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Abstract 
 
Ray tracing is the primary technique used for 

imaging based on the simulation of physical 
phenomena. The core problem is in the need of high 
computing power. Since the 1960s, research has been 
conducted to improve the efficiency of algorithms and 
the development of parallel systems has promoted their 
implementation. Migration to many-core architectures 
and in particular the development of GPUs make real-
time applications possible. This work aims at 
improving the performance of ray tracing with support 
for anti-aliasing using image processing techniques 
implemented in GPU. The results show considerable 
gains with the use of the proposed approach. 

 
Resumo 

 
Ray tracing é a principal técnica utilizada para a 

geração de imagens baseadas na simulação de 
fenômenos físicos. O seu problema fundamental está 
na necessidade de alto poder computacional. Desde a 
década de 1960, pesquisa tem sido realizada para 
melhorar a eficiência dos algoritmos e o desenvolvi-
mento de sistemas paralelos tem favorecido a sua 
implementação. A migração para arquiteturas many-
core e, em especial, o desenvolvimento das GPUs, 
torna viável aplicações em tempo real. Este trabalho 
tem como objetivo melhorar o desempenho de ray 
tracing com suporte a anti-aliasing usando técnicas de 
processamento de imagem implementadas em GPU. 
Os resultados obtidos mostram ganhos consideráveis 
com o uso do enfoque proposto.  

 
1. Introdução 

 
A renderização de imagens de alta qualidade, até 

recentemente, era atividade realizada offline. Um dos 
requisitos para a obtenção de imagens de alta qualidade 

é a super-amostragem. A principal necessidade de altas 
taxas de amostragem é para resolver o problema de 
aliasing. A execução em tempo real dos algoritmos 
para a obtenção de altas taxas de amostragem não era 
viável em função do esforço computacional requerido. 
Embora os algoritmos para ray tracing offline não 
sejam recentes, seu uso não é apropriado para soluções 
em tempo real.  

As propostas e/ou implementações de algoritmos 
de ray tracing em tempo real tornaram viáveis a partir 
do desenvolvimento de arquiteturas mais poderosas em 
especial as arquiteturas muitos core. As GPUs 
(Unidades de Processamento Gráfico, do inglês 
Graphics Processing Unified) de uso geral (GPGPU), 
são processadores muitos core de custo acessível. As 
soluções de ray tracing em tempo real, em geral, fazem 
uso de hardware GPGPU. 

Seguindo esta tendência, este trabalho propõe a 
análise do gradiente de imagens para aprimorar o 
desempenho de anti-aliasing em ray tracing. Para 
mostrar a viabilidade do enfoque, a proposta foi 
implementada na arquitetura CUDA da nVIDIA.  

O restante do artigo está organizado assim: a seção 
2 apresenta os conceitos básicos necessários para o 
entendimento da proposta; a seção 3 apresenta os 
trabalhos relacionados; na seção 4 é apresentada a 
abordagem escolhida; na seção 5 é apresentada a 
solução de implementação; na seção 6 é apresentada a 
análise de desempenho e, finalmente, a seção 7 contém 
a conclusão e sugestões de trabalhos futuros.  

 
2. Conceitos básicos 

 
Essa seção apresenta alguns conceitos básicos que 

devem ser assimilados para um melhor entendimento 
desse trabalho. 
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