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Одним з найбільш поширених місць застосування технології 
доповненої реальності (AR) є мобільні додатки та мобільні ігри. AR 
дозволяє додати до розпізнаних мобільним пристроєм об'єктів реального 
фізичного світу цифрові дані, що реагують та взаємодіють з реальними 
об'єктами фізичного світу. Однак, при цьому постає задача розміщення 
ігрових локацій, зазвичай великого розміру, поряд з об’єктами реального 
світу так, щоб усе це разом виглядало одним спільним простором. 

Існує декілька методів вирішення цієї проблеми [1, 2, 3], але кожен з 
них має свої обмеження та умови для успішного використання. Так спосіб 
зменшення розмірів всієї сцени (Root-об'єкта) в Unity3D неможна 
застосовувати у ігрових мобільних застосунках, де для ігрового процесу 
будуть розпізнаватися реальні об’єкти різної площі.  

Масштабування ігрового контенту, що ґрунтується на обчисленні 
коефіцієнту зміни розміру сцени в реальному часі при роботі з Unity3D, 
приведе до неузгодженості між масштабом сцени та швидкістю 
пересування об'єктів, їх масою та силою гравітації, які при цьому методі не 
варіюються. Крім того, ряд компонентів Unity3D не підтримують роботу з 
динамічною зміною розмірів об'єктів. 

Ряд недоліків для використання у динамічних сценах з AR також 
виявлено у методі оптимізації рендерингу під назвою Static Batching, тому у 
представленій роботі пропонується інший метод динамічного 
масштабування контенту: замість зміни фізичного розміру сцени міняти її 
розмір шляхом віддалення віртуальної камери імітуючи перспективу. При 
цьому проводиться динамічна зміна локальних координат мобільного 
пристрою відносно AR Root Object, який контролюється логікою AR. 
Перевірка запропонованого методу динамічного масштабування контенту 
виконано у середовищі Unity при створенні 3D гри з видом ізометричного 
типу з AR. 
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