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Streszczenie 
 

Celem pracy było zbadanie czy reprezentacja modelu w postaci rzadkiego drzewa 
wokselowego przyniesie korzyści w kontekście jego destrukcji. Stworzono więc algorytmy 
destrukcji wykorzystujące technikę wzorców pęknięć, która jest podejściem czysto 
geometrycznym i powinna uwydatnić zalety i wady zastosowanej reprezentacji obiektów.  
W rezultacie powstało rozwiązanie, które nie tylko działa w czasie rzeczywistym, ale także 
rozszerza podstawowe wykorzystanie techniki wzorców pęknięć dzięki zmianie reprezentacji 
wzorca pęknięć i użycia proceduralnych technik generowania powierzchni. Zabieg ten 
umożliwił konstruowanie wzorca pęknięć w momencie pojawienia się niszczącego zdarzenia  
i uzyskanie unikalnych rezultatów. Ponadto, pomimo wykorzystania wzorca pęknięć w 
postaci diagramu Woronoja, udało się wygenerować w procesie destrukcji fragmenty 
geometrii  
o wklęsłym kształcie, których powierzchnia została znacznie wzbogacona o detale. Wszystkie 
obiekty na scenie traktowane były jako bryły sztywne i w celu symulacji ich ruchu stworzono 
algorytm wykrywania kolizji operujący bezpośrednio na nowej reprezentacji obiektów. 
 
Słowa kluczowe: dynamiczne wzorce pęknięć, diagram Woronoja, rzadkie drzewa 
wokselowe 


















