovaných snímků a hodnotu FPS (počet 
snímků za sekundu). 

Dialog lze také zobrazit pomocí menu Settings->Parameters. 

 
Obrázek 6.1: Význam pole Sun Angle Y. 
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7 Závěr 
V této diplomové práci jsem se zabýval popisem algoritmů umožňující 

modelování a zobrazování obrazů mraků. Dále zde byl popsán a implementován 
algoritmus pro zobrazování shafts of light neboli crepusculárních paprsků, metoda 
pro vykreslování oblohy v závislosti na pozici slunce a algoritmus zobrazující terén 
z výškové mapy, využívající knihovnu vytvořenou v rámci diplomové práce pro 
katedru počítačové grafiky. Při implementaci jsem se zaměřil na co možná 
nejrychlejší běh programu, proto bylo využito několik optimalizací (Oříznutí prostoru 
pohledovým objemem, přepsání pravidel popisující simulaci do assembleru, 
předpočítání všech hodnot, které se během výpočtu nemění aj.). Dále byl v co 
nejširší míře využíván výkon grafického akcelerátoru. Výsledkem práce je program, 
který umožňuje snadné generování mraků typu cumulus. 

Při implementaci algoritmu modelující vývoj a zánik mraků jsem se měl zaměřit 
na metodu využívající buněčné automaty. Tato metoda dosahuje vysoké rychlosti 
výpočtu, ale její nevýhodou je, že neumožňuje modelovat jiné druhy mraků než 
cumulus. 

Námětem pro budoucí práci může být odstranění nežádoucích artefaktů 
vznikajících při vykreslování shafts of light. Dále by bylo možné se zaměřit na 
zrychlování algoritmu pro vykreslování mraků. Z experimentů vyplývá, že 
nejpomalejší částí je zjištění barvy mraku, konkrétně načtení hodnot jednotlivých 
pixelů. Proto je nutné vyvinout metodu, která by se tomuto čtení vyhnula. Další 
zrychlení by bylo možné dosáhnout úpravou algoritmu pro vykreslování shafts of 
light. Tato úprava by spočívala v možnosti využití hardwarově akcelerovaného 
vykreslování přímo do textury, čímž by bylo možné vynechat časově velice náročné 
sejmutí obrazu frame bufferu do textury a dále by se tak mohl zredukovat počet 
textur, protože míchání barev by se mohlo provádět přímo při vykreslování do 
textury.  
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Příloha A 

1 Extenze OpenGL 
1.1 Matice barev (Color matrix), GL_ARB_imaging 

Tato extenze přidává matici o rozměru 4x4, pomocí které se transformují barvy 
pixelů předtím, než jsou vynásobeny hodnotou konstanty scale a je k nim přičtena 
hodnota konstanty bias. Matice provádí transformace pouze na RGBA pixelech 
s využitím rovnice 

MCC ='  ( 1.1 )

kde C je původní barva pixelu vyjádřena matící [RGBA]T, C’ je výsledná barva pixelu 
a M je matice 4x4, která je aktuálně na vrcholu zásobníku matic barev. Defaultně je 
matice rovna jednotkové matici. Pokud chceme matici změnit, musíme nejprve 
pomocí příkazu glMatrixMode() s parametrem GL_COLOR nastavit, že chceme 
pracovat s maticí barev. Poté lze pomocí příkazů pro manipulaci s maticemi, 
například glLoadMatrix() měnit obsah matice, která se  nachází na vrcholu 
zásobníku. 

Matici barev lze použít k  implementaci jednoduchých převodů z jednoho 
barevného modelu do jiného. Například převod z RGB modelu do CMY lze provést 
nastavením matice na 
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Pro převod z modelu RGB do modelu YUV lze použít matici ve tvaru 
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1.2 Subtraktivní míchání barev (subtractive blending),  
EXT_blend_subtract 
Tato extenze přidává dvě nové rovnice pro míchání barev, pomocí kterých lze 

místo součtu vypočítat rozdíl barev. Pomocí volání funkce glBlendEquationEXT 
s parametrem FUNC_SUBTRACT_EXT je použita rovnice ve tvaru 
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kde Cs je zdrojová barva, Cd je cílová barva, S a D jsou specifikovány funkcí 
glBlendFunc. Pokud je funkce glBlendEquationEXT volána s parametrem 
FUNC_REVERSE_SUBTRACT_EXT, pak je použita rovnice ve tvaru 
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1.3 Multitexturování (multitexturing), GL_ARB_multitexture 
Multitexturování umožňuje mapování několika textur na jeden polygon v jednom 

renderovacím průchodu. 

 
Obrázek 1.1: Proces aplikování textury  

Obrázek 1.1 znázorňuje postup při aplikování textury. Zkratka TU znamená 
texturovací jednotka (texture unit). Těch může být dle specifikace k této extenzi až 
32, tedy až 32 textur lze aplikovat v jednom průchodu. Ovšem v současných 
grafických kartách je těchto jednotek implementováno maximálně osm. 

S využitím této extenze lze efektivně implementovat lightmapping, což je 
technika, přidávající k textuře každého povrchu ještě jednu texturu, ve které je 
uložena informace o osvětlení (viz Obrázek 1.2). Výsledný obrázek se pak získá 
pouhým vynásobením hodnot pixelů obou textur. 

 
Obrázek 1.2: Základní myšlenka lightmappingu. První textura je textura 

povrchu, druhá textura je informace o osvětlení a třetí obrázek je výsledek po 
vynásobení pixelů. 

1.4 NVidia register combiners, GL_NV_register_combiners 
Při hardwarově akcelerovaném renderování lze proces vytváření výsledného 

obrazu shrnout do tří základních kroků: 
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• geometrické výpočty (geometry processing) – v tomto kroku probíhá výpočet 
transformací a osvětlení geometrických primitiv 

• rasterizace (rasterization) – převod geometrických primitiv na pixely 
(fragmenty) 

• operace s fragmenty (per-fragment operations) – výpočet blendování, 
hloubkový test, apod. Tyto operace se provádějí ještě před zapsáním 
fragmentu do frame bufferu. 

Jak bylo uvedeno, rasterizace je proces, při kterém se převádějí geometrická 
primitiva na fragmenty, které odpovídají pixelům ve výsledném obrázku. Každý 
fragment obsahuje informaci o barvě, průhlednosti, hloubce a hodnotách textury. 
Pomocí register combiners lze určit, jak se bude kombinovat barva, průhlednost a 
obraz v textuře při vytváření výsledného obrazu. Oproti možnostem popsaných 
ve specifikaci OpenGL 1.2, která dovoluje v podstatě pouze kombinovat výsledky 
jednotlivých texturovacích jednotek, poskytují register combiners možnost 
programového řízení operací s fragmenty. 

Pokud je rozšíření povoleno, pak jsou standardní OpenGL texturovací jednotky 
nahrazeny rasterizační jednotkou (viz Obrázek 1.3). Tato jednotka se skládá ze dvou 
tzv. general stages a jedné tzv. final combiner stage. Jak znázorňuje Obrázek 1.4, 
general combiner stage je rozdělena na část, pracující s RGB informací a na část, 
pracující s alpha informací fragmentu. Výhoda tohoto rozdělení je, že zpracování 
každé části lze nastavit nezávisle na druhé. 

 
Obrázek 1.3: Implementace operací s fragmenty v grafické kartě NVidia 

GeForce 256 
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Obrázek 1.4: General Combiner Stage 

Jak znázorňuje Obrázek 1.4, informace o fragmentu je uložena v několika 
vstupních registrech. Navíc lze do vstupních registrů přiřadit RGBA barvu, 
specifikovanou uživatelem. Obsah těchto registrů lze libovolně přiřadit do čtyř 
proměnných A, B, C nebo D. S těmito proměnnými lze provádět operace jako je 
násobení, skalární součin nebo součet. Operátor mux provádí porovnání alpha 
hodnoty ve vstupním registru spare 0 s hodnotou 0.5 a podle toho nastaví na výstup 
součin proměnných AB nebo CD. Tento operátor lze popsat matematickým výrazem 
jako  mux(AB,CD)=(spare0[alpha]>=0.5)?AB:CD. Po provedení určených operací je 
výsledek převeden do zvoleného rozsahu hodnot (viz Obrázek 1.7) a nakonec je 
zapsán do výstupního registru. Další vynikající vlastností register combiners je, že 
v části vstupního mapování (input mapping) lze hodnoty uložené ve vstupních 
registrech invertovat nebo různě převádět. Tedy například hodnoty, které jsou 
uloženy v rozsahu <0, 1> mohou být převedeny na hodnoty v intervalu <-1, 1> (viz 
Obrázek 1.6). Takto lze v registrech snadno uložit i složky vektorů. V závislosti na 
tom, kolik general combinerů bude využito (jeden nebo dva) jsou výstupní registry 
prvního, resp. druhého general combineru přiřazeny na vstup final combiner stage 
(viz Obrázek 1.5) 
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Obrázek 1.5: Final Combiner Stage 

Final Combiner Stage má pouze dva výstupní registry (RGB a Alpha) a 
umožňuje výpočet výrazu AB+(1-A)C+D pro RGB část. Navíc do jedné z proměnných 
A-D lze uložit výsledek násobku EF. Výsledné hodnoty z Final Combiner Stage jdou 
do zpracování standardních fragmentových operací, jako je test hloubky nebo alpha 
blending. 

S využitím register combinerů lze jednoduše dosáhnout efektů, jako jsou 
například lightmapy, do kterých lze navíc zakomponovat mlhu nebo lze dosáhnout 
velice rychlého bump mappingu. 

 
Obrázek 1.6: Mapování vstupních proměnných v general combiner stage. 
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Obrázek 1.7: Možnosti změny rozsahu hodnot (scale a bias) v general combiner 

stage. 

 
Obrázek 1.8: Mapování vstupních proměnných v final combiner stage 
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Příloha B 

Ovládání programu 
1.1 Hardwarové a softwarové nároky 

Minimální hardwarová konfigurace pro běh aplikace je procesor s taktovací 
frekvencí minimálně 500 Mhz a grafická karta NVIDIA GeForce 2 nebo vyšší. 
Volitelně může být na harddisku volných 12 GB místa pro uložení předpočítaných 
hodnot pro algoritmus vykreslování oblohy.  

Na počítači musí být nainstalován operační systém Microsoft Windows 95 nebo 
vyšší. Dále se doporučuje rozlišení obrazovky 1280x1024 pixelů s 32 bity barvy. 

1.2 Ovládání programu 
Ovládání programu je poměrně jednoduché. Jediným nárokem, kladeným na 

uživatele je alespoň částečná znalost ovládání grafického rozhranní operačního 
sytému Microsoft Windows. 

Po spuštění programu se objeví dialog, kde je možné nastavovat veškeré volby, 
ovlivňující běh simulace (viz Obrázek 0.2). Dialog lze také zobrazit pomocí menu 
Settings->Parameters. Význam jednotlivých polí je následující: 

 
Obrázek 0.1: Význam pole Sun Angle Y. 

Sun Angle X (-45 – 45): Horizontální úhel ve stupních, pod kterým přichází sluneční 
světlo k pozorovateli. Úhel 0˚ znamená, že slunce je přímo před pozorovatelem. 

Sun Angle Y (0 – 180): Vertikální úhel ve stupních, pod kterým přichází sluneční 
světlo k pozorovateli. Hodnota 180 znamená, že slunce je přímo před pozorovatelem 
a úhel, který přitom slunce svírá je 0°. Hodnota 90 znamená, že slunce je přímo nad 
pozorovatelem a hodnota 0 znamená, že slunce je za pozorovatelem (viz Obrázek 
0.1). 
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Sun Move Y (-10.0 – 10.0): Udává o jaký úhel (ve stupních) se v každém snímku 
posune slunce ve vertikálním směru. Kladná hodnota znamená, že se slunce bude 
pohybovat dolů, směrem k horizontu (úhel se zvětšuje) a záporná hodnota znamená, 
že se slunce bude posunovat nahoru. 

 
Obrázek 0.2: Dialog pro nastavení parametrů simulace. 
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New Cloud (0 – 50): Pravděpodobnost, s jakou v každém snímku vznikne nový mrak. 
Hodnota 0 znamená, že mrak nikdy nevznikne. 

Change Param (0 – 100): Pravděpodobnost, s jakou se v každém snímku budou 
měnit hodnoty existujících elipsoidů (velikost elipsoidů ve směru x, y i z). Hodnota 0 
znamená, že se parametry elipsoidů měnit nebudou. 

Change Y Pos: Pokud je zaškrtnuto, pak nově vytvářené mraky budou mít různou Y 
pozici. Jinak bude pozice shodná, což lze využít při modelování menších mraku 
s vyšší pravděpodobností vzniku (beránky). 

Min X; Max X (1 – 5); (1 – 9): Minimální a maximální velikost nově vytvářených 
elipsoidů ve směru X. Použitá velikost každého nového elipsoidu se získá náhodným 
vybráním hodnoty z intervalu daným políčky Min X a Max X. 

Min Y; Max Y (1 – 5); (1 – 9): Minimální a maximální velikost nově vytvářených 
elipsoidů ve směru Y. Použitá velikost každého nového elipsoidu se získá náhodným 
vybráním hodnoty z intervalu daným políčky MinY a Max Y. 

Min Z; Max Z (1 – 5); (1 – 9): Minimální a maximální velikost nově vytvářených 
elipsoidů ve směru Z. Použitá velikost každého nového elipsoidu se získá náhodným 
vybráním hodnoty z intervalu daným políčky Min Z a Max Z. 

Min Count (0 – 100 000): Minimální počet pixelů, při kterém se již nečtou hodnoty 
pixelů v prvním kroku zobrazovacího algoritmu z frame bufferu přímo. 

Min Density (0 – 100): Minimální procento zaplnění oblasti pixely při níž se již nečtou 
hodnoty pixelů v prvním kroku zobrazovacího algoritmu z frame bufferu přímo. 

Min Color (0 – 255): Nejtmavší možná barva mraku. 

# of Virt. Planes (1 – 20): Počet virtuálních rovin při kreslení shafts of light. Platí, že 
čím vyšší hodnota, tím je obraz kvalitnější. 

# of Subplanes (1 – 20): Počet sub-rovin při kreslení shafts of light. Platí, že čím 
vyšší hodnota, tím je obraz kvalitnější. 

BMP path: Specifikuje adresář, kam se budou ukládat výsledné snímky v každém 
simulačním kroku. 

DEM file: Specifikuje soubor, kde je uložena výšková mapa. Soubor má příponu 
dem. 

Clouds: Pokud je zaškrtnuto, pak aplikace vykresluje mraky. Pokud ne, pak aplikace 
mraky nevykresluje, ovšem simulace stále běží. 

Shafts: Pokud je zaškrtnuto, pak aplikace vykresluje shafts of light (crepuscular rays). 

Sky: Pokud je zaškrtnuto, pak aplikace vykresluje v pozadí oblohu pomocí algoritmu 
pro výpočet barvy oblohy. 

Terrain: Pokud je zaškrtnuto, pak aplikace vykresluje terén. 

Freelook: Pokud je zaškrtnuto, pak aplikace přejde do módu, kdy se simulace 
pozastaví a jsou vykreslovány pouze mraky, bez nutnosti jejich stínování. Pokud je 
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v tomto módu stisknuto levé tlačítko myši, pak je možné pohybem myši otáčet 
s prostorem. Pomocí kolečka na myši je možné se k prostoru přibližovat a vzdalovat. 

Save BMP: Pokud je zaškrtnuto pak se do specifikovaného adresáře budou ukládat 
výsledné snímky v každém simulačním kroku. 

Randomness: Inicializuje generátor náhodných čísel. Pokud je zaškrtnuta volba Init 
Seed by time, pak se generátor inicializuje dle časového údaje, což znamená, že 
vytvářené mraky budou při každém spuštění simulace jiné. Pokud je zaškrtnuta volba 
Use this Value, pak se generátor inicializuje dle hodnoty v poli. 

Browse BMP: Zobrazí dialog (viz Obrázek 0.3), kde lze vybrat adresář, kam se budou 
ukládat výsledné snímky v každém simulačním kroku 

Browse DEM: Zobrazí dialog (viz Obrázek 0.4), kde lze vybrat soubor, který obsahuje 
výškovou mapu. 

Reset: Nastaví výchozí pozici ve free look módu. 

Start Simulation: Stisknutím tlačítka se spustí simulace s aktuálním nastavením 
hodnot 

Pause Simulation: Stisknutím tlačítka se pozastaví simulace. Pozastavenou simulaci 
lze tlačítkem Start Simulation opět spustit od kroku v kterém byla pozastavena. 

Reset Simulation: Stisknutím tlačítka se nastavují všechny hodnoty na výchozí. 

Apply: Stisknutím tlačítka se aplikují všechny změny, dialog zůstane otevřen. 

Cancel: Stisknutím tlačítka se stornují všechny změny a dialog se zavře. 

OK: Stisknutím tlačítka se aplikují všechny změny, dialog se zavře. 

 
Obrázek 0.3: Dialog pro výběr adresáře, kam se budou ukládat snímky. 
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Obrázek 0.4: Dialog pro výběr souboru s výškovou mapou. 
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Příloha C 

1 Vygenerované obrázky 
 

 

 

 
Obrázek 1.1: Mraky ve dne, vertikální úhel světla 130˚. 
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Obrázek 1.2: Mraky ve dne, vertikální úhel světla 70˚.
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Obrázek 1.3: Mraky ve dne, byly použity menší velikosti elipsoidů a větší 

pravděpodobnost vzniku mraků.  
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Obrázek 1.4: Mraky při západu slunce, vertikální úhel slunce je 172˚. 
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Obrázek 1.5: Krepuskulární  paprsky, počet  virtuálních rovin i sub-rovin je 8, 

vertikální úhel slunce je 150. 
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Obrázek 1.6: Obrázky z animace sejmuté v intervalu 20 snímků 
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Obrázek 1.7: Zobrazení terénu z výškové mapy. 

 
Obrázek 1.8: Obrázek, vykreslený algoritmem pro zobrazování krepuskulárních 

paprsků. Tento obrázek byl vytvořen v pomocné aplikaci a jako jediný nelze 
vytvořit pomocí aplikace pro zobrazování mraků. 


