
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap
Linköping University Linköpings Universitet
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping

Examensarbete
LITH-ITN-MT-EX--01/04--SE

3D-visualisering av
robotsimulering

Johan Winell

14 november 2001



LITH-ITN-MT-EX--01/04--SE

3D-visualisering av
robotsimulering

Examensarbete utfört i medieteknik
vid Tekniska Högskolan i Linköping, Campus Norrköping

Johan Winell

Handledare: Håkan Göransson (SBD)
Examinator: Björn Gudmundsson

Norrköping den 14 november 2001





- i -

���������	�
����������
�
�
����������������
������
����
�������������������������

Abstract

Visualization is a rapidly growing area of computer graphics. Due to the
very progressive development of computer technology and especially
3D-graphic boards yesterdays imagination of visualizations, today is a
reality

At Saab Bofors Dynamics in Linköping missile systems are developed.
Through the development, different subsystems are simulated before the
manufacturing starts. The results of these simulations have to be
visualized to get a meaning. The visualizations can be symbolic or more
real looking 3D-visualizations.

During the work an investigation of available tools for computer
visualizations on the market has been conducted. The outcome of the
investigation has later been the foundation for the selection of tools to
solve the visualization task.

One 3D-visualization application for general 3D-visualization has then
been developed using two different 3D-APIs, and the experiences of
these have then been analyzed.
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Sammanfattning

Visualisering med datorgrafik är ett område i snabb utveckling. Genom
den mycket snabba utvecklingen av datorhårdvara och speciellt 3D –
grafikkort är visualiseringar som igår var fantasier, idag en realitet.

På Saab Bofors Dynamics i Linköping utvecklas robotsystem. Vid
utvecklingen av dessa simuleras olika delsystem innan tillverkningen
påbörjas. Resultatet av simuleringarna måste på något sätt visualiseras
för att få en innebörd. Dessa visualiseringar kan vara av både symbolisk
karaktär eller mer verklighetstrogna 3D-visualiseringar.

Under arbetet har en marknadsundersökning av tillgängliga verktyg för
datorvisualisering genomförts. Undersökningen har sedan utgjort grund
för valet av verktyg för att lösa uppgiften.

En 3D-visualiseringsapplikation för generell 3D-visualisering har
därefter utvecklats med  två olika 3D-APIer och erfarenheterna av dessa
har sedan analyserats.
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Förord

Den här rapporten redovisar mitt examensarbete på
civilingenjörsutbildningen i Medieteknik vid Campus Norrköping,
Linköpings Universitet. Arbetet omfattar 20 studiepoäng och har utförts
vid Saab Bofors Dynamics i Linköping.

Jag vill passa på att tacka följande personer som alla varit till stor hjälp
under arbetet.

Björn Gudmundsson (examinator och handledare, Linköpings
Universitet), Håkan Göransson (handledare, Saab Bofors Dynamics),
Peter Lind (beställare, Saab Bofors Dynamics), alla som bidragit på info-
optimizer@sgi.com, Karl Johan Lundin (opponent) och sist men inte
minst, min sambo Malin.

Norrköping den 14:e november 2001

Johan Winell
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1 Inledning

I detta kapitel tas bakgrunden till arbetet upp och problemet beskrivs.
Vidare kommenteras den ursprungliga uppgiftsformuleringen.
Rapportens struktur behandlas också övergripande.

1.1 Bakgrund

På Saab Bofors Dynamics sker utveckling och tillverkning av olika typer
av missiler och stridsrobotar. Dessa är av typerna attack (från flygplan
mot installationer på marken), jakt (från flygplan mot andra flygplan,
helikoptrar eller robotar), sjömål (från flyg, marken eller fartyg mot
fartyg) och luftvärn (från marken eller fartyg mot flygplan, helikoptrar
eller andra robotar). Vid utvecklingen av robotarna görs en mängd olika
simuleringar av robotens olika system innan prototyptillverkning och
provskjutning görs. Några exempel på sådana delsystem är navigerings-
och målsökarsystemen. För dessa utvecklas simuleringsalgoritmer som
används för att simulera hur roboten rör sig och uppfattar sina mål och
sin omvärld. Vid simuleringarna skapas en mängd olika data som på
något sätt måste visualiseras för att de ska få en innebörd. De typer av
visualisering som idag är vanliga är uppritning av grafer (x-y, x-y-z) och
visning av simulerade sensorbildssekvenser. 3D-visulisering av roboten i
en omvärld förekommer endast i undantagsfall och då i specialutvecklade
applikationer.

1.2 Problembeskrivning

För att visualisera simuleringsförloppen används idag i stor utsträckning
Matlab för att rita grafer, titta på sensorbilder etc. Ett problem med
Matlab är att det är en licensierad programvara, och så fort något behöver
plottas måste en licens knytas upp. Detta är olyckligt då användare som
behöver nyttja programmet för dess huvudsakliga syfte, matematiska
beräkningar, därför kan behöva vänta tills en licens blir ledig. Ytterligare
två nackdelar med att använda Matlab är att det för vissa plottalternativ
upplevs som långsamt, samt att licenshanteringen kan ge en uppstartstid
på upp till en minut.

De olika simuleringsmodellerna som skapar data är utvecklade i olika
programspråk. Den största (REUSE) är skriven i Ada, men det finns
också simuleringsmodeller skrivna i C eller implementerade i Matlab. Ett
önskemål från Saab är därför att ha ett generiskt plottprogram som man
kan nå via ett gränssnitt från de olika simuleringsprogrammen (se figur
1.1). Man skulle också vilja ha en applikation för att kunna flyga med
roboten i en 3D-värld och också i någon mening samtidigt se vad
robotens sensorer ser.
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1.3 Ursprunglig uppgiftsbeskrivning

Nedan följer ett antal citat ur den ursprungliga uppgiftsbeskrivningen
från Saab.
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Efter att ha börjat analysera vad som egentligen behövde göras för att nå
målen i uppgiftsbeskrivningen, drogs ett antal slutsatser.

� 3D-visualiseringen skulle komma att kräva speciell hårdvara för att
åstadkomma tillräcklig bilduppdateringsfrekvens och önskade
specialeffekter (SFX). (Detta var känt sedan tidigare av Saab)

� Någon form av högnivå 3D-API skulle behövas för att utveckla 3D-
visualiseringen på rimlig tid.

� 2D-plottar av enkla linjer klaras generellt sett dåligt av APIer som
bygger på OpenGL. Något annat program eller API skulle därför
behövas för att lösa 2D-plottfunktionerna.

� Ett gränssnitt skulle behöva utvecklas för att göra det möjligt att köra
visualiseringen / plottningen från simuleringsmodellerna. Genom
detta gränssnitt skulle det också vara möjligt att genom ”callbacks”
via tryckknappar i plottprogrammet och 3D-visualiseringen kunna
styra simuleringen.

Till detta ska läggas att applikationerna skulle gå både i Windows NT-
och Unix (Solaris)-miljö, vilket ytterligare ökade komplexiteten.
Multimiljö var dock inte ett krav då det gällde 3D-visualiseringen på
grund av att speciell hårdvara var nödvändigt. Ett annat
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specifikationskrav var att data och uppritning skulle hanteras både i
realtid och som filer av gränssnittet och visualiseringsapplikationerna.

Dessa slutsatser ledde fram till att tre egentliga applikationer skulle
behöva utvecklas, 3D-visualiseringen, 2D-plottningen samt gränssnittet,
och att komplexiteten i dem skulle bli stor.

1.4 Prioriteringsordning

För att skapa struktur på arbetet gjordes därför en prioriteringsordning för
de olika applikationerna.

��)��� '*�#	���"��"%�+��� !"#$	�"#%�"&�

Den 12 november 2001 skulle Multimålsökarprojektet (MMS) visas för
representanter för FMV. Det vore då önskvärt att kunna visa resultaten
från en simulering av robot med multimålsökare (IR och Radar) i en 3D-
applikation. Man vill då kunna se målsökarens utblick i 3D-världen för
att på ett effektfullt sätt kunna marknadsföra projektet vidare. Av denna
anledning gavs 3D-visualiseringen prioritet 1.

��)��� �&��	���"��"%�+����!%�,-�

Det problem som föreligger vid plottning är angeläget för Saab att få löst.
Matlab är både dyrt och ineffektivt att använda som plottverktyg och
därför gavs utvecklingen av ett plottverktyg prioritet 2.

��)��� ��%�.%���"��"%�+���/&##&"

Förvisso vore det naturligtvis önskvärt att kunna kalla på plottverktyget
eller 3D-visualiseringen via ett gränssnitt direkt från simuleringen, men
detta är något som Saab lika gärna kan koda själva då de andra bitarna är
färdiga. Av den anledningen gavs gränssnittet prioritet 3.

1.5 Arbetets uppdelning

Genom att applikationsutvecklingen skulle ske med APIer för 3D-
visualiseringen och troligen även för plottverktyget gjordes som en första
uppgift en marknadsanalys av tillgängliga 3D-APIer för 3D-
visualiseringen, plottprogram och APIer för plottning. Då någon form av
GUI skulle komma att behöva byggas gjordes även en studie av vilka så
kallade ”GUI-builders” som fanns att tillgå. 3D-APIerna analyserades till
en början översiktligt och därefter analyserades tre av dem mer ingående
med typfallstester. På grundval av analyserna valdes paket ur vardera
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kategorin (3D-APIer, Plottverktyg, GUI-builders) för att användas i
utvecklingsarbetet.

Vidare har ett antal intervjuer genomförts med de anställda på Saab
Bofors Dynamics. Vid intervjuerna har information samlats in om vad
man vill visualisera och plotta, samt hur ett gränssnitt mot
simuleringsmiljöerna ska fungera. Denna information ligger sedan till
grund för specifikationen av den önskade applikationen.

Arbetet fortsatte därefter med utvecklingsarbetet där arbetet med 3D-
visualiseringen gavs störst prioritet.

1.6 Rapportens disposition

I kapitel ett beskrivs bakgrunden till projektet och problemet som skulle
lösas diskuteras. Vidare behandlas den ursprungliga specifikationen och
de prioriteringar som gjordes för att kunna dela upp projektet i olika
delar.

Specifikationen för hur den önskade applikationen skulle se ut behandlas
i kapitel två. Framför allt funktionerna i gränssnittet beskrivs här
ingående, men även huvudfunktionaliteten i det önskade plottverktyget
gås igenom på djupet.

Ett urval av de på marknaden förekommande 3D-APIerna, plottverktygen
och ”GUI-builders” studeras i kapitel tre och val av verktyg i respektive
kategori motiveras.

I det fjärde kapitlet granskas tre 3D-APIer som valdes för vidare
typstudier i kapitel tre. Ett antal elementära funktioner granskades och
mot bakgrund av hur lätthanterliga programmen var vid dessa tester
valdes två av dem ut för vidare användning i projektet.

Det femte kapitlet beskriver implementationen av 3D-visualiseringen på
en principiell nivå

Kapitel sex handlar om de specialeffekter som utvecklats för att få en
mer verklighetstrogen framställning av 3D-scenariot

I kapitel sju diskuteras resultatet och exempel på fall som inte kan
hanteras ges. Vidare diskuteras vad som i framtiden skulle kunna göras
för att förbättra och utvidga applikationen.

1.7 Resurser

För att genomföra examensarbetet har följande resurser använts
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Under utvecklingsarbetet har i huvudsak två datorer använts. Den ena var
en PC med en 850MHz PIII processor och 256Mb internminne, som hade
Windows NT4 operativsystem. Den andra datorn var en dubbelprocessor-
PC med två 850MHz PIII processorer och 1Gb internminne. Den senare
datorn fungerar som terminalserver för en liten grupp användare på SBD
och har därför Windows 2000 operativsystem i serverversion.
Grafikkortet som användes i början av utvecklingsarbetet var ett
Matroxkort med G450 grafikchip. Senare köptes ett Elsa Gladiac G-
Force 3 kort som för närvarande används i projektet.

��0��� �.$,!	�	

Två versioner av OpenGL Optimizer APIet från Silicon Graphics har
använts, 1.2 och 1.3. VTK i version 3.1.2 har använts för att utvärdera
VTK-APIet. J2SE och Java3D 1.3.1 produkterna från Sun Microsystems
har används för Java-applikationen.  OpenGL Optimizer- och VTK-
applikationen har utvecklats i Visual Studio från Microsoft. Java
applikationen har utvecklats i en testversion av JPadPro från Modelworks
Software. Vidare har diverse bildbehandlingsprogram såsom MSPaint
och MSPhotoEditor använts för att manipulera texturer. Ett antal 3D-
modeller har också gjorts med hjälp av 3D Studio Max från Kinetix.

1.8 Förutsättningar

Läsare av rapporten bör ha elementär kunskap om datorgrafik och
programmering med grafik-APIer. För de läsare som känner sig för dåligt
orienterade i 3D-datorgrafik finns i bilaga A en kortfattad genomgång av
de viktigaste begreppen inom 3D-datorgrafiken. Någon tidigare kunskap
i regler- eller sensorteknik behövs inte för att kunna tillgodogöra sig
innehållet i rapporten

1.9 Läsanvisning

Kapitlen i rapporten läses med fördel i den ordning de kommer. Det kan
under läsandet vara bra att slå upp förkortningar i ordlistan som återfinns
direkt efter rapportdelen, då det för förståelsen kan vara viktigt att känna
till förkortningarnas betydelse. Det går att hoppa över genomgången av
tillgängliga plottverktyg och ”GUI-builders” och endast läsa
genomgången av 3D API-er, då det är på 3D-visualiseringen mest
ansträngning har lagts vid implementationsfasen och detta är kärnan i
arbetet.
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2 Specifikation

I det här kapitlet behandlas arbetet med att specificera det önskade
systemet. Det som behövde specificeras var funktioner och egenskaper
för 3D-visualisieringen,  funktioner i plottverktyget samt hur gränssnittet
skulle fungera.

2.1 Metod

För att utreda vilka funktioner som behövdes i de tre olika delarna
genomfördes ett antal intervjuer med olika användare av systemen. Vid
valet av intervjupersoner eftersträvades en spridning av de valda
personerna så att de arbetade inom olika verksamhetsområden på Saab
Bofors Dynamics. Anledning till detta var att få en så god bild som
möjligt av hur applikationerna skulle kunna komma att användas av Saab
Bofors Dynamics som helhet och därmed kunna specificera ett
mångfacetterat system.

2.2 Funktioner och egenskaper för 3D-visualiseringen

De funktioner som efterfrågades för 3D-visualiseringen var i huvudsak
de som fanns i den ursprungliga specifikationen. Applikationen skulle
medge att man importerade geometriska modeller (CAD), av robot och
mål, till visualiseringen. Man skulle också kunna läsa in terrängmodeller
och texturera dessa med flygbilder eller kartor.

I visualiseringen skulle man kunna välja på ett antal olika kamera-moder:

� Flyga med roboten

� Flyga strax efter roboten,

� Se scenariot från en godtycklig punkt i världen,

� Se scenariot med IR-signaturer

� På något sätt visualisera radarsensorns uppfattning av världen.

Vidare fanns det önskemål om att man skulle kunna visualisera falskmål
(remsor, facklor) samt väderfenomen som dimma och ev. nederbörd i
visualiseringen.

3D-visualiseringen var endast tänkt att köras i Windows NT-miljö i det
första skedet. APIet för att bygga visualiseringsapplikationen fick ha
licenskostnad för utveckling men inte gärna för runtime. Det fanns dock
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en önskan att slippa också licensiering för utveckling om detta var
möjligt.

2.3 Funktioner i plottverktyget

Efter intervjuerna framkom en hel del intressanta synpunkter på vad ett
generiskt plottprogram borde innehålla. Dessa synpunkter sammanfattas
nedan och är dessutom prioriterade i fallande intresseordning.

1. XY-grafer. Man skulle i den här plott-moden förutom linjer också
vilja kunna plotta godtyckliga symboler i olika färger vid
observationspunkterna. Att kunna plotta flera linjer i samma plott
med olika färg, bredd och linjetyp var också önskvärt. Andra
önskvärda funktioner var att kunna styra gradering av axlar samt att
kunna skalera plotten (godtyckligt och auto). Man önskade också
kunna lägga in text i plotten.

2. Ett specialfall av XY-plotting är att kunna plotta robotbanor över en
karta. Samma funktionalitet som ovan efterstävades då det gällde
själva plottningen. Vid skalning var naturligtvis önskemålet att kartan
skulle följa med i skalningen.

3. Vid simuleringar av målsökarfunktionen hos robotar med
värmekännande IR-målsökare skapas en tvådimensionell bildsekvens
av det målsökaren ser. Det fanns ett önskemål från Saab att också
kunna visa sådana bildsekvenser i det generiska plottprogrammet. I
samband med sådan plottning skulle man också vilja ha en s.k. legend
(färgskala) som visar representationen av skalärvärden i inbilden.

4. Vid simulering av vad en radarmålsökare ser, får man polära data
som en tredimensionell matris på formen [R, ϕ, i] där R är radien, ϕ
är sensorns vridningsvinkel och i är signalstyrkan i sensorn. Denna
data skulle man vilja plotta som en solfjäderformad plott, varför man
ville ha en polär plottmode i plottprogrammet (kallad polar plot).

För plottprogrammet fanns krav på att det skulle gå att köra på både Unix
(Solaris) och PC (NT4), dessutom skulle de APIer som nyttjades för att
bygga applikationen var utan licenskostnad.

2.4 Funktioner och egenskaper för gränssnittet

För att kunna nå plottprogrammet och 3D-visualiseringen från
simuleringsmiljöerna skulle ett gränssnitt skapas. Detta gränssnitt skulle
mot användaren av simuleringsmiljöerna ha en syntax liknade Matlab-
syntax i största möjliga mån. I de fall då funktionalitet som inte finns i
Matlab behövde representeras skulle egendefinierad syntax enligt
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Matlab-grammatik skapas. I gränssnittet, som skulle vara en
tvåskiktslösning, skulle en generell grafiksyntax, gärna enligt någon
standard, användas mellan skikten. I det undre skiktet skulle syntax för
de olika valda grafik-APIerna användas. Anledningen till skiktlösningen
var att man ville ha möjlighet att kunna byta ut något av grafikpaketen
utan att behöva ändra kod i den del av gränssnittet som kommunicerar
med simuleringsmodellerna. Det fanns också en önskan om att i
plottprogrammet kunna skapa tryckknappar för att kunna styra
simuleringarna externt. Idag hanteras detta genom att ändra i
konfigureringsfiler innan simuleringen startas. Ytterligare en
gränssnittsfunktion var att kunna hantera de callbacks som skapades av
de tänkta knapparna så att de kunde påverka simuleringsmiljöerna.
Principen för hur gränssnittet skulle fungera kan ses i figur 2.1.

������0��	�5���������������������������������

Som ses i figuren skulle också ett översättningslager för att kunna hantera
Matlab- och ADA-simuleringsmiljöer behöva skapas.

För att nå realtidsprestanda i 3D-visualiseringen, var det nödvändigt att
spara data på fil, då simuleringsmiljöerna generellt sett inte klarar att
beräkna data i realtid. Den lagrade datan skulle sedan läsas från fil och
spelas upp i realtid i 3D-visualiseringen. För att kunna starta, stoppa och
snabbspola i data skulle ett speciellt gränssnitt (en demonstrator) för detta
tas fram (se figur 2.2.) Tanken var då att utnyttja det nedersta skiktet i
gränssnittet för kommunikation mot grafik APIet.

�������

���'�3��34����������
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3 Marknadsundersökning

I detta kapitel studeras ett urval av på marknaden förekommande 3D-
APIer, plottverktyg och GUI-builders.

3.1 3D-APIer

I det här stycket utvärderas ett antal av de olika toolkits för 3D-grafik
som finns tillgängliga på marknaden. De egenskaper som har bedömts
med störst vikt har varit: plattform, pris, samt stöd för partikelsystem och
semitransparenta texturer.

������ 6�%&�7�6�"�"9%�

%���������	 OpenGL Optimizer är ett 3D-API som ligger ovanpå
industristandarden OpenGL. APIet gör det lättare för programmeraren att
hantera culling, multi-threading, LOD (Level Of Detail) etc. interaktivt.
Det OpenGL Optimizer egentligen gör då ett grafikanrop exekveras, är
att översätta det till ett flertal OpenGL-anrop så att den mest optimala
serien av OpenGL-anrop exekveras. APIet finns specialanpassat både för
enkel- och dubbelprocessormaskiner.
OpenGL Optimizer använder APIet Cosmo 3Ds scengraf för att hantera
de geometriska data som bygger upp världen. (se figur 3.1)

 

������-��	�6���54�6�����7���,�8�������

OpenGL Optimizer kan ses som en verktygslåda med att antal verktyg
som kan användas för att optimera prestanda för visualiseringen. Ett
viktigt verktyg för optimal prestanda är de ”cullers” som finns. Dessa ser
till att data som av någon anledning inte syns i bilden aldrig når
visualiseringspipelinen. Ett annat verktyg av vikt för prestanda är
”tesselatorer” som omsätter parametriskt beskrivna objekt till trianglar.
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Ett litet antal trianglar används för delar med låg komplexitet, medan
större antal används då komplexiteten ökar. Det finns även ett verktyg för
triangelreducering av objekt beskrivna med diskreta punkter (vertexar),
som kallas simplifiers. Med detta verktyg kan antalet trianglar som
beskriver ett objekt automatreduceras då det betraktas på långa avstånd
och alltså inte behöver ritas i detalj. (se figur 3.2)

������-�0	�6$����������'����������'����������������� ��9:0;�����0<<0
�����9=-�����������

Via scengraf APIet Cosmo 3D finns det möjlighet att hantera
semitransparanta texturer samt enkel dimma, mist och rök. I OpenGL
Optimizer finns det också stöd för en händelsestyrd 3D-ljudmodell.

3���������>���������������	 Silicon Graphics (sgi), [9], [6], [7], [30]

?�����'	 Freeware

�������	 Irix och Windows (9x, NT)

1������������>"������������������)�����	 Det finns inte någon färdig
nod för partikelsystem. Semitransparanta texturer kan implementeras
genom tif-bilder.

������ �%�:���%�

%���������	 OpenGL Performer är ett kraftfull 3D-API för applikationer
som behöver visualiseras i realtid, såsom interaktiv design och
underhållning samt VR-tillämpningar. OpenGL Performer bygger på
OpenGL och har både C och C++ bindningar. Performer är tillgängligt
för operativsystemen Irix- och Linux. APIet innehåller både lågnivå
bibliotek, för rendering, och bibliotek på högre nivå för import av 3D-
modeller, hantering av användarinteraktion, texturhantering etc. Med
andra ord kan det mesta som man vill kunna kontrollera kontrolleras i
Performer. �

3���������>���������������	 Silicon Graphics (sgi), [10]
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?�����'	 Framgår ej och beror troligen på användningsområde och
omfattning, men licens krävs.

�������	 Irix 6.2, GNU/Linux

1������������>"������������������)�����	 Detaljinformation har inte
kunna hittats, men Performer är ett stort paket som säkert tillhandahåller
detta.

������ 6�%&��&!%&��

%���������	�Open Inventor är ett objektorienterat 3D API skrivet i C++
som ligger ovanpå OpenGL. Det utvecklades ursprungligen av Silicon
Graphics och dess scengrafbeskrivning ligger till grund för VRML-
standarden (Virtual Reality Markup Language). SGI har nu släppt
Inventor till ”The Open Source Community” (aug 2000) och källkoden
till APIet går idag att ladda ned. En av fördelarna med Open Inventor är
att det är plattforms och fönsterhanteraroberoende. Open Inventor
beskriver ett standardformat för utbyte av 3D-data och definierar också
en enkel händelsemodell för 3D världar.

3���������>����������������	 Silicon Graphics (sgi), [11]

?�����'	 Open Inventor är ”Open source” och alltså gratis

�������	 SGI släppte Open Inventor för Irix och GNU/Linux. Sedan dess
har den portats till diverse operativ bl.a. Windows (9x, NT, 2k, ME). För
att köra på Windows-plattformar krävs att man har fönsterhanteraren Qt
från Trolltech installerat.

1������������>"������������������)�����	 Ej några färdiga
partikelsystem, Texturering fungerar, men det är osäkert om
semitransparanta texturer kan hanteras.

����)� ;�3

%���������	�WTK är ett kommersiellt 3D-API skrivet i C/C++ som är
plattformsoberoende. Det stödjer multipla viewports och ett stort antal
olika inmatningsdon, och är därför mycket lämpligt för VR-
tillämpningar. Till scengrafen i WTK kan man enkelt importera VRML-
scengrafer med ett enkelt funktionsanrop. För Windows 95 stödjer sig
WTK på Direct3D för grafikacceleration och i Windows NT på OpenGL.
I WTK finns också en 3D-ljud modul som gör det möjligt att skapa
verklighetstroget ljud i sina virtuella världar.
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3���������>���������������	 Sense 8, [12]

?�����'	 $7000 per utvecklingslicens + $1200 per utvecklad spridd
applikation + 6% i supportkostnad.

�������	 Windows (95, NT), Solaris, Irix

1������������>"������������������)�����	 Ej några färdiga
partikelsystem (en OpenGL nod kan användas enligt Sense 8),
Texturering fungerar med tga-bilder som har Alpha information, så
semitransparanta texturer bör fungera.

����<� =�%%

%���������	�Vtree är ett objektorienterat 3D-API, skrivet i C++ som kan
köras på olika plattformar. I Vtree kan man, liksom i WTK, ha multipla
viewports och alltså flera kameror som blickar ut i scenen samtidigt. Man
kan också titta på flera världar samtidigt i olika viewports. En av Vtrees
styrkor är att den kan hantera dynamisk terräng, vilket innebär att
terrängen läses in varefter man rör sig i scenen (så kallad ”paging”). Ett
krav för att detta ska fungera är dock att terrängen ligger lagrad i Terrex-
format (TerraPage large area database paging format) I Vtree finns också
färdiga partikelsystem som kan konfigureras för att visualisera damm,
rök, eld, regn, snö etc. Vtree har förutom ett stort antal medskickade
realtidsmodeller också ett bra importstöd. De format som stöds är:
Multigen OpenFlight, Wavefront (OBJ), NIMA DTED, och Coryphaeus
(DWB).



%�����!���!���������

- 15 -

���������	�
����������
�
�
����������������
������
����
�������������������������

������-�9	�"������������ ��.����,����������

3���������>���������������	 CG² Inc., [13]

?�����'	 ~150 000 SEK för en utvecklingslicens, då ingår 25
runtimelicenser per utvecklad applikation.

�������	 Windows (9x, NT)

1������������>"������������������)�����	 Färdiga partikelsystem finns,
dessa konfigureras till önskat utseende och form allt efter
användningsområde. Stöd för semitransparanta texturer finns.

����>� =4��

%���������	�VEGA är ett verktyg för realtidssimulering av både ljud och
bilder. Vega finns i två versioner, den ena för multiprocessor maskiner
och den andra för singelprocessormaskiner. Det grafiska APIet i VEGA
kallas LynX. Det består av ett grafiskt användargränssnitt där man kan
ändra parametrar för applikationen utan att behöva koda och kompilera
om. Till VEGA kan köpas ett antal specialmoduler för att kunna
visualisera och simulera olika teman. Några av dessa är: VEGA Marine
(för marina applikationer), VEGA Special Effects (för specialeffekter
såsom rök, eld, missilspår etc.), och VEGA symbology (för att skapa
visarinstrument etc.). Dessutom finns några olika toolboxar för att
simulera sensorseende (VEGA Sensorvision och VEGA Radarworks).
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3���������>���������������	 MultiGen-Paradigm Inc., [14]

?�����'	 Development: 54 600 SEK + support 1 år 10 800 SEK
(grundversion), 77 940 SEK + support 1 år 11 700 SEK (SFX). Runtime:
6 600 SEK (grundversion), 9 360 SEK (SFX).

�������	 Windows NT, Irix

1������������>"������������������)�����	 Partikelsystem finns med
VEGA Special Effects, ej i grundversionen. Semitransparenta texturer
stöds av grundversionen.

����0� =�3

%���������	 VTK (Visualization toolkit) är ett klassbibliotek kodat i
C++, främst avsett för att visualisera data i form av strukturerade eller
ostrukturerade punkt- och vektordata. Data går att representera visuellt på
väldigt många sätt bara man har kunskapen. Det finns också stöd för att
importera geometriska objekt bland annat 3D-studiofiler. Den normala
gången är dock att programmet importerar data till ett internt format från
vilket sedan visualiseringspipelinen skapas.

3���������>���������������	 Kitware Inc., [15], [2], [32]

?�����'	 Freeware
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�������	 VTK går att köra på de flesta förekommande operativsystemen.

1������������>"������������������)�����	 Partikelsystem kan
implementeras för hand. Semitransparenta texturer stöds.

����?� @	!	���

%���������	�Java 3D är ett tilläggs-API (extension) till Java som gör det
möjligt att bygga, hantera och interagera med 3D-världar. Java 3D finns
liksom Java i övrigt, för ett flertal plattformar (Solaris, HP-UX, Irix,
Linux, Windows). Enligt Sun ska javakod utvecklad för en plattform vara
direkt kompilerbar för en annan plattform utan kodändringar. Java 3D
APIet är flexibelt på så sätt att det nyttjar det stöd för
hårdvaruacceleration (OpenGL eller Direct 3D) som finns installerat på
den maskin där det körs.
3D geometri kan tas in till en Java 3D-applikation via ett antal
tredjeparts-loaders. Format som stöds av dessa är: VRML97, 3DS,
OpenFLT, DEM, OBJ, LWO, m.fl.
För att öka visualiseringsprestandan har Java 3D ett antal olika
funktioner, LOD (level of detail), View-frustrum culling, Execution
culling och Scheduled behaviors. I Java 3D APIet ingår också en
ljudmodul för att skapa 3D-ljud.
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3���������>���������������	 Sun Microsystems Inc., [16], [28], [31]

?�����'	 Freeware

�������	 Java går att köra på de flesta förekommande opertivsystemen.

1������������>"������������������)�����	 Partikelsystem kan
implementeras för hand via multipla texturerade plana objekt med
billboardbeteende. Denna metod för implementation av partikelsystem
kan innebära prestandaproblem, då Java som programspråk är ungefär
25% långsammare än C/C++. Java 3D kan ladda texturer i png-format
som har stöd för alfakanal (transparens).

����A� =	���BC���"!%�"&�

För en djupare analys, av ett antal typfunktioner, valdes tre 3D-APIer:
Open GL Optimizer, VTK och Java3D.

Vid valet var kravet på att Windows skulle stödjas som plattform
tvingande, vilket direkt sållade bort Performer. Nästa kriterium för
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urvalet var kostnader. Här föll WTK, VTree och VEGA bort på grund av
att de alla ansågs för dyra. VTree, som är något billigare än de andra,
övervägdes förvisso, men då inga pengar fanns avsatta för
programvaruinköp skulle en eventuell inköpsprocess tagit för lång tid.
Open Inventor som i och för sig är ett lovande koncept och dessutom är
”open source”, föll också bort på grund av att man förlitar sig på Qt som
fönsterhanterare för Windows-plattformen. Qt är ett kommersiellt API
varför valet av Open Inventor skulle ha medfört en indirekt
licenskostnad.

Ifall inga restriktioner på kostnader för att utveckla och sprida
applikationer funnits hade WTK eller VTree valts. Dessa båda APIer
erbjuder mycket stora möjligheter till kraftfull utveckling av
realtidsvisualiseringar med stor realism.

3.2 Plottverktyg

I det här stycket studeras både färdiga plottprogram och 2D-APIer för att
bygga egna plottapplikationer. Anledningen till att även färdiga
plottprogram studerats är att källkoden för en del av dem är tillgänglig
och att de därmed skulle kunna modifieras till en skräddarsyd lösning.
Fokus för undersökningen har lagts på vilka miljöer som stöds, kostnad
samt möjlighet för programmen att interagera med andra applikationer.

������ (��

%���������	 XRT är ett GUI-komponentbiblotek från Sitraka Software
som består av följande delar: XRT/pageformatter (för printning och
formatering), XRT/gauge (för att skapa mätare och visarinstrument),
XRT/3d (för att rita 3D-grafer), XRT/field (för att skapa inmatningsfält),
XRT/gear (för att skapa knappar, flikar, träd etc.), XRT/graph (för att rita
alla möjliga typer av grafer) och XRT/table (för att visa tabellerad
information). Paketet gör det möjligt att importera ovannämnda
komponenter till sin applikation, och man sparar på det sättet tid och
resurser. Som framgår ovan har paketet mycket mer funktionalitet än att
rita 2D- och 3D-grafer, och klassar således in någonstans mittemellan en
GUI-builder och ett plott-toolkit. XRT var från början tänkt att köras
under Unix-fönsterhanteraren Motif, men har nu portats för Windows-
plattformar.
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������-�C	�1������ ��D/3>-'

3���������>���������������	 Sitraka Software Inc., [17]

���������������'�	�VMS, Irix, Unix (Digital, Solaris), Windows (portat
av Aonix)

?�����'	 $7200 för en utv. licens på Windows. Runtimelicenserna är fria

�����������������������$����>�E������������������������'���'��
�������	 Framgår ej, men goda möjligheter finns enligt reklamtexten

"������������������	 Både XRT/Graph och XRT/3d stödjer
manipulationer av dataset i realtid och klarar också realtidsuppritning av
dynamiska data. Widgeten har inbyggt  stöd för skalning, translation,
rotation och zoomning.

E��������'�������������$��������	�Möjlighet till enkel inbäddning i
följande GUI-builders finns: Xcessory, TeleUSE, UIM/X and X-
Designer and SPARCworks/Visual.

6��������������'����'�����'���������"88%�%������&�������
!4�������+�?�������+�5���$���+�B�������#	 Troligen inte

������ �&$���

%���������	 Gnuplot är ett interaktivt kommandostyrt plottprogram som
kan rita 2D- och 3D-grafer både från datapunkter och funktioner. Det är
alltså inte ett toolkit som kan bäddas in i en annan applikation. Ett
toolkit-liknande bibliotek (gplotlib) med C-subrutiner som har Gnuplot
som utgångspunkt har dock skrivits av John Campbell. Dessa rutiner kan
man kalla på från andra C-program och därigenom få tillgång till
plottfunktioner. Gnuplot stöder inte mus-input och har heller inte inbyggt
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stöd för zoomning, translering, rotation etc., utan allt måste ske på
kommandonivå.

������-�=	�3� ��)������� �������������'����'�5������

"�����	 Thomas Williams, Colin Kelley, Russell Lang, Dave Kotz,
John Campbell, Gershon Elber, Alexander Woo and many
others.

���������������	 [18]

���������������'�	�Gnuplot är portat till i stort sätt alla miljöer (Unix,
Windows, MacOS, etc). För Windows finns en färdigkompilerad exefil,
wgnuplot.exe, som kan exekveras direkt utan installation.

?�����': Gnuplot är freeware med tillgänglig källkod.

�����������������������$����>�E������������������������'���'��
�������	�Om Gnuplot (gplotlib) byggs samman med en annan C-
applikation kan callback hanteras via denna.

6����������������������$���� �� ���	�Gnuplot är ett enkelt plottverktyg,
och kan inte sägas vara speciellt bra på något.

E��������'�������������$��������	�Inget användargränssnitt behövs,
programmet är kommandobaserat.
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6��������������'����'�����'���������"88%�%������&�������
!4�������+�?�������+�5���$���+�B�������#�	�Säkert någonstans

������ ����4

%���������	 Grace är ett program för att plotta 2D-kurvor, men det har
även stöd för en mängd matematiska funktioner. Inbyggt i graffönstret
finns stöd för att zooma, translera och skalera plotten. Grace har stöd för
att kunna köras från  andra program och kan då ta emot dynamisk data
och kommandon från ”pipes”. Det verkar dock inte finnas något i förväg
definierat sätt att kunna göra callbacks från grace plottfönster in i den
drivande applikationen

������-�;	�5/8F(�����������������������'�������������

"�����	� Grace är en vidareutveckling av ACE/gr, också kallat Xmgr
som ursprungligen skrevs av Paul Turner. Nu förvaltas dock
programvaran av en grupp ideella programmerare (Grace
development team)

���������������	 [19]

���������������'�	�Grace finns för alla Unix-miljöer och har också enligt
uppgift portats till Windows, VMS och OS/2

?�����'	 GRACE är freeware med tillgänglig källkod.

�����������������������$����>�E������������������������'���'��
�������	�Någonting som kallas ”grace_np library” gör det möjligt att
starta och driva Grace från en annan applikation

6����������������������$���� �� ���	�Enkelt färdigt användargränssnitt.
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E��������'�������������$��������	�Användargränssnittet är färdigbyggt
från början.

6��������������'����'�����'���������"88%�%������&�������
!4�������+�?�������+�5���$���+�B�������#	 Troligen inte.

����)� �����

%���������	 PGplot är ett grafikbibliotek skrivet i Fortran 77. För att
kunna använda det från C-program finns ett C-gränssnitt framtaget
(cpgplot) som översätter mellan C och Fortran. I PGplot finns det inte
stöd för 3D, men det finns andra 3D-applikationer som tar stöd av PGplot
för att plotta den tvådimensionella projektionen av 3D-representationen.
Ett sådant program är PGXTAL

������-��<	�()������� ��������>$��'����������������'�15����

������-���	�()������� �-',����������'���'�15D384

"�����	� T. J. Pearson - California Institute of Technology samt ett
flertal andra som bidragit med kod under åren.
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���������������	 [20]

���������������'�	�PGplot finns för många Unix-miljöer och OpenVMS

?�����'	 PGplot är en freeware, så länge den inte används i kommersiellt
syfte. Källkoden (Fortran 77) är upphovsrättsskyddad, men levereras för
kompilering på det egna systemet.

�����������������������$����>�E������������������������'���'��
�������	�”cpgplot” gör det möjligt att skicka kommandon från ett C-
program till PGplot.

6����������������������$���� �� ���	�Stöd för musinteraktion finns i
PGplot biblioteket. Dessutom finns en buffert i vilken ändringar görs. Så
fort kontrollen övergår till PGplot-kärnan ritas aktuellt innehåll i
bufferten

E��������'�������������$��������	�Via en extern GUI-builder

6��������������'����'�����'���������"88%�%������&�������
!4�������+�?�������+�5���$���+�B�������#	 Troligen inte.

����<� �%&���

%���������	 Genplot är ett komplext plottbibliotek för att göra
avancerade plottar av vetenskapliga data. Genplot kan användas för 2D-
och 3D-plottar. I plottarna kan det mesta styras. Det finns kommandon
för att plotta flera kurvor över varandra i samma koordinatsystem och för
att göra ett nytt detaljfönster i en befintlig plott (subplot). Man kan också
definiera zoomning och undersöka värden i graferna genom att klicka
med musen.
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������-��0	�1���������'���'�5������

"�����	 Larry Doolittle, Rick Cochran, Mike Heisler och Mike
Thompson - Cornell University

���������������	�[21]

���������������'�	�Genplot finns för många Unix-miljöer, OS/2 och
Windows. Det måste kompileras lokalt på i Unix-miljöerna men för
Windows levereras runtimefiler

?�����'	 Genplot är en kommersiell programvara med priser på mellan
$175 och $ 250 per användarlicens.

�����������������������$����>�E������������������������'���'��
�������	�Till Unix-versionen levereras fullständig kod, så det är fullt
möjligt att skriva om koden så att den interagerar med andra program.
Koden är upphovsrättsligt skyddad och därför bör upphovsmännen
tillfrågas innan koden ändras för bindningar till andra program.

6����������������������$���� �� ���	�En mängd olika funktioner.

E��������'�������������$��������	�Färdigt, mycket elementärt.

6��������������'����'�����'���������"88%�%������&�������
!4�������+�?�������+�5���$���+�B�������#	 Troligen inte.

����>� 6�"�"&

%���������	 Origin är ett avancerat programpaket för dataanalys och
plottning. Det klarar av det mesta som man kan tänkas vilja göra med
data. Det klarar också att plotta det mesta i både 2D och 3D. Om man
väljer OriginPro kan man skriva egna applikationer i C, C++ och VB
som man sedan kan kalla på inifrån Origin. Via Origins inbyggda
skriptspråk LabTalk, kan man fördefiniera ritprocedurer som sedan kan
utföras automatiskt med ett enkelt kommando.
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������-��-	�1���������0&�����-&��� ��6�����

3���������	 OriginLab Corporation

���������������	�[22]

���������������'�	�Windows (9x, NT, 2000)

?�����'	 Origin är ett kommersiellt program. Nätverkslicens kostar
$4175 och gäller då för 5 användare.

�����������������������$����>�E������������������������'���'��
�������	�Enligt den svenska generalagenten, kan man göra i stort sett
allt mot Origin om man håller sig till C++ som programspråk.

6����������������������$���� �� ���	�Bra mångfald av olika plottar och
stor övrig kapacitet i programmet.

E��������'�������������$��������	�Färdigt.

6��������������'����'�����'���������"88%�%������&�������
!4�������+�?�������+�5���$���+�B�������#	 Troligen inte.

����0� �"��	���

%���������	 Sigmaplot är likt Origin ett program för matematiska
analyser och plottning. Det har mycket stor kapacitet då det gäller att
hantera data på alla möjliga sätt och kan dessutom hantera en mängd
format både vid import och export. Sigmaplot är också ett bra
plottprogram, där man kan plotta det mesta. Inställningar för
plottparametrarna sker i användargränssnittet. Det finns möjlighet att
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skriva egna sigmaplotbaserade applikationer via ett inbyggt VB-liknande
skriptspråk. Genom detta kan man skapa egna knappar och menyer i
användargränssnittet till vilka man kan koppla egendefinierade
funktioner.

������-��9	�1������� ��"���������

3���������	 SPSS Science

���������������	 [23]

���������������'�	�Windows (9x, NT, 2000)

?�����': Sigmaplot är en licensierad kommersiell programvara.

�����������������������$����>�E������������������������'���'��
�������	�Via det interna skriptspråket finns det troligen möjlighet att
hantera både callbackanrop samt annan interaktion med andra program

6����������������������$���� �� ���	�Matematisk hantering av stora
datamängder, god koppling mot Microsoft-produkter.

E��������'�������������$��������	�Färdigt, men kan modifieras med det
interna skriptspråket.

6��������������'����'�����'���������"88%�%������&�������

!4�������+�?�������+�5���$���+�B�������#	 Troligen inte.

����?� 3�	���

Kmatplot är ett interaktivt plottprogram för att göra 2D- och 3D-plottar.
Det kan också visa bilder (pix-mappar). Matlab- och ASCII-filer kan
läsas in direkt av Kmatplot. Dessutom finns det stöd för specialformatet,
Octave, som är ett filformat för matrisbeskrivningar. Kmatplot importerar
endast data och använder den för att generera plottar. Behöver man
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arbeta med matematiska funktioner kan man nyttja en extension av
Scilab, ett matematik och plottprogram, inifrån Kmatplot.

������-��A	�-&,����������'���'�?�������

"�����	 Kamil Dobkowski

���������������	 [24]

���������������'�	�Kmatplot levereras som källkod och kan kompileras
på Linux (KDE-miljö krävs).

?�����': Kmatplot är en freeware, som lyder under gnu-licensreglerna.
Koden får ändras och distribueras fritt.

�����������������������$����>�E������������������������'���'��
�������	�Källkoden kan ändras, så det är fullt möjligt att skriva om den
så att den interagerar med andra program.

6����������������������$���� �� ���	 OpenGL-hårdvaruaccerelation
stöds vid 3D-plottning.

E��������'�������������$��������	�Färdigt.

6��������������'����'�����'���������"88%�%������&�������
!4�������+�?�������+�5���$���+�B�������#	 Troligen inte.

����A� =	���BC���"!%�"&�

Då det gällde val/förslag av plottprogram valdes en annan strategi än för
3D-APIet. I och med att plottprogrammet skulle komma att användas för
en mängd olika uppgifter (se kapitel 2, Specifikation), valdes ett paket ut
för respektive uppgift. Ett övergripande krav på de paket som valdes var
att de skulle vara plattformsoberoende och dessutom utan licenskostnad.
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� För att plotta 2D-grafer, förordas att SAAB väljer antigen PGplot
eller Gnuplot. PGplot har fördelen att källkoden är tillgänglig samt att
man har implementerat en ritbuffert, vilken borgar för att man skulle
kunna plotta dynamiska data utan att plotten flimrar. Källkoden är
förvisso i Fortran 77, men borde gå att kompilera på Windows-
plattform då det finns ett flertal kompilatorer. Källkoden är dock
upphovsrättsligt skyddad, så upphovsmännen bör tillfrågas innan
koden kompileras för Windows, då den är tänkt att kompileras på
Unix-system.

Gnuplot finns portat till i stort sätt alla plattformar, och kan antigen
köras som ett ”standalone” plottprogram eller kallas från ett annat
program via ett skriptliknande förfarande. Dessutom finns källkoden
till Gnuplot tillgänglig och det finns ett antal C-APIer skrivna för att
kunna nå Gnuplott-funktionalitet via funktionsanrop.

� För XY-plotting av robotbanor över en karta, måste troligen en
specialapplikation skrivas. För att kartan ska följa med i skalningen
måste interpolation från kartans pixlar till skärmens pixlar ske.
Funktioner för detta finns med all säkert färdigskrivna någonstans,
men undersökningen har inte lyckats hitta en sådan skalning av en
bitmap tillsammans med plottning av linjer och symboler i en
generell applikation. De applikationer som har hittats har varit
specialdedikerade GIS- och kartapplikationer med förmodat stor
licenskostnad och stark plattformskoppling.

� För att visa en bildsekvens,  måste troligen också en
specialapplikation skrivas. Kmatplot skulle nog i och för sig klara av
uppgiften men det finns bara för Linux för tillfället. Egentligen är det
ingen speciellt komplicerad applikation som behöver göras då det
enda som ska utföras är att visa en bitmap på skärmen och byta den
efter en viss tid.

� För att visualisera polära data på formen [R, ϕ, i], måste troligen
också en specialapplikation utvecklas. En sådan skulle kunna
utvecklas med hjälp av VTK APIet satt till 2D-renderingsmode.

Om kraven på licensavgift inte funnits skulle XRT ha valts för alla de
ovan nämnda visualiseringsuppgifterna. XRT erbjuder allt det ovan
önskade i form av ett programmerbart och flexibelt API. En nackdel med
XRT är dock att man behöver en ”GUI-builder” för att bygga
applikationen som kapslar in de olika XRT-komponenterna, och att en
sådan kan innebära en ytterligare licenskostnad.
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3.3 GUI-builders

I det här stycket studeras några så kallade GUI-builders. GUI står för
”Grapic User Interface” och en GUI-builder används för att skapa det
grafiska användargränssnittet i en applikation. Anledningen till att GUI-
builders tagits med i studien är att det från SAAB fanns önskemål om att
kunna bygga ett användargränssnitt till plott- och 3D-
visualiseringsverktygen, i vilket man skulle kunna mata in parametrar till
simuleringsmodellen. Dessutom skulle en del av 2D-plotfunktionerna
komma att kräva applikationsutveckling där stöd av GUI-builders skulle
vara nödvändigt. Undersökningen har fokuserats på plattformsoberoende
och licenskostnad.

������ ;D E"&��E#

%���������	 Wx-windows är ett bibliotek som gör att C++ applikationer
kan kompileras för olika plattformar med bibehållet GUI-utseende och
med mycket liten kodändring. Ett bibliotek finns för varje plattform, och
det möjliggör allt från generella operationer såsom kopiering och
borttagning av filer till mer komplexa operationer såsom socket- och
trådhantering. Wx-windows är ett ramverk på så sätt att det erbjuder
inbyggd funktionalitet som antigen kan användas som den är eller ändras
av applikationen, vilket gör att man sparar mycket kodningsarbetet på
strukturnivån, då den redan är färdig. Wx-windows är ett fritt API som
dessutom har mycket inbyggt stöd t.ex. HTML-display och OpenGL-
stöd. För framtiden planeras en ny version av Wx-windows som
använder XML, och i och med detta kommer Wx-windows bli helt
plattformsoberoende. Wx-windows spås en god framtid då Microsoft
minskat på utvecklingen av huvudkonkurrenten MFC och traditionell
Unixanvändning tappar allt mer mark till Linux.
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������-��:	�@),G��'�G�����������������@��'�G��

������-��C	�"�����@),G��'�G������������+�����*��)�!�����#�

"�����	 Julian Smart med flera. Koden förvaltas nu av Sourceforge

���������������	 [25]

?�����'	 Ingen, Freeware

�������	 Windows, Unix (Motif, Linux) och MacOS.
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������ F

Qt är ett ramverk för grafiska användargränssnitt i C++. Det är
objektorienterat och helt plattformsoberoende. Det enda som behövs för
att en GUI-applikation skriven för ett operativsystem ska fungera på ett
annat operativsystem, är en enkel omkompilering på det nya
operativsystemet. Qt finns i gratislicens för operativsystemen Unix,
MacOS och nu även för Windows. Kravet vid användandet av en sådan
gratislicens är att man gör sin källkod tillgänglig för andra utan kostnad.
Vill man däremot ta betalt för sin applikation eller köra den på ett företag
(in Office use) måste man köpa en licens. Qt stöder olika teman och kan
genom detta ändra skepnad till att likna olika operativ t.o.m. under tiden
som programmet körs. Vill man alltså ha en Mac-liknande applikation
under fönstersystemet Motif, är det möjligt. Det finns också stöd för att
köra OpenGL-applikationer kapslade i en Qt-widget, men då måste
Enterprise versionen av Qt användas och den kostar pengar.

"�����	 Trolltech AS

���������������	 [26]

?�����'	 Vid kommersiellt bruk: Professional –
$1 500/utvecklingslicens,
 Enterprice - $1950/utvecklingslicens

�������	 Windows, Unix och MacOS.

������ '7�3

FLTK (uttalas fulltick), som står för Fast Light Tool Kit, är ett fritt C++
bibliotek för att göra grafiska användarinterface. Som hörs på namnet är
det ett litet bibliotek med begränsad funktonalitet, vilket således gör det
lätt att överblicka och lära sig. Det finns både för Unix, Windows och
även MacOS och innehåller att antal olika s.k. ”widgets”. Det finns också
inbyggt stöd för dubbelbuffring och plot overlay, d.v.s. man kan rita en
bild ovanpå en annan. Dessa funktioner emuleras i mjukvara om inte stöd
för dem finns i hårdvaran.

I FLTK finns stöd för att skapa widgets med OpenGL-innehåll. Speciellt
beskrivs tillvägagångssättet att skapa ett OpenGL Optimizer
renderingsfönster i en FLTK-widget, vilket skulle kunna vara användbart
i det här projektet.

FLTK kan programmeras via syntax för att skapa användargränssnittet,
vanligare är dock att man använder FLUID (Fast Light User Interface
Designer), vilket är ett interaktivt grafiskt verktyg som man använder för
att designa sitt gränssnitt. När man är färdig genereras sedan C++ koden
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för gränssnittet automatiskt. En begränsning med detta är att det blir svårt
att ändra den automatgenererade koden och sedan ta in den i FLUID
igen. Det som då kan hända är att de ändringar man gjort försvinner eller
att koden inte går att ta in i FLUID. Det hela hanteras bäst genom att
först göra klart gränssnittet grafiska layout och sedan lägga till
funktionskod.
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"�����	 Bill Spitzak med flera,

���������������	 [27]

?�����'	 Ingen, Freeware

�������	 Windows (9x, NT), Unix, MacOS
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Sun har som ett tillägg till Java utvecklat ett API för att hantera bilder,
linjer, ytor etc. i 2D. Med detta API kan man ta in bilder till sin Java-
applikation och utföra transformationer och faltningar på bilddatan. Man
kan också rita linjer (både raka och parametriska) och ytor, samt styra
attributen för dessa på en mängd sätt.

Ett annat tilläggs-API är Java Swing. Det är en uppsättning GUI-element
såsom, knappar, sliders, textboxar etc. Dessa kan på ett enkelt sätt
implementeras i en grafisk Java-applikation för att möjliggöra
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användarinteraktion. Det finns en del färdiga klasser som gör det lättare
för programmeraren att tex. implementera en ”status bar” eller en
filväljare. Java swingkomponenterna kan ges ett plattformsspecifikt
utseende, på samma sätt som Wx-windows, genom att ladda olika
konfigurationer s.k. ”Look and Feel”. En fördel med Java är dock att
ingen omkompilering behöver ske.

3���������	 Sun Microsystems Inc.

���������������	 [28], [29]

?�����'	 Freeware

�������	 Java kan köras på de flesta förekommande opertivsystemen
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Vid val av GUI-builder var naturligtvis plattformsoberoendet viktigt då
åtminstone 2D-visualiseringsverktyget skulle gå både på Unix- och
Windows-plattform. En annan egenskap av stor vikt var att det inte skulle
innebära någon kostnad och därmed föll Qt bort. Då GUI-bildern skulle
komma att utnyttjas för att plotta robotbanor över en karta i realtid
samtidigt som simuleringsapplikationen räknade fram data, så var också
dubbelbuffring en stor fördel för flimmerfri bild. Detta stöd saknas i Wx-
windows i standardversion men ett tillägg i form av en ”contribution”
kan hämtas på nätet. Hur denna fungerar och om det är dubbelbuffring
med hårdvarustöd på grafikkortet är dock osäkert. Wx-windows kräver
dessutom att Motif (licensierat) eller clonen lesstiff (gratis) är installerat
på Unixmaskiner.

Summerar man det hela kan man konstatera att det mest fördelaktiga
valet av GUI-bulder är FLTK eller Java2D med Swing. Båda erbjuder det
man vill ha helt gratis och utan att några andra fönsterhanterarsystem
behöver installeras på maskinen. En sak som talar för FLTK är att det
redan valts som GUI-builder i ett annat exjobb på Saab Bofors
Dynamics. Om Java3D väljs som 3D-API är dock Java2D och Swing det
självklara valet, i och med att man då slipper att integrera två
programspråk med varandra.
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4 Typfallstest av 3D-APIer

I det här kapitlet testas de tre 3D-APIer som valdes för djupare tester. Det
som i första hand testas är förmågan att läsa in geometriska objekt och
hantera transformationer (skalning, rotationer och translationer) för
dessa. Andra funktioner som har lagts vikt vid är transparens, förmågan
att hantera effekter såsom rök, dimma etc. samt hur man i de olika
APIerna kan skapa terräng.

4.1 Metod

Metoden som valdes för att testa de olika APIerna var att göra en enklare
3D-applikation för respektive API där de olika momenten testades.

4.2 OpenGL Optimizer

OpenGL Optimizer har översiktligt beskrivits i föregående kapitel. Här
testas paketets funktionalitet lite mera praktiskt.

)����� ������	!��� ��.%,

Import av 3D-objekt i form av VRML-objekt till OpenGL Optimizer är
mycket rättfram. Ett hållarobjekt (csContiner) och en pekararray
(csPtrArray) skapas och dessa används sedan som inargument
tillsammans med filnamnet till vrmlloaderns readFile-metod.
Objektrepresentationen hamnar efter readFile-anropet i csContainer-
objektet och detta kan sedan via ett basobjekt (csNode) läggas till en
grupp (csGroup) i scengrafen. I pekararrayen hamnar de eventuella
viewports (kameror) som fanns definierade i VRML-filen. Ett mycket
illustrativt och lättförståeligt exempel finns med i installationen till
OpenGL Optimizer. Det finns också möjlighet att ta in csb-filer  (färdiga
Cosmo3D-scengrafer) till Optimizer. Ytterligare en möjlighet att ta in
3D-objekt är att utnyttja den generella loader som finns med, och med
den bygga en egen loader för ett specifikt format. Ett problem som
uppkommer då VRML-filer importeras är att IndexedFaceSet-objektet
med olika färger på olika områden (colorindex i vertexarna) inte kan
hanteras. IndexFaceSet-objektet får då en färg, den som definierats i
Appearance attributet. Detta kan kringgås om man helt enkelt tar bort
Apperance attributet för IndexedFaceSet-objektet, vilket nästan måste
anses som otillåten VRML-syntax. Detta får då till följd att Material-
attributet också försvinner och därmed möjligheten att styra exempelvis
transparensen för objektet.
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Transformationer i OpenGL Optimizer är förhållandevis enkelt att
hantera. Enkel translation och skalning fungerar intuitivt via OpenGL
Optimizers 3D-transform (csTransform). Vill man däremot utföra
komposita skalningar och/eller translationer måste den totala
translationen och skalningen räknas ut för hand och sedan appliceras via
csTransform eller genom att flera csTransform-objekt kopplas samman i
scengrafen. Enkla rotationer hanteras också direkt av csTransform. Vill
man göra sammansatta rotationer, kan dessa hanteras av en rotationsklass
(csRotation), där en total rotation kan räknas ut genom att multiplicera
csRotation-objekt med varandra i rätt ordning. Produkten av
rotationsobjekten kan sedan implementeras av csTransform. En annan
möjlighet att hantera komposita transformationer är via
csTransformAction, vilket gör att transformationerna kan hanteras på
matrisform

)����� ��	&#�	�%&#

Generellt kan sägas att ordningen på objekten i scengrafen har betydelse i
OpenGL Optimizer, då APIet inte gör någon intern djupsortering av
objekten inför renderingen av varje frame. OpenGL Optimizer renderar
helt enkelt objekten i den ordning de ligger i scengrafen. Ligger en
transparent yta först och skymmer en annan yta kommer inte den skymda
ytan att kunna ses i bilden, då renderaren i OpenGL Optimizer inte var
medveten om dess existens då den transparenta ytan renderades. Den
enkla lösningen på det här problemet är att lägga in objekten i scengrafen
så att ogenomskinliga objekt ligger först och transparenta sist i
förhållande till betraktningsvinkeln. Problem kan dock uppkomma ändå
då betraktningsvinkeln ändras och den tänkta scengrafordningen inte
överensstämmer med den rådande djupordningen i scenen. Problemet
finns endast för transparenta objekt, då borttagningen av skymda objekt
(occlusion-culling) hanterar de ogenomskinliga objekten. Ett annat mer
avancerat sätt att hantera detta är att för varje frame sortera objekten i
scengrafen med avseende på rådande djupvärde i förhållande till
betraktningsvinkel. En sådan algoritm blir dock komplex, för att inte säga
mycket komplex, om man ska ta hänsyn till att objekt kan skära varandra.

)������� �	%�"	�

För att skapa ett transparent material i OpenGL Optimizer finns en
transparensfunktion (setTransparency) i materialobjektet. För att
materialet verkligen ska renderas transparent måste ytterligare två
inställningar göras. Den ena är att sätta fältet ”transparency enable” för
det appearanceobjekt (csAppearance) som materialet är knutet till
och/eller för renderingsfönstret (csContext). Transparensen för
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renderingsfönstret måste vara påslaget, annars renderas inga objekt
överhuvudtaget transparenta. Det finns också ett antal inställningar för
hur transparensen ska hanteras under renderingen. Man kan välja mellan
”fast” och ”nice” transparency, vilket innebär att systemet väljer
snabbaste resp. bästa transparensmetoderna vid rendering. Man kan
också välja mellan ”screen-door” eller ”blended” transparens vilket
innebär att det transparenta objektet blandas in på pixel-nivå (dithering)
resp. på färgkomponentsnivå (påverkar rgb-värdet i samtliga berörda
pixlar). Den första metoden är helt oanvändbar om man inte vill
framkalla speciella effekter. De ovan nämnda inställningarna kan göras
dels för respektive csAppearance-objekt och dels för csContext-objektet.
Vilken inställning som dominerar över den andra går inte att utläsa ur
dokumentationen, men praktiska försök visar att inställningarna för
csAppearance-objekten dominerar över de för csContext-objektet.

)������� �%D$�

Texturer kan tas in till OpenGL Optimizer i bmp- eller tif-format, varav
tif-formatet har stöd för transparens. Om en textur läggs på ett objekt i
OpenGL Optimizer finns det ett antal olika alternativ för hur den ska
appliceras. Det första är DECAL-mode, vilket innebär att texturen läggs
på det andra materialet, och att ett ev. transparensvärde i texturen endast
används för blandningen mellan texturens färg och materialets färg.
Transparensen för objektet hämtas sedan helt och hållet från materialet.
En annan mode är REPLACE-mode, då färg och transparensvärde helt
och hållet hämtas från texturen. Om man väljer MODULATE-mode
multipliceras färgen i texturen med färgen i objektet. Transparensvärdet
för objektet styrs av transparensvärdet i texturen. Den sista moden för
transparens är BLEND-mode, där texturens färgvärde används för att
blanda en definierad BLEND-färg med det underläggande objektet.
Transparensvärdet i texturen används för att styra transparensen i det
underliggande objektet.

)���)� �*,��BC��"��	

I OpenGL Optimizer finns en dimnod (csFog) för att generera dimma, dis
eller homogen rök. För att dimma ska aktiveras i scenen måste ”fog
enable” för renderingsfönstret slås till. Alla objekt i scenen kommer då
att renderas med dimma. Vill man att objekt ska renderas utan dimma
kan ”fog enable” slås av för det objektets csAppearance. Endast en
dimnod per renderingsfönster kan definieras och den blir gemensam för
alla objekt i scenen. Dimman kan antigen vara linjärt eller exponentiellt
avtagande med avståndet till kameran.
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Terräng kan i OpenGL Optimizer byggas med ett objekt som kallas
csTriStripSet. CsTriStripSet objektet är en samling av trianglar som
bildar en remsa (strip). Varje strip byggs upp av ett antal koordinater där
koordinaterna återanvänds för att spara minne. Till varje koordinat kan
man sedan definiera en normal och en texturkoordinat. En samling av
csTriStripSet-objekt kan sedan läggas till ett csShape-objekt och på så
sätt generera en godtycklig tredimensionell yta.

4.3 VTK

VTK har översiktligt beskrivits i föregående kapitel. VTK är egentligen
inget scengraf-api, men dess egenskaper då det gäller att generera rök,
dimma och partikelsystem för remsmoln bedömdes starka så därför
testades detta APIs egenskaper lite mera ingående.

)����� ������	!��� ��.%,

I VTK finns stöd för att importera 3DS-objekt. Importen är enkel. En 3D-
studioimporter (vtk3DSImporter) skapas och metoden setFileName
anropas med valt 3DS-objekt. 3D-studioimportern ges sedan till
renderingsfönstret och objektet kommer då med i scenen som en ny
objektbeskrivning (vtkRenderer).

)����� ��	&#:���	"�&%�

Att hantera transformationen för importerade objekt i VTK är inte helt
trivialt. För det första så kan inte transformationerna hanteras på
objektbeskrivningsnivå (Renderer-nivå), utan för vtkRenderer måste
punktbeskrivningarna (vtkActor) plockas ut och  transformeras var för
sig. Ett annat problem som gör sig gällande då man translaterar ett roterat
objekt, är att man innan translationen först för hand måste rotera tillbaka
objektet till sin ursprungsorientering, translatera objektet och därefter
rotera tillbaka det. Dessa båda saker görs även i scengraf-APIer, men
ligger då dolt i traverseringen av scengrafen. Ytterligare ett problem med
VTK är att det inte finns något lätt sätt att koppla samman transformerna
via transformnoder, utan komposita transformationer måste räknas ut för
hand och sedan appliceras på respektive objekt.

På grund av de ovan diskuterade problemen avslutades testerna av VTK
efter att transformationer testats då APIet ansågs för svårarbetat för att
kunna komma i fråga för  3D-applikationen av robotvisualiseringen.
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4.4 Java3D

Java3D har översiktligt beskrivits i föregående kapitel. Här testas APIet
lite mer ingående.

)�)��� ������	!��� ��.%,

Import av 3D-objekt till Java3D hanteras med tredjepartsloaders. Dessa
finns från bland annat NSCA och ”Java 3D and VRML Working group”
(numera Xj3D), varar den sistnämnda användes i det här exjobbet.
Loadern från NSCA kan importera många olika filformat (OBJ,
VRML97, 3DS, DEM m.fl.), medan loadern från ”Java 3D and VRML
Working group” endast kan importera VRML97-filer. För att ta in ett
VRML-objekt till Java3D används ett liknande förfarande som i OpenGL
Optimizer. En tom scen (Scene) skapas. Denna får sedan sitt innehåll
genom att loaderns (VrmlLoadern) load metod anropas och resultatet
hamnar i scenen. Ur scenen hämtas sedan innehållet med metoden
getSceneGroup och innehållet läggs i en Java3D BranchGroup.
BranchGroupen kan sedan läggas till i den interna scengrafen i Java3D.

)�)��� ��	&#:���	"�&%�

Transformationer i Java3D hanteras lite annorlunda än i OpenGL
Optimizer. För att utföra en transform måste först en transformgrupp
(TransformGroup) skapas. Till denna läggs sedan objekten och önskad
transform (Transform3D). Det har inte upptäckts någon speciell fördel
med att ha det på det här sättet, snarare blir det ett onödigt objekt
(TransformGroup) som måste skapas för varje transform man vill göra.
Själva transformen hanteras på samma sätt som i OpenGL Optimizer,
sånär som på en detalj.  Man kan här välja att ange en sammansatt
rotation via en quaternion istället för att ange tre på varandra följande
vridningar. Det tvistas i datorgrafikkretsar om det finns fördelar med
detta, och en fördel som man kan slå fast är att quaternioner inte kan
hamna i s.k. Gimbal lock, se [5], vilket kan inträffa om man definierar
vridning med Eulervinklar
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Inställningarna för transparens fungerar i Java3D på liknande sätt som i
OpenGL Optimizer, men med den skillnaden att transparensinställningen
sker med ett speciellt objekt, (TransparencyAttribute). Problemen med att
se objekt som skyms av transparanta objekt finns inte  i Java3D. Detta
beror på att Java3D har en uppdelning mellan transparenta och
ogenomskinliga objekt och nyttjar s.k. ”two pass rendering”. Detta
innebär att ogenomskinliga objekt renderas först och därefter alla
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transparenta. Tyvärr har ritordningen mellan olika transparenta objekt
betydelse, och för dessa finns ingen sortering implementerad i Java3D
ännu. En sådan planeras dock till nästa version av Java3D (1.3.1) som
beräknas släppas i slutet av 2001. De transparenta objekten måste alltså
tills vidare läggas in i scengrafen i ”back to front” ordning i förhållande
till betraktningsvinkeln. Läggs ett nytt objekt till eller om
betraktningsvinkeln ändras måste objekten i scengrafen sorteras om. En
sådan sortering är svår att implementera eftersom det är svårt att hitta en
generell regel för om ett objekt som ligger framför ett annat. Om inte
objekten är i ”back to front” ordningen  är det svårt att se vilket av två
överlappande transparanta objekt som ligger längst fram (se figur 4.1).

������9��	�1��$������'����'��������'�������������������������$������
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I Java3D är det möjligt att ha flera dim-noder (Fog eller ExponetialFog)
kopplade till världen. Dimmorna kan ha olika aktivitetsområden. Där
aktivitetsområdena överlappar varandra väljs den dimma som ligger
närmast kameran, då endast en av dimmorna kan vara aktiv samtidigt.
Dimmans inblandning kan antigen vara linjärt eller exponentiellt
avtagande med avståndet till kameran.
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Terräng kan antigen laddas till Java3D i form av DEM-filer med loadern
från NSCA eller byggas upp för hand. Det förstnämnda har inte testats,
men borde vara rättfram om data finns på rätt format. Den andra strategin
är att bygga upp terräng med Java3D-klassen TriangleStripArray. Till
skillnad från OpenGL Optimizers TriangleStripSet kan Java3Ds
TriangleStripArray innehålla alla koordinater för hela ytan. Man anger då
för varje ingående ”strip” hur många koordinater den innehåller och kan
därmed ha olika många punkter i varje ”strip”.

4.5 Val och motivering

Efter att ha skrivit testprogram för de olika APIerna konstaterades som
tidigare nämnts att VTK inte var rätt verktyg för applikationerna.
OpenGL Optimizer och Java3D är i sin principiella uppbyggnad mycket
lika. Utseendet på den renderade bilden är dock lite olika till Java3Ds
fördel (se bild 4.2 och 4.3 nedan)
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Bilderna från Java3D är jämnare och det känns som om Java3D har en
bättre ljusmodell än OpenGL Optimizer. Då texturer används i OpenGL
Optimizer kan en tydlig pixelering ses på ytorna. Denna pixelering finns
inte i Java3D som verkar nyttja någon form av interpolering för att jämna
ut pixeleringen, vilket ger ett mycket snyggare resultat. Under
utvecklingsarbetet har en ny version (1.3) av OpenGL Optimizer släppts.
Denna har medfört en minskning av pixeleringsproblemen, men Java3D
renderar fortfarande bättre bilder.
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En fördel med OpenGL Optimizer är att filinteraktion går snabbare än i
Java. Detta märks vid laddning av VRML-objekt och då ASCII-data för
att skapa terrängen läses in. Uppskattningsvis är Java3D 30%
långsammare än OpenGL Optimizer.

I produktinformationen för Java3D hävdas det att man ska kunna
utveckla sin kod för ett operativsystem och därefter kunna flytta koden
till en annan plattform med ett annat operativsystem. Detta kan ju låta lite
för bra för att vara sant, men det fungerar faktiskt. Java kod som
utvecklats på PC-plattform under Windows NT4 har kunnat flyttats till
Sun Sparc plattform med Solaris operativsystem och köras utan
omkompilering, vilket måste anses imponerande.

Dokumentationen för de båda APIerna uppvisar en klasskillnad.
Dokumentationen för OpenGL Optimizer saknar i många lägen
nyckelinformation. En del konstanter som måste användas för att
konfigurera klassinstanser har fått letas upp i headerfilerna för klassen.
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I Java3D däremot är dokumentationen beskrivande och tydlig, dessutom
finns en indexsida med frameteknik som gör att man enkelt kan hoppa
mellan olika klasser.

Som förstahandsval för vidareutveckling förordas Java3D, då det ger
snyggare resultat, är plattformsoberoende och dessutom har mycket
bättre dokumentation. Det enda område där OpenGL Optimizer är bättre
är på snabbheten då det gäller att starta upp programmet.

Då APIerna i många avseenden är väldigt lika, och därmed kan utnyttja
samma programarkitektur, bestämdes det att visualiseringsapplikationen
skulle utvecklas med båda APIerna upp till en viss grundfunktionalitet.
Därefter skulle en applikation utökas med ett grafiskt användargränssnitt
och specialeffekter, såsom sensorvärldsuppfattning, rök, explosioner etc.
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5 Applikationsarkitektur för 3D-visualiseringen

I det här kapitlet beskrivs arkitekturen för 3D-visualiserings-
applikationen. Den är lika för både OpenGL Optimizer- och Java3D-
applikationen och det som beskrivs gäller generellt. Där skillnad som är
betydelsefull finns kommenteras den.

5.1 Indata

Data för de objekt som man vill visualisera sparas på ASCII-fil från
simuleringsmodellen. Objekten som kan förekomma är mål (mark-,  sjö-,
landmål), falskmål (som målet släpper ut för att förvilla missilen),
missilen, målsökare/virtuella kameror, och effekter (rök, explosioner
etc.) De data som sparas för varje objekt och för varje tidssteg kan vara
upp till 12 stycken: objekttyp(1), tredimensionell position(3),
tredimensionell vridning(3), icke uniform skalning(3), samt field of view
v/h (2). Det enda indatafält som är obligatoriskt för ett objekt är
objekttypen, alla andra kan tas med godtyckligt. Det kan också finnas
andra datafält med i indata, vilka i så fall ignoreras. Indatafilen inleds
med en ”header” där ingående datafält definieras. Headern finns på första
raden och därefter kommer indata med en rad per tidssteg. Se exempel i
figur 5.1 nedan.

Time Obj1__type Obj1__X Obj1__Y … … … … … … … Objn__type Objn__X … …

0.0 1001 6454323 1645345 4004 6454223 … …

. . . . … … … … … … … . . … …

. . . . … … … … … … … . . … …

tmax 1001 6454523 1645221 … … … … … … … 4001 6453897 … …

������A��	�"�����������'���������

5.2 Objektorientering

För att hantera och konfigurera de rörliga objekten i scenen utnyttjas
objektorientering, vilket är möjligt både i OpenGL Optimizer (C++) och i
Java3D (Java). Objektorienteringen gör det möjligt att skapa ett generellt
objekt som har ett antal nyckelmetoder. Detta objekt kan sedan
instansieras (kopieras) ett godtyckligt antal gånger och varje instans kan
ges egna unika egenskaper men ändå ha nyckelmetoderna (se figur 5.2).
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Detta innebär att de kan hanteras generellt via nyckelmetoderna men
ändå utåt vara sinsemellan helt olika. En annan fördel med
objektorientering är rent programmeringsteknisk. Om man vill förändra
objektens beteende i en av nyckelmetoderna gör man ändringen i det
generella objektet och den slår då igenom på alla instanser (kopior) av
det. En annan möjlighet som finns med objektorientering är att låta en ny
klass ärva en befintlig klass egenskaper. Genom detta kan den nya
klassen ges helt nya metoder samtidigt som basmetoderna ärvs med från
basklassen.

<����� ��&:"���.%B

För att hantera utseende för respektive objekttyp skapades en
konfigureringsfil (se exempel i figur 5.3) som läses in varje gång
programmet startar.

������A�-	�?�������������������

I konfigureringsfilen anges om objektet ska representeras av ett VRML-
objekt som importeras, eller om det ska representeras symboliskt med ett
primitivobjekt som skapas internt i programmet. För samtliga objekt

type=1001-> vrml/rb15_2.wrl 3.1 0.7 0.7
type=1002-> vrml/bamse.wrl 5.0 1.1 1.1
type=2001-> vrml/destroyer.wrl 70.0 16.0 35.0
type=2002-> vrml/tanker_ny.wrl 230.0 23.0 40.0
type=2003-> vrml/korvett_ny.wrl 45.0 13.0 25.0
type=2004-> vrml/korvett2.wrl 45.0 13.0 25.
type=2005-> vrml/tug.wrl 25.0 10.0 18.0
type=3001-> sphere 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 textures/flare.png
type=3002-> box 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 none
type=3003-> billboard 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 none
type=3004-> sphere 1.0 1.0 1.0 0.9 0.1 0.1 0.3 none
type=3005-> box 0.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 none
type=3006-> box 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 none
type=3007-> sphere 0.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 none
type=3008-> box 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 none
type=3009-> sphere 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 none
type=4001-> none 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 none
type=4002-> none 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 none
type=4003-> none 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 none

�����
objekttyp

        �����
geometri

       
444 3444 21

textur

            ��� ���� ��
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anges längd, bredd och höjd  För primitivobjekt anges färg och
transparens samt en textur om så önskas. Dessa data laddas vid
inläsningen via en egenutvecklad inläsningsklass (cnfReader) till en
instans av ett generellt konfigobjekt (configobject). Designen med en
inläsningsklass har valts för att enkelt kunna byta ut den om behov av
data på binärformat eller inmatning av strömmande data uppkommer.
Instansen av konfigobjektet kan ses som en hållare för parametrarna som
förknippas med en objekttyp i konfigureringsfilen. Konfigobjektet har
bara en metod, konstruktorn, där de olika parametrarna sätts till
defaultvärden. Parametrarna lagras i publika variabler, och kan alltså
förändras från utsidan då konfigureringsfilen läses.

<����� ��!"&���.%B

För att hantera de rörliga objekten i scenen skapades ett generellt objekt
(movingobject). Detta ”rörelseobjekt” konfigureras med en instans av
konfigureringsobjektet, vilket alltså anger geometri, storlek, färg och
textur. Till rörelseobjektet läses sedan läges-, orienterings- och
skalningsdata via en egenutvecklad datainläsningsklass (dataReader) från
filen med simuleringsdata. Denna data lagras i arrayer i rörelseobjektet.

Inläsningen är uppdelad  i tre steg. I steg 1 läses fil-headern och antal
rörliga objekt fastställs genom att räkna antal ”type-fält”. Därefter läses
antal resterande rader och antalet tidssteg fastställs. Det andra steget
innebär att det antal objekt som hittades i steg 1 instansieras och att
längderna på de interna dataarrayerna för lagring av rörelsedata sätts till
det fastställda antalet tidssteg. Filpekaren backas sedan till början av
filen. I det sista, tredje steget, läses huvudet igen. Nu fastställs hur många
fält som hör till varje ”rörelseobjekt”, och som alltså ska läsas till
respektive instans av movingobject. Inläsning av data tar sedan vid.
Härvid skickas filpekaren runt mellan instanserna vars läsmetod läser de
antal fält som hör till rörelseobjektet för varje tidssteg tills filslutet hittas.
De inläsningsrutiner som användes hämtades för C++ applikationen ur
[3] och för Java på [28].

5.3 Rörelseproblematik

Då tiden för en cykel i ritloopen i programmen är starkt beroende av
vilket grafikkort som används, samt hur komplex den del av världen som
betraktas är, så kan man inte ändra de rörliga objektens position, vridning
och skalning i ritloopen. Gjorde man det skulle en linjär rörelse i indata
uppfattas som olinjär om tiden för att rita ut en frame ändras från ett varv
till ett annat i ritloopen. Man har inte heller någon makt över hur fort
ritloopen går, den kan gå för fort eller för långsamt i förhållande till den
tänkta takten på indata. I Java3D är det dessutom rekommenderat att man



      ����������"#������ �������������	�
���� �����

- 48 -

inte manipulerar ritloopen, då man i så fall kan störa interna optimeringar
som sker.

<����� ��2�	�

Lösningen på problemet är att skapa en trådad applikation. En tråd är en
egen process i ett program. Genom att skapa trådar kan flera processer
dela på processorkraften och på så sätt exekveras samtidigt och
oberoende av varandra. För visualiseringsapplikationen innebär
trådningen att ritloopen körs i huvudtråden och att en andra tråd hanterar
rörelsedata. På så sätt har man frikopplat ritloopen, vars
genomlöpningstid kan variera, från rörelsedatan som hanteras av den mer
tidskontinuerliga sekundärtråden.

<����� ��&%����	��%�

Om man bara ”hårt” satte nya positioner, vridningar och skalningar för
de rörliga objektens transformationer med samma hastighet som för
indata, låt säga 10Hz, och ritloopen för tillfället gick med 25 Hz, skulle
rörelsen uppfattas som ryckig. Problemet går att lösa med s.k.
interpolatorer, som finns i både OpenGL Optimizer och i Java3D.
Interpolatorerna gör att man kan få ut ett läge, en vridning och en
skalning som är interpolerad mellan två kända transformer      (se figur
5.4), och utnyttja dessa för att transformera objektet innan det ritas av
ritloopen. För att få ut den interpolerade transformen används ett
frågevärde (,), som är ett värde som stiger från 0 till 1 från första
transformen i interpolatorn till den sista. Den tid som det tar för
frågevärdet att stiga från 0 till1 bestämmer hur lång tid det tar för
objektet att transformeras från       till
      .

������A�9	����������������'��� �����'���

Det ritloopen gör, är att fråga interpolatorn om en interpolerad transform
med ett frågevärde (,). Interpolatorn interpolerar då fram en ny transform
genom linjär interpolation mellan de två transformer som ligger närmast
frågevärdet. Här kan man se att två problem uppkommer då man har
godtyckligt långa interpolatorer. Det första är att en interpolator måste
skapas med en förutbestämd längd och man måste därför veta hur mycket
data som finns från början. Detta vet man ej om man har realtidsdata från
en simuleringsmodell. Det andra problemet är ett trunkeringsproblem.
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Om t.ex. en simulering löper över 1000 sekunder och har en
tidsupplösning på 0.1s, skulle det innebära att interpolatorn måste
innehålla 10000 transformer. Om ritloopen sedan går fort får man mycket
liten skillnad mellan frågevärdena. Detta kan innebära trunkeringar i
interpolationen med ryckighet som följd om det är stora rörelser mellan
varje transform.

I det här projektet har problemen lösts genom att ha en ”roterande”
interpolator, vars struktur återanvänds upprepade gånger. Frågevärdet
konfigureras så att det kontinuerligt stiger från 0 till 1 gång efter gång,
som en sågtandsvåg. Transformerna i interpolatorn byts samtidigt ut i tur
och ordning. Det är då viktigt att man inte manipulerar transformationer
mellan vilka det för närvarande kan pågå interpolation. Lösningen på
detta är att hela tiden hålla reda på mellan vilka transformer interpolation
sker och byta ut den transform som blir den nästa att ingå som ny
transform i interpolationen (se figur 5.5). Anledningen till att nästa
transform att ingå byts ut, är att den nyinsatta transformen ska påverka
rörelsen med så liten tidsfördröjning som möjligt. Detta är
eftersträvansvärt ifall man har användarinteraktivitet med objekt som har
roterande interpolator och man vill att påverkan ska slå igenom med
minsta möjliga tidsfördröjning.
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En interpolatordesign med sju arrayelement valdes. Detta ger egentligen
sex aktiva fält då transformerna i position sex och noll måste vara de
samma p.g.a. att ingen interpolation sker då frågevärdet momentant faller
från 1 till 0 (se figur 5.6).

������A�:��� �����'�������� ����� ���������<�

�

�

 k(t2)

 k = 0�k = 1

��

��
��

��

��

��

 k(t1)

byts ut t1 mot   ��

 k = 0�k = 1

��

��
��

��

��

��

��

��

byts ut t2 mot ��

1 1

1  egentligen två lika
transformer (pos. 6
och 0)



      ����������"#������ �������������	�
���� �����

- 50 -

I OpenGL Optimizer måste frågevärdet ökas av programmet och detta
görs i en egen tråd. I Java3D skapas ett speciellt objekt (alpha object)
som hanterar frågevärdet. Tiden för hur lång tid det ska ta för frågevärdet
att stiga från 0 till 1 kan konfigureras för alpha objektet, som sedan
sköter detta självt. Frågevärdet har konfigurerats så att det stiger från 0-1
på 0,6 s i både OpenGL Optimizer- och i Java3D-appliktionen, vilket
innebär en transform per 0.1 s.

För att hålla reda på mellan vilka transformer det interpoleras
kontrolleras frågevärdet i sekundärtråden före varje insättning av ny
transform i interpolatorn.

OpenGL Optimizer hanterar translationerna, rotationerna och uniform
skalning i varsin interpolator, medan Java3D klarar att hantera
translationer, rotationer och uniform skalning i en sammansatt
interpolator. Inget av APIerna klarar av att interpolera icke uniform
skalning, om man inte själv bygger upp det med en skalinterpolator i
vardera riktningen som kopplas samman med transformer (OpenGL
Optimizer) eller transformgrupper (Java3D). Av den anledningen sätts
skalningen av objekten ”hårt” av sekundärloopen, vilket kan innebära en
viss ryckighet i skalningen om objekt expanderar snabbt och
framehastigheten är hög.
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5.4 Den sammansatta applikationen

Nedanstående figur (figur 5.7) visar schematiskt hur applikationen är
uppbyggd och hur klasser och instanser interagerar.
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Det första som görs i huvudklassen är att skapa den del av 3D-världen
som inte rör sig. Detta görs via klassen ”staticworld”, där himmel, ljus,
dimma och eventuell vattenyta skapas. I omgivningen ingår också
topografin som i nuvarande version av applikationen skapas från en ascii-
fil med höjddata via klassen ”triangleStripMesh”, information om hur
detta går till finns i kapitlet ”Specialeffekter”. I klassen staticworld
importeras också fasta objekt såsom hus, och andra anläggningar, via
vrml-objekt. Planer finns på att via en ”miljökonfigureringsfil” styra
omvärldens utseende i framtiden. Ingående parametrar i en sådan fil
skulle kunna vara:

� tidpunkt på dygnet

� väder (nederbörd, temperatur, dimma, vindriktning etc.)

� årstid

movingobjekt
movingobjekt

movingobjekt

configobject
configobject

configobject

IO\PLVVLOH

���VWDWLFZRUOG

���FQIUHDGHU

���GDWD5HDGHU

      (ritloop)

FRQILJ�GDW

�����������

�WULDQJOH6WULS0HVK

FRQILJREMHFW

  PRWLRQWKUHDG
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Efter ”createScenegraph”-metoden anropats läses konfigureringsfilen och
konfigobjekt skapas för respektive objekttyp. Därefter läses indata och
rörelseobjekten skapas och konfigureras med konfigobjekten. Då
samtliga rörelseobjekt är skapade startas sekundärtråden ”motionthread”
och därefter går ritloopen igång. Sekundärtråden opererar sedan på
samtliga rörelseobjekt och flyttar data från objektens dataarrayer till de
roterande interpolatorerna för varje tidssteg. Vissa objekt finns bara
under en viss tid av visualiseringen, och sekundärloopen har därför också
till uppgift att koppla in och ur dessa ur scengrafen. Samtidigt som
ritloop och sekundärtråd exekverar måste också användaranrop hanteras.
Användaranropen kan gälla att flytta kameran, starta och stoppa
visualiseringen etc. I OpenGL Optimizer hanteras användaranropen i
ritloopen, där en kontroll om något anrop inkommit utförs varje gång
loopen genomlöps. I Java hanteras anrop med s.k. ”events”. Man startar
s.k. ”eventListners” som har till uppgift att bevaka ”events”. Dessa
”listners” går i en dold tråd och signalerar då ett ”event” inkommit.

5.5 Användargränssnitt

För att kunna kontrollera skeendet i visualiseringen gjordes försök med
att skapa ett enkelt användargränssnitt.

För OpenGL Optimizer gjordes försök med att använda MFC (Microsoft
Fundation Classes) via Visual Studio (Visual C++), för vidare info om
MFC se [4]. Att skapa ett gränssnitt via MFC bedömdes vara den mest
lämpliga vägen då GUI-komponenterna finns tillgängliga för visuell
design i Visual Studio enligt ”drag och släpp” principen. Dessvärre är
inte fortsättningen lika enkel då MFC har en hög inlärningströskel. Det
går bra att följa tutorialexempel, men så fort man vill göra något eget så
känner man sig begränsad direkt. Strukturen i de klasser som MFC
skapar är svår att följa och långt ifrån självklar. På grund av tidsbrist fick
iden med OpenGL Optimizer kapslad i en MFC-applikation överges till
förmån för ett användargränssnitt till Java3D. Det är för den skull inte på
något sätt omöjligt att kapsla OpenGL Optimizer i MFC, och en enkel
applikation framställdes också. Komplexiteten ökar dock snabbt med
ökad funktionalitet.

För Java3D-användargränssnittet nyttjades tilläggs-APIet Swing. Med
detta kan man relativt enkelt infoga ett användargränssnitt direkt i samma
”frame” som Java3D-canvasen ligger i. Callbacken från
användargränssnittets kontroller går också på ett enkelt sätt att ta hand
om i Java-koden så att de får innebörd i 3D-applikationen.
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6 Specialeffekter

I det här kapitlet behandlas de specialeffekter som har modellerats för att
öka realismen i 3D-visualiseringen

6.1    Topografi

Att navigera en missil över en platt enfärgad yta är inte realistisk då
avsaknaden av referenser är total och man därför inte kan bedöma vare
sig missilens höjd, fart eller läge. Om man förser ytan med en textur får
man en bättre fart och lägesuppfattning. Texturen måste dock vara stor
(högupplöst) om man vill flyga över ett stort område och på relativt låg
höjd, annars sträcks texturens pixlar ut över ett stort område och både
läges och fartkänslan försämras. En betydligt bättre ide är att flyga över
någon form av texturerad topografi. Texturen kan då göras mindre
högupplöst utan att fart och lägeskänslan går förlorad, genom att
topografin som missilen flyger över stöttar dessa intryck. Dessutom får
man en uppfattning om missilens höjd med hjälp av topografin.

Som data för topografin i det här projektet användes fiktiv
terränginformation där data låg lagrat i ett rutnät med 37,5m ekvidistans.
Den totala utbredningen på terränginformationen var 17580m x 12375m,
vilket innebär 477x330 datapunkter. Data låg lagrat radvis i topografi-
filen med en avskiljande flagga mellan varje rad (se figur 6.1 nedan).

6437450.0  1654780.0  2.34
6437487.5  1654780.0  2.43
.          .          .
.          .          .
999.0      999.0      999.0
6437450.0  1654917.5  2.84
6437487.5  1654917.5  2.14
.          .          .
.          .          .
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Klasserna som användes för att skapa terräng i OpenGL Optimizer och
Java3D har redan kommenterats i kapitel 4. Därför förklaras här endast
hur normalerna för de ingående trianglarna beräknats. Trianglarna ligger
lagrade i s.k. ”triangle stripes”, eller på svenska triangelremsor. Fördelen
med att lagra trianglarna i remsor är att man kan återanvända punkterna
inom remsorna, vilket är bra ur minnessynpunkt. En triangel beskrivs
med tre punkter och dessa måste definieras i rätt ordning för att
triangelns fram respektive baksida ska bli definierad på rätt sätt (se figur
6.2). Principerna för detta finns väl beskrivna i [1].
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En triangel definieras alltså med punkterna angivna moturs för att fram
och baksida ska bli rätt definierad. Av figuren framgår också att man
endast behöver definiera +2 punkter för att beskriva  stycken trianglar,
genom att delade punkter återanvänds. För att beräkna ytans normal
räknas vektorer ut mellan de ingående punkterna. Dessa vektorer räknas
ut som v1= �-�, v2=�-� för trianglar av typen �, respektive v1= �-�,
v2=�-� för trianglar av typen �. Normalen beräknas sedan som v1 x v2

och normeras därefter. Genom att speciella vektorklasser nyttjas är detta
en mycket enkel operation. Normaler sätts per hörnpunkt och alla punkter
på en triangel får den framräknade normalen för ytan.

6.2 Vattenyta

Där vattenyta förekommer har den tillsvidare skapats som en transparent
slät yta med en semitransparent textur. Texturen är applicerad enligt
dekal-principen, där transparensen och färger blandas mellan texturen
och materialet. Parametrarna för materialet i vattenytan och i texturen har
justerats tills önskat utseende uppnåtts. För ökad realism finns i framtiden
planer på en icke-plan yta, som t.ex. kan skapas med matematiska
funktioner enligt [5]. När datorkraften tillåter skulle en sådan yta kunna
animeras i realtid för att ytterligare öka realismen.

6.3 Himlavalv

För att inte få en enfärgad himmel har ett himlavalv skapats. För OpenGL
Optimizer gjordes detta som en stor sfär, i vilken det applicerades en
himmelliknande textur. Detta gav en relativt realistisk himmel då den
betraktades ensam. Då den betraktades tillsammans med världen såg det
inte lika bra ut. Det som förstörde intrycket var den skarpa gränsen
mellan markplan och himmel vid horisonten. Lösningen på detta var att
lägga till dimma i scenen. Ett nytt problem som då uppkom var att
himlen inte gick att se längre. Anledningen är att dimman blir för massiv
vid det avståndet där sfären finns och skymmer därför sfären helt. Detta
löstes genom att sätta sfärens Appearance till att vara opåverkad av
dimma (se kap. 4) och istället färga in dimmans färg i texturen.

För Java3D finns en färdig s.k. Background-klass.  Till denna kan man
koppla ett geometriskt objekt (även i detta fall användes en sfär) som

  �

  �

 �

 �

 �
  �



$����� �����
��

- 55 -

���������	�
����������
�
�
����������������
������
����
�������������������������

automatiskt skalas till rätt storlek för att kunna fungera som bakgrund.
Bakgrundsklassen påverkas inte av dimma och därför behöver också här
texturen färgas in. Bakgrundsklassen i Java3D kan ges ett
aktiveringsområde, som gör att den inte aktiveras förrän den virtuella
kameran kommer inom ett visst avstånd. Detta kan till exempel vara bra
om man befinner sig i en stadsmiljö och sedan flyttar sig mot
bebyggelsens slut där en bakgrund som beskriver en landskapsvy kan
kopplas in.

6.4 Rök

För att skapa realistisk rök efter en träff, utvecklades ett speciellt
rökobjekt. Iden går ut på att skapa en källa som ger ifrån sig rökpartiklar
med en viss intensitet. Dessa rökpartiklar sprider sig därefter uppåt med
en hastighet vz(t) där t är tiden sedan partikeln föddes. vz minskar med
ökad ålder och bakgrunden till detta är att rökgaser tunnas ut och kyls av
med tiden, varför stighastigheten minskar. Partikeln kan också driva iväg
med en vindriktning vxy som definierats och skickats med som en
inparameter då rökobjektet skapades. Samtidigt som partiklarna stiger
och driver expanderar de också. Genom att partikeln expanderar tunnas
den också ut och blir mer transparant. Uttunningen har gjorts
proportionell mot hur partikelns volym expanderar. För att inte
rökpelaren ska få en regelbunden form, som ett pärlband, störs vissa
parametrar med brus. Partikelns initiala läge är detsamma för samtliga
partiklar. I efterföljande iterationer störs dels partikelns förflyttning i x-,
y- och z-led, dels partikelns expansion i x-,y- och z-led, med
normalfördelat brus med medelvärde 0. En källa störd med brus ger en
betydligt mer realistisk rökillusion än en källa utan brus. Se figur 6.3
nedan.
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För att implementera röken har återigen objektorientering använts. En
klass för rökobjektet och en klass för partiklarna skapades. Rökobjektet
har ett antal uppgifter. Den första är att hålla reda på objektets livscykel,
dvs. då rökkällan ska börja avge partiklar och när den ska sluta. En annan
är att ange rökens intensitet, dvs. hur många partiklar som ska avges per
tidsenhet. Rökobjektet håller dessutom parametrar för rökens färg samt i
vilken riktning som röken ska driva. För att rökkällan inte ska sluta att
avge rökpartiklar abrupt finns en avmattningskoefficient som drar ner
rökpartiklarnas initial storlek med början en viss tid innan källan upphör
med att avge partiklar. Samtidigt som partiklarnas storlek blir mindre
minskas också både stig- och avdriftshastighet. Implementationen av rök
har endast utförts i Java-versionen av visualiseringsapplikationerna.

6.5 Explosion

För att få en realistisk illusion av att roboten träffar sitt mål har en
detonation implementerats. Implementationen av explosionen bygger
även den på objektorientering. Ett explosionsobjekt skapas. Dess uppgift
är att hålla reda på explosionens livscykel, dvs. vid vilken tid explosionen
äger rum och hur länge den efterföljande elden ska brinna.
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Explosionsobjektet skapar vid detonationsögonblicket tjugo sfäriskt
formade flamobjekt som mycket snabbt växer till en viss storlek. Därefter
krymper de sakta i storlek samtidigt som de antar en mer flamlik
avsmalnad form. Hela tiden under objektens livscykel störs deras
position och storlek med normalfördelat brus, för att man ska få
illusionen av att det är eldsflammor som rör sig man betraktar.
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7 Slutsats och diskussion

I det här kapitlet redovisas slutsatsen av examensarbetet samt
förbättringar och förslag till vidare utveckling diskuteras.

7.1 Mål och resultat

Redan efter en kort överblick över uppgiftsbeskrivningen stod det klart
att den uppgift som specificerats var för omfattande för att kunna hinnas
med av en examensarbetare under 20 veckor. Av den anledningen
gjordes prioritetsordningen som återfinns i kapitel 2. Resultatet av arbetet
innebär att marknadsundersökningen har utförts till fullo. Arbetet med att
specificera önskade applikationer har utförts för 2D-
plottningsapplikationen och 3D-visualiseringen och i viss mån även för
gränssnittet. Däremot har inte implementeringsarbetet kunnat utföras
inom alla tre prioritetsområdena, utan 2D-plottapplikationen och
gränssnittet har fått utelämnats till förmån för två 3D-
visualiseringsapplikationer.

7.2 Marknadsundersökningen

Två typer av produkter ingick i marknadsundersökningen som utfördes,
2D-APIer och GUI-builders, samt 3D-APIer.

0����� �� ���%�

Resultatet av marknadsundersökningen av 2D-APIer har kommenterats
tidigare i kapitlet 3. Som framgår där finns det egentligen två kategorier
av APIer för 2D-grafik, strikta plottprogram/plottbibliotek samt s.k. GUI-
builders. Det SAAB behöver är egentligen en blandning av de båda olika
typerna. På grund av att man vill ha en applikation där man kan göra alla
de önskade operationerna kapslade i ett paket vore det bäst om SAAB
valde en GUI-builder. Med en sådan skulle man kunna bygga en
applikation där alla de önskade plott-moder fanns i en applikation. Detta
är dock en komplex grafikprogrammeringsuppgift som väl skulle lämpa
sig för ett eget exjobb.
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Vid markandsundersökningen av olika 3D-APIer, fanns två mer eller
mindre tvingande krav på det API som kunde väljas. Det första var att det
skulle gå att köra på Windows NT/2000 plattform och det andra att det
inte skulle innebära någon licenskostnad. Dessa krav begränsade starkt
antalet möjliga APIer. De som hade varit de starkaste kandidaterna om
kravet på licensfrihet släppts hade varit VTree eller WTK. Hade även
kravet på Windows plattformen släppts hade även proffsapiet OpenGL
Performer, som också används i flygsimulatorn för stridsflygplanet
JAS39-Gripen, kunnat vara en kandidat.

Strategin att först titta på ett större antal APIer och därefter djuptesta ett
mindre antal, måste anses som lyckad, då en övergripande information
om de på marknaden förekommande 3D-APIer finns samlad i den här
rapporten. Djuptesten av de tre bäst lämpade kandidaterna visade sedan
att ett av dem var direkt olämplig, medan två visade sig vara mycket lika
och i stort sett lika lämpliga.

7.3 3D-visualiseringsapplikationen

Under utvecklingsarbetet av 3D-visualiseringsapplikationen har en hel
del problem lösts. Dessa diskuteras nedan och en uppdelning har gjorts
mellan problem som är generella och problem som kan knytas till ett
specifikt API. Även en del förbättringar och framtida planer för 3D-
visualiseringsapplikationen tas upp.

0����� �%&%�%��	������%�

I de följande styckena tas problem upp som är generella både för
OpenGL Optimizer och Java3D.

0������� I �$::%�

Ett generellt problem som finns både med OpenGL Optimizer och med
Java3D är att upplösningen i Z-bufferten är otillräcklig. Det grafikkort
som användes (Elsa Gladiac G-Force 3) har 32-bitars djupbuffert. Denna
visade sig vara otillräcklig för att kunna uppnå tillräcklig upplösning i
avståndet mellan den virtuella kameran och trianglarna i scenen.
Problemet grundar sig i att flyttalsrepresentationen för ytornas djup i
scenen, vilka lagras i z-bufferten, blir för grov för det koordinatomfång
(djup) man vill kunna visa. Man kan sätta bakre och främre klipplan i
båda APIerna för att på så sätt minska koordinatomfånget, men man vill
ju samtidigt kunna se saker på både kort och långt avstånd.
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Konsekvensen av bristen blir att ytor inte klipps bort på ett riktigt sätt. Då
två ytor ligger tillräckligt nära varandra ”blöder” den bakre ytan, i
förhållande till kameran, genom den främre ytan. Problemet är allvarligt
med OpenGL Optimizer men finns också med Java3D. Lösningen på
problemet är att skala ned hela scenen för att få ned koordinatomfånget
och samtidigt kompensera med att flytta kameran närmare. Upplösningen
i z-bufferten minskar logaritmiskt med ökat djup, medan skillnader
mellan ytornas djup skalas ned linjärt vid nedskalningen och därmed
erhålls en förbättring. För OpenGL Optimizer har så stor
nedskalningsfaktor som 0.001 fått användas för att få acceptabelt
utseende på vyn, se vänsterbilden i figur 7.1 nedan. I den högra bilden
har en skalfaktor på 0.1 använts, vilket inte alls är tillräckligt.
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I Java3D är inte problemet större än att det kan accepteras utan att skala
ner världen, men om man väljer att skala ned världen behöver inte så stor
nedskalningsfaktor som för OpenGL Optimizer användas. En ledtråd till
varför Java3D beter sig bättre, står att finna i att man för Java3D sätter
bakre och främre klipplan med dubbel precision (double), medan man i
OpenGL Optimizer utnyttjar enkel precision (float). Det kan därför
misstänkas att Java3D hanterar z-bufferten på ett annat sätt än OpenGL
Optimizer, men några konkreta beskrivningar av detta har inte gått att
hitta.

0������� 6�.%,%&#��"���&"&�

Då man använder transparenta objekt i sin värld är det viktigt att dessa
renderas efter ogenomskinliga objekt. Java3D håller reda på transparenta
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och opaka ogenomskinliga genom att ha dem i två olika interna
scengrafer. I OpenGL Optimizer måste programmeraren själv hålla reda
på detta. Ett generellt problem för båda APIerna är att ritordningen för
transparenta objekt måste hanteras av programmeraren så att objekten
ligger i ”back to front” ordning i förhållande till kameran inom
scengrafen innan rendering. För Java3D kommer denna sortering att
lösas av APIet i och med nästa version. För OpenGL Optimizer finns
inga planer om att sortera objekten i APIet offentliggjorda.
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Nedan tas ett par problem som är unika för OpenGL Optimizer upp.
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OpenGL Optimizer har betydligt sämre kvalitet i den renderade bilden
(se figur 4.2 och 4.3) än vad Java3D har. Anledningen till att bilden ser
sämre ut är dels att en pixelering förekommer för texturerade ytor, dels
att ljuset i OpenGL Optimizer ser betydligt mer syntetiskt ut. I OpenGL
finns möjlighet att välja interpolationsmetoden som används då texturen
appliceras på objektet. Dessa möjligheter har ingen motsvarighet i
OpenGL Optimizer APIet, och det verkar som en sämre
interpolationsmetod (nearest neighbour) används. En brist i ljusmodellen
i OpenGL Optimizer är att inget ambient (omgivnings) ljus kan skapas.
Alla ljus är istället av typen ljuskälla och det är troligen avsaknaden av de
ambienta ljuset som gör att belysningen ser syntetisk ut.
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Då OpenGL Optimizer-versionen av 3D-visualiseringen körts under
Windows NT4 har problem med att få sekundärtråden (som hanterar de
rörliga objektens rörelser) att gå tidskontinuerligt förekommit. För att
försöka råda bot på detta har tråden vid skapandet givits högsta prioritet
inom processen, samt processen givits högsta prioritet på datorn. Detta
har medfört en liten förbättring men problemet har långt ifrån försvunnit.
Problemet har yttrat sig vid uppstart av applikationen samt vid
användarinteraktivitet. Troligen ges vissa processer högre prioritet djupt
ner i operativsystemet för Windows NT4 , och detta får till följd att andra
processer får stå tillbaka. Problemet har minskat betydligt och är i princip
försvunnet under Windows 2000 kört på en dator med dubbla processorer
(2x850Mhz).



$ �
��
������!���������

- 63 -

���������	�
����������
�
�
����������������
������
����
�������������������������

0������� ��,$�%&	"�&��BC�"��:*��"�"�C%

OpenGL Optimizer är ett API där utvecklingsresurserna dragits ned av
Silicon Graphics. Detta märks tydligt på dokumentationen till APIet. Den
är ofullständig och svårnavigerad. Ibland får man ta reda på
klasskonstanter genom att titta i headerfilerna för klassen. Även
beskrivningen av vad en klass egentligen åstadkommer är mycket
knapphändig och kan ibland nästan tyckas vara av schablonkarraktär. En
bugg har upptäckts i APIet under utvecklingsarbetet. Ett set av normaler
instansierades i en for-loop, men var försvunna ett tiotal anrop längre ned
i koden. Detta löstes genom att instansiera setet med normaler närmre
den position i koden där det skulle fyllas med data. Buggen har inte
rapporterats till Silicon Graphics.
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I detta stycke tas problem upp som är specifika för Java3D.
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I de fall då många rörliga objekt förekommit i visualiseringen har man
kunna noterat prestandaproblem i sekundärtråden. Problemet har lindrats
genom kodoptimering samt att prioriteten på tråden har ökats inom
processen. Konsekvensen av att sekundärtråden fått prestandaproblem
har blivit att data inte har kunnat skrivas med rätt hastighet i de roterande
interpolatorerna, vilket fått till följd att objekten rört sig ryckigt. Grunden
i problemet är helt enkelt att för få klockcykler finns tillgängliga i
förhållande till vad som ska utföras. I skrivande stund kan scenarion på
+30 rörliga objekt hanteras utan problem på en dator med dubbla
processorer (2x850MHz) med Windows 2000.
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Då Java är ett programspråk i ständig utveckling händer det att klasser
byts ut mellan versionsbytena. Om gamla klasser används kan det
innebära att prestanda går förlorad. Ett sådant problem uppdagades i det
här projektet då det gällde att läsa filer från disk. En utbytt klass
(DataReader) användes till en början för att läsa data från disk.
Inläsningen upplevdes långsam, med tanke på hur lite data som
egentligen lästes. En ny klass (BufferedReader) testades istället och
inläsningen gick därmed ungefär 10 gånger snabbare. Det kan noteras att
VRML-filer tar relativt lång tid att ladda och man kan därför misstänka
att tredjepartsloadern från J3D eventuellt använder en utbytt
inläsningsklass för att läsa in VRML-filen. Detta har dock inte kunna
verifierats då källkoden för loadern inte är tillgänglig.
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En hel del förbättringar kan göras på 3D-visualiseringsapplikationen.
Den största och mest behövda förbättringen vore att sortera de
transparenta objekten i scengrafen med avseende på avstånd från
kameran. Detta är dock ett komplext problem om objektens form ska tas i
betänkande. Ännu svårare blir det om skärning mellan olika objekt ska
hanteras på ett riktigt sätt. En annan sak som skulle kunna förbättras i
nuvarande applikation är terränghanteringen. Normalerna borde
egentligen viktas samman i varje hörnpunkt, vilket inte görs idag.
Vikterna på de olika ingående normalerna borde heller inte vara lika utan
väljas med avseende på trianglarnas yta i förhållande till varandra.
Ytterligare en förbättring rörande terrängen är att den borde kunna
utvidgas via spegling vartefter roboten rör sig. I dagens applikation har
man en viss yta att röra sig på och därefter upphör världen.
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För framtiden planeras ett antal utvecklingar av applikationen. En är att
kunna hämta terräng och textur ur en geografisk databas, för att på det
sättet kunna flyga i godtyckliga områden i Sverige. Genom detta skulle
man också kunna blanda mätdata och simulerade data i visualiseringen.
En annan framtida utveckling är att kunna realtidsvisualisera
simuleringsdata. På så sätt skulle man i ett tidigt skede kunna avbryta en
simulering som håller på att gå fel genom att övervaka början av
simuleringsförloppet i 3D.

Om man tittar på vad som i framtiden skulle vara möjligt att göra med
kommande ”low end”-grafikhårdvara, ser man ett otal möjligheter såsom
ökade möjligheter att använda partikelsystem, skuggberäkning i realtid
och vatten som animeras i realtid. Kort sagt kommer realismen i realtids
3D-grafiken att öka dramatiskt i framtiden.

7.4 Slutsats

Arbetet visar att det finns en rad olika möjligheter att skapa det generella
2D visualiseringspaket man vill ha. Man kan antigen köpa ett färdigt
program som kan allt, eller utveckla ett eget från en lägre nivå, men man
måste då vara beredd att lägga ned utvecklingstimmar istället. Då det
gäller API för att utveckla 3D-visualiseringspaketet har ju egentligen
redan ett val gjorts, att satsa på ett gratis API och istället lägga ned
utvecklingstimmar för att skapa den applikation man vill ha. Detta har
visat sig fungera bra och idag finns två applikationer utvecklade med
olika APIer som i princip löser det man från början önskade. Den ena
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används hos SAAB Bofors Dynamics för visning av simuleringsförlopp i
3D.

En del problem och funktioner, såsom bl.a. transparenssortering och
målsökaruppfattning av världen, kvarstår att hantera och utveckla. Inga
av dessa kan dock i nuläget bedömas som oövervinneliga eller
orealiserbara.
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Ordlista

API Application Programmers Interface, den gränsyta
som programmeraren arbetar mot i ett program.

Billboard Ett objekt som alltid är riktat på ett visst sätt mot
kameran. Vanligen används en plan skiva som
objekt.

Callback Ett anrop från ett program till ett annat.

Direkt3D 3D-grafikstandard från Microsoft, stöds av alla
grafikkort.

Dubbelbuffring Två bildbuffertar används vid utritning till skärmen.
Den ena visas medan den andra fylls med
bildinnehåll. Därefter skiftas buffertarna. Används
för att få flimmerfri skärmbild.

GIS Geografiskt Informations System, ett system som
används för att visa och administrera geografisk
information.

IR InfraRöd, Strålning med en våglängd längre än den
för synligt ljus. Strålningen kan användas för att
detektera ett objekt varmare än omgivningen.

LOD Level Of Detail, Ett antal olika detaljnivåer av
innehållet i scenen skapas. Dessa kopplas sedan in
beroende på hur långt ifrån kameran objektet
befinner sig.

Open GL Den mest utbredda standarden för att representera
ritanrop för 3D-datorgrafik. Stöds av alla ledande
grafikkort.

Ritloop Den evighetsloop i vilken grafiken som ska till
skärmen ritas. Tiden att genomlöpa ett varv bestäms
av grafikens komplexitet och grafikkortets prestanda.

Scengraf Trädstruktur som i 3D-datorgrafiksammanhang
används för att lagra objekt som ingår i världen. För
objekten kan transformationer definieras. Dessa
påverkar också alla objekt längre ned i samma gren
av trädet.

SFX Special Effects, Vanligen avses i detta sammanhang
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realismhöjande effekter som rök, dimma, damm etc.
Ofta skapas dessa med partikelsystem

Solaris Operativsystem som används på Suns Unix datorer.

Strip Engelskt uttryck för remsa. I datorgrafik avses oftast
en remsa innehållande trianglar eller rektanglar

Texturering En bild, textur, används för att beskriva ett objekts
yta. Ett mycket effektivt sätt att skapa ett mer
verklighetstroget objekt

VB Förkortning för programspråket Visual Basic

Viewport En utblick i den tredimensionella världen.

Widget Ett grafikelement i en datorapplikation.
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Datorgrafikens grunder

Principen

Principen för tredimensionell datorgrafik är att man har en värld
beskriven i tre dimensioner, som sedan betraktas på ett tvådimensionellt
plan, se figur A.1.
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Det som gör detta möjligt är att man har sin värld beskriven i
tredimensionella koordinater och sedan nyttjar ett antal transformationer
för att projicera världen på det tvådimensionella planet. För att hantera
transformationerna används linjär algebra. Datorns processor är inte
optimerad för dessa operationer och därför används speciella grafikchip
för att beräkna transformationerna.

Koordinatbeskrivning

För att beskriva ett objekt i tre dimensioner anger man objektens
ingående hörnpunkter i sid-, höjd- och djupled (x,y,z) Ett rätblocks
geometri  beskrivs entydigt med åtta koordinater, se figur A.2
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Dessvärre räcker det inte med att ange dessa koordinater för att kunna
rita rätblocket, då det ännu inte har beskrivits hur punkterna ska
förbindas. Detta görs genom att en ritordning definieras för alla de ytor
man vill rita. Vill man rita framsidan på rätblocket, anges ritordningen
1,2,3,4. Vill man rita höger gavel så anges 2,5,8,3 osv. Den konvention
som vanligen används för att ange ordningen på ritpunkterna, är att
punkterna anges i moturs ordning, sett från framsidan, runt ytan man vill
rita. Rektanglar är inga bra ytor om man t.ex. vill rita ett sfäriskt objekt.
Man använder därför istället trianglar, vilka beskrivs med samma
konventioner som rektanglarna. Konsekvensen av att rita den
ovanstående rätblock med trianglar blir att varje sida beskrivs av två
trianglar, vilket just i det fallet kanske inte är det rationellaste
beskrivningssättet. Det är dock det bästa för ett godtyckligt format
objekt.

Transformationer

 De koordinater som beskrivits ovan är objektets lokala koordinater i
objektets lokala koordinatsystem. För att kunna använda objektet i den
tredimensionella världen måste objektets koordinater transformeras till
världskoordinater. Detta görs med en objekttransformation.

Värld_koord = T * Obj_koord

Transformationen, T, innehåller information om objektets vridning,
translation och skalning i världskoordinatsystemet. Vanligen är T ett
flertal olika transformationer som är sammansatta till en
transformationsmatris

Matrisoperationer

Om objektet beskrivet i objektkoordinater ska roteras i världen, görs detta
med genom att varje punkt i objektbeskrivningen multipliceras med en
rotationsmatris. Vill man t.ex. vrida objektet runt x-axeln multipliceras
objektets koordinatbeskrivning med:

  [ ]’’’ zyx
’=
















−
cossin0

sincos0

001

* [ ]zyx
’

Som syns behålls koordinaternas x-värde oförändrat vid operationen.

För att utföra skalning av ett objekt nyttjas en transformationsmatris av
typen:
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Den gör det möjligt att uttrycka en icke uniform skalning genom att
skalningen i x-, y-, och z-led kan vara olika.

För att translatera ett objekt blir det med den nuvarande framställningen
svårt att uttrycka translationen med en matris, då det är en förskjutning
(addition eller subtraktion) som eftersträvas på objektets koordinater.

[ ]zyx
’ + [ ]zyx ttt

’= [ ]’’’ zyx
’

Man vill ju naturligtvis kunna uttrycka även translationen med en matris
för att kunna erhålla den sammansatta transformationsmatrisen T. Man
tar då till homogena koordinater(läs mer i[1]). Dessa innebär att man
utökar objektrepresentationen med en fjärde dimension och sätter den till
1 för samtliga punkter. Man kan då uttrycka sin translation som:

[ ]1zyx’ ’’ ’=





















1000

t100
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t001

z
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x

* [ ]1zyx

Genom att införa den homogena representationen i de andra
transformationsmatriserna kan man nu uttrycka en skalning följd av en
translation och en rotation runt x-axeln som:

[ ]1zyx’ ’’ ’=
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De tre 4x4 matriserna hopmultiplicerade utgör nu den sammansatta
transformationsmatrisen , T, som placerar objekten med en viss skalning,
translation och rotation i världskoordinaterna. En sak att betänka är att
ordningen med vilken matriserna appliceras har stor betydelse för vad
som egentligen sker med objektet. I vårt fall ovan, roteras objektet i det
nya koordinatsystemet som uppstår efter skalning och translering, och
kan därför sägas rotera fastsatt i den radie med vilken objektet försköts
från origo vid translationen. Vill man istället rotera objektet runt
objektkoordinatsystemets origo måste rotationsmatrisen appliceras först
(stå längs till höger i uttrycket ovan).
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Texturer

För att få ökad realism i världen nyttjas ofta en teknik som kallas
texturering. Detta innebär att man klistrar på bilder på objektens ytor för
att slippa modellera alla detaljer med en massa små objekt. Bilderna kan
antigen vara syntetiskt framställda eller vara fotografier. En uppfattning
om vad texturer kan göra för realismen kan kanske fås av figur A.3
nedan.

������8�-	�%���'������������������)���������'��

Hur kan man då veta hur bilden ska appliceras på ytan? Detta bestäms av
texturkoordinater. Dessa definieras för varje hörnpunkt som beskriver
ytan som en tvådimensionell koordinat, där respektive komponent alltid
har ett värde mellan 0 och 1. Motsvarande värden definieras i bilden som
får texturvärden som stiger från 0-1 utefter respektive kant. Det blir då
möjligt att mappa texturen på den angivna ytan, se figur A.4.
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”Textur”

0,1

1,00,0

1,10,11,1

0,01,0

”Yta”
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Normaler

För ytorna på objekten i världen kan också normaler beräknas. Vitsen
med att ha normaler definierade för ytorna är att man då på ett bättre sätt
kan beräkna hur mycket ljus en yta reflekterar från en ljuskälla i världen.
För att beräkna normalerna utnyttjas de kända sambanden från den linjära
algebran, att kryssprodukten av två vektorer i ett plan ger ytans normal,
se figur A.5.
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Egentligen behövs en normal per ingående hörnpunkt i ytan. Beskrivs
bara en yta är det ju inga problem att ge alla hörnpunkter som beskriver
ytan samma normal. Dessvärre delar dock flera ytor på samma
hörnpunkter, enligt den tidigare beskrivna konventionen för att definiera
ett objekt. Normalen måste då interpoleras fram från de ytor som
använder hörnpunkten. Anledningen till att man vill ha en interpolerad
gemensam normal i hörnpunkten är att vissa ljusmodeller, såsom
Gouraud- och Phong-shading behöver en interpolerad normal för att ge
bra resultat, läs mer i [1].

Projektion till det tvådimensionella planet

Nu är principerna för hur ett objekt med en eventuell textur och dess
normaler skapas utredda. Hur kan man nu betrakta den tredimensionella
världen på det tvådimensionella mediet, bildskärmen?

=-,����"&	%�

Det första som måste göras är att transformera världen till kamerans
koordinatsystem. Om dessa skulle sammanfalla från början innebär det
att kameran skulle vara orienterad i världskoordinatsystemets riktning
och befinna sig i origo. Med andra ord är det transformen mellan
världskoordinaterna och kamerans vykoordinater som möjliggör att

V1

V2

N

V1 x V2 = N
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kameran kan vridas och förflyttas i världen. Transformationen från
världskoordinater till vykoordinater görs i homogena koordinater på det
sätt som tidigare beskrivits. Detta är även nu för att möjliggöra en
sammanslagen transformationsmatris som kommer att består av:

Tvärldsk
Å

vyk = Trot* Ttransl

, där Trot är den sammanslagna rotationen och Ttransl är translationen.

Det finns smarta sätt att räkna ut både translationen och rotationen mellan
de båda koordinatsystemen om vissa parametrar för dem är kända. Mer
om det går att läsa i [1].

���.%,"�&

Efter de att världskoordinaterna transformerats till vy- eller
kamerakoordinater måste världen projiceras till det tvådimensionella
bildplanet i den virtuella kameran. Det finns olika projektioner, men de
vanligaste är parallellprojektion och perspektivprojektion, varav den
sistnämnda efterliknar den projektion som sker i en kameralins eller i
människans öga.

Vid parallellprojektion tänker man sig att projektionslinjerna dragna från
objektet mot projektionsplanet hela tiden är parallella. Det gör att två lika
stora objekt, som befinner sig på olika avstånd från den virtuella
kameran avbildas med samma storlek på projektionsplanet,  se figur A.6
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Vid perspektivprojektion tänker man sig att alla projektionslinjer strålar
mot en tänkt projektionspunkt bakom projektionsplanet. Konsekvensen
av det blir att ett objekt som ligger nära projektionsplanet avbildas större
än ett lika stort objekt som ligger längre ifrån projektionsplanet, se figur
A.7.

Projektionsplan
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Det som sker rent matematiskt är att man ånyo utnyttjar matris
representationen för att transformera vykoordinaterna till koordinater i
projektionsplanet. Vid transformationen försvinner en dimension så
resultatet blir en koordinat med två komponenter, x,y. Vidare information
om hur projektionstransformationen räknas fram finns i [1].

Visualiseringspipelinen

De olika transformationsstegen i processen från objektkoordinater till
tvådimensionella projektionskoordinater brukar tillsammans kallas
visualiseringspipeline eller transformationspipeline, se figur A.8.
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För att sköta transformationerna i pipelinen nyttjas idag till stor del
specialdesignad grafikhårdvara. Specialhårdvara kan användas i olika
omfattning för att utföra transformationerna i pipelinen och trenden är att
mer och mer av transformationerna hanteras av grafikkorten. Som ses i
figur A.8 görs en sista transformation från projektionskoordinaterna till
skärmkoordinater. Detta är helt enkelt för att hantera läget på skärmen
och skärmens upplösning.

Projektionspunkt

Projektionsplan

Transformation  till
världskoordinater

objekt-
koordinater

Transformation  till
vykoordinater

världs-
koordinater

Projektion  till
projektionskoordinater

vy-koordinater
Transformation till
skärmkoordinater

projektions-
koordinater

skärm-
koordinater


