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Sammanfattning 
 

Att rendera stora mängder gräs innebär en hög geometrisk komplexitet för datorer att 

hantera. Vid genomgång av tidigare studier inom området framkom det att det 

saknades forskning kring hur polygoner vid skapandet av gräs bör vara strukturerade 

för en minskad prestandaanvändning och god visuell kvalitet. Denna studie försökte 

därför besvara några frågeställningar som i stora drag rörde mängden polygoner per 

3D-modell, och storleken på dessa. Olika modeller av gräs skapades av vilka några 

användes i en pilotstudie för att testa undersökningens upplägg.  En större studie 

genomfördes därefter i form av en praktisk undersökning för att mäta datorprestanda 

samt en internetbaserad enkät med syfte att studera den visuella kvaliteten hos olika 

implementationer av gräs. Resultaten indikerade att färre modeller med breda 

polygonytor är fördelaktigt ur ett prestandaperspektiv medan den visuella kvaliteten 

förblev oförändrad. Studiens ringa omfång samt problematik kring trovärdigheten hos 

vissa resultat välkomnar ytterligare forskning. 

 

Nyckelord: [rendering, gräs, optimering, modellering, tredimensionell grafik] 
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1 Introduktion 

Rendering av tredimensionellt gräs i realtid är en utmaning då gräs ofta uppträder i stora 

mängder vilket leder till en mycket hög geometrisk komplexitet för datorer att hantera. 

Sedan realtidsgrafik introducerades under 1970- och 1980-talen har en växande mängd 

tredimensionella element kunnat återges i någon form i virtuella miljöer. (Möller, Haines & 

Hoffman 2008, ss. 1, 2) Gräs är än idag ett element som trots tidigare forskning kan 

förbättras på flera områden.  

Den här studien fokuserar på hur specifika strukturella aspekter som har att göra med hur 

polygonerna är arrangerade inverkar på den datorprestanda som krävs vid renderingen. 

Studien undersöker även på vilket sätt gräset utifrån sådana förändringar förhåller sig till 

visuell kvalitet. Detta eftersom det i praktiken inte bara är viktigt att gräset är väl optimerat i 

förhållande till datorprestanda utan också att det ser trovärdigt ut. Undersökningen utgår 

från tidigare etablerade tillvägagångssätt för att rendera tredimensionellt gräs. 

I studiens bakgrundsbeskrivning presenteras tidigare forskning kring hur gräs kan skapas 

och renderas för realtidsapplikationer.  Inledningsvis beskrivs tidigare studier och litteratur 

inom ämnet översiktligt. Därefter följer en fördjupning som beskriver för- och nackdelar 

med de specifika tekniker som använts vid modellering och återgivning av tredimensionellt 

gräs. Dessa metoder; geometribaserad rendering, bildbaserad rendering samt volymbaserad 

rendering presenteras mer ingående. Vidare introduceras begreppet texturering och på vilket 

sätt man använder sig av denna teknik vid skapandet av tredimensionell växtlighet. Slutligen 

beskrivs hur den aktuella grafiken kan optimeras utifrån ett antal tekniker för att förbättra 

prestandaanvändningen.  

Under rubriken problemformulering beskrivs att prestandaeffektiv 3D-rendering av gräs 

över större områden endast är möjlig genom olika slags kompromisser av visuella aspekter. 

Det konstateras att det finns behov av ytterligare forskning inom området. Vidare 

presenteras denna studies ambitioner att försöka angripa problematiken ur ett estetiskt 

perspektiv där gräsets strukturella uppbyggnad står i relation till visuell kvalitet och 

prestanda. Därefter beskrivs de specifika aspekter som kommer studeras i ett försök att kasta 

nytt ljus över de svårigheter inom området som tidigare studier har påvisat. 

 

I metodbeskrivningen presenteras hur man i tidigare studier har gått till väga för att skapa 

och rendera stora mängder gräs. Dessa undersökningar har varit så omfattande att vissa 

aspekter av gräsets utformning verkar ha blivit förbisedda. Detta lämnar utrymme för denna 

studie som har haft som mål att fördjupa sig inom de individuella samt etablerade tekniker 

vilka används vid utformningen av tredimensionellt gräs. Därefter beskrivs tre primära 

aspekter som har studerats mer ingående samt hur denna undersökning utformats i 

praktiken. 

I genomförandedelen presenteras skapandeprocessen av artefakten, det vill säga hur gräset 

modellerades och implementerades i den tredimensionella scenen. Därefter diskuteras 

designval som gjorts i samband med detta. Tidigare arbeten och inspirationskällor som har 

inverkat på arbetsprocessen beskrivs och en pilotstudie presenteras. 
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2 Bakgrund 

Inledningsvis diskuteras valet av ämne för studien och i kapitel 2.2 kommer tidigare studier 

samt annan litteratur vilken har legat till grund för den här undersökningen att presenteras 

översiktligt i kronologisk ordning. Kapitel 2.3 och 2.4 ger en djupare inblick i de metoder 

som används vid skapandet och renderingen av tredimensionellt gräs. I slutet av 

bakgrundskapitlet kommer de metoder som tagits upp här samt den forskning som gjorts 

kring ämnet även att sammanfattas. 

2.1 Varför gräs? 

Gräs täcker en stor del av jordens yta vilket gör det till ett element som också är vanligt 

förekommande i verklighetsbaserade datorspel, animerade filmer och andra typer av 3D-

visualiseringar. Rendering av naturscener och däribland elementet gräs har därför 

undersökts under en lång tid på grund av dess många tillämpningar. Utmaningen i att återge 

gräs i 3D utgörs av att det ofta framträder i extremt stora mängder vilket gör det 

ansträngande för datorn att hantera. Även med dagens grafikprocessorer går det inte att i 

realtid rendera en perfekt simulerad 3D-representation av gräs över ett större område. För 

ett så visuellt trovärdigt resultat som möjligt behöver grafiken kompromissas på ett eller 

annat sätt. Dessvärre kommer dessa metoder för att optimera gräs inte utan nackdelar. 

Sådana nackdelar kan handla om allt ifrån oönskade visuella artefakter, korta 

renderingsavstånd, hur väl det skuggas eller till vilken grad det är animerat.  

Tidigare studier som gjorts kring tredimensionellt gräs har främst tagit sig an problematiken 

ur ett tekniskt perspektiv och har på så vis lämnat rum för studier angående mer estetiskt 

tillgängliga variabler som också kan tänkas påverka hur gräset uppfattas och inverkar på 

datorprestanda, exempelvis dess tredimensionella struktur, storlek, densitet och textur. 

Detta tas bland annat upp i sammanfattningen av forskningsrapporten Real-Time Realistic 

Rendering of Nature Scenes with Dynamic Lighting där det beskrivs hur man har lyckats 

åstadkomma snabb rendering av tredimensionellt gräs. Man poängterar att det fortfarande 

finns stora utmaningar inom området samt att visuell kvalitet också är något som är mycket 

viktigt. (Boulanger & Pattanaik 2008, s. 154) 

 

Arbetet som presenteras i den här rapporten har som mål att ta sig an problematiken med 

rendering av gräs ur ett mer estetiskt perspektiv där förändringar av gräsets strukturella 

uppbyggnad står i relation till realism och prestanda, inte själva tekniken bakom hur gräset 

genereras vilket ofta är det som varit i fokus i tidigare studier inom samma område. 

Samtidigt som dessa studier skiljer sig en del från det arbete som presenteras här kan de på 

många sätt forma arbetet positivt, både via sina resultat samt att de kan synliggöra annars 

dolda faktorer vilka kan bidra till undersökningens validitet.  
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2.2 Tidigare forskning 

Information om hur gräs kan struktureras är något som tas upp i den första upplagan av 

GPU-gems (Fernando & Pelzer 2004) där man i kapitel 7 beskriver olika tekniker som 

används för att arrangera gräs samt diskuterar för- och nackdelar med dessa. GPU-gems är 

ett litterärt samlingsverk för en del av den forskning som bedrivs på Nvidia Corporation och 

har använts i denna rapport för att referera till flera etablerade metoder vilka har att göra 

med hur gräs kan konstrueras. (Fernando & Pelzer 2004) Den andra upplagan av GPU-

gems, GPU-gems 2, har även använts då den beskriver en teknik för att optimera gräs. 

Tekniken tillåter att ett mindre antal pixlar med gräs behöver renderas vilket resulterar i en 

minskad prestandapåverkan. Denna metod presenteras under kapitel 2.4.4. (Pharr, 

Fernando & Sweeney 2005) 

Boulanger & Pattanaik (2008) tar i sin rapport Real-Time Realistic Rendering of Nature 

Scenes with Dynamic Lighting upp en samling tekniker som tillsammans bland annat 

möjliggör renderingen av ett stort fält täckt med gräs i realtid. Rapporten ger en god översikt 

samt reflekterar kring många av de metoder som används i denna undersökning. Den 

sammanfattar även tidigare studier inom området samt diskuterar implementationen av 

dessa. Många senare forskningsrapporter om 3D-gräs bygger på denna. En av dess två 

författare, Kévin Boulanger, gjorde även en liknande studie två år tidigare som endast 

berörde ljussättning av gräs. Den senare rapporten är delvis en fortsättning på detta tidigare 

arbete men är betydligt mer omfattande och inkluderar fler sorters växtlighet än enbart gräs. 

Metoderna som presenteras i rapporten tas upp i kapitel 2.3. 

 

Zhao, Li & Zhan (2009) presenterar i sin rapport Real-time Animating and rendering of 

large scale grass scenery on GPU en metod för att rendera stora mängder gräs prestanda-

effektivt genom att utnyttja olika Levels of detail (se kapitel 2.4.3). Delar av rapporten bygger 

på Boulanger & Pattnaiks forskning. 

 

Chen & Qui (2009) beskriver likt tidigare rapporter också en prestandaeffektiv metod för att 

rendera stora områden med gräs men utifrån vad de själva beskriver som en expanderbar 

arkitektur (en arkitektur inom vilken det är lätt att ta bort eller att lägga till nya växter). De 

diskuterar de fundamentala delarna av denna arkitektur samt de viktigaste teknikerna vilka 

möjliggöra rendering av stora mängder gräs i realtid. Vilken metod de använder för att 

rendera gräs varierar beroende på avstånd till observatören i syfte att minska 

prestandapåverkan. På nära håll används geometrisk rendering (se kapitel 2.3.1) vilken i sig 

är uppdelad i tre undernivåer av visuell komplexitet, även kallat LODs (se kapitel 2.4.3). På 

längre avstånd används samma volymetriska renderingsmetod som presenteras i Boulanger 

& Pattnaiks rapport från 2008 (se kapitel 2.3.3).  

Flera av de forskningsrapporter som tas upp ovan beskriver även hur gräs kan animeras och 

simuleras. Eftersom den här undersökningens fokus ligger på andra aspekter av 3D-gräs så 

kommer dessa tekniker inte att presenteras. Dessutom skulle studien ha riskerat att bli 

alltför omfattande om den även tagit upp animation av gräset. En enkel rörelsemodell har 

dock applicerats på gräset vid utförandet för att säkerställa att en deformation var möjlig 

eftersom en implementation av gräs i praktiken ofta kräver att gräset går att animera. 
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2.3 Modellering och texturering 

Under denna rubrik kommer ett antal befintliga metoder som används för att återge 3D-gräs 

att presenteras. För- respektive nackdelar hos de olika metoderna kommer att diskuteras 

utifrån den information som finns tillgänglig från tidigare arbeten inom området. Faktorer 

som inom de specifika metoderna i sin tur kan tänkas påverka visuell kvalitet och 

datorprestanda kommer även att lyftas här.  

 

2.3.1 Geometribaserad rendering 

Geometribaserad rendering (även geometry based rendering/GBR) innebär att polygoner 

arrangeras så att de återger formen av gräs utan att man behöver använda en textur (se figur 

1). Denna teknik medför att betydligt fler polygoner krävs för att modellera gräset än vad 

som är nödvändigt vid en bildbaserad metod. Jämfört med andra tekniker resulterar den i en 

mer verklig representation av gräsets form. (Boulanger & Pattanaik 2008, ss. 20, 22) 

 
Figur 1 - Gräsets uppbyggnad i Outerra 

 

Medan en rendering av individuella grässtrån leder till en geometriskt komplex och realistisk 

representation av gräs så poängteras det i GPU-Gems att en sådan metod med den teknik 

som rådde då (2004) inte skulle vara meningsfull eftersom antalet polygoner skulle bli allt 

för många för datorn att hantera i realtid (Fernando & Pelzer 2004). När första upplagan av 

GPU Gems skrevs år 2004 var detta antagligen en rimlig slutsats, men sedan dess har 

mängden processorkraft tillgänglig för grafikrendering ökat avsevärt och sedan 2012 har 

mellanprogramvaran Outerra med dess tillhörande speldemo Anteworld (Outerra 2018) 

visat på hur denna metod tillsammans med ett effektivt utnyttjande av LODs idag är fullt 

applicerbar i realtidsapplikationer (läs om LODs under kapitel 2.4.3). I rapporten Real-time 

Animating and rendering of large scale grass scenery on GPU (Zhao, Li & Zhan 2009, s. 

601) tar man upp att en fördel med en geometribaserad metod är att det finns djupskillnader 

mellan de individuella grässtråna, medan det hos en bildbaserad metod är uppenbart att 

gräset är uppbyggt av vertikala plattor eftersom samtliga grässtrån möter marken i perfekta 

linjer (se figur 2). Boulanger & Pattanaik (2008, ss. 55-56) poängterar hur en geometrisk 

metod bör kompletteras med andra mindre prestandakrävande metoder när det observeras 

på längre avstånd då det är meningslöst att återge detaljerat gräs på ett så långt avstånd från 

observatören att detaljerna ändå inte kommer att vara synliga. 
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Figur 2 - Bildbaserad metod, inget djup mellan de individuella grässtråna 

 

På grund av hur gräset är uppbyggt vid en geometribaserad metod så blir antalet grässorter 

som går att återge med en rimlig mängd polygoner mycket begränsad. Små detaljer i gräset 

kräver ett väldigt stort antal polygoner för att återge dess silhuett korrekt. Figur 3 visar ett 

exempel på två sorters ängsgräs som därmed kan tänkas vara för komplexa att återskapa 

med en geometribaserad rendering, detta då axet i topparna medför en alltför detaljerad 

silhuett att representera med endast polygoner. I fallet med gräset nedan skulle en 

geometrisk metod kunna användas för stjälkarna medan en bildbaserad metod kompletterar 

för axet i topparna. 

 
Figur 3 - Grässorter som inte lämpar sig för en enbart geometribaserad metod 

Utifrån den problematik som Figur 3 påvisar skulle man kunna dra slutsatsen att en 

geometribaserad metod har ett mer begränsat användningsområde då alla sorters gräs inte 

kan återges med enbart denna teknik. Däremot kan en bildbaserad metod tillsammans med 

en geometribaserad komplettera varandra på ställen där det är nödvändigt och på så sätt 

utnyttja fördelarna hos bägge tillvägagångssätten. En annan nackdel med denna teknik kan 

vara att gräsets textur inte går att ersätta med andra texturer föreställande fler gräsarter i 

syfte att åstadkomma mer variation, något som är möjligt med en bildbaserad metod. Den 

högre återanvändningsfaktorn vid en bildbaserad metod kan därför tänkas göra den mer 

attraktiv för spelbranschen där tid ofta är en begränsad resurs. En utmaning när det gäller 

den geometribaserade metoden är enligt Boulanger & Pattanaik (2008, s. 57) att få gräset att 

inte se upprepat ut och hävdar att eftersom gräset är modellerat i små objekt vilka sedan 

repeteras för att täcka ett större område finns det en risk att gräset ser mönstrat ut. De 

tillägger att ett gräs som genereras processuellt därmed kan vara att föredra då det genom en 

algoritm som genererar varje grässtrå unikt undviker bildandet av oönskade mönster. 

 



 

 6 

2.3.2 Bildbaserad rendering 

Bildbaserad rendering (även image based rendering/IBR) innebär att man återger en 3D-

modell med hjälp av bilder vilka innehåller en alfakanal (en kanal för genomskinlighet). 

Alfakanalen bestämmer vilka pixlar som ska vara synliga och utgör i fallet med gräs även 

dess silhuett. Gräs som använder sig av denna metod kan arrangeras på olika sätt. Samtliga 

arrangemang innebär att vertikala plattor med gräs är distribuerade längs markytan. Det 

som skiljer dem åt är hur de förhåller sig till varandra samt hur de är roterade. Zhao, Li & 

Zhan (2009, s. 601) beskriver tre sådana arrangemang:  

Den första metoden som tas upp kallas för ett linjärt arrangemang och innebär att gräset 

återges på ett sätt som liknar remsor längs markytan (se figur 4). GPU-gems tar upp att gräs 

konstruerat på detta sätt endast ser trovärdig ut på längre avstånd sett från sidan då det 

förlorar både densitet och djup om det ses allt för mycket uppifrån. En fördel med detta 

arrangemang är att det krävs relativt få polygoner för att återge en hög densitet så länge det 

observeras ur det begränsade sidoperspektiv som beskrivits ovan, men att det alltså inte är 

att föredra när det gäller gräs som går att se på nära håll. (Fernando & Pelzer 2004) 

 

 
Figur 4 - Linjärt arrangemang 

 

Den andra metoden beskrivs som fixerade korsade sidoytor eller gräsobjekt (se figur 5). 

Denna metod är mycket vanlig i datorspel och innebär att sidoytor med grästextur korsas i 

olika stjärnliknande konfigurationer. Hur många ytor som korsas varierar mellan 

applikationer men består i GPU-gems exempel av tre stycken per gräsobjekt. Polygoner är 

normalt sett bara synliga från ett håll i syfte att spara datorprestanda. Tekniken som 

används för detta kallas back-face culling. Vid användandet av korsade sidoytor behöver 

back-face culling inaktiveras så att plattorna med gräs går att se från alla håll. (Fernando & 

Pelzer 2004) 

 
Figur 5 – Gräsobjekt 

En tredje metod, billboards, beskrivs även. En billboard betecknar en texturerad polygon 

vilken roteras så att den alltid möter betraktaren framifrån oavsett vinkeln den ses ur. Ett 

arrangemang där gräs renderas som billboards betyder därmed att enstaka ytor med gräs 

renderas så att grästexturen alltid syns framifrån. En fördel med billboards är att mängden 

textur, i det här fallet gräs, som renderas per polygon blir större än med andra bildbaserade 

arrangemang då dess yta på skärmen alltid är maximerad.  (Möller, Haines & Hoffman 
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2008, s. 448) Eftersom billboards vrider sig medan spelet är i gång i syfte att alltid möta 

observatören framifrån så kan en nackdel vara att rotationen blir uppenbar för den som 

spelar. En sådan vridning kan då uppfattas som verklighetsfrämmande och därmed påverka 

spelupplevelsen negativt. 

2.3.3 Volymbaserad rendering 

Volymbaserad rendering (även volume based rendering/VBR) innebär rendering av data 

som representeras av voxels. En “Voxel” är en förkortning för en volymetrisk pixel och kan 

användas för att återge utrymmet inuti en volym. Voxels används exempelvis inom 

sjukvården för att skapa kliniska 3D-bilder från MRI- eller CT skanningar. Inom datorspel 

används det ibland för att rendera rökeffekter, dimma, moln och vatten. Det finns en stor 

mängd olika tekniker för volymbaserad rendering.  (Möller, Haines & Hoffman 2008, s.502) 

En nackdel med denna metod är att den tenderar att kräva mycket minne eftersom antalet 

voxels behöver vara väldigt många om de ska representera ett större område med en relativt 

hög detaljrikedom. En fördel är att den likt geometribaserad rendering resulterar i en 

realistisk parallaxeffekt till skillnad från bildbaserade metoder. Boulanger & Pattanaik 

(2008, s. 41) presenterar i sitt arbete med gräs en teknik vilken kombinerar geometri med 

upplysta volymetriska ytor för en mer realistisk belysning och parallaxeffekt samtidigt som 

prestandapåverkan är relativt låg. Tekniken innebär att texturerade ytor är placerade så att 

de bildar ett rutmönster. Boulanger & Pattanaik (2008, s. 41) hävdar att volymrendering av 

gräs trots den stora mängd data som krävs vid en sådan ändå kan vara att föredra på 

medellånga avstånd från observatören eftersom det resulterar i mindre aliasing än med 

andra renderingsmetoder. Aliasing är en oönskad effekt inom 3D-rendering vilken innebär 

att raka geometriska linjer upplevs som hackiga.  (Möller, Haines & Hoffman 2008, s. 117) 

2.3.4 Texturering 

Texturering innebär en teknik för att effektivt återge ytors egenskaper, exempelvis dess färg 

och reflektionsvärde. Ibland används även en textur för att avgöra transparensen hos en 

yta.  (Möller, Haines & Hoffman 2008, ss. 22, 157) 

Vid användandet av samtliga bildbaserade konstruktioner som presenteras i kapitel 2.3.2 

samt några av de volymbaserade och geometribaserade tekniker som presenteras i kapitel 

2.3.3. och 2.3.4 så appliceras en textur på 3D-modellen. Texturen påverkar till stor grad 

gräsets utseende vid användandet av dessa metoder eftersom det då behöver innehålla både 

en färgtextur samt en textur vilken bestämmer var det är transparent. Framförallt är 

transparensen avgörande för hur gräset kommer att se ut då det till stor del utgör dess 

silhuett. 

Boulanger & Pattanaik (2008) använde i sitt arbete med gräs endast två texturer, en med 

gräsets färg samt ett maskeringslager för att avgöra vilka delar av texturen som skulle vara 

synliga. Inom 3D-modellering finns det även andra typer av texturer som kan användas för 

att återge en mer detaljerad ytstruktur men som inte tas upp i någon av de tidigare 

undersökningar som beskriver renderingen av gräs. Bland annat kan en normal map 

användas för att skapa illusionen av att det finns djupskillnader på en yta. En annan vanlig 

textur är en roughness map vilken används för att bestämma en ytas reflektionsvärde. 

 (Möller, Haines & Hoffman 2008, s. 17) 
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2.4 Optimering och prestanda 

 

Effektivt utnyttjande av datorprestanda innebär för det mesta en stor utmaning när det 

gäller dator- och TV-spel vars grafik behöver renderas i realtid. För att upprätthålla 

illusionen av rörelse så krävs det en bildfrekvens på minst 15 bilder per sekund. Beroende på 

vad det är för typ av spel och vilken plattform spelet riktar sig mot så är målet ibland 30, 60 

eller ännu fler bilder per sekund.  

(Epic Games 2004-2018) 

2.4.1 Optimering 

Optimering innebär i sammanhanget ett försök att förbättra och därmed minska den tid det 

tar för en process att utföras. Om grafiken kan optimeras så att den renderas snabbare så 

resulterar det i att datorn hinner generera fler bilder per sekund. I fallet med gräs handlar 

optimering om att hålla nere det antal instruktioner som behöver utföras vid en återgivning 

av gräset så att dess visuella kvalitet och detaljrikedom förblir så hög som möjligt i relation 

till den prestanda som utnyttjas. Optimering av datorgrafik kan göras på olika sätt. En 

effektiv metod är att försöka identifiera det mest tidskritiska momentet som sker under 

renderingen som en indikation för den optimering som eventuellt bör göras.  

Möller, Haines & Hoffman (2008, s. 1) beskriver hur prestanda gällande grafiken mäts i så 

kallade renderingstider vilket innebär hur lång tid det tar för grafikkortet att rendera bilden 

eller delar av bilden. När det gäller dator- och TV-spel så är det viktigt att hålla 

renderingstider så låga som möjligt så att det önskade antalet bilder renderade per sekund 

kan uppnås. Möller et al. (2008, s. 697) poängterar även att det vid renderingen är vanligt 

att en specifik process utgör en flaskhals för andra processer. Det är därför viktigt att 

processer balanseras gentemot varandra så att prestandan utnyttjas så effektivt som möjligt. 

För att identifiera flaskhalsar kan delprocesser som varit aktiva vid renderingen av en aktuell 

bild testas individuellt. I fallet med gräs skulle ett sådant tillvägagångssätt exempelvis då 

kunna indikera att mängden polygoner med gräs kan bli fler utan en försämrad prestanda 

om en annan process visar sig utgöra en prestandamässig flaskhals.  

 (Möller, Haines & Hoffman 2008, ss. 13, 697) 

Två aspekter som påverkar prestanda och som man behöver ha i åtanke vid all 3D-

modellering ämnad för realtidsrendering är antalet polygoner samt upplösningen hos de 

texturer som används (Möller, Haines & Hoffman 2008, ss. 17, 568) 

2.4.2 GPU-profilering 

En analys av de processer vilka utförs på datorns grafikkort (GPU) kallas GPU-profilering. 

(Möller, Haines & Hoffman 2008, s. 698) Samtliga metoder för att rendera gräs som 

presenteras under kapitel 2.3 räknas i huvudsak ut på GPU:n. De metoder som presenteras 

nedan kan därför vara användbara vid utformandet av gräs eftersom de kan identifiera 

flaskhalsar hos de metoder som presenteras under kapitel 2.3 samt variationer av dessa. 

Unreal Engine 4 (Epic Games 2018) har ett inbyggt verktyg för GPU-Profilering, detta kallas 

GPU-Visualizer. Med hjälp av verktyget går det att identifiera hur mycket tid som går åt i 

samband med en specifik process. Manualen för Unreal Engine 4 tar upp ett antal exempel 

på dilemman som kan vara aktuella vid renderingen och som kan vara orsaken till försämrad 

prestanda. Ett av dessa går att identifiera genom att man ändrar variabelvärdet för rSetRes 

vilket bestämmer spelets skärmupplösning. Om justeringar av variabeln leder till märkbara 
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förändringar av renderingstider så innebär det att prestandan förmodligen begränsas av 

antingen minnets bandbredd (hastigheten för att skriva och läsa data till och från minnet) 

eller av matematiska beräkningar. Verktyget GPU-visualizer kommer att användas för att 

identifiera styrkor och svagheter hos de gräsrenderingsmetoder vilka presenteras i kapitel 

2.3 (se figur 6). Verktyget kan även generera data för en utvärdering av prestandan hos de 

strukturella arrangemang som beskrivs i kapitel 2.3.2. 

(Epic Games 2004-2018 ) 

 

 
Figur 6 - GPU-Visualizer 

2.4.3 Levels of detail 

Användandet av level of detail’s (även LOD’s) innebär att komplexiteten hos en 3D modell 

ändras beroende på hur långt bort den befinner sig från betraktaren i syfte att spara 

datorprestanda. Ett objekt sett på långt avstånd täcker en mindre yta på skärmen och 

behöver därmed inte renderas lika detaljerat som om det hade observerats på nära håll.  

 (Möller, Haines & Hoffman 2008, ss. 680-681) 

Boulanger & Pattanaik (2008, s. 55) menar att för att det ens ska vara möjligt att rendera en 

större yta täckt av gräs i realtid så är utnyttjandet av LOD’s nödvändigt. Boulanger & 

Pattanaik (2008) använder sig av tre level of details: på nära håll återges gräset med en 

geometribaserad metod, på medellångt avstånd med en volymetrisk metod och på längre 

avstånd endast med en platt grästextur längs markytan. Zhao Li & Zhan (2009) gör på ett 

liknande sätt genom att använda geometribaserad rendering på nära håll och bildbaserad 

rendering på längre avstånd. Chen & Qui (2009) använder sig av en geometribaserad metod 

på nära håll vilken i sig delar in gräset i tre detaljnivåer. På långt håll använder de sig av 

samma volymetriska metod som presenteras av Boulanger & Pattanaik (2008), det vill säga 

fyrhörningar korsade i ett rutnät vilka är uppbyggda av texturerade polygoner. 

2.4.4 Djupsortering och dithering 

Pharr, Fernando & Sweeney (2005) tar upp hur en teknik känd som dithering kan användas 

för att optimera prestandan hos gräs genom att färre pixlar behöver renderas. Tekniken 

innebär också att renderingsprocessen djupsortering kan inaktiveras för de objekt som 
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återges med hjälp av dithering, vilket leder till ytterligare positiv inverkan på 

datorprestanda. Djupsortering (depth-sorting) kallas den process som grafikkortet utövar för 

att räkna ut vilken geometri som ska ritas ut framför eller bakom något annat baserat på 

djupet i bilden och avståndet till observatören. Användandet av dithering innebär i det här 

fallet att vissa slumpmässiga pixlar i gräsets textur inte renderas vilket leder till att modellen 

ser transparent och kontinuerlig ut trots att den inte nödvändigtvis överlappar korrekt 

eftersom djupsorteringen är inaktiverad. (Pharr, Fernando & Sweeney 2005) Effekten av 

denna teknik kan vara intressant att undersöka då den kan tillämpas (tack vare den inbyggda 

Unreal Engine 4 funktionen ditherTemporalAA) tillsammans med de olika grässtrukturer 

som presenteras i kapitel 2.3. 

2.4.5 Transparensöverskridande 

Vid optimering av 3D gräs finns det många variabler att ha i åtanke. En viktig sådan handlar 

om att försöka minimera det antalet gånger transparenta ytor överlappar varandra. Detta 

eftersom renderingen av många objekt som överlappar varandra, framförallt om de liksom 

vid en bildbaserad metod även påverkas av ljussättning lätt kan innebära en 

prestandamässig flaskhals. Beteckningen för detta problem kallas overdraw och uppstår 

eftersom renderingskomplexiteten som uppstår vid överlappning av transparens är 

exponentiell. Med hjälp av visningsläget skuggningkomplexitet kan man i Unreal Engine 

4 identifiera om en sådan överlappning av transparenta ytor innebär ett prestandamässigt 

problem. (Epic Games 2004-2018) 

2.4.6 Reducering av mesh draw calls 

Om väldigt många 3D-modeller renderas kan det hända att prestandan begränsas av den i 

sammanhanget mycket långsammare CPUn (Central Processing Unit) istället för GPUn 

(Graphics Processing Unit). Detta beror på att CPUn inte hinner kommunicera alla de objekt 

som ska renderas på GPUn. Kommandot stat SceneRendering kan skrivas in i spelmotorn 

Unreal Engine 4 (Epic Games 2018) vilket gör att antalet Mesh Draw Calls per renderad bild 

visas på skärmen. Manualen för Unreal Engine 4 beskriver ett tiotal tekniker för att minska 

antalet drawcalls och därmed frigöra prestandan så att den inte längre är bunden till CPUn. 

Den mest självklara är att minska antalet 3D-modeller som renderas genom att kombinera 

flera små modeller till färre stora modeller. 

(Epic Games 2004-2018) 

2.5 Sammanfattning av bakgrund 

Samtliga tidigare rapporter inom området har presenterat metoder som bygger på att man 

har kombinerat ett urval av de tekniker som används vid rendering av gräs vilka beskrivs i 

kapitel 2.3. När och hur man har renderat gräset med en viss metod har varierat mellan olika 

undersökningar. Boulanger & Pattanaik (2008) växlade mellan tre helt olika metoder för 

renderingen av gräset beroende på avståndet till observatören. Detta gjorde även Zhao, Li & 

Zhan (2009) men utvecklade tekniken genom att dela upp det gräs som syntes på nära håll i 

ytterligare tre detaljnivåer.  Chen & Qui (2009) använde sig endast av två LODs men 

fokuserade på andra faktorer så som flexibilitet. Inga av ovan nämnda studier har kunnat 

dra några absoluta slutsatser kring renderingen av 3D-gräs men detta verkar inte heller ha 

varit deras syfte. De har däremot kunnat identifiera områden som kan tänkas behöva 

ytterligare forskning. Några områden som tas upp rör bland annat gräsets skuggningsmodell 

samt estetiska kvaliteter. 
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3 Problemformulering  

Prestandaeffektiv 3D-rendering av gräs över större områden är fortfarande endast möjlig 

genom att visuella aspekter kompromissas på ett eller annat sätt. Det finns behov av mer 

forskning kring vilka renderingsmetoder som är att föredra samt vilka aspekter som bör 

uppmärksammas vid utformningen av gräs. Tidigare studier presenterar specifika 

tillvägagångssätt för att skapa och rendera 3D-gräs men dessa tar endast upp ett begränsat 

antal aspekter och låter vissa andra attribut bestämmas av konventioner vilka inte verkar ha 

ifrågasatts. 

Syftet med denna undersökning har varit att försöka angripa problematiken med rendering 

av gräs ur ett mer estetiskt perspektiv där förändringar av gräsets konstruktion stått i 

relation till visuell kvalitet och prestanda, inte själva tekniken bakom hur gräset genererats 

vilket ofta varit i fokus i tidigare studier inom samma område. Detta genomfördes via en 

studie av strukturella aspekter hos de etablerade metoder vilka presenteras i kapitel 2.3. De 

aspekter som studerades utifrån prestanda och visuell kvalitet var; gräsets ytstorlek vid en 

bildbaserad metod, antalet sidoytor vid en stjärnformad gräskonfiguration samt antalet 

grässtrån per gräsobjekt vid en geometribaserad metod. Frågeställningen var hur dessa 

aspekter inverkade på visuell kvalitet och prestanda och valet att undersöka dem föll sig 

naturligt då forskning verkade saknas inom detta specifika område.  

 

Under metodbeskrivningen nedan presenteras de metoder som användes vid en 

undersökning av dessa aspekter.  För att kunna utvärdera gräsets visuella egenskaper 

utformades en enkätundersökning. En kvantitativ metod användes för att kunna nå ut till ett 

så stort antal respondenter som möjligt och därmed minska påverkan av individuella 

preferenser. 

Upplägget för enkätundersökningen diskuteras mer ingående i kapitel 3.2 medan kapitel 3.1 

fokuserar på studien av gräsets prestanda.  

3.1 Metodbeskrivning: Studie av prestanda 

En studie kring gräs kan utföras på ett oändligt antal sätt eftersom de tekniker som används 

inom området kan kombineras och på så sätt forma nya metoder. Faktorer som inverkar på 

gräsets egenskaper blir allt svårare att precisera desto fler tekniker som är involverade i 

processen. Tidigare undersökningar har ofta kombinerat ett antal metoder i en unik 

“pipeline” som de har presenterat. Sådana pipelines inkluderar för det mesta inte bara hur 

gräset modelleras utan även hur det distribueras, animeras och simuleras. Tidigare studier 

har därmed på grund av hur omfattande de varit inte kunnat resultera i några specifika 

slutsatser kring exempelvis gräsets utformning. Istället har de endast kunnat indikera 

områden vilka kan behöva mer forskning. Den undersökning som presenteras i den här 

rapporten har till skillnad från tidigare studier haft som mål att fördjupa sig inom de 

individuella samt etablerade tekniker vilka presenteras i kapitel 2.3. Detta har utförts genom 

att specificera och testa de tre aspekter som har undersökts i denna studie. I kapitel 3.1.1, 

3.1.2 och 3.1.3 presenteras och motiveras dessa.  
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Tre frågeställningar presenteras i metodbeskrivningen. Utifrån den första frågeställningen 

som beskrivs i kapitel 3.1.1 testades två bildbaserade modelleringsmetoder. Det som skiljde 

dessa åt var hur polygonerna var arrangerade. Den första 3D-modellen utgjordes av ett 

stjärnformat arrangemang medan den andra var en platt billboard. De två andra 

frågeställningarna testade endast en modelleringsteknik vardera. I kapitel 3.1.2 var 

modelleringstekniken en bildbaserad stjärnformad konfiguration och i kapitel 3.1.3 

användes geometribaserade 3D-modeller. Totalt var det därmed tre frågeställningar och fyra 

metoder. Varje frågeställning utmanade en specifik aspekt i hur gräset var modellerat. För 

varje metod gjordes två tappningar vilket resulterade i skapandet av totalt åtta stycken 3D-

modeller. Dessa skilde sig åt baserat på de egenskaper varje frågeställning utmanat (se figur 

7). 

 
Figur 7 – Förtydligande av upplägg 

Inledningsvis var planen att skapa tre tappningar per modelleringsteknik som testades vilket 

skulle ha resulterat i tolv modeller. På grund av resultatet från pilotstudien vilken 

presenteras längre fram i rapporten (se kapitel 4.4) så framkom det att detta skulle göra 

studien alltför omfattande och tidskrävande. Därför beslutades det att endast två extremer 

per aspekt skulle jämföras vilket resulterade i totalt åtta stycken 3D-modeller.  

3.1.1 Gräsets ytstorlek vid en bildbaserad metod 

Ett högre antal polygoner påverkar datorprestanda negativt och gräs uppträder ofta i stora 

mängder. En metod som återger gräset så att det verkar lika tätt som vid användningen av 

fler polygoner trots att det innehåller ett mindre antal skulle därmed vara att föredra. Detta 

ledde till en frågeställning om varför ytorna med gräs helt enkelt inte kunde göras större så 

att det fick plats mer gräs per polygon? En komplikation i sammanhanget hade att göra med 

att överlappande ytor av transparens påverkar prestanda negativt. Ju mer yta som 

överlappar ju sämre prestanda och vid överlappning av flera lager så påverkas 

renderingstider exponentiellt. Följdfrågan blev då om färre stora ytor eller många små är 

bäst ur ett prestandaperspektiv. Med tanke på att prestandapåverkan av överlappande 

transparens är exponentiell för varje lager så skulle möjligen färre större ytor med gräs vara 

att föredra även ur denna synvinkel. Eftersom dimensionen av dessa enskilda faktorer var 

oviss kunde en praktisk studie tänkas vara det mest effektiva sättet att få svar på frågan. 
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Visuell kvalitet är också viktigt i sammanhanget. På vilket sätt en förändring av gräsets 

ytstorlek skulle påverka denna aspekt låg också i undersökningens intresse och kunde tänkas 

bero på det arrangemang som använts. Inom en bildbaserad metod tillämpas tre distinkta 

tekniker för att arrangera gräs vilka presenteras mer detaljerat i kapitel 2.3.2.  

 

Vid ett linjärt arrangemang innebär en förändring av dimensioner i sidled ingen skillnad. 

Detta beror på att ytan med gräs är strukturerad som en kontinuerlig remsa där sidorna 

alltid möter andra polygoner vilket medför att teorin överhuvudtaget inte går att applicera 

vid en sådan konstruktion. Däremot så fungerar teorin vid en stjärnformad konfiguration 

samt vid användningen av billboards. En nackdel med bredare dimensioner vid en 

stjärnformad konfiguration skulle kunna vara att det blir mer uppenbart att ytorna sticker ut 

orealistiskt från mitten om de görs längre. En oönskad effekt med längre ytor som används 

med billboards kan tänkas innebära att rotationen som uppstår vid denna metod kan bli mer 

uppenbar eftersom svängradien därmed ökar.  

Detta innebar att två gräsmodeller byggdes utifrån en stjärnformad konfiguration vilka 

sedan jämfördes. Den första av dem hade en ytbredd (x1), likt de exempel som presenteras 

av Boulanger & Pattanaik (2008, s. 56) samt GPU-gems 2 (Pharr, Fernando & Sweeney 

2005). Den andra versionen hade dubbelt så breda ytor (x2). Densiteten multiplicerades 

med samma faktor och resulterade i ett gräs som var till synes lika tätt. På samma sätt 

skapades även två variationer av billboards med olika ytbredd. 

 

Därefter utfördes en mätning som jämförde hur lång tid det tog för gräset att renderas med 

olika breda ytor. Bilder föreställande gräs med olika ytbredd presenterades i en 

internetbaserad enkät där respondenterna fick svara på vilken bild de föredrog och hur stor 

skillnad de upplevde mellan dem utifrån visuell kvalitet vilket beskrivs mer ingående i 

kapitel 3.2. 

3.1.2 Antalet sidoytor vid en stjärnformad gräskonfiguration 

Med en stjärnformad gräskonfiguration menas en bildbaserad metod där gräset arrangeras 

så att polygonytor korsas. Att fler polygoner innebär sämre prestanda är ett faktum. Att 

rendera en stor mängd separata objekt kan också påverka prestanda negativt då det kan 

resultera i fler draw calls (mer om detta i kapitel 2.4.6.). Det kan därför tänkas vara 

fördelaktigt att rendera färre modeller med gräs som har fler ytor per objekt för att 

kompensera för det minskade antalet instanser. Fernando & Pelzer (2004) illustrerar i GPU-

gems exempelvis två olika arrangemang: ett med tre korsade ytor och ett med fyra.  

Det som undersöktes i den här delen av studien var alltså hur antalet korsade ytor påverkade 

prestanda och visuell kvalitet. Upplägget liknade det som beskrevs för de aspekter som 

presenterades i kapitlet innan. De enda skillnaderna var de egenskaper som studerades, det 

vill säga antalet ytor samt modellernas skala.  

Antalet ytor som användes (2 och 4 stycken) valdes utifrån hur tidigare undersökningar 

presenterat bildbaserat gräs utifrån en stjärnformad gräskonfiguration. Alltför många ytor 

per gräsobjekt kunde tänkas resultera i att gräset skulle centrerats i små tuvor istället för att 

ha fördelats jämnt.  
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3.1.3 Antalet grässtrån per gräsobjekt vid en geometribaserad metod 

Ett högre antal renderade modeller kan innebära en prestandamässig begränsning om inte 

CPUn hinner kommunicera alla modeller som ska renderas till GPUn. Kommunikationen 

sker i ett format som kallas draw calls. Problematiken beskrivs mer utförligt i kapitel 2.4.4. 

och ledde till en frågeställning om hur stora kluster med grässtrån som bör göras vid en 

geometribaserad metod. Större områden med gräs kan i teorin tänkas innebära att det inte 

behövs lika många sådana för att täcka en yta vilket därmed skulle kunna resultera i bättre 

prestanda. Detta utgjorde därmed en av de tre frågeställningar som studerades. 

 

Det fanns ett antal komplikationer även med denna undersökning, främst att den hårdvara 

studien utfördes på till stor del kunde tänkas inverka på det resultat som genererades 

eftersom problematiken hängde ihop med den begränsning som rör överföringshastigheten 

mellan CPU och GPU. Till följd av en sådan koppling kunde jämförelsen av prestanda mellan 

två olika snabba datorer tänkas vara av stort intresse. 

 

Två tappningar av gräs skapades och undersöktes likt det upplägg som beskrivs i kapitel 3.1.1 

och 3.1.2. Skillnaden mellan de två tappningarna var storleken på ytan de täckte samt antalet 

grässtrån som därmed rymdes i varje sådan. Den yta som var mellerst i storlek låg till grund 

för dimensionerna hos den mindre och den större modellen. Storleken på denna mellersta 

yta baserades på hur gräs vanligen representeras i spel samt i tidigare undersökningar. 

Den mindre och den större modellen hölls storleksmässigt inom ramen för vad som kan 

anses rimligt utifrån den problematik som allt för små respektive stora ytor kan tänkas 

generera. Ett allt för litet område täckt med gräs innebär att så få unika grässtrån får plats 

att upprepningsfrekvensen blir hög nog för bildandet av oönskade visuella mönster vilket är 

något som diskuteras i kapitel 2.3.3 och som nämns som ett problem i Boulanger och 

Pattanaiks (2008, s. 57) forskning. I andra änden av spektrumet skulle ett problem med en 

allt för stor yta per gräsobjekt kunna vara att distributionen av gräs ovanpå en ojämn terräng 

kan leda till att delar av gräset inte längre förhåller sig till markytan. En sådan problematik 

grundar sig i att alla de grässtrån som tillhör ett gräsobjekt är fixerade till varandra och 

därmed inte kan flyttas individuellt för att matcha plötsliga variationer i höjdled. Om gräset 

exempelvis är placerat på mark som varierar väldigt mycket höjdmässigt så riskerar vissa 

grässtrån därmed att till synes sväva medan andra hamnar under markytan.  

Utifrån ovan nämnd problematik skapades den minsta modellen i den storlek och form som 

illustrerats i GPU-gems exempel för bildbaserade metoder, det vill säga kvadratisk i sina 

dimensioner samt ungefär en halvmeter i diameter (Fernando & Pelzer 2004). Den andra 

modellen gjordes tre gånger så stor för att öka möjligheterna till ett resultat som kunde visa 

på en eventuell prestandapåverkan samt inverkan på visuell kvalitet.  

3.2 Metodbeskrivning: Studie av visuell kvalitet 

Under denna rubrik beskrivs inledningsvis betydelsen av uttrycket visuell kvalitet. Därefter 

följer en diskussion av enkätens upplägg samt ett antal viktiga begrepp och hur dessa 

anknyter till utformandet av enkäten. Slutligen beskrivs innebörden av några viktiga 

forskningsetiska aspekter. 
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3.2.1 Vad innebär visuell kvalitet? 

Eftersom visuell kvalitet är ett uttryck som återkommer mycket i denna rapport kan det vara 

värt att diskutera dess betydelse. Svenska Akademiens Ordbok (www.saob.se) beskriver 

ordet visuell som något som kan uppfattas eller förmedlas av synen. Ordet kvalitet förklaras 

beskriva rang eller en värdering som tillägnas något och syftar i det här fallet på en värdering 

av de visuella aspekterna hos det tredimensionella gräset. Inom film- och spelbranschen 

eftersträvar man ofta en hög ”visual fidelity” vilket skulle kunna översättas till visuell 

noggrannhet och betecknar den uppfattade visuella kvaliteten eller trovärdigheten vid en 

återgivning av exempelvis ett objekt eller en scen. (Bovik & Sheikh 2006, ss. 430, 444) 

Anledningen till att visuell kvalitet är intressant att undersöka är att det tillsammans med 

prestandapåverkan utgör två huvudsakliga områden som vid skapandet av 3D-grafik ämnad 

för realtidsrendering vanligen behöver balanseras mot varandra. (Möller, Haines & Hoffman 

2008, s. 99) Eftersom vad som kan anses vara av hög visuell kvalitet är en subjektiv 

värdering och inte en konkret egenskap så har denna studie undersökt en generalisering av 

denna aspekt utifrån de olika tappningarna med gräs. 

3.2.2 Enkätundersökningens upplägg 

En studie av visuell kvalitet kan anses kräva många respondenter för att generera ett resultat 

som inte är färgat av individuella preferenser och som därmed går att generalisera. En 

kvantitativ analysmetod kan på så vis vara fördelaktig då dess syfte är att nå ut till många för 

ett mer kvantifierbart resultat än med exempelvis en kvalitativ undersökningsmetod. 

(Østbye, Knapskog & Helland 2004, ss. 38-39) Ett sätt att utifrån en kvantitativ metod nå ut 

till ett så stort antal människor som möjligt är att använda sig av en internetbaserad enkät då 

den kan spridas digitalt. Var och på vilket sätt en sådan enkät sprids kan också tänkas vara 

avgörande för urvalet av respondenter som deltar i undersökningen. Samtidigt som urvalet 

kan variera mycket beroende på var enkäten sprids så behöver det kanske inte nödvändigtvis 

vara ett problem så länge generella frågor kring de som deltagit finns med.  

Om exempelvis majoriteten av de som deltar utgörs av vana datorspelare som därmed 

kanske har lättare att se avvikande fenomen i datorspelsmiljöer, så kan en fråga angående en 

sådan vana tas med i enkäten. Detta skulle innebära att även om valet av målgrupp 

innehåller många vana datorspelare så kan resterande resultat jämföras med dessa och 

därmed indikera om en sådan koppling finns. Om ett sådant samband verkar finnas och de 

respondenter som faller inom denna grupp tycks ha blivit överrepresenterade i studien kan 

resultaten granskas separat och på så vis leda till intressanta diskussioner vid utvärderingen. 

Ett sådant utfall skulle även innebära att en eventuell negativ inverkan på undersökningens 

korrespondensvaliditet kringgås genom en exkludering av den överrepresenterade 

deltagargruppen. (Malterud 2014, ss. 157, 165) Frågor om respondenterna som på liknande 

sätt kunde tänkas ha en inverkan på resultatet togs därför med i enkäten. Dessa rörde 

respondenternas ålder, dator och tv-spelsvana samt om de arbetade eller hade arbetat med 

3D-grafik.  

Østbye, Knapskog & Helland (2004, ss. 38-42) tar upp fem viktiga begrepp som de menar 

bör uppmärksammas vid en kvantitativ undersökningsmetod. Dessa är mätfel, validitet, 

reliabilitet, generalisering samt precision. Mätfel beskrivs som den avvikelse som skiljer 

verkligheten från det som observeras i studien. Enkätens upplägg anpassades därför så att 

den minimerade risken för detta. Exempel på dilemman som kunde tänkas leda till mätfel 

vid enkätundersökningen var om gräset visades och värderades utifrån visuell kvalitet en 

tappning i taget och alltid i samma ordning. Eftersom respondenterna vid den första bilden 
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som presenteras inte hade någon tidigare version av gräset att jämföra med så kunde det 

tänkas att de svarade med det högsta eller lägsta värdet som kunde tilldelas. Detta skulle 

kunna bli problematiskt om de upplevde att en senare presenterad version av gräset såg 

bättre eller sämre ut än den första utan att kunna överskrida det tidigare satta värdet. Ett 

annat problem kunde tänkas vara att respondenterna generellt sett omedvetet favoriserade 

gräs som visades i början eller slutet av enkäten. För att undvika detta utformades enkäten 

så att bilderna visades i slumpmässig ordning. Varje gång en bild visades fick 

respondenterna värdera dess visuella kvalitet på en skala mellan ett och tio.  En skala med 

tio svarsalternativ motiverades av att fem kunde tänkas vara för få om den visuella 

skillnaden mellan tappningarna av gräs var minimal.  

Nästa punkt som Østbye et al (2004, s. 40) tar upp är begreppet validitet vilket beskrivs som 

hur giltiga eller relevanta data och analyser är i förhållande till problemformuleringen. I den 

här studien handlade problemformuleringen om en analys av visuell kvalitet utifrån de olika 

aspekterna av gräs vilket var precis vad respondenterna fick ta ställning till i enkäten. Østbye 

et al (2004, s. 40) beskriver att validitet även kan syfta på resultatet av operationaliseringen 

vilken innebär övergången mellan teoretiska begrepp och de definitioner som används i den 

empiriska undersökningen. I fallet med enkäten användes samma begrepp inom teorin som i 

undersökningen vilket därmed ledde till en hög definitionsmässig validitet.  

Det tredje begreppet som tas upp, reliabilitet, betyder tillförlitlighet och beskriver på så vis 

kvaliteten vid insamlingen, analysen och bearbetningen av resultatet (Østbye et al 2004, s. 

40). De åtgärder som vidtogs för att undvika mätfel bör även ha ökat reliabiliteten av 

studien. Generalisering är ett fjärde begrepp som är återkommande inom forskning och som 

sägs ha en något varierad betydelse inom olika forskningstraditioner. En betydelse av ordet 

är att det beskriver överensstämmelsen mellan delar av en helhet och helheten. 

Generalisering sägs även kunna betyda att större slutsatser kan dras från ett 

forskningsresultat av mindre omfattning. Det femte och sista begreppet är precision vilket 

behandlar hur noggrant olika aspekter i studien har utförts, exempelvis formuleringen av 

teorier samt mätning och analys av resultaten. (Østbye et al. 2004, ss. 41-42) 

3.2.3 Etiska aspekter 

Østbye, Knapskog & Helland (2004, ss. 126-127) tar upp fyra forskningsetiska huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet betyder att de personer som deltar i studien behöver bli informerade om 

undersökningens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagandet ska vara frivilligt, 

konfidentialitetskravet att respondentens identitet skyddas och nyttjandekravet att de 

uppgifter som samlas in endast får användas i forskningssyfte. Då studien utformades och 

genomfördes med hjälp av en kvantitativ metod i enkätform samt eftersom den endast 

intresserade sig för en generaliserbar värdering av visuell kvalitet så innebar en anpassning 

utifrån forskningsetiska aspekter inte något problem. 
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3.3 Övrigt 

Under denna rubrik kommer ett antal övriga aspekter som relaterar till metodbeskrivningen 

och utförandet av studien att tas upp.  

När det gäller deformationen av gräset så applicerades en enkel rörelsemodell på samtliga 

metoder, detta eftersom det inom spelindustrin ofta är ett krav att 3D-gräs ska kunna 

animeras och påverkas av simulation. Den rörelsemodell som användes finns som en 

inbyggd funktion i Unreal Engine 4 (Epic Games 2018) och kallas Simple Grass wind. Valet 

att använda spelmotorn Unreal Engine 4 (Epic Games 2018) motiveras av att den gör denna 

studie mer genomförbar tack vare inbyggda verktyg för att identifiera renderingstider och 

prestanda. Materialsystemet innebar även att studiens omfattning lätt kunde expanderas så 

att den inkluderade fler faktorer som kunde vara intressanta att analysera. Dessa presenteras 

i kapitel 2.4.4. Undersökningen testades på två olika hårdvarusystem. Det ena systemet 

representerade hårdvara i det övre segmentet medan det andra testade prestandan på en 

mindre snabb systemuppsättning. Anledningen till detta var att klargöra om hårdvaran 

påverkade korrelationen mellan de variabler som undersöktes. 

 

Vid en studie om gräs är det även relevant att fundera kring vilken sorts gräs som bör 

undersökas och hur valet av gräs kan komma att påverka slutresultatet. Bör valet av gräs 

baseras på den sort som är vanligast förekommande i datorspel eller i naturen, eller bör 

undersökningen använda sig av en grästyp som går att generera billigare prestandamässigt 

än andra sorter? Vid ett sådant övervägande behöver man se närmare på undersökningens 

huvudsakliga syfte. Vilken typ av gräs skulle innebära det mest hjälpsamma alternativet vid 

en jämförelse av dess inverkan på prestanda och visuell kvalitet där ett av målen är att gynna 

spelindustrin? Man kan tänka sig att en grässort som i så stor utsträckning som möjligt ger 

ett forskningsresultat som går att applicera på så många andra sorters grästyper som möjligt 

är att föredra. Innan den huvudsakliga undersökningen utfördes en pilotstudie i två delar 

vilka presenteras längre fram i rapporten (se kapitel 4.3 resp. 4.4). Pilotstudien indikerade 

att polygonantal och draw calls hade en minimal inverkan på datorprestanda vid 

renderingen av det tredimensionella gräset. Detta ledde till funderingar kring vilka andra 

aspekter som kunde tänkas ha begränsat prestandan och som därmed kunde vara av intresse 

för den riktiga studien.  

Några faktorer som kunde tänkas ha haft en inverkan på datorprestandan och som var 

gemensamma mellan tappningarna i pilotundersökningen var: mängden texturyta, 

texturernas upplösning, antalet texturer, användandet av normalkartor, mängden ljuskällor 

samt kastskuggor från gräset. Vissa av dessa faktorer inkluderades därför i den riktiga 

studien tillsammans med de tre huvudsakliga aspekter som presenteras i kapitel 3.1.1, 3.1.2 

samt 3.1.3. Ytterligare en aspekt som ändrades till följd av pilotstudien var vinkeln på ett av 

kameraperspektiven vid renderingen. Pilotstudien visade inte på någon visuell skillnad 

mellan renderingarna. En sådan uppenbarade sig däremot i spelmotorn när gräset syntes 

rakt uppifrån. Ett sådant ovanifrån-perspektiv lades därmed till i den riktiga studien samt 

ersatte ett av de tidigare perspektiv som användes i samband med pilotstudien. Mängden 

perspektiv som skulle användas i studien var också något som behövde väljas noggrant. 

Pilotstudien visade nämligen att antalet bilder från ett så stort antal modeller blev för många 

för en enkät där respondenterna förväntades värdera den visuella kvaliteten för varje enskild 

bild. Detta ledde till att antalet bilder per modell minskades till två bilder per modell vid den 

riktiga studien istället för fyra som användes i pilotstudien.  
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4 Genomförande 

Genomförandedelen tar främst upp den process som beskriver utformandet av artefakten. 

Inledningsvis presenteras tidigare arbeten och forskningsrapporter som inspirerat och 

påverkat utförandet. Därefter beskrivs skapandet av artefakten samt de designval som gjorts 

i samband med detta. Slutligen presenteras en pilotstudie vilken följs av en diskussion om 

resultatet.  

4.1 Förstudie 

Studien som beskrivs i den här rapporten baserar sig inte på en specifik undersökning men 

har ibland influerats av tidigare studier. Exempelvis beskriver Lo, Chu, Lee & Chang (2016, 

s.898) samt Perbet & Cani (2001, s. 109) faktorer som utanför själva artefakten kan ha en 

inverkan på resultatet vid en studie av datorprestanda med anknytning till en viss metod. 

Några exempel på faktorer som tas upp i dessa studier är en ingående beskrivning av den 

hårdvara, skärmupplösning, renderingsmetod samt metod för anti-aliasing som använts vid 

renderingen. De faktorer som nämns ovan har beskrivits i samband med en utvärdering av 

resultaten. 

En förstudie gjordes av mig under åtta veckor sommaren 2017 vilken undersökte hur 

överlappande transparens påverkar datorprestanda, en problematik som tas upp i kapitel 

2.4.5. Denna studie kom fram till att en större yta med oanvänt texturutrymme resulterade i 

mer överlappande transparens och därmed även en högre skuggningskomplexitet vid 

renderingen. Det som var oväntat var att skuggningskomplexiteten trots sitt höga värde inte 

visade sig utgöra en prestandamässig flaskhals. Istället visade sig mängden renderad 

geometri vara den begränsande faktorn. Resultatet från ovan nämnd undersökning var en av 

flera inspirationskällor till den här studien. 

Undersökningar som inte bara fungerat som inspiration till denna studie men som även 

legat till grund för den artefakt som presenteras tas upp i kapitel 2.2 och metoderna i sig 

beskrivs i kapitel 2.3. 

4.2 Process 

4.2.1 Modellering 

Inledningsvis skapades fyra modeller med olika många ytor i programvaran Autodesk Maya 

(Autodesk Inc. 2018). Dessa skapades utifrån den bildbaserade metod som beskrivs i kapitel 

2.3.2. Därefter kopierades var och en av dessa två gånger vilket resulterade i tolv stycken 

modeller. Tre olika skalor applicerades sedan på dessa (se figur 8). Anledningen till att så 

många olika versioner skapades var att fler modeller på så vis kunde testas tidigt i processen 

och därmed motivera vilka dimensioner som skulle användes vid undersökningen av antalet 

ytor per gräsobjekt (se kapitel 3.1.2). 

Ursprungligen var planen att nio modeller skulle undersökas utifrån tre aspekter med 

utgångspunkt i bildbaserade renderingsmetoder och att ytterligare tre modeller skulle 

studeras utifrån en geometribaserad metod. Samtliga av dessa modeller skapades inför 

pilotundersökningen, men endast fyra av dem undersöktes då syftet med denna endast var 

att kontrollera att undersökningens upplägg fungerade. Vid den rikta studien kom sex av de 

bildbaserade modellerna på figur 8 att användas. 
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Figur 8 – Modeller för bildbaserade metoder 

Två geometribaserade modeller skapades även genom en konvertering från den renderade 

bilden som använts vid IBR-metoderna. Detta gjordes i Autodesk Maya (Autodesk Inc. 

2018) med hjälp av funktionen Convert Image To Polygons. Funktionen resulterade i en 

modell med en topologi som följde konturerna av gräset (se figur 9). Den genererade bilden 

var dock platt och för att den skulle dra nytta av djupet som GBR metoden tillät så försköts 

individuella delar av modellen i sidled för att skapa en sådan variation. Modellen kopierades 

sedan flertalet gånger för att täcka två olika stora områden med gräs (se figur 10).  

 

Figur 9 – Konverterad 3D-modell 
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Figur 10 – Två olika stora gräskluster skapade utifrån en geometribaserad metod 

4.2.2 Texturering 

För att minimera risken att texturer av lägre kvalitet skulle hålla tillbaka den visuella 

kvaliteten vid bildbaserade metoder valdes ett antal professionellt fotograferade sådana från 

Quixel Megascans material- och textursamling. Quixel Megascans (Quixel 2017) är världens 

största onlinebibliotek med inskannade texturer och modeller för visuella effekter, 

visualisering, animerad film och datorspel. Biblioteket är idag industristandard och byggde 

bland annat upp miljön vid nyinspelningen av Djungelboken (2016) vilken 2017 vann en 

Oscar för dess visuella effekter. (Quixel 2017) Megascans (Quixel 2017) kunde därmed 

tänkas vara ett passande val då det säkrar en hög kvalitet hos de texturer som används samt 

bidrar med ett stort utbud av sådana.  

I ett tidigt skede valdes sex stycken unika grästexturer som sedan applicerades på de 

bildbaserade modellerna i Unreal Engine 4 (Epic Games 2018). När texturerna testades i en 

virtuell miljö framkom det att det skulle innebära svårigheter att applicera alla utom en av 

texturerna med en geometribaserad metod. Detta på grund av deras visuella komplexitet och 

stora detaljrikedom. Valet stod mellan att antingen exkludera undersökningen av den 

geometriska metoden vilken beskrivs i kapitel 3.1.3 eller att välja en textur som gick att 

anpassa till både en bildbaserad samt geometrisk metod. För att inte minska 

undersökningens omfång valdes det senare alternativet, att välja den textur som kunde 

tänkas gå att använda med båda metoderna.  

Tidigare tillämpningar av en geometrisk metod verkar ha varit modellerade med ett 

förenklat formspråk för att minska polygonantalet. Exempelvis använder sig den 

geometribaserade metod som beskrivs i kapitel 2.3.1 i samband med mellanprogramvaran 

Outerra (Outerra 2018) och det tillhörande grafikdemot Anteworld (Outerra 2018) mycket 

enkla former jämfört med samtliga texturer som återfinns i Quixel Megascans (Quixel 2017) 

textursamling. Den minst komplexa texturen som valdes till denna studie innehåller fler 

detaljer i texturen än ovan nämnda exempel. Detta visade sig inte innebära något problem. 
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Figur 11 – Test av modeller för bildbaserade metoder med olika applicerade texturer 

 

4.2.3 Material blueprints 

Material blueprints kallas det visuella användargränssnitt och verktyg som inom Unreal 

Engine 4 (Epic Games 2018) används för att definiera egenskaper hos virtuella material. 

Med hjälp av dessa kan ett nätverk av funktioner kopplas samman i form av noder för att på 

så sätt bestämma hur en yta påverkas av ljus, skuggor samt hur reflektiv den är. Manualen 

för Unreal Engine 4 (Epic Games 2018) beskriver material som en samling egenskaper vilka 

går att ställa in för att definiera den typ av yta ett objekt ser ut att vara gjort av, exempelvis 

plast, trä, metall eller sten. (Epic Games 2018) 

 

Vid utformningen av det material som skulle användas till gräset användes en förinställd 

skuggningsmodell (även kallad shader) med beteckningen two sided foliage. Denna shader 

valdes då den är specialanpassad för växtlighet och simulerar hur ljus påverkar blad och 

växter vilket framförallt skiljer sig från hur mer solida ytor illumineras. (Epic Games 2004-

2018). En enkel rörelsemodell applicerades även på gräset för att säkerställa att en 

deformation var möjlig. Gräset visade sig då animera hela modellen i sidled, även rötterna 

som borde varit fixerade i marken. Lösningen visade sig vara att färgkoda undersidan av 

modellen i Autodesk Maya (Autodesk Inc. 2018) och därmed isolera de vertiser som 

motsvarade gräsets rötter. Därefter fixerades dessa i Unreal Engine 4 (Epic Games 2018) 

med hjälp av funktioner tillgängliga i gräsets material blueprint. 
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4.2.4 Rendering och kameraperspektiv 

När gräset var modellerat och distribuerat längs markytan var nästa steg i processen själva 

framställningen av bilderna som skulle presenteras i enkäten för pilotundersökningen. För 

att perspektivens riktningar skulle sparas mellan renderingarna så behövde virtuella 

kameror placeras ut i scenen. Dessa fungerade då ungefär som bokmärken för de perspektiv 

som skulle användas mellan tappningarna av gräs (se figur 12).  

Figur 12 – Kameraperspektiv 

Efter en testrendering utifrån de fyra vyerna verkade ett av perspektiven inte tillföra lika 

mycket som de andra tre och valdes därför bort (se längst ner till höger på figur 13). 

Ytterligare en anledning till detta var att en stor mängd perspektiv på samma sätt som en 

stor mängd versioner med gräs kunde tänkas göra enkätdelen av undersökningen för 

omfattande för deltagarna. Målet med placeringen av kamerorna var att de skulle fånga så 

många olika vinklar och avstånd som möjligt eftersom de perspektiv som användes kunde 

tänkas gynna vissa grässtrukturer över andra (se figur 13).  

 

Figur 13 – Skillnad i ljusförhållande, avstånd och vinkel 
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4.2.5 Övriga designval 

Vid skapandet av artefakten uppkom fler designval än vad som ursprungligen förväntats och 

tagits upp i metodbeskrivningen. Ett exempel på ett sådant övervägande som dök upp under 

arbetets gång var hur tätt gräset skulle distribueras. En första prototyp jämfördes med 

fotografier av verkligt gräs och det blev då uppenbart att ett större antal grässtrån skulle 

behövas för ett mer verklighetstroget resultat.  Trots förbättringen detta ledde till så tycktes 

gräset fortfarande se artificiellt ut. Ytterligare jämförelser gjordes med bilder på gräs som 

hittades online vilket ledde till slutsatsen att gräs ofta varierar färgmässigt beroende på hur 

torr marken det växer på är. Ett försök att simulera sådana färgskiftningar gjordes därför 

genom att variationer i kulören projicerades på gräset med hjälp av en riktig bild på gräs 

tagen ovanifrån. Efter detta upplevdes gräset mer naturtroget (se figur 14).  

Figur 14 – Yvigare gräs med färgskiftningar 

4.3 Pilotstudie, del 1 

En pilotstudie innebär en undersökning i mindre skala med syftet att kontrollera så att 

upplägget av den egentliga undersökningen fungerar som det är tänkt. (Hulley, Cummings & 

Browner 2006, ss. 168-169) En pilotstudie genomfördes således i två delar vilka studerade 

gräsets inverkan på prestanda samt hur det förhöll sig till visuell kvalitet. De aspekter som 

undersöktes bestod av fyra tappningar med gräs modellerat utifrån bildbaserade metoder. 

Två av dessa tappningar av gräs var uppbyggda med två korsade sidoytor medan de andra 

två var uppbyggda av fyra ytor likt den metod som beskrivs i kapitel 3.1.2. En av tappningar 

med två respektive fyra ytor hade även en längre ytbredd än de andra två för den jämförelse 

som går att läsa om i kapitel 3.1.1. De skalor som användes var de minsta och största som 

beskrivs i metodbeskrivningen i samband med undersökningen av ytbredd (se kapitel 3.1.1).  

 

Resultaten från prestandajämförelsen visade på en minimal skillnad mellan de olika 

metoderna vilket kunde tänkas innebära att en större förändring av de aspekter som 

undersöktes kunde vara önskvärda vid den kommande studien i syfte att tydliggöra en 

inverkan både på prestanda och på visuell kvalitet. Själva utformandet av pilotstudien 

verkade i övrigt vara utan problem. Den upprepades vid två skilda tillfällen för att minska 

risken för mätfel. Reliabiliteten ökade också då resultaten mellan de två undersökningarna 

var så gott som identiska. Mätningen utfördes endast på ett hårdvarusystem och grafikkortet 
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som användes var MSI GTX 970. Upplösningen vid prestandatestet var 1920*1080 pixlar 

(Full HD standard) och tekniken för anti-aliasing var TAA (temporal anti-aliasing). 

Resultaten mättes i FPS (bilder per sekund) och MS (millisekunder per renderad bild). Ett 

högre antal FPS är önskvärt då det innebär att fler bilder med gräs hunnit renderas inom 

loppet av en sekund. När det gäller millisekunder är ett lägre värde önskvärt då det innebär 

att det tagit mindre tid för en enskild bild med gräs att renderas. (Möller, Haines & Hoffman 

2008, ss. 1, 14) Stjärnorna i toppen av figur 15 illustrerar gräsmodellerna som användes 

sedda ovanifrån. De fyra tappningar som studerades vid pilotundersökningen presenteras 

LODrätt i figur 15 och består av tre bilder från olika perspektiv där den första är tagen i 

medljus på ett längre avstånd, den andra i motljus något närmare än den första och den 

tredje i motljus betydligt närmare än de två andra. 

Resultatet visade på en minimal skillnad mellan de olika tappningarna av gräs. Som mest 

skilde de sig med två bilder per sekund. Ytterligare tester innan den riktiga studien 

planerades därför vilket resulterade i en fortsättning som presenteras i kapitel 4.4. Detta för 

att kunna utesluta mätfel eller dylikt. 

 
Figur 15 – Resultat från pilotstudie 

Utöver en pilotstudie av prestanda gjordes även en sådan gällande den visuella kvaliteten 

hos de olika tappningarna. Denna del av undersökningen visade på en minimal visuell 

skillnad trots att strukturen som byggde upp dessa skilde sig markant. Resultatet indikerade 

att de aspekter som skilde gräsmodellerna åt borde förstärkas i kommande undersökningar 

för att generera ett mer intressant resultat. I övrigt verkade själva enkätens upplägg, vilket 

beskrivs i kapitel 3.2.2 fungera som tänkt.  
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4.4 Pilotstudie, del 2 

På grund av den minimala inverkan på datorprestanda och visuell kvalitet som pilotstudien 

resulterade i så beslutades det att ytterligare tester skulle behöva utföras innan den riktiga 

studien. En fortsättning av pilotstudien genomfördes därför. Då själva upplägget som 

studerats i pilotstudiens första del visat sig fungera som det var tänkt så fokuserade del 2 

istället endast på att precisera och förstärka en eventuell inverkan av de aspekter som visat 

sig ha en förvånansvärt liten effekt.  

 

Del 2 av pilotstudien innebar att ytterligare en tappning av tredimensionellt gräs skapades 

på samma sätt som vid pilotstudiens första del. Skillnaden med denna tappning var att de 

aspekter som undersöktes hade förstärkts ytterligare. Den nya tappningen med gräs 

innefattade fyra stycken sidoytor vars bredd var tio gånger större än den minsta tappningen 

och mer än dubbelt så stora som den största modellen vid pilotstudiens del 1 (se figur 16). 

 

Den stora 3D-modellen verkade mycket onaturlig när den sågs för sig själv men fungerade 

bättre visuellt vid implementationen där det tätvuxna gräset runt om dolde dess form. 

Bakgrunden till varför gräs från första början modelleras som stjärnor är att ytorna 

tillsammans inger en parallax-effekt där de korsas (se kapitel 2.3.2). Om ytorna är mycket 

separerade likt den modell som skapats här så korsas färre polygoner vilket leder till att 

parallax-effekten minskar. Syftet med den förstärkta förändringen av modellens skala var 

därmed endast att tydliggöra hur ytbredden påverkade prestanda och visuell kvalitet, inte att 

presentera en rimlig modell för användning inom spelindustrin. 

 

 
Figur 16 – Stjärnformat gräs med fler och bredare ytor  

 

Gräset som jämfördes var den minsta tappningen av gräs som användes i den första delen av 

pilotstudien samt den bredare modell som presenteras ovan (se figur 16). För att mängden 

texturyta och därmed även den upplevda densiteten hos gräset skulle vara densamma mellan 

tappningarna så distribuerades antalet modeller per kvadratmeter baserat på antalet sidor 

de var uppbyggda av multiplicerat med skalan hos dessa ytor. Detta resulterade i gräs som 

var till synes lika tätt. Utifrån denna uträkning genererades 1200 gräsmodeller per 

kvadratmeter vid användandet av den mindre modellen och endast 60 modeller per 

kvadratmeter av den bredare 3D-modellen. 
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Resultatet visade likt pilotstudiens första del en minimal inverkan på prestanda från det 

minskade antalet polygoner och den mindre mängden 3D-modeller. Den visuella skillnaden 

var även den minimal, något som dock skulle kunna bero på gräsets höga densitet vilket kan 

tänkas ha gjort det svårt att urskilja individuella modeller.  

 

 
Figur 17 – Pilotstudie, resultat del 2  

 

Pilotstudiens resultat indikerade återigen att både polygonantal samt antalet modeller 

inverkat minimalt på datorprestanda och visuell kvalitet. Detta ledde till funderingar kring 

orsaker. En möjlig förklaring var att andra okända faktorer som varit gemensamma hos 

modellerna begränsat renderingstiderna långt innan polygonantalet samt antalet modeller 

bromsat prestandan. Potentiella egenskaper som skulle kunna ha orsakat detta adderades 

därmed till den riktiga studien och presenteras samt motiveras i slutet av kapitel 3.3. 
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5 Utvärdering 

Inledningsvis presenteras undersökningens upplägg och dess process. Sedan beskrivs 

resultaten, en analys av dessa samt slutsatser och återkoppling till de frågeställningar som 

presenteras i metodbeskrivningen. Därefter diskuteras rapporten i förhållande till 

samhällelig nytta, dess trovärdighet samt tidigare arbeten. Slutligen en liten reflektion kring 

framtida studier inom området. 

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Prestanda och rendering 

Undersökningen av prestanda gick till så som den beskrivs i metodbeskrivningen i kapitel 

3.1. och innebar översiktligt att åtta stycken modeller undersöktes utifrån olika aspekter. Sex 

stycken av dessa skapades utifrån olika bildbaserade metoder medan de andra två var 

modellerade utifrån en geometribaserad metod. Bland de bildbaserade modellerna var två 

stycken billboards medan de andra fyra var arrangerade likt stjärnor. Hos de stjärnformade 

gräskonfigurationerna skilde sig mängden ytor (se kapitel 3.1.2) samt bredden på dessa (se 

kapitel 3.1.1). De två billboard-modellerna skilde sig i ytbredd (se kapitel 3.1.1) medan de två 

geometribaserade modellerna täckte olika stora områden med gräs (se kapitel 3.1.3). 

Eftersom studien granskade en stor mängd egenskaper så utformades ett kalkylark tidigt i 

processen i syfte att göra undersökningen mer överskådlig. I kalkylarket presenterades 

samtliga modeller på varsin rad tillsammans med polygonantal och ytbredd (se figur 18). För 

att lättare identifiera de olika modellerna namngavs dessa utifrån sina egenskaper. Detta 

gjordes genom att prefixet beskrev den huvudsakliga metod som använts 

(GBR/IBR=geometry based rendering/image based rendering) följt av polygonernas 

struktur (Star/Billboard), antalet ytor (F=faces) och ytornas bredd (S=scale). 

 

 
Figur 18 – Lista över 3D-modeller av gräs som undersökts 

Aspekter som i metodbeskrivningen tagits upp som eventuella faktorer vid undersökningen 

adderades sedan till kalkylarket i form av fler kolumner. Dessa var antalet bilder per sekund, 

millisekunder per renderad bild, visuell kvalitet, antalet mesh draw calls, 

skuggningskomplexitet, trianglar per modell, trianglar totalt, instanser totalt samt antal 

instanser per kvadratmeter. Anledningar till varför just dessa aspekter valts diskuteras i 

bakgrunden (kapitel 2.4) samt i metodbeskrivningen (kapitel 3.1).  
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Under utförandet applicerades en modell i taget som det aktiva gräset i den tredimensionella 

scenen varpå två renderingar gjordes samtidigt som samtliga data registrerades. Tack vare 

verktyg inbyggda i Unreal Engine 4 (Epic Games, 2018) gick det att få ut mycket detaljerad 

information som utöver renderingstider (fps och millisekunder per bild) kunde tänkas vara 

relevanta för studien, bland annat den totala mängden trianglar och modeller som 

renderades samt antalet mesh draw calls (kapitel 2.4.6).  

För varje modell som applicerades renderades två bilder av gräset. En av dessa togs ur ett 

sidoperspektiv medan den andra bilden visade gräset ovanifrån. Anledningen till att dessa 

perspektiv valdes beskrivs i kapitel 3.3. En visualisering föreställande varje enskild pixels 

skuggningskomplexitet genererades även i samband med renderingen av bilderna. 

Visualiseringen illustrerade hur krävande varje enskild pixel varit att rendera genom en 

färgkodning där grönt inneburit en låg komplexitet, röd en hög komplexitet och vitt en 

mycket hög komplexitet.  

5.1.2 Enkätens upplägg 

Utformningen av den kvantitativa enkäten baserades till stor del på de överväganden som 

diskuteras i kapitel 3.2. 

Inledningsvis ställdes ett antal kontrollfrågor för att samla in övergripande information 

kring vilka som deltagit i studien. Dessa rörde deltagarnas ålder, kön, erfarenhet av att 

studera eller arbeta med 3D-grafik, hur frekvent de konsumerade dator- eller TV-spel och 

om de arbetade med något kopplat till denna industri. Om de svarade ja på att de hade 

erfarenhet av att arbeta med eller studera 3D-grafik ställdes en följdfråga där de fick 

beskriva vad en sådan erfarenhet innebar. Bakgrunden till dessa frågor diskuteras och 

motiveras i kapitel 3.2. Svaren som genererades utifrån dessa frågor presenteras i kapitel 

5.2.6. 

När de mer generella frågorna var besvarade fick respondenterna värdera samtliga 16 

renderingar utifrån visuell kvalitet på en skala mellan ett och tio. Bilderna visades en i taget 

för att sedan presenteras tillsammans mot slutet av enkäten. Syftet med att de visades 

individuellt var att direkta jämförelser kunde tänkas förvränga upplevelsen av bilderna 

beroende på vilka bilder som presenterats tillsammans. Om exempelvis en bild med mycket 

hög kvalitet skulle visats bredvid en bild med medelhög visuell kvalitet så riskerade bilden av 

lägre kvalitet att hamna i skuggan av den bättre bilden, vilket skulle kunna leda till en något 

missvisande värdering. En annan problematik som diskuterades i kapitel 3.2. var att 

ordningsföljden bilderna presenteras i kunde tänkas påverka resultatet. För att undvika 

detta visades de i slumpmässig ordning. Vid slutet av enkäten presenterades alla bilderna 

tillsammans för en direkt jämförelse där respondenterna fick välja en favorit utifrån visuell 

kvalitet samt värdera denna hos den valda bilden.  Den direkta jämförelsen visade sig ha fyllt 

en viktig funktion då många av deltagarna hade svårt att se någon visuell skillnad mellan 

renderingarna när de presenterades en i taget. 
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5.2 Analys 

5.2.1 Renderingstider 

Resultaten visade att de bildbaserade metoder som använt sig av en mindre mängd större 

ytor lett till flest renderade bilder per sekund vilket stämmer överens med den hypotes som 

presenteras i kapitel 3.1.1 (se figur 19). Högst renderingstider hade de två geometribaserade 

modellerna. Antalet ytor hos dessa per objekt visade sig vara betydligt högre än hos de andra 

modellerna. Dock kunde någon direkt koppling mellan polygonantal per modell och 

prestanda inte göras då det mindre antalet modeller vid GBR-metoderna även måste tas med 

i beräkningen. Vid en utvärdering av resultatet för GBR-metoderna behöver det totala 

antalet polygoner jämföras med draw calls vilket presenteras längre fram (se kapitel 5.2.4). 

Medelvärdet för bilder per sekund låg på 29 för IBR-metoderna medan samma värde var 13 

bilder per sekund för de geometribaserade modellerna. Medelvärden av renderingstider 

mellan de bildbaserade modeller som varit arrangerade som billboards och de som utgjorts 

av stjärnformade strukturer visade sig vara likvärdiga. Medelvärden av renderingstiderna låg 

för båda arrangemangen på 25 bilder per sekund och 39 millisekunder per bild, vilket 

indikerar att polygonstrukturen i sig inte lett till någon förbättrad prestanda. 

 
Figur 19 – Bilder per sekund samt antal millisekunder per renderad bild 

Det totala antalet polygoner som varit aktiva vid renderingen mättes även direkt med 

renderingstider. Att illustrera en sådan jämförelse i form av en graf skulle dock visa sig vara 

svårt eftersom antalet millisekunder och bilder per sekund låg på mycket skilda värden. 

Exempelvis låg antalet millisekunder mellan 0 och 100 medan antalet polygoner sträckte sig 

uppemot hundra miljoner. För att möjliggöra en direkt jämförelse mättes därför istället 

antalet tiotusen trianglar med renderingstider. Inledningsvis gick det dock fortfarande inte 

att se något direkt mönster eftersom de geometribaserade modellerna gjorde att grafens tak 

fortfarande blev väldigt högt (figur 20, till vänster). Grafen zoomades sedan in tio gånger 

vilket ledde till att samband mellan renderingstider och total mängd polygoner då gick att 

studera. Resultaten visade ett klart samband mellan polygonmängd och renderingstider för 

samtliga modeller och pekar därmed på att det troligtvis inte var den större ytstorleken utan 

snarare mängden polygoner som inneburit en större prestandapåverkan. 
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Figur 20– Tiotusen trianglar och renderingstider 

(Skala 0-500 vänster, för 0-50 se höger) 

 

5.2.2 Skuggningskomplexitet 

Komplexiteten verkade näst intill identisk mellan de olika bildbaserade metoderna men 

visade en markant skillnad vid en jämförelse med de geometribaserade metoderna (se figur 

21).  

 
Figur 21 – Jämförelse av skuggningskomplexitet 

(grönt = låg komplexitet, rött = hög komplexitet, vitt = mycket hög komplexitet) 

De bildbaserade teknikernas höga värden gällande skuggningskomplexitet skulle kunna 

förklaras av den stora mängd överlappande transparenta texturer som användes vid 

renderingen av dessa (se kapitel 2.4.5). Eftersom geometribaserade metoder saknar 

transparens så är antalet överlappande pixlar färre vilket i sin tur leder till en lägre 

komplexitet. Trots olikheterna mellan IBR- och GBR-metoderna gällande 

skuggningskomplexitet verkade någon inverkan på renderingstider inte alls infinna sig. En 

möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att en annan process utgjort en 

prestandamässig flaskhals så som det förklaras i kapitel 2.4.1. Manualen för Unreal Engine 4 

(Epic Games 2018) beskriver att detta visualiseringsläge vanligen utgör en bra indikation för 

den övergripande prestandan i en 3D-scen vilket kan tänkas ytterligare motivera en flaskhals 

till följd av något annat. 
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5.2.3 Inverkan av polygonantal 

Polygonantal, eller mer specifikt antalet trianglar som använts utgör vanligen en, om inte 

den största faktorn för 3D-modellers inverkan på datorprestanda vilket beskrivs i mer detalj 

i kapitel 2.4. Vid renderingen av bilderna sparades därför statistik från Unreal Engine 4 

(Epic Games 2018) för antalet trianglar som varit aktiva i den tredimensionella scenen 

utöver mängden polygoner per 3D-modell.   

Figur 22 belyser förhållandena mellan polygonmängd, ytbredd och prestanda uppmätt i 

bilder per sekund och millisekunder per renderad bild. För att lättare se samband mellan de 

olika egenskaperna så presenteras grafen med en logaritmisk skala. 

 
Figur 22 – Jämförelse av antal ytor, ytbredd, fps och ms (logaritmisk skala) 

Som förväntat visade antalet millisekunder och antalet bilder per sekund ett spegelvänt 

mönster då ett lägre antal millisekunder per bild inneburit att fler bilder per sekund hunnit 

renderas. Figur 22 verkar även visa att det funnits en viss koppling mellan bredden på ytorna 

och renderingstider (jämför röd och gul linje). Detta har förmodligen inte berott på 

ytstorleken utan mer troligt är att det orsakats av en lägre polygonmängd när ytorna varit 

större. Vid modellerna med större ytor användes nämligen färre sådana för att gräset skulle 

se visuellt lika tätvuxet ut. Om detta stämmer stärks den hypotes som presenteras i kapitel 

3.1.1 Frågan som där ställdes var om en mindre mängd större polygoner skulle innebära 

bättre prestanda (och kortare renderingstider) än ett större antal mindre polygoner utan en 

försämrad visuell kvalitet. För att kunna besvara hypotesen helt behöver därmed även visuell 

kvalitet beaktas vilket görs längre fram (se kapitel 5.2.5). Grafen tar inte med de två 

geometribaserade modellerna då dessa inte lämpade sig för en direkt jämförelse med de 

övriga på grund av extrema polygonantal och fåtal instanser. Detta trots användningen av en 

logaritmisk skala. Om GBR-modellerna varit med i figur 22 skulle nämligen IBR-

modellernas aspekter illustrerats som raka streck vid botten av grafen då antalet ytor hos 

dessa innehåller betydligt färre potenser. 
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5.2.4 Inverkan från antalet draw calls 

I kapitel 3.1.3 presenteras en hypotes vilken bygger på att dimensionen av området täckt 

med gräs per geometribaserad 3D-modell påverkar prestanda. För att testa detta 

undersöktes två geometribaserade modeller vilka täckte olika stora områden med gräs. Den 

mindre modellen (GBR_Cluster_3s) täckte 3*3 meter medan den större (GBR_Cluster_9s) 

täckte 9*9 meter. Den större modellen täckte därmed nio gånger mer yta och nio gånger fler 

grässtrån än den mindre modellen. För att gräsets densitet skulle bli visuellt likvärdigt så 

distribuerades även nio gånger fler modeller av den mindre sorten i scenen. 

Resultatet indikerade att mängden draw calls inte alls berodde på antalet modeller per 

kvadratmeter (se figur 23). Exempelvis visade sig mängden draw calls vara som störst när 

antalet instanser var färre. Med anledning av det oväntade resultatet jämfördes även antalet 

renderade modeller per meter med den totala mängden aktiva modeller vid renderingen. 

Detta gjordes för att utesluta att något blivit fel gällande variabeln som bestämde mängden 

genererat gräs per kvadratmeter. Som förväntat visade sig dock antalet modeller per tio 

meter följa mängden synliga modeller vid renderingen vilket pekar på att värdet visat rätt (se 

Appendix G). Att antalet mesh draw calls och instanser inte visat på något samband kan 

tyckas märkligt med tanke på att manualen för Unreal Engine 4 (Epic Games 2018) 

beskriver hur antalet mesh draw calls aktivt kan minskas genom en reducering av antalet 

modeller. (Epic Games 2018) 

 
Figur 23 – Antal modeller per kvadratmeter och mesh draw calls 

5.2.5 Inverkan från texturupplösning, antal ljuskällor och normalkarta 

Eftersom pilotstudien visat på en minimal förändring i prestanda mellan de olika metoderna 

bestämdes det att ett antal ytterligare aspekter som kunde tänkas påverka prestandan skulle 

undersökas. Dessa var inverkan från antalet ljuskällor, texturernas upplösning och 

användandet av en normalkarta. Om alla dessa aspekter skulle undersökas med varje enskild 

metod skulle undersökningen bli för omfattande. Därför testades dessa aspekter endast med 

en av modellerna. Den bildbaserade modellen med beteckningen IBR_Star_2F_2S valdes 

för detta då den visat sig kräva minst prestanda och därmed kunde tänkas begränsas mindre 

av andra aspekter såsom polygonantal och draw calls vilket skulle kunna tydliggöra en effekt 

av de egenskaper som här skulle studeras. 
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Antalet bilder per sekund uppmättes för denna modell med 1-5 ljuskällor. Resultaten visade 

att det var en mycket stor prestandapåverkan från antalet ljuskällor i scenen. Placeringen av 

dessa samt mängden överlappande ljus verkade däremot inte spela någon roll för 

renderingstider. Inverkan från ett större antal ljuskällor var näst intill linjär, men något 

exponentiell (se figur 24). För varje extra ljuskälla adderades ungefär 20 millisekunder per 

renderad bild. Hur stor inverkan per ljuskälla som orsakats av adderade kastskuggor 

respektive ljuset i sig är något som kan vara intressant att undersöka separat i framtida 

studier, men som inte kunde testas här på grund av tidsmässiga begränsningar. 

 

Figur 24 – Mängden ljuskällors inverkan på prestanda 

Användandet av en normalkarta testades också och visade även den på en skillnad i 

prestanda, om än betydligt mindre än den som antalet ljuskällor uppvisat (se figur 25). I 

framtida studier kan det därmed tänkas vara intressant att studera antalet ljuskällor 

tillsammans med användandet av normalkartor eftersom syftet med dessa är att simulera 

hur ljus påverkar modellen. 

 
Figur 25– Inverkan från användandet av en normalkarta 

Den tredje aspekten som studerades till följd av resultatet från pilotstudien var gräsets 

texturupplösning (se Appendix I). Samma modell som testats vad gäller antalet ljuskällor 

samt användandet av en normalkarta undersöktes med fem olika stora texturupplösningar. 

Även dessa visade sig ha en minimal effekt på prestanda.  

 
En möjlig förklaring skulle kunna vara att Unreal Engine 4 (Epic Games 2018) använder sig 

av en optimeringsteknik som kallas mip-maps. Manualen för Unreal Enigne 4 (Epic Games 

2018) beskriver mip-maps som att texturupplösningen ställs in automatiskt baserat på 

avståndet till observatören. Detta görs framförallt för att minska mängden grafikminne som 

krävs. På grund av denna optimeringsteknik kan det tänkas att den maximala 

texturupplösningen begränsats automatiskt baserat på avståndet till observatören. Detta 

skulle kunna förklara de minimala prestandaskillnaderna som visade sig mellan de olika 

texturupplösningarna (se Appendix I). Kamerans placering i scenen och dess avstånd till 

gräset kan därmed tänkas ha påverkat resultatet. 
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5.2.6 Olika hårdvara 

Prestandan hos de olika gränsmodellerna testades på två stycken hårdvarusystem. 

Specifikationerna mellan dessa var likvärdiga utöver av dessa var utrustade med olika 

snabba grafikkort. De gemensamma komponenterna var en Intel i7-7700-processor och 

16GB RAM. Operativsystemet som användes vid båda tillfällena var Windows 10. 

Grafikkortet som vid den första prestandamätningen och den som alla tidigare grafer 

baserats på var ett MSI GeForce GTX 970. Vid den andra mätningen användes ett ASUS 

GeForce GTX 1080 Strix. Antalet bilder per sekund mellan de olika grafikkorten jämförs i 

figur 26 medan millisekunder per bild presenteras i figur 27. 

 

Skillnaden mellan resultaten verkade per modell ha följt samma mönster vid de bägge 

mätningarna vilket kan tänkas stärka trovärdigheten i studien. GTX 1080 som är det 

snabbare grafikkortet visade som förväntat fler bilder per sekund och färre millisekunder per 

renderad bild än vid användandet av ett GTX 970. I genomsnitt skilde sig resultaten med 10 

bilder per sekund och 28 millisekunder per renderad bild. Störst skillnad uppmättes mellan 

systemen vid de modeller där renderingstiderna varit som lägst och vice versa. 

 

 
Figur 26– Bilder per sekund, olika hårdvara (högre siffror är bättre) 

 

 
Figur 27– Millisekunder per renderad bild, olika hårdvara (lägre siffror är bättre) 
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5.2.7 Visuell kvalitet 

Inledningsvis fick deltagarna värdera den visuella kvaliteten för en bild i taget på en skala 

mellan ett och tio. Medelvärden av de 54 deltagarnas resultat illustreras i figur 28. De blå 

staplarna visar renderingarna vilka presenterat gräset från sidan medan de röda staplarna de 

bilder som visat gräset ovanifrån. Vid de bildbaserade metoderna fick bilderna som 

presenterat gräset från sidan i genomsnitt ett högre värde än de som tagits ovanifrån. Ett 

undantag var IBR_Billboard_1F_2S som värderats högre på bilden ovanifrån än den från 

sidan. De geometribaserade modellerna fick något högre siffor än de bildbaserade 

metoderna, framförallt vid renderingarna som presenterat gräset ovanifrån.  

 

 
Figur 28 – Visuell kvalitet, renderingar från sidan samt ovanifrån 

Figur 29 beskriver förhållandena mellan antalet ytor, bredden på dessa samt värden för den 

visuella kvaliteten. Resultaten indikerar att medan den visuella kvaliteten för bilderna 

renderade från sidan varit likvärdiga mellan de olika tappningarna så har en viss variation 

funnits för bilderna tagna ovanifrån. Utöver detta går det även att se att ytbredden verkat 

följa ett liknande mönster som den visuella kvaliteten hos renderingarna med ett 

ovanifrånperspektiv (jämför grön och röd linje). Ett sådant samband verkar infinna sig för 

samtliga modeller utom för IBR_Star_2F_2S. Det är svårt att dra någon slutsats av detta. 

Om det funnits en koppling mellan ytbredd, och därmed antalet instanser samt den visuella 

kvaliteten hos gräset sett ovanifrån borde detta ha setts genomgående. Eftersom hypotesen 

kring antalet ytor (se kapitel 3.1.2) endast fungerar med bildbaserade metoder presenteras 

inte de geometribaserade metoderna i figur 29. 
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Figur 29 – Antal ytor och ytbredd jämfört med visuell kvalitet 

(B1=sidoperspektiv, B2=ovanifrån) 

Den direkta jämförelsen av bilderna i slutet av enkäten visade på ett något annorlunda 

resultat än när bilderna presenterats separat. Resultaten av bilderna vilka presenterat gräset 

från sidan illustreras i grafen i Appendix B medan Appendix C redogör för resultaten av 

gräset renderat ur ett ovanifrånperspektiv. Vilken bild respondenterna föredragit varierade 

mycket vid renderingarna tagna ur ett sidoperspektiv (se Appendix B). Respondenterna 

värderade även hur stor skillnad de upplevde mellan bilderna utifrån visuell kvalitet i en 

skala mellan ett och fem. Utifrån detta svarade majoriteten med värdet två vilket innebär att 

de flesta upplevt en minimal visuell skillnad mellan bilderna ur ett sidoperspektiv. 

Däremot var svaren som genererats från bilderna presenterade ovanifrån mer överens. 

Dessa visade att en majoritet på 67 % av respondenterna föredragit bild nummer 4 vilken var 

den geometribaserade modell som täckte ett större område med gräs. Varför bild 4 värderats 

högst kan tänkas bero på att den ur ovanifrånperspektivet verkade tätare än de bildbaserade 

metoderna (se Appendix C). I slutet av enkäten där respondenter fått lämna en valfri 

kommentar beskrev en av deltagarna även att ett mellanting av bild 4 och de övriga bilderna 

kunde tänkas generera ett mer visuellt trovärdigt resultat. 
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5.2.8 Respondenter 

Totalt besvarade 54 personer enkäten. Bland dessa var 56 % män och 43 % kvinnor. 

Respondenternas ålder varierade mellan 18 till 62 år och majoriteten var mellan 21 och 27 år 

gamla (se figur 30). 

 
Figur 30 – Deltagarnas ålder 

På en fråga om spelvana visade det sig att 40,7 % spelade dagligen medan 22,2 % spelade 

aldrig till någon gång per år.  38,9 % hade någon gång arbetat eller studerat 3D-grafik (se 

appendix A). 

 
Figur 31 – Deltagarnas spelvana 

 

Varken ålder eller spelvana verkade ha lett till någon markant inverkan på hur 

respondenterna värderat den visuella kvaliteten hos bilderna. På en fråga om hur stor 

skillnad deltagarna upplevde mellan renderingarna svarade de som spelade dagligen med ett 

medelvärde på 3.0 medan de som aldrig spelade svarade med ett något högre värde på 3.17. 

Skalan gick mellan 1 och 5. De som var yngre (mellan 20-25) upplevde en nästan precis lika 

stor skillnad mellan bilderna som de som var äldre (över 50). Medelvärdena var då 3.17 för 

de yngre deltagarna och 3.18 för de som var äldre. 



 

 38 

5.3 Slutsatser 

Detta kapitel kommer inledningsvis att redogöra för en sammanfattning av resultaten och de 

samband som visat sig vid analysen. Därefter kommer dessa att diskuteras tillsammans med 

de frågor som ställts i metodbeskrivningen.  

5.3.1 Slutsatser från analysen 

Resultaten visade att de bildbaserade metoder som använt sig av en mindre mängd större 

ytor lett till flest renderade bilder per sekund. Inledningsvis gjordes en direkt jämförelse av 

ytstorleken hos de bildbaserade modellerna och datorprestanda vilken pekade på att ett 

sådant samband infunnit sig. Detta visade sig dock vid ytterligare jämförelser istället ha 

berott på att den totala mängden polygoner varit färre vid användningen av modeller med 

större ytor. En närmare analys av den totala mängden trianglars inverkan på prestanda 

bekräftade sedan detta. De metoder som visat sig ha en störst inverkan på renderingstider 

var de geometribaserade modellerna, vilket även skulle kunna förklaras med att den totala 

mängden polygoner vid dessa varit fler än för samtliga IBR-baserade modeller. 

Renderingstider mellan billboards och stjärnlika arrangemang visade sig vara likvärdiga. 

Hur polygonerna varit strukturerade per modell verkade därmed inte ha påverkat 

prestandan vid de bildbaserade metoderna. Skuggningkomplexiteten indikerade en stor 

skillnad vid visualiseringsläget mellan IBR- och GBR-metoderna men verkade dock inte alls 

påverka renderingstiderna. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att en annan 

aspekt (exempelvis det höga polygonantalet) begränsat prestandan långt innan 

skuggningskomplexiteten skulle ha påverkat renderingstiderna. 

Prestandan vid de olika modellerna uppmättes även på två olika datorer. Dessa uppvisade 

alltigenom samma mönster beträffande renderingstider. Den snabbare datorn genererade ett 

högre antal bilder per sekund och färre millisekunder per renderad bild. Mängden ljuskällor 

i scenen visade sig ha en stor effekt på prestanda. Renderingstider per adderad ljuskälla var 

näst intill linjär och lade i genomsnitt till 20 millisekunder per renderad bild. 

Prestandapåverkan från användandet av en normalkarta visade sig ha en viss inverkan på 

renderingstider. Resultatet visade 29 bilder per sekund när en normalkarta var applicerad 

och 27 bilder per sekund utan. Motsvarande antal millisekunder var 34 respektive 36. 

Upplösningen på normalkartan var då 512*512 pixlar. 

Ingen av kontrollfrågorna visade på något tydligt samband i hur respondenterna värderat 

den visuella kvaliteten. Varken kön, ålder, kunskaper om 3D-grafik eller datorspelsvana 

verkade alltså ha influerat värderingarna av gräsets visuella kvalitet. 

 

I början av enkäten presenterades samtliga renderingar av gräset individuellt i slumpmässig 

ordning varpå respondenter fick värdera deras visuella kvalitet mellan ett och tio. 

Medelvärdet för detta blev för de bildbaserade metoderna sju medan de geometribaserade 

metoderna resulterat i ett medelvärde på åtta. Vid renderingarna som visat gräset ovanifrån 

var skillnaden större än de som presenterat gräset från sidan. Ett svårförklarat undantag var 

den bildbaserade modellen IBR_Billboad_1F_2S som visade ett högre värde på bilden 

ovanifrån än övriga bildbaserade metoder. Detta var dock fortfarande lägre än värdena för 

de två geometribaserade modellerna. 

Vid den direkta jämförelsen av visuell kvalitet som gjordes i slutet av enkäten visade sig 

resultatet vara något annorlunda än när bilderna presenterades separat. Vid renderingarna 
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som presenterade gräset från sidan så varierade svaren mycket gällande vilken bild 

deltagarna föredragit. De splittrade svaren resulterade i att en förhållandevis liten majoritet 

på 33 % föredragit den bildbaserade modellen IBR_Star_2F_2S medan övriga bilder fick 

mellan 13-20 % av deltagarnas röster. En följdfråga till detta var hur stor skillnad de 

upplevde mellan bilderna gällande deras visuella kvalitet. Majoriteten svarade då att de 

upplevt en mycket liten skillnad. 

Resultaten från bilderna som jämförts ur ett ovanifrånperspektiv visade däremot på ett 

mycket annorlunda resultat än när samma modeller presenterats från sidan. Vid jämförelsen 

svarade över hälften (68.5%) att de föredragit de geometribaserade modellerna. Vid en fråga 

om hur stor skillnad de upplevt mellan bilderna gällande visuell kvalitet svarade en majoritet 

på 46 % att de upplevt en stor skillnad. 

5.3.2 Slutsatsernas koppling till frågeställningarna 

Ett större antal polygoner innebär sämre prestanda. Frågan som ställs i kapitel 3.1.1 var om 

det lönar det sig att göra ytorna hos modellerna bredare men använda färre modeller för ett 

likvärdigt visuellt resultat med en mindre prestandapåverkan? Svaret på detta blev att 

eftersom samtliga bildbaserade metoder visat snarlika resultat gällande visuell kvalitet trots 

att polygonerna med bredare ytor varit färre samt eftersom inverkan från antalet polygoner 

visat sig vara den största faktorn gällande renderingstider så stärks trovärdigheten av denna 

hypotes. Alltså verkar bredare polygonytor leda till bättre prestanda och en likvärdig visuell 

kvalitet vid rendering av tredimensionellt gräs. 

 

Färre modeller leder vanligtvis till ett minskat antal draw calls vilket innebär bättre 

prestanda. I kapitel 3.1.2 ställs frågan om fler korsade ytor per modell innebär att färre 

modeller behövs totalt för ett likvärdigt visuellt resultat och därmed även en minskad 

prestandapåverkan. Undersökningen visade inte på något direkt samband mellan antalet 

modeller och mängden draw calls. Detta innebar att prestandan från färre modeller med fler 

korsade ytor inte visade någon prestandamässig förbättring. Den visuella kvaliteten vid olika 

antal korsade ytor per modell verkade däremot vara likvärdig. Varför denna undersökning 

inte kom fram till att ett minskat antal modeller ledde till färre draw calls är oklart. En av 

flera möjliga förklaringar till varför någon prestandapåverkan inte visade sig och som även 

diskuteras i analysen är att det skulle kunna bero på att polygonantalet utgjort en så stor 

prestandamässig begränsning att en inverkan från antalet modeller inte visat sig. 

 

Även den sista frågeställningen utgår från antagandet att färre modeller vanligtvis leder till 

ett minskat antal draw calls vilket innebär bättre prestanda. Frågan var om ett större område 

med geometribaserat gräs per modell skulle leda till bättre prestanda och likvärdig visuell 

kvalitet än fler modeller som täckte ett mindre område med gräs per modell (se kapitel 

3.1.3). Resultatet visade att det inte blev någon förbättring av prestanda vid användandet av 

ett större område med geometribaserat gräs per modell, det vill säga färre modeller ledde 

inte till färre draw calls. Den visuella kvaliteten var dock likvärdig. Trots detta fanns det en 

skillnad mellan renderingstiderna för de två geometribaserade modellerna men den tydde på 

att den mindre modellen presterat bättre i förhållande till prestanda. En närmare analys 

visade att orsaken till detta var att fler polygoner använts totalt vid appliceringen av den 

större modellen. Anledningen till detta var i sin tur att de små modellerna distribuerades 

jämnare i scenen än de stora. Gräsfria områden uppstod därmed vid implementationen av de 

stora modellerna vilket kompenserades genom att fler krävdes för en likvärdig visuell 
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kvalitet. Till följd av detta ökade även polygonantalet. Vidare analyserades även antalet 

distribuerade modeller i relation till antalet ytor vilket indikerade att prestandan inte 

påverkats alls av modellens utformning vilket i sin tur åter igen visar att färre större 

modeller inte innebär någon förbättrad prestanda. 

5.4 Sammanfattning 

Gräs uppträder ofta i stora mängder vilket leder till en mycket hög geometrisk komplexitet 

för datorer att hantera. Tidigare studier av rendering av stora gräsområden har varit väldigt 

omfattande men vissa aspekter tycks ha blivit outforskade. Det lämnar utrymme för den här 

undersökningen som har fokuserat på hur polygoner vid skapandet av tredimensionellt gräs 

är strukturerade och hur detta inverkar på datorprestanda och visuell kvalitet. 

 

Studien försökte besvara tre frågeställningar. I stora drag utgår de från hypoteserna att färre 

polygoner och färre modeller innebär förbättrad datorprestanda samt att större modeller 

kompenserar för ett mindre antal sådana i en scen gällande visuell kvalitet. Studien 

genomfördes i två delar. Först gjordes en praktisk undersökning för att mäta prestanda och 

därefter en internetbaserad enkät för att studera den visuella kvaliteten hos olika 

implementationer av gräs. 

 

Resultaten visade att bredare polygonytor vid en bildbaserad metod ledde till att färre 

modeller krävdes för en likvärdig visuell kvalitet vilket i sin tur innebar färre polygoner och 

en förbättrad prestanda. Fler korsade ytor per bildbaserad modell innebar att färre modeller 

behövdes totalt för ett likvärdigt visuellt resultat. Det minskade antalet modeller ledde dock 

inte till någon förbättrad prestanda. Ett större område med geometribaserat gräs per modell 

resulterade heller inte i någon förbättrad prestanda jämfört med fler modeller som täckte ett 

mindre område med gräs per modell. Den visuella kvaliteten påverkades inte utan var 

likvärdig i båda fallen. 

5.5 Diskussion 

5.5.1 Samhällelig nytta 

Vi rör oss mot ett allt mer digitaliserat samhälle där begrepp som virtuell verklighet och 

förstärkt verklighet blir allt vanligare. Användningsområdena för digitaliserade miljöer 

expanderar även varje år med nya företag som specialiserar sig i interaktiva 3D-

visualiseringar. Exempelvis kan internetbaserade tjänster låta användare besöka och värdera 

bostäder digitalt i 3D innan de ens har blivit byggda. Utvecklingen av all sådan teknik 

bromsas dessvärre än idag av samma problem som funnits ända sedan realtidsrendering 

introducerades under 1970- och 1980-talen (Möller, Haines & Hoffman 2008, ss. 1, 2). 

Problematiken har att göra med datorns resursmässiga begränsningar i kombination med att 

kraven för visuell komplexitet ständigt ökar i takt med nya användningsområden. Därmed 

kan studier som verkligen försöker specialisera sig på att optimera en enskild aspekt tänkas 

vara av stor nytta för den fortsatta utvecklingen inom området vilket varit målet för denna 

studie i sin strävan efter ett mer prestandaoptimerat gräs som samtidigt upprätthåller en hög 

visuell kvalitet. En av hypoteserna som presenterades i metodbeskrivningen tenderade att 

stämma och kan därmed tänkas utgöra en möjlig utgångspunkt för fortsatt forskning inom 

ämnet. 



 

 41 

5.5.2 Trovärdighet 

Studien uppvisade tendenser gällande de hypoteser som lagts fram men för att med säkerhet 

kunna dra några slutsatser av dessa krävs det troligtvis betydligt djupare analyser av varje 

enskild aspekt som undersökts. Möjliga problem skulle kunna vara dolda faktorer i hur 

spelmotorn är programmerad eller svårupptäckta brister i enkätens upplägg. Exempelvis kan 

Unreal Engine 4 (Epic Games 2018) automatiskt ha utfört olika optimeringstekniker i 

bakgrunden vid mätningar av prestanda vilket skulle kunna innebära att resultaten inte går 

att applicera vid användandet av andra spelmotorer eller implementationer. Oavsett vilket 

ramverk som använts i samband med studien kvarstår dock en sådan problematik. För att 

minska risken av detta skulle studien antingen behöva utföras på ett flertal spelmotorer eller 

som en mer maskinnära implementation med hjälp av ett grafiskt ramverk. Utformandet av 

en likvärdig studie som denna skulle utan en spelmotor till hands dock innebära ett betydligt 

mer omfattande, avancerat och tidsmässigt krävande projekt att genomföra.  

Trovärdigheten i studieresultatet kan tänkas lägre vid de analyser som studerat antalet 

modellers inverkan på prestanda då den koppling mellan antalet instanser och antalet mesh 

draw calls som presenteras i manualen för Unreal Engine 4 (Epic Games 2018) inte visat sig 

finnas. Om den delen av studien varit felaktig, exempelvis genom att en spelmotorspecifik 

funktion i Unreal Engine 4 (Epic Games 2018) aktivt kombinerat 3D-modeller utifrån deras 

placering i scenen i syfte att minska prestandaanvändningen så skulle två av de tre slutsatser 

som gjorts endast kunna appliceras för liknande projekt i samma spelmotor. Detta är 

troligtvis den största bristen gällande trovärdigheten i studien men är som nämnts ett 

problem som skulle ha infunnit sig i någon grad oavsett valet av implementation. En möjlig 

reducering av en sådan problematik skulle vara att samma tester utförts på ett flertal olika 

spelmotorer. 

5.5.3 Jämförelse med tidigare arbeten 

Eftersom ingen tidigare studie har undersökt just de aspekter som tas upp i denna rapport är 

det svårt att göra någon direkt jämförelse. Däremot kan tendenser från tidigare 

undersökningar jämföras med de resultat denna studie kommit fram till. Resultatet från 

antalet modellers inverkan på prestanda är särskilt svårt att jämföra då tidigare studier ofta 

genererat grässtrån genom algoritmer som medfört att allt gräs tillhört en och samma 3D-

modell. Däremot har förhållanden mellan texturupplösning, polygonantal och 

renderingstider ibland undersökts i tidigare studier. Implementationen av gräset vid dessa 

har dock varit så annorlunda att en direkt jämförelse inte kan tänkas meningsfull.  

 

Studien som här har presenterats kom fram till att det geometribaserade gräset varit av 

högre visuell kvalitet än det bildbaserade när detta setts ovanifrån.  Samtidigt visade sig det 

bildbaserade gräset vara av samma visuella kvalitet som det geometribaserade när detta 

iakttogs från sidan samt att det krävde mindre datorprestanda att rendera. Utifrån detta kan 

det tänkas att ett geometribaserat gräs skulle vara att föredra nära observatören medan ett 

bildbaserat gräs bör användas på längre avstånd. En möjlig implementation av detta skulle 

då vara att geometribaserat gräs ersätter det bildbaserade gräset allt eftersom det kommer 

närmare observatören. En sådan kombination och implementation av GBR-, samt IBR-

metoden liknar det som presenterades i Boulanger & Pattanaiks (2006, s.27) arbete. De 

beskriver att de lyckats kombinera och använda en geometribaserad metod på nära håll, ett 

volymbaserat gräs på mellanlångt avstånd och ett bildbaserat gräs på långt avstånd.  
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5.6 Framtida arbete 

Trots att studiens omfattning expanderade till följd av resultaten från pilotstudien finns det 

fortfarande faktorer som inte studerades, optimeringstekniker som inte testades och 

samband som aldrig analyserades. Ett exempel på en teknik som inte implementerades men 

som diskuteras i bakgrunden i kapitel 2.4.4 är dithering. En studie av denna teknik och dess 

inverkan på prestanda skulle därför vara intressant vid fortsatta studier. Några av de 

aspekter som undersökts testades endast tillsammans med en av modellerna. Dessa skulle 

därmed vara intressanta att jämföra med fler modelleringsmetoder i en framtida studie. En 

sådan aspekt som på grund av en stor inverkan på prestanda kan tänkas vara extra 

intressant var antalet ljuskällor i scenen. Något annat som kan vara av intresse är en 

tillämpning som utgår från samtliga resultat från denna studie. Likt den implementation 

som diskuteras i kapitel 5.5.3  kan det vara värdefullt att utveckla en pipeline där 

geometribaserat gräs används på nära håll medan bildbaserat gräs används på längre 

avstånd från observatören. Utöver detta skulle ytbredden vid en sådan implementation för 

de bildbaserade modellerna automatiskt kunna öka baserat på avståndet till kameran i den 

virtuella scenen samtidigt som antalet gräsmodeller minskar. 
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Appendix A -  Kontrollfrågor, resultat 
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Appendix B -  Enkätsvar, visuell kvalitet, rendering 1 

 

 

 

 

 

  



 

 III 

Appendix C -  Enkätsvar, visuell kvalitet, rendering 2 
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Appendix D -  Kalkylark, prestanda och visuell 
kvalitet 
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Appendix E -  Kalkylark, övriga aspekter som 
undersökts samt egenskaper hos gräset 
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Appendix F -  Övriga aspekter som jämförts 
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Appendix G -  Jämförelser av draw calls och antal 
modeller  
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Appendix H -  Jämförelser av renderingstider, olika 
hårdvara 
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Appendix I -  Inverkan av texturupplösning samt 
totalt antal trianglar jämfört med renderingstider 

 

 

 


